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                           اجلمهورية التونسيـــة                                                      
 جملس املنافســة       

اجللســــة العاّمـــة   
     

  .الّرتاخيص اإلداريّة :القطاع  
  
 

  

  

  182666 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2018 فيفري 27 بتاريخ
  

  

  

  إّن جملس املنافســة،
لس بتاريخ  بعد االّطالع على مكتوب وزير واملتضّمن  2018ديسمرب  26الّتجارة املرّسم بكتابة ا

قائمة األنشطة اخلاضعة إىل ترخيص وقائمة الّرتاخيص بضبط يتعّلق إبداء الرّأي يف أمر حكومي طلب 
إسنادها وقائمة األنشطة املستثناة من مبدأ سكوت اإلداريّة إلجناز املشروع وآجال وإجراءات وشروط 

لعملة  اإلدارة بعد انقضاء اآلجال القانونّية وآجال بّت البنك املركزي الّتونسي يف مطالب حتويل املوال 
  .األجنبّية إىل اخلارج

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد   املتعّلق 
  ظيم املنافسة واألسعار.تن

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

لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس  ءوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا  27 الّثال
  .2018 فيفري

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تالوة تقريره الكتايب، 

  

  
  

لس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة     العاّمة 
I  . ّتقدمي امللف: 

عادة تنظيم املنافسة  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل  املتعّلق 
قائمة األنشطة مر حكومي يتعّلق بضبط أل مشروعا واألسعار، أحال وزير الّتجارة على جملس املنافسة
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اخلاضعة إىل ترخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز املشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها وقائمة 
اإلدارة بعد انقضاء اآلجال القانونّية وآجال بّت البنك املركزي األنشطة املستثناة من مبدأ سكوت 

لعملة األجنبّية إىل اخلارج   ، إلبداء رأيه فيه.الّتونسي يف مطالب حتويل املوال 
  :ستشارة.اإلطار العام لال1

 2016لسنة  71من القانون عدد  4يندرج األمر احلكومي الرّاهن يف إطار تطبيق أحكام الفصل 
مر حكومي قائمة  2016سبتمرب  30يف  املؤرّخ املتعّلق بقانون االستثمار الذي ينّص على أن تضبط 

األنشطة اخلاضعة إىل ترخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة املستوجبة إلجناز املشروع وآجال وإجراءات 
آجال إضافة إىل ضبط  املستثناة من مبدأ سكوت اإلدارة نشطةوشروط إسنادها وكذلك قائمة األ

لعملة األجنبّية إىل اخلارج.   عملّيات حتويل األموال 
  :.اإلطار الّتشريعي والّرتتييب2

  إىل مجلة الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية الّتالية: األمر احلكومي الرّاهنخيضع 
صدار جمّلة الّصرف والّتجارة  1976جانفي  21املؤرّخ يف  1976لسنة  18القانون عدد  - املتعّلق 

 24املؤرّخ يف  2011لسنة  98اخلارجّية وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته ومتّمته وآخرها املرسوم عدد 
  .2011أكتوبر 

  املتعّلق حبفز املبادرة االقتصاديّة. 2007ديسمرب  27املؤرّخ يف  2007لسنة  69القانون عدد  -
املتعّلق بقانون االستثمار وخاّصة الفصلني  2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد  -
لقانون عدد  9و 4 املتعّلق بقانون املالّية  2017جانفي  3املؤرّخ يف  2017لسنة  1منه كما ّمت تنقيحه 

  .2016الّتكميلي لسنة 
ملتعّلق بتنظيم وزارة الّتنمية ا 2016أوت  10املؤرّخ يف  2016لسنة  1164األمر احلكومي عدد  -

  واالستثمار والّتعاون الّدويل.
سي عدد  - املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة  2016أوت  27املؤرّخ يف  2016لسنة  107األمر الّر

  وأعضائها.
لس األعلى  2017مارس  9املؤرّخ يف  2017لسنة  388األمر احلكومي عدد  - املتعّلق بضبط تركيبة ا

لّتنظيم اإلداري واملايل للهيئة الّتونسّية لالستثمار وللّصندوق الّتونسي الستثما ر وطرق تنظيمه و
  لالستثمار وقواعد تسيريه.
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حداث وحدة التصّرف  2017مارس  9املؤرّخ يف  2017لسنة  390األمر احلكومي عدد  - املتعّلق 
صاديّة وبضبط تنظيمها وطرق حسب اهلداف إلجناز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي األنشطة االقت

  منه. 4و 3سريها وبضبط الّتصنيفة الّتونسّية لألنشطة وخاّصة الفصلني 
سي عدد  - حلكومة. 2017سبتمرب  12املؤرّخ يف  2017لسنة  124األمر الّر   املتعّلق بتسمية أعضاء 
سي عدد  - حلكومة. 2017نوفمرب  25املؤرّخ يف  2017لسنة  247األمر الّر   املتعّلق بتسمية عضوين 
  :احملتوى املاّدي مللّف االستشارة.3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:
  فصال. 11أمر حكومي يتضّمن  -
  وثيقة شرح األسباب. -
يتعّلق قائمة األنشطة اخلاضعة إىل ترخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة املستوجبة إلجناز  1عدد ملحق  -

  .املشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
  .يتعّلق بقائمة األنشطة املستثناة من مبدأ سكوت اإلدارة 2ملحق عدد  -
II:تقدمي.  

املتعّلق بقانون  2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد من  4نّص الفصل 
على أن تضبط مبقتضى أمر حكومي قائمة األنشطة اخلاضعة إىل ترخيص وقائمة الّرتاخيص االستثمار 

العتماد خاّصة على مقتضيات األمن  اإلداريّة إلجناز املشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها 
  افظة على املوارد الطبيعّية وعلى الّرتاث الثّقايف ومحاية البيئة والصّحة.والّدفاع الوطنّيني وترشيد الّدعم واحمل

كما اقتضى هذا الفصل أنّه يتعّني تعليل قرار رفض الّرتخيص وإعالم طالبه يف اآلجال القانونّية، 
 ويعترب الّسكوت بعد انقضاء اآلجال ترخيصا إذا كان املطلب مستوفيا لكّل الّشروط املستوجبة. وتتوّىل 

  اهليئة الّتونسّية لالستثمار يف هذه احلالة إسناد الّرتخيص بعد التأّكد من احرتام الّشروط واآلجال.
ويف إطار تطبيق مقتضيات هذا الفصل، ّمت إحداث وحدة تصّرف حسب األهداف لدى الوزارة 

الستثمار إلجناز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي األنشطة االقتصاديّة، واليت  من بني مهاّمها املكّلفة 
نية إعداد الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية  خاّصة إعداد األمر احلكومي الرّاهن يف مرحلة أوىل، ويف مرحلة 

لّتنسيق مع اهلياكل اإلداريّة املعنّية.   املتعّلقة حبذف الّرتاخيص وتعويضها بكرّاسات شروط 
  

III. املالحظات: 
 االستشارة املالحظات الّتالية: مشروع األمر موضوعيثري 
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  إلّطالعات: املالحظات املتعّلقة بقائمة ا.1
لسنة  18القانون عدد يتعّني تعديل االّطالع املتعّلق مبجّلة الّصرف والّتجارة اخلارجّية ليصبح كاآليت: " -

صدار جمّلة الّصرف والّتجارة اخلارجّية وعلى مجيع الّنصوص  1976جانفي  21املؤرّخ يف  1976 املتعّلق 
  ."2011أكتوبر  24املؤرّخ يف  2011لسنة  98اليت نّقحته ومتّمته وآخرها املرسوم عدد 

 7، االّطالع عدد 9يصبح االّطالع عدد  6يتعّني إعادة ترتيب االّطالعات كما يلي: االّطالع عدد  -
يصبح االّطالع  9واالّطالع عدد  7يصبح االّطالع عدد  8، االّطالع عدد 6د يصبح االّطالع عد

  .8عدد 
  :املالحظات املتعّلقة بفصول األمر احلكومي.2
  :7و 6و 3الفصول  -

م عمل"  ّ م الفعلّية للعمل" و"اخلمسة أ نّصت هذه الفصول على آجال بـ "سّتني يوما لألّ
م عمل" و"عشرون يوم  ّ   عمل".و"عشرة أ

 من جمّلة االلتزامات والعقود 141ويّتجه يف هذا الّصدد مالئمة هذه اآلجال مع مقتضيات الفصل 
م كاملة  ّ ألسابيع أو األشهر أو الّسنني اعترب األسبوع سبعة أ الذي ينّص على أنّه "إذا قّدر األجل 

يض العبارات سابقة الذّكر بـ "سّتني تعو ب وذلكوالّشهر ثالثني يوما كاملة والّسنة ثالمثائة يوما كاملة"، 
م كاملة" و"عشرون يوما كامال". ّ م كاملة" و"عشرة أ ّ   يوما كامال" و"مخسة أ

  :5الفصل  -
لبّت يف مطالب الّرتاخيص املتعّلقة بتحويل األموال  يقرتح الّتقليص يف أجل الّتسعني يوما املتعّلقة 

لفصل  خلارج ليصبح سّتون يوما، وذلك تناغما مع األجل املنصوص عليه  من هذا  3لعملة األجنبّية 
حملكمن  (جديد) 37الفصل  األمر وتالؤما مع أحكام   مة اإلداريّة.القانون املتعّلق 

  :6الفصل  -
عتبار أّن  يقرتح تعويض عبارة "أجل إسناد الّرتخيص" بعبارة "أجل البّت يف مطلب الّرتخيص" 

  إّما املوافقة أو الّرفض. حبسب احلال مطالب الّرتخيص اليت يتّم إيداعها لدى اإلدارة يكون مآهلا
  :9الفصل  -

"بداية من دخول هذا األمر حّيز الّنفاذ تعترب ملغاة مجيع الّرتاخيص اليت  ينّص هذا الفصل على أنّه
لفصلني  مللحقني املشار إليهما  من هذا األمر احلكومي فيما عدى الّرتاخيص املنصوص  4و 3مل تدرج 
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من هذا األمر احلكومي على الّرتاخيص املنصوص  7و 6عليها مبوجب قانون. وتنطبق أحكام الفصلني 
  عليها مبوجب قانون ما مل يقتض خالف ذلك".

لس أنّه يتعّني االستغناء عن هذا الفصل والعدول عنه لالعتبارين الّتاليني   :ويرى ا
لّتايل عن اختصاص إقرار الّرتاخيص أو حذفها  إنّ  - الّسلطة يندرج ضمن جمال القانون وهو خيرج 

ذه القاعدة حذف أو إلغاء أيّة تراخيص مبوجب األمر احلكومي الرّاهن.   الّرتتيبّية مبا ال ميكن معه عمال 
قائمة األنشطة اخلاضعة إىل ترخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز املشروع وآجال وإجراءات إّن  -

ذا األمر هي مبدئّيا قائمة شام وشروط إسنادها   لة لكامل الّرتاخيص املستوجبة.امللحقة 
ملال .املالحظات3   حق:املتعّلقة 
ترخيص إحداث مشروع ضمن آلّية عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية " بند يّتجه حذف -

لّنظر إىل وزارة الّتجارة "األجنبّية ألنشطة االقتصاديّة الرّاجعة  (الّصفحة  من قائمة الّرتاخيص املتعّلقة 
عتبار أّن عقود االستغالل ، )42 بند "إحداث مشروع ضمن خمتلف آلّيات  ضمن تندرجوذلك 

ملنافسة" الوارد ب ملمارسات املخّلة  الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز قائمة اإلعفاء من تطبيق القواعد املتعّلقة 
لّنظر إىل وزارة الّتجارة    .)194(الّصفحة مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الرّاجعة 

حداث مشروع ضمن خمتلف آلّيات اإلعفاء من  ويقرتح يف هذا اإلطار مزيد تفصيل البند املتعّلق 
ملنافسة وذ ملمارسات املخّلة  ضافة كّل اإلجراءات والّنصوص القانونّية تطبيق القواعد املتعّلقة  لك 

  والّرتتيبّية املتعّلقة بعقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية.
قائمة األنشطة اخلاضعة إىل ترخيص ضبط  يتّجه عدم االستناد إىل الّتسميات املعتمدة للوزارات عند -

وإجراءات وشروط إسنادها وقائمة األنشطة املستثناة وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز املشروع وآجال 
...". وذلك ـ، واستعمال عبارة "الوزارة املكّلفة بمن مبدأ سكوت اإلدارة بعد انقضاء اآلجال القانونّية

لّنسبة لبعض  لتجّنب تنقيح األمر احلكومي الرّاهن كّلما تّغريت تسميات الوزارات أو سلطة اإلشراف 
  القطاعات.

  

سة السيّ  2018 فيفري 27 بتاريخلس املنافسة  ةذا الّرأي عن اجللسة العامّ وصدر ه رضا بن د بر
نحمّمد العّيا وعضويّة السّيدة والّسادة حممود وّمخوسي بوعبيدي وأكرم  دي وعمر الّتونكيت ورمي بوزّ

لّسعود الباروين ومعز العبيدي وخالد السّالمي وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ  ،وسامل 
  .روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت
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  يسالّرئـ                                        
  رضـا بن حممـود                                        

  
 

 

 


