
1 
 

  احلمــد                                                                اجلمهوريّة الّتونسّية 
  جملـس املنافـسة
  اجللسة العاّمة

 البعث العقاري.القطاع: 
  

  172644الّرأي عدد    
  2017أكتوبر   25بتاريخ  الّصادر عن جملس املنافسة

  

  إّن جملس املنافسة،

لس بتاريخ وزير التجارة والصناعة  إّطالعه على مكتوببعد   2017جوان  1املرسّم بكتابة ا
ملصادقة على كرّاس شروط ممارسة نشاط  خبصوص مشروع الرأيإبداء واملتضّمن طلب  قرار يتعّلق 

  .مكاتب القيادة يف مشاريع البناء
املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط  2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد 

لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية   والرتتيبية. إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم 
  .2017أكتوبر  25األربعاء 

  التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.وبعد 

  وبعد االستماع إىل املقّررة السّيدة مرمي الرتيكي يف تالوة تقريرها الكتايب.

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامة 
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 تقدمي اإلستشارة   
لس حتت عدد  لس مكتوب من وزير التجارة مرّسم بكتابة ا  172644أحيل على ا

ملصادقة على كرّاس شروط  مشروعحول يتضّمن طلب الرأي  2017جوان  1بتاريخ  قرار يتعّلق 
 35من القانون عدد  11طبقا ألحكام الفصل  ،ممارسة نشاط مكاتب القيادة يف مشاريع البناء

عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف    واملتعّلق 

بعد اإلّطالع على حمتوى اإلستشارة تبّني من خالل املراجع القانونّية الواردة ضمن قائمة 
رخيا، األمر الذي حتّتم  اإلّطالعات إدراج نصوص قانونّية دون اإلشارة إىل مراجعها الّدقيقة عددا و

إلستشارة لطلب التوضيحات الّالزمة حول هذا املوضوع: معه مرا   سلة اجلهة املعنّية 

  ، 2017جويلية  17بتاريخ  511مراسلة عدد  -
 .2017أوت  23بتاريخ  615التذكري: مراسلة عدد  -

واملتعّلق بتنظيم  2017جويلية  31املؤرّخ يف  2017لسنة  967ويف األثناء صدر األمر احلكومي عدد 
إلستشارة أّن القانون املتعّلق إجناز البن لس من اجلهة املعنّية  ت املدنّية، وتبّني من الرّد الوارد على ا ا

لرّائد الّرمسي للجمهوريّة التونسّية.   لبعث العّقاري ّمت تنقيحه غري أّن التنقيح املذكور مل يصدر بعد 

ملصادقة ع وجتدر املالحظة إىل أن مشروع لى كرّاس شروط ممارسة نشاط مكاتب القرار املتعّلق 
التطبيقّية  النصوصموضوع االستشارة املاثلة هو نّص ترتييب يندرج ضمن  القيادة يف مشاريع البناء

هيل  لنصّ  قانوينالّصادرة بناءا على  لبعث العّقاري ةاملتمثّل ةاإلطاريّ  وصوارد   يف القانون املتعّلق 
  .واألمر احلكومي املتعّلق بضبط املهاّم املوكولة ملكاتب القيادة يف مشاريع البناء وطرق ممارسة نشاطها

لس           رأي ا

لبعث العّقاري يف صيغته  ةاملتمثّل ةاإلطاريّ القانونّية  وصحيث طاملا ثبت أّن النصّ  يف القانون املتعّلق 
واألمر احلكومي املتعّلق بضبط املهاّم املوكولة ملكاتب القيادة يف مشاريع البناء وطرق ممارسة املعّدلة 
لرّائد الّرمسي للجمهوريّة التونسّية ومل يتحّوال امل يصدر نشاطها املفعول،  ةفذ وصلتايل إىل نص بعد 

املعروض ال يستقيم قانو وال ميكن بناءا عليه  القرارضمن قائمة اإلّطالعات مبشروع  مافإّن إدراجه
ّثل الّسند مت ةاملذكور  ةاإلطاريّ  وصللمجلس أن يبدي رأيه يف نّص اإلستشارة املعروضة خاّصة أّن النصّ 

  املعروض على اإلستشارة. القرارالتأهيلي إلصدار 

لس املنافسة بتاريخ وصدر هذا ا سة  2017أكتوبر  25لرأي عن اجللسة العاّمة  بر
السّيد رضا بن حممود وعضويّة السّيدتني والّسادة حمّمد العّيادي وعمر التونكيت ورجاء الشواشي 
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ن واخلموسي بوعبيدي ومعز العبيدي وشكري املامغلي وأكرم الباروين وأّمنت كتابة  رمي بوز
  ميينة الزيتوين.اجللسة السّيدة 

الرئيس        
 رضا بن حممود      

 
 

 

 

 
 

 

 

 


