
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة الداخلية

 والية المنستير
 دورة إمتحانتنظيم إعالن عن 

 المنستير، خنيس، الساحلينلبلديات  10داخل المنطقة عدد دة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات "التاكسي الفردي" يعتزم والي المنستير تنظيم دورة الجتياز امتحان للحصول على شها
 وذلك حسب البيانات التالية :مسجد عيسى  -معتمر، سيدي عامر - 

التاريخ االقصى لقبول  تاريخ االختبار
 مطالب الترشح

 بــــــــــــاراالخت الوثائق المطلوبــــة الشروط المطلوبـــة

 
 الجمعةيوم 

 4102 جويلية 42

 
 يوم االربعاء

 4102 جوان 42

 
ان يكون المترشح متمتعا  -

 بالجنسية التونسية
ان يكون مقيما بوالية  -

 المنستير
ان يكون متحصال على  -

 0رخصة سياقة صنف د أو د

مطلبببببب كتبببببابي باسبببببم والبببببي  -
المنسببتير للمشبباركة مببي امتحببان 

المهنيبببة لقيبببادة شبببهادة الكفببباءة 
 سيارات التاكسي الفردي

نسببببخة مببببن بطاقببببة التعريببببف  -
 الوطنية

نسخة من رخصة سياقة صنف  -
 سارية المفعول 0د أو د

 اربع صور شمسية -
ظببببببروف متنبببببببرة تحمببببببل  10 -

 العنوان الكامل للمترشح

يشتمل االمتحان على اختببارين كتبابيين وعلبى اختببار شبفا ي 
رار ـمببن قبب 8ل ـالمحببددة بالفصبب 0عببدد جببوالن اليخببم منطقببة 

و المتكونبة  4112ديسبمبر  00ؤرخ مي ـر النقل المـالسيد وزي
معتمديتي المنستير و السباحلين و الخطبوط الرابطبة ببين  من :

 ببببذين المعتمببببديتين بواليببببة المنسببببتير و الببببوردانين بواليببببة 
 .المنستير و سوسة و حمام سوسة و أكودة بوالية سوسة

 امتحان كتابي *
 ختبار مي كيفية احتساب التعريفة.ا -
اختببببار مبببي التشبببريع والتراتيبببب المنظمبببة للنقبببل العمبببومي  -

 لالشخام بواسطة سيارات التاكسي الفردي.
 
 امتحان شفا ي *
وببببالتعبير   يتعلبببق بمعرمبببة ج راميبببة دائبببرة النقبببل الح بببري 

 الشفا ي والهيئة العامة للمترشح

يكتب على الظرف : اجتياز اختبارات الكفباءة المهنيبة لسبيارات التاكسبي الفبرديت أو تبودر مباشبرة لبدل مكتبب ال ببط المركبزي بمركبز ترسل مطالب الترشح عن طريق البريد ) -
اليبة المنسبتير ال ببط بمركبز و والية المنستير ويرمض كل مطلب ترشح الجتياز االمتحان يصل بعد االجال المنصوم عليها اعبال  ويكبون خبتم البريبد او تباريخ التسبجيل بمكتبب

 دليال على اثبات االرسال او الوصول ويل ى كل مطلب ال يت من كل الوثائق المطلوبة
والمتعلبق ب ببط الشبروط المتعلقبة بالجنسبية وبالكفباءة المهنيبة للشبخم الراابب مبي تعباطي احبد االنشبطة  4112جويليبة  00المبؤرخ مبي  4112لسبنة  4008المرجع : االمر  -

 النقل البري. موالمتعلق بتنظي 4112امريل  01المؤرخ مي  4112لسنة  00من القانون عدد  00و 01و 48و 42و 44ول المنصوم عليها بالفص

مبي والبذي لبم يبتم ايداعب   بهبا لقيبادة التاكسبي الفبردي المهنيبة الذي ال يت من التنصيم على منطقة الجوالن المراد اجتياز امتحان الحصبول علبى شبهادة الكفباءة يعتبر المطلب -
حسب مناطق الجوالن المنصوم عليهبا بالبالابات المنشبورة مبع احتبرام االجبال المودعة سابقا لتحيين المطالب بمصالح الوالية مل ى وعلي  المراوب االتصال  اآلجال القانونية

 .المحددة بها

 



 

 وزارة الداخلية

 والية المنستير
 دورة إمتحانتنظيم إعالن عن 

 
احلين المنسبتير، خنبيس، السبلبلبديات  14داخبل المنطقبة عبدد يعتزم والي المنستير تنظيم دورة الجتياز امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لقيبادة سبيارات "التاكسبي الفبردي" 

 وذلك حسب البيانات التالية :معتمر، سيدي عامر مسجد عيسى، الوردانين، قصيبة المديوني، بنبلة المنارة، منزل النور، المصدور، منزل حرب 
 

التاريخ االقصى  تاريخ االختبار
 لقبول مطالب الترشح

 االختبــــــــــــار الوثائق المطلوبــــة الشروط المطلوبـــة

 
 ةيوم الجمع

 4102جويلية  42

 
 يوم االربعاء

 4102جوان  42

 
ان يكون المترشح متمتعا  -

 بالجنسية التونسية
ان يكون مقيما بوالية  -

 المنستير
ان يكون متحصال على رخصة  -

 0سياقة صنف د أو د

مطلبببببب كتبببببابي باسبببببم والبببببي  -
المنسببتير للمشبباركة مببي امتحببان 
شبببهادة الكفببباءة المهنيبببة لقيبببادة 

 سي الفرديسيارات التاك
نسببببخة مببببن بطاقببببة التعريببببف  -

 الوطنية
نسخة من رخصة سياقة صنف  -

 سارية المفعول 0د أو د
 اربع صور شمسية -
ظببببببروف متنبببببببرة تحمببببببل  10 -

 العنوان الكامل للمترشح

يشتمل االمتحان على اختببارين كتبابيين وعلبى اختببار شبفا ي 
المنسبببتير، خنبببيس، بلبببديات  4جبببوالن عبببدد اليخبببم منطقبببة 

مسبببجد عيسببى، البببوردانين، -معتمببر، سبببيدي عببامر-حلينالسببا
المنارة، منزل النور، المصبدور، منبزل -قصيبة المديوني، بنبلة

 .حرب
 * امتحان كتابي

 اختبار مي كيفية احتساب التعريفة. -
اختببببار مبببي التشبببريع والتراتيبببب المنظمبببة للنقبببل العمبببومي  -

 لالشخام بواسطة سيارات التاكسي الفردي.
 

 شفا ي* امتحان 
يتعلبببق بمعرمبببة ج راميبببة دائبببرة النقبببل الح بببرية وببببالتعبير  

 الشفا ي والهيئة العامة للمترشح

مكتبب ال ببط المركبزي بمركبز  ترسل مطالب الترشح عن طريق البريد )يكتب على الظرف : اجتياز اختبارات الكفاءة المهنية لسيارات التاكسي الفرديت أو تبودر مباشبرة لبدل -
يبة المنسبتير ويرمض كل مطلب ترشح الجتياز االمتحان يصل بعد االجال المنصوم عليها اعال  ويكون ختم البريد او تاريخ التسبجيل بمكتبب ال ببط بمركبز والوالية المنستير 

 دليال على اثبات االرسال او الوصول ويل ى كل مطلب ال يت من كل الوثائق المطلوبة
والمتعلق ب ببط الشبروط المتعلقبة بالجنسبية وبالكفباءة المهنيبة للشبخم الراابب مبي تعباطي احبد االنشبطة  4112جويلية  00المؤرخ مي  4112لسنة  4008المرجع : االمر  -

 والمتعلق بتنظيم النقل البري. 4112امريل  01المؤرخ مي  4112لسنة  00من القانون عدد  00و 01و 48و 42و 44المنصوم عليها بالفصول 

لقيبادة التاكسبي الفبردي بهبا والبذي لبم يبتم ايداعب  مبي المهنية تنصيم على منطقة الجوالن المراد اجتياز امتحان الحصول على شهادة الكفاءة الذي ال يت من ال يعتبر المطلب -
 المنشورة مع احترام االجال  حسب مناطق الجوالن المنصوم عليها بالبالااتالمودعة سابقا اآلجال القانونية مل ى وعلي  المراوب االتصال بمصالح الوالية لتحيين المطالب 

 .المحددة بها

 

 

 



 

 وزارة الداخلية

 والية المنستير
 دورة إمتحان تنظيم إعالن عن

 
ة، المكنبين، منبزل البقالطة، طبلبلبلديات  10داخل المنطقة عدد يعتزم والي المنستير تنظيم دورة الجتياز امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات "التاكسي الفردي" 

وذلبك حسبب البيانبات بلديبة جمبال مارسي، سيدي بنور، عميرة الفحول، عميرة الحجاج، عميرة التوازرة، قصبر الل، صبيادة، لمطبة، ببوحجر، قصبيبة المبديوني، بنبان بو بر، طبوزة، و
 التالية :

 

التاريخ االقصى  تاريخ االختبار
 لقبول مطالب الترشح

 االختبــــــــــــار ق المطلوبــــةالوثائ الشروط المطلوبـــة

 
 يوم الجمعة

 4102جويلية  42

 
 يوم االربعاء

 4102جوان  42

 
ان يكون المترشح متمتعا  -

 بالجنسية التونسية
ان يكون مقيما بوالية  -

 المنستير
ان يكون متحصال على رخصة  -

 0سياقة صنف د أو د

مطلبببببب كتبببببابي باسبببببم والبببببي  -
متحببان المنسببتير للمشبباركة مببي ا

شبببهادة الكفببباءة المهنيبببة لقيبببادة 
 سيارات التاكسي الفردي

نسببببخة مببببن بطاقببببة التعريببببف  -
 الوطنية

نسخة من رخصة سياقة صنف  -
 سارية المفعول 0د أو د

 اربع صور شمسية -
ظببببببروف متنبببببببرة تحمببببببل  10 -

 العنوان الكامل للمترشح

يشتمل االمتحان على اختببارين كتبابيين وعلبى اختببار شبفا ي 
البقالطة، طبلبة، المكنين، بلديات  0جوالن عدد المنطقة يخم 

منزل مارسبي، سبيدي بنبور، عميبرة الفحبول، عميبرة الحجباج، 
عميببرة التببوازرة، قصببر الل، صببيادة، لمطببة، بببوحجر، قصببيبة 

 .جمال و بلديةالمديوني، بنان بو ر، طوزة، 
 * امتحان كتابي

 اختبار مي كيفية احتساب التعريفة. -
اختببببار مبببي التشبببريع والتراتيبببب المنظمبببة للنقبببل العمبببومي  -

 لالشخام بواسطة سيارات التاكسي الفردي.
 

 * امتحان شفا ي
وببببالتعبير  يتعلبببق بمعرمبببة ج راميبببة دائبببرة النقبببل الح بببري 

 الشفا ي والهيئة العامة للمترشح

الكفاءة المهنية لسيارات التاكسي الفرديت أو تبودر مباشبرة لبدل مكتبب ال ببط المركبزي بمركبز ترسل مطالب الترشح عن طريق البريد )يكتب على الظرف : اجتياز اختبارات  -
ال ببط بمركبز واليبة المنسبتير  والية المنستير ويرمض كل مطلب ترشح الجتياز االمتحان يصل بعد االجال المنصوم عليها اعال  ويكون ختم البريد او تاريخ التسبجيل بمكتبب

 رسال او الوصول ويل ى كل مطلب ال يت من كل الوثائق المطلوبةدليال على اثبات اال
والمتعلق ب ببط الشبروط المتعلقبة بالجنسبية وبالكفباءة المهنيبة للشبخم الراابب مبي تعباطي احبد االنشبطة  4112جويلية  00المؤرخ مي  4112لسنة  4008المرجع : االمر  -

 والمتعلق بتنظيم النقل البري. 4112امريل  01المؤرخ مي  4112لسنة  00عدد من القانون  00و 01و 48و 42و 44المنصوم عليها بالفصول 

لقيبادة التاكسبي الفبردي بهبا والبذي لبم يبتم ايداعب  مبي  المهنية الذي ال يت من التنصيم على منطقة الجوالن المراد اجتياز امتحان الحصول على شهادة الكفاءة يعتبر المطلب -
حسب مناطق الجوالن المنصوم عليها بالبالاات المنشورة مع احترام االجبال المودعة سابقا مراوب االتصال بمصالح الوالية لتحيين المطالب اآلجال القانونية مل ى وعلي  ال

 .المحددة بها


