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   الطرقات لحساب الغير علىلبضائع انقل تصريح لممارسة شخص طبيعي لنشاط إيداع  -1
  المراجع القانونية  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء

لبـضائع  انقل   نشاط الذي ينوي ممارسة     الشخص الطبيعي يتولّى   -
كراس الشروط  و االطالع على    سحب   الطرقات لحساب الغير     على

 .اط المطلوبلنشاالخاص بتعاطي 
بمـضمون كـراس الـشروط      االلتزام كتابيا   باألمر   المعني   يتولى -

الملحق بكـراس   تحرير التصريح   وذلك ب الشروط المطلوبة   بتوفير  و
  أصليين معرفين باإلمضاء  في نظيرين  الشروط

بالتثبت من أن التصريح محرر     لنقل البضائع   تقوم اإلدارة الفرعية     -
نات المطلوبة وخاصة منها المتعلقـة    بطريقة سليمة ويتضمن كّل البيا    

ورقم بطاقة التعريـف الوطنيـة      ه المعرف به    ئ وإمضا باسم الباعث 
كما أنه يـتم التثبـت كـذلك بالنـسبة      . وتاريخ االنطالق في النشاط   

لألشخاص الذين يتعاطون النشاط بمقتضى شهادة الترسيم من تطابق         
 الموجـودة   المعلومات الواردة بالتصريح بتلك المـضمنة بالملفـات       

 .باإلدارة
يتم تسليم المعني باألمر نظير من التصريح بعد ختمه مـن قبـل              -

 .اإلدارة
 
 
 
 
  

  المعني باألمر؛ -
 اإلدارة الفرعية لنقل البضائع -

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 2004 لسنة   33 القانون عدد    -

 2004 أفريـل    19المؤرخ في   
  المتعلق بتنظيم النقل البري؛

قرار وزير النقل المؤرخ في      -
ــس 10 ــق 2008 مبردي  والمتعل

بــضبط حــد الــوزن الجملــي 
المرخص فيه للعربـات التـي      

فــي نقــل يخــضع اســتغاللها 
البضائع على الطرقات لحـساب     
الغير لكراس شروط و تـصريح   
مسبق لدى المصالح المختـصة     

 و بضبط  بالوزارة المكلفة بالنقل
العالمات التمييزية لهذه العربات    
ــى كراســي  ــصادقة عل و بالم

خاصين بتعاطي نشاط   الشروط ال 
نقل البـضائع علـى الطرقـات       

  .لحساب الغير
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  الطرقات لحساب الغير علىلبضائع انقل تصريح لممارسة شخص معنوي لنشاط إيداع  -2
  المراجع القانونية  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء

نشاط نقل البـضائع    يتولّى المعني باألمر الذي ينوي ممارسة        -
كـراس  و االطالع علـى     سحب  ساب الغير   على الطرقات لح  

 .لنشاط المطلوباالشروط الخاص بتعاطي 
 يتولى الممثل القانوني للـشخص المعنـوي  االلتـزام كتابيـا      -

 بتوفير الـشروط المطلوبـة وذلـك        بمضمون كراس الشروط و   
 في نظيرين   بتحرير التصريح المناسب الملحق بكراس الشروط       

   .أصليين معرفين باإلمضاء
إلدارة الفرعية بالتثبت من أن التصريح محرر بطريقـة         تقوم ا  -

سليمة ويتضمن كّل البيانات المطلوبة وخاصـة منهـا المتعلقـة           
 ه المعرف به  ورقم المعرف الجبـائي        ائبالممثل القانوني وإمض  

كما أنه يتم التثبت كـذلك بالنـسبة        . تاريخ االنطالق في النشاط   و
شهادة الترسـيم مـن     لألشخاص الذين يتعاطون النشاط بمقتضى      

تطابق المعلومات الواردة بالتصريح بتلك المـضمنة بالملفـات         
 .الموجودة باإلدارة

يتم تسليم المعني باألمر نظير من التصريح بعد ختمه من قبل            -
  .اإلدارة

  المعني باألمر؛ -
 اإلدارة الفرعية لنقل البضائع -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  

 المؤرخ  2004 لسنة   33 القانون عدد    -
 المتعلق بتنظـيم    2004 أفريل   19ي  ف

كما تم تنقيحه بالقانون عدد      النقل البري 
 جويلية  28 المؤرخ في    2006 لسنة   55

  ؛ 2006
 10قرار وزير النقل المـؤرخ فـي         -

بـضبط حـد     والمتعلق 2008 ديسمبر
الوزن الجملي المرخص فيه للعربـات      
التي يخضع استغاللها في نقل البضائع      

لغيـر لكـراس    على الطرقات لحساب ا   
شروط و تصريح مسبق لدى المصالح      

 و  المختصة بالوزارة المكلفـة بالنقـل  
بضبط العالمات التمييزية لهذه العربات     
و بالمصادقة على كراسـي الـشروط       
الخاصين بتعاطي نشاط نقل البـضائع      

  .على الطرقات لحساب الغير
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    طنا12التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه بضائع لانقل تصريح لممارسة شخص معنوي لنشاط كراء عربات إيداع  -3
 

  المراجع القانونية  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء
كراء عربات نقـل    نشاط  يتولّى المعني باألمر الذي ينوي ممارسة        -

 .لنشاط المطلوباراس الشروط الخاص بتعاطي البضائع سحب ك
بمضمون لتزام كتابيا   يتولى الممثل القانوني للشخص المعنوي  اال       -

بتوفير الشروط المطلوبة وذلك بتحرير التـصريح       كراس الشروط و  
 في نظيـرين أصـليين معـرفين        المناسب الملحق بكراس الشروط     

   .باإلمضاء
تقوم اإلدارة الفرعية بالتثبت من أن التـصريح محـرر بطريقـة             -

ثـل  سليمة ويتضمن كّل البيانات المطلوبة وخاصة منها المتعلقة بالمم   
تـاريخ   و ه المعرف به  ورقم المعـرف الجبـائي          ائالقانوني وإمض 

 . االنطالق في النشاط
يتم تسليم المعني باألمر نظير من التصريح بعد ختمه مـن قبـل              -

  .اإلدارة
  

  المعني باألمر؛ -
 اإلدارة الفرعية لنقل البضائع -

  
  
  

  
        

  
  
 

  
  

  
 2004 لسنة   33 القانون عدد    -

 2004 أفريـل    19المؤرخ في   
 كما  المتعلق بتنظيم النقل البري   و

 لسنة  55تم تنقيحه بالقانون عدد     
 جويليـة   28 المؤرخ في    2006
  ؛ 2006

  
 5قرار وزير النقل المؤرخ في      -

 و المتعلـــق 2002فيفـــري 
ــات   ــى كراس ــصادقة عل بالم
الشروط الخاصة بتعاطي نـشاط     
نقل البـضائع عبـر الطرقـات       
لحساب الغير و كراء عربـات      

  .عبر الطرقاتنقل البضائع 
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   تصريح لممارسة شخص معنوي لنشاط تشغيل مركزية لنقل البضائعإيداع  -4
 

  المراجع القانونية  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء
 تـشغيل مركزيـة     نشاطيتولّى المعني باألمر الذي ينوي ممارسة        -

لنـشاط  اكراس الشروط الخـاص بتعـاطي        سحب   لنقل البضائع 
 .المطلوب

بمضمون لى الممثل القانوني للشخص المعنوي  االلتزام كتابيا         يتو -
بتوفير الشروط المطلوبة وذلك بتحرير التـصريح       كراس الشروط و  

 في نظيـرين أصـليين معـرفين        المناسب الملحق بكراس الشروط     
   .باإلمضاء

تقوم اإلدارة الفرعية بالتثبت من أن التـصريح محـرر بطريقـة             -
ت المطلوبة وخاصة منها المتعلقة بالممثـل  سليمة ويتضمن كّل البيانا   

تـاريخ   و ه المعرف به  ورقم المعـرف الجبـائي          ئالقانوني وإمضا 
 . االنطالق في النشاط

يتم تسليم المعني باألمر نظير من التصريح بعد ختمه مـن قبـل              -
  .اإلدارة

  المعني باألمر؛ -
 اإلدارة الفرعية لنقل البضائع -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 2004نة   لس 33 القانون عدد    -

 2004 أفريـل    19المؤرخ في   
 كما  المتعلق بتنظيم النقل البري   و

 لسنة  55تم تنقيحه بالقانون عدد     
 جويليـة   28 المؤرخ في    2006
  ؛  2006

  
مـؤرخ   ال قرار من وزير النقل   -

 والمتعلـق  2009 أكتوبر   5في  
بالمصادقة على كراس الشروط    
الخاص بتشغيل مركزيات نقـل     

  .البضائع
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  : تسليم ترخيص مؤقت لجوالن عربة غير مسجلة بالبالد التونسية ومعدة لنقل األشخاص -5
  المراجع القانونية  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء

يتوجه طالب هذا الترخيص إلى المكتب التابع لمصلحة النقل الدولي على            -
رة الجهويـة    إلى اإلدا   أو بميناء رادس الطرقات والموجود بالشباك الموحد     

 المختصة ترابيا وذلك حسب مكان دخول العربة األجنبية التراب التونسي؛
 :يتولى المعني باألمر تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية  -

مطلب محرر على مطبوعة مسلمة من اإلدارة ويحمل طابعـا جبائيـا        •
   دينار؛2بقيمة 

 نسخة مصورة من شهادة تسجيل العربة؛ •
 تأمين العربة صالحة كامـل مـدة إقامتهـا          نسخة مصورة من شهادة    •

 بالتراب الوطني؛
 . دنانير5طابع موجبات إدارية بقيمة  •
  قائمة األشخاص الموجودين على متن العربة •

 يتم التثبت في البداية بأن العربة غير مسجلة بالبالد  التونسية وتوفر أكثر              -
  مقاعد باعتبار مقعد السائق؛9من 

  المطلوبة؛بت من صحة صلوحية الوثائق  يتم دراسة الملف والتث-
في حالة وجود أي نقص في أحدى الوثائق المطلوبة يتم دعوة المعني باألمر             

  .للقيام باإلجراءات الالزمة الستكمالها وعند التعذر يتم رفض الملف
في حالة الموافقة على الملف يتم تسليم المعني باألمر في اإلبـان التـرخيص          

  .المؤقت

  ر؛المعني باألم -
ــل  - ــصلحة النق م

الدولي للبضائع على   
 الطرقات؛

ــة  - اإلدارة الجهوي
للوكالة الفنية للنقـل    

  .البري

  
 المؤرخ فـي    2004 لسنة   33 القانون عدد    -

المتعلـق بتنظـيم النقـل      و 2004 أفريل   19
 لـسنة   55 كما تم تنقيحه بالقانون عدد       البري
  ؛ 2006 جويلية 28 المؤرخ في 2006

 اإلتصال والنقـل     قرار وزير تكنولوجيات   -
 والمتعلق بضبط   2004 أوت   17المؤرخ في   

أساليب تسليم الترخيص المؤقـت الخـاص       
 العربـات غيـر المـسجلة بـالبالد         بجوالن

التونسية والمعدة لنقل األشخاص أو البضائع      
ط الوثائق المنصوص عليها بالفـصل      وبضب

 المؤرخ  2004 لسنة   33 من القانون عدد     39
علق بتنظـيم النقـل    المت2004 أفريل 19في  

 لـسنة   55 كما تم تنقيحه بالقانون عدد       البري
  .2006 جويلية 28 المؤرخ في 2006
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   : نقل بضائع غير مسجلة بالبالد التونسيةتسليم ترخيص مؤقت لجوالن عربة  -6
  المراجع القانونية  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء

ابع لمصلحة النقـل الـدولي علـى        يتوجه طالب هذا الترخيص إلى المكتب الت       -
 أو إلى اإلدارة الجهوية المختـصة       بميناء رادس الطرقات والموجود بالشباك الموحد     

 ترابيا وذلك حسب مكان دخول العربة األجنبية التراب التونسي؛
 :يتولى المعني باألمر تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية  -
 2مل طابعا جبائيا بقيمـة      مطلب محرر على مطبوعة مسلمة من اإلدارة ويح        •

  دينار؛
 نسخة مصورة من شهادة تسجيل العربة؛ •
نسخة مصورة من شهادة تأمين العربة صالحة كامل مدة إقامتهـا بـالتراب              •

 الوطني؛
 نسخة مصورة من عقد النقل أو وثيقة الشحن البحري؛ •
نسخة مصورة من شهادة الفحص الفني للعربة صالحة كامل مـدة بـالتراب              •

 الوطني؛
  . دنانير5ابع موجبات إدارية بقيمة ط •
ويتجـاوز وزنهـا     التونـسية    ية بأن العربة غير مسجلة بالبالد      يتم التثبت في البدا    -

  طنا؛3.5الجملي المرخص فيه 
   يتم دراسة الملف والتثبت من صحة صلوحية الوثائق المطلوبة؛-
ي باألمر للقيام   في حالة وجود أي نقص في أحدى الوثائق المطلوبة يتم دعوة المعن            -

  .باإلجراءات الالزمة الستكمالها وعند التعذر يتم رفض الملف
  .في حالة الموافقة على الملف يتم تسليم المعني باألمر في اإلبان الترخيص المؤقت

  المعني باألمر؛ -
مصلحة النقـل    -

الدولي للبـضائع   
 على الطرقات؛

اإلدارة الجهوية   -
للوكالة الفنية للنقل   

  .البري

  
 المؤرخ  2004 لسنة   33نون عدد    القا -

المتعلق بتنظـيم   و 2004 أفريل   19في  
 كما تم تنقيحه بالقانون عدد      النقل البري 

 جويلية  28 المؤرخ في    2006 لسنة   55
  ؛ 2006

 قرار وزير تكنولوجيـات اإلتـصال       -
 2004 أوت   17والنقل المـؤرخ فـي      

ــسليم   ــاليب ت ــضبط أس ــق ب والمتعل
الترخيص المؤقت الخـاص بجـوالن      

لعربات غير المسجلة بالبالد التونـسية      ا
والمعدة لنقل األشـخاص أو البـضائع       
وبضبط الوثـائق المنـصوص عليهـا       

 لـسنة   33 من القانون عدد     39بالفصل  
 2004 أفريـل    19 المؤرخ في    2004

 كمـا تـم     المتعلق بتنظيم النقل البـري    
 2006 لـسنة    55تنقيحه بالقانون عدد    

  .2006 جويلية 28المؤرخ في 
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 :رخيص متبادل في إطار اتفاقية ثنائية تتعلق بالنقل الدولي للبضائع على الطرقات ت-7
  

  المراجع القانونية  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء
 بالبالد التونسية   ةهذا الترخيص يسلم لعربات نقل البضائع المسجل       -

نائيـة  ي بأراضي بلد تربطنا به اتفاقيـة ث       للقيام بعمليات نقل دول   
 .مجال النقل الدولي على الطرقاتسارية المفعول في 

  
 يتوجه طالب هذا الترخيص إلى المكتب التابع لمـصلحة النقـل            -

 بميناء رادسالدولي على الطرقات الموجود بالشباك الموحد 
  
 :يتولى المعني باألمر تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية  -

 مطلب محرر على مطبوعة مسلمة من اإلدارة؛ �
  مصورة من شهادة تسجيل العربة؛نسخة �
إذا كانت العربة تقوم بعملية نقل بضائع لحساب الغير، نسخة           �

 .من بطاقة االستغالل
الوثائق ومن أن مالك العربة     بعد التثبت من صحة وصلوحية هذه        -

  . للقيام بعملية نقل دولي، يتم تسليمه الترخيص في اإلبانمؤهل

  المعني باألمر؛ -
للبضائع مصلحة النقل الدولي     -

  .على الطرقات

  
 الثنائية في مجال النقل     ات االتفاقي -

تباعا الدولي على الطرقات المبرمة     
السويد وبلجيكيـا   : مع الدول التالية    

  و المجـر   وسويسراورج  بواللوكسم
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسـبانيا     
وإيطاليا والبرتغال وتركيا واليونـان     

  . و موناكووهولندا
  
 2004 لـسنة    33د   القانون عـد   -

ــي  ــؤرخ ف ــل 19الم  2004 أفري
 كما تم   المتعلق بتنظيم النقل البري   و

 2006 لسنة   55تنقيحه بالقانون عدد    
  2006 جويلية 28المؤرخ في 

  
  
  
 


