
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:- 

أفيد سعادتكم أنني اطلعت عىل ماورد يف املادة الثالثة واملادة التاسعة من نظام األسلحةوالذخائر الصادر باملرسوم املليك رقم

بيع محل  لفتح  الالزمة  واإلجراءات  الرشوط  بشأن  املحددتني  للامدتني  التنفيذية  الالئحة  وعىل  ١٤٢٦/٧/٢٥هـ  وتاريخ  م/٤٥ 

أسلحة نارية فردية واسترياد األسلحة والئحتها التنفيذية وعىل مواد العقوبات الواردة يف النظام وأرغب يف الحصول عىل رخصة

بيع أسلحة نارية فردية مع ذخريتها ومستلزماتها                                           

اململكة العربية السعودية 

وزارة الداخلية 

اإلدارة العامة لألسلحة واملتفجرات

منوذج طلب رخصة محل بيع أسلحة نارية فردية وذخريتها ومستلزماتها

رقم الهوية الوطنيةاالسم  

عنوان السكن   تاريخ امليالد   

الربيد االلكرتوين   العنوان الربيدي  

مكتبهاتف املنزل   رقم الجوال  

تاريخ آخر تجديد  رقم السجل التجاري  

تاريخ آخر تجديد  رقم االشرتاك بالغرفة التجارية 

سعادة مدير رشطة منطقة  

مبوافقة الجهة املختصة بوزارة الداخلية كام اطلعت عىل إعالن الوزارة بشأن الراغبني يف التقدم للحصول عىل رخصة محل بيع

خمسامئة قدره (٥٠٠.٠٠٠)  مببلغ  بنيك  ضامن  تقديم  ذلك  يف  مبا  املحددة  واإلجراءات  بالرشوط  باإللتزام  ومستعد  نارية  أسلحة 

اإلعالن حددها   التي  واإلجراءات  للرشوط  بإجتيازي  مرهونة  أنها  يقيناً  أعلم  التي  املبدئية  املوافقة  عىل  حصويل  بعد  ريال  ألف 

وقد أرفقت بطلبي هذا نسخة من هويتي الوطنية ونسخة من السجل التجاري ونسخة من اشرتايك بالغرفة التجارية.آمل املوفقة

عىل طلبي ولكم تحيايت ،،، 

 

واتعهد بعدم بيعها او التنازل عنها إالمبنطقةمبدينة

مقدم الطلب

االسم/ 

التاريخ/

التوقيع/

فاكس


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
أفيد سعادتكم أنني اطلعت على ماورد في المادة الثالثة والمادة التاسعة من نظام الأسلحةوالذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥هـ وعلى اللائحة التنفيذية للمادتين المحددتين بشأن الشروط والإجراءات اللازمة لفتح محل بيع أسلحة نارية فردية واستيراد الأسلحة ولائحتها التنفيذية وعلى مواد العقوبات الواردة في النظام وأرغب في الحصول على رخصة بيع أسلحة نارية فردية مع ذخيرتها ومستلزماتها                                           
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات
نموذج طلب رخصة محل بيع أسلحة نارية فردية وذخيرتها ومستلزماتها
بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما اطلعت على إعلان الوزارة بشأن الراغبين في التقدم للحصول على رخصة محل بيع أسلحة نارية ومستعد بالإلتزام بالشروط والإجراءات المحددة بما في ذلك تقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بعد حصولي على الموافقة المبدئية التي أعلم يقيناً أنها مرهونة بإجتيازي للشروط والإجراءات التي حددها  الإعلان وقد أرفقت بطلبي هذا نسخة من هويتي الوطنية ونسخة من السجل التجاري ونسخة من اشتراكي بالغرفة التجارية.آمل الموفقة على طلبي ولكم تحياتي ،،،
 
واتعهد بعدم بيعها او التنازل عنها إلا 
مقدم الطلب
التوقيع/
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