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  الداخلية وزارة
  ٢٠١٩ لسنة ١٣٠٠م ـرق قـرار

  بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات

  وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها

  الداخليةوزير 
   ؛ وتعديالته١٩٥٤ لسنة ٣٩٤األسلحة والذخائر رقم قانون بعد االطالع على 

  يين ؛ فى شأن الحراس الخصوص١٩٧٠ لسنة ٦٨وعلى القانون رقم 

   فى شأن هيئة الشرطة وتعديالته ؛١٩٧١ لسنة ١٠٩وعلى القانون رقم 

 فى شأن شركات حراسـة المنـشآت ونقـل          ٢٠١٥ لسنة   ٨٦وعلى القانون رقم    

  األموال وتعديالته ؛

ميات بعض المـصالح    ـديل مس ـ فى شأن تع   ٢٠١٨ لسنة   ١٥وعلى القانون رقم    

  بوزارة الداخلية ؛

   بشأن األسلحة وذخائرها ؛١٩٥٤ لسنة ١رقم وعلى قرار وزير الداخلية 

  ٦٨ بتنفيـذ القـانون رقـم        ١٩٧٠ لـسنة    ١٧٣٦وعلى قرار وزير الداخلية رقم      

   فى شأن الحراس الخصوصيين ؛١٩٧٠لسنة 

 بشروط الترخيص بمحـال     ١٩٩٥ لسنة   ١٩٠٨٤وعلى قرار وزير الداخلية رقم      

  تجارة األسلحة والذخائر ومحال إصالحها ؛

   بالالئحـة التنفيذيـة    ٢٠١٦نة  ـ لـس  ١٣٣يـر الداخليـة رقـم       وعلى قرار وز  

  لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل األموال ؛
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   :ررـــق
يشترط فى من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنـادق             -١ادة مـ

  :ضغط الهواء وضغط الغاز ما يأتى 
  . سنة ميالدية ١٨ أال يقل السن عن - ١
  .سيرة حسن السمعة  أن يكون محمود ال- ٢
   أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبـة جنايـة أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة                 - ٣

  .األمانة فى جريمة مخلة بالشرف أو 
 أال يكون قد سبق سحب أو إلغاء ترخيص سالحه أو ذخائره وذلك فيما عـدا        - ٤

  .حالة اإللغاء للفقد 
  .الجسمانية وحاستى السمع والبصر  تقديم شهادة طبية تفيد سالمة البنية الصحية و-  ٥
بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضـغط الهـواء       يقدم طلب التصريح     -٢ادة م

وضغط الغاز أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذى يقيم بدائرته طالب التـصريح    
على أن يحدد به نوع السالح المطلوب التصريح بـه والغـرض منـه ، مرفقًـا بـه                   

  :تية المستندات اآل
  . صورة بطاقة الرقم القومى سارية - ١
   .٤x٦ صورة شخصية ٢ عدد - ٢
  . صحيفة الحالة الجنائية سارية - ٣
  .تفيد لياقة الطالب صحيا )  نظر-باطنة ( شهادتين طبيتين - ٤
يقتصر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الـصوت للقـائمين    -٣ادة م

 بشأن الحراس الخصوصيين    ١٩٧٠ لسنة   ٦٨م القانون رقم    بأعمال الحراسة وفقًا ألحكا   
 فى شأن شركات حراسـة المنـشآت        ٢٠١٥ لسنة   ٨٦والئحته التنفيذية، والقانون رقم     
  .ونقل األموال ، والئحته التنفيذية 
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ويقدم طلب التصريح أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذى تقع فى دائرتـه               
  مـن المـادة  ) ٨ حتـى  ١( المنصوص عليها فى البنود من المنشأة مرفقًا به المستندات 

  من الالئحة التنفيذية لقـانون شـركات حراسـة المنـشآت ونقـل األمـوال              ) ٨(رقم  
  .المشار إليها 

التصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت بالنـسبة        يشترط فى    -٤ادة م
 مـن قـانون     )٢(للحراس الخصوصيين توافر الشروط المنصوص عليها فى المـادة          

   ، وبالنـسبة للقـائم بأعمـال الحراسـة    ١٩٧٠ لـسنة    ٦٨الحراس الخصوصيين رقم    
فى شركات حراسة المنشآت ونقل األموال توافر الشروط المنصوص عليها فى البنـود            

من الالئحة التنفيذية لقانون حراسة المنشآت ونقـل        ) ٧(من المادة رقم    ) ٧ حتى   ١(من  
  .األموال المشار إليها 

يشترط للتصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط          -٥ادة م
الغاز للنوادى الرياضية أن يوجد بها ميادين للرماية معتمدة مـن االتحـاد المـصرى               

  :للرماية ، وكذا غرف مؤمنة لحفظ السالح وفقًا لالشتراطات اآلتية 
  .ل والخارج  أن تكون مزودة بخزينة حديدية ، وكاميرات مراقبة من الداخ-١
  .ح األبواب وتأمين النوافذ والمطالت تأمينًا جيدا ي تصف- ٢
  .ة طبقًا للكود المصرى شتراطات الحماية المدني توافر ا- ٣

إدارة البحث الجنائى، إدارة الحماية المدنيـة ،        (وتشكل لجنة بالمديرية من ممثلى      
ع فى دائرتـه مقـر      رئيس قسم الرخص أو من يحل محله ، مأمور قسم الشرطة الواق           

، وذلك إلجراء المعاينة الالزمة والتحقـق مـن الـشروط الواجـب             ) النادى أو نائبه    
  .توافرها فى النادى قبل إصدار التصريح المطلوب 
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  فى حالة الموافقة لطالب التـصريح بـإحراز أو حيـازة مـسدسات              - ٦ ادةمـ
  سـالح وبنادق الصوت وضغط الهواء ضغط الغاز ، يتم صـرف تـصريح شـراء               

  ليقوم المـصرح لـه بالـشراء ، ويـتم رفـع بـصمة الـسالح               ) ١ ل شرطة    ١٣٦(
ويتوجه بعد ذلك بالسالح لجهة إصـدار        )  جهة البيع  - جهة الصنع    -  ماركة -أرقام  (

  ) .مرفق(التصريح الستكمال اإلجراءات وإصدار التصريح وفقًا للنموذج المعد لذلك 
وفقًـا للمـدة   أو المركز المخـتص  ن مأمور القسم    يصدر التصريح م    - ٧ة ادمـ

من قانون األسلحة والـذخائر المـشار إليـه    ) ٢(الزمنية المنصوص عليها بالمادة رقم      
وذلك بعد الكشف عنه جنائيا ، ولمأمور القسم أو المركز سلطة الموافقة على االستبدال              

 ضغط  أو التجديد لكافة أنواع األسلحة وصرف ذخائرها ، وكذا سلطة اإلضافة ألسلحة           
  .د التحقق من توافر االشتراطات الالزمة لذلك الغاز وضغط الهواء فقط بع

لمأمور القسم أو المركز رفض التصريح أو سحبه مؤقتًـا أو تقـصير              - ٨ادة م
مدته أو تقييده بأى شرط أو إلغاؤه، ويجوز التظلم من القرار خالل خمسة عشر يومـا                

ر رفض التظلم وجـب رفـع األمـر لقـسم           من تاريخ اإلخطار به ، فإذا رأى المأمو       
الرخص بالمديرية للعرض على مساعد مدير األمن لشئون األمن العام ليصدر قـرارا             

  .نهائيا فى ذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ عرض األمر إليه 
  .ويعتبر فوات الميعاد األخير دون البت فى التظلم بمثابة رفض للتظلم 

ل من األحوال التصريح بحيازة كاتمات أو مخفـضات        ال يجوز بأى حا    - ٩ادة م
  . لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز اتالصوت أو التلسكوب

إذا تنازل حامل التصريح عن السالح المصرح به بـالبيع أو بغيـره            - ١٠ادة م
 من التصرفات الناقلة للملكية إلى أحد تجار األسلحة المرخص لهم بذلك أو إلى شخص             
مصرح له بإحراز وحيازة مثل تلك النوعية من األسلحة ، وجب عليه تقديم التـصريح               
إلى الجهة المقيد بها للتأشير عليه بذلك ، وعلى المتنازل إليه تقديم السالح إلى الجهـة                

  .ذاتها للتحقق من أوصافه 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  یولیة١٤ فى )ب( تابع ١٥٨ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٦

  وعلى المصرح له فى حالة فقد السالح المصرح به أو تلفـه أو فقـد التـصريح                
  .ه إبالغ جهة اإلصدار إلجراء تحقيق فى الواقعة والتأشير بنتيجته فى سجالتها أو تلف

  يقدم طلب تجديد التصريح قبل نهاية مدته بثالثين يوما علـى األقـل         - ١١ادة مـ
إلى الجهة المقيد بها السالح على أن يسلم للطالب إيصال موضحا به بيانات التـصريح           

  .وأوصاف السالح 
 هاية مدة التصريح بخمسة عشر يومـا       التجديد قبل ن   ت فى طلب  وعلى المأمور الب  

ى طالب التصريح تقديم سـالحه للتأكـد   ، فإذا وافق على التجديد وجب عل    على األكثر   
ويجوز تكليف طالب التصريح عند التجديد      . من مطابقته لألوصاف الواردة بالتصريح      

من هذا القرار للتحقق    ) ٤،٣،٢(نصوص عليها فى المواد أرقام      بتقديم أى مستند من الم    
  .من توافر الشروط 

وفى حالة الرفض يودع السالح فى القسم أو المركز وتسرى بشأنه أحكام قـانون              
  .األسلحة والذخائر 

يصدر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضـغط        - ١٢ادة م
لى علـى النمـوذج   الهواء وضغط الغاز وفقًا لرخصة مؤمنة مدرجة بشبكة الحاسب اآل     

  .المعد لذلك 
   :تكون كمية الذخيرة المصرح بها وكيفية الصرف منها على النحو اآلتى -  ١٣ادة م

  طلقة صوت سـنويا تـصرف علـى دفعـات بالنـسبة لمـسدسات      ) ٤٠٠(عدد  
  .وبنادق الصوت 

خردقة رش سنويا تصرف على دفعات بالنسبة لمسدسات وبنـادق          ) ٨٠٠٠(عدد  
  . الغاز متى كانت من نفس العيار ضغط الهواء وضغط

  )٢ - ل شـرطة  ١٣٦نمـوذج  (ويكون الصرف بموجب تصريح شراء ذخيـرة   
  .وال يجوز التصريح بأى ذخائر إال لمن يصرح له بحمل تلك األسلحة 
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  تكون الكميات التـى يـسمح بهـا سـنويا للتـاجر المـرخص لـه                - ١٤ادة م
از وذخائرها بقرار من مساعد     من مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغ       

   :وزير الداخلية لقطاع األمن العام وفقًا للكميات اآلتية
  .من مسدسات وبنادق الصوت ) ٥٠٠(عدد 
  .من مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز ) ٥٠٠(عدد 
  .من ذخيرة مسدسات وبنادق الصوت ) ٤٠٠٠٠(عدد 
  .ء وضغط الغاز من ذخيرة مسدسات وبنادق ضغط الهوا) ٢٠٠٠٠٠(عدد 

ويجوز التصريح للتاجر بكميات إضافية متى تقدم التاجر بمبررات يقبلها مـساعد            
  .الوزير لقطاع األمن العام 

وعلى المرخص له باالتجار فى تلك األسلحة وذخائرها أن يمسك دفترين يقيد فى             
  .أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات 

 كل من يحمل التصريح وفقًا ألحكام هذا القرار عند تغييـر     يجب على  - ١٥ادة م
  محل إقامته إبالغ الجهة المقيد بها السالح ، وعليها أن تؤشـر بـذلك فـى سـجالتها                 

ق من تغيير محل اإلقامة فعليا ، وأن ترسل الملف الخاص بـه         قوفى التصريح بعد التح   
  أن أو المنـشأة   إلى قسم أو مركز الشرطة الـذى يقـيم فـى دائرتـه صـاحب الـش                

  .بحسب األحوال 
ـ    -قسم أو مركز الـشرطة      (من   بكل   ١٣٥ويتم إنشاء سجل رقم      رخص  قـسم ال

يدون فيه كافة البيانات الخاصة     )  اإلدارة العامة للرخص بقطاع األمن العام      -بالمديرية  
  .بالتصريح والسالح المصرح به ومالكه 

صـالح أو نقـل   اإل أو   يقتصر االتجـار أو االسـتيراد أو التـصنيع         - ١٦ادة م
مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها على المرخص لهـم            

صالح أو النقل وفقًا ألحكـام قـانون األسـلحة    ر أو االستيراد أو التصنيع أو اإل    باالتجا
  . والقرارات المنفذة له١٩٥٤ لسنة ٣٩٤والذخائر رقم 
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ادق الصوت وضغط الهواء يجب على حائزى ومصنعى مسدسات وبن - ١٧ادة مـ
وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم وفقًا ألحكام هذا القرار فى خالل ستة أشـهر              

  :من تاريخ العمل به ، وذلك على النحو اآلتى 
   بالنــسبة لحــائزى األســلحة مــن األشــخاص الطبيعيــة واالعتباريــة:أوالً 

  :والنوادى الرياضية 
خائرها أو الممثل القانونى بالنسبة لـشركات       يتقدم حائز أو محرز تلك األسلحة وذ      

هة التى يعمـل بهـا الحـراس        حراسة المنشآت ونقل األموال والنوادى الرياضية والج      
 محل إقامتـه أو التـابع لـه محـل       لهن إلى قسم أو مركز الشرطة التابع        الخصوصيو

جهـة  الحراسة بالنسبة لشركات حراسة المنشآت ونقل األموال والنوادى الرياضـية وال         
ن ، للسير فى إجراءات التصريح وفقًا لإلجـراءات  التى يعمل بها الحراس الخصوصيو    

  .المبينة فى هذا القرار 
   :بالنسبة لتجار تلك األسلحة -ثانيا 

 عـضويتها  دير األمن لشئون األمن العام تـضم فـى  رئاسة مساعد متشكل لجنة ب  
م ورئيس قـسم الـرخص   مأمور القسم أو مركز الشرطة المختص ومفتش مباحث القس       

 - ماركـة  -أرقـام  (بالمديرية لجرد المحل أو النادى للتأكد من أن تلك األسلحة تحمل     
  .وإثباتها فى دفتر وارد مخصص لتلك النوعية من األسلحة والذخائر ) بلد المنشأ

فى حالة عدم توافر البيانات المشار إليها لدى التـاجر ، تـودع تلـك األسـلحة                 
مـن قـانون   ) ٤(القسم أو المركز ، ويسرى بشأنها أحكـام المـادة          والذخائر بمخازن   
  .األسلحة والذخائر 

 عليـه ترخيص المنصوص التسرى أحكام اإلعفاء من الحصول على    - ١٨ادة مـ
من قانون األسلحة والذخائر المشار إليه على األسـلحة وذخائرهـا           ) ٥( رقم   المادةفى  

  .التى ينظم هذا القرار التعامل معها 
، ويعمل به مـن اليـوم التـالى         الوقائع المصرية   بينشر هذا القرار     - ١٩ة ادمـ

  .لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصه تنفيذه 
  وزير الداخلية

  حممود توفيق
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  منوذج تصريح بإحراز وحيازة
  مسدسات وبنادق الصوت وضغط اهلواء وضغط الغاز

    :الوجه األمامى 
                                                                                          رقم التصريح              مجهورية مصر العربية

  وزارة الداخلية
  مديرية أمن

  تصريح بإحراز وحيازة
  ضغط الغازمسدس وبنادق صوت أو ضغط هواء أو 

  :االســــــــــــم 
  :الرقم القـومى 
  :الوظيـــفــــــة 

  :امـة حمل اإلقــــ
  :املديرية /القسم أو املركز 

  توقيع مدير األمن:                                                                                 تاريخ وجهة اإلصدار 
  نتــــهاء تـاريـــخ اال

  أوصاف السالح
  :الوجه اخللفى 

    جهة الصنع                        ة      املارك                                 النوع   
  الغرض                          الرقم                                        العيار   
    جهة الصنع                           املاركة                                    النوع   
  الغرض                          الرقم                                        العيار   
    جهة الصنع                           املاركة                                    النوع   
  الغرض                          الرقم                                        العيار   

  رقم مسلسل

  
  :ملحوظة 

ة        سیتم تكلیف   ا للتكلف  مطابع الشرطة بطباعة التصریح بالعالمات المائیة المؤمنة وفًق
  .ع الرخص لضمان عدم التزویر أو التالعب فى البیانات االتى تقررھا أسوة بباقى أنو

  

  صورة
 شخصية

 الخاتم
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١٠

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية
  رئيس مجلس اإلدارة    

  عماد فوزى فرج حممد/ مهندس
  ٢٠١٩ لسنة ٢٦٨اع بدار الكتب رقم اإليد

١٣٠٩ - ١٦/٧/٢٠١٩ - ٢٠١٩ / ٢٥٠٥٠  
 

 


