
/17  
 

                     احلمد اجلمهورية التونسيـــة                                       
 جملس املنافســة       

ـــة العاّمـــة  اجللسـ  

لّطريق السّيارة :القطاع     .الّنقل: معاليم املرور   

  
 

  
  

  192722 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2019 ماي 16 بتاريخ
  

  

  
  

  إّن جملس املنافســة،
لس  بعد االّطالع على مكتوب وزير  2019ماي  10بتاريخ الّتجارة املرّسم بكتابة ا

لطّ ◌ّ يتعلّ إبداء الرّأي يف أمر حكومي واملتضّمن طلب  حداث معاليم املرور  "  1ارة " أريق السيّ ق 
  مساكن / قابس .

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد   املتعّلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط التّنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس   16 اخلميسوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2019 ماي
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  ة تقريره الكتايب، وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تالو 
  

  
  

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

 I   .:  تقديــم امللـف  
 2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36من القانون عدد  11تطبيقا ألحكام الفصل 

 يفأي قصد إبداء الرّ  2019ماي  8جارة بتاريخ وزير التّ  أحال، عادة تنظيم املنافسة واألسعار قاملتعلّ 
لطّ حكومي يتعلّ  أمرمشروع  حداث معاليم املرور    " مساكن / قابس . 1ارة " أريق السيّ ق 
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II . اإلطار العام لالستشارة :  
من  34و 33تطبيق أحكام الفصلني أي فيه يف إطار املزمع إبداء الرّ  ألمرل مشروع ايتنزّ 

مبلك الّدولة  واملتعّلق بتحوير الّتشريع اخلاصّ  1986مارس  7املؤرّخ يف  1986لسنة  17القانون عدد 
يف هذا اإلطار على أنّه: " ميكن إخضاع الّسائق أو املالك  33ينّص الفصل العمومي للطّرقات إذ 

ت القّوة العاّمة واحلماية املدنّية  ستثناء عر لكّل عربة متّر من طريق سّيارة إىل دفع معلوم مرور 
وسّيارات اإلسعاف أثناء العمل واليت تستغّل إشارات ممّيزة. يتّم إحداث معلوم مرور بطريق سّيارة أو 

مر."جبزء منه   ا وتضبط قيمته 
خمتلط  اقتصادعلى أنّه: " ميكن أن يعهد مبقتضى لزمة إىل شركة ذات  34كما ينّص الفصل 

يف تساهم الّدولة يف رأس ماهلا بصفة مباشرة أو غري مباشرة ببناء واستغالل وصيانة طريق سّيارة. و 
قتضى أمر. وميكن للّدولة الّتخّلي لفائدة تّفاقّية الّلزمة وكرّاس الّشروط مبهذه احلالة تقع املصادقة على ا

لّلزمة عن قبض معلوم املرور طوال مّدة الّلزمة".    املنتفع 
ستغالل الطريق السّيارة صفاقس /  وبناء على ذلك عهد إىل "شركة تونس الطرقات السّيارة" 

ألمر احلكومي عدد  لسنة  256قابس وذلك مبقتضى عقد وكراس شروط لزمة مصادق عليهما 
  . 2016جانفي  11املؤرخ يف  2016لسنة  2016

لطّريق السّيارة  األمر موضوع االستشارة شروعمويهدف  إىل إحداث وحتديد معلوم املرور 
قرار 1"أ يت هذا اإلجراء كتتّمة جلملة من اإلجراءات الّسابقة واملتعّلقة أساسا  " مساكن /قابس و

رقات لطّ ومواصلة تكليف "شركة تونس لمبدأ العمل بنظام االستخالص على شبكة الطرقات السيارة 
  السّيارة" بصفتها شركة وطنية ببناء واستغالل وصيانة الطرقات السّيارة.

III . ي ملشروع القراروى املادّ احملت :  
  عة على الّنحو الّتايل:فصول موزّ  8مشروع أمر حيتوي على تضّمنت االستشارة الرّاهنة 

لطّ  - حداث معلوم املرور   ." مساكن / قابس1ارة " أريق السيّ الفصل األّول: يتعّلق 
ت اخلاضعة ملعلوم املرور. 2الفصل  -  : يتعّلق بتصنيف العر
 ق بتحديد معلوم املرور حسب نقطة االنطالق وصنف العربة.: يتعلّ 3الفصل  -
ستخالص معلوم املرور: حتديد اجلهة املكلّ  4الفصل  -  .فة 
مكانية منح ختفيضات لفائدة حاملي شارات آلية .:يتعلّ  5الفصل  -  ق 
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 .املرور : واجب دفع معلوم 6الفصل  -
  .فاذز النّ ق بتاريخ دخول العمل مبعلوم املرور حيّ : يتعلّ  7الفصل  -
جارة ابية واملالّية والتّ هيئة الرتّ والتّ  واإلسكان: يتعّلق بتكليف كّل من وزراء والّتجهيز  8الفصل  -

 قل بتنفيذ هذا األمر.والنّ 
  وثيقة شرح األسباب. االستشارةكما تضّمنت 

IV .  املنظم للقطاع:اإلطار التشريعي والرتتييب 
املتعّلق بتحوير الّتشريع اخلاّص مبلك  1986مارس  7املؤرّخ يف  1986لسنة  17القانون عدد  -

 الّدولة العمومي للطّرقات.
صدار  1988جوان  2املؤرّخ يف  1988لسنة  61القانون عدد جمّلة  - جمّلة األداء على املتعّلق 

لّنصوص الّالحقة.القيمة   املضافة كما ّمت تنقيحها وإمتامها 
صدار  1999جويلية  26املؤرّخ يف  1999لسنة  71القانون عدد  - رقات كما ّمت ة الطّ جملّ املتعّلق 

لّنصوص الّالحقة.  تنقيحها وإمتامها 
 املتعّلق بنظام الّلزمات. 2008أفريل  1املؤرّخ يف  2008لسنة  23القانون عدد  -
مللك العمومي  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  12القانون عدد  - إلشهار  املتعّلق 

اورة له الّتابعة لألشخاص. ألمالك العقاريّة ا  للطّرقات و
عادة تنظيم النافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -  املتعلق 
املتعّلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز  1974فيفري  15املؤرّخ يف  1974لسنة  93ألمر عدد ا -

ألمر عدد    .1992فيفري  3املؤرخ يف  1992لسنة  248املنّقح واملتّمم 
املتعّلق بضبط صيغ وشروط لزمة إشغال  1987أفريل  20املؤرّخ يف  1987لسنة  654األمر عدد  -

 رقات.ملك الّدولة العمومي للطّ 
املتعّلق بضبط القواعد الفنّية لتجهيز  2000جانفي  24املؤرخ يف  2000لسنة  147األمر عدد  -

لّنصوص الالحقة له وآخرها األمر عدد  ت املنّقح واملتّمم  يئة العر  6املؤرخ يف  2017لسنة  132و
 . 2017جانفي 

لقواعد العاّمة للجوالن  2000جانفي  24املؤرخ يف  2000لسنة  151األمر عدد  - املتعّلق 
 26املؤرخ يف  2011لسنة  2588لّنصوص الالحقة له وآخرها األمر عدد لطّرقات املنّقح واملتّمم 

 .2011سبتمرب 
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املتعّلق بضبط القواعد الفنّية املتعّلقة  2002سبتمرب  4املؤرخ يف  2002لسنة  2015األمر عدد  -
ت املستعملة لنقل املواد اخلطرة عرب الطرقات. يئة العر  بتجهيز و

 إسنادتفاقّية ملصادقة على ا املتعّلق 2004ماي  13ملؤرّخ يف ا 2004لسنة  1073األمر عدد  -
" مساكن /اجلم وتوابعها لفائدة "شركة تونس الطّرقات السّيارة" 1لزمة بناء واستغالل الطّريق السّيارة "أ

 واسرتداد امللك املستلزم
 إسنادتفاقّية ملصادقة على ا املتعّلق 2004ماي  13املؤرّخ يف  2004لسنة  1074األمر عدد  -

" اجلم /صفاقس وتوابعها لفائدة "شركة تونس الطّرقات 1لزمة بناء واستغالل الطّريق السّيارة "أ
 السّيارة" واسرتداد امللك املستلزم.

املتعّلق بضبط شروط وإجراءات  2010فيفري  15املؤرّخ يف  2010لسنة  261األمر عدد  -
ملل اورة له الّتابعة لألشخاص املنّقح الّرتخيص يف اإلشهار  ألمالك العقاريّة ا ك العمومي للطّرقات و

ألمر عدد    .2010أفريل  20املؤرّخ يف  2010لسنة  772واملتّمم 
املتعّلق بضبط قائمة املخالفات ألحكام  2010فيفري  15املؤرخ يف  2010لسنة  262األمر عدد  -

 جمّلة الطّرقات ونصوصها التطبيقية.
ملصادقة على عقد  2016جانفي  11املؤرّخ يف  2016لسنة  256األمر احلكومي عدد  - املتعّلق 

" صفاقس /قابس وتوابعها لفائدة "شركة 1وكراس شروط لزمة بناء واستغالل وصيانة الطّريق السّيارة "أ
 طّرقات السّيارة" واسرتداد امللك املستلزمتونس ال

املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد  -
لس املنافسة حول مشاريع النّ االستشارة الوجوبيّ    تيبية .شريعية والرتّ صوص التّ ة 

 V ّوق املرجعية. الس:    
تندرج الطّرقات السّيارة ضمن ملك الّدولة العمومي للطّرقات ويعهد التصّرف فيها إىل وزارة 

لسنة  93الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية وذلك وفقا ملا نّص عليه الفصل األّول من األمر عدد 
ألمر عدد واملتعّلق بضبط مشموالت وزارة الّتجهيز كما متّ  1974فيفري  15املؤرّخ يف  1974  إمتامه 

لّسهر على  قتضىاوالذي  1992فيفري  3املؤرّخ يف  1992لسنة  248 أّن وزارة الّتجهيز مكّلفة 
  صيانة وتعصري وتنمية شبكة الطّرقات.

املتعّلق بتحوير الّتشريع  1986مارس  7املؤرّخ يف   1986لسنة  17ويعّرف القانون عدد 
ا "طريق ذات استعمال خاّص خمّصصة  ّ اخلاّص مبلك الّدولة العمومي للطّرقات الطّريق السّيارة 
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ت املدفوعة مبحّرك ميكانيكي ومعّدة ومبنّية لتيسري حركة مرور هاّمة وبسرعة كبرية وحامية قدر  للعر
لفصل األّول من جمّلة الطّرقات". املستطاع لسالمة املستعملني ومستجيبة للخاصّيا  ت املعرّفة 

سابق الذّكر أن يعهد مبقتضى لزمة  1986لسنة  17من القانون عدد  34وقد خّول الفصل 
خمتلط تساهم الّدولة يف رأس ماهلا بصفة مباشرة أو غري مباشرة ببناء واستغالل  اقتصادإىل شركة ذات 

  وصيانة طريق سيّارة.
ختيار وتكليف شركة تونس للطّرقات السّيارة، وهي املنشأة العمومّية  وقد قامت الّدولة 

ا كامل الّشروط املنصوص عليها سابقا، إلجناز الطّريق السيّ  ارة اليت تربط بني الوحيدة اليت تتوّفر 
  صفاقس وقابس.

وهي نفس الّشركة اليت عهدت إليها الّدولة إجناز مشروع بناء واستغالل وصيانة الطّريق 
لسنة  1073السّيارة اليت تربط بني كّل من مساكن واجلّم وصفاقس مبقتضى كّل من األمر عدد 

ملصادقة على ا 2004ماي  13املؤرّخ يف  2004 وصيانة  واستغاللتّفاقّية إسناد لزمة بناء واملتعّلق 
امللك  واسرتداد" مساكن/اجلّم وتوابعها لفائدة شركة تونس الطّرقات السّيارة 1الطّريق السّيارة "أ

ملصادقة على ا 2004ماي  13املؤرّخ يف  2004لسنة  1074املستلزم واألمر عدد  تّفاقّية واملتعّلق 
" اجلّم/صفاقس وتوابعها لفائدة شركة تونس 1وصيانة الطّريق السّيارة "أ واستغاللد لزمة بناء إسنا

  امللك املستلزم. واسرتدادالطّرقات السّيارة 
إلضافة إىل البناء واالستغالل والّصيانة إقامة املنشآت  كما عهدت الّدولة إىل هذه الّشركة 

ا الضّ    روريّة لالستغالل املباشر وخدمة مستعملي الطّريق السّيارة. واألجهزة والّتجهيزات امللحقة 
وختّول مقتضيات الّتشريع اخلاّص مبلك الّدولة العمومي للطّرقات إمكانّية إخضاع الّسائق أو 
ت القّوة العاّمة واحلماية املدنّية  ستثناء عر املالك لكّل عربة متّر عن طريق سّيارة إىل دفع معلوم مرور 

  ت اإلسعاف أثناء العمل واليت تستغّل إشارات ممّيزة. وسّيارا
وجتدر اإلشارة إىل أّن إخضاع املرور بطريق سيّارة إىل معلوم تبقى إمكانّية متاحة للّدولة 
وليست عملّية إجباريّة، ضرورة أّن الطّبيعة اإلجباريّة مستمّدة من الّضرورة امليدانّية للقيام بصفة دوريّة 

  املالّية النّاجتة عن أشغال بنائها.  اللتزاماتلطّريق واحملافظة عليها والوفاء بعملّيات صيانة ا
املتعّلق بتحوير  1986مارس  7املؤرّخ يف  1986لسنة  17من القانون عدد  33وينّص الفصل 

الّتشريع اخلاّص مبلك الّدولة العمومي للطّرقات املذكور إمكانّية "إخضاع الّسائق أو املالك لكّل عربة 
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ت القّوة العاّمة واحلماية املدنّية وسيّارات  ستثناء عر متّر من طريق سّيارة إىل دفع معلوم مرور 
  ة.اإلسعاف أثناء العمل واليت تستغّل إشارات ممّيز 

  ويتّم إحداث معلوم املرور وتضبط قيمته مبقتضى أمر".
ت اخلاضعة ملعلوم املرور و   إىل ثالثة أصناف: حسب مشروع األمر تصّنف العر

ت ذات مغزلني أو ثالثة واليت يقّل  -  م على  1.30عن  ارتفاعهاصنف أّول: الدرّاجات الّنارية والعر
  مستوى املغزل األمامي.

ت ذات2صنف  -    م على مستوى املغزل األمامي. 1.30 ارتفاعهامغزلني واليت يتجاوز  : العر
ت ذات ثالثة مغازل واليت يتجاوز 3صنف  -    م على مستوى املغزل األمامي. 1.30 ارتفاعها: العر

على سّلم تعريفات  العتماداهها وذلك العربة واجتّ  انطالقمعلوم املرور حسب نقطة  وحيّدد
 .االستخالصيضبط وفقا لصنف العربة وحواجز 

ذه الطّريق إّما بدفع املعلوم نقدا مقابل وصل وذلك أقساطا عند عبور كّل  وتتّم عمليات املرور 
  .أو بواسطة شارات آلية  استخالصحاجز 

مستعمل للطّريق السّيارة. وتّتخذ عملّية دفع املعلوم صبغة إجبارية حممولة على عاتق كّل سائق 
  ويستخلص هذا املعلوم من قبل شركة "تونس للطّرقات السّيارة".

VI.  :املالحظات  
لطّريق السّيارة "أاليمع إحداثإىل  املزمع إبداء الرأي فيهيهدف املشروع األمر  " 1م املرور 

 17ة وخاّصة أحكام القانون عدد األحكام القانونيّ  تطبيقا ذلكو  وحتديد قيمته، / قابس مساكن
واملتعّلق بتحوير الّتشريع اخلاّص مبلك الّدولة العمومي  1986مارس  7  املؤرّخ يف 1986لسنة 

مساكن  - األنف  ارة محامريق السيّ للطّ لنسبة  على غرار ما متّ  34و 33للطّرقات املذكور يف فصليه 
جماز  –تونس ارة ريق السيّ والطّ  2003ارة تونس بنزرت خالل سنة السيّ ريق والطّ  1996خالل سنة 

  .2010صفاقس خالل سنة  –" مساكن  1ارة " أريق السيّ والطّ  2009سنة الباب 
مداخيل كافية تسمح هلا بتعّهد هذه الطريق متكني الشركة املستلزمة من  وهو يتنّزل يف إطار

ا االستثمار و يانة وإجناز برامج لصّ  لتزاما   ة .املاليّ اإليفاء 
ت وقد ّمت ضبط مبلغ معلوم  لطّريق السّيارة حبسب صنف العر لنسبة للكيلومرت املرور 

  الّتايل:الواحد على النحو 
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لّنسبة للملّ  27 - ت املنتمية إىل الّصنف األّوليما / كلم   .عر
ت ملّ  43 - لّنسبة للعر   .نف الثايناملنتمية إىل الصّ يما / كلم 
ت املنتمية إىل الصّ ملّ  61 - لّنسبة للعر   .نف الثالثيما / كلم 

وال تثري أحكام مشروع األمر، موضوع االستشارة الرّاهنة، أيّة مالحظات من زاوية املنافسة 
الّنافذة يف  هذه املعاليم يتنّزل يف إطار تطبيق األحكام القانونّيةحداث ضرورة أّن اإلجراء املتعّلق 

ال  وهو إجراء شامل وسيطّبق على مجيع مستعملي هذه الطّريق على قدم املساواة.  ا
 

سة السيّ  2019 ماي 16 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  د بر
لّسعود  وعضويّة الّسادة رضا بن حممود حمّمد العّيادي وّمخوسي بوعبيدي ومعز العبيدي وسامل 

وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ روحه وكاتب  ،وأكرم الباروين شكري رجبوحمّمد 
  .اجللسة السّيد نبيل الّسمايت

  
       

  يسالّرئـ                                        
  رضـا بن حممـود                                        

  


