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 جملس املنافســة       

ـــة العاّمـــة  اجللسـ  
     

  .الّصيد البحري :القطاع  
  
 

  

  

  182703 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2019 جانفي 17 بتاريخ
  

  

  

  جملس املنافســة،إّن 
لس  الّصناعة والّتجارةوزير بعد االّطالع على مكتوب   2018نوفمرب  27بتاريخ املرّسم بكتابة ا

بني وزير الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري ووزير قرار مشرتك يف مشروع إبداء الرّأي واملتضّمن طلب 
ملصادقة على كرّاس الّشروط اخلاّص مبمارسة نشاط إقامة الّتنمية واإلستثمار والّتعاون الّدويل  يتعّلق 

بتة   .واستغالل مصيدة 
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد   املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس   17 اخلميسوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2019 جانفي
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  الكتايب،  ها تالوة تقرير يف مجيلة اخلبثاينالسّيد  ةوبعد االستماع إىل املقّرر 
  

  
  

لس املنافسة على ما يلي:    وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
I- :تقدمي امللف  

 :اإلطار العام لالستشارة 
املؤرّخ يف  2018لسنة  417تندرج إستشارة احلال يف إطار تطبيق الفصل الرّابع من األمر عدد 

صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة  2018ماي  11 الّرتاخيص املتعّلق 
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اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيطها. ويهدف إىل تبسيط اإلجراءات يف جمال 
لّصيد البحري  بتة اليت كانت خاضعة إىل ترخيص مسبق من الوزير املكّلف  إقامة واستغالل مصيدة 

املتعّلق مبمارسة الّصيد  1994جانفي  31املؤرّخ يف  1994لسنة  13تطبيقا ملقتضيات القانون عدد 
لّنصوص الّالحقة وخاّصة القانون عدد   20املؤرّخ يف  2009لسنة  59البحري كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

  املتعّلق بتبسيط اإلجراءات اإلداريّة يف قطاع الفالحة والّصيد البحري. 2009جويلية 
 وطر كّراس الشّ  القرار املشرتك ومشروع احملتوى املاّدي ملشروع: 

 سّتة كما حيتوي مشروع كرّاس الّشروط على  ثالثة فصولعلى  القرار املشرتكحيتوي مشروع 
  أبواب: مخسةّمت إدراجها ضمن فصال  )16(

  .: أحكام عاّمةالباب األّول -
ئق املطلوبة واإلجراءات اإلداريّة.: الباب الثاين -    الو
  واإلستغالل.شروط اإلحداث : الباب الثالث -
ت.: الباب الرابع -   املراقبة والعقو
  أحكام إنتقالّية.: اخلامس الباب -

  كما حيتوي هذا الكرّاس على مخسة مالحق تتعّلق بـ:
لّنسبة إىل الّذوات املعنويّة، - لّنسبة للمشاريع املنجزة على اليابسة   تصريح على الّشرف 
لّنسبة للمشاريع املنج - لّنسبة إىل الّذوات املاديّة،تصريح على الّشرف   زة على اليابسة 
لّنسبة  - ملسطحات املائّية العذبة  لبحر أو  لّنسبة للمشاريع املنجزة  تصريح على الّشرف 

 إىل الّذوات املاديّة،
لّنسبة  - ملسطحات املائّية العذبة  لبحر أو  لّنسبة للمشاريع املنجزة  تصريح على الّشرف 

 املعنويّة،إىل الّذوات 
 دفرت متابعة اإلنتاج اخلاّص مبمارسة إقامة واستغالل املصائد الثّابتة. -

II– :بتة  تركيز واستغالل مصيدة 
 1994جانفي  31املؤرّخ يف  1994لسنة  13تطلق عبارة املصائد الثّابتة حسب القانون عدد 

املتعّلق مبمارسة الّصيد البحري، على مساحات مائّية من امللك العاّم مقامة عليها منشآت ومعّدات 
  وجتهيزات ميكن استغالهلا يف أغراض الّصيد البحري.
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لبحريات الصّ  ويندرج استغالل املصائد الثابتة بتونس ضمن أنشطة الصيد البحري وختصّ  يد 
ملصائد الثابتة التقليدوالصّ  ة (من أمساك وقوقعيات ية املعروفة بـ"الشرايف" وكذلك تربية األحياء املائيّ يد 

ت وطحالب وغريها...)   .وقشر
لقانون عدد  23وينّص الفصل   2009لسنة  59جديد من نفس القانون كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

املتعّلق بتبسيط اإلجراءات اإلداريّة يف قطاع الفالحة والّصيد البحري على  2009جويلية  20املؤرّخ يف 
ت املتعّلقة  بتة على البيا أنّه " جيب أن تنّص رخصة الّصيد البحري املتضّمنة لرتخيص يف إقامة مصائد 

إلحداثيّات مبوقع املصيدة وهويّة املستغّل ومّدة اإلستغالل. وترفق الّرخصة املذكورة بوثيقة تتضّمن ا
  اجلغرافّية للمصيدة وشروط استغالهلا واملنشآت املمكن إقامتها."

من القانون الّسابق بعد إجراء حبث إداري وبعد أخذ رأي  43وتسند الّرتاخيص تطبيقا للفصل 
لّصيد البحري ووزارة الّدفاع الوطين  8جلنة إستشاريّة مكّونة من  أعضاء متّثل كّل من الوزارة املكّلفة 

ووزارة الّداخلّية ووزارة البيئة والّتهيئة الّرتابّية ووزارة أمالك الّدولة والّشؤون العقاريّة ووزارة الّتجهيز 
  واإلسكان ووزارة الّنقل ووزارة الّسياحة والّصناعات الّتقليديّة.

 اإلستدالل على مناطق احلماية املخّولة للمصائد الثّابتة بواسطة 44كما جيب تطبيقا للفصل 
  عالمات تضبطها اإلدارة العاّمة للبحريّة الّتجاريّة.

لّصيد البحري يتبّني أّن اإلجراءات املّتبعة يف  واستنادا إىل املعطيات املستمّدة من الوزارة املكّلفة 
  2018لسنة  417جمال احلصول على ترخيص إلقامة واستغالل املصائد الثّابتة وقبل صدور األمر عدد 

ملر  ا:كانت متّر    احل اآليت بيا
إعداد ملف وإيداعه لدى مصاحل املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية ليقع عرضه على اللجنة  -1

جلهة ( يف أجل  ثر معاينة ميدانية للموقع)إاجلهوية أو ليتم إبداء الرأي فيه من طرف املصاحل املختصة 
ريخ اإليداع  ن من:، يتكوّ اقصاه شهر من 

    ملنطقةمطلب    ،سم املندوب اجلهوي للتنمية الفالحية  
  تبني موقع املشروع 50000 /1خارطة على سلم،  
  ولية  تبني اهم اخلصائص الفنية للمشروع (طاقة االنتاج، املساحة، ..)أدراسة، 
 ساسي للشركة.نسخة من مشروع  القانون األ  

، إحداث هذه الّلجان اجلهويّة مبقتضى مقّررات من وايل كّل جهة  2014وقد ّمت خالل سنة 
على حدة تتوّىل دراسة مطالب إقامة مشاريع يف جمال تربية األحياء املائّية وتوسعة املشاريع املنتصبة قبل 
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 إحالتها على إىل اإلدارة العاّمة لّصيد البحري مع مراعاة اخلصوصيّات اجلهويّة وانتقاء املشاريع وفق
جلهة.   اآلليّات واحلاجّيات احمللّية متابعة نشاط املشاريع املنتصبة 
  وترتّكب هذه الّلجنة من العديد من األعضاء من بينهم:

  الوايل او من ينوبه (رئيس)
  ممثل  عن املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية

  ممثل عن دائرة الصيد البحري  
يئة الشريط الساح   لي ممثل وكالة محاية و 

  ممثل عن البحرية التجارية
  ممثل عن وكالة موانئ و جتهيزات الصيد البحري 
  ممثل عن املعهد الوطين لعلوم و تكنولوجيا البحار

  ممثل عن الوكالة الوطنية حلماية احمليط
  ممثل عن مصلحة املنارات والعالمات البحرية 

  ممثل عن املركز الفين لرتبية األحياء املائية
الستثمارات الفالحيةممثل عن    اإلدارة اجلهوية  لوكالة النهوض 

  ممثل عن اجلامعة الوطنية لرتبية االحياء املائية 
  ممثل عن االحتاد احلهوي للفالحة و الصيد البحري 

تمع املدين   .ممثل عن ا
يف صورة موافقة اجلهة واثر التثبت من امللف من طرف املصاحل املختصة لإلدارة العامة للصيد  -2

البحري يتم عرضه على أنظار اللجنة الفنية احملدثة صلب املركز الفين لرتبية األحياء املائية بقرار وزاري يف 
قامة  2011سنة  مشاريع تربية األحياء املائية  كما مت ضبط مهامها املتمثلة يف حتديد املقاييس اخلاصة 

. 2011جوان  2مبقتضى مقّرر من وزير الفالحة والبيئة مؤرّخ يف  والتقييم الفين للمشاريع املعروضة عليها
  .مث يتم إحالة حمضر اجللسة إىل اإلدارة العامة للصيد البحري وتربية األمساك

  وترتّكب هذه الّلجنة من:
 ة األحياء املائية (رئيس)املدير العام للمركز الفين لرتبي

 ممثل عن املركز الفين لرتبية األحياء املائية (مقّرر)
 ممثل عن اإلدارة العامة للصيد البحري و تربية األمساك
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  ممثل عن املعهد الوطين لعلوم و تكنولوجيا البحار 
 ممّثل عن املعهد الوطين للعلوم الفالحّية بتونس

 يد البحريممثل عن وكالة موانئ و جتهيزات الص
  ممثل عن االحتاد احلهوي للفالحة و الصيد البحري (اجلامعة الوطنية ملريب األحياء املائية).

  وتبّت هذه الّلجنة يف املطالب الواردة عليها يف أجل شهر.
على أنظار امللف تم إحالة يف صورة موافقة اللجنة الفنية ي احلصول على املوافقة املبدئية : - -3
ق مبمارسة املتعلّ  1995سبتمرب  28دثة بقرار وزير الفالحة املؤرخ يف احمل لمصائد الثابتةلاالستشارية لجنة ال

املوافقة املبدئية صاحلة ملدة ستة أشهر  قابلة للتجديد يد البحري. يف صورة قبول املشروع: يتم إسناد الصّ 
ئق الالزمة للحصول على الرتخيص النهائي الستغالل  مرة واحدة ستكمال الو يقوم خالهلا املستثمر 
  )يف أجل شهر(املصيدة. 

: يتم إعداد ملف فين يتكون من دراسة فنية اقتصادية  احلصول على ترخيص االستغالل النهائي -
ثريات املشروع على البيئة  مصادق عليها م ن طرف الوكالة الوطنية حلماية مفصلة عن املشروع ودراسة 

املوقع  ديداحمليط ومصادقة مصلحة املنارات والعالمات البحرية على املواصفات الفنية لعالمات حت
إلعداد يداعه لدى مصاحل اإلدارة العامة للصيد البحري وتربية األمساك إو  والقانون األساسي للشركة

يتعني على املستفيد أن ينطلق يف االجناز الفعلي للمشروع و ترخيص االستغالل صاحل ملدة سبع سنوات
ريخ إسناد ترخيص استغالل. أيف    )أجل أسبوع(جل أقصاه سنة من 

مبوافقات ومصادقات  ممارسة نشاط إقامة واستغالل املصائد الثّابتةارتباط ويستشّف ممّا سبق 
بعة ل صول على املصادقة على دراسة املؤثّرات إضافة إىل ضرورة احل خرىاألوزارات لعديد من المصاحل 

  على احمليط.
خلصوصّية و   ة ذات العالقة ( األصناف واملناخ املعطيات الفنيّ بتغّري ويّتسم هذا الّنشاط 

االت البحرية وعلى  كما يندرج يف إطار  والتكنولوجيا) حمدودية املوارد مقابل ارتفاع املنافسة على ا
األنشطة االقتصادية األخرى ما يستوجب إحكام التصرف يف طاقة استيعاب امللك العمومي مع 

لتايل اال نعكاس املباشر على منظومة اإلنتاج وعلى مقتضيات األمن الوطين وإنتاجية املواقع املستغلة و
 .وقواعد حفظ الصحة العامة للمواطن
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إلضافة إىل ما سـبق ميثّـل هـذا الّنشـاط  دميومـة املشـاريع القائمـة وحـىت املسـتقبلية نتيجـة ل اديـدو
ت الّســغط املفــرط علـى املــوارد الطّ الّضـ مكية) وعلــى البنيـة املينائيــة (حمدوديــة بيعيــة (البيئـة البحريــة واملخـزو

 .ة غري متكافئةىل خلق منافسإطاقة استيعاب موانئ الصيد البحري)، ميكن أن يصل 
لّصـــيد البحـــري يتبـــّني  لّرجـــوع إىل مصـــاحل الـــوزراة املكّلفـــة  قـــة بتحديـــد راســـات املتعلّ غيـــاب الدّ و

لبالد التّ املواقع اخلاصّ  لتّ ة برتبية األحياء املائية  ن مـن تقـدير طاقـة شـاط الـيت متّكـأثريات البيئية للنّ ونسية و
جنـاز إ وأنّ دة)، ة للمواقـع احملـدّ قتصـادية والبيئيّـجتماعيـة واإلاإلطاقـة االسـتيعاب  اإلنتـاجاالستيعاب (طاقـة 

راســات أن برجمــت الــوزارة إعــداد الدّ وقــد ســبق و ثــالث ســنوات علــى أقــل تقــدير. يتطلّــب هــذه الدراســات 
غري أنـه مل يقـع جتسـيمها نظـرا حملدوديـة املـوارد املاديـة والبشـرية  2006ط التنمية لسنة املذكورة يف إطار خمطّ 

 الالزمة.
ـــدينار التونســـي خاصـــة إتـــداعيات وهلـــذا الّنشـــاط أيضـــا  ن هـــذا أقتصـــادية يف ظـــل تراجـــع قيمـــة ال

يوانيـة)  وهـو مساك املعفاة مـن املعـاليم الدّ عالف وفراخ األساسا على توريد املدخالت (األأالنشاط يعتمد 
لتايل على القدرة التنافسية ملنتوجاتنا يف األثأما   سواق اخلارجية.ر مباشرة على كلفة االنتاج و

لّصـيد البحـري وخاّصـة يف مـا يتعلّـق  لّرجوع إىل املعطيات املستمّدة مـن املصـاحل املكّلفـة  ويتبّني 
ريــخ احلصــول علــى املوافقــة الّنهائ ريــخ تقــدمي املطلــب و ّيــة والبدايــة الفعليّــة للّنشــاط، ملــّدة الفاصــلة بــني 

  طول هذه املّدة اليت ميكن أن تتجاوز الّثالث سنوات للبدء فعلّيا يف الّنشاط والّدخول يف طور اإلنتاج.
لّصــيد البحــري إىل غايــة شــهر ديســمرب  لّرجــوع إىل اإلحصــائّيات املســتمّدة مــن الــوزارة املكّلفــة  و

  اآليت بيانه:، تتوزّع هذه الوحدات حسب اجلدول 2018
  1pisciculture 2Tilapia  

  

Ecloserie  3Coquillage  Spiruline 
  طحالب

ـــواع  تربيـــــة أنــ
أخـــــرى مـــــن 

  األمساك
   26  يف طور اإلنتاج

ـــــاج:  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــة إنت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ طاقــ
  طّن/سنة 31570

5  
ـــــاج:  ـــ ــــــة إنتــ طاقــــ

72.9 
  طّن/سنة

  7  
  طّن/سنة 755

11  
131.9 
  طّن/سنة

3  

      8    1  7مشـــــاريع جديـــــدة 

                                                           
بل وسوسة واملنستري واملهدية  1   .بنزرت و
بل.  2   مدنني وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين وسوسة و
  حبرية بنزرت وغار امللح وزبّوسة صفاقس.  3
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مل تـــدخل بعـــد يف 
  اإلنتاجطور 

  طّن/سنة 1200  طّن/سنة 48  طّن/سنة 8750

مشاريع متحّصـلة 
ــــــة  ـــــ ـــــى موافقـــ ـــ ـــ ـــ عل

  مبدئّية

2  
  طّن/سنة 2914

4  
  طّن/سنة 153

  3  
  طّن/سنة 450

    

ــــور  ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يف طـــ
ــــتكمال  ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ اســـ

  اإلجراءات

0  0  5        

   
III–  األمر احلكومياملالحظات املتعّلقة مبشروع:  
عاّمة الالحظات املموضوع االستشارة الراهنة  وكرّاس الّشروط امللحقالقرار املشرتك  مشروع يثري

  :الّتالية
  املالحظات العاّمة:  -√

ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417تنّص الفقرة األخرية من الفصل الثّالث من األمر عدد  -1
صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة  2018 املتعّلق 

مللحق  إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيطها على أنّه " تعترب األنشطة غري املدرجة 
من نفس األمر على أنّه من هذا األمر احلكومي غري خاضعة لرتاخيص" كما ينّص الفصل الرّابع  1عدد 

مللحق عدد  من األمر احلكومي  2" تضبط قائمة األنشطة اإلقتصاديّة اليت ّمت حذف تراخيص ممارستها 
ريخ صدوره ملّدة أقصاها  ا العمل يف  ريخ  6على أن تبقى خاضعة للّرتاخيص اجلاري  أشهر من 

  دخوله حّيز الّتنفيذ.
أشهر املذكورة أعاله أن ختضع  6املختّصة يف أجل أقصاه  ميكن للوزارات والّسلط اإلداريّة

مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي إىل كرّاسات شروط يتّم  2األنشطة اإلقتصاديّة املنصوص عليها 
إلستثمار."   إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنّية والوزير املكّلف 

بتة ضمن   2018لسنة  417من األمر عدد  2امللحق ويندرج نشاط إقامة واستغالل مصائد 
لّصيد البحري  عتبار أّن هذا الّنشاط الذي بقي خاضعا لرتخيص من الوزير املكّلف  املذكور أعاله، و

الّنشاط خالل عدم صدور كرّاس شروط ينّظم هذا ونظرا لأشهر املوالية لصدور هذا األمر  6خالل مّدة 
نقضاء هذا األجل يف هذه الفرتة، فإنّه  نوفمرب  11ميكن القول أّن ممارسة هذا الّنشاط أصبحت حّرة 

2018.  
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لّنسبة إىل العديد من  عتبار أّن هذا اإلشكال سيطرح  إصدار   األنشطة األخرى اليت مل يتسّىن و
ا خالل الفرتة  ريخ صدور  واملقّدرة بسّتة أشهرعليها  املنصوص اإلنتقالّيةكرّاسات شروط يف شأ من 

، فإنّه يقرتح تنقيح الفصل الرّابع من األمر احلكومي سابق الذّكر يف اّجتاه الّتمديد األمر املذكور أعاله
لّنسبة إىل األنشطة اليت ترومممنوحة لإلدارة إلصدار كرّاسات الّشرو  نيةأشهر إضافّية كفرتة  6لفرتة   ط 

  ا هلذا الّنظام القانوين. تنظيمها وفق
لس على كّل من يرغب يف  -2 استوجب الفصل الّسابع من مشروع كرّاس الّشروط املعروض على ا

ئق اإلداريّة والفنّية   بتة تقدمي ملّف فّين حيتوي إىل جانب بعض الو قامة واستغالل مصيدة  القيام 
ملعنّية ترابيّا ورأي كّل من وزارة الّدفاع ووزارة الّداخلّية والوزارة على رأي املندوبّية اجلهويّة للتنمية الفالحّية ا

لّنقل والوزارة املكّلفة  لّتجهيز والوزارة املكّلفة  مالك الّدولة والّشؤون العقاريّة والوزارة املكّلفة  املكّلفة 
لبيئة.   لّسياحة إىل جانب الوزارة املكّلفة 

يداع الكرّاس ممضى من قبله على أن  9كما بّني الفصل  من نفس الكرّاس على أّن املستثمر يقوم 
ريخ اإليداع. 45متّكنه املصاحل املركزيّة للوزارة بنسخة مؤّشرة يف ظرف    يوما من 

ريخ إمضائه من  7أّن كرّاس الّشروط يبقى صاحلا على امتداد  13ويضيف الفصل  سنوات ابتداء من 
ريخ طرف املستفيد ومي كن جتديد هذه الّصالحّية مبقتضى مطلب يقّدم قبل شهرين على األقّل من 

  انتهاء مّدة الّصالحّية.
جمموعة  بل امقّنع ايف حقيقة األمر ترخيص ال يعدو أن يكونسبق أّن كرّاس الّشروط املعروض  ويربز ممّا

وعلى الّرقابة الّالحقة.  التصريح تتعارض مع نظام كرّاسات الّشروط الذي ينبين على اليتاخيص رتّ ال من
ّن مفهوم كّراس الّشروط يقتضي يف جوهره حتديد املواصفات الفنّية والّشروط اإلداريّة فضال عن أ

لس يقتصر على استعراض مجلة الّشروط  املستوجبة لبداية الّنشاط إّال أّن ماهو معروض على ا
ت املسّلطة.  دعو إىل إعادة صياغته على حنو يراعي أحكام القانون مبا يوالّرتاخيص املستوجبة والعقو

والّنصوص املنّقحة واملتّممة  املتعّلق بقانون اإلستثمار 2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71عدد 
سابق الذّكر وكذلك املبادئ اليت يقوم عليها نظام تنظيم األنشطة  2018لسنة  417واألمر عدد له 

  اإلقتصاديّة طبقا لكرّاس شروط.
  :الّتالينيأحد احلّلني اعتماد ويف ظّل هذه الوضعّية يقرتح 

 وإدراجه 2الّنشاط من امللحق عدد يف اّجتاه حذف هذا  2018لسنة  417تنقيح األمر عدد  أّوال -
ضرورة احلصول على كاّفة هاته الّرتاخيص بصفة لتّايل ستحالة حترير القطاع و ال 1ضمن امللحق عدد 
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أنّه " يف ما عدا احلاالت اليت من األمر املذكور  10لفصل جاء  همسبقة ملمارسة الّنشاط، خاّصة وأنّ 
ريخ دخول هذا األمر حّيز الّنفاذ إضافة  تراخيص أو تدخل يف جمال القانون، ال ميكن بداية من 

إلعتماد  إجراءات أو شروط أو آجال جديدة أو تعديلها إّال بعد تنقيح أحكام هذا األمر احلكومي و
خاّصة على مقتضيات األمن والّدفاع الوطنّيني وترشيد الّدعم واحملافظة على املوارد الطّبيعّية وعلى الّرتاث 

  الثّقايف ومحاية البيئة والصّحة".
لس  ه عملأّكد وهو ما  2006سبتمرب  14بتاريخ  62126عدد  العاّم الّصادر عنه حتت الرّأي يفا

 بل املنافسة، من دّ واحل شاطالنّ  على ضييقالتّ  إلرادة مرادفا دائما خيصالرتّ  نظام يعدّ  الأنّه:" واملتضّمن 
 مثل املنافسة مبدإ من مرتبة أعلى عامة مصلحة رهتربّ  قد األنشطة بعض بشأن ظامالنّ  هذا إرساء أنّ 

ر من القطاعات بعض محاية  أو األجنبية املنافسة وجه يف الصمود من ومتكينها هيلها حني إىل اإلند
 العربة لكن ة،والصحّ  األمن حيث من العام النظام على احملافظة كذلك أو التنمية، يف احلق خدمة
 مبا إلسناده موضوعية شروطا بّدقة ضبط قد القانون كان إذا وما املطلوبة الرخصة نوعية يف دائما تكمن
 ".وقلسّ  املتعاملني مجيع بني املساواة ويضمن اإلدارة سلطة يقيد

تنقيح كرّاس الّشروط يف اّجتاه حذف الّرتاخيص املضّمنة به وإدراج الّشروط الفنّية املستوجبة  نيا -
  ملمارسة الّنشاط مبختلف فروعه.

بضبط واملتعّلق  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد يقرتح إضافة  -3
لس املنافسة حو  و"على  ل مشاريع الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّيةإجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 

  رأي جملس املنافسة" ضمن اّطالعات مشروع القرار املشرتك موضوع اإلستشارة.
من كرّاس الّشروط املعروض على أنّه " ... وميكن ملصاحل الوزارة  7تنّص الفقرة األخرية من الفصل  – 4

ئق ضروريّة الستكمال  ّي و لّصيد البحري وتربية األحياء املائّية ( املركزيّة واجلهويّة) املطالبة  املكّلفة 
ئق إضافّية غري امللّف الفّين" وهو ما يعطي لإلدارة كّل الّصالحّية وكّل الّسلطة الّتقديريّة يف استنباط  و

لفصل ال حتّقق الّشفافّية واملساواة بني كّل املستثمرين وهو ما يقرتح معه حذف هذه  تلك املضّمنة 
  املقتضيات.

من نفس الكرّاس اليت  13ويف نفس الّسياق يقرتح حذف مانّصت عليه الفقرة األخرية من الفصل 
لّصي د البحري وبرتبية األحياء املائّية (املركزيّة واجلهويّة) اقتضت أنّه " ميكن ملصاحل الوزارة املكّلفة 

ملسائل الفنّية للمشروع". ئق ضروريّة مكملة ذات عالقة  ّي و   املطالبة 
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سة السيّ  2019 جانفي 17 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  رضا بن د بر
ن وّمخوسي بوعبيدي  والّسادةوعضويّة السّيدة  حممود حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت ورمي بوزّ

لّسعود، وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد  وشكري بن رجب ومعز العبيدي وخالد السالّمي وسامل 
  .الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت

  
       

  يسئـالرّ                                         
  رضـا بن حممـود                                        

  
 

 

 

 

 


