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  الباب األول 
  أحكام عامة

  
ضائع ينجز      : الفصل األول   ل للب ر آل نق ر نقال لحساب الغي ل أو يكون معروضا  يعتب بمقاب
  .على العموم

يتعين على الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب  في ممارسة نشاط نقل   : 2الفصل  
إثني بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه      لحساب الغير   على الطرقات   البضائع  

تصريح الملحق به في    و ذلك بتحرير ال   تابيا بمضمون هذا الكراس     اإللتزام آ  ، طنا )12(عشر  
ّرفين باإلمضاء    رين أصليين مع شاط،   نظي اريخ ممارسة الن ى ت دى  ينص عل ودع أحدهما ل ي

  .هذه المصالحالمصالح المختصة لوزارة النقل و يحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل 
ات            : 3الفصل   ام تخضع ممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغير على الطرق انون    ألحك   الق

  .  و المتعلق بتنظيم النقل البري2004 أفريل 19 المؤرخ في 2004 لسنة 33دد ع
  . أبواب4 فصال واردة  في 19يحتوي هذا الكراس على   : 4الفصل 

  
  الباب الثاني 

  شروط تعاطي النشاط
  القسم األول 

  الشخص المعنوي 
  

شاط              :  5الفصل   اطي ن ضائع    يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تع ل الب نق
  :لحساب الغير الشروط التالية 

ات        -   ى الطرق ضائع عل ل الب شاط نق اطي ن ى تع اعي عل وعه اإلجتم نص موض  أن ي
  .لحساب الغير

سنة    14 طبقا ألحكام المرسوم عدد       أن يتمتع بالجنسية التونسية    -    المؤرخ في     1961 ل
المصادق   و ط التجاري المتعلق ببيان شروط مباشرة  بعض أنواع من النشا        و 1961 أوت   30

ه دد   علي انون ع سنة 46بالق ي  1961 ل ؤرخ ف وفمبر 6 الم ضاء  أن   1961 ن د اإلقت  أو عن
ا بالفصل           شجيع    3يتحصل على موافقة اللجنة العليا  لإلستثمار المنصوص عليه ة ت   من مجل

تثمارات دد    اإلس انون ع ضى الق صادرة بمقت سنة 120 ال ي  1993 ل ؤرخ ف سمبر 27 الم  دي
  . %50ا آانت نسبة مساهمة األجانب في رأس مال الشرآة  تفوق   إذ1993
د                    سية عن سية التون و يستثنى من هذا الشرط الشخص المعنوي الذي لم يكن يتمتع بالجن

انون عدد                   ا للق ر طبق ضائع لحساب الغي سنة   56تاريخ ترسيمه بدفتر النقل الدولي للب  1997 ل
ي   ؤرخ ف ة 28الم ي 1997 جويلي ق بتنظ ات      و المتعل ى الطرق ضائع عل ل الب شاط نق م ن

  .والنصوص الصادرة في تطبيقه
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  القسم الثاني
  الممثل القانوني 

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

 لجناية أو لجنحة بأآثر من ثالثة أشهر سجنا   ارتكابه أن ال يكون قد حكم عليه بسبب  -
دون ت د   ب ون ق ذ و أن ال يك ل التنفي عاف بتأجي ع اإلس هر م تة أش ن س أآثر م ذ أو ب ل  التنفي أجي

  صدر ضده حكم باإلفالس و لم يسترد حقوقه، 
  :  أن يتوفر لديه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية -
ى مستوى           التونسية لمدة  لخبرة بالبالد    يكون مكتسبا  أن   * ل عل ى األق  ثالث سنوات عل

سبة بالخارج و              .  البري للبضائع  مجال النقل التسيير في    ة مكت رة المهني و يجوز أن تكون الخب
الخبرة      ذلك بالنسبة إلى األشخاص من ذوي الجنسية التونسية و مواطني البلدان التي تعترف ب

  .المكتسبة بالبالد التونسية على أساس المعاملة بالمثل
ة    * هادة جامعي ى ش صال عل ون متح هادة م أو أن يك ستوى   أو ش ذا الم رة به ي نظ  ف

  .اختصاص له عالقة بالنشاط المطلوب
ى        *  ضائع المنصوص        الأو أن يكون متحصال عل ل الب ة لنق اءة المهني شهادة في الكف

ة    31 المؤرخ في    2006 لسنة   2118 من األمر عدد     7عليها بالفصل    ق   2006 جويلي  والمتعل
شخ       ة لل اءة المهني سية و بالكف ة بالجن شروط المتعلق ضبط ال د    ب اطي أح ي تع ب ف ص الراغ

ا بالفصول       انون عدد    33 و 30 و28 و 25 و 22األنشطة المنصوص عليه سنة  33 من الق  ل
  .  و المتعلق بتنظيم النقل البري2004 أفريل 19 المؤرخ في 2004
وفر أي     دم ت ي صورة ع انوني   شرط و ف ل الق دى الممث ة ل اءة المهني روط الكف ن ش م
  .لية في التسيير و تتوفر لديه هذه الكفاءة  شخص توآل له مسؤوتشغيليجب 

انوني    المعنويللشخص    في صورة تغيير الممثل القانوني         :7الفصل   ل الق ، يتعين على الممث
ا بالفصل               شروط المنصوص عليه داع         6الجديد الذي يجب أن يستجيب لل ذا الكراس إي  من ه
ا             اريخ         تصريح ثان لدى المصالح المختصة لوزارة النقل في أجل ال يتج ة أشهر من ت وز ثالث

  .حصول التغيير
  

  القسم  الثالث 
  العربات و العالمات التمييزية و الوثائق المطلوبة

  
صل  الي        :  8الف ار الم ة اإليج ستأجرا بطريق ا أو م وي مالك شخص المعن ون ال ب أن يك يج

وزن           عربة 18ألسطول يترآب على األقل من       سية يتجاوز ال البالد التون   نقل بضائع مسجلة ب
شر    ي ع ا إثن ل منه ه لك رخص في ي الم ل  ) 12(الجمل ى األق ا عل ن بينه ون م ا و أن يك  6طن

  . ذات محركعربات
اريخ                    : 9 الفصل د ت سنتين عن ا ال ات ال يتجاوز عمره يجب أن يتكون هذا األسطول من عرب

ة                    وفر حمول رة و ت ة اإلستغالل ألول م ى بطاق ة   ايداع مطلب الحصول عل ل     نافع ة ال تق جملي
  . طن300 عن

  
  

" شرآة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة"يجوز إذا آان الشخص المعنوي  : 10الفصل 
  أسسها و يديرها باعث شاب متحصل على شهادة جامعية، أن يترآب األسطول من ثالث 
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  واحدةعربات نقل بضائع مسجلة بالبالد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل

  .ا على  أن يكون من بينها على األقل عربة واحدة ذات محركطن) 12(منها إثني عشر 
و يجب أن يتكون هذا األسطول من عربات ال يتجاوز عمرها السنتين عند تاريخ إيداع 

 جملية ال تقل عن  نافعة ألول مرة و توفر حمولةاالستغاللمطلب الحصول على بطاقة 
  .طنا) 50(خمسين  

 جملية ال تقل عن  نافعة توفر حمولة عربة18لغ و يجب الترفيع في حجم األسطول ليب
 هذا انقضاءوعند .  سنوات من تاريخ بداية النشاطثالث أجل ال يتجاوز طن خالل 300

  .األجل ال يمكن مواصلة تعاطي النشاط إال بعد إثبات القيام بهذا الترفيع
شروط الم                :11الفصل   ة لل ستجيبا بصفة دائم دد     يجب أن يكون األسطول المستغل م ة بع تعلق

  .العربات   و بالحمولة الجملية
صل  شر : 12الف ق ال صول  ال تنطب ا بالف صوص عليه ى   9 و8وط المن راس عل ذا الك ن ه م

ا                  ر طبق ضائع لحساب الغي اقلي الب دفتر ن د ترسيمهم ب ا عن اؤهم منه األشخاص الذين سبق إعف
دد   انون ع سنة 56للق ي  1997 ل ؤرخ ف ة 26 الم ق بتنظ 1997 جويلي ل   والمتعل شاط نق يم ن

  .البضائع على الطرقات والنصوص الصادرة في تطبيقه
صل  شر تال  : 13الف ق ال واردونطب الفصةط ال راس   11 و 10 و9 ول ب ذا الك ن ه  م
ق اتةوالمتعل دد العرب ا بع ات   و عمره ى العرب ة عل ا الجملي ة  و حمولته صنعة أو المهيئ الم

ة          آحمل   سواهاخصيصا لتستخدم في عمليات نقل محددة دون         ات المعطب ع العرب أو جر أو دف
  . و نقل الفضالت و نقل األموالاالنتقال و عمليات االستثنائيوغيرها و النقل 

ون آل  : 14الفصل  ة، يجب أن تك ات و نصوصها التطبيقي ة الطرق ام مجل اة أحك ع مراع م
ضائع    )  12(عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر      ل الب طنا  مستخدمة في نق

   .استغاللعلى الطرقات لحساب الغير مصحوبة ببطاقة 
صل  ة    :  15الف ى بطاق صول عل ب للح ل مطل رر  آ تغالليجب أن يح ة االس ى مطبوع  عل

  :تسلمها المصالح الجهوية للوآالة الفنية للنقل البري  و يكون مرفوقا بالوثائق التالية 
  :تأسيس أول ) 1
   نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،-
   نسخة من شهادة تسجيل العربة،-
  دنانير،) 10( طابع موجبات إدارية قيمته عشرة - 

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

  :توسيع األسطول ) 3
   نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،-
   نسخة من شهادة تسجيل العربة،-
  .انيردن) 10( طابع موجبات إدارية قيمته عشرة -

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

  .ية للنقل البري  وصل في دفع المعاليم الراجعة للوآالة الفن-  
  :نظير ) 5
   شهادة ضياع،-
دنانير،)  5( طابع موجبات إدارية قيمته خمسة -
  . وصل في دفع المعاليم الراجعة للوآالة الفنية للنقل البري -

  
ه إثني عشر             :16الفصل   )  12( يجب أن تكون آل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص في

  : طنا ومستخدمة في نقل البضائع لحساب الغير مجهزة 
  

ره    -   ون قط ر الل صاق أحم ي الل رص ذات شر بق نتمتراتع م10 ( ص صق ) ص  و مل
  .بأعلى الجهة اليمنى  للبلور األمامي الواقي من الهواء

 صنتمترا خمسة وعشرون و عرضها ) صم40 ( صنتمتراأربعون طولها  بلوحة مستطيلة الشكل-  
بيضاء اللون و تحمل تسمية و عنوان المقر اإلجتماعي للناقل مكتوبين باللغة العربية و باللون )  صم25(

آما يجب أن يكون حدها األسفل على علو ال . و يجب أن تعلق اللوحة بمؤخر العربة وعلى اليمين. األحمر
  .عن األرض) صم50( صنتمترا مسيـنخيقل عن 

  
  

  الباب الثالث 
  المراقبة و العقوبات  

  
صل  ة  : 17الف وان المراقب ة ألع سهيالت الالزم وفير الت وي ت شخص المعن ى ال ب عل يج

صل   يهم بالف صوص عل دد  45المن انون ع ن الق سنة 33 م ي  2004  ل ؤرخ ف ل 19 الم  أفري
د قي    2004 ري  عن ل الب يم النق ق بتنظ ديهم    و المتعل ستظهر ل ة و أن ي ات المراقب امهم بعملي

ائق                بجميع الوثائق الضرورية إلثبات توفر الشروط المطلوبة لممارسته النشاط و خاصة الوث
  :التالية 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني، -
  للشرآة،العقد التأسيسي  نسخة من  -
  نية، نسخة من الوثائق المتعلقة بإثبات الكفاءة المه -
ضائع      - ل الب ي نق ستخدمة ف ات الم تغالل العرب ات اس سجيل و بطاق هادات ت ن ش سخة م  ن

  .لحساب الغير
ضائع أو                   :   18الفصل   ل الب شاط نق عند  مخالفة التشريع الجاري به العمل في مجال تنظيم ن

  : الجوالن على الطرقات، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين التالية 
سنة    37لقانون عدد      ا  -   واد       1997 جوان      2 المؤرخ في      1997 ل ل الم ق بنق  و المتعل

  الخطرة عبر الطرقات،
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انون عدد             - صادرة  بالق ات ال سنة    71  مجلة الطرق ة   26  المؤرخ في       1999 ل  جويلي
دد        1999 انون ع ة الق ا و خاص ا و تممته ي نقحته صوص الت ع الن سنة 54 و جمي  2006 ل

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

.2006 جويلية 28 المؤرخ في 2006 لسنة 55المنقح بالقانون عدد  و النقل البري
  

  الباب الرابع 
  أحكام انتقالية  

  
ال يجوز لألشخاص المرخص لهم بتعاطي نشاط النقل الدولي للبضائع على  : 19الفصل 

ببطاقة استغالل العربة الطرقات لحساب الغير قبل صدور هذا آراس الشروط تغيير النشاط 
إال بعد انتهاء المدة الزمنية لعدم التفويت في العربة المنصوص عليها بشهادة التسجيل أو عند 

  . المصالح المختصة لوزارة الماليةمناالقتضاء االستظهار بوثيقة تسوية الوضعية الجبائية 



  ني المعنوياألشخاص بممارسةيح تصر
  لحساب الغير على الطرقات نشاط نقل البضائع ل

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

  ....................مسلمة بتاريخ ............. بطاقة التعريف الوطنية عدد ) ة(صاحب
  ........ ...............................................................و القاطن بـــ

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

  .................................................ة المعرف الجبائي عدد صاحبة بطاق
  ........................................................و الكائن مقرها اإلجتماعي بــ

.........................................................................................  
أنني اطلع  ات      ب ى الطرق ضائع عل ل الب شاط نق ة ن ق بممارس شروط المتعل راس ال ى آ ت عل

  مضمونه، ب التزمتلحساب الغير و 
ذآور         الكراس الم ا ب صوص عليه شروط المن ستجيبان لل انوني ي ا الق شرآة وممثله أن ال و ب

  أعاله،
  * .........................آما أصرح بأن نشاط الشرآة ينطلق إبتداء  من تاريخ

  . آافة القوانين والتراتيب الجاري بها العملباحترامعهد و أت
                

  ......................حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ 
  )معرف به(  اإلمضاء                              

  خاص باإلدارة  
تم إيداع نظير من هذا الكراس للشروط       
ل           وزارة النق لدى المصالح المختصة  ب

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

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

----------------------  
يم أو               * :  رخيص أو ترس شاطها بمقتضى ت د في ممارسة ن بالنسبة للشرآات التي شرعت بع

  .تقوم بإيداع التصريح لتسوية وضعية ما، ذآر تاريخ بداية النشاط
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   10لفصل األشخاص المعنويين المنصوص عليهم باتصريح بممارسة 
  نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير  لمن آراس الشروط

  
  

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

  .... ...................................................................و القاطن بـــ
  :..........................................باعث شاب متحصل على شهادة جامعية بتاريخ

شرآة شخص واحد ذات مسؤولية  ( لشرآة) ة(القانوني) ة(أصرح  بصفتي الممثل 
  .................................................... ...........................):محدودة

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

.........................................................................................  
ات        ى الطرق ضائع عل ل الب شاط نق ة ن ق بممارس شروط المتعل راس ال ى آ ت عل أنني اطلع ب

  مضمونه، التزمت بلحساب الغير و
ذآور       الكراس الم ا ب صوص عليه شروط المن ستجيبان لل انوني ي ا الق شرآة و ممثله أن ال و ب

  أعاله،
   .........................ينطلق إبتداء  من تاريخط الشرآة آما أصرح بأن نشا

  .و أتعهد بإحترام آافة القوانين و التراتيب الجاري بها العمل
                

  ......................حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ 
  )معرف به(  اإلمضاء                              

  خاص باإلدارة  
تم إيداع نظير من هذا الكراس للشروط       
ل           وزارة النق لدى المصالح المختصة  ب

  .....................................بتاريخ 
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  13تصريح بممارسة األشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 
  نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير   لنشاط من آراس الشروط

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

  ....................مسلمة بتاريخ ............. بطاقة التعريف الوطنية عدد ) ة(صاحب
  ........ ...............................................................و القاطن بـــ

  .........................................رآة لش) ة(القانوني) ة(أصرح  بصفتي الممثل 
.........................................................................................  

  .................................................صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد 
  ........................................................و الكائن مقرها اإلجتماعي بــ

.........................................................................................  
ات        ى الطرق ضائع عل ل الب شاط نق ة ن ق بممارس شروط المتعل راس ال ى آ ت عل أنني اطلع ب

  مضمونه، التزمت بلحساب الغير و 
شرآة و م  أن ال ذآور     و ب الكراس الم ا ب صوص عليه شروط المن ستجيبان لل انوني ي ا الق مثله

  أعاله،
  :............................و بأن عربات الشرآة ستستخدم فقط للقيام بعملية النقل التالية

.........................................................................................  
  ...................................أن نشاط الشرآة ينطلق إبتداء  من تاريخ آما أصرح ب

  .و أتعهد بإحترام آافة القوانين و التراتيب الجاري بها العمل
                

  ......................حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ 
  )معرف به(  اإلمضاء                              

  خاص باإلدارة  
تم إيداع نظير من هذا الكراس للشروط       

ل        لدى المصا   وزارة النق لح المختصة  ب
  .....................................بتاريخ 
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