
 )طنالموا مع تلعالقاا مكتب ( لواليةا

 لملفا اعيدإ نمكا

 ليوالا یسلمھا لتيا صخیرالتا :مةدلخا لمجا
 

 تقاطرلا على صلألشخا ظملمنتا رغی ميولعما للنقا يطلتعا صخیرت على وللحصا :مةدلخا وعضوم

 بالخدمة عإلنتفاوط اشر

 :لسیاحيا للنقا أو لجماعيا ميولعما للنقا تبارع دةلقیا ةــلمھنیا اقةطــلبا على وللحصا روطش      •

 :لتالیةا روطللش صخیرلتا بالط بییستج أن بیج

 ؤرخلما 2006 لسنة 2118 ددع رألما ھاطیضب لتيا لمھنیةا ءةبالكفاو بالجنسیة لمتعلقةا روطلشا فیھ رفوتت أن ـ

 ه،عالأ لیھإ رلمشاا 2006 یلیةوج 31 في

 تلمنشآوا تسساؤلما أو لمحلیةا تلجماعاا أو لةدولا وانعأ كلسل منتمیا ونیك الو طلنشاا سةرلمما كلیا رغیتف أنـ 

 ،میةولعما

 في نلمھا فلمختل ونلمضما نىدألا رألجا فضعاأ ثالثة وقتفو كافیة رتعتب رىخأ واردم لھ ونتك ال أن ـ

 ،لفالحیةا رغی تاعاطلقا

 للعما بھا ريلجاا بتیرالتا ھاطتضب لتيا نیادلا یةدلماا لسائولا یھدل رفوتت أنـ 

 لمطلوبةا لوثائقا

   لسیاحيا للنقأو ا لجماعيا ميولعما للنقا تبارع دةلقیا ةــلمھنیا اقةطــلبا على ولللحص بةولطلما قثائولا: 

 عةوبطم على رألما ذابھ علیھا وصلمنصا ةطألنشا دحأ يطلتعا صخیرت على ولللحص بلطم لك رریح أن بیج
 ) بلطم لتحمی ( بالطلا رمق بھا دجوی لتيا )رإلستثماوا ديإلقتصاا للعما رةئدا( الیةولا مصالح تسلمھا

 "لتاكسيا(" ةطألنشا دحأ يطلتعا صخیرت على ولللحص بیعيط صشخ لقب نم دمیق بلطم لك قفری أن بیجو

 :لتالیةا قثائوبال "واجل" رةألجوا

 ،نیةوطلا فیرلتعا اقةطب نم ورةمص نسخةـ 

 لمھنیةا اقةطلبا نم نسخة   -
 

 ر،شھأ ستة نم لقأ ذمن مسلمة 3 ددع اقةطبـ 

 ن،سنتی نع لیق ال ذمن علیھا لمتحص 1د أو د فصن نم وللمفعا یةرسا لسیاقةا خصةر نم ورةمص نسخةـ 

 "لتاكسيا"و رديلفا "لتاكسيا" لىإ بالنسبة وب،لطلما فبالصن لخاصةا لمھنیةا دةلشھاا نم ورةمص نسخة ـ

 ،لسیاحيا

 أن بیجو .سنة نع لتق ال رةلفت صلألشخا ميوعم لناق دىل قكسائ لشتغا دق رباألم لمعنيا أن تتثب دةشھا ـ

 ،الجتماعيا نللضما نيوطلا دوقلصنا مصالح لقب نم رةشؤم دةلشھاا ھذه ونتك

 نيوطلا وانیدلا نم مسلمة تقاطرلا على فإلسعاا دةما في سادرو تابع دق رباألم لمعنيا أن تتثب دةشھا ـ

 ،یفيرلا للنقوا "واجل" رةألجوا "لتاكسيا" راتسیا لىإ بالنسبة ،بھ رفمعت رخآ لیكھ أو نیةدلما للحمایة

 ل،خدبال ويلسنا یحرلتصا نم نسخةـ 

 لىإ نتمائھا دمبعو وبلطلما طلنشاا سةرلمما كلیا رغبالتف رباألم لمعنيا جبھوبم رحیص رفلشا على یحرتص ـ

 نم باالستقالة زاملتا ءالقتضاا دعن أو میةولعما تلمنشآوا تسساؤلما أو لمحلیةا تلجماعاا أو لةدولا وانعأ كسل

 ك،لسلا ھذا

 



 اءاتإلجرا تستغرها لتيا لزمنيةا ةلمدوا خيصاتر دسناإ عن نإلعالا حسب

 لخدمةا على للحصوا جلأ

 

 ددع ونبالقان تنقیحھ مت كما ريلبا للنقا میظبتن قلمتعلا 2004 لیرفأ 19 في ؤرخلما 2004 لسنة 33 ددع ونلقانا -
 ،منھ 22 للفصا خاصةو 2006 یلیةوج 28 في ؤرخلما 2006 لسنة 55

 ءةبالكفاو بالجنسیة لمتعلقةا روطلشا طبضب قلمتعلوا 2006 یلیةوج 31 في ؤرخلما 2006 لسنة 2118 ددع رألما ا -
 ددع ونلقانا نم 33و 30و 28و 25و 22 ولبالفص علیھا وصلمنصا ةطألنشا دحأ يطتعا في بغرالا صللشخ لمھنیةا

 512 ددع رباألم تمامھوا تنقیحھ مت یكمارلبا للنقا میظبتن قلمتعلوا 2004ل یرفأ 19 في ؤرخلما 2004 لسنة 33
 ، 2016 أوت 15 في ؤرخلما 2016 لسنة 1101 ددعر ألموا 2012 يما 29 في ؤرخلما 2012لسنة

 علىص لألشخاظم لمنتر امي غیولعمل النقام یظبتنق یتعل 2007ر سبتمب 3في ؤرخ م 2007لسنة  2202دد عر ألما -
 لسنة 828 ددع ميوحك رألموا 2012رسبتمب 4 في ؤرخلما 2012 لسنة 3128 ددعرباألم ملمتموا لمنقحا تقاطرلا

 2016.وان ج 24في ؤرخ م 2016
 وللحصروط اشم ولتسلیراءات اجط إبضبق لمتعلا 2007ریسمبد 11في ؤرخ لما 2007لسنة  4101دد عر ألما. -

 2010 لسنة 2476 ددع رباألم لمنقحا لسیاحيا للنقوا صلألشخا ميولعما للنقا تبارع دةلقیا لمھنیةا اقةطلبا على
 2012.رسبتمب 4 ؤرخلما 2012 لسنة 1733ددع رباألم ملمتموا 2010 رسبتمب 28 في ؤرخلما

 للنقا صخیرات دسناإ تعملیا في تیاولوألا بتیربت قلمتعلا 2015 یلیةوج 28 في ؤرخلما 40 ددع ورلمنشا -
 صلألشخا ظملمنتا رغی ميولعما

 لترتيبيةا أو/و لتشريعيةا جعالمرا

 
 

 

 )رإلستثماوا ديإلقتصاا لعملا ةئردا ( لواليةا

 لخدمةا على للحصوا نمكا



 نسیةولتایة ورلجمھا
 خلیةدالوزارة ا

 القصرین ةــــالیو
 رإلستثماوا ديإلقتصال العمرة ائدا

 
 
 

 على ولللحص بلطم رغی ميوعم لنق خصةر صلألشخا ظممنت :وعن نم
 
 
 

 رديف "تاكسي " جماعي "تاكسي " "واج ل "
 
 
 
 
 
 

 مالسا : ................................ بللقا .....................................................
 

دةالولا :.......................................................................... نمكاو  یخرتا   
 

 ددع نیةوط فیرتع اقةطب : ................. ـب مسلمة : ............ یخربتا :...............
 

یةدلمعتما : .......................  وانلعنا : ................................................... 
 

.............................................................................. : 

 ءاــــإلمضا

 وبلطلما طلخا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X) ( بلمناسا بعرلما في عالمة ضعو 


