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 ط كّراس شرو 
                                                                                                                                           

لى  ع ع نقل البضائ يتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات  
الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني  

 من قبل األشخاص المعنويين   عشر طنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انون عدد    - ق ل لمؤرخ في     2004لسنة   33 ا لبري   2004أفريل    19ا ا نقل  ل ا م  تنظي ب متعلق  ل  . وا
في   - لمؤرخ  ا قل  ن ل ا وزير  على    2022ماي    16  قرار  المصادقة  ب متعلق  ل نقيحات وا ت ل كراس  ب   ا

وزنها   يتجاوز  لتي  ا الطرقات  على  ئع  لبضا ا قل  ن عربات  كراء  نشاط  تعاطي  ب لمتعلق  ا الشروط 
ثني   إ يه  ف لمرخص  ا لجملي  وزير    عشر ا بقرار  يه  عل والمصادق  لمعنويين  ا األشخاص  قبل  من  ا  طن

لمؤرخ في   ا نقل  ل كتوبر    18ا بات  ء عركرا  اطبالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نش  والمتعلق  2011أ
البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل األشخاص المعنويين وبضبط    نقل

 . العربات التي ال يمكن كراؤھا إال بسائق أصناف
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 البـاب األول 
 أحكام عامة 

 

ا تضرراھمقبضررائع علررى الطرقررات كررل عمليررة يتسررلم ب   لعربررة نقررلكررراء    تعتبر  :األولالفصل  
ة وبمقابررل يت ررق عليهمررا لمدة معينرر   ق أو بدونهقات بسائ مكتري عربة نقل بضائع على الطرال

 مسبقا.
وال تعتبر عمليات اإليجار المالي لعربات نقل البضائع عمليات كراء فرري م هرروم ھرر ا   

 الكراس.
 

اء كريرغب في تعاطي نشاط يتعين على الممثل القانوني للشخص المعنوي ال ي   :2الفصـل  
الكررراس و لررح بتحريررر ن ھرر ا بمضمرررو بيررا كتا زامااللترر على الطرقررات نقل البضائع   رباتع

االدارة العامة   أحدھما لدىبه في نظيرين أصليين معّرفين باإلمضاء يودع    التصريح الملحق
 .ھ ه المصالحويحت ظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل  للنقل البري بوزارة النقل  

 

 يتجرراوزلترري  كررراء عربررات نقررل البضررائع علررى الطرقررات ا  اطنشرر ي  اطتع  : يخضع3الفصل  
المؤرخ  2004لسنة  33القانون عدد ا لمقتضيات  ن الجملي المرخص فيه إثني عشر ط  وزنها
 والمتعلق بتنظيم النقل البري. 2004أفريل  19في 

 

بمقتضررى عقررد نقررل بضررائع علررى الطرقررات تتم كل عمليررة كررراء لعربررة يجب أن   :4الفصـل  
لكرراري ت كررل مررن التزامررادمة واالخ   وغرضره وطرق تن ي ن طبيعة الكراء  ا تبي بنودضمن  يت 

الخدمات اإلضافيرة المت ق عليها وشررروط اسررتخدام   االقتضاءالكراء وعند    والمكتري ومعين
 السائق إ ا كان كراء العربة بسائق.

 جوبرراو  وفي صورة عدم وجود عقررد كتررابي يتضررمن البنررود المرر كورة أعرر ه  تنطبررق 
 31 المررؤرخ فرري 2004لسنة  2768 ددعمر ضيات العقد النمو جي المنصوص عليه باألمقت 

والمتعلق بضبط بنود العقود النمو جية لنقل البضائع على الطرقررات لحسرراب   2004ديسمبر  
 وعربات نقل البضائع على الطرقات. على الطرقات الغير ولكراء عربات نقل األشخاص

 

 أبواب. 4فص  واردة في  18 على كراساليحتوي ھ ا  :5الفصل 
 

 اني الباب الث
 لنشاط عاطي اشروط ت

 

ر في الشخص المعنوووا الوورا  ريووب فووي تعووراي  شوور   وورا  يجب أن تتوف  يد(:)جد  6الفصل  
 عربرت  قل البضرئع الشرو  الترلية:

أن ينص موضوعه االجتماعي على تعاطي نشرراط كررراء عربررات نقررل البضررائع علررى  ❑
 الطرقات 

التونسية طبقا ألحكام المرسوم ع  تمتع ي   أن ❑ المؤرخ في    1961  لسنة  14  د دبالجنسية 
شروط    1961أوت    30 ببيان  بعضوالمتعلق  التجاري    مباشرة  النشاط  من  أنواع 

عدد   بالقانون  عليه  في    1961لسنة    46والمصادق  والمنقح    1961نوفمبر    6المؤرخ 
 . 1985اوت  11المؤرخ في  1985لسنة  84بالقانون عدد 

مخّصصررا إليرررررواء تودعا  عي ومسجتماكون مالكا أو مؤجرا لمحّل يأوي مقّره االي   أن ❑
 وصيانة العربات.
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لقانوني بموجب حكررم بررات مررن أجررل جريمررة قصرردية ة ممثله اقد تمت إدان أن ال يكون  ❑
    ولم يصدر في شأنه حكم قضائي أو قرار إداري بمنعه من ممارسة نشاط مهني

 التالية:ي أحد شروط الك اءة المهنية ن و قان ال  ممثلهأن تتوفر لدى  ❑
أن يكون مكتسبا لخبرة بالب د التونسية لمدة ث ث سنوات على األقل علررى مسررتوى   - 

أن تكون الخبرررة المهنيررة مكتسبررررة بالخررار    ويجوزالتسيير في مجال النقل البري للبضائع.  
تعترررف ن الترري  بلررداي الطن التونسررية ومررواجنسررية   وي المررن    و لح بالنسرربة إلررى األشررخاص

  الب د التونسية على أساس المعاملة بالمثلبالخبرة المكتسبة ب 
فرري  أو شررهادة منظرررة بهرر ا المسررتوى أو أن يكررون متحصرر  علررى شررهادة جامعيررة  -       

  اختصاص له ع قة بالنشاط المطلوب.
 

جررب ي  ي ون الممثررل القرران  لرردىة يرر المهن  ة رراءالكطي  شررر  أي منصورة عدم توفر    وفي 
 تتوفر لديه ھ ه الك اءة.و  شخص توكل له مسؤولية فري التسييررر  تشغيل

 

 القسم األول 

 العربات والعالمات التمييزية والوثائق المطلوبة 
 

أو يجررب أن يكررون كررل شررخص يرغررب فرري تعرراطي ھرر ا النشرراط مالكررا  :()جديــد 7الفصــل 
نقررل بضررائع   تربرراع  6  مررنيتركررب علررى األقررل  ول  ي ألسررطلمررالمستأجرا بطريقة اإليجار ا

 مسجلة بالب د التونسية ويتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل منها إثني عشر طنا.
الخمررس يجررب أن يتكررون ھرر ا األسررطول مررن عربررات ال يتجرراوز عمرھررا  :)جديد(  8الفصل  
 بها. ةخاصال  االستغ لعند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة   سنوات
عنررد إيررداع مطلررب   الخمس سنواتة تضاف الحقا  عرب   ر كلعمويجب أن ال يتجاوز   

 الحصول على بطاقة االستغ ل الخاصة بها.
 

 .2017في ري  28ألغي بموجب قرار وزير النقل المؤرخ في  :9الفصل 
 

 يجب أن يكون األسطول المستغل مسررتجيبا بصرر ة دائمررة للشرررط المتعلررق بعرردد  :10الفصل  
 ربات.الع
 

تكون كل عربة مستخدمة في الكررراء ويتجرراوز وزنهررا الجملرري   أن  بج ي   :()جديد  11صل  الف
المرخص فيه إثني عشر طنا حاملة للع مات التمييزية المنصوص عليها بقرار وزيررر النقررل 

 التمييزية المعدة للكراء.المتعلق بضبط الع مات   2019جويلية   24المؤرخ في 
  يجررب أن تكررون كررل يقيررةلتطب ا  هاة الطرقررات ونصوصرر مجلرر   حكرراممراعاة أمع    :12الفصل  

مصررحوبة إثنرري عشررر طنررا وز وزنها الجملي المرخص فيه عربة مستخدمة في الكراء ويتجا
 .استغ لببطاقة  

 

يجب أن تكون كل عربة نقل بضائع يتجاوز وزنها الجملي المرررخص فيرره إثنرري   :13الفصل  
 لتالية:ة بالوثائق اعشر طنا إ ا كانت مؤجرة مصحوب 

 بة العرنسخة مصورة من عقد كراء   - 
كررراس الشررروط الخرراص بتعرراطي المكتررري نسخة مصورة مررن التصررريح الملحررق ب   - 

 لنشاط نقل البضائع لحساب الغير  إ ا كانت العربة تقوم بنقل لحساب الغير.
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 الثانيالقسم 

 أساليب إسناد بطاقة االستغالل 
 

مطلررب  يجب أن يحرر  كررل ( 2016يلية  جو   22قرار وزير النقل المؤرخ في  )  :14الفصل  
على مطبوعة تسلمها المصالح الجهوية للوكالررة ال نيررة للنقررل   االستغ لبطاقة  للحصول على  

 البري  و يكون مرفوقا بالوثائق التالية :
 ( تأسيس أول :1
 نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط  -
 نسخة من شهادة تسجيل العربة  -
  ( دنانير10ارية قيمته عشرة )طابع موجبات إد - 
 .المعاليم الراجعة للوكالة ال نية للنقل البري وصل في دفع   -  

 ( تعويض عربة :2
 بطاقة إستغ ل العربة المزمع تعويضها  -
 نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط  -
 نسخة من شهادة تسجيل العربة المزمع إستغ لها  -
 ( دنانير 10ه عشرة )طابع موجبات إدارية قيمت  -
 .الراجعة للوكالة ال نية للنقل البري  ل في دفع المعاليموص  -   

 ( توسيع األسطول :3
 نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط  -
 نسخة من شهادة تسجيل العربة  -
 ( دنانير.10طابع موجبات إدارية قيمته عشرة ) -
 .ل نية للنقل البري الراجعة للوكالة ا وصل في دفع المعاليم  -  

 :  ( تجديد بطاقة اإلستغ ل4
 نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط  -
 بطاقة اإلستغ ل المزمع تجديدھا  -
 (  دنانير 5طابع موجبات إدارية قيمته خمسة ) -
 .وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة ال نية للنقل البري   -  

 ( نظير :5
 شهادة ضياع  -
 (  دنانير 5موجبات إدارية قيمته خمسة )  طابع -

 .في دفع المعاليم الراجعة للوكالة ال نية للنقل البري   وصل -
 
 

 ث البـــاب الثــال                                                 
 حكام مختلفة أ

 

لملحق على الممثل القانوني للشخص المعنوي أن يقوم بإمضاء التصريح ايتعين    :15الفصل  
على ترراريخ راس الشروط و على مضمون ك  به ا الكراس وال ي ينص خاصة على مصادقته

 ممارسة النشاط.  انط ق
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 على الممثل القانونيصورة تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي  يتعين    في  :16الفصل  
ال يتجرراوز فرري أجررل  وزارة النقررلبرر  اإلدارة العامة للنقل البري  داع تصريح ثان لدىي الجديد إ

 ث ثة أشهر من تاريخ حصول التغيير.
 

 بع  البـاب الرا
 والعقوبات   المراقبة

 

يجررب علررى كررل شررخص يتعرراطى نشرراط كررراء عربررات نقررل البضررائع ترروفير  :17الفصــل 
 33مررن القررانون عرردد    45  زمة ألعوان المراقبررة المنصرروص علرريهم بال صررلالتسهي ت ال 

ات والمتعلق بتنظيم النقل البري عنررد قيررامهم بعمليرر  2004أفريل    19المؤرخ في  2004لسنة  
يسررتظهر لررديهم بجميررع الوثررائق الضرررورية إلثبررات ترروفّر هنيررة وأن ح ت المبررالم المراقبررة

 ة الوثائق التالية: الشروط المطلوبة لممارسة النشاط وخاص
 يف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي رنسخة من بطاقة التع -
 للشركة  عقد التأسيسي النسخة من   -
 ة ة المهني ك اءتثبت شرط ال  نسخة من الوثائق التي -
 في الكراء.  العربات المستخدمةشهادات تسجيل وبطاقات استغ ل    نسخة من -

 

أو ت نقررل البضررائع  اكراء عربرر  ة التشريع الجاري به العمل في مجال  عند مخال  :18الفصل  
 ين:ين التالي ون عقوبات المنصوص عليها بالقان الجوالن على الطرقات  يتعرض المخالف لل

جويليررة   26المررؤرخ فرري    1999لسررنة    71لقررانون عرردد  اصررادرة ب ت المجلة الطرقا  - 
 وجميع النصوص التي نقحتها وتممتها  1999
والمتعلق بتنظيم النقل    2004أفريل    19المؤرخ في    2004لسنة    33نون عدد  القا  - 
 . 2006جويلية  28المؤرخ في  2006نة لس 55د كما تم تنقيحه بالقانون عد البري
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 عربات نقل البضائع اط كراء ة نشتصريح بممارس 
 على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا 

 
 .. .........................................................الممضي)ة( أس له السيد)ة(  إني       

 .. ..................لمة بتاريخ ............. مس......ة التعريف الوطنية عدد .صاحب)ة( بطاق
 .................... ............................................................والقاطن بررر........ 

 ............. .................................لقانوني)ة( لشركة ....االممثل )ة(  أصرح بص تي
 ...................................... ....................... صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد

 . ............................................................ برر........ االجتماعيمقرھا  والكائن
...................................................................................................... 

 
نشاط كررراء عربررات نقررل بتعاطي  على كراس الشروط المتعلق  قت  ووافلعت  ي أطبأنن 

التزمررت ا الجملرري المرررخص فيرره إثنرري عشررر طنررا و البضائع على الطرقات التي ي وق وزنه
وص عليهررا بررالكراس نه  وبأن الشركة وممثلهررا القررانوني يسررتجيبان للشررروط المنصرر و بمضم

 الم كور أع ه 
 ..........من تاريخ )*(...... ابتداءلنشاط سة ھ ا امماري سأنطلق في كما أصرح بأن 

 بها العمل.وأتعهد باحترام كافة القوانين والتراتيب الجاري 
        

 .................................العربية بتاريخ ........ ةين باللغي أصلنظيرين  حرر في 
 

 ه(ب   )معرفاإلمضاء                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------ 
 

ة لألشخاص ال ين شرعوا بعد فرري ممارسررة نشرراطهم أو تقرردموا بإيررداع التصررريح ب )*( بالنس
                   ية النشاط.لتسوية وضعية ما   كر تاريخ بدا

  

 باإلدارة خاص
 

لرردى التصررريح تررم إيررداع نظيررر مررن ھرر ا 
 وزارة النقرررررلبررررر  المصرررررالح المختصرررررة

 .......................................بتاريخ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


