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لواج                                    تاكسي فردي                                  

                                                              

)1(                               نقل جماعي                                 تاكسي سياحي   

 

  .......................:.............................و اللقب):.............................................2(االسم 

  : ..............................................................................................تاريخ ومكان الوالدة

  ................................................……: مسندة في : ...................عدد بطاقة التعريف الوطنية 

  ...........................................................................................................: الجنسية

  : .....................................................المعتمدية : .........................................العنوان 

  .............................................................: ...للضمان االجتماعي رقم االنخراط بالصندوق القومي 

  : ...................................................................................................منطقة الجوالن 

  .......................................:.......... تونس ......................: ...مستغلة على السيارة ذات الرقم 

  ......................................…: صالحة إلى : ...................................... رقم رخصة السياقة 

  .......................................……: صالحة إلى : ........................... رقم رخصة السوق المهنية 

)3(و التي هي على ملكي                       أو بصفتي أجير                        أو على ملك                

.إني الممضي أسفله أشهد بصحة اإلرشادات المذكورة أعاله  
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في المربع المناسب)   X(ضع العالمة) 3(و ) 1(  

ذكر االسم الثالثي) 2(  

 



  الوثائق المطلوبة
  

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .1
  طابع جبائي بدينار + صورة شمسية) 2( .2
 نسخة من البطاقة الرمادية  .3
 ة من بطاقة اإلستغالل نسخ .4
 أشهر) 6(ال يتجاوز تاريخ استالمها ) 3(بطاقة عدد  .5
 سارية المفعول" د"أو " ز"نسخة من رخصة السياقة من صنف  .6
شهادة سارية المفعول تثبت أن المعني باألمر تلقى تكوينا في مادة اإلسعافات األولية من  .7

 .عترف بهاقبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو مؤسسة أخرى م
 نسخة من رخصة السوق المهنية بالنسبة لسائقي سيارات التاكسي فردي .8
 من األمر المذكور إذ يتعلق 20شهادة نجاح في اإلمتحان المهني المنصوص عليه بالفصل  .9

 08وذلك باستثناء األشخاص الذين يشتغلون قبل " تاكسي سياحي"األمر بقيادة سيارة 
وفي هذه الحلة يجب تقديم شهادة من " تاكسي سياحي "  كشائقين لسيارات 1999جانفي 

قبل صاحب رخصة من نفس الصنف مؤشر عليها من قبل مصالح الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي طبقا لألنموذج الجاري به العمل بالنسبة إلسناد رخص النقل العمومي 

 لألشخاص وذلك إذ لم يكن الطالب هو نفسه صاحب الرخصة
 يح السنوي بالدخل الفردينسخة من التصر .10
التزام على الشرف يصرح بمقتضاه المعني باألمر بعدم ممارسة مهنة أخرى وبعدم  .11

انتمائه إلى سلك أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية العمومية 
 .ةالمحلية أو المنشآت العمومية أو يتقاضى منحة تقاعد أو عند اإلقتضاء التزام باإلستقال

نسخة مطابقة لألصل ومعرفة باإلمضاء من عقد العمل المبرم مع شخص متحصل  .12
إن " لواج"أو أجرة من نوع " تاكسي" على رخصة نقل عمومي لألشخاص بواسطة سيارة 

 .لم يكن الطالب هو صاحب الرخصة
شهادة عمل مؤشرة ومختومة من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إذا كان  .13

 . يعمل أجيراطالب الرخصة
  
  
  
 

  :مالحظة هامة •
  :إذا كان الطالب صاحب الرخصة
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