قانون االسلحة النارية والذخائر رقم  43وتعديالته لسنة 2591
المادة 2
يسمى هذا القانون ( قانون االسلحة النارية والذخائر لسنة  ) 2591ويعمل به من تاريخ نشرر
في الجريدة الرسمية .
المادة 1
يكون لاللفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادنا اال اذا دلت القرينة
على خالف ذلك :
تعني لفظة ( المملكة ) المملكة االردنية الهاشمية .
تعني لفظة ( سالح ) كل سالح ناري مهما كان نوعه وكل جرء مرن سرالح نراري او قيرر يرار
الي سالح ناري .
تعني عبارة ( سالح اوتوماتيكي ) الرشاشرات مرن اي نروا كانرت واالسرلحة الذري تقرذف بحركرة
واحدة اكثر من قذيفة واحدة واالسلحة الذي تعمل بقوة الغرا وقروة نرابال االرجراا وتقرذف بكرل
ضغية طلقة واحدة وال تحذاج الى تجهيء السائق ( وال تشمل بنراد الصريد والمسدسرات ) وكرل
جء من هذ االسلحة او قير يارها .
المادة 4
أ  .يجرررو لجميرررر االهرررالي فررري المملكرررة ان يحذفظررروا فررري منرررا لهم وامررراكن اقرررامذهم بالبنررراد
والمسدسات الال مة السذعمالهم الذاتي فقط مر كمية من العذاد المخصر لرذلك السرالح بالقردر
الضروري للدفاا عن النفس شريية ان يحصرل الشرخ الرذي ير ر فري اقذنرا السرالح علرى
رخصررة مسرربقة مررن و يررر الداخليررة او مررن ينيبرره وذلررك قبررل شرررا السررالح مررن الذرراجر وعلررى
الذاجر البائر ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجالته .
ب .يسمح لمن بحو تره تررخي باقذنرا السرالح ان يحمرل السرالح خرارج المنراطق المبينرة فري
المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لذرخي بحمله .
المادة 3
أ  .ال يجو حمل االسلحة النارية فري مراكرء المحافظرات وااللويرة ومرديريات القضرا والنرواحي
والمخافر ومراكء البلديات والمجالس القروية اال لالشخاص المسموح لهم بحمل السرالح قانونرا
وهم :
 .2ضباط وافراد القوات المسلحة االردنية واالمن العام والمخابرات العامة والدفاا المدني علرى
ان يقذصر الحمل على االسلحة المسلمة اليهم رسميا.
 .1حاشية جاللة الملك الخاصة .
 .4الو را العاملون والسابقون واعضا مجلس االمة والحكام االداريون .
 .3خفرا وحراس القصبات والقرى على ان يكون في حيا تهم وثرائق يرذكر فيهرا نروا السرالح
ورقمه وكمية العذاد المصرح بحمله مصدقة من مدرا الشرطة .
 .9اي مسذخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقذضى وظيفذه .
 .6اي شخ يحمل ترخيصا قانونيا .
ب .يحظر حمل االسلحة النارية المرخصة لالشخاص المنصوص عليهم في البند ( )6من الفقرة
(أ) مررن هررذ المررادة اثنررا االحذفرراالت الرسررمية والحفررالت العامررة والمرر تمرات واالجذماعررات

ومواك االعراس والجنا ات او اي اجذماا آخر يءيد عدد المجذمعين فيه على عشرة اشرخاص
.
ج  .لمجلس الو را ان يحدد مناطق معينرة فري المملكرة يمنرر فيهرا حمرل السرالح او اقذنرا اال
بموافقة خيية من و ير الداخلية .
المادة 9
 .2يمنر بصورة ميلقة حمل او بير او شرا او حيا ة اي نوا من المدافر.
 .1يجو حمل االسلحة االوتوماتيكية بذرخي من و ير الداخلية او من ينيبه .
 .4يجررو لررو ير الداخليررة او مررن ينيبرره عنرره ان يعيرري رخصررا مجانيررة بحيررا ة وحمررل االسررلحة
االوتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو مذرا من خط الهدنة الم قت .
المادة 6
أ  .تقسم رخ االسلحة الذي تصدر بمقذضى هذا القانون الى االنواا االربعة الذالية :
 .2رخصة حمل سالح وتمنح للشخ اليبيعي .
 .1رخصة اقذنا سالح وتمنح للشخ اليبيعي .
 .4رخصة اتجار باالسلحة وتمنح للشخ اليبيعي والمعنوي .
 .3رخصة صنر اسلحة وتمنح للشخ اليبيعي والمعنوي .
وتعذبرر هرذ الررخ شخصرية وال تسرذعمل اال مررن قبرل الشرخ الرذي صردرت باسرمه وتنذهرري
حكمررا بوفرراة الشررخ اليبيعرري الررذي صرردرت باسررمه او بانهررا الشخصررية االعذباريررة للشررخ
المعنوي وعلى الورثة او وصيهم تعديل اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خالل ثالثة اشهر من
تررا ريخ الوفرراة امررا االشررخاص المعنويررون فذيبررق بحقهررم القواعررد العامررة المذعلقررة بالم سسررات
والشركات .
ب .ال تعيررى رخصررة حمررل او اقذنررا سررالح لمررن حكررم عليرره بجنايررة او لمررن لررم يكمررل الحاديررة
والعشرين من العمر .
المادة 7
يحظر على اي شخ
الو را .

ان يصرنر اسرلحة ناريرة او ذخيررة فري المملكرة اال بذررخي

مرن مجلرس

المادة 8
ال يجو الي شخ ان يسذورد االسلحة او الذخيرة او يصدرها او يذاجر بهرا داخرل المملكرة اال
اذا كان مرخصا بذلك من و ير الداخلية او من ينيبه .
المادة 5
ال يسمح بذصدير السالح الى خارج المملكة .
المادة 21
لمجلس الو را ان يصدر بموافقة جاللة الملك انظمة لذنظيم ما يلي :
أ  .كيفية احرا االسلحة والذخائر وحملها واالتجار بها .
ب .صنر االسلحة والذخائر وكيفية االحذفاظ بها .
ج .مقدار الرسوم الذي تسذوفى عن الرخ .

د .لذنفيذ اي اية من ايات هذا القانون .
المادة 22
أ  .كل من صنر او اسذورد او حا او نقل او باا او اشذرى او توسط في شرا او بير اي مدفر
او سالح اوتوماتيكي بدون ترخي بقصد اسرذعمالها علرى وجره يرر مشرروا يعاقر باالشرغال
الشاقة الم بدة ويصادر السالح.
ب .كل من صنر او اسذورد او صدر او حاول تصدير االسلحة النارية او الذخائر بدون تررخي
يعاق باالشغال الشاقة لمدة ال تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السالح.
ج .على الر م مما ورد في اي تشررير اخرر يعاقر برالحبس مردة ثالثرة اشرهر او بغرامرة قردرها
الف دينار او بكلذا هاتين العقوبذين كل من اطلق عيارا ناريرا دون داا او اسرذعمل مرادة مفرقعرة
دون موافقة مسبقة ويصادر السالح المسذخدم سوا كان مرخصا او ير مرخ .
د .كل من خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اي نظرام يصردر بموجبره يعاقر برالحبس
لمدة ال تذجاو ثالث سنوات ويصادر السالح .
المادة 21
تلغى القوانين واالنظمة والمراسيم الذالية :
 .2قانون منر حمل السالح المنشور في العدد ( )75من الجريدة الرسمية الصرادر بذراريخ /27
 2513 /22م .
 .1قانون منر حيا ة االسرلحة الرشاشرة لسرنة  2544المنشرور فري العردد ( )189مرن الجريردة
الرسمية الصادر بذاريخ  2544 /3 /26م .
 .4قرار منر حمل السالح الصادر بذاريخ  2547 /8 /2المنشور في العدد ( )971من الجريدة
الرسمية .
 .3قرار منر حمل السالح الصادر بذاريخ  2547 /4 /2المنشور في العدد ( )994من الجريدة
الرسمية .
 .9قانون االسلحة النارية الباب ( )98من مجموعة القوانين الفلسيينية .
 .6قررانون االسررلحة الناريررة ( المعرردل ) رقررم ( )44لسررنة  2543المنشررور فرري العرردد الممذررا
( )661من الوقائر الفلسيينية الم رخ في  2547 /2 /11م .
 .7قانون االسلحة النارية ( المعردل ) رقرم ( )14لسرنة  2548المنشرور فري العردد ( )751مرن
الوقائر الفلسيينية الم رخ في  2548 /6 /41م .
 .8قانون االسلحة النارية ( المعدل ) رقم ( )25لسنة  2532المنشور فري العردد ( )2222مرن
الوقائر الفلسيينية الم رخ في  2532 /6 /41م .
 .5نظام االسلحة النارية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسيينية .
 .21نظررام ( اسررذيراد االسررلحة الناريررة ) المنشررور فرري المجلررد الثالررث مررن مجموعررة القرروانين
الفلسيينية صفحة (. ) 1148
 .22مرسوم االسلحة النارية ( في مناطق البدو ) لسنة  2547المنشور فري العردد ( )674مرن
الوقائر الفلسيينية الم رخ في  2547 /4 /28م .
 .21مرسرروم االسررلحة الناريررة ( فرري منرراطق البرردو ) المعرردل لسررنة  2547المنشررور فرري العرردد
( ) 718من الوقائر الفلسيينية الم رخ في  2547 /21 /23م .
 .24كل تشرير اردني او فلسييني آخر صدر قبل نفاذ هرذا القرانون الرى المردى الرذي تكرون فيره
تلك الذشارير مغايرة الحكام هذا القانون .
المادة 24
رئيس الو را وو را الداخلية والعدلية والدفاا مكلفون بذنفيذ احكام هذا القانون .

