
 

 

 )للمنافسات الحكومية فقط( األمنيةالبيع بالجملة للمعدات والتجهيزات 

)للمنافسات الحكومية  األمنيةالبيع بالجملة للمعدات والتجهيزات أوال: اشتراطات الموافقة على مزاولة 
 :فقط(

 .أن يكون سعودي / خليجي المؤسسة أو الشركاء في الشركة:جنسية مالك  .1

 اآلتية: على البيانات  ويحتويتعبئة نموذج التسجيل االلكتروني  .2

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

 المنشأة.بيانات  -

 بيانات التواصل مع المنشأة. -

 بيانات مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة. -

 بيانات السجل التجاري الرئيسي والسجالت التجارية الفرعية. -

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

 المرفقات: -
o أو جميع الشركاء في الشركة أو اعضاء  مكتبصورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك ال

 .ورئيس مجلس إدارة الشركة او المدير في كل ما سبقمجلس االدارة في الشركات المساهمة 

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

o ق من كاتب عدل وزارة التجارة في صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصد
 .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  .3
 اختيار المعدات والتجهيزات: -

o قيود األيدي واألرجل بأنواعها 

o معدات فتح األبواب 

o أجهزة الكشف عن المخدرات 

o المدنية معدات ووسائل التدريب 

o الكشافات 

o كمامات الغاز 

o أجهزة إعاقة المركبات 

o  أسفل السيارات )مرايا التفتيش(أجهزة تفتيش 

 
 الموافقة على التعهدات العامة اآلتية: -

o  لهذا النشاط في أي محافظة أو منطقة بالمملكة، وفي حال  لمنشأةلال يوجد فرع / فروع أخرى
ثبوت ما يخالف ذلك فإن لوزارة الداخلية الحق في إيقاف أو إلغاء النشاط واألنشطة األخرى 

المتعلقة باألمن والسالمة الوقاية والحماية من الحريق واألعمال المرتبطة بها من السجل 
 القائمة(. آتلمنشلا )وذلك دون أدنى مسؤولية عليه لمنشأةلالتجاري 

o  إال بعد إحضار صورة مصدقة  الهيئة العليا لألمن الصناعيرسمياً لدى لمنشأة اال يتم تسجيل
 من السجل التجاري مضاف إليه النشاط.

o  إن  المكتب أو المستودع أو المحلفي حال تغيير موقع  الهيئة العليا لألمن الصناعيإشعار(
 وجد(.

o  عند إلغاء النشاط أو التوقف عن ممارسة النشاط أو تغييره. لألمن الصناعيالهيئة العليا إشعار 

o  الهيئة العليا لألمن الصناعيتحديث البيانات سنويا لدى. 

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

 .مخالفة ذلك

o وعدم اإلخالل بها، وتحمل كامل  الحكومية أو األهليةع الجهات االلتزام بكافة العقود المبرمة م ،
المسؤولية الشرعية والقانونية والمالية أمام وزارة الداخلية والجهات الحكومية األخرى في حال 

 اإلخالل بذلك.

o ة اللوائح واألنظمة والتعليمات الصادرة والمعتمدة من وزارة الداخلية.التقيد بكاف 

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
على ذلك من النواحي الشرعية والقانونية أو الخسائر المادية أو البشرية وما يتم ما يترتب 

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 اعي الغاء الترخيص في حال وجود مالحظات أمنية على المنشأة.يحق للهيئة العليا لألمن الصن 

 
 
 

 

  



 الموافقة على التعهدات الخاصة بالنشاط اآلتية: -
o  عدم استيراد أي معدة أو جهاز أو مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو

 .مسئولية اإلخالل بذلك المعتمدة ونتحملالمواصفات الدولية 

o مطابقة ما يتم استيراده )سواء كان جهاز أو معدة أو مادة( للمواصفات والمقاييس  إرفاق ما يثبت
السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة والمصادقة عليها من هيئة المواصفات والمقاييس 

 .والجودة السعودية قبل دخولها للمملكة وتحمل مسؤولية اإلخالل بذلك

o أو المواد التي تتعلق بهذا الترخيص سواء لجهات حكومية  يكون استيراد المعدات أو التجهيزات
أو أهلية أو أفراد بناء على شهادات المطابقة من بلد المنشأ وأن يكون مطابقاً للمواصفات 

والمقاييس السعودية أو الدولية المعتمدة وذلك قبل شحنها من جهة التصدير إلى موانئ المملكة 
على حدة وأن تكون المعدات والتجهيزات والمواد المتعلقة  على أن يكون هذا اإلجراء لكل شحنة

بتراخيص وزارة الداخلية ببوليصة مستقلة عن أي معدات أو تجهيزات أو مواد أخرى وتحمل 
 .مسؤولية عدم التقيد بذلك

o  توفير قطع الغيار األصلية لكافة المعدات أو التجهيزات أو المواد التي تتعلق بهذا الترخيص
 .من قبلنا مع توفيرها في كافة منافذ البيع الخاصة بنا أو لدى وكالئنا والمستوردة

o  إصدار ضمان لكل معدة أو جهاز أو مادة وأن يكون الضمان صادر من الشركة المصنعة
 .والوكيل المعتمد وأن ال تقل مدة الضمان عن سنتين على أن نتحمل كامل مسؤولية الضمان

o دات المستوردة من قبلنا في المناطق التي توزع فيها تلك توفير الصيانة لجميع األجهزة والمع
 .األجهزة أو المعدات

o أن يتم التخزين في مستودعات مالئمة لظروف المواد واألجهزة والمعدات التي يتم استيرادها. 

o  أن تكون األجهزة التي يتم تأمينها أو تركيبها أو صيانتها مطابقة للمواصفات السعودية أو
 .لية المعتمدة وإرفاق ما يثبت ذلكالمواصفات الدو

o  عدم التعاقد على تركيب و / أو صيانة أي أجهزة أو معدات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس
 .السعودية والدولية المعتمدة ونتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية عند اإلخالل بذلك

o  المعدة موضع الصيانةاستخدام قطع الغيار والمواد األصلية فقط والخاصة بالجهاز أو. 

o  إحضار ضمان للجهاز أو المعدة التي يتم تركيبها يكون صادر من الشركة المصنعة أو الوكيل
 .المعتمد على أن نتحمل كامل مسؤولية الضمان

o  بالمنشآت التي تم إبرام عقود تركيب و / أو صيانة معها الهيئة العليا لألمن الصناعيإشعار. 

o  بالمنشأة التي تم انتهاء عقد الصيانة لها ولم يتم التجديد  من الصناعيالهيئة العليا لألإشعار
 .ونتحمل مسؤولية مخالفة ذلك

o  بصور  الهيئة العليا لألمن الصناعيعدم ممارسة النشاط إال بعد إحضار العمالة الفنية وتزويد
 .الشهادات المطلوبة للمهندسين والفنيين وصور اإلقامات

 ثانيا: اشتراطات تجديد الترخيص 

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

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

 منشأة.الإرفاق بيان باألعمال التي قامت بها  -

 المنشأة.إرفاق كافة عقود األعمال التي قامت بها  -

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

 

 التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، تحويل المؤسسة إلى شركة: اشتراطات ثالثا



 /المالك الجددعلى المالك االشتراطات الخاصة بإصدار الترخيص ألول مرة تنطبق نفسيجب أن  .1
 في الشركة.للمنشأة 

 التنازل، البيع، دخول أو خروج شريك، تحويل المؤسسة إلى شركةتعبئة النموذج االلكتروني لطلب  .2
 اآلتية: على البيانات  ويحتوي

 الشركة.بيانات مالك المؤسسة الجديد أو الشركاء الجدد في  .3
 المرفقات: -

o  صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من كاتب عدل وزارة التجارة
  وجميع التعديالت موقعة ومصدقة )ان وجدت(. لنشاطفيه ايحدد 

o إرفاق عقد التنازل / البيع مصادق عليه من الغرفة التجارية 

o  في الشركةالجديد أو الشركاء الجدد صورة واضحة من الهوية الوطنية لمالك المؤسسة. 

o  ي الشركةالجديد أو الشركاء الجدد فصورة إثبات المهنة من األحوال المدنية لمالك المؤسسة 
 في حالة كان الشركاء أفراد.

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

o المنشأةل الحالية لدى إرفاق بيان باألعما 

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

o  لمنشأةاإرفاق كافة عقود األعمال التي قامت بها. 

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

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

 

 االلغاء:: اشتراطات رابعا

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

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

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

 .ذلك والمصادقة عليه من الغرفة التجارية


