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المقدمة والغرض من الدليل 
01

 للقــرار الــوزاري رقــم 182495 وتاريــخ 1442/10/11 هـــ بشــأن برنامــج نطاقــات المطــور والــذي 
ً
إنفــاذا

اعتمــد إعــادة هيكلــة برنامــج نطاقــات بنــاء علــى ثــاث تعديــات رئيســية كالتالــي:
األنشــطة . 1 بقيــة  مــع  وضمهــا  بالصغــر  والمتناهيــة  الصغــرة  االقتصاديــة  األنشــطة  دمــج 

االقتصاديــة.  
تقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثاث القادمة لتوفر االستقرار التشريعي.. 2
تحســين العاقــة الطرديــة بيــن عــدد العامليــن ونســبة التوطيــن المطلوبــة كبديــل عــن النســب . 	

المبنيــة علــى أحجــام محــددة وثابتــة للمنشــآت.

التحــول  ومبــادرات  دعائــم  أهــم  أحــد  ليمثــل  المطــور  نطاقــات  برنامــج  يأتــي  عليــه،  وبنــاًء 
االســراتيجي لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة الهــادف إلــى تحســين أداء ســوق 

العمــل، وتوفــر فــرٍص وظيفيــة الئقــة وبيئــة عمــل آمنــة وجاذبــة ألبنــاء وبنــات الوطــن. 
تــم إعــداد هــذا الدليــل لتوضيــح كافــة التفاصيــل المتعلقــة بربنامــج نطاقــات المطــور، والطــاع 
المنشــآت والكيانــات العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية علــى تعديــات الربنامــج، وذلــك 

حــى تتمكــن مــن مواءمــِة أنظمتهــا الداخليــة واســتمرار الزتامهــا بالربنامــج.
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التعريفات
02

المنشأة: 
 أو أكرث، لقاء أجر أّيا كان نوعه.

ً
ل عاما

ّ
كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يشغ

الكيان: 
هــو الصفــة الــي ســتتعامل معهــا الــوزارة ألغــراض حســاب التوطين واالســتقدام ونقــل الخدمة 

وتمثــل جميــع الفــروع لــذات النشــاط االقتصــادي المملوكة لمنشــأة واحدة.

النشاط االقتصادي:
 هو تصنيف للمنشآت يعتمد على قطاع األعمال الذي يمارسه الكيان.

العمالة الوافدة:
 العامليــن مــن غــر مواطــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ويعمــل لمصلحــة صاحــب عمــل 

فــي المملكــة. 

نسبة التوطين: 
هــي النســبة الــي يــم احتســابها مــن خــال قســمة مجمــوع متوســطات العمالــة الســعودية 
ــان + مجمــوع  ــة الســعودية بمنشــآت الكي ــى )مجمــوع متوســطات العمال ــان عل بمنشــآت الكي

.100X )متوســطات العمالــة الوافــدة بمنشــآت الكيــان

النطاق:
 هو تصنيف تابع لربنامج نطاقات يعتمد على نسبة التوطين لدى المنشأة.
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التفاصيل التقنية
03

تــم إعــداد هــذا الدليــل لتوضيــح كافــة التفاصيــل التقنيــة المتعلقــة بربنامــج نطاقــات 
المطــور، ويشــمل ذلــك:

المواد التنظيمية لربنامج نطاقات المطور 	 
آلية احتساب قيمة مدى النطاق للكيانات	 

يمتــد الربنامــج لثــاث ســنوات قادمــة وذلــك لزيــادة نســب التوطيــن ســنوًيا بشــكل تدريجي، 
وإعطــاء منشــآت القطــاع الخــاص الوقــت الكافــي لمواءمــة خطــط المــوارد البشــرية لديهــا. 

وتتضمــن مــواد الدليــل الرئيســية التالــي:

: استمرار العمل بالنطاقات الخمسة وهي:
ً
أوال

 )األحمر، األخضر المنخفض، األخضر المتوسط، األخضر المرتفع، الباتيي(

 للجدول المرفق رقم )1(.
ً
: دمج األنشطة االقتصادية في برنامج “نطاقات المطور” وفقا

ً
ثانيا

: إلغــاء تصنيــف المنشــآت حســب حجمهــا ونســب التوطيــن المعمــول بهــا ضمــن برنامــج 
ً
ثالثــا

نطاقــات وتطبيــق آليــة احتســاب قــم النطاقــات بنــاًء علــى عــدد العمالــة. 

ــواردة  ــل ال  للتفاصي
ً
ــة وفقــا ــة لألنشــطة االقتصادي ــة الثابت : اعتمــاد جــدول القــم الموزون

ً
رابعــا

فــي الجــدول المرفــق رقــم )2(.

 عرب الرابط التالي: اضغط هنا
ً
ويمكن للمنشأة تحديد نطاقها آليا

أ. مواد آلية عمل برنامج نطاقات المطور

https://mol.gov.sa/Services/Inquiry/NitaqatCalculatorMotawar.aspx
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ب. آلية احتساب المستويات لكل نطاق لدى المنشأة

النظام الحالي - قطاع المطاعم
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بنســب  االلــزتام  علــى  الخــاص  القطــاع  لمســاعدة منشــآت  المطــور  نطاقــات  برنامــج  يأتــي 
التوطيــن حيــث يســاهم بشــكل كبــر فــي جعــل العاقــة بيــن حجــم المنشــأة ونســبة التوطيــن 

.
ً
الخاصــة بهــا أكــرث توافقــا

ويمكننــا تمثيــل ذلــك فــي قطــاع المطاعــم حيــث يوضــح الــرمس البيانــي أدنــاه كيــف تــزداد نســبة 
التوطيــن المطلوبــة مــع زيــادة حجــم المنشــأة فــي قطــاع المطاعــم بالنظــام الســابق، حيــث 
ناحــظ ازديــاد نســبة التوطيــن المطلوبــة بشــكل كبــر عندمــا يصــل عــدد العامليــن إلــى 500 

عامــل فأكــرث. 

فــي المقابــل، يوضــح الــرمس التالــي كيــف عالــج برنامــج نطاقــات المطــور هــذه المشــكلة عــرب 
 ممــا يســّهل علــى المنشــآت 

ً
جعــل العاقــة بيــن حجــم المنشــأة ونســبة التوطيــن أكــرث توافقــا

االلــزتام بنســب التوطيــن ويســاعد علــى نموهــا.
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نظام نطاقات المطور - قطاع المطاعم 
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األخضر المنخفضاألخضر المتوسطاألخضر المرتفعباتيي

يمت احتساب قمي النطاقات في برنامج نطاقات المطور على النحو التالي:

طّبق المعادلة التالية للمنشأة على النطاقات )األخضر المنخفض، األخضر المتوسط، 
ُ
: ت

ً
أوال

األخضر المرتفع، الباتيي(. لتحديد النسبة األدنى للنطاق. حسب جدول رقم )2(:

ص= م لوغ )س( + ث
ص النسبة األدنى للنطاق.	 
م قيمة ثابتة للمنحىن لكل نطاق ونشاط )المرفق رقم 2(.	 
ث  قيمة ثابتة لتوطين كل نطاق ونشاط وسنة لفرة 	 سنوت وما بعدها  )المرفق رقم 2(.	 
س       إجمالي العمالة للكيان.	 
لوغ )س(   دالة لحساب القيمة اللوغاريثمية الطبيعية إلجمالي العمالة.	 
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ثانًيا: يم تطبيق المعادلة لكل نطاق لتحديد النسب الُدنيا لكل نطاق )األخضر المنخفض، 
األخضر المتوسط، األخضر المرتفع، الباتيي( للكيان على النحو التالي:

ا: آلية احتساب نطاق المنشأة:
ً
ثالث

يم تحديد لون نطاق المنشأة من خال تسكين ن نسبة التوطين الخاصة بالكيان ومقارنته 
بالنطاقات حسب قم الجدول السابق ص. على النحو التالي:

معادلة احتساب الحد األدنى لون النطاق

= م لوغ )س( + ث ص اخضر منخفض  األخضر المنخفض

= م لوغ )س( + ث ص اخضر متوسط   األخضر المتوسط

= م لوغ )س( + ث ص اخضر مرتفع     األخضر المرتفع

= م لوغ )س( + ث ص باتيي   باتيين

مدى النطاق  لون النطاق

ن > ص اخضر منخفض االحمر

ص اخضر منخفض >= ن > ص اخضر متوسط األخضر المنخفض

ص اخضر متوسط >= ن > ص اخضر مرتفع األخضر المتوسط

ص اخضر مرتفع >= ن > ص باتيي األخضر المرتفع

ص باتيي >= ن باتيين
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مثال توضيحي:
04

ُيتطلب من المنشآت تحديد نطاقها خال 3 سنوات حسب الخطوات التالية:

400 عامــل وتبلــغ نســبة  بهــا  للباســتيك هــي شــركة تصنيعيــة يعمــل  شــركة عبــد هللا 
 .)38.75%( فيهــا  التوطيــن 

تحديد نشاط المنشأة من المرفق رقم 2 )قطاع صناعي(. 1
تحديد القم م )القيمة الثابتة للمنحىن التوطين للنشاط االقتصادي والنطاق(، . 2
تحديــد القــم ث )قيمــة ثابــت مطلقــة التوطيــن للنشــاط االقتصــادي والنطــاق / لــكل ســنة( . 	

مــن المرفــق رقــم 2 حســب الجــدول ادنــاه.

مثال 

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثالثة وما 
بعدها

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثانية

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

األولى

القيمة الثابتة 
للمنحىن

النطاق
النشاط 
الجديد

25.08 20.08 14.08 1.68
األخضر 

المنخفض

الصناعات

27.87 22.87 16.87 1.87
األخضر 

المتوسط

29.47 26.47 20.47 2.08
األخضر 
المرتفع

32.87 28.37 23.87 2.08 باتيين

3. ث / لكل سنة2. م1. نشاط الشركة
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استخدام المعادلة التالية لحساب الحد األدنى لكل نطاق:. 4

بالنسبة للسنة األولى، الجدول أدناه يوضح النسبة الُدنيا لكل نطاق:. 5

ص= م لوغ )س( + ث
الحصول على القيمة الثابتة للمنحىن لكل نطاقأ. 
حســاب ســجل )القــوى العاملــة(، اللوغاريــم الطبيعــي إلجمالــي العامليــن فــي المنشــأة ب. 

)400 اجمالــي العمالة(
حساب القيمة الثابتة لكل سنة	. 
يم احتساب المعادلة لكل النطاقات د. 

تم تحديد نطاق الشركة للسنة األولى – نطاق الباتيي ألن نسبة التوطين لدى المنشأة 
)%38.75( أعلى من الحد األدنى من النطاق الباتيي وهو )36.33%(. 

الناتج حساب السنة األولى النطاق

24.15 1,68 * لوغ )400( + 14,08 األخضر المنخفض

28.07 1,87 * لوغ )400( + 16,87 األخضر المتوسط

32.93 2,08 * لوغ )400( + 20,47 األخضر المرتفع

36.33 2,08 * لوغ )400( + 23,87 باتيين

مدى النطاق  لون النطاق

ن > 24.15 االحمر

24.15 >= ن > 28.07 األخضر المنخفض

28.07>= ن > 32.93 األخضر المتوسط

32.93 >= ن > 36.33 األخضر المرتفع

36.33 >= ن باتيين
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بالنسبة للسنة الثانية، الجدول أدناه يوضح النسبة األدنى لكل نطاق:. 6

تم تحديد نطاق الشركة للسنة الثانية – نطاق أخضر متوسط ألن نسبة التوطين لدى 
المنشأة )%38.75( أعلى من الحد األدنى من النطاق أخضر متوسط وهو )34.07%(. 

الناتج حساب السنة الثانية النطاق

30.15 1,68 * لوغ )400( + 20,08 األخضر المنخفض

34.07 1,87 * لوغ )400( + 22,87 األخضر المتوسط

38.93 2,08 * لوغ )400( + 26,47 األخضر المرتفع

40.83 2,08 * لوغ )400( + 28,37 باتيين

مدى النطاق  لون النطاق

ن > 30.15 االحمر

30.15 >= ن > 34.07 األخضر المنخفض

34.07>= ن > 38.93 األخضر المتوسط

38.93 >= ن > 40.83 األخضر المرتفع

40.83 >= ن باتيين
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بالنسبة للسنة الثالثة وما بعدها، الجدول أدناه يوضح النسبة األدنى لكل نطاق:. 7

تم تحديد نطاق الشركة للسنة الثالثة – نطاق أخضر منخفض ألن نسبة التوطين لدى 
المنشأة )%38.75( أعلى من الحد األدنى من النطاق أخضر متوسط وهو )35.15%(. 

الناتج حساب السنة الثالثة النطاق

35.15 1,68 * لوغ )400( + 25,08 األخضر المنخفض

39.07 1,87 * لوغ )400( + 27,87 األخضر المتوسط

41.93 2,08 * لوغ )400( + 29,47 األخضر المرتفع

45.33 2,08 * لوغ )400( + 32,87 باتيين

مدى النطاق  لون النطاق

ن > 35.15 االحمر

35.15 >= ن > 39.07 األخضر المنخفض

39.07>= ن > 41.93 األخضر المتوسط

41.93 >= ن > 45.33 األخضر المرتفع

45.33 >= ن باتيين
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خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية حسب النطاق:

05

تقــوم الــوزارة بنــاء علــى ضوابــط تقديــم الخدمــات الموضحــة أدنــاه بتقديــم عــدد مــن 
التســهيات للمنشــآت بنــاء علــى النطــاق الــذي تقــع فيــه المنشــأة، وفيمــا يلــي قائمــة 

نطاقهــا. بحســب  للمنشــآت  المقدمــة  الخدمــات  بأهــم 

استقبال طلبات رصيد التأشرات للمهن المتاحة.	 
القــدرة علــى تغيــر مهــن العمالــة الوافــدة للمهــن المتاحــة مــع مراعــاة متطلبــات تغيــر 	 

المهنــة الــواردة فــي أحــكام الدليــل الموحــد لخدمــة العمــاء والائحــة التنفيذيــة لنظــام 
الصلــة. الوزاريــة ذات  والقــرارات  العمــل 

القــدرة علــى تجديــد رخــص العمــل للعمالــة الوافــدة الــي تعمــل لديهــا بغــض النظــر عــن مــدة 	 
اقامتهــا شــريطة أال يزيــد المتبقــي فــي إقامــة العامــل عــن ســتة أشــهر عنــد التجديــد.

إمكانيــة نقــل الخدمــات للعمالــة الوافــدة مــن أي نطــاق مــع مراعــاة ضوابــط هــذه الخدمــة 	 
ومــا نصــت عليــه الائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل والقــرارات الوزاريــة ذات الصلــة.

 مــع مراعــاة شــروط خدمــة 	 
ً
يــم منــح تأشــرة تعويضيــة بديلــة عــن كل عامــل غــادر نهائيــا

التعويضيــة(. )التأشــرات  النهائــي  الخــرو	  عنــد  البديلــة  التأشــرات  علــى  الحصــول 
االحتساب الفوري في برنامج نطاقات.	 

النطاق البالتيين:
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استقبال طلبات رصيد التأشرات للمهن المتاحة.	 
القــدرة علــى تغيــر مهــن العمالــة الوافــدة للمهــن المتاحــة مــع مراعــاة متطلبــات تغيــر 	 

المهنــة الــواردة فــي أحــكام الدليــل الموحــد لخدمــة العمــاء والائحــة التنفيذيــة لنظــام 
الصلــة. الوزاريــة ذات  والقــرارات  العمــل 

القــدرة علــى تجديــد رخــص العمــل للعمالــة الوافــدة الــي تعمــل لديهــا بغــض النظــر عــن مــدة 	 
اقامتهــا شــريطة أال يزيــد المتبقــي فــي إقامــة العامــل عــن ســتة أشــهر عنــد التجديــد.

إمكانيــة نقــل الخدمــات للعمالــة الوافــدة مــن أي نطــاق مــع مراعــاة ضوابــط هــذه الخدمــة 	 
ومــا نصــت عليــه الائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل والقــرارات الوزاريــة ذات الصلــة.

 وكان يعمــل فــي مهنــة مــن 	 
ً
يــم منــح تأشــرة تعويضيــة بديلــة عــن كل عامــل غــادر نهائيــا

المهــن التخصصيــة تأشــرة بديلــة بنفــس مهنــة العامــل المعــوض عنــه مــع مراعــاة شــروط 
خدمــة الحصــول علــى التأشــرات البديلــة عنــد الخــرو	 النهائــي )التأشــرات التعويضيــة(.

االحتساب الفوري في برنامج نطاقات.	 

استقبال طلبات رصيد التأشرات للمهن المتاحة.	 
القــدرة علــى تغيــر مهــن العمالــة الوافــدة للمهــن المتاحــة مــع مراعــاة متطلبــات تغيــر 	 

المهنــة الــواردة فــي أحــكام الدليــل الموحــد لخدمــة العمــاء والائحــة التنفيذيــة لنظــام 
الصلــة. الوزاريــة ذات  والقــرارات  العمــل 

القــدرة علــى تجديــد رخــص العمــل للعمالــة الوافــدة الــي تعمــل لديهــا بغــض النظــر عــن مــدة 	 
اقامتهــا شــريطة أال يزيــد المتبقــي فــي إقامــة العامــل عــن ســتة أشــهر عنــد التجديــد.

إمكانيــة نقــل الخدمــات للعمالــة الوافــدة مــن أي نطــاق مــع مراعــاة ضوابــط هــذه الخدمــة 	 
ومــا نصــت عليــه الائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل والقــرارات الوزاريــة ذات الصلــة.

 وكان يعمــل فــي مهنــة مــن 	 
ً
يــم منــح تأشــرة تعويضيــة بديلــة عــن كل عامــل غــادر نهائيــا

المهــن التخصصيــة تأشــرة بديلــة بنفــس مهنــة العامــل المعــوض عنــه مــع مراعــاة شــروط 
خدمــة الحصــول علــى التأشــرات البديلــة عنــد الخــرو	 النهائــي )التأشــرات التعويضيــة(.

االحتساب الفوري في برنامج نطاقات.	 

النطاق األخضر المرتفع:

النطاق األخضر المتوسط:
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إيقاف استقبال طلبات التأشرات الجديدة.	 
القــدرة علــى تغيــر مهــن العمالــة الوافــدة للمهــن المتاحــة مــع مراعــاة متطلبــات تغيــر 	 

المهنــة الــواردة فــي أحــكام الدليــل الموحــد لخدمــة العمــاء والائحــة التنفيذيــة لنظــام 
الصلــة. الوزاريــة ذات  والقــرارات  العمــل 

القــدرة علــى تجديــد رخــص العمــل للعمالــة الوافــدة الــي تعمــل لديهــا بغــض النظــر عــن مــدة 	 
اقامتهــا شــريطة أال يزيــد المتبقــي فــي إقامــة العامــل عــن ســتة أشــهر عنــد التجديــد.

يســمح بنقــل خدمــات العمالــة الوافــدة - مــع مراعــاة ضوابــط هــذه الخدمــة ومــا نصــت عليــه 	 
ــة-  إذا كان العامــل منقــول  ــة ذات الصل ــة لنظــام العمــل والقــرارات الوزاري الائحــة التنفيذي

مــن منشــأة فــي النطــاق األخضــر المنخفــض فمــا دون.
 وكان يعمــل فــي مهنــة مــن 	 

ً
يــم منــح تأشــرة تعويضيــة بديلــة عــن كل عامــل غــادر نهائيــا

المهــن التخصصيــة تأشــرة بديلــة بنفــس مهنــة العامــل المعــوض عنــه مــع مراعــاة شــروط 
خدمــة الحصــول علــى التأشــرات البديلــة عنــد الخــرو	 النهائــي )التأشــرات التعويضيــة(.

الحتساب الفوري في برنامج نطاقات.	 

عدم السماح بتغير مهن العمالة الوافدة الي تعمل لديها.	 
عدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها.	 
عدم السماح بطلب تأشرات جديدة.	 
عدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.	 
عدم السماح بفتح ملف لمنشأة جديدة أو فرع جديد.	 
عدم السماح بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة الي تعمل لديها.	 

النطاق األخضر المنخفض:

النطاق األحمر:
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المرفق )1(:
جدول يوضح األنشطة الحالية لربنامج "نطاقات" ودمجها مع األنشطة الجديدة المستحدثة

النشاط الحالي النشاط الجديد

الخدمات الزراعية، وصيد األسماك والطيور، والموايش واألغنام، ونوادي 
الفروسية اإلنتا	 الزراعي والحيواني 

وخدماتها وأندية الفروسية
االنتا	 الزراعي والحيواني والدواجن

البرول والغاز والطبيعي

المناجم والطاقة وخدماتها 
المناجم والمحاجر

الصناعات البروكيماوية والفحم والمطاط

الكهرباء والغاز والمياه

صناعة االسمنت

الصناعات

صناعة المصوغات والمجوهرات وسك النقود

المخابز وتجارة الخزب

الخرسانة الجاهزة

الحجر والجرانيت والطوب

تصنيع – المواد الكيميائية معدات النقل المركبات ذات المحركات 
منتجات اللدائن والمطاط الصناعات التحويلية األخرى

مصانع األلبان

التصنيع - المعادن والصناعات الكيماوية، الصناعات التحويلية العامة

التصنيع - المواد الخام المعالجة، واألغذية والمابس واألثاث والبناء

التشييد والبناء مقاوالت التشييد والبناء 
مقاوالت النظافةوالنظافة

مقاوالت الصيانة والتشغيل
التشغيل والصيانة

ورش ومحات الصيانة

تجارة الذهب والمجوهرات

تجارة الجملة والتجزئة - تكنولوجيا، واآلالت والمابس والخدمات وغرهاالجملة والتجزئة

تجارة الجملة والتجزئة - المواد، األغذية، األثاث والسلع الزراعية

الصيدليات

الخدمات الصحية
المختربات

الخدمات الصحية

وكاء االدوية
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النشاط الحالي النشاط الجديد

الرفيه والسياحة
اإليواء والرفيه والسياحة

اإليواء والفنادق

النقل الربي للركاب خار	 المدن والنقل الدولي

النقل الربي والتخزين

النقل الربي للبضائع خار	 المدن والنقل الدولي

النقل الربي للركاب داخل المدن

النقل الربي للبضائع داخل المدن

التخزين

نقل الحجا	 والمعتمرين

النقل البحري
النقل البحري والجوي

النقل الجوي

المؤسسات المالية المؤسسات المالية

التأمين وخدمات األعمال

خدمات األعمال

مكاتب التحصيل وخدمات العقارات

الخدمات االستشارية واالعمال

مكاتب الخدمات العامة )تعقيب(

الطباعة والنشر واالعام

معاهد اللغات وخدمات الرجمة

تقيم السلع والخدمات

الخدمات الجماعية واالجتماعية

مراكز ذوي االعاقةالخدمات االجتماعية

الصاالت والمراكز الرياضية

حراسات أمنية
خدمات التوظيف واالستقدام 

والحراسات األمنية
مكاتب التوظيف األهلية

وكاء االستقدام األهلية

الخدمات الشخصية

مراكز الزتيين ومشاغل الخياطة النسائيةالخدمات الشخصية

المغاسل
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النشاط الحالي النشاط الجديد

المعاهد

الكليات الصحيةالتعلم العالي

الكليات الجامعية

مدارس أهلية بنات
مدارس البنات ورياض األطفال 

والحضانات
رياض األطفال

مراكز ضيافة األطفال

مدارس أهلية بنين مدارس البنين ومجمعات 
مدارس أهلية بنين وبناتالبنين والبنات

مدارس اجنبية
المدارس األجنبية

معاهد الشراكات االسراتيجية

محطات الوقود
بيع المحروقات

محات الغاز

السلع والخدمات النسائية السلع النسائية، بيع الهواتف 
بيع الهواتف المحمولة وصيانتهاالمحمولة وصيانتها

مطاعم مع الخدمة ال تشمل مطاعم الوجبات السريعة
مطاعم مع الخدمة ال تشمل 

مطاعم الوجبات السريعة

مطاعم خدمة سريعة ومحات اآليس كريم
مطاعم خدمة سريعة ومحات 

اآليس كريم

المقاهي ومحات تقديم المشروبات
المقاهي ومحات تقديم 

المشروبات

التموين واالعاشة التموين واالعاشة

حلول االتصاالت حلول االتصاالت

أنشطة الربيد أنشطة الربيد

البنية التحتية لتقنية المعلومات
البنية التحتية لتقنية 

المعلومات

البنية التحتية لاتصاالت البنية التحتية لاتصاالت

التشغيل والصيانة لاتصاالت التشغيل والصيانة لاتصاالت

التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات
التشغيل والصيانة لتقنية 

المعلومات

حلول تقنية المعلومات حلول تقنية المعلومات
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المرفق )2(:
جدول القم الموزونة الثابتة لألنشطة االقتصادية لنسب التوطين

القمي 
الصحيحة 

للسنة الثالثة 
وما بعدها

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثانية

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

األولى

القيمة 
الثابتة 
للمنحىن

النطاق النشاط الجديد

15.00 13.00 9.00 0.19 األخضر المنخفض

اإلنتاج الزراعي 
والحيواني 

وخدماتها واندية 
الفروسية

16.00 13.00 11.00 0.58 األخضر المتوسط

18.38 15.38 13.38 0.58 األخضر المرتفع

23.38 20.38 18.38 0.58 باتيين

3.62 3.62 3.62 4.98 األخضر المنخفض

المناجم والطاقة 
وخدماتها

18.00 18.00 18.00 6.00 األخضر المتوسط

21.00 21.00 21.00 6.00 األخضر المرتفع

23.00 23.00 23.00 6.00 باتيين

25.08 20.08 14.08 1.68 األخضر المنخفض

الصناعات
27.87 22.87 16.87 1.87 األخضر المتوسط

29.47 26.47 20.47 2.08 األخضر المرتفع

32.87 28.37 23.87 2.08 باتيين

18.00 16.00 13.00 0.00 األخضر المنخفض

مقاوالت التشييد 
والبناء والنظافة

19.00 17.00 15.00 0.00 األخضر المتوسط

20.00 18.00 17.00 0.00 األخضر المرتفع

22.00 22.00 22.00 0.00 باتيين
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القمي 
الصحيحة 

للسنة الثالثة 
وما بعدها

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثانية

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

األولى

القيمة 
الثابتة 
للمنحىن

النطاق النشاط الجديد

28.12 23.12 16.12 0.14 األخضر المنخفض

التشغيل والصيانة
31.12 26.12 20.12 0.14 األخضر المتوسط

31.96 28.96 24.96 0.48 األخضر المرتفع

32.09 30.09 29.09 0.76 باتيين

33.25 26.25 19.25 2.47 األخضر المنخفض

الجملة والتجزئة
36.72 29.72 22.72 2.47 األخضر المتوسط

40.91 33.91 26.91 2.67 األخضر المرتفع

49.91 42.91 35.91 2.84 باتيين

16.62 13.88 11.07 1.58 األخضر المنخفض

مطاعم مع 
الخدمة ال تشمل 
مطاعم الوجبات 

السريعة 

20.13 17.39 14.58 1.67 األخضر المتوسط

24.41 21.67 18.86 1.67 األخضر المرتفع

29.15 26.91 24.61 1.67 باتيين

22.73 17.98 13.08 1.58 األخضر المنخفض

مطاعم خدمة 
سريعة ومحالت 

اآليس كريم

26.24 21.49 16.59 1.67 األخضر المتوسط

30.52 25.77 20.87 1.67 األخضر المرتفع

34.15 30.26 26.26 1.67 باتيين



21الدليل اإلجرائي | برنامج نطاقات المطور

القمي 
الصحيحة 

للسنة الثالثة 
وما بعدها

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثانية

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

األولى

القيمة 
الثابتة 
للمنحىن

النطاق النشاط الجديد

26.87 20.75 14.45 1.58 األخضر المنخفض

المقاهي ومحالت 
تقديم المشروبات

30.38 24.26 17.96 1.67 األخضر المتوسط

34.66 28.54 22.24 1.67 األخضر المرتفع

37.54 32.53 27.38 1.67 باتيين

17.81 14.68 11.46 1.58 األخضر المنخفض

التموين واالعاشة
21.32 18.19 14.97 1.67 األخضر المتوسط

25.60 22.47 19.25 1.67 األخضر المرتفع

30.13 27.57 24.93 1.67 باتيين

82.00 82.00 82.00 0.00 األخضر المنخفض

السلع النسائية، 
بيع الهواتف 

المحمولة 
وصيانتها

85.00 85.00 85.00 0.00 األخضر المتوسط

89.00 89.00 89.00 0.00 األخضر المرتفع

93.42 93.42 93.42 0.27 باتيين

31.09 24.09 16.09 1.15 األخضر المنخفض

النقل الربي 
والتخزين

35.20 28.20 20.20 1.15 األخضر المتوسط

37.82 30.82 22.82 1.50 األخضر المرتفع

46.74 39.74 31.74 1.71 باتيين



22الدليل اإلجرائي | برنامج نطاقات المطور

القمي 
الصحيحة 

للسنة الثالثة 
وما بعدها

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثانية

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

األولى

القيمة 
الثابتة 
للمنحىن

النطاق النشاط الجديد

27.57 24.57 22.57 1.45 األخضر المنخفض

النقل البحري 
والجوي

40.98 37.98 35.98 1.45 األخضر المتوسط

50.38 47.38 45.38 1.86 األخضر المرتفع

57.29 54.29 52.29 2.67 باتيين

50.00 50.00 50.00 2.60 األخضر المنخفض

المؤسسات 
المالية

57.00 57.00 57.00 2.60 األخضر المتوسط

62.00 62.00 62.00 2.60 األخضر المرتفع

65.00 65.00 65.00 2.60 باتيين

38.28 33.28 28.28 1.03 األخضر المنخفض

خدمات االعمال
47.12 42.12 37.12 1.03 األخضر المتوسط

47.12 42.12 37.12 2.19 األخضر المرتفع

57.82 52.82 47.82 2.19 باتيين

16.82 13.82 9.82 1.83 األخضر المنخفض

الخدمات 
االجتماعية

28.90 25.90 21.90 2.38 األخضر المتوسط

35.74 32.74 28.74 3.50 األخضر المرتفع

54.52 54.52 54.52 3.50 باتيين



23الدليل اإلجرائي | برنامج نطاقات المطور

القمي 
الصحيحة 

للسنة الثالثة 
وما بعدها

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثانية

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

األولى

القيمة 
الثابتة 
للمنحىن

النطاق النشاط الجديد

22.57 16.57 10.57 1.46 األخضر المنخفض

الخدمات 
الشخصية

25.36 21.36 17.36 1.92 األخضر المتوسط

25.63 25.63 21.63 4.40 األخضر المرتفع

26.63 26.63 23.63 5.00 باتيين

49.00 42.00 34.00 0.00 األخضر المنخفض

التعلمي العالي
60.00 54.00 48.00 0.00 األخضر المتوسط

77.37 76.37 75.37 0.43 األخضر المرتفع

82.00 82.00 82.00 0.43 باتيين

80.00 78.00 77.00 0.00 األخضر المنخفض

مدارس البنات 
ورياض األطفال 

والحضانات

86.00 86.00 86.00 0.00 األخضر المتوسط

92.56 90.56 89.56 0.00 األخضر المرتفع

98.00 96.00 95.00 0.00 باتيين

23.98 20.98 17.98 2.30 األخضر المنخفض

المدارس األجنبية
28.77 25.77 22.77 2.30 األخضر المتوسط

34.57 31.57 28.57 2.30 األخضر المرتفع

42.77 39.77 36.77 2.30 باتيين



24الدليل اإلجرائي | برنامج نطاقات المطور

القمي 
الصحيحة 

للسنة الثالثة 
وما بعدها

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثانية

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

األولى

القيمة 
الثابتة 
للمنحىن

النطاق النشاط الجديد

28.24 25.24 22.24 0.35 األخضر المنخفض

الخدمات الصحية
32.24 30.24 27.24 0.35 األخضر المتوسط

33.24 33.24 32.24 0.35 األخضر المرتفع

34.24 34.24 34.24 0.35 باتيين

28.10 24.10 19.10 2.42 األخضر المنخفض

االيواء والرتفيه 
والسياحة

34.52 30.52 25.52 2.42 األخضر المتوسط

39.90 35.90 30.90 2.59 األخضر المرتفع

49.02 42.02 37.02 2.59 باتيين

17.86 13.86 8.86 0.17 األخضر المنخفض

بيع المحروقات
22.22 19.22 15.22 0.56 األخضر المتوسط

24.59 23.59 21.59 0.56 األخضر المرتفع

26.09 26.09 26.09 1.19 باتيين

34.30 31.30 29.30 1.31 األخضر المنخفض

مدارس البنين 
ومجمعات البنين 

والبنات

44.15 41.15 39.15 1.31 األخضر المتوسط

56.27 53.27 50.27 1.31 األخضر المرتفع

61.00 61.00 61.00 1.31 باتيين



25الدليل اإلجرائي | برنامج نطاقات المطور

القمي 
الصحيحة 

للسنة الثالثة 
وما بعدها

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثانية

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

األولى

القيمة 
الثابتة 
للمنحىن

النطاق النشاط الجديد

74.50 74.50 74.50 0.34 األخضر المنخفض

خدمات التوظيف 
واالستقدام 
والحراسات 

األمنية

77.50 77.50 77.50 0.34 األخضر المتوسط

80.50 80.50 80.50 0.34 األخضر المرتفع

84.50 84.50 84.50 0.34 باتيين

27.76 25.76 22.76 2.19 األخضر المنخفض

حلول االتصاالت
36.76 34.76 31.76 2.52 األخضر المتوسط

42.02 40.02 37.02 2.91 األخضر المرتفع

49.15 47.15 44.15 3.22 باتيين

20.10 18.10 16.10 0.81 األخضر المنخفض

أنشطة الربيد
25.10 23.10 21.10 0.81 األخضر المتوسط

34.50 32.50 30.50 1.01 األخضر المرتفع

44.50 42.50 40.50 1.01 باتيين

15.77 15.77 15.77 3.61 األخضر المنخفض

البنية التحتية 
لتقنية المعلومات

22.64 22.64 22.64 3.61 األخضر المتوسط

38.00 38.00 38.00 3.61 األخضر المرتفع

48.00 48.00 48.00 3.61 باتيين



26الدليل اإلجرائي | برنامج نطاقات المطور

القمي 
الصحيحة 

للسنة الثالثة 
وما بعدها

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

الثانية

قيمة ثابتة 
مطلقة للسنة 

األولى

القيمة 
الثابتة 
للمنحىن

النطاق النشاط الجديد

18.00 15.00 12.00 0.00 األخضر المنخفض

البنية التحتية 
لالتصاالت

22.00 19.00 16.00 0.00 األخضر المتوسط

26.00 23.00 20.00 0.00 األخضر المرتفع

31.00 28.00 25.00 0.00 باتيين

18.00 15.00 12.00 0.00 األخضر المنخفض

التشغيل والصيانة 
لالتصاالت

21.98 18.98 15.98 0.39 األخضر المتوسط

26.33 23.33 20.33 0.39 األخضر المرتفع

31.00 28.00 25.00 0.39 باتيين

16.96 13.96 10.96 4.85 األخضر المنخفض

التشغيل والصيانة 
لتقنية المعلومات

25.42 22.42 19.42 4.85 األخضر المتوسط

28.42 25.42 22.42 4.85 األخضر المرتفع

35.36 32.36 29.36 4.85 باتيين

27.76 25.76 22.76 2.19 األخضر المنخفض

حلول تقنية 
المعلومات

33.54 31.54 28.54 2.34 األخضر المتوسط

42.02 40.02 37.02 2.91 األخضر المرتفع

49.15 47.15 44.15 3.22 باتيين




