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 01-051105رقم الخدمة :

 1.1اإلصدار: 

 

 تعريف الخدمة 
 . تسجيل المكاتب الهندسية واعتماد اختصاصتها لدى االمانةملية ع

     قنوات تقديم الخدمة
 مكتب هندسي   

 ● 

 بلدية

    فرعية 

● 

مقر 

  الجهة
● 

 البوابة

 اإللكترونية

√ 

 الهاتف
● 

تطبيقات 

 لجوالا
● 

 الخدمة الذاتية

● 

 

 الخطوات األساسية
 المكتب الهندسي + مختص التواصل االلكتروني+رئيس وحدة المكاتب الهندسية+اللجنة+مدير االدارة

 على الخدمةشروط الحصول 
 خطاب رسمي بطلب التسجيل مع المرفقات الالزمة

 المستندات المطلوبة

 ةالمقدس العاصمة أمانة لدى المكتب ث  يتحد أو ل  يتسج طلب .1

 التجارة ووزارة ن  يللمهندس ة  يالسعود ئ ةياله من الصادرة المهنة مزاولة ترخص   من صورة .2

  للمكتب

 ة   التجار بالغرفة االنتساب شهادة من صورة .3
   المكتب لصاحب ة  يالشخص البطاقة من صورة  .4

 يف المكتب مسمى نفس مع المكتب اسم ط ابق أن ج بي المكتب للوحة فوتغرافية   صورة .5

 .ن  يللمهندس ة  يالسعود ئ ةياله ترخص  

  .الداخل من للمكتب فوتغرافية   ورص .6

 بختم معتمد للمكتب الداخلية المساحات و األبعاد به و ضح للمكتب يأفق مسقط صورة .7

 – . المكتب

 – .)جوجل برنامج من ( للمكتب جوي مصور .8

ةيق دفع سند من صورة .9  ال بحيث للمكتب ) مؤسس أو تجاري ( د  ي بر لصندوق االشتراك م 

 – .ة   هجر سنة مدة عن االشتراك ق لي

 – . ث  ي حد خ  ي بتار بالمكتب الخاص الهاتف فاتورة من صورة .11

 – . ث  ي حد خ   بتار المكتب صاحب جوال فاتورة من صورة .11

 – . ث  يحد خ  يبتار بالمكتب الخاص الفاكس رقم فاتورة من صورة .12

 -. بالتفصيل والفروع س  يالرئ المكتب عنوان .13

 الختم إلى باإلضافة المكتب شعار عليه موضح المكتب مطبوعات م  ميلتص نموذج إرفاق .14

 . المفوض- ر  يوالمد المسئول ر  يالمد ع  يوتوق للمكتب الرسم
 .ة  ي التجار رفةغال من ديينالسعو فين  والموظ المكتب ن  يب المبرمة العقود ق   تصد صورة .15

 يةاالجتماع ميناتالتأ بمؤسسة المسجل الفن الكادر عن مفصل برنت إحضار  .16

ةاالطب على ن  يالمختص موافقة بعد للمطابقة السابقة األوراق أصول إحضار ضرورة .17  ع 

 يةالثبوت لألوراق صورة مع بالمكتب العامل واإلداري يالفن للكادر تفصيلي ا نيب  .18

 .مصدقة والشهادات
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 رسوم الخدمة
 ال توجد

 مدة إنجاز المعاملة أو اتخاذ القرار
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