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  الحمد               اجلمهورية التونسيــة
 

                                                           وزارة التجارة         

  جملس املنافسـة      

 **الرأي االستشاري**     
 192713عدد     

  

  مشروع أمراملوضوع: 

  الّتجهيز: الطّرقات السّيارة القطـاع:
  

   192713الرأي عدد 

   2019فيفري  21الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 
  

،إّن جملس املنافسة  

 2019 جانفي 10بعد االّطالع على مكتوب وزير التجارة املرّسم بتاريخ 

ملصادقة على عقد وكراس  مشروعواملتضّمن طلب الرأي حول  أمر حكومي يتعلق 
رأس اجلدير وتوابعها  –مدنني  1وصيانة الطريق السيارة أ شروط لزمة بناء واستغالل

  لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسرتداد امللك املستلزم.

 2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد

عادة تنظيم املنافسة واألسعار،   املتعّلق 

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

املتعّلق بضبط   2016 أوت 19 املؤرخ يف 2016 لسنة 1148 عدد وعلى األمر
  إجراءات
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لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية وصيغ  االستشارة الوجوبية 
  والرتتيبية،

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ 
  ،2019 فيفري 21  القانونّية جللسة يوم اخلميس

  ،وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين
  سفيان طرميز  يف تالوة تقريره الكتايب.وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد 

I:تقدمي امللف  
  اإلطار العام لالستشارة:.1

من  34أحكام الفصل  تفعيليف إطار  احلكومي  يندرج مشروع األمر
املتعّلق بتحوير الّتشريع  1986مارس  7املؤرّخ يف  1986لسنة  17عدد   القانون

بناء واستغالل منح مهمة  إمكانية الذي منحاخلاّص مبلك الّدولة العمومي للّطرقات 
تساهم الّدولة  مشرتكلزمة إىل شركة ذات إقتصاد عقد وصيانة طريق سيّارة مبقتضى 

مة تقع املصادقة على إتّفاقّية الّلز  على أن ،يف رأس ماهلا بصفة مباشرة أو غري مباشرة
لّلزمة عن ،على أن أمروكرّاس الّشروط مبقتضى  ميكن للّدولة الّتخّلي لفائدة املنتفع 

 . معلوم املرور طوال مّدة الّلزمة قبض
  

    اإلطار الّتشريعي والّرتتييب: .2
املتعّلق بتحوير الّتشريع  1986مارس  7املؤرّخ يف  1986لسنة  17عدد  القانون -

لقانون عدد  املنقح و مبلك الّدولة العمومي للّطرقاتاخلاص  لسنة  20املتمم 
  .منه، 34وخاصة الفصل  2017أفريل  12املؤرّخ يف  2017

 26املؤرّخ يف  1999لسنة  71القانون عدد الصادرة مبوجب  الطرقات جمّلة -
 66وخاصة القانون عدد  لّنصوص الّالحقة اوإمتامه اكما ّمت تنقيحه  1999جويلية 
  ،2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة 
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و املتعلق بنظام  2008املؤرخ يف غرة أفريل  2008لسنة  23القانون عدد  -
  اللزمات

مللك  2009مارس  2املؤرخ يف  2009لسنة  12القانون عدد  - إلشهار  املتعلق 
اورة له التابعة لألشخاص، ألمالك العقارية ا   العمومي للطرقات و

عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - املتعلق 
  املنافسة و األسعار،

املتعلق بضبط  1974فيفري  15املؤرخ يف  1974لسنة  93األمر عدد  -
ألمر عدد مشموالت وزار   3املؤرخ يف  1992لسنة  248ة التجهيز ،كما هو متّمم 

  ،1992فيفري 
املتعّلق بضبط صيغ  1987أفريل  20املؤرّخ يف  1987لسنة  654األمر عدد  -

  ال ملك الّدولة العمومي للطّرقات،وشروط لزمة إشغ
املتعلق بضبط كيفية  2008ماي  26املؤرخ يف  2008لسنة  2034األمر عدد  -

ت واملنشآت والتجهيزات الثابتة  مسك دفرت احلقوق العينية املوظفة على البنا
  املنجزة يف إطار اللزمات،

املتعلق بضبط شروط  2010فيفري  15املؤرخ يف  2010لسنة  261األمر عدد  -
مللك العمومي للطرقات واألمالك العقارية ا اورة له وإجراءات الرتخيص يف إشهار 

ألمر عدد  املؤرخ يف  2012لسنة  408التابعة لألشخاص،كما مت تنقيحه وإمتامه 
  ، 2012ماي  17
املتعلق بضبط  2010جويلية  19املؤرخ يف  2010لسنة  1753األمر عدد  -

ألمر عدد  لسنة  4631شروط وإجراءات منح اللزمات،كما مت تنقيحه وإمتامه 
  ،2013نوفمرب  18املؤرخ يف  2013

 املتعلق بضبط إجراءات 2016 أوت 19املؤرخ يف  2016لسنة  1148األمر عدد  -

  ،الرتتيبيةالتشريعية و  املنافسة حول مشاريع النصوص لس  الوجوبية االستشارة وصيغ
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املتعلق  2016أكتوبر  14املؤرخ يف  2016لسنة  1185األمر احلكومي عدد  -
  القطاع اخلاص، العام و بضبط تنظيم وصالحيات اهليئة العامة للشراكة بني القطاع

املتعلق  2018جانفي  16املؤرخ يف  2018لسنة  59األمر احلكومي عدد   -
لفصل  (جديد) من  45جلدول التعريفي ملقدار اخلطية اإلدارية املنصوص عليها 

املتعلق بتنقيح و إمتام  2017أفريل  12يف املؤرخ  2017لسنة  20القانون عدد 
املتعلق بتحوير التشريع  1986مارس  7 املؤرخ يف 1986لسنة  17القانون عدد 

  اخلاص مبلك الدولة العمومي للطرقات ، 
  

  احملتوى املاّدي ملشروع األمر:. 3   
لزمة  منح به عقد مرفق نيحيتوي مشروع األمر موضوع اإلستشارة على فصل       

وتوابعها واسرتداد رأس اجلدير  –مدنني  1أواستغالل وصيانة الّطريق السّيارة  بناء
 للمقتضيات 1وأربعة مالحق خصص امللحق عدد  شروط وكرّاس امللك املستلزم
 2رأس اجلدير ، وخّصص امللحق عدد  –مدنني » 1أ «السيارة   الفنية للطريق 

مة احملتملة لدخول الطريق السيارة حيز االستغالل.أما امللحق عدد  فهو  3للرز
رأس اجلدير ،يف حني تعّلق  –مدنني   » 1أ «يتعّلق خبطة متويل الطريق السيارة  

  بتضمينات االستغالل. 4امللحق عدد 
II – :الّطرقات السّيارة  

 1986لسنة  17من القانون عدد  29تعّرف الطريق السيارة حسب الفصل 

املتعّلق بتحوير الّتشريع اخلاّص مبلك الّدولة العمومي  1986مارس  7املؤرّخ يف 
لقانون عدد  للّطرقات  2017أفريل  12املؤرخ يف  2017لسنة  20املنقح   واملتمم 

ت املدفوعة مبحرك ميكانيكي ا طريق ذات استعمال خاص خمصصة  ، للعر
لسالمة  ومعدة ومبنية لتيسري حركة مرور هامة وبسرعة كبرية وحامية قدر املستطاع

لفصل األول من جملة الطرقات   ."املستعملني ومستجيبة للخاصيات املعرفة 
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تندرج الطّرقات السيّارة ضمن ملك الّدولة العمومي للطّرقات ويعهد و   
التصّرف فيها إىل وزارة الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية وفقا ملا نّص عليه الفصل 

واملتعّلق بضبط  1974فيفري  15املؤرّخ يف  1974لسنة  93األّول من األمر عدد 
ألمر عدد مشموالت وزارة الّتجهيز كما ّمت إمت  3املؤرّخ يف  1992لسنة  248امه 

لّسهر على صيانة وتعصري  1992فيفري  والذي إقتضى أّن وزارة الّتجهيز مكّلفة 
  وتنمية شبكة الطّرقات. 

ختيار وتك بناء إلجناز  ليف شركة تونس للطّرقات السيّارةوقد قامت الّدولة 
ية لزمة تتم املصادقة عليها وعلى  مبقتضى اتفاق سيّارةال اتقالطر واستغالل وصيانة 

ا كامل  عتبارها كراس الشروط مبقتضى أمر املنشأة العمومّية الوحيدة اليت تتوّفر 
سابق  1986لسنة  17من القانون عدد  34لفصل الّشروط املنصوص عليها 

أن يعهد مبقتضى لزمة إىل شركة ذات إقتصاد الذي ينص على أنه "ميكن الذّكر 
بناء واستغالل ب هم الّدولة يف رأس ماهلا بصفة مباشرة أو غري مباشرةخمتلط تسا

جناز ...، وهي نفس الّشركة اليت عهدت إليها الّدولة إسّيارةال اتقالطر وصيانة 
بناء واستغالل وصيانة الطّريق السّيارة اليت تربط بني كّل من  مشاريع مماثلة على غرار

 2004لسنة  1073كّل من األمر عدد   صفاقس مبقتضى واجلّم و  مساكن واجلمّ 
ملصادقة على إتّفاقّية إسناد لزمة بناء وإستغالل  2004ماي  13املؤرّخ يف  املتعّلق 

" مساكن/اجلّم وتوابعها لفائدة شركة تونس الطّرقات 1وصيانة الطّريق السيّارة "أ
ماي  13املؤرّخ يف  2004لسنة  1074السّيارة وإسرتداد امللك املستلزم واألمر عدد 

ملصادقة على إتّفاقّية إسناد لزمة بناء وإستغالل وصيانة الطّريق  2004 املتعّلق 
الّطرقات السّيارة وإسرتداد " اجلّم/صفاقس وتوابعها لفائدة شركة تونس 1السّيارة "أ

 مشروع بناء واستغالل وصيانة الّطريق السّيارة اليت تربط بني كّل من، و امللك املستلزم
  .صفاقس/قابس
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إلضافة إىل البناء واالستغالل  كما عهدت الّدولة إىل هذه الّشركة 
ا والّضروريّة  لالستغالل والّصيانة، إقامة املنشآت واألجهزة والّتجهيزات امللحقة 

الّتشريع اخلاّص مبلك املباشر وخدمة مستعملي الّطريق السّيارة.ويف هذا الصدد مّكن 
طريق سّيارة  ائق أو املالك لكّل عربة متّر عربالّدولة العمومي للّطرقات إخضاع السّ 

ت القّوة العاّمة واحلماية املدنّية وسّيارات  من ستثناء عر دفع معلوم مرور 
  . ء العمل واليت تستغّل إشارات ممّيزةاإلسعاف أثنا

وختتلف الّلزمة املتعّلقة ببناء واستغالل وصيانة طريق سّيارة عن الّلزمة املتعّلقة 
من  27شغال امللك العمومي للّطرقات واليت أدرجت ضمن أحكام الفصل 

مللك العمومي للطّرقات الذي جاء به أنّه:  القانون املتعّلق بتحوير الّتشريع اخلاّص 
"ميكن إشغال امللك العمومي عن طريق الّلزمة وتضبط كيفّية هذه الّلزمة وشروطها 

  مر."
  

لّرجوع إىل األمر الّتطبيقي  أفريل  20املؤرّخ يف  1987لسنة  654عدد و
 املتعّلق بضبط صيغ وشروط لزمة إشغال ملك الّدولة العمومي للطّرقات 1987

يتبّني أّن الفصل األّول منه ينّص على أنّه :" ميكن أن متنح رخصة إشغال يف صيغة 
لزمة إذا ما اقتضت احلاجة بناء منشآت فوق ملك الّدولة العمومي للّطرقات أو 

مكتوب ترّخص الّدولة مبوجبه للعارض  حتته. والّلزمة يف هذه احلالة هي عقد إداري،
أن يشغل ملك الّدولة العمومي للّطرقات ملّدة معّينة مقابل معلوم يدفع قصد تركيز 

  منشآت الزمة إلجناز مرفق عمومي".
  

من األمر سابق الذّكر،تتم املصادقة على الّلزمة املتعّلقة  5 وتطبيقا للفصل
ات قصد بناء وتركيز منشآت فوق امللك لّرتخيص يف إشغال امللك العمومي للّطرق

العمومي للّطرقات أو حتته كتوابعها، من طرف وزير الّتجهيز واإلسكان بعد أخذ 
رأي جلنة استشاريّة قومّية أو جهويّة حسب احلالة. ويصادق الوزير على اتّفاقّية 

  الّلزمة وعلى كرّاس شروط فنّية تضبط فيه صيغ تنفيذ األشغال.
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لزمة إشغال ملك الّدولة العمومي للطرقات ملّدة أقصاها وميكن أن متنح 
  ثالثون سنة قابلة للّتجديد ضمنيا.

III– اتـاملالحظ:   
  تثري استشارة احلال املالحظات الّتالية:  
  املالحظات العاّمة:) 1

   األمر احلكومي موضوع االستشارة بوثيقة شرح األسباب مشروع  يتم إرفاق مل- أ
لس من مدى  لنسخة الفرنسية ملشروع األمر احلكومي مما حال دون تثّبت  ا و 

 تطابق 
،ومن االطالع على أسباب اّختاذ األمر  الصياغة الفرنسية للصياغة العربية من جهة

 موضوع االستشارة. احلكومي

ممضى جاء تبّني أنه ي ،األمر احلكومي موضوع االستشارةالطالع على  - ب
تسمية أعضاء احلكومة  ته متّ علما وأنّ  ،من قبل الوزير السابق للتجهيز واإلسكان

  . 2018نوفمرب  14املؤرخ يف  2018لسنة  125دد مبقتضى األمر ع
بل من ق ، يتعّني إعادة إمضاء األمر احلكومي موضوع االستشارة الراهنةلذا      

   .الوزير احلايل ضما الحرتام قواعد االختصاص
 

 صوص االطالعات: خب  -ت
 يّتجه التنصيص صلب قائمة االطالعات على ما يلي:      
املتعلق  2013نوفمرب  18املؤرخ يف  2013لسنة  4630األمر عدد -

سة احلكومة،   حداث وحدة متابعة اللزمات بر
املتعلق بضبط  2016 أوت 19املؤرخ يف  2016لسنة  1148األمر عدد -

لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية  إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
 ،الرتتيبية و
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 إضافة عبارة "وعلى رأي جملس املنافسة"-

 علىلتنصيص من مشروع األمر موضوع االستشارة  2إكتفى الفصل  - ث

التهيئة الرتابية مكلف بتنفيذ هذا األمر احلكومي...:  التجهيز واإلسكان و وزير أنّ 
أمالك الدولة والشؤون العقارية  و النقل التجارة و املالية و الداخلية وراء وز  واحلال أنّ 
  .كل فيما خيصه بتطبيق هذا األمر هم أيضا  مكلفون 

 سالف الذكر يف هذا االجتاه. 2لذا، يتجه مراجعة الفصل 

الطالع األول من مشروع األمر  - ج إىل تطبيق مقتضيات  إشارةورد 
املتعّلق  1986مارس  7املؤرّخ يف  1986لسنة  17عدد  القانونمن  34الفصل 

الذي ينص على بناء  بتحوير الّتشريع اخلاّص مبلك الّدولة العمومي للّطرقات
على مشروع األمر الراهن  حيتوي واستغالل وصيانة طريق سيارة ،يف حني 

شغال ملك الّدولة العمومي للطّرقات واليت ختتلف عن  األشغال مقتضيات تتعّلق 
تّفاقّية لزمة  يقتضي وهو ما ،من حيث نظامها القانوين األوىل إفراد كّل جانب 

  مستقّلة. 
الّتشريع "املعروض عبارات  مبشروع األمر ةالّشروط امللحق كرّاس تضمنت -  ح

ا العمل مل      دون "والقوانني والّرتاتيب العاّمة واخلاّصة اجلاري   ضبط وحتديد دقيق 
  ...). 15- 12-8( الفصول هذه النصوص 

لس على ضرورة اإلفصاح عن املراجع الّتشريعّية والّرتتيبّية وقد استقّر عمل  ا
ملا يف اإلغفال عن ذلك من حجب  ة اليت يستند إليها عمل اإلدارةاخلاّصة والعامّ 

لإلطار التشريعي والّرتتييب عن املتعاملني مع اإلدارة ومن تقليص حلظوظ إعمال 
  املنافسة. 

لنصوص لذا،يتعّني التنصيص على املراجع القا نونية اخلاصة املقصودة 
  املذكورة.
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  :املالحظات اخلاّصة) 2
 33من كرّاس الّشروط وأنه تطبيقا للفصل  24لفقرة األوىل من الفصل جاء 

املتعّلق بتحوير الّتشريع اخلاّص  1986مارس  7املؤرّخ يف  17من القانون عدد 
:"يرّخص لصاحب الّلزمة استخالص معلوم مرور مقابل مللك العمومي للطّرقات
عتبار رأس اجلدير  –مدنني  1استعمال الطّريق السّيارة أ وتضبط املعاليم املستوجبة 

  ".األداء على القيمة املضافة مبقتضى أمر
كرّاس الّشروط على أّن  من  27نّصت الفقرة األخرية من الفصل  وقد

لّتجهيز  "الّتخفيضات يف معاليم االستخالص يقع ضبطها من قبل الوزير املكّلف 
  . سابق الذّكر 33وهو ما يتعارض مع الفصل  وشركة تونس الّطرقات السّيارة"،

مر.   لذا يتعّني إقرار تلك الّتخفيضات 
  

برئـاسة السيد  2019فيفري  21و صدر هذا  الّرأي عن اجللسة العاّمة بتاريخ 
ن و  الّسادة حممد العيادي و و عضـويّة السيدة  رضا بن حممود و عمر التونكيت ورمي بوز

لسعود واخلموسي بو عبيدي وأكرم الباروين وحبضور املقرر  حممد شكري رجب و سامل 
  روحه وكاتب اجللسة السيد نبيل السمايت.العام السيد حممد شيخ 

 ـسالرئي                                                                                                            


