
                       الجمهورية التونسية
 وزارة النقل           

 اإلدارة العامة للنقل البّري      
 

مطلب للحصول على بطاقة استغالل
 جماعي أو لسيارة"تاآسي"فردي أو لسيارة "  تاآسي"لسيارة 

أو لعربة نقل عمومي ريفي" لواج  " أو لسيارة  أجرةسياحي " تاآسي "
 
 
  (*)النقل صنف    
 

  فردي"تاآسي" 
  جماعي" تاآسي" 
  سياحي"تاآسي"  

  "لواج "  أجرة
   نقل عمومي ريفي

 
  (*)العملية نوع  

 
سيس أّولتأ  
  تعويض عربة 
  تجديد  
   نظير  

 
   

 : تعريف الناقل
 .......................................................................).االجتماعيأو الغرض : (و اللقب االسم

 ...........................................)..............أو المعرف الجبائي: (عدد بطاقة التعريف الوطنية
 ................................................................................................................العنوان

 
 :تعريف العربة 

 .........................................................................................................التسجيل رقم
 ..............................................................................................الرتبي بالمصنع العدد
       ..........................................................................................................دالمقاع عدد

..............  في              .............       
  الختـــم و اإلمضــــــاء               

 
 
 
 

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

 .أنظر خلف هذه قائمة الوثائق المطلوبة



 قائمة الوثائق المطلوبة
 
  :تأسيس أول) 1
لألشخاص؛نسخة من رخصة تعاطي النقل العمومي  ·
 أ؛ 745شهادة تأمين أنموذج  ·
 ها للغرض ؛شهادة معاينة تسلمها المصالح المختصة لوزارة النقل أو مؤسسة موآلة من قبل ·
 إدارية؛طابع موجبات  ·
 .البريوصل استخالص المعاليم المستوجبة، مسلم من قبل الوآالة الفنية للنقل  ·
 
  :تعويض عربة) 2
 تعويضها؛بطاقة استغالل العربة المزمع  ·
  أ ؛745شهادة تأمين أنموذج  ·
و النقل أو مؤسسة موآلة شهادة معاينة تسلمها المصالح المختصة لوزارة تكنولوجيات اإلتصال  ·

 من قبلها للغرض ؛
 خاصة بصاحب الرخصة أو بالممثل القانوني للذات أشهر،ستة  مسلمة منذ أقل من 3بطاقة عدد  ·

 المعنوية ؛
 إدارية؛طابع موجبات  ·
 .وصل استخالص المعاليم المستوجبة، مسلم من قبل الوآالة الفنية للنقل البري  ·
 
  :تجديــد) 3
 القديمة؛الستغالل بطاقة ا ·
 خاصة بصاحب الرخصة أو بالممثل القانوني للذات أشهر،ستة  مسلمة منذ أقل من 3بطاقة عدد  ·

 المعنوية ؛
 إدارية؛طابع موجبات  ·
 .البريوصل استخالص المعاليم المستوجبة، مسلم من قبل الوآالة الفنية للنقل  ·
 
  :نظيــر) 4
 صة؛المختشهادة ضياع مسلمة من السلط  ·
 خاصة بصاحب الرخصة أو بالممثل القانوني للذات أشهر،ستة  مسلمة منذ أقل من 3بطاقة عدد  ·

المعنوية ؛
 إدارية؛طابع موجبات  ·
.البريوصل استخالص المعاليم المستوجبة، مسلم من قبل الوآالة الفنية للنقل  ·
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