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ّ -                                                          اجلمهورية التونسية                         -احلمد 
  جملس املنافسة

*************  
   ّ182668 عدد اإلستشاري امللف  
 ملصادقة على قرارمشروع  :املوضوع بضبط شروط ممارسة  اخلاصّ كرّاس الشروط   تنقيح يتعّلق 

  .نشاط مؤّسسة حفظ الّصحة
  حفظ الّصحة: القطاع.  

  

 
    182668الرأي عدد 
  2018 ماي 04الصادر بتاريخ  

 
 
  

  إّن جملس املنافسة،

لس بتاريخ الّتجارة وزير  بعد إّطالعه على مكتوب املتضّمن و  2018 أفريل 27املرسّم بكتابة ا
لس لرأيهطلب  ملصادقة على تنقيح كرّاس الشروط مشروع خبصوص  إبداء ا  اخلاصّ قرار يتعّلق 

  .بضبط شروط ممارسة نشاط مؤّسسة حفظ الّصحة
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط  2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد 

لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية.   إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
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املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم 
  .2018 ماي 04 اجلمعة

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.
  يف تالوة تقريره الكتايب. وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد وليد القاين

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

  

 تقدمي امللفّ  .1

 اإلطار العاّم لإلستشارة .1.1
بضبط  اخلاصّ  من كرّاس الشروط (جديد) 3الفصل يهدف مشروع القرار الراهن إىل تنقيح 

 25شروط ممارسة نشاط مؤّسسة حفظ الّصحة، املصادق عليه بقرار من وزير الّصحة العمومية يف 
ئق اليت جيب 1997أكتوبر  شاط نّ العلى كّل شخص يرغب يف ممارسة  وذلك يف إطار مراجعة الو
املطّة  لتحديد . وخيّص التنقيحاحمليطمحاية أن يقّدمها للمصاحل املكّلفة حبفظ صّحة الوسط و  املذكور

لشهائد العلمّية اليت يتعّني على ممارس نشاط حفظ الّصحة لالرابعة من الفصل آنف ا ذكر واملتعّلقة 
لشهادة الوطنّية لإلجازة ب وذلك ،تقدميها للمصاحل املعنّية تعويض شهادة فّين سامي يف حفظ الّصحة 

   التطبيقّية يف حفظ الّصحة. 

 التشريعي والرتتييب لإلستشارةاإلطار  .2.1

  :التايلختضع االستشارة الراهنة لإلطار التشريعي والرتتييب 
   لتنظيم الّصحي. 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  63القانون عدد  املتعّلق 
  املتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد 
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  ت ومبراقبة التصّرف فيها  املتعّلق 1996جوان  10املؤرّخ يف  1996لسنة  41القانون عدد لنفا
لقانون عدد ، وإزالتها املتعّلق بتبسيط  2001ي جانف 30املؤرّخ يف  2001لسنة  14املنّقح واملتّمم 

لرتاخيص املسلّ  االت اإلجراءات اإلدارية اخلاّصة  مة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الرتابّية يف ا
لّنظر.  الراجعة هلا 

  مة املتعّلق حبذف تراخيص إداريّة مسلّ  2001جانفي  30املؤرّخ يف  2001لسنة  13القانون عدد
لّنظر. من قبل مصاحل وزارة الّصحة العمومّية   يف خمتلف األنشطة الراجعة هلا 

  صدار جملّ املتعلّ  2009مارس  2خ يف املؤرّ  2009لسنة  11القانون عدد ة السالمة والوقاية من ق 
ت. لبنا  أخطار احلريق واإلنفجار والفزع 

  عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  املتعّلق 
  املتعّلق بضبط مهّمة وزارة الّصحة  1974نوفمرب  28املؤرّخ يف  1974لسنة  1064األمر عدد

 ومشموالت أنظارها. 
  بتنظيم مصاحل اإلدارة املركزية لوزارة املتعّلق  1981جوان  9املؤرّخ يف  1981لسنة  793األمر عدد

املؤرّخ يف  2014لسنة  3939الصّحة وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة األمر عدد 
 .2014أكتوبر  24
  املتعّلق بضبط اإلطار العاّم للعالقة بني  1993ماي  3املؤرّخ يف  1993لسنة  982األمر عدد

لسنة  1882اإلدارة واملتعاملني معها وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة األمر عدد 
 .2010جويلية  26املؤرّخ يف  2010
  املتعّلق مبراجعة الرتاتيب املتعّلقة مبعادلة  1996مارس  25املؤرّخ يف  1996لسنة  519األمر عدد

 الشهادات والعناوين.
  املتعّلق بضبط اإلطار العاّم لنظام  2000أكتوبر  17املؤرّخ يف  2000لسنة  2391األمر عدد

ألمر عدد  الدراسة وشروط احلصول على الشهادة الوطنّية لفّين سامي للّصحة لسنة  1718املتّمم 
 .2002جويلية  29خ يف املؤرّ  2002
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  املتعّلق بصلوحّية احملّل وشهادة الوقاية. 2004أوت  11املؤرّخ يف  2004لسنة  1876األمر عدد 
  املتعّلق بضبط اإلطار العاّم لنظام  2008سبتمرب  22املؤرّخ يف  2008لسنة  3123األمر عدد

الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنّية لإلجازة يف خمتلف جماالت التكوين واملواّد واملسالك 
ألمر عدد  ،والتخّصصات يف نظام "أمد"  . 2012ية جويل 27املؤرّخ يف  2012لسنة  1232املتّمم 

  املتعّلق بضبط مشموالت اإلدارات  2010جويلية  5خ يف املؤرّ  2010لسنة  1668األمر عدد
 .ااجلهوية للّصحة وتنظيمه

 املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148 عدد األمر احلكومي
لس املنافسة حول مشاريع  اإلستشارات  الّنصوص التشريعية والرتتيبّية.الوجوبّية 

  سي عدد ق بتسمية رئيس احلكومة املتعلّ  2016أوت  27خ يف املؤرّ  2016لسنة  107األمر الر
 وأعضائها.

  سي عدد املتعّلق بتسمّية أعضاء  2017سبتمرب  12خ يف املؤرّ  2017لسنة  124األمر الر
 احلكومة.

 سي املتعّلق بتسمّية عضوين  2017نوفمرب  25املؤرّخ يف  2017لسنة  247عدد  األمر الر
 حلكومة.

  املتعّلق خبدمات إداريّة مسداة من طرف  1994سبتمرب  28قرار وزير الّصحة العمومّية املؤرّخ يف
لقرار املؤرّخ يف  ديسمرب  19املصاحل التابعة لوزارة الّصحة العمومّية وشروط إسنادها، املنّقح واملتّمم 

1997. 
 املتعّلق بضبط التأهيل اخلاّص بوزارة الّصحة  1996ماي  15 قرار وزير الّصحة العمومّية املؤرّخ يف

لقرار املؤرّخ يف   .1997أكتوبر  29العمومّية، كما ّمت تنقيحه 
  

  املالحظات .2
 ،مذّكرة شرح األسبابعلى و  موضوع مشروع القرار الراهن مضمون التنقيحبعد اإلّطالع على 

ّم املنافسة اإلستشارة الراهنة ال تثري أنّ  يّتضح    .مالحظات 
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لس املنافسة بتاريخ  سة السّيد  2018 ماي 04وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

ن واخلموسي بوعبيديالتونكيت  عمر الّسادةو  ةوعضويّة السيد رضا بن حممود وأكرم  ورمي بوز

لسعودو الباروين  كاتب و  هاملقّرر العاّم السيد حمّمد شيخ روحوحبضور  وخالد السالمي سامل 

  .نبيل السمايت اجللسة السيد

                                                                                 
الرئيس       

  رضا بن حممود              
  


