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المملكة العربية السعودية 
وزارة الــداخليـــة 

 

( نموذج طلب نقل سالح مرخص باألقتناء)

Form ID :A06

صورة شمسية  

٤×٦ ملونة 

ذات خلفية بيضاء

تم مطابقة  البيانات والمعلومات الواردة اعاله  بالحاسب اآللي واتضح 

               مدير إدارة األسلحة والمتفجرات 
  

بشرطة منطقة ......................................................... 
األسم:................................................................ 
الرتبة:................................................................ 
التوقيع:..............................................................

الغرض من التنقل بالسالح:

عدد الذخيرة العيار الماركة رقمه نوع السالح

السفر:

المقر بما فيه

التـوقيــــــع :.............................................

األســم :................................................

عدم تطابقهاتطابقها
بناًء على الصالحية الممنوحة لنا بموجب المادة (١ / ٢٣) من نظام األسلحة والذخائر 

للمذكور بالتنقل بالسالح المشار إليه اعاله خالل الفترة من تاريخ   /     /     ١٤٣ه  إلى تاريخ     /       /     ١٤٣هـ
اليسمحيسمح

تاريخ األنتهاء:         /          /       ١٤هـ    رقم الرخصة:

تاريخ الطلب:         /          /           ١٤هـ    

األسم رباعيًا:

المكان الذي يرغب األنتقال بالسالح إليه:مكان إقامة مالك السالح:

السكن:

أخرى:
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يعتبر هذا النموذج الغيًا نظاميًا في الحاالت التالية: 
- أي تغير أو كشط في المعلومة المدّونة. 

- انتهاء الفترة الزمنية المحددة للنقل. 
- عدم وجود رخصة السالح مع مالكه أثناء التنقل أو استخدام السالح في الصيد. 

- االنتقال إلى مدينة أو وجهة أخرى غير المحددة بالنموذج. 
 

أقر أنا المواطن الموضحة هويتي بعاليه بالتالي:  
- أن المعلومات  المدّونة اعاله صحيحه. 

- أن ال أصيد بالسالح الذي سمح لي بالتنقل به. 
- أقر بأنه يجوز للجهات المختصة إتخاذ مايلزم حيال مصادرة السالح  

 المشار إليه في حال حمله لغير الغرض المحدد بعاليه. 
 - عدم اإلخالل باألنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بنظام األسلحة  

 والذخيرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٥ وتاريخ ٢٥/ ٧ / ١٤٢٦هـ .


يعبأ من قبل طالب الرخصة
المملكة العربية السعودية
وزارة الــداخليـــة
 
( نموذج طلب نقل سلاح مرخص بالأقتناء)
Form ID :A06
صورة شمسية 
٤×٦ ملونة
ذات خلفية بيضاء
تم مطابقة  البيانات والمعلومات الواردة اعلاه  بالحاسب الآلي واتضح 
               مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات
 
بشرطة منطقة .........................................................
الأسم:................................................................
الرتبة:................................................................
التوقيع:..............................................................
الغرض من التنقل بالسلاح:
I:\LOG_MOI.TIF
عدد الذخيرة
العيار
الماركة
رقمه
نوع السلاح
المقر بما فيه
التـوقيــــــع :.............................................
الأســم :................................................
بناءً على الصلاحية الممنوحة لنا بموجب المادة (١ / ٢٣) من نظام الأسلحة والذخائر
للمذكور بالتنقل بالسلاح المشار إليه اعلاه خلال الفترة من تاريخ   /     /     ١٤٣ه  إلى تاريخ     /       /     ١٤٣هـ
تاريخ الأنتهاء:         /          /       ١٤هـ    
تاريخ الطلب:         /          /           ١٤هـ    
الختم
للأسـتخـدام الـرسـمـي
تـعـليــمـات
يعتبر هذا النموذج لاغياً نظامياً في الحالات التالية:
- أي تغير أو كشط في المعلومة المدوّنة.
- انتهاء الفترة الزمنية المحددة للنقل.
- عدم وجود رخصة السلاح مع مالكه أثناء التنقل أو استخدام السلاح في الصيد.
- الانتقال إلى مدينة أو وجهة أخرى غير المحددة بالنموذج.
 
أقر أنا المواطن الموضحة هويتي بعاليه بالتالي: 
- أن المعلومات  المدوّنة اعلاه صحيحه.
- أن لا أصيد بالسلاح الذي سمح لي بالتنقل به.
- أقر بأنه يجوز للجهات المختصة إتخاذ مايلزم حيال مصادرة السلاح 
 المشار إليه في حال حمله لغير الغرض المحدد بعاليه.
 - عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بنظام الأسلحة 
 والذخيرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٥ وتاريخ ٢٥/ ٧ / ١٤٢٦هـ .
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