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 الحريق من والحماية للوقاية الفنية الخدمات تقديم

 :الحريق من والحماية للوقاية الفنية الخدمات تقديم مزاولة على لموافقةأوال: اشتراطات ا
 .الجنسية خليجي/ سعوديأن يكون  جنسية مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة: .1

  .مطالبات حقوقية مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة عليهمأال يكون  .2
 يكون صاحب الطلب قد سبق أن صدر بحقه أي حكم قطعي يخل بالشرف واألمانة.  أال .3
 الطلب متفرغاً لمزاولة النشاط.  أن يكون صاحب .4
 الطلب حاصالً على أي من المؤهالت والخبرات التالية:  أن يكون صاحب .5

 بكالوريوس في مجال الوقاية والحماية من الحريق مع خبرة سنة.  –أ 
دبلوم في مجال الوقاية والحماية من الحريق أو دورة لمدة سنتين في مجال السالمة وعلوم الحريق مع -ب

 خبرة خمس سنوات. 
دورات تخصصية في مجال الوقاية والحماية من الحريق ال تقل عن سنة بعد البكالوريوس وخبرة -ت

 ثالث سنوات في مجال الوقاية والحماية من الحريق. 
 كمقر رئيسي.  2م100أن يكون صاحب الطلب لديه مقر لممارسة النشاط ال تقل مساحته عن  .6
يجب في حالة افتتاح فروع خارج مدينة الترخيص أن تحتوي على كافة التجهيزات اإلدارية والفنية وأن  .7

 تكون مرخصة من الجهات ذات االختصاص. 
أن يعمل لدى صاحب الطلب بشكل مستمر وبموجب عقد مهندس واحد على األقل، في أي من  .8

أو هندسة معمارية، وأن يكون حاصالً على  التخصصات التالية: هندسة كهربائية، أو هندسة ميكانيكية
دورة تأهيليه ال تقل عن ستة أشهر في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وخبرة ال تقل عن سنتين في 

 مجال الوقاية والحماية من الحريق. 
على األقل ثالثة فنيين حاصلين على دبلوم في التخصصات  "المكتب"يجب أن يكون لدى صاحب الطلب  .9

عمارة وتخطيط( بواقع فني لكل تخصص حاصلين على دورة تأهيليه ال تقل  –كهرباء  –التالية )ميكانيكا 
 عن ستة أشهر في مجال الوقاية والحماية من الحريق.

 اآلتية: على البيانات  ويحتويتعبئة نموذج التسجيل االلكتروني  .10
وكاملة وأنه وافقة على تعهدات التسجيل االلكتروني وأن كافة البيانات والمستندات المقدمة صحيحة الم -

 تم االطالع على كافة شروط ومتطلبات النشاط.

 بيانات المنشأة. -

 بيانات التواصل مع المنشأة. -

 بيانات مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة. -

 التجارية الفرعية.بيانات السجل التجاري الرئيسي والسجالت  -

 والتعديالت عليه )ان وجدت(. الشركاء للشركةبيانات عقد تأسيس  -

 
 

 

 المرفقات: -
o أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء  مكتبصورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك ال

 .ورئيس مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبقمجلس االدارة في الشركات المساهمة 

o  السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات صورة من
 والشركات القائمة.

o  صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب عدل وزارة التجارة في
 .بلد المتقدم أو مكتب معتمد للمحاماة يحدد فيها النشاط

o رخصة بلدي أو عقد االيجار أو التمليك. 
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o ( لمتطلبات اشتراطات السالمة حسب ما نصت عليه لوائح تقرير بمطابقة موقع )المكتب إرفاق
 .الدفاع المدني والمصادقة عليه من شعبة السالمة بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة

 

 العليا لألمن الصناعي للهيئة)لمزيد من المعلومات التفصيلية عن نموذج التسجيل االلكتروني يرجى الرجوع للبوابة االلكترونية 
 (دليل المستخدمواختيار قائمة 

 

 

 ويحتوي على البيانات اآلتية:تعبئة نموذج الطلب االلكتروني  .11
 الموافقة على التعهدات العامة اآلتية: -

o  ال يوجد ضد الشركة / المؤسسة أي شكاوى أو قضايا مرفوعة لدى الجهات الرسمية الحكومية
من أي جهة حكومية أو أهلية أو أفراد، كما نتعهد بأن كافة األعمال التي تم تنفيذها في مجال 

بها من قبل الجهة المصنعة  الموصىنشاط الشركة / المؤسسة تم تنفيذها بالطرق الصحيحة 
لمواصفات القياسية السعودية أو الدولية وتعليمات وزارة الداخلية ، وفي حال ثبوت ما وطبقاً ل

يخالف ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية أمام أي جهة كانت، ولوزارة الداخلية 
الحق في إيقاف أو إلغاء النشاط واألنشطة األخرى المتعلقة باألمن السالمة والوقاية والحماية 

الحريق واألعمال المرتبطة بها من السجل التجاري للشركة / المؤسسة دون أدنى مسؤولية  من
 عليها )وذلك الشركات والمؤسسات القائمة(.

o  ،ال يوجد فرع / فروع أخرى للشركة / المؤسسة لهذا النشاط في أي محافظة أو منطقة بالمملكة
في إيقاف أو إلغاء النشاط واألنشطة  وفي حال ثبوت ما يخالف ذلك فإن لوزارة الداخلية الحق

األخرى المتعلقة باألمن والسالمة الوقاية والحماية من الحريق واألعمال المرتبطة بها من 
السجل التجاري للشركة / المؤسسة دون أدنى مسؤولية عليها )وذلك الشركات والمؤسسات 

 القائمة(.
o  إال بعد إحضار  لعليا لألمن الصناعيالهيئة اال يتم تسجيل الشركة / المؤسسة رسمياً لدى

 صورة مصدقة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط.

o  في حال تغيير موقع المكتب أو المستودع )ان وجد( أو  الهيئة العليا لألمن الصناعيإشعار
 المحل )إن وجد(.

o  أو تغييره. عند إلغاء النشاط أو التوقف عن ممارسة النشاط الهيئة العليا لألمن الصناعيإشعار 

o  الهيئة العليا لألمن الصناعيتحديث البيانات سنويا لدى. 

o  عدم ممارسة أي من أنشطة األمن والسالمة أو المصاعد أو الوقاية والحماية من الحريق غير
عليها ونتحمل مسئولية  الهيئة العليا لألمن الصناعيالمرخص لنا بمزاولتها إال بعد أخذ موافقة 

 .مخالفة ذلك

o ام بكافة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية أو األهلية أو األفراد، وعدم اإلخالل بها، االلتز
وتحمل كامل المسؤولية الشرعية والقانونية والمالية أمام وزارة الداخلية والجهات الحكومية 

 األخرى في حال اإلخالل بذلك.

o من وزارة الداخلية. التقيد بكافة اللوائح واألنظمة والتعليمات الصادرة والمعتمدة 

o .االلتزام بكافة اللوائح والتنظيمات والتعليمات المعمول بها بالمملكة نتحمل مسؤولية مخالفتها 

o  االلتزام بكافة الشروط والمتطلبات المذكورة أعاله وفي حالة اإلخالل بأي منها فإننا نتحمل كل
المادية أو البشرية وما يتم  ما يترتب على ذلك من النواحي الشرعية والقانونية أو الخسائر

مصادرته أو إتالفه من معدات ومواد مخالفة أو غير مطابقة، ويحق لوزارة الداخلية تطبيق 
 العقوبة التي يراها مناسبة أو إيقاف النشاط أو إلغائه دون الرجوع إلينا.

o  المنشأة.يحق للهيئة العليا لألمن الصناعي الغاء الترخيص في حال وجود مالحظات أمنية على 
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 اآلتية:  إرفاق المرفقات الخاصة -
o صورة من المؤهالت العلمية للمالك 

o صورة من الدورات في مجال الوقاية والحماية من الحريق للمالك 

o صورة من الخبرات العملية للمالك 

o ما يثبت التفرغ التام لمزاولة النشاط 

o  المملكة(صورة من معادلة الشهادة الجامعية )في حالة الشهادة من خارج  

 ثانيا: اشتراطات تجديد الترخيص 

افة تنطبق نفس االشتراطات والتعهدات الخاصة بإصدار الترخيص ألول مرة، مع ضرورة تحديث ك .1
 البيانات والمرفقات.

 تعبئة نموذج الطلب االلكتروني لتجديد الترخيص. .2
 المطلوبة لتجديد الترخيص: العامة المرفقات .3

 .المنشأةإرفاق بيان باألعمال التي قامت بها  -

 .المنشأةإرفاق كافة عقود األعمال التي قامت بها  -

 .الوظيفة( الجنسية،أرقام الهوية،  األسماء،إرفاق بيان بكشف الموظفين والفنيين ) -

 التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، تحويل المؤسسة إلى شركة: اشتراطات ثالثا

 للمنشأةعلى المالك الجديد  االشتراطات الخاصة بإصدار الترخيص ألول مرة نفستنطبق يجب أن  .1
 الجدد في الشركة.

 التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، تحويل المؤسسة إلى شركةتعبئة النموذج االلكتروني لطلب  .2
 اآلتية: على البيانات  ويحتوي

 الشركة.بيانات مالك المؤسسة الجديد أو الشركاء الجدد في  .3
 المرفقات: -

o  صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب عدل وزارة التجارة
  وجميع التعديالت موقعة ومصدقة )ان وجدت(. لنشاطفيه ايحدد 

o إرفاق عقد التنازل / البيع مصادق عليه من الغرفة التجارية 

o  في الشركةالجديد أو الشركاء الجدد صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المؤسسة. 

o  ي الشركةالجديد أو الشركاء الجدد فصورة إثبات المهنة من األحوال المدنية لمالك المؤسسة 
 في حالة كان الشركاء أفراد.

o وجميع السجالت التجارية الفرعية للشركات  صورة من السجل التجاري ساري المفعول
 الشريكة الجديدة.

o ل الحالية لدى المؤسسة أو الشركةإرفاق بيان باألعما 

o نشطة المراد بيعها أو التنازل عنها.إرفاق بيان بالعمالة الفنية الحالية لأل 

 

 الموافقة على التعهدات اآلتية: -
o  ال يوجد ضد الشركة / المؤسسة أي شكاوى أو قضايا مرفوعة لدى الجهات الرسمية الحكومية

 .من أي جهة حكومية أو أهلية أو أفراد

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

 .الداخلية

 االلغاء:: اشتراطات رابعا

 افة البيانات والمرفقات.تحديث ك .1



 

4 | P a g e ي  ع ا ن ص ل ا ن  م أل ل ا  ي ل ع ل ا ة  ئ ي ه ل ة          ا خ س ن ل                                    1.ا

 

 ويحتوي على البيانات اآلتية:  االلكتروني لإللغاءتعبئة نموذج الطلب  .2
 شرح أسباب طلب اإللغاء. -
 التعهدات اآلتية:الموافقة على  -

o  ال يوجد ضد الشركة / المؤسسة أي شكاوى أو قضايا مرفوعة لدى الجهات الرسمية الحكومية
 .من أي جهة حكومية أو أهلية أو أفراد

o تهية )سواء صيانة أو تركيب أو توريد( ألي جهة تعهد بعدم وجود أي مشاريع قائمة وغير من
سواء حكومية أو أهلية أو أفراد لدى المؤسسة أو الشركة وتحمل المسؤولية القانونية في حال 

 .ثبوت عكس ذلك والمصادقة عليه من الغرفة التجارية

 المرفقات  -
o ها بعدم وجود أي إرفاق تقرير من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة التي يراد إلغاء النشاط ب

 مالحظات. 

 
 
 


