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مقدمة
يهدف هذا الدليل إلى توفير مرجع للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية للتعرف على األنظمة واللوائح واإلجراءات العامة للحصول على التصاريح التأسيسية والتراخيص الخاضعة لألنظمة الهيئة ،وذلك
ضمن إطار تنظيمي يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب املصلحة من املنشآت والعاملين في هذا املجال.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار حرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الراغبين في االستثمار في قطاع الصناعات العسكرية وإس ً
هاما في تحقيق رؤية 2030
ً
وداعما لتسهيل ممارسة األعمال وزيادة مشاركة املنشآت في القطاع .كما يعد هذا الدليل أحد جهود الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية وبما يسهم في تعزيز مساهمة ودور منشآت القطاع
الطموحة
الخاص والعام في عملية التنمية االقتصادية الشاملة واملستدامة في اململكة.

املنظمة ملزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في اململكة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بموجب قراره رقم (ج )2/6/وتاريخ 1440/11/14ه املوافق
وال يعد هذا الدليل وثيقة كاملة دون الرجوع إلى الالئحة
ِ
2019/07/18م ً
بناء على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )210وتاريخ 1440/04/25ه املوافق 2019/01/01م.

نبذة عن
الهيئة
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نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية
تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذو القعدة 1438هـ املوافق أغسطس 2017م ،وهي تجسد طموح الدولة -رعاها هللا -املتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع
العسكري الوطنية ،والسعي لتوطين هذا القطاع ،وجعله ر ً
افدا ً
هاما لالقتصاد السعودي ،من خالل توفير فرص العمل للشباب السعودي ،وزيادة مساهمته في االقتصاد الوطني .وتعد الهيئة الجهة املشرعة
لقطاع الصناعات العسكرية في اململكة ،واملسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه.
بشكل رئيس ي إلى الوصول لنسبة توطين  %50من إنفاق اململكة على املعدات والخدمات العسكرية من خالل تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات
تهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية ٍ
الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل املدى للمشتريات العسكرية ،باإلضافة إلى تقديم املحفزات للمصنعين املحليين.
وتسعى الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في اململكة  ،ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية ،باإلضافة إلى تحقيق خمسة أولويات وطنية رئيسية:
• رفع الجاهزية العسكرية

• تعزيز االستقاللية االستراتيجية
• تعزيز التشغيل املشترك بين كافة الجهات األمنية والعسكرية
• تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام
• رفع الشفافية وكفاءة اإلنفاق

مهام
الهيئة
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مهام الهيئة العامة للصناعات العسكرية

مهام الهيئة في مجال الصناعة

 .1إصدار تراخيص التصنيع والتصدير.

 .2وضع املواصفات القياسية الخاصة بالصناعات
العسكرية.
 .3عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.
 .4وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية.
 .5وضع حوافز لتطوير قطاعات الصناعات العسكرية.
 .6إقامة املعارض واملؤتمرات وعقد الندوات العلمية.

مهام الهيئة في مجال البحوث والتطويروالتقنية

 .1توجيه عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات
العسكرية وتحديد التقنيات ذات األولوية.
 .2تطوير الكفاءات في القطاع من خالل إيجاد برامج
تعليمية وتدريبية متخصصة.
 .3إنشاء مراكز ومختبرات وطنية متخصصة في مجال
الصناعات العسكرية.

مهام الهيئة في مجال املشتريات العسكرية

 .1وضع السياسات واالستراتيجيات واألنظمة واللوائح.

 .2إدارة عمليات املشتريات العسكرية للجهات العسكرية
واألمنية.
 .3إدارة برنامج التوازن االقتصادي وتطويره.
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التعاريف ()1/2
الهيئة
الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
الالئحة
املنظمة ملزاولة أنشطة الصناعات
الالئحة
ِ
العسكرية في اململكة.
رقم الترميز (آيزك )ISIC
التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية.
الشروط
الشروط والضوابط املنطبقة والواجب
توفرها.
املتطلبات
املستندات واألوراق والنماذج املطلوب
تقديمها.

دليل املستثمر
مستند يشمل جميع املعلومات واإلجراءات
والضوابط والخطوات التي يحتاجها
املستثمر إلصدار التصاريح/التراخيص.
رحلة املستثمر
الخطوات التي يمر بها املستثمر من التقديم
على طلب التصريح/الترخيص وحتى إصداره.

مقدم الطلب
الجهة التي تتقدم إلى الهيئة بطلب الحصول
على أحد التصاريح أو التراخيص التي
تصدرها الهيئة.
األشخاص املسيطرين
يشمل املؤسسين واملالكين والشركاء وأعضاء
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،باإلضافة
إلى األشخاص املرتبطين به ً
إداريا وذلك
للجهة مقدمة الطلب.

الشخص األجنبي
أي شخص طبيعي غير مقيم بشكل دائم
وقانوني في اململكة ،أو شركة أجنبية ،أو
جمعية ،أو منظمة ،أو مؤسسة ،أو شراكة،
أو أي كيان آخر غير مرخص له بمزاولة
األنشطة املشمولة في الالئحة داخل اململكة،
ويشمل ً
أيضا الحكومات األجنبية وفروعها
ووكاالتها ،والبعثات الدولية

املورد
الجهة الحاصلة على ترخيص توريد املنتجات
أو الخدمات العسكرية.
الوسيط املستلم
وكيل الشحن ،أو الوكيل/الوسيط الجمركي،
أو شركة نقل جوي أو بري أو بحري ،أو أي
كيان آخر يقوم بما سبق بصفة وكيل عن
غيره.

التصنيع
أي نشاط يتضمن صناعة ،أو تركيب ،أو
تجميع ،أو تفكيك منتجات عسكرية.
التصريح التأسيس ي بغرض التصنيع العسكري
تصريح يصدر من الهيئة ملقدم الطلب الراغب في
تصنيع املنتجات العسكرية ،وذلك للسماح له
بالبدء باإلجراءات املتعلقة بموقع املنشأة
واملوافقات من الجهات ذات العالقة ،تمهيداً
إلصدار تراخيص التصنيع العسكري.
التصريح التأسيس ي بغرض تقديم الخدمات
العسكرية
تصريح يصدر من الهيئة ملقدم الطلب الراغب
في تقديم الخدمات العسكرية ،وذلك للسماح
له بالبدء باإلجراءات املتعلقة بموقع املنشأة
واملوافقات من الجهات ذات العالقة ،تمهي ًدا
إلصدار تراخيص تقديم الخدمات العسكرية.
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التعاريف ()2/2
الترخيص الصناعي
ترخيص يصدر من وزارة الطاقة والصناعة
والثروة املعدنية بعد استيفاء شروط
ومتطلبات الهيئة إلصدار تراخيص التصنيع
العسكري.

تراخيص التصنيع العسكري
تراخيص صادرة من الهيئة تخول املرخص
له مزاولة أنشطة تطوير وتصنيع وتخزين
وتسويق وبيع وإعادة بيع وتأجير وتجربة
املنتجات العسكرية.

التراخيص
يشمل تراخيص التصنيع العسكري،
وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية،
وتراخيص توريد املنتجات أو الخدمات
العسكرية.

تراخيص تقديم الخدمات العسكرية
تراخيص صادرة من الهيئة تخول املرخص
له مزاولة أنشطة تقديم الخدمات العسكرية
ً
سواء داخل اململكة أو خارجها ،وذلك في
مجال التحديث والتشغيل ،واإلصالح،
والصيانة ،والعمرة ،واإلسناد الفني ،وتوفير
الوظائف الفنية ،كما يشمل ً
أيضا تزويد أي
شخص بأي بيانات تقنية أو فنية تخضع
ألحكام الالئحة ً
سواء كان ذلك داخل اململكة
أو خارجها.

املرخص له
كل جهة حاصلة على إحدى التراخيص
الصادرة من الهيئة ،وتزاول ً
واحدا أو أكثر
من األنشطة التجارية التي تحددها الالئحة.

تراخيص توريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية
تراخيص صادرة من الهيئة تخول املرخص له
مزاولة أنشطة توريد الخدمات أو املنتجات
العسكرية إلى اململكة بغرض بيعها ،أو
تأجيرها ،أو عرضها ،أو تسويقها على الجهات
الحكومية العسكرية واألمنية في اململكة
والجهات املرخصة من الهيئة .باإلضافة إلى
اختبارها أو تجربتها من قبل الجهات الحكومية
العسكرية واألمنية في اململكة.

الجهة املستضيفة
هيئة املدن االقتصادية ،والهيئة امللكية
للجبيل وينبع ،والهيئة العامة للطيران املدني،
والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية ،واملناطق الداخلة ضمن نطاق
املواقع املخصصة للمدن الصناعية،
باإلضافة إلى املنشآت والقواعد العسكرية.

النقل
حركة املنتجات والخدمات العسكرية
الناتجة من عملية البيع أو االستيراد أو
التصدير بأي وسيلة كانت وبأي شكل من
األشكال.

رحلة املستثمر في قطاع
الصناعات العسكرية

رحلة املستثمر في
قطاع الصناعات
العسكرية
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العسكرية

التصاريح
التأسيسية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمرإلصدارتراخيص التصنيع العسكري
2

1

التقديم على التصريح
التأسيس ي بغرض التصنيع
العسكري

إصدار السجل التجاري
وتسجيل املنشأة

4

3

الحصول على التصريح
التأسيس ي بغرض التصنيع
العسكري

إجراء املسح األمني

مراجعة الطلب

5

املستثمر

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس
9

10

8

6

7

مرحلة إتمام البناء

التفتيش والحصول على
شهادة/خطاب األمن والسالمة
من الهيئة العليا لألمن الصناعي

إنشاء البنية التحية بإشراف
الهيئة العليا لألمن الصناعي
واستكمال البناء

الحصول على شهادة إتمام
البناء من الجهة املستضيفة

الحصول على الترخيص
الصناعي املبدئي

التقديم على الترخيص الصناعي
املبدئي

مرحلة الترخيص

مؤتمتة
12

11

التقديم على ترخيص التصنيع
العسكري

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

14

13

سداد املقابل املالي والحصول
على الترخيص

التقديم على الترخيص الصناعي
النهائي

15

التفتيش امليداني وإصدار
الترخيص الصناعي النهائي

تفتيش

مقابل مالي

تراخيص تقديم
الخدمات
العسكرية

دليل املستثمر
13
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمرإلصدارتراخيص تقديم الخدمات العسكرية
2

1

التقديم على التصريح
التأسيس ي بغرض تقديم
الخدمات العسكرية

إصدار السجل التجاري
وتسجيل املنشأة

4

3

الحصول على التصريح
التأسيس ي بغرض تقديم
الخدمات العسكرية

إجراء املسح األمني

مراجعة الطلب

5

املستثمر

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس
9

10

7

8

6
مرحلة إتمام البناء

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

التقديم على ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية

التفتيش والحصول على
شهادة/خطاب األمن والسالمة
من الهيئة العليا لألمن الصناعي

الحصول على شهادة إتمام
البناء من الجهة املستضيفة

إنشاء البنية التحية بإشراف
الهيئة العليا لألمن الصناعي
واستكمال البناء

مرحلة الترخيص

مؤتمتة
11

سداد املقابل املالي والحصول
على الترخيص

تفتيش

مقابل مالي

تراخيص توريد
املنتجات أوالخدمات
العسكرية

دليل املستثمر
14
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمرإلصدارتراخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية
2

1

إصدار السجل التجاري
وتسجيل املنشأة

التقديم على ترخيص توريد
املنتجات أو الخدمات
العسكرية

4

3

مراجعة الطلب

إجراء املسح األمني

5

سداد املقابل املالي والحصول
على ترخيص توريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية

املستثمر

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

مرحلة إتمام البناء

مرحلة الترخيص

مؤتمتة

تفتيش

مقابل مالي

التصاريح
التأسيسية

التصاريح
التأسيسية

دليل املستثمر
16
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

أنواع التصاريح التأسيسية
املقابل املالي ملراجعة الطلب

املدة

الوقت املستغرق

01

تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري

 500ريال

سنتان

 15-14يوم عمل

02

تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية

 500ريال

سنتان

 14-13يوم عمل

* إن شروط ومتطلبات التصاريح التأسيسية والتراخيص قد تتغير من وقت آلخر بحسب األنظمة واللوائح التي تصدر من الهيئة

التصريح التأسيس ي
للتصنيع العسكري

دليل املستثمر
17
رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

الغرض من التصريح
• تصريح يصدر من الهيئة ملقدم الطلب الراغب في تصنيع املنتجات العسكرية،
وذلك للسماح له بالبدء باإلجراءات املتعلقة بموقع املنشأة واملوافقات من الجهات
ً
تمهيدا إلصدار تراخيص التصنيع العسكري.
ذات العالقة،

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري
•
•
•
•
•

شروط إصدار تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري
.1

.2
.3

.4

أن يكون ملقدم الطلب سجل تجاري محدد به األنشطة التجارية التي ترخصها
الهيئة ،أو بموجب نظام االستثمار األجنبي على أن يكون ملقدم الطلب وجود
قانوني في اململكة بأحد األشكال القانونية التالية:
 .iمؤسسة فردية
 .iiالشركة ذات مسؤولية محدودة
 .iiiشركة مساهمة
أن يكون مقر مقدم الطلب في اململكة.
أال يكون أحد مؤسس ي مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة
العسكرية ،مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
أي متطلبات أخرى تضعها الهيئة ً
وفقا لتقديرها.

•
•
•
•
•

املقابل املالي ملراجعة طلب التصريح التأسيس ي
 500ريال

استكمال نموذج طلب تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري عبر البوابة.
سجل تجاري ساري املفعول ملقدم الطلب.
عقد التأسيس أو النظام األساس ي ملقدم الطلب.
رخصة استثمار صادرة من الهيئة العامة لالستثمار ،في حالة املستثمر األجنبي.
قرار صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب أو مالكها بالنسبة للمؤسسات الفردية بالصيغة التي
تحددها الهيئة محدد به األنشطة املراد ترخيصها ،واملوافقة على تقديم طلب الترخيص
ً
ومحتوياته ،وتعريف األشخاص املخولين نيابة عن مقدم الطلب ،باإلضافة إلى إقرار مقدم
الطلب بفهم األنظمة واللوائح وااللتزامات املترتبة على مزاولة النشاط.
قائمة بمعلومات األشخاص املسيطرين وصور هوياتهم الوطنية أو جوازات السفر
(لغير السعوديين) .وإذا كان أحد الشركاء شركة فترفق صورة من السجل التجاري.
معلومات أولية عن التصنيع بحسب نموذج الهيئة والتي تشمل وصف للمنتجات
العسكرية ،ونوعهاـ والطاقة اإلنتاجية القصوى ،واملواد واملكونات الداخلة في
التصنيع.
معلومات أولية للتطوير بحسب نموذج الهيئة (للمنتجات األولية) ،والتي تشمل معلومات
عن نطاق التطوير ،ووصف للنطاق والقدرات املتوفرة (إن وجد).
هيكل مقدم الطلب التنظيمي يشمل التسلسل اإلداري أو الشكل التنظيمي الذي
يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين األفراد كما يوضح خطوط
السلطة واملسؤولية ملقدم الطلب.
إيصال سداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

مدة التصريح التأسيس ي بغرض التصنيع العسكري
سنتان

التصريح التأسيس ي
للتصنيع العسكري

دليل املستثمر
18
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري

خطوات التقديم على تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري

1

01

• إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة واالستثمار عبر "مراس" .يجب
ي
أن يحدد السجل التجاري األنشطة التجارية الخاصة بالتصنيع العسكر .

-

02

• التقديم على التصريح التأسيس ي بغرض التصنيع العسكري عبر بوابة
الهيئة وإرفاق املستندات املطلوبة وسداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

-

03

ً
داخليا.
• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب

يومي
عمل

04

• تقوم رئاسة أمن الدولة بإجراءات املسوحات األمنية الالزمة ملقدم الطلب.

 10أيام
عمل

05

• تقوم الهيئة ً
بناء على التقييم الداخلي للطلب واملسح األمني بإصدار
املوافقة على منح التصريح التأسيس ي بغرض التصنيع العسكري .ويصدر
التصريح التأسيس ي بعد قبول مقدم الطلب ميثاق إصدار ترخيص
التصنيع العسكري عبر بوابة الهيئة.

يوم
عمل

06

• التقديم على الترخيص الصناعي املبدئي عبر منصة "صناعي".

07

• تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية بإصدار الترخيص الصناعي
املبدئي عبر منصة "صناعي".

إصدار السجل التجاري وتسجيل
املنشأة

7

الحصول على الترخيص الصناعي
املبدئي

املستثمر

2

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

التقديم على التصريح التأسيس ي
بغرض التصنيع العسكري

مرحلة إتمام البناء
3

6

مرحلة الترخيص

التقديم على الترخيص الصناعي
املبدئي

5

يوم
عمل

مراجعة الطلب

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

الحصول على التصريح التأسيس ي
بغرض التصنيع العسكري

إجراء املسح األمني

التصريح التأسيس ي
لتقديم الخدمات
العسكرية

دليل املستثمر
19
رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

الغرض من التصريح
• تصريح يصدر من الهيئة ملقدم الطلب الراغب في تقديم الخدمات العسكرية،
وذلك للسماح له بالبدء باإلجراءات املتعلقة بموقع املنشأة واملوافقات من الجهات
ً
تمهيدا إلصدار تراخيص تقديم الخدمات العسكرية .كما يخول
ذات العالقة،
التصريح حامله الدخول في املناقصات واملنافسات الحكومية الخاصة بتقديم
الخدمات العسكرية (اإلسناد الفني) في املنشآت العسكرية فقط.

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية
•
•
•
•
•

شروط إصدار تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية
.1

.2
.3

.4

أن يكون ملقدم الطلب سجل تجاري محدد به األنشطة التجارية التي ترخصها
الهيئة ،أو بموجب نظام االستثمار األجنبي على أن يكون ملقدم الطلب وجود
قانوني في اململكة بأحد األشكال القانونية التالية:
 .iمؤسسة فردية
 .iiالشركة ذات مسؤولية محدودة
 .iiiشركة مساهمة
أن يكون مقر مقدم الطلب في اململكة.
أال يكون أحد مؤسس ي مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة
العسكرية ،مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
أي متطلبات أخرى تضعها الهيئة ً
وفقا لتقديرها.

املقابل املالي ملراجعة طلب التصريح التأسيس ي
 500ريال

•
•

•
•

استكمال نموذج طلب تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية عبر البوابة.
سجل تجاري ساري املفعول ملقدم الطلب.
عقد التأسيس أو النظام األساس ي ملقدم الطلب.
رخصة استثمار صادرة من الهيئة العامة لالستثمار ،في حالة املستثمر األجنبي.
قرار صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب أو مالكها بالنسبة للمؤسسات الفردية بالصيغة
التي تحددها الهيئة محدد به األنشطة املراد ترخيصها ،واملوافقة على تقديم طلب الترخيص
ً
ومحتوياته ،وتعريف األشخاص املخولين نيابة عن مقدم الطلب ،باإلضافة إلى إقرار مقدم
الطلب بفهم األنظمة واللوائح وااللتزامات املترتبة على مزاولة النشاط.
قائمة بمعلومات األشخاص املسيطرين وصور هوياتهم الوطنية أو جوازات السفر
(لغير السعوديين) .وإذا كان أحد الشركاء شركة فترفق صورة من السجل التجاري.
معلومات أولية عن نطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها بحسب نموذج الهيئة
(إن وجدت) ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iوصف لنطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها ،والقدرات املتوفرة،
باإلضافة إلى القدرة االستيعابية
 .iiاملواد واملكونات املستخدمة (أعلى  5أصناف على أساس الكمية والقيمة)
هيكل مقدم الطلب التنظيمي يشمل التسلسل اإلداري أو الشكل التنظيمي الذي
يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين األفراد كما يوضح خطوط
السلطة واملسؤولية ملقدم الطلب.
إيصال سداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

مدة التصريح التأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية
سنتان

التصريح التأسيس ي
لتقديم الخدمات
العسكرية

دليل املستثمر
20
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية
1

01

• إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة واالستثمار عبر "مراس" .يجب
أن يحدد السجل التجاري األنشطة التجارية الخاصة بتقديم الخدمات
العسكرية

-

02

• التقديم على التصريح التأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية عبر بوابة
الهيئة وإرفاق املستندات املطلوبة وسداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

-

03

ً
داخليا.
• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب

يومي
عمل

04

• تقوم رئاسة أمن الدولة بإجراءات املسوحات األمنية الالزمة ملقدم الطلب.

 10أيام
عمل

05

• تقوم الهيئة ً
بناء على التقييم الداخلي للطلب واملسح األمني بإصدار
املوافقة على منح التصريح التأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية.
ويصدر التصريح التأسيس ي بعد قبول مقدم الطلب ميثاق إصدار
ترخيص تقديم الخدمات العسكرية عبر بوابة الهيئة.

يوم
عمل

إصدار السجل التجاري وتسجيل
املنشأة

املستثمر

2

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

التقديم على التصريح التأسيس ي
بغرض تقديم الخدمات العسكرية

مرحلة إتمام البناء
3
مرحلة الترخيص

مراجعة الطلب

5

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

الحصول على التصريح التأسيس ي
بغرض تقديم الخدمات العسكرية

إجراء املسح األمني

تراخيص التصنيع
العسكري

تراخيص التصنيع
العسكري

دليل املستثمر
22
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

أنواع تراخيص التصنيع العسكري
املقابل املالي

املدة

الوقت املستغرق

01

صناعة املتفجرات العسكرية

 2,850ريال

 3سنوات

 10-8أيام عمل

02

صناعة األسلحة النارية

 2,850ريال

 3سنوات

 10-8أيام عمل

03

صناعة الذخائر

 2,850ريال

 3سنوات

 10-8أيام عمل

04

صناعة املعدات العسكرية

 2,850ريال

 3سنوات

 10-8أيام عمل

05

صناعة التجهيزات الفردية العسكرية

 2,850ريال

 3سنوات

 10-8أيام عمل

06

صناعة اإللكترونيات العسكرية

 2,850ريال

 3سنوات

 10-8أيام عمل

* إن شروط ومتطلبات التصاريح التأسيسية والتراخيص قد تتغير من وقت آلخر بحسب األنظمة واللوائح التي تصدر من الهيئة

صناعة املتفجرات
العسكرية

دليل املستثمر
23
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص صناعة املتفجرات العسكرية األنشطة التجارية التالية:
غير متاح صناعة املتفجرات العسكرية*

املقابل املالي إلصدار ترخيص صناعة املتفجرات العسكرية
 2,850ريال

مدة ترخيص صناعة املتفجرات العسكرية
 3سنوات
*سيتم ترخيص هذا النشاط في املرحلة الثانية من إطالق التراخيص وذلك الرتباطه بأنظمة ولوائح جاري دراستها في الوقت الراهن.

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص صناعة املتفجرات العسكرية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري صادر من الهيئة على أن يكون ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن التصنيع ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن املنتجات العسكرية التي ينوى مقدم الطلب
تصنيعها وتشمل نوع ووصف املنتج
 .iiالطاقة اإلنتاجية القصوى لكل خط إنتاج
 .iiiاملواد واملكونات املستخدمة في التصنيع لكل منتج على حدة (أعلى 5
أصناف على أساس الكمية والقيمة)
• معلومات فعلية للتطوير (للمنتجات األولية) ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن نطاق التطوير ،تشمل وصف النطاق والقدرات
املتوفرة (إن وجد).
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 10-8أيام عمل

صناعة املتفجرات
العسكرية

دليل املستثمر
24
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص صناعة املتفجرات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص صناعة املتفجرات العسكرية
1

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري عبر بوابة الهيئة وذلك
بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن والسالمة
من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

04

• تقديم طلب إصدار الترخيص الصناعي النهائي عبر منصة "صناعي".

05

• تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية بزيارة املنشأة و إجراء
التفتيش امليداني.
• تصدر وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية الترخيص الصناعي النهائي.

التقديم على ترخيص التصنيع
العسكري

-

املستثمر

2

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة إتمام البناء
3

-

مرحلة الترخيص

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

 5أيام
عمل
5

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

التفتيش امليداني وإصدار الترخيص
الصناعي النهائي

التقديم على الترخيص الصناعي
النهائي

صناعة األسلحة
النارية

دليل املستثمر
25
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص صناعة األسلحة النارية األنشطة التجارية التالية:
غير متاح صناعة األسلحة النارية الخفيفة*
غير متاح صناعة األسلحة النارية الثقيلة*

املقابل املالي إلصدار ترخيص صناعة األسلحة النارية
 2,850ريال

مدة ترخيص صناعة األسلحة النارية
 3سنوات
*سيتم ترخيص هذا النشاط في املرحلة الثانية من إطالق التراخيص وذلك الرتباطه بأنظمة ولوائح جاري دراستها في الوقت الراهن.

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص صناعة األسلحة النارية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري صادر من الهيئة على أن يكون ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن التصنيع ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن املنتجات العسكرية التي ينوى مقدم الطلب
تصنيعها وتشمل نوع ووصف املنتج
 .iiالطاقة اإلنتاجية القصوى لكل خط إنتاج
 .iiiاملواد واملكونات املستخدمة في التصنيع لكل منتج على حدة (أعلى 5
أصناف على أساس الكمية والقيمة)
• معلومات فعلية للتطوير (للمنتجات األولية) ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن نطاق التطوير ،تشمل وصف النطاق والقدرات
املتوفرة (إن وجد).
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 10-8أيام عمل

صناعة األسلحة
النارية

دليل املستثمر
26
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص صناعة األسلحة النارية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص صناعة األسلحة النارية
1

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري عبر بوابة الهيئة وذلك
بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن والسالمة
من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

04

• تقديم طلب إصدار الترخيص الصناعي النهائي عبر منصة "صناعي".

05

• تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية بزيارة املنشأة و إجراء
التفتيش امليداني.
• تصدر وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية الترخيص الصناعي النهائي.

التقديم على ترخيص التصنيع
العسكري

-

املستثمر

2

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة إتمام البناء
3

-

مرحلة الترخيص

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

 5أيام
عمل
5

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

التفتيش امليداني وإصدار الترخيص
الصناعي النهائي

التقديم على الترخيص الصناعي
النهائي

دليل املستثمر
27
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

صناعة الذخائر
التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص صناعة الذخائر األنشطة التجارية التالية:
غير متاح صناعة الذخائر التقليدية لألسلحة النارية*
غير متاح صناعة القنابل اليدوية*
غير متاح صناعة الذخائر الذكية*

املقابل املالي لإلصدار ترخيص صناعة الذخائر
 2,850ريال

مدة ترخيص صناعة الذخائر
 3سنوات
*سيتم ترخيص هذا النشاط في املرحلة الثانية من إطالق التراخيص وذلك الرتباطه بأنظمة ولوائح جاري دراستها في الوقت الراهن.

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص صناعة الذخائر
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري صادر من الهيئة على أن يكون ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن التصنيع ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن املنتجات العسكرية التي ينوى مقدم الطلب
تصنيعها وتشمل نوع ووصف املنتج
 .iiالطاقة اإلنتاجية القصوى لكل خط إنتاج
 .iiiاملواد واملكونات املستخدمة في التصنيع لكل منتج على حدة (أعلى 5
أصناف على أساس الكمية والقيمة)
• معلومات فعلية للتطوير (للمنتجات األولية) ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن نطاق التطوير ،تشمل وصف النطاق والقدرات
املتوفرة (إن وجد).
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 10-8أيام عمل

دليل املستثمر
28
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

صناعة الذخائر
التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص صناعة الذخائر

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص صناعة الذخائر
1

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري عبر بوابة الهيئة وذلك
بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن والسالمة
من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

04

• تقديم طلب إصدار الترخيص الصناعي النهائي عبر منصة "صناعي".

05

• تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية بزيارة املنشأة و إجراء
التفتيش امليداني.
• تصدر وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية الترخيص الصناعي النهائي.

التقديم على ترخيص التصنيع
العسكري

-

املستثمر

2

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة إتمام البناء
3

-

مرحلة الترخيص

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

 5أيام
عمل
5

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

التفتيش امليداني وإصدار الترخيص
الصناعي النهائي

التقديم على الترخيص الصناعي
النهائي

صناعة املعدات
العسكرية

دليل املستثمر
29
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص صناعة املعدات العسكرية األنشطة التجارية التالية:
 304003تصفيح املركبات العسكرية
 303032تصفيح الطائرات العسكرية
 301152تصفيح السفن العسكرية
 304001صناعة املركبات البرية والبرمائية العسكرية
 301120بناء السفن العسكرية
 303012صناعة الطائرات العسكرية
 303031صناعة قطع غيار الطائرات العسكرية
 301151صناعة قطع غيار السفن العسكرية
 282981صناعة األجهزة التشبيهية (املحاكاة) العسكرية
 265143صناعة معدات القياس والفحص واالختبار العسكرية
 251157صناعة املالجئ العسكرية املتنقلة
 429072أعمال تشييد امليادين العسكرية

املقابل املالي إلصدار ترخيص صناعة املعدات العسكرية
 2,850ريال

مدة ترخيص صناعة املعدات العسكرية
 3سنوات

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص صناعة املعدات العسكرية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري صادر من الهيئة على أن يكون ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن التصنيع ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن املنتجات العسكرية التي ينوى مقدم الطلب
تصنيعها وتشمل نوع ووصف املنتج
 .iiالطاقة اإلنتاجية القصوى لكل خط إنتاج
 .iiiاملواد واملكونات املستخدمة في التصنيع لكل منتج على حدة (أعلى 5
أصناف على أساس الكمية والقيمة)
• معلومات فعلية للتطوير (للمنتجات األولية) ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن نطاق التطوير ،تشمل وصف النطاق والقدرات
املتوفرة (إن وجد).
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 10-8أيام عمل

صناعة املعدات
العسكرية

دليل املستثمر
30
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص صناعة املعدات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص صناعة املعدات العسكرية
1

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري عبر بوابة الهيئة وذلك
بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن والسالمة
من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

04

• تقديم طلب إصدار الترخيص الصناعي النهائي عبر منصة "صناعي".

05

• تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية بزيارة املنشأة و إجراء
التفتيش امليداني.
• تصدر وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية الترخيص الصناعي النهائي.

التقديم على ترخيص التصنيع
العسكري

-

املستثمر

2

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة إتمام البناء
3

-

مرحلة الترخيص

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

 5أيام
عمل
5

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

التفتيش امليداني وإصدار الترخيص
الصناعي النهائي

التقديم على الترخيص الصناعي
النهائي

صناعة التجهيزات
الفردية العسكرية

دليل املستثمر
31
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص صناعة التجهيزات الفردية العسكرية األنشطة التجارية التالية:
 267007صناعة املناظير العسكرية
 152051صناعة األحذية العسكرية
 329068صناعة األسلحة الفردية العسكرية الخفيفة

املقابل املالي إلصدار ترخيص صناعة التجهيزات الفردية العسكرية
 2,850ريال

مدة ترخيص صناعة التجهيزات الفردية العسكرية
 3سنوات

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص صناعة التجهيزات الفردية العسكرية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري صادر من الهيئة على أن يكون ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن التصنيع ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن املنتجات العسكرية التي ينوى مقدم الطلب
تصنيعها وتشمل نوع ووصف املنتج
 .iiالطاقة اإلنتاجية القصوى لكل خط إنتاج
 .iiiاملواد واملكونات املستخدمة في التصنيع لكل منتج على حدة (أعلى 5
أصناف على أساس الكمية والقيمة)
• معلومات فعلية للتطوير (للمنتجات األولية) ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن نطاق التطوير ،تشمل وصف النطاق والقدرات
املتوفرة (إن وجد).
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 10-8أيام عمل

صناعة التجهيزات
الفردية العسكرية

دليل املستثمر
32
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص صناعة التجهيزات الفردية العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص صناعة التجهيزات الفردية العسكرية
1

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري عبر بوابة الهيئة وذلك
بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن والسالمة
من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

04

• تقديم طلب إصدار الترخيص الصناعي النهائي عبر منصة "صناعي".

05

• تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية بزيارة املنشأة و إجراء
التفتيش امليداني.
• تصدر وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية الترخيص الصناعي النهائي.

التقديم على ترخيص التصنيع
العسكري

-

املستثمر

2

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة إتمام البناء
3

-

مرحلة الترخيص

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

 5أيام
عمل
5

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

التفتيش امليداني وإصدار الترخيص
الصناعي النهائي

التقديم على الترخيص الصناعي
النهائي

صناعة
اإللكترونيات
العسكرية

دليل املستثمر
33
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص صناعة اإللكترونيات العسكرية األنشطة التجارية التالية:
 263031صناعة أجهزة االتصاالت العسكرية وأنظمة القيادة والسيطرة والتحكم
العسكرية
 265145صناعة أنظمة التوجيه وأنظمة الحرب اإللكترونية وأنظمة املراقبة
العسكرية

املقابل املالي إلصدار ترخيص صناعة اإللكترونيات العسكرية
 2,850ريال

مدة ترخيص صناعة اإللكترونيات العسكرية
 3سنوات

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص صناعة اإللكترونيات العسكرية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري صادر من الهيئة على أن يكون ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن التصنيع ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن املنتجات العسكرية التي ينوى مقدم الطلب
تصنيعها وتشمل نوع ووصف املنتج
 .iiالطاقة اإلنتاجية القصوى لكل خط إنتاج
 .iiiاملواد واملكونات املستخدمة في التصنيع لكل منتج على حدة (أعلى 5
أصناف على أساس الكمية والقيمة)
• معلومات فعلية للتطوير (للمنتجات األولية) ،والتي تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iمعلومات فعلية عن نطاق التطوير ،تشمل وصف النطاق والقدرات
املتوفرة (إن وجد).
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 10-8أيام عمل

صناعة
اإللكترونيات
العسكرية

دليل املستثمر
34
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص صناعة اإللكترونيات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص صناعة اإللكترونيات العسكرية
1

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص التصنيع العسكري عبر بوابة الهيئة وذلك
بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن والسالمة
من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض التصنيع العسكري.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

04

• تقديم طلب إصدار الترخيص الصناعي النهائي عبر منصة "صناعي".

05

• تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية بزيارة املنشأة و إجراء
التفتيش امليداني.
• تصدر وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية الترخيص الصناعي النهائي.

التقديم على ترخيص التصنيع
العسكري

-

املستثمر

2

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة إتمام البناء
3

-

مرحلة الترخيص

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

 5أيام
عمل
5

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

التفتيش امليداني وإصدار الترخيص
الصناعي النهائي

التقديم على الترخيص الصناعي
النهائي

تراخيص تقديم الخدمات
العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

دليل املستثمر
36
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

أنواع تراخيص تقديم الخدمات العسكرية
املقابل املالي

املدة

الوقت املستغرق

01

تقديم الخدمات العسكرية للمتفجرات العسكرية

 2,850ريال

 3سنوات

 6-5أيام عمل

02

تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة النارية

 2,850ريال

 3سنوات

 6-5أيام عمل

03

تقديم الخدمات العسكرية للذخائر

 2,850ريال

 3سنوات

 6-5أيام عمل

04

تقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية

 2,850ريال

 3سنوات

 6-5أيام عمل

05

تقديم الخدمات العسكرية للتجهيزات الفردية العسكرية

 2,850ريال

 3سنوات

 6-5أيام عمل

06

تقديم الخدمات العسكرية لإللكترونيات العسكرية

 2,850ريال

 3سنوات

 6-5أيام عمل

* إن شروط ومتطلبات التصاريح التأسيسية والتراخيص قد تتغير من وقت آلخر بحسب األنظمة واللوائح التي تصدر من الهيئة

تقديم الخدمات
العسكرية
للمتفجرات
العسكرية

دليل املستثمر
37
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمتفجرات العسكرية األنشطة
التجارية التالية:
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية للمتفجرات العسكرية*

املقابل املالي إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمتفجرات العسكرية
 2,850ريال

مدة ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمتفجرات العسكرية
 3سنوات
*سيتم ترخيص هذا النشاط في املرحلة الثانية من إطالق التراخيص وذلك الرتباطه بأنظمة ولوائح جاري دراستها في الوقت الراهن.

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمتفجرات العسكرية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية صادر من الهيئة على أن يكون
ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت
العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن نطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها (إن وجدت) ،والتي
تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iوصف لنطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها ،والقدرات
املتوفرة ،باإلضافة إلى القدرة االستيعابية.
 .iiاملواد واملكونات املستخدمة (أعلى  5أصناف على أساس الكمية
والقيمة)
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 6-5أيام عمل

تقديم الخدمات
العسكرية
للمتفجرات
العسكرية

دليل املستثمر
38
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمتفجرات العسكرية

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية عبر بوابة الهيئة
وذلك بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن
والسالمة من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات
العسكرية.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمتفجرات العسكرية
1

-

التقديم على ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املستثمر

مرحلة التسجيل

2

مرحلة التأسيس

مرحلة إتمام البناء

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة الترخيص
3
مؤتمتة

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

تفتيش

مقابل مالي

تقديم الخدمات
العسكرية لألسلحة
النارية

دليل املستثمر
39
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة النارية األنشطة التجارية
التالية:
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة النارية الخفيفة*
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة النارية الثقيلة*

املقابل املالي إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة النارية
 2,850ريال

مدة ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة النارية
 3سنوات
*سيتم ترخيص هذا النشاط في املرحلة الثانية من إطالق التراخيص وذلك الرتباطه بأنظمة ولوائح جاري دراستها في الوقت الراهن.

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة النارية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية صادر من الهيئة على أن يكون
ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت
العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن نطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها (إن وجدت) ،والتي
تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iوصف لنطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها ،والقدرات
املتوفرة ،باإلضافة إلى القدرة االستيعابية.
 .iiاملواد واملكونات املستخدمة (أعلى  5أصناف على أساس الكمية
والقيمة)
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 6-5أيام عمل

تقديم الخدمات
العسكرية لألسلحة
النارية

دليل املستثمر
40
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة النارية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة النارية

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية عبر بوابة الهيئة
وذلك بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن
والسالمة من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات
العسكرية.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

1

-

التقديم على ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املستثمر

مرحلة التسجيل

2

مرحلة التأسيس

مرحلة إتمام البناء

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة الترخيص
3
مؤتمتة

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

تفتيش

مقابل مالي

تقديم الخدمات
العسكرية للذخائر

دليل املستثمر
41
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للذخائر األنشطة التجارية التالية:
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية للذخائر التقليدية لألسلحة النارية*
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية للقنابل اليدوية*
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية للذخائر الذكية*

املقابل املالي إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للذخائر
 2,850ريال

مدة ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للذخائر
 3سنوات
*سيتم ترخيص هذا النشاط في املرحلة الثانية من إطالق التراخيص وذلك الرتباطه بأنظمة ولوائح جاري دراستها في الوقت الراهن.

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للذخائر
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية صادر من الهيئة على أن يكون
ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت
العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن نطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها (إن وجدت) ،والتي
تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iوصف لنطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها ،والقدرات
املتوفرة ،باإلضافة إلى القدرة االستيعابية.
 .iiاملواد واملكونات املستخدمة (أعلى  5أصناف على أساس الكمية
والقيمة)
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 6-5أيام عمل

تقديم الخدمات
العسكرية للذخائر

دليل املستثمر
42
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للذخائر

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للذخائر

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية عبر بوابة الهيئة
وذلك بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن
والسالمة من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات
العسكرية.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

1

-

التقديم على ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املستثمر

مرحلة التسجيل

2

مرحلة التأسيس

مرحلة إتمام البناء

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة الترخيص
3
مؤتمتة

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

تفتيش

مقابل مالي

تقديم الخدمات
العسكرية للمعدات
العسكرية

دليل املستثمر
43
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية األنشطة
التجارية التالية:
 331511أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة للمركبات العسكرية
 331512أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية
 331513أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة للطائرات العسكرية
 331514أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة لقطع غيار املنظومات العسكرية (املركبات
والطائرات والسفن العسكرية)
 331258أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة لألجهزة التشبيهية (املحاكاة) العسكرية
 331333أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة ملعدات القياس والفحص واالختبار العسكرية
 331111أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة للمالجئ العسكرية املتنقلة
 331112أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة مليادين وأهداف الرماية العسكرية

املقابل املالي إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية
 2,850ريال

مدة ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية
 3سنوات

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية صادر من الهيئة على أن يكون
ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت
العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن نطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها (إن وجدت) ،والتي
تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iوصف لنطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها ،والقدرات
املتوفرة ،باإلضافة إلى القدرة االستيعابية.
 .iiاملواد واملكونات املستخدمة (أعلى  5أصناف على أساس الكمية
والقيمة)
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 6-5أيام عمل

تقديم الخدمات
العسكرية للمعدات
العسكرية

دليل املستثمر
44
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للمعدات العسكرية

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية عبر بوابة الهيئة
وذلك بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن
والسالمة من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات
العسكرية.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

1

-

التقديم على ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املستثمر

مرحلة التسجيل

2

مرحلة التأسيس

مرحلة إتمام البناء

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة الترخيص
3
مؤتمتة

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

تفتيش

مقابل مالي

تقديم الخدمات
العسكرية
للتجهيزات الفردية
العسكرية

دليل املستثمر
45
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للتجهيزات الفردية العسكرية
األنشطة التجارية التالية:
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية للمناظير العسكرية*
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية للخوذ والستر الواقية من الرصاص*
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية للمالبس العسكرية*
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية لألحذية العسكرية*
غير متاح تقديم الخدمات العسكرية لألسلحة الفردية الخفيفة*

املقابل املالي إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للتجهيزات الفردية العسكرية
 2,850ريال

مدة ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للتجهيزات الفردية العسكرية
 3سنوات
*سيتم ترخيص هذا النشاط في املرحلة الثانية من إطالق التراخيص وذلك الرتباطه بأنظمة ولوائح جاري دراستها في الوقت الراهن.

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للتجهيزات الفردية العسكرية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية صادر من الهيئة على أن يكون
ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت
العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن نطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها (إن وجدت) ،والتي
تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iوصف لنطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها ،والقدرات
املتوفرة ،باإلضافة إلى القدرة االستيعابية.
 .iiاملواد واملكونات املستخدمة (أعلى  5أصناف على أساس الكمية
والقيمة)
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 6-5أيام عمل

تقديم الخدمات
العسكرية
للتجهيزات الفردية
العسكرية

دليل املستثمر
46
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للتجهيزات الفردية العسكرية

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية عبر بوابة الهيئة
وذلك بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن
والسالمة من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات
العسكرية.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية للتجهيزات الفردية
العسكرية
1

-

التقديم على ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املستثمر

مرحلة التسجيل

2

مرحلة التأسيس

مرحلة إتمام البناء

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة الترخيص
3
مؤتمتة

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

تفتيش

مقابل مالي

تقديم الخدمات
العسكرية
لإللكترونيات
العسكرية

دليل املستثمر
47
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لإللكترونيات العسكرية األنشطة
التجارية التالية:
 951241إصالح وصيانة أجهزة االتصاالت العسكرية
 331332إصالح وصيانة أنظمة التوجيه وأنظمة الحرب اإللكترونية وأنظمة املراقبة
العسكرية

املقابل املالي إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لإللكترونيات العسكرية
 2,850ريال

مدة ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لإللكترونيات العسكرية
 3سنوات

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لإللكترونيات العسكرية
على مقدم الطلب بعد الحصول على كافة املوافقات الالزمة من جميع الجهات ذات
العالقة ،مخاطبة الهيئة بطلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية مع إرفاق
املستندات التالية:
• تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات العسكرية صادر من الهيئة على أن يكون
ساري املفعول.
• شهادة إتمام بناء املنشأة من الجهة املستضيفة ،أو إذن من أحد املنشآت
العسكرية.
• شهادة/خطاب األمن والسالمة صادرة من الهيئة العليا لألمن الصناعي.
• معلومات فعلية عن نطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها (إن وجدت) ،والتي
تشمل –دون الحصر– اآلتي:
 .iوصف لنطاق الخدمات العسكرية املراد تقديمها ،والقدرات
املتوفرة ،باإلضافة إلى القدرة االستيعابية.
 .iiاملواد واملكونات املستخدمة (أعلى  5أصناف على أساس الكمية
والقيمة)
• إيصال دفع املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة على اصدار
الترخيص.
• إشعار الهيئة بأي تغيير في املستندات التي تم تقديمها من أجل الحصول على
التصريح التأسيس ي.

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص
 6-5أيام عمل

تقديم الخدمات
العسكرية
لإللكترونيات
العسكرية

دليل املستثمر
48
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

خطوات التقديم على ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لإللكترونيات العسكرية

01

• تقديم طلب إصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية عبر بوابة الهيئة
وذلك بعد استكمال أعمال البناء والحصول على شهادة/خطاب األمن
والسالمة من الهيئة العليا لألمن الصناعي وإرفاق املستندات الالزمة.
• يشترط الحصول املسبق على تصريح تأسيس ي بغرض تقديم الخدمات
العسكرية.

02

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.
• تقوم الهيئة بزيارة املنشأة و إجراء التفتيش امليداني.

 4أيام
عمل

03

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة بإصدار الترخيص على ضوء نتائج التفتيش امليداني.

يوم
عمل

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص تقديم الخدمات العسكرية لإللكترونيات
العسكرية
1

-

التقديم على ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املستثمر

مرحلة التسجيل

2

مرحلة التأسيس

مرحلة إتمام البناء

مراجعة الطلب وإجراء التفتيش
امليداني

مرحلة الترخيص
3
مؤتمتة

سداد املقابل املالي والحصول على
الترخيص

تفتيش

مقابل مالي

تراخيص توريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أوالخدمات
العسكرية

دليل املستثمر
50
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

أنواع تراخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية
املقابل املالي

املدة

الوقت املستغرق

01

توريد املتفجرات العسكرية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

 3سنوات

 14-13يوم عمل

02

توريد األسلحة النارية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

 3سنوات

 14-13يوم عمل

03

توريد الذخائر أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

 3سنوات

 14-13يوم عمل

04

توريد املعدات العسكرية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

 3سنوات

 14-13يوم عمل

05

توريد التجهيزات الفردية العسكرية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

 3سنوات

 14-13يوم عمل

06

توريد اإللكترونيات العسكرية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

 3سنوات

 14-13يوم عمل

* إن شروط ومتطلبات التصاريح التأسيسية والتراخيص قد تتغير من وقت آلخر بحسب األنظمة واللوائح التي تصدر من الهيئة

توريد املتفجرات
العسكرية أو تقديم
خدماتها

دليل املستثمر
51
رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص توريد املتفجرات العسكرية األنشطة التجارية التالية:
 461058توريد املتفجرات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص توريد املتفجرات العسكرية أو تقديم خدماتها
•
•
•
•
•
•

شروط إصدار ترخيص توريد املتفجرات العسكرية أو تقديم خدماتها
.1

.2

.3
.4

أن يكون مقدم الطلب فرع تابع لشركة أجنبية تعمل في تصنيع املنتجات
العسكرية أو تقديم الخدمات العسكرية ،أو موزع أو وكيل معتمد من تلك
الشركات.
أن يكون ملقدم الطلب سجل تجاري محدد به األنشطة التجارية التي ترخصها
الهيئة ،أو بموجب نظام االستثمار األجنبي على أن يكون ملقدم الطلب وجود
قانوني في اململكة بأحد األشكال القانونية التالية:
 .iمؤسسة فردية
 .iiشركة ذات مسؤولية محدودة
 .iiiشركة مساهمة
أن يكون مقر مقدم الطلب في اململكة.
أال يكون أحد مؤسس ي مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة
العسكرية ،مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

•
•
•
•

استكمال طلب إصدار ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر البوابة.
سجل تجاري ساري املفعول ملقدم الطلب.
عقد التأسيس أو النظام األساس ي ملقدم الطلب.
رخصة استثمار صادرة من الهيئة العامة لالستثمار ،في حالة املستثمر األجنبي.
خطاب صادر من الشركة املصنعة للبند بتعيين مقدم الطلب كموزع أو وكيل
معتمد لها داخل اململكة (في حال املوزع أو الوكيل املعتمد).
قرار صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب أو مالكها بالنسبة للمؤسسات الفردية
بالصيغة التي تحددها الهيئة محدد به األنشطة املراد ترخيصها ،واملوافقة على
ً
تقديم طلب الترخيص ومحتوياته ،وتعريف األشخاص املخولين نيابة عن مقدم
الطلب ،باإلضافة إلى إقرار مقدم الطلب بفهم األنظمة واللوائح وااللتزامات املترتبة
على مزاولة النشاط.
قائمة بمعلومات األشخاص املسيطرين وصور هوياتهم الوطنية أو جوازات السفر
(لغير السعوديين) .وإذا كان أحد الشركاء شركة فترفق صورة من السجل التجاري.
هيكل مقدم الطلب التنظيمي يشمل التسلسل اإلداري أو الشكل التنظيمي الذي
يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين األفراد كما يوضح
خطوط السلطة واملسؤولية ملقدم الطلب.
إيصال سداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.
سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص عند صدور موافقة الهيئة على إصدار الترخيص.

مدة ترخيص توريد املتفجرات العسكرية أو تقديم خدماتها
 3سنوات

توريد املتفجرات
العسكرية أو تقديم
خدماتها

دليل املستثمر
52
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املقابل املالي لترخيص توريد املتفجرات العسكرية أو تقديم خدماتها

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص توريد املتفجرات العسكرية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

1

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص

إصدار السجل التجاري وتسجيل
املنشأة

 14-13يوم عمل

خطوات التقديم على ترخيص توريد املتفجرات العسكرية أو تقديم خدماتها

املستثمر

2

01

• إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة واالستثمار عبر "مراس" .يجب
أن يحدد السجل التجاري األنشطة التجارية الخاصة بتوريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية.

-

02

• التقديم على ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر بوابة
الهيئة وإرفاق املستندات املطلوبة وسداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

-

03

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.

يومي
عمل

04

• تقوم رئاسة أمن الدولة بإجراءات املسوحات األمنية الالزمة ملقدم الطلب.

 10أيام
عمل

05

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة ً
بناء على التقييم الداخلي للطلب واملسح األمني بإصدار
ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية.

يوم
عمل

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

التقديم على ترخيص توريد
املنتجات أو الخدمات العسكرية

مرحلة إتمام البناء
3
مرحلة الترخيص

مراجعة الطلب

5

سداد املقابل املالي والحصول على
ترخيص توريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

إجراء املسح األمني

توريد األسلحة
النارية أو تقديم
خدماتها

دليل املستثمر
53
رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص توريد األسلحة النارية األنشطة التجارية التالية:
 461073توريد األسلحة النارية الخفيفة (للمنافسات الحكومية فقط)
 461057توريد األسلحة النارية الثقيلة

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص توريد األسلحة النارية أو تقديم خدماتها
•
•
•
•
•
•

شروط إصدار ترخيص توريد األسلحة النارية أو تقديم خدماتها
.1

.2

.3
.4

أن يكون مقدم الطلب فرع تابع لشركة أجنبية تعمل في تصنيع املنتجات
العسكرية أو تقديم الخدمات العسكرية ،أو موزع أو وكيل معتمد من تلك
الشركات.
أن يكون ملقدم الطلب سجل تجاري محدد به األنشطة التجارية التي ترخصها
الهيئة ،أو بموجب نظام االستثمار األجنبي على أن يكون ملقدم الطلب وجود
قانوني في اململكة بأحد األشكال القانونية التالية:
 .iمؤسسة فردية
 .iiشركة ذات مسؤولية محدودة
 .iiiشركة مساهمة
أن يكون مقر مقدم الطلب في اململكة.
أال يكون أحد مؤسس ي مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة
العسكرية ،مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

•
•
•
•

استكمال طلب إصدار ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر البوابة.
سجل تجاري ساري املفعول ملقدم الطلب.
عقد التأسيس أو النظام األساس ي ملقدم الطلب.
رخصة استثمار صادرة من الهيئة العامة لالستثمار ،في حالة املستثمر األجنبي.
خطاب صادر من الشركة املصنعة للبند بتعيين مقدم الطلب كموزع أو وكيل
معتمد لها داخل اململكة (في حال املوزع أو الوكيل املعتمد).
قرار صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب أو مالكها بالنسبة للمؤسسات الفردية
بالصيغة التي تحددها الهيئة محدد به األنشطة املراد ترخيصها ،واملوافقة على
ً
تقديم طلب الترخيص ومحتوياته ،وتعريف األشخاص املخولين نيابة عن مقدم
الطلب ،باإلضافة إلى إقرار مقدم الطلب بفهم األنظمة واللوائح وااللتزامات املترتبة
على مزاولة النشاط.
قائمة بمعلومات األشخاص املسيطرين وصور هوياتهم الوطنية أو جوازات السفر
(لغير السعوديين) .وإذا كان أحد الشركاء شركة فترفق صورة من السجل التجاري.
هيكل مقدم الطلب التنظيمي يشمل التسلسل اإلداري أو الشكل التنظيمي الذي
يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين األفراد كما يوضح
خطوط السلطة واملسؤولية ملقدم الطلب.
إيصال سداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.
سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص عند صدور موافقة الهيئة على إصدار الترخيص.

مدة ترخيص توريد األسلحة النارية أو تقديم خدماتها
 3سنوات

توريد األسلحة
النارية أو تقديم
خدماتها

دليل املستثمر
54
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املقابل املالي لترخيص توريد األسلحة النارية أو تقديم خدماتها

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص توريد األسلحة النارية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

1

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص

إصدار السجل التجاري وتسجيل
املنشأة

 14-13يوم عمل

خطوات التقديم على ترخيص توريد األسلحة النارية أو تقديم خدماتها

املستثمر

2

01

• إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة واالستثمار عبر "مراس" .يجب
أن يحدد السجل التجاري األنشطة التجارية الخاصة بتوريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية.

-

02

• التقديم على ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر بوابة
الهيئة وإرفاق املستندات املطلوبة وسداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

-

03

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.

يومي
عمل

04

• تقوم رئاسة أمن الدولة بإجراءات املسوحات األمنية الالزمة ملقدم الطلب.

 10أيام
عمل

05

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة ً
بناء على التقييم الداخلي للطلب واملسح األمني بإصدار
ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية.

يوم
عمل

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

التقديم على ترخيص توريد
املنتجات أو الخدمات العسكرية

مرحلة إتمام البناء
3
مرحلة الترخيص

مراجعة الطلب

5

سداد املقابل املالي والحصول على
ترخيص توريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

إجراء املسح األمني

توريد الذخائر أو
تقديم خدماتها

دليل املستثمر
55
رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص توريد الذخائر األنشطة التجارية التالية:
 461065توريد الذخائر التقليدية لألسلحة النارية (للمنافسات الحكومية فقط)
 461066توريد القنابل اليدوية والصواريخ والذخائر الذكية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص توريد الذخائر أو تقديم خدماتها
•
•
•
•
•
•

شروط إصدار ترخيص توريد الذخائر أو تقديم خدماتها
.1

.2

.3
.4

أن يكون مقدم الطلب فرع تابع لشركة أجنبية تعمل في تصنيع املنتجات
العسكرية أو تقديم الخدمات العسكرية ،أو موزع أو وكيل معتمد من تلك
الشركات.
أن يكون ملقدم الطلب سجل تجاري محدد به األنشطة التجارية التي ترخصها
الهيئة ،أو بموجب نظام االستثمار األجنبي على أن يكون ملقدم الطلب وجود
قانوني في اململكة بأحد األشكال القانونية التالية:
 .iمؤسسة فردية
 .iiشركة ذات مسؤولية محدودة
 .iiiشركة مساهمة
أن يكون مقر مقدم الطلب في اململكة.
أال يكون أحد مؤسس ي مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة
العسكرية ،مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

•
•
•
•

استكمال طلب إصدار ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر البوابة.
سجل تجاري ساري املفعول ملقدم الطلب.
عقد التأسيس أو النظام األساس ي ملقدم الطلب.
رخصة استثمار صادرة من الهيئة العامة لالستثمار ،في حالة املستثمر األجنبي.
خطاب صادر من الشركة املصنعة للبند بتعيين مقدم الطلب كموزع أو وكيل
معتمد لها داخل اململكة (في حال املوزع أو الوكيل املعتمد).
قرار صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب أو مالكها بالنسبة للمؤسسات الفردية
بالصيغة التي تحددها الهيئة محدد به األنشطة املراد ترخيصها ،واملوافقة على
ً
تقديم طلب الترخيص ومحتوياته ،وتعريف األشخاص املخولين نيابة عن مقدم
الطلب ،باإلضافة إلى إقرار مقدم الطلب بفهم األنظمة واللوائح وااللتزامات املترتبة
على مزاولة النشاط.
قائمة بمعلومات األشخاص املسيطرين وصور هوياتهم الوطنية أو جوازات السفر
(لغير السعوديين) .وإذا كان أحد الشركاء شركة فترفق صورة من السجل التجاري.
هيكل مقدم الطلب التنظيمي يشمل التسلسل اإلداري أو الشكل التنظيمي الذي
يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين األفراد كما يوضح
خطوط السلطة واملسؤولية ملقدم الطلب.
إيصال سداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.
سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص عند صدور موافقة الهيئة على إصدار الترخيص.

مدة ترخيص توريد الذخائر أو تقديم خدماتها
 3سنوات

توريد الذخائر أو
تقديم خدماتها

دليل املستثمر
56
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املقابل املالي لترخيص توريد الذخائر أو تقديم خدماتها

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص توريد الذخائر أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

1

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص

إصدار السجل التجاري وتسجيل
املنشأة

 14-13يوم عمل

خطوات التقديم على ترخيص توريد الذخائر أو تقديم خدماتها

املستثمر

2

01

• إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة واالستثمار عبر "مراس" .يجب
أن يحدد السجل التجاري األنشطة التجارية الخاصة بتوريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية.

-

02

• التقديم على ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر بوابة
الهيئة وإرفاق املستندات املطلوبة وسداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

-

03

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.

يومي
عمل

04

• تقوم رئاسة أمن الدولة بإجراءات املسوحات األمنية الالزمة ملقدم الطلب.

 10أيام
عمل

05

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة ً
بناء على التقييم الداخلي للطلب واملسح األمني بإصدار
ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية.

يوم
عمل

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

التقديم على ترخيص توريد
املنتجات أو الخدمات العسكرية

مرحلة إتمام البناء
3
مرحلة الترخيص

مراجعة الطلب

5

سداد املقابل املالي والحصول على
ترخيص توريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

إجراء املسح األمني

توريد املعدات
العسكرية أو تقديم
خدماتها

دليل املستثمر
57
رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص توريد املعدات العسكرية األنشطة التجارية التالية:
 461061توريد املركبات العسكرية
 461062توريد السفن العسكرية
 461063توريد الطائرات العسكرية
 461064توريد قطع غيار املنظومات العسكرية (املركبات والطائرات والسفن
العسكرية)
 461071توريد األجهزة التشبيهية (املحاكاة) وأجهزة ومعدات القياس والفحص
واالختبار واملالجئ العسكرية املتنقلة

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص توريد املعدات العسكرية أو تقديم خدماتها
•
•
•
•
•
•

شروط إصدار ترخيص توريد املعدات العسكرية أو تقديم خدماتها
.1

.2

.3
.4

أن يكون مقدم الطلب فرع تابع لشركة أجنبية تعمل في تصنيع املنتجات
العسكرية أو تقديم الخدمات العسكرية ،أو موزع أو وكيل معتمد من تلك
الشركات.
أن يكون ملقدم الطلب سجل تجاري محدد به األنشطة التجارية التي ترخصها
الهيئة ،أو بموجب نظام االستثمار األجنبي على أن يكون ملقدم الطلب وجود
قانوني في اململكة بأحد األشكال القانونية التالية:
 .iمؤسسة فردية
 .iiشركة ذات مسؤولية محدودة
 .iiiشركة مساهمة
أن يكون مقر مقدم الطلب في اململكة.
أال يكون أحد مؤسس ي مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة
العسكرية ،مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

•
•
•
•

استكمال طلب إصدار ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر البوابة.
سجل تجاري ساري املفعول ملقدم الطلب.
عقد التأسيس أو النظام األساس ي ملقدم الطلب.
رخصة استثمار صادرة من الهيئة العامة لالستثمار ،في حالة املستثمر األجنبي.
خطاب صادر من الشركة املصنعة للبند بتعيين مقدم الطلب كموزع أو وكيل
معتمد لها داخل اململكة (في حال املوزع أو الوكيل املعتمد).
قرار صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب أو مالكها بالنسبة للمؤسسات الفردية
بالصيغة التي تحددها الهيئة محدد به األنشطة املراد ترخيصها ،واملوافقة على
ً
تقديم طلب الترخيص ومحتوياته ،وتعريف األشخاص املخولين نيابة عن مقدم
الطلب ،باإلضافة إلى إقرار مقدم الطلب بفهم األنظمة واللوائح وااللتزامات املترتبة
على مزاولة النشاط.
قائمة بمعلومات األشخاص املسيطرين وصور هوياتهم الوطنية أو جوازات السفر
(لغير السعوديين) .وإذا كان أحد الشركاء شركة فترفق صورة من السجل التجاري.
هيكل مقدم الطلب التنظيمي يشمل التسلسل اإلداري أو الشكل التنظيمي الذي
يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين األفراد كما يوضح
خطوط السلطة واملسؤولية ملقدم الطلب.
إيصال سداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.
سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص عند صدور موافقة الهيئة على إصدار الترخيص.

مدة ترخيص توريد املعدات العسكرية أو تقديم خدماتها
 3سنوات

توريد املعدات
العسكرية أو تقديم
خدماتها

دليل املستثمر
58
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املقابل املالي لترخيص توريد املعدات العسكرية أو تقديم خدماتها

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص توريد املعدات العسكرية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

1

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص

إصدار السجل التجاري وتسجيل
املنشأة

 14-13يوم عمل

خطوات التقديم على ترخيص توريد املعدات العسكرية أو تقديم خدماتها

املستثمر

2

01

• إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة واالستثمار عبر "مراس" .يجب
أن يحدد السجل التجاري األنشطة التجارية الخاصة بتوريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية.

-

02

• التقديم على ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر بوابة
الهيئة وإرفاق املستندات املطلوبة وسداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

-

03

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.

يومي
عمل

04

• تقوم رئاسة أمن الدولة بإجراءات املسوحات األمنية الالزمة ملقدم الطلب.

 10أيام
عمل

05

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة ً
بناء على التقييم الداخلي للطلب واملسح األمني بإصدار
ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية.

يوم
عمل

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

التقديم على ترخيص توريد
املنتجات أو الخدمات العسكرية

مرحلة إتمام البناء
3
مرحلة الترخيص

مراجعة الطلب

5

سداد املقابل املالي والحصول على
ترخيص توريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

إجراء املسح األمني

توريد التجهيزات
الفردية العسكرية
أو تقديم خدماتها

دليل املستثمر
59
رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص توريد التجهيزات الفردية العسكرية األنشطة التجارية التالية:
 461068توريد املستلزمات الفردية العسكرية
 461067توريد األسلحة الفردية العسكرية الخفيفة (أسلحة مكافحة الشغب)

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص توريد التجهيزات الفردية العسكرية أو تقديم خدماتها
•
•
•
•
•
•

شروط إصدار ترخيص توريد التجهيزات الفردية العسكرية أو تقديم خدماتها
.1

.2

.3
.4

أن يكون مقدم الطلب فرع تابع لشركة أجنبية تعمل في تصنيع املنتجات
العسكرية أو تقديم الخدمات العسكرية ،أو موزع أو وكيل معتمد من تلك
الشركات.
أن يكون ملقدم الطلب سجل تجاري محدد به األنشطة التجارية التي ترخصها
الهيئة ،أو بموجب نظام االستثمار األجنبي على أن يكون ملقدم الطلب وجود
قانوني في اململكة بأحد األشكال القانونية التالية:
 .iمؤسسة فردية
 .iiشركة ذات مسؤولية محدودة
 .iiiشركة مساهمة
أن يكون مقر مقدم الطلب في اململكة.
أال يكون أحد مؤسس ي مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة
العسكرية ،مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

•
•
•
•

استكمال طلب إصدار ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر البوابة.
سجل تجاري ساري املفعول ملقدم الطلب.
عقد التأسيس أو النظام األساس ي ملقدم الطلب.
رخصة استثمار صادرة من الهيئة العامة لالستثمار ،في حالة املستثمر األجنبي.
خطاب صادر من الشركة املصنعة للبند بتعيين مقدم الطلب كموزع أو وكيل
معتمد لها داخل اململكة (في حال املوزع أو الوكيل املعتمد).
قرار صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب أو مالكها بالنسبة للمؤسسات الفردية
بالصيغة التي تحددها الهيئة محدد به األنشطة املراد ترخيصها ،واملوافقة على
ً
تقديم طلب الترخيص ومحتوياته ،وتعريف األشخاص املخولين نيابة عن مقدم
الطلب ،باإلضافة إلى إقرار مقدم الطلب بفهم األنظمة واللوائح وااللتزامات املترتبة
على مزاولة النشاط.
قائمة بمعلومات األشخاص املسيطرين وصور هوياتهم الوطنية أو جوازات السفر
(لغير السعوديين) .وإذا كان أحد الشركاء شركة فترفق صورة من السجل التجاري.
هيكل مقدم الطلب التنظيمي يشمل التسلسل اإلداري أو الشكل التنظيمي الذي
يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين األفراد كما يوضح
خطوط السلطة واملسؤولية ملقدم الطلب.
إيصال سداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.
سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص عند صدور موافقة الهيئة على إصدار الترخيص.

مدة ترخيص توريد التجهيزات الفردية العسكرية أو تقديم خدماتها
 3سنوات

توريد التجهيزات
الفردية العسكرية
أو تقديم خدماتها

دليل املستثمر
60
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

املقابل املالي ترخيص توريد التجهيزات الفردية العسكرية أو تقديم خدماتها

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

رحلة املستثمر إلصدار ترخيص توريد التجهيزات الفردية العسكرية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

1

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص

إصدار السجل التجاري وتسجيل
املنشأة

 14-13يوم عمل

خطوات التقديم على ترخيص توريد التجهيزات الفردية العسكرية أو تقديم خدماتها

01

• إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة واالستثمار عبر "مراس" .يجب
أن يحدد السجل التجاري األنشطة التجارية الخاصة بتوريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية.

-

02

• التقديم على ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر بوابة
الهيئة وإرفاق املستندات املطلوبة وسداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

-

03

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.

يومي
عمل

04

• تقوم رئاسة أمن الدولة بإجراءات املسوحات األمنية الالزمة ملقدم الطلب.

 10أيام
عمل

05

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة ً
بناء على التقييم الداخلي للطلب واملسح األمني بإصدار
ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية.

يوم
عمل

املستثمر

2

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

التقديم على ترخيص توريد
املنتجات أو الخدمات العسكرية

مرحلة إتمام البناء
3
مرحلة الترخيص

مراجعة الطلب

5

سداد املقابل املالي والحصول على
ترخيص توريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

إجراء املسح األمني

توريد اإللكترونيات
العسكرية أو تقديم
خدماتها

دليل املستثمر
61
رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

وصف النشاط ورقم الترميز (آيزك )ISIC
يندرج تحت ترخيص توريد اإللكترونيات العسكرية األنشطة التجارية التالية:
 461072توريد اإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وأنظمة القيادة والتوجيه والتحكم
العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

متطلبات إصدار ترخيص توريد اإللكترونيات العسكرية أو تقديم خدماتها
•
•
•
•
•
•

شروط إصدار ترخيص توريد اإللكترونيات العسكرية أو تقديم خدماتها
.1

.2

.3
.4

أن يكون مقدم الطلب فرع تابع لشركة أجنبية تعمل في تصنيع املنتجات
العسكرية أو تقديم الخدمات العسكرية ،أو موزع أو وكيل معتمد من تلك
الشركات.
أن يكون ملقدم الطلب سجل تجاري محدد به األنشطة التجارية التي ترخصها
الهيئة ،أو بموجب نظام االستثمار األجنبي على أن يكون ملقدم الطلب وجود
قانوني في اململكة بأحد األشكال القانونية التالية:
 .iمؤسسة فردية
 .iiشركة ذات مسؤولية محدودة
 .iiiشركة مساهمة
أن يكون مقر مقدم الطلب في اململكة.
أال يكون أحد مؤسس ي مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة
العسكرية ،مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

•
•
•
•

استكمال طلب إصدار ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر البوابة.
سجل تجاري ساري املفعول ملقدم الطلب.
عقد التأسيس أو النظام األساس ي ملقدم الطلب.
رخصة استثمار صادرة من الهيئة العامة لالستثمار ،في حالة املستثمر األجنبي.
خطاب صادر من الشركة املصنعة للبند بتعيين مقدم الطلب كموزع أو وكيل
معتمد لها داخل اململكة (في حال املوزع أو الوكيل املعتمد).
قرار صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب أو مالكها بالنسبة للمؤسسات الفردية
بالصيغة التي تحددها الهيئة محدد به األنشطة املراد ترخيصها ،واملوافقة على
ً
تقديم طلب الترخيص ومحتوياته ،وتعريف األشخاص املخولين نيابة عن مقدم
الطلب ،باإلضافة إلى إقرار مقدم الطلب بفهم األنظمة واللوائح وااللتزامات املترتبة
على مزاولة النشاط.
قائمة بمعلومات األشخاص املسيطرين وصور هوياتهم الوطنية أو جوازات السفر
(لغير السعوديين) .وإذا كان أحد الشركاء شركة فترفق صورة من السجل التجاري.
هيكل مقدم الطلب التنظيمي يشمل التسلسل اإلداري أو الشكل التنظيمي الذي
يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين األفراد كما يوضح
خطوط السلطة واملسؤولية ملقدم الطلب.
إيصال سداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.
سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص عند صدور موافقة الهيئة على إصدار الترخيص.

مدة ترخيص توريد اإللكترونيات العسكرية أو تقديم خدماتها
 3سنوات

توريد اإللكترونيات
العسكرية أو تقديم
خدماتها
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رحلة املستثمر إلصدار ترخيص توريد اإللكترونيات العسكرية أو تقديم خدماتها

 2,850ريال

1

الوقت املستغرق إلصدار الترخيص

إصدار السجل التجاري وتسجيل
املنشأة

 14-13يوم عمل

خطوات التقديم على ترخيص توريد اإللكترونيات العسكرية أو تقديم خدماتها

املستثمر

2

01

• إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة واالستثمار عبر "مراس" .يجب
أن يحدد السجل التجاري األنشطة التجارية الخاصة بتوريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية.

-

02

• التقديم على ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية عبر بوابة
الهيئة وإرفاق املستندات املطلوبة وسداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.

-

03

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب داخليا.

يومي
عمل

04

• تقوم رئاسة أمن الدولة بإجراءات املسوحات األمنية الالزمة ملقدم الطلب.

 10أيام
عمل

05

• سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص بعد صدور موافقة الهيئة.
• تقوم الهيئة ً
بناء على التقييم الداخلي للطلب واملسح األمني بإصدار
ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية.

يوم
عمل

مرحلة التسجيل

مرحلة التأسيس

التقديم على ترخيص توريد
املنتجات أو الخدمات العسكرية

مرحلة إتمام البناء
3
مرحلة الترخيص

مراجعة الطلب

5

سداد املقابل املالي والحصول على
ترخيص توريد املنتجات أو
الخدمات العسكرية

مؤتمتة

4

تفتيش

مقابل مالي

إجراء املسح األمني

األسئلة الشائعة
والجهات ذات العالقة

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة
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01
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02

الجهات ذات العالقة

03

األنشطة التجارية التفصيلية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
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األسئلة
الشائعة
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األسئلة الشائعة ()1/3
ما هو دور الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
تعنى الهيئة بتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في اململكة ووضع السياسات والتشريعات
التي تضمن جاهزية القطاع ،إلى جانب إدارة عمليات املشتريات العسكرية ودعم املصنعين
املحليين ،حيث تتطلع الهيئة إلى رفع مساهمة القطاع املباشرة في الناتج املحلي اإلجمالي
بحلول العام 2030م.
ما هي الالئحة املنظمة ملزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في اململكة؟
تفسر الالئحة املنظمة ملزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في اململكة ضوابط العمل في
قطاع الصناعات العسكرية ،كما تضع األحكام الخاصة به.

ما هي مدة صالحية التراخيص الصادرة من الهيئة؟
ثالث سنوات ،قابلة للتجديد.
ما هي مدة صالحية التصاريح التأسيسية التي تصدرها الهيئة؟
سنتان.
ما الهدف من إصدار التصريح التأسيس ي؟
السماح ملقدم الطلب بالبدء باإلجراءات املتعلقة بموقع املنشأة واملوافقات من الجهات
ذات العالقةً ،
تمهيدا إلصدار تراخيص التصنيع العسكري أو تراخيص تقديم الخدمات
العسكرية.

ما الهدف من الحصول على ترخيص من الهيئة؟
الهدف األساس ي من الحصول على ترخيص هو تنظيم العمل ضمن الصناعات العسكرية
بضوابط تحكمه وفقا لألنظمة .بما يهدف إلى تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز
املنافسة.

هل يلزم إصدار تصاريح تأسيسية لجميع التراخيص؟
يلزم فقط إصدار تصريح تأسيس ي في حال رغب مقدم الطلب في العمل ضمن األنشطة
التجارية التي تندرج تحت التصنيع العسكري أو تقديم الخدمات العسكرية.

من هو الشخص املسيطر؟
أي شخص مؤسس أو مالك أو شريك أو عضو مجلس اإلدارة ،كما يشمل الرئيس
التنفيذي ،باإلضافة إلى األشخاص املرتبطين به ً
إداريا للجهة مقدمة الطلب.

هل يلزم إصدار تصاريح تأسيسية إلصدار ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات العسكرية؟
ال يلزم ،يقوم مقدم الطلب بالتقديم مباشرة على ترخيص توريد املنتجات أو الخدمات
العسكرية.

األسئلة
الشائعة
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األسئلة الشائعة ()2/3
هل يمكن تعديل التصريح التأسيس ي؟
ال ،على حامل التصريح التقديم على تصريح تأسيس ي باألنشطة الجديدة املراد تأسيسها.
هل يمكن تعديل التراخيص؟
نعم ،يمكن تعديل الترخيص في حدود األنشطة التجارية املرتبطة به ،ويشمل ذلك تعديل
األنشطة التجارية ،أو نطاق الترخيص.
ما هو املقابل املالي ملراجعة الطلب؟
هو مبلغ غير مسترد يدفع مقابل مراجعة طلب إصدار تصريح تأسيس ي أو ترخيص توريد
املنتجات أو الخدمات العسكرية.

هل سيترتب على إضافة األنشطة على التصريح التأسيس ي أي مقابل مالي إضافي؟
ال يمكن إضافة أنشطة جديدة على تصريح قائم ،على حامل التصريح التقديم على تصريح
تأسيس ي جديد وسداد املقابل املالي ملراجعة الطلب.
هل يمكن للمستثمر األجنبي الحصول على ترخيص؟
يمكن للمستثمر األجنبي الحصول على ترخيص بعد استيفاء متطلبات وشروط الترخيص.
هل يخضع املرخص له للرقابة من قبل الهيئة؟
نعم ،يحق ملوظفي الهيئة وغيرهم من األشخاص الذين تكلفهم بإجراء عمليات التفتيش
والرقابة امليدانية ويتضمن ذلك الدخول إلى أماكن خطوط اإلنتاج والتخزين ،واختبار املواد
واملنتجات العسكرية ،واالطالع على الوثائق والبيانات والسجالت الخاصة باملرخص له.

ما هو املقابل املالي إلصدار الترخيص؟
هو مبلغ يدفع مقابل استخراج الترخيص ،إضافة إلى املبلغ املدفوع في حال تجديد
الترخيص.

هل يحق التنازل عن الترخيص؟
ال يسمح ببيع أو التنازل عن أي ترخيص صادر من الهيئة.

هل يمكن إضافة أنشطة على التصريح التأسيس ي قبل التشغيل؟
ال ،على حامل التصريح التقديم على تصريح تأسيس ي جديد باألنشطة الجديدة املراد
تأسيسها.

كيف يمكنني االستعالم عن حالة طلب الترخيص؟
عبر بوابة الهيئة اإللكترونية.

األسئلة
الشائعة
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األسئلة الشائعة ()3/3
هل تقوم الهيئة بإصدار تراخيص لصناعة األسلحة الصغيرة؟
ال تقوم الهيئة بإصدار ترخيص لصناعة األسلحة الصغيرة مثل البنادق الهوائية وأسلحة
الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها.
متى أحصل على الترخيص؟
بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص.
هل يسمح بممارسة النشاط خارج املدن الصناعية؟
ال يسمح بممارسة أي نشاط خاضع ألنظمة الهيئة خارج املدن الصناعية أو واملناطق
الداخلة ضمن نطاق املواقع املخصصة للمدن الصناعية ،ويستثنى من ذلك القواعد
واملنشآت العسكرية.

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

الجهات ذات
العالقة
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الجهات ذات العالقة ()1/3
وزارة التجارة واالستثمار

منصة مراس

هي الوزارة املسؤولة عن تنظيم التجارة واالستثمار باململكة العربية
السعودية.

ِمراس هو برنامج اطلق من قبل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء
األعمال في القطاع الخاص (تيسير) وهو جزء من رؤية اململكة
العربية السعودية  .2030يقدم هذا البرنامج جميع الخدمات
ّ
املقدمة من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة و التي تفيدك في
بدء عملك التجاري بيوم واحد فقط .تتميز ِمراس في تقديم خدمات
املطبقة في ّ
إلكترونية مترابطة باستخدام تقنيات حديثة و ّ
املنصة و
مراكز ِمراس.

للتواصلwww.mci.gov.sa :

الهيئة العامة لالستثمار
تقوم بمتابعة وتقييم األداء االستثماري وتذليل الصعاب أمام
املستثمرين ووضع الدراسات والبحوث واقتراح الخطط التنفيذية
لتعزيز االستثمارات داخل اململكة.
للتواصلwww.sagia.gov.sa :

للتواصلwww.meras.gov.sa :

الجهات ذات
العالقة
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الجهات ذات العالقة ()2/3
الهيئة امللكية للجبيل وينبع

الهيئة العامة للطيران املدني

أحد الجهات املستضيفة للمستثمرين ،تقوم الهيئة على خطيط
وتشجيع االستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعية البتروكيماويات
والصناعات كثيفة االستخدام للطاقة من خالل التركيز والتكامل مع
العمالء واملستثمرين واملوظفين واملجتمع وبقية الشركاء.

أحد الجهات املستضيفة للمستثمرين ،تقوم الهيئة بتطوير النقل
ً
الجوي وفق أحدث املعايير العاملية ،وتعزيز مكانة اململكة عامليا
كجهة مؤثرة في صناعة الطيران املدني الدولي ،وتحقيق النمو
واالستدامة االقتصادية ،وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات
الكفيلة بسالمة النقل الجوي.

للتواصلwww.rcjy.gov.sa :
هيئة املدن االقتصادية
أحد الجهات املستضيفة للمستثمرين ،تقوم الهيئة بتأسيس مدن
ومناطق اقتصادية خاصة مستدامة ،جاذبة لالستثمار ،وقادرة على
ً
املنافسة عامليا ،من خالل توفير بيئة تنظيمية جاذبة ،وحوافز
وممكنات موجهة لقطاعات استراتيجية محددة ،وتطوير شراكات
استراتيجية فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص ،وتشجيع نماذج
العمل املبتكرة ،تقديم خدمات حكومية متكاملة بكفاءة عالية،
باإلضافة إلى توفير بيئة معيشية محفزة بمعايير جودة حياة عاملية.
للتواصلwww.eca.gov.sa :

للتواصلwww.gaca.gov.sa :
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
أحد الجهات املستضيفة للمستثمرين ،تقوم الهيئة بتطوير وإدارة
مدن صناعية ومناطق تقنية ذات نمو مستدام وبيئة اقتصادية.
للتواصلwww.modon.gov.sa :

الجهات ذات
العالقة
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الجهات ذات العالقة ()3/3
الهيئة العليا لألمن الصناعي
تتولى الهيئة وضع السياسات والخطط املناسبة لحماية املرافق
البترولية والصناعية والخدمية في مجاالت األمن والسالمة والوقاية
من الحريق لضمان استمرارية العمل واإلنتاج تحت كل الظروف.
للتواصلwww.moi.gov.sa :
وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية
تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية ببناء منظومة
للصناعات التحويلية تتسم باالستدامة والتنافسية والتنوع يقودها
القطاع الخاص.
للتواصلwww.meim.gov.sa :

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

قائمة األنشطة
التجارية
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قائمة األنشطة التجارية التفصيلية بموجب الالئحة ()1/6
مجال الترخيص

رقم الترميز(آيزك )ISIC
304003

تصفيح املركبات العسكرية

303032
301152

تصفيح الطائرات العسكرية
تصفيح السفن العسكرية
صناعة املركبات البرية والبرمائية
العسكرية

301120

بناء السفن العسكرية

303012

صناعة الطائرات العسكرية

304001

ترخيص صناعة
املعدات العسكرية

وصف النشاط

303031
301151
282981
265143

شرح النشاط
تشمل جميع أنواع تصفيح املركبات البرية والبرمائية العسكرية
تشمل جميع أنواع تصفيح الطائرات العسكرية
تشمل جميع أنواع تصفيح السفن العسكرية
تشمل صناعة املركبات العسكرية املصفحة والبرمائية والدبابات ومركبات النقل العسكرية ومركبات
القتال العسكرية األخرى واملكونات الهيكلية للمركبات العسكرية واملركبات العسكرية املسيرة
تشمل جميع أنواع السفن العسكرية والزوارق العسكرية والقوارب العسكرية واملكونات الهيكلية
للسفن والزوارق والقوارب العسكرية والسفن العسكرية املسيرة
تشمل الطائرات العسكرية املجنحة والطائرات العسكرية املروحية والطائرات العسكرية بدون طيار
وطائرات النقل العسكري واملكونات الهيكلية لجميع أنواع الطائرات العسكرية

صناعة قطع غيار الطائرات
العسكرية
صناعة قطع غيار السفن العسكرية تشمل صناعة قطع غيار جميع أنواع السفن العسكرية
صناعة األجهزة التشبيهية (املحاكاة)
تشمل أجهزة املحاكاة التدريبية املخصصة لالستخدام العسكري
العسكرية
صناعة معدات القياس والفحص
تشمل كاشفات األلغام وجميع أنواع أجهزة القياس والفحص واالختبار العسكرية
واالختبار العسكرية
تشمل صناعة قطع غيار جميع أنواع الطائرات العسكرية

قائمة األنشطة
التجارية

دليل املستثمر
72
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

قائمة األنشطة التجارية التفصيلية بموجب الالئحة ()2/6
مجال الترخيص

رقم الترميز(آيزك )ISIC

تابع  -ترخيص صناعة
املعدات العسكرية

251157

صناعة املالجئ العسكرية املتنقلة

429072
267007
152051

أعمال تشييد امليادين العسكرية
صناعة املناظير العسكرية
صناعة األحذية العسكرية
صناعة األسلحة الفردية العسكرية
الخفيفة
صناعة أجهزة االتصاالت العسكرية
وأنظمة القيادة والسيطرة والتحكم
العسكرية
صناعة أنظمة التوجيه وأنظمة
الحرب اإللكترونية وأنظمة املراقبة
العسكرية

ترخيص صناعة
التجهيزات الفردية
العسكرية

ترخيص صناعة
اإللكترونيات
العسكرية
ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية
للمعدات العسكرية

329068
263031

265145

331511

وصف النشاط

أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة
للمركبات العسكرية

شرح النشاط
تشمل جميع أنواع الغرف املصفحة والغرف ضد الرصاص وغرف الحماية العسكرية املصنوعة من
املعدن
تشمل جميع أنواع امليادين العسكرية
تشمل املناظير الليلية وغيرها املخصصة لالستخدام العسكري
تشمل جميع أنواع األحذية العسكرية
تشمل املعدات املستخدمة الحتواء أعمال الشغب مثل بدلة مكافحة الشغب ،خوذة مكافحة الشغب،
درع مكافحة الشغب ،سترة واقية ،خوذة واقية ،واقي وجه مضاد للرصاص ،وعص ي كهربائية
ً
خصيصا لغرض االتصال ،والتحكم في االستخبارات
تشمل األنظمة واملعدات اإللكترونية املصممة
العسكرية ،أو املعدات املصممة ملنع هذه السيطرة
تشمل الرادارات واملستشعرات العسكرية وأنظمة املراقبة والتتبع وتحديد املواقع وملحقاتها
تشمل املركبات العسكرية املصفحة والبرمائية والدبابات ومركبات النقل العسكرية ومركبات القتال
العسكرية األخرى واملكونات الهيكلية للمركبات العسكرية واملركبات العسكرية املسيرة

قائمة األنشطة
التجارية

دليل املستثمر
73
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

قائمة األنشطة التجارية التفصيلية بموجب الالئحة ()3/6
مجال الترخيص

رقم الترميز(آيزك )ISIC
331512
331513
331514

تابع  -ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية
للمعدات العسكرية

331258

وصف النشاط

شرح النشاط

أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة
تشمل جميع أنواع السفن العسكرية والزوارق العسكرية والقوارب العسكرية واملكونات الهيكلية
ق
للسفن والزوارق والقوارب العسكرية للسفن والزوار والقوارب العسكرية والسفن العسكرية املسيرة
أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة
تشمل الطائرات العسكرية املجنحة والطائرات العسكرية املروحية والطائرات العسكرية بدون طيار
وطائرات النقل العسكري واملكونات الهيكلية لجميع أنواع الطائرات العسكرية
للطائرات العسكرية
أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة
لقطع غيار املنظومات العسكرية
تشمل قطع غيار جميع أنواع املركبات العسكرية والطائرات العسكرية والسفن العسكرية
(املركبات والطائرات والسفن
العسكرية)
أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة
تشمل أجهزة املحاكاة التدريبية املخصصة لالستخدام العسكري
لألجهزة التشبيهية (املحاكاة)
العسكرية

331333

أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة
ملعدات القياس والفحص واالختبار
العسكرية

تشمل كاشفات األلغام وأجهزة القياس العسكرية

331111

أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة
للمالجئ العسكرية املتنقلة

تشمل جميع أنواع الغرف املصفحة والغرف ضد الرصاص وغرف الحماية العسكرية املصنوعة من
املعدن

قائمة األنشطة
التجارية

دليل املستثمر
74
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

قائمة األنشطة التجارية التفصيلية بموجب الالئحة ()4/6
مجال الترخيص

رقم الترميز(آيزك )ISIC

تابع  -ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية
للمعدات العسكرية

331112

ترخيص تقديم
الخدمات العسكرية
لإللكترونيات
العسكرية
ترخيص توريد
املتفجرات العسكرية
ترخيص توريد
األسلحة النارية
ترخيص توريد
الذخائر

951241
331332
461058
461073
461057
461065
461066

وصف النشاط
أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة
مليادين وأهداف الرماية العسكرية

إصالح وصيانة أجهزة االتصاالت
العسكرية
إصالح وصيانة أنظمة التوجيه
وأنظمة الحرب اإللكترونية وأنظمة
املراقبة العسكرية
توريد املتفجرات العسكرية

شرح النشاط
تشمل جميع أنواع امليادين واألهداف العسكرية
ً
خصيصا لغرض االتصال ،والتحكم في االستخبارات
تشمل األنظمة واملعدات اإللكترونية املصممة
العسكرية ،أو املعدات املصممة ملنع هذه السيطرة
تشمل الرادارات واملستشعرات العسكرية وأنظمة املراقبة والتتبع وتحديد املواقع وملحقاتها
تشمل جميع أنواع املتفجرات لالستخدام العسكري

توريد األسلحة النارية الخفيفة
(للمنافسات الحكومية فقط)
تشمل القاذفات بجميع أنواعها والرشاشات الثقيلة
توريد األسلحة النارية الثقيلة
توريد الذخائر التقليدية لألسلحة
تشمل جميع أنواع الذخائر التقليدية لألسلحة النارية
النارية (للمنافسات الحكومية فقط)
توريد القنابل اليدوية والصواريخ
تشمل جميع أنواع القنابل اليدوية والصواريخ والذخائر املوجهة
والذخائر الذكية
تشمل املسدسات والرشاشات النارية

قائمة األنشطة
التجارية

دليل املستثمر
75
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

قائمة األنشطة التجارية التفصيلية بموجب الالئحة ()5/6
مجال الترخيص

ترخيص توريد املعدات
العسكرية

رقم الترميز(آيزك )ISIC
461061

توريد املركبات العسكرية

461062

توريد السفن العسكرية

461063

توريد الطائرات العسكرية

461064

461071

ترخيص توريد
التجهيزات الفردية
العسكرية

وصف النشاط

461068

توريد قطع غيار املنظومات
العسكرية (املركبات والطائرات
والسفن العسكرية)
توريد األجهزة التشبيهية (املحاكاة)
وأجهزة ومعدات القياس والفحص
واالختبار واملالجئ العسكرية

شرح النشاط
تشمل املركبات العسكرية املصفحة والبرمائية والدبابات ومركبات النقل العسكرية ومركبات القتال
العسكرية األخرى واملكونات الهيكلية للمركبات العسكرية واملركبات العسكرية املسيرة
تشمل جميع أنواع السفن العسكرية والزوارق العسكرية والقوارب العسكرية واملكونات الهيكلية
للسفن والزوارق والقوارب العسكرية والسفن العسكرية املسيرة
تشمل الطائرات العسكرية املجنحة والطائرات العسكرية املروحية والطائرات العسكرية بدون طيار
وطائرات النقل العسكري واملكونات الهيكلية لجميع أنواع الطائرات العسكرية
تشمل قطع غيار جميع أنواع املركبات العسكرية والطائرات العسكرية والسفن العسكرية
تشمل أجهزة املحاكاة التدريبية املخصصة لالستخدام العسكري وكاشفات األلغام وأجهزة القياس
وجميع أنواع املالجئ العسكرية

تشمل الخوذ والستر الواقية من الرصاص والعالمات والرتب العسكرية من املعدن واألحذية واملناظير
توريد املستلزمات الفردية العسكرية
العسكرية

قائمة األنشطة
التجارية

دليل املستثمر
76
مقدمة عن الهيئة
العامة للصناعات
العسكرية

رحلة املستثمرفي
قطاع الصناعات
العسكرية

التصاريح
التأسيسية

تراخيص
التصنيع العسكري

تراخيص تقديم
الخدمات العسكرية

تراخيص توريد
املنتجات أو
الخدمات العسكرية

األسئلة الشائعة
والجهات ذات
العالقة

قائمة األنشطة التجارية التفصيلية بموجب الالئحة ()6/6
مجال الترخيص

رقم الترميز(آيزك )ISIC

تابع  -ترخيص توريد
التجهيزات الفردية
العسكرية

461067

ترخيص توريد
اإللكترونيات
العسكرية

461072

وصف النشاط
توريد األسلحة الفردية العسكرية
الخفيفة (أسلحة مكافحة الشغب)

شرح النشاط
تشمل املعدات املستخدمة الحتواء أعمال الشغب مثل بدلة مكافحة الشغب ،خوذة مكافحة الشغب،
درع مكافحة الشغب ،سترة واقية ،خوذة واقية ،واقي وجه مضاد للرصاص ،وعص ي كهربائية
ً
خصيصا لغرض االتصال ،والتحكم في االستخبارات
تشمل األنظمة واملعدات اإللكترونية املصممة

توريد اإللكترونيات وأجهزة
العسكرية ،أو املعدات املصممة ملنع هذه السيطرة باإلضافة إلى األنظمة واملعدات اإللكترونية
االتصاالت وأنظمة القيادة والتوجيه
ً
خصيصا ألغراض التوجيه والتتبع واملراقبة ،بما في ذلك معدات معالجة الصور أو معدات
املصممة
والتحكم العسكرية
مكافحة املراقبة لالستخدام العسكري ،وأجهزة استشعار لألسلحة أو املنظومات العسكرية

ملزيد من املعلومات يرجى التواصل عبر:
إدارة التراخيص الصناعية العسكرية
الهاتف+966 11 282 1022 :
البريد اإللكترونيlicensing@gami.gov.sa :
بوابة الهيئة اإللكترونيةlicensing.gami.gov.sa :
موقع الهيئة اإللكترونيwww.gami.gov.sa:
ً
تنويه :هذا الدليل قابل للتعديل والحذف واإلضافة مستقبال

