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سية        ة التو ور م سية ا ة التو ور م سية ا ة التو ور م    ا
ست  :                                                                                                                                                                        وزارة الداخلية                                                                                                               وزارة الداخلية                                                                                                               وزارة الداخلية                                                                                                                               ست  :                                                   مل ست  :                                                   مل                                                   مل
ست             ستوالية امل ستوالية امل    والية امل

نية لسائق نية لسائقمطلب حصول ع بطاقة م نية لسائقمطلب حصول ع بطاقة م    مطلب حصول ع بطاقة م
  

  

  كسي سياحي     كسي مجاعي                   كسي فردي        
  نقل ريفي                          أجرة لـواج            

        

   : اللقب : ………………………………....... اإلسم…….………………………………...........................  
 عدد بطاقة  التعريف الوطنية .……………..……………………  

  ا رخيها مكا  …………….…..…….…و

  : العنوان...........................…………………………………………............ .………..................................  
  " ريخ احلصول على جواز السياقة : صنف " ب ........……………………......………….............  

  :……………….…………………………………صنف " ز " أو " د "                                           

 ..............: بطاقة مهنية عدد ..............مسلمة يف ................................    

  وصاحلة إىل غاية : ........................................................................ 
 ) 2منطقة اجلوالن عدد .................................... (  

ن أتقدم إىل سيادتكم مبطليب هذا قصد جتديد بطاقة مهنية لقيادة     أتشرف 
  لواج                 نقل ريفي           كسي سياحي        كسي مجاعي      كسي فردي    

        
  )يف املربع املناسب :  xضع عالمة قاطع و مقطوع ( - 1
                                                                                 خاص بسيارات التاكسي الفردي.  – 2

  اإلمضـاء                                                                                                         
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  اجلمهورية التونسية   
  خلية  وزارة الدا 

  واليـة املنستيــر 
  

  

  رف  ــــى الشزام  علإلتــ
              

  
  …...................………………………………………………………………………………………………اإلسم :  

تان -   ....................................……اللقب :   صورتان شمس

تان -   صورتان شمس

…….……………………………………………………………………………  

ا………………………..……………. ريخ الوالدة    …………………………………..………………..…….…مكا

رخيها…………………..…………. ……عدد بطاقة  التعريف الوطنية   …………………………………..…….…و

  ............………………………………………………….............................................................………. العنوان : 
) و بعـدم إنتمـائي إىل 1(  ………………….……............ أصـرح بعـدم ممارسـة مهنـة أخـرى سـوى قيـادة سـيارة  

و املؤسســات العموميــة ذات الصــبغة اإلداريــة أواجلماعــات العموميــة احملليــة أو املنشــآت ســلك أعــوان الدولــة أ
  العموميـة . 

                  

                      
  اإلمضــاء ( معرف به )  

  
  ) أكمل كتابة : التاكسي الفردي أو التاكسي اجلماعي  1(

  أو التاكسي السياحي أو األجرة لواج 
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ئـق املطلوبة للحصول على البطاقة املهنيـة   لقيادة   الو
  سيارات " التاكسي أو األجرة "لواج" أو "النقل الريفي"

  سيــــس أول
  

  ل على البطاقة املهنية لقيادة سيارات " التاكسي" أو األجرة "لواج أو " النقل الريفي" يتضمن ملف احلصو 
ئق التالية:  لو سم الوايل و   على مطلب يف الغرض موجه 

I   الرتاخيص  ألصحاب  لنسبة:  
  

  * نسخة من بطاقة التعريف الوطنيـة تتضمن عنوان إقامته بوالية املنستري.  1*
  لمة منذ أقل من ستة أشهر. مس 3* بطاقة عدد 2*
  * نسخة من بطاقة اإلستغالل سارية املفعول.3*
ن مشسيتان4*   .* صور

II للسواق  لنسبة:  
  

  * نسخة من بطاقة التعريف الوطنيـة تتضمن عنوان إقامته بوالية املنستري.  1
  مسلمة منذ أقل من ستة أشهر.  3* بطاقة عدد 2*
  املطلوب سارية املفعول.* نسخة من رخصة السياقة للصنف 3*
  * نسخة من شهادة الكفاءة املهنية اخلاصة لسائقي سيارات " التاكسي الفردي". 4*
ألمر تلقى تكوينا يف مادة اإلسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطين 5* * شهادة تثبت أن املعين 

ا .     للحماية املدنية أو مؤسسة أخرى معرتف 
ألمر بعدم ممارسة مهنة أخرى و بعدم إنتمائه إىل سلك أعوان الدولة   6*                * إلتزام على الشرف يصرح مبقتضاه املعين 

أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو اجلماعات العمومية احمللية أو املنشآت العمومية أو عند اإلقتضاء إلتزام  


