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ياهليئة العليا لألمن الصناعدليل املستثمر ملزاولة أنشطة 



مقـدمة❑

لكرتونية ❑ .للهيئة العليا للأمن الصناعيالبوابة الإ

.الهيئة العليا للأمن الصناعيوالرتاخيص اليت تقدهما اخلدمات ❑

.أأنشطة قطاع الرتاخيص والأنشطة الأمنية ❑

.أأنشطة الوقاية وامحلاية من احلريق❑

.اخلدمات الأخرى❑

.رحةل املستمثر للحصول عىل رخصة مزاوةل نشاط❑

.رحةل املستمثر للحصول عىل موافقة مزاوةل نشاط❑



اءات ى األنظمةة واللةوا و وارجةر يهدف هذا الدليل إىل توفري مرجع للمستثمرين يف قطاع االنشطة األمنية والوقاية واحلمايةة مةن احلريةل للت ةرف  لة
ة وايةةةلة عميةةةع ال امةةةة للل ةةةوا  لةةةى الضاةةةةيم ااايةةة ة ألنظمةةةة الينةةةة ال ليةةةا لامةةةن ال ةةةنا نه و لةةة  يةةةمن إ ةةةا  تنظيمةةةن ي ةةةمن منه يةةة

نا ن  لةى تدةدأ أف ةل وأييت إصدا  هذا الدليل يف إ ا  حرص الينةة ال ليةا لامةن ال ة. أصلاب امل للة من املنشآت وال املني يف هذا اجملاا
الطموحةةة 2030ديةةل  ةيةةة ااةةدمات للمسةةتثمرين الةةرااالني يف اال ةةتثما  يف قطةةاع االنشةةطة األمنيةةة والوقايةةة واحلمايةةة مةةن احلريةةل وإ ةةهاما يف ح

النشطة األمنيةة والوقايةة كما ي د هذا الدليل أحد جهود الينة لتطوير قطاع ا. ودا ماً لتسهيل مما  ة األ ماا وزايدة مشا كة املنشآت يف الدطاع
. ملكةةاملة واملسةتدامة يف املواحلماية من احلريل ومبا يسهم يف ت زيز مسامهة ودو  منشآت الدطةاع ااةاص وال ةا  يف  مليةة التنميةة االقت ةادية الشة
.وال ي د هذا الدليل وثيدة كاملة دون الرجوع اىل الال لة املنظمة ملزاولة األنشطة األمنية والوقاية واحلماية من احلريل



 ة الداةليةة يف يت حددتهةا وزاحرصا من األمانة ال امة للهينة ال ليا لامن ال نا ن بوزا ة الداةلية يف التلوا االلكضوين وإيةافة إىل  صةيد الن احةات الة
 فةةع جةةودة ال مةةل وتدليةةل الوقةة  للتسةةهيل  لةةى ال مةةالء يفبوابتهةةا ارلكضونيةةة ال ليةةا لامةةن ال ةةنا ن   ةةال  الينةةة جمةةاا تدنيةةة امل لومةةاته فدةةد قامةة  
. املستغر  للل وا  لى اادمات



اخلدمات األخرى أنشطة الوقاية واحلماية
من احلريق

الرتاخيص واألنشطة 
األمنية



الاستشارات الأمنية❑

احلراسة الأمنية املدنية اخلاصة❑

نقل النقود واملعادن المثينة واملستندات ذات القمية❑

.البيع ابمجلةل لآلت تصنيع واس تنساخ املفاتيح❑

.البيع ابلتجزئة لآلت تصنيع واس تنساخ املفاتيح❑

آلت تصنيع واس تنساخ املفاتيح❑ .تركيب وصيانة أ

.البيع ابمجلةل للأهجزة الأمنية ❑

.البيع ابلتجزئة للأهجزة الأمنية ❑

.تركيب وصيانة الأهجزة الأمنية❑



.البيع ابمجلةل لأهجزة السالمة املرورية❑

.البيع ابمجلةل لأهجزة السالمة املرورية❑

.تركيب وصيانة أأهجزة السالمة املرورية❑

(.للمنافسات احلكومية فقط)البيع ابمجلةل للمعدات والتجهزيات الأمنية ❑

.اصالح وصيانة املعدات والتجهزيات الأمنية❑



االستشارات األمنية. 1
رشوط املوافقة عىل مزاوةل الاستشارات الأمنية وصف اخلدمة 

الهيئة العليا لألمن موافقة تصدر من 
ول لمقدم الطلب الراغب في الحصالصناعي 

ة، على ترخيص خدمات االستشارات األمني
منية وذلك للسماح له بمزاولة االستشارات األ

عن طريق تقديم المشورات في مجال 
ما االحتياجات األمنية للمباني والمنشآت و

يتصل بها من الحراسات األمنية المدنية
ي وحراسة المواقع، ودراسة األسس األمنية ف

ألمنية تصميم المباني، وتوفير االحتياطات ا
فيها وما يتعلق بها كأجهزة المراقبة 

رقة التليفزيونية وأجراس االنذار ضد الس
.ونحو ذلك

.أن يكون سعودي الجنسية1.

.أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة2.

.يةأال يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ألسباب تأديب3.

:أن يكون حاصالً على أحد المؤهالت والخبرات اآلتية4.
دبلوم من إحدى الجامعات أو الكليات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى •

.الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة عشر سنوات في المجال األمني
بكالوريوس من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى•

.الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة خمس سنوات في المجال األمني
ماجستير من إحدى الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات •

.المعترف بها في المملكة مع خبرة سنتين في المجال األمني
دكتوراه من إحدى الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات •

. المعترف بها في المملكة مع خبرة سنة في المجال األمني
.خبرة عشرين عاماً كضابط أمني•



االستشارات األمنية
متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل الاستشارات الأمنية

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

.صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب2.

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.صورة من الشهادات العلمية الحاصل عليها المتقدم5.

.قدمسيرة ذاتية كاملة للمتقدم من تاريخ التخرج حتى نهاية الخدمة مشتملة على الخبرات والدورات والمناصب التي حصل عليها المت6.

.صورة من قرار إنهاء الخدمة7.

3000
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*

749031

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة



احلراسة األمنية املدنية اخلاصة. 2
رشوط املوافقة عىل مزاوةل احلراسة الأمنية املدنية اخلاصة وصف اخلدمة 

عليا الهيئة الترخيص يصدر من قبل 
غب لمقدم الطلب الرالألمن الصناعي 

سة في الحصول على ترخيص الحرا
األمنية المدنية الخاصة، وذلك 

للسماح له بمزاولة الخدمة األمنية 
أو البشرية  لمن يطلبها مقابل أجر،

التي يتم الحصول عليها من خالل
التعاقد المباشر مع حراس أمنيين

.مدنيين مرخص لهم

.أن يكون مالك المؤسسة سعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين1.

.أال يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة2.

نة، ما أال يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف واألما3.
.لم يكن رد إليه اعتباره

د مضى على أال يكون مفصوالً من الخدمة المدنية أو العسكرية ألسباب تأديبية، ما لم يكن ق4.
.ذلك ثالث سنوات فأكثر



متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل احلراسة الأمنية املدنية اخلاصة
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
.صورة بطاقة الهوية الوطنية2.
.صورة حديثة مصدقة من األحوال المدنية من السجل المدني إلثبات المهنة3.
.صحيفة بصمات من األدلة الجنائية بالشرطة4.
.صورة آخر شهادة علمية حصل عليها صاحب الطلب5.
ركة صورة من السجل التجاري إن وجد، وإذا لم يوجد تقديم أصل شهادة من مكتب السجل التجاري تتضمن تجديد وحجز االسم أو الش6.

.التجاريالمراد تسميتها وعدم شغل هذا االسم حالياً من قبل مؤسسة أو شركة أخرى، وأن تكون الشهادة مختومة بالختم الرسمي للسجل

احلراسة األمنية املدنية اخلاصة



متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل احلراسة الأمنية املدنية اخلاصة
ب الفئة حس( مدة الترخيص)نهائي لمدة خمس سنوات ( اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية/وزارة الداخلية)تقديم ضمان بنكي باسم . 7

.المطلوب الترخيص عليها
:والفئات المقررة هي

وزارة )ألف حارس أمن مدني سعودي، ويشترط تقديم ضمان بنكي باسم ( 1000)يجوز لها توظيف حراس بعدد :الفئة األولى-أ•
مليون لاير، ولها زيادة أعدد حراس األمن المدنيين عما تقرر ( 1000,000)قيمته ( اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية/الداخلية

.لاير عن كل حارس( 1000)بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه وتزداد تبعاً لذلك قيمة الضمان البنكي بمقدار ألف 
سبعمائة حارس أمن مدني سعودي، ويشترط تقديم ضمان بنكي ( 700)يجوز لها توظيف حراس ال يزيد عددهم عن :الفئة الثانية-ب•

.سبعمائة ألف لاير( 700,000)قيمته ( اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية/وزارة الداخلية)باسم 
أربعمائة حارس أمن مدني سعودي، ويشترط تقديم ضمان بنكي ( 400)يجوز لها توظيف حراس ال يزيد عددهم عن :الفئة الثالثة-جـ•

.أربعمائة ألف لاير( 400,000)قيمته ( اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية/وزارة الداخلية)باسم 

احلراسة األمنية املدنية اخلاصة



متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل احلراسة الأمنية املدنية اخلاصة
يد السداد عن كل حارس أمني متعاقد معه لدى اإلدارة المالية بإدارة التراخيص المركزية لحساب خزينة الدولة، مع تقديم ما يف( مائة لاير)سداد الرسوم المقررة . 8

.لدى جهة إصدار الترخيص
.تقديم ما يثبت اشتراك المؤسسة أو الشركة بنظام شموس. 9

.تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفة التجارية في حال وجود مندوب سعودي بالمراجعة واستالم الترخيص10 .

801011

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

احلراسة األمنية املدنية اخلاصة

2500
لاير

املقابل املادي للخدمة سنوات5 مدة الرتخيص



نقل النقود واملعادن الثمينة واملستندات ذات القيمة. 3
القميةرشوط املوافقة عىل مزاوةل نقل النقود واملعادن المثينة واملستندات ذات وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

قود في الحصول على ترخيص نقل الن
قيمةوالمعادن الثمينة والمستندات ذات ال
.، وذلك للسماح له بمزاولة النشاط

.أن يكون سعودي الجنسية1.



نقل النقود واملعادن الثمينة واملستندات ذات القيمة
ميةمتطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل نقل النقود واملعادن المثينة واملستندات ذات الق 

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ركة او لشة اصورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ورئيس مجلس إدار2.
.المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.صورة من ترخيص مزاولة نشاط الحراسة األمنية الخاصة ساري المفعول بالنسبة لشركات ومؤسسات الحراسة األمنية5.

مدة الترخيص ثالث )لاير عن كل سنة هجرية ( 1000)بعد صدور الموافقة وقبل إصدار الترخيص إرفاق نسخة من سند تسديد مبلغ الرسم المالي وقدره ألف 6.
(.االدارة المالية  /شيك مصرفي باسم وزارة الداخلية )لاير يسدد المبلغ لدى اإلدارة المالية بوزارة الداخلية ( 3000)بمجموع ثالثة آالف ( سنوات

.بعد صدور الموافقة على مزاولة النشاط إرفاق بيان بعدد وأنواع السيارات المطلوب الترخيص لها ونسخ من استماراتها7.

801012

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



البيع باجلملة آلالت تصنيع واستنساخ املفاتيح. 4
املفاتيح رشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابمجلةل لآلت تصنيع واس تنساخ وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

الجملة في الحصول على ترخيص البيع ب
ح ، وذلك آلالت تصنيع واستنساخ المفاتي

ات بغرض استيراد وبيع اآلالت واألدو
كافة الخاصة بتصنيع وتصليح ونسخ

.أنواع المفاتيح

.خليجي الجنسية/ أن يكون سعودي 1.

.2 ً .اال يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرون عاما

اتيح إال بعد يمنع استيراد اآلالت واألدوات الخاصة بتصنيع وتصليح ونسخ كافة أنواع المف3.
نوع التقدم لجهة االختصاص بوزارة الداخلية للحصول على الموافقة ويحدد في الطلب

.وعدد وصنف ما يرغب في استيراده



البيع باجلملة آلالت تصنيع واستنساخ املفاتيح
يح متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل البيع ابمجلةل لآلت تصنيع واس تنساخ املفات 

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

465998

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



البيع بالتجزئة آلالت تصنيع واستنساخ املفاتيح. 5
املفاتيح رشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابلتجزئة لآلت تصنيع واس تنساخ وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص البيع 
اخ بالتجزئة آلالت تصنيع واستنس

المفاتيح ، وذلك بغرض بيع اآلالت
ح واألدوات الخاصة بتصنيع وتصلي

.ونسخ كافة أنواع المفاتيح

.خليجي الجنسية/ أن يكون سعودي 1.

.2 ً .اال يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرون عاما



البيع بالتجزئة آلالت تصنيع واستنساخ املفاتيح
اتيح متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل البيع ابلتجزئة لآلت تصنيع واس تنساخ املف

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

477335

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



تركيب وصيانة آالت تصنيع واستنساخ املفاتيح. 6
آلت تصنيع واس تنساخ امل فاتيحرشوط املوافقة عىل مزاوةل تركيب وصيانة أ وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص تركيب
وصيانة آالت تصنيع واستنساخ 
يانة المفاتيح، وذلك بغرض تركيب وص

اآلالت واألدوات الخاصة بتصنيع 
.حوتصليح ونسخ كافة أنواع المفاتي

.اجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

.2 ً .اال يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرون عاما



تركيب وصيانة آالت تصنيع واستنساخ املفاتيح
آلت تصنيع واس تنساخ املفات  يحمتطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل تركيب وصيانة أ

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

331255

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



البيع باجلملة لألجهزة األمنية . 7
رشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابمجلةل للأهجزة الأمنية  وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

الجملة في الحصول على ترخيص البيع ب
راد لألجهزة األمنية ، وذلك بغرض استي

:  األجهزة والمعدات األمنية التاليةوبيع
كاميرات المراقبة األمنية ، أنظمة )

هزة الدوائر التليفزيونية المغلقة ، أج
وأنظمة اإلنذار ضد السرقة ، أجهزة 
وبوابات الكشف عن المعادن ، أجهزة 

وابات تفتيش الحقائب والطرود ، أجهزة ب
الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة

(.والبصمة ، السياج األمني

.خليجي الجنسية/ أن يكون سعودي 1.



البيع باجلملة لألجهزة األمنية 
متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل البيع ابمجلةل للأهجزة الأمنية 

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

465933

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



البيع بالتجزئة لألجهزة األمنية. 8
رشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابلتجزئة للأهجزة الأمنية  وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص البيع 
رض بالتجزئة لألجهزة األمنية ، وذلك بغ

:  األجهزة والمعدات األمنية التاليةبيع
كاميرات المراقبة األمنية ، أنظمة )

هزة الدوائر التليفزيونية المغلقة ، أج
وأنظمة اإلنذار ضد السرقة ، أجهزة 
وبوابات الكشف عن المعادن ، أجهزة 

وابات تفتيش الحقائب والطرود ، أجهزة ب
الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة

(.والبصمة ، السياج األمني

.خليجي الجنسية/ أن يكون سعودي 1.



البيع بالتجزئة لألجهزة األمنية 
متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل البيع ابلتجزئة للأهجزة الأمنية 

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

477336

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



تركيب وصيانة األجهزة األمنية. 9
رشوط املوافقة عىل مزاوةل تركيب وصيانة الأهجزة الأمنية  وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص تركيب
وصيانة األجهزة األمنية، وذلك بغرض

األجهزة والمعدات تركيب وصيانة
ألمنية كاميرات المراقبة ا: )األمنية التالية

لقة ، ، أنظمة الدوائر التليفزيونية المغ
أجهزة وأنظمة اإلنذار ضد السرقة ، 
أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن ، 

هزة أجهزة تفتيش الحقائب والطرود ، أج
بوابات الدخول والخروج بالبطاقات 

(.الممغنطة والبصمة ، السياج األمني

.اجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



تركيب وصيانة األجهزة األمنية
متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل تركيب وصيانة الأهجزة الأمنية

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

432134

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



البيع باجلملة ألجهزة السالمة املرورية. 10
. روريةرشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابمجلةل لأهجزة السالمة امل وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

الجملة في الحصول على ترخيص البيع ب
ألجهزة السالمة المرورية، وذلك 

استيراد وبيع أجهزة السالمة بغرض
.  المرورية

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



. متطلبات احلصول عىل البيع ابمجلةل لأهجزة السالمة املرورية
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.

.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق
.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.
.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

465935

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

البيع باجلملة ألجهزة السالمة املرورية

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



البيع بالتجزئة ألجهزة السالمة املرورية.11
. روريةرشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابلتجزئة لأهجزة السالمة امل وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص البيع 
بالتجزئة ألجهزة السالمة المرورية، 

بيع أجهزة السالمة وذلك بغرض
.  المرورية

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



. متطلبات احلصول عىل البيع ابلتجزئة لأهجزة السالمة املرورية

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

477355

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

البيع بالتجزئة ألجهزة السالمة املرورية

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



تركيب وصيانة أجهزة السالمة املرورية.12
. ريةرشوط املوافقة عىل مزاوةل تركيب وصيانة أأهجزة السالمة املرو وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص تركيب
وصيانة أجهزة السالمة المرورية، وذلك

مزاولة نشاط تركيب وصيانة بغرض
. أجهزة السالمة المرورية

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



متطلبات احلصول عىل تركيب وصيانة أأهجزة السالمة املرورية

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

432135

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

تركيب وصيانة أجهزة السالمة املرورية

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



( للمنافسات احلكومية فقط)البيع باجلملة للمعدات والتجهيزات األمنية . 13
ية رشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابمجلةل للمعدات والتجهزيات الأمن 

( للمنافسات احلكومية فقط)
وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

الجملة في الحصول على ترخيص البيع ب
سات للمناف)للمعدات والتجهيزات األمنية 

راد ، وذلك بغرض استي(الحكومية فقط
ود قي):المعدات والتجهيزات التاليةوبيع

األيدي واألرجل بأنواعها، معدات فتح 
األبواب، أجهزة الكشف عن المخدرات، 

ت معدات ووسائل التدريب المدنية، الكشافا
كمامات الغاز، أجهزة إعاقة المركبات، أجهزة 

، (شمرايا التفتي)تفتيش أسفل السيارات 
تجهيزات األسلحة المدنية وما يدخل في 

(.حكمها

.خليجي الجنسية/ أن يكون سعودي 1.



( ومية فقطللمنافسات احلك)متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل البيع ابمجلةل للمعدات والتجهزيات الأمنية 
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.

.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق
.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.
.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

465934

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

(للمنافسات احلكومية فقط)البيع باجلملة للمعدات والتجهيزات األمنية 

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



اصالح وصيانة املعدات والتجهيزات األمنية. 14
ةرشوط املوافقة عىل مزاوةل اصالح وصيانة املعدات والتجهزيات الأمني وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص اصالح 
، وصيانة المعدات والتجهيزات األمنية

وذلك بغرض اصالح وصيانة المعدات
رجل قيود األيدي واأل):والتجهيزات التالية

بأنواعها، معدات فتح األبواب، أجهزة الكشف
عن المخدرات، معدات ووسائل التدريب 

ة المدنية، الكشافات كمامات الغاز، أجهزة إعاق
مرايا )المركبات، أجهزة تفتيش أسفل السيارات

ا يدخل ، تجهيزات األسلحة المدنية وم(التفتيش
(.في حكمها

.اجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل اصالح وصيانة املعدات والتجهزيات الأمنية
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.

.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق
.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.
.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

331921

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

اصالح وصيانة املعدات والتجهيزات األمنية

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



.قتقدمي خدمات الاستشارات الهندس ية يف جمال الوقاية وامحلاية من احلري❑

.تقدمي اخلدمات الفنية للوقاية وامحلاية من احلريق❑

.البيع ابمجلةل لأهجزة ومعدات ومواد الوقاية وامحلاية من احلريق❑

.البيع ابلتجزئة لأهجزة ومعدات ومواد الوقاية وامحلاية من احلريق❑

.تركيب وصيانة أأهجزة ومعدات الإطفاء❑

نذار من احلريق❑ .تركيب وصيانة أأهجزة ومعدات الإ

.صيانة وتعبئة طفاايت احلريق❑



.البيع ابمجلةل للمصاعد والسالمل والس يور املتحركة❑

.البيع ابلتجزئة للمصاعد والسالمل والس يور املتحركة❑

.صيانة املصاعد❑

.تركيب وصيانة املصاعد❑

نقاذ❑ .البيع ابمجلةل ملعدات الإطفاء والإ

نقاذ❑ .البيع ابلتجزئة ملعدات الإطفاء والإ

نقاذ❑ .صيانة معدات الإطفاء والإ



اصة للتدخل يف الأليات واملعدات الثقيةل اخلالبيع ابمجلةل لأهجزة امحلاية املدنية من ❑

.والزلزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةحوادث اهنيارات املباين 

خلاصة للتدخل يف الأليات واملعدات الثقيةل االبيع ابلتجزئة لأهجزة امحلاية املدنية من ❑

.والزلزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةحوادث اهنيارات املباين 

اصة للتدخل يف الأليات واملعدات الثقيةل اخلتركيب وصيانة أأهجزة امحلاية املدنية من ❑

.والزلزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةحوادث اهنيارات املباين 

نذار املبكر ومراكز التحمك هبا❑ . البيع ابمجلةل لصافرات الإ

نذار املبكر ومراكز التحمك هبا❑ . البيع ابلتجزئة لصافرات الإ

نذار املبكر ومراكز التحمك هبا❑ . تركيب وصيانة صافرات الإ



تقديم خدمات االستشارات اهلندسية يف جمال الوقاية واحلماية من احلريق. 15
رشوط املوافقة عىل مزاوةل تقدمي خدمات الاستشارات الهندس ية  يف

جمال الوقاية وامحلاية من احلريق
وصف اخلدمة 

ن الهيئة العليا لألمموافقة تصدر من 
لمقدم الطلب الراغب في الصناعي 

الحصول على ترخيص تقديم خدمات
اية االستشارات الهندسية في مجال الوق

والحماية من الحريق من قبل الهيئة 
.السعودية للمهندسين 

.خليجي الجنسية/أن يكون سعودي1.

اية من أن يعمل لديه بشكل مستمر وبموجب عقد مهندس على األقل في مجال الوقاية والحم2.
الحريق بمسمى مهندس سالمة، أو مهندس مكافحة الحرائق، أو مهندس سالمة وتقنية 

. إطفاء، أو مهندس منع الخسائر، أو مهندس الوقاية من الحرائق
كل مستمر في حالة عدم توفر الشرط السابق لدى طالب الترخيص فيجب أن يعمل لديه بش3.

هربائية، هندسة ك: وبموجب عقد مهندس على األقل في كل تخصص من التخصصات التالية
ن هندسة ميكانيكية، هندسة معمارية، وأن يكون كل منهم حاصل على مؤهل ال تقل مدته ع

ع ستة أشهر أو ما يعادلها من الدورات التراكمية في مجال الوقاية للحماية من الحريق م
.خبرة ال تقل مدتها عن سنتين في إعداد مخططات الوقاية للحماية من الحريق



تقديم خدمات االستشارات اهلندسية يف جمال الوقاية واحلماية من احلريق
متطلبات احلصول عىل موافقة تقدمي خدمات الاستشارات الهندس ية يف جمال الوقاية وامحلاية من احلريق

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.استشارات هندسية: صورة من ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين ساري المفعول فئة 5.

.  عقود المهندسين المتعاقد معهم بشكل مستمر6.

711011

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

3000
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



تقديم اخلدمات الفنية للوقاية واحلماية من احلريق. 16
ريقرشوط املوافقة عىل مزاوةل تقدمي اخلدمات الفنية للوقاية وامحلاية من احل وصف اخلدمة 

ن الهيئة العليا لألمموافقة تصدر من 
لمقدم الطلب الراغب في الصناعي 

ات الحصول على ترخيص تقديم الخدم
من الفنية للوقاية والحماية من الحريق

ة إدار–قبل وزارة التجارة واالستثمار 
.المهن الحرة

.خليجي الجنسية/أن يكون سعودي1.

: أن يكون صاحب الطلب حاصالً على أي من المؤهالت والخبرات التالية2.
.  بكالوريوس في مجال الوقاية والحماية من الحريق مع خبرة سنة•
ريق دبلوم في مجال الوقاية والحماية من الحريق أو دورة لمدة سنتين في مجال السالمة وعلوم الح•

.  مع خبرة خمس سنوات
وخبرة دورات تخصصية في مجال الوقاية والحماية من الحريق ال تقل عن سنة بعد البكالوريوس•

.  ثالث سنوات في مجال الوقاية والحماية من الحريق
.  كمقر رئيسي2م100أن يكون صاحب الطلب لديه مقر لممارسة النشاط ال تقل مساحته عن 3.
صات أن يعمل لدى صاحب الطلب بشكل مستمر وبموجب عقد مهندس واحد على األقل، في أي من التخص4.

قل عن ستة هندسة كهربائية، أو هندسة ميكانيكية أو هندسة معمارية، وأن يكون حاصالً على دورة تأهيليه ال ت: التالية
.أشهر في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وخبرة ال تقل عن سنتين في مجال الوقاية والحماية من الحريق

التخصصات على األقل ثالثة فنيين حاصلين على دبلوم في" المكتب"يجب أن يكون لدى صاحب الطلب 5.
أهيليه ال تقل بواقع فني لكل تخصص حاصلين على دورة ت( عمارة وتخطيط–كهرباء –ميكانيكا )التالية 

.عن ستة أشهر في مجال الوقاية والحماية من الحريق



تقديم اخلدمات الفنية للوقاية واحلماية من احلريق
متطلبات احلصول عىل موافقة تقدمي اخلدمات الفنية للوقاية وامحلاية من احلريق

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

جلس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ورئيس م2.
.إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.صورة من المؤهالت العلمية للمالك5.

.صورة من الدورات في مجال الوقاية والحماية من الحريق للمالك6.

.  صورة من الخبرات العملية للمالك7.

.  ما يثبت التفرغ التام لمزاولة النشاط8.

711012

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

3000
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



.البيع باجلملة ألجهزة ومعدات ومواد الوقاية واحلماية من احلريق. 17
حلريقرشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابمجلةل لأهجزة ومعدات ومواد الوقاية وامحلاية من ا وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

الجملة في الحصول على ترخيص البيع ب
ألجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية 

من الحريق
أجهزة ، وذلك بغرض استيراد وبيع

ومعدات ومواد الوقاية والحماية من 
.الحريق

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



.البيع باجلملة ألجهزة ومعدات ومواد الوقاية واحلماية من احلريق
ريقالبيع ابمجلةل لأهجزة ومعدات ومواد الوقاية وامحلاية من احلمتطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل 

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

. في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

465963

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



.البيع بالتجزئة ألجهزة ومعدات ومواد الوقاية واحلماية من احلريق. 18
رشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابلتجزئة لأهجزة ومعدات ومواد الوقاية وامحلاية من احلريق وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص البيع 
ة بالتجزئة ألجهزة ومعدات ومواد الوقاي

والحماية من الحريق
أجهزة ومعدات ، وذلك بغرض بيع

.ومواد الوقاية والحماية من الحريق

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



.البيع بالتجزئة ألجهزة ومعدات ومواد الوقاية واحلماية من احلريق
ريقمتطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل البيع ابلتجزئة لأهجزة ومعدات ومواد الوقاية وامحلاية من احل

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

477333

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



.تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلطفاء. 19
.رشوط املوافقة عىل مزاوةل تركيب وصيانة أأهجزة ومعدات الإطفاء وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص تركيب
وصيانة أجهزة ومعدات اإلطفاء، وذلك 

أجهزة ومعدات بغرض تركيب وصيانة
.اإلطفاء

.اجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



.تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلطفاء
.متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل تركيب وصيانة أأهجزة ومعدات الإطفاء

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

432963

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



.تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من احلريق. 20
.رشوط املوافقة عىل مزاوةل تركيب وصيانة أأهجزة ومعدات الإنذار من احلريق وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص تركيب
وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من 

انةالحريق، وذلك بغرض تركيب وصي
.أجهزة ومعدات اإلنذار من الحريق

.اجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



.تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من احلريق
نذار من احلريق .متطلبات احلصول عىل موافقة مزاوةل تركيب وصيانة أأهجزة ومعدات الإ

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

432132

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



.صيانة وتعبئة طفايات احلريق. 21
.رشوط املوافقة عىل مزاوةل صيانة وتعبئة طفاايت احلريق وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص صيانة 
وتعبئة طفايات الحريق

ات ، وذلك بغرض صيانة وتعبئة طفاي
.الحريق

.اجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



.صيانة وتعبئة طفايات احلريق
.متطلبات احلصول عىل موافقة صيانة وتعبئة طفاايت احلريق

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

331253

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



البيع باجلملة للمصاعد والسالمل والسيور املتحركة. 22
تحركةرشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابمجلةل للمصاعد والسالمل والس يور امل  وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

الجملة في الحصول على ترخيص البيع ب
كةللمصاعد والساللم والسيور المتحر
اعد ، وذلك بغرض استيراد وبيع المص

.والساللم والسيور المتحركة

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



البيع باجلملة للمصاعد والسالمل والسيور املتحركة
.متطلبات احلصول عىل موافقة البيع ابمجلةل للمصاعد والسالمل والس يور املتحركة

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

465981

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



البيع بالتجزئة للمصاعد والسالمل والسيور املتحركة. 23
املتحركةرشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابلتجزئة للمصاعد والسالمل والس يور وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص البيع 
ور بالتجزئة للمصاعد والساللم والسي

المتحركة
، وذلك بغرض وذلك بغرض بيع 
.ةالمصاعد والساللم والسيور المتحرك

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



البيع بالتجزئة للمصاعد والسالمل والسيور املتحركة
متطلبات احلصول عىل موافقة البيع ابلتجزئة للمصاعد والسالمل والس يور املتحركة

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

477388

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة سنوات3 3000مدة الرتخيص

لاير
املقابل املادي للخدمة

غري شامل الرضيبة*



صيانة املصاعد. 24
رشوط املوافقة عىل مزاوةل صيانة املصاعد وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص صيانة 
المصاعد، وذلك بغرض وذلك بغرض 

.مزاولة نشاط صيانة المصاعد

.أجنبي  الجنسية/خليجي/ أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
على ترخيص (.ومن ثم تقديم طلب اخر



متطلبات احلصول عىل موافقة صيانة املصاعد

.
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.

.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق
.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.
.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.
.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

331254

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

صيانة املصاعد

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



.تركيب وصيانة املصاعد. 25
.رشوط املوافقة عىل مزاوةل تركيب وصيانة املصاعد وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص تركيب
وصيانة المصاعد، وذلك بغرض وذلك

ة بغرض مزاولة نشاط تركيب وصيان
.المصاعد

.أجنبي  الجنسية/خليجي/ أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر

.  الحصول على ترخيص صيانة المصاعد مسبقا3.



متطلبات احلصول عىل موافقة تركيب و صيانة املصاعد
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.

.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق
.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.
.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.
.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

432911

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

.تركيب وصيانة املصاعد

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



البيع باجلملة ملعدات اإلطفاء واإلنقاذ. 26
نقاذ رشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابمجلةل ملعدات الإطفاء والإ وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

الجملة في الحصول على ترخيص البيع ب
لمعدات اإلطفاء واإلنقاذ، وذلك بغرض

.اذاستيراد وبيع معدات اإلطفاء واإلنق

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



نقاذ متطلبات احلصول عىل موافقة البيع ابمجلةل ملعدات الإطفاء والإ

.

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

465964

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

البيع باجلملة ملعدات اإلطفاء واإلنقاذ

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



البيع بالتجزئة ملعدات اإلطفاء واإلنقاذ. 27
نقاذ رشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابلتجزئة ملعدات الإطفاء والإ وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص البيع 
ذلك بالتجزئة لمعدات اإلطفاء واإلنقاذ، و

.بيع معدات اإلطفاء واإلنقاذبغرض

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



نقاذ متطلبات احلصول عىل موافقة البيع ابلتجزئة ملعدات الإطفاء والإ

.
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.

.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق
.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.
.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.
.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

477334

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

البيع بالتجزئة ملعدات اإلطفاء واإلنقاذ

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



صيانة معدات اإلطفاء واإلنقاذ. 28
نقاذ رشوط املوافقة عىل مزاوةل صيانة معدات الإطفاء والإ

.
وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص صيانة 
معدات اإلطفاء واإلنقاذ، وذلك بغرض
مزاولة نشاط صيانة معدات اإلطفاء 

.واإلنقاذ

.أجنبي  الجنسية/خليجي/ أن يكون سعودي 1.

عمل يجب استكمال إجراءات الطلب األول وبدء ال)عدم التقدم بأكثر من طلب في آن واحد 2.
(.ومن ثم تقديم طلب اخر



متطلبات احلصول عىل موافقة صيانة معدات الإطفاء والإنقاذ
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.

.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق
.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.
.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.
.  في حال وجود فرع سابق ألي نشاط في مجال الوقاية والحماية من الحريق ارفاق بيان بحالة الفرع من قبل الدفاع المدني5.

331311

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

صيانة معدات اإلطفاء واإلنقاذ

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



األليات واملعدات الثقيلة اخلاصة للتدخل يف حوادث انهيارات  البيع باجلملة ألجهزة احلماية املدنية من . 29
.والزالزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةاملباني 

 اخلاصة الأليات واملعدات الثقيةلرشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابمجلةل لأهجزة امحلاية املدنية من 
.والزلزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةللتدخل يف حوادث اهنيارات املباين 

وصف اخلدمة 
يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 

لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 
الجملة في الحصول على ترخيص البيع ب

األليات ألجهزة الحماية المدنية من 
ي والمعدات الثقيلة الخاصة للتدخل ف

والزالزل حوادث انهيارات المباني 
لك ومعدات ووسائل الوقاية الفردية ، وذ

استيراد وبيع أجهزة الحماية بغرض
ة األليات والمعدات الثقيلالمدنية من 

الخاصة للتدخل في حوادث انهيارات 
والزالزل ومعدات ووسائل المباني 

الوقاية الفردية
.

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



ات الثقيةل الأليات واملعدمتطلبات احلصول عىل موافقة البيع ابمجلةل لأهجزة امحلاية املدنية من 
.والزلزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةاخلاصة للتدخل يف حوادث اهنيارات املباين 

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

465965

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

والزالزل  األليات واملعدات الثقيلة اخلاصة للتدخل يف حوادث انهيارات املباني البيع باجلملة ألجهزة احلماية املدنية من 
.ومعدات ووسائل الوقاية الفردية

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



األليات واملعدات الثقيلة اخلاصة للتدخل يف حوادث انهيارات  البيع بالتجزئة ألجهزة احلماية املدنية من . 30
.والزالزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةاملباني 

ةل اخلاصة الأليات واملعدات الثقيرشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابلتجزئة لأهجزة امحلاية املدنية من 
.والزلزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةللتدخل يف حوادث اهنيارات املباين 

وصف اخلدمة 
يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 

لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 
في الحصول على ترخيص البيع 
بالتجزئة ألجهزة الحماية المدنية 

ة األليات والمعدات الثقيلة الخاصمن 
للتدخل في حوادث انهيارات 

والزالزل ومعدات ووسائل المباني 
بيع الوقاية الفردية ، وذلك بغرض

األليات أجهزة الحماية المدنية من 
ي والمعدات الثقيلة الخاصة للتدخل ف

والزالزل حوادث انهيارات المباني 
ومعدات ووسائل الوقاية الفردية

.

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



قيةل اخلاصة الأليات واملعدات الث متطلبات احلصول عىل موافقة البيع ابلتجزئة لأهجزة امحلاية املدنية من 
.والزلزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةللتدخل يف حوادث اهنيارات املباين 

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

477338

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

والزالزل  األليات واملعدات الثقيلة اخلاصة للتدخل يف حوادث انهيارات املباني البيع بالتجزئة ألجهزة احلماية املدنية من 
.ومعدات ووسائل الوقاية الفردية

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



األليات واملعدات الثقيلة اخلاصة للتدخل يف حوادث انهيارات  تركيب وصيانة أجهزة احلماية املدنية من .  31
.والزالزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةاملباني 

 اخلاصة الأليات واملعدات الثقيةلرشوط املوافقة عىل مزاوةل تركيب وصيانة أأهجزة امحلاية املدنية من 
.والزلزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةللتدخل يف حوادث اهنيارات املباين 

وصف اخلدمة 
يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 

لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 
في الحصول على ترخيص  تركيب

وصيانة أجهزة الحماية المدنية 
ة األليات والمعدات الثقيلة الخاصمن 

للتدخل في حوادث انهيارات 
والزالزل ومعدات ووسائل المباني 

ة الوقاية الفردية ، وذلك بغرض مزاول
نشاط تركيب وصيانة أجهزة الحماية

ة األليات والمعدات الثقيلالمدنية من 
الخاصة للتدخل في حوادث انهيارات 

والزالزل ومعدات ووسائل المباني 
الوقاية الفردية

.

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



ةل اخلاصة الأليات واملعدات الثقيمتطلبات احلصول عىل موافقة تركيب وصيانة أأهجزة امحلاية املدنية من 
.والزلزل ومعدات ووسائل الوقاية الفرديةللتدخل يف حوادث اهنيارات املباين 

.

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

432961

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

والزالزل  األليات واملعدات الثقيلة اخلاصة للتدخل يف حوادث انهيارات املباني تركيب وصيانة أجهزة احلماية املدنية من 
.ومعدات ووسائل الوقاية الفردية

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



. البيع باجلملة لصافرات اإلنذار املبكر ومراكز التحكم بها. 32
نذار املبكر ومراكز التحمك هبا . رشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابمجلةل لصافرات الإ وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

الجملة في الحصول على ترخيص البيع ب
حكم لصافرات اإلنذار المبكر ومراكز الت

.  بها
ت استيراد وبيع صافرا، وذلك بغرض

.  اإلنذار المبكر ومراكز التحكم بها

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



نذار املبكر ومراكز التحمك هبا .متطلبات احلصول عىل البيع ابمجلةل لصافرات الإ

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

465966

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

. البيع باجلملة لصافرات اإلنذار املبكر ومراكز التحكم بها

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



. البيع بالتجزئة لصافرات اإلنذار املبكر ومراكز التحكم بها. 33
نذار املبكر ومراكز التح . مك هبارشوط املوافقة عىل مزاوةل البيع ابلتجزئة لصافرات الإ وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص البيع 
بالتجزئة لصافرات اإلنذار المبكر

.  ومراكز التحكم بها
بيع صافرات اإلنذار ، وذلك بغرض

.  المبكر ومراكز التحكم بها

.

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



نذار املبكر ومراكز التحمك . هبامتطلبات احلصول عىل البيع ابلتجزئة لصافرات الإ
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.

.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق
.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.
.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

477348

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

. البيع بالتجزئة لصافرات اإلنذار املبكر ومراكز التحكم بها

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



. تركيب وصيانة صافرات اإلنذار املبكر ومراكز التحكم بها.  34
نذار املبكر ومراكز التحمك هب . ارشوط املوافقة عىل مزاوةل تركيب وصيانة صافرات الإ وصف اخلدمة 

يا الهيئة العلترخيص يصدر من قبل 
لمقدم الطلب الراغبلألمن الصناعي 

في الحصول على ترخيص تركيب
وصيانة صافرات اإلنذار المبكر 

.  ومراكز التحكم بها
مزاولة نشاط تركيب ، وذلك بغرض

وصيانة صافرات اإلنذار المبكر 
.  ومراكز التحكم بها

.

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.



نذار املبكر ومراكز التحمك هبا . متطلبات احلصول عىل تركيب وصيانة صافرات الإ

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

ئيس صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المكتب أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة ور2.
.مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبق

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة3.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك4.

432962

رمق الرتمزي
)ISIC4 )للخدمة

. تركيب وصيانة صافرات اإلنذار املبكر ومراكز التحكم بها

سنوات3 3000مدة الرتخيص
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



.تأأهيل املقاولني واملاكتب الهندس ية والاستشارية ملشاريع الأمن الصناعي❑

.الفسح امجلريك للأهجزة الأمنية❑

.الفسح امجلريك لأهجزة السالمة املرورية ❑

(.الالكب البوليس ية)الفسح امجلريك للوسائل الرقابية ❑

نذار املبكر❑ .الفسح امجلريك لصافرات الإ

.الفسح امجلريك لآلت تصنيع واس تنساخ املفاتيح❑

.فقطالفسح امجلريك للمعدات والتجهزيات الأمنية بغرض ادلخول يف املنافسات احلكومية❑

.الفسح امجلريك لعينات تأأمني املنافسات العامة❑

.خدمة التنازل أأو نقل ملكية منشأأة❑

ىل رشكة❑ .خدمة حتويل مؤسسة اإ



تأهيل املقاولني واملكاتب اهلندسية واالستشارية ملشاريع األمن الصناعي. 35
لصناعيرشوط املوافقة عىل طلب تأأهيل املقاولني واملاكتب الهندس ية والاستشارية ملشاريع الأمن ا وصف اخلدمة 

شارية تأهيل المقاولين والشركات والمكاتب االست
لتنفيذ مشاريع األمن والسالمة والحماية من 
ة الحريق في المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئ

:ملالعليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية وتش
ال الشركات أو المكاتب العاملة في مج•

.االستشارات األمنية
شركات أو مؤسسات المقاوالت •

العاملة في مجال تنفيذ المشاريع 
.األمنية

شركات أو المكاتب العاملة في مجال•
االستشارات الخاصة بالحماية من 

.الحريق

شركات أو مؤسسات المقاوالت •
حماية العاملة في مجال تنفيذ مشاريع ال

.من الحريق

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

كة أن يكون لدى الشركة مقدمة طلب التأهيل سجل تجاري ساري الصالحية باسم الشر2.
.يحتوي على أنشطة أمنية مرخصة من وزارة الداخلية

يتم )أن يكون لدى شركة المقاوالت األمنية مقدمة الطلب عدد كاف من الموظفين المؤهلين 3.
(.ذكر العدد اإلجمالي للعاملين في التخصصات ذات الصلة



ناعيمتطلبات تقدمي طلب تأأهيل املقاولني واملاكتب الهندس ية والاستشارية ملشاريع الأمن الص 

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

.شهادة عضوية غرفة التجارة2.

.شهادة الزكاة والدخل3.

.تشير إلى تسجيل القوى العاملة للمنشأة لدى الهيئة( GOSI)شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 4.

.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة5.

.رخصة بلدي أو عقد اإليجار أو التمليك6.

ي اختياره لتنفيذ مشاريع فغبةيجب أن توفر المنشأة البيانات المالية المحددة وأن يلتزم المتقدم بتزويد المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة العليا لألمن الصناعي الرا7.
.بالبيانات المالية الكافية للسماح بتقييم قدرتها المالية

تأهيل املقاولني واملكاتب اهلندسية واالستشارية ملشاريع األمن الصناعي

سنوات5 5000مدة وثيقة التأأهيل 
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



الفسح اجلمركي لألجهزة األمنية . 36
رشوط املوافقة عىل الفسح امجلريك للأهجزة الأمنية  وصف اخلدمة 

ن الهيئة العليا لألمموافقة تصدر من 
لمقدم الطلب الراغب في الصناعي 

هزة لألجالفسح الجمركي الحصول على 
:التاليةاألمنيةوالمعدات

.كاميرات المراقبة األمنية•
.قةأنظمة الدوائر التليفزيونية المغل•
.أجهزة وأنظمة اإلنذار ضد السرقة•
أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن •

.والمتفجرات
.أجهزة تفتيش الحقائب والطرود•
أجهزة بوابات الدخول والخروج •

.بالبطاقات الممغنطة والبصمة
.السياج األمني لحماية األسوار•

.خليجي الجنسية/ أن يكون سعودي 1.

.الحصول على ترخيص البيع بالجملة لألجهزة األمنية2.

،بلد اسم الجمرك ، رقم بوليصة الشحن ، تاريخ بوليصة الشحن)ادخال معلومات الشحن 3.
(الشحن

.اختيار األجهزة والمعدات4.

.وصف المنتج5.

.الكميات المطلوب فسحها6.



متطلبات احلصول عىل موافقه الفسح امجلريك للأهجزة الأمنية 
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
.صورة من بوليصة الشحن االصلية2.
.صورة مترجمة لبوليصة الشحن من مكتب معتمد3.
ئة المواصفات ما يثبت مطابقة ما يتم استيراده للمواصفات والمقاييس السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة والمصادقة عليها من هي4.

.والمقاييس والجودة السعودية
.صورة شهادة المنشأ5.
.تعميد من الجهة طالبة المنتج ويحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع6.
.إرفاق صورة كتالوج المنتج7.

الفسح اجلمركي لألجهزة األمنية 

لاير300 املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



الفسح اجلمركي ألجهزة السالمة املرورية . 37
رشوط املوافقة عىل الفسح امجلريك لأهجزة السالمة املرورية  وصف اخلدمة 

لمقدم الهيئة العليا لألمن الصناعيموافقة تصدر من 
ي الفسح الجمركالطلب الراغب في الحصول على 

:التاليةالسالمة المروريةومعداتجهزةأل
معدنية ال)اللوحات اإلرشادية والتحذيرية والتنظيمية •

.بجميع أنواعها الثابتة والمتحركة( والمضاءة
.وسائل السالمة والتوعية المرورية•
نية معدات تنظيم المرور الثابتة والمتحركة والمعد•

.والمضاءة والعاكسة
(.الدائرية)الصغيرة السفتيات•
كيب األعمال الكهربائية فيما يتعلق بصيانة وتر•

.لوحات اإلرشادات الضوئية
.أجهزة مراقبة السرعة•
.األجهزة االلكترونية للداللة على حالة الطريق•
.أجهزة كاميرات ضبط السرعة•
أجهزة التحكم باإلشارات الضوئية وما يدخل في•

حكمها

.أجنبي الجنسية /خليجي/ أن يكون سعودي 1.

.الحصول على ترخيص البيع بالجملة ألجهزة السالمة المرورية2.

شحن اسم الجمرك ، رقم بوليصة الشحن ، تاريخ بوليصة ال)ادخال معلومات الشحن 3.
(،بلد الشحن

.اختيار األجهزة والمعدات4.

.وصف المنتج5.

.الكميات المطلوب فسحها6.



متطلبات احلصول عىل موافقه الفسح امجلريك لأهجزة السالمة املرورية 
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
.صورة من بوليصة الشحن االصلية2.
.صورة  مترجمة لبوليصة الشحن من مكتب معتمد3.
ئة المواصفات ما يثبت مطابقة ما يتم استيراده للمواصفات والمقاييس السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة والمصادقة عليها من هي4.

.والمقاييس والجودة السعودية
.صورة شهادة المنشأ5.
.تعميد من الجهة طالبة المنتج ويحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع6.
.إرفاق صورة كتالوج المنتج7.

الفسح اجلمركي ألجهزة السالمة املرورية 

لاير300 املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



(الكالب البوليسية)الفسح اجلمركي للوسائل الرقابية . 38
(س يةالالكب البولي )رشوط املوافقة عىل الفسح امجلريك للوسائل الرقابية  وصف اخلدمة 

ألمن الهيئة العليا لموافقة تصدر من 
لمقدم الطلب الراغب فيالصناعي 

الفسح الجمركي الحصول على 
(.ليسيةالكالب البو)للوسائل الرقابية 

.أن يكون سعودي الجنسية1.

.الحصول على ترخيص الحراسة األمنية المدنية الخاصة2.

،بلد اسم الجمرك ، رقم بوليصة الشحن ، تاريخ بوليصة الشحن)ادخال معلومات الشحن 3.
(الشحن

.وصف المنتج4.

.الكميات المطلوب فسحها5.



(الالكب البوليس ية)متطلبات احلصول عىل موافقه الفسح امجلريك للوسائل الرقابية 

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

.صورة من بوليصة الشحن االصلية2.

.صورة  مترجمة لبوليصة الشحن من مكتب معتمد3.

حتياج الفعلي موضحا في العقد االليةصورة مصدقة من العقد المبرم بين شركة أو مؤسسة الحراسة األمنية المدنية الخاصة والجهات التي تقوم بحراستها سواء كانت حكومية أو أه4.
.للوسائل الرقابية أنواعها وعددها وأماكن استخدامها

.تعميد من الجهة طالبة المنتج ويحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع5.

.صورة من ترخيص مزاولة نشاط الحراسة األمنية المدنية الخاصة ساري المفعول 6.

صورة من السجل تجاري الخاص بمزاولة نشاط الحراسة األمنية المدنية الخاصة ساري المفعول7.

بيان بأسماء وأرقام هويات سائسي الوسائل الرقابية على أن يكون جميعهم سعوديين الجنسية ويحملون مؤهال ال يقل عن الشهادة المتوسطة8.

.جرات فيهافة عن المتفكاشبيان يوضح فيه بدقة المواقع التي تقوم شركة أو مؤسسة الحراسة األمنية المدنية الخاصة بحراستها وتتطلب استخدام الكالب البوليسية ال9.
صحيفة بصمات من األدلة الجنائية من شرطة المنطقة تفيد بعدم وجود سوابق على سائسي الوسائل الرقابية 10.

(الكالب البوليسية)الفسح اجلمركي للوسائل الرقابية 

لاير300 املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



الفسح اجلمركي لصافرات اإلنذار املبكر. 39
نذار املبكر رشوط املوافقة عىل الفسح امجلريك لصافرات الإ وصف اخلدمة 

اعي الهيئة العليا لألمن الصنموافقة تصدر من 
ح لمقدم الطلب الراغب في الحصول على الفس

.الجمركي لصافرات اإلنذار المبكر

.أجنبي الجنسية/ خليجي / أن يكون سعودي 1.

.هاالحصول على ترخيص البيع بالجملة لصافرات اإلنذار المبكر ومراكز التحكم ب2.

،بلد اسم الجمرك ، رقم بوليصة الشحن ، تاريخ بوليصة الشحن)ادخال معلومات الشحن 3.
(الشحن

.وصف المنتج4.

.الكميات المطلوب فسحها5.



نذار املبكر .متطلبات احلصول عىل موافقه الفسح امجلريك لصافرات الإ
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
.صورة من بوليصة الشحن االصلية2.
.صورة  مترجمة لبوليصة الشحن من مكتب معتمد3.
اييس والجودة قالمما يثبت مطابقة ما يتم استيراده للمواصفات والمقاييس السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة والمصادقة عليها من هيئة المواصفات و4.

.السعودية
.صورة شهادة المنشأ5.
.تعميد من الجهة طالبة المنتج ويحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع6.
.نسخة من العقد مع الجهة النهائية المستفيدة7.
.إرفاق صورة كتالوج المنتج8.

الفسح اجلمركي لصافرات اإلنذار املبكر

لاير300 املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



حالفسح اجلمركي آلالت تصنيع واستنساخ املفاتي. 40
آلت تصنيع واس تنساخ املفاتيح رشوط املوافقة عىل الفسح امجلريك ل وصف اخلدمة 

مقدم لالهيئة العليا لألمن الصناعي موافقة تصدر من 
الطلب الراغب في الحصول على الفسح الجمركي

.آلالت تصنيع واستنساخ المفاتيح
.خليجي الجنسية/ أن يكون سعودي 1.
.الحصول على ترخيص البيع بالجملة آلالت تصنيع واستنساخ المفاتيح2.
،بلد اسم الجمرك ، رقم بوليصة الشحن ، تاريخ بوليصة الشحن)ادخال معلومات الشحن 3.

(الشحن
.وصف المنتج4.
.الكميات المطلوب فسحها5.



متطلبات احلصول عىل الفسح امجلريك لآلت تصنيع واس تنساخ املفاتيح
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
.صورة من بوليصة الشحن االصلية2.
.صورة  مترجمة لبوليصة الشحن من مكتب معتمد3.
ئة المواصفات ما يثبت مطابقة ما يتم استيراده للمواصفات والمقاييس السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة والمصادقة عليها من هي4.

.والمقاييس والجودة السعودية
.صورة شهادة المنشأ5.
.إرفاق صورة كتالوج المنتج6.

الفسح اجلمركي اآلالت تصنيع واستنساخ املفاتيح

لاير300 املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



الفسح اجلمركي للمعدات والتجهيزات األمنية بغرض الدخول يف املنافسات احلكومية فقط. 41
ات الأمنية رشوط املوافقة عىل الفسح امجلريك الفسح امجلريك للمعدات والتجهزي 

بغرض ادلخول يف املنافسات احلكومية فقط
وصف اخلدمة 

ن الهيئة العليا لألمموافقة تصدر من 
لمقدم الطلب الراغب في الصناعي 

الحصول على الجمركي للمعدات 
ي والتجهيزات األمنية بغرض الدخول ف

ات المنافسات الحكومية فقط للتجهيز
:التاليةوالمعدات

.قيود األيدي واألرجل بأنواعها•
.معدات فتح األبواب•
.أجهزة الكشف عن المخدرات•
.معدات ووسائل التدريب المدنية•
.الكشافات•
.كمامات الغاز•
.أجهزة إعاقة المركبات•
(.تيشمرايا التف)أجهزة تفتيش أسفل السيارات •
.هاتجهيزات األسلحة المدنية وما يدخل في حكم•

.خليجي الجنسية/ أن يكون سعودي 1.

الحكومية للمنافسات)الحصول على ترخيص البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات األمنية 2.
(.فقط

،بلد اسم الجمرك ، رقم بوليصة الشحن ، تاريخ بوليصة الشحن)ادخال معلومات الشحن 3.
(الشحن

.اختيار التجهيزات والمعدات4.

.وصف المنتج5.

.الكميات المطلوب فسحها6.



قطمتطلبات احلصول عىل موافقه الفسح امجلريك للمعدات والتجهزيات الأمنية بغرض ادلخول يف املنافسات احلكومية ف

 .

.

.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.

.صورة من بوليصة الشحن االصلية2.

.صورة  مترجمة لبوليصة الشحن من مكتب معتمد3.

ئة المواصفات ما يثبت مطابقة ما يتم استيراده للمواصفات والمقاييس السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة والمصادقة عليها من هي4.
.والمقاييس والجودة السعودية

.صورة شهادة المنشأ5.

.تعميد من الجهة طالبة المنتج ويحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع6.

.إرفاق صورة كتالوج المنتج7.

الفسح اجلمركي للمعدات والتجهيزات األمنية بغرض الدخول يف املنافسات احلكومية فقط

لاير300 املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



الفسح اجلمركي لعينات تأمني املنافسات العامة. 42
رشوط املوافقة عىل الفسح امجلريك لعينات تأأمني املنافسات العامة وصف اخلدمة 

مقدم لالهيئة العليا لألمن الصناعي موافقة تصدر من 
الطلب الراغب في الحصول على الفسح الجمركي

.لعينات تأمين المنافسات العامة
.خليجي الجنسية/ أن يكون سعودي 1.
،بلد اسم الجمرك ، رقم بوليصة الشحن ، تاريخ بوليصة الشحن)ادخال معلومات الشحن 2.

(الشحن
.وصف المنتج3.
.الكميات المطلوب فسحها4.



متطلبات احلصول عىل الفسح امجلريك لعينات تأأمني املنافسات العامة
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
.صورة من بوليصة الشحن االصلية2.
.صورة  مترجمة لبوليصة الشحن من مكتب معتمد3.
ئة المواصفات ما يثبت مطابقة ما يتم استيراده للمواصفات والمقاييس السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة والمصادقة عليها من هي4.

.والمقاييس والجودة السعودية
.صورة شهادة المنشأ5.
.إرفاق صورة كتالوج المنتج6.
.تعميد من الجهة طالبة المنتج ويحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع7.

الفسح اجلمركي لعينات تأمني املنافسات العامة

لاير300 املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



خدمة حتويل مؤسسة إىل شركة. 43
ىل رشكة رشوط املوافقة عىل خدمة حتويل مؤسسة اإ وصف اخلدمة 

طة تتيح هذه الخدمة للمؤسسات التي تملك أحد األنش
ي األمنية أو أحد أنشطة الوقاية والحماية من الحريق، ف

ال سجلها التجاري إلى الحصول على موافقة الستكم
.ةالسجالت التجارية إلى شرك/اجراء تحويل السجل

.اجنبي الجنسية/ خليجي/ أن يكون مقدم الطلب سعودي 1.

:ادخال بيانات الشركة وتشمل 2.
.اختيار السجالت التجارية المراد تحويلها إلى شركة•
(.شريك واحد أكثر من شريك) نوع الشركة المراد التحويل لها •
.تحديد اسم الشركة•

.ادخال بيانات الشركاء الجدد3.



ىل رشكة متطلبات تقدمي طلب حتويل مؤسسة اإ
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
( .الوظيفة-رقم الهوية -الجنسية -االسم )ارفاق بيان بالعمالة الفنية يحتوي على 2.
.بيان باألعمال التي قامت بها المؤسسة 3.
.عقد التأسيس المبدئي 4.
.إثبات مهنة للشركاء الجدد5.

خدمة حتويل مؤسسة إىل شركة

3000
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



خدمة التنازل أو نقل ملكية منشأة. 44
رشوط املوافقة عىل خدمة التنازل أأو نقل ملكية منشأأة وصف اخلدمة 

تملك تتيح هذه الخدمة للمؤسسات والشركات التي
أحد األنشطة األمنية أو أحد أنشطة الوقاية 

والحماية من الحريق، في سجلها التجاري إلى
إلى الحصول على موافقة الستكمال اجراء

السجالت/التنازل أو نقل الملكية عن السجل
التجارية لجهات أخرى سواء كانت مؤسسة أو 

.شركة أو مكتب أو فرد

.اجنبي الجنسية/ خليجي/ أن يكون مقدم الطلب سعودي 1.

.اختيار السجل التجاري المراد التنازل عنه2.

(.فرد–مكتب –مؤسسة –شركة ) تحديد نوع المتنازل له أو المشتري 3.



متطلبات تقدمي طلب خدمة التنازل أأو نقل ملكية منشأأة
.تعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ونموذج طلب الموافقة1.
:البائع2.

( .الوظيفة-رقم الهوية -الجنسية -االسم )ارفاق بيان بالعمالة الفنية يحتوي على •
.بيان باألعمال التي قامت بها المؤسسة •
.عقد البيع أو التنازل موقع من أطراف العقد ويجب أن يكون مصدق من الغرفة •

:المشتري3.
.صورة من إثبات المهنة من األحوال المدنية•
.صورة من السجل التجاري•
.صورة من الهوية الوطنية•

خدمة التنازل أو نقل ملكية منشأة

3000
لاير

املقابل املادي للخدمة
غري شامل الرضيبة*



المبادرات 
والمشاريع

رحةل املستمثر للحصول عىل رخصة مزاوةل نشاط

فتح السجل التجاري 
والرخصة االستثمارية 

وتسجيل المنشأة
تقديم الطلب

دراسة توافر شروط 
النشاط والموافقة 

على الطلب
السداد

اصدار رخصة مزاولة 
نشاط لمدة ثالث 

سنوات

1

المستثمر

23

المستثمر

45



المبادرات 
والمشاريع

رحةل املستمثر للحصول عىل موافقة مزاوةل نشاط 

فتح السجل التجاري 
والرخصة االستثمارية 

وتسجيل المنشأة
تقديم الطلب

دراسة توافر شروط 
النشاط والموافقة 

على الطلب
السداد

1

المستثمر

23

المستثمر

4

اصدار خطاب 
الموافقة

5

إصدار الترخيص

6

:  خاص باألنشطة التالية*
.االستشارات األمنية1.
تقديم خدمات االستشارات الهندسية  في مجال الوقاية والحماية من الحريق2.
.تقديم الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق3.



المملكة العربية السعودية
لألمن الصناعيالهيئة العليا 

للهيئة العليا لألمن الصناعيالبوابة اإللكترونية 
920078833: هاتف

info@hcis.gov.saالبريد االلكتروني 
/https://hcis.gov.saالموقع اإللكتروني 

mailto:info@hcis.gov.sa
https://hcis.gov.sa/

