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  الصناعة والتجارة وزارة

  

 أكتوبر 18 مؤرخ في 2016 لسنة 1204أمر حكومي عدد 
مدته  يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب اإلعفاء و2016

 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36تطبيقا ألحكام القانون عدد 
  . المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار2015سبتمبر 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،

  بعد االطالع على الدستور،

 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد 
نظيم المنافسة واألسعار، وخاصة الفصل  المتعلق بإعادة ت2015

   منه،6

 ديسمبر 20 المؤرخ في 2001 لسنة 2965وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجارة،2001

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

  وعلى رأي مجلس المنافسة،

  .على رأي المحكمة اإلداريةو

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

الفصل األول ـ يهدف هذا األمر الحكومي إلى ضبط إجراءات 
 من القانون 6تقديم مطالب اإلعفاء ومدته طبقا ألحكام الفصل 

 المتعلق 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36عدد 
  .بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار

 ـ يتعين على األطراف المعنية باإلعفاء تقديم ملف في 2الفصل 
ثالثة نظائر للمصالح المختصة بوزارة التجارة يتضمن عناصر تثبت 
وجود تقدم تقني أو اقتصادي للممارسة أو االتفاق أو أصناف 

  .العقود واآلثار المحتملة

  :ويحتوي الملف على 

ـ طلب يحتوي على معلومات عن طالب اإلعفاء وشكله 
  القانوني وجنسيته وعنوانه،

  ـ نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي للشركة 
  أو بطاقة تعريف طالب اإلعفاء،

ـ دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنشط فيها 
  المؤسسة أو الهيكل المعني،

ـ الممارسة أو االتفاق أو أصناف العقود موضوع طلب 
  اإلعفاء،

دية لإلعفاء وخاصة آثاره على رفاه ـ تبيان المزايا االقتصا
  المستهلك وعلى التشغيل،

  ـ مخططات االستثمار والقوائم المالية،

  .ـ أي معلومات أو وثائق يمكن أن تدعم طلب اإلعفاء

بعد التأكد من استيفاء الملف لكافة الوثائق المطلوبة، يحيل 
الوزير المكلف بالتجارة نسخة منه على مجلس المنافسة إلبداء 

  .لرأي فيه وذلك في أجل ال يتجاوز الشهرين من تاريخ اإلحالةا

 ـ يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد على طلب 3الفصل 
اإلعفاء في غضون ثالثة أشهر من تاريخ استالم ملف متضمنا كل 

ويمكن عند االقتضاء طلب . العناصر المذكورة بالفصل الثاني
 إلى حين تقديمها وفي معلومات إضافية مع وقف احتساب اآلجال

صورة عدم تقديم المعطيات المطلوبة في اآلجال يعتبر مطلب 
  .اإلعفاء الغيا

ويكون رد الوزير بموجب قرار معلل يتضمن إما الموافقة على 
اإلعفاء بالشروط المقدمة أو الموافقة مع طلب تغيير بعض 

  .الشروط أو الرفض

وات قابلة  ـ يسند اإلعفاء لمدة أقصاها خمس سن4الفصل 
ويقدم المعني باإلعفاء مطلبا في التجديد يتضمن . للتجديد

تحيينا للمعطيات المكونة للملف كما تم بيانها بالفصل الثاني 
  .أعاله، وذلك في أجل ثالثة أشهر قبل تاريخ نهاية مدة اإلعفاء

ويتولى الوزير المكلف بالتجارة بعد استشارة مجلس المنافسة، 
  .ديد قبل نهاية مدة اإلعفاءالرد على مطلب التج

التجارة مكلف بتنفيذ هذا األمر الصناعة ووزير  ـ 5الفصل 
  .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 أكتوبر 18تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

   والتجارةوزير الصناعة

زياد العذاري                     

  رئيس الحكومة

  يوسف الشاهد

 

  

  

  الرتبيةوزارة

  

  أكتوبر18مؤرخ في  2016لسنة  1205بمقتضى أمر حكومي عدد 
2016.  

أنهيت تسمية السيد هيمان كمون، متفقد أول للمدارس 
اإلعدادية والمعاهد الثانوية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير 

  .2016 سبتمبر 1التربية ابتداء من 


