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 االستشارات االمنية

 :االستشارات االمنية مزاولة على لموافقةاأوال: اشتراطات 
 .أن يكون سعودي الجنسية  :طالب النشاطجنسية  .1

 قد رد إليه اعتباره.أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ، ما لم يكن  .2

أال يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ألسباب تأديبية ، ما لم يكن قد مضى  .3
 على صدور القرار التأديبي ثالث سنوات.

 أن يكون حاصالً على أحد المؤهالت والخبرات اآلتية: .4
 الجامعات إحدى من لها معادلة شهادة أو السعودية، الكليات أو الجامعات إحدى من دبلوم -أ 

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

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

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

 . األمني المجال في سنة خبرة مع المملكة في
ً  عشرين خبرة -ه   . أمني كضابط عاما

 اآلتية: على البيانات  ويحتويتعبئة نموذج التسجيل االلكتروني  .5

وكاملة وأنه الموافقة على تعهدات التسجيل االلكتروني وأن كافة البيانات والمستندات المقدمة صحيحة  -
 تم االطالع على كافة شروط ومتطلبات النشاط.

 بيانات المنشأة. -

 بيانات التواصل مع المنشأة. -

 أو الشركاء في الشركة. مكتببيانات مالك ال -

 بيانات السجل التجاري الرئيسي والسجالت التجارية الفرعية. -

 والتعديالت عليه )ان وجدت(. الشركاء للشركةبيانات عقد تأسيس  -

 المرفقات: -
o مكتبصورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك ال. 

o  الفرعية.صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية 

o  صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب عدل وزارة التجارة في
 .بلد المتقدم أو مكتب معتمد للمحاماة يحدد فيها النشاط

  

o رخصة بلدي أو عقد االيجار أو التمليك. 

 

 للهيئة العليا لألمن الصناعي)لمزيد من المعلومات التفصيلية عن نموذج التسجيل االلكتروني يرجى الرجوع للبوابة االلكترونية 
(دليل المستخدمواختيار قائمة   

 ويحتوي على البيانات اآلتية:تعبئة نموذج الطلب االلكتروني  .6
 الموافقة على التعهدات العامة اآلتية: -

o أي شكاوى أو قضايا مرفوعة لدى الجهات الرسمية الحكومية  مكتبكة / الال يوجد ضد الشر
من أي جهة حكومية أو أهلية أو أفراد، كما نتعهد بأن كافة األعمال التي تم تنفيذها في مجال 

بها من قبل الجهة المصنعة  الموصىتم تنفيذها بالطرق الصحيحة  مكتبنشاط الشركة / ال
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وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية وتعليمات وزارة الداخلية ، وفي حال ثبوت ما 
يخالف ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية أمام أي جهة كانت، ولوزارة الداخلية 

األمن السالمة والوقاية والحماية الحق في إيقاف أو إلغاء النشاط واألنشطة األخرى المتعلقة ب
دون أدنى مسؤولية  مكتبمن الحريق واألعمال المرتبطة بها من السجل التجاري للشركة / ال

 عليها )وذلك الشركات والمؤسسات القائمة(.
o لهذا النشاط في أي محافظة أو منطقة بالمملكة،  مكتبال يوجد فرع / فروع أخرى للشركة / ال

الف ذلك فإن لوزارة الداخلية الحق في إيقاف أو إلغاء النشاط واألنشطة وفي حال ثبوت ما يخ
األخرى المتعلقة باألمن والسالمة الوقاية والحماية من الحريق واألعمال المرتبطة بها من 

دون أدنى مسؤولية عليها )وذلك الشركات والمؤسسات  مكتبالسجل التجاري للشركة / ال
 القائمة(.

o إال بعد إحضار صورة  الهيئة العليا لألمن الصناعيرسمياً لدى  مكتبة / الال يتم تسجيل الشرك
 مصدقة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط.

o  في حال تغيير موقع المكتب أو المستودع )ان وجد( أو  الهيئة العليا لألمن الصناعيإشعار
 المحل )إن وجد(.

o  شاط أو التوقف عن ممارسة النشاط أو تغييره.عند إلغاء الن الهيئة العليا لألمن الصناعيإشعار 

o  الهيئة العليا لألمن الصناعيتحديث البيانات سنويا لدى. 

o  عدم ممارسة أي من أنشطة األمن والسالمة أو المصاعد أو الوقاية والحماية من الحريق غير
ونتحمل مسئولية عليها  الهيئة العليا لألمن الصناعيالمرخص لنا بمزاولتها إال بعد أخذ موافقة 

 .مخالفة ذلك

o  ،االلتزام بكافة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية أو األهلية أو األفراد، وعدم اإلخالل بها
وتحمل كامل المسؤولية الشرعية والقانونية والمالية أمام وزارة الداخلية والجهات الحكومية 

 األخرى في حال اإلخالل بذلك.

o نظمة والتعليمات الصادرة والمعتمدة من وزارة الداخلية.التقيد بكافة اللوائح واأل 

o .االلتزام بكافة اللوائح والتنظيمات والتعليمات المعمول بها بالمملكة نتحمل مسؤولية مخالفتها 

o  االلتزام بكافة الشروط والمتطلبات المذكورة أعاله وفي حالة اإلخالل بأي منها فإننا نتحمل كل
النواحي الشرعية والقانونية أو الخسائر المادية أو البشرية وما يتم ما يترتب على ذلك من 

مصادرته أو إتالفه من معدات ومواد مخالفة أو غير مطابقة، ويحق لوزارة الداخلية تطبيق 
 العقوبة التي يراها مناسبة أو إيقاف النشاط أو إلغائه دون الرجوع إلينا.

o لترخيص في حال وجود مالحظات أمنية على المنشأة.يحق للهيئة العليا لألمن الصناعي الغاء ا 

 
 
 

 إرفاق المرفقات الخاصة اآلتية -
o صورة من الشهادات العلمية الحاصل عليها المتقدم  

o  سيرة ذاتية كاملة للمتقدم من تاريخ التخرج حتى نهاية الخدمة مشتملة على الخبرات والدورات
 والمناصب التي حصل عليها المتقدم

o دبلوم من إحدى حصول المتقدم على في حالة  عشر سنوات في المجال األمنيخبرة  شهادة
الجامعات أو الكليات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في 

 المملكة

o  حصول المتقدم على شهادة في حالة  شهادة خبرة خمس سنوات في المجال األمنيأو
الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات  بكالوريوس من إحدى الكليات أو

 المعترف بها في المملكة
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o  ماجستير من إحدى حصول المتقدم على شهادة خبرة سنتين في المجال األمني في حالة أو
 الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة

o  إحدى من دكتوراهحصول المتقدم على في حالة ي المجال األمني شهادة خبرة سنة فأو 
 المملكة في بها المعترف الجامعات إحدى من لها معادلة شهادة أو السعودية، الجامعات

o  شهادة خبرة عشرين سنة كضابط أمني في وزارة الداخليةأو 

o   صورة من قرار إنهاء الخدمة 
 

 ثانيا: اشتراطات تجديد الترخيص 

نفس االشتراطات والتعهدات الخاصة بإصدار الترخيص ألول مرة، مع ضرورة تحديث كافة تنطبق  .1
 البيانات والمرفقات.

 تعبئة نموذج الطلب االلكتروني لتجديد الترخيص. .2
 المرفقات العامة المطلوبة لتجديد الترخيص: .3

 إرفاق بيان باألعمال التي قامت بها المنشأة. -

 قامت بها المنشأة.إرفاق كافة عقود األعمال التي  -

 إرفاق بيان بكشف الموظفين والفنيين )األسماء، أرقام الهوية، الجنسية، الوظيفة(. -

 مرفقات خاصة بالتجديد: -
o صورة من الشهادات العلمية الحاصل عليها المتقدم  

o  سيرة ذاتية كاملة للمتقدم من تاريخ التخرج حتى نهاية الخدمة مشتملة على الخبرات والدورات
 والمناصب التي حصل عليها المتقدم

o دبلوم من إحدى حصول المتقدم على في حالة  خبرة عشر سنوات في المجال األمني شهادة
الجامعات أو الكليات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في 

 المملكة

o  ول المتقدم على حصشهادة في حالة  شهادة خبرة خمس سنوات في المجال األمنيأو
بكالوريوس من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات 

 المعترف بها في المملكة

o  ماجستير من إحدى حصول المتقدم على شهادة خبرة سنتين في المجال األمني في حالة أو
 المعترف بها في المملكة الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات

o  إحدى من دكتوراهحصول المتقدم على في حالة شهادة خبرة سنة في المجال األمني أو 
 المملكة في بها المعترف الجامعات إحدى من لها معادلة شهادة أو السعودية، الجامعات

o  شهادة خبرة عشرين سنة كضابط أمني في وزارة الداخليةأو 

o   صورة من قرار إنهاء الخدمة 
 

 إلى شركة مكتبثالثا: اشتراطات التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، تحويل ال

أو ا يجب أن تنطبق نفس االشتراطات الخاصة بإصدار الترخيص ألول مرة على المالك الجديد للمنشأة .1
 لجدد في الشركة.الشركاء 

إلى شركة  مكتبالبيع، دخول أو خروج شريك، تحويل التعبئة النموذج االلكتروني لطلب التنازل،  .2
 ويحتوي على البيانات اآلتية: 

 الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة. مكتببيانات مالك ال .3
 المرفقات: -
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o  صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب عدل وزارة التجارة
 صدقة )ان وجدت(. يحدد فيه النشاط وجميع التعديالت موقعة وم

o إرفاق عقد التنازل / البيع مصادق عليه من الغرفة التجارية 

o الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة. مكتبصورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك ال 

o الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة في  مكتبصورة إثبات المهنة من األحوال المدنية لمالك ال
 راد.حالة كان الشركاء أف

o  صورة من السجل التجاري ساري المفعول وجميع السجالت التجارية الفرعية للشركات
 الشريكة الجديدة.

o إرفاق بيان باألعمال الحالية لدى المنشأة 

o .إرفاق بيان بالعمالة الفنية الحالية لألنشطة المراد بيعها أو التنازل عنها 

o .إرفاق كافة عقود األعمال التي قامت بها المنشأة 

 الموافقة على التعهدات اآلتية: -
o  أن كافة األعمال التي تم القيام بها تم صيانتها وتركيبها وتوريدها بالطرق الصحيحة الموصى

بها من قبل الجهة المصنعة وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية وتعليمات وزارة 
 الداخلية.

 

 : اشتراطات االلغاء:رابعا

 البيانات والمرفقات.تحديث كافة  .1
 ويحتوي على البيانات اآلتية:  تعبئة نموذج الطلب االلكتروني لإللغاء .2

 شرح أسباب طلب اإللغاء. -
 الموافقة على التعهدات اآلتية: -

o  تعهد بعدم وجود أي مشاريع قائمة وغير منتهية )سواء صيانة أو تركيب أو توريد( ألي جهة
لمنشأة وتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عكس سواء حكومية أو أهلية أو أفراد لدى ا

 ذلك والمصادقة عليه من الغرفة التجارية.

 المرفقات  -
o .إرفاق بيان باألعمال التي قامت بها المنشأة 

o .إرفاق كافة عقود األعمال التي قامت بها المنشأة 

 

 

 


