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  كراس شروط 
  

  یتعلق بتعاطي األشخاص الطبیعیین 
  لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغیر

  
  
  
  
  
  

  :المرجع
التي یخضع استغاللھا  والمتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فیھ للعربات 2008دیسمبر  10قرار وزیر النقل المؤرخ في  -

في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغیر لكراس شروط وتصریح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط 

البضائع على الطرقات لحساب العالمات التمییزیة لھذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصین بتعاطي نشاط نقل 

  . الغیر

  :یحاتالتنق

یتعلق بضبط شروط وأسالیب إسناد بطاقات االستغالل للعربات المستخدمة في  2016جویلیة  22قرار من وزیر النقل مؤرخ في  -

أنشطة النقل العمومي لألشخاص والنقل السیاحي وكراء السیارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي یفوق 

طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغیر بواسطة عربات یفوق وزنھا الجملي المرخص فیھ  12وزنھا الجملي المرخص فیھ 

  .طنا 12
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  الباب األول 
  أحكام عامة

  

یعتبر نقال لحساب الغیر كل نقل للبضائع ینجز بمقابل أو یكون معروضا على  :الفصل األول
  .العموم

  

ممارس�ة نش�اط نق�ل البض�ائع عل�ى  لشخص الطبیعي الذي یرغب  فيایتعین على  :2الفصل 
) 12(بواسطة عربات یفوق وزنھا الجملي الم�رخص فی�ھ إثن�ي عش�رلحساب الغیر  الطرقات

كتابیا بمضمون ھ�ذا الك�راس وذل�ك بتحری�ر التص�ریح الملح�ق ب�ھ ف�ي نظی�رین  االلتزام طنا،
دى ی�ودع أح�دھما ل�ی�نص عل�ى ت�اریخ انط�الق ممارس�ة النش�اط، أصلیین معّرفین باإلمض�اء 

  .ھذه المصالحویحتفظ بالنظیر الثاني بعد ختمھ من قبل  وزارة النقللالمصالح المختصة 
  

الق�انون  ألحك�امتخضع ممارسة نشاط نقل البضائع لحس�اب الغی�ر عل�ى الطرق�ات  :3الفصل 
  .والمتعلق بتنظیم النقل البري 2004أفریل   19المؤرخ في 2004لسنة  33عدد 

  

  .أبواب 3فصال واردة في  13س على یحتوي ھذا الكرا :4الفصل 
  

  الباب الثاني 
  شروط تعاطي النشاط

  القسم األول 
  الشخص الطبیعي 

  

یجب أن تتوفر في الشخص الطبیعي الذي یرغب في تع�اطي نش�اط نق�ل البض�ائع  :5الفصل 
  :لحساب الغیر الشروط التالیة

  أن تكون جنسیتھ تونسیة،  -  
لجنای��ة أو لجنح��ة ب��أكثر م��ن ثالث��ة أش��ھر  رتكاب��ھاأن ال یك��ون ق��د حك��م علی��ھ بس��بب  -  

سجنا بدون تأجیل التنفیذ أو بأكثر من ستة أشھر مع اإلسعاف بتأجیل التنفیذ وأن ال یك�ون ق�د 
  صدر ضده حكم باإلفالس ولم یسترد حقوقھ، 

أن یكون متحصال على رخصة سیاقة من الصنف المطلوب لس�یاقة العرب�ة المزم�ع  -  
  . استغاللھا

تثنى م��ن ھ��ذا الش��رط  الش��خص ال��ذي ل��م یك��ن متحص��ال عل��ى رخص��ة الس��یاقة و یس��  
 1997لس�نة  56المطلوبة عند ترسیمھ بدفتر ناقلي البضائع لحساب الغیر طبقا للق�انون ع�دد 

المتعل���ق بتنظ���یم نش���اط نق���ل البض���ائع عل���ى الطرق���ات و 1997جویلی���ة  26الم���ؤرخ ف���ي 
  .والنصوص الصادرة في تطبیقھ

  

  القسم  الثاني
  لعربات والعالمات التمییزیة والوثائق المطلوبةا

  

ال یج��وز للش��خص الطبیع��ي أن یس��تغل س��وى وح��دة نق��ل واح��دة والت��ي یمك��ن أن  :6الفص��ل 
  .تكون شاحنة ثقیلة أو عربة مركبة أو مجموعة عربات أو عربة مزدوجة

  

لعرب�ة  یجب أن یكون الشخص الطبیعي مالكا أو مستأجرا بطریقة اإلیج�ار الم�الي :7الفصل 
) 12(نقل بضائع مس�جلة ب�البالد التونس�یة یتج�اوز وزنھ�ا الجمل�ي الم�رخص فی�ھ إثن�ي عش�ر 



  2

طنا وال یفوق عمرھا خمس سنوات عند تاریخ ایداع مطلب الحصول على بطاق�ة االس�تغالل 
  .ألول مرة

  

في صورة تع�ویض العرب�ة المس�تغلة بعرب�ة أخ�رى، یش�ترط أن ال یتج�اوز عم�ر   :8الفصل 
  .االستغاللیرة خمس سنوات عند تاریخ إیداع مطلب الحصول على بطاقة ھذه األخ

  

مع مراعاة أحكام مجلة الطرقات ونصوصھا التطبیقیة، یجب أن تك�ون ك�ل عرب�ة  :9الفصل 
طنا ومستخدمة ف�ي نق�ل البض�ائع عب�ر ) 12(یتجاوز وزنھا الجملي المرخص فیھ إثني عشر 

  .اللاستغالطرقات لحساب الغیر مصحوبة ببطاقة 
  

یج���ب أن یح���رر ك���ل مطل���ب  :)2016جویلی���ة  22ق���رار وزی���ر النق���ل الم���ؤرخ ف���ي ( 10الفص���ل 
عل�ى مطبوع�ة تس�لمھا المص�الح الجھوی�ة للوكال�ة الفنی�ة للنق�ل  اس�تغاللللحصول على بطاقة 

  :التالیة البري ویكون مرفوقا بالوثائق
  :تأسیس أول) 1
  نسخة من التصریح الملحق بكراس الشروط، -
  .دنانیر) 10(ت إداریة قیمتھ عشرة بع موجباطا -   

  :تعویض عربة) 2
  العربة المزمع تعویضھا، استغاللبطاقة  -
  نسخة من التصریح الملحق بكراس الشروط، -
    .دنانیر) 10(طابع موجبات إداریة قیمتھ عشرة  -   

  :توسیع األسطول) 3
  نسخة من التصریح الملحق بكراس الشروط، -
  .دنانیر) 10(طابع موجبات إداریة قیمتھ عشرة  -   

  :االستغاللتجدید بطاقة ) 4
  نسخة من التصریح الملحق بكراس الشروط، -
  المزمع تجدیدھا، االستغاللبطاقة  -
  .دنانیر) 5(ات إداریة قیمتھ خمسة طابع موجب -
  :نظیر) 5
الس��لطة المختص��ة أو  مس��لمة م��ن ش��ھادة ض��یاعبطاق��ة االس��تغالل القدیم��ة المش��وھة أو  -

  محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
  .دنانیر) 5(طابع موجبات إداریة قیمتھ خمسة  -   

  

)  12(یجب أن تكون كل عربة یتجاوز وزنھا الجملي المرخص فی�ھ إثن�ي عش�ر  :11الفصل 
  : طنا ومستخدمة في نقل البضائع لحساب الغیر مجھزة

وملص��ق ب��أعلى  )ص��م10( ص��نتمترات عش��رن قط��ره بق��رص ذات��ي اللص��اق أحم��ر الل��و -   
  .الجھة الیمنى للبلور األمامي الواقي من الھواء

خمس�ة وعش�رون وعرض�ھا  )ص�م 40( ص�نتمترا أربعونبلوحة مستطیلة الشكل طولھا  -   
باللغ�ة العربی�ة وب�اللون  ینومق�ر الناق�ل مكت�وب اس�موتحمل  بیضاء اللون )صم 25(صنتمترا 

كم��ا یج��ب أن یك��ون ح��دھا . عل��ق اللوح��ة بم��ؤخر العرب��ة وعل��ى الیم��ینویج��ب أن ت. األحم��ر
  .عن األرض )صم 50( صنتمترا خمسیناألسفل على علو ال یقل عن 
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  الباب الثالث 
  العقوبات المراقبة و
  

ت���وفیر التس���ھیالت الالزم���ة ألع���وان المراقب���ة  الطبیع���يج���ب عل���ى الش���خص ی :12الفص���ل 
أفری��ل  19الم��ؤرخ ف��ي  2004لس��نة   33ن ع��دد م��ن الق��انو 44المنص��وص عل��یھم بالفص��ل 

والمتعلق بتنظیم النقل البري عند قیامھم بعملیات المراقبة وأن یس�تظھر ل�دیھم بجمی�ع  2004
  :خاصة الوثائق التالیةالوثائق الضروریة إلثبات توفر الشروط المطلوبة لممارستھ النشاط و

  نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة، -   
  ،رخصة السیاقةنسخة من  -   
العرب��ات  العرب��ة أو بطاق��ات اس��تغالل بطاق��ة أوش��ھادات تس��جیل و ش��ھادة أو نس��خة م��ن -   

   .المستخدمة في نقل البضائع لحساب الغیر
  

عند مخالفة التشریع الج�اري ب�ھ العم�ل ف�ي مج�ال تنظ�یم نش�اط نق�ل البض�ائع أو  :13الفصل 
  : لمنصوص علیھا بـالقوانین التالیةالجوالن على الطرقات، یتعرض المخالف للعقوبات ا

والمتعلق بنقل الم�واد الخط�رة  1997جوان  2المؤرخ في  1997لسنة  37القانون عدد  -   
  عبر الطرقات،

 1999جویلی�ة  26المؤرخ في  1999لسنة  71د ومجلة الطرقات الصادرة بالقانون عد -   
الم�ؤرخ ف�ي  2006لس�نة  54الق�انون ع�دد وجمیع النصوص الت�ي نقحتھ�ا وتممتھ�ا وخاص�ة 

 .2006جویلیة  28
والمتعل��ق بتنظ��یم النق��ل  2004أفری��ل  19 الم��ؤرخ ف��ي 2004لس��نة  33الق��انون ع��دد و -   

 .2006جویلیة  28المؤرخ في  2006لسنة  55والمنقح بالقانون عدد  البري
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  تصریح بممارسة نشاط
  نقل البضائع لحساب الغیر على الطرقات 

  )شخص طبیعي ( 
  

  ......... ....................................) ....................ة(أسفلھ السید) ة(ني الممضيإ
  ...... .............مسلمة بتاریخ .................... بطاقة التعریف الوطنیة عدد ) ة(صاحب

  . ...........................................................والمتحصل على رخصة سیاقة عدد  
  .....................................................…………. ….. ......…...…والقاطن بــ

......................................................................................................  
نش��اط نق��ل البض��ائع عل��ى  عل��ى ك��راس الش��روط المتعل��ق بممارس��ة اطلع��تأص��رح ب��أنني 

  مضمونھ، التزمت بالطرقات لحساب الغیر من قبل األشخاص الطبیعیین و
وبأنني أستجیب لشروط تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحس�اب الغی�ر المنص�وص 

  علیھا بالكراس المذكور أعاله، 

  ... .... ......... ...........................*من تاریخ  ابتداءكما أصرح بأن نشاطي ینطلق  
          .كافة القوانین والتراتیب الجاري بھا العمل باحتراموأتعھد 

  . ............................................ .... .......حرر في أصلین باللغة العربیة بتاریخ 
                            

  )معرف بھ ( اإلمضاء          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  

بالنسبة لألشخاص الذین شرعوا بعد في ممارسة نشاطھم بمقتضى ترخیص أو ترسیم أو * : 
 .اع التصریح لتسویة وضعیة ما، ذكر تاریخ بدایة النشاطیقومون بإید

  خاص باإلدارة
  

لشروط لكراس ال ھذا تم إیداع نظیر من
          وزارة النقلبمصالح المختصة لدى ال

  .....................................اریخ تب


	كراس شروط  



