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دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

�

يجب أن يكون طالب الترخيص حاصًال على المؤهل العلمي المناسب ، أو الموافقات النظامية 
المناسبة للتخصص أو التخصصات الهندسية التي يرغب بمزاولتها.

يجب أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه أي ُحكمًا مخًال 
بالشرف واألمانة ، مالم يرد إليه إعتباره.

التي  الفنية  واألدوات  واألجهزة  والمعدات  الكوادر  بتوفير  الترخيص  طالب  يتعهد  أن  يجب 
تتوافق مع حجم وطبيعة أعماله واألنشطة الهندسية التي يرغب بمزاولتها.

المشاريع،  وادارة  واالشراف  والدراسات  التصميم  في  المملكة  أنحاء  جميع  الترخيص  يشمل 
المخالفات  جميع  والمدير  الترخيص  صاحب  ويتحمل  الفرع،  إلدارة  مؤهل  مدير  وجود  ويجب 

والتجاوزات الناتجة عن تلك الفروع.

عند اضافة االنشطة للفرع الرئيسي يتم اضافتها تلقائيا للفروع.

يجب على صاحب الترخيص الحصول على موافقة الهيئة عند فتح أي فرع وفقًا للشروط ، على 
أن يكون مدير الفرع مهندس سعودي ، وبما ال يتعارض مع األنظمة األخرى.

إبراز  وكذلك  الرسمية،  عمله  أوقات  توضح  إرشادية  لوحة  وضع   ، الترخيص  صاحب  على  يجب 
ترخيصه، وشهادات اإلعتماد الخاصة بكوادره الهندسية والفنية بشكل واضح على اال تزيد عن 

خمسة شهادات إعتماد وفي حال وجود أكثر من ذلك يتم حفظها في ملف خاص.

الشروط واألحكام العامة: 



مكتب أو شركة ( إستشارات هندسية ):
  كيان نظامي حاصل على ترخيص لممارسة خدمات اإلستشارات الهندسية في تخصص               

أو أكثر ، ألعمال الدراسات والتصاميم واإلشراف الهندسي وإدارة المشاريع.
أن يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال   

تقل عن مهندس محترف

مكتب أو شركة ( هندسية متخصصة): 
الدراسات  ألعمال  الهندسية  الخدمات  لممارسة   ترخيص  على  حاصل  نظامي  كيان   

والتصاميم ، في تخصص صاحب الترخيص فقط .
درجة  ولديه  الهيئة،  من  المهني  اإلعتماد  على  حاصًال  فني  الترخيص  طالب  يكون  أن   

مهنية ال تقل عن مهندس مشارك

مكتب أو شركة (خدمات هندسية مساندة) : 
كيان نظامي حاصل على ترخيص لتقديم خدمات هندسية مساندة ، في تخصص صاحب   

الترخيص فقط .
خبرة  ولديه   ، الهيئة  من  المهني  اإلعتماد  على  حاصًال  فني  الترخيص  طالب  يكون  أن   
عملية موثقة في المجال الهندسي التقل عن (سنتين) أو أن يكون مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة 

من الهيئة بنفس المجال.
أن يكون طالب الترخيص مهندس حديث التخرج حاصال على اإلعتماد المهني من الهيئة،   

وأن يكون مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة من الهيئة متفرعة من تخصصه الرئيسي.

الشركات ( ذات العقود المؤقته ) : 
هي الشركات األجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية والتي يتم الترخيص لها وفقًا   

لنظام الشركات ، وبناًء على عقود محددة المدة ، ويكون الترخيص لكل مشروع على حده . 

الشركات ( الهندسية األجنبية ) : 
الهندسية واإلستشارات  الخدمات  العاملة في مجال  الهندسية األجنبية  هي الشركات   
المرتبطة بها ، والحاصلة على تراخيص من وزارة اإلستثمار والجهات المختصة بنسبة ١٠٠٪ ، وفقًا 

لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ . 

 : EPC ( عقود متكاملة ) شركة
هي كيان نظامي خاضع لنظام الشركات ، وحاصلة على ترخيص للقيام بأعمال التصاميم   
الهندسية التفصيلية للمشاريع التي تقوم بإدارتها فقط ، وفق نظام مزاولة المهن الهندسية ، 

وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٨٣ وتاريخ ١٤٣٠/٨/٦هـ .

يتم الترخيص لمزاولة المهن الهندسية للمكاتب والشركات الهندسية
 للفئات التالية :

ً
وفقا
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�



إصدار رخصة

�



للمهندس  تسمح  الخدمة  هذة  ان  حيث  نهائي  مكتب  رخصة  طلب  من  العضو  الخدمة  هذه  تمكن 
واألخصائي ممارسة المهنة  بعد الحصول على الترخيص النهائي.

طلب إصدار رخصة 

وصف للخدمة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
أن يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 

مشارك.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

الشروط: 

��ريال���

التكلفة:

مالحظة: 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسيةدليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب هندسي متخصص



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

للمهندس  تسمح  الخدمة  هذة  ان  حيث  نهائي  مكتب  رخصة  طلب  من  العضو  الخدمة  هذه  تمكن 
واألخصائي ممارسة المهنة  بعد الحصول على الترخيص النهائي.

طلب إصدار رخصة

وصف للخدمة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
أن يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 

مشارك.

الشروط: 

��ريال���

التكلفة:

مالحظة: 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب هندسي متخصص (فرع)



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

للمهندس  تسمح  الخدمة  هذة  ان  حيث  نهائي  مكتب  رخصة  طلب  من  العضو  الخدمة  هذه  تمكن 
واألخصائي ممارسة المهنة  بعد الحصول على الترخيص النهائي.

طلب إصدار رخصة 

وصف للخدمة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
أن يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 

محترف.

الشروط: 

��ريال���

التكلفة:

مالحظة: 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب استشارات هندسية



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

للمهندس  تسمح  الخدمة  هذة  ان  حيث  نهائي  مكتب  رخصة  طلب  من  العضو  الخدمة  هذه  تمكن 
واألخصائي ممارسة المهنة  بعد الحصول على الترخيص النهائي.

وصف للخدمة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
أن يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 

محترف.

الشروط: 

��ريال���

التكلفة:

مالحظة: 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب استشارات هندسية (فرع)

طلب إصدار رخصة 



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

مالحظة: 

للمهندس  تسمح  الخدمة  هذة  ان  حيث  نهائي  مكتب  رخصة  طلب  من  العضو  الخدمة  هذه  تمكن 
واألخصائي والفني ممارسة المهنة  بعد الحصول على الترخيص النهائي.

طلب إصدار رخصة 

وصف للخدمة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الترخيص فني أو أخصائي حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه خبرة عملية 
الهيئة  أن يكون مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة من  أو  الهندسي التقل عن (سنتين)  المجال  موثقة في 

بنفس المجال.

يكون  وأن  الهيئة،  من  المهني  اإلعتماد  على  حاصال  التخرج  حديث  مهندس  الترخيص  طالب  يكون  أن 
مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة من الهيئة متفرعة من تخصصه الرئيسي.

الشروط: 

���ريال��

التكلفة:

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب خدمات مساندة



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

مالحظة: 

للمهندس  تسمح  الخدمة  هذة  ان  حيث  نهائي  مكتب  رخصة  طلب  من  العضو  الخدمة  هذه  تمكن 
واألخصائي والفني ممارسة المهنة  بعد الحصول على الترخيص النهائي.

وصف للخدمة: 

���ريال��

التكلفة:

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب خدمات مساندة (فرع)

طلب إصدار رخصة 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الترخيص فني أو أخصائي حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه خبرة عملية 
الهيئة  أن يكون مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة من  أو  الهندسي التقل عن (سنتين)  المجال  موثقة في 

بنفس المجال.

يكون  وأن  الهيئة،  من  المهني  اإلعتماد  على  حاصال  التخرج  حديث  مهندس  الترخيص  طالب  يكون  أن 
مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة من الهيئة متفرعة من تخصصه الرئيسي.

الشروط: 



تمكن هذه الخدمة مكاتب االستشارات الهندسية من طلب فتح مكتب نهائي  سالمة هندسية حيث ان 
هذه الخدمة تتيح لمكاتب االستشارات الهندسية ممارسة المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

مكاتب سالمة هندسية

وصف للخدمة: 

إرفاق صورة من خطاب الموافقة النهائية الصادر من الهيئة العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية.

اذا كان المهندس تخصصه سالمة يكتفى بأنه مسجل على المكتب الهندسي. 

لدى  خبرة  توفر  يجب  سالمة  مهندس  وليس  (معماري،ميكانيكي،كهربائي)  مهندسين   ٣ كانوا  اذا 
المهندسين ال تقل عن عامين في إعداد وتصميم مخططات السالمة الهندسية مصدقة حسب االصول.

الحريق  الوقاية والحماية من  توفر دورة تدريبية تراكمية معتمدة لمدة ال تقل عن ستة أشهر في مجال 
مصدقة حسب األصول لكل مهندس.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال��

التكلفة:

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

مالحظة: 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



تمكن هذه الخدمة مكاتب االستشارات الهندسية من طلب فتح مكتب نهائي  سالمة هندسية حيث ان 
هذه الخدمة تتيح لمكاتب االستشارات الهندسية ممارسة المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

مكاتب سالمة هندسية (فرع)

وصف للخدمة: 

الشروط: 

���ريال��

التكلفة:

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

مالحظة: 

إرفاق صورة من خطاب الموافقة النهائية الصادر من الهيئة العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية.

اذا كان المهندس تخصصه سالمة يكتفى بأنه مسجل على المكتب الهندسي. 

لدى  خبرة  توفر  يجب  سالمة  مهندس  وليس  (معماري،ميكانيكي،كهربائي)  مهندسين   ٣ كانوا  اذا 
المهندسين ال تقل عن عامين في إعداد وتصميم مخططات السالمة الهندسية مصدقة حسب االصول.

الحريق  الوقاية والحماية من  توفر دورة تدريبية تراكمية معتمدة لمدة ال تقل عن ستة أشهر في مجال 
مصدقة حسب األصول لكل مهندس.

المتطلبات:

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

شركة تضامن (سعودية)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التاسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون الشركاء سعوديين الجنسية.    
ان يكون جميع الشركاء مهنيين.   

ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

شركة تضامن (مختلطة)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التاسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون أحد الشركاء على األقل  سعودي الجنسية   
ان يكون جميع الشركاء مهنيين

ان ال يكون شريك ألكثر من شركة.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) 

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التاسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال��

التكلفة:

ان يكون صاحب الشركة سعودي الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

ان يكون طالب الترخيص حاصل على اإلعتماد المهني من الهيئة ولدية درجة مهنية ال تقل عن مهندس 
محترف.

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



للشركة  الخدمة تسمح  أن هذة  األجنبية من طلب فتح شركة نهائي حيث  الشركة  الخدمة  تمكن هذه 
ممارسة المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي 

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة (اجنبية)

وصف للخدمة: 

رخصة هيئة االستثمار.

الشروط: 

المتطلبات:

وجود رخصة هيئة االستثمار.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة 

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التاسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



شركة مهنية مساهمة

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية 
المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال المستثمر شركة غير مهنية يرفق 

رقم السجل وصورة منه.
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



شركة التوصية البسيطة

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون الشركاء سعودي الجنسية
ان يكون جميع الشركاء مهندسين

ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



شركة تضامن (سعودية) فرع

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل فرع الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون الشريك مهندس سعودي الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

طلب إصدار رخصة 



طلب إصدار رخصة

شركة تضامن (مختلطة) فرع

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة فرع سارية المفعول.
عقد التأسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون  احد الشركاء على األقل سعودي الجنسية.
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



طلب إصدار رخصة

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل فرع الشركة سارية المفعول.
عقد التاسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون صاحب الشركة سعودي الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

ان يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 
محترف.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

 شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) (فرع)



طلب إصدار رخصة

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التاسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة (فرع)



طلب إصدار رخصة

للشركة  الخدمة تسمح  أن هذة  األجنبية من طلب فتح شركة نهائي حيث  الشركة  الخدمة  تمكن هذه 
ممارسة المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي 

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة (اجنبية) فرع

وصف للخدمة: 

رخصة هيئة االستثمار.
السجل التجاري لفرع الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

وجود رخصة هيئة االستثمار.
وجود السجل التجاري لفرع الشركة.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



شركة مهنية مساهمة (فرع)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل فرع الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية 
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه.
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

طلب إصدار رخصة

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



شركة التوصية البسيطة (فرع)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل فرع الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.

الشروط: 

المتطلبات:

ان يكون الشركاء سعودي الجنسية
ان يكون جميع الشركاء مهندسين

ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

طلب إصدار رخصة

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب فتح شركة نهائي حيث أن هذة الخدمة تسمح للشركة ممارسة 
المهنة بعد الحصول على الترخيص النهائي.

���ريال��

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب)

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر بدون تحديث.

يتم إصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



تجديد رخصة

��



تمكن هذه الخدمة العضو من طلب تجديد  رخصة المكتب.

طلب تجديد رخصة

وصف للخدمة: 

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للمكتب.

الشروط: 

المتطلبات:

��ريال�بالسنة����مكتب�مهندس�متخصص���������

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
أن يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 

مشارك.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه ثالثة اشهر دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب هندسي متخصص



طلب تجديد رخصة

تمكن هذه الخدمة العضو من طلب تجديد  رخصة  فرع المكتب.

وصف للخدمة: 

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لفرع المكتب.

الشروط: 

المتطلبات:

��ريال�بالسنة����مكتب�مهندس�متخصص�����������

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
أن يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 

مشارك
ان يكون المدير سعودي الجنسية (مهندس) حسب تخصص المكتب.

ان يكون غير مرتبط بعقد عمل آخر.
ان ال يكون مديرًا ألكثر من فرع.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه ثالثة اشهر دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب هندسي متخصص (فرع)



طلب تجديد رخصة

تمكن هذه الخدمة العضو من طلب تجديد  رخصة المكتب.

وصف للخدمة: 

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للمكتب.

الشروط: 

المتطلبات:

��ريال�بالسنة����مكتب استشارات هندسية       ������

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
أن يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 

محترف.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه ثالثة اشهر دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب استشارات هندسية



طلب تجديد رخصة

تمكن هذه الخدمة العضو من طلب تجديد رخصة فرع المكتب.

وصف للخدمة: 

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لفرع المكتب.

الشروط: 

المتطلبات:

��ريال�بالسنة����مكتب استشارات هندسية       ������

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
أن يكون طالب الترخيص حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 

محترف
ان يكون المدير سعودي الجنسية (مهندس) حسب تخصص المكتب.

ان يكون غير مرتبط بعقد عمل آخر.
ان ال يكون مديرًا ألكثر من فرع. 

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه ثالثة اشهر دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب استشارات هندسية (فرع)



طلب تجديد رخصة

تمكن هذه الخدمة العضو من طلب تجديد رخصة المكتب.

وصف للخدمة: 

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للمكتب.

المتطلبات:

���ريال�بالسنة�����

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه ثالثة اشهر دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب خدمات مساندة

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الترخيص فني أو أخصائي حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه خبرة عملية 
الهيئة  أن يكون مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة من  أو  الهندسي التقل عن (سنتين)  المجال  موثقة في 

بنفس المجال.

يكون  وأن  الهيئة،  من  المهني  اإلعتماد  على  حاصال  التخرج  حديث  مهندس  الترخيص  طالب  يكون  أن 
مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة من الهيئة متفرعة من تخصصه الرئيسي.

الشروط: 



طلب تجديد رخصة

تمكن هذه الخدمة العضو من طلب تجديد رخصة فرع  المكتب.

وصف للخدمة: 

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لفرع المكتب.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال�بالسنة������

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الترخيص فني أو أخصائي حاصًال على اإلعتماد المهني من الهيئة ، ولديه خبرة عملية 
الهيئة  أن يكون مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة من  أو  الهندسي التقل عن (سنتين)  المجال  موثقة في 

بنفس المجال.
يكون  وأن  الهيئة،  من  المهني  اإلعتماد  على  حاصال  التخرج  حديث  مهندس  الترخيص  طالب  يكون  أن 

مجتازًا لدورة تاهيليه معتمدة من الهيئة متفرعة من تخصصه الرئيسي.
ان يكون المدير سعودي الجنسيةحسب تخصص المكتب.

ان يكون غير مرتبط بعقد عمل آخر.
ان ال يكون مديرًا ألكثر من فرع.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه ثالثة اشهر دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

مكتب خدمات مساندة (فرع)



تمكن هذه الخدمة مكاتب االستشارات الهندسية من طلب تجديد المكتب .

طلب تجديد رخصة

مكاتب سالمة هندسية

وصف للخدمة: 

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لمكتب السالمة.
إرفاق صورة من خطاب الموافقة النهائية الصادر من الهيئة العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية.

اذا كان المهندس تخصصه سالمة يكتفى بأنه مسجل على الكتب الهندسي.
لدى  خبرة  توفر  يجب  سالمة  مهندس  وليس  كهربائي)  ميكانيكي،  (معماري،  مهندسين   ٣ كانوا  اذا 
المهندسين ال تقل عن عامين في إعداد وتصميم مخططات السالمة الهندسية مصدقة حسب االصول.

الحريق  الوقاية والحماية من  توفر دورة تدريبية تراكمية معتمدة لمدة ال تقل عن ستة أشهر في مجال 
مصدقة حسب األصول لكل مهندس.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال�بالسنة����

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



طلب تجديد رخصة

���ريال�بالسنة����

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد الشركة.

شركات تضامنية (سعودية)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.
شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون جميع الشركاء مهندسين و سعوديين الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد الشركة.

طلب تجديد رخصة

شركات تضامنية (مختلطة)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.
شهادة  التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال�بالسنة����

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون أحد الشركاء على األقل  سعودي الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



طلب تجديد رخصة

���ريال�بالسنة����

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد الشركة .

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.
شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون صاحب الشركة سعودي الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

ان يكون طالب الترخيص حاصل على اإلعتماد المهني من الهيئة ولدية درجة مهنية ال تقل عن مهندس 
محترف.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد الشركة .

طلب تجديد رخصة

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.
شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال�بالسنة����

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



طلب تجديد رخصة

���ريال�بالسنة����

تمكن هذه الخدمة المهندس من تجديد الشركة .

شركة مساهمة

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.
شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه.
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد الشركة. 

طلب تجديد رخصة

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التاسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.
شهادة التامينات للعمالة في حال وجود عمالة على المكتب.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال�بالسنة����

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون جميع الشركاء مهندسين و سعوديين الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

شركة التوصية البسيطة



تمكن هذه الخدمة الشركة االجنبية من طلب تجديد الشركة. 

طلب تجديد رخصة

شركة ذات مسؤولية محدودة (اجنبية) 

وصف للخدمة: 

رخصة هيئة االستثمار.
السجل التجاري.

شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.  
عقد التأسيس باللغة العربية.

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال�بالسنة����

التكلفة:

مالحظة: 

وجود رخصة هيئة االستثمار.
السجل التجاري.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



طلب تجديد رخصة

���ريال�بالسنة����

تمكن هذه الخدمة الشركة االجنبية من طلب تجديد الشركة. 

شركات (مؤقتة)

وصف للخدمة: 

رخصة التمديد من وزارة التجارة.
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

التكلفة:

مالحظة: 

وجود رخصة التمديد من وزارة التجارة.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



طلب تجديد رخصة

���ريال�بالسنة�����

تمكن هذه الخدمة الشركة من طلب تجديد  الشركة 

(EPC) شركات عقود متكاملة

وصف للخدمة: 

رخصة هيئة االستثمار.
السجل التجاري.

والبتروكيماويات  والماء  الطاقة  قطاع  في  وخاصة   ، معقدة  فنية  طبيعة  ذات  المشاريع  ارفاق 
ونحوها.(وشهادات االنجاز فيها)

لدى  العاملين  المهندسين  وأن اليقل عدد   ، المطلوبة  والفنية  الهندسية  الكوادر  بتوفير  الشركة  تقوم  أن 
الشركة  عن ١٠٠ مهندس في مختلف التخصصات الهندسية .

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.
شهادات االعتماد للمهندسين

شهادة التامينات للشركة
شهادة مكتب العمل للشركة

عقد التاسيس.

المتطلبات:

التكلفة:

مالحظة: 
جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى علية شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب  تجديد فرع  الشركة. 

شركات تضامنية (سعودية) (فرع)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل لفرع الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لفرع الشركة.
شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال�بالسنة����

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون جميع الشركاء مهندسين و سعوديين الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

طلب تجديد رخصة

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



���ريال�بالسنة����

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد فرع الشركة.

شركات تضامنية (مختلطة) (فرع)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل لفرع الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لفرع الشركة.
شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.  

الشروط: 

المتطلبات:

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون أحد الشركاء على األقل سعودي الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

طلب تجديد رخصة

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



تمكن هذه الخدمة الشركة االجنبية من طلب  تجديد فرع  الشركة.  

شركة ذات مسؤولية محدودة (اجنبية) (فرع)

وصف للخدمة: 

رخصة هيئة االستثمار.
السجل التجاري للفرع.

عقد التأسيس باللغة العربية.
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لفرع الشركة.

شهادة التأمينات للعمالة.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال�بالسنة����

التكلفة:

مالحظة: 

وجود رخصة هيئة االستثمار.
السجل التجاري للفرع.

طلب تجديد رخصة

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



���ريال�بالسنة����

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد فرع الشركة. 

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد (فرع)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل لفرع الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لفرع الشركة.
شهادة التأمينات للعمالة.

الشروط: 

المتطلبات:

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون صاحب الشركة سعودي الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

ان يكون طالب الترخيص حاصل على اإلعتماد المهني من الهيئة ولديه درجة مهنية ال تقل عن مهندس 
محترف.

طلب تجديد رخصة

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد فرع  الشركة. 

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة (فرع)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل لفرع الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لفرع الشركة.
شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

���ريال�بالسنة����

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه.
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

طلب تجديد رخصة

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



طلب تجديد رخصة

���ريال�بالسنة����

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد فرع  الشركة. 

شركة مساهمة (فرع)

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل لفرع الشركة سارية المفعول.
عقد التأسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول لفرع الشركة.
شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



���ريال�بالسنة����

تمكن هذه الخدمة المهندس من طلب تجديد فرع الشركة. 

وصف للخدمة: 

وجود شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول.
عقد التاسيس.  

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.
شهادة  التامينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

الشروط: 

المتطلبات:

التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون جميع الشركاء مهندسين و سعوديين الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

طلب تجديد رخصة

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

التوصية البسيطة (فرع)



طلبات (خدمات إضافية)

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة لنقل مقر المكتب الهندسي أو الشركه أو أحد الفروع

طلب نقل مقر رخصة نهائية 

وصف للخدمة: 

الشروط: 

ال يوجد تكلفة

ال يوجد تكلفة

التكلفة:

مالحظة: 

يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للمقر القديم.

هذه الخدمة لتعديل اسم المكتب الهندسي 

وصف للخدمة: 

المتطلبات: 

التكلفة:

مالحظة: 

رفع الموافقة على تعديل المسمى المرسلة له عن طريق االيميل. 

طلب تعديل مسمى رخصة نهائية 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )
سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة إلضافة او حذف نشاط للمكاتب والشركات الهندسية

طلب اضافة وحذف نشاط (للمكتب أو الشركة)

وصف للخدمة: 

ال يوجد تكلفة

ال يوجد تكلفة

التكلفة:
مالحظة: 

شهادة التأمينات للعمالة على المكتب أو الشركة.

إرفاق صورة من خطاب الموافقة النهائية الصادر عن الهيئة العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية.
اذا كان المهندس تخصصه سالمة يكتفى بأنه مسجل على المكتب أو الشركة الهندسية.

لدى  خبرة  توفر  يجب  سالمة  مهندس  وليس  (معماري،ميكانيكي،كهربائي)  مهندسين   ٣ كانوا  اذا 
حسب  مصدقة  الهندسية  السالمة  مخططات  وتصميم  إعداد  في  عامين  عن  تقل  ال  المهندسين 

االصول.
توفر دورة تدريبية تراكمية معتمدة لمدة ال تقل عن ستة أشهر في مجال الوقاية والحماية من الحريق 

مصدقة حسب األصول لكل مهندس.

هذه الخدمة لجلب الكوادر الهندسية للمكتب أو الشركة

وصف للخدمة: 

المتطلبات: 

المتطلبات: 

التكلفة:
مالحظة: 

للتأسيس المكتب يجب ان يكون مدة الترخيص ال تتعدى ٦ اشهر من بدايته.
للتوسعة المكتب يجب ارفاق مبررات لالستقدام وارفاق برنت مكتب العمل.

المشاريع الخاصة ارفاق عقود المشاريع مصدقة من الغرفة التجارية سارية المفعول.
المشاريع الحكومية ارفاق التأييد الحكومي موجه الى الهيئة السعودية للمهندسين بعدد الكوادر. 

طلب استقدام 

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��

:
ً
في حال تم اضافة تخصص هندسة السالمة يتم اضافة التالي ايضا



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة لدخول شريك جديد و خروج السابق للشركات الهندسية

طلب دخول شريك وخروج شريك (لمهندسين)

وصف للخدمة: 

الشروط: 

ال يوجد تكلفة التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون الشريك سعودي الجنسية.

المتطلبات: 
عقد التأسيس القديم والجديد بعد التعديل.

شهادة تسجيل الشركة الجديدة سارية المفعول.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة لدخول شريك جديد و خروج السابق للشركات الهندسية

طلب دخول شريك وخروج شريك (مع مستثمر)

وصف للخدمة: 

الشروط: 

ال يوجد تكلفة التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون الشريك سعودي الجنسية.
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

المتطلبات: 
برنت التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.  

عقد التأسيس القديم والجديد بعد التعديل.
شهادة تسجيل الشركة الجديدة سارية المفعول.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة لتعديل مدير المكتب او مدير فرع المكتب 

طلب تعديل المدير (مكاتب)

وصف للخدمة: 

الشروط: 

ال يوجد تكلفة التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون المدير سعودي الجنسية. 
ان يكون غير مرتبط بعقد عمل آخر.

ان ال يكون مديرًا ألكثر من فرع.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

مالحظة: 

هذه الخدمة لتعديل مدير الشركة  او مدير فرع الشركة

طلب تعديل المدير (شركات)

وصف للخدمة: 

الشروط: 

ال يوجد تكلفة التكلفة:

ان يكون المدير سعودي الجنسية في حال كانت الشركة سعودية. 
ان يكون غير مرتبط بعقد عمل آخر. 

ان ال يكون مديرًا ألكثر من فرع.

المتطلبات: 
شهادة التأمينات للعمالة.

شهادة تسجيل الشركة باسم المدير الجديد.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة إللغاء مكتب أو فرع مكتب.

طلب إلغاء رخصة نهائية (مكاتب)

وصف للخدمة: 

ال يوجد تكلفة التكلفة:

مالحظة: 

المتطلبات: 
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للمكتب أو فرع المكتب.

وجود خطاب إلغاء للمكتب أو الفرع موقع من صاحب الطلب.

هذه الخدمة إللغاء شركة أو فرع شركة

طلب إلغاء رخصة نهائية (شركات)

وصف للخدمة: 

ال يوجد تكلفة التكلفة:

مالحظة: 

المتطلبات: 
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة أو فرع الشركة.

وجود شهادة تسجيل الشركة مشطوبة من وزارة التجارة.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



��ريال عن كل سنة�����

جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه ثالثة أشهر  واحد دون تحديث 

استشارات  مكتب  الى  متخصص  هندسي  مكتب  تحويل   طلب  من  المهندس  الخدمة  هذه  تمكن 
هندسية.

طلب تحويل  مكتب هندسي متخصص الى مكتب استشارات هندسية

وصف للخدمة: 

ان يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.

الشروط: 

التكلفة:

مالحظة: 

المتطلبات: 
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للمكتب.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة لتحويل المكتب الى شركة  ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

طلب تحويل مكتب الى شركة

وصف للخدمة: 

الشروط: 

���ريال عن كل سنة.�� التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون صاحب الشركة سعودي الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

ان يكون طالب الترخيص حاصل على اإلعتماد المهني من الهيئة ولدية درجة مهنية ال تقل عن مهندس 
محترف.

المتطلبات: 
وجود شهادة تسجيل للشركة سارية المفعول.

عقد التأسيس.  
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة لتحويل المكتب الى شركة تضامنية (سعودية)

طلب تحويل مكتب الى شركة تضامنية (سعودية)

وصف للخدمة: 

الشروط: 

���ريال عن كل سنة.�� التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون جميع الشركاء مهندسين و سعوديين الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

المتطلبات: 
وجود شهادة تسجيل للشركة سارية المفعول.

عقد التأسيس.  
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

: هذه الخدمة لتحويل المكتب الى شركة  تضامنية (مختلطة)

طلب تحويل مكتب الى شركة تضامنية (مختلطة)

وصف للخدمة: 

الشروط: 

���ريال عن كل سنة.�� التكلفة:

مالحظة: 

ان يكونأحد الشركاء على األقل  سعودي الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

المتطلبات: 
وجود شهادة تسجيل للشركة سارية المفعول.

عقد التأسيس.  
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.

شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة لتحويل المكتب الى شركة  ذات مسؤولية محدودة.

طلب تحويل مكتب الى شركة - شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة

وصف للخدمة: 

الشروط: 

���ريال عن كل سنة.�� التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه.
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

المتطلبات: 
وجود شهادة تسجيل للشركة سارية المفعول.

عقد التأسيس.  
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.

شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة لتحويل المكتب الى شركة مساهمة.

طلب تحويل مكتب الى شركة - شركة مساهمة

وصف للخدمة: 

الشروط: 

���ريال عن كل سنة.�� التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون الشريك المهندس سعودي الجنسية
في حال المستثمر فرد يجب ان يكون سعودي وغير موظف حكومي وفي حال كان المستثمر شركة غير 

مهنية يرفق رقم السجل وصورة منه
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

المتطلبات: 
وجود شهادة تسجيل للشركة سارية المفعول.

عقد التأسيس.  
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.

شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية

��



جميع الرسوم غير مستردة ( في حال وجود رسوم للطلب )

سيتم إلغاء الطلب إذا مضى عليه شهر واحد دون تحديث 

هذه الخدمة لتحويل المكتب الى شركة التوصية البسيطة.

طلب تحويل مكتب الى شركة - شركة التوصية البسيطة

وصف للخدمة: 

الشروط: 

���ريال عن كل سنة.�� التكلفة:

مالحظة: 

ان يكون جميع الشركاء مهندسين و سعوديين الجنسية
ان ال يكون شريك ألكثر من شركة مهنية هندسية.

المتطلبات: 
وجود شهادة تسجيل للشركة سارية المفعول.

عقد التأسيس.  
يجب وجود شهادة زكاة سارية المفعول للشركة.

شهادة التأمينات للعمالة في حال وجود عمالة على الشركة.
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إيضاحات
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يرجى الضغط عليها ثم الضغط على pdf برنت تأمينات حديث للعمالة المسجلين لدى المهندس (بصيغة 
طباعة  أيقونة  فيها  مكتوب  أيقونة  يوجد  العرض  ايقونة  بجانب  المشتركين  بيانات  تحت  اف)  دي  بي 

ويظهر الملف الرسمي لهم.

برنت العمالة من التأمينات االجتماعية:

االسماء  وتحديد   (o�ces@saudieng.sa) االيميل  على  المسمى  تعديل  بطلب  الكتروني  ايميل  إرسال  يتم 
المقترحة للمكتب، على ان تكون مرتبة حسب االولوية مع ارفاق صورة من الترخيص الهندسي وصورة من 

بطاقة االحوال.
سوف يتم مراجعة االسماء المقترحة بالتنسيق مع وزارة التجارة ، والرد على المكتب في حال كان االسم 
، ويستطيع المكتب بعد ذلك التقدم  المقترح متاح او يتم رفض الطلب في حال كان االسم غير متاح 

بطلب جديد ، وبأسماء مقترحة اخرى.
الطلب اإللكتروني  الموافقة ضمن  بإرفاق صورة من  المكتب  ، يقوم  المقترح  الموافقة على االسم  بعد 

الخاص بتعديل  المسمى بدًال من خطاب وزارة التجارة  .
يقوم المكتب بطباعة الترخيص بشكل الكتروني من خالل النظام .

في حال وجود سجل تجاري لصاحب المكتب الهندسي ،  يتم تعديل السجل بناء على الترخيص المعدل.

النظام الجديد لتعديل المسمى :

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية
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يتم تقديم الطلب من خالل إرسال ايميل الكتروني بطلب الموافقة على تأسيس شركة مهنية او تحويل 
.(o�ces@saudieng.sa) مكتب الي شركة  على االيميل

يتم ارفاق ( برنت ابشر ، برنت التأمينات ، موافقة جهة العمل للشركاء السعوديين في حال االرتباط بعمل 
معين ، شهادة التصنيف المهني الصادرة عن الهيئة ، السجل التجاري في حال تحويل المكتب )  .

يقوم الموظف المختص بمراجعة الطلب والرفع لمدير خدمات التراخيص في حال اكتمال الطلب ، وفي 
حال وجود أي نواقص أو مالحظات يتم الرد على االيميل لمقدم الطلب ، وإيضاح النواقص المطلوبة .

الهندسية  والشركات  المكاتب  عام  لمدير  والرفع  الطلب  بمراجعة  التراخيص  خدمات  إدارة  مدير  يقوم 
العتماد الطلب .

بعد الموافقة على الطلب يتم إرسال إيميل رسمي الى ادارة الشركات بوزارة التجارة بالموافقة المبدئية 
على طلب التأسيس .

تقوم وزارة التجارة بناء على الموافقة المبدئية الصادرة عن الهيئة ، باعتماد عقد التأسيس وإصدار شهادة 
تسجيل الشركة المهنية .

إجراءات الموافقة المبدئية 

المتعلقة بتراخيص الشركات المهنية الهندسية: (جميع انواع الشركات السعودية)

على  مهنية  شركة  تأسيس  على  الموافقة  بطلب  الكتروني  ايميل  إرسال  خالل  من  الطلب  تقديم  يتم 
.(o�ces@saudieng.sa) االيميل

يتم ارفاق ( برنت ابشر ، برنت التأمينات ، موافقة جهة العمل للشركاء السعوديين في حال االرتباط بعمل 
معين ، شهادة التصنيف المهني الصادرة عن الهيئة )  .

صورة شهادة من الجهة المهنية المختصة في البلد االصل تثبت ان الشركة االجنبية ذات سمعة مميزة
الترخيص  وتاريخ  برقم  تفيد  االصل  بلدها  في  المختصة  الجهة  من  االجنبية  الشركة  قيد  شهادة  صورة 

الممنوح لها مترجمة ومصادق عليها
تعهد الشركة االجنبية بمساهمتها ي نقل الخبرة والتقنية الفنية وتدريب السعوديين مترجمة ومصادق 

عليها
يقوم الموظف المختص بمراجعة الطلب والرفع لمدير خدمات التراخيص في حال اكتمال الطلب ، وفي 

حال وجود أي نواقص أو مالحظات يتم الرد على االيميل لمقدم الطلب ، وإيضاح النواقص المطلوبة .
الهندسية  والشركات  المكاتب  عام  لمدير  والرفع  الطلب  بمراجعة  التراخيص  خدمات  إدارة  مدير  يقوم 

العتماد الطلب .
بعد الموافقة على الطلب يتم إرسال إيميل رسمي الى ادارة الشركات بوزارة التجارة بالموافقة المبدئية 

على طلب التأسيس .
تقوم وزارة التجارة بناء على الموافقة المبدئية الصادرة عن الهيئة ، باعتماد عقد التأسيس وإصدار شهادة 

تسجيل الشركة المهنية.

إجراءات الموافقة المبدئية 

المتعلقة  بتراخيص الشركات المهنية الهندسية: (شركة سعودية اجنبية)

دليل إجراءات المكاتب والشركات الهندسية
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دليل محّدث

يتضمن الخدمات واش�اطاتها ومتطلباتها

أك من 60 خدمة وطلباً وترخيصاً

ملحق إيضاحات 

التكاليف ا�الية وا��حظات

دليل إجراءات 

ا�كاتب وال�كات 

الهندسية


