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السعودية      العربية المملكة
والقروية     البلدية الشئون وزارة

الفنية      للشئون الوزارة وكالة

تأهيل  استمارة
الهندسية   المكاتب

السعودية   الستشارية



إرشادات لتعبئة الستمارة :
ـا دون1 ـئلة جميعه ة على الس ـتمارة والجاـب ـبيانات هذه الس د ب ع التقـي  )  على الجمـي

ب عبارة " ل  استثناء وـفي حالة عدم انطباق السـؤال على وضـع الشركة ، يكـت
 ينطبــق " ، وفــي حالة اللجوء إلى صــفحة أو صــفحات يتــم ترقيمهــا بإضافــة

جـ ... الخ) .5ب ، 5أ ، 5أحرف أبجدية على رقم الصفحة (مثال : 
يتم توقيع وختم كل صفحة من صفحات هذه الستمارة .)2
يتم تعبئة هذه الستمارة على اللة الكاتبة .) 3
 يتم إرفاق التالي مع هذه الستمارة :)4

أ-  خطاب طلب التأهيـل .
ب- السيرة الذاتية للمدراء والشركاء والمشاركون والجهاز الرئيس .

جـ- صورة الترخيص من وزارة التجارة .
د - صورة شهادة النتساب للغرفة التجارية الصناعية .

هـ- صورة من شهادة تسديد الزكاة والدخل .
و -  صورة من آخر ميزانيتين للشركة .

 ز -  المخطط التنظيمي للمكتب موضحا عليه التخصصات والجهاز الفني لكل
مجال .

حـ - أية مستندات أخرى يراها مقدم الستبيان ضرورية لتأهيله .
ط - يرفق نسخة من كتيب التعريف بالشركة .



المكتب  :-1  اسم
..........................................................................................................................................

التأسيس  :-2  سنة
..........................................................................................................................................

والحي      :-3 المدينة ،  العنوان
.................................................................................................................................

 الشارع          :
.................................................................................................................................

البريدي -4           :العنوان
.................................................................................................................................

الهاتف                     :رقم
.................................................................................................................................

التلكس                     :رقم
.................................................................................................................................

ميلي                     :فاكس
.................................................................................................................................

النترنت       :-5 على  الموقع
..................................................................................................................................

اللكتروني          :-6  البريد
.................................................................................................................................

المكتب        :-7 صاحب  اسم
...............................................................................................................................

المسئول          :-8 المدير  اسم
..............................................................................................................................

وجدت      :-9 إن المملكة داخل الفروع عناوين

ب . المدينة البريدي ص  البريدالهاتفالرمز
اللكتروني

المدير   اسم
المسئول



 صادر عن................................................................ترخيص رقم  )10
.................................................................

............................................................................وينتهي بتاريخ ........................................................              بتاريخ 

 رقم الشتراك في الغرفة التجارية :)11
..................................................................................................................

عناوين المكتب خارج المملكة :)12
 اسم المدير
المسئول

 الرمزص.بالمدينة
البريدي

 بريدهاتف
إلكتروني

الجهات الحكومية والخاصة المؤهل لديها المكتب :)13
مجال التأهيلسنة التأهيلالجهة

ثانيا : معلومات مالية : -
رواتب الفنيين العاملين في المكتب للسنوات الثلثة الماضية : )1

  ريال سعودي........................................................ :14سنة
  ريال سعودي........................................................ :14سنة
  ريال سعودي........................................................ :14سنة

 المطلوب إرفاق نسخة من الميزانية العامة للعامين السابقين وشهادة زكـاة )2
سارية المفعول .

 قيمة الخدمات التي قدمها المكتب بالريال السعودي للسنوات الثلث الماضية )3
:

خدمات خارج المملكةخدمات داخل المملكةالسنة

البنوك التي يتعامل معها المكتب : )4
هاتفالعنوانالمدينةاسم البنك





الجهاز الداري والفني لدى المكتب :
الرؤساء والشركاء الرئيسيون وكبار موظفي المكتب (ترفق سيرهم الذاتية) -1

الرق
م

الجنسيةالوظيفةالسم
المؤهلت
والتخص

ص

سنة
 تاريخالزمالةالتخرج

الميلد
عدد السنوات
في الشركة

ملحظات

الجهاز الفني ( المهندسون ) ( ترفق سيرهم الذاتية ) : -2       

الرق
م

الجنسيةالوظيفةالسم
المؤهلت
والتخص

ص

سنة
 تاريخالزمالةالتخرج

الميلد
عدد السنوات
في الشركة

ملحظات





 - عدد الجهاز الجمالي الحالي وتوزيعهم حسب الختصاص :3

الختصاص
المكتب
الرئيسي

فرع
 )1( 

فرع
الختصاص )2( 

المكتب
الرئيس

ي

فرع
 )1( 

فرع
 )2( 

أخصائي بيئي
 مهندس صحي

نفايات
 مهندس تصميم

 مواقع دفن
النفايات

مساح
مساح مساعدمهندس مدني
مراقب موقعمهندس طرق
 مهندس تربة

ومواد
رسام

 مهندس صحي
ومياه

حاسب كميات

 مهندس
مطارات

مخطط اقتصادي

 مهندس تخطيط
مدن

مبرمج حاسب

 مهندس سكة
حديد

إداري

إداري مساعدمهندس إنشائي
مهندس عقود

ومواصفات
مهندس مساحة
مهندس تعدين

 مهندس
جيولوجي

 مهندس تنسيق
وتجميل
المواقع

مهندس جسور
مهندس أنفاق

 مهندس
معماري
 مهندس



ميكانيكي
 مهندس
كهربائي
 مهندس
اتصالت

المجموع

المجموع الكلي
 ملحظة : الفراغات لختصاصات أخرى غير واردة أعله .



 - توزيع الجهاز الحالي حسب الجنسية :4

العدد خارج المملكةالعدد داخل المملكةالجنسية
سعودي

عربي
أمريكي
أوروبي
أسيوي

جنسيات أخري

إعداد وتوزيع الجهاز الحالي وللثلث سنوات الماضية : -5

 وظائففنيونإداريونمهندسون السنة
أخرى

المجموع

هـ14
هـ14
هـ14
هـ14
هـ14

حاليا 



رابعا : اختصاص المكتب :
  ،2 ، 1مجالت الختصاص التي يمارسها المكتب مرتبة حسب السبقية بالرقام 

 ..... الخ 3
( الفراغات لختصاصات أخرى غير واردة أدناه )

مجال الختصاصالرقممجال الختصاصالرقم
هندسة التعدينالهندسة المعمارية
هندسة التصالتالهندسة النشائية
الهندسة الكهربائيةالهندسة الصحية

الهندسة الميكانيكيةتخطيط المدن
هندسة التكييفهندسة الطرق والكباري

هندسة النقل والمرورهندسة الموانئ
تخطيط اقتصاديهندسة المطارات
برمجة وحاسب آليهندسة المساحة

دراسات جدوىهندسة التربة والمواد
إدارة مشاريعهندسة الجيولوجيا

هندسة الري
هندسة النفاق

 هندسة تنسيق وتجميل
المواقع



 - المستشارون والجهات التي يتعامل معها المكتب لدعم كفاءته الذاتية :: خامسا

الجهة/المستشارالرقم
ون

 مجال
الختصاص

الجنسية 
والمقر الرئيسي

 مدة
التعامل

بالسنوات

 عدد المشاريع
التي نفذت 
 بالتعاون مع

الجهة



سادسا : - إنجازات المكتب :

 عدد المشاريع التي أنجزها المكتب في الختصاصات المختلفة منذ)1 - 6
تأسيسه :

وصف المشروع

الجهة/المستشارون

منفرد
 بالتعاون

مع
 شركات
أخرى

وصف المشروع

الجهة/المستشارون

منفرد
بالتعاون مع

 شركات
أخرى

أنفاقمراكز تجارية
جسورمستشفيات

محطات تنقيةمدارس
خطوط مياهمراكز ترفيهية

خطوط مجاريجامعات
محطات تحليةمراكز سكنية

سدودمختبرات
تصريف وريتخطيط مدن

منشآت كهربائيةإنارة
تكييفمحطات توليد كهرباء

محطات ضخ
مصانع

مطارات
 تحسين وتجميل

الشوارع

 الفراغات لمشاريع أخرى غير واردة أعله .ملحظة :



) مشاريع الدراسات التي يقوم بها المكتب حاليا وتلك التي أنجزها خلل العشر سنوات الخيرة .2

صاحب العملاسم المشروع
تكاليف

 المشروع
المقدرة

قيمة 
العقد

 مدة
المشرو

ع

بداية 
المشروع

النتهاء
الفعلي

اسم الشريك
 المتضامن إن

وجد

نسبة
المشاركة



 

)  مشاريع الشراف التي يقوم بها المكتب حاليا وتلك التي أنجزها خلل العشر سنوات الخيرة 3

صاحب العملاسم المشروع
تكاليف

 المشروع
المقدرة

قيمة 
العقد

 مدة
المشرو

ع

بداية 
المشروع

النتهاء
الفعلي

اسم الشريك
 المتضامن إن

وجد

نسبة
المشاركة



 ) عدد وقيمة المشاريع التي يقوم بها المكتب حاليا وتلك التي تم إنجازها خلل السنوات الخمس الخيرة4         
.

الختصاصالرقم
السنوات

هـ14هـ14هـ14هـ14هـ14

مجمـوع قيمة
أتعاب المكتب

بالريال السعودي
مشاريع معمارية1
مشاريع مدنية2
مشاريع الكتروميكانيكية3
مشاريع طرق وكباري4
مشاريع بيئية5

أخرى



المعدات والدوات الموجودة بحوزة المكتب ( داخل المملكة ) :سابعا : 

العددالنوعالبيان
* آلة تصوير مستندات

 * آلة نسخ وطباعة
مخططات

* تلكس - فاكس
* هاتف (عدد الخطوط)

* آلة طباعة عربي
* آلة طباعة إنجليزي

* سيارات
* أدوات مساحة

* كمبيوتر
* معدات أخرى



 : بموجب التوقيع أدناه ، نصادق على صحة المعلومات الواردة فيثامنا 
 هذه الســتمارة ونحــن على اســتعداد لتقديــم أيــة شهادات لزمــة
 لثباتهـا ونطلب تسـجيل مكتبنـا لدى وزارة الشئون البلديـة والقرويـة

(كمكتب استشاري أو هندسي) لتقديم الخدمات التالية :

 ب- تصميم وإشراف مدنيأ - تصميم وإشراف معماري
إنشائي

د -  تخطيط مدنجـ- تصميم وإشراف مدني عام
 و -  تصميم وإشراف طرقهـ- تصميم هندسي متكامل 

ومواصلت
 حـ - تصميم وإشرافز - تصميم وإشراف الكتروميكانيكي 

مشاريع وبيئية
ط - اختصاصات أخرى :

1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................

4. .............................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اسم المكتب•
...................................................................................................................................  

 :الموظف المسئول•
...................................................................................................................................

.....................................................................................................................         : الوظيفة•
............

....................................................................................................................... : التوقيع•
..........

.....................................................................................................................         : التاريخ•
............
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