
المملكة العربية السعودية 
وزارة الــداخــليـــة

( استمارة رخصة سالح )

صورة شمسية  استامرة رقم (                       )

٤×٦ ملونة 

ذات خلفية بيضاء

تاريخ الطلب:       /      /      ١٤هـ
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رقم السجل املدين:االسم رباعياً:

املهنــة:مكان امليالدتاريخ امليالد:

جـــّوال:عــمــل:الهاتف / منزل:

رقم املبنى :الشارع :الحـي :العنوان / املدينة:

شخصين يمكن اإلتصال بهم عند الحاجة :

الجوال هاتف المنزل هاتف العمل رقم الهويـة االسم الثالثي
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تم اإلطالع على الشروط والعقوبات المحّددة في النظام وأتعّهد بالتقيد بالشروط ، وعلى ذلك جرى التوقيع.

التوقيع : .............................................................................  التاريخ :          /         /       ۱٤هـ .

إضافة سالح لرخصة. تجديد رخصة. رخصة جديدة.نوع الطـلــب :

نصف رشاش. بندقية. مسدس.نوع الســالح :

 اقـتـنـاء. حــمــل.نوع الترخيص:

الموديل المصنع (الماركة) الصناعة العيار رقم السالح اللغة

التيني

عـربـي

عدد الذخيرة: .............................................................

وصف السالح ( نقل جميع ما على أجزاء السالح من أحرف وأرقام ورموز )

اسم فاحص السالح : ..............................................................................................................................................   التوقيع : ........................................................................

مسجل المعلومات في الحاسب اآللي

االسم :........................................................................

التوقيع :.....................................................................

التصديق على سالمة اإلجراء

السجل المدني :

الــختــــــم

االسم :........................................................................

التوقيع :.....................................................................

السجل المدني :

رقــم المـلـــف :     ................................/............../...............

Form ID : A01

بندقية هوائية.

بمراجعة بيانات المتقدم ومعلومات السالح وما ورد في المادة التاسعة من نظام األسلحة والذخائر والشروط الواردة في (۲/۹) من الالئحة التنفيذية للنظام اتضح :-

 أهلية املتقدم للحصول عىل الرخصة املطلوبة.
 عدم أهلية املتقدم للحصول عىل الرخصة املطلوبة بسبب:

 مخالفة الرشط الوارد يف ٢/٩/ب مخالفة الرشط الوارد يف ٢/٩/أ مخالفة الرشط الوارد يف ٢/٩/ج

 سبب آخر : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

تسجيل سالح متنازل عنه.
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( استمارة رخصة سلاح )
استمارة رقم (                       )
صورة شمسية 
٤×٦ ملونة
ذات خلفية بيضاء
تاريخ الطلب:       /      /      ١٤هـ
يـعـبــــأ مـــن قبــــــل مــقــــدم الـطــلــــــب
شخصين يمكن الإتصال بهم عند الحاجة :
الجوال
هاتف المنزل
هاتف العمل
رقم الهويـة
الاسم الثلاثي
لـلإســـــتـــخــــــدام الـــــرســــــمـــــــــي
تم الإطلاع على الشروط والعقوبات المحدّدة في النظام وأتعهّد بالتقيد بالشروط ، وعلى ذلك جرى التوقيع.
التوقيع : .............................................................................  التاريخ :          /         /       ١٤هـ .
نوع الطـلــب :
نوع الســلاح :
نوع الترخيص:
الموديل
المصنع (الماركة)
الصناعة
العيار
رقم السلاح
اللغة
لاتيني
عـربـي
عدد الذخيرة: .............................................................
وصف السلاح ( نقل جميع ما على أجزاء السلاح من أحرف وأرقام ورموز )
اسم فاحص السلاح : ..............................................................................................................................................   التوقيع : ........................................................................
مسجل المعلومات في الحاسب الآلي
الاسم :........................................................................
التوقيع :.....................................................................
التصديق على سلامة الإجراء
السجل المدني :
الــختــــــم
الاسم :........................................................................
التوقيع :.....................................................................
السجل المدني :
رقــم المـلـــف :     ................................/............../...............
Form ID : A01
بمراجعة بيانات المتقدم ومعلومات السلاح وما ورد في المادة التاسعة من نظام الأسلحة والذخائر والشروط الواردة في (٢/٩) من اللائحة التنفيذية للنظام اتضح :-
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