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جملس                   اجلمهورية التونسيـــة                                                      
 املنافســة       

اجللســــة العاّمـــة   
     

  .املساحات الّتجاريّة الكربى واملراكز الّتجاريّة :القطاع  
 

  

  

  172653 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2017 أكتوبر 19 بتاريخ
  

  

  إّن جملس املنافســة،
لس بتاريخ  بعد االّطالع على مكتوب وزير واملتضّمن  2017سبتمرب  27الّتجارة املرّسم بكتابة ا

إبداء الرّأي يف أمر حكومي يتعّلق بضبط شروط وإجراءات تركيز املساحات الّتجاريّة الكربى واملراكز طلب 
  .الّتجاريّة

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

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

لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس   أكتوبر 19 اخلميسوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
2017.  

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  الوة تقريره الكتايب، وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف ت

  

  
  

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

I  . ّتقدمي امللف: 
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عادة تنظيم املنافسة واألسعار،  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل  املتعّلق 
يتعّلق  احكوميّ  اأمر ، إىل جملس املنافسة 2017سبتمرب  27 يفأحال وزير الّتجارة، مبقتضى املكتوب املؤرّخ 

  إلبداء رأيه فيه. بضبط شروط وإجراءات تركيز املساحات الّتجاريّة الكربى واملراكز الّتجاريّة
  :ستشارة.اإلطار العام لال1

فإّن املساحات الّتجاريّة الكربى واملراكز الّتجاريّة تعترب من حسب  ما جاء بوثيقة شرح األسباب، 
عتبار مسامهة هذا الّصنف من األنشطة يف إضفاء حركّية اقتصاديّة ودفع  بني القطاعات الّتجاريّة احليويّة 

الّضغط على األسعار من جهة وتوفري أفضل الّتشغيل وحتسني وتعصري مسالك الّتوزيع واملسامهة يف 
اخلدمات للمستهلك من جهة أخرى مع تنويع العرض املقّدم للمستهلكني بفضاء واحد مبا يضمن حرّية 
االختيار ومن الّناحية العمرانّية يساهم هذا الّصنف من املنشآت يف تنشيط املدن واملسامهة يف حتسني 

  املشهد العمراين.
قامت الّلجنة الوطنّية للّتجهيز الّتجاري بدراسة ملّفات إحداث املساحات الّتجاريّة  2013ومنذ سنة 

الكربى واملراكز الّتجاريّة أفضت إىل إسناد مجلة من الّرتاخيص  وعدد من املوافقات الّنهائّية، ومن خالل 
ّلق بضبط شروط وإجراءات إسناد املتع 2013جانفي  28املؤرّخ يف  2013لسنة  664تطبيقها لألمر عدد 

الّرتخيص يف تركيز املساحات الّتجاريّة الكربى واملراكز الّتجاريّة لدراسة مطالب الّرتخيص تبّني وجود عديد 
  الّنقائص واإلشكالّيات املتمثّلة أساسا يف:

لّنسبة لرت  - ألمر املذكور أعاله  كيز املساحات ال ميكن االستناد إىل نفس الّشروط املنصوص عليها 
عتبار اختالف املعطّيات العمرانّية  الّتجاريّة الكربى واملراكز الّتجاريّة خارج وداخل أمثلة الّتهيئة العمرانّية 
واخلصوصّيات املروريّة والطبيعّية للوضعّيتني، حيث أّن خارج أمثلة الّتهيئة العمرانّية يتطّلب إجناز هذه 

ل ّشبكات العمومّية، وداخل أمثلة الّتهيئة العمرانّية يتوّجب احلفاظ على املشاريع منشآت مروريّة وربط 
  حقوق األجوار وضمان سيولة حركة املرور.

ألمر املذكور أعاله يف أغلب الوضعّيات مع الّرتاتيب العمرانّية  - تضارب الّشروط املنصوص عليها 
  لّتهيئة العمرانّية.للمناطق اليت تسمح برتكيز املشاريع الّتجاريّة داخل أمثلة ا

ّلة الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري لضمان محاية األراضي الفالحّية  - عدم اعتماد قاعدة كثافة البناء وفقا 
  واالستغالل األفضل للبنية الّتحتّية وتفادي التمّدد العمراين.
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ال العمرا - ين وفقا ملقتضيات الفقرة الثّانية عدم توضيح االعتبارات املوضوعّية اليت تتعّلق خاّصة بتنظيم ا
مكّرر من جمّلة الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري، وهو ما استدعى وضع قواعد عمرانّية خصوصّية  5من الفصل 

مثلة الّتهيئة العمرانّية.   إلدماج املشاريع املخّصصة لرتكيز املساحات الّتجاريّة الكربى واملراكز الّتجاريّة 
ن املساحة اجلملّية املغطّاة إلجناز فضاءات ترفيهّية وتنشيطّية وثقافّية وألعاب عدم ختصيص نسبة م -

ملدينة.   لألطفال وقاعات عرض ثقافّية تساهم يف دعم احلركة الثّقافّية والّرتفيهّية 
مة إجنازها وكيفيّ  - ة عدم وضوح كيفّية إجناز األشغال املتعّلقة بتهيئة الطّرقات واملنشآت املائّية ورز

  استالمها.
ويندرج األمر احلكومي الرّاهن يف إطار إعادة الّنظر يف مجلة من الفصول لتجاوز اإلشكالّيات 

  والّنقائص املسّجلة إضافة إىل تبسيط إجراءات االستثمار.
ويف إطار الّضغط على كلفة تقدمي امللّف ّمت التخّلي عن اشرتاط تقدمي عدد من الّدراسات يف املرحلة 

الكتفاء فقط بدراسة الّسوق واالنعكاسات احملتملة ملشروع املساحة الّتجاريّة الكربى أو املركز األوىل وا
الّتجاري على احمليط االقتصادي واالجتماعي والّتقارير األّولّية حلركة املرور واملؤثّرات على احمليط الطّبيعي 

  إلبداء الرّأي ومنح املوافقة املبدئّية على املشروع.
لّسياق ّمت ضبط عّدة مراحل لدراسة املشروع (القابلّية االقتصاديّة، الّدراسة املبدئّية الفّنية ويف نفس ا

دف الّتشجيع على االستثمار يف هذا  والّدراسة الّنهائّية) مع ضبط آجال خمتصرة لكّل مرحلة وذلك 
حة الف رصة ملستثمرين جدد القطاع كما ّمت الّتنصيص على آجال لسحب املوافقات املمنوحة وذلك إل

سناد  إلحداث مشاريعهم عوضا عن املستثمرين الذين مل يبدوا جّدية يف استكمال اإلجراءات املتعّلقة 
  الّرتخيص. 

  :.اإلطار الّتشريعي والّرتتييب2
  الية:خيضع تركيز املساحات الّتجاريّة الكربى واملراكز الّتجاريّة إىل مجلة الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية التّ 

لقانون عدد  ةجملّ  - كما ّمت تنقيحه وإمتامه   1966أفريل  30املؤرّخ يف  1966لسنة  27الّشغل الّصادرة 
املتعّلق حبرّية الّصحافة  2011نوفمرب  2املؤرّخ يف  2011لسنة  115لّنصوص الّالحقة وخاّصة املرسوم عدد 

  والطّباعة والّنشر.
املتعّلق حبماية األراضي الفالحّية كما ّمت تنقيحه  1983نوفمرب  11املؤرّخ يف  1983لسنة  87القانون عدد  -

لّنصوص الّالحقة وخاّصة القانون عدد    .2016أوت  15املؤرّخ يف  2016لسنة  67وإمتامه 
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املتعّلق بتحوير الّتشريع اخلاّص مبلك الّدولة  1986مارس  7املؤرّخ يف  1986لسنة  17القانون عدد  -
املؤرّخ يف  2017لسنة  20العمومي للّطرقات كما ّمت تنقيحه وإمتامه الّنصوص الّالحقة وخاّصة القانون عدد 

  .2017أفريل  12
  تهلك.املتعّلق حبماية املس 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
لقانون عدد  -  24املؤرّخ يف  1994لسنة  35جمّلة محاية الّرتاث األثري والّتارخيي والفنون الّتقليديّة الّصادرة 

لّنصوص الّالحقة وخاّصة املرسوم عدد   1994فيفري   25املؤرّخ يف  2011لسنة  43كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
  .2011ماي 

لقانون عدد  - كما ّمت   1994نوفمرب  28املؤرّخ يف  1994لسنة  1222جمّلة الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري الّصادرة 
لّنصوص الّالحقة وخاّصة القانون عدد    .2009جوان  9املؤرّخ يف  2009لسنة  29تنقيحه وإمتامه 

ت ومراقبة التصّرف فيها وإزالتها  املتعلّ  1996جوان  10املؤرّخ يف  1996لسنة  41القانون عدد  - لّنفا ق 
لقانون عدد    .2001جانفي  30املؤرّخ يف  2001لسنة  14كما ّمت تنقيحه 

ت الكحولّية املعّدة  1998فيفري  18املؤرّخ يف  1998لسنة  14القانون عدد  - املتعّلق بتعاطي جتارة املشرو
لقانون عدد    .2004أوت  2املؤرّخ يف  2004لسنة  76للحمل كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

املتعّلق حبماية عالمات الّصنع والّتجارة واخلدمات   2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  -
لقانون عدد    .2007جويلية  23املؤرّخ يف  2007لسنة  50كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

  املتعّلق بتنظيم مهنة اخلبري يف املساحة. 2002أفريل  11املؤرّخ يف  2002لسنة  38القانون عدد  -
ألشخاص املعوقني ومحايتهم. 2005أوت  15املؤرّخ يف  2005لسنة  83القانون عدد  - لّنهوض    املتعّلق 
لقانون عدد  - ت الّصادرة  لبنا لسنة  11جمّلة الّسالمة والوقاية من أخطار احلريق واالنفجار والفزع 

  .2009مارس  2رّخ يف املؤ  2009
 11و 10املتعّلق بتجارة الّتوزيع وخاّصة الفصلني  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -

  منه.
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -   املتعّلق 
منهم  1967نوفمرب  6املؤرّخ يف  1967لسنة  391األمر عدد  - املتعّلق حبفظ صّحة الّنسوة واألطفال و

ألمر عدد  ملؤّسسات الّتجاريّة والّصناعّية واملهن احلرّة كما ّمت تنقيحه وإمتامه   1975لسنة  240وتشغيلهم 
  .1975أفريل  24املؤرّخ يف 
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تعّلق بضبط القواعد العاّمة حلفظ الصّحة امل 1968أكتوبر  22املؤرّخ يف  1968لسنة  328األمر عدد  -
ّلة الّشغل. ملعامل اخلاضعة    املنطبقة 

املتعّلق بضبط مشموالت وزارة الّتجهيز كما ّمت  1974فيفري  15املؤرّخ يف  1974لسنة  93األمر عدد  -
ألمر عدد    .1992فيفري  3املؤرّخ يف  1992لسنة  248تنقيحه وإمتامه 

املتعّلق بتنظيم تراتيب محاية العّمال يف  1975جويلية  28املؤرّخ يف  1975لسنة  503األمر عدد  -
ئّية.   املؤّسسات اليت تستخدم التّيارات الكهر

املتعّلق برتكيبة وطرق سري الّلجان الفّنية االستشاريّة  1984أفريل  7املؤرّخ يف  1984لسنة  386عدد األمر  -
لّنصوص الّالحقة وخاّصة األمر عدد   7املؤرّخ يف  2014لسنة  23اجلهويّة لألراضي كم ّمت تنقيحه وإمتامه 

  .2014جانفي 
املتعّلق بضبط مهاّم املراقب الفّين وشروط منح  1995مارس  6املؤرّخ يف  1995لسنة  416األمر عدد  -

ألمر عدد    .2010ديسمرب  13املؤرّخ يف  2010لسنة  3219املصادقة كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
ملصادقة على الّرتاتيب العاّمة للّتعمري   1999أكتوبر  11املؤرّخ يف  1999لسنة  2253األمر عدد  - املتعّلق 

  .2002أكتوبر  14املؤرّخ يف  2002لسنة  2683ملر عدد  كما ّمت تنقيحه وإمتامه
  املتعّلق بضبط مشموالت وزارة الّتجارة. 2001ديسمرب  20املؤرّخ يف  2001لسنة  2965األمر عدد  -
املتعّلق بدراسة املؤثّرات على احمليط وبضبط  2005جويلية  11املؤرّخ يف  2005لسنة  1991األمر عدد  -

  أصناف الوحدات اخلاضعة لدراسة املؤثّرات على احمليط وأصناف الوحدات اخلاضعة لكرّاسات الّشروط.
املتعّلق بضبط مشموالت وزارة الّشؤون  2005نوفمرب  8املؤرّخ يف  2005لسنة  2978األمر عدد  -

خلارج.االجتماعّية والّتضامن والّتونسّيني    
املتعّلق بضبط املواصفات الفّنية اخلاّصة بتسيري  2006ماي  30املؤرّخ يف  2006لسنة  1467األمر عدد  -

تنّقل األشخاص املعوقني داخل البناءات العمومّية والفضاءات والّتجهيزات املشرتكة واملرّكبات الّسكنّية 
  والبناءات اخلاّصة املفتوحة للعموم.

املتعّلق بضبط تركيبة وطرق سري الّلجنة الوطنّية  2010جويلية  19املؤرّخ يف  2010لسنة  1765األمر عدد  -
ألمر عدد    .2013فيفري  11املؤرّخ يف  2013لسنة  1025للّتجهيز الّتجاري كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

ت إسناد الّرتخيص املتعّلق بضبط شروط وإجراءا 2013جانفي  28املؤرّخ يف  2013لسنة  664األمر عدد  -
  يف تركيز املساحات الّتجاريّة الكربى واملركز الّتجاريّة.
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املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر عدد  -
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية.   الوجوبّية 

سي عدد  -   املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة وأعضائها. 2016أوت  27املؤرّخ يف  2016لسنة  107األمر الّر
سي عدد  -   املتعّلق بتسمية أعضاء احلكومة. 2017تمرب سب 12املؤرّخ يف  2017لسنة  124األمر الّر
  :احملتوى املاّدي مللّف االستشارة.3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:
  .فصال 24أمر حكومي يتضّمن  -
  وثيقة شرح األسباب. -
II:تقدمي قطاع املساحات الّتجاريّة الكربى واملراكز الّتجاريّة.  

املتعّلق بتجارة الّتوزيع،  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  10ب الفصل حس
مرت مربّع أو  3000فإّن املراكز الّتجاريّة هي تلك املراكز اليت تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 

ا املعّدة للبيع    مرت مربّع. 1500اليت تفوق مساحة قاعد
ذات القانون على إحداث جلنة وطنّية للّتجهيز الّتجاري تتوّىل إبداء الرّأي يف  من 11وينّص الفصل 

ذه املراكز واملساحات الّتجاريّة.   مطالب الّرتخيص املتعّلقة 
مكّرر من جمّلة الّتهيئة الّرتابّية أنّه ال جيوز تركيز املساحات الّتجاريّة  11مكّرر و 5واقتضى الفصالن 

يئة عمرانّية وعلى مسافة تساوي أو تفوق الكربى إالّ خارج حد مثلة  كيلومرتات من   5ود املناطق املغطّاة 
  حدود هذه املناطق. 

ال العمراين ومبقتضى  وال ميكن خمالفة ذلك إّال العتبارات موضوعّية تتعّلق خاّصة مبتطّلبات تنظيم ا
لّتجارة والوزير  قرتاح من الوزير املكّلف  لّتهيئة الّرتابّية والّتعمري.أمر    املكّلف 

كما خيضع تركيز املساحات الّتجاريّة الكربى لرتخيص مسبق يسند مبقتضى قرار من الوزير املكّلف 
لّشؤون  لّتهيئة الّرتابّية والوزير املكّلف  لّداخلّية والوزير املكّلف  لّتجارة بعد استشارة الوزير املكّلف 

  االجتماعّية.
  مراكز جتاريّة كربى: 3ب موقع األنرتنت لوزارة الّتجارة فإنّه تنشط يف تونس وحس

  مركزين ينشطان يف الّتغذية العاّمة واملواّد املختلفة ومها "كارفور" و"جيان". -
  مركز متخّصص يف املواّد الصّحية واحلديديّة حتت اسم "بريكوراما". -
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 موطن شغل. 1500اهز الـ وتوّفر املراكز الّثالثة يف ما بينها ما ين

III مشروع مقتضيات و  2013جانفي  28املؤرّخ يف  2013لسنة  664.مقارنة بني مقتضيات األمر عدد
  األمر احلكومي الّراهن:

ميكن تلخيص أهّم ما جاء به مشروع األمر احلكومي الرّاهن من خالل مقارنة أهّم مقتضياته 
  ، وذلك وفقا ملا يبّينه اجلدول الّتايل:2013لسنة  664مبقتضيات األمر عدد 

  

لسنة  664مقتضيات األمر عدد   
2013  

  مقتضيات األمر احلكومي الّراهن

شروط 
  الّرتخيص

خيضع ترخيص املساحات الّتجاريّة 
الكربى واملراكز الّتجاريّة سواء كانت 
مثلة الّتهيئة  خارج املناطق املغطّاة 

إىل مجلة من  العمرانّية أو داخلها
الّشروط تتعّلق أساسا برتكيز املباين 
وإشغال األرض واملآوي إىل جانب 
توفري مسالك ومنافذ ذات خصائص 

الّسالمة  تستجيب ملتطّلبات أنظمة
ا وإجناز  وللمواصفات املعمول 
املنشآت الّالزمة لضمان سيولة حركة 

  املرور والّسالمة املروريّة. 
عث املشروع خارج  ويتعّني على 

شريط يئة مثال الّتهيئة العمرانّية 
أخضر ومساحة خضراء ومساحات 

  مشّجرة مبأوى السّيارات.

جاريّة الكربى خيضع الّرتخيص يف تركيز املساحات التّ  -
يئة واملراكز الّتجاريّة  مثلة  خارج املناطق املغطّاة 

لّشكل  عمرانّية إىل مجلة من الّشروط تتعّلق أساسا 
اهلندسي لألرض وبرتكيز املباين وإشغال األرض مع 

إلجناز فضاءات ترفيهّية وتنشيطّية ختصيص جزء منها 
 وثقافّية وألعاب لألطفال وقاعات عرض وفضاءات
للّصناعات الّتقليديّة والعروض الثّقافّية وفضاءات 

يئة للخدمات العمومّية الّسريعة شريط أخضر ، واملآوي و
  ومساحة خضراء ومساحات مشّجرة مبأوى السّيارات.

خيضع الّرتخيص يف تركيز املساحات الّتجاريّة الكربى  -
يئة واملراكز الّتجاريّة  مثلة  داخل املناطق املغطّاة 

إىل مجلة من الّشروط تتعّلق أساسا جبملة من  مرانّيةع
القواعد العمرانّية الّضروريّة إلدماج املشاريع املخّصصة 
مثلة  لرتكيز املساحات الّتجاريّة الكربى واملراكز الّتجاريّة 
الّتهيئة العمرانّية وذلك وفقا جلملة من الّشروط من أّمهها 

لّنفاذ وتركيز الب ت وختصيص جزء من تلك املتعّلقة  نا
فضاءات ترفيهّية وتنشيطّية نسبة إشغال األرض إلجناز 

وثقافّية وألعاب لألطفال وقاعات عرض وفضاءات 
للّصناعات الّتقليديّة والعروض الثّقافّية وفضاءات 
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 ، وأماكن وقوف السّياراتللخدمات العمومّية الّسريعة
ات توفري مسالك ومنافذ ذات خصائص تستجيب ملتطّلبو 

ا  ضمان سيولة و أنظمة الّسالمة وللمواصفات املعمول 
  .حركة املرور

إجراءات 
  الّرتخيص

تتّم دراسة مطلب الّرتخيص يف تركيز 
مساحة جتاريّة كربى ومركز جتاري 

  :مرحلتنيعلى 
.إيداع ملّف لدى الوزارة املكّلفة 1

ئق من  لّتجارة يتضّمن مجلة من الو
األّويل للمشروع بينها الّتصميم 

والّدراسة األّولية حلركة املرور ودراسة 
مائّية أّولّية ودراسة املؤثّرات على 
احمليط الطّبيعي ودراسة الّسوق 
والّتأثريات املتوّقعة على الّنسيج 

  الّتجاري.
.بعد عرض املطلب على أنظار 2

الّلجنة الوطنّية للّتجهيز الّتجاري تتوّىل 
لوزارة املكّلفة املصاحل  املختّصة 

إعالم صاحب املشروع إّما  لّتجارة
لّرفض املعّلل أو بتقدمي مجلة من 
ئق الستكمال مطلبه، ومن هذه  الو
مة إجناز املشروع وسند  ئق رز الو

  ملكّية األرض ... .

مطلب الّرتخيص يف تركيز مساحة جتاريّة كربى  تتّم دراسة
  :مراحل 5 ومركز جتاري على

لّتجارة يتّضمن 1 .إيداع ملّف لدى مصاحل الوزارة املكّلفة 
ئق من أّمهها دراسة الّسوق واالنعكاسات  مجلة من الو
  احملتملة للمشروع والّتأثريات املتوّقعة على الّنسيج الّتجاري.

ريخ احلصول على  3.يف أجل ال يتجاوز 2 أشهر من 
املوافقة املبدئّية االقتصاديّة يتعّني على طالب الّرتخيص 
ئق من أّمهها سند ملكّية  إيداع ملّف يتضّمن مجلة من الو
ت تتعّلق  قطعة األرض وبطاقة تقدمي للمشروع تتضّمن بيا
ملساحة القابلة لالستغالل وتقرير أّويل حلركة  خاّصة 

  املرور.
ريخ احلصول على  6أجل ال يتجاوز .يف 3 أشهر من 

املوافقة الفّنية األّولّية يتعّني على طالب الّرتخيص استكمال 
ئق من أّمهها الّدراسة املروريّة والّدراسة  مطلبه جبملة من الو

  املائّية ودراسة املؤثّرات على احمليط الطّبيعي.
ملالحظات الفّنية، يتعّني على طا4 لب .بعد إعالمه 

لّتصميم املعّدل للمشروع  ئق املتعّلق  الّرتخيص تقدمي الو
مة اإلجناز ... . ته وتوزيع املساحات  ورز   ومكّو

.بعد استكمال اإلجراءات اليت تلي املوافقة الّنهائّية 5
لّتجارة إصدار قرار  للمشروع يتوّىل الوزير املكّلف 

  يوما. 15الّرتخيص وتبليغه لطالب الّرتخيص يف أجل 
اآلجال 
املتعّلقة 

.يف املرحلة األوىل تعرض مطالب 1
الّرتخيص على أنظار الّلجنة الوطنّية 

.يف املرحلة األوىل تعرض مطالب الّرتخيص على أنظار 1
أجل يف الّلجنة الوطنّية للّتجهيز الّتجاري إلبداء الرّأي 
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جراءات 
  الّرتخيص

 يفللّتجهيز الّتجاري إلبداء الرّأي 
ريخ يو 40أجل أقصاه  ما من 

ئق املطلوبة.   استيفاء الو
.يف املرحلة الثّانية يعاد عرض امللّف 2

املعّدل على أنظار الّلجنة الوطنّية 
يف للّتجهيز الّتجاري إلبداء الرّأي 

ريخ  يوما 40أجل أقصاه  من 
ئق املطلوبة.   استيفاء الو

.يف صورة املوافقة على املشروع يتّم 3
منح الّرتخيص يف شكل قرار من 

لّتجارة   15يف أجل الوزير املكّلف 
ريخ إحالة حمضر الّلجنة  يوما من 

  الوطنّية للّتجهيز الّتجاري.

ئق املطلوبة. يوما 15أقصاه  ريخ استيفاء الو   من 
.يف املرحلة الثّانية يعاد عرض امللّف املعّدل على أنظار 2

يف أجل الّلجنة الوطنّية للّتجهيز الّتجاري إلبداء الرّأي 
ئق املطلوبة. يوما 15أقصاه  ريخ استيفاء الو   من 

.يف املرحلة الثّالثة تعرض الّدراسات على أنظار الّلجنة 3
من  يوما 12يف أجل أقصاه الوطنّية للّتجهيز الّتجاري 

ئق املطلوبة إلبداء الرّأي.   ريخ استيفاء الو
.يف املرحلة اخلامسة يتّم إبالغ طالب الّرتخيص بقرار 4

ريخ إمضائه. يوما 15يف أجل الّرتخيص    من 
  

اآلجال 
امللزمة 

لصاحب 
  املشروع

 2013لسنة  664األمر عدد  مل ينصّ 
ملزمة لصاحب  على أيّة آجال

يداع  املشروع وذلك يف ما يتعّلق 
ئق. ستكمال الو   امللّف أو 

ريخ احلصول على  أشهر 3يف أجل ال يتجاوز .1 من 
املوافقة املبدئّية االقتصاديّة يتعّني على طالب الّرتخيص 
ئق لدى مصاحل الوزارة  إيداع ملّف يتّضّمن مجلة من الو

لّتجارة.   املكّلفة 
ريخ احلصول على  أشهر 6ل ال يتجاوز يف أج.2 من 

املوافقة الفّنية األّولّية يتعّني على طالب الّرتخيص استكمال 
ئق.   مطلبه بتقدمي مجلة من الو

حاالت 
انتهاء 

صلوحّية 
  الّرتخيص

تنتهي صلوحّية ترخيص تركيز املساحة 
الّتجاريّة الكربى أو املركز الّتجاري من 

لّتجارة يف إحدى قبل الوزير  املكّلف 
  احلاالت الّتالية:

عدم البدء يف إجناز املشروع يف  -
ريخ  12أجل أقصاه  شهرا بداية من 

  احلصول على الّرتخيص.

تنتهي صلوحّية ترخيص تركيز املساحة الّتجاريّة الكربى أو 
لّتجارة يف إحدى  املركز الّتجاري من قبل الوزير املكّلف 

  احلاالت الّتالية:
شهرا  12عدم البدء يف إجناز املشروع يف أجل أقصاه  -

ريخ احلصول على الّرتخيص.   بداية من 
شهرا بداية من  18عدم تركيز القاعدة يف أجل أقصاه  -

  ريخ احلصول على الّرتخيص.
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عدم تركيز القاعدة يف أجل أقصاه  -
ريخ احلصول  18 شهرا بداية من 

  على الّرتخيص.
عدم انتهاء كامل األشغال يف أجل  -

ريخ شهرا بد 36أقصاه  اية من 
  احلصول على الّرتخيص.

شهرا  36عدم انتهاء كامل األشغال يف أجل أقصاه  -
ريخ احلصول على الّرتخيص.   بداية من 

ر  اآل
املرتتّبة عن 
عدم احرتام 

اآلجال 
امللزمة 

لصاحب 
  ملشروعا

 2013لسنة  664األمر عدد  مل ينصّ 
ملزمة لصاحب  على أيّة آجال

يداع  املشروع وذلك يف ما يتعّلق 
لّتايل  ئق،  ستكمال الو امللّف أو 
ر  ال ميكن احلديث عن أيّة آ

  مرتتّبة.

يف حال عدم احرتام اآلجال املنصوص عليها واملتعّلقة 
ئق 3و 2ملرحلتني  ستكمال الو سحب ، يتّم واملتعّلقة 

  .املوافقات املمنوحة
ريخ  12يف أجل  املوافقة الّنهائّيةتسحب كما  شهرا من 

ا.   إعالم صاحب املشروع 

  
  

IV. املالحظات: 
  الّتالية:أنّه جتدر اإلشارة إىل املالحظات  ال يثري ملّف االستشارة أيّة مالحظة من زاوية املنافسة، إالّ 

ألمر عدد يتعّني  - املتعّلق  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148تغيري ترتيب االّطالع املتعّلق 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية،  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

  . 25عوضا عن االّطالع عدد  28ليصبح االّطالع عدد 
ئق املطلوبة يتّم  15ويف أجل ال يتجاوز تعويض عبارة "يتعّني  - ريخ تقدمي امللّف مستوىف الو يوما من 

لفقرة األخرية من الفصل   10عرضه على أنظار الّلجنة الوطنّية للّتجهيز الّتجاري إلبداء الرّأي" الواردة 
ئق املطلوبة على أنظار  15بعبارة "ويف أجل ال يتجاوز  ريخ تقدميه يعرض امللّف مستوىف الو يوما من 

  الّلجنة الوطنّية للّتجهيز الّتجاري إلبداء الرّأي".
لفصلني  22نّص الفصل  - الستكمال  11و 10على أنّه يف حال عدم احرتام اآلجال املنصوص عليها 

ئق يتّم سحب املوافقات املمنوحة كما تسحب املو  لفصل الو يف أجل  13افقة الّنهائّية املنصوص عليها 
ريخ إعالمه. 12   شهرا من 
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ويقرتح يف هذا الّصدد إعادة صياغة هذا الفصل يف اّجتاه توضيح أسباب سحب املوافقة الّنهائّية 
لفصل  لّتجارة بعد  13املنصوص عليها  االّطالع عتبار أّن املوافقة الّنهائّية يبّت فيها الوزير املكّلف 

على الرّأي الّنهائي لّلجنة الوطنّية للّتجهيز خبصوص امللّف املقّدم من صاحب الّرتخيص طبقا ألحكام 
  ، ويتّم استكمال اإلجراءات الّتالية:12الفصل 

 .استصدار أمر تغيري الّصبغة الفالحّية عند االقتضاء 
 .استصدار أمر احلّط من املسافة عند االقتضاء 
  الوطنّية حلماية احمليط على دراسة املؤثّرات.مصادقة الوكالة 
 .تقدمي نسخة من عقد استغالل العالمة الّتجاريّة  

  كما يتعّني تعويض عبارة "إعالمه" بعبارة "إعالم صاحب املشروع".
من  10الفصل من جمّلة الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري و  74مكّرر و 11 لنيإىل الفص 20و 14أحال الفصالن  -

القانون املتعّلق بتجارة الّتوزيع، ويّتجه يف هذا اإلطار أن تقتصر اإلحالة على جمّلة الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري 
  والقانون املتعّلق بتجارة الّتوزيع دون حتديد الفصول املعنّية.

ة على أنّه تنتهي صلوحّية تركيز املساحة الّتجاريّة الكربى أو املركز يف فقرته األخري  16نّص الفصل  -
الّتجاري يف حال استغالل صاحب املشروع لنفس العالمة الّتجاريّة املقّدمة يف ملّف الّرتخيص املنصوص 

لفصل    سنوات. 5من هذا األمر لفرتة زمنّية تقّل عن  7عليه 
عتبار أنّه ميكن أن يفهم منها إّما ىن املقصود من طار مزيد تدقيق املعويتعّني يف هذا اإل هذه الفقرة 

سنوات على  5أنّه يتوّجب على صاحب املشروع أن يستغّل العالمة التجاريّة يف منطقة جغرافّية معّينة ملّدة 
احلصول على ترخيص جديد يف منطقة جغرافّية أخرى، أو أنّه ال ميكن لصاحب املشروع أن األقّل قبل 

  سنوات على األقّل من استغالل العالمة الّتجاريّة املقّدمة. 5يغّري العالمة الّتجاريّة املستغّلة إالّ بعد انقضاء 
عتبار أّن هذ 7كما يتعّني أيضا حذف اإلحالة إىل الفصل  لرّبط من هذا األمر  ا الفصل يتعّلق 

ء والغاز واالّتصاالت والّتطهري. ملاء الّصاحل للّشراب والكهر   لّشبكات العمومّية للتزّود 
يت استقّرت يف ظّل أحكام لوضعّيات القدمية والمل يتضّمن األمر احلكومي الرّاهن أحكاما انتقالّية تتعّلق  -

املتعّلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الّرتخيص يف  2013جانفي  28املؤرّخ يف  2013لسنة  664األمر عدد 
، ويتعّني يف هذا اإلطار الّتنصيص على بقاء هذه  تركيز املساحات الّتجاريّة الكربى واملركز الّتجاريّة

ألمر املذكور سلفاالوضعّيات  آلجال الواردة    .خاضعة لألحكام املتعّلقة 
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سة السيّ  2017 أكتوبر 19 بتاريخلس املنافسة  ةي عن اجللسة العامّ وصدر هذا الّرأ رضا بن د بر
ن و  وعضويّة السّيدات والّسادة حممود وّمخوسي حمّمد بن فرج حمّمد العّيادي وحمّمد الّتونكيت ورمي بوزّ

  .وكاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين بوعبيدي وسامل بسعود ومعز العبيدي
  

       

  يسالّرئـ                                        
  رضـا بن حممـود                                        

  
 

 

 


