
 والسالمة األمن مشاريع لتنفيذ االستشارية والمكاتب والشركات المقاولين تأهيل اشتراطات

 بوزارة الصناعي لألمن العليا الهيئة إلشراف الخاضعة المنشآت في الحريق من والحماية

 الداخلية
 

 :فيهاالتأهيل  يتاح التي الفئات .1

 الشركات والمؤسسات والمكاتب العاملة في مجال: 
 )للمنشآت السعودية فقط(. األمنية االستشارات  (1

 المقاوالت األمنية. (2

 استشارات الحماية من الحريق )للمنشآت السعودية فقط(. (3

 مقاوالت الحماية من الحريق.  (4

 

 :الطلب تسجيل عملية متطلبات  .2

 تكملة وتعبئة ملف التسجيل.  (1

 الفئات حدىإ في التأهيل طلب عند تقديمها المطلوب العامة والمتطلبات الرسمية ئقالوثا .3

 :( أعاله1بالبند) ليهاإ رالمشا

 لبندبا ليهاإ المشار الفئات حدىإل تتقدم التي المكاتب أو المؤسسات أو الشركات على جبي

 :المعنية الجهات من الصادرة التالية الوثائق تقديم ( أعاله1)
 المفعول.صورة من شهادة اشتراك الغرفة التجارية سارية  (3-1

شهادة الزكاة سارية المفعول )لسجل تجاري مضى على إصداره صورة من  (3-2
 سنة كاملة(.

صورة من شهادة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )لسجل  (3-3
 تجاري مضى على إصداره سنة كاملة(.

يجب أن يكون طالب التسجيل حاصالً على ترخيص من الجهات المعنية في  (3-4
تجاري السارية المفعول بشكل دقيق إلى أنه السجل ال يشيرأن وزارة الداخلية 

 مرخص له العمل في الفئة المتقدم للتأهيل فيها.

االستشارية الصادرة من وزارة التجارة ترخيص مزاولة المهنة للمكاتب  (3-5
 للفئة المطلوب التأهيل فيها. واالستثمار

 

 

 :المطلوبة الخبرات .4
إليها أعاله إثبات وجود حدى الفئات المشار للتأهيل في إ على المتقدمينيجب 

  مستوى مقبول من الخبرات كما هو موضح كالتالي:
 الموظفين:خبرة  (5-1



 عند التقديم حد أدنىأو المؤسسة أو المكتب الشركة  يكون لدى نأ يجب (4-1-1
 المنشأة: من قبل  مباشرة اللذين تم توظيفهم المؤهلين،عدد الموظفين من 

 3  األمنيةمهندسين لالستشارات األمنية والمقاالت. 

 5  مهندسين الستشارات الحماية من الحريق ومقاوالت الحماية
 من الحريق. 

 والمؤهلين صصينالمتخ األشخاص ددع وضيحت لبطال دممق على يجب (4-1-2
القة بمجال العمل المطلوب التأهيل الع اتذ المجاالت في لللعم هلدي

 فيه.

 عدد سنوات ومجال الخبرة التخصصية )تختلف من فئة ألخرى( (4-1-3

 رةركغير مالتابعين لصاحب الطلب تكون أسماء الموظفين  أنيجب  (4-1-4
وسوف يترتب على تكرار االسم الواحد  ،أخرىفئات عند التقديم على ف

 .في أكثر من فئة رفض الطلب

 ، ارقام الشهادات: NFPAحصول المهندسين على شهادات ال  (4-1-5

 ( 101-72-25-20-13الستشارات الحماية من الحريق .) 

  ( 72-25-20-13لمقاوالت الحماية من الحريق.) 

 

 المنشأة: خبرة (5-2
معلومات توضح الخبرات العملية لديهم عن تقديم  المنشأةعلى يجب  (5-2-1

عالقة مباشرة وذات صلة  مشاريع ذاتفي للمنشأة سنوات آخر خمس 
 ةوالسالمبالمنشآت الصناعية في المجاالت المحددة في تعليمات األمن 

  الصناعي.والحماية من الحريق الصادرة عن الهيئة العليا لألمن 

مماثلة الشركة خبرة بشكل دقيق أن  المعلومات المقدمة أن تبينيجب  (5-2-2
 فيها. التأهيللطبيعة ونوع الفئة المطلوب 

التي تؤكد أن  عقود أو ما يقابلها من وثائقال تقديمالشركات  على يجب (5-2-3
 . المنفذة قد تم تنفيذها من قبلهم مباشرة مشاريعال

البد أن تكون البيانات المقدمة صحيحة وحقيقية وأي بيانات يتم تقديمها  (5-2-4
 القانونية وإلغاء تسجيله. للمساءلةمخالفة للحقيقة وتعرض مقدمها 

 المتطلبات اإلدارية: .5
الفئات المشار إليها أعاله إثبات وجود قدرات مناسبة  إحدىفي  التأهيليجب على المتقدمين بطلبات  (6-1

 وذلك من خالل تقديم المعلومات المذكورة أدناه
 
 :لمملكةبا الطلب بحصا مقر  .6



خدمات  عمل،ورش  المملكة،مكاتب داخل  مثل:مرافق مقبولة لديه  ونيك أن قدمالمت على يجب (7-1
 والتي يمكن استخدامها في إدارة وتنفيذ المشاريع. ذلك،الحاسوب، وما إلى 

 
 :المكتب أو المؤسسة أو للشركة التعريفي ملفال .7

 :التالية ماتووالمعل وثائقال يمدتق المكاتب أو المؤسسات أو الشركات على

 لف تعريفي عن المنشأة.م (8-1
 قائمة بفروع المنشأة. (8-2
 أة.شلهيكل التنظيمي للمنا (8-3

 

 :المالية البيانات  .8

ة البيانات المالية المحددة وأن يلتزم المتقدم بتزويد المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة المنشأوفر ت أن يجب
 للسماح بتقييم قدرتها المالية. بالبيانات المالية الكافية لتنفيذ مشاريع اختيارهلراغبة في العليا لألمن الصناعي ا

على أن تغطي السنوات الثالث  أدناه،البيانات المالية التي يجب تقديمها تشمل الوثائق الموضحة  (9-1
 له:الماضية وأن تكون معدة وموثقة من قبل محاسب مرخص 

 المالية ائموالق (9-1-1

 ميةوالعم لميزانيةا (9-1-2

 قائمة الدخل (9-1-3

 :االستثناءات  (9-1-4
 مةدالمتق المكاتب أو المؤسسات أو لتي تكون فيها الشركاتا الحاالتفي  (9-1-4-1

 أكثرالنشاط  احدى الفئات المذكورة أعاله مضى عليها ممارسة في ليجللتس

 أالولم تبلغ ثالث سنوات فيكتفي بتقديم ميزانية بداية النشاط على  سنة، من
لعام للفئات المخطط لها في هذا ا النفقاتتقل عن سنة مالية واحدة إلظهار 

 المراد التأهيل لها.
يمضي على مزاولته النشاط سنة واحدة فيكتفي بتقديم ما يثبت أما من لم  (9-1-4-2

 حجم رأس مال المنشأة عند التأسيس.
 

 :للمتقدمين عامة اعدقو .9

( أعاله 1المشار إليها بالبند ) الفئاتإحدى  في تأهيلها بتتقدم بطل التي المكاتب أو اتسالمؤس أو اتكالشر
 يجب أن تراعي ما يلي:

ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول من سنة إلى يسري العمل بالتأهيل على أي فئة  (10-1
 التأهيل.

التي ترغب في تجديد التأهيل يجب عليها تقديم طلب التجديد قبل ثالثة أشهر  المنشأة (10-2
 صالحية التأهيل الحالي. انتهاءعلى األقل من 

وني لكي يتم النظر فيه وإمكانية يجب تعبئة وإدخال جميع بيانات الطلب بالموقع االلكتر (10-3
 تقييمه بناء على البيانات المقدمة من صاحب الطلب.

التي تم تسجيلها بالموقع االلكتروني عقوداً مع أي من المنشآت  المنشأةعند توقيع  (10-4
بتنفيذ ما يلي مع  االلتزامالخاضعة إلشراف الهيئة العليا لألمن الصناعي فيجب عليها 

 ة للمنشأة.الجهة المعنية المالك



وبين  ةالمتعاقد المنشأةتوقيع وتنفيذ تعهد بعدم اإلفشاء )اإلفصاح( بين   (10-4-1
 المنشأة الخاضعة إلشراف الهيئة العليا لألمن الصناعي.

االلتزام بتوفير خدمات ما بعد البيع والدعم الفني وكذلك توفير قطع  (10-4-2
 الغيار لمدة عشر سنوات.

تحفظات أو دعاوى مرفوعة أن يتعهد بأنه ليس عليه أية حقوق أو  (10-4-3
 ضدهم قبل أي طرف آخر.

البيانات المقدمة من مقدمي الطلبات تعد متاحة لمزيد من التحقق من قبل القائمين على   (10-5
الصناعي والتي تبحث عن شركات أو  لألمنالمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة العليا 

مدى مناسبة وقدرة مؤسسات أو مكاتب لتنفيذ مشاريعها وذلك الستخدامها في تقييم 
 الموجودة لديهم. تالمشروعاعلى تنفيذ  المتقدمين

 

 


