PURCHASE OF HUNTING GUNS FROM ABU DHABI
INTERNATIONAL HUNTING AND EQUESTRIAN
EXHIBITION ABU DHABI POLICE GUIDELINES

شراء أسلحة الصيد في معرض أبو ظبي الدولي للصيد
 إرشادات القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،والفروسية

If you are interested in buying weapons, please
be sure to read the instructions in this document
carefully.

 فالرجاء التأكد من،اذا كنت احد الراغبين في شراء األسلحة
.قراءة اإلرشادات الواردة في هذه الوثيقة بعناية

Please follow the instructions to obtain approval
from the Competent Authority - Abu Dhabi Police
to purchase your weapons from the Abu Dhabi
International Hunting and Equestrian Exhibition
(Abu Dhabi 2019)

يرجى اتباع االرشادات الالزمة للحصول على موافقة السلطة
 شرطة أبوظبي لشراء اسلحتك من معرض أبو- المختصة
)2019 ظبي الدولي للصيد والفروسية (أبو ظبي

General guidelines for citizens of the United Arab
Emirates:

ارشادات عامة لمواطني دولة االمارات العربية المتحدة

UAE nationals can purchase Guns and Air Guns from
the Abu Dhabi International Hunting and Equestrian
Exhibition as follows:

يمكــن لمواطنــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة شــراء
األســلحة الناريــة والهوائيــة مــن معــرض أبــو ظبــي الدولــي
:للصيــد والفروســية وفق ـ ًا لمــا يلــي

1. You can Purchase a maximum of 3 Guns
2. Age limit to purchase Guns is 21 Years and above
3. The buyer needs to get a license from the Licensing
Authority

 أسلحة نارية كحد اقصى3  يحق شراء.1
 عام ًا21  ان ال يقل العمر عن.2
 الحصول على موافقة سلطة الترخيص المختصة.3

األسلحة المسموحة بالشراء :

•

•بنادق الصيد

•

•المسدسات لغاية عيار  9ملم

•

•السيوف والخناجر التراثية

•

•سكاكين الصيد

•

•وحدات للرماية الخشبية والبالستيكية

•

•يحــق شــراء بنــادق الصيــد الهوائيــة وفــق الشــروط
التاليــة المحــددة مــن الســلطة المختصــة:

WEAPONS ALLOWED TO BE PURCHASED

Rifles

•

Pistols & Revolvers up to 9 mm

•

Heritage Swords & Daggers

•

Hunting Knives

•

Wooden & plastic archery items

•

You can purchase Air Guns as per the following

•

Abu Dhabi Police instructions:

 1.1األســلحة الهوائيــة التــي تقــل عــن  8جــول ال

Air guns less than 8 joules need registration

تحتــاج الــى ترخيــص وتطبــق عليهــا إجــراءات

only.

11.

التســجيل فقــط
 2.2األســلحة الهوائيــة التــي تزيــد عــن  8جــول تتطلــب

Air guns 8 joules and up need license.

22.

الحصــول علــى ترخيــص مســبق وتخصــم مــن حصــة
الفــرد فــي الرخصــة
 3.3االفــراد لمــن هــم دون الســن القانونــي يمكنهــم

Individuals under the legal age are entitled to

شــراء األســلحة الهوائيــة التــي تقــل عــن  8جــول

purchase air guns less than 8 Joules under the

بموافقــة ولــي األمــر /الوصــي

consent and presence of a parent.

33.

 .1اإلجراءات الخاصة بشراء األسلحة في المعرض



1. PROCEDURES FOR PURCHASING WEAPONS

 1.1اإلجــراءات الخاصــة بشــراء بنــادق الصيــد و المسدســات
واألســلحة الهوائيــة

1.1 Procedures For Purchasing Rifles Pistols ,
Revolvers And Air Guns

 .1التســجيل والتقــدم بطلــب تصريــح شــراء ســاح عبــر زيارة
البوابــة االلكترونية
https://www.moi.gov.ae/ar/eservices/
eservice.152.aspx

1. Register and apply online for a weapon license
request by visiting the portal
https://www.moi.gov.ae/ar/eservices/eservice.152.
aspx

 .2بعــد وصــول اشــعار الموافقــة  ،مراجعــة مكتــب ترخيــص
األســلحة فــي المعــرض الســتالم التصريــح.

2. After receiving approval notice, visit the Weapons
Licensing Office at ADIHEX and collect your license.

 .3اختيــار قطعــة  /قطــع الســاح واســتكمال تعبئــة نمــوذج
طلــب الشــراء المتوفــر فــي منصــات الشــركات المشــاركة
فــي المعــرض.

3. Choose your weapon and complete the purchase
order form available at the Exhibitor’s stand.

 .4تقديــم نمــوذج طلــب الشــراء مــع فاتــورة الشــراء
األصليــة لمكتــب ترخيــص األســلحة لالعتمــاد

4. Submit the purchase order form with the orginal
invoice to the Weapons Licensing Office for Approval.

 .5اســتكمال إجــراءات الترخيــص النهائيــة .وتســليم
المشــتري (المالــك) قطعــة /قطــع الســاح مــن نقطــة
التســليم المحــددة مــن قبــل مكتــب ترخيــص األســلحة فــي
المعــرض.

5. The weapons licensing office will finalize the
licensing procedure and deliver the weapon to the
buyer /owner of UAE national within their premises.

1.2 Procedure for buying/selling knives, bows
and arrows

 اإلجراءات الخاصة بشراء وبيع السكاكين واألقواس1.2
والسهام

1. It is strictly prohibited to sell knives, bows and
arrows to anyone under the legal age.

 يمنع منعا باتا بيع السكاكين واألقواس والسهام لمن هم.1

2. Buyers between the age of 20 – 18 years old
must be accompanied by a parent guardian when
purchasing knives or bows and arrows

 وصى على المشترين بين عمر/  يلزم وجود ولي األمر.2

دون السن القانوني

 سنة عند شرائهم السكاكين واألقواس والسهام20-18

3. Knives, bows and arrows must be handed to the
buyer outside the exhibition hall while leaving the
exhibition.

 يجب تسليم السكاكين واألقواس والسهام إلى المشتري.3

1.3 Procedures for buying weapons for GCC
Nationals and other countries

 اإلجراءات الخاصة بشراء األسلحة لمواطني دول1.3
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى

1. Submit a non-objection certificate or an official
document from the competent authority in his

 تقديم شهادة عدم ممانعة او كتاب من السلطة.1
المختصة بالترخيص في بلده موضحا ُ بها عدد وأنواع األسلحة

country, indicating the number and types of weapons

.المراد شرائها وبينات الشخص وكافة األوراق الثبوتية

.خارج قاعات المعرض عند مغادرة الموقع

authorized to purchase along with the person›s
identification and all the supporting documents.
2. Obtain a purchase permit from the licensing
authority _ Abu Dhabi Police.
3. Submit the purchase invoices to the licensing

 الحصول على تصريح من سلطة الترخيص شرطة.2
أبوظبي للشراء واستالم تصريح الشراء
 تسليم سلطة الترخيص المتواجدة بالمعرض فواتير.3

authority in the exhibition to complete the procedures

الشراء إلتمام االجراءات

4. Provide any other requirements specified by the

. أي اشتراطات أخرى تحددها سلطة الترخيص المختصة.4

competent licensing authority.
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