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اإلدارة العامة للنقل البّري   
 
 

  السياحيمعّدة للنقلمطلب للحصول على بطاقة استغالل لعربة 
  أو لعربة قطار سياحي أو لعربة ذات ثالث عجالت مهيأة 

 لنقل األشخاص في نطاق التنشيط السياحي
 

نوع العربة (*):
 

 ة للنقل السياحيعربة معّد 
 عربة قطار سياحي 
 عربة ذات ثالث عجالت مهيأة لنقل األشخاص في نطاق التنشيط السياحي 

 
 (*):نــوع العملية

 
 تأسيس أّول 
 تعويض عربة 
 تجديد 
 نظـيــر 

 
:هوّيــة النــاقــل

 
 ................................................................................................................................................:االسم االجتماعي

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

 ...................................................................................................................................... :رقم السجل التجاري

 ................................................................................................................................................................. :العنوان
................................... .................................................................................................................................................

 
:يف بالعربةالتعر

 
............................................................................................................................................................ :رقم التسجيل  

......................................................................................................... :العدد الرتبي بالمصنع ..................................

  .............................................................................................................................................................. :عدد المقاعد
.....                   .................................في........................................   

 
    والختماإلمضــاء                                                                                                          

 

____________________ ______________  
X في المرّبع المناسب)  (ضع عالمة (*) 

 
 



 قائمة الوثائق المطلوبة
 :تأسيس أّول

  نسخة من شهادة تسجيل العربة؛ -
بالنسبة (نسخة من موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجوالن  -

 ؛)لعربة معدة للنقل السياحي
بالنسبة لعربة قطار سياحي أو لعربة ذات ثالث ( بكراس الشروط  من التصريح الملحق نسخة -

 ؛)عجالت مهيأة لنقل األشخاص في نطاق التنشيط السياحي
شهادة معاينة مسلمة من قبل مصالح اإلدارة الجهوية التابعة للوآالة الفنية للنقل البري تثبت أن  -

أنها مسجلة بالبالد التونسية العربة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط و 
بالنسبة لعربة قطار سياحي أو لعربة ذات ثالث عجالت مهيأة ( باسم الشخص المعني باألمر 

 ؛ )لنقل األشخاص في نطاق التنشيط السياحي
  أ؛745شهادة تأمين أنموذج  -
 إدارية؛ طابع موجبات -
 .نية للنقل البريوصل استخالص المعاليم المستوجبة مسلم من قبل الوآالة الف -

 
 :تعويض عربة

  نسخة من شهادة تسجيل العربة المزمع وضعها في االستغالل؛ -
 بطاقة استغالل العربة المراد تعويضها؛ -
نسخة من موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجوالن  -

 ؛)بالنسبة لعربة معدة للنقل السياحي(
 من قبل مصالح اإلدارة الجهوية التابعة للوآالة الفنية للنقل البري تثبت أن شهادة معاينة مسلمة -

العربة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط و أنها مسجلة بالبالد التونسية 
بالنسبة لعربة قطار سياحي أو لعربة ذات ثالث عجالت مهيأة ( باسم الشخص المعني باألمر 

 ؛ )ق التنشيط السياحيلنقل األشخاص في نطا
  أ؛745شهادة تأمين أنموذج  -
 إدارية؛ طابع موجبات -
 .وصل استخالص المعاليم المستوجبة مسلم من قبل الوآالة الفنية للنقل البري -
 :تجديد

 بطاقة االستغالل المزمع تجديدها؛ -
 إدارية؛ طابع موجبات -
.الة الفنية للنقل البريوصل استخالص المعاليم المستوجبة مسلم من قبل الوآ -
 
 :نظير

 شهادة ضياع مسلمة من السلط المختصة؛ -
 إدارية؛ طابع موجبات -
 .وصل استخالص المعاليم المستوجبة مسلم من قبل الوآالة الفنية للنقل البري -
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