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  احلمد                 اجلمهورية التونسية 
  جملس املنافسة 

  172631عدد امللف 
  
  
  

ملنافسةاملوضوع:    طلب جتديد إعفاء اتفاق خمّل 
 وكاالت األسفار من الصنف "أ" القطاع:

  
  
  

  172631رأي عدد 
  2017 يما 4الصادر بتاريخ 

  
  

  إّن جملس املنافسة،
  

  

مارس  2بتاريخ  تهاملرّسم بكتابالتجارة الصناعة و وزير  السّيد مكتوببعد إّطالعه على 
من وزيرة السياحة  قرار مشروعحول  هطلب رأيواملتضّمن  172631حتت عدد  2017

كرّاس الشروط املتعّلق مبمارسة  األشخاص   ملصادقة على تنقيحتعّلق والصناعات التقليدية ي
  واملادين لنشاط وكالة أسفار من الصنف "أ". الطبيعيني

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  .منه 11ة الفصل وخاصّ  عادة تنظيم املنافسة واألسعار

ق بضبط تعلّ امل 2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148كومي عدد احلمر وعلى األ
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية   .إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 

املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  املنافسة.اإلداري واملايل وسري أعمال جملس 
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وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة 
  .2017 يما 4يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد احلبيب الصيد يف تالوة تقريره الكتايب.

  

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

  اإلطار العام لالستشارة  .1
اس الشروط املتعّلق مبمارسة األشخاص من كرّ  5نّصت املطّة الثانية من الفصل 

واملصادق عليه بقرار وزير السياحة املؤرخ  وكالة أسفار صنف "أ" ويني لنشاطأو املعن الطبيعيني
 شخص طبيعي أو معنوي لنشاط والذي توّىل ضبط شروط ممارسة كلّ  2006نوفمرب  9يف 

وكالة أسفار على ضرورة أن "ال يكون للشخص الطبيعي أو للمثل القانوين  للشخص املعنوي 
ملؤسسات العمومية ذ جلماعات احملّلية أو  ات الصبغة اإلدارية أو الغري صفة عون للدولة أو 

ملنشآت العمومية".   إدارية أو 
أّن هذا الشرط ال يتماشى وطبيعة نشاط  والصناعات التقليدية واعتربت وزارة السياحة

املنشآت العمومية اليت متارس األنشطة الراجعة قانو لوكاالت األسفار من الصنف "أ" طبقا 
ا العمل على غرار شركة اخلدمات الوطنية واإلقامات ملا خيوله هلا القانون والرتاتيب اجل اري 

لضرورة عون عمومي. وعليه ورفعا ملا ّمت  عتبار أّن املمثل القانوين للمنشأة العمومية هو 
استنتاجه من تعارض بني األحكام املذكورة وبني صفة املمثل القانوين للمنشأة العمومية فقد ّمت 

املشار إليه أعاله قصد استثناء تطبيق هذا  5الثانية من الفصل  اقرتاح تنقيح أحكام املطّة
الشرط على املمثل القانوين للمنشآت العمومية ودون املساس ببقية الشروط األخرى املستوجبة 

  قانو ملمارسة واستغالل وكالة أسفار من الصنف "أ".
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  الصنف "أ"  اإلطار الّتشريعي والّرتتييب املنّظم ل نشاط وكالة األسفار من  .2
 جبملة النصوص القانونية والرتتيبية اآلتية: ر من الصنف "أ"ينّظم نشاط وكالة األسفا

  منه  32وخاّصة الفصل  1970ديسمرب  31املؤرّخ يف  1970لسنة  66القانون عدد
حداث الديوان القومي التونسي للسياحة.  املتعّلق 

  املتعّلق حبفز املبادرة  2007ديسمرب  27املؤرّخ يف  2007لسنة  69القانون عدد
 االقتصاديّة. 

  املتعّلق بتنظيم وكاالت  1973أكتوبر  17املؤرّخ يف  1973لسنة  13املرسوم عدد
لقانون عدد  ،  1973نوفمرب  19املؤرّخ يف  1973 لسنة 68األسفار املصادق عليه 

لقانون عدد  املتعّلق  2006ماي  22املؤرّخ يف  2006لسنة  33كما ّمت تنقيحه 
لقطاع السياحي.   بتبسيط اإلجراءات يف جمال الرتاخيص اإلدارية اخلاّصة 

  املتعّلق بضبط مشموالت  1976نوفمرب  11املؤرّخ يف  1976لسنة  977األمر عدد
ألمر عدد وأساليب ت لسنة  930سيري الديوان القومي التونسي للسياحة املنّقح 

 .1983أكتوبر  13املؤرّخ يف  1983

  إلجراء املوّحد  2000أكتوبر  31املؤرّخ يف  2000لسنة  2475األمر عدد املتعّلق 
 لبعث املشاريع الفردية.

  املتعّلق بضبط مشموالت  2005جويلية  27املؤرخ يف  2005لسنة  2122األمر عدد
لّنصوصوامل نّقحواملوزارة السياحة  لسنة  2761مر احلكومي عدد األ وخاصة الالحقة تّمم 

  . 2015ديسمرب  31املؤرخ يف  2015

  املتعّلق بضبط شروط الكفاءة  2006أوت  7املؤرّخ يف  2006لسنة  2216األمر عدد
 أو من صنف "ب".املهنية ملمارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "أ" 

  ملصادقة على كرّاس الشروط  2006نوفمرب  9قرار وزير السياحة املؤرخ يف املتعّلق 
 .اخلاص مبمارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "أ
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 احملتوى املاّدي ملشروع القرار وكّراس الشروط .3
  

ملصادقة على تنقيح كرّاس الشروط املتعّلق مبمارسة احتوى مشروع القرار املتعّلق 
على فصلني إضافة إىل واملادين لنشاط وكالة أسفار من الصنف "أ" الطبيعينياألشخاص 

 من كرّاس الشروط موضوع القرار.  5ملحق يتعّلق بتنقيح الفصل 

لس .4   رأي ا
  خبصوص مشروع قرار املصادقة .1.4

املدرجة مبشروع القرار منقوصة من بعض املراجع القانونية  وردت قائمة اإلطالعات
دراج الّنصوص تنقيحهوالرتتيبية اليت تعترب سندا للّنص الّرتتييب املراد  ، لذا يتجه استكماهلا 

  التالية:

  ق حبفز املبادرة املتعلّ  2007ديسمرب  27خ يف املؤرّ  2007لسنة  69القانون عدد
لقانون عدد  االقتصادية،   .2009ديسمرب  21خ يف املؤرّ  2009لسنة  71املنقح 

  املتعّلق بضبط شروط الكفاءة  2006أوت  7املؤرّخ يف  2006لسنة  2216األمر عدد
 املهنية ملمارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "أ" أو من صنف "ب".

لسطر األوّ  لىفضال ع     ة ل من املطّ ذلك يّتجه تعويض عبارة "عون دولة" الواردة 
األشخاص الطبيعيني واملادين لنشاط  املتعّلق مبمارسةكرّاس الشروط من   5الثانية من الفصل 

غري حاليا وىل أصبحت األبعبارة "عون عمومي" كون أّن العبارة  وكالة أسفار من الصنف "أ"
لنصوص    القانونية والرتتيبية.مستعملة 

  

 

 خبصوص مشروع تنقيح كّراس الشروط .2.4
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واملادين لنشاط  الطبيعينياألشخاص  املتعّلق مبمارسةمن كرّاس الشروط  5نّص الفصل 
أن ال يكون للشخص الطبيعي أو للممّثل  على"املراد تنقحه وكالة أسفار من الصنف "أ"

ملؤّسسـات العموميـة ذات  جلماعات احملّلية أو  القانوين للشخص املعنوي صفة عـون دولة أو 
ملنشآت العمومية" جاء التنقيح املعروض على الرأي  و .الّصبغة اإلداريـة أو الغري إدارية أو 

لس املنافسة ليضيف لنّص الفقرة الثانية  اجلملة التالية "وال ينسحب هذا الشرط  االستشاري 
ا  على املمثل القانوين ملنشأة عمومية متارس هذا النشاط طبقا للقانون والرتاتيب اجلاري 

  العمل."

لس أنّ و  شركة إذ أّن  ،فعليا هذا التنقيح يرمي إىل تسوية وضعية قائمة يرى ا
نشط أساسا يف سوقي العمرة واحلج وتقوم ت هي منشأة عمومية اخلدمات الوطنية واإلقامات

ا وكاالت األقبتسويق خدمات ت غري  سفار من الصنف "أ" مبا جيعلها يف وضعية قانونيةوم 
واملادين لنشاط  الطبيعينياألشخاص  املتعّلق مبمارسةمن كرّاس الشروط  5الفصل  سليمة إزاء

  وكالة أسفار من الصنف "أ".

لس أنّ  يرىوعليه  كرّاس   من 5دخاله على مستوى الفصل إاملزمع هذا التنقيح  ا
ال  األشخاص الطبيعيني واملادين لنشاط وكالة أسفار من الصنف "أ" املتعّلق مبمارسةالشروط 

لسوق املرجعية على معىن الفصل  إخالال ميثلّ  عادة تنظيم املنافسة إمن قانون  5ملنافسة 
 سوق األسفار اقتحاممن  اماتإلقواشركة اخلدمات الوطنية هذا التنقيح ن سيمكّ و  .واألسعار

ا حاليا، جبميع أقسامها، حلج والعمرة اليت تنشط  فسية وهي سوق تنا غري تلك املتعّلقة 
ا مئات املتدخلني ما قد ميي دور  كّن الدولة من خالل هاته املنشأة العمومية من لعبنشط 

  سوق.يف التعديلي 
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لس املنافسة بتاريخ  سة  2017 يما 4وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر
السّيد رضا بن حممود وعضويّة الّسادة والسيدات حممد العيادي وعمر التونكيت ورجاء 

ن واخلموسي بوعبيدي  وحممد بن فرج واهلادي بن وشكري املامغلي الشواشي ورمي بوز
لسعود  وحبضور املقّرر العام السّيد حممد  وأكرم الباروين وخالد السالميمراد وسامل 

  .ة ميينة الزيتوينالبحري القابسي وكاتب اجللسة السيد

  
  

  الرئيس

 رضا بن حممود
 


