
مھا الواليالشھادات والرخص التي یسل: مجال الخدمة

أو نقل ریفي" لواج " أو أجرة " تاكسي " لقیادة سیارة مھنیــةالبطــاقة العلى الحصول: موضوع الخدمة

بالخدمةاإلنتفاعشروط
أو نقل ریفي " لواج " أو أجرة " تاكسي " سیارة لقیادة مھنیــةالبطــاقة العلى الحصولشروط:

:البطاقة المھنیة للشروط التالیةیجب أن یستجیب طالب
لیس من المحكوم علیھم من أجل جنایة أو جنحة بأكثر من ثالثة أشھر سجنا دون تأجیل التنفیذ أو بالسجن ما یزید عن -1

.ستة أشھر مع اإلسعاف بتأجیل التنفیذ
.أن تكون جنسیتھ تونسیة-2
منذ ما ال یقل عن سنتین،" 1د"أو " د"من صنف أن یكون متحصال على رخصة سیاقة-3
جویلیة 31المؤرخ في 2006لسنة 2118أن یكون متحصال على شھادة الكفاءة المھنیة المنصوص علیھا باألمر عدد -4

سیاحي،" تاكسي"فردي أو " تاكسي"والمذكور أعاله، إذا تعلق األمر بقیادة 2006
على الطرقات،أن یكون قد تابع دروسا في مادة اإلسعاف-5
.أن ال یكون منتمیا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات والمنشآت العمومیة-6

المطلوبةالوثائق

أو نقل ریفي" لواج " أو أجرة " تاكسي " سیارة لقیادة مھنیــةالبطــاقة العلى لحصوللالوثائق المطلوبة:

)”النقل السیاحي“ لقیادة عربات تحمیل مطلب للحصول على بطاقة مھنیة(مطلب باسم السید الوالي-1
،التعریف الوطنیةنسخة من بطاقة-2
أشھر،6مسلمة منذ أقل من 3البطاقة عـدد -3
سیاقة ساریة المفعول أو نسخة مطابقة لألصل من رخصة “ 1د“ أو “ د“ من صنف سیاقة المن رخصة نسخة-4

،وقتیة
" التاكسي"الفردي و" التاكسي" نسخة من شھادة الكفاءة المھنیة الخاصة بالصنف المطلوب بالنسبة لسائقي سیارات -5

.السیاحي
نسخة مطابقة لألصل من شھادة تثبت أن المعني باألمر قد تابع دروسا في مادة اإلسعاف على الطرقات مسلمة 6-2

.من الدیوان الوطني للحمایة المدنیة أو ھیكل آخر معترف بھ
سلك یصرح بموجبھ بالتفرغ كلیا لممارسة النشاط المحدد بالبطاقة المھنیة وبعدم اإلنتماء الىإلتــزام على الشرف-7

أعوان الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات والمنشآت العمومیة بالنسبة إلى األشخاص الذین یشتغلون 
،)تحمیل االلتزام(بمؤسسات خاصة

.صورتان شمسیتان-8
.نانیرد5طابع جبائي بقیمة -9

:مالحظة
في المكان المخصص لنوع العملیة وتكون صالحة " تجدید " عبارة تحمل البطاقة المھنیة عددا رتبیا وعند اإلقتضاء-

.سنوات ابتداء من تاریخ إصدارھا5لمدة 
عند إنتھاء صلوحیتھا إلى نفس شروط وإجراءات إسنادھا ولتجدید ھذه البطاقة یجب یخضع تجدید البطاقة المھنیة-

الوالي مصحوبا بالبطاقة القدیمة والوثائق المنصوص علیھا أعاله بإستثناء تقدیم مطلب في الغرض موجھ بإسم
وتكون " تجدید" تسلم بطاقة مھنیة جدیدة الى المعني باألمر بنفس العدد الرتبي وتحمل عبارة و. 6و5و4الوثائق 

.إصدارھاسنوات ابتداء من تاریخ5صالحة لمدة 
كن الحصول على نظیر منھا بعد تقدیم مطلب في الغرض موجھ بإسم یمأو تلفھافي صورة ضیاع البطاقة المھنیة-

وتسلم بطاقة جدیدة الى . الوالي  مصحوبا بما بقي من البطاقة المتلفة أو شھادة ضیاع مسلمة من السلط المختصة
بطاقة وتكون صالحة للمدة المتبقیة من فترة صلوحیة ال" نظیر " المعني باألمر تحمل نفس العدد الرتبي وعبارة 

األصلیة وذلك بعد التثبت  بالنسبة الى البطاقة المصرح بضیاعھا أنھ لم یقع سحبھا إثر مخالفة التراتیب الجاري بھا 
.العمل

لنفس شروط وإجراءات اإلسناد األول للصنف المطلوب باإلضافة الى تقدیم البطاقة یخضع تغییر صنف البطاقة المھنیة -
شروط المطلوبة تلغى البطاقة المھنیة القدیمة وتسلم الى المعني باألمر بطاقة مھنیة وفي صورة توفر جمیع ال.األصلیة



سنوات ابتداء 5وتكون صالحة لمدة " تجدید" جدیدة تحمل عددا رتبیا جدیدا في الصنف المطلوب وعند اإلقتضاء عبارة 
.من تاریخ إصدارھا

یتعین على الشخص المتحصل على بطاقة مھنیة لقیادة سیارة تغییر مقر إقامتھ من والیة إلى أخرىفي صورة -
ویجب . أو نقل ریفي أن یودع مطلبا لتعویض ھذه البطاقة لدى مصالح والیة اإلقامة الجدیدة" لواج"أو أجرة " تاكسي"

عریف التنسخة من بطاقةأن یكون ھذا المطلب مصحوبا بأصل البطاقة المھنیة المسلمة من والیة المقر األول مع
وبالنسبة لسائقي .نانیرد3طابع جبائي بقیمة و صورتین شمسیتینو أشھر6مسلمة منذ أقل من 3البطاقة عـدد الوطنیة

البطاقة المھنیة الجدیدة على نفس دائرة النقل الحضري أو السیاحي، تنص" التاكسي"الفردي و" التاكسي"سیارات 
المنطقة المنصوص علیھا في البطاقة المھنیة المطلوب تعویضھا، إال في صورة تقدیم المعني باألمر لشھادة كفاءة مھنیة 

.سیاحي في دائرة نقل حضري أو منطقة أخرى" تاكسي"فردي أو " تاكسي"صالحة لقیادة سیارة 

اآلجالالمتدخلةاألطرافالخدمةمراحل

بالنسبة الى سواق عربات -
النقل العمومي الجماعي أو النقل 

والي تسلم البطاقة من طرف : السیاحي
.الجھة التي یوجد بھا مقر الناقل

بالنسبة الى سواق سیارات      -
والنقل " لواج" واألجرة " التاكسي" 

والي طرف تسلم البطاقة من : الریفي
..الجھة التي یقیم بھا السائق

الوالیة-

الوالیة-

یسلم للطالب وصل في قبول الملف 
یكون صالحا لمدة ثالثة أشھر ابتداء 
من تاریخ تسلیمھ ویعوض ھذا الوصل 

.البطاقة المھنیة خالل ھذه المدة

الملفإيداعمكان
)المواطنمعالعالقاتمكتب(الوالية

الخدمةعلىالحصولمكان
)واإلستثماراإلقتصاديالعملدائرة(الوالية

الخدمةعلىالحصولأجل
یسلم للطالب وصل في قبول الملف یكون صالحا لمدة ثالثة أشھر ابتداء من تاریخ تسلیمھ ویعوض ھذا الوصل البطاقة المھنیة 

أو ضیاعھا أو تلفھافي صورة تجدیدھا . خالل ھذه المدة

الترتيبيةأو/والتشريعيةالمراجع

منھ والمنقح 40والمتعلق بتنظیم النقل البري وخاصة الفصل 2004أفریل 19المؤرخ في 2004لسنة 33القانون عدد -
،2006جویلیة 28المؤرخ في 2006لسنة 55بالقانون عدد 

.المتعلق بتفویض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الوالة1989مارس 24المؤرخ في 457األمر عدد -
المتعلق بضبط قائمة الوثائق الالزمة إلستعمال عربة في الجوالن 2000جانفي 24في المؤرخ 2007لسنة 152األمر عدد -

.وسیاقتھا
والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسیة وبالكفاءة 2006جویلیة 31المؤرخ في 2006لسنة 2118األمر عدد -

33من القانون عدد 33و30و28و25و22المھنیة للشخص الراغب في تعاطي أحد األنشطة المنصوص علیھا بالفصول 
والمتعلق بتنظیم النقل البري،2004أفریل 19المؤرخ في 2004لسنة 

والمتعلق بتنظیم النقل العمومي غیر المنتظم لألشخاص 2007ر سبتمب3المؤرخ في 2007لسنة 2202األمر عدد -
على الطرقات،



المتعلق بضبط إجراءات التسلیم وشروط الحصول على 2007دیسمبر11المؤرخ في 2007لسنة 4101األمر عدد .-
المؤرخ في 2010لسنة 2476البطاقة المھنیة لقیادة عربات النقل العمومي لألشخاص والنقل السیاحي المنقح باألمر عدد 

،2012سبتمبر4المؤرخ 2012لسنة 1733عددوالمتمم باألمر 2010سبتمبر 28

المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغالل عربات النقل على 2008المؤرخ في أول جویلیة 2008لسنة 2480األمر عدد 
والمتعلق 2004أفریل 19المؤرخ في 2004لسنة 33الطرقات المخصصة لتعاطي األنشطة المذكورة بالقانون عدد 

بتنظیم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملیة النقل أو الكراء،
دیسمبر 11مؤرخ في 2007لسنة 4101یتعلق بإتمام األمر عدد 2012سبتمبر 4مؤرخ في 2012لسنة 1733مر عدد أ

بطاقة المھنیة لقیادة عربات النقل العمومي لألشخاص المتعلق بضبط إجراءات التسلیم وشروط الحصول على ال2007
.والنقل السیاحي



الجمھوریة التونسیة                                                                           
وزارة الداخلیة     

والیــــة زغـــوان
دائرة العمل اإلقتصادي واإلستثمار

مطلب للحصول على بطاقة مھنیة لقیادة سیارات النقل العمومي غیر المنتظم 
لألشخاص

نظیر تجدید تأسیس أول 

عربات النقل العمومي لألشخاص 

السیاحيعربات النقل 

.................................................اللقب....................... : .........االسم 

:.................بتاریخ : ............ مسلمة بـ : ................. بطاقة تعریف وطنیة عدد 

:.........................المعتمدیة ................................................... :العنوان 

.................تاریخ اإلصدار : ........... صنف : .................. عدد رخصة السیاقة 

......................................: رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

..............................................................................مؤسسة المشغلة ال

.أعالهإني الممضي أسفلھ أشھد بصحة اإلرشادات المذكورة 

اإلمضــــاء 

المتعلق بضبط إجراءات التسلیم و شروط الحصول 2007دیسمبر 11المؤرخ في2007لسنة 4101األمر عدد :المرجع 
المؤرخ 2012لسنة 1733على البطاقة المھنیة لقیادة عربات النقل العمومي  لألشخاص و النقل السیاحي و المتمم باألمر عدد 

2012دیسمبر 04في 

انــكـم
مخصص

ورةـصـلل

أو على ملك الغیر أو بصفتي أجیر و التي ھي على ملكي 

)( Xوضع عالمة في المربع المناسب



:مھنیة الوثائق الالزمة للحصول على بطاقة

.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة -1
.أشھر 06مسلمة منذ أقل من 3بطاقة عـــدد -2
.ساریة المفعول " 1د" أو " د " نسخة من رخصة سیاقة صنف -3
شھادة تثبت أنھ قد تابع مرحلة تكوین في میدان النقل العمومي لألشخاص بمعھد دراسة أو -4

.مركز تكوین مصادق علیھ من قبل وزارة التربیة و التكوین 
شھادة تربص في مادة اإلسعافات األولیة على الطرقات مسلمة من الدیوان الوطني للحمایة -5

.المدنیة أو ھیكل آخر معترف بھ 
لى الشرف یصرح بموجبھ المعني باألمر بالتفرغ كلیا لممارسة النشاط المحدد التزام ع-6

بالبطاقة المھنیة و بعدم االنتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات و 
.المنشآت العمومیة بالنسبة لألشخاص الذین یشتغلون بمؤسسات خاصة 

شغل المبرم مع المؤسسة المشغلة یحمل نسخة مشھود بمطابقتھا لألصل من عقد ال-7
إمضاءي الطرفین معرف بھما ، إن لم یكن ھو صاحب المؤسسة 

.صورتان شمسیتان -8
.دینارات 03طابع جبائي بقیمة -9
.البطاقة المھنیة القدیمة في حالة تجدیدھا - 10

:مــالحـظــة 
أو عند تغییر المؤسسة المشغلة إلى نفس شروط یخضع تجدید البطاقة المھنیة عند انتھاء صلوحیتھا

.و إجراءات إسنادھا 
 األعوان المنتدبون  قبل تاریخ دخول األمر عدد 7و 6و5و 4و 2یعفى من تقدیم الوثائق

.حیز التنفیذ من قبل المنشآت العمومیة2007دیسمبر 11المؤرخ في 2007لسنة 4101
 السواق المتحصلون على بطاقة مھنیة لقیادة عربات 6و 5و 4و یعفى من تقدیم الوثائق

.النقل العمومي لألشخاص و النقل السیاحي 

:مالحظة تخص الملف 
................................................................................................................
................................................................................................................
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................................................................................................................
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................................................................................................................
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على الشرفالتزام 

تعریف الوطنیةالحب بطاقة صا............................................إني الممضى أسفلھ 
ألتزم بالتفرغ كلیا لممارسة مھنتي ...................بتاریخ المسلمة ........................رقم 

سلك أعوان إلىوعدم انتمائي )...................(.........سائق سیارة وأرخصةكصاحب
.والجماعات المحلیة أو المؤسسات والمنشآت العمومیةأالدولة 

العملوالتحقیق وفقا للتراتیب الجاري بھا ما لإلدارة حق التحريالتصریح شاھدا مني على صحة البیانات أعاله، مع إقراریقوم ھذا * 

.فإني أتحمل مسؤولیة ما یترتب عن عدم صحة البیانات المذكورة أعالهوبناء على ھذا التصریح * 

اءـاإلمض
)اإلمضاء معرف بھ ( 


