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   اجلمورية التونسيــة

  الحمد                                                          وزارة التجارة       

  جملس املنافسـة      
 **الرأي االستشاري**     
 182687عدد     

  
  

 مشرتكمشروع قرار املوضوع: 

   مهنة عون إشهار جتاريممارسة  القطـاع:
     

 
    

   182687الرأي عدد 

   2018 ديسمرب 13الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 
  

،إّن جملس املنافسة  

لس بتاريخ   أكتوبر 30بعد االّطالع على مكتوب وزير التجارة املرّسم بكتابة ا
لس حول مشروع  2018 ووزير التنمية  وزير التجارة مشرتك بنيقرار واملتضّمن طلب رأي ا

ملصادقة على كراس شروط ممارسة  واالستثمار و التعاون الدويل مهنة عون إشهار يتعلق 
  .جتاري

املتعّلق  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد
  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.

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

  اجراءات املتعّلق بضبط  2016 أوت 19 املؤرخ يف 2016 لسنة 1148 عدد وعلى األمر
لس املنافسة حول مشاريع النصوص    التشريعية و الرتتيبية،وصيغ االستشارة الوجوبية 



 2 

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية 
  .2018 ديسمرب 13  اخلميسجللسة يوم 

    .وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين

  السّيد سفيان طرميز  يف تالوة تقريره الكتايب. وبعد االستماع إىل املقّرر

I:تقدمي امللف  
  

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

عادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015 طلب السيد وزير الّتجارة مبقتضى املكتوب ،املتعلق 
لس  1785 عدد رأي ،  182687 حتت عدد 2018 أكتوبر 30 بتاريخواملرّسم بكتابة ا

 تجارة ووزير التنمية و االستثمارمشرتك بني وزير الجملس املنافسة حول مشروع قرار 
ملصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة عون إشهار جتاريو    .التعاون الدويل يتعلق 

  

 اإلطار العام لالستشارة:.1
 417كومي عدد احل تنفيذ األمرإطار يتنّزل مشروع القرار موضوع االستشارة يف 

صدار القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية امل 2018ماي  11ؤرخ يف امل 2018لسنة  تعلق 
اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة 

ميكن للوزارات والّسلط اإلدارية ه الذي ينص على أنه " من 4لفصل وخاصة ا، وتبسيطها
أن ختضع األنشطة اإلقتصادية املنصوص عليها  ...أشهر  )6(املختصة يف أجل أقصاه ستة 

من هذا األمر احلكومي إىل كراسات شروط يتم إصدارها بقرار مشرتك من  2مللحق عدد 
إلستثمار   ."الّسلطة املعنية والوزير املكلف 

  

مر نتائج املسار التشاركي الذي مت إقراره مبقتضى األ منويعترب هذا األمر احلكومي  
 71 عدد القانونوالذي أدى إىل إصدار   2012 أوت 14 يف مؤرّخ 2012 لسنة 1682عدد 

 الذي ينص على أنه " املتعلق بقانون االستثمار 2016 سبتمرب 30 املؤرخ يف 2016 لسنة
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أشهر املذكور أعاله أن  )6(ميكن للوزارات والّسلط اإلدارية املختصة يف أجل أقصاه ستة 
مللحق عدد  االقتصاديةختضع األنشطة  من هذا األمر احلكومي إىل   2املنصوص عليها 

   . الستثماركراسات شروط يتم إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنية والوزير املكلف 
  

 موضوع االستشارة القرارفقة ملشروع عليه وثيقة شرح األسباب املر  نّصت هو ماو 
واليت أكدت أن إخضاع ممارسة مهنة عون اإلشهار التجاري لكراس شروط ،يتماشى وروح 

الستثمار ملا يتسم به نظام كراس الشروط من مرونة  2016لسنة  71القانون عدد  املتعلق 
و التشجيع على        اهم يف دفع املبادرة اخلاصة يسمبا من شأنه أن  يف اإلجراءات 

  إحداث املؤسسات االقتصادية ومواطن الشغل .
  

أحكاما ترتاوح بني بيان الّشروط القانونّية واملؤّهالت  لّشروطكرّاسات او تتضّمن  
األحكام العلمّية للّدخول إىل الّنشاط وهيئات وأساليب الّرقابة وسبل تتّبع املخالفات لتلك 

ت املستوجبة .   والعقو
  

اإلشــهار الّتجــاري يف تــونس كــان خاضــعا إىل أّن تعــاطي نشــاط عــون  اإلشــارةوتتعــّني 
 22نظـــام الّرتخـــيص وفقـــا ملـــا اقتضـــاه الفصـــل الّســـادس مـــن القـــانون عـــدد  يف مرحلـــة أوىل إىل

جـاري، والّـذي واملتعّلق بتنظيم مهنة عون اإلشهار التّ  1971ماي  25املؤرّخ يف  1971لسنة 
ممارسة مهنة عون إشهار خاضـعة ملوافقـة وزيـر االقتصـاد الـوطين بعـد أخـذ نّص على أّن "

  ". قافّية واألخباررأي وزير الّشؤون الثّ 
  

واملتعلّـــق حبـــذف  2001جويليـــة  10املـــؤرخ يف  2001لســـنة  66القـــانون عـــدد ّن إالّ أ
ليحــّل وضــع حــّدا لنظــام الّرتخــيص  الّرتاخــيص اإلداريّــة املســندة مــن قبــل مصــاحل وزارة الّتجــارة

جويليـــة  26مبقتضـــى قـــرار وزيـــر الّتجـــارة املـــؤرّخ يف  الـــذي صـــدرشـــروط الكـــرّاس نظـــام   حملـــه
2001.  

  الّرتاجع عن نظام كرّاس الّشروط والعودة إىل نظام الّرتخيص املسبق الحقا متّ مث 



 4 

القــانون واملتعّلــق بتنقــيح  2010 فيفــري 22 املــؤرّخ يف 2010 لســنة 13 عــدد مبقتضــى القــانون 
مـن خـالل مشـروع القـرار ليعـود مـن جديـد  1971ماي  25املؤرّخ يف  1971لسنة  22عدد 

  شروط.الكرّاس موضوع االستشارة الراهنة إىل نظام  
  

لس املنافسة أن أبدى رأيه يف  أمر يتعّلق مشروع هذا وجتدر اإلشارة إىل أنّه سبق 
ضمن  بضبط شروط وإجراءات منح وسحب الّرتخيص يف ممارسة مهنة عون إشهار جتاري

 . 2010 جوان 10الّصادر بتاريخ  102367الرّأي عدد 
 

 :املنّظم لقطاع اإلشهار الّتجاري اإلطار الّتشريعي والّرتتييب.2
 خيضع نشاط عون اإلشهار الّتجاري إىل الّنصوص الّتشريعّية الّتالية:

  

 ّلة التجاريّة  1959 أكتوبر 5 املؤرّخ يف 1959 لسنة 129 القانون عدد صدار ا املتعلق 
لّنصوص الالحقةمثلما ّمت   ،تنقيحها وإمتامها 

 املتعلق ببيان شروط مباشرة  1961 أوت 30 املؤرخ يف 1961 لسنة 14 املرسوم عدد
لقانون عددبعض أنواع النشاط التجاري   16 املؤرخ يف 1961 لسنة 46 واملصادق عليه 

لقانون عدد 1961 نوفمرب  ،1985 أوت 11 املؤرخ يف 1985 لسنة 84 واملنقح واملتمم 

 بتنظيم مهنة عون  واملتعّلق 1971ماي  25   املؤرّخ يف 1971 لسنة 22 عدد القانون
لقانون عدد   ،2010 فيفري 22 املؤرخ يف 2010 لسنة 13اإلشهار الّتجاري كما ّمت تنقيحه 

 املتعلق مبراجعة وتدوين التشريع  1976 جانفي 21 املؤرخ يف 1976 لسنة 18 القانون عدد
لصرف والتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية،  اخلاص 

  املستهلك حبماية املتعّلقو  1992 ديسمرب 7 يف املؤرّخ 1992 لسنة  117 عدد القانون، 

   مللكية األدبية  املتعلق 1994فيفري  24املؤرخ يف  1994لسنة  36القانون عدد   
 والفنية ،
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 صدار جملة  1994نوفمرب  28 يف املؤرّخ  1994 لسنة  122 عدد القانون املتعلق 
لنصوص الالحق  29وخاصة القانون عدد  ةالتهيئة الرتابية و التعمري كما مت تنقيحه وإمتامه 

  ،2009جوان  9املؤرخ يف  2009لسنة 
  لوقاية من مضارواملتعّلق  1998 فيفري 23املؤرّخ يف 1998لسنة  17القانون عدد 

 التدخني،

  لبيوعات  واملتعّلق 1998جوان  2املؤرّخ يف  1998لسنة  39القانون عدد
 لتقسيط،

  واملتعّلق بطرق البيع واإلشهار  1998جوان  2املؤرّخ يف  1998لسنة  40القانون عدد
 ،الّتجاري

  ملبادالت والتجارة  2000أوت  09املؤرخ يف  2000لسنة  83القانون عدد املتعلق 
 ،االلكرتونية

 صدار جمّلة  2000نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93عدد  القانون املتعلق 
لّنصوص الالحقة،   الّشركات الّتجاريّة مثلما ّمت تنقيحها وإمتامها 

  املتعلق حبماية عالمات الصنع  2001أفريل  17املؤرخ يف  2001لسنة  36القانون عدد
لقانون عدد   23املؤرخ يف  2007لسنة  50والتجارة و اخلدمات كما مت تنقيحه و إمتامه 

 ، 2007جويلية 

  أللعاب الرتوجيّية، 2002جويلية 9املؤرّخ يف  2002لسنة  62القانون عدد  واملتعّلق 
  املتعلق حبفز املبادرة  2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69القانون عدد

 االقتصادية،

  مللك  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  12القانون عدد إلشهار  واملتعّلق 
اورة له الّتابعة لألشخاص، ألمالك العقاريّة ا  العمومي للّطرقات و

  املتعلق بتنظيم جتارة التوزيع، 2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد 
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 والطباعة  حبرية الصحافة  املتعلق 2011 نوفمرب  2 يف املؤرخ 2011 لسنة 115 عدد املرسوم 
   والنشر،
 عادة تنظيم املنافسة  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 القانون عدد املتعّلق 

 واألسعار،
  املتعّلق بقانون االستثمار 2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد 
  املتعلق بضبط  2001ديسمرب  20يفاملؤرّخ  2001لسنة   2965األمر عدد

 مشموالت وزارة التجارة،
 فيفري املتعلق بضبط شروط وإجراءات  15املؤرّخ يف  2010لسنة  261 عدد األمر

اورة التابعة لألشخاص، الرتخيص يف مللك العمومي للطرقات واألمالك العقارية ا  اإلشهار 
 عتماد مسار تشاركي لتقييم  2012أوت  14املؤرخ يف  1682عدد  األمر املتعلق 

 االقتصادية ومراجعتها، األنشطةاملنظمة ملمارسة  اإلجراءات اإلدارية
 سي عدد  األمر املتعلق بتسمية  2016أوت  27املؤرخ يف  2016لسنة  107الر

 رئيس احلكومة و أعضائها،
  املتعلق بضبط  2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد

لس املنافسة حول مشاريع التشريعية و الرتتيبية ،  إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
  بتنظيم  قملتعلا 2016أوت  10 املؤرخ يف 2016لسنة  1164األمر احلكومي عدد

 و التعاون الدويل، رتثماسوزارة التنمية و اال
 سي عدد  األمر املتعلق بتسمية  2017سبتمرب  12املؤرخ يف  2017 لسنة124الر

 أعضاء احلكومة 

 صدار امل 2018ماي  11ؤرخ يف امل 2018لسنة  417كومي عدد احل األمر تعلق 
القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية إلجناز 

 منه، 4 لفصلا وخاصة مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها
  املتعلق بضبط  2005جوان  18قرار وزير التجارة و الصناعات التقليدية املؤرخ يف

       التقليدية  الصناعاتو  خدمات إدارية مسداة من قبل املصاحل التابعة لوزارة التجارة
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لنظر وشروط إسنادها وعلى مجيع النصوص اليت و  املنشآت واملؤسسات الراجعة إليها 
 نقحته أو متمته 

  املتعلق بضبط  2006 جويلية 19يف قرار وزير التجارة و الصناعات التقليدية املؤرخ
 الفرتة القصوى لتنظيم األلعاب الرتوجيية والقيمة القصوى للجائزة املرصودة هلا،

  املتعلق  2013جويلية  29قرار وزير تكنولوجيات االتصال و املعلومات املؤرخ يف
ملصادقة على كراس شروط املتعلق بضبط شروط و إجراءات توفري خدمات  االتصال 

 ذات احملتوى وخدمات االتصال التفاعلية،
  

      احملتوى املاّدي ملشروع القرار: .3
التعاون و التجارة ووزير التنمية و االستثمار  وزيرشرتك بني امل قرارال حيتوي مشروع

كراس الشروط  إىل املصادقة على منه ألولا تعّلق فصلنيموضوع االستشارة على الدويل 
لقرار مهنة عون إشهار جتاريمبمارسة املتعلق  والذي تضّمن ملحقني، ملحق  امللحق 

تضّمن األنشطة  2تضّمن تصريح ملمارسة مهنة عون إشهار جتاري وملحق عدد  1عدد 
للغة الفرنسية يف حني الفرعية ملهنة ع على نشر  نص الفصل الثاينون إشهار جتاري 

لرائد الرمسي للجمهورية التونسية   .القرار 
 اإدراجهّمت ال فص 12 على كراس الشروط موضوع االستشارة الرّاهنةمشروع  وحيتوي 

  : جاءت كالتايل أبواب مخسةضمن 

  الباب األّول: أحكام عاّمة
  ممارسة املهنة روطشاين: الباب الثّ 
  إجراءات ممارسة املهنة.الث: الباب الثّ 

ت اإلدارية الباب   الرابع:العقو
  اخلامس: أحكام انتقالية الباب

  

II قطاع اإلشهار التجاري تقدمي  
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 انتباه املتلّقي (املستهلك أو طالب اخلدمة) وحتثّه علىاإلشهار وسيلة اّتصال تشّد 
 ،لذلكانتخاب شخصّية سياسّية، اخنراط يف جمال ما)انتهاج سلوك معّني (شراء منتوج، 

  أصبح االشهار اليوم من بني الضواهر املمّيزة للمجتمعات االستهالكية العصرية عالوة 
على كونه أحد القطاعات اإلقتصاديّة احليويّة ،يستفيد من الّثورة املعلوماتّية لكي يكتسح 

ال الفعّ و هو السالح الناجع  فاإلشهار .جماالت جديدة تتيحها وسائل اإلّتصال احلديثة
القائم على امتداد األسواق و انفتاحها ما يُتيح للشركات املتعددة  صادياالقتللنظام 

قل وقت   .اجلنسيات الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املستهلكني 
  

 يتمثل يف الّتجاري يف تونس اإلشهار قطاع ينّظم نصّ  أّول صدر 1963 ويف سنة
 التونسّية للوكالة أسندالذي  1963 مارس 19 يف املؤرّخ 1963 لسنة 10 عدد املرسوم

 سنوات سوى تسع تدم االحتكارية مل الوضعّية هذه لكنّ  ، إلشهارختصاص ،اال لإلشهار
 22 عدد القانون وجه ليصدر أحسن على الّدور ذا القيام على الوكالة قدرة لعدم نظرا
 هذا ممارسة وخيضع هذا املرسوم أحكام ليلغي 1971 ماي 25 يف املؤرخ 1971 لسنة

 الّثقافّية الّشؤون وزير رأي أخذ بعد االقتصاد وزارة مصاحل عن صادر لرتخيص الّنشاط
  . واألخبار

  

 Promo غــــرار علــــى تــــونس يف اإلشــــهار وكــــاالت أوىل ّسســــت 1973 ســــنة ويف

ventes وMedia service القــانون  روط مبقتضــىإىل نظــام كــرّاس الّشــ االنتقــال، وذلــك قبــل
واملتعلّــــق حبــــذف الّرتاخــــيص اإلداريّــــة  2001جويليــــة  10املــــؤرّخ يف  2001لســــنة  66عــــدد 

  .املسندة من قبل مصاحل وزارة الّتجارة

ويضّم قطاع اإلشهار عديد املتدّخلني أّمههـم  املعلـن واملتلّقـي ووسـيلة اإلعـالم وأعـوان 
ريّة واملطــابع عنــدما يتعّلــق األمــر اإلشــهار الّتجــاري ودور اإلنتــاج عنــد تصــوير ومضــات إشــها

ت اإلشـــهاريّة لفائـــدة  ـــون مجـــع اإلعـــال ـــذين يتوّل ت والوســـطاء يف اإلشـــهار اّل بطباعـــة إعـــال
  وكاالت اإلشهار.
ــــعر وقــــد ورد ت لســــنة  22القــــانون عــــدد  مــــنلفصــــل األّول اإلعــــالن اإلشــــهارّي  في

واملتعلّــــق بتنظــــيم مهنــــة عــــون اإلشــــهار الّتجــــاري كــــاآليت:  1971مــــاي  25املــــؤرّخ يف  1971
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يعترب إعال إشـهارّ علـى معـىن هـذا القـانون العمـل الّـذي يتوّجـه بواسـطته معلـن إىل العمـوم عـن "
طريق املستندات اإلشهاريّة سواء مباشـرة أو بواسـطة عـون إشـهار للّتعريـف مبؤّسسـته أو منتوجاتـه 

  ."ه أو خدماتهأو خدماته قصد تنمية مبيعات
  

كــّل شــخص عــون اإلشــهار بكونــه " املــذكور الــث مــن القــانونكمــا عــّرف الفصــل الثّ 
طبيعّي أو معنوّي مهنته العاديّة مجع رغبات املعلن و حتقيقها مبختلف املستندات حسـب الّشـكل 

إلتّفاق مع املعلن   ".اّلذي يتوّىل خلقه 
  

وكــاالت إشــهار تضــّم فريقــا مــن  وينتصــب أعــوان اإلشــهار الّتجــاريّون عــادة يف شــكل
  املختّصني املكّلفني بتصّور العملّيات اإلشهاريّة وإجنازها ومتابعتها حلساب املعلنني.

  

ويّتخـــذ اإلشـــهار أشـــكاال متنّوعـــة يـــتّم فيهـــا املـــزج بـــني الطّـــابع الفـــّين واإلبتكـــار وبـــني 
ـال العديـد مـن توظيف علوم الّنفس واإلجتماع للّتأثري على املتلّقي، كما تسـتعمل يف  هـذا ا

بتكــــار وســــائط إاشــــطون يف هــــذا امليــــدان يف ويتنــــافس النّ  ،الوســــائط واملســــتندات اإلشــــهاريّة
  ئل اإلشهاريّة للمستهلك املستهدف.ساجديدة لتبليغ الرّ 

  

حيـث أصـبح الرتكيـز علـى  هل حتـول يف اسـرتاتيجياتو حصـولقد شهد قطـاع اإلشـهار  
علـــى غـــرار " style de vie"العامـــل الثقـــايف أي خلـــق ثقافـــة جديـــدة تقـــوم علـــى منـــط العـــيش

  . اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة
  

 ، franchise صاحبه تنمية تقنية  نظام االستغالل حتت التسمية األصلية هذا التطور
حيث أصبحت ممارسة هذا الصنف من اإلشهار تتم حتت تسميات أصلية حممية حبقوق 
امللكية الفكرية ضمن شبكات ضخمة تضم عددا من املتعاملني املتعاقدين معها والذين 

ستغالل نظمها التسويقية  ا التجارية املمّيزة و اخلاصة يتولون ممارسة نشاطهم حتت عالما
م مقابل انتفاعها مببالغ  ةالالزمة املساندة الفني مع توفري هلم طيلة فرتة العقد الذي يربطها 

 Publi Ticket"، " Ticket.Com" "،New Com" ة حممولة على مستغلي التسمية على غرار عالمةيلما

".  
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املشار إليه أعاله بعض املستندات اإلشهاريّة  1971 لسنة 22 عدد القانون عددولقد 
  :وهي ال غرييف فصله الثّاين على سبيل الذّكر 

  الّصحافة -
 ينماالسّ  -
 لفزةاإلذاعة و التّ  -
 قات املطبوعة القارّة أو املتحرّكةاملعلّ  -
ت عموميّ  -  ة.ة أو خاصّ الالّفتات القارّة أو املتحرّكة أو امللتصقة بعر
لبيوعــــات كوســــائل اإلشــــهار و قائمــــات البضــــائع والّنشــــرّ أدوات النّ مجيــــع  - ت يف هــــوض 

 ة أو مطبوعة.شكل أسفار عاديّ 
عــة جمــا مــن طــرف التّــاجر علــى فــع احلاملــة إلعــالن إشــهاري واملوزّ كــّل األدوات ذات النّ   -

 حرفائه.
شــرتاء كّميــة إة غــري املســابقات واأللعــاب الــيت ال يقــّدم فيهــا املشــاركون مســامهة ماليّــة خاّصــ -

 من منتوجات املعلن.
ويج واألخبــــار املعتــــربة كفيلــــة بنشــــر اإلعــــالن ّتصــــال والــــرتّ ة كــــل وســــائل اإلوبصــــورة عاّمــــ -

  أإلشهاري.
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ويعـــّد اإلشـــهار يف الوقـــت الـــرّاهن عـــامال رئيســـّيا يف تنافســـّية املؤّسســـة، فالقيـــام حبملـــة 
حهـــا يف حـــني أّن العـــدول عـــن  لتـــايل إمنـــاء أر ـــا و جحـــة يســـاهم يف تطـــوير مبيعا إشـــهاريّة 
رها، وهـو مـا يفّسـر  اإلشهار أو فشل محلة إشهاريّة قد يؤّدي إىل ركود يف نشاطها ورّمبـا إنـد

 اإلشهاريّة يف العـامل اإلستثمارات املوّجهة إىل هذا القطاع حيث قّدرت اإلستثمارات ضخامة
ا وكالة "سيغما لالستشـارة" حسب  املختّصـة يف تقـدمي إحصـاءات حـول سـوق 1دراسة أجنز

 أمريكــي خــالل ســنة دوالر مليــار 540,6 حبــوايل االتصــال أن مصــاريف احلمــالت اإلشــهارية

دة ، 2016 تطور االستثمارات يف حول  راسةالدّ  نفستشري .وكما  2015ة عن سن % 4بز
  كما يلي:  2016اىل  2010خالل السنوات من القطاع يف تونس هذا 

    التايل:املستندات اإلشهاريّة على الّنحو  على خمتلفستثمارات اإلشهاريّة وتتوزّع اإل

 مــــن مجلــــة اإلســــتثمارات  %61,6مليــــون دينــــار أي مــــا يســــاوي  135,05 الّتلفــــزة
ـــت نســبة منــواإلشــهاريّة، وقــد سّجـــلت اإلســتثمارات اإلشــهاريّة عــرب الّتلفــزة    %16,7قــّدر ب

  2015مقارنة بسنة 

 وقد تراجعت قيمة هذه اإلستثمارات مليون دينار ، 19,8 الّصحافة املكتوبة
  .2015 مقارنة بسنة % 10,3 بنسبة

 مليون دينار ، وقد سجلت اإلستثمارات اإلشهاريّة عرب الرّاديو نسبة  34,8الّراديو
  .2008 مقارنة بسنة %   8,8ـمنّو تقّدر ب
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  ـــــــــــــــــــــــ 

  Bilan médias 2016 et perspectives du marché 2017 en:تحت عنوان Sigma Conseil الدراسة السنویّة التي تنجزھا مؤّسسة    1
tunisie  

    

 ستثمارات اإلشهاريّة عـرب امللصـقات عرفت اإلمليون دينار ، وقد  22,7امللصقات
 .% 2015 بسنة 7,7 بـ نسبة منّو تقّدر
 ت  مليون دينار ،  7 األنرت

  

  :2016ن يف السوق التونسّية خالل سنة معل 20ويبّني اجلدول التايل ترتيب أهّم 
  :(الوحدة مليون دينار)

    
  
  

ت واالتصاالت  49,53                                                                        األنرت
  

                                                                                     38,02                                املواد الغذائية
   

    

                                                               13,87الرتفيه                                                                         السياحة و          :(الوحدة مليون دينار)

 8,61                                                                    املواد االستهالكية 
  

   8,33                                                                    املواد الصحية 
  

 7,39                                                          التجهيزات املنزلية 
  

 ENTRETIEN MENAGER                                   6,60الصيانة املنزلية  
  

   5,57                                                  التكوين و التعليم
  

 3,68                                             السيارات وتوابعها 
  

 2,64                                                       النقل
  

  2,32                                     القطاع العقاري 
  

  2,20                       املعارض و التظاهرات 
 

  2,19الطاقة                                    
  

ث و التأثيث   1,80                      األ
  

یة 
ھار

الش
ت ا

ارا
تثم

الس
ل ا

جم
ع م

وزی
ت

نة 
س

20
16

 
لیة

لتا
ت ا

عا
طا

الق
ى 

عل
 



 13 

  1,74                         التخفيضات
  
  
  
 

           :(الوحدة مليون دينار)
   14,2                         م موزايك ف

  

  8                      جوهرة ف م
     

  6,2                      إ ف م  
  

   3,7               م مشس ف
  

 2,6        أكسرباس ف م

 
III.  القراراملالحظات املتعّلقة مبشروع :  

لغاء رخصة تعاطي  املتعلقني وكراس الشروط بعد االطالع على مشروع القرار    
لنشاط يف الغرض وإمضاء   يداع تصريح  نشاط مهنة عون اإلشهار التجاري وتعويضها 

ما يثريان املالحظات التالية كراس شروط ،   :يتبّني للمجلس أ
       

 :بخصوص قـائمة اإلطّالعات   . 1
  املتعلـــق ببيـــان  1961 أوت 30 املـــؤرخ يف 1961 لســـنة 14 عـــددلنســـبة للمرســـوم

لقــانون عــدد "يتجــه إضــافة :شــروط مباشــرة بعــض أنــواع النشــاط التجاري  واملصــادق عليــه 
لقانون عـدد 1961 نوفمرب 16 املؤرخ يف 1961 لسنة 46  1985 لسـنة 84 واملنقح واملتمم 

 "،1985 أوت 11 املؤرخ يف

 تعلـــق امل 2018مـــاي  11ؤرخ يف املــ 2018لســـنة  417كــومي عـــدد احل ألمـــرلنســبة ل
صــدار القائمــة احلصــرية لألنشــطة االقتصــادية اخلاضــعة لرتخــيص وقائمــة الرتاخــيص اإلداريــة 

 4وخاصـة الفصـل " وضـبط األحكـام ذات الصـلة وتبسـيطها" يتجه إضافة :إلجناز مشروع

 منه،
 

 :يتجه االطالع على النصوص القانونية التاليةكما 
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 املتعلق مبراجعة وتدوين التشريع  1976 جانفي 21 املؤرخ يف 1976 لسنة 18 القانون عدد
لصرف والتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية،  اخلاص 

  مللكيـــة األدبيـــة  املتعلـــق 1994فيفـــري  24املـــؤرخ يف  1994لســـنة  36القـــانون عـــدد   
 والفنية ،
  ملبـادالت والتجـارة  2000أوت  09املـؤرخ يف  2000لسنة  83القانون عدد املتعلـق 

 ،االلكرتونية

  املتعلـــق حبمايـــة عالمـــات  2001أفريـــل  17املـــؤرخ يف  2001لســـنة  36القـــانون عـــدد
لقانون عدد  املؤرخ يف  2007لسنة  50الصنع والتجارة و اخلدمات كما مت تنقيحه و إمتامه 

 ، 2007جويلية  23
  املتعلــــق حبفــــز املبــــادرة  2007ديســــمرب  27املــــؤرخ يف  2007لســــنة  69القــــانون عــــدد

 االقتصادية،

  مللــك  2009مــارس  2املــؤرّخ يف  2009لســنة  12القــانون عــدد إلشــهار  واملتعلّــق 
اورة له الّتابعة لألشخاص، ألمالك العقاريّة ا  العمومي للّطرقات و

 املتعلق بتنظيم جتارة التوزيع، 2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69عدد  القانون 
 والطباعة  الصحافةحبرية   املتعلق 2011 نوفمرب  2 يف املؤرخ 2011 لسنة 115 عدد املرسوم 

 والنشر،
 عتمــاد مســار تشــاركي لتقيــيم  2012أوت  14املــؤرخ يف  1682عــدد  األمــر املتعلــق 

 االقتصادية ومراجعتها، األنشطةاملنظمة ملمارسة  اإلجراءات اإلدارية
  

 :من مشروع كراس الشروط 7بخصوص الفصل   . 2
  

يشرتط يف الشخص املعنوي أن يكون خاضعا «ينّص الفصل الّسابع على أنه   
للقانون التونسي وأن ال تتجاوز نسبة املسامهة األجنبية يف رأس املال اخلمسني 

) بصفة مباشرة أو غري مباشرة وأن يعهد وجو مبهام إدارة الشركة إىل 50%ملائة(
   »تونسي أو تونسيني
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لبالد  وجوب اشرتاط إىله اإلشارة يف هذا اخلصوص تتج   خضوع املتعامل االقتصادي 
لتايل ال يتطّلب التنصيص عليه  و بديهيالتونسية للقانون التونسي أمر  كانت   فان،و

لشخص اجلنسية التونسية يف ا شروطوجوب توفر الغاية من هذا الفصل هو التذكري ب
كل ذكر   فانه يكون ضروراملعنوي الذي يرغب يف ممارسة مهنة عون إشهار جتاري 

اليت هلا عالقة حبسب كل نوع الشروط اخلاصة إضافة إىل عامة الشروط الواجب توفرها 
ال.الناشطة من أنواع الشركات    يف هذا ا

  

لفصل  فاملقرتحلذا،    طبقا «مع إضافة عبارة  4إلغاء هذا الفصل و االكتفاء 
املتعلق ببيان شروط مباشرة  1961 أوت 30 املؤرخ يف 1961 لسنة 14 عددللمرسوم 

  .  » وخاصة الفصل الثالث منه بعض أنواع النشاط التجاري
  

برئـاسة   2018 ديسمبر 13و صدر هذا  الرّأي عن الجلسة العاّمة بتاريخ  
محمد العيادي وريم بوزيان  الّسادة   و  السيداتو عضـويّة    رضا بن محمودالسيد  

و شكري رجب و سالم بالسعود والخموسي بو عبيدي ومعز العبيدي وخالد  
العام السيد محمد شيخ  السالمي وأكرم الباروني ومصطفى باللطيف و المقرر  

  .السماتيالسيد نبيل    روحه وكاتب الجلسة
 

 

  سالرئيـــ                                                                                                    

  رضا بن محمود                                                      

                                                  


