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  طكّراس شرو
                                                                                                                             

لى یتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع ع
الطرقات التي یتجاوز وزنھا الجملي المرخص فیھ إثني 

  من قبل األشخاص المعنویین عشر طنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المرجع
بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل یتعلق  2011أكتوبر  18وزیر النقل المؤرخ في من قرار  -

ملي المرخص فیھ إثني عشر طنا من قبل األشخاص المعنویین وبضبط أصناف البضائع على الطرقات التي یتجاوز وزنھا الج

 .العربات التي ال یمكن كراؤھا إال بسائق

  :التنقیحات

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

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

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

  .طنا 12

یتعلق بالمصادقة على تنقیح بعض أحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط  2017فیفري  28قرار من وزیر النقل مؤرخ في  -

یین كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي یتجاوز وزنھا الجملي المرخص فیھ إثني عشر طنا من قبل األشخاص المعنو

  .2011أكتوبر  18والمصادق علیھ بقرار وزیر النقل المؤرخ في 
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  البـاب األول
  أحكام عامة

  

تعتبر ك�راء لعرب�ة  نق�ل بض�ائع عل�ى الطرق�ات ك�ل عملی�ة یتس�لم بمقتض�اھا :   الفصل األول
المكتري عربة نقل بضائع على الطرقات بس�ائق أو بدون�ھ لم�دة معین�ة وبمقاب�ل یتف�ق علیھم�ا 

  .مسبقا
وال تعتبر عملیات اإلیجار المالي لعربات نقل البضائع عملی�ات ك�راء ف�ي مفھ�وم ھ�ذا    

  .الكراس
  

یرغ��ب ف��ي تع��اطي نش��اط یتع��ین عل��ى الممث��ل الق��انوني للش��خص المعن��وي ال��ذي :  2الفص��ل 
كتابی��ا بمضم��ـون ھ��ذا الك��راس وذل��ك  االلت��زامك��راء عرب��ات نق��ل البض��ائع عل��ى الطرق��ات 

 أح��دھما ل��دىب��ھ ف��ي نظی��رین أص��لیین مع��ّرفین باإلمض��اء ی��ودع  بتحری��ر التص��ریح الملح��ق
ھ��ذه ویح��تفظ ب��النظیر الث��اني بع��د ختم��ھ م��ن قب��ل  وزارة النق��لب��االدارة العام��ة للنق��ل الب��ري 

  .المصالح
  

یخضع تعاطي  نش�اط ك�راء عرب�ات نق�ل البض�ائع عل�ى الطرق�ات الت�ي یتج�اوز :   3الفصل 
المؤرخ  2004لسنة  33القانون عدد ا لمقتضیات وزنھا الجملي المرخص فیھ إثني عشر طن

  .والمتعلق بتنظیم النقل البري 2004أفریل  19في 
  

بمقتض��ى عق��د نق��ل بض��ائع عل��ى الطرق��ات ت��تم ك��ل عملی��ة ك��راء لعرب��ة یج��ب أن :  4الفص��ل 
وغرضـھ وط�رق تنفی�ذ الخدم�ة والتزام�ات ك�ل م�ن الك�اري یتضمن بنودا تبین طبیعة الكراء 

الخدمات اإلضافیـة المتف�ق علیھ�ا وش�روط اس�تخدام  االقتضاءالكراء وعند  والمكتري ومعین
  .السائق إذا كان كراء العربة بسائق

وف��ي ص��ورة ع��دم وج��ود عق��د كت��ابي یتض��من البن��ود الم��ذكورة أع��اله، تنطب��ق وجوب��ا   
 31 الم�ؤرخ ف�ي 2004لس�نة  2768 عددمقتضیات العقد النموذجي المنصوص علیھ باألمر 

والمتعلق بضبط بنود العقود النموذجیة لنقل البض�ائع عل�ى الطرق�ات لحس�اب  2004دیسمبر 
  .وعربات نقل البضائع على الطرقات على الطرقات الغیر ولكراء عربات نقل األشخاص

  

  .أبواب 4فصال واردة في  18یحتوي ھذا الكراس على :  5الفصل 
  

  الباب الثاني
  شروط تعاطي النشاط

  

ر في الشخص المعنوي الذي یرغب فـي تعـاطي نشـاط كـراء عربـات یجب أن تتوف:  6الفصل 

  :نقل البضائع الشروط التالیة

  أن ینص موض�وعھ االجتم�اعي عل�ى تع�اطي نش�اط ك�راء عرب�ات نق�ل البض�ائع عل�ى
 الطرقات،

 الم�ؤرخ ف�ي  1961لس�نة  14طبق�ا ألحك�ام المرس�وم ع�دد  أن یتمتع بالجنسیة التونسیة
 ن ش��روط مباش��رة  بع��ض أن��واع م��ن النش��اط التج��اريالمتعل��ق ببی��او 1961أوت  30

والم�نقح  1961ن�وفمبر  6الم�ؤرخ ف�ي  1961لس�نة  46بالقانون عدد  المصادق علیھو
أن  االقتض���اءأو عن���د  1985أوت  11الم���ؤرخ ف���ي  1985لس���نة  84بالق���انون ع���دد 
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م�ن مجل�ة  3المنص�وص علیھ�ا بالفص�ل  لالس�تثماریتحصل على موافق�ة اللجن�ة العلی�ا  
 27المؤرخ ف�ي  1993لسنة  120الصادرة بمقتضى القانون عدد  االستثماراتشجیع ت

  . %50إذا كانت نسبة مساھمة األجانب في رأس مال الشركة  تفوق  1993دیسمبر 
  أن یكون مالكا أو مؤجرا لمحّل یأوي مقّره االجتم�اعي ومس�تودعا مخّصص�ا إلیــ�ـواء

  .وصیانة العربات
  رتكاب��ھ لجنای��ة أو لجنح��ة ب��أكثر م��ن اوني ق��د حك��م علی��ھ بس��بب الق��ان ممثل��ھأن ال یك��ون

ثالثة أشھر سجنا بدون تأجیل التنفیذ أو بأكثر من ستة أشھر سجنا مع اإلسعاف بتأجیل 
  التنفیذ وأن ال یكون قد صدر ضده حكم باإلفالس ولم یسترد حقوقھ، 

  التالیةالقانوني أحد شروط الكفاءة المھنیة  ممثلھأن تتوفر لدى:  
أن یكون مكتسبا لخبرة بالبالد التونسیة لمدة ثالث سنوات على األق�ل عل�ى مس�توى  -  

و یجوز أن تك�ون الخب�رة المھنی�ة مكتسبـ�ـة بالخ�ارج . التسییر في مجال النقل البري للبضائع
وذل��ك بالنس��بة إل��ى األش��خاص م��ن ذوي الجنس��یة التونس��یة وم��واطني البل��دان الت��ي تعت��رف 

  ،البالد التونسیة على أساس المعاملة بالمثلبالخبرة المكتسبة ب
ف��ي  أو ش��ھادة منظ��رة بھ��ذا المس��توى أو أن یك��ون متحص��ال عل��ى ش��ھادة جامعی��ة  -       

   .اختصاص لھ عالقة بالنشاط المطلوب
ألمر عـدد من ا 7ا للفصل مھنیة طبقالكفاءة في الأن یكون  متحصال على شھادة  أو -

والمتعل���ق بض���بط الش���روط المتعلق���ة  2006جویلی���ة  31الم���ؤرخ ف���ي  2006لس���نة  2118
بالجنس��یة وبالكف��اءة المھنی��ة للش��خص الراغ��ب ف��ي تع��اطي أح��د األنش��طة المنص��وص علیھ��ا 

أفری�ل  19المؤرخ ف�ي  2004لسنة  33من القانون عدد  33و 30و 28و 25و 22بالفصول 
  والمتعلق بتنظیم النقل البري، 2004

  

الممث�ل الق�انوني، یج�ب  ل�دىط الكف�اءة المھنی�ة ش�رو أي م�نو في صورة ع�دم ت�وفر   
  .تتوفر لدیھ ھذه الكفاءةو شخص توكل لھ مسؤولیة فـي التسییــر تشغیل

  

  القسم األول

  العربات والعالمات التمییزیة والوثائق المطلوبة
  

أو مس��تأجرا یج��ب أن یك��ون ك��ل ش��خص یرغ��ب ف��ي تع��اطي ھ��ذا النش��اط مالك��ا  : 7الفص��ل 
نق�ل بض�ائع مس�جلة ب�البالد عربة  18 یتركب على األقل منمالي ألسطول بطریقة اإلیجار ال

  .التونسیة ویتجاوز الوزن الجملي المرخص فیھ لكل منھا إثني عشر طنا
  

یجب أن یتك�ون ھ�ذا األس�طول م�ن عرب�ات ال یتج�اوز عمرھ�ا الس�نة عن�د ت�اریخ :  8الفصل 
  .الخاصة بھا االستغاللإیداع مطلب الحصول على بطاقة 

ویجب أن ال یتجاوز عمر كل عربة تضاف الحق�ا الس�نة عن�د إی�داع مطل�ب الحص�ول   
  .على بطاقة االستغالل الخاصة بھا

  

  .2017فیفري  28ألغي بموجب قرار وزیر النقل المؤرخ في :  9الفصل 
  

یجب أن یك�ون األس�طول المس�تغل مس�تجیبا بص�فة دائم�ة للش�رط المتعل�ق بع�دد :  10الفصل 
  .العربات
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یج���ب أن تك���ون ك���ل عرب���ة مس���تخدمة ف���ي الك���راء ویتج���اوز وزنھ���ا الجمل���ي :  11ص���ل الف
المرخص فیھ إثني عشر طنا مجھزة بصفیحتي تسجیل ذات لون أزرق حاملة لبیانات ب�اللون 

  .األبیض
، یج�ب أن تك�ون ك�ل ھا التطبیقی�ةم�ع مراع�اة  أحك�ام مجل�ة الطرق�ات ونصوص�:  12الفصل 

مص�حوبة إثن�ي عش�ر طن�ا وز وزنھا الجملي الم�رخص فی�ھ عربة مستخدمة في الكراء ویتجا
  .استغاللببطاقة 

  

یجب أن تكون كل عربة نقل بضائع یتجاوز وزنھا الجملي الم�رخص فی�ھ إثن�ي :  13الفصل 
  :عشر طنا إذا كانت مؤجرة مصحوبة بالوثائق التالیة

  نسخة مصورة من عقد كراء العربة، -  
ك��راس الش��روط الخ��اص بتع��اطي المكت��ري نس��خة مص��ورة م��ن التص��ریح الملح��ق ب -  

  .لنشاط نقل البضائع لحساب الغیر، إذا كانت العربة تقوم بنقل لحساب الغیر
  

  الثانيالقسم 

  أسالیب إسناد بطاقة االستغالل
  

یج���ب أن یح��رر ك��ل مطل���ب : )2016جویلی��ة  22ق��رار وزی��ر النق���ل الم��ؤرخ ف��ي (  14الفص��ل 
الم�ؤرخ  2008لس�نة  2480علیھ�ا ب�األمر ع�دد المنص�وص  االستغاللللحصول على بطاقة 

والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغالل عربات النقل على الطرق�ات  2008جویلیة  1في 
أفری�ل  19المؤرخ ف�ي  2004لسنة  33المخصصة لتعاطي األنشطة المذكورة بالقانون عدد 

النق�ل أو الك�راء، عل�ى والمتعلق بتنظ�یم النق�ل الب�ري وك�ذلك الوث�ائق الخاص�ة بعملی�ة  2004
  :مطبوعة تسلمھا المصالح الجھویة للوكالة الفنیة للنقل البري ویكون مرفوقا بالوثائق التالیة

  :تأسیس أول) 1
  نسخة من التصریح الملحق بكراس الشروط، -
  .دنانیر) 10(طابع موجبات إداریة قیمتھ عشرة  -
  :تعویض عربة) 2
  ضھا،العربة المزمع تعوی 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(طابع موجبات إداریة قیمتھ خمسة  -
  :نظیر) 5
مس��لمة م��ن الس��لطة المختص��ة أو  ض��یاعبطاق��ة االس��تغالل القدیم��ة المش��وھة أو ش��ھادة  -

  محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
  .دنانیر) 5(طابع موجبات إداریة قیمتھ خمسة  -
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  ث البـــاب الثــال
  أحكام مختلفة

  

یتع��ین عل��ى الممث��ل الق��انوني للش��خص المعن��وي أن یق��وم بإمض��اء التص��ریح :  15الفص��ل 
الملحق بھذا الكراس والذي ینص خاصة على مصادقتھ على مضمون كراس الشروط وعلى 

  .ممارسة النشاط انطالقتاریخ 
  

عل��ى الممث��ل ف��ي ص��ورة تغیی��ر الممث��ل الق��انوني للش��خص المعن��وي، یتع��ین :   16الفص��ل 
ف�ي أج�ل ال  وزارة النق�لب� اإلدارة العامة للنق�ل الب�ري القانوني الجدید إیداع تصریح ثان لدى

 .یتجاوز ثالثة أشھر من تاریخ حصول التغییر
  

  البـاب الرابع 
  المراقبة والعقوبات 

  

یج��ب عل��ى ك��ل ش��خص یتع��اطى نش��اط ك��راء عرب��ات نق��ل البض��ائع ت��وفیر :  17الفص��ل 
 33م��ن الق��انون ع��دد  45زم��ة ألع��وان المراقب��ة المنص��وص عل��یھم بالفص��ل التس��ھیالت الال

والمتعلق بتنظیم النق�ل الب�ري عن�د قی�امھم بعملی�ات  2004أفریل  19المؤرخ في 2004لسنة 
یس��تظھر ل��دیھم بجمی��ع الوث��ائق الض��روریة إلثب��ات ت��وفّر ب��المحالت المھنی��ة وأن  المراقب��ة

  : ة الوثائق التالیةالشروط المطلوبة لممارسة النشاط وخاص
  نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للممثل القانوني للشخص المعنوي، -
  للشركة، العقد التأسیسي نسخة من  -
  نسخة من الوثائق التي تثبت شرط الكفاءة المھنیة، -
  .نسخة  من شھادات تسجیل وبطاقات استغالل العربات  المستخدمة في الكراء -

  

أو ك�راء عرب�ات نق�ل البض�ائع فة التشریع الجاري بھ العمل في مجال عند مخال:  18الفصل 
  :ینین التالیونالجوالن على الطرقات، یتعرض المخالف للعقوبات المنصوص علیھا بالقان

جویلی��ة  26الم��ؤرخ ف��ي  1999لس��نة  71الق��انون ع��دد مجل��ة الطرق��ات الص��ادرة ب -  
  وجمیع النصوص التي نقحتھا وتممتھا، 1999
والمتعلق بتنظیم النقل  2004أفریل  19المؤرخ في  2004لسنة  33نون عدد القا -  
 .2006جویلیة  28المؤرخ في  2006نة لس 55كما تم تنقیحھ بالقانون عدد  البري
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  تصریح بممارسة نشاط كراء عربات نقل البضائع  
  على الطرقات التي یتجاوز وزنھا الجملي المرخص فیھ إثني عشر طنا

  
  ...........................................................) ة(أسفلھ السید) ة(الممضي إني       

  .....................مسلمة بتاریخ ............ .......بطاقة التعریف الوطنیة عدد ) ة(صاحب
  ........................................................................................ والقاطن بـــ

  ..................................................لشركة ) ة(القانوني) ة(أصرح  بصفتي الممثل 
  .............................................................صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد 

  .....................................................................بــ االجتماعيو الكائن مقرھا 
......................................................................................................  

  
نش�اط ك�راء عرب�ات نق�ل بتع�اطي على كراس الشروط المتعلق ووافقت بأنني أطلعت 

التزم�ت ا الجمل�ي الم�رخص فی�ھ إثن�ي عش�ر طن�ا والبضائع عل�ى الطرق�ات الت�ي یف�وق وزنھ�
بمض��مونھ، وب��أن الش��ركة وممثلھ��ا الق��انوني یس��تجیبان للش��روط المنص��وص علیھ��ا ب��الكراس 

  المذكور أعاله،
  ..........(*)......من تاریخ  ابتداءكما أصرح بأني سأنطلق في ممارسة ھذا النشاط 
  .بھا العملوأتعھد باحترام كافة القوانین والتراتیب الجاري 

                
  .........................................ین باللغة العربیة بتاریخ یأصلنظیرین حرر في 

  
  )معرف بھ ( اإلمضاء                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة لألش�خاص ال�ذین ش�رعوا بع�د ف�ي ممارس�ة نش�اطھم أو تق�دموا بإی�داع التص�ریح ببالنس(*) 
                        .یة النشاطلتسویة وضعیة ما، ذكر تاریخ بدا

   

  خاص باإلدارة
  

ل���دى التص���ریح ت���م إی���داع نظی���ر م���ن ھ���ذا 
 وزارة النق��لب�� اإلدارة العام��ة للنق��ل الب��ري

  ........................................بتاریخ
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