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وصف المشروع االيزك اسم المشروع
 الترخيــص بمزاولــة اعمــال حفــر االبــار

ــا ــة  وصيانته االنبوبي
422042  رخصــة مزاولــة نشــاط مقاوليــن حفــر

اآلبــار األنبوبيــة

 الترخيــص بمزاولــة اعمــال حفــر االبــار
ــا ــة وصيانته اليدوي

422043  رخصــة مزاولــة نشــاط مقاوليــن حفــر
اآلبــار اليدويــة

1. تسجيل البيانات الرئيسية للطلب مثل )معلومات االسم، رقم الجوال، البريد اإللكتروني(.

2. اعتماد المورد بتسجيله بالنظام. 

3. تقديم طلب مزاولة الحفر إلكتروني عبر موقع الوزارة.

4. تسجيل بيانات المؤسسة / الشركة.

5. تسجيل بيانات الحفار )جهاز حفر البئر(

6. تسجيل بيانات الثقاالت، أنابيب / مواسير الحفر.

7. تسجيل بيانات المعدات األخرى وأعدادها.

8. الموافقة على الشروط والتعهدات.

1. بطاقة الهوية الوطنية.

2. وثيقة السجل التجاري.
3. شهادة الغرفة التجارية.

4. شهادة التأمينات االجتماعية.
5. شهادة الزكاة والدخل.

6. استمارة الحفار.
7. عقد البيع.

رخصة مزاولة نشاط مقاولين حفر اآلبار األنبوبية واليدوية

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:

aspx.Step0_T1_



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
الدواجن

تربية الدواجن 014605 مشاريع الدجاج الالحم
إنتاج البيض 014604 مشاريع الدجاج البياض

 تربيــة وإنتــاج أمهــات الدجــاج الالحــم
مفارخهــا وتشــغيل 

014611 مشاريع أمهات الدجاج الالحم

 تربيــة وإنتــاج أمهــات الدجــاج البيــاض 
ــا ــغيل مفارخه وتش

014612 مشاريع أمهات الدجاج البياض

 تربيــة وإنتــاج جــدات أمهــات الدجــاج 
مفارخهــا وتشــغيل   البيــاض 

014613 ــاج ــات الدج ــدات أمهــــــ ــاريع جــــــــ  مش
البيــاض

الدجــاج أمهــات  جــدات  وإنتــاج   تربيــة 
مفارخهــا وتشــغيل  الالحــم 

014614 مشاريع جدات أمهات الدجاج الالحم

تربية  النعام 014902 مشاريع النعام
تربية الحمام 014602 مشاريع الحمام

)تربية السمان )الفري 014905 )مشاريع الفري )السمان
تربية األرانب 014903 مشاريع األرانب

ترخيص مشاريع الدجاج والبيض والحمام والنعام 
والسمان واألرانب

وصف المشروع االيزك اسم المشروع
مشاريع الفقاسات او انتاج الصوص 014615 مشاريع الفقاسات

 إنتــاج أنــواع لحــوم الدواجــن واألرانــب
الطازجــة والطيــور 

101021
مشاريع مسالخ الدواجن

 إنتــاج أنــواع الدواجــن واألرانــب والطيور 
المبــردة والمجمدة

101022

ترخيص مشاريع الفقاسات ومسالخ الدواجن

1.تقريــر فنــي عــن موقــع المشــروع مــن قبــل فــرع الــوزارة بالمنطقــة متضمنــًا المســافات بيــن المشــروع والمشــاريع الزراعيــة األخــرى 

)حســب جــدول المســافات المرفــق(.

2. موافقة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة على إقامة المشروع في الموقع.

3. موافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية حسب األنظمة المتبعة لديهم.

4. رفع مساحي لموقع المشروع موضح به حدود االرض باإلحداثيات )الصيغة العشرية(

5. تعبئة النموذج الخاص بالمشروع او تقديم دراسة فنية واقتصادية للمشروع

الشــــــــــــــــــروط:

1.    تقديم طلب من المستثمر
2.    صورة من صك األرض مصادق عليها أو صورة عقد اإليجار مع الوزارة أو عقد ايجار لمدة التقل عن 15 سنة موثق من الغرفة 

التجارية في نفس المنطقة.
3.    صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للشركات أو المؤسسات )مضاف فيه ممارسة النشاط الزراعي(

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
014401 تربية الضأن والضــأن والماعــز  األغنــام   مشــاريع 

الحليــب أو  الحمــراء  اللحــوم  إلنتــاج 

تربية الماعز 014402 والضــأن والماعــز  األغنــام   مشــاريع 
الحليــب أو  الحمــراء  اللحــوم  إلنتــاج 

تسمين العجول  014102 مشاريع تسمين العجول 

وصف المشروع االيزك اسم المشروع
تربية األبقار 014101  مشــاريع تربيــة األبقــار إلنتــاج الحليــب

الطــازج

تربية الماعز 014402 والضــأن والماعــز  األغنــام   مشــاريع 
الحليــب أو  الحمــراء  اللحــوم  إلنتــاج 

تسمين العجول  014102 مشاريع تسمين العجول 

وصف المشروع االيزك اسم المشروع
الخيليــة والحيوانــات  الخيــول   تربيــة 

األخــرى
014200 مشاريع إنتاج الخيول العربية األصيلة

ترخيص مشاريع إنتاج اللحوم الحمراء 

ترخيص مشاريع إلنتاج الحليب البقري

ترخيص مشاريع إنتاج الخيول العربية األصيلة

1.    تقريــر فنــي عــن موقــع المشــروع مــن قبــل فــرع الــوزارة بالمنطقــة متضمــن المســافات بيــن المشــروع والمشــاريع 

الزراعيــة األخــرى )حســب جــدول المســافات المرفــق(.

2.    موافقة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة على اقامة المشروع في الموقع.

3.    موافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية حسب األنظمة المتبعة لديهم.

4.    دراسة المشروع فنيًا من قبل ديوان الوزارة وفقا للنموذج المعد من قبل المستثمر

الشــــــــــــــــــروط:

وصف المشروع االيزك اسم المشروع
تربية الجمال والحيوانات الجملية 014300 مشاريع تربية اإلبل

رابط اللوائح التنفيذية لمشاريع الثروة الحيوانية

ترخيص مشاريع تربية األبل

اللوائح التنفيذية

1.    تقديم طلب من المستثمر
2.    صورة من صك األرض مصادق عليها أو صورة عقد اإليجار مع الوزارة أو عقد ايجار لمدة التقل عن 15 سنة موثق من الغرفة 

التجارية في نفس المنطقة.
3.    صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للشركات أو المؤسسات )مضاف فيه ممارسة النشاط الزراعي(

 

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
 أنشطة شركات توثيق المنتجات

الزراعية العضوية
016105 شركات توثيق المنتجات العضوية

1( أن تكون شركات التوثيق معتمدة وفقًا لأليزو 17065 من قبل جهة اعتماد دولية

2( تعبئة نموذج ترخيص جهات التوثيق رقم )32(.

3( علــى شــركات التوثيــق األجنبيــة تعييــن ممثــل مقيــم أو مقــر دائــم لهــا فــي المملكــة وذلــك وفقــًا لالئحــة التنفيذيــة لنظــام الزراعــة 

العضوية. 

ــا  ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــن ممارس ــركة م ــن الش ــي تمك ــرية الت ــوارد البش ــات والم ــات واإلمكاني ــق بالمتطلب ــركة التوثي ــزام ش 4( الت

ــوزارة(.  ــة )ال ــلطة المختص ــة والس ــاد الدولي ــات االعتم ــتراطات جه ــا الش ــك وفق ــق( وذل ــش والتوثي )التفتي

1- أن تقــدم جهــات التوثيــق ضمانــات كافيــة مــن الموضوعيــة والنزاهــة، ويكــون لديهــا الموظفــون المؤهلــون والمــوارد الــالزم  لتنفيــذ 
مهامها.

2- أن يوجــد دليــل علــى أن لجهــة التوثيــق الخبــرة الرقابيــة والتجهيــزات والبنــى التحتيــة المطلوبــة ووجــود العــدد الكافي مــن الموظفين 
المؤهليــن والمناســبين مــن ذوي الخبــرة وأن تكــون نزيهــة وخاليــه مــن أي تضــارب فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالمهــام المفوضــة لهــا 

كمــا ورد فــي ملحــق 8 مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الزراعــة العضويــة. 
3- أن تقــوم جهــة التوثيــق بإبــالغ عــن نتائــج عمليــات التفتيــش التــي تقــوم بهــا إلــى الســلطة المختصــة )الــوزارة( علــى أســاس منتظــم 
وكلمــا طلبــت منهــا الســلطة المختصــة ذلــك، وإذا كانــت نتائــج عمليــات التفتيــش تبيــن عــدم االمتثــال أو تشــير إلــى احتمــال عــدم 

االمتثــال تقــوم جهــة التوثيــق علــى الفــور بإبــالغ الســلطة المختصــة.
4- أن يوجد تنسيق فعال بين السلطة المختصة وجهة التوثيق. 

5- أن تقــوم جهــة التوثيــق بتقديــم وصفــًا تفصيليــًا إلجــراءات وتدابيــر الرقابــة التــي تقــوم بهــا علــى الُمِنِتجيــن واإلجــراءات التــي تعتــزم 
تطبيقهــا عنــد وجــود المخالفــات.

6- عند فشل جهة التوثيق في القيام بالمهام التي فوضت بها، فعلى السلطة المختصة سحب الموافقة على الترخيص.
7- علــى جهــة التوثيــق أن تســمح بالوصــول إلــى مكاتبهــا ومنشــأتها وتقديــم أيــة معلومــات أو مســاعدة تعتبرهــا الســلطة المختصــة 

)الــوزارة( ضروريــة للوفــاء بالتزاماتهــا: 
  أ. أن تكون ضوابطها موضوعية ومستقلة.

ب. التحقق من فعالية أعمالها التوثيقية.   
ج. معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتطبيق اإلجراءات التصحيحية لها.  

ترخيص:مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
) تربية النحل وأنتاج العسل ) المناحل 014901 تراخيص المناحل المتنقلة

) تربية النحل وأنتاج العسل ) المناحل 014901  تراخيــص المناحــل الثابتــة علــى أراضــي
مســتأجرة أو  بصكــوك   مملوكــة 

الــوزارة مــن  بعقــود 

1( توفر الموقع المناسب المملوك أو المؤجر.

2( إعــداد تقريــر فنــي زراعــي مصــدق يفيــد بصالحيــة الموقــع إلقامــة المشــروع، صــادر مــن فــرع أو مكتــب الــوزارة فــي المنطقــة التــي يتبــع 

ــروع. لها المش

3( موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

4( رفع مساحي لموقع المشروع موضح به حدود االرض باإلحداثيات )الصيغة العشرية(

5( تعبئة النموذج الخاص بالمشروع او تقديم دراسة فنية واقتصادية للمشروع

1( بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري
2( تعبئة نموذج الطلب الخاص بالمشروع.

1( صورة مصدقة من مستند ملكية األرض، أو عقد إيجار موثق.

ترخيص:مشروع تربية النحل إلنتاج العسل

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
زراعة الخضار في البيوت المحمية 011306 إنتاج الخضار في البيوت المحمية

1. تقرير فني عن موقع المشروع من قبل فرع الوزارة.

2. تقريــر فنــي عــن حالــة الميــاه فــي الموقــع صــادر مــن فــرع الميــاه فــي المنطقــة التــي يتبــع لهــا الموقــع أو موافقــة مــن إدارة تنميــة 

مــوارد الميــاه فــي الــوزارة علــى مناســبة الميــاه فــي الموقــع.

3. تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع أو تعبئة النموذج الخاص بذلك.

4. رفع مساحي لموقع المشروع موضح به حدود االرض باإلحداثيات )الصيغة العشرية(

5. اعتماد من قبل معالي الوزير للمشروع إذا كان يقع داخل منطقة الدرع العربي حيث يخضع للضوابط المعتمدة.

1. صورة مصدقة من مستند ملكية األرض أو عقد إيجار موثق من الجهات المسئولة.
2. بطاقة الهوية الوطنية.

3. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالمشروع من المستثمر.

ترخيص: مشاريع البيوت المحمية

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
الزراعة المائية إلنتاج الخضار 011308 الزراعة المائية إلنتاج الخضار

1. تقرير فني عن موقع المشروع من قبل فرع الوزارة 

2. تعبئة النموذج الخاص بالمشروع او تقديم دراسة فنية واقتصادية للمشروع

3. رفع مساحي لموقع المشروع موضح به حدود االرض باإلحداثيات )الصيغة العشرية(

1. صورة مصدقة من مستند ملكية األرض أو عقد إيجار موثق من الجهات المسئولة.
2. بطاقة الهوية الوطنية.

3. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالمشروع من المستثمر.

ترخيص مشاريع الزراعة المائية

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
) زراعة الحمضيات ) الموالح 012300  حمضيات

ذات والثمــار  التفاحيــة  الثمــار   زراعــة 
 النــواة  ، يشــمل) التفــاح ، المشــمش ،
الكــرز ، الخــوخ ، الكمثــرى ، البرقــوق...

 الخ

012400 فاكهة

1. تقرير فني عن موقع المشروع من قبل فرع الوزارة يفيد بصالحية الموقع إلقامة المشروع.

2. تقريــر فنــي عــن حالــة الميــاه فــي الموقــع صــادر مــن فــرع الميــاه فــي المنطقــة التــي يتبــع لهــا الموقــع أو موافقــه مــن إدارة تنميــة 

مــوارد الميــاه فــي الــوزارة علــى مناســبة الميــاه فــي الموقــع 

3. تعبئة النموذج الخاص بالمشروع او تقديم دراسة فنية واقتصادية للمشروع

4. رفع مساحي لموقع المشروع موضح به حدود االرض باإلحداثيات )الصيغة العشرية(

5. اعتماد من قبل معالي الوزير للمشروع إذا كان يقع داخل منطقة الدرع العربي حيث يخضع للضوابط المعتمدة.

1. صورة مصدقة من مستند ملكية األرض أو عقد إيجار موثق من الجهات المسئولة.
2. بطاقة الهوية الوطنية.

3. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالمشروع من المستثمر.

ترخيص مشاريع الفاكهة

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
انتاج الورد 011903 انتاج الورد

1. تقريــر فنــي زراعــي مصــدق يفيــد بصالحيــة الموقــع إلقامــة المشــروع صــادر مــن فــرع أو مكتــب الــوزارة فــي المنطقــة التــي يتبــع لهــا 

المشــروع.

2. تقريــر فنــي عــن حالــة الميــاه فــي الموقــع صــادر مــن فــرع الميــاه فــي المنطقــة التــي يتبــع لهــا الموقــع أو موافقــه مــن إدارة تنميــة 

مــوارد الميــاه فــي الــوزارة علــى مناســبة الميــاه فــي الموقــع 

3. تعبئــة النمــوذج الخــاص بالمشــروع او تقديــم دراســة فنيــة واقتصاديــة للمشــروع رفــع مســاحي لموقــع المشــروع موضــح بــه حــدود 

االرض باإلحداثيــات )الصيغة العشــرية(

4. اعتماد من قبل معالي الوزير للمشروع إذا كان يقع داخل منطقة الدرع العربي حيث يخضع للضوابط المعتمدة.

1. صورة مصدقة من مستند ملكية األرض أو عقد إيجار موثق من الجهات المسئولة.
2. بطاقة الهوية الوطنية.

3. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالمشروع من المستثمر.

ترخيص مشاريع إنتاج الورد

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
 زراعة نباتات الزينة والشتالت

المشاتل
013001 المشاتل

1( تحديد الهدف من إنشاء المشتل ونوعية اإلنتاج وكمية الشتالت المنتجة سنويًا.

2( تحديد طرق الري المتبعة بالمشتل.

3( تقرير فني عن المشتل مع ذكر مصدر المياه )يعبأ من موظف الوزارة(.

4( إرفاق تحليل التربة والمياه وما يفيد صالحيتهما من جهة مختصة بذلك.

5( يجــب ان تكــون مســاحة المشــتل مناســبة للطاقــة االنتاجيــة بمــا فــي ذلــك مســاحة مناســبة لتخزيــن االســمدة والبــذور والمــواد 

الزراعيــة ويراعــى فيهــا التهويــة المناســبة.

6( يجب أن يكون الموقع مجازاً لهذا االستخدام.

7(  يجب ان يكون موقع البيع منفصل عن موقع االنتاج والتخزين.

8( رفع مساحي لموقع المشروع موضح به حدود االرض باإلحداثيات )الصيغة العشرية(

1( بطاقة الهوية الوطنية.
2( 2 صورة شخصية.

3( صورة من صك األرض أو عقد إيجار ال يقل عن 3 سنوات مع موافقة مالك األرض.

ترخيص: المشاتل الزراعية

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
زراعة النخيل وإنتاج التمور 012201 نخيل

1( إعداد تقرير عن حالة المياه في الموقع.

2( تعبئة النموذج الخاص بالمشروع او تقديم دراسة فنية واقتصادية للمشروع

3( توفر الموقع المناسب المملوك أو المؤجر.

4( رفع مساحي لموقع المشروع موضح به حدود االرض باإلحداثيات )الصيغة العشرية(

1( بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري
2( تعبئة نموذج الطلب الخاص بالمشروع من المستثمر.

3( صورة من صك األرض أو عقد إيجار ال يقل عن 3 سنوات موثق من الجهات المسئولة.

ترخيص:الخدمات الشاملة للتمور

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
بيع المستحضرات الطبية البيطرية 477240 صيدلة بيطرية

1- أن يكون المرخص له مواطن من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وال يقل عمره عن ثماني عشر سنة .

2- أن يكــون المديــر الفنــي المســئول عــن الصيدليــة البيطريــة أو المنشــآت ذات العالقــة بتــداول أو تصنيــع أو تجهيــز أو تحضيــر األدويــة 

البيطريــة طبيبــًا بيطريــًا أو صيدالنــي .

3- الحصول على )رخصة البلدية-الدفاع المدني( على الموقع .

4- سجل تجاري مضاف نوع النشاط ) صيدلية بيطرية ( .

كتيب الصيدليات البيطرية الخاصة

العقوبات: )الغرامات والجزاءات(
تطبيق الئحة العقوبات بقانون )نظام(مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليج العربية والئحة التنفيذية ويتم 

إقرار العقوبات عن طريق رقع محاضر من قبل المراقبين واقراره من اللجنة الطبية الخاصة بنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية.

ترخيص: صيدلية بيطرية

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
لجميــع الســتقبال  معــدة   منشــأة 
عليهــا والكشــف  الحيوانــات   أنــواع 
وعالجهــا لالزمــة  التحاليــل   واجــراء 

وتنويمهــا وعزلهــا 

750011 مستشفى بيطري شامل

ــن ــوع معي ــتقبال ن ــدة الس ــأة مع  منش
ابقار-خيــل(  - )ابــل  الحيوانــات   مــن 
التحاليــل واجــراء  عليهــا   والكشــف 
لالزمــة وعالجهــا وعزلهــا وتنويمهــا

750011 مستشفى بيطري متخصص

 عيــادة شــامله الســتقبال جميــع أنــواع
الحيوانــات لعالجهــا والكشــف عليهــا

750012 عيادة شاملة

 منشــأة معــدة الســتقبال جميــع انــواع
ــف ــور للكش ــة والطي ــات االليف  الحيوان

ــا ــا وعالجه ــخيص امراضه وتش

750012 عيادة الحيوانات االليفة والطيور 

جميــع الســتقبال  معــدة   منشــأة 
والطيــور الصغيــره  الحيوانــات   انــواع 
 والكشــف عليهــــــــــــــــا وتشــخيصها

جهــا عال  و

750012 عيادة الرعاية األولية البيطرية

 ســيارة متخصصــة لتقديــم خدمــات
للحيوانــات والعــالج  .الكشــف 

750012 عيادة بيطرية متنقلة

متخصــص وعنايــــــــــــة  عــالج   مركــز 
والطيــور بالصقــــــــــور 

750014 مركز العناية بالصقور

ــات ــواء الحيوان ــة بإي ــاة متخصص  منش
يودعهــا التــي  الحيوانــات   خصوصــا 
ويشــمل غيابهــم  اثنــاء   أصحابهــا 
الالزمــة الصحيــة  الرعايــة    تقديــم 

الحاجــة عنــد  والعــالج 

750013 )مراكز اإليواء )الخدمات الفندقية 

تقديم استشارات بيطرية مكاتب االستشارات البيطرية

ترخيص: المستشفيات والعيادات البيطرية

1- تعبئة نموذج الطلب الموحد.)موافقة مبدئية(

2- صورة الهوية الوطنية او السجل التجاري للشركات والمؤسسات مضاف فيه ممارسة نوع النشاط.

3- عقد إيجار من مكتب معتمد لمدة خمس سنوات أو صك ملكية.

4- صورة خارطة للموقع بواسطة األقمار الصناعية وتحديد إحداثيات ورسم كروكي داخلي وخارجي للموقع.

5- صورة من موافقة البلدية والدفاع المدني واألرصاد وحماية البيئة والسجل التجاري مضاف فيه نوع المنشأة 

6- تعبئة نموذج التعهدات.

7- تعبئة نموذج الكشف الفني على المنشأة.

8- يعطى الترخيص للمنشأة بعد وصول جميع الكوادر الطبية والفنية واجتيازهم الختبار مزاولة المهن الطبية البيطرية.

الشــــــــــــــــــروط:

كتاب القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات الخاصة.

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
 الترخيص بمزاولة اعمال مشاريع
 استزراع االحياء المائية في المياه

)البحرية )ساحلية - اقفاص عائمة

032101  استزراع االحياء المائية في المياه
)البحرية )ساحلية - اقفاص عائمة

1( دراسة بيئية للمشروع معتمدة من هيئة االرصاد وحماية البيئة.

2( دراسة جدوى فنية واقتصادية.

1( تعبئة نموذج المخصص
2(  تحديد الموقع المطلوب.

3( وثيقة السجل التجاري )سعودي او مستثمر أجنبي(.
4( تقديم اثبات المالءة المالية البنكية

استزراع االحياء المائية في المياه البحرية
 )ساحلية - اقفاص عائمة(

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
 الترخيص بمزاولة اعمال مشاريع
 استزراع االحياء المائية في المياه

الداخلية

032201  استزراع االحياء المائية في المياه
الداخلية

1( قيام الوزارة بأعداد تقرير عن الموقع يشمل مناسبة الموقع ومناسبة المساحة للطاقة االنتاجية. 

2( تقديم تقرير جودة المياه من مختبر معتمد.

3( موافقة اللجنة إلصدار الترخيص.

1( تعبئة النموذج المخصص
2( تقديم المستندات النظامية )بطاقة الهوية, ملكية الموقع(

استزراع االحياء المائية في المياه الداخلية

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:

مدة صالحية الرخصة



وصف المشروع االيزك اسم المشروع
 المختبرات البيطرية وأنشطة

 االختبار في مجال تشخيص وفحص
االمراض الحيوانية

712030 تراخيص المختبرات البيطرية

1. أن يكــون طالــب الترخيــص ســعودي الجنســية وللشــركات المســتثمرة يتعيــن حصولهــا علــى ترخيــص مســجل يخولهــا ممارســة 

النشــاط مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار.

ــرب  ــن أق ــر ع ــافة 5 كيلومت ــد مس ــر وأن يبع ــاء مختب ــية ألنش ــات الهندس ــة والمواصف ــروط الصحي ــر الش ــى المختب ــي مبن ــر ف 2. تتواف

ــرط ــذا الش ــر ه ــرات تبري ــار رد المختب ــي انتظ ــجد. )ف ــة أو مس ــرب مدرس ــن اق ــر ع ــي و 200 مت ــاج حيوان ــروع انت مش

3. االلتــزام بتطبيــق مــا ورد فــي نظــام المختبــرات الخاصــة رقــم م/3 وتاريــخ 1423/2/8هـــ  والقــرار رقــم )1581 ( وتاريــخ 8 / 1 / 1425هـــ 

الخــاص بشــروط الترخيــص لفتــح المختبــرات البيطريــة الخاصــة و نظــام مزاولــة المهــن الطبيــة البيطريــة  رقــم م/33 وتاريــخ 

1434/6/5هـــ.

1. تعبئة النموذج المعتمد لطلب اصدار الترخيص
2. صورة من بطاقة األحوال المدنية لصاحب المختبر ومديره المسئول.

3. صورة مصدقة من مستند الملكية أو عقد إيجار موثق من كتابة العدل.
4. صورة من السجل التجاري لمزاولة النشاط.

5. تصريح من البلدية والدفاع المدني بمزاول النشاط.
6. تقديم ما يثبت من توافر محرقة للتخلص الصحي األمن من النفايات وبقايا العينات؛ أو التعاقد مع إحدى الشركات المتخصة 

المعتمدة في هذا المجال.
7. تقديم بيانات تتضمن نشاط المختبر واقسامه وتحديد أنواع التحاليل واالختبارات التي سيقوم بها وعدد الكوادر اإلدارية والفنية 

واألجهزة.

ترخيص:مختبر بيطري خاص

الشــــــــــــــــــروط:

المتطلبـــــــــــات:



Iapl@mewa.gov.sa

للتواصل


