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قانون رقم )19( ل�سنة 2009
بتنظيم مزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�سة

نائب �أمري دولة قطر، نحن متيم بن حمد �آل ثاين  

بعد �الطالع على �لد�ستور،

وعلى �لقانون رقم )14( ل�سنة 1999 ب�ساأن �الأ�سلحة و�لذخائر و�ملتفجر�ت، 

و�لقو�نني �ملعدلة له،

 ،2002 ل�سنة   )5( رقم  بالقانون  �ل�سادر  �لتجارية  �ل�رشكات  قانون  وعلى 

و�لقو�نني �ملعدلة له،

وعلى قانون �لعمل �ل�سادر بالقانون رقم )14( ل�سنة 2004، و�لقو�نني �ملعدلة له، 

 ،2006 ل�سنة   )34( رقم  بقانون  باملر�سوم  �ل�سادر  �الت�ساالت  قانون  وعلى 

وعلى �قرت�ح وزير �لد�خلية،

وعلى م�رشوع �لقانون �ملقدم من جمل�س �لوزر�ء،

وبعد �أخذ ر�أي جمل�س �ل�سورى،

قررنا �لقانون �الآتي:

مادة )1(

�ملعاين  �لتاليــة،  و�لعبار�ت  للكلمات  تكون  �لقانون،  هذ�  �أحكام  تطبيق  يف 

�ملو�سحة قرين كل منها، ما مل يقت�س �ل�سياق معنى �آخر:
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وز�رة �لد�خلية.  : �لوز�رة 

وزير �لد�خلية.  : �لوزير 

�جلهة �ملخت�سة بالوز�رة، و�لتي يحددها �لوزير.  : �ل�سلطة �ملرخ�سة 

خدمات حر��سة وحماية �ملن�ساآت �أو �الأفر�د،  : �خلدمات �الأمنية �خلا�سة 

وغريها من �خلدمات �لتي يحددها �لوزير.   

�ل�رشكات �ملرخ�س لها مبز�ولة �خلدمات �الأمنية  : �رشكات �خلدمات �الأمنية �خلا�سة 

   �خلا�سة، وفقًا الأحكام هذ� �لقانون.

مادة )2(

�الأمنية  �خلدمات  ل�رشكات  �إال  �خلا�سة  �الأمنية  �خلدمات  مز�ولة  يجوز  ال 

�خلا�سة، بعد �حل�سول على ترخي�س بذلك من �ل�سلطة �ملرخ�سة، وفقًا الأحكام 

هذ� �لقانون.

ويحدد �لرتخي�س �خلدمة �أو �خلدمات �لتي يتم �لرتخي�س بها.

مادة )3(

ال يجوز �أن يت�سمن غر�س �ل�رشكة، �ملرخ�س لها وفقًا الأحكام هذ� �لقانون، 

�أي غر�س �آخر بخالف مز�ولة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة.

مادة )4(

ي�سرتط ملنح ترخي�س مز�ولة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة ما يلي:

1-  �أن تكون �ل�رشكة قطرية، و�أن يكون جميع مالكها من �لقطريني.

2-  �أن يكون مالك �ل�رشكة ح�سني �ل�سرية و�ل�سلوك.
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3-  �أال يكون قد �سبق �حلكم نهائيًا على �أي من مالك �ل�رشكة بعقوبة جناية، �أو 

يف جرمية من �جلر�ئم �ملوجهة �سد �أمن �لدولة، �أو يف جرمية خملة بال�رشف 

�أو �الأمانة ولو كان قد رد �إليه �عتباره.

مادة )5(

يقدم طلب ترخي�س مز�ولة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة، من �ساحب �ل�ساأن �أو 

من ميثله قانونًا، لل�سلطة �ملرخ�سة، على �لنموذج �ملعد لذلك م�سفوعًا بامل�ستند�ت 

�ملوؤيدة له.

تاريخ  �لبت يف �لطلب خالل خم�سة ع�رش يومًا من  �ل�سلطة �ملرخ�سة  وعلى 

تقدميه �إليها، ويعترب م�سي هذه �ملدة دون رد رف�سًا �سمنيًا للطلب.

ولذوي �ل�ساأن خالل خم�سة ع�رش يومًا من تاريخ �إخطارهم بقر�ر �لرف�س، 

بكتاب م�سجل م�سحوب بعلم �لو�سول، �أو من تاريخ �لرف�س �ل�سمني، �لتظلم 

للوزير.

�لتظلم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، ويكون قر�ره  ويبت �لوزير يف 

نهائيًا.

مادة )6(

ي�سدر �لرتخي�س ملدة ثالث �سنو�ت ميالدية، تبد�أ من تاريخ �سدوره، ويجوز 

جتديده ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة.

مادة )7(

مو�فقة  على  �حل�سول  قبل  �خلا�سة  �الأمنية  �خلدمات  �رشكات  ت�سجيل  يجوز  ال 

م�سبقة من �لوزير.



8

قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

مادة )8(

ال يجوز نقل ملكية �رشكة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة كليًا �أو جزئيًا �أو �إجر�ء �أي 

ت�رشف ب�ساأنها، �إال بعد �حل�سول على مو�فقة م�سبقة من �لوزير.

مادة )9(

يجب �أن يكون �ملدير �مل�سوؤول عن �إد�رة �رشكة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة من 

�ل�سباط �لقطريني، ممن �سبق لهم �خلدمة بقوة �ل�رشطة �أو بالقو�ت �مل�سلحة �لقطرية 

�أو باأي من �جلهات �لع�سكرية �الأخرى.

ويجوز للوزير ��ستـثـناء بع�س �ل�رشكات من هذ� �ل�رشط، وفقًا لالأ�سباب �لتي 

يقدرها لكل حالة.

مادة )10(

�رشكة  يف  �مل�ستخدمني  �الأفر�د  لعدد  �الأدنى  �حلد  �لوزير  من  بقر�ر  يحدد 

�خلدمات �الأمنية �خلا�سة، ملز�ولة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة، و�لو�سائل و�الأدو�ت 

�ل�رشكة، وذلك  تتوفر لدى  �أن  �لتي يجب  �مل�ستلزمات  و�ملهمات، وغريها من 

وفقًا للخدمة �أو �خلدمات �الأمنية �ملرخ�س بها.

مادة )11(

ي�سرتط يف فرد �خلدمة �الأمنية �خلا�سة ما يلي:

1-  �أال يقل عمره عن ثماين ع�رشة �سنة ميالدية.

2- �أن يكون ح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك.
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3-  �أال يكون قد �سبق �حلكم عليه نهائيًا بعقوبة �حلب�س ملدة تزيد على �ستة �أ�سهر 

�أمن  �ملوجهة �سد  �أو يف جرمية من �جلر�ئم  �عتباره،  �إليه  ولو كان قد رد 

�لدولة. 

وعلى غري �لقطري تقدمي �سحيفة حالته �جلنائية، مبا يثبت خلو �سجله 

من �جلر�ئم، على �أن تكون �ل�سحيفة موثقة من �ل�سفارة �لقطرية بدولته.

�للجنة  �قرت�ح  على  بناًء  �لوزير،  يحدده  �لذي  �لطبي،  �لفح�س  يجتاز  �أن    -4

�لطبية بالوز�رة.

5-  �أن يجتاز دورة تدريـبـية باأحد مر�كز �لتدريب �ملعتمدة �لتي حتددها �ل�سلطة 

�أو  �ملرخ�سة، وي�ستثنى من هذ� �ل�رشط، من �سبق له �خلدمة بقوة �ل�رشطة 

�لقو�ت �مل�سلحة �لقطرية �أو باأي من �الأجهزة �الأمنية �الأخرى يف �لدولة.

مادة )12(

تتحدد �لعالقة بني �رشكة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة وطالب �خلدمة، وفقًا للعقد 

�ملربم بينهما، ويخ�سع هذ� �لعقد ملو�فقة �ل�سلطة �ملرخ�سة.

�ملن�ساأة  �أو  �ملكان  �أعمالها يف حدود  �الأمنية �خلا�سة  وتبا�رش �رشكة �خلدمات 

�أو  �ملكان  نطاق  لها، وال ميتد عملها خارج  �الأمنية  تقدمي �خلدمات  �ملتعاقد على 

�ملن�ساأة �إال �إذ� كانت طبيعة �أو نوع �خلدمة تقت�سي ذلك.

�خلا�سة،  �الأمنية  للخدمات  منوذجية  عقود  و�سع  �ملرخ�سة  لل�سلطة  ويجوز 

لال�سرت�ساد بها و�لتعاقد على �أ�سا�سها.
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مادة )13(

يجب على �أفر�د �خلدمة �الأمنية �خلا�سة �أد�ء �أعمالهم، وفقًا ملا تقرره �لت�رشيعات 

باأفر�د  �ال�ستعانة  وعليهم  عليها،  �ملتعاقد  �خلدمات  بالدولة، ويف حدود  �لنافذة 

�ل�رشطة وتقدمي �ملعلومات و�مل�ساعدة لهم و�لتعاون معهم عند �ل�رشورة.

مادة )14(

ل�رشكات �خلدمات �الأمنية �خلا�سة، حتت �إ�رش�ف ورقابة �ل�سلطة �ملرخ�سة، 

مع  يتعار�س  ال  مبا  بها،  خا�سة  تردد�ت  على  ال�سلكية  �ت�سال  �أجهزة  ��ستعمال 

متطلبات �الأمن �لعام، وذلك بعد �حل�سول على �لرتخي�س �لالزم، وفقًا الأحكام 

قانون �الت�ساالت �مل�سار �إليه.

مادة )15(

يجوز ل�رشكات �خلدمات �الأمنية �خلا�سة ��ستئجار �الأ�سلحة �لنارية وذخائرها 

فيه �رشوط  �لوزير، حتدد  من  برتخي�س  �لوز�رة، يف كل حالة على حدة،  من 

�إعادتها  �لنارية وذخائرها وميعاد  �الأ�سلحة  و�سو�بط �ال�ستئجار، و�أحو�ل حفظ 

للوز�رة.

��ستري�دها  �أو  وذخائرها  �لنارية  �الأ�سلحة  �رش�ء  �ل�رشكات  لتلك  يجوز  كما 

�أنو�ع  فيه  �لوزير، حتدد  من  ترخي�س  لها، مبوجب  �ملرخ�س  �جلهات  عن طريق 

وكميات �الأ�سلحة و�لذخائر ومدة �رشيان �لرتخي�س.

ويكون مدير �ل�رشكة م�سوؤواًل عن حفظ �الأ�سلحة �لنارية وذخائرها يف مكان 

�آمن، تو�فق عليه �ل�سلطة �ملرخ�سة.
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مادة )16(

يحظر على �أفر�د �خلدمات �الأمنية �خلا�سة، حمل �الأ�سلحة �لنارية �أو �إجر�ء 

�أي تغيري يف �أجز�ئها، بغري ترخي�س من �لوزير.

وي�سدر ب�سو�بط حمل و��ستعمال �الأ�سلحة �لنارية وذخائرها وحفظها و�لتفتي�س 

عليها، قر�ر من �لوزير.

�حلر��سة  ومهمات  وو�سائل  �أدو�ت  ��ستعمال  �سو�بط  �لوزير  ويحدد 

�الأخرى.

مادة )17(

يجب �أن يكون لكل �رشكة خدمات �أمنية خا�سة، �سعار مميز لها مطبوع عليه 

�إثبات  وبطاقات  �أمنية خا�سة« وزي خا�س،  »�رشكة خدمة  عبارة  ظاهر  ب�سكل 

�سخ�سية خا�سة بها، ويكون كل ذلك معتمدً� من �ل�سلطة �ملرخ�سة. ويتعني �أال 

من  �أي  �أو  �لقطرية  �مل�سلحة  �لقو�ت  �أو  �ل�رشطة  قوة  لزي  م�سابهًا  �لزي  يكون 

�جلهات �لع�سكرية �الأخرى.

مادة )18(

�ل�سلطة  قبل  و�لتفتي�س من  للرقابة  �الأمنية �خلا�سة  تخ�سع �رشكات �خلدمات 

�ملرخ�سة بالكيفية �لتي تر�ها منا�سبة.

�لطابع  ذ�ت  �ملعلومات  تقدمي  �خلا�سة  �الأمنية  �خلدمات  �رشكة  على  ويجب 

�الأمني �لتي قد حت�سل عليها �أثناء مز�ولة ن�ساطها �إىل �لوز�رة.

�أو  معلومات  من  �ملرخ�سة  �ل�سلطة  تطلبه  ما  تقدمي  �ل�رشكات  تلك  وعلى 

بيانات.
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مادة )19(

ال يجوز ل�رشكات �خلدمات �الأمنية �خلا�سة �لتدخل يف �أي نز�ع يحدث بني 

�ملن�ساأة �ملتعاقد معها و�لعاملني بها، وال يحول ذلك دون حماية �ملن�ساأة �أو ممتلكاتها 

�أو �الأفر�د �لعاملني بها �أو �ملتعاملني معها من �أي �عتد�ء يقع من هوؤالء �لعاملني.

مادة )20(

�قت�ست  �إذ�  موؤقتة،  ب�سفة  وقفه  �أو  �لرتخي�س  �إلغاء  �لوزير  من  بقر�ر  يجوز 

�مل�سلحة �لعامة ذلك، �أو �إذ� �رتكبت �ل�رشكة �أي خمالفة الأحكام هذ� �لقانون، 

ويرتتب على �إلغاء �لرتخي�س �سطب �ل�رشكة من �ل�سجل �لتجاري.

ويجوز لذوي �ل�ساأن �لتظلم من قر�ر �لوزير �إىل رئي�س جمل�س �لوزر�ء خالل 

ثالثني يومًا من تاريخ �إخطارهم بذلك بكتاب م�سجل م�سحوب بعلم �لو�سول، 

ويتم �لبت يف �لتظلم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، ويعترب فو�ت هذ� �مليعاد 

رف�سًا �سمنيًا للتظلم.

كما يجوز بقر�ر من �لوزير، وملقت�سيات �مل�سلحة �لعامة، �إلغاء ترخي�س حمل 

�ل�سالح �لناري الأفر�د �خلدمات �الأمنية �خلا�سة.

مادة )21(

ال يجوز ل�رشكات �خلدمات �الأمنية �خلا�سة �أو غريها من �الأ�سخا�س �لطبيعيني 

�إال  �أمنية،  ��ست�سار�ت  تقدمي  �أو  خا�سة  �أمنية  تدريب  مر�كز  �إن�ساء  �ملعنويني  �أو 

�لتي ي�سدر  �ل�سلطة �ملرخ�سة، وفقًا لالإجر�ء�ت و�ل�رشوط  مبوجب ترخي�س من 

بها قر�ر من �لوزير.
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قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

مادة )22(

باحلب�س  يعاقب  �آخر،  قانون  عليها  ين�س  �أ�سد  عقوبة  باأي  �الإخالل  مع عدم 

 )20000( عن  تقل  ال  �لتي  وبالغر�مة  �سنة،  جتاوز  وال  �سهر  عن  تقل  ال  مدة 

ع�رشين �ألف ريال وال تزيد على )100000( مائة �ألف ريال، �أو باإحدى هاتني 

�لعقوبتني، كل من خالف �أي من �أحكام �ملو�د )2/فقرة �أوىل (، )8(، )9/فقرة 

�أوىل(، )13(، )14(، )15/ فقرة �أوىل(، )16/فقرة �أوىل(، )17(، )18/

فقرة ثانية وثالثة(، )19(، )21( من هذ� �لقانون.

ال  ملدة  �لرتخي�س  بوقف  �ملقررة،  �لعقوبة  عن  ف�ساًل  حتكم،  �أن  وللمحكمة 

جتاوز �سنة �أو باإلغائه.

وت�ساعف �لعقوبة يف حديها �الأدنى و�الأق�سى يف حالة �لعود. ويعترب �ملتهم 

عائدً� �إذ� �رتكب جرمية مماثلة خالل خم�س �سنو�ت من تاريخ �نتهاء تنفيذ �لعقوبة 

�ملحكومة بها �أو �سقوطها مب�سي �ملدة.

مادة )23(

على �رشكات �خلدمات �الأمنية �خلا�سة، �لقائمة يف تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون، 

توفيق �أو�ساعها مبا يتفق و�أحكامه خالل �سنة من تاريخ �لعمل به.

مادة )24(

ي�سدر �لوزير �لقر�ر�ت �لالزمة لتـنفيذ �أحكام هذ� �لقانون، مبا يف ذلك حتديد 

ر�سوم �لرت�خي�س �ملن�سو�س عليها فيه.



14

قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

مادة )25(

على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذ� �لقانون. وين�رش يف 

�جلريدة �لر�سمية.

متيم بن حمد اآل ثاين
نائـــب اأميــــر دولــــة قطـر 

�سدر يف �لديو�ن �الأمريي بتاريخ : 1 / 11 / 1430هـ

�ملو�فق : 20 / 10 / 2009م
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قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�سنة 2009
بتحديد اجلهة املخت�سة بتنفيذ

قانون تنظيم مزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�سة

وزير �لد�خلية،

بعد �الإطالع على �لقانون رقم )19( ل�سنة 2009 بتنظيم مز�ولة �خلدمات 

�الأمنية �خلا�سة،

لل�سئون  �لدولة  بتكليف وزير  ل�سنة 2001  وعلى �الأمر �الأمريي رقم )6(  

رقم  �الأمريي  �لقر�ر  وعلى  �لوز�رية،  �لقر�ر�ت  بع�س  على  بالتوقيع  �لد�خلية 

)16( ل�سنة 2009 بتعيني �خت�سا�سات �لوز�ر�ت،

قرر ما يلي:

مادة )1(

�حلر��سات  �إد�رة  تكون  �لقر�ر،  هذ�  من   )2( �ملادة  باأحكام  �الإخالل  دون 

�خلا�سة  �الأمنية  �خلدمات  مز�ولة  تنظيم  قانون  بتنفيذ  �ملخت�سة  �جلهة  هي  �لعامة 

و�لقر�ر�ت �ملنفذة له.

مادة )2(

يف  عليها  �ملن�سو�س  �ملرخ�سة  �ل�سلطة  هي  �لعام  لالأمن  �لعامة  �الإد�رة  تكون 

املواد 2، 5/�لفقرة �لثانية، 11/�لبند �خلام�س 12 ، 17، 21 من �لقانون رقم 

)19( ل�سنة 2009 �مل�سار �إليه.
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قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

مادة )3(

يلغى كل حكم يخالف �أحكام هذ� �لقر�ر.

مادة )4(

على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذ� �لقر�ر. ويعمل به 

�عتبارً� من تاريخ �رشيان �لقانون رقم )19( ل�سنة 2009 �مل�سار �إليه.



17

قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

قرار وزير الداخلية رقم )4( ل�سنة 2011
ب�سوابط حمل وا�ستعمال اأفراد �سركات اخلدمات الأمنية اخلا�سة

للأ�سلحة النارية وذخائرها وحفظها والتفتي�ش عليها

وزير الدولة لل�سئون الداخلية،
و�لذخائر  �الأ�سلحة  ب�ساأن   1999 ل�سنة   )14( رقم  �لقانون  على  �الطالع  بعد 

واملتفجرات،

وعلى �لقانون رقم )19( ل�سنة 2009 بتنظيم مز�ولة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة،

�لوزر�ء  قر�ر�ت جمل�س  ب�ساأن  ل�سنة 1996   )29( �الأمريي رقم  �لقر�ر  وعلى 

�لتي ترفع لالأمري للت�سديق عليها و�إ�سد�رها،

وعلى �عتماد جمل�س �لوزر�ء مل�رشوع هذ� �لقر�ر يف �جتماعه �لعادي )17( لعام 

2006 �ملنعقد بتاريخ 2006/05/10م،

قرر ما يلي:

مادة )1(

يجب على �رشكات �خلدمات �الأمنية �خلا�سة، تدريب �أفر�د �خلدمات �الأمنية 

�خلا�سة، �لذين يرخ�س لهم بحمل �الأ�سلحة �لنارية وذخائرها و��ستعمالها، تدريبًا 

نظريًا وعمليًا دوريًا كافيا عن �أحو�ل وكيفية ��ستعمال �الأ�سلحة �لنارية وذخائرها 

�مل�سلمة �إليهم حفظها.

ويتم �لتدريب يف معهد تدريب �ل�رشطة، �أو يف �جلهة �لتي تعتمدها �ل�سلطة 

�ملرخ�سة.

ويف جميع �الأحو�ل يجب �أن يحمل �أفر�د �خلدمة �الأمنية �خلا�سة �لذين رخ�س 

لهم بحمل �ل�سالح �لناري، رخ�سة �سارية �ملفعول ت�سدر من �ل�سلطة �ملخت�سة.
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قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

مادة )2(

ال يجوز الأفر�د �خلدمة �الأمنية �خلا�سة �ملرخ�س لهم بحمل �ل�سالح �لناري، 

حمله �أو ��ستعماله يف غري �أوقات و�أماكن خدمتهم.

مادة )3(

يف  �إال  �لنارية  �الأ�سلحة  ��ستعمال  �خلا�سة،  �الأمنية  �خلدمة  الأفر�د  يجوز  ال 

�حلاالت �لتي يتو�فر فيها حق �لدفاع �ل�رشعي �ملن�سو�س عليها يف �ملادتني )49( 

و )50( من قانون �لعقوبات.

مادة )4(

يجب على فرد �خلدمة �الأمنية �خلا�سة عدم �لبدء يف �إطالق �لنار �إال بعد �تباع 

�الإجر�ء�ت �لتالية :

توجيه �إنذ�ر �سفوي ب�سوت م�سموع، با�ستخد�م �ل�سالح �لناري، يف حالة   -1

عدم �لتوقف عن �لتعدي �أو �ملقاومة.

�إطالق عيار ناري يف �لف�ساء، يف حالة تعذر �إي�سال �الإنذ�ر �ل�سفوي �إىل   -2

�سمع �ل�سخ�س �ملعتدي �أو �ملقاوم.

�أمر �رشيح من  بناًء على  �لنار،  �إطالق  �أن يكون  ويف جميع �الأحو�ل يتعني 

قائد �لقوة، �إن وجد، ويف �جتاه �ل�ساق.

مادة )5(

ال يجوز لفرد �خلدمة �الأمنية �خلا�سة �إطالق �لنار �إال عند �ل�رشورة �لق�سوى، 
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قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

وب�رشط �أن يكون هو �لو�سيلة �لوحيدة ملنع �لتعدي، �أو �ملقاومة، وبالقدر �لالزم 

لتحقيق �لغر�س وتنفيذ �لو�جبات، وبعد ��ستنفاد جميع �لو�سائل �الأخرى �ملتاحة.

مادة )6(

حالة  كل  يف  خا�سة  �أمنية  خدمات  بتقدمي  لها  �ملرخ�س  �ل�رشكة  مدير  على 

�ل�سلطة  �إىل  يقدم  �ل�ساأن  هذ�  يف  و�ٍف  تقرير  �إعد�د  �لناري،  لل�سالح  ��ستعمال 

�ملرخ�سة، خالل فرتة ال جتاوز �ست �ساعات من وقت ح�سول �لو�قعة.

مادة )7(

�أو �ل�رشوع يف �رشقة �أي  �أو �رشقة  �أو �لذخرية  يف حالة فقد �ل�سالح �لناري 

�أو  �لناري  �ل�سالح  �إليه  �مل�سلم  �خلا�سة  �الأمنية  �خلدمة  فرد  على  يجب  منهما، 

�لذخرية �إبالغ �أقرب مركز �رشطة بذلك، وعلى مدير �ل�رشكة تقدمي تقرير و�ف 

يف هذ� �ل�ساأن، �إىل �ل�سلطة �ملرخ�سة، خالل فرتة الجتاوز �أربعًا وع�رشين �ساعة 

من وقت ح�سول �لو�قعة.

مادة )8(

على مدير �ل�رشكة �ملرخ�س لها بتقدمي �خلدمات �الأمنية �خلا�سة، �إبالغ �ل�سلطة 

�ملرخ�سة، مبا يلي:

�نتهاء خدمة �أي من �أفر�د �خلدمة �ملرخ�س لهم بحمل �سالح ناري.  -1

رغبة �ل�رشكة يف عدم تكليف فرد �خلدمة بحمل �ل�سالح �لناري.  -2

�إ�سابة فرد �خلدمة بعار�س �سحي �أو نف�سي، يحول دون ��ستمر�ره يف حمل   -3

�ل�سالح �لناري.
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قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

مادة )9(

منتظمة  دفاتر  �خلا�سة،  �الأمنية  �خلدمات  بتقدمي  لها  �ملرخ�س  �ل�رشكة  مت�سك 

�لنارية  �الأ�سلحة  �إليهم  �مل�سلم  �خلدمة  �أفر�د  �أ�سماء  يومية،  ب�سفة  فيها،  تو�سح 

و�لذخائر، وبيان تلك �الأ�سلحة وكمية �لذخرية، و�ساعة وتاريخ �رشفها و�إعادتها 

للحفظ، وبيان ما ��ستعمل منها، و�أي بيانات �أخرى �رشورية.

مادة )10(

ملوظفي �ل�سلطة �ملرخ�سة، �لدخول يف �أي وقت �إىل مقار �ل�رشكات �الأمنية 

�خلا�سة ملر�جعة �ل�سجالت و�لدفاتر �خلا�سة باالأ�سلحة �لنارية وذخائرها، و�أماكن 

ل�سنة   )19( رقم  �لقانون  باأحكام  �ل�رشكة  �لتز�م  من  للتاأكد  وجردها  حفظها، 

2009م �مل�سار �إليه وهذ� �لقر�ر، ورفع تقرير بذلك �إىل وزير �لد�خلية �أو من 

يفو�سه، م�سفوعًا بالتو�سيات �ملنا�سبة.

مادة )11(

على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذ� �لقر�ر. وين�رش يف 

�جلريدة �لر�سمية.

عبد اهلل بن نا�سر بن خليفة اآل ثاين
وزير الدولــــة لل�سئــــون الداخليـــــــة

�سدر بتاريخ : 1432/08/13هـ

�ملو�فق : 2011/07/14م
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قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

قرار وزير الداخلية رقم )7( ل�سنة 2012
بتحديد اخلدمات الأمنية اخلا�سة و�سوابط ترخي�ش

�سركات اخلدمات الأمنية اخلا�سة وتنظيم عملها

وزير �لد�خلية،

بعد �الإطالع على �لقانون رقم )19( ل�سنة 2009 بتنظيم مز�ولة �خلدمات 

�الأمنية �خلا�سة،

وعلى �لقر�ر �الأمريي رقم )29( ل�سنة 1996 ب�ساأن قر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء 

�لتي ترفع لالأمري للت�سديق عليها و�إ�سد�رها،

وعلى �عتماد جمل�س �لوزر�ء مل�رشوع هذ� �لقر�ر يف �جتماعه �لعادي �خلام�س 

لعام 2011، �ملنعقد بتاريخ 2011/2/2م،

قرر ما يلي:

مادة )1(

�ملعاين  �لتالية،  و�لعبار�ت  للكلمات  تكون  �لقر�ر،  هذ�  �أحكام  تطبيق  يف 

�ملو�سحة قرين كل منها، ما مل يقت�س �ل�سياق معنى �آخر:

وز�رة �لد�خلية.  : �لوز�رة 

وزير �لد�خلية.  : �لوزير 

�لوحدة �الإد�رية �ملخت�سة بالوز�رة.  : �ل�سلطة �ملرخ�سة 

�رشكة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة.  : �ل�رشكة 

�الأمو�ل و�الأ�سياء �لثمينة و�الأور�ق     : �الأمو�ل 

و�ل�سند�ت �ملالية �لقابلة للتد�ول.   
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قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

خدمة �أمنية لنقل �الأمو�ل  : خدمة نقل �الأمو�ل 

�مل�رشف  لن�ساط  م�ساعد  جتاري  ن�ساط   : �خلدمات �مل�ساندة للبنوك 

وخدمات  �ملحا�سبية  باخلدمات  يتعلق  فيما 

وتعبئة  و�إد�رة  و�سيانة  وبرجمة  �ل�رش�فة، 

من  �لنقدي  و�لتح�سيل  �الآلية،  �ل�رش�فات 

وحفظ  �لبنوك،  يف  و�الإيد�ع  �لعمالء، 

�لوثائق �خلا�سة بالبنوك.

�أمنية ال�ستقبال وعد وتخزين وحفظ  خدمة   : خدمة مركز �لنقد: 

�الأمو�ل.

و�ملطابقة  �الأمو�ل،  لنقل  �ملعدة  �ملركبة   : مركبة نقل �الأمو�ل 

يف  عليها  �ملن�سو�س  و�ل�رشوط  للمو��سفات 

املادة )12( من هذ� �لقر�ر.

�أي جهاز معد لنقل وت�سجيل �ل�سور بهدف   : �أجهزة �ملر�قبة �الأمنية 

مر�قبة �حلاالت �الأمنية.

مر�قبة  �أجهزة  على  يحتوي  تقني  نظام  �أي   : نظام �ملر�قبة �الأمني 

ملنطقة  �الأمنية  �لتغطية  بهدف  متعددة  �أمنية 

حمددة.

�ملوظف �لذي يقوم باحلر��سة �أو �الإد�رة �أو   : حار�س �أمن نقل �الأمو�ل 

�الإ�رش�ف على نقل �الأمو�ل. 

يف  �إد�ري  �أمني  بعمل  يقوم  �لذي  �لفرد   : موظف �أمن 

�ل�رشكة.

�الأمني يف حدود  �لعمل  يبا�رش  �لذي  �لفرد   : حار�س �أمن 

�خلدمات �الأمنية �لتي تقدمها �ل�رشكة.
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�ل�سلطة  ومقر  �ل�رشطة،  ومر�كز  �إد�ر�ت   : �ملنطقة �الآمنة  

�ملرخ�سة، وم�رشف قطر �ملركزي، و�لبنوك 

�ل�سلطة  حتددها  �لتي  �ملناطق  من  وغريها 

�ملرخ�سة.

جهاز ت�سجيل يو�سع د�خل �سندوق م�سنوع   : �ل�سندوق �الأ�سود 

من مو�د �سلبة يو�سع مبركبة نقل �الأمو�ل، 

�ملكاملات  وت�سجيل  �ملركبة  �رشعة  لت�سجيل 

�لال�سلكية �لتي تتم بني غرفة �لقيادة باملركبة 

ومركز �ملر�قبة بالوز�رة.

مادة )2(

حتدد �خلدمات �الأمنية �خلا�سة، �لتي يتم �لرتخي�س بها، على �لنحو �لتايل : 

1- �أعمال �حلر��سة و�خلدمات �الأمنية.

2- �خلدمات �مل�ساندة للبنوك.

3- خدمة نقل �الأمو�ل.

4- خدمة مركز �لنقد.

5- ت�سنيع كامري�ت و�أجهزة �ملر�قبة �الأمنية.

6- جتارة كامري�ت و�أجهزة �ملر�قبة �الأمنية.

7- ��ستري�د كامري�ت و�أجهزة �ملر�قبة �الأمنية.

8- تركيب وت�سغيل و�سيانة كامري�ت و�أجهزة �ملر�قبة �الأمنية.
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مادة )3(

ُيقدم طلب ترخي�س مز�ولة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة م�سفوعًا بامل�ستند�ت �لتالية:

�ل�سلطة  حتددها  �لتي  للمتطلبات  وفقًا  لل�رشكة،  عمل  وخطة  تعريفي  ملف   -1

�ملرخ�سة.

2- �سورة �ل�سجل �لتجاري لل�رشكة.

�سخ�سية،  و�سورة  �ل�سفر،  جو�ز  �أو  �ل�سخ�سية  �لبطاقة  من  �سوئية  �سورة   -3

و�ل�سرية �لذ�تية مت�سمنة �ملوؤهالت �لدر��سية و�خلرب�ت �الأمنية،جلميع مالك 

�ل�رشكة.

4- �سهادة ح�سن �سري و�سلوك جلميع مالك �ل�رشكة.

مادة )4(

تلتزم �ل�رشكة باخلدمة �ملرخ�س بها، وعليها �الحتفاظ بالرخ�سة يف مقرها، 

وو�سعها يف مكان بارز به.

مادة )5(

على مالك �ل�رشكة �أو ممثلها �لقانوين، �أن يبلغ �ل�سلطة �ملرخ�سة، خالل �سبعة 

�أيام، من تاريخ �لتغيري يف عنو�ن �أو مقر �ل�رشكة.

مادة )6(

ال يجوز لل�رشكة �لتعامل مع �ل�سلطة �ملرخ�سة �إال من خالل �ملدر�ء و�مل�رشفني 

�ملعتمدين من قبل �ل�سلطة �ملرخ�سة.
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مادة )7(

ال يجوز لل�رشكة، عند �الإعالن عن خدماتها، ��ستخد�م �أي من �مل�سميات �أو 

�مل�سطلحات ذ�ت �ل�سلة باالأجهزة �الأمنية وعلى �الأخ�س ما يلي:

1- �رشطة.

2- مباحث.

3- حتريات.

4- �سابط.

5- �سابط �رشطة.

مادة )8(

مع مر�عاة حكم �ملادة )12( من �لقانون رقم )19( ل�سنة 2009 �مل�سار �إليه، 

ت�ستويف  �أن  �لدولة، على  مناطق  �لعمل يف جميع  لها،  �ملرخ�س  لل�رشكة  يجوز 

�لدولة �الأخرى، مبا يف ذلك مو�فقة  �أجهزة  �ملقررة يف  �الإجر�ء�ت و�ملتطلبات 

م�رشف قطر �ملركزي، بالن�سبة للخدمات �الأمنية �خلا�سة مبركز �لنقد.

مادة )9(

يجب على �ل�رشكة و�سع عبارة »�رشكة خدمة �أمنية خا�سة«، م�سافًا على ��سم 

تقدمي  يف  �مل�ستخدمة  �ملركبات  على  هاتفها،  ورقم  وعنو�نها  و�سعارها  �ل�رشكة 

خدماتها.
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مادة )10(

يجب �أن تتو�فر يف مقر �ل�رشكة �لتي تز�ول خدمة مركز �لنقد، �أو خدمة نقل 

�الأمو�ل، �لتجهيز�ت �لتالية :

1- مكاتب �الإد�رة.

2- غرفة حتكم جمهزة بو�سائل �ملر�قبة و�الت�سال، وفقًا للمعايري �لدولية �ملعتمدة.

3- منطقة �آمنة ال�ستقبال �ملركبات.

4- خز�نة م�سفحة مطابقة للمو��سفات �ملعتمدة من م�رشف قطر �ملركزي.

وتتوىل �ل�سلطة �ملرخ�سة مر�جعة تلك �لتجهيز�ت و�عتمادها.

مادة )11(

تلتزم �ل�رشكة �ملرخ�س لها بخدمة نقل �الأمو�ل مبا يلي:

1- مو�فاة �إد�رة �لعمليات بالوز�رة يوميًا، قبل �ل�ساعة �لثامنة �سباحًا، بتقرير عن 

جميع حتركات مركباتها �لتي تعمل يف نقل �الأمو�ل و�لطرق �لتي ت�سلكها 

�إىل �جلهات �ملق�سودة، وفقًا للنموذج �ملعد لذلك.

2- ��ستخد�م �سناديق نقل �الأمو�ل �ملعتمدة من قبل �ل�سلطة �ملرخ�سة دون غريها.

3- �إبالغ �ل�سلطة �ملرخ�سة هاتفيًا، عند وقوع �أي حادث �أو عطل للمركبة، ويـبني 

يف هذ� �لبالغ قيمة �ملبلغ �ملوجود باملركبة ومكان توقفها، على �أن تر�سل 

خالل )24( �أربع وع�رشين �ساعة تقريرً� مكتوبًا بتفا�سيل �حلادث لل�سلطة 

�ملرخ�سة.

4- �إبالغ �ل�سلطة �ملرخ�سة �أو مفو�سها هاتفيًا، فور وجود حالة ��ستباه يف �لتعدي 

على �ملركبة �أو تعر�سها الأي خطر، وعند �النتهاء من �ملهمة.
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مادة )12(

نقل  عمليات  يف  �ل�رشكة  ت�ستخدمها  �لتي  �ملركبات،  يف  تتو�فر  �أن  يجب 

�الأمو�ل، �ل�رشوط و�ملو��سفات �لتالية :

�أي هجوم حمتمل،  �أن تكون �ملركبة م�سفحة من جميع �جلهات، ملقاومة   -1

�أو �أي طارئ، �أو �أي حريق، بحيث ال تقل درجة �لت�سفيح عن م�ستوى 

)G2(، وفقًا للمعايري �لربيطانية )BS 5051( �أو ما يعادلها.

2- �أن تكون مق�سمة من �لد�خل، �إىل ق�سمني على �الأقل.

3- �أن يكون لها باب و�حد على �الأقل للدخول و�خلروج منه، مع وجود فتحة 

�أبو�ب  �إىل  باالإ�سافة  �خللف،  �أو  �الأمام  من  �ملركبة  �سقف  يف  لالإخالء 

�ل�سائق و�لطاقم.

بز�وية  �أي  خارجها،  كاملة  روؤية  للحار�س  يتيح  ب�سكل  جمهزة  تكون  �أن   -4

مقد�رها )ثالثمائة و�ستون( درجة.

5- �أن تكون مزودة بكامري�ت �أمامية وخلفية ود�خلية لت�سوير وت�سجيل جميع ما 

يتم د�خلها وخارجها.

6- �أن تكون مزودة بجهاز ي�سمح لل�رشكة باملر�قبة و�لتتبع �ملبا�رش و�مل�ستمر ملوقع 

�ملركبة.

7- �أن تكون مزودة باأجهزة �ت�سال ت�سمح للطاقم �ملوجود بد�خلها  من �الت�سال 

بال�رشكة يف حالة �لطو�رئ.

8- �أن تكون مزودة باأجهزة �إنذ�ر وتنبيه ال�ستخد�مها عند وقوع �عتد�ء عليها.

9- �أن تكون مزودة مبعد�ت للطو�رئ ملو�جهة �أعطالها �ملفاجئة.

10- �أن يجهز كل ق�سم د�خلي من �ملركبة باأجهزة تكييف �لهو�ء ومقاعد مالئمة 

و�أحزمة �أمان لكل �أفر�د �لطاقم مبن فيهم حار�س �الأمن.
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11- �أن تكون مزودة ب�سندوق �أ�سود.

12- �أن جتتاز �ختبار �لفح�س �الأمني بنجاح.

13- �أن حت�سل على رخ�سة ت�سيري من �إد�رة �ملرور.

14- �أية مو��سفات �أخرى تقررها �ل�سلطة �ملرخ�سة.

بعد  و�عتمادها  �لتجهيز�ت  تلك  ومر�جعة  فح�س  �ملرخ�سة  �ل�سلطة  وتتوىل 

�لتاأكد من مطابقتها لل�رشوط و�ملو��سفات.

مادة )13(

على  �رشكة  لكل  �لوظائف  ل�سغل  �ملوؤهلني  �ملوظفني  من  �الأدنى  �حلد  يكون 

�لنحو �لتايل :

�أواًل : �رشكة �أعمال �حلر��سة و�خلدمات �الأمنية:

- مدير �إد�ري.

- مدير تنفيذي.

- مدير �أمن.

- مدير عمليات.

- م�رشف حر�س.

- م�سئوول مناوبة

- موظف �أمن

- حار�س �أمن

- �سائق

ثانيًا : �رشكة �خلدمات �مل�ساندة للبنوك:

- مدير �إد�ري.

- مدير تنفيذي.
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- م�رشف حر�س.

- �رش�ف.

- حما�سب.

- �أمني �سندوق �إلكرتوين.

.)Kaba Lock Engineer( مهند�س �أقفال -

- فني �أجهزة �ت�ساالت.

- حار�س �أمن.

ثالثًا : �رشكة خدمة نقل �الأمو�ل :

- مدير �إد�ري

- مدير �أ�سطول.

- فني �أجهزة �ت�ساالت.

- فني �أجهزة مر�قبة �أمنية.

- حما�سب

- ثالث حر��س �أمن نقل �الأمو�ل لكل مركبة.

- �سائق.

ر�بعًا : �رشكة خدمة مركز �لنقد.

- مدير �إد�ري.

- مدير عمليات.

- مدير �إد�ري

- �أربعة �أمناء خز�نة

- حما�سب

- فني �أجهزة �ت�ساالت.
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- فني �أجهزة  مر�قبة �أمنية.

- ثمانية حر��س �أمن.

خام�سًا : �رشكة ت�سنيع كامري�ت و�أجهزة �ملر�قبة �الأمنية:

- مدير تنفيذي.

- خبري �أنظمة مر�قبة �أمنية.

- مهند�س �أنظمة مر�قبة �أمنية.

- فني �أنظمة مر�قبة فنية.

�ساد�سًا : �رشكة جتارة كامري�ت و�أجهزة �ملر�قبة �الأمنية:

- مدير تنفيذي.

- مهند�س �أنظمة مر�قبة �أمنية.

�سابعًا : �رشكة �إ�ستري�د كامري�ت و�أجهزة �ملر�قبة �الأمنية.

- مدير تنفيذي.

- مهند�س �أنظمة مر�قبة �أمنية.

ثامنًا : �رشكة تركيب وت�سغيل و�سيانة كامري�ت و�أجهزة �ملر�قبة �الأمنية:

- مدير تنفيذي.

- مهند�س �أنظمة مر�قبة �أمنية

- فني �أنظمة مر�قبة فنية.

مادة )14(

ل�سنة   )19( رقم  �لقانون  من   )11( �ملادة  يف  �لو�ردة  �ل�رشوط  مر�عاة  مع 

2009 �مل�سار �إليه، يجب �أن تتو�فر فيمن يعني باإحدى �لوظائف �لتالية، �ل�رشوط 
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�ملو�سحة قرين كل منها:

�أواًل : وظيفة مدير �إد�ري :

1- �أن يكون حا�ساًل على �سهادة �لثانوية �لعامة، �أو ما يعادلها، على �الأقل.

2- �أال تقل خربته �الأمنية يف جمال �ل�رشطة �أو �الأمن �أو �لقو�ت �مل�سلحة 

عن خم�سة ع�رش �سنة، �أو ع�رش �سنو�ت ملن كان حا�ساًل على موؤهل 

جامعي.

3- �إجادة �للغتني �لعربية و�الإجنليزية، �أو �إحد�هما على �الأقل.

ثانيًا : وظيفة خبري �أنظمة مر�قبة �أمنية:

1- �أن يكون حا�ساًل على موؤهل جامعي، �أو ما يعادله، على �الأقل، يف 

 - )�الإلكرتونيات  �لتالية  �لتخ�س�سات  �أحد  يف  �لعلوم،  �أو  �لهند�سة 

حا�سب �آيل - �الت�ساالت(.

ثالث  منها  �سنو�ت،  ع�رش  عن  �لتخ�س�س  جمال  يف  خربته  تقل  �أال   -2

�سنو�ت على �الأقل د�خل �لدولة.

3- �أن يجيد �للغتني �لعربية و�الإجنليزية �أو �إحد�هما على �الأقل.

ثالثًا : وظيفة مهند�س �أنظمة مر�قبة �أمنية:

1- �أن يكون حا�ساًل على موؤهل جامعي، �أو ما يعادله، على �الأقل، يف 

 - )�الإلكرتونيات  �لتالية  �لتخ�س�سات  �أحد  يف  �لعلوم،  �أو  �لهند�سة 

حا�سب �الآيل - �الت�ساالت(.

2- �أال تقل خربته يف جمال �لتخ�س�س عن خم�س �سنو�ت.

3- �أن يجيد �للغتني �لعربية و�الإجنليزية، �أو �إحد�هما على �الأقل.
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ر�بعًا : وظيفة فني �أنظمة مر�قبة �أمنية:

1- �أن يكون حا�ساًل على �ل�سهادة �لثانوية وموؤهل دبلوم يف �ملجال �لتقني، 

�أو ما يعادله، على �الأقل.

2- �أال تقل خربته يف جمال �لتخ�س�س عن �سنتني، �أو لديه �سهادة من مركز 

تدريب فني معرتف به.

3- �أن يجيد �للغتني �لعربية و�الإجنليزية، �أو �إحد�هما على �الأقل.

خام�سًا : وظيفة م�رشف حر�س:

1- �أن يكون حا�ساًل على �سهادة �لثانوية �لعامة، �أو ما يعادلها، على �الأقل:

2- �أال تقل خربته �الأمنية يف جمال �ل�رشطة �أو �الأمن �أو �لقو�ت �مل�سلحة، 

عن خم�س �سنو�ت، منها �سنتان على �الأقل د�خل �لدولة.

3- �أن يجيد �للغتني �لعربية و�الإجنليزية، �أو �إحد�هما على �الأقل.

�ساد�سًا : وظيفة حار�س �أمن:

1- �أن يكون حا�ساًل على موؤهل در��سي مقبول من �ل�سلطة �ملرخ�سة.

2- �أال تقل خربته �الأمنية يف جمال �ل�رشطة �أو �الأمن �أو �لقو�ت �مل�سلحة، 

عن �سنتني، �أو لديه �سهادة من مركز تدريب �أمني معتمد من �ل�سلطة 

�ملرخ�سة.

�سابعًا : وظيفة حار�س �أمن نقل �أمو�ل:

1- �أن يكون حا�ساًل على موؤهل د�ر�سي مقبول من �ل�سلطة �ملرخ�سة.
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2- �أال تقل خربته �الأمنية يف جمال �ل�رشطة �أو �الأمن �أو �لقو�ت �مل�سلحة 

عن �سنتني، �أو لديه �سهادة من مركز تدريب �أمني معتمد من �ل�سلطة 

�ملرخ�سة.

3- �أن يجيد �للغتني �لعربية و�الإجنليزية، �أو �إحد�هما على �الأقل.

4- �أال يقل طوله عن مائة و�ستني �سم.

�أمنية تخ�س�سيه يف جمال نقل �الأمو�ل، ت�ستمل على  �أن يجتاز دورة   -5

متطلبات خدمة نقل �الأمو�ل ومتطلبات خدمة مركز �لنقد.

ثامنًا : موظف �أمن:

1- �أن يكون حا�ساًل على �سهادة ثانوية عامة �أو ما يعادلها، على �الأقل.

2- �أن يجيد �للغتني �لعربية و�الإجنليزية، �أو �إحد�هما على �الأقل.

مادة )15(

�أن يكون على كفالتها، بعد  �أمن موؤقت، دون  يجوز لل�رشكة تعيني حار�س 

مو�فقة �ل�سلطة �ملرخ�سة، على �أن ير�عي ما يلي:

�أو �لعمل بع�س �لوقت، وفقًا  1- تقدمي �سهادة عدم ممانعة من �لكفيل لالإعارة 

للقانون رقم )4( ل�سنة 2009 بتنظيم دخول وخروج �لو�فدين و�إقامتهم 

وكفالتهم.

�ملن�سو�س عليها يف  �ل�رشوط �خلا�سة بحار�س �الأمن،  فيه جميع  تتو�فر  �أن   -2

�لبند »�ساد�سًا«  من �ملادة �ل�سابقة.

ولفرتة  فقط  �ملعار�س  وفعاليات  �ملهرجانات  تاأمني  يف  به  �ال�ستعانة  تتم  �أن   -3

�إقامتها.
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مادة )16(

يجب على �ل�رشكة �أن توفر حلار�س �الأمن �الأدو�ت �لتالية:

�الأمام  من  عليه  ويكتب  �ملميز،  �ل�رشكة  �سعار  عليه  يطبع  خا�س،  زي   -1

وكلمة  �ل�رشكة  ��سم  �ملرخ�سة،  �ل�سلطة  حتدده  �لذي  وباحلجم  و�خللف، 

»�أمن« باللغتني �لعربية و�الإجنليزية.

2- بطاقة �إثبات �ل�سخ�سية �ل�سادرة من �ل�رشكة.

3- و�سيلة �ت�سال.

4- عدد )2( قلم على �الأقل.

5- دفرت �سغري لت�سجيل �ملالحظات.

6- �أي جتهيز�ت �أخرى تقررها �ل�سلطة �ملرخ�سة.

مادة )17(

يجوز حلار�س �الأمن، مبو�فقة �ل�سلطة �ملرخ�سة، حمل و��ستعمال �لهر�وة �أو 

�لع�سا �لتي ال يزيد طولها على �أربع وع�رشين بو�سة �أو �ستني �سم، باالإ�سافة �إىل 

�أدو�ت �لتقييد، ب�رشط �أن يكون متدربًا عليها ومزودً� بها من �ل�رشكة.

مادة )18(

عقودها  جميع  �إنهاء  �ل�رشكة  على  يتعني  يجدد،  مل  �أو  �لرتخي�س  �ألغي  �إذ� 

�ملتعلقة باخلدمات �الأمنية �مللغاة، و�بالغ �ملتعاقدين معها وتعديل �الأو�ساع �لقانونية 

جلميع موظفيها و�تخاذ جميع �الإجر�ء�ت �لالزمة الإنهاء �لن�ساط خالل �ستني يومًا 

من تاريخ �الإلغاء �أو عدم �لتجديد.
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مادة )19(

على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذ� �لقر�ر. وين�رش يف 

�جلريدة �لر�سمية.

عبد اهلل بن نا�سر بن خليفة اآل ثاين
وزير �لـــــــدولة لل�ســـــــوؤون �لد�خليـــــــــة

�سدر يف : 1434/01/15هـ

�ملو�فـــق : 2012/11/29م
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قرار وزير الداخلية رقم )8( ل�سنة 2012
ب�سروط واإجراءات الرتخي�ش باإن�ساء مراكز

تدريب اأمنية خا�سة وتقدمي ا�ست�سارات اأمنية وتنظيم عملها

وزير �لد�خلية،

بعد �الطالع على �لقانون رقم )19( ل�سنة 2009 بتنظيم مز�ولة �خلدمات 

�الأمنية �خلا�سة،

وعلى �لقر�ر �الأمريي رقم )29( ل�سنة 1996 ب�ساأن قر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء 

�لتي ترفع لالأمري للت�سديق عليها و�إ�سد�رها،

وعلى �عتماد جمل�س �لوزر�ء مل�رشوع هذ� �لقر�ر يف �جتماعه �لعادي �خلام�س 

لعام 2011 �ملنعقد بتاريخ 2011/2/2،

قرر ما يلي:

مادة )1(

�ملو�سحة  �ملعاين  �لتالية  للكلمات و�لعبار�ت  �لقر�ر تكون  �أحكام هذ�  تطبيق  يف 

قرين كل منها، ما مل يقت�س �ل�سياق معنى �آخر:

: وز�رة �لد�خلية. �لوز�رة 

: �لوحدة �الإد�رية �ملخت�سة بالوز�رة. �ل�سلطة �ملرخ�سة 

: معهد �أو مركز تدريب �أمني خا�س معتمد من �ل�سلطة �ملرخ�سة. مركز �لتدريب 

: تقدمي �مل�سورة و�لر�أي �لفني يف جمال �خلدمات �الأمنية   �ال�ست�سار�ت �الأمنية 

   مبا ال يتعار�س مع �لقو�نني �لنافذة.
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مادة )2(

ي�سرتط ملنح ترخي�س مركز تدريب �أو تقدمي �ال�ست�سار�ت �الأمنية ما يلي:

1- �أن تكون �ل�رشكة قطرية، و�أن يكون جميع �ل�رشكاء فيها قطريني.

2- �أن يكون جميع �ل�رشكاء يف �ل�رشكة ح�سني �ل�سرية و�ل�سلوك.

بعقوبة  �ل�رشكة  �ل�رشكاء يف  من  �أي  على  نهائيًا  �حلكم  �سبق  قد  يكون  �أال   -3

جنائية �أو يف جرمية من �جلر�ئم �ملوجهة �سد �أمن �لدولة، �أو يف جرمية خملة 

بال�رشف �أو �الأمانة ولو كان قد ُرد �إليه �عتباره.

مادة )3(

��ست�سار�ت  تقدمي  �أو  �لتدريب  مركز  �أعمال  ملز�ولة  �لرتخي�س  طلب  يقدم 

�لنموذج  على  �ملرخ�سة،  لل�سلطة  قانونًا،  ميثله  من  �أو  �ل�ساأن  �ساحب  من  �أمنية، 

�ملعد لهذ� �لغر�س م�سفوعًا بامل�ستند�ت �ملوؤيدة له، بناء على �ملتطلبات �لتي حتددها 

�ل�سلطة �ملرخ�سة، مبا يف ذلك ملف تعريفي وخطة عمل ملركز �لتدريب �أو تقدمي 

�ال�ست�سار�ت �الأمنية.

تاريخ  �لبت يف �لطلب خالل خم�سة ع�رش يومًا من  �ل�سلطة �ملرخ�سة  وعلى 

تقدميه �إليها، ويعترب م�سي هذه �ملدة دون رد رف�سًا �سمنيًا للطلب.

ولذوي �ل�ساأن خالل خم�سة ع�رش يومًا من تاريخ �إخطارهم بقر�ر �لرف�س، 

باأي و�سيلة تفيد �لعلم، �أو من تاريخ �لرف�س �ل�سمني، �لتظلم للوزير.

�لتظلم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، ويكون قر�ره  ويبت �لوزير يف 

نهائيًا.
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مادة )4(

ي�سدر �لرتخي�س ملدة ثالث �سنو�ت ميالدية، تبد�أ من تاريخ �سدوره، ويجوز 

جتديده ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة.

مادة )5(

ي�سرتط فيمن يعمل يف جمال �ال�ست�سار�ت �الأمنية ما يلي:

1- �أن يكون حا�ساًل على �ل�سهادة �لثانوية �لعامة �أو �لدبلوم، �أو ما يعادلها، على 

�الأقل.

�أو  �الأمني،  �ملجال  يف  �سنة  ع�رشة  خم�س  عن  التقل  خربة  لديه  تكون  �أن   -2

حا�ساًل على �سهادة جامعية ولديه خربة التقل عن ثمان �سنو�ت، �أو حا�ساًل 

على �سهادة �ملاج�ستري ولديه خربة التقل عن خم�س �سنو�ت.

3- �أال يكون قد ف�سل تاأديبيًا من �خلدمة يف �إحدى �جلهات �حلكومية.

مادة )6(

ي�سرتط فيمن يعمل يف مركز �لتدريب ما يلي:

1- �أال يقل عمره عن �ست وع�رشين �سنة.

2- �أن يكون حا�ساًل على �ل�سهادة �لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها على �القل.

�مل�سلحة عن  �لقو�ت  �أو  �الأمن  �أو  �ل�رشطة  �الأمنية يف جمال  �أال تقل خربته   -3

خم�س �سنو�ت.

4- �أن يجيد �للغتني �لعربية و�الإجنليزية، �أو �إحد�هما.

5- �أال تقل خربته �لتدريبية عن �سنتني.
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مادة )7(

�خلرب�ء  من  كافيًا  عددً�  �الأمنية  �ال�ست�سار�ت  تقدمي  مركز  ي�سم  �أن  يتعني 

�ملوؤهلني.

كافية  مكاتب  فيه  تتو�فر  منا�سب،  مقر  للمركز،  يكون  �أن  يجب  كما 

للموظفني، و�الأجهزة �لالزمة ملبا�رشة �أعمالهم.

مادة )8(

يجب �أن تتو�فر يف مقر مركز �لتدريب ما يلي:

1- مكاتب كافية لالإد�رة و�ملدربني.

2- قاعات در��سية، وقاعات للتدريبات �مليد�نية، وقاعات �ختبار�ت م�ستقلة، 

وموؤثثة  ومكيفة  �ملتدربني،  لعدد  كافية  �ملذكورة  �لقاعات  تكون  �أن  على 

بالقدر �لالزم وفقًا الأغر��سها.

3- دور�ت مياه و�أماكن ��سرت�حة للجن�سني.

4- غرفة �إ�سعافات �أولية جمهزة بالكامل، وبها م�سعف موؤهل.

5- �أية مر�فق �أخرى يتطلبها عمل �ملركز.

ويخ�سع �ملقر للفح�س و�ملعاينة، يف �أي وقت، من �ل�سلطة �ملرخ�سة.

مادة )9(

يجب على مركز �لتدريب مر�عاة ما يلي:

1- ��ستخد�م �ملو�د �لتدريبية �ملعتمدة من �ل�سلطة �ملرخ�سة.

2- توفري �لو�سائل و�ملو�د �لتعليمية للتدريب.

3- عقد �لتدريب و�الختبار�ت باللغة �لعربية، ويجوز عقدها بلغات �أخرى لغري 
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�لناطقني بها.

�أال يزيد عدد �ملتدربني يف �أي ف�سل على خم�سة وع�رشين متدربًا، بحيث   -4

تكون �مل�سافة �لفا�سلة بني كل متدرب و�الآخر مبقد�ر قدمني على �الأقل من 

كل �جتاه.

5- �أال تقل مدة �لدورة �الأ�سا�سية عن �أربعني �ساعة، ويتم تنفيذها خالل �أربعة 

�أ�سابيع.

�ست  عن  �الأمنية  �خلدمة  فرد  رخ�سة  لتجديد  �ملعتمدة  �لدورة  مدة  تقل  �أال   -6

ع�رشة �ساعة، ويتم تنفيذها يف يومني متتاليني.

�لتدريبية عن  �ل�ساعة  �لتدريبي على ثمان �ساعات، وال تقل  �ليوم  �أال يزيد   -7

ع�رشة  خم�س  ملدة  ��سرت�حة  على  �ملتدرب  ويح�سل  دقيقة  و�أربعني  خم�س 

�أو  �لغد�ء  وجبة  لتناول  دقيقة  �أربعني  وعلى  تدريبيتني،  �ساعتني  دقيقة كل 

�لع�ساء.

من  كتابية  مبو�فقة  �إال  �ملعتمدة،  �ملن�ساأة  مباين  خارج  تدريب  �أي  يعقد  �أال   -8

�ل�سلطة �ملرخ�سة.

مادة )10(

يجب �أن يت�سمن منهج �لدورة �لتدريبية، يف مركز �لتدريب، تدري�س �ملو�د 

�ملتعلقة باجلو�نب �الأمنية و�ملو�د �ملنا�سبة وب�سفة خا�سة �ملو�د �لتالية:

1- قانون �لعقوبات وقانون �الإجر�ء�ت �جلنائية.

2- قانون تنظيم مز�ولة �خلدمات �الأمنية �خلا�سة، و�لقر�ر�ت �ملنفذة له.

3- كتابة �لتقارير )نظريًا وتطبيقيًا(.

4- �أمن �ملن�ساآت )نظريًا وتطبيقيًا(.

5- �الإ�سعافات �الأولية.
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6- �الإطفاء و�لدفاع �ملدين.

7- �أخالقيات �لعمل �الأمني.

8- خدمات نقل وتخزين �الأمو�ل.

9- �لرتبية �لبدنية، و�لرماية.

10- �أي مو�د �أخرى حتددها �ل�سلطة �ملرخ�سة.

مادة )11(

يعقد مركز �لتدريب لكل متدرب �ختبارً� و�حدً� على �الأقل، يف مو�د �لدورة 

�ملعتمدة، على �أال تقل درجات �لنجاح عن �سبعني يف �ملائة يف �الختبار.

ومينح مركز �لتدريب �ملتدرب، يف نهاية كل دورة تدريبية، �سهادة تفيد �إمتام 

�لتدريب بنجاح. وت�سدر �ل�سهادة باللغة �لعربية، ويجوز �إ�سد�رها باللغتني �لعربية 

و�الإجنليزية.

مادة )12(

يحتفظ مركز �لتدريب ب�سجالت للمتقدمني للح�سول على �سهادة �جتياز دورة 

�لتدريب، ت�ستمل على �ملعلومات �لتالية:

1- تو�ريخ �إقامة �لدور�ت �لتي مت عقدها.

2- �أ�سماء �ملدربني.

جو�ز  من  و�سورة  له،  حديثة  �سخ�سية  و�سورة  متدرب  كل  وعنو�ن  ��سم   -3

�سفره.

4- �ساعات ح�سور كل متدرب.

5- ن�سخ من درجات �الختبار�ت �لد�خلية �لتي مت عقدها باملركز.

6- ن�سخ من �سهاد�ت �إمتام �لتدريب �لتي �أ�سدرها �ملركز.



42

قانون رقم )19( ل�صنة 2009م  ملزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة
قرار وزير الداخلية رقم )16( ل�صنة 2009م ب�صـــاأن حتـديد ال�صلطة املــرخ�صة، واجلهـة املخت�صة بتنفيذ القانون

مادة )13(

�قت�ست  �إذ�  موؤقتة،  ب�سفة  وقفه  �أو  �لرتخي�س  �إلغاء  �لوزير  من  بقر�ر  يجوز 

�مل�سلحة �لعامة ذلك، �أو �إذ� �رتكبت �ل�رشكة �أي خمالفة الأحكام �لقانون رقم 

)19( ل�سنة 2009 �مل�سار �إليه �أو هذ� �لقر�ر.

تاريخ  من  يومًا  ع�رش  خم�سة  خالل  �لوزير  قر�ر  من  �لتظلم  �ل�ساأن  ولذوي 

�إخطارهم بقر�ر �إلغاء �لرتخي�س �أو وقفه، باأي و�سيلة تفيد �لعلم. ويبت �لوزير يف 

�لتظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويكون قر�ره نهائيًا.

مادة )14(

على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذ� �لقر�ر. وُين�رش يف 

�جلريدة �لر�سمية.

عبد اهلل بن نا�سر بن خليفة اآل ثاين
وزير �لـــــــدولة لل�ســــوؤون �لد�خليـــــة

�سدر يف : 1434/01/15هـ

�ملو�فـــق : 2012/11/29م
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قرار وزير الداخلية رقم )9( ل�سنة 2012
بتحديد ر�سوم تراخي�ش �سركات اخلدمات الأمنية اخلا�سة 

والفح�ش الطبي للعاملني بها ومقابل ا�ستئجارها الأ�سلحة النارية 
وتراخي�ش مراكز التدريب الأمنية اخلا�سة وتقدمي ال�ست�سارات الأمنية

وزير �لد�خلية،

بعد �الطالع على �لقانون رقم )19( ل�سنة 2009 بتنظيم مز�ولة �خلدمات 

�الأمنية �خلا�سة،

وعلى �لقر�ر �الأمريي رقم )29( ل�سنة 1996 ب�ساأن قر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء 

�لتي ترفع لالأمري للت�سديق عليها و�إ�سد�رها،

وعلى �لقر�ر �الأمريي رقم )16( ل�سنة 2009 بتعيني �خت�سا�سات �لوز�ر�ت،

وعلى �عتماد جمل�س �لوزر�ء مل�رشوع هذ� �لقر�ر يف �جتماعه �لعادي �ل�ساد�س 

لعام 2011 �ملنعقد بتاريخ 2011/2/9م.

قرر ما يلي:

مادة )1(

�خلدمات  ل�رشكات  �لد�خلية  وز�رة  ت�سدرها  �لتي  �لرت�خي�س  ر�سوم  حتدد 

�الأمنية �خلا�سة، ور�سم �لفح�س �لطبي للعاملني بها، ومقابل ��ستئجارها �الأ�سلحة 

�لنارية وتر�خي�س مر�كز �لتدريب �الأمنية �خلا�سة وتقدمي �ال�ست�سار�ت �الأمنية، 

وفقًا للجدول �ملرفق بهذ� �لقر�ر.
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مادة )2(

على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذ� �لقر�ر. ويعمل به 

من تاريخ ن�رشه يف �جلريدة �لر�سمية.

عبد اهلل بن نا�سر بن خليفة اآل ثاين
وزيـــــــر �لـــــــدولة لل�ســــوؤون �لد�خليـــــة

�سدر يف : 1434/01/15هـ

�ملو�فق : 2012/11/29م
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جدول
ر�سوم تراخي�ش �سركات اخلدمات الأمنية اخلا�سة والفح�ش الطبي 

للعاملني بها ومقابل ا�ستئجارها الأ�سلحة النارية وتراخي�ش 
مراكز التدريب الأمنية اخلا�سة وتقدمي ال�ست�سارات الأمنية

�أواًل: ر�سوم �لرت�خي�س ل�رشكات �خلدمات �الأمنية �خلا�سة:

مقدار الر�سم بالريال البيان م

)150٫000( مائة وخم�صون األفًا ملدة ثالث �صنوات اإ�صدار اأو جتديد ترخي�ص خدمة اأعمال 
احلرا�صة واخلدمات الأمنية اخلا�صة 1

)150٫000( مائة وخم�صون األفًا ملدة ثالث �صنوات
اإ�صدار اأو جتديد ترخي�ص جتارة الجهزة 
واملعدات المنية واأجهزة ومعدات الإنذار 

واملراقبة و�صيانتها.
2

)150٫000( مائة وخم�صون األفًا ملدة ثالث �صنوات
اإ�صدار اأو جتديد ترخي�ص خدمة نقل 

الأموال والأ�صياء الثمينة. 3

)150٫000( مائة وخم�صون األفًا ملدة ثالث �صنوات
اإ�صدار اأو جتديد ترخي�ص خدمة 

مركز النقد. 4

)150( مائة وخم�صون ملدة ثالث �صنوات اإ�صدار اأو جتديد رخ�صة حار�ص اأمن. 5

)100٫000( مائة األف ملدة ثالث �صنوات
اإ�صدار ترخي�ص ا�صتئجار الأ�صلحة 

النارية والذخائر. 6

)50٫000( خم�صون األفًا ملدة ثالث �صنوات
جتديد ترخي�ص ا�صتئجار الأ�صلحة 

النارية والذخائر. 7
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)300٫000( ثالثمائة األف ملدة ثالث �صنوات
اإ�صدار ترخي�ص �صراء الأ�صلحة 

النارية والذخائر. 8

)150٫000( مائة وخم�صون األفًا ملدة ثالث �صنوات
جتديد ترخي�ص الأ�صلحة النارية 

والذخائر. 9

)60٫000( �صتون األفًا ملدة ثالث �صنوات
اإ�صدار ترخي�ص حمل الأ�صلحة 

النارية. 10

)500( خم�صمائة لكل قطعة يف ال�صنة
جتديد ترخي�ص حمل الأ�صلحة 

النارية. 11

)5٫000( خم�صة اآلف ملرة واحدة
اإ�صدار ترخي�ص تغيري اأجزاء 

الأ�صلحة النارية. 12

ثانيًا: ر�سم �لفح�س �لطبي للعاملني ب�رشكات �خلدمات �الأمنية:

مقدار الر�سم بالريال البيان م

)500( خم�صمائة للفرد

ب�صركات  للعاملني  الطبي  الفح�ص 
لدى  اخلا�صة،  الأمنية  اخلدمات 
اخلدمات  اإدارة  يف  الطبية  اللجنة 

الطبية بوزارة الداخلية.

1
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ثالثًا: مقابل ��ستئجار �الأ�سلحة �لنارية و�أجز�ئها:

مقدار الر�سم بالريال البيان م
)8000( ثمانية اآلف ملدة ثالث �صنوات بندقية 1
)5000( خم�صة اآلف ملدة ثالث �صنوات م�صد�ص 2

)1000( األف بدل تالف بندقية اأو م�صد�ص 3
)150( مائة وخم�صون بدل تالف واقي بندقية 4
)220( مائتان وع�صرون بدل تالف خمزن 5

)200( مائتان بدل تالف جمموعة الزناد 6
)1200( األف ومائتان بدل تالف ج�صم بندقية رئي�صي 7

)100( مائة بدل تالف منظار 8
)300( ثالثمائة بدل تالف اأخم�ص بندقية 9

وتقدمي  �خلا�سة  �الأمنية  �لتدريب  مر�كز  تر�خي�س  ر�سوم  ر�بعًا: 

�ال�ست�سار�ت �الأمنية:

مقدار الر�سم بالريال البيان م

)300٫000( ثالثمائة األف ملدة ثالث �صنوات مركز  ترخي�ص  جتديد  اأو  اإ�صدار 
تدريب اأمني خا�ص 1

)100٫000( مائة األف ملدة ثالث �صنوات تقدمي  ترخي�ص  جتديد  اأو  اإ�صدار 
ال�صت�صارات الأمنية 2
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The Most Gracious, The Most Merciful
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