
ترخيص منشأة صناعية

استثمار أجنبي

١٠٤٠٢١رمز المنشأة
تعديلنوع القرار

٢٢-٠٥-١٤٤٢تاريخ الترخيص
٤٢٢١٠٢١٠٩٥٠٢رقم القرار

٢٢-٠٥-١٤٤٢تاريخ القرار
٢٤-٠٦-١٤٤٥تاريخ االنتهاء

شركة مصنع المنتجات المعدنية المميزةاسم المنشأة الصناعية
٢٠٥٠٠١٤٤٥٥ السجل التجاري للمنشأة الصناعية

شركة مصنع المنتجات المعدنية المميزة شركة الشخصمالك المنشأة
الواحد

٢٠٥٠٠١٤٤٥٥رقم السجل التجاري الرئيسي
صُنع األلعاب واللعب / ٣٢٤٠النشاط الرئيسي

١٢١٠٣٠٠٥٢١٨١رقم رخصة الهيئة العامه لالستثمار

٩٦٦٥٤٦٥٠٠٧٩٨+هاتف
فاكس

(N26.239183551925365 ,E49.98055636882782) موقع المنشأة الصناعية
المنطقة الشرقية المنطقة

الدمامالمدينة

مائة و عشرون فرداَعدد العمالة ١٢٠
ثالثة عشر مليون و تسعمائة و سبعة و ثمانون ألفا  و خمسمائة و ستة ريال  و تسعة و ثالثون هللة١٣٩٨٧٥٠٦.٣٩حجم االستثمار

الوحدة الطاقة االنتاجية النشاط الصناعي وصف المنتج رمز المنتج

طن ٥٠.٠ ٢٥١١٥٩ / صناعة وتركيب المنتجات المعدنية المصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها والمستخدمة
في البناء والتشييد وأشغال معدنية مماثلة أخرى

ارفف معدنية ٧٣٠٨٩٠٢٠

متر مربع ٤٠٠.٠ ٣٢٩٠٤١ / صناعة مظالت ( شمس ، مطر ) لالستخدام الشخصي هياكل و مظالت ، بما فيها الهياكل
المركبه على عصى (سيقان)ـ

٦٦٠٣٢٠٠٠

طن ٢٥٠.٠ ٢٥٩٩٩٠ / أنشطة أخرى لصناعة منتجات المعادن المشكلة األخرى غير مصنفة في مكان أخر مشغوالت معدنية مطلية كهربائيا للغير ٨٣٠٢٤٩١٠

بندر بن إبراهيم الخريف

وزير الصناعة والثروة المعدنية



ترخيص منشأة صناعية

استثمار أجنبي

الوحدة الطاقة االنتاجية النشاط الصناعي وصف المنتج رمز المنتج

وحدة ١٥٠٠.٠ ٢٥١١٥٤ / صناعة وتركيب النوافذ واألبواب ابواب معدنية واطرها متنوعة ٧٣٠٨٣٠٠٠

وحدة ٥٠٠٠.٠ ٣٢٤٠٩٩ / أنشطة أخرى لصناعة األلعاب واللعب اصناف ومعدات العاب القوى والرياضه
البدنيه وادواتها

٩٥٠٦٩١٠٠

طن ١٥٠.٠ ٢٥٩١١٠ / صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو السبك
والدلفنة

واجهات معدنية ٧٢١٦١٠٠٠

طن ٢٠٠.٠ ٣٢٥٠٥١ / صناعة طاوالت الفحص الطبي وأثاث الجراحة اثاث مختبرات علمية ٩٤٠٣٦٠١٠

طن ٣٠٠٠.٠ ٣١٠٠٢١ / صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب والمطاعم والفنادق اثاث معدني ٩٤٠٣٢٠٩٠

وحدة ٢٠٠٠.٠ ٣٢٤٠٩٩ / أنشطة أخرى لصناعة األلعاب واللعب مالعب اطفال ٩٥٠٣٠٠٩٠

طن ٢٠٠.٠ ٣١٠٠٢١ / صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب والمطاعم والفنادق طاوالت الفحص،المجهرى وطاوالت
(بنوك)ـ المختبرات مجهزه من معدن

٩٤٠٣٢٠٣٠

بندر بن إبراهيم الخريف

وزير الصناعة والثروة المعدنية



التعليمات الخاصة بتنفيذ الترخيص

االلتزام بمواد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
والئحته التنفذية.

عدم إجراء أي توسعة أو تعديل فى المنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة.
االلتزام بتحديث بيانات المصنع كل ستة اشهر من خالل موقع الوزارة االلكتروني.

الهيئة من  المتبناة  المواصفات  أو  المعتمدة  والمقاييس  للمواصفات  المنتجات  مطابقة  التزام 
والمقاييس. للمواصفات  السعودية 

االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث.
االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة.

القانونية القواعد  و  المحاسبية  لألصول  وفقًا  منتظمة  الصناعي  المشروع  حسابات  تكون  ان 
المرعية وأن يزود الوزارة بالميزانية العمومية مصادق عليها من محاسب قانوني لكل سنة مالية.

عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.
تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.

والمستندات السجالت  على  واإلطالع  الصناعي  المشروع  بدخول  الوزارة  لموظفي  السماح 
المشروع. نشاطات  من  ذلك  وغير  اإلنتاج  عملية  ومراقبة  والحسابات 

اليجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦

.٧

.٨

.٩

.١٠

.١١

www.mim.gov.sa


	Industry_License
	IndustryLicenseInstructions

