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                                      ،الحمد                                                                  التّونسيّة  لجمهوريّةا
  المنافـسة  مجلـس 

  العامة  الجلسة    
  .خدمات املراقبة الفنّية  :القطاع

  
  182685  عدد  الرّأي

  المنافسة  مجلس  عن  الّصادر

  2018  ديسمبر 13 بتاريخ
  

  املنافسة، جملس إنّ       
لس حتت  2018 أكتوبر 16 يف املؤرّخ التجارة وزير مكتوب على اإلّطالع بعد       واملرّسم بكتابة ا
لس  تضّمناملو  182685عدد  ملصادقةقرار مشروع حول طلب رأي ا على كرّاس الشروط  يتعّلق 

حداث جلنة مكّلفة مبتابعة تنفيذه  ألحكام  وفقاوذلك اخلاّص بتنظيم ممارسة نشاط املراقبة الفنّية و
عادة تنظيم املتعّلق و  2015سبتمرب  15 املؤرّخ يف 2015لسنة  36من القانون عدد  11الفصل 

  .ملنافسة واألسعارا

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  القانون على اإلّطالع وبعد       واملتعّلق 
  .واألسعارتنظيم املنافسة 

 وصيغ إجراءات بضبط واملتعّلق 2016 أوت 19 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1148 عدد األمر وعلى      
  .الّرتتيبّيةالتشريعّية و  الّنصوص مشاريع حول املنافسة لس الوجوبّية االستشارة

 اإلداري الّتنظيم بضبط واملتعّلق 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى      
  .املنافسة جملس أعمال وسري واملايل
لس أعضاء استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد        13 اخلميس يوم جللسة القانونّية الّصيغ وفق ا

  .2017جويلية 
  .القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد      
    .الكتايب هتقرير ملّخص ل تالوة يف اصر السيفاويالسّيد الن املقّرر إىل ستماعاال وبعد      
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  :يلي  ما  على  المنافسة  لمجلس  العاّمة  الجلسة  رأي  استقرّ   المداولة  وبعد
.I اإلستشاري  ملفّ تقديم ال:  
  :اإلستشارة  موضوع.  1

ملصادقة على كرّاس الشروط اخلاص مبمارسة نشاط املراقبة  مشروع القرار الراهن يندرج       املتعّلق 
 11املؤرّخ يف  2018لسنة  417عدد  احلكومي من األمر 4يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل الفنّية 
صدار القائمة احلصريّة لأل 2018ماي  وقائمة الرتاخيص  نشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيصواملتعّلق 

       .اإلداريّة الجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها
نشاط املراقبة الفنّية ضمن قائمة تراخيص ممارسة األنشطة االقتصاديّة اليت سيتّم ورد هذا، وقد       

مللحق عدد  واليت سيتّم تعويضها بكرّاس  ملشار إليه أعالهمن األمر ا 2حذفها املنصوص عليها 
  . هذا النشاطمثل لتنظيم ممارسة الشروط 

اليت  اإلشكالّياتتاليف مجلة  إىلأيضا ض األحكام الواردة مبشروع القرار املعرو دف و ، هذا      
ملصادقة على كرّاس املتعّلق  2000فيفري  22تطبيق مقتضيات قرار وزير الصناعة املؤرّخ يف طرحها 

حتسني جودة اخلدمات املقّدمة من الشروط اخلاص بضبط مقاييس الرتخيص هلياكل املراقبة الفنّية وإىل 
   . قبل هياكل املراقبة

ياكل املراقبة أبدى رأيه يف مشروع  أن لس املنافسةأّنّ◌ه قد سبق وجتدر اإلشارة       قرار يتعّلق 
غري أنّه مل يتّم  2017 جويلية 13الصادر بتاريخ  172635ي االستشاري عدد وذلك مبقتضى الرأالفنّية 

لرائد الرمسي.        إصدار هذا القرار ونشره 
 اإلطار التشريعي والترتيبي:.  2

  مجلة من النصوص القانونيّة والرتتيبّية نذكر من أّمهها:  إىل خيضع نشاط املراقبة الفنّية       
املتعّلق ببناء ومّد واستغالل قنوات ذات  1982جوان  30املؤرّخ يف  1982لسنة  60القانون عدد  -

لضغط كما ّمت تنقيحه املصلحة العاّمة املعّدة لنقل سوائل الوقود الغازيّة   وإمتامهواملائعة أو املمّيعة 
  ؛1995جوان  12املؤرّخ يف  1995نة لس 50عدد  لقانون

 70القانون عدد  وإمتاماملتعّلق بتنقيح  2005أكتوبر  3املؤرّخ يف  2005لسنة  92القانون عدد  -
   ين العتماد هيئات تقييم املصادقة؛نظام وط حداثواملتعّلق  1994جوان  20املؤرّخ يف  1994لسنة 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - املتعّلق 

  واألسعار؛
كما ّمت الصادر يف ترتيب اآلالت البخاريّة على األرض   1932أكتوبر  25األمر املؤرّخ يف  -

ألمر املؤرّخ يف   ؛ 1955ديسمرب  8تنقيحه 
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 املتعّلق برتتيب اآلالت ذات الضغط الغازي؛ 1956جويلية  12األمر املؤرّخ يف  -
البناء املتعّلق مبوجبات األمن يف صناعة  1962أفريل  18املؤرّخ يف  1962لسنة  129األمر عدد  -

 وخاّصة العنوان الثاين منه؛
تراتيب محاية العّمال املتعّلق بتنظيم  1975جويلية  28املؤرّخ يف  1975لسنة  503األمر عدد  -
ئّية؛يف   املؤّسسات اليت تستخدم التّيارات الكهر

اللجنة الوطنّية للمراقبة  حداثاملتعّلق  1986أفريل  12املؤرّخ يف  1986لسنة  482األمر عدد  -
  بدون إتالف؛ 

املتعّلق بضبط معايري اعتماد هيئات  2006ماي  8املؤرّخ يف  2006لسنة  1340األمر عدد  -
 وضبط تركيبة جلنة االحتكام وسري أعماهلا؛ وإجراءاتهتقييم املطابقة 

صدار القائمة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417عدد  احلكومياألمر  - املتعّلق 
احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّة الجناز مشروع وضبط 

  األحكام ذات الصلة وتبسيطها؛ 
وخزن  إنتاجوالصادر يف ترتيب آالت  1956ديسمرب  14قرار وزير األشغال العمومّية املؤرّخ يف  -

 ملضغوطة أو املمّيعة أو الذاتّية؛ أو استخدام أنواع الغازات ا
املتعّلق برتتيب اللحام يف اجلوانب املذّوبة  1957ماي  24قرار وزير األشغال العمومّية املؤرّخ يف  -

لغاز؛على احلديد أو الفوالذ   على اآلالت ذات البخار والضغط 
ملصادقة  1986جانفي  16قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرّخ يف  - على املواصفات املتعّلق 

ملصاعد ومصاعد األمحال؛  التونسّية املتعّلقة 
ملصادقة على املواصفات  1987سبتمرب  9قرار وزير الصناعة والتجارة املؤرّخ يف  - املتعّلق 

 منشآت نقل الفحوم اهليدروجينّية السائلة بواسطة القنوات؛التونسّية املتعّلقة بسالمة 
ملصادقة على املواصفات  1991نوفمرب  12االقتصاد الوطين املؤرّخ يف قرار وزير  - املتعّلق 

لغاز الطبيعي؛  التونسّية املتعلّقة بقواعد تركيب األجهزة واملعّدات املشتغلة 
ملصادقة على كرّاس الشروط اخلاّص  2000فيفري  22قرار وزير الصناعة املؤرّخ يف  - املتعّلق 

 بضبط مقاييس الرتخيص هلياكل املراقبة الفنّية؛
ملراقبة الدوريّة لقوارير غاز  2011مارس  25عة والتكنولوجيا املؤرّخ يف قرار وزير الصنا - املتعّلق 

    البرتول املسيل.
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  :قرارمحتوى المادي لمشروع ال. ال3
الصناعة واملؤّسسات الصغرى  يوزير صادر عن مشرتك تضّمنت االستشارة الراهنة مشروع قرار    

اخلاّص بتنظيم شروط الوكرّاس فصال  14يتكّون من واملتوّسطة والتنمية واالستثمار والتعاون الدويل 
  إلضافة إىل وثيقة شرح األسباب. ممارسة نشاط املراقبة الفنّية 

  :كما يلي  فصال 23مقّسمة إىل عناوين  4على كرّاس الشروط   تويحيو     
  ألحكام العاّمة ويتكّون من  .فصول 7العنوان األّول يتعّلق 
  فصول. 4العنوان الثاين يتعّلق بشروط ممارسة نشاط املراقبة الفنّية ويتكّون من 
 الختبارات الرمسّية  فصلني. من  كّونويت العنوان الثالث يتعّلق بشروط القيام 
  اللتزامات احملمولة على هيكل املراقبة ويتكّون من العنوان الرابع   فصول. 10يتعّلق 

  .II  المرجعيّةالسوق   دراسة:  
لتجهيزات والشبكات املعّدات و الآلالت و املراقبة الفنّية خدمات سوق ب استشارة احلالتعىن      

نصوص قانونّية وترتيبّية مبوجب  اخلاضعةو املتواجدة مبختلف املؤّسسات واملنشآت الصناعّية والبرتولّية 
  . ختلف أصناف املراقبة الفنّيةمل
    :العرض والطلبخصائص   .1

 وثالثني ةمخسوجود إىل تشري املعطيات املستقاة من وزارة الصناعة واملؤّسسات الصغرى واملتوّسطة      
على شهائد االعتماد طبقا متحّصلة فقط عشرة منها ملمارسة نشاط املراقبة الفنّية هيكل مرّخص له 

  .يف خمتلف أصناف املراقبة ISO/CEI 17020للمواصفة 
  :على شهائد االعتمادوحيوصل اجلدول التايل هياكل املراقبة الفنّية املتحّصلة    
 

  هيكل املراقبة الفنّية
 VERITASالشركة التونسّية للمراقبة 

 BECAمكتب التجارب والتحاليل واملراقبة 
 APAVEوكالة املراقبة الفنّية الدولّية 

 BCATمكتب املراقبة واإلحاطة التقنّية 
 Securasاملراقبة الفنّية سالمة البناءات والتجهيزات سيكوراس 

 TCTتقنية املراقبة تونس 
 TICتقنية التفتيش واملراقبة 

 Tunisie S.G.Sالشركة العاّمة للمراقبة 
 Maghreb Contrôleشركة 

 WTIالشركة العاملّية لتقنيات التفتيش 
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املؤّسسات واملنشآت الصناعّية من قبل عدد هاّم من خدمات املراقبة الفنّية وينبع الطلب على      
لسوق التونسّية واآلالت والتجهيزات واليت تعتمد يف نشاطها على املعّدات  والبرتولّية الناشطة 

ئّية وال والشبكات   . برتولّية اخلاضعة ملختلف أصناف املراقبة الفنّيةالكهر
وختضع أسعار خدمات املراقبة الفنّية املسداة من قبل هياكل املراقبة املرّخص هلا إىل نظام احلريّة     

ا طبقا ل لتايل تتحّدد مستو        العرض والطلب. قاعدةو

  :اإلطار التنظيمي لنشاط المراقبة الفنيّة.  2
قرار مبقتضى  الرتخيص املسّبقإىل نظام من قبل هياكل املراقبة نشاط املراقبة الفنّية ممارسة ّمت إخضاع   
ملصادقة على كرّاس شروط اخلاص بضبط ي 2000فيفري  22بتاريخ وزير الصناعة ر عن دصا تعّلق 

   هلياكل املراقبة الفنّية. مقاييس الرتخيص
لنسبة  إسنادويتّم      لكّل صنف من أصناف املراقبة الفنّية املطلوبة الرتاخيص هلياكل املراقبة الفنّية 

الفنّية و  اإلداريّةوالشروط  اإلجراءاتسنوات قابلة للتجديد وحسب نفس  3بقرار من وزير الصناعة ملّدة 
اليت ّمت إحداثها مبقتضى معّلل من جلنة الرتاخيص  رأي إىلواملهنّية املّتبعة للحصول عليه وذلك استنادا 

  القرار املاّر ذكره. 
لنظر يف مطالب اهلياكل املعنّية مبمارسة نشاط املرقبة الفنّية بتسجيل       وتقوم جلنة الرتاخيص املكّلفة 

الشروط املنصوص عليها بكرّاس الشروط بقائمة هياكل املراقبة الفنّية املرّخص اهلياكل اليت تتوّفر فيها 
 هلا.

  :وأصنافها  المراقبة الفنيّةأنواع    . 3
يكل املراقبة الفنّية كّل هيكل       سداء خدمات املراقبة الفنّية لآلالت واملعّدات يقصد  يقوم 

والشبكات اخلاضعة مبوجب نصوص قانونّية وترتيبّية للمراقبة الفنّية الرمسّية واملسّبقة أو الدوريّة واختبار 
ا العمل.     مدى مطابقتها للمتطّلبات اخلصوصّية واملواصفات والرتاتيب اجلاري 

ا هياكل املراقبة املرّخص هلا من طرف الدولة ة دف املراقبة الفنيّ و       متطّلبات ضمان  إىلاليت تقوم 
واحلفاظ  املتعّلقة بنشاط املؤّسسات واملنشآت الصناعّية والبرتولّيةالصناعّية السالمة والتحّكم يف املخاطر 

اهلاّمة واإلسرتاتيجّية املنتصبة بكامل على النسيج الصناعي ملختلف القطاعات واألنشطة الصناعّية 
ت اجلمهوريّة.    وال

املراقبة الرمسّية واملراقبة املسّبقة أو  من املراقبة الفنّية مها نوعنيب تقوم هياكل املراقبة الفنّيةوهلذا الغرض      
  الدوريّة. 
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ائّية عند استالم املصنوع أو مراقبة دوريّة عند  ملراقبة الرمسّيةويقصد       االستعمال كّل مراقبة 
اليت ختضع لنصوص قانونّية وترتيبّية وللمواصفات  لآلالت واملعّدات ذات الضغط الغازي أو البخاري

مني س دف إىل سالمة استغالل هذه األخرية و ا العمل واليت    المة األشخاص. اجلاري 
ألصناف التالية:        ويتعّلق هذا النوع من املراقبة 

 .اآلالت ذات الضغط البخاري. 1صنف املراقبة أ : 
  اآلالت ذات الضغط الغازي. 2أ.صنف املراقبة : 
 .وقات السائلة عرب واحملر : معّدات نقل الغاز القابل لالحرتاق  3صنف املراقبة أ

بيب.    األ
أّما املراقبة املسّبقة أو الدوريّة فهي عبارة عن مراقبة مسّبقة الستالم املصنوع لالستعمال أو دوريّة      

دف عند االستعمال  مني مطابقة  إىللآلالت واملعّدات والشبكات اليت ختضع لنصوص قانونّية و
ا. التنفيذ عند الصنع واستخدام تلك املعّدات للمواصفات والنصوص الرتتيبّية ا    ملعمول 

  : وهي أصناف 3 إىلاملراقبة هذا النوع من نقسم ي ،بدورهو      
 شبكات الغاز يف امليادين الصناعّية:  1.ب صنف املراقبة. 
  ئّية يف امليادين الصناعّية:  2.بصنف املراقبة  .الشبكات الكهر
  آالت الرفع واملصاعد : 3.بصنف املراقبة.       

  :الفنيّونالمراقبون    . 4
ملراقب الفّين كّل شخص      لقيام بعملّيات املراقيقصد  وتتّوفر فيه ة بمكّلف صلب هيكل مراقبة فنّية 

لكفاءة العلمّية واملهنّية  بكرّاس املنصوص عليها املطلوبة واخلربة مجلة من الشروط واملقاييس املتعّلقة 
  . املراقبة الفنّيةهياكل الشروط املنّظم لنشاط 

ملراقبة وتقوم     وزارة الصناعة واملؤّسسات الصغرى واملتوّسطة بتسجيل األشخاص املخّول هلم القيام 
  .املراقبني املرّخص هلم بقائمةالفنّية 

  :اعتماد هياكل تقييم المطابقة  . 5
حداث  1994جوان  20املؤرّخ يف  1994لسنة  70من القانون عدد  2يعّرف الفصل     واملتعّلق 

نّه اعرتاف رمسي من قبل السلطات املختّصة بشأن  نظام وطين العتماد هيئات املطابقة  االعتماد 
ملطابقة أو هيئة املراقبة  أو خمرب االختبار يسمح مبنح العالمات أو الشهادات أو كفاءة هيئة الشهادة 

العتماد على استقصاء أو تقييم.    إعداد التقارير يف جمال ما و
لس الوطين لالعتمادهليئة تقييم املطابقة الراغبة فيه من قبل ومينح االعتماد      احملدث مبقتضى  ""ا

ق بتنقيح وإمتام القانون تعلّ وامل 2005أكتوبر  3خ يف ؤرّ امل 2005لسنة  92قانون عدد المن  8الفصل 
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سة الراغبة يف االعتماد وذلك مبقتضى قرار من املدير ة للمؤسّ بعد تقومي الكفاءة الفنيّ املشار إليه أعاله 
يف تركيبتها  اذه بناء على رأي مطابق من جلنة اعتماد حتدث للغرض وتضمّ اختّ  العام للمجلس يتمّ 

م العلميّ    .ةأعضاء مشهود هلم بكفاء
ترخيص على هياكل املراقبة الفنّية أحد الشروط األساسّية حلصول ويعترب احلصول على االعتماد     

 من ممارسة هذا النشاط. ميّكنها 

تطبيق مقتضيات قرار وزير الصناعة المؤّرخ في    بخصوص  المطروحة  اإلشكاليـّاتأهّم    . 6
  : 2000فيفري   22

فيفري  22اإلشكالّيات اليت طرحها تطبيق مقتضيات قرار وزير الصناعة املؤرّخ يف تتمّثل أهّم      
ملصادقة على كرّاس الشروط اخلاص بضبط مقاييس الرتخيص هلياكل املراقبة الفنّية يف  2000 واملتعّلق 

  النقاط التالية: 
  ضعف مستوى وجودة خدمات املراقبة الفنّية اليت تسديها هياكل املراقبة املرّخص هلا لفائدة

 نشآت واملؤّسسات الصناعّية والبرتولّية.امل
 مج نظام االعتماد طبقا عدم رغبة بعض هياكل امل راقبة الفنّية املرّخص هلا يف االخنراط يف بر

  .ISO/CEI 17020للمواصفة 
  عدم التنصيص على قائمة املعّدات والتجهيزات املطلوبة والواجب توفريها من قبل هيكل

ة هذه اهلياكل للتّطور عدم مواكبة أغلب أنشط إىلأّدى الفنّية وهو ما املراقبة الفنّية للقيام مبهّمة املراقبة 
  يف جودة اخلدمات املسداة.وأثّر بصفة سلبّية  بصفة سلبّية  التكنولوجي احلاصل

  ّني عدم التنصيص بصفة واضحة على مّدة التكوين واخلربة والرسكلة لفائدة املراقبني الفني
 اخلدمات.التابعني للهياكل املرّخص هلا للقيام بعملّيات املراقبة الفنّية لضمان جودة 

 لكفاءة واخلربة املهنّية ف يف جمال التسيري والتصرّ  عدم التنصيص على شروط واضحة تتعّلق 
لنسبة للمسؤول التقين للهيكل.يف هيكل   املراقبة 
  بيب للغاز تطابق صنف املراقبة لنسبة ألصناف املراقبة اخلاّصة مبعّدات النقل عرب األ الفنّية 

 قات السائلة.القبل لالحرتاق واحملرو 
  حصول عديد  إىلعدم حتديد عدد الرتاخيص املسّلمة للمراقبني الفنّيني األمر الذي أّدى

لكفاءة املطلوبة.  تراخيص يف عّدة أصناف من املراقبة دوناملراقبني على   متّتعهم 
  االختصاصات العلمّية املطلوبة للرتخيص خاّصة عدم التنصيص على الشهائد العلمّية و

   للقيام بعملّيات املراقبة الفنّية. بني للمراق
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.III   المجلس:عن   
العتماد على املعطيات مشروع  بعد االّطالع على حمتوى مشروع القرار و       كرّاس الشروط و

املتحّصل عليها من دراسة السوق ذات الصلة، فإّن املشروع املذكور ال يثري من جانب جملس املنافسة 
ملنافسة، لكّنه يستدعي إبداء املالحظات التالية:   أّي إشكال جّدي يتعّلق 

لنظر يف ملّفات  من مشروع قرار املصادقة على إحداث جلنة فنّية 2نّص الفصل  .1 تكّلف 
ا بصفة واضحة، إذ  اهلياكل الراغبة يف ممارسة نشاط املراقبة الفنّية أو جتديدها دون حتديد صالحّيا
اعتمد صيغة الذكر وليس احلصر من خالل عبارة "وتتوّىل خاّصة" ممّا يعين أنّه ميكنها االضطالع مبهاّم 

ديد كاّفة الصالحّيات املمنوحة هلذه اللجنة صلب هذا أخرى مل يتّم التنصيص عليها، لذلك يّتجه حت
ملطّة األوىل من هذا  فضال عن ذلك فقدالفصل وحذف عبارة "خاّصة" جتّنبا لكّل غموض.  جاء 

الفصل أّن من املهاّم املوكولة للجنة الفنّية "تسجيل اهلياكل اليت تتوّفر فيها الشروط املنصوص عليها 
ذ حكام الفقرة بكرّاس الشروط امللحق  ا القرار بقائمة هياكل املراقبة الفنّية" كما ّمت التأكيد عليها 

اليت تنّص على أنّه: " جيب على كّل شخص يرغب يف ممارسة نشاط املراقبة الفنّية  5األوىل من الفصل 
لفصل  يداع مطلب لدى كتابة اللجنة الفنّية املنصوص عليها  من هذا القرار قصد  2أن يقوم 

ويفهم من ذلك أّن متكني هذه اللجنة من صالحّية تسجيل امسه بقائمة هياكل املراقبة الفنّية". 
وهو ما يعترب مبثابة  يل" جتعل ممارسة النشاط املذكور مقرتنة ضمنّيا مبوافقة هذه األخرية"التسج

 الرتخيص. 
لفصول املشار إليها أعاله عن رغبة        ممارسة نشاط  إبقاءيف  اإلدارةوتوحي األحكام الواردة 

من األمر احلكومي  4فصل المقتضيات خاضعا لنظام الرتخيص املسّبق مبا يتعارض مع املراقبة الفنّية 
صدار القائمة احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417عدد  واملتعّلق 

 .اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّة الجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها
األمر املشار إليه وتناغما مع التوّجه وتعّني لذلك مراجعة هذه األحكام على حنو يتالءم ومقتضيات 

    ص املسّبقة وتبسيط اإلجراءات اإلداريّة. إىل حذف الرتاخي اهلادف
إلضافة إىل من مشروع قرار املصادقة  9و  8و  7تضّمنت الفصول  .2 العبارات التالية:" 

ا العمل ...". و  لقوانني والرتاتيب اجلاري  ت املنصوص عليها  لس يف هذا اإلطار العقو يقرتح ا
ت  إلضافة إىل العقو ا العمل" والتنصيص حذف عبارة " لقوانني والرتاتيب اجلاري  املنصوص عليها 

ت اليت ميكن أن يتعّرض هلا املخالف ألحكام كرّاس الشروط  بصفة واضحة ودقيقة على العقو
إلضافة إىل عقوبيت التعليق الوقيت والتوقيف النهائي ملمارسة مثل هذا النشاط، مع حتديد درجات هذه 
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ت حسب خطور  ا حّىت يكون كّل ممارس لنشاط املراقبة الفنّية على دراية واضحة بواجباته العقو
اللتزامات القانونّية احملمولة على عاتقه. ر أو النتائج اليت ميكن أن يرتّتب عنها إخالله  آل  و

وذلك بتعويض عبارة "من الفصل  12يتعّني تدارك اخلطأ الشكلي الطارئ على أحكام الفصل  .3
    من كرّاس الشروط".  9اس الشروط" بعبارة "من الفصل من كرّ  10

سة 2018 ديسمرب 13 بتاريخ املنافسة لس العاّمة اجللسة عن الرأي هذا وصدر         السّيد بر
ن واخلموسي بوعبيدي حمّمد العي والّسادة اتالسّيد وعضويّةرضا بن حممود  معز و ادي ورمي بوزّ

لسعود وخالد السّالمي أكرم الباروين و العبيدي  للطيفوسامل   وحمّمد شكري رجب ومصطفى 
                   .نبيل السمايت السّيد وكاتب اجللسة حمّمد شيخ روحهحبضور املقّرر العام السّيد و 

    .الـرئيــس                                                                           
 

 


