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والمتعلق بتنظيم النقل البري. 2004أفريل  19المؤرخ في   2004لسنة  33القانون عدد  -    

كراس الشروط الخاص بتشغيل  ب التنقيحاتالمتعلق بالمصادقة على  2022ماي  16قرار وزير النقل المؤرخ في  -

. 2009أكتوبر  5مركزيات نقل البضائع المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في   
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 البـاب األول 
 أحكـام عامــة 

   

ــر    ل:الفصل األو ــي  العـــ ــي بـــ تعتبر مركزية لنقل البضائع كل مؤسسة مهمتها التقريـــ
ــائع   ــة بما يتعلب بطلباا النقل    وإعالموالطلي في ميدا  ال  قل البري للبض المتدخلي  خاص

 المتداولة.   واألسعار

 ال يمك  تعاطي نشاط مركزياا نقل البضائع إال م  قبل األشخاص المعنويي .   :2الفصل 

ــل  ــميل مركزية    يتعي  :3الفص ــخص المعنوي الي ي ير ي في تش على الممثل القانوني للش
بتحرير التصــريا الملحب بف في  ويلكلنقل البضــائع االلتزام كتابيا بمضــمو  ايا الكرا  

  النـــــشاطو يـــــود  ينص على تاريخ انطالق ممارســـــة    ءباإلمضا  معرفي نظيري  أصليي  
ــل اي    ويحتفظوزارة النقل ب   ةصالمخت أحداما لدى المصالا   ــ  قب بالنظير الثاني بعد ختمف م

 المصالا.  

صـورة تميير ا لممثل القانوني لمركزية نقل البضـائعو يتعي  على الممثــــــل   في :4الفصـل 
القانوني الجديد إيدا  تصــريا ثا  لدى المصــالا المختصــة لوزارة النقل في أجل ال يتجاوز  

 ثالثة أشهر م  تاريخ حصول التميير.  

 لـسنة  33القانو  عدد   البضائع ألحكاممركزياا نقل    تعاطي نشاط  يخضع :5الفصل 

 والمتعلب بتنظيم النقل البري.   2004أفريل  19المؤرخ في  2004

 أبواي.   5 واردة فيفصال  25يحتوي ايا الكرا  على  :6الفصل 

   

   

 الباب الثانـي  
 شروط تعاطي النشاط  

   

   

يجي أ  تتوفر في الشخص المعنوي اليي ير ي في تشميل مركزيـة لنقـل    )جديد(:  7الفصل  

   التالية:البضائع الشروط 

 البضائعو     مركزية لنقلأ  ينص موضوعف االجتماعي على تشميل   

 االجتماعي.   مقر أ  يكو  مالكا أو مؤجرا لمّحّل يأوي   

انوني بموـجي حكم  أ  ال يكو     ف الـق ـباا م  أـجل جريـمة قصـــــدـية ولم  ـقد تـما إداـنة ممثـل
   ويصدر في شأنف حكم قضائي أو قرار إداري بمنعف م  ممارسة نشاط مهني

    التالية:الكفاءة المهنية   شروطأ  يتوفر لدى ممثلف القانوني أحد  

ــى مستوى   ــل علــ ــى األقــ أ  يكو  مكتسي ا لخبرة بالبالد التونسية لمد ة ثالث سنواا علــ
أ  تكــــو  الخبــــرة المهنيــــة مكتسبــــــــة    ويجــــوز. للبضائعالتسيير في مجال النقل البر ي 

ــواطنيبالخارج ويلك بالنسـبة إلى األشـخاص م  يوي الجنسـية التونسـية   البلدا  التي    ومــــ
 تسبة بالبالد التونسية على أسا  المعاملة بالمثل.  تعترف بالخبرة المك

أو أ  يكو  متحصال على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهيا المــستو ى فــي اختصاص لف 
 عالقة بالنشاط المطلوي.  
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صـورة عدم توفر أي شـرط م  شـروط الكفاءة المهنية في الممثل القــــــانونيو يجي    وفي  
 لديف اي  الكفاءة.    وتتوفرفـي التسييــر تشميل شخص توكل لف مسؤولية  

 االقتضاءيجي أ  يكو  المقر االجتماعي لمركزية نقل البـــضائعو وعنـــد    :)جديد( 8الفصل 
  واإلعالمية واالتصـــالية بالتجهيزاا المكتبية    األقلعلى   مجهزةالمكاتي الفرعية التابعة لهاو  

   الالزمة.

   

 الباب الثالث 

 المخازن لتجميع البضائع استغالل 

   
 . 2022ماي  16ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في  :9الفصل 

 . 2022ماي  16ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في  :10الفصل 

 .2022ماي  16ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في : 11الفصل 
 .2022ماي  16ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في : 12الفصل 
 .2022ماي  16 ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في: 13الفصل 

 .2022ماي  16ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في : 14الفصل 

 .2022ماي  16 ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في: 15الفصل 

 .2022ماي  16ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في  :16الفصل 

 .2022ماي  16ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في  :17الفصل 

 
 

 الباب الرابع  
 أحكام مختلفة   

   

   

ــر :18الفصل  ــى األقل   يويجي على مركزية نقل البضائع أ  تمد اإلدارة العامة للنقل الب عل
وكمية    خاـصــــــة نوعيــــــةمرة كل ـستة أـشهرو بكـشف ع  طلباا النقل التي تتلقااا يتـضم   

ــاقلي  اليي  انتفعوا    وبقائمــةالمعتمدة    والمسافاا واألسعار  والتفريغالبضائع ونقاط الشح   الن
 بهي  العرو .   

اام مركزية نقل البضـائع في تحـسي  مردودية نقل البضـائع لحـساي   :19الفصـل   يجي أ  تـس
ــتهالك الطاقةو  وفيالمير   ــيد اســ العر     ومالءمةم  خالل العمل على تقريي   ويلكترشــ

 المسافاا  ير المجدية.    وتقليصللطلي 

ــائع على منظوـمة متطورة للتقرـيي بي   المر و يـجي أ  تعتـمد    ولـهيا مركزـية نـقل البضـــ
 إلى االنخراط في اي  المنظومة.   والشاحني تعمل على دفع الناقلي   وأ و  والطليالعر  

ــل   ــائع امتالك قاعدة بياناا حول العر     :20الفصــ  والطلييجي على مركزية نقل البضــ
تتـضم  بالخـصوص البياناا المتعلقة بالمعطياا الدقيقة حول أـسطول العرباا المـستخدم في 

البضــاعة المنقولة    وحجممجال نقل البضــائع بما في يلك خاصــياتف الفنية المرتبطة بنوعية  
  وحجم نشــاطهم    ومجالالشــاحني    وبأامنشــاطهم    ومجالوبالناقلي  والوســائل المتوفرة لديهم 

 العرباا المطلوبة لنقل بضائعهم.    ونوعيةع ومسالك التوزيع  ونوعية البضائ 
 . 2022ماي  16 ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في :21الفصل 
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 . 2022ماي  16 ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في :22الفصل 

 . 2022ماي  16ألمي بموجي قرار وزير النقل المؤرخ في  :23الفصل 

  

 الباب الخامس   
 والعقوبات المراقبة  

   

   

هيالا   :24الفصـل  ـــس ميل مركزية لنقل البضـائع توفير التــــ يجي على كل ـشخص يقوم بتـش
ــسـنة    33م  القانو  عد د  45الالزمة ألعوا  المراقبة المنصـوص عليهم بالفصـل     2004لــــ

بتنظيم النقل البري عند قيامهم بعملياا المراقبــــة وأ     والمتعلب  2004أفريل   19المؤرخ في
ــة النشاط   توفريستظهر لديهم بجميع الوثائب الضرورية إلثباا   ــة لممارسـ الشروط المطلوبـ

 الوثائب التالية:     وخاصة

 نسخة م  بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانونيو  

  نسخة م  الوثائب التي تثبا شرط الكفاءة المهنيةو  

 نسخة م  القانو  األساسي للشركة.  

كما يجي أ  يســتظهر بكشــف حول العملياا المنجزة في اليوم اليي يســبب زيارة المراقبي   
 إلثباا شفافية التعامل مع المتدخلي .   

   التالية:يتعر  كل مخالف للعقوباا المنصوص عليها بالقواني    :25الفصل 

ــسـة   والمتعلب  1991جويلية   29في   المؤرخ  1991لسـنة   64القانو  عدد  واألسـعار بالمنافــــ
المؤرخ في   2005لــسنة   60ة القانو  عــدد وخاص  وتممتفجميع النصوص التي نقحتف    وعلى

 و2005جويلية   18
 المـنافســـــة  تنظيم  ـبعـعادة  المتعلب  2015 ســـــبتمبر  15  في المؤرخ  2015  لســــــنة  36  ـعدد   الـقانو  على

 واألسعارو
بنقل المــــواد الخطرة عبر    والمتعلب  1997جوا    2المؤرخ في   1997لسنة   37القانو  عدد 
 الطرقااو  

انو  عـدد   ة    33الـق ل    19المؤرخ في    2004لســــــن ل البري   والمتعلب  2004أفرـي بتنظيم النـق
 . 2006جويلية  28المؤرخ في  2006لسنة  55والمنقا بالقانو  عدد 
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 بتشغيل مركزية لنقل البضائع تصريح  
 

   

   ......... إني الممضي)ة( أسفلف السيد)ة( ..........................................................

 ............................. .......................................................................................... 

   ....... صاحي)ة( بطاقة التعريف الوطنية عدد ................... مسلمة بتاريخ ...............

   ............................بـ: ............................................................ والقاط 

  ....................................................................................................................... 

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

  ...................................................................................................................... 

   .......رقم: ..............................................................ف الجبائي  المعرياا 

   .............. .................................مقراا اإلجتماعي بــ: ......................  والكائ 
  ......................... ............................................................ 

  والتزمــــــا بأنني اطلعا على كرا  الـشروط المتعلب بتشميل مركزية لنقــــــل البــــــضائع  
   بمضمونفو

 أستجيي للشروط المنصوص عليها بالكرا  الميكور أعال و    وبأني

 .....(*)...............كمـا أصـرح بـأني سـأنطلب فـي ممارسـة اـيا النـشاط ابتـداء مـ  تـاريخ 

 الجاري بها العمل.     والتراتييباحترام كافة القواني     وأتعهد

                       

 حرر في أصلي  باللمة العربية بتاريخ ......................                        

   

   

   بف(  )معرفاإلمضاء                     

  

 خاص باإلدارة         
        

ـــشروط      تم إيدا  نظير م  ايا الكرا  للــــ
ــوزارةلدى المصـالا   ــل    المختصـة بــــ النقــــ

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

   

   

   
 
 
 
 
 

   


