
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
لشركات حراسة املنشات ونقل األموال  الرتخيص 
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   الرتخيص لشركات حراسة املنشات ونقل األموال 

 . المخابرات العامة - وزارة الداخمية :    جؼظىالترخوص
 .ىالردومىالمطلوبظى             

لوزارة الداخمية مقابل حصوليا عمى الترخيص بالنشاط  (مائة ألف جنيو مصري) جم 100000  -
 .  لمدة ثالث سنوات ، أو تجديده وفقا لمفئات واألوضاع التي تبينيا الالئحة التنفيذية 

  وتؤدى الشركة عن القائمين بأعمال الحراسة مقابل حصوليم عمى الترخيص بالقيام بأعماليم لمدة  -
ثالث سنوات أو تجديده رسمًا ال يجاوز مائتي جنيو لكل فرد باالضافة إلى التكاليف الفعمية 

 .الستخراج البطاقات والمستندات التي تحددىا الجيات المختصة 
ىـىى:ىاالذتراطاتىوالضوابطىىى

ى:ىاذتراطاتىالترخوصى:ىأواًلىىىىىىىىىىىىى
يصدر الترخيص بمزاولة الشركة لنشاطيا من وزير الداخمية أو من يفوضو ، ويشترط  

 : إلصدار الترخيص ما يأتي 
 1981 لسنة 159أن يكون طالب الترخيص شركة مساىمو مؤسسة وفقا ألحكام القانون رقم  .1

 . المشار إليو برأس مال مدفوع ال يقل عن ثالثمائة ألف جنيو 
 . أن تكون أسيم الشركة ممموكو بالكامل لممصريين  .2
أن يكون لمشركة مقر معتمد من وزارة الداخمية ، ومستوف لالشتراطات التي تحددىا الالئحة       .3

 . التنفيذية 
 :ىىالذروطىىوااللتزاماتىالواجبىتواسرهاىسيىمؤدديىوأرضاءىمجلسىاالدارةىوالمدورونىى:ىانوًاًىىث

 :أن تتوافر في كل مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتيا ومديرىا الشروط اآلتية  
 . أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين  ( أ)

 . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  ( ب)

أال يكون قد سبق الحكم عمية بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عمييا في قانون  (ج)
العقوبات أو ما يماثميا من جرائم منصوص عمييا في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيده لمحرية في 

 . جريمة مخمة بالشرف أو االمانو ، ما لم يكن قد رد إلية اعتباره 
أن يكون لمدير الشركة خبرة في مجال حراسة المنشات ونقل األموال ، أو حاصل عمى دوره  (د)

 .    التنفيذية ةتدريبيو في ىذين المجالين وفقا لما تحدده الالئح
 
 

 
 

                                                 
  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 8المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 3المادة رقم  



(2) 
 

يمتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخمية ببيانات رئيس وأعضاء مجمس االدارة ، وجميع  
العاممين بالشركة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تعيينيم ، وذلك وفقًا لمشروط واإلجراءات 

 .التي تبينيا الالئحة التنفيذية 

يحظر عمى الشركة والعاممين بيا إفشاء سرية المعمومات والوثائق الخاصة بالمنشات التي تقوم  
بحراستيا أو نقل أمواليا ، أو ارتداء زى أو استخدام عالمات أو نياشين من تمك التي تستخدميا 

وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط الزى الخاص . القوات المسمحة أو الشرطة 
 . بالعاممين في مجال الحراسة 

 :ىالذروطىالواجبىتواسرهاىسيىالػائمونىبأرمالىالحرادظىى:ىثالثًاًىىىىىىىىىىىىىىى
 : من البند ثانيًا ما يأتي  (ج)،  (ب)،  (أ)يشترط في القائم بأعمال الحراسة باإلضافة إلى البنود          

 .  سنة 21أال يقل سنة عن  ( أ)

 . أن يجيد القراءة والكتابة  ( ب)

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية ، أو أعفى منيا أو كان مؤجال تجنيده طبقًا  (ج)
 .  بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية 1981 لسنة 127ألحكام القانون رقم 

 . أن تتوافر فيو المياقة الصحية الالزمة  (د)
 . أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكمف بو  (ه)

وتحدد الالئحة التنفيذية شروط المياقة الصحية وبرنامج الدورة التدريبية وجيو انعقادىا ومدتيا 
 .       وشروطيا 

ىى.حظرىىمماردظىاىىنذاطىأخرىزورىأرمالىالحرادظىونػلىاألموالىى:ىىرابطًاىىىىىىىىىىىىى
  يحظر عمى الشركة ممارسة اى نشاط غير أعمال حراسة المنشات أو نقل األموال.   

 .ذرطىإمداكىدساترىودجالتىالمحادبوظىى:ىىخامداًًىىىىىىىىىىىىى

 .  ةتمتزم الشركة بإمساك سجالت منتظمة بالنشاط وفقًا لمنماذج التي تحددىا الالئحة التنفيذي -
 .حقىالتغتوشىواإلذرافىرلىىالذركظىى:ىىداددًاىىىى         

يكون لمجيات التي يصدر بتحديدىا قرار من وزير الداخمية حق اإلشراف عمى أعمال الشركة ، بما في  
. ذلك تفتيش مقارىا وفروعيا والتفتيش عمى المعدات والسجالت واألفراد وتجييزات سيارات نقل األموال 

ويمتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخمية بالتعاقدات التي أبرمتيا لمباشرة نشاطيا ، وذلك وفقًا لمنماذج 
   .التي تحددىا الالئحة التنفيذية 

 

 

                                                 
  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 7المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 10المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 4المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 6المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 9المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 11المادة رقم  



(3) 
ىى.اذتراطاتىالحصولىرلىىاالجؼزهىوالمطداتىى:ىدابطاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

يجوز لمشركة استخدام األجيزة ، والمعدات الفنية ، والكالب المدربة الالزمة ألداء أعماليا بعد الحصول عمى  
ترخيص بذلك من الجيات المختصة بإصدار ىذه التراخيص وطبقًا لممواصفات واإلجراءات التي تحددىا 

 . الالئحة التنفيذية 

ى:ىضوابطىحوازةىاألدلحظى:ىنًاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىثام
  لسنة 394يجوز الترخيص لمقائمين بأعمال الحراسة بحيازة األسمحة والذخائر وفقًا ألحكام القانون رقم 

 المشار إليو ، في الشركات التي تتطمب طبيعة عمميا أو المواقع التي تقوم بحراستيا ذلك طوال مدة 1954
 . عمميم بالشركة ، عمى أن تكون ممكية ىذه األسمحة والذخائر لمشركة 

  وال يجوز لمقائمين بأعمال الحراسة حيازة أو احراز األسمحة خارج نطاق عمميم . 
  تمتزم الشركة بوضع األسمحة والذخائر المرخص بيا في خزائن مؤمنو وبإنشاء سجالت مستقمة لتداوليا بين 

 .   أفراد الخدمة وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية 
  يحظر تسميم األسمحة والذخائر لمقائمين بأعمال الحراسة كعيده شخصية ، وال يجوز استخداميا كعيده

 . شخصية ، وال يجوز استخداميا في غير الغرض المرخص من أجمة 
ى:حاالتىإوػافىوإلعاءىالترخوصىى:ىتادطًاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى:ىإوػافىالترخوصىلمدةىثالثظىأذؼرى:ى (ىأ
 

o   لوزير الداخمية إيقاف الترخيص لمدة ال تجاوز ثالثة أشير في األحوال اآلتية : 
 . مخالفة الشركة أيًا من شروط الترخيص  -1

عدم وضع األسمحة والذخائر المرخص بيا في الخزائن المؤمنة ، أو تسميميا                                                                                                                                                     -2
 .                                                  لمعاممين كعيده شخصية 

 .  مخالفة الشركة لمبنود الثاني و الخامس والسادس  -3
:(ب                     :إلعاءىالترخوصى ىى

o   يمغي الترخيص بقرار من وزير الداخمية في الحاالت اآلتية : 
 . فقد شرط من شروط الترخيص المبينة في ىذا القانون  -1

 تصفية الشركة أو إدماجيا من غيرىا أ زوال شخصيتيا القانونية الى سبب من األسباب   -2

 . عدم تصحيح أي من المخالفات المشار إلييا بالمادة السابقة خالل مدة إيقاف الترخيص  -3

 . حاالت الضرورة التي تقتضييا اعتبارات األمن القومي  -4

   وتسمم األسمحة والذخائر لممركز أو قسم الشرطة الصادر منو ترخيصيا خالل أسبوعين من تاريخ إلغاء 
 .الترخيص لمتصرف فيو وفقا ألحكام القانون 

   وتمتزم الشركة بتسميم كافة األجيزة والمعدات المرخص بيا إلى الجيات التي رخصت بيا           
لمتصرف فييا لحسابيا باالتفاق مع وزارة الداخمية وفقًا لإلجراءات والضوابط التي تحددىا الالئحة                                                                                                                  

 .   التنفيذية 
 

                                                 
  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 12المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 13المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 14المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 15المادة رقم  



 
 

(4) 
 

 

ى:ىحاالتىرػوبظىمخالغظىالترخوصى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراذرًاى
  مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عمييا في قانون أخر يعاقب بالحبس مده ال تزيد عمى سنة

وبغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جنيو وال تجاوز خمسين ألف جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من قام بأي 
 : من األفعال اآلتية 

 . مباشرة نشاط حراسة المنشات أو نقل األموال بدون ترخيص أو أثناء فتره إيقاف النشاط  -1

ارتداء زى أو استخدام عالمات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسمحة أو الشرطة أو استعمال  -2
 . أجيزه ومعدات غير مرخص بيا من الجيات المختصة ، ويحكم بمصادره األشياء المضبوطة 

 . تسميم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسمحة أو ذخائر كعيده شخصية  -3

ى:ىضوابطىأخرىى
 . تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بو من تعويضات  
الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشات أو نقل األموال والقائمون بأعمال الحراسة عند تمتزم  

صدور ىذا القانون بتوفيق أوضاعيم بالحصول عمى الترخيص طبقًا ألحكام ىذا القانون خالل 
 . ستة أشير من تاريخ العمل بو 

  .  النشاط بعد انقضاء المدة المذكورة دون الحصول عمى ترخيصيحظر ممارسة 

                                                 
  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 16المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 17المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 18المادة رقم  

  .2015 لسىة 86 مه قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقاوون رقم 18المادة رقم  


