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ـــة     ن ة ال ر ه  ال
ة اف ل ال ال هللا                                                                                         م   

ــــة العاّمـــة   ل        ال
اع ني  :الق ان ال عاليم اخلاصةاملسافرين والطائرات على الرحالت التجارية الداخلية من املإعفاء : ال  

. ملطارات وخبدمات املالحة اجلوية                           

 
 

د    192725الّأ ع
ة اف ل ال ادر ع م ّ   ال

خ  ار ة  09ب ل    2019ج

  
  املنافســة،جملس  نّ إ

لس بتاريخ  واملتضّمن  2019جوان  19بعد االّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املرّسم بكتابة ا
اء املسافرين والطائرات على الرحالت فأمر حكومي يتعّلق بتجديد إع مشروع إبداء الرّأي يفطلب 

ملطارات وخبدمات املالحة اجلوية.   التجارية الداخلية من املعاليم اخلاصة 
املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد    

  ة واألسعار.عادة تنظيم املنافس
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد    

  .واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
املتعلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرخ يف   2016لسنة  1148وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاري   ع النصوص التشريعية والرتتيبية،االستشارة الوجوبية 
لطريقة القانونّية جللسة يوم   لس  ءوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا  09 الثال

  .2019جويلية 
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،   
  .تقريرها الكتايب تالوةيف  رمي شعبان األدباملقّررة السّيدة  إىل االستماع وبعد   
لس املنافسة على و        :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
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I-  ّف: تقدمي املل 

  ارة:االستشموضوع  -1

 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11تطبيقا ألحكام الفصل 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار سة بصفة إستعجالية عرض وزير التجارة على جملس املناف املتعّلق 

استشارّ يتضّمن طلب إبداء الرأي حول مشروع  ملفا 2019جوان  19مبقتضى مكتوب مؤرخ يف 
اء املسافرين والطائرات على الرحالت التجارية الداخلية من املعاليم اخلاصة فأمر يتعّلق بتجديد إع

  ملطارات وخبدمات املالحة اجلوية.
  : ارةلالستشاإلطار العام  -2

رج مشروع األمر احلكومي موضوع اإلستشارة الراهنة يف إطار سياسة الدولة الرامية إىل تنشيط دين
ااحلركة اجلوّ  ملطارات الداخلية اليت شهدت منذ سنوات تراجعا كبريا مقارنة بطاقة إستيعا  ،ية 

  ة إجراءات لتشجيع استغالل املطارات الداخلية.فاختذت الدولة منذ التسعينات عدّ 
  وثيقة شرح األب وردب ما سحبو 

إعداد مشروع األمر احلكومي الراهن يهدف إىل إنعاش القطاع السياحي يف اجلهات  فإنّ  ،سباب
  ية الداخلية.الداخلية وتنشيط احلركة اجلوّ 

  : ادي لالستشارةاحملتوى املّ  – 3

ت التجارية إعفاء للمسافرين وللطائرات على الرحالنت اإلستشارة الراهنة مشروع أمر مينح تضمّ 
ملطارات وخبدمات املالحة اجلوّ  ية املستوجبة مبقتضى األمر عدد الداخلية من أداء املعاليم اخلاصة 

واملتمثلة يف معاليم  2019جانفي  1ابتداء من  1993ماي  17املؤرخ يف  1993لسنة  1154
لطريق والركوب رية واستعمال التجهيزات وخدمات املالحة اجلالنزول واستعمال الالفتات املنّ  وية 

ة قبل إنقضاء األجل املذكور مبقتضى أوامر حكومية، واألمن ملدة مخس سنوات يتم جتديدها يف كل مرّ 
  تضمني مشروع األمر احلكومي الراهن بفصل وحيد . و قد متّ 

  إلضافة إىل وثيقة شرح األسباب ونسخة الفرنسية .

  II -  ّم للقطاع :اإلطار القانّوين والرتتّييب املنظ  
  من النصوص القانونية والرتتيبية اآليت ذكرها : مجلةين إىل ضع أنشطة الطريان املدّ خت
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  حداث ديوان املواىنء  1970 جويلية 3املؤرّخ يف  1970لسنة  30القانون عدد املتعلق 
لقانون عدد   ،1974ماي  11املؤرخ يف  1974لسنة  19اجلوية التونسية، كما مت تنقيحه 

 1999جوان  29املؤرخ يف  1999لسنة  58الطريان املدين الصادرة مبقتضى القانون عدد  جملة 
ماي  11املؤرخ يف  2009لسنة  25مجيع النصوص اليت نقحتها أو متمتها وخاصة القانون عدد 

 منها، 142وخاصة الفصل  2009
  ملواد وا 1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996األمر عدد ملنتوجات واخلدمات املتعلق 

طريها مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته آخرها األمر احلكومي  املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق 
 ، 2015جوان  01املؤرخ يف  2015لسنة  307عدد 

  ملطارات  1993ماي  17املؤرخ يف  1993لسنة  1154األمر عدد ملعاليم اخلاصة  املتعلق 
 2008لسنة  101ية مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد جلوّ وخبدمات املالحة ا

 ، 2008جانفي  16املؤرخ يف 
  املتعلق بديوان الطريان املدين واملطارات، 1998جوان  30املؤرخ يف  1998لسنة  1374األمر عدد 
  إلداري املتعلق بضبط التنظيم ا 2000ديسمرب  18املؤرخ يف  2000لسنة  2926األمر عدد

 واملايل وطرق تسيري ديوان الطريان املدين واملطارات، 
  املتعلق بضبط قائمة معاليم املطارات  2010أوت  23املؤرخ يف  2010لسنة  2059األمر عدد

 اخلاضعة لنظام املصادقة اإلدارية وطرق املصادقة عليها ومراقبة تطبيقها،
  مشموالت وزارة املتعلق بضبط  2014جانفي16املؤرخ يف  2014لسنة  409األمر عدد

 النقل،
  املتعلق بتجديد إعفاء املسافرين  2014جانفي  16املؤرخ يف  2014لسنة   2235األمر عدد

ملطارات وخبدمات املالحة اجلوية،   والطائرات على الرحالت التجارية الداخلية من املعاليم اخلاصة 
  واملعاهدات الدولّية وأّمهها:كما خيضع هذا امليدان إىل جمموعة من اإلتّفاقيّات 

  ّلي الدويل املربمة اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل اجلو واليت اخنرطت  1999ماي  28يف  مبونرت
فيفري  27املؤرخ يف  2018لسنة  12فيها اجلمهورية التونسية مبقتضى القانون األساسي عدد 

2018 ،  
  أكتوبر  12يف  بفرصوفيالّنقل اجلّوي الّدويل املوقّعة اإلتّفاقّية املتعّلقة بتوحيد بعض قواعد تتعّلق

1929،  
لّطريان املدين الّدويل املمضاة    .1944ديسمرب  7يف  بشيكاغواإلتّفاقّية املتعّلقة 
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III  -  :دراسة الّسوق  

 قطاع الطريان املدين يف تونس :-1

موقع تونس يف قلب املنطقة  حبكمونسي وأ قطاع الطريان املدين مكانة حيوية يف هيكلة االقتصاد التيتبّ 
لنقل اجلوي للمسافرين  اأساسي اوداملتوسطية، مما جعل هذا القطاع مزّ  جلملة من اخلدمات املتصلة 

ا أن  على خمتلف القطاعات االقتصادية األخرى مثل السياحة والتجارة  تؤثروالبضائع واليت من شا
يف طياته يضم  ، حيثبني املرافق العمومية األكثر حساسيةالدولية واالستثمار.ويعّد هذا القطاع من 

مجلة من األبعاد اإلسرتاتيجية املرتبطة مبفاهيم السيادة الوطنية واألمن االقتصادي من خالل مساندته 
لصادرات وتنمية األقطاب اجلهوية من خالل  لقطاعات اإلنتاج واخلدمات وتنمية السياحة والنهوض 

ملطارات الداخلية يف النسيج اإلقتصاد الوطين.تنشيط املطارات الدا   خلية وإندماج املشاريع اخلاصة 
دف مزيد تعزيز الدور  بط املخطط ض ،أساسيا للنمو كاّر حمللقطاع وجعله  قتصاديواال االجتماعيو

مج  2020-2016اخلماسي  بقطاع  االرتقاءللقطاع مبا يضمن  االستثماريمرحلة هامة لضبط الرب
ت عليا جتعله القاطرة األساسية للنمو النقل ا ومواكبة التحوالت العاملية  االقتصاديجلوي إىل مستو

  وذلك من خالل :
 يكربى على مستوى النقل اجلوّ   استثمارات برجمة، 
 الرتفيع يف نشاط املؤسسات املتدخلة يف قطاع الطريان املدين، 
  اجلويةتعزيز البنية األساسية للمطارات مواكبة لتطور احلركة.   

 :املؤسسات املتدخلة يف قطاع الطريان املدين -2

  : اإلدارة العامة للطريان املدين   -1

خيضع قطاع الطريان املدين بتونس إلشراف اإلدارة العامة للطريان املدين بوزارة النقل  اليت تضطلع 
ت وزارة املتعلق بضبط مشموال 2014جانفي  16واملؤرخ يف  2014لسنة  410طبقا لألمر عدد 

النقل، مبهام متعددة منها إعداد  ومتابعة وتنفيذ سياسة احلكومة وخمططات التنموية يف ميدان الطريان 
املدين وتنظيم ميدان النقل اجلوي واملطارات وأنشطة الطريان املدين والعمل على تطويرها والتصرف يف 

لتنسيق مع السلطات العسكرية ذات الصل ة واإلشراف على سالمة وأمن الفضاء اجلوي التونسي 
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لبالد التونسية ووضع التوجهات واإلجراءات املتعلقة بتسهيالت النقل اجلوي  أنشطة الطريان املدين 
  والنهوض جبودة اخلدمات يف جمال الطريان املدين.

ال اجلوي التونسي واستغالل الرحالت  وتقوم اإلدارة العامة للطريان املدين بدراسة مطالب عبور ا
  وذلك على النحو التايل : ،اجلوية التجارية والغري جتارية

ال اجلوّ  -  اجلّوياقيات الثنائية يف جمال النقل ي : تتم دراستها طبقا لإلتفّ خبصوص مطالب عبور ا
اقية اق العبور والتفّ املمضاة من قبل السلطات التونسية مع خمتلف الدول األخرى وكذلك التفّ 

لمب""شيكاغو" واتفاقية   ي الدويل.املتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل اجلوّ  "ونرت
 املنتظمة. ية املنتظمة وغريتابعة اخلدمات اجلوّ مية التجارية: تتوىل صوص الرحالت اجلوّ خب-

   :مستغلي املطارات-2

مجلية  مطارات بطاقة إستعاب 9يبلغ عدد املطارات كما جاء يف البوابة اإللكرتونية لوزارة النقل 
 ،م إستغالهلا من قبل ديوان الطريان املدين واملطاراتيتّ  7مليون مسافر يف السنة .  19.05ر بـ تقد

( املنستري احلبيب بورقيبة الدويل ومطار النفيضة احلمامات  "ف"من طرف شركة  2والبقية أي 
  .نفيضة املرتبة األوىل من حيث طاقة اإلستعاب الحيتل مطاري تونس قرطاج و و الدويل).

طاقة االستعاب السنوية   ملطاراتا

  حبساب املليون املسافر)(

  النسبة املائوية

 %26,53  5  تونس قرطاج

 %18,57  3.5  املنستري

 %26,53  5  النفيضة احلمامات 

 %21,22  4  جربة

 %2,65  0.5  صفاقس

 %2,12  0.4  توزر/نفطة

 %1,33  0.25  طربقة عني دراهم

  قفصة قصر

  

0.2  
1,06% 
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ملطارات يف تونس إىل وميكن تصنيف ا   صنفني:إلشكاليات املتعلقة 

ملطارات الداخلية: ضعف احلركة اجلوّ  أوال    ،ية 

ملطار  نيا : جتاوز طاقة اإلستعاب مبطار تونس قرطاج ينعكس سلبا على جودة اخلدمات 
خري الرحالت، السرقة ...)االكتظاظ( ملطارات ية يف اتنشيط احلركة اجلوّ  نّ إوتبعا لذلك ف .، 

  . 2020-2016التونسية من األهداف اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها خالل خمطط التنمية 

، : تعّد هذه املنشأة العمومية مبثابة سلطة الطريان املدين الديوان الوطين للطريان املدين -
الذي مت  1970جويلية  5املؤرخ يف  1970لسنة  30إحداثها مبقتضى القانون عدد  متّ  حيث

لقانون عدد إلغ واملتعلق  1998ديسمرب  28املؤرخ يف  1998لسنة  110ائه وتعويضه 
يئة وتطوير لديوان الطريان املدين واملطارات. ويكلّ  ستغالل و ف ديوان الطريان املدين واملطارات 

املطارات والقيام جبميع العمليات واخلدمات الضرورية للمسافرين والعموم والطائرات والشحن 
ية حمليا وجهو واملشاركة يف تنفيذ خمططات ي داخل املطارات ومراقبة املالحة اجلوّ لربيد اجلوّ وا

ية التجارية وغري التجارية مبا فيها كما يضطلع مبهمة الرتخيص للرحالت اجلوّ   .البحث واإلنقاذ
  العبور.

-2016نمية اسي للتل التوجهات اإلسرتاتيجية للديوان واملدرجة ضمن املخطط اخلمّ وتتمثّ 
  :يف  2020

  حتسني البنية األساسية للمطارات ومواصلة برامج التوسعة اليت ختص مطار تونس قرطاج
لنظر للديوان استجابة ملتطلبات السالمة واملواكبة لتطور  الدويل وخمتلف املطارات الراجعة 

 ية،احلركة اجلوّ 
 ف تونس" قصد استكمال متابعة لزميت مطاري النفيضة واملنستري والتفاوض م ع شركة "

 ضبط اإلجراءات اليت جيب اختاذها من قبل مجيع األطراف،
 ،ملطارات التونسية  حتسني جودة اخلدمات املسداة 
  2030القيام بدراسة حول االسرتاتيجية الوطنية لتطور املطارات إىل أفق ، 
  ّملطارات الداخلية ، عن طريق :تطوير احلركة اجلو  ية 
 اورة مع حتسني الربط الربي هلذه البلدان،جلوّ تنمية احلركة ا  ية مع البلدان ا
  ّذه املطارات،التشجيع على انتصاب شركات جو  ية منخفضة الكلفة 



7 
 

 .ملطارات يف إطار عقود لزمات  إسناد بعض أنشطة االستغالل 
  منها خاصة يف : 2017وقد شرع الديوان يف إجناز مشاريع اإلستثمار بعنوان سنة 

 نظام معاجلة األمتعة للخطوط الداخلية والدولية تعويض،  
 تعويض نظام معاجلة األمتعة للخطوط الداخلية والدولية، 
  اقتناء وتركيز منظومة الكشف عن 
  املتفجرات مبطار تونس قرطاجstandard 3،  
  :"ف ف للمطارات شركة " مع الرتكي " هي شركة خاصة تنتمي إىل ا

:TAVAIRPORT انون التونسي . تولت هذه الشركة تشييد مطار وهي ختضع للق
مث مت استغالله من طرف هذه الشركة بصفة حصرية مبقتضى  2009احلمامات سنة –النفيضة 

 عقد لزمة أبرمتها مع الدولة التونسية طبقا للصبغة اإلقتصادية "بناء استغالل وإرجاع".

 :مستغلي الطائرات  -3

  جلدول:عة حسب الشركات املبينة ائرة موزّ ط 54األسطول الوطين حاليا من  يضمّ 
سيس  النوع  الشركة   مالحظات  أسطول  االختصاص  ريخ 

نقل املسافرين   1948  وطنية  شركة اخلطوط التونسية

  والبضائع والربيد

30    

النقل الدويل غري   1989  خاصة  الطريان اجلديد

  املنتظم

10    

الشركة التونسية للنقل 
  واخلدمات اجلوية

    09  النقل عند الطلب  1974  خاصة

اخلطوط التونسية 

  السريعة

    03  الداخلي النقل  1991  وطنية

توقفت عن   02  النقل اجلوي  2012  خاصة  سيفاكس للطريان

 29النشاط منذ 
  2015جويلية 

  :ي نشاط النقل اجلوّ  - 3
نقل ركاب أو  يتمثل يف خدماتبكونه "  اجلّويجملة الطريان املدين النقل  الثاين من عّرف الفصل

  ".  البداية إىل نقطة الوصول بضائع أو بريد بواسطة طائرة من نقطة
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كل عملية جوية مبقابل تنجز بغرض أو ي التجاري بكونه " كما عّرف نفس الفصل النقل اجلوّ 
  ".مبناسبة نقل املسافرين أو الربيد أو البضائع

لطريان تسلّ ي ي إىل رخصة استغالل جوّ ضع ممارسة نشاط النقل اجلوّ وخت م بقرار من الوزير املكلف 
لس الوطين للطريان املدين طبقا ألحكام الفصل   106املدين بعد إجراء حبث إداري وأخذ رأي ا

ي التجاري إىل صنفني النقل اجلوي الدويل والنقل من جملة الطريان املدين. وينقسم نشاط النقل اجلوّ 
  اجلوي الداخلي. 

  : ي الدويلالنقل اجلوّ  -1

االيكاو" النقل اجلوي الدويل بكونه نقل املسافرين أو البضائع "ف املنظمة الدولية للطريان املدين تعرّ 
أو الربيد من نقطة واقعة يف دولة إىل نقطة واقعة يف دولة أخرى مبقابل أجر أو تعويض مادي 

  بواسطة الطائرة وذلك على أساس منتظم أو غري منتظم .
  ّمن خالهلا التعريف مباهية النقل  ضبط العناصر اليت يتمّ  : متّ  ملنتظمي الدويل االنقل اجلو
ومن أهم هذه العناصر أن يكون تشغيل اخلط اجلوي دوليا  ،ي الدويل املنتظم من طرف االيكااجلوّ 

وأن يشمل جمموعة من الرحالت التجارية املنتظمة واملرتبة يف جداول مواعيد حمّددة ومعلنة بصفة 
 مسّبقة .

مقارنة بسنة  %10ر بـ تراجعا ملحوظا قدّ  2016ية الدولية خالل سنة شهدت احلركة اجلوّ  وقد
 .2015مسافر سنة 7278مقارنة  2016مسافر سنة  6550تسجيل  حيث متّ  ،2015

ية الدولية ارتفاعا يقدر بـ ) شهدت احلركة اجلوّ 2018-2017لكن خالل السنوات األخرية (
  . 2016مقارنة بسنة  17.7%
 فرال يتو  نهي الدويل غري املنتظم يتميز النقل اجلوّ  املنتظم:نقل اجلوي الدويل غري ال 

فيها عنصر أو أكثر من العناصر الالزمة لتشغيل رحالت منتظمة. وال يلتزم جبداول مواعيد 
ه كما أنّ   .ي الدويل املنتظمالرحالت املعلنة مسبقا وذلك خالفا ملا هو معمول به يف النقل اجلوّ 

ي حيث ال يسمح للناقل اجلوّ  ،ه إىل جمموعات من املسافرين وليس للمسافرين الفردينيجّ مو 
بتسويق تذاكر السفر بصفة مباشرة وفردية يف حني تتم عملية بيع التذاكر يف إطار عرض مجاعي 

 من طرف وكاالت األسفار .
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ا كما تتميز الرحالت التجارية غري املنتظمة  استكمال محولتها ال تعمل إال يف حالة بكو
ة تتناسب مع تذاكر منخفضّ  سعاراملعروضة عكس الرحالت التجارية املنتظمة . وهو يتميز 

  دة من املسافرين الغري القادرين على حتمل غالء أسعار النقل اجلوي الدويل املنتظم.شرائح متعدّ 
املتعلق  2020- 2016معرفة املؤشر املعتمد يف املخطط التنمية  وميكن من خالل الرسم البياين

ملطارات بتطور احلركة اجلوّ    التونسية:ية للمسافرين 
  

  
  

ملطارات التونسية سنة احلركة اجلوّ  نالحظ من هذا الرسم البياين أنّ  تراجع شهدت  2015ية 
ر السلبية لألحداث اإلرهابية اليت جدّ ويفسّ  2013ملحوظا مقارنة بسنة  آل ت بتونس ر ذلك 

ا لتأمني  طريان).مطارات وشركات  النقل،وتقوم السلطات (وزارة يف تلك الفرتة  بتكثيف جمهودا
ستثمارات هامة يف األجهزة واملعدّ     .ات املخصصة لذلكسالمة املطارات من خالل القيام 

  : الداخليي النقل اجلوّ  -2

ملطارات الداخلية منذ سنّ تشهد احلركة اجلوّ  اوات تراجعا كبريا مقارنة بطاقية  ويرجع  ،ة إستيعا
ا بتوافد السياح إىل تونس ألساس إىل إرتطبا هودات املبذولة لتنمية املطارات  .ذلك  ورغم ا

ية واقرار يض واإلعفاء من دفع معاليم املطارات وخدمات املالحة اجلوّ فالداخلية من خالل التخ
ات من كافة الدول كمطارات مفتوحة كليا لكل الشرك  2005مطاري توزر وطربقة منذ سنة 

اورة تقلصت  عدم إستقرارإال أنه مع  ،الراغبة يف استعماهلا األوضاع األمنية بتونس والبلدان ا
  . 2014مقارنة سنة  2015احلركة بصفة ملحوظة خاصة سنة 

ملطارات الداخلية حسب املخطط هذا الرسم البياين يلخص تطور احلركة اجلوّ  ية للمسافرين 
  : 2020- 2016التنمية 
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 redevances() على العموم والطائرات دفع معاليم 142الفصل جملة الطريان املدين( أوجبت وقد

Les(  ضبط  اخلدمات املقدّمة يف كل مطار مفتوح للجوالن اجلّوي داخل البالد التونسية يتمّ مقابل
 .مبالغها وطرق استخالصها مبقتضى أمر

ملطارات وخبدمات امل -5  :ية الحة اجلوّ معاليم اخلاصة 

لسنة  1154حكام األمر عدد  ية عمالتنقسم املعاليم اخلاصة املطارات وخبدمات املالحة اجلوّ 
ملطارات وخبدمات املالحة اجلوّ  1993ماي  17املؤرخ يف  1993 ملعاليم اخلاصة   ية إىل :املتعلق 

  معاليم املطارات : -1

  ل يف :تتمثّ 
 : ص فيه لدى اإلقالع للطائرة. وقد منح الوزن األقصى املرخّ يضبط على أساس معلوم النزول

ع لبعض الطائرات إعفاء من معلوم النزول منها خاصة الطائرات التابعة للدولة التونسية أو اليت املشرّ 
ضة  تستثمرها عند القيام خبدمات عمومية بدون مقابل والطائرات التابعة للجمعيات القومية لر

ناقلة لإلسعافات أو هبات....إىل جانب ختفيضات لبعض الطائرات مت ضبطها الطريان والطائرات ال
  على وجه احلصر .

لنسبة للرحالت الدولية 9يضبط على أساس :معلوم الركوب -   ،أورو على كل مسافر 
أورو على كل مسافر سواء كانت الرحلة على اخلط  1.6يضبط على أساس  األمن: معلوم -

  ،الداخلي أو دويل
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: ويضبط على أساس كل من املسافة الفاصلة بني موقع الربوض وحمطة املسافرين  وم الربوضمعل -
   ،وتوقيت الربوض وحجم الطائرة

  ،أورو مهما كان وزن الطائرة  24دفع معلوم قدره : ات املنريةمعلوم استعمال الالفتّ  -
ود أو نزول الركاب من : يرتتب عن استعمال املعرب اآليل لصع  اآليلمعلوم استعمال املعّرب  -

  ،أورو من قبل الناقل 200الطائرة دفع معلوم قدره 

 : يةمعاليم خدمات املالحة اجلوّ  -2

  تتمثل يف :
  ية:اجلوّ جتهيزات وخدمات املالحة  استعمالمعلوم  

لطريان بتونس ينبغي أن تدفع معلوما عن استعمال  كل طائرة خترتق الفضاء ملنطقة اإلعالم 
ويضبط هذا املعلوم على أساس الوزن األقصى املرخص  لطريق.ات املالحة اجلوية جتهيزات وخدم

 فيه أثناء اإلقالع.
  ّي معلوم الرصد اجلو. 
 : معلوم استعمال مستودع الشحن 

بت عن الرتصيف ومعلوم متغّ  استعماليرتتب عن  ري عن مستودع الشحن عند الوصول دفع معلوم 
  اخلزن .

كما مت إعفاء اجلمعيات أو املنظمات اليت ال   ،الديبلوماسية من كل املعاليموقد مت إعفاء احلقائب 
ضية من دفع املعاليم االجتماعيةح ذات الصبغة دف إىل كسب األرّ  وإسناد  والثقافية أو الر

لإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والعملة والطلبة  %75يض تساوي ختفّ 
خلارج عند العودة النهائية للبالد التونسية ...املقيم   ني 

 : املصادقة اإلدارية على معاليم املطارات -6
تتمثل املصادقة اإلدارية على معاليم يف التحديد املسبق من طرف اإلدارة ملستوى املعاليم أو لتغريها 

ا احلسابية وذلك استئناسا مبفهوم املصادقة اإلدارية الوارد  اعتمادا على تكاليف املؤسسة ومستندا
ملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1996ألمر عدد  واملتعلق 

طريه.   من نظام حرية األسعار وطرق 



12 
 

دف إضفاء وكرست الدولة هذا اإلجراء يف أواخر التسعينّ  ات يف إطار تبسيط اإلجراءات اإلدارية 
الستئناس أكثر مرونة على طريق ملطارات وخدمات املالحة اجلوية  ة ضبط وتطبيق املعاليم اخلاصة 

  مبا هو معمول به على املستوى الدويل .
املتعلق  2010أوت  23املؤرخ يف  2010لسنة  2059إصدار األمر عدد  يف هذا اإلطار متّ 

صادقة عليها ومراقبة بضبط قائمة املعاليم املطارات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلدارية وطرق امل
  ة اإلدارية لبعض أصناف املعاليم .الذي كرس نظام املصادقّ  ،تطبيقها

وضبط الفصل الثاين من نفس األمر قائمة هذه املعاليم وصيغ املصادقة عليها ومراقبة تطبيقها 
  مبوجب أمر.

  وتشمل هذه القائمة املعاليم التالية :
 معلوم النزول 
 معلوم الركوب 
 معلوم األمن  
 معلوم الربوض 
 الالفتات املنرية استعمال معلوم 
 معلوم استعمال املعابر اآللية  
  معلوم الشحن 

لنظام احلايل املتمثل يف ضبط املعاليم من حيث املبلغ وطريقة االستخالص مبقتضى أمر  ويبقى العمل 
لطر  يق ومعلوم الرصد لنسبة إىل بعض املعاليم على غرار معلوم إستعمال خدمات املالحة اجلوية 

  اجلوي.
املطارات تطبيق معلوم أو معاليم جديدة عرضها للمصادقة على مصاحل  يتعني على مستغل املطار أو

لبلوغ  اإلدارة العامة للطريان املدين التابعة لوزارة النقل مبقتضى مكتوب مضمون الوصول مع اإلشعار 
ة املصادقة على املعلوم أو املعاليم اجلديدة تتوىل أو إيداعه مباشرة لدى مكتب الضبط التابع هلا،يف حال

ريخ إيداع  60اه اإلدارة العامة للطريان املدين إعالم مستغل املطار املعين بذلك يف أجل أقصّ  يوما من 
ويف حالة عدم إجابة  ،ملف املصادقة ويتوىل مستغل املطار بنشر املعلوم اجلديد بدليل معلومات الطريان

ريخ إيداع ملف املصادقة اجلديد  30للطريان املدين التابعة لوزارة النقل يف أجل  اإلدارة العامة  يوما من 
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وميكن ملستغل املطار تطبيق هذا املعلوم  ،مصادقة ضمنية على املعلوم أو املعاليم اجلديدة املقرتحةتعّد 
  ) يوما.30مع احرتام أجل الثالثني (

ملطارات وخبدمات املالحةإعفاء املسافرين والطائرات من معال -7  : يم خاصة 
ملطارات الداخليةتشهد احلركة اجلوّ  منذ سنوات تراجعا كبريا مقارنة بطاقة  لبالد التونسية ية 

ا منذ  فاختذت الدولة ،من احلركة اجلملية %3حيث ال تتجاوز حصة هذه املطارات  ،إستيعا
وسعيا منها إىل إنعاش القطاع  .الداخلية ة إجراءات لتشجيع استغالل املطاراتالتسعينات عدّ 

عفاءات من املعاليم اخلاصة اختذت مجلة من التدابري  ،السياحي يف اجلهات الداخلية تتعلق 
اليت مت التأكيد عليها ضمن األمر املتعلق بضبط قائمة معاليم و ملطارات واخلدمات املالحة اجلوية 

ة وطرق املصادقة عليها ومراقبة تطبيقها املشار إليه أعاله،  املطارات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلداري
ملطارات وخبدمات املالحة "  على أن منه 11نص الفصل حيث  تبقى اإلعفاءات من املعاليم اخلاصة 

ألمر عدد   371واألمر عدد  2008ديسمرب  22املؤرخ يف  2008لسنة  3903اجلوية املنصوص عليها 
  " . ا أعاله سارية املفعولماملشار إليه 2009فيفري  9املؤرخ يف  2009لسنة 

  : وتتمثل هذه اإلعفاءات يف 
ملطارات وخبدمات املالحة اجلويةاإل –توزر  مطار على الرحالت الدولية عفاء من املعاليم اخلاصة 

مطماطة  –قصر الدويل ومبطار قابس – عني دراهم الدويل ومبطار قفصة –نفطة الدويل ومبطار طربقة 
ماي  17املؤرخ يف  1993لسنة  1154املعاليم املستوجبة مبقتضى األمر عدد  الدويل من أداء

 2000لسنة  947مبقتضى األمر عدد  1999ديسمرب  13املشار إليه أعاله ابتداء من  1993
إلعفاء ملدة ثالث سنوات 2000ماي  2املؤرخ يف  صبح ملدة مخس ّمت الرتفيع فيها لت مث ،املتعلق 

 28املؤرخ يف  األمر احلكوميخرها آ أوامرت يتم جتديدها قبل إنقضاء األجل املذكور مبقتضى سنوا
  .2017فيفري 

لس املنافسة أن أبدى رأيه يف هذه األوامر احلكومية و    .نظرا لعدم إحالتها عليهمل يسبق 
 ملطارات من أداء املعاليم ا الرحالت التجارية الداخليةإعفاء املسافرين والطائرات على خلاصة 

ماي  17املؤرخ يف  1993لسنة  1154وخبدمات املالحة اجلوية املستوجبة مبقتضى األمر عدد 
واملتمثلة يف معاليم النزول واستعمال الالفتات  1999جوان  1املشار إليه أعاله ابتداء من  1993

لطريق والركوب وااملنريّ  ألمن ملدة مخس سنوات يتم ة واستعمال التجهيزات وخدمات املالحة اجلوية 
لسنة  2235خرها األمر عدد آة قبل إنقضاء األجل املذكور مبقتضى أوامر حكومية جتديدها يف كل مرّ 

 .2014جوان  16مؤرخ يف  2014
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  يف هذا اإلطار تندرج اإلستشارة الراهنة .

VI-  األمر احلكومياملالحظات املتعّلقة مبشروع:  

املالحظات ه يثري غري أنّ   ،من زاوية املنافسةخاصة مالحظات  لراهناحلكومي ا األمرمشروع ال يثري 
  التالية :

  املالحظات العاّمة: - 1 
أوت  23املؤرخ يف  2010لسنة  2059أبدى جملس املنافسة رأيه يف مشروع األمر عدد  لئن  

ملصادقة عليها املتعلق بضبط قائمة معاليم املطارات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلدارية وطرق ا 2010
أن أبدى  له يسبق، فانّه مل  2010ماي 6بتاريخ  102330ومراقبة تطبيقها مبقتضى الرأي عدد 

بتجديد إعفاء املسافرين والطائرات على الرحالت التجارية املتعلقة و رأيه يف مشاريع األوامر السابقة 
ملطارات وخبدمات املالحة اجلوّ  عادة ر  يةالداخلية من املعاليم اخلاصة  غم إدراج القانون املتعلق 

لنسبة لألوامر احلكومية املتعلقة  ، وكذا الشأنتنظيم املنافسة واألسعار ضمن إطالعات تلك األوامر
ملطارات وخبدمات املالحة اجلويةإلعفاء  –توزر  مطار على الرحالت الدولية من املعاليم اخلاصة 

مطماطة  –قصر الدويل ومبطار قابس –دويل ومبطار قفصة عني دراهم ال–نفطة الدويل ومبطار طربقة 
  . الدويل
  اإلطالعات :خبصوص  
يص على من التنصّ  ةمنقوص الرّاهنوردت اإلطالعات املتعلقة مبشروع األمر احلكومي  -1

لسنة  1148من األمر عدد  5ملا توجبه أحكام الفصل اإلطالع على رأي جملس املنافسة وفقا 
لس  املتعلق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة 2016أوت  19املؤرخ يف  2016 الوجوبية 

ترفق مشاريع النصوص التشريعية عند املنافسة حول املشاريع النصوص الرتتيبية والذي ينص أنه " 
سة احلكومة وعلى جملس املنافسة ومذكرة تفسريية تتضمن اقرتاحات  إحالتها على مصاحل ر

لس وبيان مدى استجابة هل . االقتضاءا أو الردود عليها أو أسباب عدم االستجابة عند ا
وتنسحب أحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل على إحالة مشاريع النصوص الرتتيبية على 
سة احلكومة ويتم يف هذه احلالة التنصيص على رأي جملس املنافسة ضمن اإلطالعات  مصاحل ر

لنص   ".اخلاصة 
لتنصيص على رأي جملس النافسة.جه إستكمال قائميتّ  ،لذلك   ة اإلطالعات 
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املتعلق بديوان  1998جوان  30املؤرخ يف  1998لسنة  1374يقرتح إضافة األمر عدد  -2
 إىل إطالعات مشروع األمر الراهن. الطريان املدين واملطارات

ألمر عدد  9اإلطالع عدد ورد كل من  -3  10واإلطالع عدد  1991لسنة  1996املتعلق 
ألمر عدد ا من مشروع األمر الراهن يف نسختهما الفرنسية غري  1993لسنة  1154ملتعلق 

 .العربية  الصيغةالفرنسية مع  الصيغةالعربية، لذا يتجه مالئمة  الصيغةمتالئمني مع 
  : اخلاصةاملالحظات  -2

لتنفّ  يالحظ أنّ  : 2الفصل   حني أنّ  يف ،يذهذا الفصل جعل من وزير النقل املكلف الوحيد 
ملطارات وخبدمات اكومية السابقة املتعلقة بـإعفاحلوامر األ ء املسافرين والطائرات من معاليم خاصة 

كجهات   القطاعلة يف املتدخّ األخرى الوزارات  جمموعة منعلى  ،وزير النقل نصت عالوة علىاملالحة 
ات صادرة عن اجلهات التابعة ضرورة أّن املعاليم املستوجبة مرتبطة خبدم مكلفة بتنفيذ أحكامها،

وزير التجارة). وزير الصناعة، ، املاليةوزير الداخلية،وزير وزير الدفاع ، ( إلشراف الوزارات املذكورة 
لفصل لذلك شروع  مبتنفيذ أحكام كل املعنية ا يتجه إضافة مجيع اهلي ،من الدستور 94، وعمال 

اور للوزر ب وذلك ،األمر الراهن لتنفّ وضع اإلمضاء ا يذ دون اإلشارة إىل أخذ رأيهم يف اء املعنيني 
    .قائمة إطالعات مشروع األمر احلكومي

لس املنافسة بتاريخ  سة السّيد  2019 جويلية 09وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر
لشيخوعضويّة السّيدة  حممد العيادي وعصام اليحياوي وسي بوعبيدي والّسادة اخلمّ  سندس 

لطيف وحممد شكري رجبو  لسعود ومصطفي  شيخ  ّمدوحبضور املقّرر العام السّيد حم ،سامل 
  روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل السمايت.

  

  الّرئـــــيس

  
 

  
 
 


