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لتي تتعلق بمعالجة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات ا

 أمور السالمة، والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحريق

 

 

 الئحــة

ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية االستشارية شروط 

 والفنية العاملة في مجال السالمة
 

 
 وتاريخ )دف/٢/و/١٢/٢(صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 

) ٣٨٠٢( في جريدة أم القرى في عددها رقم  ونشرت.هذه الالئحة بالموافقة هـ٢٧/١/١٤٢١

 .هـ١٢/٤/١٤٢١٩وتاريخ 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة الداخلية     

 مجلس الدفاع المدني  

 

 هـ٢٧/١/١٤٢١دف وتاريخ /٢/و/١٢/٢قرار رقم 

 

 إن مجلس الدفاع المدني

هـ، الصادر بالموافقة على ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/بعد اإلطالع على المرسوم الملكي رقم م

 .نظام الدفاع المدني

 . من نظام الدفاع المدني من المادة التاسعة) ، د ، حج (اتفقرالوبعد اإلطالع على 
 

 :يقرر ما يلي
 

 :اللوائح التالية بالصيغة المرفقة  إصدارالموافقة على: أوالً

 .الءات ومحال بيعهاالئحة شروط السالمة في ورش الدهانات والط )أ 

 .الئحة شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في مراكز المعوقين )ب 

الئحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية االستشارية والفنية العاملة في مجال  )ج 

 .السالمة

 .من الحريق في مراكز المعلوماتالئحة شروط السالمة والحماية  )د 

 .ماية من الحريق في المتاحف األثريةالئحة شروط السالمة والح )ه 

 .الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق في المطابع )و 

 .على الجهات ذات العالقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللوائح :ثانياً

 .على المديرية العامة للدفاع المدني متابعة تنفيذ مقتضيات هذه اللوائح: ثالثاً

 . والعمل بها من تاريخ نشرهافي الجريدة الرسميةذا القرار واللوائح المرفقة به  نشر هيتم: رابعاً
 

 نايف بن عبد العزيز          

 وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني      



      وزارة الداخلية

   مجلس الدفاع المدني

      األمانة العامة

  ةــــالئح

لهندسيةومتطلبات المكاتب والشركات اشروط   

 االستشارية والفنية العاملة في مجال السالمة

 
  األولفصلال

 "تعريفات"

 :المادة األولى
 :يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي

 :المكاتب والشركات الهندسية االستشارية .١

هي المكاتب والشركات المرخص لها من قبل وزارة التجارة والتي يتم تأهيلها بموجب هذه 

 . نظم السالمة الهندسيةاستشاراتئحة للعمل في مجال الال

 :مكاتب استشارات السالمة .٢

هي المكاتب الفنية المتخصصة إلعداد وتطبيق اشتراطات لوائح السالمة الالزمة لحماية 

وتأمين كافة األنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والسكنية والمهنية وغيرها، والمنوط بها 

 .سالمة والحماية للمنشآت العامة والخاصةأيضا إعداد خطط ال

 ):هـ١٦/٩/١٤٠٢(وتاريخ ) ٢٦٤( رقم قرار وزير التجارة .٣

 .هو القرار الخص بتنظيم مزاولة مهنة االستشارات الهندسية والقرارات المعدلة له

 :النظام .٤

هـ وجميع ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 . األخرى ذات العالقةاألنظمة



  الثانيالفصل

---------- 

 المكاتب والشركات الهندسية االستشارية العاملة في مجال

 استشارات نظم السالمة الهندسية
 

  المهام:المادة الثانية
 .تصميم وتدقيق واعتماد دراسات نظم السالمة الهندسية .١

 .ي المشاريعاإلشراف على تنفيذ وتطبيق أعمال نظم السالمة الهندسية ف .٢

 .تقديم االستشارات في مجال نظم السالمة الهندسية .٣

 

  شروط التأهيل:المادة الثالثة
يكون المسئول عن السالمة مسئوال مباشرا عن عمل الفحوصات واالختبارات الدورية بالنسبة 

ة للمنشأة وجميع المعدات واآلالت الكهربائية والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل ومعدات السالم

 .ومكافحة الحريق والمراقبة واإلنذار وإصالح أي عطل أو خلل فوراً

 

 :المادة الرابعة
أن تكون مرخصاً لها من قبل وزارة التجارة بموجب اشتراطاتها في قرارها الوزاري رقم  )أ 

هـ ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٦/٩/١٤٠٢وتاريخ ) ٢٦٤(

ويقتصر التأهيل على . هـ للعمل في مهنة االستشارات الهندسية١٨/٢/١٤١٢وتاريخ ) ٤/م(

 .المكاتب والشركات الهندسية االستشارية السعودية فقط

وجود مهندس مدني أو معماري أو ميكانيكي أو كهربائي على األقل ضمن المهندسين  )ب 

 :بالمكتب حاصل على أي من المؤهالت اآلتية

 .ةماجستير في مجال نظم السالمة الهندسي .١

دورة في مجال نظم السالمة الهندسية بما ال يقل عن ستة أشهر لكل موضوع  .٢

 :من المواضيع التالية

 .دبلوم في المبادئ األساسية في مجال نظم السالمة الهندسية -

 .دبلوم في السالمة الوقائية ومنع الخسائر في المباني والمنشآت -



 .دبلوم في أجهزة اإلطفاء اآللية -

 .شف واإلنذار المبكردبلوم في أجهزة الك -

في حالة عدم توفر الشرط السابق يشترط أن يكون لدى المكتب أخصائي سالمة حاصل على  )ج 

درجة البكالوريوس في هندسة السالمة كحد أدنى، مع خبرة ال تقل عن ثالث سنوات بعد 

 .تخرجه

و أن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء بالشركة مشتركاً في المجالت أو الدوريات أ )د 

النشرات الصادرة عن إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها 

 .وتكون أنظمتا قابلة للتطبيق في المملكة

أن تتوافر لدى المكتب أو الشركة مواصفات إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من  )ه 

جانب مراجع في هندسة أجهزة الحريق، وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة، إلى 

 .السالمة

أن تتوافر في المكتب أو الشركة المعدات واألجهزة الالزمة التي تحدد من قبل المديرية  )و 

 .العامة للدفاع المدني

 

  إجراءات منح التأهيل:ةرابعالمادة ال
ى يتقدم من تنطبق عليه الشروط المذكورة للمديرية العامة للدفاع المدني بطلبه للحصول عل )أ 

 .تأهيل لمزاولة مهنة استشارات نظم السالمة الهندسية

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد توفر الشروط المذكورة بإعطاء صاحب الطلب خطاباً  )ب 

مشفوعة بصورة ) اإلدارة العامة للتجارة الداخلية(يتقدم به للجهة المختصة بوزارة التجارة 

 .ى الترخيص الالزم في سجل مستقلمن الوثائق التي تقدم بها للحصول عل

 

  مدة التأهيل:ةخامسالمادة ال
يعتبر التأهيل ساري المفعول لمدة ثالث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده ويتم تجديد التأهيل 

 :وفقاً للتالي

التقدم بطلب التجديد مع صورة من التأهيل السابق وصورة مما يفيد استمرار االلتزام بما  )أ 

 ".شروط التأهيل) "٣(من المادة ) د(ة ورد في الفقر

 .يقوم الدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة االختصاص بوزارة التجارة لتجديد التأهيل )ب 



  أحكام التأهيل:ةدسالمادة السا
 أو تقديم تصاميم أو اعتمادال يسمح للمكاتب أو الشركات الهندسية غير المؤهلة بتدقيق أو 

ت إال بعد تدقيقها واعتمادها من مكتب أو شركة هندسية استشارية دراسات فينظم سالمة المشروعا

 .سعودية مؤهلة في مجال نظم السالمة الهندسية



 الفصل الثالث 

 مكاتب استشارات السالمة
 

  المهام:ةسابعالالمادة 
 .إعداد خطط الحماية للمنشآت العامة والخاصة .١

والخاصة والمصانع األهلية بالمناطق وضع خطط الطوارئ واإلخالء واإليواء للمنشآت العامة  .٢

 .الصناعية

إعطاء محاضرات تثقيفية وتوجيهية لتوعية مشغلي ومستخدمي المنشآت العامة والخاصة من  .٣

 .ذوي االختصاص في نواحي السالمة ومتطلباتها

 المواصفات الواردة بلوائح الدفاع المدني وتطبيقإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتنفيذ الشروط  .٤

لمختلف األنشطة والمنشآت، وتقديم الشهادات الدالة على ذلك وتحمل المسئولية حيال ما 

 .يترتب عليها من نتائج أمام الدفاع المدني والجهات األخرى ذات العالقة

التحقيق الفني في الحوادث التي تحصل في المنشآت العامة والخاصة بغرض كشف القصور  .٥

 .في نواحي السالمة وتالفيه

  أصحاب العمل والمصانع إلى كيفية رفع اإلنتاج بالمحافظة على معدل منخفضتوجيه .٦

 .للحوادث

 .تطبيق علم النفس في منع الحوادث في المنشآت العامة والخاصة .٧

 .تمثيل شركات التأمين للتحقيق في الحوادث .٨

 

  شروط الترخيص:ةثامنالمادة ال
 :شروط تتعلق بصاحب المكتب .١

 .أن يكون سعودي الجنسية )أ 

 . يسبق أن صدر بحقه أي حكم شرعي يخل بالشرف واألمانةلم )ب 

 .أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة )ج 

 :أن يكون حاصالً على أي من المؤهالت والخبرات التالية )د 

 .شهادة أو دبلوم علوم أمنية مع خبرة عشر سنوات في مجال السالمة .١

 .بكالوريوس علوم أمنية مع خبرة عشر سنوات في مجال السالمة .٢



م في مجال السالمة ال تقل مدته عن سنتين مع خبرة خمس سنوات في مجال دبلو .٣

 .السالمة

 .ثالث سنواتبكالوريوس في مجال السالمة مع خبرة  .٤

 .ماجستير في مجال السالمة مع خبرة سنتين .٥

 .دكتوراه في مجال السالمة مع خبرة سنة واحدة .٦

ية من الحريق أو ما يماثلها االشتراك في عضوية إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحما )ه 

 ".أوربية ـ أمريكية ـ عربية"

 :التجهيزات والمعدات المطلوب توافرها بمكاتب استشارات السالمة .٢

 :أجهزة القياس واالختبارات الالزمة لسير العمل، مثل )أ 

 .أجهزة فحص أجهزة ومعدات اإلنذار المبكر .١

 .أجهزة فحص الغازات الخاملة لإلطفاء .٢

 .مياه لنظم اإلطفاء بالمياهأجهزة قياس ضغط ال .٣

 .أية أجهزة تستحدث مستقبالًً ولها دور في عملية تطوير المكتب إلى األفضل )ب 
 

  إجراءات منح الترخيص:ةتاسعالمادة ال
يتقدم من تنطبق عليه الشروط المشار إليه في المادة السابقة للمديرية العامة للدفاع المدني  )أ 

 .ستشارات السالمةبطلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ا

بعد توافر الشروط المطلوبة في المادة السابقة تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعطاء  )ب 

صاحب الطلب خطاباً للجهة المختصة بوزارة التجارة مشفوعاً بصور من الوثائق التي تقدم 

 .بها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة استشارات السالمة في سجل مستقل
 

  مدة ترخيص مكتب استشارات السالمة:شرةاالعالمادة 
ويتم تجديد . يعتبر الترخيص ساري المفعول لمدة ثالث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده

 :الترخيص وفقاً للتالي

التقدم بطلب التجديد مع صورة الترخيص السابق وصورة من عضوية االشتراك في إحدى  .١

 .الحريق أو ما يماثلهاالمنظمات الدولية المعتمدة للحماية من 

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة االختصاص بوزارة التجارة لتجديد  .٢

 .الترخيص



 الفصل الرابع

 أحكام عامة
 

 :المادة الحادية عشرة
تحكم أعمال المكاتب والشركات الهندسية االستشارية المؤهلة في مجال نظم السالمة الهندسية 

 :اتب استشارات السالمة ـ األنظمة التاليةوكذلك مك

 .لوائح ونظم وتعليمات السالمة الصادرة من الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية .١

 .المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .٢

أوربية "الحريق متطلبات السالمة الصادرة من إحدى المنظمات العالمية المعتمدة للحماية من  .٣

 ".ـ أمريكية ـ عربية

 

 :المادة الثانية عشرة
 .فقدان شرط أو أكثر من االشتراطات الخاصة بهذا التأهيل .١

 .انتهاء مدة التأهيل وعدم تجديده .٢

في حالة عدم الوفاء بااللتزامات الفنية يحق للمديرية العامة للدفاع المدني أن تطلب من وزارة  .٣

 .نسبة للمكاتب والشركات االستشارية الهندسيةالتجارة إلغاء التأهيل بال

 

 :المادة الثالثة عشرة
 .فقدان شرط أو أكثر من االشتراطات الخاصة بهذا الترخيص .١

 .انتهاء مدة الترخيص وعدم تجديده .٢

في حالة عدم الوفاء بااللتزامات الفنية يحق للمديرية العامة للدفاع المدني أن تطلب من وزارة  .٣

 .رخيص بالنسبة للمكاتب والشركات االستشارية الهندسيةالتجارة إلغاء الت

 

 :المادة الرابعة عشرة
بتاريخ " ٢٦٤"من قرار وزارة التجارة رقم ) ٣٣(تطبق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 

 .هـ المنظم لمزاولة مهنة االستشارات الهندسية١٦/٩/١٤٠٣
 


