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 الحمد                                               التونسيـــة  الجمهورية
  المنافســة  مجلس    

  - استشاري  -         
  العاّمـــة      الجلســــة

  
  :هياكل املراقبة الفنية.اخلدمات القطاع:

  
 
  

  172635 الرّأي عدد
  المنافسة  مجلس  عن  ادرصّ ال

  2017جويلية    13  بتاريخ
  
  

  املنافســة،جملس  إنّ 
  

 2017أفريل  10 يف جارة املؤرّخالتّ الصناعة و ّطالع على مكتوب وزير االبعد 
لس حتت عدد واملرّسم مشروع قرار يتعّلق  حولرأي الطلب  واملتضّمن، 172635 بكتابة ا

لسنة  36من القانون عدد  11من الفصل رابعة ملقتضيات الفقرة ال ياكل املراقبة الفنّية وفقا
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015    ،واملتعلق 

  
  

املتعّلق و  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 عددّطالع على القانون اال وبعد   
  ،املنافسة واألسعارعادة تنظيم 
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املتعّلق بضبط  2016 أوت 19 املؤرّخ يف 2016سنة ل  1148وعلى األمر عدد
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعية  إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

  الّرتتيبّية، و 
  

نظيم املتعّلق بضبط التّ  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 

  

لطّريقة القانونّية جللسة يوم اخلميس لس   وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2017 جويلية 13

  

  الكتايب. تقريرها تالوةاملقّررة السّيد كوثر الشايب يف  إىل االستماع وبعد

لس املنافسة على و    :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I – احملتوى املادي لإلسشارة:  
ياكل املراقبة الفنية ل امشروعاإلستشارة الراهنة نّص  نتضمّ  قرار وزير الصناعة والتجارة يتعلق 

  كما يلي:موّزعني   فصال 41 توي علىحي
  .4و 3و 2الفصول  :أحكام عاّمةالباب األّول: -
 11و 10و 9و  8و  7و  6و  5الفصول  :الرتخيص هلياكل املراقبة الفنية الباب الثاين:-
 .12و
 .17و 16و  15و  14و  13 هيل أعوان املراقبة الفنية: الفصولالباب الثالث: -
 23و 22و 21و 20و 19و 18 الفصول :إلتزامات هياكل املراقبة الفنية :الباب الرابع -
 .27و  26و 25و 24و
 .30و 29و 28الفصول  :سحب الرخص والتأهيل الباب اخلامس: -
   34و  33و 32و  31الفصول  :جلنة الرتاخيص هلياكل املراقبة الفنية:سسادالباب ال -
  .35و
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  .41و 40و 39و 38و 37الفصول  :ألحكام اإلنتقاليةالباب السابع: ا -
  

II -لإلستشارة  اإلطار العام  
ضبط شروط وإجراءات الرتخيص هلياكل املراقبة تندرج اإلستشارة الراهنة يف إطار 

هيل املراقبني واإللتزامات احملمولة عليهم دف األحكام الواردة مبشروع  .الفنية وكذلك  و
القرار املعروض إىل تاليف اإلشكاليات اليت طرحها تطبيق مقتضيات قرار وزير الصناعة املؤرخ 

ملصادقة على كراس الشروط اخلاص بضبط مقاييس  2000فيفري  22يف  واملتعلق 
هياكل املراقبة  الرتخيص هلياكل املراقبة الفنية وإىل حتسني جودة اخلدمات املقّدمة من قبل

  الفنية.
 

III  - :اإلجراءات 
وزارة الصناعة والتجارة تتعلق بطلب معطيات مبقتضى مكتوب مرّسم موّجهة إىل مراسلة  -

لس بتاريخ   .2017 أفريل 14 بكتابة ا
لس بتاريخه لوزارة الصناعة والتجارة مرسّ موجّ  تذكري -  .2017 ماي 22 م بكتابة ا

م بكتابة بة مرسّ قن معطيات حول مشروع قرار هياكل املراالصناعة والتجارة يتضمّ رد وزارة  -
لس بتاريخ   .2017 ماي 24 ا

VI - اإلطار التشريعي والرتتييب املنّظم للقطاع  
وإستغالل  املتعلق ببناء ومدّ  1982 جوان 30 املؤرخ يف 1982 لسنة 60 القانون عدد -

لضغط كما  القنوات ذات املصلحة العامة املعدة لنقل سوائل الوقود الغازية واملائعة أو املميعة 
لقانون عدد   .1995 جوان 12 مؤرخ يف 1995لسنة  50 مت تنقيحه وإمتامه 

حداث نظام وطين  1994 جوان 20 املؤرخ يف 1994لسنة  70القانون عدد  - واملتعلق 
 3 يفؤرّخ امل 2005 لسنة 92 لقانون عدداملنّقح واملتّمم  إلعتماد هيئات تقييم املطابقة

  .2005 أكتوبر

الصادر يف ترتيب اآلالت البخارية على األرض كما مت  1932 أكتوبر 25 األمر املؤرخ يف-
ألمر املؤرخ يف    .1955ديسمرب  8تنقيحه 
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  .املتعلق برتتيب اآلالت ذات الضغط الغازي 1956جويلية  12 األمر املؤرخ يف-
ق مبوجبات األمن يف واملتعلّ  1962 أفريل 18 املؤرخ يف 1962لسنة  129 األمر عدد -

  .العنوان الثاين منهصناعة البناء وخاصة 
واملتعلق بتنظيم تراتيب  1975 جويلية 28 املؤرخ يف 1975 لسنة 503 األمر عدد -

ئية.   محاية العمال يف املؤسسات اليت تستخدم التيارات الكهر
حداث اللجنة  1986 أفريل 12 املؤرخ يف 1986 لسنة 482 األمر عدد - واملتعلق 

  إتالف.الوطنية للمراقبة بدون 
واملتعلق بتنظيم وزارة  2000 جانفي 18 املؤرخ يف 2000 لسنة 134 األمر عدد -

ألمر عدد  نوفمرب 19 املؤرخ يف 2007 لسنة 2970 الصناعة كما مت تنقيحه وإمتامه 
  .2010أفريل  5 املؤرخ يف 2010لسنة  617 واألمر عدد 2007

املتعلق بضبط معايري إعتماد  2006 ماي 8 املؤرخ يف 2006 لسنة 1340 األمر عدد -
  هيئات تقييم املطابقة وإجراءاته وضبط تركيبة جلنة اإلحتكام وسري أعماهلا.

والصادر يف ترتيب آالت إنتاج  1956ديسمرب  14قرار وزير األشغال العمومية املؤرخ يف  -
  وخزن أو إستخدام أنواع الغازات املضغوطة أو املمّيعة أو الذائبة.

املتعلق برتتيب اللحام يف اجلوانب  1957ماي  24قرار وزير األشغال العمومية املؤرخ يف -
لغاز.   املذوبة على احلديد أو الفوالذ على اآلالت ذات البخار والضغط 

ملصادقة على املواصفات  1985أوت  15قتصاد الوطين املؤرخ يف قرار وزير اإل - املتعلق 
بيب    التونسية املتعلقة بسالمة املنشأت املعدة لنقل الغاز القابل لإلحرتاق بواسطة األ

ملصادقة على املواصفات  1986جانفي  16قرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف  - املتعلق 
  ملصاعد ومصاعد األمحال.التونسية املتعلقة 

 
ملصادقة على املواصفات  1987سبتمرب  9قرار وزير الصناعة والتجارة املؤرخ يف - املتعلق 

 التونسية املتعلقة بسالمة منشآت نقل الفحوم اهليدروجينية السائلة بواسطة القنوات.
ملصادقة 1991نوفمرب  12قرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف - على املواصفات  املتعلق 

لغاز الطبيعي.   التونسية املتعلقة بقواعد تركيب األجهزة واملعدات املشتغلة 
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V - دراسة السوق 
  هياكل املراقبة الفنية:

مبراقبة منتوج أو جتهيزات وإختبار مطابقتهما للمتطّلبات اخلصوصّية الفنّية يقوم هيكل املراقبة 
ا   العمل.واملواصفات والرتاتيب اجلاري 

  لصناعة. املكّلف وزير الويسند الرتخيص هلياكل املراقبة الفنّية بقرار من 
وفقا  هيكال 35عدد هياكل املراقبة الفنّية املرّخص هلا من قبل وزارة الصناعة والتجارة يبلغ 

 ذلك إىل حدود شهر فيفريو للمعطيات املستقاة من إدارة السالمة بوزارة الصناعة والتجارة 
2017.  

لسوق التونسية:-  عدد هياكل املراقبة الفنية املتواجدة 
يف أصناف  1هيكل مراقبة 35لـ  ليومإىل حد ا 2000صت وزارة الصناعة منذ سنة رخّ 

هياكل متحّصلة على شهائد اإلعتماد  10املراقبة الرمسية والقانونية املسبقة أو الدورية منها 
يف خمتلف األصناف وذلك تبعا للتمشي الذي مت  ISO/CEI 17020طبقا للمواصفة 

ذه اهلياكل.  إختاذه من طرف اللجان السابقة لتحسني جودة اخلدمات 
لبلدان األخرى وخاصّ  اويعترب هذا العدد مرتفع  .ة منها األوروبيةملقارنة 

مقتضيات كراس الشروط املتعلق مبقاييس الرتخيص إىل وقد إستندت الرتاخيص املذكورة 
  .2000فيفري  22هلياكل املراقبة الفنية الصادر بقرار وزير الصناعة املؤرخ يف 

  :يف الت املراقبة الفنية التاليةال الرتاخيص يف جموتتمثّ 
  املراقبة الرمسية:-
  ،اآلالت البخارية 1أ.
  ،اآلالت ذات الضغط الغازي 2أ.
بيبمعدات نقل  3أ.   ،الغاز القابل لإلحرتاق عرب األ
  
  املراقبة القانونية املسبقة أو الدورية:-

  شبكات الغاز يف امليادين الصناعية 1ب.
                                                 

  .2017فيفري  9معطيات مستقاة من وزارة الصناعة والتجارة وحمينة إىل حدود - 1
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ئية يف امليادين الصناعية 2ب.   الشبكات الكهر

  ىالت الرفع واملصاعد 3ب.
بيب  4ب .  معدات نقل احملروقات السائلة عرب األ

 
  :ااملرخص هلة املراقب هياكل بعض األمثلة من قائمة

  LCAEاملخرب املركزي للتجارب والتحاليل-
 S.GS Tunisieالشركة العامة للمراقبة  -
 Apaveوكالة املراقبة الفنية الدولية  -

 Saybolt Tunisieتونس –سايبولت  -

  TICالتفتيش واملراقبةتقنية  -
 BECAمكتب التجارب والتحاليل واملراقبة - 
  Securasاملراقبة الفنية لسالمة البناءات والتجهيزات -
 TCTاملراقبة تونس  تقنية-
  مودارن أجننرينقشركة -
   Preventecسالمة تكنولوجية للمراقبة الفنية-

  :وتتمّثل يف ما يلي 10: اصلة على اإلعتمادالفنية احلراقبة املهياكل 
  

  مّدة الصلوحّية  هيكل املراقبة
  22/12/2018إىل  23/12/2015من  TIC  التفتيش واملراقبةتقنية 

  16/10/2017إىل  17/10/2014من   BECA مكتب التجارب والتحاليل واملراقبة
املراقبة الفنية لسالمة البناءات والتجهيزات سيكوراس 

Securas  
  22/12/2018إىل  23/12/2015من 

  8/2/2020إىل  9/2/2017من   BCATمكتب املراقبة واإلحاطة التقنية 
  29/6/2018إىل  6/2015/ 30من     APAVEوكالة املراقبة الفنية الدولية 

  8/8/2019 إىل 9/8/2016من   TCTتقنية املراقبة تونس
  22/12/2018إىل  23/12/2015من   VERITASالشركة التونسية للمراقبة فريطاس 
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  8/8/2019إىل  9/8/2016من   Tunisie S.G.Sالشركة العامة للمراقبة 
  22/12/2018إىل  23/12/2015من  Maghreb Contrôleشركة  

  8/2/2020إىل  9/2/2017من  WTIشركة العاملية لتقنيات التفتيش ال

  

تعريف اآلالت حتت ضغط الغاز والبخار واملنشآت املعّدة لنقل الغاز القابل 
بيب:   لإلحرتاق عرب األ

  * اآلالت حتت ضغط الغاز:
اآلالت حتت الضغط هي مجيع املعدات احملتوية على غاز حتت الضغط على النحو الوارد 

. ويشمل هذا التعريف كل األجهزة 1956جويلية  12لفصل األول من األمر املؤرخ يف 
ستثناء األجهزة املرّكزة على منت وسائل النقل البحرية:   التالية 

مم  8املصانع اليت يفوق قطرها الداخلي  اتقنو و  آالت ضغط الغاز احملرتق أو السام -
الت حتت الضغط و الذي يفوق قيمة الضغط فيها    ر. 25واملربوطة مباشرة 

  أجهزة إطفاء احلريق املساوي حجمها مخس لرتات. -
نقطاع واليت ال تزيد كمية   - ستثناء األجهزة اليت تعمل  أجهزة صنع اآلسيتيلني وذلك 

  كيلوغرام.    2عن  كربون الكلسيوم فيها
  ر. 1.5أجهزة ختزين اآلسيتيلني جبميع أحجامها و اليت تفوق قيمة الضغط فيها  -
كل اآلالت املعدنية املستعملة يف إنتاج وختزين واستعمال الغازات املضغوطة املسّيلة   -

ر وتفوق سعتها الداخلية ضارب قيمة الضغط األقصى  4واليت تفوق قيمة الضغط فيها 
ت األخرى وتوابعها 80 عدد ت الغاز واخلزا ستثناء آالت ،حتساب خزا وذلك 

  ضغط الغاز والقنوات غري املذكورة سابقا وأجسام احملركات واملضخات.
  *اآلالت حتت ضغط البخار:

هي مجيع املعدات احملتوية على خبار حتت الضغط على النحو  اآلالت حتت ضغط البخار
لفصل األول من األمر املؤرخ يف  . ويشمل هذا التعريف كل 1932أكتوبر  25الوارد 

ستثناء األجهزة املرّكزة على منت وسائل النقل البحرية  أجهزة توليد وختزين البخار 
ستثناء:   و
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  لرت، 25ها أجهزة توليد البخار واليت تفوق سعت -
ت البخار اليت تفوق سعتها  -   لرت 100خزا
حتساب الغالف اخلارجي وأغلفة الرتبينات- ت أجهزة البخار    اسطوا
جعة متنع الضغط من اإلرتفاع أكثر من - الت  هزة  أجهزة توليد و ختزين البخار ا

  ر. 0.33
  ذكر منها خاّصة:وتستعمل اآلالت حتت الضغط يف عديد امليادين الصناعّية ي

  ميدان الصناعات البرتولية ملا حيتاجه من ختزين ونقل وتكرير وميدان
 الصناعات امليكانيكية و التعدين،

 املنشآت النووية، 
 ةالصناعات البرتوكيمائي، 
 ئية  ،حمطات توليد الطاقة الكهر
 ميدان النسيج، 
 ميدان الصناعات الغذائية، 
  واملطاعم واملداجن...اخلمستعملي الطاقة كالنزل. 

بيب:*   منشآت نقل الغاز القابل لإلحرتاق عرب األ

حكام الفصل ت من قرار وزير  3شمل منشآت نقل الغاز القابل لإلحرتاق حسب ما جاء 
واملتعّلق بسالمة املنشآت املعدة لنقل الغاز  1985أوت  15اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف 

بيب نفسها والتجهيزات التابعة هلا. وتنقسم عناصر هذه التجهيزات  القابل لإلحرتاق األ
 التابعة إىل أربعة أقسام:

  ،العناصر األنبوبية -
 ،قطع الرتكيب اجلاهزة -
  ،األجهزة التابعة -
موعات اجلاهزة املصنوعة يف املصنع أو على عني -   املكان.وا
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   اإلعتماد
ملصادقة  بكفاءة هو االعرتاف الرمسي هيكل تقييم املطابقة (هيئة إشهاد 

(Certification) حىت يسمح له  أو خمرب التجارب والتحاليل واملرتولوجيا) هيئة املراقبة أو
عداد تقارير يف جمال معّني  جودة سناد عالمات . ويكون اإلعتماد من أو شهادات أو 

خالل التقييم الدوري لنظام جودة اهليكل ولطرق عمله حسب املواصفات الدولية واملتطلبات 
  .الوطنية يف الغرض

إلعتماد هيكل يسّمى  لس الوطين لإلعتماد"ويقوم    Le Conseil National " ا

Accréditation TUNAC’d  وهو مؤّسسة عمومّية ال تكتسي الصبغة اإلداريّة تتمّتع
لصناعة.   لشخصّية القانونّية واإلستقالل املايل وختضع إلشراف الوزير املكّلف 

لس الوطين لالعتماد تنفيذ سياسة الدولة يف جمال االعتماد وتقييم املطابقة، ويكلّ  ف ويتوىل ا
ملهام التالية:   خاصة 

  تطبيق النظام الوطين لالعتماد،السهر على  -
  ،منح االعتماد هليئات تقييم املطابقة أو تعليقه أو سحبه -
هيلهم ورسكلتهم دور طبقا تنظيم عمليات التدقيق ومتابعتها وتكوين املدقّ  - قني و

ا العمل يف جمال االعتماد وتقييم املطابقة،  للمواصفات الوطنية والدولية اجلاري 
وض جبودة اخلدمات اليت توفرها هيئات تقييم املطابقة طبقا للقواعد املسامهة يف النه -

 الوطنية والدولية املنظمة هلذا النشاط،
 التشجيع على تبادل اخلربة بني خمتلف اهليئات املعتمدة، -
تدعيم االعرتاف املتبادل بني هيئات تقييم املطابقة اليت متارس نشاطها يف البالد  -

ا يف اخل  ارج والسعي إىل إبرام اتفاقيات يف الغرض،التونسية ونظريا
لس وكذلك  - متثيل اجلمهورية التونسية يف االجتماعات الدولية اليت تعىن بنشاط ا

 لدى اهليئات األجنبية والدولية الشبيهة والتعاون معها،
ملطابقة واملراقبة، - نشطة االختبار واملعايرة والشهادة   نشر كل املعلومات املتعلقة 
نظيم محالت املقارنة بني هياكل تقييم املطابقة وخاصة يف جماالت التحاليل دعم ت -

 والتجارب واملرتولوجيا واملراقبة.
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لس الوطين لالعتماد    املتمثلة خاصة يف:2 بتقييم كفاءة هيئات تقييم املطابقةويقوم ا
 خمابر التحاليل والتجارب،  
 خمابر التعيري،  
 ملطابقة   ،هيئات اإلشهاد 
  املراقبةهيئات. 

  
ثريا نظرا إلرتباطه املباشر و  يعترب نشاط املراقبة الفنية من أكثر نشاطات تقييم املطابقة 

قه مبجاالت تقييم املطابقة األخرى (خمابر ملبادالت التجارية وسالمة املستهلك ولتعلّ 
ملصادقة لذا يعترب النهوض جبودة نشاط  .التحاليل والتجارب واملعايرة وهياكل اإلشهاد 

  املراقبة أساسيا يف النهوض جبودة خدمات تقييم املطابقة.  
إّن ضرورة احلصول على اإلعتماد كشرط أساسي للحصول على ترخيص ميّكن من فتح     

هيكل للمراقبة الفنّية وممارسة هذا النشاط. وقد تبّني من املعطيات املقّدمة للمجلس من وزارة 
  أّن إقرار هذا الشرط اجلديد جيد تفسريه يف عّدة معطيات تتمّثل يف ما يلي: الصناعة

ف اإلنتاج : أثبتت الّدراسات أّن أغلبية احلوادث وتوقّ اإلنتاج دراسة احلوادث وتوقف -
ا ممّ .احلاصلة على ترخيص خلل يف تطبيق املتطلبات الفنية من طرف هياكل املراقبةترجع إىل 

                                                 
2 -Les organismes concernés par l’accréditation sont les organismes d’évaluation de la 
conformité à savoir particulièrement les laboratoires, les organismes de certification et les 
organismes d’inspection. 
Le but ultime de l’accréditation étant l’instauration de la confiance dans les prestations 
réalisées, cette confiance ne peut s’établir que si l’organisme d’accréditation est irréprochable. 
C’est pourquoi ils doivent satisfaire les exigences de la norme ISO/CEI 17011. 
Les évaluations d’accréditation sont menées sur la base des normes et référentiel 
internationaux. 
Le tableau ci-après décrit la liste des référentiels applicable par domaine : 

Type d’Organisme d’évaluation de la conformité Référentiel 

Laboratoires d'essai & d'étalonnage et 
d’analyses ISO/CEI 17025 

Laboratoires d'analyse de biologie 
médicale ISO 15189 

Organismes d'inspection ISO/CEI 17020 
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يم هيكل حمايد ودوري لكفاءة هيكل املراقبة حسب املواصفات الوطنية يدعم احلاجة إىل تقي
  وهو ما يقوم به هيكل اإلعتماد. ،والدولية

: يرتكز اإلعتماد على تقييم كفاءة هيكل املراقبة من تركيز اإلعتماد على تقييم الكفاءة -
حيث كفاءة موارده البشرية وإمتالكه للمعدات املالئمة، كما يتّم سنو تقييم إجراءات العمل 

م ميدانيا    .(visite sur site)ومرافقة املراقبني لتقييم كفاء
لس الوطين لإلعتماد - لس توفر الكفاءات لدى ا  متّ  قامدقّ  90أكثر من :يوجد لدى ا

لس برسكلتهم بصفة  .تكوينهم وتدريبهم يف جمال أحدث تقنّيات تقييم املطابقة ويقوم ا
ر لدى اإلدارة للقيام بتقييم  ة يف الغرض، وهو ما ال يتوفّ ة وذلك حسب املواصفات الدوليّ دوريّ 

  كفاءة هياكل املراقبة.
، من مبادئ نشاط اإلعتماد احلياد واإلستقاللية، وهو ما ومشوله احلياد يف تقييم اإلعتماد -

سناد اإلستقاللية املادية  2005أكتوبر  3خ يف املؤرّ  2005لسنة  92يضمنه القانون عدد 
إلعتماد واليت يتم تقييم   ISO 17011ة املواصفة الدوليّ  كما أنّ   .ة للمجلسواملعنويّ  اخلاصة 

لس حسبها، تضمن حياده ومشول تقييم اإلعتماد للمتطلبات الفنية الالزمة.   كفاءة ا
ذلك من خالل عمل هياكل املراقبة بنظم اجلودة يكون و  حتسني جودة خدمات املراقبة: -

نية واليت مت اإلتّفاق حسب املواصفات الدولية اليت متثل خالصة اخلربات يف جمال املراقبة الف
 ل شرط اإلعرتاف املتبادل.على تطبيقها دوليا ومتثّ 

على  (Directives)األوروبية  توجيهاتتنص ال إتفاقية الشراكة مع اإلحتاد االورويب: -
االت اليت تغطّ  ،كما توجيهاتيها هذه الأمهية وجود هياكل مراقبة فنية معتمدة يف خمتلف ا

ا تشجع على أن  على هياكل  (Notification) يكون اإلعتماد شرطا أساسيا للمصادقةأ
  تقييم املطابقة.

املنّقح  2005أكتوبر  03املؤرّخ يف  2005لسنة  92من القانون عدد  3ووفقا للفصل     
حداث نظام  1994جوان  20املؤرّخ يف  1994لسنة  70واملتّمم للقانون عدد  واملتعّلق 

مينح اإلعتماد هليئة تقييم املطابقة الراغبة فيه من قبل  ،قييم املطابقةوطين إلعتماد هيئات ت
لس الوطين للإلعتماد بعد تقومي الكفاءة الفنّية للمؤّسسة الراغبة يف اإلعتماد وذلك  ا
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مبقتضى قرار من املدير العام للمجلس يتّم إّختاذه بناء على رأي مطابق من جلنة إعتماد 
م العلمّية. يبة اللجنة تركوتضّم  ،حتدث للغرض   أعضاء مشهود هلم بكفاء

لس لتقييم اهليئات الدولية لإلعتماد     وقد ، 2000 منذ سنةIAF 3و ILAC وخضع ا
مع الدويل لإلعتماد وعضوا يف املنتدى الدويل  2000 سنة  ILAC أصبح عضوا يف ا

  .2002 لإلعتماد سنة
لس لتقييم النظراء الذي تنظمه املنظمة األوروبية لإلعتماد       سنة  EAكما خضع ا

مع الدويل  EAمع املنظمة  4يف إبرام إتفاقيات اإلعرتاف املتبادل 2008وجنح سنة  2007 ومع ا
  .ILACلإلعتماد 

ين هيكل إفريقيويعّد      لس أول هيكل عريب و ن بعد جنوب إفريقيا، يعرتف به م، ا
  طرف هذه املنظمات الدولية.

  
  
  

 22املطروحة على مستوى تطبيق مقتضيات قرار وزير الصناعة املؤرّخ يف اإلشكاليات 
ملصادقة على كراس الّشروط اخلاص بضبط مقاييس الرتخيص  2000فيفري  واملتعلق 

  هلياكل املراقبة الفنية:
 22تطبيق مقتضيات قرار وزير الصناعة املؤرخ يف ل أهم اإلشكاليات اليت طرحها تتمثّ    

ملصادقة على كراس الشروط اخلاص بضبط مقاييس الرتخيص هلياكل  2000فيفري  واملتعلق 
  :يف ما يلي املراقبة الفنية

                                                 
1- IAF : Forum International de l’Accréditation 

    ILAC : coopération internationale en matière d’accréditation de laboratoires. 
تتمثل هذه اإلتفاقيات يف إعرتاف كل هياكل اإلعتماد العضوة يف املنظمتني،  :MLAإتفاقيات اإلعرتاف املتبادل  4

دولة، بشهادات وتقارير املخابر املعتمدة يف جمال التحاليل والتجارب واملعايرة، مما يساهم  70واليت متثل أكثر من 
إعادة التحاليل والتجاري و التعيري على بشكل كبري يف تسهيل املبادالت التجارية ويف تفادي العراقيل التقنية املتمثلة يف 

  املنتجات.
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ص هلا لفائدة املرخّ مها هياكل املراقبة الفنية قدّ تضعف جودة وخدمات مراقبة السالمة اليت  -
  تقارير املراقبة الفنية.تواضع سات الصناعية واملنشآت البرتولية واملنجمية من خالل املؤسّ 

مج اإلعتماد طبقا  نععزوف بعض هياكل املراقبة  -  17020للمواصفة اإلخنراط يف بر
ISO/CE.  

ات املطلوبة والواجب توفريها من قبل اهليكل للقيام عدم التنصيص على التجهيزات واملعدّ  -
أّدى إىل عدم مواكبة أغلب أنشطة هذه اهلياكل لطرق املراقبة الفنية ممّا مبهمة املراقبة الفنية 

على ى ذلك إىل إنعكاسات سلبية وقد أدّ  .مة خاصة مع التطور التكنولوجياحلديثة واملتقدّ 
  سات الصناعية واملنشآت البرتولية واملنجمية.جودة اخلدمات املسدات لفائدة املؤسّ 

عدم التنصيص بكل وضوح على مدة التكوين واخلربة والرسكلة لفائدة املراقبني التابعني  -
  للهياكل املرخصة هلا من قبل الوزارة للقيام بنشاط املراقبة الفنية لضمان جودة اخلدمات.

خلربة املهنية والكفاءة يف جمال التسيري والتصرف يف هيكل وط واضحة تتعلّ غياب شر  - ق 
لنسبة للمسؤول التقين للهيكل.   املراقبة 

بيب للغاز القابل لإلحرتاقتطابق صنف املراقبة اخلاص مبعدّ  -  "4ب"  ات النقل عرب األ
حملروقات السائلة    يف طرق املراقبة الفنية. " 3ب "وصنف املراقبة اخلاص 

التنصيص على الشهائد وخاصة اإلختصاصات العلمية املطلوبة للرتخيص للمراقبني عدم  -
  للقيام بنشاط املراقبة الفنية.

على  عدم حتديد عدد الرتاخيص املسّلمة للمراقبني ممّا إجنّر عنه حصول عديد املراقبني -
ال.عّدة أصناف املراقبة يف جماالت    دون كفاءة يف ا

  
  املالحظات 

  ة:املالحظات العامّ -
ملصادقة على كراس الّشروط اخلاص  املتعلق 2000 فيفري 22 إّن إلغاء القرار املؤرّخ يف    

الرتخيص ل متاشيا مع الفصل بني نظام يشكّ  بضبط مقاييس الرتخيص هلياكل املراقبة الفنية
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أخضع هياكل املراقبة الفنّية لنظام الرتخيص املبّني أعاله القرار ذلك أّن  ،ونظام كراس الشروط
  رغم كونه إعتمد دون وجه حّق مصطلح كرّاس الشروط.

حترير األنشطة اإلقتصادية غّين عن البيان أّن إعتماد آلّية كرّاس الّشروط يندرج ضمن و    
  احلريّة هي املبدأ وأّن الرتخيص هو اإلستثناء. ا أنّ الذي يرتكز على قاعدة مفاده

يف نشاط إقتصادي ما  الرتخيص يف عّدة مناسبات أنّه لئن كان وقد أّكد جملس املنافسة  
فإّن كرّاس الّشروط ال ميكن أن يؤول إىل إقرار نظام  ،خيضع إىل نصوص تشريعّية وترتيبّية

مبدئّيا لضبط شروط موضوعّية ملمارسة نشاط إقتصادي متّكن   دثضرورة أنّه حم ،الرتخيص
دون  يناملع لنشاطكّل شخص ماّدي أو معنوي مىت توّفرت فيه تلك الّشروط من ممارسة ا

ة على ممارسة الّنشاط تكون مّسبقة مىت  وهو ما يعين أّن رقابة اإلدار  .الرجوع إىل اإلدارة
بينما تصبح هذه الرقابة الحقة كّلما تعّلق الشأن مبمارسة نشاط  ،كانت خاضعة للّرتخيص

  إقتصادي خيضع إىل نظام كرّاس الشروط.
يف ما يتعلق مبمارسة نشاط هياكل املراقبة الفنية على نظام  مشروع القرار الراهنحافظ وقد 

  الرتخيص.
  
  
  
  :ةاملالحظات اخلاصّ  -

  :2الفصل 
  الفنية يف إجتاه مزيد توضيحه.املراقبة يّتجه إعادة صياغة تعريف هيكل    

  :4الفصل 
لنظر هلياكل :هذا الفصل على أنّه ينصّ      "....وخيضع أعوان املراقبة الفنية الراجعني 

لصناعة  هيل مسبقاملراقبة الفنية إىل  رأي جلنة يتّم إسناده بناء على من الوزير املكلف 
  الرتخيص الفنية"

أعوان املراقبة الفنية فة بتأهيل املكلّ  جلهة ويثري هذا الفصل بعض الغموض يف ما يتعلق   
إدراج األعوان املؤهلني يف  والصيغة القانونية اليت مبقتضاها يتمّ  لنظر هلياكل املراقبةالراجعني 
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  املتحصلني على التأهيل الالزم.أعوان املراقبة الفنية قائمة  
"....وخيضع  لذلك يقرتح مزيد توضيح مقتضيات هذا الفصل وإعادة صياغته كاآليت:   

لنظ هيل مسبق أعوان املراقبة الفنية الراجعني  مبقتضى يتم إسناده ر هلياكل املراقبة الفنية إىل 
لصناعة  قرار   .رأي جلنة الرتخيص الفنية"بناء على من الوزير املكلف 

  : 5 الفصل
جه حتديد مراجع ويتّ  ."حسب التشريع اجلاري به العمل"عبارات  ملطة الثانية تورد -

النصوص التشريعية بكل وضوح ذلك أّن غياب التنصيص عليها يشكل عائقا للدخول 
  للسوق املعنية. 

ا"  تورد املطة اخلامسة: - ملطة اخلامسة عبارات عاّمة تتمّثل يف "الرتاتيب املعمول 
  .دقيقهاويّتجه ت

هلذا  ملحقتضى قالتجهيزات الالزمة مب:" تضبط قائمة يف نت على أ: نصّ املطة األخرية -
لنسبة لكل صنف من أصناف املراقبة املطلوبة"  القرار أّن مشروع القرار الراهن مل غري وذلك 
لقرارلذ يقرتح إ ،ن امللحق املشار إليهيتضمّ    .دراج امللحق املذكور 

  :7 الفصل
يسند الرتخيص هلياكل املراقبة الفنية مبقتضى قرار من الوزير نص هذا الفصل على أنّه:"

لصناعة وذلك ملدة سنة قابلة للتمديد مرتني لنفس املدة بعد أخذ رأي جلنة  املكلف 
لفصل    من هذا القرار". 31الرتاخيص املنصوص عليها 

نية يثري هذا الفصل مالحظة أوىل تتعلق بعدم تعّرضه إلجراءات و      التمديد ومالحظة 
ال إلضفاء مزيد من الشفافية واملوضوعية على تتعلق بضرورة أن يكون رأي جلنة الرتخيص معلّ 

  أعماهلا. 
يسند الرتخيص هلياكل املراقبة الفنية ": الفصل كاآليتهذا لذلك يقرتح إعادة صياغة     

للتمديد مرتني لنفس املدة لصناعة وذلك ملدة سنة قابلة مبقتضى قرار من الوزير املكلف 
ذلك إستنادا إىل رأي معّلل من حسب نفس اإلجراءات والّشروط املّتبعة للحصول عليه و 

لفصل  جلنة الرتاخيص   ."من هذا القرار 31املنصوص عليها 
  :8الفصل 



 

16 
 

ئق  علىنّص هذا الفصل        اليت ترفق مبطلب جتديد الرتخيص.الو
هيكل املراقبة سبق وأن قّدم  نظرا إىل أنّ و  ،ق بتجديد الرتخيصيتعلّ عتبار أّن األمر و    

ئق املطلوبة بتقدمي كافة مطالبتهم من خالل إثقال كاهل هياكل املراقبة  معدوبغاية  ،مجلة الو
ئق  تلتقدمي حتيني التنصيص على فإنّه يّتجه من جديد الو   .فقط لبيا
  :11الفصل 

ه:"تتوّىل إدارة السالمة دراسة مطالب الرتخيص أو ذا الفصل على أنّ ّمت التنصيص    
ئق املصاحبة له غري مكتملة أو أّن املطلب غري  التجديد وإذا إّتضح وأّن املطلب أو الو

ذا القرار يتم  يف أجل أقصاه  إعالم الطالب بذلك كتابيامستويف للشروط املنصوص عليها 
  .ريخ تقدمي املطلب وذلك لتسويته أو إمتامه"شهرين من 

عالم الطالب  ه إلدالعنوان الذي يتم إعتمابضرورة حتديد  قويثري هذا الفصل مالحظة تتعلّ     
  .قر الشخصي أو مقر هيكل املراقبةاملذلك أّن العنوان قد يتمّثل يف  ،كتابيا

  :12 الفصل
تنصيصه على ضرورة التثّبت من املعطيات املقّدمة بعدم ق يثري هذا الفصل مالحظة تتعلّ    

التثّبت من " إذ مت اإلقتصار على التنصيص على ،ضمن مطلب التمديد أو التجديد
ت جيب أن تشمل احلاالت املعطيات املقّدمة ضمن مطلب الرتخيص" واحلال أّن عملية التثبّ 

  الثالث. 
مصاحل إدارة السالمة يف خصوص كل  تقومالفصل كاآليت:"هذا جه إعادة صياغة يتّ لذلك    

مطلب ترخيص جديد أو متديده أو جتديده...............إىل اهليكل املعين قصد التثّبت 
وملعاينة التجهيزات  أو التمديد أو التجديدمن املعطيات املقّدمة ضمن مطلب الرتخيص 

  ة املراقبة ....".رة للقيام مبهمّ واملعدات املتوفّ 
  :13الفصل 

ذا الفصل غلط املادي يقرتح إصالح ال عادة صياغة عبارةالوارد    "مأهلني"  وذلك 
  .:"مؤهلني"كاآليت

  :15 الفصل
ختبار منه  3ضمن النقطة ذا الفصل ّمت التنصيص  على القيام "بدورات تكوينية مشفوعة 
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يكل أو مركز فين خمتص  الجح يف جمال صنف املراقبة املطلوب   ومعرتف به يف ا
شرتاط معايري موضوعية يف ...." ال"  ويقرتح يف هذا اإلطار توضيح عبارة "معرتف به يف ا

  رة. املركز الفين املختص للحّد من السلطة التقديريّة لإلدا
    :16الفصل 

  يقرتح حتديد التشريع اجلاري به العمل يف جمال السالمة.
  :: إلتزامات هيكل املراقبة الفنيةالباب الثالث

لباب الرابع.   يّتجه تعويض ترتيب الباب الثالث 
ذا الفصل التنصيص على أنّه:"............ يطالب هيكل املراقبة  :17الفصل ورد 

  ببنك معلومات يقع حتيينه بصفة آلّية". لتجّهز
ديتها للمعىن املطلوب ح تعويضها بعبارة لذا يقرت  ،وتثري عبارة "التجّهز" مالحظة تتعلق بعدم 

  ". مسك"
  :18الفصل 

هيكل املراقبة واملشرفني عليه مبختلف أقسامه جيب على "الفصل أنّه: إقتضى هذا     
   "واملراقبني التابعني له أالّ خيضعوا ألي ضغط جتاري أو مايل أو غريه ميكن أن يؤثّر على رأيهم

عتمادها صيغة النهي واحلال أنّه جيب      وتثري صياغة هذا الفصل مالحظة تتعلق 
حرتامها.لذا التنصيص على شروط موضوعية يلتزم هيكل املراقبة و  يقرتح إعادة املشرفني 

جيب على هيكل املراقبة واملشرفني عليه مبختلف أقسامه واملراقبني "كاآليت:صياغة الفصل  
  ."يف ممارسة مهامهم شرطي احلياد والنزاهةيلتزموا بأن التابعني له 

  :27الفصل 
ذا الفصل وذلك يقرتح إصالح      ."على" بعبارة"عل"  بتعويض عبارة الغلط املادي الوارد 

 اإلشراف" اتفعبار  ،بعدم وضوح دور إدارة السالمةكما يثري هذا الفصل مالحظة تتعلق 
طرح تعلى اإلختبارات الرمسية لآلالت ذات الضغط الغازي أو البخاري والتأّكد من صّحتها" 

ا مكّلفة طبقا للفصل لارة السالمة إدحتّول  مّثل يفإشكاال يت ّ طرف يف عملية املراقبة واحلال أ
ستدعاء املسؤول األّول عن هيكل املراقبة واملسؤول التقين واملراقب   30 من مشروع القرار 

  كتابيا يف صور معاينة نقائص أو أخطاء. 
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يامها بدورها لذلك يقرتح تعديل هذا الفصل بشكل يسمح بضمان حياد إدارة السالمة وق   
  .واحلياديّةيف كنف الشفافية 

  :28الفصل 
يسحب الرتخيص املسند هليكل املراقبة بصفة وقتية ملدة ستة  هذا الفصل على أنّه:" نصّ   

  أشهر وذلك يف احلاالت التالية:
خالقيات املهنة "خطأ مهين فادحعند حدوث "-     .أو إخالل 
لعمومّية، األمر الذي يقتضي تدقيقها من خالل  "خطا مهين فادح"  اتعبار  تمّيزوت  

  ".أ املهين الفادح" و"اخلطأ املهين"اخلطتجّنب اخللط بني للضبطها و ة حتديد معايري موضوعيّ 
  :29الفصل 

يسحب التأهيل املسند للمراقب بصفة وقتية ملدة ستة أشهر  هذا الفصل على أنّه:" نصّ   
  لتالية:وذلك يف احلاالت ا

  .ة الرتخيص"أثناء القيام مبهام املراقبة خالل مدة صلوحيّ  خطأ مهينعند معاينة -
كما   لضبطها بدّقة. وتثري عبارة "خطا مهين" مالحظة تتعّلق بضرورة حتديد معايري موضوعية 
بيان اإلختالف بني الضرر املهين والضرر املهين الفادح وفقا ملعايري دقيقة وواضحة  هجيتّ 

  سحب الرتخيص أو التأهيل. يف جمال لإلدارة الواسعة من السلطة التقديرية  لضمان احلدّ 
  :30الفصل 

م يقرتح تعويض عبارة:"لإلدالء مبالحظاته بعبارة "لإلدالء   ".مبالحظا
  :34الفصل 

  :كاآليت  األغالط املاديّة التالية إصالحيّتجه   
  " اجلنة"عوضا عن "اللجنة" -
لصناعة عوضا عن "- موقع الواب للوزارة "حتيني قائمة ......على موقع واب الوزارة املكلفة 

لصناعة   ."املكلفة 
  :35الفصل 

الفنّية .......ويف صورة عدم  خيصاال ميكن للجنة الرت  "ذا الفصل على أنّه: ّمت التنصيص  
نية  ،يتمّ إكتمال الّنصاب القانوين ل و لتلك اجللسة للتدا خالل األسبوع املوايلعقد جلسة 
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حول النقاط املدرجة بنفس جدول األعمال وذلك مهما كان عدد األعضاء 
  .احلاضرين......."

ذلك أّن  ،لإلجتماع الثاين بدقةويثري هذا الفصل مالحظة تتعلق بعدم حتديد أجل الدعوة    
لذا يقرتح تدقيق التاريخ بكل وضوح وذلك  .عبارة "خالل األسبوع املوايل " وردت عامة

م ب بتحديد   .دّقةعدد األ
  :37الفصل 

  ."ىيبق" :مبا صوابه  "يبقي"عبارة  مستوى يّتجه إصالح الغلط املادي الوارد على   
  :38الفصل 

ريخ صدور هذا القرار متنح :" ههذا الفصل على أنّ  ينصّ      للهياكل املتحّصلةإنطالقا من 
أجل سنة قابلة  والراغبة يف جتديد الرتخيصملمارسة نشاط املراقبة الفنية  على الرتخيص

   .تني وذلك للحصول على اإلعتماد يف كل صنف من أصناف املراقبة"للتمديد مرّ 
 لة على الرتخيصاهلياكل املتحصّ الحظة تتعلق بوضعية "وتثري صياغة هذا الفصل م   

لت حديثا على ملمارسة نشاط املراقبة الفنية" واليت ال تعتزم جتديد الرتخيص ولكنها حتصّ 
لتايل سوف تواصل نشاطها طبقا لنظام القانون السابق ويف إطار املّدة املمنوحة الرتخيص ، و

ا مشمولة هي األخرى بتسوية وضعّيتها التنيّتجه هلا صلب الرتخيص. لذا فإنّه  ّ صيص على أ
خاّصة حلصول على اإلعتماد يف كل صنف من أصناف املراقبة اليت تباشرها يف ما يتعّلق 

مبا ميّكنها من  "سنة قابلة للتمديد مرّتني"وأّن املشرّع نّص على آجال معقولة لتجسيم ذلك:
مع التصدي اجلّدي  يتماشى هيل القطاع و اإلخنراط يف منظومة اإلعتماد وهو ما حيّقق 

مة من طرف ة منها ضعف جودة اخلدمات املقدّ لإلشكاليات الواردة بدراسة السوق وخاصّ 
 اأساسيذلك أّن هذا األخري يعّد معيارا  ،هياكل املراقبة وعزوفها عن احلصول على اإلعتماد

الفنّية املراقبة يكّرس مبدأ املساواة بني مجيع هياكل  فضال على أّن ذلك جلودة اخلدمات.
  املتدّخلة يف القطاع.

خذ بعني اإلعتبار      هذه املالحظةمضمون لذلك يقرتح إعادة صياغة هذا الفصل بشكل 
  ويكّرس الغاية املرجّوة منها.
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جويلية  13بتاريخ لس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ 
سة السيّ  2017 ادي وعمر حممد العيّ د رضا بن حممود وعضويّة السادة بر

ومعز العبيدي  حمّمد بن فرج واهلادي بن مراداخلموسي بوعبيدي و التونكيت و 
لسعود  ن السّيدة و وخالد السّالمي وسامل  وحبضور املقّرر العام السّيد رمي بوز

   السّيد نبيل السمايت اجللسةي القابسي وكاتب حمّمد البحر 
  

 ســرئيـال                                                           


