
 احلراسة األمنية املدنية اخلاصة 
 

 : احلراسة األمنية املدنية اخلاصة  مزاولة  على  ملوافقةاشرتاطات اأوال:  

ن تكون ألشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. -1
 
ن يكون مالك ألمؤسسة سعودي، وأ

 
 أ

ال يقل عمر طالب ألترخيص عن خمس وعشرين سنة.   -2
 
 أ

ال يكون قد صدر عليه حكم بحد    -3
 
مانة، ما لم يكن رد إليه أعتباره. أ

 
و بالسجن في جريمة مخلة بالشرف وأال

 
 شرعي أ

ك ثر.   -4
 
ديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثالث سنوأت فا

 
سباب تا

 
و ألعسكرية ال

 
ال يكون مفصواًل من ألخدمة ألمدنية أ

 
 أ

ن يجيد ألقرأءة وألك تابة.   -5
 
 أ

 لحصول على الترخيص:متطلبات ا-ب

منية ألمدنية ألخاصة  تقديم -1
 
من   طلب ألموأفقة على مزأولة نشاط ألحرأسة أال

 
من خالل ألبوأبة أإللك ترونية للهيئة ألعليا لال

وألفاكس ألصناعي وألهاتف  ألجوأل  رقام 
 
وأ إقامته  ومحل  وعنوأنه  عائلته  وأسم  رباعيًا،  ألترخيص  طالب  أسم  فيه:  ويذكر   ،

و ألمناطق ألتي يرغب  
 
 مزأولة ألنشاط بها مع تحديد ألفئة ألمطلوبة. وصندوق ألبريد وألمنطقة أ

سيس  تحت  شركة  ألترخيص  طالب  كان  إذأ-2
 
سيس  عقد  من  صورة  يقدم  ألتا

 
  مك تب   قبل  من  ومصدق  موقع  للشركة  ألشركاء  تا

 بالمحاماة. له مصرح 

 صورة بطاقة ألهوية ألوطنية )وأضحة جدًأ(. -3

حوأل ألمدنية من ألسجل ألمد-4
 
 ني إلثبات ألمهنة. صورة حديثة مصدقة من أال

دلة ألجنائية بالشرطة. -5
 
 صحيفة بصمات من أال

خر شهادة علمية حصل عليها صاحب ألطلب. -6
 
 صورة أ

 طباعة نموذج أالستمارة ألخاصة بالطلب وتعبئته وتوقيعه. -7

صل  تقديم  يوجد  لم  وإذأ  وجد،  إن  ألتجاري   ألسجل  من  صورة-8
 
 أالسم  وحجز  تجديد  تتضمن  ألتجاري   ألسجل  مك تب  من  شهادة  أ

و
 
و  مؤسسة  قبل   من  حالياً   أالسم  هذأ  شغل  وعدم  تسميتها  ألمرأد  ألشركة  أ

 
خرى،  شركة  أ

 
ن  أ

 
  بالختم  مختومة  ألشهادة  تكون  وأ

 ألتجاري.  للسجل ألرسمي

 : ألتالية ألتعهدأت على وألتوقيع ألموأفقة-9

 
 
 . تنازل عدم تعهد-أ

 شموس.  أشترأك  تعهد-ب

 رسوم.  دفع  تعهد-ج 

منية.  ألخلفية تعهد-د
 
 أال

   ألمساعدة. ألوسائل تعهد-ه 

   ألوطني. ألعنوأن خدمة  تسجيل تعهد-و

  ألترخيص(   )مدة  سنوأت  خمس  لمدة  نهائي  وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة  باسم  بنكي  ضمان  تقديم-10

 عليها.  ألترخيص ألمطلوب ألفئة حسب



 هي:  المقررة والفائت

 
 
ولى:  الفئة-ا

 
لف  ( 1000)   بعدد   حرأس  توظيف  لها  يجوز  ال

 
من  حارس  أ

 
 باسم  بنكي  ضمان  تقديم  ويشترط  سعودي،  مدني  أ

عدد  يادةز  ولها  لاير،  مليون  (1,000,000)  قيمته  وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة
 
من   حرأس  أ

 
  أال

و   ألدأخلية  وزير   موأفقة  بعد  تقرر   عما  ألمدنيين
 
لف  بمقدأر  ألبنكي  ألضمان  قيمة  لذلك  تبعاً   وتزدأد  ينيبه  من  أ

 
  لاير   (1000)  أ

 حارس.  كل عن

من  حارس  سبعمائة  (700)   عن  عددهم  يزيد   ال   حرأس  توظيف  لها  يجوز  الثانية:  الفئة-ب
 
 تقديم   ويشترط  سعودي،  مدني  أ

لف سبعمائة (700,000)  قيمته وألمالية( أإلدأرية للشؤون ألعامة ألدأخلية/أإلدأرة )وزأرة باسم نكيب ضمان
 
 لاير. أ

ربعمائة  (400)   عن  عددهم  يزيد   ال   حرأس  توظيف  لها  يجوز  الثالثة:  الفئة-جـ
 
من  حارس   أ

 
  تقديم   ويشترط  سعودي،  مدني  أ

ربعمائة (400,000)  قيمته وألمالية( أإلدأرية للشؤون ألعامة ألدأخلية/أإلدأرة )وزأرة باسم بنكي ضمان
 
لف أ

 
 لاير. أ

مني  حارس  كل  عن  لاير(  )مائة  ألمقررة  ألرسوم  سدأد-11
 
 يفيد  ما  تقديم  مع  ألدولة،  خزينة  لحساب  ألمالية  أإلدأرة  لدى  معه  متعاقد  أ

 ألترخيص. إصدأر جهة لدى ألسدأد

و ؤسسةألم أشترأك  يثبت ما تقديم-12
 
 شموس.  بنظام ألشركة أ

 ألوطني.  ألعنوأن خدمة  في ألتسجيل يفيد ما تقديم-13

 (. 6 × 4) مقاس  حديثة ملونة صور  ثالث-14

و  ألمؤسسة  صاحب  من  تفويض-15
 
 وأستالم   بالمرأجعة  سعودي  مندوب  وجود  حال  في  ألتجارية  ألغرفة  من  مصدق  ألشركة  أ

 ألترخيص. 

  

 الترخيص:تجديد متطلبات 

ألترخيص  تقديم-1 تجديد  على  ألموأفقة  خال   طلب  من من 
 
لال ألعليا  للهيئة  أإللك ترونية  ألبوأبة  ل 

 .ألصناعي

و ألشركة إن وجد. -2  بيان بالموأقع ألخاضعة للحرأسة حاليًا من قبل ألمؤسسة أ 

و ألشركة بتنفيذيها مختومة بختم ألجهة ألمتعاقدة.-3  صورة من ألعقود ألتي تقوم ألمؤسسة أ 

4- 
 
رقام هوياتهم وموأقع عملهم وتحديد روأتبهم. بيان با من وأإلدأريين وأ 

 
 سماء حرأس أال

و  -5 من في ألمؤسسة أ 
 
ن ألمشرفين وحرأس أال

 
مينات أالجتماعية تفيد با

 
شهادة من ألمؤسسة ألعامة للتا

مينات أالجتماعية.
 
 ألشركة مشتركين في ألضمان أالجتماعي للتا

 تالم ألترخيص ألجديد.صورة ألترخيص ألقديم، وتسليمه عند أس-6

 صورة من ألسجل ألتجاري لنشاط ألحرأسة ألمدنية ساري ألمفعول.-7

و ألشركة موضحًا فيه ألموقع ألرئيسي وعدد ألفروع وموأقعها. -8  تحديث كامل لعنوأن ألمؤسسة أ 

خمس تجديد ألضمان ألبنكي باسم )وزأرة ألدأخلية/أإلدأرة ألعامة للشؤون أإلدأرية وألمالية( لمدة  -9
 سنوأت )مدة ألترخيص( بذأت ألقيمة ألمحددة لفئة ألترخيص.

 :هي المقررة والفائت



 
 
ولى:  الفئة-ا

 
لف  (1000)  بعدد   حرأس  توظيف  لها  يجوز  ال من  حارس  أ    تقديم   ويشترط  سعودي،   مدني   أ 

 مليون  قيمته   وألمالية(   أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة  باسم  بنكي   ضمان

عدد   زيادة  ولها  لاير،  مليون  (1،000,000) من  حرأس  أ 
 
  موأفقة   بعد   تقرر   عما  ألمدنيين  أال

و ألدأخلية وزير لف بمقدأر ألبنكي ألضمان قيمة لذلك تبعاً  وتزدأد  ينيبه من أ   لاير (1000) أ 
 حارس.  كل عن

من  حارس  سبعمائة  (700)  عن  عددهم  يزيد  ال  حرأس  توظيف  لها  يجوز  الثانية:  الفئة-ب   سعودي،   مدني  أ 

  وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة  باسم  بنكي   ضمان  تقديم   ويشترط

لف سبعمائة قيمته لف سبعمائة (700,000) أ   لاير. أ 

ربعمائة   (400)  عن   عددهم  يزيد  ال  حرأس  توظيف  لها  يجوز  الثالثة:  الفئة-جـ من  حارس   أ    سعودي،   مدني  أ 

  وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة  مباس  بنكي   ضمان  تقديم   ويشترط

ربعمائة (400,000) قيمته لف أ   لاير. أ 

مني  حارس  كل  عن  لاير(  )مائة  ألمقررة  ألرسوم  سدأد-10  خزينة   لحساب  ألمالية  أإلدأرة  لدى  معه  متعاقد  أ 

 ألترخيص. أرإصد جهة لدى ألسدأد يفيد  ما  تقديم مع ألدولة،

و ألمؤسسة أشترأك يثبت ما تقديم-11  شموس. بنظام ألشركة أ 

 ألوطني.  ألعنوأن خدمة في ألتسجيل يفيد  ما تقديم -12

و   ألمؤسسة  صاحب  من   تفويض-13   سعودي   مندوب  وجود   حال  في   ألتجارية  ألغرفة  من   مصدق  ألشركة  أ 

 ألقديم. ألترخيص وتسليم ألجديد ألترخيص وأستالم بالمرأجعة

  

 تغيير المالك: 

  
 
 شروط تغيير المالك: -ا

ن تتوافر في المالك الجديد الشروط التالية:
 
 يجب ا

و ألشريك ألجديد في ألشركة سعودي ألجنسية. -1
 
ن يكون ألمالك ألجديد للمؤسسة أ

 
 أ

ال يقل عمر ألمالك ألجديد عن خمس وعشرين سنة.   -2
 
 أ

و    -3
 
ال يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أ

 
مانة، ما لم يكن رد إليه أ

 
بالسجن في جريمة مخلة بالشرف وأال

 أعتباره. 

ديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثالث سنوأت   -4
 
سباب تا

 
و ألعسكرية ال

 
ال يكون مفصواًل من ألخدمة ألمدنية أ

 
أ

ك ثر. 
 
 فا

ن يجيد ألقرأءة وألك تابة.   -5
 
 أ

وراق المطلوبة: -ب
 
 ال

و نقل ألملكيتقديم    -1
 
من ألصناعي.   من خاللة  طلب ألموأفقة على ألتنازل أ

 
 ألبوأبة أإللك ترونية للهيئة ألعليا لال

منية ساري ألمفعول. -2
 
 صورة ألسجل ألتجاري لنشاط ألحرأسات أال



و ألبيع موقع منهما ومصدق عليه من ألغرفة ألتجارية. -3
 
 صورة من عقد ألتنازل أ

ن ألمشرفين و-4
 
مينات أالجتماعية تفيد با

 
و ألشركة شهادة من ألمؤسسة ألعامة للتا

 
من في ألمؤسسة أ

 
حرأس أال

مينات أالجتماعية. 
 
 مشتركين في ألضمان أالجتماعي للتا

رقام هوياتهم وموأقع عملهم وتحديد روأتبهم. -5
 
من وأإلدأريين وأ

 
سماء حرأس أال

 
 بيان با

و ألشركة موضحًا فيه ألموقع ألرئيسي وعدد ألفروع وموأقعها. -6
 
 تحديث كامل لعنوأن ألمؤسسة أ

ضمان بنكي باسم )وزأرة ألدأخلية/أإلدأرة ألعامة للشؤون أإلدأرية وألمالية( جديد باسم ألمالك ألجديد للمؤسسة -7

و ألشركة.
 
 أ

 والفائت المقررة هي: 

 
 
ولى:-ا

 
من مدني سعودي، ويشترط تقديم  1000يجوز لها توظيف حرأس بعدد )  الفئة ال

 
لف حارس أ

 
( أ

( مليون 1,000,000دأرة ألعامة للشؤون أإلدأرية وألمالية( قيمته )ضمان بنكي باسم )وزأرة ألدأخلية/أإل 

و من ينيبه وتزدأد تبعًا 
 
من ألمدنيين عما تقرر بعد موأفقة وزير ألدأخلية أ

 
عدد حرأس أال

 
لاير، ولها زيادة أ

لف ) 
 
 ( لاير عن كل حارس.1000لذلك قيمة ألضمان ألبنكي بمقدأر أ

من مدني 700رأس ال يزيد عددهم عن ) يجوز لها توظيف ح الفئة الثانية:-ب
 
( سبعمائة حارس أ

سعودي، ويشترط تقديم ضمان بنكي باسم )وزأرة ألدأخلية/أإلدأرة ألعامة للشؤون أإلدأرية وألمالية( 

لف ) 
 
لف لاير. 700,000قيمته سبعمائة أ

 
 ( سبعمائة أ

ربعمائة400يجوز لها توظيف حرأس ال يزيد عددهم عن )  الفئة الثالثة:-جـ
 
من مدني سعودي،   ( أ

 
حارس أ

ويشترط تقديم ضمان بنكي باسم )وزأرة ألدأخلية/أإلدأرة ألعامة للشؤون أإلدأرية وألمالية( قيمته 

لف لاير. 400,000)
 
ربعمائة أ

 
 ( أ

و ألشركة بنظام شموس. -8
 
 تحديث بيانات ألمؤسسة أ

و ألشركة في خدمة ألعنوأن ألوطني. -9
 
 تحديث بيانات ألمؤسسة أ

 لترخيص ألقديم، وتسليمه عند أستالم ألترخيص ألجديد. صورة من أ-10

و ألشركة مصدق من ألغرفة ألتجارية في حال وجود مندوب سعودي بالمرأجعة -11
 
تفويض من صاحب ألمؤسسة أ

 وأستالم ألترخيص ألجديد وتسليم ألترخيص ألقديم. 

 

 : متطلبات تغيير الفئة

و خفض فئة تصنيف ألترخيص تقديم  -1
 
من ألصناعي. ن خالل ألبوأبة أإللك تم   طلب ألموأفقة على رفع أ

 
 رونية للهيئة ألعليا لال

منية ساري ألمفعول. -2
 
 صورة ألسجل ألتجاري لنشاط ألحرأسات أال

و ألشركة إن وجد. -3
 
 بيان بالموأقع ألخاضعة للحرأسة حاليًا من قبل ألمؤسسة أ

و ألشركة بتنفيذيها مختوم-4
 
 ة بختم ألجهة ألمتعاقدة. صورة من ألعقود ألتي تقوم ألمؤسسة أ

رقام هوياتهم وموأقع عملهم وتحديد روأتبهم. -5
 
من وأإلدأريين وأ

 
سماء حرأس أال

 
 بيان با

 صورة ألترخيص ألقديم، وتسليمها عند أستالم ألترخيص ألجديد. -6



 ألفئة  مع  يتناسب   بما  ألقديم   ألبنكي   للضمان   مكمالً   وألمالية(   أإلدأرية   للشؤون   ألعامة   ألدأخلية/أإلدأرة   )وزأرة   باسم   بنكي   ضمان -7

 جديد  وألمالية(   أإلدأرية  للشؤون   ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة   )وزأرة   باسم  بنكي  ضمان  وتقديم  ألتصنيف،   فئة   رفع  حال  ي   ألجديدة 

 ألفئة.  تخفيض   حال  في  ألجديدة   للفئة   موأفق 

 هي:  المقررة والفائت

 
 
ولى:  الفئة-ا

 
لف  (1000)  بعدد  حرأس  توظيف  لها  يجوز  ال

 
من  حارس  أ

 
 باسم  بنكي  ضمان  تقديم  ويشترط  سعودي،  مدني  أ

عدد   زيادة  ولها  لاير،  مليون  (1,000,000)   قيمته  وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة
 
  أ

من  حرأس
 
و  ألدأخلية  وزير  موأفقة  بعد  تقرر   عما  ألمدنيين  أال

 
  ألبنكي   ألضمان  قيمة  لذلك  تبعاً   وتزدأد  ينيبه  من  أ

لف بمقدأر
 
 حارس.  كل عن لاير (1000) أ

من  حارس  سبعمائة  (700)   عن  عددهم  يزيد  ال   حرأس  توظيف  لها  يجوز  الثانية:  الفئة-ب
 
 تقديم   ويشترط  سعودي،  مدني  أ

لف  سبعمائة  قيمته  وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة  باسم  بنكي  ضمان
 
  (700,000)   أ

لف ئةسبعما
 
 لاير.  أ

ربعمائة  ( 400)  عن  عددهم  يزيد  ال   حرأس  توظيف   لها  يجوز  الثالثة:  الفئة-جـ
 
من  حارس  أ

 
  تقديم  ويشترط  سعودي،  مدني  أ

ربعمائة  (400,000)  قيمته  وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة  باسم  بنكي  ضمان
 
لف   أ

 
  أ

 لاير.

و ألمؤسسة بيانات تحديث-8
 
 ألوطني.  ألعنوأن خدمة في ألشركة أ

و ألمؤسسة صاحب من تفويض-9
 
  وأستالم بالمرأجعة سعودي مندوب وجود حال في ألتجارية ألغرفة من مصدق ألشركة أ

 ألقديم. ألترخيص وتسليم ألجديد ألترخيص

و الشركة: ت 
 
 غيير اسم المؤسسة ا

و ألشركة للموأفقة على    تقديم طلب       .1
 
من من خالل ألبوأبة أإللك تر   تغيير أسم ألمؤسسة أ

 
ونية للهيئة ألعليا لال

 ألصناعي. 

صل      .2
 
و  للمؤسسة  ألمطلوب  ألتجاري   أالسم  بحجز  تفيد  ألتجاري   ألسجل  مك تب  من  شهادة  أ

 
 ألمرأد  ألشركة  أ

 ألتجاري.  ألسجل مك تب من ألرسمي بالختم ومختومة تسميتها

 ألمفعول.  ساري  ألتجاري  ألسجل من صورة       .3

ألعامة       .4 ألمؤسسة  من  و   شهادة 
 
أ ألمؤسسة  في  من 

 
أال وحرأس  ألمشرفين  ن 

 
با تفيد  أالجتماعية  مينات 

 
للتا

مينات أالجتماعية. 
 
 ألشركة مشتركين في ألضمان أالجتماعي للتا

رقام هوياتهم وموأقع عملهم وتحديد روأتبهم.        .5
 
من وأإلدأريين وأ

 
سماء حرأس أال

 
 بيان با

و         .6
 
 ألشركة موضحًا فيه ألموقع ألرئيسي وعدد ألفروع وموأقعها. تحديث كامل لعنوأن ألمؤسسة أ

 صورة ألترخيص ألقديم، وتسليمه عند أستالم ألترخيص ألجديد.        .7



و   للمؤسسة  ألجديد  باالسم  وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة  باسم  بنكي  ضمان       .8
 
 أ

 ألشركة.

و ألشركة بنظام شموس. تحديث بيانات         .9
 
 ألمؤسسة أ

و ألمؤسسة بيانات تحديث    .10
 
 ألوطني.  ألعنوأن خدمة في ألشركة أ

و  ألمؤسسة  صاحب  من  تفويض    .11
 
  سعودي   مندوب  وجود  حال   في  ألتجارية  ألغرفة  من  مصدق  ألشركة  أ

 ألقديم.  ألترخيص وتسليم ألجديد ألترخيص وأستالم بالمرأجعة

 هي:  المقررة والفائت

 
 
ولى:  الفئة-ا

 
لف  (1000)  بعدد  حرأس  توظيف  لها  يجوز  ال

 
من  حارس  أ

 
 بنكي  ضمان  تقديم  ويشترط  سعودي،  مدني  أ

  ولها   لاير،  مليون  (1,000,000)  قيمته  وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة  باسم

عدد  زيادة
 
من  حرأس  أ

 
و  ألدأخلية  وزير  موأفقة  بعد  تقرر   عما  ألمدنيين   أال

 
  لذلك   تبعاً   وتزدأد  ينيبه  من  أ

لف بمقدأر ألبنكي ألضمان قيمة
 
 حارس.  كل عن لاير (1000)  أ

من  حارس  سبعمائة  (700)   عن  عددهم  يزيد  ال   حرأس  توظيف  لها  يجوز  الثانية:  الفئة-ب
 
  ويشترط   سعودي،  مدني  أ

لف   سبعمائة  قيمته   وألمالية(  أإلدأرية  للشؤون  ألعامة  ألدأخلية/أإلدأرة  )وزأرة  باسم  بنكي   ضمان   تقديم
 
  أ

لف سبعمائة (700,000)
 
 لاير.  أ

ربعمائة  (400)  عن  عددهم  يزيد  ال   حرأس  توظيف   لها  يجوز  الثالثة:  الفئة-جـ
 
من  حارس  أ

 
 ويشترط   سعودي،  مدني  أ

  ( 400,000) قيمته وألمالية( أإلدأرية للشؤون ألعامة ألدأخلية/أإلدأرة )وزأرة باسم بنكي ضمان تقديم

ربعمائ
 
لف ةأ

 
 لاير. أ

لغاء ترخيص:   يما يلي الشروط المطلوبة لإ

صل ألترخيص 1     
 
. تقديم أ  

  

  

 


