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    ةـورية التونسيـاجلم

  الحمد                                                          وزارة التجارة       

 ةـجملس املنافس      
 **االستشاري الرأي**     
  182673عدد     

  
 

  مشروع قرار املوضوع: 

 ممارسة نشاط جتارة توزيع املواد املدرسية و املكتبية و املواد  اع:ـالقط

 اإلعالمية    
  

    

   182673الرأي عدد 

   2018جويلية  31الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 
  

،إّن جملس املنافسة  

لس بتاريخ    9بعد االّطالع على مكتوب وزير التجارة املرّسم بكتابة ا

لس حول مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط  2018 جويلية واملتضّمن طلب رأي ا
  شروط الرتخيص يف إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسيريها،

 تمربسب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015   املتعّلق 

املتعّلق بضبط  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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املتعّلق    2016 أوت 19 املؤرخ يف 2016 لسنة  1148 وعلى األمر عدد
لس املنافسة حول مشاريع النصوص بضبط إجراءات وصيغ  االستشارة الوجوبية 

  ،  التشريعية والرتتيبية

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ 
ء   .2018 جويلية  31  القانونّية جللسة يوم الثال

    .وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين

  الكتايب. سفيان طرميز  يف تالوة تقريرهالسّيد  إىل املقّرر وبعد االستماع

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

I:تقدمي امللف  
  

 15 املؤرخ يف 2015 لسنة 36 من القانون عدد 11 تطبيقا ألحكام الفصل

عادة تنظيم املنافسة  2015  سبتمرب السيد وزير الّتجارة  طلب،واألسعار املتعلق 
لس بتاريخ 1139 مبقتضى املكتوب عدد حتت  2018 جويلية 09 واملرّسم بكتابة ا

قرار من وزير التجارة يتعلق رأي جملس املنافسة حول مشروع ،  182673 عدد
املكتبية و و     ملصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط جتارة توزيع املواد املدرسية 

  املواد اإلعالمية
  

 :اإلطار العام لالستشارة 
إطار مواصلة ما اعتمدته الّدولة يندرج مشروع القرار موضوع االستشارة يف 

خبصوص مباشرة األنشطة االقتصادية، من إزالة احلواجز املعيقة حلرية االستثمار 
وإقرار حريّة املنافسة سبيال لتنظيم عالقات خمتلف املتدّخلني يف تلك األنشطة 
وذلك من خالل احلد من صالحّيات الّسلط العمومّية إزاء فروع من الّنشاط 
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لّدخول إىل الّنشاط فيها وتفادي إّختاذ لللخواّص و إزاحة كاّفة العراقيل  االقتصادي
تراتيب ولوائح تدخل متييزا بني سائر املتدّخلني أو تعطي لبعضهم إمتيازا ال ينسحب 

 12مؤرخ يف  2009لسنة  69قانون عدد تفعيال ألحكام  ال على البعض اآلخر
يضبط هذا على أنه"  1نص يف فصله و الذي ي تعلق بتجارة التوزيعامل 2009 أوت

القانون القواعد املنظمة ملمارسة أنشطة جتارة التوزيع على أساس أن احلرية هي املبدأ 
هيل القطاع التجاري  االستثناءوالرتخيص هو  ويهدف خاصة إىل حتديث و

على  الثالث منه الفصل " ويضيف.وضمان التوازن بني خمتلف املتدخلني يف القطاع
مع مراعاة أحكام الفصل األول من هذا القانون، ميكن تنظيم ممارسة بعض أنه "

األنشطة التجارية مبقتضى كراسات شروط يصادق عليها بقرار من الوزير املكلف 
  ."لتجارة وتتضمن خاصة الشروط الفنية لتعاطي النشاط

 

خذ الّنصوص املتعّلقة بتنظيم شروط وصيغ مباشرة األنشطة    االقتصادية يف و
ألمر بناء على إحالة من  هذا اإلطار شكل املقّررات الّصادرة عن الوزراء املعنّيني 

  القانون أو األمر الّرتتيـّيب الّصادر يف الغرض .
  

أحكاما ترتاوح بني بيان الّشروط القانونّية لّشروط كرّاسات ا  وتتضمن
واهليئات الّساهرة  على الّرتسيم ضمن واملؤّهالت العلمّية للّدخول إىل الّنشاط 

القوائم املعّدة للغرض يف حال وجودها إىل جانب ضبط املسائل الفنّية املتعّلقة 
مبحّالت االستغالل وطرقه واالحتياطات املستوجبة وهيئات وأساليب الّرقابة وسبل 

ت املستوجبة .   تتّبع املخالفات لتلك األحكام والعقو
ضروريّة ألّن حرّية اإلنتصاب ملباشرة األنشطة وتعترب هذه األحكام 

أّن " حرّية  فقه القضاء مناإلقتصاديّة حتتاج إىل بعض الّضوابط ، وهو ما أقرّه 
أّن " احلرّية و اإلنتصاب ملمارسة األنشطة اإلقتصاديّة ليست عاّمة وال مطلقة "، 

  املشار إليها متارس يف حدود ما يسمح به القانون " .
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لّنشاط الذي يعد وعادة ما  ترتبط تقنية كرّاسات الّشروط بنظام الّتصريح 
األكثر إستجابة ملبدأي حرّية الّصناعة والّتجارة وحرّية املنافسة ألنّه يُبقي إشراف 
الّدولة على األنشطة اإلقتصاديّة يف أقّل حدوده املمكنة وُيكّرس متاما منط الّرقابة 

هو يعترب من جهة اإلدارة ،فاألنشطة اإلقتصاديّةالّالحقة حلرّية اإلنتصاب ملمارسة 
) ومن جهة القائم به هو جمّرد Acte déclaratifعمال كاشفا للّنشاط (
ه عدم القيام به ينجّر عنإال أن ) Acte-conditionشرط للبدء يف الّنشاط (

ماي  3املؤرّخ يف  1993لسنة  982األمر عدد  ملقتضياتطبقا  عدم شرعّية الّنشاط
  .لعالقة بني اإلدارة و املتعاملني معها واملتعّلق 1993

  

املنظمة ملمارسة األنشطة ويف إطار متابعة وتقييم اإلجراءات اإلدارية 
املّتخذة تنفيذا لنتائج املسار التشاركي الذي مت إقراره مبقتضى   االقتصادية ومراجعتها

و الذي ينص يف فصله  2012 أوت 14مؤرّخ يف  2012لسنة  1682مر عدد األ
اإلجراءات اإلدارية املقرتح يفضي مسار التقييم التشاركي إىل ضبط على أنه" 3الـ

التنقيحات الضرورية للقوانني والرتاتيب ا أو تعديلها أو اإلبقاء عليها واقرتاح حذفه
ا العمل ذات الصلة "،أفضت نتائج هذا املسار يف جمال التجارة .اجلاري 

والصناعات التقليدية عند دراسة كراسات الشروط وخاصة كراس شروط جتارة توزيع 
مع إىل اقرتاح اجل املواد املدرسية و املكتبية وكراس شروط االجتار يف املواد اإلعالمية

الني حيث ميكن  بني الكراسني خاصة مع تطور طرق التوزيع و العرض يف هذين ا
  تواجد املنتوجني يف نفس الفضاء . 

لس املنافسة أن أبدى  مشروع  موقفه منهذا وجتدر اإلشارة إىل أنّه سبق 
الرأي  ضمن تعّلق بتنظيم جتارة توزيع املواد املدرسّية و املكتبّيةالتجارة املقرار وزير 

لّتجارة يف قرار وزير التجارة  ومن ،2004جانفي  15بتاريخ  3288عدد  املتعّلق 
 2000 أفريل 2الّصادر بتاريخ  92245ضمن الرّأي عدد  املواّد اإلعالمّية

 

 :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب 
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 الصحافةحبرية   املتعلق       1120نوفمرب  2 يف املؤرخ 2011  لسنة 115 عدد املرسوم  
  الطباعة والنشر،و 
  املتعلق حبماية  1992ديسمرب  7املؤرخ يف 1992لسنة  117القانون عدد

  املستهلك،
  مللكية  املتعلق 1994فيفري  24املؤرخ يف  1994لسنة  36القانون عدد

  األدبية و الفنية ،
 لبيوعـــات  1998وان جـــ 02يف  خاملـــؤر 1994لســـنة  41القـــانون عـــدد املتعلـــق 

  لتقسيط 
  املتعلق بطرق البيع  1998جوان  02املؤرخ يف  1998لسنة  40القانون عدد

  واإلشهار التجاري ،
  ملبادالت   2000أوت  09املؤرخ يف  2000لسنة  83القانون عدد املتعلق 

  والتجارة االلكرتونية ، 
  املتعلق بتجارة  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد

  التوزيع 
  عادةاملتعلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد 

  ،األسعارتنظيم املنافسة و 
 املتعلق  1991 ديسمرب 23املؤرخ يف  1991 ةـلسن 1996 عدد رـاألم

طريها كما مت  األسعارمن نظام حرية  املستثناة اخلدمات ملنتوجات و وطرق 
  ،2015جوان  01املؤرخ يف  2015لسنة  307احلكومي عدد  ألمرتنقيحه 
 لعالقة بني  1993ماي  03املؤرخ يف  1993لسنة  982عدد  األمر املتعلق 

عدد  األمرنقحته أو متمته وخاصة  اآليتو املواطن وعلى مجيع النصوص  اإلدارة
  ،2010 جويلية 26املؤرخ يف  2010لسنة  1882
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 املتعلق بضبط  2001ديسمرب  20املؤرخ يف  2001لسنة 2965عدد  األمر
  مشموالت الوزارة،

 عتماد مسار تشاركي  2012أوت  14املؤرخ يف  1682عدد  األمر املتعلق 
  االقتصادية ومراجعتها، األنشطةاملنظمة ملمارسة  اإلدارية اإلجراءاتلتقييم 
 سي عدد  األمر املتعلق  2016أوت  27املؤرخ يف  2016لسنة  107الر

  بتسمية رئيس احلكومة و أعضائها،
 سي عدد  األمر املتعلق  2017سبتمرب  12املؤرخ يف  2017 لسنة124الر

  بتسمية أعضاء احلكومة 
  ملصادقة على كراس  2000ديسمرب  7قرار وزير التجارة املؤرخ يف املتعلق 

  الشروط للتجارة يف املواد اإلعالمية،
  ملصادقة على كراس  2004ماي  6قرار وزير التجارة املؤرخ يف املتعلق 

  الشروط املتعلق بتنظيم توزيع املواد املدرسية و املكتبية،
  املتعلق  2005جوان  18قرار وزير التجارة و الصناعات التقليدية املؤرخ يف

الصناعات و  بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل املصاحل التابعة لوزارة التجارة
لنظر وشروط إسنادها وعلى التقليدية و املنشآت واملؤسسات  الراجعة إليها 

 1998فيفري  24مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته و على اإلعالن املؤرخ يف 
 . 2000 إىل سنة املتعلق بوجوب مطابقة التجهيزات اإلعالمية ملواصفات املرور

  

  :احملتوى املاّدي ملشروع القرار      
فصول  خصص  4حيتوي مشروع قرار وزير التجارة موضوع االستشارة على 

مبمارسة نشاط جتارة توزيع كراس الشروط املتعلق  ألول إىل املصادقة علىالفصل ا
لقراراإلعالمية  املواد املدرسية و املكتبية و املواد  إىلو الفصل الثاين ،امللحق 
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كراس الشروط املتعلق   إلغاءالفصل الثالث عن  ونصجمال تطبيق كراس الشروط 
 7قرار وزير التجارة املؤرخ يف املصادق عليه مبقتضى   اإلعالميةلتجارة يف املواد 

بتنظيم توزيع املواد املدرسية و وكراس الشروط املتعلق  2000ديسمرب 
نص و  2004ماي  6قرار وزير التجارة املؤرخ يف املصادق عليه مبقتضى املكتبية،

لرائد الرمسي للجمهورية التونسية   الفصل الرابع على نشر القرار 

II :القطاعات املستهدفة مبشروع القرار موضوع االستشارة  

 جتارة املواّد اإلعالمّية:  
ملؤّسسات مزدوجة مرتبطة بتطّور استعماهلا  يكتسي قطاع اإلعالمّية أمهّية 

ال الذي يساير تطّور  االقتصاديّة اخلاّصة ذا ا إىل جانب شغف املستهلكني 
  تكنولوجيا املعلومات على املستوى العاملي.

حّصة  مهّيةخالل الّسنوات األخرية الّسوق التونسّية لإلعالمّية  وقد متّيزت
. اإلعالمّية مقارنة حبّصة الربجمّيات وحّصة اخلدمات واهلندسة اإلعالمّية التجهيزات

  إالّ أّن هذه احلّصة بدأت يف الّرتاجع لفائدة حّصة اخلدمات واهلندسة اإلعالمّية.
وتتعّلق استشارة احلال بقطاع فرعي لقطاع اإلعالمّية وهو الّتجارة يف املعّدات 

  اإلعالمّية والربجمّيات. والتجهيزات
  

وقد نّص كرّاس الّشروط املعروض على أنظار جملس املنافسة على خمتلف 
  املواّد اإلعالمّية لتشمل:   

ا املركزيّة كاملة،   -1 اآلالت األوتوماتيكّية ملعاجلة املعلومات ووحدا
ائي. ويتعّني أن تكون يف وضعّية استعمال مباشر دون  كمجموعة أو كمنتوج 

  إدخال أيّة تغيريات على األجزاء املكّونة هلا.
توابع ووحدات حميطّية آلالت معاجلة املعلومات، كمجموعة أو كمنتوج  -2

ائي. ويتعّني أن تكون يف وضعّية استعمال مباشر دون إدخال أيّة تغيريات على 
  األجزاء املكّونة هلا.
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  مقاييسها حمّليا. الربجمّيات جبميع أصنافها، ما عدى تلك املضبوطة -3
ا احمليطّية  -4 ت اآلالت األوتوماتيكّية ملعاجلة املعلومات ووحدا قطع ومكّو
 وتوابعها.
  

حكام ختضع ممارسة هذا الّنشاط إىل نظام كرّاس الّشروط وذلك وفقا ألو 
واملتعّلق بضبط قائمة  1999نوفمرب  8املؤرّخ يف  1999لسنة  2552ألمر عدد ا

  األنشطة الّتجارية اخلاضعة لكرّاس الّشروط.
  

جلملة و  يؤّمن توزيع التجهيزات واملعّدات اإلعالمّية كّل من املوّزعني 
لّتفصيل قطاع جتارة توزيع املواّد اإلعالمّية من القطاعات اليت  عتبار أنّ  واملوّزعني 

بيقا لقرار وزير االقتصاد الوطين املؤرّخ يف حتتوي وجو على مرحليت توزيع وذلك تط
واملتعّلق بضبط قائمة القطاعات الّتجارية اليت حتتوي وجو على  1994 جويلية 15

  مرحليت توزيع.
  

لتفصيل إّما نقطة بيع أو مغازة متخّصصة  أو وميكن أن يكون املوزّع 
  مغازات متعّددة األجنحة.

  

لتذكري يف هذا الصدد أن  التجهيزات واملعّدات قطاع توزيع واجلدير 
مجلة من اإلشكالّيات تعيق تطّور القطاع ومتّس من قواعد  يشكوال يزال اإلعالمّية 

  يف:ها املنافسة وتتمّثل أمهّ 
ضّر ممّا يملنتجات االستهالكّية  وخاصة فيما يتعلق الّسوق املوازية منو -1

ا.و يببعض العالمات    قّلص مبيعا
عدم توّفر خمزون من قطع الغيار  وطول آجال إجناز عملّيات الّصيانة  -2
إىل الّرتفيع يف قيمة قطع الغيار الّالزمة لصيانة التجهيز لتضاهي مثن  مما يُؤديالّالزمة 

  يعدل املستهلك عن إجناز الّصيانة واقتناء اجلديد. فالتجهيز اجلديد 
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االستظهار بعقد توزيع مع شركة أجنبّية يف خصوص عالمة عدم إلزامية  -3
وهو ما ينجّر عنه إمكانّية توريد جتهيزات توريد التجهيزات اإلعالمّية لمعّينة 

لّسوق احملّلية دون ضمان مستقبلي لتوفري قطع غيارها حيث كثريا ما  وتسويقها 
يلجأ بعض املوّردين إىل اغتنام فرص تصفية شركات توزيع مواّد إعالمّية أجنبّية 

لّسوق ا لوطنّية دون ضمان لتوّفر قطع الغيار القتناء هذه التجهيزات وتوزيعها 
ا ودون ضمان ملطابقتها مع ما يتطّلبه  الّالزمة خلدمات ما بعد البيع اخلاّصة 

لبلد األجنيب لّسوق الوطنّية إذ عادة ما تكون مصّممة لالستعمال    .استعماهلا 

ئق تقنّية بلغات تُرفق  -4 غري العربّية أو  أخرى بعض التجهيزات املوّردة بو
  املستهلك من استغالهلا لتشغيل اجلهاز. مبا مينعالفرنسّية أو االنقليزيّة 

  

  املدرسّية و املكتبّيةاملواّد جتارة:  

تتمثل املواد املدرسية و املكتبية طبقا لكراس شروط املصاحب ملشروع قرار 
التقنية و  اجلامعيةة و تشارة الراهنة  يف الكتب املدرسيوزير التجارة موضوع االس

والثقافية و املوسوعات جبميع أصنافها و املنشورات و السندات الرتبوية وكذلك 
  املستلزمات املدرسية و املكتبية .

تشتمل املواد املدرسّية واملكتبّية على مواد منها ما هو خاضع لنظام و 
املصادقة اإلداريّة لألسعار يف كّل املراحل كالورق و الكرّاس والكتاب املدرسي 

ح يف مرحلة التوزيع كاحلرب  و      املدعوم ومنها ما هو خاضع لتأطري نسب األر
لسنة  1996مبقتضيات األمر عدد الورق والكرّاس املدرسي غري املدعوم، عمال 

ألمر  1991ديسمرب 23املؤرّخ يف  1991   1995لسنة  1142عدد  كما ّمت تنقيحه 
ملواد و املنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام  1995جوان  28املؤرّخ يف  واملتعّلق 

طريها  1مؤرخ يف  2015لسنة  307كومي عدد احلمر و األ حريّة األسعار و طرق 
 .2015جوان 
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أّما بقّية املواد املدرسّية واملكتبّية فهي خاضعة لنظام حريّة األسعار يف مجيع 
  املراحل.
ا و         ّ عتبار أ خلصوصّية  تتمّيز طرق انتاج و توزيع املواد املدرسّية واملكتبّية 

 ختتلف من ماّدة إىل أخرى:
  

حيتكر املركز الوطين البيداغوجي نشر : بالنسبة للكتب المدرسيّة المدّعمة*
وتوزيع الكتب املوّجهة للتلميذ و املدّرس و الكتب املعّدة لفائدة تعليم الكبـار و  
خلارج. و لطباعة هذه الكتب  كذلك الكتب املوّجهة إىل أبناء اجلالية التونسّية 

ئق يتوّىل إبرام صفقات إطاريّة مع املطابع  شرة على مبا هابتوزيع و يقوموالو
  املكتبات فحسب عن طريق نيابته املوجودة يف كّل مركز والية.

  

: يتّم انتاج الكرّاس املدرسي عن طريق املطابع الّيت بالنسبة للكرّاس المدرسي *
أّما على مستوى املدّعم أو الورق غري املدّعم،  تستعمل كماّدة أّولّية إّما الورق
بتوزيع الكـراس على ّجتار املواد املدرسّية واملكتبّية الرتويج فإّن هذه املطابع تقوم 

  جلملـة و التفصيل.
  

عن طريق اإلنتاج إّما يتم :  بالنسبة لبقيّة المواد المدرسيّة و المكتبيّة*
، و من حيث التوزيع فهي متّر عرب مرحليت اجلملة التوريد أو التصنيع احمللي

  والتفصيل.
  
III  وبكراس الشروط امللحق بهوع القرار املالحظات املتعّلقة مبشر:  

لس  كراس الشروطو  بعد االطالع على مشروع القرار     املعروضان على ا
كراس الشروط للتجارة يف املواد إلبداء الرأي و اللذان يندرجان يف إطار إلغاء  

كراس و  ، 2000ديسمرب  7قرار وزير التجارة املؤرخ يف املصادق عليه باإلعالمية، 
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قرار وزير املصادق عليه ب الشروط املتعلق بتنظيم توزيع املواد املدرسية و املكتبية،
 .املالحظات التالية يثري يتبّني أنهفإنه ، 2004ماي  6يف  التجارة املؤرخ

 : جهة الشكلمن  -أوال 
 

 مشروع القرار: خبصوص .1
 بخصوص العنوان  : 

ملصادقة على كراس = جاء يف الصياغة العربية          قرار من وزير .....يتعلق 
 النحو جتارة توزيع ..."يف حني صيغت النسخة الفرنسية على ممارسة نشاطشروط 

 exercice de ’de l organisation’lrelatif a"   التايل

…activité’l"  
  

  "تنظيم "ضافة عبارة  الفرنسيةلصياغة ل العربية لصياغةمطابقة الذا،يتجه      
  للصياغة الفرنسية . " organisation’l "للصياغة العربية أو حذف عبارة 

 بخصوص االطالعات: 
  ضمن قائمة االطالعات على:التنصيص  يتجه 

واملتعّلق بضبط  1999نوفمرب  8املؤرّخ يف 1999لسنة  2552عدد  األمر* 
عتبار أن مشروع القرار وذلك  قائمة األنشطة الّتجارية اخلاضعة لكرّاس الّشروط

ملصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط جتارة توزيع املواد املدرسية     املتعلق 
لّرخص املكتبية و املواد اإلعالمية يندرج ضمن و  تبسيط اإلجراءات اإلداريّة اخلاّصة 

  حذف الرتاخيص اإلداريّة املسندة من قبل وزارة التجارةمن خالل  اإلداريّة
يتعلق  2018ماي  11مؤرخ يف  2018لسنة  417كومي عدد احلمر * األ

صدار القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص 
  اإلدارية إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها

  الثانيالفصل بخصوص : 
الفرنسية = حيث مت استعمال  الصياغةمع  العربيةيتجه مطابقة الصياغة 

املعنويني املمارسني الطبيعيني و "تنطبق أحكام ... على األشخاص املمارسنيعبارة"
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وكان  " qui exercentما يلي" يف حني نصت الصياغة الفرنسية على "...
  " exerçant"يتجه استعمال عبارة 

  الثالثالفصل بخصوص : 
ا  ذا الفصل يف صياغته الفرنسية اليت جاء  يتجه إصالح اخلطأ الوارد 

: ّ◌commerce dearrêté du ministre ’approuvé par l  "

  "   du commerce"  لتصبح،
  

 

  مشروع كراس الشروط : خبصوص .2
  األولالفصل بخصوص: 

من مشروع كراس الشروط  األول من الفصل صياغة الفقرة الثانية تستدعي      
لتاجر التوزيع اجلمع بني جتارة  ميكن مبقتضى كراس الشروط هذااليت تنّص على أنه "

رة توزيع املواد املدرسية توزيع املواد املدرسية و املكتبية واإلعالمية أو ممارسة جتا
 الحظتنياملبصفة مستقلة."تستدعي  توزيع املواد اإلعالميةممارسة جتارة  أو واملكتبية
 :التاليتني 

قد يفهم من هاته الصياغة أن جواز اجلمع بني جتارة توزيع املواد املدرسية         .1
واملكتبية واإلعالمية مصدره كراس الشروط و احلال أن كراس الشروط تضبط قواعد 

ال.  التعامل يف ا
لصيغة التالية قصد تفادي اليتعّني اعادة  .2 احلاصل تكرار صياغة هذا الفصل 

  :عبارات املواد املدرسية واملكتبية واإلعالمية يف 
" تنطبق أحكام كراس الشروط هذا على كل شخص طبيعي أو ذات معنوية 
لتفصيل للمواد املدرسية واملكتبية واإلعالمية  جلملة أو  ميارس نشاط جتارة التوزيع 

  معة أو بصفة مستقلة."بصفة جم
 

  الثانيالفصل بخصوص: 
جر التوزيع " للمواد املذكورة خبأوإضافة عبارة " يتعّني      صوص تعريف 

  لتفصيل ليصبح على النحو التايل: و جلملة
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جلملة على معىن هذا الكراس كل      جر توزيع  جلملة :يعد  جر التوزيع   "
جلملة من ...  و/ أوجر يقوم بشراء مواد إعالمية    مكتبية و مدرسية 

لتفصيل على معىن هذا الك جر توزيع  لتفصيل: يعد  جر التوزيع   راس" 

عتبار وذلك ..." مدرسيةمكتبية و  أو و/ املواد إعالميةعلى ذمة العموم  يضع جر كل
  من عدمه. اعتماد اخليار يف مجع املواد املرغوب توزيعها ضمن كراس الشروط

 

  :من جهة األصل -نيا
  

  

 مشروع القرار: خبصوص .1
 

 

  الثالثالفصل بخصوص : 
اط جتارة توزيع املواد على إلغاء كراس شروط ممارسة نش نص هذا الفصل      

ما بكراس كراس شروط املواد اإلعالمية ،على أن يقع تعويضهواملكتبية و املدرسية 
  ، الشروط موضوع االستشارة

 2010جويلية  26مؤرخ يف  2010لسنة  1882مر عدد األحكام  عمالو       
متام األمر عدد امل بضبط  قواملتعل 1993ماي  3 املؤرخ يف 1993لسنة  982تعلق 

على (مكرر) 7يف فصله  مينعالذي و  اإلطار العام للعالقة بني اإلدارة واملتعاملني معها
أن تطلب من جديد من املتعامل معها وثيقة سبق تقدميها هلا أو  اإلدارية ملصاحل ا

ألي مصلحة أخرى بنفس الوزارة أو اجلماعة احمللية أو املؤسسة أو املنشأة العمومية 
 ،دمة يف إطار نفس اخل

 تبقي على الوضعياانتقالية تُ  اأحكاميتجه تضمني مشروع القرار لذا، 
نشاط عمال مببدأ الال  اأو توسيع اتغيري  تتطلب تلك اليت الوخاصة السابقة 
  الوضعيات القانونيةاستقرار 

 

 مشروع كراس الشروط : خبصوص .2
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  الثاين:الفصل خبصوص  
جلملة إىل على إمكانية جلوء صلب هذا الفصل مت التنصيص  جر توزيع 

لنسبة للمغازات متعددة األجنحة دون  التزود عن طريق التوريد وكذلك الشأن 
لتفصيل وهو إقصاء ليس له ما يربره  إضافة إىل أنه خمل مببدأ املساواة  جر التوزيع 

  بني املؤسسات االقتصادية.
  الرابع:الفصل خبصوص  

...ال يضع على ذمة العموم إال املواد اإلعالمية اليت  "الفصل أنهذا جاء  -
 ..."صنع ...و خبالف ذلك ،يتعّني الزالت تُ 

  

من املتجه التأكيد و اإلبقاء على املبدأ املتمثل يف اقتصار ويف هذا اإلطار فانّه 
 40القانون عدد ضمن  ءصنع وترك االستثنااملواد اإلعالمية اليت الزالت تُ البيع على 

  واإلشهار التجارياملتعلق بطرق البيع  1998جوان  02املؤرخ يف  1998لسنة 
  

لنقطة  - جر توزيع املواد اإلعالمية أن يقدم ضرورة من الفصل الرابع  4جاء 
للغة العربية " ئق تقنية ...تكون   ."االنقليزية أومع املواد و

  

للغة من املعلوم أن ئق  لتايل وجب  اوليس خيار  اواجب يعدّ  العربية تقدمي الو و
للغة العربية و بلغة أخرى حسب التنصيص على وجوب  ئق  تقدمي هذه الو

  االختيار
الفقرة قبل األخرية على أنه " ويف كل احلاالت ،يتحّمل املصرح نصت  -

يكون حسب نفس الفصل مسؤولية مطابقة املنتوج ..."علما وأن املصرح ميكن أن 
جر التوزيع اذا كان موردا  إذاإما املنتج     .كان املنتوج مصنعا حمليا أو 

  

املسؤولية يف كل هو الذي يتحمل التاجر املوزع  التنصيص على أنجيب 
لسنة  117من القانون عدد عدد  10قا للفصل يطبت احلاالت  وليس املصرّح وذلك

 املتعلق محاية املستهلك 1992
  الخامس الفصل بخصوص: 
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ن موضوع االستشارة   ىن كراس الشروطعلى مع التوزيع جر  الفصل هذا  ألزم
يق شخص أخر طبيعي أو معنوي دون يوفر خدمات ما بعد البيع بنفسه أو عن طر 

جر التوزيع و الطرف اآلخر.    حتديد العالقة الرابطة بني 
  

يتجه التنصيص على أنه يف حالة عدم توفر خدمات ما بعد البيع من لذا،
جر التوزيع ،فانه يتعّني اللجوء اىل عقد مناولة لتحديد الشخص الذي  طرف 

توفريه لشروط خدمات  ملدىملية مراقبته القيام بعذلك حىت  يتسىن سيحل حمله و 
  ما بعد البيع.
  السابع  الفصلبخصوص:  
جر التاشرتط  يع للمواد املدرسية و املكتبية "أن ال يقل ز و الفصل السابع يف 

نوي أو ما يعادهلا  تعذر ذلك تشغيل  وإذامستواه التعليمي على السنة الرابعة 
  "شخص يتوفر فيه هذا الشرط

ذا الفصل أن الشرط املضّمن به من شأنه أن ميّثل حاجزا أمام  يُتبّني مما جاء 
  .فئة كبرية من التونسينيلفرص االستثمار وحتديد الدخول هلذا القطاع 

  

لذا وجب التخلي عنه ملخالفته ملبدأ تكافؤ الفرص واملساواة أمام حرية 
  االستثمار.
 2018  جويلية  31صدر هذا  الرّأي عن الجلسة العاّمة بتاريخ  و 

محمد  الّسادة  السيدات  و وعضـويّة    رضا بن محمودبرئـاسة السيد  
وأكرم الباروني  العيادي وعمر التونكتي وريم بوزيان وسندس الشيخ  

  المقرر العام السيد محمد شيخ روحه وكاتب الجلسةومصطفى باللطيف و 
  .السماتيالسيد نبيل  

 

 

  سالرئيـــ                                                                                                    
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  رضا بن محمود                                                      

                                                  
  

  
    

    

                                       
  


