
اململكة العربية السعودية 

التاريخ:            /              /           ١٤ هـ وزارة الــداخــليـــة

منوذج طلب مامرسة نشاط يتعلق باألسلحة والذخائر

ً السجل املدين:االسم رباعيا

هاتف:

املدينة:املنطقة:العنوان

جوال:

تم االطالع عىل الرشوط واألحكام الواردة يف نظام األسلحة والذخائر والئحته التنفيذية واتعهد بالتقيد بها. 

توقيع صاحب الطلب: ................................................               التاريخ:          /            /         ١٤هـ        

                                                                                                                                                             

                                                                         

Form ID :A06

السجل التجاري: اسم املؤسسة/الرشكة

 نوع الطلب:             

 استرياد وبيع أسلحة أثرية. استرياد وبيع بنادق هوائية. استرياد وبيع أسلحة نارية. نوع النشاط:            

صيانة أسلحة نارية فردية وأسلحة الصيد وأسلحة التامرين والبنادق الهوائية.

بدل فاقد.إضافة.تجديد.جديد.

     الرمز :    ( الرمز يعبأ من قبل طالبي استرياد وبيع البنادق الهوائية )

        رأي مدير رشطة املنطقة :                  

ال اوافق عىل الطلب.اوافق عىل الطلب.

     املربرات :. 

  

                                

علاًم بأن  :
                     ١ - عدد األشخاص املرصح لهم مبزاولة النشاط باملنطقة رقاًم   (                 )   كتايتاً (                                                ) . 

                     ٢ - عدد األشخاص املرصح لهم مبزاولة النشاط باملحافظة رقام  (                  )   كتايتاً (                                              ) .

مدير رشطة املنطقة 

االسم :

الرتبة :

التوقيع :

    التاريخ  :          /              /           ١٤ هـ 

         رأي األمن العام :                          

 بناًء عىل املرئيات واملربرات التي أوضحها مدير رشطة املنطقة  بعالية نرى.

عدم املوافقة عىل الطلب.املوافقة عىل الطلب.

مدير اإلدارة العامة لألسلحة واملتفجرات

     التاريخ  :

                التوقيع :

                  الرتبة :

                  االسم :

الختم الرسمي
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          /              /           ١٤ هـ 


المملكة العربية السعودية
وزارة الــداخــليـــة
التاريخ:            /              /           ١٤ هـ 
نموذج طلب ممارسة نشاط يتعلق بالأسلحة والذخائر
العنوان
تم الاطلاع على الشروط والأحكام الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية واتعهد بالتقيد بها.
توقيع صاحب الطلب: ................................................               التاريخ:          /            /         ١٤هـ       
                                                                                                                                                            
                                                                         
Form ID :A06
 نوع الطلب:                                              
 نوع النشاط:                                              
     الرمز :    ( الرمز يعبأ من قبل طالبي استيراد وبيع البنادق الهوائية )
        رأي مدير شرطة المنطقة :                                              
     المبررات :.
 
                                
علماً بأن  :
                     ١ - عدد الأشخاص المصرح لهم بمزاولة النشاط بالمنطقة رقماً   (                 )   كتايتاً (                                                ) .
                     ٢ - عدد الأشخاص المصرح لهم بمزاولة النشاط بالمحافظة رقما  (                  )   كتايتاً (                                              ) .
مدير شرطة المنطقة 
          /              /           ١٤ هـ 
    التاريخ  :
         رأي الأمن العام :                                               
 بناءً على المرئيات والمبررات التي أوضحها مدير شرطة المنطقة  بعالية نرى.
مدير الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات
     التاريخ  :
الختم الرسمي
الختم الرسمي
يعـبأ من قبل طالب الرخـصـة
للإستخدام الرسمي
          /              /           ١٤ هـ 
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