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 املفاتيح   واستنساخ  تصنيع  آلالت  ابجلملة   البيع

 : املفاتيح  واستنساخ  تصنيع   آلالت  ابجلملة  البيع  مزاولة  على  ملوافقةاشرتاطات ا  أوال:

 اجلنسية.  / خليجي  أن يكون سعودي  جنسية مالك املؤسسة أو الشركاء يف الشركة:  .1
 .مخسة وعشرون عاما  اال يقل عمر طالب الرتخيص عن    العمر: .2
بعد التقدم جلهة االختصاص بوزارة الداخلية    إالاملفاتيح    أنواعاخلاصة بتصنيع وتصليح ونسخ كافة   واألدواتمينع استرياد اآلالت   .3

 لطلب نوع وعدد وصنف ما يرغب يف استرياده. اللحصول على املوافقة وحيدد يف  
احلاصلني على تراخيص مبزاولة احلرفة من قبل جهة   لألشخاص   إاللديهم  املذكورة من قبل من توجد    األنواع حيظر بيع كافة    .4

 االختصاص بوزارة الداخلية. 
احملالت املقفلة اليت   أواملنازل   أوالسيارات   أواحملالت املرخص هلم مبزاولة هذه املهنة القيام بفتح اخلزائن    أصحاب حيظر على    .5

 خطي من مركز الشرطة بعد التحقق من ذلك.   إبذن  إال يدعي املتقدم هلم بطلب فتحها لفقد مفاتيحها  
يوظف لدية من السعوديني من يساعده ممن جييد القراءة والكتابة وتتوفر فيهم الشروط   أو القراءة والكتابة  طالب الرتخيص    ان جييد   .6

 املطلوبة ملزاولة املهنة. 
 ان يكون حسن السرية والسلوك وخايل من السوابق. .7
 ان يكون له حمل اثبت ومعروف يزاول فيه نشاطه .  .8
 أال يوجد شكاوى أو متطلبات على الشركة / املؤسسة.  .9

 اآلتية: على البياانت   وحيتوي تعبئة منوذج التسجيل االلكرتوين   .10
وكاملة وأنه مت االطالع على كافة  املوافقة على تعهدات التسجيل االلكرتوين وأن كافة البياانت واملستندات املقدمة صحيحة   -

 شروط ومتطلبات النشاط.
 بياانت املنشأة. -
 بياانت التواصل مع املنشأة.  -
 بياانت مالك املؤسسة أو الشركاء يف الشركة.  -
 ت التجارية الفرعية.بياانت السجل التجاري الرئيسي والسجال -
 والتعديالت عليه )ان وجدت(.  الشركاء للشركةبياانت عقد أتسيس   -
 املرفقات:  -

o أو مجيع الشركاء يف الشركة أو اعضاء جملس االدارة يف الشركات  كتبصورة واضحة من اهلوية الوطنية ملالك امل
 .ورئيس جملس إدارة الشركة او املدير يف كل ما سبق املسامهة  

o  .صورة من السجل التجاري ساري املفعول ومجيع السجالت التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات القائمة 
o  ق من كاتب عدل وزارة التجارة يف بلد املتقدم أو مكتب صورة من عقد أتسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصد

 .معتمد للمحاماة حيدد فيها النشاط
o رخصة بلدي أو عقد االجيار أو التمليك. 
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 (دليل املستخدم واختيار قائمة  للهيئة العليا لألمن الصناعي)ملزيد من املعلومات التفصيلية عن منوذج التسجيل االلكرتوين يرجى الرجوع للبوابة االلكرتونية  
 

 وحيتوي على البياانت اآلتية: تعبئة منوذج الطلب االلكرتوين   .11
 املوافقة على التعهدات العامة اآلتية:  .12

o   هلذا النشاط يف أي حمافظة أو منطقة ابململكة، ويف حال ثبوت ما خيالف ذلك   للمنشأةال يوجد فرع / فروع أخرى
فإن لوزارة الداخلية احلق يف إيقاف أو إلغاء النشاط واألنشطة األخرى املتعلقة ابألمن والسالمة الوقاية واحلماية من 

 القائمة(.   للمنشآتها )وذلك  دون أدىن مسؤولية علي  للمنشأة احلريق واألعمال املرتبطة هبا من السجل التجاري 
o   إال بعد إحضار صورة مصدقة من السجل التجاري   اهليئة العليا لألمن الصناعي رمسيا  لدى    املنشأة ال يتم تسجيل

 مضاف إليه النشاط. 
o   وجد(.  أو املستودع أو احملل )إن يف حال تغيري موقع املكتب   اهليئة العليا لألمن الصناعيإشعار 
o   عند إلغاء النشاط أو التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيريه.  لألمن الصناعي اهليئة العلياإشعار 
o   اهليئة العليا لألمن الصناعيحتديث البياانت سنواي لدى . 
o  عدم ممارسة أي من أنشطة األمن والسالمة أو املصاعد أو الوقاية واحلماية من احلريق غري املرخص لنا مبزاولتها إال بعد

 .عليها ونتحمل مسئولية خمالفة ذلك عليا لألمن الصناعياهليئة الأخذ موافقة  
o  االلتزام بكافة العقود املربمة مع اجلهات احلكومية أو األهلية أو األفراد، وعدم اإلخالل هبا، وحتمل كامل املسؤولية

 الشرعية والقانونية واملالية أمام وزارة الداخلية واجلهات احلكومية األخرى يف حال اإلخالل بذلك. 
o .التقيد بكافة اللوائح واألنظمة والتعليمات الصادرة واملعتمدة من وزارة الداخلية 
o .االلتزام بكافة اللوائح والتنظيمات والتعليمات املعمول هبا ابململكة نتحمل مسؤولية خمالفتها 
o ما يرتتب على ذلك  االلتزام بكافة الشروط واملتطلبات املذكورة أعاله ويف حالة اإلخالل أبي منها فإننا نتحمل كل

من النواحي الشرعية والقانونية أو اخلسائر املادية أو البشرية وما يتم مصادرته أو إتالفه من معدات ومواد خمالفة أو 
 غري مطابقة، وحيق لوزارة الداخلية تطبيق العقوبة اليت يراها مناسبة أو إيقاف النشاط أو إلغائه دون الرجوع إلينا. 

o لعليا لألمن الصناعي الغاء الرتخيص يف حال وجود مالحظات أمنية على املنشأة. حيق للهيئة ا 
 

 هدات اخلاصة ابلنشاط اآلتية: املوافقة على التع -
o  عدم استرياد أي معدة أو جهاز أو مواد غري مطابقة للمواصفات واملقاييس السعودية أو املواصفات الدولية املعتمدة

 وعدم بيع ما يثبت رداءته ونتحمل مسئولية اإلخالل بذلك 
o   مادة( للمواصفات واملقاييس السعودية أو إرفاق ما يثبت مطابقة ما يتم استرياده )سواء كان جهاز أو معدة أو

املواصفات الدولية املعتمدة واملصادقة عليها من هيئة املواصفات واملقاييس واجلودة السعودية قبل دخوهلا للمملكة 
 وحتمل مسؤولية اإلخالل بذلك

o ة أو أهلية أو أفراد بناء يكون استرياد املعدات أو التجهيزات أو املواد اليت تتعلق هبذا الرتخيص سواء جلهات حكومي
على شهادات املطابقة من بلد املنشأ وأن يكون مطابقا  للمواصفات واملقاييس السعودية أو الدولية املعتمدة وذلك 

قبل شحنها من جهة التصدير إىل موانئ اململكة على أن يكون هذا اإلجراء لكل شحنة على حدة وأن تكون 
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قة برتاخيص وزارة الداخلية ببوليصة مستقلة عن أي معدات أو جتهيزات أو مواد املعدات والتجهيزات واملواد املتعل
 أخرى وحتمل مسؤولية عدم التقيد بذلك 

o  توفري قطع الغيار األصلية لكافة املعدات أو التجهيزات أو املواد اليت تتعلق هبذا الرتخيص اليت يتم استريادها من قبلنا
 لبيع اخلاصة بنا أو لدى وكالئناأو بيعها مع توفريها يف كافة منافذ ا

o  إصدار ضمان لكل معدة أو جهاز أو مادة وأن يكون الضمان صادر من الشركة املصنعة والوكيل املعتمد على أن
 نتحمل كامل مسؤولية الضمان

o دات توفري الصيانة جلميع األجهزة واملعدات املستوردة من قبلنا يف املناطق اليت توزع فيها تلك األجهزة أو املع 
o أن يتم التخزين يف مستودعات مالئمة لظروف املواد واألجهزة واملعدات اليت يتم استريادها 
o  أن تكون األجهزة اليت يتم أتمينها أو تركيبها أو صيانتها مطابقة للمواصفات السعودية أو املواصفات الدولية املعتمدة

 وإرفاق ما يثبت ذلك 
o   أجهزة أو معدات غري مطابقة للمواصفات واملقاييس السعودية والدولية عدم التعاقد على تركيب و / أو صيانة أي

 املعتمدة ونتحمل املسؤولية الشرعية والقانونية عند اإلخالل بذلك 
o  استخدام قطع الغيار واملواد األصلية فقط واخلاصة ابجلهاز أو املعدة موضع الصيانة 
o در من الشركة املصنعة أو الوكيل املعتمد على أن نتحمل إحضار ضمان للجهاز أو املعدة اليت يتم تركيبها يكون صا

 كامل مسؤولية الضمان
o   ابملنشآت اليت مت إبرام عقود تركيب و / أو صيانة معها   اهليئة العليا لألمن الصناعيإشعار 
o   ابملنشأة اليت مت انتهاء عقد الصيانة هلا ومل يتم التجديد ونتحمل مسؤولية خمالفة   اهليئة العليا لألمن الصناعيإشعار

 ذلك
o   بصور الشهادات املطلوبة وصور   اهليئة العليا لألمن الصناعي عدم ممارسة النشاط إال بعد إحضار العمالة الفنية وتزويد

 اإلقامات 
o  شخص غري سعودي اجلنسية.  أيعدم تشغيل 
o    النهاية   إىلمركز الشرطة املختص ترقم صفحاته من البداية   إشرافعند ممارسة النشاط االلتزام بفتح سجل حتت

ص له مع بيان رقم واتريخ يان هذا السجل عائد للرتخ  إىل ما يشري  إثباتخبتم الشرطة بعد   األوىل وختتم الصفحة  
 . اهليئة العليا لألمن الصناعيرخصة احملل الصادرة من  

o د ممارسة النشاط االلتزام ابن يبوب السجل املذكور مبعرفة الشرطة حبيث يشتمل على رقم تسلسلي بعدد املفاتيح عن
ما يثبت هويته وعنوان  أو  إقامته  أو اليت مت تصنيعها واتريخ صرفها واسم من صنعت له املفاتيح وذلك من واقع بطاقته  

 إىلسيارة    أوخزنة     أو مكتب    أوغرفه   أومنزل    أواملفتاح حملل   كان  إذاالسبب يف طلب صنع املفاتيح وما    إيضاح مع  
 غري ذلك. 

o  مركز الشرطة املختص الذي يقوم حبفظة.  إىلبعد انتهاء صفحاته    عند ممارسة النشاط االلتزام بتسليم السجل املذكور 
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 اثنيا: اشرتاطات جتديد الرتخيص 

 افة البياانت واملرفقات. إبصدار الرتخيص ألول مرة، مع ضرورة حتديث كتنطبق نفس االشرتاطات والتعهدات اخلاصة   .1
 تعبئة منوذج الطلب االلكرتوين لتجديد الرتخيص.  .2
 املطلوبة لتجديد الرتخيص:   العامة   املرفقات  .3

 املنشأة. إرفاق بيان ابألعمال اليت قامت هبا   -
 املنشأة. إرفاق كافة عقود األعمال اليت قامت هبا   -
 . الوظيفة(  اجلنسية،أرقام اهلوية،   األمساء،إرفاق بيان بكشف املوظفني والفنيني ) -

 
 التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، حتويل املؤسسة إىل شركة : اشرتاطات  اثلثا

 اجلدد يف الشركة.  للمنشأةعلى املالك اجلديد    االشرتاطات اخلاصة إبصدار الرتخيص ألول مرة   تنطبق نفسجيب أن   .1
على البياانت  وحيتوي  التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، حتويل املؤسسة إىل شركة تعبئة النموذج االلكرتوين لطلب   .2

 اآلتية: 
 .بياانت مالك املؤسسة اجلديد أو الشركاء اجلدد يف الشركة  .3
 املرفقات:  -

o   ومجيع   لنشاطفيه اصورة من عقد أتسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب عدل وزارة التجارة حيدد
  التعديالت موقعة ومصدقة )ان وجدت(. 

o  إرفاق عقد التنازل / البيع مصادق عليه من الغرفة التجارية 
o   يف الشركةاجلديد أو الشركاء اجلدد صورة واضحة من اهلوية الوطنية ملالك املؤسسة . 
o   يف حالة كان الشركاء أفراد.  الشركةاجلديد أو الشركاء اجلدد يف صورة إثبات املهنة من األحوال املدنية ملالك املؤسسة 
o للشركات الشريكة اجلديدة. ومجيع السجالت التجارية الفرعية   صورة من السجل التجاري ساري املفعول 
o   املنشأة إرفاق بيان ابألعمال احلالية لدى 
o نشطة املراد بيعها أو التنازل عنها. إرفاق بيان ابلعمالة الفنية احلالية لأل 
o   ملنشأةاإرفاق كافة عقود األعمال اليت قامت هبا . 

 املوافقة على التعهدات اآلتية: -
o   صيانتها وتركيبها وتوريدها ابلطرق الصحيحة املوصى هبا من قبل اجلهة املصنعة أن كافة األعمال اليت مت القيام هبا مت

 . وطبقا  للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية وتعليمات وزارة الداخلية
 

 االلغاء:: اشرتاطات  رابعا

 افة البياانت واملرفقات. حتديث ك .1
 وحيتوي على البياانت اآلتية:  تعبئة منوذج الطلب االلكرتوين لإللغاء .2

 شرح أسباب طلب اإللغاء. -
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 التعهدات اآلتية:املوافقة على   -
o  تعهد بعدم وجود أي مشاريع قائمة وغري منتهية )سواء صيانة أو تركيب أو توريد( ألي جهة سواء حكومية أو أهلية

 . واملصادقة عليه من الغرفة التجاريةوحتمل املسؤولية القانونية يف حال ثبوت عكس ذلك    املنشأةأو أفراد لدى  
 
 
 

 


