
 شركة ألتميت للتجارة والمقاوالت /السادة  بأن الحكومية المشتريات تنظيم إدارة تشهد
 قد تم تصنيفهم في قطاع مقدمي الخدمات باألنشطة والفئات التالية: 34678     : رقم السجل التجارى

الفئهاسم النشاطرقم النشاط
ثانيةمقاوالت كهربائية وصحية 4251101

            الشروط*
       األحكام و

يجب على المصنف عند القيام بأي تصرف قانوني يترتب عليه تعديل في مركزه 
القانوني بما يخل بالفئة أو المجاالت التي تم تصنيفه فيها، أن يخطر اإلدارة بهذا 

التعديل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء هذا التصرف.
ويترتب على إخالل المصنف بالتزاماته المشار إليها انتهاء صالحية شهادة التصنيف 

.الممنوحة له

بيان العناصر
النقاط 

 المكتسبه
الحد األقصى

للنقاط
10.0010رأس المال

20.0020صافي الموجودات

5.0025مجموع قيمه العقود

1.005عدد العقود

10.0010عدد الكادر اإلداري

19.0030عدد الكادر الفني

65.00100مجموع النقاط

 مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية18/04/2023صالحه حتى :19/04/2021تاريخ اإلصدار : 
باإلنابة

SRV-003-18001305شهادة مقدم خدمة



 شركة ألتميت للتجارة والمقاوالت /السادة  بأن الحكومية المشتريات تنظيم إدارة تشهد
 قد تم تصنيفهم في قطاع مقدمي الخدمات باألنشطة والفئات التالية: 34678     : رقم السجل التجارى

الفئهاسم النشاطرقم النشاط
ثانيةمقاوالت هندسية كهربائية وميكانيكية وتجهيزات صناعية457010

            الشروط*
       األحكام و

يجب على المصنف عند القيام بأي تصرف قانوني يترتب عليه تعديل في مركزه 
القانوني بما يخل بالفئة أو المجاالت التي تم تصنيفه فيها، أن يخطر اإلدارة بهذا 

التعديل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء هذا التصرف.
ويترتب على إخالل المصنف بالتزاماته المشار إليها انتهاء صالحية شهادة التصنيف 

.الممنوحة له

بيان العناصر
النقاط 

 المكتسبه
الحد األقصى

للنقاط
10.0010رأس المال

20.0020صافي الموجودات

5.0025مجموع قيمه العقود

1.505عدد العقود

10.0010عدد الكادر اإلداري

19.0030عدد الكادر الفني

65.50100مجموع النقاط

 مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية18/04/2023صالحه حتى :19/04/2021تاريخ اإلصدار : 
باإلنابة

SRV-003-18001306شهادة مقدم خدمة



 شركة ألتميت للتجارة والمقاوالت /السادة  بأن الحكومية المشتريات تنظيم إدارة تشهد
 قد تم تصنيفهم في قطاع مقدمي الخدمات باألنشطة والفئات التالية: 34678     : رقم السجل التجارى

الفئهاسم النشاطرقم النشاط
ثانيةاعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها2000882

            الشروط*
       األحكام و

يجب على المصنف عند القيام بأي تصرف قانوني يترتب عليه تعديل في مركزه 
القانوني بما يخل بالفئة أو المجاالت التي تم تصنيفه فيها، أن يخطر اإلدارة بهذا 

التعديل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء هذا التصرف.
ويترتب على إخالل المصنف بالتزاماته المشار إليها انتهاء صالحية شهادة التصنيف 

.الممنوحة له

بيان العناصر
النقاط 

 المكتسبه
الحد األقصى

للنقاط
10.0010رأس المال

20.0020صافي الموجودات

5.0025مجموع قيمه العقود

3.005عدد العقود

10.0010عدد الكادر اإلداري

19.0030عدد الكادر الفني

67.00100مجموع النقاط

 مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية18/04/2023صالحه حتى :19/04/2021تاريخ اإلصدار : 
باإلنابة

SRV-003-18002031شهادة مقدم خدمة



 شركة ألتميت للتجارة والمقاوالت /السادة  بأن الحكومية المشتريات تنظيم إدارة تشهد
 قد تم تصنيفهم في قطاع مقدمي الخدمات باألنشطة والفئات التالية: 34678     : رقم السجل التجارى

الفئهاسم النشاطرقم النشاط
ثالثةتنظيفات عامة901060

            الشروط*
       األحكام و

يجب على المصنف عند القيام بأي تصرف قانوني يترتب عليه تعديل في مركزه 
القانوني بما يخل بالفئة أو المجاالت التي تم تصنيفه فيها، أن يخطر اإلدارة بهذا 

التعديل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء هذا التصرف.
ويترتب على إخالل المصنف بالتزاماته المشار إليها انتهاء صالحية شهادة التصنيف 

.الممنوحة له

بيان العناصر
النقاط 

 المكتسبه
الحد األقصى

للنقاط
10.0010رأس المال

20.0020صافي الموجودات

0.0025مجموع قيمه العقود

0.005عدد العقود

10.0010عدد الكادر اإلداري

19.0030عدد الكادر الفني

59.00100مجموع النقاط

 مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية18/04/2023صالحه حتى :19/04/2021تاريخ اإلصدار : 
باإلنابة

SRV-003-18002032شهادة مقدم خدمة



 شركة ألتميت للتجارة والمقاوالت /السادة  بأن الحكومية المشتريات تنظيم إدارة تشهد
 قد تم تصنيفهم في قطاع مقدمي الخدمات باألنشطة والفئات التالية: 34678     : رقم السجل التجارى

الفئهاسم النشاطرقم النشاط
ثالثةتركيب و صيانة مواد و اجهزة و معدات االنذار و االطفاء و السالمة4321301

            الشروط*
       األحكام و

يجب على المصنف عند القيام بأي تصرف قانوني يترتب عليه تعديل في مركزه 
القانوني بما يخل بالفئة أو المجاالت التي تم تصنيفه فيها، أن يخطر اإلدارة بهذا 

التعديل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء هذا التصرف.
ويترتب على إخالل المصنف بالتزاماته المشار إليها انتهاء صالحية شهادة التصنيف 

.الممنوحة له

بيان العناصر
النقاط 

 المكتسبه
الحد األقصى

للنقاط
10.0010رأس المال

20.0020صافي الموجودات

0.0025مجموع قيمه العقود

0.005عدد العقود

10.0010عدد الكادر اإلداري

19.0030عدد الكادر الفني

59.00100مجموع النقاط

 مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية18/04/2023صالحه حتى :19/04/2021تاريخ اإلصدار : 
باإلنابة

SRV-002-19002140شهادة مقدم خدمة
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