
 

 منازلهمأسلحة أثريَّة في  الترخيص للراغبين باقتناء آليَّة

خيص من ر ث في منزله االسلللتأ لللات على تفي اقتناء أسللللأث أ ريَّ  الراغبينيتوجَّب على 
 :اآلتيثليَّث وزارة الدفاع الوطني وفق اآل

 اسللطثشللخ لليوا أو بو  ،موذج المرفق ربًطانألالدفاع الوطني وفق ارفع طلب إلى وزارة  -1
 لبريد.ا أو بواسطث اقانونً  من ينوب عنه

بعد دراسلللث الطلب، يتح تأديد ما إذا تانأل األسللللأث موبلللوع طلب الترخيص تدخت   -2
الث )الأ أو تلك التي يلزمها تعطيت )الأالث األولى( بللللللللللللللمن فيث األسلللللللللللللللأث األ ريَّث

 .ال انيث(
 :ما يليتقوح وزارة الدفاع الوطني ب  -3

اسللت للدار ترخيص ل للاأب العيقث بأيازة األسلللأث الم للنَّ ث : في الأالث األولى -أ
 أ ريَّث في العنوان المأدَّد بموجب الطلب.

دَّد ا ت للريًأا مأالعيقث أو من ينوب عنه قانون منح  للاأب ال انيث: ثفي الأال -ب
التاريخ والمدَّة ) ي ث أيَّاح عمت( ليتمتَّن بموجبه من نقت األسلللللأث التي يلزمها تعطيت 

 لتعليماأل.اللوجستي لي ار إلى تعطيلها وفق اتسليمها للواء و 
 (لهاالتي تحَّ تعطي)بعد ذلك، يتح ا لللللدار ترخيص ل لللللاأب العيقث بأيازة األسللللللأث 

ى بنقلهللا إل اإلذن على أن يتبللللللللللللللمَّن الترخيص في العنوان المأللدَّد بموجللب الطلللب
 العنوان اآلنف الذتر بالتاريخ والمدَّة المأدََّدين بعد استيمها من اللواء اللوجستي. 

 
 

 



 

 

 الستحصال على ترخيص حيازة أسلحة أثريَّةطلب ل

 جانب وزارة الدفاع الوطني

 معلومات شخصيَّة:-1

  اإلسم الثالثي
  تاريخ الوالدة
  رقم السجل  

  عنوان السكن
العنوان المطلوب حيازة األسلحة 

 فيه موضوع طلب الترخيص
 

 

 

 معلومات متعلِّقة باألسلحة:-2
 
العدد 

 المتسلسل
الرقم  نوع السالح

المتسلسل 
 للسالح

 مالحظات العالمة التجاريَّة

1     
2     
3     
4     
5     



 

 

 تصريح شخصي 

 

المأدَّدة تامت هويَّتي أعيه أرجو الموافقث على منأي ترخيص لأيازة األسلأث بناًء لما تقدَّح، أنا الموقِّع أدناه 
األ ريَّث موبوع الطلب في العنوان المأدَّد على أن أتون مسؤواًل عن أي برر ينتج عن أيازتها متعهًِّدا بعدح 

 تأويرها الأًقا لت بح  الأث االستعمات.

 
 
 

 التاريخ...........................

 التوقيع ..........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 يرفق بالطلب:
 

إخراج قيد أل للللللللللأاب العيقث يعود تاريخه ل ترة ال تتجاوز سللللللللللتث أشللللللللللهر من تاريخ تقديح  -1
 الطلب.

 .سجّت عدلي يعود تاريخه ل ترة ال تتجاوز الشهر من تاريخ تقديح الطلب -2
 .إفادة ستن من مختار المألَّث -3
نث  -4 ( سللللللللح لتّت قطعث سللللللللي  موبللللللللوع طلب 27×21وابللللللللأث المعالح قيا  ) للللللللورة ملوَّ

الترخيص ُتظهر الرقح المتسلست في أات وجوده مرقَّمث طبًقا للعدد المتسلست باإلبافث إلى 
 قرص مدمَّج يتبمَّن تافث ال ور. 

  .ت ريح شخ ي موقع من قبت  اأب العيقث -5
 


