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  احلمد            ة ونسيّ ة التّ اجلمهوريّ    
  جملس املنافسة     

  اجللسة العاّمة      

  ***امللف اإلستشاري ***

  182699عدد         

  اس شروط.مشرتك للمصادقة على كرّ  قراراملوضوع : 

  لبة.ة إليواء الطّ املعدّ  ةة اخلاصّ املبيتات اجلامعيّ القطاع : 
  

  
  

   182699أي عدد الرّ 

    2019جانفي  17ادر عن جملس املنافسة بتاريخ الصّ 
  

  

  إّن جملس املنافسة،

لس بتاريخ  واملتضّمن  2018نوفمرب  27بعد االّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املرّسم بكتابة ا
ملبيتات  ملصادقة على كرّاس الّشروط اخلاّص  اجلامعّية إبداء الرّأي حول مشروع قرار مشرتك يتعّلق 

  اخلاّصة املعّدة إليواء الطّلبة.
املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.

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

املتعّلق بضبط إجراءات    2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة   1148وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع النّ وصيغ االستشارة الوجوبيّ     .ة تيبيّ ة والرتّ شريعيّ صوص التّ ة 

القانونّية  وفق الّصيغاإلستشاريّة ة وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامّ 
   .2019جانفي  17جللسة يوم اخلميس 
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.وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوينّ    

  يف تالوة تقريرها الكتايب. إىل املقّررة السّيدة ليلى فتحي وبعد االستماع

  لس املنافسة على ما يلي : اإلستشاريّة  ةرأي اجللسة العامّ  وبعد املداولة استقرّ  
 
I - موضوع اإلستشارة : تقدمي امللف  

احلكومي  األمرتطبيق يف إطار موضوع اإلستشارة  القرار الوزاري املشرتكيندرج مشروع       
ة اخلاضعة لرتخيص وقائمة االقتصاديّ  لألنشطةة القائمة احلصريّ  صدارق املتعلّ  2018لسنة  417 عدد
  لة وتبسيطها.حكام ذات الصّ وضبط األجناز مشروع اإلداريّة إلاخيص الرتّ 

ستغالل املبيتات اجلامعّية اخلاّصة املعّدة إليواء الطّلبة إىل مجلة من الّنصوص القانونيّة إخيضع قطاع و 
 والّرتتيبّية ، يذكر منها بصفة أساسّية ما يلي : 

حداث ديوان اخلدمات  1988ديسمرب  3خ يف املؤرّ  1988لسنة  135لقانون عدد  ) 1 واملتعّلق 
ألمر عدد ة للشّ اجلامعيّ   .2006أوت  7خ يف املؤرّ  2006لسنة  2245مال كما ّمت تنقيحه 

حداث ديوان  1988ديسمرب  3خ يف املؤرّ  1988لسنة  136القانون عدد  ) 2 واملتعّلق 
لقانون عدد للخدمات اجلامعيّ  نوفمرب  6 خ يفاملؤرّ  1996سنة ل 89ة للوسط كما ّمت تنقيحه 

1996. 
حداث ديوان  1988ديسمرب  3خ يف املؤرّ  1988لسنة  137القانون عدد  ) 3 واملتعّلق 

لقانون عدد للخدمات اجلامعيّ  نوفمرب  6 خ يفاملؤرّ  1996لسنة  90ة للجنوب كما ّمت تنقيحه 
1996. 

املتعّلق بقانون املالّية لسنة  1994ديسمرب  24املؤرّخ يف  1994لسنة  127القانون عدد  ) 4
 منه.  78و  77و  76وخاّصة الفصول  1995

لتّ  2008فيفري  25خ يف املؤرّ  2008لسنة  19القانون عدد   ) 5  كما متّ   عليم العايلواملتعّلق 
ملرسوم عدد   .2011يل أفر  26خ يف املؤرّ  2011لسنة  31تنقيحه 
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ح املنقّ ، ق بقانون االستثماراملتعلّ  2016سبتمرب  30يف  املؤرخّ  2016لسنة  71القانون عدد ) 6
كميلي لسنة ة التّ ق بقانون املاليّ املتعلّ  2017جانفي  3خ يف املؤرّ  2017لسنة  1لقانون عدد 

2016 . 
 نظيم اإلداريّ ق بضبط التّ واملتعلّ  2014أكتوبر  30يف  املؤرّخ 2014لسنة  4200األمر عدد  ) 7

 ة وقواعد سريها.لدواوين اخلدمات اجلامعيّ  واملايلّ 
صدار القائمة املتعلّ  2018ماي  11خ يف املؤرّ  2018لسنة  417األمر احلكومي عدد  ) 8 ق 

ز مشروع وضبط ة إلجنااخيص اإلداريّ ة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتّ ة لألنشطة اإلقتصاديّ احلصريّ 
 لة وتبسيطها.األحكام ذات الصّ 

واملتعّلق  2003أكتوبر  17خ يف كنولوجيا املؤرّ عليم العايل والبحث العلمي والتّ قرار وزير التّ  ) 9
لّسكن اجلامعي اخلّاص لقرار املؤرّ املنقّ  ملصادقة على كرّاس الشروط املتعّلق  جويلية  14خ يف ح 

2008 .  

  .فصول أربعةاهنة القرار موضوع اإلستشارة الرّ ن مشروع تضمّ وقد 

II – لبةة إليواء الطّ ة املعدّ ة اخلاصّ سوق املبيتات اجلامعيّ  تقدمي  :  
          

هذه  إسداء ويتمّ ، لبة ة اليت تشغل الطّ األساسيّ ة اجلامعيّ لبة من اخلدمات مسألة إيواء الطّ  عدّ ت       
  .واخلاصّ  من القطاع العموميّ  من قبل كلّ  ةلبلفائدة الطّ اخلدمة 

الّناشطة حتت إشراف وزارة نوب) جلا لوسط /الشمال/ الث ( اة الثّ اخلدمات اجلامعيّ  دواوينوتعّد 
مني ،  الّتعليم العايل والبحث العلميّ    .لفائدة الطّالبهذه اخلدمة حلقة أساسّية يف 

ملبيتات اجلامعّية املعّدة   مجلة من  جيب أن تتوّفرالطّلبة،  إليواءوللحصول على خدمة اإليواء 
ذه اخلدمة.   الّشروط يف جانب الطّالب املرتّشح لإلنتفاع 
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 :  ةملبيتات اجلامعيّ  اإليواءشروط االنتفاع خبدمة  -أوال  
ملبيتات اجلامعيّ مني خدمة إيواء الطّ ص يف واخلاّ  من القطاع العموميّ  يساهم كلّ      ة . ويعدّ لبة 

املزاولني فضال عن  ،اجلددلبة الطّ من  لكلّ  األوىلة املرحلة ة العموميّ ملبيتات اجلامعيّ  لإليواءح الرتشّ 
  ة. روريّ ضّ  روطشّ  رتتوفّ  شريطة لتعليمهم العايل 

شح للمبيتات الرتّ  أحقّيةا بعد استنفاذ إمّ  ،اينة اخليار الثّ ة اخلاصّ للمبيتات اجلامعيّ وجه التّ  ويكون
ا .جرّ  أو ،ةة العموميّ اجلامعيّ    اء عدم وجود شغورات 

مل -نيا  :  ةة العموميّ بيتات اجلامعيّ اإليواء 
بضبط شروط واملتعّلق  2016جانفي  18حّدد قرار وزير الّتعليم العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف 

لبة شروط االنتفاع خبدمة اإليواء للطّ  كن اجلامعي وكذلك معاليم املسامهة املاليةّ ومقاييس إسناد السّ 
  ايل : ة كالتّ ة العموميّ ملبيتات اجلامعيّ 

 :  ةة العموميّ ملبيتات اجلامعيّ  اإليواءاملنتفعني خبدمة   -1

  ّاجحني يف مناظرة لبة النّ والطّ  ،عليم العايل والبحثسات التّ هني إىل مؤسّ لّنسبة للطّلبة اجلدد املوج
علمي ،  سة تعليم عال وحبثين سحبوا تسجيلهم من مؤسّ لبة الذّ والطّ  ،وجيه اجلامعيإعادة التّ 

ملبيتات اجلامعّية العمومّية    :فإنّه يشرتط لإلنتفاع خبدمة اإليواء 
o  ّعليم العايل لب ومؤسسة التّ إقامة الطاّ  بني مقرّ كم   30عن  ر مسافة دنيا ال تقلّ توف

ا.والبحث املسجّ   ل 
o ريخ تقدمي مطلب السّ  26الب الطّ  جتاوز سنّ  عدم   .كن اجلامعيسنة يف 

   ّسواء كانوا  خول إىل مراحل تكوين املهندسنية للدّ اجحني يف املناظرات الوطنيّ لبة النّ للطّ سبة لن
ر ة شريطة توفّ ة العموميّ ملبيتات اجلامعيّ  اإليواءخبدمة  اإلنتفاع ةغري ممنوحني : إمكانيّ  أوممنوحني 

 املزاولني لتعليمهم العايل . اإلخوةالب وعدد عتبار جناح الطّ إلبعني ا خذروط بعض الشّ 
سجيل التّ  العموميّ  ملبيت اجلامعيّ  اإليواءلبة املنتفعني خبدمة ب على كافة الطّ ه يتوجّ نّ أعلما و     
 .ة سة خدمات جامعيّ مبؤسّ 
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ملبيتات اجلامعيّ الطّ  -2  ة:ة العموميّ اقة القصوى لالستيعاب 
جانفي  18، املؤرخ يف كنولوجيا العايل والبحث العلمي والتّ عليم من قرار وزير التّ  10ضبط الفصل      

ملبيتات اجلامعيّ األقصى إلقف السّ ،  2016 لبة ة اليواء الطّ ة املعدّ ة العموميّ ستيعاب الغرفة الواحدة 
  .)03(ة سرّ أبثالثة 

ملبيتات اجلامعيّ آجال االنتفاع خبدمة اإل  -3   : ةة العموميّ يواء 
جانفي  18خ يف كنولوجيا املؤرّ عليم العايل والبحث العلمي والتّ من قرار وزير التّ  2حّدد الفصل   

لسّ مدّ  2016 ملبيتات اجلامعيّ ة االنتفاع   ة وفق ما يلي:ة العموميّ كن 
o  ّالب: سنة واحدة.سبة للطّ لن 
o   ّالبة : سنتان .سبة للطّ لن 
o لسّ تمتّ ال  من : ة لكلّ راسة اجلامعيّ امتداد فرتة الدّ كن اجلامعي على ع 

  ّبتة يف بطاقة إعاقة سارية املفعولالط   .الب احلامل إلعاقة عميقة 
   ّولةالب املكفول من قبل الدّ الط.  

قرارا قاضيا عليم العايل والبحث العلمي ذ وزير التّ ختّ ، إ2019-2018ة نة اجلامعيّ ومبناسبة السّ       
  ايل : لبة لتصبح كالتّ ة لفائدة كافة الطّ املدّ ديد يف هذه لّتم

o  ّالب: سنتان.سبة للطّ لن 
o  ّسنوات. 3: البةسبة للطّ لن 

  ة.ة العموميّ مبختلف املبيتات اجلامعيّ  اإضافيّ  اسرير  1500ب هذا القرار توفري وقد تطلّ    
لنّ أمّ   وضع شروط ه متّ نّ ، فإذه املبيتات لإلقامة األقصىقف د السّ فلئن مل حيدّ  لبة األجانب،سبة للطّ ا 
ذه اخلدمة منها لإل  : ألساسنتفاع 

o  ّويل بوزارة عاون الدّ كن من اإلدارة العامة للتّ ن املنحة والسّ احلصول على املوافقة يف شأة إلزامي
 عليم العايل والبحث العلمي.التّ 
o حدى املؤسّ لرتّ واجب ا  عليم العايل والبحث العلمي.لوزارة التّ ابعة عليمية التّ سات التّ سيم 

  
  



 6

لّسكن العموميمعاليم الّتسجيل واخلدمة املتحصّ -4   :  ل عليها 
لتأمني. واكن دفع معاليم للسّ  ،مببيت جامعي عمومي اإليواءطالب منتفع خبدمة  ب على كلّ يتوجّ     
 : ـــــــــــــــملبيت بـسيم الب عند الرتّ  يدفعها الطّ ة الّيت ر املبالغ املاليّ وتقدّ 

  ّة واحدة: ة، مرّ نة اجلامعيّ ل السّ معاليم تدفع يف أو 
o ) دينار). 2الّتأمني : ديناران 
o  :دينارا، تعاد إىل الطّالب يف آخر السنة إن أعاد الغرفة ولوازم  20الّضمان

  املبيت دون تكسري.
 نري:  10معلوم شهري بـ  كالّتايل :  دفع مرّة يف أّول ثالثيةيد

o 30 .دينارا يف أّول الّسنة الّدراسّية 
o  30 .دينارا يف أّول جانفي 
o  30 .دينارا يف أّول أفريل  

ء، وتسّلم وصوالت مقابل املبالغ املدفوعةوتغطّ          حيث  ،ي املعاليم املذكورة الّسكن واملاء والكهر
الوصل ضروريّ     نة.مان يف آخر السّ لتأكيد دفع املعلوم والسرتجاع معلوم الضّ  أن ّ

إليواء مببيت جامعيّ له التّ  ي حيقّ الب الذّ الطّ وجتدر اإلشارة إىل أن ّ        له  ومل يتسنّ ، عموميّ  متع 
 ىحدر شغور وذلك إىل حني توفّ  ،د/ شهرّ 30قدرها ينتفع مبنحة سكن  ،ر شغورذلك لعدم توفّ 
  ة.املبيتات العموميّ 

وزارة  إشرافاشطة حتت النّ ، و مال والوسط واجلنوب من الشّ  ة لكلّ دواوين اخلدمات اجلامعيّ  وتلعب
ملبيتات الطّ  إيواءخدمات صرف وتسيري يف التّ  وأساسيّاا دورا هامّ  ،عليم العايل والبحث العلميالتّ  لبة 

  ة .العموميّ ة اجلامعيّ 

   :لبة حمدودية مسامهة القطاع العمومي يف إيواء الطّ -5

عليم العايل والبحث العلمي لسنة تفيد اإلحصائيات املستقاة من دراسة منجزة من قبل وزارة التّ        
حيث مل تتجاوز نسبة  .الّسكن اجلامعيّ لبة يف تلبية حاجيات الطّ  عنعجز القطاع العمومي   2016

% 2.6، ومبتوّسط معّدل منّو بلغ هلذه اخلدمةلبة احملتاجني جمموع الطّ من % 19.7اإليواء سقف الـــــ
  .% 7.6نسبة بم ملعاليم الكراء مقابل نسبة تضخّ   2010منذ سنة 

 مشلت ،قائصالعديد من النّ لبة الطّ  إليواءة ة املعدّ ة العموميّ يّ تشهد املبيتات اجلامع ،فضال عن ذلك      
ذه الفضاءات ، حيث ال تتجاوز نسبة مؤسّ  كن الّيت توّفر خدمات سات السّ جودة اخلدمات املسداة 
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لتّ %، كما تبلغ نسبة العجز يف املؤسّ 33.68طبّية متكاملة  لبة حية لفائدة الطّ غطية الصّ سات املنتفعة 
 جاوز نسبة املنشآت املخّصصة لإليواء اجلامعيّ %، أّما على صعيد اإلحاطة النفسّية فال تت25.26

 %.17.9 نسبة الـــــــــ الّيت تقّدم هذه اخلدمة
عليم ابع لوزارة التّ خطيط والربجمة التّ راسات والتّ مت املعطيات املستقاة من مكتب الدّ دعّ كما 

  هّ أنذلك  ة، ة اجلامعيّ عليميّ سات التّ معاينة اإلختالل اجلهوي يف توزيع املؤسّ  العايل والبحث العلمي،
ت تونس الكربى والشّ توجد ب   .ةمن املبيتات اجلامعيّ  % 72.18 رقي مال الشّ وال

 :  املبيتات اجلامعّية اخلاّصة املعّدة إليواء الطّلبة - لثا  

 تطور أمناط االستثمار يف بعث واستغالل مبيتات جامعّية خاّصة معّدة إليواء الطّلبة : -1
ملبيتات اجلامعيّ يواء للطّ خدمة إمني وتوفري  يف شهدت مسامهة القطاع اخلاصّ       جا تدرّ  ،ةة اخلاصّ لبة 
 .ة مراحلعا تبلور على عدّ وتنوّ 

 لبة : الطّ  إليواءة املعدّ ثة ثة وغري املؤثّ العقارات املؤثّ   -أ
ة اليواء ثة واملعدّ ثة والعقارات غري املؤثّ تسويغ العقارات املؤثّ يف املسامهة  هذه يف مرحلة أوىل، إحنصرت      

املتعّلق بتسويغ  1996جوان  4كرّاس الّشروط املصادق عليه مبقتضى القرار املؤرّخ يف ، بعد صدور  لبةالطّ 
 أويكون مالكا للعقار  أناملستثمر ميكن  نّ . علما وأوغري املؤثّثة املعّدة اليواء الطّلبةالعقارات املؤثّثة 

  ا فيه.فا قانونيّ متصرّ  أوغا له متسوّ 
لتمييز بني  هذه املبيتات  وتقّسم       ا  لنظر إىل طاقة إستيعا إىل مبيتات مؤثّثة وغري مؤثّثة، وذلك 

   طلبة. 10فوق طاقة استيعاب تطلبة  ومبيتات ذات  10مبيتات ذات طاقة إستيعاب يف حدود 
ملبيتات اجلامعّية اخلاّصة-ب  :تنويع جماالت مسامهة املستثمر اخلاّص يف ايواء الطّلبة 

ق واملتعلّ  2003أكتوبر  17خ يف نولوجيا املؤرّ كعليم العايل والبحث العلمي والتّ قرار وزير التّ ساهم      
لسّ روط املتعلّ الشّ اس ملصادقة على كرّ  يف  يف تنويع وتوسعة مسامهة القطاع اخلاصّ  كن اجلامعي اخلاصّ ق 

تشييد ة ن أضاف إمكانيّ لبة ، ة اليواء الطّ ة معدّ ة خاصّ عيّ مبيتات جام وإنشاءاالستثمار يف بعث 
  :لة يف ة متمثّ ة واملاليّ االستغالل وتنفيعهم جبملة من احلوافز اجلبائيّ  اصة هلذلعقارات خمصّ  اخلواصّ 

  من كلفة املشروع  % 25منحة استثمار أقصاها. 
  ّلد  مزي.ينار الرّ إسناد أراضي 
  ّاحلوافز املذكورة آنفااجلمع بني  ةإمكاني. 
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 لبة: ة للطّ ة املعدّ ة اخلاصّ ملبيتات اجلامعيّ  اإليواءنظام أسعار خدمة -2
تعديل  متّ  ،لبة كما سبق بيانه ة اليواء الطّ ة املعدّ ة اخلاصّ تصنيف املبيتات اجلامعيّ  لّتوازي مع       

ا من قبل تصنيف التّ  سالف البيان  2003 أكتوبر 17مبقتضى قرار هذه املبيتات وذلك سعرية املعمول 
لتصبح   2008جويلية  14خ يف كنولوجيا املؤرّ العلمي والتّ عليم العايل والبحث ح مبقتضى قرار وزير التّ املنقّ 
  ايل : كالتّ 

  ةغرفة ذات ثالثة أسرّ   غرفة ذات سريرين  غرفة ذات سرير واحد  
المتيازات واحلوافز   تسعرية حرة  مبيت جامعي غري منتفع 

  د 45  د 50  د 60 % 25نحة استثمار بــمبيت جامعي منتفع مب
  د 42  د 46  د55  مزينار الرّ يلدّ رض مبيت جامعي منتفع 

% 25نحة استثمار بــمبيت جامعي منتفع مب
لدّ +     مزيينار الرّ رض 

  د  40  د 43  د 50

  

  لبة : ة اليواء الطّ ة املعدّ ة اخلاصّ ر واقع ومتركز املبيتات اجلامعيّ طوّ ت-3

مال لشّ كل من اة للخدمات لواوين اجلامعيّ دّ إلكرتونية للاملستقاة من مواقع لّرجوع للمعطيات     
 ايل : فإّن واقع عدد املبيتات اجلامعّية اخلاّصة املعّدة اليواء الطّلبة كانت كالتّ  ،والوسط واجلنوب

  

ت املغطّاة     الوال
  

  عدد الطّلبة  العدد
ث   اإل

  عدد الطّلبة
  الذّكور

  طاقة االستيعاب 
    ةاجلمليّ 

بل ، بنزرت ،   مبيتات الّشمال نة ، بن عروس ، منوبة ،  تونس ، ار
جة ، جندوبة ، الكاف وسليانة.   زغوان ، 

66  4346  1330  5676  

سوسة ، املهدية ، املنستري، القريوان ، القصرين وسيدي   مبيتات الوسط
  بوزيد.

46  *** *** ***  

صفاقس، قابس ، مدنني ، تطاوين ، قفصة ، قبلي   مبيتات اجلنوب
  وتوزر

48  *** *** ***  

  املصدر :

https://www.ooun.rnu.tn/foyer_priv/foye.php 
http://www.oouc.rnu.tn/web/ar/etablissements/ 
http://www.oous.rnu.tn 
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للحصول  2018ديسمرب  18بتاريخ عليم العايل والبحث العلمي ت مراسلة وزارة التّ علما وأنّه، متّ      
لبة، غري أنّه مل يتسن احلصول ة إليواء الطّ ة واملعدّ ة اخلاصّ نة وشاملة لسوق املبيتات اجلامعيّ معطيات حميّ على 

  على رّد يف الغرض. 

III – : املالحظات  
  

  الّشكل : من جهة - 1
ماي  11املؤرّخ يف 2018لسنة  417من األمر عدد  3تنّص الفقرة األخرية من الفصل  -

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

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

مللحق عدد  ا العمل  2تراخيص ممارستها  من األمر احلكومي على أن تبقى خاضعة للّرتاخيص اجلاري 
ريخ صدوره ملّدة أقصاها  ريخ دخول 6يف    ه حّيز الّتنفيذ".أشهر من 

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

إلست   ثمار."إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنّية والوزير املكّلف 
عتبار أّن  بقي خاضعا لرتخيص نشاط إستغالل املبيتات اجلامعية اخلاصة املعدة إليواء الطلبة و

لتعليم العايل  صدور كرّاس شروط ينظّم ، دون أشهر املوالية لصدور هذا األمر  6ّدة ملمن الوزير املكّلف 
نقضاء هذا األجل الفرتة، فإنّ  تلكهذا الّنشاط خالل  ، أي بداية ممارسة هذا الّنشاط أصبحت حرّة 

  .2018نوفمرب  11 من

لّنسبة إىل العديد من األنشطة األخرى اليت مل يتسّن إصدار   عتبار أّن هذا اإلشكال سيطرح  و
ريخ صدور  ا خالل الفرتة اإلنتقالّية املنصوص عليها واملقّدرة بسّتة أشهر من  كرّاسات شروط يف شأ

كر يف اّجتاه الّتمديد لفرتة من األمر احلكومي سابق الذّ  4األمر املذكور أعاله، فإنّه يقرتح تنقيح الفصل 
نية ممنوحة لإلدارة ، إل سّتة لّنسبة إىل   ستكمال إستصدارأشهر إضافّية كفرتة  كرّاسات الّشروط 

 األنشطة اليت تنوي تنظيمها وفقا هلذا الّنظام القانوين.
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 : للقرار موضوع اإلستشارة يقرتح إضافة اإلّطالعات الّتالّية -
  عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015-36القانون عدد واملتعلق 

 واألسعار.

  ملواد واخلدمات  1991ديسمرب  23املؤرّخ يف  1991لسنة  1196األمر عدد املتعّلق 
ألمر عدد      طريها كما ّمت تنقيحه   1993لسنة  59املستثناة من نظام حّرية األسعار وطرق 

 1995جوان  28املؤرّخ يف  1995لسنة  1142واألمر عدد  1993جانفي  11املؤرّخ يف 
 . 2015جوان  1املؤرّخ يف  2015لسنة  307واألمر احلكومي عدد 

  واملتعّلق بضبط  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص    الّتشريعّية والّرتتيبية.إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 

  سي عدد املتعّلق بتسمية أعضاء  2018نوفمرب  14املؤرّخ يف  2018لسنة  125األمر الّر
 احلكومة.

   بضبط شروط واملتعّلق  2016جانفي  18قرار وزير الّتعليم العايل والبحث العلمي املؤرّخ يف
  لّية للطّلبة.ومقاييس إسناد الّسكن اجلامعي وكذلك معاليم املسامهة املا

  األصل:  من جهة - 2
الســتثمار يف القطــاع وأوجهــه لتشــمل مــالكي هــذه دئ األمــر ، يّتجــه  - توضــيح األطــراف املعنيّــة 

لّتنصــــيص ضــــمن الفصــــل االّول مــــن مشــــروع كــــرّ  اس العقــــارات ومتســــّوغيها واملتصــــّرفني فيهــــا ، وذلــــك 

مبا يضمن الّتناغم مـع "  ف فيهاملتصرّ  أوغه متسوّ  أومالك العقار املشروع هو "  مستغلّ  نّ  روط الشّ 

 .منه 8و  5ة أحكام كرّاس الّشروط وخاّصة  الفصلني بقيّ 

من كرّاس الّشروط مبا يكفـل  جتنّـب أيّـة رقابـة مسـبقة والّتأكيـد علـى بدايـة  3إعادة صياغة الفصل  -

يتّم استغالل املبيـت اجلـامعي :  " الّتالية الّنشاط مبجّرد إيداع كرّاس الّشروط ، وللغرض تقرتح الصياغة 

كــّراس الّشــروط مــن قبــل املســتثمر لــدى ديــوان اخلــدمات   إيــداععلــى اثــر مباشــرة اخلــاّص بصــفة 

 عّية مرجع الّنظر...". اجلام

حكــام الفقــرة  - مــن مشــروع كــرّاس الّشــروط املعــروض علــى اإلستشــارة احلالّيــة   8مــن الفصــل  2ورد 
:"  ن نصّ  خاصّ   ملبيت جامعيّ املسّري  اإلداريراسة يف جانب املسؤول ة الدّ ملدّ  أدىنر شرط إلزامية توفّ 
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ـا ة الدّ مدّ  ة ال تقلّ ل على شهادة جامعيّ متحصّ  إداريمسؤول  اخلاصّ   املبيت اجلامعيّ ويسّري  راسـة 

... خالفــا ملــا تضــّمنه قــرار وزيــر الّتعلــيم العــايل والبحــث العلمــي وذلــك  ". علــى ســنتني بعــد الباكــالور
، والــّذي مل يضــبط  2008جويليــة  14كمــا ّمت تنقيحــه مبقتضــى قــرار  2003أكتــوبر  17والّتكنولوجيــا بتــاريخ 

مســـتوى ســـواء كـــان أدىن أو أقصـــى مـــن الـــّتعلم أو الّدراســـة يف جانـــب املســـؤول اإلداري عـــن املبيـــت  أيّ 
 . اخلاصّ  اجلامعيّ 

  

دعـــوة  مـــن مشـــروع كـــرّاس الّشـــروط موضـــوع اإلستشـــارة الرّاهنـــة 20مـــن الفصـــل  1تضـــّمنت الفقـــرة  -
اخلروقـات أو اإلخـالالت املعاينـة، وذلـك صاحب املبيت اجلامعّي اخلاّص املعّد إليواء الطّلبة، إىل تـدارك 

ســـتثناء احلـــاالت اخلطـــرية. غـــري أنّـــه مل يـــتّم حتديـــد هـــذه اآلجـــال املوصـــوفة بـــــــــــــ" احملـــّددة"   يف أجـــل حمـــّدد 
  فضال عن عدم ضبط زمنّية الّتدخل يف احلاالت اخلطرية.

الّيت لّتنصيص على هذه اآلجال العاديّة منها واإلستعجالّية و  هذا الّنقصتدارك  يّتجهلذا،     
  اّختاذ تدابري مالئمة.و نقضائها يتوّجب الّتدخل 

ـــة،  20تضـــّمنت الفقـــرة الثانّيـــة مـــن الفصـــل  - مـــن مشـــروع كـــرّاس الّشـــروط موضـــوع اإلستشـــارة احلالّي
بيـت جـامعّي خـاّص ملقتضـيات كـرّاس تعدادا للّتدابري املمكن إّختاذهـا علـى إثـر معاينـة خـرق أو إخـالل مب

  الّشروط املنظّم له.
  وقد تراوحت هذه الّتدابري بني الغلق الظّريف أو الوقّيت والغلق الّنهائّي. 

غري أنه مل يتّم الّتطرق إىل مآل الطّلبة املقيمني على إثر اّختاذ تدابري عاجلة نتيجة معاينة حاالت خطرة 
ت ضرورة إعتماد غياب الّتنصيص على مببيت جامعّي خاّص.هذا فضال عن   حبسبمبدأ تدرّج العقو

 خالالت.خطورة اإل
مني إقامة الئقة ومرحية للطّلبة مع تواصل الّسنة ما سبق تدارك  يّتجهوعليه ،    لّتنصيص على كيفّية   ،

اعتماد الّتدرّج يف  اجلامعّية الّيت ّمت خالهلا إّختاذ بعض الّتدابري نتيجة وضعّية خطرة من جهة ، فضال عن
  وخطورة اإلخالالت أو اخلروقات. حبسب حجمالعقوبة 

ألحكام االنتقالّية  23كما تضّمن الفصل -     من ذات الكرّاس الوارد حتت الباب الّسادس املتعّلق 

املفتوحة قبل صدور هذا الكراس إلزاما مباشرا ملستغلي املبيتات اجلامعّية اخلاّصة املعّدة إليواء الطّلبة " 

ريخ نشره "تطبيق مقتض  . ياته يف اجل سنة من 
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ريخ وحيث اختذت هذه األ    حكام األثر الّرجعي بشموليتها للمبيتات اجلامعية اخلاصة الناشطة يف 
ترفق ضمن أحكامها اإلنتقالّية بتدابري متعّلقة مبآل املسّريين اإلداريني غري  أنصدور هذا املشروع ، دون 

  ة.مستويف هذا الّشرط ، وتداعيات ذلك على شرعّية نشاط املبيت اجلامعّي اخلاصّ 
يستشف مما سبق بيانه، تضّمن احكام هذا املشروع ما حيمل إقصاء لّشرحية هاّمة من وحيث      

املباشرين ملهامهم حاليّا، والّذين اكتسبوا خربة اخلاّصة املعّدة إليواء الطّلبة مسّريي املبيتات اجلامعّية 
  الّتعامل مع الطّلبة وإدارة مشاغلهم والّتفاعل معها.

لّرجوع إىل       وثيقة شرح األسباب املرفقة ملشروع كرّاس الّشروط مل تتبّني دواعي ومربّرات هذا و
  الّتمشي املستحدث من جانب وزارة الّتعليم العايل والبحث العلمي.

مشروع كرّاس الّشروط موضوع االستشارة الرّاهنة ، تبيا واضحا ضمن أحكامه  لذا، يّتجه تضمني     
ين اإلداريني املباشرين حالّيا ملهامهم وغري مستويف شرط توّفر مستوى دراسي أدىن اإلنتقالّية، ملآل املسريّ 

والّنظر يف إعفاء املسّريين املباشرين قبل صدور كرّاس الّشروط موضوع يف حدود سنتني جامعّيتني ، 
  اإلستشارة الرّاهنة من هذا الّشرط.

جانفي  17بتاريخ املنعقدة ، ملنافسةلس ااإلستشاريّة وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد رضا بن حممود ،  2019 رمي و  ونكيتادي وعمر التّ الّسادة حمّمد العيّ و  الّسيدةوعضويّة ، بر

لّسعود ّال وخالد السّ حمّمد شكري رجب و ن بوزّ  ، واخلّموسي بوعبيدي ومعّز العبيديّ مي وسامل 

  اجللسة السّيد نبيل الّسمايت. كاتب  و،حمّمد شيخ روحهاملقّرر العام الّسيد حبضور و 

  الـّرئيــس
  رضا بن حممود

  


