
التراخیص التي یسلمھا الوالي: مجال الخدمة

رخیص بعد وفاة المنتفع األصلي بھقرار اإلحتفاظ بتعلى الحصول: موضوع الخدمة

بالخدمةاإلنتفاعشروط

بھ األصليالمنتفعقرار اإلحتفاظ بترخیص بعد وفاة على الحصولشروط:
:للشروط التالیةالترخیصأن یستجیب طالب یجب 

،القرین ما لم یتزوج
ثبات مزاولتھم تعلیما عالیا أو األبناء الى حین بلوغھم سن الرشد القانوني أو سن الخامسة والعشرون شرط إ

مرحلة الثانویة أو اإلعدادیة أو بأحد مراكز التكوین المھني،
،األبناء المعاقین حتى یتوفر لھم الكسب
البنت مالم یتوفر لھا الكسب أو لم تجب نفقتھا على زوجھا.

المطلوبةالوثائق

ترخیصالقرار اإلحتفاظ بعلىلحصوللالوثائق المطلوبة:

ب على األشخاص المذكورین أعاله إعالم الوالیة بالوفاة وتقدیم مؤیدات اإلحتفاظ بالترخیص في أجل ال یتجاوز الستة یج
:أشھر

بالترخیص،حجة وفاة المنتفع األصلي
،شھادة في بیان الحالة اإلجتماعیة
ثانیة حدیث العھدتصریح على الشرف بعدم الزواج أومضمون والدة للقرین مسلم منذ أقل من ستة أشھر،
 مضمون والدة لألبناء القصر واألبناء الذین یزاولون تعلیما عالیا أو بالمرحلة الثانویة أو اإلعدادیة أو بأحد

مراكز التكوین المھني ولم تتجاوز أعمارھم سن الخامسة والعشرون مسلم منذ أقل من ستة أشھر،
م سن الخامسة والعشرون تعلیما عالیا أو بالمرحلة الثانویة شھادة تثبت مزاولة األبناء الذین لم تتجاوز أعمارھ

أو اإلعدادیة أو بأحد مراكز التكوین المھني،
،بطاقة معاق ونسخة من التصریح السنوي بالدخل بالنسبة لألبناء المعاقین
لكسب أو نسخة من التصریح السنوي بالدخل ومضمون والدة ساري المفعول بالنسبة للبنت التي لم یتوفر لھا ا

التصریح على الشرف بعدم وجوب نفقتھا على زوجھا إذا كانت مطلقة،
نسخة من بطاقة استغالل العربة المستعملة .

الملفإيداعمكان
)المواطنمعالعالقاتمكتب(الوالية

الخدمةعلىالحصولمكان
)واإلستثماراإلقتصاديالعملدائرة(الوالية

لخدمةاعلىالحصولأجل
األقلوفيأشهرعلىثالثةكلمرةدوريةبصفةتنعقدالتيللنقلالجهويةاإلستشاريةالّلجنةانعقادوتاريخالملفإيداعتاريخحسب
.رئيسهايقررهامناسبةكل



الترتيبيةأو/والتشريعيةالمراجع

لنقل البري كما تم تنقیحھ بالقانون عدد المتعلق بتنظیم ا2004أفریل 19المؤرخ في 2004لسنة 33القانون عدد -
منھ،55وخاصة الفصل 2006جویلیة 28المؤرخ في 2006لسنة 55
المتعلق بضبط تركیبة وطرق سیر اللجنة اإلستشاریة 2004أكتوبر14المؤرخ في 2004لسنة 2410األمر عدد .-

المتعلق بتنظیم 2004أفریل 19رخ في المؤ2004لسنة 33عدد من القانون 24الجھویة المنصوص علیھا بالفصل 
.وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فیھاالنقل البري

یتعلق بتنظیم النقل العمومي غیر المنتظم لألشخاص على 2007سبتمبر 3مؤرخ في 2007لسنة 2202مر عدد األ-
لسنة 828مر حكومي عدد واأل0122سبتمبر4المؤرخ في 2012لسنة 3128المنقح والمتمم باألمرعدد الطرقات
.2016جوان 24مؤرخ في 2016
2004لسنة 33القانون عدد من 55المتعلق بتطبیق أحكام الفصل 2004دیسمبر17بتاریخ 105المنشور عدد -

.المتعلق بتنظیم النقل البري2004أفریل 19المؤرخ في 
المتعلق بتفعیل مكاتیب اإلحتفاظ لتراخیص 2014نوفمبر12بتاریخ 2758/06مكتوب السید وزیر النقل عدد-

.تجاوزت السنتین


