
                  الجمهورية التونسية  
 وزارة النقل        
 إلدارة العامة للنقل البّريا  
 
 

مطلب لحصول شخص طبيعي  على رخصة 
" من نوع  فردي أو جماعي"  تاآسي  نقل عمومي لألشخاص

أجرةأو  عمومي ريفيأو نقل" لواج  "   
 

 
 

(*)النوع  
 

 فردي   " تاآسي"
 جماعي  " تاآسي"

لواج  "    " سيارة 
  نقل عمومي ريفي 
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: ......................................اللقب : ................................................ االسم ....................

..... ................ ............... ... : ............................مكانها : .......................... تاريخ الوالدة 

: ..........بتاريخ ............... ...... .. : .........مسلمة بـ : ......................بطاقة التعريف الوطنية عدد 

....... ..... " : ..........................................ب"صنف : تاريخ الحصول على رخصة السياقة     

" 1د"   صنف   : .............................................. ........         

" د " : .................................... ....................                   صنف  

:منطقة الجوالن أو الخط المطلوب
......................... ....................................................................................................................

.......................................................... ....................................................................................

................  في                                                              ................

 اإلمضــــــاء              
 
 
 
 
 

____________________________________ 
في المربع المناسب)  . X (ضع عالمة (*) 

 

 



 :المطلوبةالوثائق 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،  • 

ستة أشهر،   • مسلمة منذ أقل من 3بطاقة عدد 

 • رخصة السياقة،نسخة من 

الوحيد بالدخل،نسخة من التصريح   • 

شهادة تثبت أن المعني باألمر تا     بع دروسا  ل               • لمة من قب ات مس ى الطرق  في مادة اإلسعاف عل

 الديوان الوطني للحماية المدنية أو مؤسسة أخرى معترف بها،

دم         • رى و بع ة أخ ة مهن دم ممارس األمر بع ي ب اه المعن رف يصرح بمقتض ى الش زام عل الت

االنتماء  
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ة أو الجماعات        سلك أعوان الدولة أ      ة ذات الصبغة اإلداري و المؤسسات العمومي إلى

أوالمحلية    العمومية أو عند االقتضاء التزام باالستقالة،المنشآت

 لدى ناقل عمومي لألشخاص لمدة ال تقل عن سنة،  إذا تعلق األمر     العمل آسائق شهادة تثبت    •

 فردي أو جماعي ،"لواج"، أو رخصة  )(بطلب رخصة تاآسي 

" فردي . تاآسي" ة السوق المهنية، إذا تعلق األمر بطلب رخصة  نسخة من شهاد • 
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