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 بالطلبالمتعلق  اختيار السجل التجاري -
 قائمة التراخيص المسجلة في السجل التجاريمن ختيار اال -
 معلومات الشحن -

o الجمرك اسم 

o الشحن بوليصة رقم 

o الشحن بوليصة تاريخ 

o الشحن بلد 

 طلب الفسح الجمركي نوع ياراخت -
 وصف المنتج -

 الكمية -

 الموافقة على التعهدات اآلتية: -
تنص الضوابط المنظمة الستيراد الوسائل الرقابية )الكالب البوليسية( واستخدامها للكشف عن -1

المواد المتفجرة والخطرة من قبل شركات ومؤسسات الحراسة األمنية المدنية الخاصة الصادرة 
هـ انه عند رغبة الجهة صاحبة 19/2/1429وتاريخ  1/42/11158خلية برقم بموافقة وزارة الدا

الطلب إنشاء مستودعات لحفظ المواد التدريبية المتفجرة الستخدامها في عمليات التدريب اليومي 
 .أن يتم التنسيق مع الجهة المختصة في ذلك بوزارة الداخلية للحصول على االشتراطات الالزمة

لى الفقرة أعاله الخاصة بالترخيص لشركات ومؤسسات الحراسة األمنية أقر بأنني اطلعت ع
الخاصة باستيراد الوسائل الرقابية، وأتعهد أنه في حالة الرغبة في إنشاء مستودعات لحفظ المواد 

التدريبية المتفجرة الستخدامها في عمليات التدريب اليومي للوسائل الرقابية أن يتم التنسيق مع 
بوزارة الداخلية للحصول على االشتراطات الالزمة وفي حال مخالفة ذلك أكون  الجهة المختصة

 .عرضة للتطبيق العقوبة النظامية
تنص الضوابط المنظمة الستيراد الوسائل الرقابية )الكالب البوليسية( واستخدامها للكشف  -2

ية الخاصة عن المواد المتفجرة والخطرة من قبل شركات ومؤسسات الحراسة األمنية المدن
هـ انه عند رغبة 19/2/1429وتاريخ  1/42/11158م الصادرة بموافقة وزارة الداخلية برق

الجهة صاحبة الطلب إنشاء حظائر إليواء الوسائل الرقابية بالمرافق التابعة لها فيتم التنسيق مع 
 مصلحة الجمارك للحصول على الشروط اإلنشائية وتحديد التجهيزات المطلوبة للمشروع . 

طلب إنشاء حظائر إليواء الوسائل الرقابية بالمرافق أقر بأنني اطلعت على الفقرة أعاله الخاصة ب
التابعة لها فيتم التنسيق مع مصلحة الجمارك للحصول على الشروط اإلنشائية وتحديد التجهيزات 

 .المطلوبة للمشروع وفي حال مخالفة ذلك أكون عرضة للتطبيق العقوبة النظامية
)الكالب البوليسية( واستخدامها للكشف  تنص الضوابط المنظمة الستيراد الوسائل الرقابية -3

عن المواد المتفجرة والخطرة من قبل شركات ومؤسسات الحراسة األمنية المدنية الخاصة 
هـ انه على مدير 19/2/1429وتاريخ  1/42/11158الصادرة بموافقة وزارة الداخلية برقم 



البوليسية إال بمواقع العمل الجهة صاحبة الطلب ومندوب الجهة المستفيدة بعدم استخدام الكالب 
 .الفعلية

أقر بأنني اطلعت على الفقرة أعاله الخاصة بعدم استخدام الوسائل الرقابية إال بمواقع العمل 
حال مخالفة ذلك أكون عرضة  الخدمة وفيالفعلية الموضحة في العقد مع الجهات المستفيدة من 

 .للتطبيق العقوبة النظامية

 إرفاق المرفقات اآلتية: 
o يد من الجهة النهائية المستفيدةتعم 

o مؤسسة الحراسة األمنية المدنية الخاصة والجهات التي تقوم  صورة مصدقة من العقد المبرم بين شركة أو
بحراستها سواء كانت حكومية أو أهلية موضحا في العقد االحتياج الفعلي للوسائل الرقابية أنواعها وعددها 

 ستخدامهاوأماكن ا

o مؤسسة الحراسة األمنية المدنية الخاصة بحراستها  ه بدقة المواقع التي تقوم شركة أوبيان يوضح في
 يسية الكاشفة عن المتفجرات فيهام الكالب البولاوتتطلب استخد

o  بيان بأسماء وارقام هويات سائسي الوسائل الرقابية على أن يكون جميعهم سعوديين الجنسية ويحملون
 وسطة مؤهال ال يقل عن الشهادة المت

o وابق على سائسي الوسائل الرقابيةصحيفة بصمات من األدلة الجنائية من شرطة المنطقة تفيد بعدم وجود س. 

o صورة من بوليصة الشحن 

o صورة مترجمة لبوليصة الشحن من مكتب معتمد 


