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STATE OF QATAR
MINISTRY OF INTERIOR

Establishments & Authorities Security Dept.
Private Security Companies Division
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طلب نقل ملكية كليً� اأو جزئيً� / طلب ا�ستثن�ء من ال�سرط الوارد ب�مل�دة )9( ب�س�أن املدير امل�سئول/

طلب�ت ترخي�ص وا�ستئج�ر و�سراء وحمل الأ�سلحة الن�رية وذخ�ئره� وفقً� لأحك�م الق�نون رقم )19(

ل�سنة 2009 بتنظيم مزاولة اخلدم�ت الأمنية اخل��سة، والقرارات املنفذة له

التاريخ : ............/............/......................

معلومات عامة: 	•
اإ��������ش�������م ال�����������ش�����رك�����ة :

ن�����������وع ال�������������ش������رك������ة : حكومية    �شركة م�شاهمة    ذ.م.م     �شركة تو�شية ب�شيطة    �شركة �شخ�ص واحد

راأ��������س م�����ال ال�������ش���رك���ة :

: ال��ت��ج��اري  ال�شجل  رق���م 

رق��������م ال����رخ����ي���������س :

مقر ال�شركة : 	•
ال��������������ع��������������ن��������������وان :

امل������دي������ر امل�������������ش������وؤول :

ال��������������ه��������������ات��������������ف : 

������ش�����ن�����دوق ال������ري������د :

ال�����������ف�����������اك�����������������������س : 

ال����ري����د االل�����ك�����روين :

 
 
 
 
 
 
 
 

االإجراء املطلوب: 	•
3  طلب نقل ملكية كليًا اأو جزئيًا.

3  طلب ا�شتثناء من ال�شرط الوارد باملادة رقم )9( ب�شاأن املدير امل�شئول.

3  طلب ا�شتئجار اأ�شلحة.

3  طلب حمل اأ�شلحه.

3  طلب اإلغاء حمل اأ�شلحه.

3  طلب اإلغاء ترخي�ص حمل اأ�شلحة.

3  طلب ترخي�ص اأو جتديد �شراء الأ�شلحة النارية وذخائرها.

3  طلب اإ�شدار ترخي�ص بتغيري اأجزاء الأ�شلحة النارية.
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تف��سيــــل الجـــــراء املطلـــــوب وامل�ستنـــدات

املوؤيدة لذلك. )ميكن ا�ستعم�ل اأكرث من �سفحة(
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اإر�ســـــــــــــــ�دات

ي�شرط ملنح الرخي�س ما يلي:
اأن تكون ال�شركة قطرية وان يكون جميع مالكها من القطريني.  .1

اأن يكون مالك ال�شركة ح�شني ال�شرية وال�شلوك.  .2
اأو يف جرمية من اجلرائم  اأي من مالك ال�شركة بعقوبة جناية  األ يكون قد �شبق احلكم نهائيا على   .3

املوجهة �شد اأمن الدولة اأو يف جرمية خملة بال�شرف والأمانة ولو كان رد اإليه اعتباره.
)املادة )4( من القانون )19( ل�شنة 2009م ب�شاأن تنظيم مزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�شة(.  

ل يجوز اأن يت�شمن غر�ص ال�شركة املرخ�ص بها وفقًا لأحكام هذا القانون اأي غر�ص اآخر خالف مزاولة  	•
اخلدمات الأمنية اخلا�شة.

)املادة )3( من القانون رقم )19( ل�شنة 2009م ب�شاأن مزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�شة(.  
ل يجوز نقل مليكة �شركة اخلدمات الأمنية اخلا�شة كليًا اأو جزئيًا اأو اإجراء اأي ت�شرف ب�شاأنها اإل بعد  	•

احل�شول على موافقة م�شبقة من وزير الداخلية.
)املادة )8( من القانون رقم )19( ل�شنة 2009م ب�شاأن مزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�شة(.  

يجب اأن يكون املدير امل�شوؤول عن اإدارة ال�شركة من ال�شباط القطريني ممن �شبق لهم اخلدمة بقوة  	•
ال�شرطة اأو القوات امل�شلحة القطرية اأو باأي من اجلهات الع�شكرية الأخرى.

)املادة )9( من القانون رقم )19( ل�شنة 2009م ب�شاأن مزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�شة(.  
يجب اأن يكون لكل �شركة �شعار مميز لها مطبوع عليه ب�شكل ظاهر عبارة )�شركة خدمة اأمنية خا�شة(  	•
وزي خا�ص وبطاقات اإثبات �شخ�شية خا�شة بها، ويكون كل ذلك معتمدًا من ال�شلطة املرخ�شة )وزارة 
من  اأي  اأو  القطرية  امل�شلحة  القوات  اأو  ال�شرطة  قوة  لزي  م�شابها  الزي  يكون  األ  ويتعني  الداخلية(، 

اجلهات الع�شكرية الأخرى.
)املادة )17( من القانون رقم )19( ل�شنة 2009م ب�شاأن مزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�شة(.  

)وزارة  املرخ�شة  ال�شلطة  قبل  من  والتفتي�ص  للرقابة  اخلا�شة  الأمنية  اخلدمات  �شركات  تخ�شع  	•
الأمني  الطابع  ذات  املعلومات  تقدمي  ال�شركة  على  ويجب  منا�شبة،  تراها  التي  بالكيفية  الداخلية( 
التي قد حت�شل عليها اأثناء مزاولة الن�شاط اإىل الوزارة، وعلى تلك ال�شركة تقدمي ما تطلبه ال�شلطة 

املرخ�شة من معلومات اأو بيانات.
)املادة )18( من القانون رقم )19( ل�شنة 2009م ب�شاأن مزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�شة(.  

يجب على ال�شركة اللتزام باأي متطلبات اأخرى يقرها القانون اأو القرارات الوزارية املنفذة له. 	•
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اإقرار وتعهد : 	•
اأنا املوقع اأدناه، املفو�س تفوي�شًا كاماًل من قبل ال�شركة اأعاله، اأقر باأن كافة البيانات املذكورة اآنفًا 
اأي تزوير �شيوؤدي اإىل اتخاذ االإجراءات الالزمة، وفقًا لقوانني دولة  اأن  اأدرك  �شحيحة، واأنني 

قطر. 
)ال�شفة( ...................................................................... الإ�شــــــــــــــــــــم: ............................................................................................................................................................
رقم البطاقة ال�شخ�شية: ........................................................................................................................................................................................ )�شورة عنها(.

التوقيــــــــــــــــع : .........................................................................................................................
التاريـــــــــــــــخ : .........................................................................................................................
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