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  احلمد           ونسية اجلمهورية التّ     

  جملس املنافسة       
  اجللســــة العاّمـــة       

  ***امللف اإلستشاري ***

  182686عــدد      

  .يف شأن كّراسي شروط قرار مشرتكاملوضوع : 
  كاتب عمومي   - : اتالقطاع

ر املائية السّ  -                   .طحيةحفر اآل
  

  
  

   182686دد ــأي عالرّ 

  ادر عن جملس املنافسةالصّ 

   2019جانفي  17بتاريخ  
      

      إّن جملس املنافسة،

لس بتاريخ بعد االّطالع على مكتوب وزير التّ   2018  أكتوبر 30جارة املرّسم بكتابة ا
ملصادقة على كرّاسي شروط يعّوضان قرار أي حول مشروع رّ الواملتضّمن طلب  مشرتك يتعّلق 

لّنظر إىل وزارة الّداخلية، ترخيصني متعّلقني مبمارسة نشاطني إقتصاديّ  مهنة الكاتب  ومهاني راجعني 
نية. ر املائّية صنف "أ" من جهة    العمومّي من جهة، ونشاط حفر اآل

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

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

املتعّلق بضبط  2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة   1148وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع النّ إجراءات    ة ، تيبيّ ة والرتّ شريعيّ صوص التّ وصيغ االستشارة الوجوبية 
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وفق الّصيغ القانونّية اإلستشاريّة ة وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامّ 
    .2019جانفي  17اخلميس جللسة يوم 

القانوين.وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب    

  يف تالوة تقريره الكتايب.فريد الوهلازي السّيد  وبعد االستماع إىل املقّرر

لس املنافسة على ما وبعد املداولة استقر رأي اجللسة العامّ     يلي:ة 
  

 تقدمي موضوع اإلستشارة :  -
 417يف إطار تنفيذ أحكام األمر احلكومي عدد  يندرج مشروع القرار موضوع اإلستشارة الرّاهنة

صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  واملتعّلق 
اخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيطها، 

بقائمة تراخيص ممارسة األنشطة اإلقتصاديّة اليت سيتّم املتعّلق  2والّذي أدرج ضمن ملحقه عدد 
لّنظر إىل وزارة الّداخلية تتعّلقان برخصة كاتب عموميّ  من جهة ، وبطاقة  حذفها، رخصتني راجعتني 

ر املائيّ  نية.مهنّية لنشاط مقاوالت حفر اآل   ة صنف "أ" من جهة 
  تّضمن مّلف االستّشارة: وقد   

  لّلغة العربّية.مشروع قرار مشرتك 
 .لّلغة العربّية  شرح األسباب 
 بـ: انمشروع كرّاسي شروط يتعّلق 
 : وقد تفرّع إىل :  ممارسة مهنة كاتب عموميّ  -1

  5إىل  1الباب األّول: األحكام العاّمة : الفصول. 

 9إىل  6: الفصول هنة كاتب عموميّ الباب الثّاين: شروط ممارسة م . 
  :13اىل  10:الفصول ممارسة مهام كاتب عموميّ الباب الثّالث. 

  ت: الفصلني  . 15و  14الباب الرّابع:املراقبة واملخالفات والعقو
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ر املائية صنف "أ" : : وقد تفرّع إىل :  -2  ممارسة نشاط حفر اآل

  7إىل  1الباب األّول: األحكام العاّمة : الفصول. 

  ر الّسطحية صنف " أ": الفصول الباب الثّاين: شروط ممارسة نشاط حفر  8اآل
 .15إىل 

 ت: الفصول  . 19اىل  16الباب الثّالث:  املراقبة واملخالفات والعقو
لّلغة العربّية.         وقد أرفق كّل مشروع كرّاس شروط بتصريح على الّشرف 

  :مالحظات متعّلقة مبشروع القرار املشرتك  اجلزء األّول:

، املشرتك الّصادر من وزير الّداخلية ووزير الّتنمية واإلستثمار والّتعاون الّدويليثري مشروع القرار 
ملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق مبمارسة مهنة كاتب عموميّ و  وكرّاس الّشروط املتعّلق  املتعّلق 

ر املائّية صنف "أ" املالحظات الّتالية:   مبمارسة نشاط حفر اآل

  ة:مالحظة مبدئيّ  -أّوال
ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417من األمر عدد  3تنّص الفقرة األخرية من الفصل 

صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص  2018 املتعّلق 
" تعترب األنشطة غري املدرجة :اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيطها على أنّه 

من نفس  4كما ينّص الفصل .احلكومي غري خاضعة لرتاخيص"  من هذا األمر 1مللحق عدد 
مللحق عدد   2األمر على أنّه " تضبط قائمة األنشطة اإلقتصاديّة اليت ّمت حذف تراخيص ممارستها 

ريخ صدوره ملّدة أقصاها  ا العمل يف  من األمر احلكومي على أن تبقى خاضعة للّرتاخيص اجلاري 
ريخ دخوله  6   حّيز الّتنفيذ.أشهر من 

أشهر املذكورة أعاله أن ختضع  6ميكن للوزارات والّسلط اإلداريّة املختّصة يف أجل أقصاه 
مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي إىل كرّاسات شروط يتّم  2األنشطة اإلقتصاديّة املنصوص عليها 

  إلستثمار."إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنّية والوزير املكّلف 
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ر املائّية صنف "أ" ضمن  ويندرج كّل من نشاط ممارسة مهنة كاتب عمومّي ونشاط حفر اآل
عتبار أّن هذا الّنشاط بقي خاضعا  2018لسنة  417من األمر عدد  2امللحق  املذكور أعاله، و

م صدور كرّاس ونظرا لعد ،أشهر املوالية لصدور هذا األمر 6لرتخيص وزير الّداخلّية خالل مّدة 
نقضاء  فقد أضحت، املّدة املذكورة آنفاشروط ينّظم هذا الّنشاط خالل  ممارسة هذا الّنشاط حرّة 

  .2018نوفمرب  11 أي بداية منهذا األجل 
  

لّنسبة إىل العديد من األنشطة األخرى اليت مل يتس عتبار أّن هذا اإلشكال سيطرح  إصدار   نو
ا خال ريخ كرّاسات شروط يف شأ ل الفرتة اإلنتقالّية املنصوص عليها واملقّدرة بسّتة أشهر من 

لسنة  417عدد صدور األمر املذكور أعاله، فإنّه يقرتح تنقيح الفصل الرّابع من األمر احلكومي 
نية ممنوحة لإلدارة إلصدار   6سابق الذّكر يف اّجتاه الّتمديد لفرتة  2018 أشهر إضافّية كفرتة 

لّنسبة إىل األنشطة اليت تنوي تنظيمها وفقا هلذا الّنظام القانوين.  كرّاسات الّشروط 
ا    مشروع القرار: خبصوص - ثان

ورد مشروع القرار املشرتك موضوع اإلستشارة احلالّية شامال للمصادقة على كرّاسي شروط  -1
ا .يتعّلقان مبجالني خمتلفني سواء من جهة املوضوع أو من جهة األطر    اف املعنّية 

لس يرى ضرورة منفصلني، يتعّلق األّول  تعديل املشروع بتقسيمه إىل قرارين لذا فإّن ا
ملصادقة  ملصادقة على كرّاس شروط ينظّم مهنة الكاتب العمومّي، فيما يتعّلق مشروع القرار الثّاين 

ر " صنف " أ".    على كرّاس شروط ينظّم مهنة " حفر اآل
ّتنمية وردت اإلّطالعات املتعّلقة مبشروع القرار املشرتك الّصادر من وزير الّداخلية ووزير ال -2

  رأي جملس املنافسة.ب اخلاصواإلستثمار والّتعاون الّدويل منقوصة من اإلّطالع 
لّرجوع إىل أحكام الفصل اخلامس من األمر احلكومي عدد  املؤرّخ يف  2016لسنة  1148و

لس املنافسة حول مشاريع  2016أوت  19 واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 
الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية، فإنّه يتعّني أن:" ترفق مشاريع الّنصوص الّتشريعّية عند إحالتها على 
سة احلكومة وعلى جملس نّواب الّشعب بنسخة من رأي جملس املنافسة ومذّكرة تفسرييّة  مصاحل ر

لس سباب عدم اإلستجابة عند وبيان مدى اإلستجابة هلا أو الّردود عليها أو أ ،تتضّمن إقرتاحات ا
على رأي ا التّنصيص و ستكمال قائمة اإلّطالعات تدارك هذا الّسهو  يتعّني لذا، فإنّه . اإلقتضاء

   .جملس املنافسة
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  :  خبصوص كّراس الّشروط املتعلق مبمارسة مهنة كاتب عموميّ  اجلزء الثّاين: 

 ملهنة كاتب عمومّي :اإلطار القانوّين والّرتتييب املنظّم  -أّوال

  خيضع نشاط مهنة كاتب عمومّي خاّصة إىل الّنصوص الّتشريعية الّتالية:  
املتعّلق بتنظيم مهنة الكتبة  1969مارس  27املؤرّخ يف  1969لسنة  19القانون عدد  -    

 العمومّيني،
مشموالت وزارة واملتعّلق بضبط  1975ماي  30املؤرّخ يف  1975لسنة  342األمر عدد  -

ألمر عدد   ،2001جوان  15املؤرّخ يف  2001لسنة  1454الّداخلية املنّقح 
املتعّلق خبدمات إداريّة مسداة من قبل املصاحل  2006قرار وزير الّداخلية املؤرّخ يف أّول أوت  -

وعلى مجيع  الّتابعة لوزارة الّداخلية والّتنمية احمللّية أو اخلاضعة إلشرافها وشروط إسنادها
  الّنصوص الّيت نقحته أو متمته...

 :ومهامه تعريف الكاتب العموميّ  -1
  

ق تعلّ امل 1969مارس  27خ يف ؤرّ امل 1969لسنة  19يعّرف الفصل األّول من القانون عدد 
بكونه كّل شخص يضع عادة معرفته للكتابة  الكاتب العموميّ  ،نيبتنظيم مهنة الكتبة العموميّ 

  ومعلوماته الّلغوية على ذّمة الغري للّتعبري كتابّيا عن أفكارهم مقابل أجر.
ا تعّرب عن حاجة املواطن للخدمات العدلّية  تعترب هذه املهنةو  من املهن احليويّة واهلاّمة لكو

  بتحرير: الكاتب العموميّ وخيتّص  واإلداريّة واالجتماعّية والّصحّية والفالحّية.
  ّت والّتقارير واملذّكرات القضائي لّلغة املطلوبة. العرائض والّشكا  ة والعدلّية واإلداريّة 
  ّسيس الّشركات الفالحّية والّتجاري  ة وحماضر اجللسات. عقود البيع والّشراء والكراء و
  .االتّفاقات وااللتزامات والّتعهدات املالّية والّتجاريّة 
 لّتواكيل املفّوضة واخلاّصة . ا 
  . املراسالت اإلداريّة 
 .مطالب العفو والّسراح الّشرطي واسرتداد احلقوق  
 . مطالب الّصلح لدى املصاحل الّديوانّية واجلبائّية والبلديّة 
   ّحملكمة اإلداري  ة وحماكم الّنواحي .ة واالبتدائيّ ة والعقاريّ الّردود والّتقارير املتعّلقة 
  .مطالب العمل 
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  ّواإلداريّ  تقدمي االستشارات القانونّية، واملساعدة يف اإلجراءات والّتوجيه القضائي... 
وذلك مع مراعاة األعمال اليت أسندها املشرّع  بصفة حصريّة يف إطار بعض املهن األخرى         

  هاد واملرتجم احملّلف ...كاحملاماة وعدول اإلش
  :الّناشطني يف القطاع -2

العتماد على املعطيات املقّدمة من وزارة الّداخلية، فإّن العدد اجلملّي للكتبة العمومّيني يف 
ت اجلمهوريّة. وينشط   1324تونس، يقّدر حبوايل   % 68كاتبا عمومّيا، موّزعني على خمتلف وال
ت ( ربعة وال   بقابس).  127بنابل و 246بتونس ، 255بصفاقس،  274منهم 

ذه اجلهات. أّما بقّية  ت إىل أمهّية احلركّية االقتصاديّة  ذه الوال ويعزى هذا الّتمركز يف الّنشاط 
  الّناشطني يف القطاع، فيتوّزعون كالّتايل:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
 :تطّور الناشطني يف القطاع خالل الّسنوات األخرية -3

إىل سنة  2016يقّدر عدد املمارسني ملهنة الكاتب العمومّي خالل الفرتة املمتّدة من سنة 
  كاتبا عمومّيا، موّزعني كالّتايل:   766، حبوايل 2018

 45 % .(سوسة، املنستري، املهديّة وصفاقس) لوسط الّشرقي 
  26%  ( قابس، مدنني وتطاوين ) جلنوب الّشرقي. 
 12,2 % .( قفصة، توزر وقبلي) جلنوب الغريب 
  7,5 % .(جة، الكاف وسليانة  لّشمال الغريب( جندوبة، 

 ع الوالية العدد الّنسبة
 1 زغوان 9 0,68%
 2 جندوبة 41 3,10%

 3 بل 246 18,58%
 4 القصرين 8 0,60%

 5 تونس 255 19,26%
 6 سوسة 13 0,98%
 7 مدنني 43 3,25%
 8 سليانة 24 1,81%
 9 بن عروس 17 1,28%
 10 توزر 8 0,60%
 11 تطاوين 29 2,19%
 12 املهدية 18 1,36%

 ع الوالية العدد الّنسبة
 13 قابس 127 9,59%
 14 الكاف 26 1,96%
 15 بنزرت 50 3,78%
 16 جة 4 0,30%
 17 منوبة 20 1,51%
 18 قبلي 29 2,19%
 19 القريوان 6 0,45%

 20 صفاقس 274 20,69%
 21 املنستري 39 2,95%
 22 قفصة 7 0,53%
 23 سيدي بوزيد 29 2,19%
نة 2 0,15%  24 أر
موع 1324 100%   ا
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  5,6 % .( القريوان، القصرين وسيدي بوزيد ) لوسط الغريب 
  3,7 % .( بل   لّشمال الّشرقي ( إقليم تونس، بنزرت، زغوان و

مي.نوات األخرية ومستواهم الّتعليويبّني اجلدول الّتايل تطّور عدد الكتبة العمومّيني خالل الّثالث س             

 املستوى الّتعليمي
موع  ا

   عدد الّناشطني

 جامعي متخّرج غري حمّدد
متحّصل على 

 الباكالور
متحّصل غري 

 على الباكالور
 الوالية 2016 2017 2018

 ع
9     9 ***  1 زغوان *** *** 

 2 جندوبة *** *** *** 4 1 1 1 1 

 3 بل 3 4 4 11 4 2 3 2 

 4 القصرين 4 2 2 8 3 1 0 4 

 5 تونس    0 0 0 0 0 

 6 سوسة    13 11 0 0 2 
 7 مدنني    43 24  14  5
 8 سليانة    24 20 1 0 1 2

 9 بن عروس  1  1 1 0 0 0 

 10 توزر 8   8 7 0 0 1 
 11 تطاوين 13 10 6 29     29

 12 املهدية   18 18 8 3 1 6 
 13 قابس    127 71  44  12

 14 الكاف    26 23 0 3 0 

 15 بنزرت    0 0 0 0 0 

 16 جة  3 1 4 4 0 0 0 
 17 منوبة 1 4  5     5

 18 قبلي 28 29 29 86 86    

 19 القريوان    6 5   1 

 20 صفاقس    274 272   2 
 21 املنستري    39 28   10 1

 22 قفصة         

 23 سيدي بوزيد    29 29    

نة    2    2   24 أر
موع 766 597 8 66 32 63   ا

  الّنسبة % 77,94% 1,04% 8,62% 4,18% 8,22%
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من الّناشطني يف القطاع غري  % 78ويّتضح من خالل قراءة هذه املعطيات، أّن حوايل        
نوّي)، مقابل حوايل  % 9متحّصلني على الباكالور و % 1متحّصلني على الباكالور (مستوى 

  من خّرجيي اجلامعات(أستاذية، إجازة...).  % 4، ومن ذوي املستوى اجلامعيّ 

        من الكتبة العمومّيني % 8أنّه مل يتّم حتديد املستوى الّتعليمي حلوايل  إىلوجتدر املالحظة      
لّرسم البياين الّتايل:   ( موّظف متقاعد ، ال شيء...) وذلك وفق ما هو مبّني 

  

 املصدر: وزارة الّداخلية 

سـبتمرب  4املـؤرّخ يف ، وذلـك مبوجـب األمـر 1941منـذ سـنة يف تـونس ّمت تنظيم هذه املهنـة ولقد 
ـــق مبهنـــة الكتبـــة العمـــومّيني، الـــذي ّمت إلغـــاؤه مبقتضـــى القـــانون عـــدد  1941  1969لســـنة  19املتعّل

   املتعّلق بتنظيم مهنة الكتبة العمومّيني. 1969مارس  27املؤرّخ يف 

أن يكـون حـامال وتتمّثل الّشروط احلالية ملمارسة الّنشاط، يف أن يكون املعين قد بلغ سّن الّرشـد، و     
نــوّي ، فضــال عــن  للجنســّية الّتونســّية ونقــّي الّســوابق العدليّــة، ولــه مســتوى ثقــايف ال يقــّل عــن الثّالثــة 

  إلزامّية جناحه يف إختبار كتاّيب.
ئق املطلوبة للحصول على ترخيص ملزاولة املهنة فهي كالتّايل: لّنسبة للو  أّما 

  ّسم الّسيد وايل اجلهة. مطلب كتايب  يوّجه 
  3بطاقة عدد. 

غري حمدد
8% 

متخرج
جامعي 4%

9% 
متحصل على الباكالور

1% 

الورغري متحصل على الباك
78% 

 لكاتب العمومي رسم بياين يف املستوى التعليمي للناشطني يف مهنة ا
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 .نسخة من بطاقة الّتعريف الوطنّية 
  ّشهادة مدرسّية إلثبات املستوى الّتعليمي. 

راء جهة إلجـلالي واى ـلته إالـحـرّأي فيه وإلداء ابإلالية ولمديّة والمعتالى ّمث يقع تقدمي امللف إ    
) و حرس وطينّ أ(شرطة  نألمامركز أو  الرتايبلمعتمد ق ان طريعر باألم معينلاابة ـجإ زم. وتتمّ لّالا

ريخ تقدمي الطّلب.  وذلك يف ظرف ثالثة أشهر من 

 االلتزامات احملمولة على الكاتب العمومي:   -4
    

املتعّلق بتنظيم مهنة الكتبة  1969مارس  27خ يف مؤرّ  1969لسنة  19نّص القانون عدد      
  اإللتزامات احملمولة على الكاتب العمومّي أثناء مباشرته لنشاطه تتمّثل يف:العمومّيني على مجلة من 

  ريخ ئق الّيت حيّررها بشكل واضح المسه وعنوانه وكذلك عدد و إلزامّية تضمني مجيع الو
 الّرخصة.

 :مسك دفرت مرّقم وممضى من طرف الّسلط املختصة يسّجل به 
o  مقّر سكناه احلايل.هويّة العارض والوالية الّيت هو أصيلها و 
o  .ريخ املطلب وموضوعه 
o .املرسل إليه 

 لّنسـبة ل ا مكان تعاطي املهنة و يـتّم تـونس واليـة تسليم كّل دفرت منتهي إىل الوالية الّيت يوجد 
 .  إىل إدارة األمن الوطينّ الّتسليم 

 :عموميّ مالحظات يف شأن كّراس الّشروط املتعّلق مبمارسة مهنة كاتب  -نيا

املالحظات  الرّاهنةيثري مشروع كرّاس الّشروط املتعّلق مبهنة الكاتب العمومي موضوع اإلستشارة     
  الّتالية:
 :  6خبصوص الفصل  -

 ،من مشروع كرّاس الّشروط املنّظم ملهنة كاتب عمومي إىل شروط ممارسة املهنة 6 الفصلتطّرق 
  ومن بينها شرط احلصول على شهادة اإلجازة أو شهادة معادلة هلا على األقّل.

ويتضّمن هذا الّشرط إقصاء لشرحية هاّمة من املفرتض دخوهلا إىل هذه الّسوق، من خالل  
األدىن الواجب توّفره يف املرتّشح ملهنة الكاتب العمومّي من الّسنة  ّتعليميّ الّرتفيع غري املربّر للمستوى ال
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سعة أساسّي نظام حاّيل) إىل شهادة اإلجازة على األقّل الثّ  نوّي نظام قدمي (أي ما يعادل سنة  الثة 
  أو ما يفوقها.
العام لتحيني  ولئن وردت وثيقة شرح األسباب املرفقة ملوضوع اإلستشارة متضّمنة لإلطارهذا 

القطاعات املعفاة من نظام الّرتاخيص، واحملالة على نظام كرّاسات الّشروط طبقا لألمر احلكومي عدد 
صدار القائمة احلصريّة لألنشطة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417 املتعّلق 

ط األحكام ذات الّصلة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص، وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضب
ا مل تتطّرق إىل  ،وتبسيطها ّ للمرتّشح لتعاطي احلاصل على مستوى الّشرط الّتعليمي الّتعديل تربير فإ

لّرجوع إىل دراسة سوق مهنة الكاتب العمومّي خاّصة  مهنة كاتب عموميّ   78تبّني أن نسبة أنّه و
ال يتجاوز مستوى تعليمهم الباكالور وهو ما يصعب معه قبول املهنة من املباشرين حالّيا هلذه  %

ملستوى التعليمي.   الّشرط املتعّلق 
لّرجوع إىل أحكام الفصل   19يف  املؤرّخ 2016لسنة  1148من األمر احلكومي عدد  2و

لس املنافسة حول مشاريع املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  اإلستشارة الوجوبّية 
حكام الفصل ة والّرتتيبيّ الّنصوص الّتشريعيّ   11ة ، فإّن مشاريع الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية املقصودة 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  املتعّلق 

دف إىل فرض شروط كمّية أو نوعّية  واألسعار هي مشاريع : " ....القرارات وكرّاسات الّشروط الّيت 
  أو ممارسة مهنة". للدخول إىل الّسوق أو ممارسة نشاط اقتصاديّ 

وحيث تضّمن مشروع كرّاس الّشروط املنّظم ملهنة كاتب عمومي وفق ما سبق بيانه أحكاما       
أدىن يف جانب املرتّشح  خالل اشرتاط مستوى تعليميّ  ملمارسة الّنشاط من إقصائّيةتفرض شروطا 

  شرط مقّوض للمنافسة يف القطاع . هواإلجارة ،  ال يقّل عنللمهنة 

احرتام مقّومات ضمان املعادلة بني ضرورة وللغرض يقرتح مراجعة هذا الفصل مبا يسمح من      
  ذا الّنشاط من مؤّهالت مهنّية.ما يتطّلبه فعليا هبني املنافسة يف قطاع الكتبة العمومّيني، و 
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  : 8خبصوص الفصل  -

ة تصّرف الكاتب العمومّي يف مكتب من مشروع كرّاس الّشروط إىل إلزاميّ  8الفصل تطّرق 
إىل تنظيم إسداء  يتعّرضمل  غري أنّهمن حيث وجهة االستغالل ،  أومستقّل من حيث املدخل و/

  الكاتب العمومّي خلدمته خارج مكتبه. 
ّ كان الفضاء املستغّل لذلك ، املقّدمة من دمات اخل جودةولغاية ضمان  الكاتب العمومّي أ

فإنّه يقرتح الّتنصيص على ضوابط وإجراءات إسداء الكاتب العمومّي خلدماته خارج مكتبه مبا 
  الّشريفة يف القطاع.يسمح من التصّدي للمنافسة غري 

 

  :9خبصوص الفصل  -

ألمر نظريا  يتسّلم املعينّ  على أنروط اس الشّ يف فقرته األخرية من مشروع كرّ  9الفصل  نصّ 
ريخ اإليداعمن كرّاس الشّ   وحّىت  ،ورفعا لكّل لبس .روط مؤّشر عليه من قبل اإلدارة ويتضّمن وجو 

 ، توّجب التنصيص علىروط الشّ بعض األنشطة إىل نظام كرّاس حتقيق الغاية من إخضاع ممارسة يتّم 
ئق نظريا من كرّاس الشّ  ألمر ومباشرة بعد إيداع الو روط مؤّشرا عليه من قبل اإلدارة أن يتسّلم املعين 

ريخ اإليداع.   ويتضّمن وجو 

 ايل:" ويتسّلم املعينّ كالتّ   9خرية من الفصل وبناءا عليه، يقرتح أن تكون صياغة الفقرة األ
ئق املذكورة نظريا من كرّاس الشّ  روط مؤّشرا عليه من قبل اإلدارة ألمر مباشرة بعد إيداع الو

ريخ    اإليداع".ويتضّمن وجو 

  : 12خبصوص الفصل  -

 ا إحلاق الّضرر بطاليب اخلدمة  : فيما تعّلق بتحجري التفّوه بعبارات من شأ

حكام الفقرة األوىل من الفصل  من مشروع كرّاس الّشروط املتعّلق مبمارسة مهام   12جاء 
عمال أو الّتفّوه  كاتب عمومّي، موضوع اإلستشارة احلالّية أنّه:"مينع على الكاتب العمومّي القيام 

ألشخاص طاليب اخلدمة ا أن تلحق الّضرر    …"بعبارات من شأ
ج ضمن األخالقيّات واألدبّيات العاّمة لكّل مهنة، وليست حكرا وحيث أّن هذا املنع يندر 

  على مهنة الكاتب العمومّي. 
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االقتصار على الّشروط اخلاّصة لتعاطي مهنة   يف إّجتاهيقرتح تعديل هذا الفصل  وعليه،
ا أن تلحق الضّ  كاتب عموميّ  ألشخاص وذلك من خالل حتجري إستعمال عبارات من شأ رر 

  .همابيا عن أفكار عبري كتّ طاليب اخلدمة عند التّ 
  حملافظة على الّسر املهينّ فيما يتعلق  : 

حكام الفقرة الثّانية من      روط ، إلزام الكاتب العمومّي شّ المن مشروع كرّاس  12الفصل ورد 
لّسر املهّين.  ذا االلتزام.املستوجبة عقوبة الالّتنصيص على  دونلتقّيد    يف حال عدم الّتقيد 

الاإل من خالللذا، يقرتح تدارك هذا الّسهو        ا يف ا  حالة إىل الّنصوص العاّمة املعمول 
العمومّي احلفاظ على الّسر املهّين وتنطبق عليه  لتصبح الّصياغة كالّتايل:"...جيب على الكاتب

ّلة اجلزائية."   األحكام الواردة 
 : 15خبصوص الفصل  -

ت اإلداريّة الّيت يّتخذها الوايل ضّد  15الفصل تطّرق        من مشروع كرّاس الّشروط إىل العقو
ت يف  املخالف يف صورة عدم اإلدالء مبا يفيد رفع املخالفات موضوع الّتنبيه. وتتمّثل هذه العقو
ت  إلضافة إىل العقو ائّية حسب جسامة املخالفة  اإليقاف عن ممارسة املهنة بصفة مؤقّتة أو 

لفصل الوا ّلة اجلزائّية. 315ردة    من ا
للعقوبة اإلداريّة واملتمثّلة يف اإليقاف يف هذا الصدد أنّه ولئن ّمت الّتعّرض  وما جتدر مالحظته     

   هلذه املّدة. سقف زمينّ أي ضبط تّم املؤّقت، فإنّه مل ي
ت عن الّنشاط ضما تدارك هذا الّسهو بتحديد الفرتة القصوى لإليقاف املؤقّ لذلك، يقرتح    

  حلقوق الّناشطني يف هذا القطاع.
ر     اجلــزء الثّالــث: مالحظــات يف شــأن مشــروع كــّراس الّشــروط املتعلّــق مبمارســة نشــاط حفــر اآل

  املائية صنف " أ":
  :أهّم الّنصوص القانونّية والّرتتيبية املنّظمة للقطاع -أوال

ر    املائّية صنف "أ" إىل أهّم الّنصوص الّتشريعية الّتالية:خيضع نشاط ممارسة حفر اآل
 كما   1975مارس  31املؤرّخ يف  1975لسنة  16الّصادرة مبقتضى القانون عدد  جمّلة املياه

لقانون عدد  لقانون  1987جويلية  6 املؤرّخ يف 1987لسنة  35وقع تنقيحها وإمتامها  و
 .1988أوت  2املؤرّخ يف  1988لسنة  94عدد 
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  املتعّلق بضبط التّنظيم اإلدارّي  1989جوان  29املؤرّخ يف  1989لسنة  832األمر عدد
ألمر عدد  واملاّيل وطريقة سري املندوبيات اجلهويّة للّتنمية الفالحّية املنّقح واملتّمم خاّصة 

 . 1992أكتوبر  26املؤرّخ يف  1992لسنة  1872

  املتعّلق بضبط شروط تعاطي  1997أكتوبر  27 املؤرّخ يف 1997لسنة  2082األمر عدد
ر املائّية.  نشاط حفر اآل

  املتعّلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  2010أفريل  26املؤرّخ يف  2010لسنة  893األمر عدد
واملتعّلق بتنظيم تشجيع الّدولة لفائدة صغار  1995ماي  2املؤرّخ يف  1995لسنة  793

 ني.لبحريّ الفّالحني وصغار الصّيادين ا

  يتعّلق بـاحلوافز املالّية  2017مارس  9املؤرّخ يف  2017لسنة  389األمر احلكومي عدد
  لفائدة االستثمارات املنجزة يف إطار قانون االستثمار.

ر املائية الّسطحّية -نيا   :  سوق حفر اآل

ر املائّية الّسطحّية صنف " أ" :  -1  تعريف نشاط حفر اآل

املتعّلق  1997أكتوبر  27املؤرّخ يف  1997لسنة  2082عدد  من األمر 2عّرف الفصل 
ا:"... كّل ذات ماديّة  ّ ر الّسطحية،  ر املائّية، مهنة حفر اآل بضبط شروط تعاطي نشاط حفر اآل

را ذات قطر كبري ( من    أمتار )". 3ىل إ 1تنجز آ

ر املائّية الّسطحّية:  -2   تصنيف حفر اآل

ر املائية صنف "أ" إىل األمر عدد  سالف  1997لسنة  2082خيضع حاليا نشاط حفر اآل
ر عموما إىل سبعة أصناف:  البيان والّذي   صّنف مقاوالت حفر اآل

ر سطحّية "أ "صنف  -   را ذات حفر آ   .أمتار ) 3 إىل 1(من قطر كبري: كّل ذات ماديّة تنجز آ

ر صنف "ب" -    را أنبوبّية ذات قطر صغري من نوع اآل : حريف حّفار: كّل ذات ماديّة تنجز آ
  املنزلّية ال يفوق عمقها مخسون مرتا.
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حلفر لعمق يصل إىل صنف "ج " -   : مقاولة حفر صغرية: كّل ذات ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا 
  مرت. 150

حلفر لعمق يصل صنف "د" -  :  مقاولة حفر متوّسطة درجة أوىل: كّل ذات ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا 
  مرت. 300إىل 

حلفر لعمق يصل  مقاولة حفر متوّسطةصنف "هـ ":  -  نية: كّل ذات ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا  درجة 
  مرت. 500إىل 

حلفر لعمق يصل إىل : مقاولة كبرية درجة أوىل: كّل ذاصنف "و" -  700ت ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا 
  مرت.

حلفر لعمق يفوق صنف "ز" - نية: كّل ذات ماديّة أو معنويّة مرّخص هلا   700: مقاولة كبرية درجة 
  مرت".

ر املزمع حفرها. ويتجلى ممّا سبق بيانه، أنّ    هذا الّتصنيف قد أّسس على عمق اآل

ر املائّية الّسطحّية : نشاط رها يف املرتّشح ملزاولة الّشروط الواجب توفّ  -3  حفر اآل

 الّشروط العلمّية:   -أ
ر الّسطحية متحّصال على شهادة تكوين تثبت كفاءته املهنّية يف  جيب أن يكون حّفار اآل

  سنوات على األقّل يف امليدان. 5اإلختصاص أو أن تتوّفر لديه خربة 

 الّشروط املاديّة :   -ب
ر الّسطحّية اإلمكانيات املاديّة واملالّية الّتالية:           جيب أن يتوّفر لدى حّفار اآل

 .آلة جهر 
 .مضّخة ذات حمرك 
 .صقالة ومعّدات حفر وبناء ومحاية جدران البئر أثناء احلفر 
  ّدينار. 3000قدره  رأس مال اجتماعي 
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ت ملف الرتّشح  -ج ر املائيّ مكّو   ة: ة الّسطحيّ للحصول على بطاقة مهنّية حلفر اآل
ر املائّية       ، يتوجب تقدمي ملف متضمن لـــــــــــ: للحصول على بطاقة مهنّية حلريف ومقاوالت حفر اآل

 .مطلب على ورق عادّي 

 .بطاقة إرشادات تسّلمها اإلدارة ويقع تعمريها وإمضاؤها من طرف طالب البطاقة 
 ريخ  3عدد  بطاقة لّنسبة لطالب البطاقة املهنّية مل ميض عليها أكثر من ثالثة أشهر يف 

 إيداعها.
 .شهادة بنكّية تثبت اإلمكانيات املالّية لطالب البطاقة 

  ّة للمعّدات املتحرّكة أو نسخ من عقود إجيارها نسخ مطابقة لألصل من البطاقات الّرمادي
 فواتري إقتناء املعّدات الّالزمة للحصول على البطاقة املهنّية.وكذلك نسخ مطابقة لألصل من 

  قائمة يف أعوان املقاولة ممضاة من طرف طالب البطاقة تكون مصحوبة بنسخ مطابقة
 لألصل من عقود إنتداب كّل عون ونسخ من شهاداته العلمّية واملهنّية.

 لّنسب ة للمقّر اإلجتماعي واملستودع نسخة مطابقة لألصل من عقد امللكّية أو عقد اإلجيار 
 عند اإلقتضاء.

ر املائّية الّسطحّية :  -د   احلصول على بطاقة مهنّية حلفر اآل

ر املائّية الّسطحّية بعد احلصول على بطاقة مهنّية يسندها وزير  تقع ممارسة نشاط حفر اآل
أو الوايل حسب صنف املقاولة وذلك بناءا على رأي الّلجنة  الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحريّ 

  املعنّية إلسناد البطاقات املهنّية.
 1997أكتوبر  27املؤرّخ يف  1997لسنة  2082عدد  من األمر 9الفصل  كما يشرتط

ر املائّية أن يقع إعالم اإلدارة كتابّيا من طرف كّل  املتعّلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر اآل
اية األشغال.مقاو  ر مائّية بتاريخ بداية و   ل حفر آ

من ذات األمر إىل احلاالت املستوجبة لسحب البطاقة املهنّية والّيت ميكن  10 كما تطّرق الفصل
  ان تّتخذ بصفة وقتّية ملّدة ال تفوق سّتة أشهر أو حاالت الّسحب الّنهائي للبطاقة املهنّية. 
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ر بتونسحملة عن نشاط حفر  -4   :اآل

 تطور عدد الناشطني يف القطاع :   -أ
 

ر املائّية الّسطحيّ وزارة الّداخلّية،معطيات لّرجوع إىل  ة ، فإّن عدد املتخّصصني يف شأن قطاع حفر اآل
ر املائية صنف "أ" يقّدر بـحوايل    حفارا يتواجد أغلبهم بوالييت القصرين وتطاوين.  257يف حفر اآل

ت  1670وقد ّمت خالل الّسنوات الّثالث األخرية حفر ما يقارب     غلب الوال وقد بئرا سطحّية 
لّنصيب األكرب حيث ّمت حف        بئرا سطحّية حبّصة تساوي 812ر حوايل إستأثرت والية القصرين 

ر الّيت ّمت حفرها.ويبّني اجلدول الّتايل الّتوزيع اجلغرايف لعمليات احلفر  % 48,6 من جمموع اآل
ر املائّية الّسطحيّ واملت   ة.خّصصني يف حفر اآل

ر احلصص الّسوقية لعمليات احلفر  ع الوالية )2016-2018احلفر (عدد عمليات  عدد املتخصّصني يف حفر اآل
 1 زغوان 1   0,06%
 2 جندوبة 40 1 2,40%
 3 بل 0   0,00%

 4 القصرين 812 108 48,62%
 5 تونس 0   0,00%
 6 سوسة 4 5 0,24%
 7 مدنني 50 7 2,99%
 8 سليانة 134   8,02%
 9 بن عروس 72 17 4,31%
 10 توزر 10   0,60%
 11 تطاوين 0 108 0,00%
 12 املهدية 32   1,92%
 13 قابس 0 0 0,00%
 14 الكاف 106 6 6,35%
 15 بنزرت 83   4,97%
 16 جة 0   0,00%

 17 منوبة      
 18 قبلي 40 2 2,40%
 19 القريوان 109 1 6,53%

 20 صفاقس      
 21 املنستري 9 2 0,54%

 22 قفصة 0    
 23 بوزيدسيدي  168   10,06%

نة 0      24 أر
موع 1670 257 100%   ا
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إلستثمارات الفالحية، وتبعا للمعطيات املستقاة من وكالة        بوزارة الفالحة الّنهوض 
سّدا تّليا  230سّدا و 34، فإّن املنشآت املائّية يف تونس تتكّون من واملوارد املائية والّصيد البحريّ 

    ويستهلك القطاع الفالحي لوحده  بئرا سطحّية. 13800بئرا و 5400وة حبرية جبليّ  894و
 .  تستخدم يف الّريّ ة الّيت ٪ من املوارد املائيّ  80

ر غري املرّخصة. ومن شأن هذه الظّاهرة  2011سنة  ومنذ      إستفحلت ظاهرة استغالل اآل
ديد املوارد املائّية اجلوفّية يف تونس. ويف ذات ال ه ّمت أنّ  املعطيات الواردةّسياق، تشري ذات اخلطرية 

  .فيه بئرا يف اجلمهوريّة الّتونسّية نصفها غري مرّخص 21700 إحصاء

كما بيّنت معطيات وزارة الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحرّي، بروز ظاهرة اإلستغالل املكّثف 
ر  90للعديد من املوائد املائّية اجلوفّية الّيت يفوق عددها  ر العاديّة أو اآل مائدة، سواًء من خالل اآل

  اوتة.     الّيت ّمت إحداثها بصفة عشوائّية بكّل جهات البالد وبصفة متف

لفالحة واملوارد املائّية والّصيد   ة إستفحال هذه الظّاهرة ، إّختذت مصاحل الوزارة املكّلفة  ا و
مناطق  10منطقة صيانة وأكثر من  20البحرّي العديد من اإلجراءات من بينها إحداث أكثر من 

ا. كما أنّ   ذات الوزارة بصدد تدعيم هذا الّتمّشي حتجري للموارد املائّية عرب إصدار أوامر وزاريّة يف شأ
 املائّية. ملواردهاحداث مناطق صيانة جديدة الّيت تشهد استنزافا 

ر:  -ب   االمتيازات املمنوحة لنشاط حفر اآل

لّتشجيعات املنصوص عليها مبجّلة تشجيع االستثمارات بعنوان الّتنمية الفالحّية  يتنفع القطاع 
إلنتاج الفالحّي، والّيت من بينها نشاط حفر اإلستثمارات الّيت تتعّلق ب نشاطات اخلدمات املرتبطة 

ر والّتنقيبات املائّية على إختالف تصنيفاته...   اآل

ر       كما ينتفع صغار الفّالحني بتشجيع الّدولة من خالل متكينهم من قروض عند حفر اآل
د/ للمرت الواحد، وتضبط مّدة  700أمتار، وذلك يف حدود  3ة الّيت ال يتجاوز قطرها السطحيّ 

القرض ومّدة اإلمهال أو عدم اإلنتاج وفقا لقرار مشرتك بني وزير الفالحة واملوارد املائّية والّصيد 
  . 2011جانفي  6ووزير املالّية املؤرّخ يف  البحريّ 



18 

 

ر املائّية  -لثا   : الّسطحّيةمالحظات يف شأن مشروع كّراس شروط يتعّلق مبهنة حفر اآل

 ستثناءاملنافسة  من زاوية ةمالحظموضوع اإلستشارة الرّاهنة أيّة ال يثري مشروع هذا الكرّاس 
إىل جمموعة من  الذي تعّرض من مشروع كرّاس الّشروط 12لفصل ا ورد مب عّلقمالحظات عامة تت

ر صاحب البئر على الّرتخيص  ومن بينها ضرورة التثّبت من حتّصل، الواجبات احملمولة على حّفار اآل
   .وفقا للّتشريع الّنافذ

ر الّيت ال يتجاوز عمقها  يتبّني منها  9لفصل لا بالّرجوع إىل جمّلة املياه وحتديدف  أّن الّتنقيبات واآل
لفصلني كون غري موجودة داخل منطقة حتجريمخسون مرتا والّيت ت      أو صيانة كما ّمت حتديدها 

ا دون رخصة سابقة  15و 12 لة ميكن القيام  ا اإلدارة من طرف بمن هاته ا شرط أن تعلم 
  املالك أو املستغّل.

            أو الّصيانة مرتا خارج مناطق الّتحجري 50أن حفر البئر دون عمق ممّا سبق يّتضح و 
داخل مناطق خيص ضرورّ إعالم اإلدارة، ويكون الرتّ  جمّردر على ال يستوجب ترخيصا بل يقتص

  ،من جملة املياه 15و 13و 12لفصول الّتحجري أو الّصيانة وفقا ل

من مشروع كرّاس الّشروط لتصبح كالّتايل:  12وبناءا على ما تقّدم، يقرتح إعادة صياغة الفصل     
لواجبات  ر املائّية أن يتقّيد عند ممارسة مهامه  "يتعّني على الرّاغب يف ممارسة نشاط حفر اآل

وفقا للّتشريع  :...الّتثبت من حتّصل صاحب البئر على الّرتخيص أو ما يفيد إعالم اإلدارةةالّتالي
  "الّنافذ...

لس املنافسة بتاريخ وصدر هذا الرّ     سة السّيد   2019جانفي  17أي عن اجللسة العاّمة  بر

وسي اخلمّ ن و الّسادة حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت ورمي بوزّ الّسّيدة و رضا بن حممود وعضويّة 

لّسعود وخالد بوعبيدي ومعز العبيدي  ر املقرّ حبضور ، و وحمّمد شكري رجبمي الّسّال وسامل 

  مايت.اجللسة السّيد نبيل السّ  وكاتبمد شيخ روحه يد حمّ العام السّ 

  ئيــسالـرّ                                                        

 رضا بن حممود                                                                      


