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  اجلمهورية التونسية 
  جملس املنافسة 

  162594عدد امللف 
  

   استشاري امللف:
  رقرامشروع  املوضوع:

  كراء السيارات اخلاّصة والسيارات املزدوجة والشاحنات اخلفيفة  :القطاع
  
  
  
  

    162594الرأي عدد 
  2016 ديسمرب 29الصادر بتاريخ  

  
  

  إّن جملس املنافسة،
 

لس بتاريخ مكتوب إّطالعه على  بعد  18وزير التجارة املرسّم بكتابة ا

لس إبداء طلب  املتضّمن 2015سبتمرب  ملصادقة تعّلق ي رأيه حول مشروع قرارلا
على كراس الشروط اخلاص بتعاطي نشاط كراء السيارات اخلاّصة والسيارات املزدوجة 

  .والشاحنات اخلفيفة

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36اإلّطالع على القانون عدد  وبعد
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015   املتعّلق 

 2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148كومي عدد احلمر وعلى األ

لس املنافسة حول مشاريع  ق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبيةتعلّ امل
  .النصوص التشريعية والرتتيبية
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املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ 
  .2016 ديسمرب 29يوم اخلميس  القانونّية جللسة

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد احلبيب الصيد يف تالوة تقريره الكتايب.

لس املنافسة على ما يلي: وبعد   املداولة استقّر رأي اجللسة العامة 
  
I. فـم امللـتقدي  
   لالستشارةاإلطار العام  .1

أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة   33من القانون عدد  33نّص  الفصل 
واملتعّلق بتنظيم النقل الربي على أّن تعاطي نشاط كراء كّل صنف أو جمموعة  2001

ت املعدة لنقل األشخاص والبضائع خيضع لكراس شروط وتصريح أصناف من  العر
لنقل وأّن املصادقة على لوزارة املكلفة  كراس الشروط   مسبق لدى املصاحل املختصة 

لنقل   .املذكور تتّم بقرار من وزير املكّلف 
وتطبيقا هلاه األحكام ّمت اعداد مشروع القرار املتعّلق  ،ويف هذا اإلطار 

  بتعاطي نشاط كراء السيارات اخلاّصة والسيارات املزدوجة والشاحنات اخلفيفة.
لس إىل املصادقة على كرّاس أويرمي مشروع القرار املعروض على  نظار ا

املزدوجة  الشروط اخلاص بتعاطي نشاط كراء السيارات اخلاّصة والسياراتالشروط 
القطاع والذي  لة يف هذا النقائص املسجّ  وذلك يف إطار تدارك والشاحنات اخلفيفة

  .2002فيفري   5خ يف مؤرّ مصادق عليه بقرار  قضى كراس شروطما مبمنظّ  كان
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ملقارنة مع كرّاس الشروط القدمي فقد تضّمن كراس الشروط موضوع  و
  :اس فيما يليألس مثلتتاالستشارة الراهنة أحكاما جديدة 

إضافة أصناف جديدة ضمن قائمة السيارات املرخص يف استغالهلا لتعاطي  .2
نشاط  الكراء، فإىل جانب السيارات اخلاّصة ّمت إدراج السيارات املزدوجة 

 والشاحنات اخلفيفة وفقا لتعريفها الوارد مبجّلة الطرقات.
التصريح  يداعسة كراء السيارات التنصيص على قيام املمثل القانوين ملؤسّ  .3

امللحق بكراس الشروط املتعّلق مبمارسة النشاط املذكور لدى مصاحل االدارة 
وذلك يف إطار دعم  ختّصة عوضا عن املصاحل املركزيةاجلهوية للنقل امل

 الالمركزية وتقريب اخلدمات اإلدارية من املواطن.
لرفع اشرتاط تعاطي هذا النشاط من قبل األشخاص املعنويني فقط وذلك ل .4

 من ظاهرة الدخالء. من جودة اخلدمات واحلدّ 
اشرتاط أن ال يقّل احلد األدىن املطلوب من السيارات لتعاطي النشاط عن  .5

 5سيارة وأن ال يقّل عدد السيارات يف كّل وكالة إضافية يتّم إحداثها عن  25

 سيارات.
امللحق بكراس الشروط عند كّل تغيري خيّص  فرض إعادة إيداع التصريح .6

وي املقرّ  من ظاهرة  االجتماعي والوكاالت وذلك للحدّ  احملالت اليت 
 على الوكاالت. الدخالء وتفعيل الرقابة

لسلوك  .7 لتحّلي  إلزام األعوان العاملني مبؤسسة كراء السيارات اخلاّصة 
ة تدّل على انتمائهم احلسن جتاه احلرفاء واالعتناء مبظهرهم ومحل شار 

ا.  للمؤسسة اليت يعملون 
 

لقطاع كراء السيارات اخلاصة واملزدوجة يب املنّظم اإلطار الّتشريعي والّرتتي .2
  والشاحنات اخلفيفة
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ملة جللشاحنات اخلفيفة قطاع كراء السيارات اخلاصة واملزدوجة وا ضعخي
  :التاليةقانونية والرتتيبية النصوص ال

  املتعّلق ببيان شروط  1961وت أ 30املؤرخ يف  1961لسمة  14املرسوم عدد
لقانون عدد أمباشرة بعض   46نواع النشاط االقتصادي واملصادق عليه 

لقانون عدد واملنقّ  1961نوفمرب  6املؤرخ يف  1961لسنة   1985لسنة  84ح 

 .1985وت أ 11املؤرخ يف 

  صدار جمّلة  1992مارس  9خ يف املؤرّ  1992لسنة  24القانون عدد واملتعّلق 
لّنصوصوامل نّقحالّتأمني امل لسنة  86عدد  القانون وخاصة الالحقة تّمم 

دراج عنوان خامس مبجّلة الّتأمني  2005أوت  15املؤرّخ يف  2005 واملتعّلق 
ت الربيّة ذات حمرّ  مني املسؤولّية املدنّية الّناجتة عن استعمال العر ك خيّص 

ألشخاص يف حوادث املرور.  ونظام الّتعويض عن األضرار الّالحقة 

  املتعّلق حبماية  1992ديسمرب  7خ يف املؤرّ  1992لسنة  117القانون عدد
 املستهلك.

 صدار قاملتعلّ  1993 ديسمرب 27 يف خاملؤرّ  1993 لسنة 120 عدد القانون 
وخاصة  ومتمته نقحته اليت صوصالنّ  مجيع وعلى االستثمارات تشجيع ةجملّ 

املتعّلق بقانون  2013ديسمرب  30املؤرخ يف  2013لسنة  54القانون عدد 
 . 2014املالية لسنة 

  صدار  1999جويلية  26املؤرخ يف  1999لسنة  71القانون عدد املتعّلق 
لّنصوصوامل نّقحجمّلة الّطرقات امل لسنة  66وخاصة القانون عدد  الالحقة تّمم 
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بتنقيح وإمتام بعض أحكام جملة املتعّلق  2009أوت  12املؤرخ يف  2009
 .الطرقات

  املتعّلق بتنظيم النقل  2004أفريل  19املؤرّخ يف  2004لسنة  33القانون عدد
لقانون عدد وإمتامالربّي كما ّمت تنقيحه   28املؤرّخ يف  2006لسنة  55ه 

 منه. 34و 33و 32ل و خاصة الفصو  2006جويلية 

  ق حبفز املتعلّ  2007ديسمرب  27خ يف املؤرّ  2007لسنة  69القانون عدد
لّنصوصوامل نّقحامل القتصاديةااملبادرة   54قانون عدد الالحقة وخاصة ال تّمم 

 .2014ق بقانون املالية لسنة تعلّ امل 2013ديسمرب  30ؤرخ يف امل 2013لسنة 
  
 صدار جملة تعلّ امل 2009مارس  2خ يف ؤرّ امل 2009لسنة  11عدد  قانونال ق 

ت لبنا  .السالمة والوقاية من أخطار احلريق واالنفجار والفزع 

  إلجراء  2000أكتوبر  31املؤرّخ يف  2000لسنة  2475األمر عدد املتعّلق 
لّنصوصوامل نّقحاملوّحد لبعث املشاريع الفردية امل مر الالحقة وخاصة األ تّمم 

 .2008مارس  24املؤرخ  يف  2008لسنة  733عدد 

  املتعّلق بصلوحّية  2004أوت  11 يف املؤرّخ 2004لسنة  1876األمر عدد
 احملل وشهادة الوقاية.

 -  املتعّلق بضبط أمنوذج الّتصريح  2000نوفمرب  2قرار الوزير األّول املؤرّخ يف
  ة.املوّحد  لبعث املشاريع الفردي

 ملصادقة على كراس  2002فيفري  5 قرار وزير النقل املؤرخ يف املتعّلق 
  الشروط اخلاص بتعاطي نشاط استغالل مؤسسة لكراء السيارات.
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  ملصادقة املتعلّ  2004أوت  17قرار وزير الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف ق 
 على كراس الشروط اخلاص بضبط الشروط العاّمة لصلوحيات احملالت.

  املتعّلق  2004قرار وزيـر تكنولوجيـا االّتصال والّنقل املؤرّخ يف أّول سبتمبـر
لفصل  من القانون  53بضبط أساليب عمل الّلجنة الّتأديبية املنصوص عليها 

  املتعّلق بتنظيم الّنقل الربّي. 2004أفريل  19املؤرّخ يف  2004لسنة  33عدد 
  

 قراري ملشروع الاحملتوى املادّ  .3
  

ملصادقة على كرّاس الشروط اخلاص  بكراء احتوى مشروع القرار املتعّلق 
على أربعة فصول إضافة إىل ملحق السيارات اخلاصة واملزدوجة والشاحنات اخلفيفة 

  يتمّثل يف كرّاس الشروط. 

  كاآليت:) فصال مبّوبة  26فصال ( عشرينويتضّمن كرّاس الشروط ستة و 

 :ن الفصول من األول إىل السادس.يتضمّ و  أحكام عامة العنوان األول 

 ق القسم ن مخسة أقسام، يتعلّ يتضمّ و  العنوان الثاين : شروط تعاطي النشاط

يف توفرها  وحيد وهو الفصل السابع الشروط الواجباألول املتكون من فصل 
ملمثل القانوين ملؤسسة   ،مؤسسة كراء السيارات ويضّم القسم الثاين املتعّلق 

حملالت والوكاالت8كراء السيارات الفصل   ،، أّما القسم الثالث فيتعّلق 
لشروط املتعّلقة  ويتضّمن القسم الرابع 10و 9ويّضم الفصلني اخلاص 

ت الفصول من  و يتضمن القسم اخلامس الشروط املتعّلقة  ،14إىل  11لعر
 .21إىل  15من  الل الفصولالستغ
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 ن فصال وحيدا وهو الفصل الثاين يتضمّ و  ،العنوان الثالث: أحكام خمتلفة

 والعشرين.

 ت  .26إىل  23يضم الفصول من و  ،العنوان الرابع : املراقبة والعقو

كما مت إرفاق مشروع القرار بتصريح مبمارسة نشاط كراء السيارات اخلاصة 
اس كرّ   أحكامواملزدوجة والشاحنات اخلفيفة ووثيقة شرح األسباب ووثيقة مقارنة بني 

لتعاطي نشاط استغالل مؤسسة لكراء السيارات ومشروع   اري به العملالشروط اجل
املتعّلق  2002فيفري  5خ يف يد ونسخة عن قرار وزير النقل املؤرّ كراس الشروط اجلد

ة لكراء مؤسسّ  لشروط اخلاص بتعاطي نشاط استغاللملصادقة على كرّاس ا
 السيارات.

 

II.  الستشارةاملعنية سوق الدراسة 

نشاط كراء السّيارات يف بداية القرن املاضي مع بداية استعمال السّيارات  برز
، وشهد القطاع أوجه يف بداية العقد اخلامس من القرن  اخلاّصة يف أمريكا وأورو
املاضي بتطّور وتنوّع أصناف السّيارات وخاّصة مع ظهور نشاط كراء السّيارات دون 

  سائق.
عّدة تصنيفات وفق الّتشاريع والّرتاتيب  وخيضع نشاط كراء الّسيارات إىل

ا من بلد إىل آخر، من ذلك أنه ويف عديد البلدان كفرنسا واملغرب  املعمول 
 location à longue)  األقصى توجد تفرقة بني نشاط كراء السّيارات ملدة طويلة

durée)  شهرا ونشاط كراء السّيارات ملّدة قصرية  72و 12بني(location à 

courte durée)  من بضع ساعات إىل بضعة أشهر. كما تعتمد أيضا الّتفرقة بني
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أو الّنفعية اخلفيفة ونشاط كراء  رات اخلاّصة سواء الّسياحية منهانشاط كراء السّيا
الّسيارات الفخمة من نوع "ليموزين"، حيث يعترب هذا األخري، يف بلدان مثل كندا 

ؤّسسات خمتّصة متارس نشاط كراء السّيارات واجلزائر، نشاطا مستقّال بذاته وتوجد م
  الفخمة كنشاط أساسي. 

ويشهد قطاع كراء السّيارات يف الّسنوات األخرية إقباال كبريا يف اخلارج ال 
اإلّحتاد األورويب نظرا  يففقط من قبل الّسياح بل وكذلك من قبل املواطنني وخاصة 

منخفضة مقارنة مبصاريف إقتناء  ملا يوّفره كراء سّيارة يف هذه البلدان من تكلفة
واعتبارا كذلك للمزا اليت توّفرها الّسيارة كوسيلة ربط بني  ،وصيانة سّيارة خاّصة

  وسائل النقل العمومية وخاصة الطائرة والقطار. 
 

  خصائص الّسوق الّتونسية:  .1
يبلغ عدد املؤّسسات الّناشطة يف قطاع كراء السيارات اخلاصة واملزدوجة 

حمّلية وأخرى  بعضها ،مؤّسسة 503، 2015والشاحنات اخلفيفة ، إىل موىف سنة 
  تعمل بنظام االستغالل حتت التسمية األصلية لعالمات أجنبيّـة.

ال ميكن ذكر   عامليا  األوىل Hertzومن أهّم املؤّسسات الّناشطة يف ا
األوىل على املستوى األورويب  Europcarو 1967 واملتواجدة بتونس منذ

  Avis. وAvantgarde  و Budgetو Sixtوكذلك
إذ مّر عدد  ،الل العشرية الثانية من القرن احلايلتطّورا خالقطاع  قد شهدو 

سة سنة مؤسّ  503إىل  2011سة سنة مؤسّ  426مؤّسسات كراء السّيارات من 
  يبّينه الّرسم البياين الّتايل:فقا ملا و  18%وبنسبة منو قدرها  2015
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تطور عدد المؤسسات العاملة بقطاع كراء السیارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات  :1رسم بیاني عدد

  الخفیفة 

ت اإلحصائية أّن املكّون األساسي والطاغي على األسطول  كما تظهر البيا
لقطاع هي السيارات اخلاصة واليت متثّ  ل سنة املستغل من قبل املؤسسات العاملة 

نصيب الشاحنات  أنّ ، يف حني اجلملي من األسطول %99.2ن عما يقارب  2015
  .%0.1عند  ونصيب السيارات املزدوجة %0.7اخلفيفة يف حدود 

املّعد للكراء إىل نوعية  رات اخلاّصة على األسطول الوطينلسياا هيمنةعزى تو 
الذين و  ساتن األشخاص الطبيعيني أو املؤسّ وخصوصية  الطلب الصادر عادة ع

م إىل نوعية معيّ  ي السيارات نة من السيارات وهحيتاجون يف الغالب لتلبية حاجيا
  .اخلاصة النفعية

  
  

  وزارة النقلالمصدر: 
عدد المؤسسات العاملة   السنة

  بالقطاع
  االسطول

سیارات   سیارات خاصة
  مزدوجة

االسطول   شاحنات خفیفة
  الجملي

2011  426        19118  
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2011 2012 2013 2014 2015

عدد المؤسسات العاملة بقطاع كراء السیارات الخاصة والمزدوجة 
والشاحنات الخفیفة

عدد المؤسسات العاملة بقطاع كراء 
 السیارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات

الخفیفة
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2012  462  24501  67  647  25215  
2013  489  19704  34  453  20191  
2014  504  20800  26  313  21139  
2015  503  19848  12  150  20010  

تطور المؤسسات العاملة بقطاع كراء السیارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفیفة و األسطول  :1عددجدول 
  المستغل حسب نوع العربة.

  

ويظهر اجلدول أعاله كما الرسم البياين أسفله أّن نسق تطور األسطول يشهد 
مقارنة  2012إذ بعد االرتفاع اهلام الذي شهده خالل سنة  ،عموما منحى سلبيا

  2015سنة  وصل خاللشهد حجم األسطول تراجعا  %32بـ واملقدرّ  2011بسنة 
  .2012مقارنة حبجمه سنة  %21إىل 

  

  
تطور األسطول المستغل من قبل المؤسسات العاملة بقطاع كراء السیارات الخاصة  :2بیاني عدد رسم

  والمزدوجة والشاحنات الخفیفة موزعا حسب نوع العربة.
  
  

  وزارة النقلالمصدر: 
موع  (سنة)5  (سنة)4  (سنة)3  (سنة)2  (سنة)1  (سنة) 0  القوة اجلبائية   ا

4  1036  1297  812  134      3279  
5  4038  5261  4463  1145  2    14909  
6  116  111  143  92  60    522  
7  174  207  201  188  88  70  928  
8  20  28  15  19  12  1  95  
9  16  20  51  49  24  6  166  
10  5  3  5  11  6  3  33  
11  19  10  9  6  4  10  58  
12  1  3  1    1    6  
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13            1  1  
15      1  3      4  
19          1    1  
20      3        3  

  20010  91  198  1647  5704  6945  5425  موعا
  .2015توزیع أسطول العربات المعدة للكراء حسب القوة الجبائیة والعمر لسنة :2جدول عدد

  
  

أّن األسطول املستغل من طرف  ويستخلص من خالل اجلدول أعاله
لقطاع يتميّ  خلصائص التالية:املؤسسات الناشطة    ز 

  ّالسيارات ذات األربعة واخلمسة خيول  من حيث القوة اجلبائية متثلّ  :الأو

 %74.5و  %16.4در نسبتها على التوايل بـهم من األسطول إذ تقّ القسم األ

العامة ألسطول يكلة وهو ما يعكس اهل ،2015من حجم األسطول سنة 
ت الوطين الذي يتكوّ  ت ذات األربعة خيول وذات  هن يف جمملالعر من العر

 اخلمسة خيول.

 من حيث عمر املركبات، يالحظ أّن األسطول املستغل يعترب أسطوال  :نيا

نسبة   )2(سنة والسنتني 0ل السيارات املرتاوح عمرها بني حيث متثّ  ،حديثا
  األسطول. كامل من حجم   90%

 

  
توزع األسطول المستغل من قبل المؤسسات العاملة بقطاع كراء السیارات الخاصة والمزدوجة  :3رسم بیاني عدد

  .2015والشاحنات الخفیفة حسب العمر خالل سنة 

)سنة( 0

)سنة(1

)سنة(2

)سنة(3
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توزع األسطول المستغل من قبل المؤسسات العاملة بقطاع كراء السیارات الخاصة والمزدوجة  :4رسم بیاني عدد

  .2015الجبائیة خالل سنة والشاحنات الخفیفة حسب القوة  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة النقلالمصدر: 
  النسبة المئویة  المجموع  شاحنة خفیفة  سیارة مزدوجة  سیارة خاصة  القوة الجبائیة

4  3279      3279  16.39  
5  14885    24  14909  74.51  
6  497    25  522  2.61  
7  836  1  91  928  4.64  
8  84  6  5  95  0.47  
9  164    2  166  0.83  
10  25  5  3  33  0.16  
11  58      58  0.29  
12  6      6  0.03  
13  1      1  0.005  
15  4      4  0.02  
19  1      1  0.005  
20  3      3  0.01  

  100  20010  150  12  19848  مجموعال
  .2015والنوعیة إلى موفى سنة  توزیع أسطول العربات المعدّة للكراء حسب القوة الجبائیة:3جدول عدد

      
حية التوزيع اجلغرايف، يالحظ تركز كبري للمؤسّ  سات العاملة بقطاع كراء ومن 

قليم  ملناطق الساحلية و السيارات اخلاّصة والسيارات املزدوجة والشاحنات اخلفيفة 

أحصنة 4 أحصنة  5

أحصنة  6 أحصنة  7

أحصنة 8 أحصنة  9

أحصنة 10 أحصنة 11

أحصنة 12 أحصنة 13

أحصنة 15 أحصنة 19

أحصنة 20
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غرايف ويعزى هذا الرتكز اجل ،تونس الكربى والساحل والوطن القبلي واجلنوب الشرقي
  واجتماعية. ودميغرافية الشديد إىل عوامل إقتصادية

  
  
  
  
  

  المجموع  شاحنة خفیفة  سیارة مزدوجة  سیارة خاصة  المؤسساتعدد   القوة الجبائیة
  1821  6  0  1815  42  اریانة

  40  1  0  39  1  القیروان
  598  3  0  595  16  المنستیر
  147  3  0  144  3  المھدیة
  158  3  0  155  6  بنزرت

  825  5  0  820  22  بنعروس
  9638  90  4  9544  222  تونس
  5  0  3  5  1  جندوبة
  39  0  0  39  1  سلیانة
  1787  17  1  1769  50  سوسة
  401  4  6  391  8  صفاقس
  217  0  0  217  7  قابس
  1592  9  1  1582  34  مدنین
  139  0  0  139  5  منوبة
  2603  9  0  2594  85  نابل

  20010  150  12  19848  503  مجموع
  .2015والنوعیة لسنة  توزیع أسطول العربات المعدة للكراء حسب القوة الجبائیة:4جدول عدد

      
   

وجتدر اإلشارة إىل أّن األسعار يف قطاع كراء السّيارات ختتلف وكذلك مبلغ  
ختالف صنف الّسيارة ومّدة عقد الكراء وموسم الّنشاط.ويعترب فصل  الّضمان 

ااألالصيف موسم الذروة حيث تشهد  يف السوق ارتفعا كبريا يصّل  سعار املتعامل 
  .%100إىل 

وعموما يشهد الطلب ارتفاعا خالل فرتات األعياد الدينية والوطنية والعطل   
اية األسبوع واملتأيت خاصة من قبل املواطنني املقيمني  الذين غالبا  املدرسية وعطل 
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يف ذروة هد ما يتوّجهون لكراء سّيارة يف هاته الفرتات. غري أّن املوسم الصيفي يش
خلارج املسّجل ضايف اإلطلب النتيجة  الطلب من طرف السّياح واملواطنني املقيمني 

  . عائليةلتزامنه مع  ذروة املوسم السياحي وفرتة املناسبات ال
  

III. املالحظات املتعّلقة مبشروع القرار وكّراس الشروط  
  ذاته خبصوص مشروع قرار املصادقة .1

اإلطالعات املدرجة مبشروع القرار منقوصة من بعض املراجع وردت قائمة  أوال:

ه يتجه اذه، وتبعا لذلك فإنّ القانونية والرتتيبية اليت تعترب سندا للّنص الّرتتييب املراد اختّ 
  دراج الّنصوص التالية:وذلك  استكمال قائمة اإلطالعات

  صدار جمّلة  1992مارس  9املؤرخ يف  1992لسنة  24القانون عدد واملتعّلق 
لقانون عدد  أوت  15املؤرّخ يف  2005لسنة  86الّتأمني كما وقع تنقيحه 

مني املسؤولّية املدنّية  2005 دراج عنوان خامس مبجّلة الّتأمني خيّص  واملتعّلق 
ت الربيّة ذات حمّرك ونظام الّتعويض عن األضرار  الّناجتة عن استعمال العر

أل  شخاص يف حوادث املرور.الّالحقة 

  ق حبفز املبادرة املتعلّ  2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69القانون عدد
لقانون عدد   .2009ديسمرب  21املؤرخ يف  2009لسنة  71االقتصادية، املنقح 

                    
 صدار علّ املت 2009مارس  2ؤرخ يف امل 2009لسنة  11قانون عدد ال جملة ق 

ت لبنا  .السالمة والوقاية من أخطار احلريق واالنفجار والفزع 
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  إلجراء  2000أكتوبر  31املؤرّخ يف  2000لسنة  2475األمر عدد املتعّلق 
 املوّحد لبعث املشاريع الفردية.

  املتعّلق بصلوحّية احملل  2004أوت  11يفاملؤرّخ  2004لسنة  1876األمر عدد
 وشهادة الوقاية.

 املتعّلق بضبط  2006جويلية  31املؤرّخ يف  2006لسنة  2118مر عدد األ
لكفاءة املهنّية للّشخص الرّاغب يف تعاطي أحد  جلنسّية و الّشروط املتعّلقة 

لفصول  من القانون عدد  33و 30و 28و 25و 22األنشطة املنصوص عليها 
 ّنقل الربّي.املتعّلق بتنظيم ال 2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33

  ئق  2008جويلية  1املؤرّخ يف  2008لسنة  2480األمر عدد املتعّلق بضبط الو
ت الّنقل على الطرقات املخّصصة لتعاطي األنشطة  ستغالل عر اخلاّصة 

لقانون عدد  واملتعّلق  2004أفريل  19املؤرّخ يف  2004لسنة  33املذكورة 
ئق اخلاّصة بعمليـّة الّنقل أو الكراء.  بتنظيم الّنقل الربّي وكذلك الو

ق علّ تامل 2016سبتمرب  30خ يف ؤرّ امل 2016لسنة  71د نظرا لصدور القانون عد نيا:

العمل مبجلة تشجيع االستثمارات الصادرة مبقتضى والذي يلغي  بقانون االستثمار
 14ستثناء الفصلني  1993ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120القانون عدد 

ريخ دخول قانون االستثمار حيز التطبيق 36و  يتعني تعويض ، فإنهّ منها بداية من 
بقانون االستثمار اجلديد سالف  مبجلة تشجيع االستثماراتالرابع املتعّلق  اإلطالع
  الذكر.
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انتقالية متنح مبوجبها  اأحكام االستشارةتضمني القرار موضوع بد من ال  لثا:

للمقتضيات  ولالستجابةالقائمة و لتسوية الوضعيات اجلارية ودقيقة آجال معقولة 
لنسبة لألشاجلديدة اليت أدخلها كرّاس الشروط خاصّ  خاص املاديني املزاولني ة 

  والشروط املتعّلقة مبحل مزاولة النشاط. للمهنة
 

 خبصوص مشروع كّراس الشروط .2

 املالحظات العاّمة  .أ

 لألحكام التشريعية  استعمال عباراتتكّرر بعديد فصول كراس الشروط  :أوال"

ا العمل"   .والرتتيبية اجلاري 

ت عند تطبيق مقتضيات فصول كرّاس الشروط  و    ويل أو صعو تفاد ألي 
رة جلميع املتعاملني مع اإلدارة خرى وإ ، يتعني تعويض العبارات املذكورة 

مّ  هاته  تتضّمن املراجع الدقيقة لألحكام التشريعية والرتتيبية املقصودة. و
 .26و 23و 20و 9املالحظة كّل من الفصل 

 اول كرّاس الّشروط موضوع االستشارة الرّاهنة شروط استغالل مؤّسسة تن: نيا

أساسا تضمينه مقتضيات مهّمة تتعّلق لكراء السّيارات اخلاّصة واملزدوجة دون 
وبيان ما إذا كان جيب أن تكون من صنف السيارة  بصنف السّيارة املعّدة للكراء
اس الشروط على صنف كرّ فضال عن مدى انطباق   ،اخلاصة السياحية أو النفعية

املؤرّخ يف  2008لسنة  2480خاصة وأّن األمر عدد ، من عدمه السيارات الفخمة
ت النقل على  2008جويلية 1 ستغالل عر ئق اخلاصة  واملتعّلق بضبط الو

لقانون عدد قات املخصّ الطر   2004لسنة  33صة لتعاطي األنشطة املذكورة 
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يفّرق عند تعداده صلب  واملتعّلق بتنظيم الّنقل الربّي 2004أفريل  19املؤرّخ يف 

"كراء و"كراء السّيارات اخلاّصة" فصله األّول ملختلف أنشطة النقل الربي بني 

يف الفقرة األخرية من فصله ة السيارة الفخم " والذي يعّرفالسّيارات الفخمة

ا ّ عتبار  األول على أ "كل سيارة معدة لنقل تسعة أشخاص على أقصى حّد 
 مقعد السائق تضمن درجة عالية من الرفاهة و تتوّفر فيها الشروط الدنيا التالية:

  مرتا 75,1أمتار و عرضها عن  4ال يقّل طوهلا عن. 
 (إثنان من كل جانب) ال يقّل عدد األبواب عن أربعة. 
 مرتا 5,2غزلني عن ال تقّل املسافة الفاصلة بني امل. 
  لرتا." 2ال تقّل سعة أسطوانة حمرّكها عن 

 
نشاط كراء السّيارات الفخمة يعترب يف كثري من  واملالحظ يف هذا الصدد أنّ 

البلدان املتقّدمة وبعض البلدان العربّية نشاطا مستقّال بذاته خيضع إىل أطر قانونية 
يف بلدان مثل كندا أو اجلزائر وجد تواضحة تراعي مجيع خصوصّياته، من ذلك أنّه 

  ّيارات الفخمة من نوع "ليموزين".مؤّسسات متارس نشاط كراء الس
ومبا أنّه يتبّني من واقع القطاع وجود مؤسسات تنشط يف الّسوق الّتونسية 

وطاملا أنّه ال  ،ويف غياب أدىن رقابة مةحاليا بطريقة غري منظّ ومتارس هذا الّنشاط 
ميكن يف كل األحوال إخضاع الّناشطني لنفس الّشروط واإللتزامات نظرا للفوارق 

ارة الفخمة من حيث كلفة اإلقتناء وتعريفة الكراء العديدة بني السّيارة اخلاّصة والّسي
، فقد أضحى من الضروري التفكري يف بلورة ءواإلجراءات الديوانّية ونوعّية احلرفا

املذكور وإفراده  هذا الّنشاط ر يف الراغب يف تعاطيجيب أن تتوفّ الالزمة اليت الشروط 
  حكام خاّصة.
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ذا الصنف شروط  اسرّ كوتبعا لذلك ولضرورة جتّنب إصدار   جديد خاص 
 إضايف ب دراجة، يقرتح إيّ ات اإلدار اإلجراء مع مبدإ تبسيط ومتاشيا ،من النشاط

كرّاس الّشروط موضوع االستشارة الرّاهنة يتضّمن شروط تعاطي نشاط كراء   ضمن
  .السّيارات الفخمة مع مراعاة خصوصّية القطاع املعين

 يتّم الّتفريق يف العديد من البلدان على غرار فرنسا واملغرب األقصى بني كراء  :الث
وهو نوع من اخلدمات موّجه خاصة  ،السّيارات ملدة قصرية ال تتجاوز األشهر

 ،شهرا) 72إىل  12لألفراد من مقيمني وسّياح وكراء السّيارات ملدة طويلة (من 
والذي تلجأ إليه عديـد املؤّسسات االقتصادية يف اخلارج لتفادي ثقل تكـاليف شراء 

ت لتعاقد مع مؤّسسات خمتّصة يف كراء الّسيارات  ،وصيانة العر لذلك فهي تقوم 
 ملّدة طويلة. 

ويقرتح يف هذا اإلطار إيالء األمهية الّالزمة هلذه الّتفرقة خاّصة ملا يوّفره كراء 
لمؤّسسة االقتصاديّة من تكاليـف شراء وصيانة سّيارات لالسّيارات ملّدة طويلة 

ا.  خاصة 
 منوذج إىل  موضوع االستشارة الراهنة التطرق صلب كراس الشروطمل يقع  :رابعا

 . اجلاري به العملبكراس الشروط  هنيضمتسبق  على غرار ماعقد الكراء 
ضبط وتدقيق من وراء هذا اإللغاء خاصة وأّن  غايةويطرح التساؤل حول ال    

لعقد ضرورية حىت يكو التنصيصات املتعلّ  ا مّ ن كرّاس الشروط واضحا وشامال وملقة 
لقطاع  .جبميع املسائل املتعّلقة 

مع ضرورة   ،ة إدراج هذا القسم طبقا ملا سبق بيانه أعالهلذا يقرتح إعاد
 92241لرأي عدد  ملة املالحظات اليت سبقت أن سيقتاألخذ بعني االعتبار جل

على  مبناسبة نظره يف قرار املصادقة  2009 أفريل 2بتاريخ  الصادر عن جملس املنافسة
اص املعنوّيني لنشاط املتعّلق بتعاطي األشخاص الطبيعيني واألشخ كرّاس الشروط

  مؤّسسة لكراء الّسيارات.
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 املالحظات اخلاّصة  .ب

لس يثري مشروع كرّاس الشروط موضوع االستشارة املع روضة على أنظار ا
  اخلاصة اآليت ذكرها: املالحظات

 :ذا الفصل أّن اهلدف من كراس الشروط هو تنظيم كراء  الفصل األول جاء 

اته  السيارات اخلاّصة واملزدوجة والشاحنات اخلفيفة، غري أنّه مل يقع التعريف 
ت  ساري املفعول  نص تشريعي أو ترتييب أيّ االشارة إىل  والاألصناف من العر

 قطاع كراء السيارات غب يف الدخول إىلير  الذي باعثالميكن الرجوع إليه من قبل 
  اخلاّصة واملزدوجة والشاحنات اخلفيفة.

، فإنّه يتجه باعثه الفين يقع أوتفاد لكّل لبس أو ارتباك ميكن  ،وعليه
ت املعّدة للكراء واليت يشملها   إدراج تعريفات دقيقة وشاملة لكّل صنف من العر

اليت   ةرتتيبيالأو  ةشريعيتال النصوصكرّاس الشروط موضوع االستشارة الراهنة أو ذكر 
ال ميكن الرجوع إليه عند اإلقتضاء   .يف هذا ا

  ملمثل  8نّص الفصل  :8الفصل من كراس الشروط على وجوب أن تتوفر 
القانوين ملؤسسة كراء السيارات إحدى شروط الكفاءة املهنية املنصوص عليها 

واملتعّلق بضبط  2006جويلية  31املؤرّخ يف  2006لسنة  2118ألمر عدد 
لكفاءة املهنّية للّشخص الرّاغب يف تعاطي أحد  جلنسّية و الّشروط املتعّلقة 

لفصول األ من القانون عدد  33و 30و 28و 25و 22نشطة املنصوص عليها 
 واملتعّلق بتنظيم الّنقل الربّي. 2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33
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وعليه يتوجب إضافة هذا األمر املذكور سلفا إىل قائمة إطالعات مشروع هذا 
  القرار.

  وي مؤّسسة كراء السّيارات   9اقتضى الفصل :9الفصل أن تتوّفر يف احملل الذي 

 "كّل شروط النظافة وحفظ الصّحة والّسالمة والوقاية".

 ودون أّي توضيح للمعايري أو القواعدهذه الّشروط وردت مبهمة  يالحظ أنّ و     
ال أو املراجع القانونّية الواجب احرتامها ة ، ممّا يرتك لإلدارة سلطة تقديريّ يف هذا ا

مطلقة لدى قيامها بعملّيات املراقبة، إىل جانب عدم متكني الباعث من معرفة مدى 
  .من عدمه امتثاله لتلك الّشروط

لّتايل فإنّه يتعّني    من خالل شروط الّسالمة وحفظ الصّحة  التنصيص علىو
احلصول على شهادة الوقاية والّسالمة اليت تسّلمها مصاحل احلماية املدنّية  اشرتاط

 بصلوحّية املتعّلق 2004 أوت 11 يف املؤرّخ 2004 لسنة 1876 طبقا لألمر عدد
  الوقاية. وشهادة احمللّ 

 
  لفصل  :10الفصل بية ووسائل عبارة"التجهيزات املكت 3مطة  10وردت 

وذلك دون حتديد مفصل أو دقيق لقائمة التجهيزات املكتبية  االتصال الالزمة"
ممّا يرتك لإلدارة سلطة  ولوسائل االتصال الواجب تركيزها مبحّل مزاولة النشاط

تقديريّة مطلقة لدى قيامها بعملّيات املراقبة، إىل جانب عدم متكني الباعث من 
  معرفة مدى امتثاله لتلك الّشروط.
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لّتايل      لتجهيزات فإنّه يتعّني تعويض هذه الّشروط بوضع الئحة مفصّ و لة 
سات الناشطة ال الدنيا الواجب توفريها مبحالت املؤسّ املكتبية ووسائل االتصّ 

  لقطاع. 

  ضرورة يف يتمّثل النشاط  لتعاطي جوهر اشرطهذا الفصل  تضّمن:  11الفصل

جري عن  ةيّ شكل ملك(يف  األقلّ  ارة علىسيّ  25 توفري أسطول يتكّون من أو 

 الراغبني يف ممارسة النشاط.  عنوينيلنسبة لألشخاص امل) طريق اإلجيار املايل

تنشط  سات الكراءوقد لوحظ على مستوى دراسة السوق أّن عديد مؤسّ     
  .  1لقطاع دون أن يتوفر لديها هذا العدد من املركبات املعدة للكراء

لنسبة للراغبني يف ذلك      وعامل وميثل هذا الشرط عائقا للولوج إىل السوق 
اقد ا مبإثناء الباعثني اجلدد  من خالل احلد منها ومنع  ينعكس سلبا على املنافسة 

 لسوق. هاتطور وتوسع

جلوء العديد من األشخاص الرّاغبني يف  هوسات هذا الشرط من انعكا و    
تعاطي نشاط مؤّسسة لكراء السيارات والذين ال يقدرون على توفري احلّد األدىن 

سّيارة على األقل إىل إبرام اتفاقات مع  25املطلوب من السّيارات واملتمّثل يف 
 (droit d’exploitation)لّتمّتع حبّق استغالل لمؤّسسات منتصبة يف القطاع 

 (royalties ou redevances)العالمة الّتجارية للمؤّسسات املذكورة مبقابل 

لّتايل  مو لقطاع املذكور دون أن يكونو  مباشر  25جمربين على توفري  انشاطهم 

فاقات يف العديد من الّتجاوزات ويف سّيارة على األقل. ويتسّبب هذا الّنوع من االتّ 
 الّدخالء على القطاع.تفاقم عدد 

                                                            
  .11صفحة عدد  4الجدول عدد  الرجاء مراجعة 1
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أو إقرار مبدأ التدرج ه مراجعة هذا احلّد األدىن حنو الّتخفيض فيه وعليه يتجّ     
ت املستغلة كما هو معمول به بعديد القطاعات الشبيهة  الرتفيع يف يف  عدد العر
لوضع حواجز ولوج للسوق  كذلك  تفاد النقل غري املنتظم حلساب الغري،قطاع ك

ا التضي سّيارة هو نفس احلّد األدىن  25خاّصة وأّن شرط يق يف املنافسة من شأ
  .  2الذي كان معموال به وفق نظام الّرتاخيص اإلدارية

  

لس املنافسة بتاريخ   29وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  2016 ديسمرب والسيدات وعضويّة الّسادة  حممد العياديبر
وحممد  معز العبيديو  رجاء الشواشيو  ماجدة بن جعفرو  عمر التونكيت

لسعود واهلادي بن مراد و  بن فرج قّرر العام السّيد حممد امل وحبضورسامل 
  كاتب اجللسة السيد نبيل السمايت.بسي و االبحري الق

  
  

  

  الرئيس   

  حممد العيادي

                                                            
والمتعلّق بضبط الّشروط الالّزمة إلستغالل مؤّسسات كراء  1991جویلیة  15یراجع في ھذا اإلطار قرار وزیر النّقل المؤّرخ في   2

   الّسیارات.


