ملحق 1
الجمهوريــــــة الجزائريـــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيـــــــــة
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
والية:

(1)...........................................................................

طلب رخصة اقتناء وحيازة األسلحة ،والذخيرة وعناصرها
الممضي أسفله:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هوية صاحب الطلب(:)2

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

المولود(ة) بتاريخ:

...............................................................................................................................

بـ:

............................................................................................................................... ..............................................................

ابن:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

و:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الجنسية:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

العنوان:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

المهنة:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

العتاد المطلوب:
طبيعة

أسلحة
نوع

()3

تعيين

عناصر األسلحة
نوع

ذخيرة
عيار

عدد

()4

عيار

عدد

عيار

عناصر الذخيرة
تعيين

كمية

()5

كمية

الدافع (.)6
دفاع
رياضة وترفيه
صيد-صيد بحري
جميع نماذج
آخر
مالحظة استدراكية :يوضح الشخص ،طالب رخصة سالح قبضي دفاعي ،عنوان المحل المهني أو اإلقامة الثانوية...............................
.................................. ....................................................................................................................................................
.................................. ....................................................................................................................................................
) (1استعمل عبارة " والية"

)(2
) (3وضح إذا كان األمر يتعلق بسالح ناري أو سالح أبيض؛
) (4ال يخص هذا القسم إال األشخاص المعنويين؛
) (5يخصص هذا القسم الصيادين؛
) (6ضع عالمة على المربع المطابق.
اسم ولقب أو عنوان الشركة؛

(تابع)

الملحق 1
يصرح الممضي أسفله أنه
 ال يحوز اي سالح أو ذخيرة.
(:)1



يحوز األسلحة و/أو الذخيرة المبينة أدناه.

أسلحة
نوع

صنف

عيار

رخص
عالمة

رقم تسلسلي

مسلمة من طرف

رقم

تاريخ

ذخيرة
عيار

أنا الممضي أسفله:

كمية

.... ....................................................................................................................................................

أصرح بشرفي على صحة المعلومات المسجلة في هذا الطلب.
حرر بـ................................... :في .................................

إمضاء

الوثائق المرفقة بهذا الطلب
األشخاص الطبيعيون.

األشخاص المعنويون

 نسـخـة من بطاقة التعريف الوطنية أو ،عند االقتضاء ،وثيقة اإلقامة بالنسبة للمقيمين يجب أن يكون هذا الطلب مدعما بالوثائق المذكورة في المادة  66الفقرات







األجانب؛
شهادة اإلقامة، شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السالح؛بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة ( )66سنة على األقل ،رخصة مسلمة من الشخصالممارس السلطة األبوية؛
أربع ( )4صور هوية( .بالنسبة للطلبات المبررة بسبب الدفاع ثماني ( )8صور هوية)؛شهادة مثبتة لمهنة الطالب ،بالنسبة للطلبات المبررة بسبب الدفاعبالنسبة لمجمعي األسلحة من الصنف الثامن ،الجرد المفصل للوسائل المعدة لضمان
حفظ األسلحة موضوع طلب الرخصة.

( )1اشطب العبارات المستغنى عنها.

 6،2،6و 4من المرسوم التنفيذي رقم  86-88المؤرخ في  68مارس سنة
 6888الذي يحدد كيفيات تطبيق األمر رقم  66-89المؤرخ في  26يناير
سنة  6889والمتعلق بالعتاد الحربي واألسلحة والذخيرة.

