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   احلمـد                                                  الّتونسّية اجلمهوريّة

  جملـس املنافـسة

  اجللسة العاّمة 

    .الّنقل الربّي القطاع:

  

  152579الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2016 فيفري 25بتاريخ 

  إّن جملس املنافسة،

لس بكتابة رّسماملرة وزير التجا بعد اإلّطالع على مكتوب  عدد حتت ا
مشروع  حول املنافسة جملس رأي طلب تضّمناملو  2015 نوفمرب 4 بتاريخ 152579

ت املوزير الّنقل  قرار تعّلق بشروط وأساليب إسناد بطاقات اإلستغالل للعر
املستخدمة يف أنشطة الّنقل العمومي لألشخاص وكراء السيارات اخلاّصة وكراء 

ت نقل ا ا اجلملي املرّخص فيه عر طنا  12لبضائع على الطرقات اليت يفوق وز
ا اجلملي  ت يفوق وز ونقل البضائع على الطرقات حلساب الغري بواسطة عر

 2015لسنة  36عدد  قانون من 11 الفصل ألحكام طبقا ،طنا 12املرخص فيه 
عادة تنظيم املنافسة واأل 2015سبتمرب  15  املؤرخ يف  . سعاراملتعّلق 

سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد وبعد اإلّطالع على القانون 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .املتعّلق 
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واملتعّلق بضبط  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الرتت   يبّية.إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2016 فيفري 25جللسة يوم اخلميس 

  ب القانوين.وبعد التأّكد من توّفر الّنصا

 يف تالوة تقريره الكتايب وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد البشري سفيان صماري
  . البحري القابسي حمّمد وإىل مالحظات املقّرر العام السّيد

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I  - : تقدمي امللف  
صدار قرار جديد عن وزير الّنقل يتعّلق بشروط  اهنةتتعّلق اإلستشارة الرّ 

ت املستعملة يف أنشطة الّنقل الربّي.   وأساليب تسليم بطاقات إستغالل العر

تبسيط اإلجراءات اإلدارية وذلك  يف إطار القرار احلايلمشروع  يندرجو 
ئق املطلوبة واليت تعترب غري ضرورية أو اليت ميكن لإلدارة احلص ول حبذف بعض الو

عليها من خالل املعلومات الواردة عن طريق سجل اإلعالمية التابع للوكالة الفنية 
  للنقل الربي.

جراءات تسليم  كما يهدف مشروع القرار احلايل إىل إدراج أحكام تتعّلق 
ت املستعملة يف عّدة قطاعات راجعة ألنشطة الّنقل الربي  بطاقات إستغالل العر

   واحد.وذلك بتضمينها بنص قانوين
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من العنوان  الباب الثالث يف إطار تطبيق أحكاممشروع القرار احلايل  تنزليو 
املتعّلق بتنظيم  2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33القانون عدد  من اخلامس

لقانون عدد  جويلية  28املؤرخ يف  2006لسنة  55النقل الربّي املنقح واملتّمم 
ستغالل عر وامل، 2006 أحكام األمر عدد  كذلكت الّنقل على الطرقات و تعّلق 
ئق اخلاّصة  2008جويلية  1املؤرخ يف  2008لسنة  2480 املتعّلق بضبط الو

لقانون  ت الّنقل على الطرقات املخصصة لتعاطي األنشطة املذكورة  ستغالل عر
كذلك املتعّلق بتنظيم النقل الربّي و  2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33

ئق اخلاصة بعملّية الّنقل أو الكراء، والذي ينّص يف فصله األّول على ما يلي:  الو
"جيب أن تكون كل عربة خمصصة للكراء أو للنقل العمومي لألشخاص أو النقل 
ا  السياحي وكل عربة خمصصة لنقل البضائع على الطرقات حلساب الغري يفوق وز

لفصل اجلملي املرخص فيه احلد املشار إلي  2004لسنة  33من القانون عدد  28ه 
املشار إليه أعاله مصحوبة بـ "بطاقة استغالل" تتضّمن  2004أفريل  19املؤرخ يف 

لعربة ومبالكها وعند اإلقتضاء حتديدات تتعّلق  لّنشاط و ت تتعّلق  خلصوص بيا
ضع تسليمها ستغالل العربة. وتكون البطاقة صاحلة ملّدة أقصاها مخس سنوات وخي

ا العمل".   وجتديدها إىل الرتاتيب اجلاري 

– II احملتوى املادي ملشروع القرار  
وزير الّنقل يتعّلق بشروط  قرارمشروع على اهنة نت االستشارة الرّ تضمّ 

ت املستخدمة يف أنشطة الّنقل العمومي  وأساليب إسناد بطاقات اإلستغالل للعر
ت نقل البضائع على الطرقات اليت لألشخاص وكراء السيارات اخلاّصة  وكراء عر

ا اجلملي املرّخص فيه  طنا ونقل البضائع على الطرقات حلساب الغري  12يفوق وز
ا اجلملي املرخص فيه  ت يفوق وز وعلى وثيقة شرح األسباب  طنا 12بواسطة عر

.  
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  الّتايل:بني ك موّزعة على فصال 16يتضّمن مشروع القرار على 
 6 إىل الفصل األّول: أحكام عامة (من الفصل   ولاأل الباب،(  
 16 إىل الفصل 7 (من الفصل تسليم بطاقة اإلستغالل:    الثاين الباب 

 :)موزّعة بني سّتة أقسام
 الّنقل العمومي غري املنتظم لألشخاص، :القسم األّول -
 الّنقل العمومي املنتظم لألشخاص، :القسم الثاين -
 اخلاّصة، اراتكراء السي  :القسم الثالث -
ا  : كراءالقسم الّرابع - ت نقل البضائع على الطرقات يفوق وز عر

 طنا، 12اجلملي املرّخص فيه 
البضائع على الطرقات حلساب الغري بواسطة  : نقلالقسم اخلامس -

ا اجلملي املرخص فيه  ت يفوق وز  طنا، 12عر
  قل السياحي،القسم الّسادس: النّ  -

 
– III  لألنشطة موضوع مشروع القرار احلايلاملنظم والرتتييب اإلطار التشريعي: 

املتعّلق  1961أوت  30املؤرخ يف  1961لسنة  14املرسوم عدد  -
ببيان شروط مباشرة بعض انواع من الّنشاط التجاري املصادق عليه 

املنقح  1961نوفمرب  6املؤرخ يف  1961 لسنة 46لقانون عدد 
 . 1985أوت  11خ يف املؤر  1985لسنة  84لقانون عدد 

 1998 ديسمرب 28املؤرخ يف  1998لسنة  108القانون عدد  -
 .لوكالة الفنية للّنقل الربّياملتعلق 

ق املتعلّ  1999 ماي 10املؤرخ يف  1999لسنة  40القانون عدد  -
 2008لسنة  12لقانون عدد ملرتولوجيا القانونية املنّقح واملتّمم 

  .2008 فيفري 11املؤرخ يف 

  

 القوانني
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املتعّلق  1999جويلية  26املؤرخ يف  1999لسنة  71القانون عدد  -
 66صدار جمّلة الّطرقات كما مت تنقيحه وإمتامه مبقتضى القانون عدد 

 .2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة 
ق املتعلّ  2004 أفريل 19املؤرخ يف  2004لسنة  33القانون عدد  -

املؤرخ  2006لسنة  55لقانون عدد بتنظيم الّنقل الربّي املنّقح واملتّمم 
 .2006 جويلية 28يف 
ق املتعلّ  2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  67القانون عدد  -

لرتاخيص املسلمةاإلدارية ا بتبسيط اإلجراءات الوزارة من قبل  خلاّصة 
لّنظر االت الرّاجعة إليها  لنقل يف ا  .املكّلفة 

 2015 سبتمرب 15ؤرخ يف امل 2015لسنة  36القانون عدد  -
  .عادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعّلق 

 خاص 1993 ماي 3 يف املؤرخ 1993 لسنة 982 عدد األمر -
 1259 عدد ألمر واملتمم املنقح معها واملتعاملني اإلدارة بني لعالقة

 لسنة 344 عدد واألمر 2007 ماي 21 يف املؤرخ 2007 لسنة
 2010 لسنة 1882 عدد واألمر 2008 فيفري 11 يف املؤرخ 2008
 .2010 جويلية 26 يف املؤرخ

 1999 سبتمرب 13 يف مؤرخ 1999 لسنة 2048 عدد األمر -
املعاليم الرّاجعة للوكالة الفنّية للنقل الربي مقابل بضبط  قاملتعلّ 

ألمر عدد   لسنة 704اخلدمات اليت تسديها كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
 .2007 مارس 22 يف رخؤ امل 2007

 قاملتعلّ  2000 جانفي 24 يف املؤرخ 2000 لسنة 142 عدد األمر -
بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وجتديدها 

ألمر عدد   ديسمرب 30 يف ؤرخامل 2002 لسنة 3354واملنّقح 

  

  

  األوامر
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2002. 
 قاملتعلّ  2000 جانفي 24 يف املؤرخ 2000 لسنة 147 عدد األمر -

ت وعلى مجيع الّنصوص اليت بضبط  يئة العر القواعد الفنّية لتجهيز و
 19 يف ؤرخامل 2004 لسنة 2434نقحته ومتّمته وخاّصة األمر عدد 

 .2004 أكتوبر
 قاملتعلّ  2000 جانفي 24 يف املؤرخ 2000 لسنة 152 عدد األمر -

ئق الالزمة الستعمال عربة يف اجلوالن وسياقتها.  بضبط قائمة الو
 2004 ديسمرب 31 يف املؤرخ 2004 لسنة 2766 عدد راألم -

بضبط تركيبة وطرق سري اهليئة االستشارية للنقل الّري  قاملتعلّ 
لفصل  املؤرخ  2004لسنة  33القانون عدد  من 36املنصوص عليها 

 .بتنظيم الّنقل الربّيق املتعلّ  2004 أفريل 19يف 
 املتعلق 2006 فيفري 3 يف املؤرخ 2006 لسنة 370 عدد األمر -

 حول املنافسة لس الوجوبية االستشارة وصيغ إجراءات بضبط
 .الرتتيبية النصوص مشاريع

 2006 جويلية 21 يف املؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر -
جلنسية والكفاءة املهنية للشخص  بضبط املتعلق الّشروط املتعّلقة 

لفصول   25و 22الراغب يف تعاطي أحد األنشطة املنصوص عليها 
 19املؤرخ يف  2004لسنة  33القانون عدد من  33و 30و 28و

 .بتنظيم الّنقل الربّيق املتعلّ  2004 أفريل
 قاملتعلّ  2007 سبتمرب 3 يف املؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر -
تنظيم النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص على الطرقات املنّقح ب

 .2012 ديسمرب 4 يف املؤرخ 2012 لسنة 3128 عدد ألمرواملتّمم 
 2007 ديسمرب 11 يف املؤرخ 2007 لسنة 4101 عدد األمر -
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بضبط إجراءات التسليم وشروط احلصول على البطاقة املهنية  قاملتعلّ 
ت النقل العمومي لألشخاص والنقل السياحي املنّقح  لقيادة عر

 .2012 سبتمرب 4 يف املؤرخ 2012 لسنة 1733 عدد ألمرواملتّمم 
 قاملتعلّ  2008 جويلية 1 يف املؤرخ 2008 لسنة 2480 عدد األمر -

ت النقل على الطرقات  بضبط ستغالل عر ئق اخلاصة  الو
املؤرخ  2004لسنة  33عدد  باملخصصة لتعاطي األنشطة املذكورة 

ئق اخلاصة ق املتعلّ  2004 أفريل 19يف  بتنظيم الّنقل الربّي وكذلك الو
 راء.بعملية النقل أو الك

 قاملتعلّ  2014 جانفي 16 يف مؤرخ 2014 لسنة 409 عدد األمر -
  .بضبط مشموالت وزارة الّنقل

بضبط شروط  قتعلّ امل 1989 ماي 29 يف ؤرخاملالنقل  وزير قرار -
تسليم بطاقة استغالل لنقل املسافرين املتعلقة بنقل األشخاص بواسطة 

ت مستعملة على الطرقات.  عر
لقبول  قتعلّ امل 2000 جانفي 25 يف ؤرخامل النقل وزير قرار -

ت  .واملصادقة على العر
ملصادقة على   قتعلّ امل 2002 فيفري 5 يف ؤرخاملالنقل  وزير قرار -

اخلاص بتعاطي األشخاص الطبيعيني واملعنويني لنشاط كرّاس الّشروط 
 استغالل مؤسسة لكراء السيارات.

حد  بضبط قاملتعلّ  2008 مربديس 10 يف املؤرخالنقل  وزير قرار -
ت اليت خيضع استغالهلا يف نقل  الوزن اجلملي املرخص فيه للعر
البضائع على الطرقات حلساب الغري لكراس شروط وتصريح مسبق 
لّنقل وبضبط العالمات  لوزارة املكلفة  لدى املصاحل املختصة 

ملصادقة على كرّاسي الّشروط اخل ت و اصني التمييزية هلذه العر

  

  

  القرارات



 
8 

 بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري.
 داحلبضبط  قاملتعلّ  2010 جانفي 22 يف املؤرخالنقل  وزير قرار -

األقصى لعمر السيارات املستخدمة يف النقل العمومي غري املنتظم 
ا الفنية وطرق حتديد املسالك اليت تتبعها  لألشخاص وخاصيا

سيارات "التاكسي" اجلماعي واألجرة "لواج" والقواعد العامة املتعلقة 
الستغالل والوسائل املادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غري املنتظم 

 .2014 جوان 30 يف املؤرخالنقل  وزيرلألشخاص املنّقح واملتّمم بقرار 
ملصادقة على   قاملتعلّ  2011 أكتوبر 18 يف املؤرخالنقل  وزير قرار -

ت نقل البضائع على  كرّاس الّشروط املتعلق بتعاطي نشاط كراء عر
ا اجلملي املرخص فيه  طنا منم قبل  12الطرقات اليت يتجاوز وز

ت اليت ال ميكن كراءها إال  األشخاص املعنويني وبضبط أصناف العر
   بسائق.

    
IV – إلستشارة الّراهنةمعطيات ح   :ول خمتلف األنشطة املتعّلقة 

مللّف الرّاهن املرجعّية  تتعّلق الّسوق ت بسوق اخلاّصة  إستغالل العر
  .نشطة الّنقل الربّيأل قطاعات راجعة املستعملة يف

املؤرخ يف  2004لسنة  33القانون عدد وفقا ألحكام  ،يقل الربّ ويشمل النّ 
قل على الطرقات قل احلديدي والنّ ، النّ بتنظيم النقل الربّياملتعّلق  2004أفريل  19

  وكراء السيارات.
جراءات تسليم  يهدف و مشروع القرار احلايل إىل إدراج أحكام تتعّلق 

لّنقل  ت املستعملة يف بعض قطاعات الّنقل الربي املتعّلقة  بطاقات إستغالل العر
ت.   على الطرقات وكراء العر

  القطاعات التالّية:يشتمل على هو و 
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 لألشخاص قطاع النقل العمومي،  
 ،ت والسيارات   قطاع كراء العر
 ،قطاع نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري  
 ،قطاع الّنقل السياحي  

  
  :لألشخاص قل العموميقطاع النّ  - 1

حكام الفصل  لّنقل الربّي املذكور أعاله  15عمال  من القانون املتعّلق 
  عمومي لألشخاص الّنقل احلضري والّنقل اجلهوي بني املدن.يشمل النقل ال
نّه كّل نقل يتّم القيام به بني نقطتني تقعان داخل  الّنقل احلضريويعّرف 

وتتكّون دائرة الّنقل احلضري من املنطقة البلديّة، وميكن أن  دائرة الّنقل احلضري
ود تتجاوز املنطقة أو تغّطي جمموعة مناطق بلديّة متجاورة أو أن متتّد إىل حد

جمموعة املناطق البلديّة. وعند جتاوز حدود املنطقة البلديّة حتّدد دائرة الّنقل احلضري 
مبقتضى قرار من الوايل إذا مل تتجاوز حدود االختصاص الّرتايب للّسلطة اجلهويّة 

لّنقل يف بقّية احلاالت بعد أخ ذ رأي املنّظمة للّنقل الربّي أو من الوزير املكّلف 
  الّسلطات اجلهويّة املنّظمة للّنقل الربّي املعنّية.

ّ ويعترب  الّنقل الذي يتجاوز دائرة الّنقل احلضري دون جتاوز حدود  نقال جهو
االختصاص الّرتايب للّسلطة اجلهويّة املنّظمة للّنقل الربّي. كما يعترب نقال جهوّ مع 

بعتني مراعاة تعريف الّنقل احلضري الّنقل بني نقطت ني تقعان داخل منطقتني 
ستثناء ما يتّم  ن متجاورتني وذلك  لسلطتني جهويّتني منّظمتني للّنقل الربّي تكو
لّنقل. وقد صدر يف هذا  تصنيفه نقال بني املدن مبقتضى قرار من الوزير املكّلف 

ملتعّلق وا 2004نوفمرب  3الّشأن قرار وزير تكنولوجيات االتصال والّنقل املؤرّخ يف 
بعتني لسلطتني  بضبط قائمة اخلطوط الرّابطة بني نقطتني تقعان داخل منطقتني 
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جهويّتني منّظمتني للّنقل الربّي متجاورتني واليت ّمت تصنيفها خطوط نقل بني املدن.  
قي عملّيات الّنقلكما ي    .عترب نقال بني املدن 

لّنق من 18وطبقا ألحكام الفصل  يشمل ل الربّي املذكور القانون املتعّلق 
  الّنقل العمومي لألشخاص الّنقل املنتظم والّنقل غري املنتظم.

والّنقل العمومي املنتظم لألشخاص هو الّنقل الذي خيضع لتوقيت أو تواتر 
  وتعريفة ومسلك ونقاط توّقف كّلها حمّددة ومعلن عنها للعموم مسبقا.

ّمن الّنقل العمومي املنتظم لألشخاص كّل م ن القطاع العمومي والقطاع و
ألساس يف شركة الّنقل بتونس يف جانبها  اخلاّص. فبالّنسبة للقطاع العمومي فيتمثل 

لّتصّرف يف شبكة احلافالت ويف  ويف   الّشركة الوطنّية للّنقل بني املدناملتعّلق 
هود الوطين الشركات اجلهويّة للّنقل. أّما القطاع اخلاص  لنقل فتبقى مسامهته يف ا

ّمنه  واألشخاص عرب الّطرقات حمدودة، فه ينحصر أغلبه يف النقل احلضري الذي 
 الّنقل احلضري لتونسو TCV  الّنقل العمومي للمسافرينبعض الشركات على غرار 

TUT  الّنقل احلضري واجلهويو TUS  شركة الّنقل اجلماعيو STC.   
نقل  لى الطرقات فهوخبصوص الّنقل العمومي غري املنتظم لألشخاص ع أّما

  . غري مقّيد بتوقيت يسدى عند الطلب وخيضع لتعريفة حمّددة مسبقا
وشهد هذا القطاع خالل الّسنوات األخرية تطّورا كبريا بفضل خمتلف احلوافز 

ا. حيث يساهم يف توفري ما ال يقّل عن ظواإلمتيازات اجلبائّية اليت ح ألف  100ي 
  .موطن شغل

  :طاع األصناف الّتالّيةهذا القخدمات  تشملو 
داخل دائرة للنقل خدمة لنقل األشخاص يقع إسداؤها  :""التاكسي الفردي -

بواسطة سيارة جمّهزة بعّداد يسمح بتحديد مثن السفرة بطريقة اإلجيار  احلضري
  غري القابل للقسمة. 



 
11 

داخل دائرة : خدمة لنقل األشخاص يقع إسداؤها ""التاكسي اجلماعي -
وتضبط تعريفتها حبساب  ى خّط أو أكثر يتبع مسلكا حمّدداللنقل احلضري، عل

  .املقعد واملسافة املقطوعة
خدمة لنقل األشخاص يقع إسداؤها داخل منطقة  :""التاكسي السياحي -

حمّددة ميكن أن تغّطي كامل تراب اجلمهورية بواسطة سيارة جمّهزة بعّداد يسمح 
  للقسمة. بتحديد مثن السفرة بطريقة اإلجيار غري القابل 

خّط يتبع خدمة لنقل األشخاص يقع إسداؤها على  سيارة األجرة " لواج": -
، وتضبط تعريفتها مسلكا حمّددا يربط بني دائرتني للنقل احلضري أو أكثر

  حبساب املقعد واملسافة املقطوعة. 
مسلكا خدمة لنقل األشخاص يقع إسداؤها على خّط يتبع  النقل الّريفي: -

، ريفية أو بني منطقة ريفية ودائرة نقل حضري جماورةحمّددا داخل منطقة 
  وتضبط تعريفتها حبساب املقعد واملسافة املقطوعة.

قل سياحيوهو نقل مجاعي يقوم بتأمينه  النقل العرضي: -  قل عمومي أو 
  حلساب شخص طبيعي أو معنوي يف مناسبات أو ألغراض خاّصة. 

  
  
  

ت والسيارات: - 2   قطاع كراء العر
لّنقل الربّي املشار إليه سلفا  32ألحكام الفصل  اطبق من القانون املتعّلق 

"تعترب كراء لعربة كّل عملّية يتسلم مبقتضاها املكرتي عربة بسائق أو بدونه ملّدة 
  ."يتفق عليهما مسّبقامعينة ومبقابل 

ت املعّدة  وخيضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو جمموعة أصناف من العر
اص أو البضائع لكرّاس شروط وتصريح مسبق لدى املصاحل املختصة لنقل األشخ

لّنقل.   لوزارة املكّلفة 
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وخبصوص أحكام مشروع القرار احلايل املزمع إبداء الرّأي فيه فهو يتعّلق 
ت نقل البضائع على الطرقات اليت يفوق  بقطاعي كراء السيارات اخلاّصة وكراء عر

ا اجلملي املرّخص فيه    طّنا.  12وز
فهو خيضع ملقتضيات كرّاس الّشروط اخلاص  لّنسبة لقطاع كراء السّيارات

بتعاطي نشاط استغالل مؤسسة لكراء السيارات املصادق عليه بقرار من وزير النقل 
  .  2002فيفري  5بتاريخ 

ويتعّلق هذا النشاط أساسا بكراء السيارات للغري، بسائق أو بدون سائق، 
عتبار مقعد الّسائق على أقصى حّد.معّدة لنقل األشخا   ص وذات تسعة مقاعد 

 25ال يقل عن  ويتوّجب أن يكون لكّل مؤسسة لكراء السيارات أسطوال
سيارة تتوفر يف كل واحدة مجيع الشروط املطلوبة اليت نصت عليها الرتاتيب اجلاري 

  ا العمل.
ت نقل البضائع على الطرقات ا اليت يف وخبصوص قطاع كراء عر وق وز

كرّاس شروط ّمتت املصادقة   طّنا فقد ّمت تنظيمه مبقتضى 12اجلملي املرّخص فيه 
  . 2011أكتوبر  18قرار وزير الّنقل املؤرخ يف عليه ب

  
  
  

  قطاع نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري: - 3
 بتنظيم من القانون املتعّلق 26حلساب الغري وفقا ألحكام الفصل  يعترب نقال

قل الربّي املذكور، "كل نقل للبضائع ينجز مبقابل أو يكون معروضا على النّ 
  العموم".

وخيضع تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري بواسطة 
ا اجلملي املرخص فيه احلد القانوين وهو  ت يتجاوز وز   .طّنا لكرّاس شروط 12عر
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يتعّلق  2008ديسمرب  10يخ وقد صدر يف هذا الشأن قرار من وزير النقل بتار 
  ملصادقة على كرّاسي شروط لتعاطي هذا النشاط:

كرّاس شروط خاص بتعاطي األشخاص الطبيعيني لنشاط نقل البضائع على  -
  الطرقات حلساب الغري.

كرّاس شروط خاص بتعاطي األشخاص املعنويني لنشاط نقل البضائع على  -
  الطرقات حلساب الغري.

  احي:قطاع الّنقل السي - 4
حكام الفصل  من القانون املتعّلق بتنظيم الّنقل الربّي، خيضع  25عمال 

تعاطي خمتلف أنشطة الّنقل السياحي لكرّاسات شروط وتصاريح مسبقة لدى 
لّنقل. لوزارة املكّلفة    املصاحل املختّصة 

  وقد ّمتت يف هذا اإلطار املصادقة على كرّاسي شروط:
ت ذات ثالث عجالت كرّاس شروط خاص بتعاطي نشا - ط استغالل عر

مهيأة لنقل األشخاص يف نطاق التنشيط السياحي املصادق عليه بقرار من 
  .2002فيفري  5وزير النقل بتاريخ 

كرّاس شروط خاص بتعاطي نشاط استغالل قطار سياحي املصادق عليه  -
 .2002فيفري  5بقرار وزير النقل بتاريخ 

V – المالحظات:  
 ةأي القرار املعروض على أنظار جملس املنافسة شروعال تثري أحكام م 
املنافسة غري أنّه يتعّني األخذ يف اإلعتبار املالحظات الشكلية  زاويةمن  تإشكاال
   التالّية:

 :القرار مبشروع نةاملضمّ  ّطالعاتإل املالحظات املتعّلقة -
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 قعلّ املت 2006 فيفري 3 يف املؤرخ 2006 لسنة 370 عدد األمريقرتح إدراج 
 صوصالنّ  مشاريع حول املنافسة لس الوجوبية االستشارة وصيغ إجراءات بضبط
 .مشروع القرار احلايل إطالعات إىل قائمة الرتتيبية

 :تتعّلق بعنونة مشروع القرار احلايلمالحظات  -
قل يتعّلق بشروط وزير النّ  قرار" جاء عنوان مشروع القرار احلايل كالّتايل:

ت املستخدمة يف أنشطة النّ وأساليب إسناد بطا قل قات اإلستغالل للعر
ت نقل البضائع على  العمومي لألشخاص وكراء السيارات اخلاّصة وكراء عر

ا اجلملي املرّخص فيه  ا ونقل البضائع على طنّ  12الطرقات اليت يفوق وز
ا اجلملي املرخص فيه  ت يفوق وز   "اطنّ  12الطرقات حلساب الغري بواسطة عر

إجراءات وأساليب إسناد بطاقات خمتلف ناول مشروع القرار احلايل وت
  .أعالهيف العنوان املشار إليه  املضّمنةاإلستغالل لألنشطة ا

ألحكام تتعّلق خّصص  قسم سادستضّمن مشروع القرار احلايل على و 
  .الّنقل السياحيشروط وإجراءات إسناد بطاقة اإلستغالل يف إطار ب

  شروع القرار احلايل نشاط الّنقل السياحي.ومل يتضّمن عنوان م
لعنوان مشروع  "والّنقل السياحي"لذا يّتجه إقرتاح إضافة وتضمني عبارات 

  القرار.
 25  لسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخأي عن الجّ وصدر هذا الرّ 

  الّسادةالسّيدات و   وعضويّة  الحبيب جاء با  برئاسة السّيد 2016 فيفري
فوزي بن عثمان  و   وعماد الّدرويش  ي وسلوى بن واليللطفي الشعال

  وشكري المامغلي  ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد وماجدة بن جعفر
  وأّمن كتابة الجلسة السّيد نبيل السماتي. 
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  ســالرئي                                                                
  


