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قانون عدد    - ل لمؤرخ في     2004لسنة   33 ا لبري   2004أفريل    19ا ا نقل  ل ا م  تنظي ب متعلق  ل  . وا

في   - لمؤرخ  ا نقل  ل ا وزير  الشروط    2022ماي    16  قرار  بكراس  قيحات  تن ل ا على  المصادقة  ب متعلق  ل وا
يه   المصادق عل غير  ل ا الطرقات لحساب  لبضائع على  ا نقل  لنشاط  ين  لمعنوي ا تعاطي األشخاص  ب لمتعلق  ا

في  لمؤرخ  ا نقل  ل ا وزير  فيه    2008ديسمبر    10بقرار  لمرخص  ا لجملي  ا لوزن  ا حد  بضبط  متعلق   ل ا
لبض  ا نقل  في  استغاللها  يخضع  تي  ل ا لعربات  وتصريح  ل لكراس شروط  غير  ل ا لحساب  الطرقات  ئع على  ا

ـات   لعرب ا هذه  ل يزية  تمي ل ا لعالمات  ا بضبط  و  نقل  ل ا ب فة  مكل ل ا لوزارة  ا ب لمختصة  ا لح  لمصا ا لدى  مسبق 
غير.  ل ا ئع على الطرقات لحساب  لبضا ا قل  ن تعاطي نشاط  ب لخاصين  لشروط ا المصادقة على كراسي ا  وب
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 الباب األول  
 أحكام عامة 

 

يعتبر نقال لحساب الغير كل نقل للبضائع ينجز بمقابل أو يكون معروضــا علــى   :الفصل األول
 العموم.
ممارســة نشــاط نقــل   يرغب فييتعين على الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي    :2الفصل  

بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه إثني البضائع على الطرقات لحساب الغير  
كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح الملحق بــه فــي   االلتزام( طنا،  12عشر )

يــودأ أحــدهما لــدى يــنص علــى تــاريس ممارســة النشــاط، نظيرين أصليين معّرفين باإلمضاء  
 .هذه المصالحعد ختمه من قبل ويحتفظ بالنظير الثاني ب  وزارة النقللالمصالح المختصة 

 ألحكــام القــانونتخضع ممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغيــر علــى الطرقــات    :3الفصل  
 والمتعلق بتنظيم النقل البري. 2004أفريل  19المؤرخ في  2004لسنة  33عدد 

 أبواب. 4فصال واردة في  19يحتوي هذا الكراس على   :4الفصل 
 

 الباب الثاني  
 تعاطي النشاط شروط 

 القسم األول  
 الشخص المعنوي  

 

يجب أن تتوفر في الشــخص المعنــوي الــذي يرغــب فــي تعــاطي   :)مطة ثانية جديدة(  5الفصل  
 نشاط نقل البضائع لحساب الغير الشروط التالية:

الطرقــات علــى تعــاطي نشــاط نقــل البضــائع علــى  االجتمــاعيأن يــنص موضــوعه  - 
 .الغير لحساب
المؤرخ في    1961لسنة    14أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا ألحكام المرسوم عدد    - 

أنواأ من النشاط التجاري والمصادق    مباشرة بعضوالمتعلق ببيان شروط    1961أوت    30
بالقانون عدد   بالقانون عدد    1961نوفمبر    6المؤرخ في    1961لسنة    46عليه   84والمنقح 

 .1985اوت  11المؤرخ في    1985لسنة 
ويستثنى من هذا الشرط الشخص المعنوي الذي لم يكن يتمتــع بالجنســية التونســية عنــد  

 1997لســنة    56تاريس ترسيمه بدفتر النقل الدولي للبضائع لحساب الغير طبقــا للقــانون عــدد  
والمتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع على الطرقات والنصــوص   1997جويلية    28المؤرخ في  

 يقه.الصادرة في تطب 
 

 القسم الثاني 
 الممثل القانوني  

 

 يجب أن تتوفر في الممثل القانوني للشخص المعنوي الشروط التالية:   :)جديد( 6الفصل 

لجناية أو لجنحة بأكثر من ثالثة أشهر ســجنا   ارتكابهأن ال يكون قد حكم عليه بسبب    -
بدون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع اإلسعاف بتأجيل التنفيذ وأن ال يكون قــد صــدر 

 ضده حكم باإلفالس ولم يسترد حقوقه،  
 : حد شروط الكفاءة المهنية التاليةأن يتوفر لديه أ -
ثالث سنوات علــى األقــل علــى مســتوى  التونسية لمدةلخبرة بالبالد  يكون مكتسباأن    *

البــري للبضــائع. ويجــوز أن تكــون الخبــرة المهنيــة مكتســبة بالخــار    مجال النقلالتسيير في  
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وذلك بالنسبة إلى األشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة 
 ساس المعاملة بالمثل.المكتسبة بالبالد التونسية على أ

أو شــهادة منظــرة بهــذا المســتوى فــي  أو أن يكــون متحصــال علــى شــهادة جامعيــة *
 اختصاص له عالقة بالنشاط المطلوب.

الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني، يجب   طيمن شرشرط  وفي صورة عدم توفر أي   
 ة.توكل له مسؤولية في التسيير وتتوفر لديه هذه الكفاء  تشغيل شخص

، يتعــين علــى الممثــل القــانوني للشخص المعنــويفي صورة تغيير الممثل القانوني   :7الفصل  
مــن هــذا الكــراس إيــداأ   6الجديد الذي يجب أن يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصــل  

في أجل ال يتجاوز ثالثــة أشــهر مــن تــاريس   وزارة النقللتصريح ثان لدى المصالح المختصة  
 حصول التغيير.

 

 القسم الثالث  
 العربات والعالمات التمييزية والوثائق المطلوبة 

 

يجب أن يكون الشخص المعنوي مالكا أو مستأجرا بطريقة اإليجار المــالي : )جديدد(  8الفصل  
نقل بضائع مسجلة بالبالد التونســية يتجــاوز الــوزن  اتعرب   6ألسطول يتركب على األقل من  

 طنا.( 12ر )الجملي المرخص فيه لكل منها إثني عش
الخمــس يجــب أن يتكــون هــذا األســطول مــن عربــات ال يتجــاوز عمرهــا : )جديددد( 9الفصددل 
او عنــد القيــام عند تــاريس ايــداأ مطلــب الحصــول علــى بطاقــة االســتغالل ألول مــرة    سنوات

 بعملية تعويض العربة.
 .2017فيفري  28ألغي بموجب قرار وزير النقل المؤرخ في    :()جديد 10 الفصل
 .2017فيفري  28ألغي بموجب قرار وزير النقل المؤرخ في   :()مكرر 10 الفصل
 .2017فيفري  28ألغي بموجب قرار وزير النقل المؤرخ في   :()ثالثا 10 الفصل

المتعلــق  طيجب أن يكون األسطول المستغل مستجيبا بصــفة دائمــة للشــر :)جديدد(  11الفصل  
 .بعدد العربات

مــن هــذا الكــراس علــى  9و  8ال تنطبــق الشــروط المنصــوص عليهــا بالفصــول  :12الفصددل 
األشخاص الذين سبق إعفاؤهم منها عند ترسيمهم بــدفتر نــاقلي البضــائع لحســاب الغيــر طبقــا 

والمتعلــق بتنظــيم نشــاط نقــل  1997جويليــة  26المــؤرخ فــي  1997لســنة  56للقــانون عــدد 
 تطبيقه.البضائع على الطرقات والنصوص الصادرة في 

 )جديــد(  11و   )جديــد(  9و   )جديــد(  8  ال تنطبق الشروط الواردة بالفصول  (:)جديد  13الفصل  
من هذا الكراس والمتعلقة بعدد العربات وعمرها على العربات المصنعة أو المهيئة خصيصــا 

أو جــر أو دفــع   العربــات  حمــللألشــياء التاليــة:  لتستخدم في عمليات نقل محــددة دون ســواها  
ونقــل النفايــات غيــر الخطــرة العربات المعطبة وغيرها والنقل االســتثنائي وعمليــات االنتقــال  

 .ات ونقل األموالونقل الحيوان 
مع مراعاة أحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية، يجب أن تكون كل عربــة   :14الفصل  

( طنــا مســتخدمة فــي نقــل البضــائع علــى 12يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر )
 .استغاللمصحوبة ببطاقة   ،الطرقات لحساب الغير

يجــب أن يحــرر كــل مطلــب   (2016جويليــة    22قرار وزير النقل المــؤرخ فــي  )  :15الفصل  
على مطبوعة تسلمها المصــالح الجهويــة للوكالــة الفنيــة للنقــل   االستغاللللحصول على بطاقة  

 البري  و يكون مرفوقا بالوثائق التالية :
 ( تأسيس أول :1
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 نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط، -
 نسخة من شهادة تسجيل العربة، -
 ( دنانير،10ارية قيمته عشرة )طابع موجبات إد - 
 .وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري   -  

 ( تعويض عربة :2
 بطاقة إستغالل العربة المزمع تعويضها، -
 نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط، -
 نسخة من شهادة تسجيل العربة المزمع إستغاللها، -
 ( دنانير،10ه عشرة )طابع موجبات إدارية قيمت  -
 .وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري   -   

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

 ( تجديد بطاقة اإلستغالل :4
 نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط، -
 بطاقة اإلستغالل المزمع تجديدها، -
 (  دنانير،5طابع موجبات إدارية قيمته خمسة ) -
 .وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري   -  

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

 .وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري  -
 

( 12عشر )يجب أن تكون كل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني    :16الفصل  
 :  مجهزة  ر،ي نقل البضائع لحساب الغي ومستخدمة ف  طنا

ملصق بــأعلى و   صم(  10)  صنتمترات  عشربقرص ذاتي اللصاق أحمر اللون قطره    - 
 األمامي الواقي من الهواء. اليمنى للبلورالجهة 
ــا  -  ــكل طوله ــتطيلة الش ــة مس ــونبلوح ــة وعرضــها  صــم( 40) صــنتمترا أربع خمس

للناقــل  االجتمــاعيتحمل تســمية وعنــوان المقــر و بيضاء اللون صم(  25)صنتمترا   وعشرون
علــى اليمــين. و جب أن تعلق اللوحة بمؤخر العربــة ي مكتوبين باللغة العربية وباللون األحمر. و 

عــن  صــم( 50)صــنتمترا  خمسيـــنكما يجب أن يكون حــدها األســفل علــى علــو ال يقــل عــن 
 األرض.

 

 الباب الثالث  
 المراقبة والعقوبات   

 

ــة  :17الفصددل  ــوان المراقب ــة ألع ــوفير التســهيالت الالزم ــوي ت ــى الشــخص المعن يجــب عل
 2004أفريل  19المؤرخ في  2004 لسنة 33من القانون عدد  45المنصوص عليهم بالفصل 

 والمتعلق بتنظيم النقل البري عند قيامهم بعمليات المراقبة وأن يستظهر لــديهم بجميــع الوثــائق
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 :شروط المطلوبة لممارسته النشاط وخاصة الوثائق التاليةالضرورية إلثبات توفر ال
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني، -
 للشركة،العقد التأسيسي نسخة من   -
 نسخة من الوثائق المتعلقة بإثبات الكفاءة المهنية، -
العربــات المســتخدمة فــي نقــل البضــائع بطاقــات اســتغالل  نسخة من شــهادات تســجيل و   -

 لحساب الغير.
عند مخالفة التشريع الجاري بــه العمــل فــي مجــال تنظــيم نشــاط نقــل البضــائع أو  :18الفصل  

 الجوالن على الطرقات، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين التالية: 
تعلق بنقل المــواد الخطــرة والم 1997جوان  2المؤرخ في  1997لسنة  37القانون عدد    -

 عبر الطرقات،
 1999جويليــة    26المؤرخ فــي    1999لسنة    71مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد     -
المــؤرخ فــي   2006لسنة    54خاصة القانون عدد  ممتها و ت جميع النصوص التي نقحتها و و 

 ،2006  جويلية 28
 المتعلق بتنظيم النقل البريو   2004أفريل    19المؤرخ في    2004لسنة    33القانون عدد    -

 .2006جويلية  28المؤرخ في  2006لسنة  55والمنقح بالقانون عدد 
 

   الرابعالباب 
    أحكام انتقالية

 

على   :19الفصل   للبضائع  الدولي  النقل  نشاط  بتعاطي  لهم  المرخص  لألشخاص  يجوز  ال 
النشاط ببطاقة استغالل العربة  الطرقات لحساب الغير قبل صدور هذا كراس الشروط تغيير  

إال بعد انتهاء المدة الزمنية لعدم التفويت في العربة المنصوص عليها بشهادة التسجيل أو عند  
المالية. المختصة لوزارة  المصالح  الجبائية من  الوضعية  بوثيقة تسوية  االقتضاء االستظهار 
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 األشخاص المعنويين  بممارسةتصريح                       

 نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ل
 

 ......... .................................................إني الممضي)ة( أسفله السيد)ة( ..........
 ............. ............... مسلمة بتاريس ..........صاحب)ة( بطاقة التعريف الوطنية عدد ...

 ............................................ ..................بـــ........ .................. والقاطن
 .. .......................................الممثل )ة( القانوني)ة( لشركة .......... أصرح بصفتي

......................................................................... .............................. 
 ................................................... صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد ............

 .............................. ...............بــ......................... االجتماعيمقرها  والكائن
.................................................................. ..................................... 

لبضــائع علــى الطرقــات بأنني اطلعــت علــى كــراس الشــروط المتعلــق بممارســة نشــاط نقــل ا
 مضمونه،  ب   والتزمتلحساب الغير 

 المذكور أعاله،وبأن الشركة وممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بالكراس  
 ..........................................من تاريس*. ابتداءكما أصرح بأن نشاط الشركة ينطلق  

 كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.  باحتراموأتعهد  
        

 ..................................حرر في أصلين باللغة العربية بتاريس .
 

                     
 به(  )معرفاإلمضاء                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

* : بالنسبة للشركات التي شرعت بعد في ممارســة نشــاطها بمقتضــى تــرخيص أو ترســيم أو 
 تقوم بإيداأ التصريح لتسوية وضعية ما، ذكر تاريس بداية النشاط.

 

 خاص باإلدارة
 
لشــروط لكــراس هــذا التم إيــداأ نظيــر مــن  

 النقــل المختصــة بــوزارةلــدى المصــالح 
 ....................................بتاريس ...
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 13األشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل تصريح بممارسة 
 لطرقات لحساب الغير  نشاط نقل البضائع على امن كراس الشروط ل

 
 ........................ ............................إني الممضي)ة( أسفله السيد)ة( ................

 . مسلمة بتاريس .................... ........صاحب)ة( بطاقة التعريف الوطنية عدد ............
 . ............................................................................بـــ........ ... والقاطن

 ........................ ......................الممثل )ة( القانوني)ة( لشركة ..... أصرح بصفتي
.................................................................. .................... ................. 

 ...... ................صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد ......................................... 
 ............................... ...مقرها اإلجتماعي بــ.................................... والكائن

............................................. .......................................................... 
بأنني اطلعــت علــى كــراس الشــروط المتعلــق بممارســة نشــاط نقــل البضــائع علــى الطرقــات 

 مضمونه،  التزمت ب لحساب الغير و 
 وبأن الشركة وممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور أعاله،

 ..........................لشركة ستستخدم فقط للقيام بعملية النقل التالية:..........وبأن عربات ا
.....................................................................................................     

 ........................................كما أصرح بأن نشاط الشركة ينطلق إبتداء من تاريس ...
 كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.  باحترامتعهد  أو 

        
 ................................أصلين باللغة العربية بتاريس .. حرر في

                       
 به(  )معرفاإلمضاء                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاص باإلدارة
 
لشــروط لكــراس هــذا التــم إيــداأ نظيــر مــن 

 النقـــل المختصـــة بـــوزارةلـــدى المصـــالح 
 .......................................بتاريس .

 
 
 
 
 
 
 
 


