بطاقة وثائقية
1.4.4
الرمز
ديوان مؤسسات الشباب  :فٌفري 1044
رخصة السياقة
PERMIS DE CONDUIRE

رخصة السياقة  :هً وثٌقة مصرحة من طرف مدٌرٌة النقل بعد إجراء االمتحان الذي ٌعطً تصرٌح لسٌاقة السٌارة.
المواد المدروسة:
code
السٌاقة
كرٌنو
السٌر
أصناف السياقة:
الصنف  :1الدرجات النارٌة من فئة أو الدرجات ذات ثالث عجالت
الصنف  :2الدرجات النارٌة من فئة ب و ج
الصنف ب  :المركبات الذاتٌة الحركة التً ال ٌتجاوز وزنها بالحمولة  0200كلغ
السٌارات األقل من  40مقاعد
الصنف ج : 1المركبات الذاتٌة الحركة المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التً ٌتجاوز وزنها اإلجمالً مع الحمولة
0200كلغ
الصنف ج : 2المركبات الذاتٌة الحركة المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التً ٌتجاوز وزنها اإلجمالً مع
الحمولة  0000كلغ
الصنف د  :سٌارات النقل العام أكثر من  8مقاعد
الصنف ه  :المركبات من الصنف (ب ج د ) و تجر مقطورة وزنها أكثر من  020كلغ
الصنف و  :Fالسٌارات من صنف ب ذات أعداد خاصة
شروط الحصول عليها  :من سن  48سنة فما فوق
الملف :
استمارة تمال و ٌصادق علٌها
شهادة المٌالد
شهادة اإلقامة
نسخة من بطاقة فصٌلة الدم
شهادة طبٌة (طب عٌون)
 0صور شمسٌة
طابع جبائً قدره  200دج

تجديد رخصة السياقة المؤقتة  :الصالحة لمدة سنتٌن
ملف كامل  ₊رخصة السٌاقة المؤقتة وٌسلم للشخص وصل  ₊طابع جبائً بقٌمة  200دج
تجديد رخصة السياقة في حالة ضياعها أو سرقتها :
ملف كامل  ₊تصرٌح بالضٌاع تسلمه مصالح األمن
تحويل رخصة السياقة :
 1ملف تحويل رخصة السياقة العسكرية إلى رخصة مدنية
رخصة السٌاقة العسكرٌة
شهادة الكفاءة
ملف تجدٌد رخصة السٌاقة على مستوى دائرة مقر اإلقامة
 2ملف تحويل رخصة السياقة األجنبية إلى رخصة سياقة جزائرية
رخصة السٌاقة األجنبٌة
شهادة الكفاءة تسلمها عمالة بلد اإلصدار المعنً
ملف كامل
 3تحويل رخصة السياقة الجزائرية إلى رخصة سياقة اجنبية:
رخصة السٌاقة الجزائرٌة
شهادة الكفاءة تسلمها مصالح الدائرة أو الوالٌة التً اصدرت رخصة السٌاقة
مالحظة :تسلم رخصة سٌاقة مؤقتة صالحة لمدة عامٌن لكل مجتاز المتحان تعلم السٌاقة و بعد انقضاء المدة تسلم له
رخصة صالحة لمدة  40سنوات

لمعلومات أكثر اتصلوا ب :اقرب دائرة من مقر سكناكم.
أو اتصلوا بـــــ :دٌوان مؤسسات الشباب
تعاونٌة المناخ  HLMأٌسطو :
الهاتف  014-11-01-20 :الفاكس 014.11.00.20

