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 تقدمي خدمات االستشارات اهلندسية يف جمال الوقاية واحلماية من احلريق

 : تقدمي خدمات االستشارات اهلندسية يف جمال الوقاية واحلماية من احلريق   مزاولة  على  ملوافقةأوال: اشرتاطات ا

 .اجلنسية  أجنيب  / خليجي/ سعوديأن يكون   جنسية مالك املؤسسة أو الشركاء يف الشركة:  .1
 أن يكون حاصالً على ترخيص من اهليئة السعودية للمهندسني ملمارسة مهنة االستشارات اهلندسية.  .2
أن يعمل لديه بشكل مستمر ومبوجب عقد مهندس على األقل يف جمال الوقاية واحلماية من احلريق مبسمى مهندس سالمة، أو  .3

 أو مهندس منع اخلسائر، أو مهندس الوقاية من احلرائق.  مهندس مكافحة احلرائق، أو مهندس سالمة وتقنية إطفاء،  
يف حالة عدم توفر الشرط السابق لدى طالب الرتخيص فيجب أن يعمل لديه بشكل مستمر ومبوجب عقد مهندس على األقل يف  .4

على  كل ختصص من التخصصات التالية: هندسة كهرابئية، هندسة ميكانيكية، هندسة معمارية، وأن يكون كل منهم حاصل 
مؤهل ال تقل مدته عن ستة أشهر أو ما يعادهلا من الدورات الرتاكمية يف جمال الوقاية للحماية من احلريق مع خربة ال تقل مدهتا 

 عن سنتني يف إعداد خمططات الوقاية للحماية من احلريق. 
 اآلتية: على البياانت   وحيتوي تعبئة منوذج التسجيل االلكرتوين   .5

وكاملة وأنه مت االطالع على كافة  املوافقة على تعهدات التسجيل االلكرتوين وأن كافة البياانت واملستندات املقدمة صحيحة   -
 شروط ومتطلبات النشاط.

 بياانت املنشأة. -
 بياانت التواصل مع املنشأة.  -
 بياانت مالك املؤسسة أو الشركاء يف الشركة.  -
 ت التجارية الفرعية.بياانت السجل التجاري الرئيسي والسجال -
 والتعديالت عليه )ان وجدت(.  الشركاء للشركةبياانت عقد أتسيس   -
 املرفقات:  -

o أو مجيع الشركاء يف الشركة أو اعضاء جملس االدارة يف الشركات  كتبصورة واضحة من اهلوية الوطنية ملالك امل
 .ورئيس جملس إدارة الشركة او املدير يف كل ما سبق املسامهة  

o  .صورة من السجل التجاري ساري املفعول ومجيع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة 
o  ق من كاتب عدل وزارة التجارة يف بلد املتقدم أو مكتب صورة من عقد أتسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصد

 .معتمد للمحاماة حيدد فيها النشاط
o رخصة بلدي أو عقد االجيار أو التمليك. 
o ( ملتطلبات اشرتاطات السالمة حسب ما نصت عليه لوائح الدفاع املدين واملصادقة تقرير مبطابقة موقع )املكتب  إرفاق

 .لدفاع املدين ابحملافظةعليه من شعبة السالمة إبدارة ا 
 

 (دليل املستخدمواختيار قائمة  للهيئة العليا لألمن الصناعي)ملزيد من املعلومات التفصيلية عن منوذج التسجيل االلكرتوين يرجى الرجوع للبوابة االلكرتونية 
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 وحيتوي على البياانت اآلتية: تعبئة منوذج الطلب االلكرتوين   .6
 التعهدات العامة اآلتية: املوافقة على   -

o  ال يوجد ضد الشركة / املؤسسة أي شكاوى أو قضااي مرفوعة لدى اجلهات الرمسية احلكومية من أي جهة حكومية
أو أهلية أو أفراد، كما نتعهد أبن كافة األعمال اليت مت تنفيذها يف جمال نشاط الشركة / املؤسسة مت تنفيذها ابلطرق 

ل اجلهة املصنعة وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية وتعليمات وزارة الداخلية هبا من قب  املوصى الصحيحة  
، ويف حال ثبوت ما خيالف ذلك فإننا نتحمل املسؤولية الشرعية والقانونية أمام أي جهة كانت، ولوزارة الداخلية 

مة والوقاية واحلماية من احلريق واألعمال احلق يف إيقاف أو إلغاء النشاط واألنشطة األخرى املتعلقة ابألمن السال
 املرتبطة هبا من السجل التجاري للشركة / املؤسسة دون أدىن مسؤولية عليها )وذلك الشركات واملؤسسات القائمة(. 

o  ال يوجد فرع / فروع أخرى للشركة / املؤسسة هلذا النشاط يف أي حمافظة أو منطقة ابململكة، ويف حال ثبوت ما
فإن لوزارة الداخلية احلق يف إيقاف أو إلغاء النشاط واألنشطة األخرى املتعلقة ابألمن والسالمة الوقاية خيالف ذلك  

واحلماية من احلريق واألعمال املرتبطة هبا من السجل التجاري للشركة / املؤسسة دون أدىن مسؤولية عليها )وذلك 
 الشركات واملؤسسات القائمة(.

o إال بعد إحضار صورة مصدقة من السجل   اهليئة العليا لألمن الصناعي ؤسسة رمسياً لدى  ال يتم تسجيل الشركة / امل
 التجاري مضاف إليه النشاط. 

o   يف حال تغيري موقع املكتب أو املستودع )ان وجد( أو احملل )إن وجد(.   اهليئة العليا لألمن الصناعيإشعار 
o   التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيريه.  عند إلغاء النشاط أو   اهليئة العليا لألمن الصناعيإشعار 
o   اهليئة العليا لألمن الصناعيحتديث البياانت سنواي لدى . 
o  عدم ممارسة أي من أنشطة األمن والسالمة أو املصاعد أو الوقاية واحلماية من احلريق غري املرخص لنا مبزاولتها إال بعد

 .ئولية خمالفة ذلكعليها ونتحمل مس اهليئة العليا لألمن الصناعيأخذ موافقة  
o  االلتزام بكافة العقود املربمة مع اجلهات احلكومية أو األهلية أو األفراد، وعدم اإلخالل هبا، وحتمل كامل املسؤولية

 الشرعية والقانونية واملالية أمام وزارة الداخلية واجلهات احلكومية األخرى يف حال اإلخالل بذلك. 
o عليمات الصادرة واملعتمدة من وزارة الداخلية.التقيد بكافة اللوائح واألنظمة والت 
o .االلتزام بكافة اللوائح والتنظيمات والتعليمات املعمول هبا ابململكة نتحمل مسؤولية خمالفتها 
o  االلتزام بكافة الشروط واملتطلبات املذكورة أعاله ويف حالة اإلخالل أبي منها فإننا نتحمل كل ما يرتتب على ذلك

النواحي الشرعية والقانونية أو اخلسائر املادية أو البشرية وما يتم مصادرته أو إتالفه من معدات ومواد خمالفة أو من  
 غري مطابقة، وحيق لوزارة الداخلية تطبيق العقوبة اليت يراها مناسبة أو إيقاف النشاط أو إلغائه دون الرجوع إلينا. 

o لرتخيص يف حال وجود مالحظات أمنية على املنشأة. حيق للهيئة العليا لألمن الصناعي الغاء ا 
 اآلتية:   إرفاق املرفقات اخلاصة  -

o ترخيص اهليئة السعودية للمهندسني ملمارسة مهنة االستشارات اهلندسية. 
o  .عقود املهندسني املتعاقد معهم للعمل بشكل مستمر 
o املتعاقد معهم للعمل بشكل مستمر.  السري الذاتية للمهندسني  
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 اثنيا: اشرتاطات جتديد الرتخيص 

 تنطبق نفس االشرتاطات والتعهدات اخلاصة إبصدار الرتخيص ألول مرة، مع ضرورة حتديث كافة البياانت واملرفقات.  .1
 تعبئة منوذج الطلب االلكرتوين لتجديد الرتخيص.  .2
 املرفقات العامة املطلوبة لتجديد الرتخيص:  .3

 نشأة. إرفاق بيان ابألعمال اليت قامت هبا امل -
 إرفاق كافة عقود األعمال اليت قامت هبا املنشأة.  -
 إرفاق بيان بكشف املوظفني والفنيني )األمساء، أرقام اهلوية، اجلنسية، الوظيفة(.  -
 اآلتية:   إرفاق املرفقات اخلاصة  -

o ترخيص اهليئة السعودية للمهندسني ملمارسة مهنة االستشارات اهلندسية. 
o   املتعاقد معهم للعمل بشكل مستمر. عقود املهندسني 
o املتعاقد معهم للعمل بشكل مستمر.  السري الذاتية للمهندسني 

 

 اثلثا: اشرتاطات التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، حتويل املؤسسة إىل شركة 

 اجلدد يف الشركة.   جيب أن تنطبق نفس االشرتاطات اخلاصة إبصدار الرتخيص ألول مرة على املالك اجلديد للمنشأة  .1
تعبئة النموذج االلكرتوين لطلب التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، حتويل املؤسسة إىل شركة وحيتوي على البياانت  .2

 اآلتية: 
 بياانت مالك املؤسسة اجلديد أو الشركاء اجلدد يف الشركة. .3
 املرفقات:  -

o   عدل وزارة التجارة حيدد فيه النشاط ومجيع صورة من عقد أتسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب
 التعديالت موقعة ومصدقة )ان وجدت(. 

o  إرفاق عقد التنازل / البيع مصادق عليه من الغرفة التجارية 
o  .صورة واضحة من اهلوية الوطنية ملالك املؤسسة اجلديد أو الشركاء اجلدد يف الشركة 
o   املؤسسة اجلديد أو الشركاء اجلدد يف الشركة يف حالة كان الشركاء أفراد.صورة إثبات املهنة من األحوال املدنية ملالك 
o  .صورة من السجل التجاري ساري املفعول ومجيع السجالت التجارية الفرعية للشركات الشريكة اجلديدة 
o  إرفاق بيان ابألعمال احلالية لدى املنشأة 
o   أو التنازل عنها. إرفاق بيان ابلعمالة الفنية احلالية لألنشطة املراد بيعها 
o  .إرفاق كافة عقود األعمال اليت قامت هبا املنشأة 

 املوافقة على التعهدات اآلتية: -
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o  أن كافة األعمال اليت مت القيام هبا مت صيانتها وتركيبها وتوريدها ابلطرق الصحيحة املوصى هبا من قبل اجلهة املصنعة
 مات وزارة الداخلية. وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية وتعلي

 

 

 : اشرتاطات االلغاء:رابعا

 حتديث كافة البياانت واملرفقات.  .1
 وحيتوي على البياانت اآلتية:  تعبئة منوذج الطلب االلكرتوين لإللغاء .2

 شرح أسباب طلب اإللغاء. -
 املوافقة على التعهدات اآلتية: -

o   تركيب أو توريد( ألي جهة سواء حكومية أو أهلية تعهد بعدم وجود أي مشاريع قائمة وغري منتهية )سواء صيانة أو
 أو أفراد لدى املنشأة وحتمل املسؤولية القانونية يف حال ثبوت عكس ذلك واملصادقة عليه من الغرفة التجارية. 

 املرفقات  -
o  .إرفاق تقرير من إدارة الدفاع املدين ابحملافظة اليت يراد إلغاء النشاط هبا بعدم وجود أي مالحظات 

 


