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ترخیص لتعاطي النقل العمومي غیر المنتظم لألشخاص على الطرقاتعلى الحصول: موضوع الخدمة
بالخدمةاإلنتفاعشروط

أو النقل السیاحيالجماعيلقیادة عربات النقل العمومي مھنیــةالبطــاقة العلى الحصولشروط:
:للشروط التالیةالترخیصأن یستجیب طالب یجب 

المؤرخ 2006لسنة 2118فر فیھ الشروط المتعلقة بالجنسیة وبالكفاءة المھنیة التي یضبطھا األمر عدد ـ أن تتو
المشار إلیھ أعاله،2006جویلیة 31في 

ال یكون منتمیا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات والمنشآت یتفرغ كلیا لممارسة النشاط وـ أن 
العمومیة،

تكون لھ موارد أخرى تعتبر كافیة وتفوق ثالثة أضعاف األجر األدنى المضمون لمختلف المھن في ـ أن ال
القطاعات غیر الفالحیة،

ـ أن تتوفر لدیھ الوسائل المادیة الدنیا التي تضبطھا التراتیب الجاري بھا العمل

المطلوبةالوثائق

أو النقل السیاحيالجماعيلقیادة عربات النقل العمومي مھنیــةالبطــاقة العلى لحصوللالوثائق المطلوبة:

یجب أن یحرر كل مطلب للحصول على ترخیص لتعاطي أحد األنشطة المنصوص علیھا بھذا األمر على مطبوعة 
)تحمیل مطلب (التي یوجد بھا مقر الطالب) دائرة العمل اإلقتصادي واإلستثمار(تسلمھا مصالح الوالیة 

" التاكسي"(یجب أن یرفق كل مطلب یقدم من قبل شخص طبیعي للحصول على ترخیص لتعاطي أحد األنشطة و
:بالوثائق التالیة" لواج"واألجرة 

ـ نسخة مصورة من بطاقة التعریف الوطنیة،
نسخة من البطاقة المھنیة-

مسلمة منذ أقل من ستة أشھر،3ـ بطاقة عدد 
، متحصل علیھا منذ ال یقل عن سنتین1من صنف د أو درة من رخصة السیاقة ساریة المفعولـ نسخة مصو

" التاكسي"الفردي و" التاكسي"ـ نسخة مصورة من الشھادة المھنیة الخاصة بالصنف المطلوب، بالنسبة إلى 
السیاحي،

ویجب أن . لفترة ال تقل عن سنةـ شھادة تثبت أن المعني باألمر قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي لألشخاص 
تكون ھذه الشھادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،

ـ شھادة تثبت أن المعني باألمر قد تابع دروسا في مادة اإلسعاف على الطرقات مسلمة من الدیوان الوطني 
والنقل الریفي،" لواج"واألجرة " اكسيالت"للحمایة المدنیة أو ھیكل آخر معترف بھ، بالنسبة إلى سیارات 

ـ نسخة من التصریح السنوي بالدخل،
ـ تصریح على الشرف یصرح بموجبھ المعني باألمر بالتفرغ كلیا لممارسة النشاط المطلوب وبعدم انتمائھ إلى 
سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات والمنشآت العمومیة أو عند االقتضاء التزام باالستقالة من 

ھذا السلك،

الملفإيداعمكان
)المواطنمعتالعالقامكتب(الوالية



الخدمةعلىالحصولمكان
)واإلستثماراإلقتصاديالعملدائرة(الوالية

الخدمةعلىالحصولأجل
اإلجراءاتتستغرهاالتيالزمنيةوالمدةتراخيصإسنادعناإلعالنحسب

الترتيبيةأو/والتشريعيةالمراجع

المتعلق بتنظیم النقل البري كما تم تنقیحھ بالقانون عدد 2004أفریل19المؤرخ في 2004لسنة 33القانون عدد -
منھ،22وخاصة الفصل 2006جویلیة 28المؤرخ في 2006لسنة 55

والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسیة وبالكفاءة 2006جویلیة 31المؤرخ في 2006لسنة 2118األمر عدد ا-
من القانون عدد 33و30و28و25و22نشطة المنصوص علیھا بالفصول المھنیة للشخص الراغب في تعاطي أحد األ

512كما تم تنقیحھ واتمامھ باألمر عدد والمتعلق بتنظیم النقل البری2004أفریل 19المؤرخ في 2004لسنة 33
،2016أوت 15المؤرخ في 2016لسنة 1101واألمر عدد 2012ماي 29المؤرخ في 2012لسنة
یتعلق بتنظیم النقل العمومي غیر المنتظم لألشخاص على 2007سبتمبر 3مؤرخ في 2007لسنة 2220مر عدد األ-

لسنة 828مر حكومي عدد واأل2012سبتمبر4المؤرخ في 2012لسنة 3128المنقح والمتمم باألمرعدد الطرقات
.2016جوان 24مؤرخ في 2016
المتعلق بضبط إجراءات التسلیم وشروط الحصول 0720دیسمبر11المؤرخ في 2007لسنة 4101األمر عدد .-

2010لسنة 2476على البطاقة المھنیة لقیادة عربات النقل العمومي لألشخاص والنقل السیاحي المنقح باألمر عدد 
.2012سبتمبر4المؤرخ 2012لسنة 1733والمتمم باألمر عدد2010سبتمبر 28المؤرخ في 

بترتیب األولویات في عملیات إسناد تراخیص النقل المتعلق 2015ویلیة ج28المؤرخ في 40المنشور عدد -
العمومي غیر المنتظم لألشخاص
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