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 ، دخول أو خروج شريك، تحويل المؤسسة إلى شركةنقل الملكيةاشتراطات التنازل، 

أو  يجب أن تنطبق نفس االشتراطات الخاصة بإصدار الترخيص ألول مرة على المالك الجديد للمنشأة .1
 الجدد في الشركة. المالك

، دخول أو خروج شريك، تحويل المؤسسة إلى  نقل الملكيةتعبئة النموذج االلكتروني لطلب التنازل،  .2
 شركة ويحتوي على البيانات اآلتية: 

 بيانات مالك المؤسسة الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة.
 المرفقات: -

o  صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب عدل وزارة التجارة
 والصناعة يحدد فيه النشاط وجميع التعديالت موقعة ومصدقة )ان وجدت(. 

o إرفاق عقد التنازل / البيع مصادق عليه من الغرفة التجارية 
o  الشركاء الجدد في الشركة.صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المؤسسة الجديد أو 
o  صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للشركات

 الشريكة الجديدة.
o إرفاق بيان باألعمال الحالية لدى المنشأة 
o .إرفاق بيان بالعمالة الفنية الحالية لألنشطة المراد بيعها أو التنازل عنها 
o ي قامت بها المنشأة.إرفاق كافة عقود األعمال الت 
o  .إرفاق تقرير مفصل من إدارة الدفاع المدني عن وضع المؤسسة أو الشركة 

 
 اآلتية: العامة الموافقة على التعهدات -
 إرفاق تعهد من المالك السابق ومصادق عليها من الغرفة التجارية يوضح فيها التالي: -

o  وتركيبها وتوريدها بالطرق الصحيحة الموصى أن كافة األعمال التي تم القيام بها تم صيانتها
بها من قبل الجهة المصنعة وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية وتعليمات وزارة 

 الداخلية.
o  عدم وجود قضايا أو شكاوى لدى المؤسسة أو الشركة مرفوعة لدى الجهات المختصة ألي جهة

 .سواء حكومية أو أهلية أو أفراد
 -والوقاية من الحريق: صة بأنشطة الحمايةتعهدات خا -

o ذلك يثبت ما وإرفاق المدني الدفاع لدى مالحظات أي الشركة أو المؤسسة على يوجد ال. 
o عدم وجود مشاريع قيد التنفيذ وتحمل المسؤولية في حال ثبوت عكس ذلك 
o  المتحركةالمصاعد والساللم عدم وجود فروع أخرى للمؤسسة أو الشركة في مجال السالمة ،

وفي حال وجود فروع أخرى فيتم إرفاق تقرير )مشهد( من إدارات الدفاع المدني توضح 
 الوضع القائم لتلك الفروع

 


