أثرية في منازلهم
آلية الترخيص للراغبين باقتناء أسلحة َّ
َّ
َّ
يتوجب على الراغبين في اقتناء أسلللأث أ رَّيث في منزله االس للتأ للات على ترخيص من
و ازرة الدفاع الوطني وفق اآل َّليث اآلتيث:
طا ،شللخ لويا أو بواسللطث
-1رفع طلب إلى و ازرة الدفاع الوطني وفق األنموذج المرفق رب ً
قانونا أو بواسطث البريد.
من ينوب عنه ً

 -2بعد د ارس للث الطلب ،يتح تأديد ما إذا تانأل األس لللأث موب للوع طلب الترخيص تدخت
بل ل ل ل ل ل للمن فيث األسل ل ل ل ل ل لللأث األ رَّيث (الأالث األولى) أو تلك التي يلزمها تعطيت (الأالث
ال انيث).
 -3تقوح و ازرة الدفاع الوطني بما يلي:
أ -في الأالث األولى :اسللت للدار ترخيص ل للاأب العيقث بأيازة األسلللأث الم ل َّلن ث
َّ
المأدد بموجب الطلب.
أ رَّيث في العنوان
يأا مأ َّدد
ب -في الأالث ال انيث :منح للاأب العيقث أو من ينوب عنه قانونا ت لر ً
َّ
التاريخ و َّ
ليتمتن بموجبه من نقت األس لللأث التي يلزمها تعطيت
المدة ( ي ث َّأياح عمت)
وتسليمها للواء اللوجستي لي ار إلى تعطيلها وفق التعليماأل.
تح تعطيلها)
بعد ذلك ،يتح ا ل للدار ترخيص ل ل للاأب العيقث بأيازة األس ل لللأث (التي َّ
في العنوان المأل َّلدد بموجللب الطلللب على أن يتبل ل ل ل ل ل ل َّلمن الترخيص اإلذن بنقلهللا إلى
َّ
العنوان اآلنف الذتر بالتاريخ و َّ
المأد َدين بعد استيمها من اللواء اللوجستي.
المدة

أثرية
طلب لالستحصال على ترخيص حيازة أسلحة َّ
جانب وزارة الدفاع الوطني
-1معلومات شخصيَّة:
اإلسم الثالثي
تاريخ الوالدة
رقم السجل
عنوان السكن
العنوان المطلوب حيازة األسلحة
فيه موضوع طلب الترخيص

-2معلومات متعلِّقة باألسلحة:
العدد

المتسلسل

نوع السالح

الرقم

المتسلسل
للسالح

1
2
3
4
5

العالمة التجاريَّة

مالحظات

تصريح شخصي

َّ
بناء لما َّ
المأددة تامت َّ
هويتي أعيه أرجو الموافقث على منأي ترخيص لأيازة األسلأث
تقدح ،أنا الموقِّع أدناه
ً
َّ
المأدد على أن أتون مسؤوًال عن أي برر ينتج عن أيازتها متعهِّ ًدا بعدح
األ رَّيث موبوع الطلب في العنوان
تأويرها الأقًا لت بح

الأث االستعمات.

التاريخ...........................
التوقيع ..........................

يرفق بالطلب:

 -1إخراج قيد أل ل ل ل ل للأاب العيقث يعود تاريخه ل ترة ال تتجاوز سل ل ل ل للتث أشل ل ل ل للهر من تاريخ تقديح
الطلب.
 -2سج ّت عدلي يعود تاريخه ل ترة ال تتجاوز الشهر من تاريخ تقديح الطلب.
 -3إفادة ستن من مختار المألَّث.
-4

( )27×21س ل ل للح لت ّت قطعث س ل ل للي موب ل ل للوع طلب

ملونث واب ل ل للأث المعالح قيا
ل ل للورة َّ

الترخيص تُظهر الرقح المتسلست في أات وجوده مرقَّمث طبقًا للعدد المتسلست باإلبافث إلى
يتبمن تافث ال ور.
مدمج
َّ
قرص َّ
 -5ت ريح شخ ي موقع من قبت

اأب العيقث.

