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                                      ،الحمد                                                                  الّتونسّية  لجمهوريّةا
  المنافـسة  مجلـس 

  العامة  الجلسة    
  .البعث العقاري :القطاع

  
  182706  عدد  أيالرّ 

  المنافسة  مجلس  عن  الّصادر

  2019 جانفي  17 بتاريخ
  

  املنافسة، جملس إنّ       
لس حتت  2018 نوفمرب 28 يف املؤرّخ التجارة وزير مكتوب على اإلّطالع بعد       واملرّسم بكتابة ا
لس  تضّمناملو  182706عدد  ملصادقةمشرتك قرار مشروع حول طلب رأي ا على كرّاس  يتعّلق 

 36من القانون عدد  11ألحكام الفصل  وفقاوذلك  البعث العقاريمارسة نشاط الشروط اخلاّص مب
  .ملنافسة واألسعارعادة تنظيم ااملتعّلق و  2015سبتمرب  15 املؤرّخ يف 2015لسنة 
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  القانون على اإلّطالع وبعد       واملتعّلق 

  .واألسعارتنظيم املنافسة 
 وصيغ إجراءات بضبط واملتعّلق 2016 أوت 19 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1148 عدد األمر وعلى      

  .الّرتتيبّيةالتشريعّية و  الّنصوص مشاريع حول املنافسة لس الوجوبّية االستشارة
 اإلداري الّتنظيم بضبط واملتعّلق 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى      
  .املنافسة جملس أعمال وسري واملايل
لس أعضاء استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد        17 اخلميس يوم جللسة القانونّية الّصيغ وفق ا
  .2019 جانفي
  .القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد      
    .الكتايب هتقرير ملّخص ل تالوة يف اصر السيفاويالسّيد الن املقّرر إىل ستماعاال وبعد      
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  :يلي  ما  على  المنافسة  لمجلس  العاّمة  الجلسة  رأي  استقرّ   المداولة  وبعد
.I اإلستشاري  ملفّ تقديم ال:  
  :اإلستشارة  موضوع.  1

ملصادقة على كرّاس الشروط اخلاص مبمارسة نشاط  مشروع القرار الراهن يندرج       البعث املتعّلق 
 11املؤرّخ يف  2018لسنة  417من األمر احلكومي عدد  4تطبيق مقتضيات الفصل  يف إطار العقاري

صدار القائمة احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص  2018ماي  واملتعّلق 
اإلداريّة الجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها والقاضي حبذف الرتاخيص اإلداريّة 

ريخ دخول األمر احلكومي املذكور حيّ  6وتعويضها بكرّاسات الشروط يف أجل أقصاه  ز أشهر من 
       النفاذ.

 اإلطار التشريعي والترتيبي:.  2
  إىل النصوص القانونيّة والرتتيبّية اآليت ذكرها:  البعث العقاريخيضع نشاط    
لبعث  املتعّلق بتحوير 1990فيفري  26املؤرّخ يف  1990لسنة  17القانون عدد  - التشريع اخلاّص 

لقانون عدد  والقانون عدد  1991أوت  2املؤرّخ يف  1991لسنة  76العقاري كما ّمت إمتامه وتنقيحه 
نوفمرب  11املؤرّخ يف  2000لسنة  94والقانون عدد  1991ديسمرب  31املؤرّخ يف  1991لسنة  98

  ؛2009جويلية  31املؤرّخ يف  2009لسنة  62والقانون عدد  2000
نوفمرب  28املؤرّخ يف  1994لسنة  122جمّلة التهيئة الرتابّية والتعمري الصادرة مبقتضى القانون عدد  -

  وعلى مجيع النصوص املنّقحة واملتّممة هلا؛  1994
نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93جمّلة الشركات التجاريّة الصادرة مبقتضى القانون عدد  -

 وعلى مجيع النصوص املنّقحة واملتّممة هلا؛  2000
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - املتعّلق 

 واألسعار؛
 املتعّلق بقانون االستثمار؛ 2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد  -
املتعّلق بضبط مشموالت اللجنة  1990ديسمرب  19املؤرّخ يف  1990لسنة  2165األمر عدد  -

 االستشاريّة للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سريها؛ 
ملصادقة على كرّ املتعلّ و  1991أوت  26خ يف املؤرّ  1991لسنة  1330األمر عدد  - روط اس الشّ ق 
أل  ة للبعث العقاريالعامّ   ؛2009وفمرب ن 18خ يف ؤرّ امل 2009لسنة  3588مر عدد كما ّمت تنقيحه 
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صدار القائمة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417األمر احلكومي عدد  - املتعّلق 
ة الجناز مشروع وضبط احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّ 

 األحكام ذات الصلة وتبسيطها؛
خيص ق بضبط مقاييس الرتّ واملتعلّ  1991 نوفمرب 27 خ يفجهيز و اإلسكان املؤرّ قرار وزير التّ  -

  .نيللباعثني العقاريّ 
  :قرارمحتوى المادي لمشروع ال. ال3
مشرتك من وزيري التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابّية مشروع قرار تضّمنت االستشارة الراهنة على      

اخلاّص مبمارسة نشاط البعث شروط وكرّاس ال فصلني والتنمية واالستثمار والتعاون الدويل يتكّون من
إلضافة إىل وثيقة شرح األسباب.    العقاري 

  فصال كما يلي: 23أبواب مقّسمة إىل  4وحيتوي كرّاس الشروط على     
ألحكام العاّمة ويتكّون من  بابال -  فصول. 6األّول يتعّلق 
لتزامات الباعث العقاري جتاه املشرتي  - فصال موّزعة على  11ويتكّون من الباب الثاين يتعّلق 

 أقسام وهي:  3
  فصول.  3القسم األّول يتعّلق بوعد البيع ويتضّمن 
 .القسم الثاين يتعّلق بعقد البيع ويتضّمن فصلني 
 ت ويتضّمن  فصول. 6 القسم الثالث يتعّلق مبتطّلبات تسليم املبيع والضما

 ويتكّون من فصلني.  لتزامات الباعث العقاري جتاه اإلدارةالثالث يتعّلق  بابال -
تالرابع الباب  - لعقو   فصول. 4ويتكّون من  يتعّلق 

 .II قطاع البعث العقـاري:                    
شــهد هــذا القطــاع ميثّــل البعــث العقــاري جمــاال مشــرتكا لتــدّخل القطــاع العــام والقطــاع اخلــاّص. وقــد       

ـــ 1990فيفـــري  26خ يف املـــؤرّ  1990لســـنة  17منـــذ صـــدور القـــانون عـــدد   ق بتحـــوير التشـــريع اخلـــاصّ املتعّل
ــة و لبعــث العقــاري  دة أو علــى ة املشــيّ الســكنيّ ردا ســواء علــى مســتوى عــدد الوحــدات ا مطّــمنــوّ نقلــة نوعّي

  .  ص هلماملرخّ اخلواص مستوى عدد الباعثني 
ومّكنت األحكام الواردة يف هذا القانون من تشجيع املبادرة اخلاّصة ودفع القطاع اخلاص       

يف االستثمار العقاري الذي مل يعد حكرا على مؤّسسات الفاعلة  واملستثمرين األجانب للمسامهة
يئة وتقسيم األراضي املخصّ الباعثني العقاريّ ذلك عرب متكني ط و فق القطاع العام صة ني اخلواص من 

   .صة للسكن االجتماعيق األمر بتهيئة مقاسم خمصّ ما تعلّ ة كلّ للسكن وإسنادهم امتيازات جبائيّ 
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من نفس القانون ممارسة نشاط الباعث العقاري إىل  6وفضال عن ذلك، فقد أخضع الفصل      
إلسكان بعد أخذ رأي الرتخيص ا ملسّبق الذي يتّم إسناده مبقتضى قرار صادر عن الوزير املكّلف 

  اللجنة االستشاريّة للبعث العقاري.   
الـيت تسـاهم بصـفة فاعلـة يف دفـع عجلـة ة القطاعات اإلسرتاتيجيّ  أبرزمن قطاع البعث العقاري  دّ يعو     

ثريه الوثيق يف التنمية االقتصاديّة واالجتماعّية وذلك نظرا ال العديد من األنشطة االقتصاديّة يف رتباطه و
   .جماالت الصناعة والتجارة واخلدمات

ألــف  350 مــن النــاتج الــداخلي اخلــام ويــوّفر أكثــر مــن  % 9بنســبة تقــّدر بنحــو هــذا القطــاع يســاهم و     
مــن  % 14كمــا متثّــل اســتثماراته اجلملّيــة حنــو   مــوطن شــغل موّزعــة بــني مجلــة مــن االختصاصــات املختلفــة

لبالد.    االستثمارات العاّمة 
  :مؤّشرات العرض. 1

ينبــع النصــيب األكــرب مــن العــرض يف ســوق البعــث العقــاري مــن مؤّسســات القطــاع اخلــاّص الــيت تقــوم    
ألسـاس علــى فئــة املســاكن الرفيعــة جـّدا والرفيعــة خاّصــة يف املــدن الكــربى  ببعـث مشــاريع ســكنّية ترتكــز 

اريع مثـــل تـــونس وسوســـة وصـــفاقس يف حـــني تواصـــل مؤّسســـات القطـــاع العـــام مســـامهتها يف اجنـــاز مشـــ
إلضــافة إىل تقــدمي بعــض العــروض الســكنّية مــن فئــة  ســكنّية مــن فئــة املســاكن االجتماعّيــة واالقتصــاديّة 

  املساكن الرفيعة قصد احملافظة على متوقعها السوقي ومزيد التأقلم مع متطلبّات املنافسة.
عثـا عقـارّ  3159حنـو  2018وقد بلغ عدد الباعثني العقارّيني اخلواص املرّخص هلم إىل موىف سنة      

كثـر مـن  2009وهو عـدد تضـاعف حـوايل مـّرتني مقارنـة بسـنة  لـرغم 1989مـرّة مقارنـة بسـنة  20و . و
جنـاز وتسـويق مشـاريع  من العدد اهلائل إالّ أّن الواقع امليداين يؤّكد أّن عدد الناشطني فعلّيا والذين قاموا 

   .ّرخص لهاجلملي املمن العدد  % 30سكنّية ال يتجاوز 
ـــاعثني العقـــارّيني اخلـــواص  وترتكـــز معظـــم املشـــاريع الســـكنّية     ت الشـــريط  يفاملنجـــزة مـــن قبـــل الب وال

من العدد اجلملـي تليهـا مـدينيت صـفاقس وسوسـة  % 43الساحلي حيث تستحوذ والية تونس على حنو 
ت املتبقّية نسبة  % 13و  15بنسبة ترتاوح بني    لكّل منها.   % 1يف حني ال يتجاوز نصيب الوال

الوكالـــة و  )SNIT( الّتونســـية للـــبالد العقاريّـــة الوطنيّـــة الّشـــركةمثـــل القطـــاع العـــام مؤّسســـات وتســـاهم      
ملساكن اإلجتماعّية و  (AFH)العقاريّة للّسكىن  العقـاري يف تنويع العـرض  (SPROLS)شركة الّنهوض 

يئتهــا إىل جانــب إجنــاز مشــاريع عــرب  ــة أو تــوفري األراضــي الصــاحلة للبنــاء و ســكنّية ذات صــبغة اجتماعّي
  . اقتصاديّة

  
  :مؤّشرات الطلب. 2
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ــة وكــذلك مــن املــواطنني     يصــدر الطلــب علــى مشــاريع البعــث العقــاري مــن خمتلــف الفئــات االجتماعّي
لبالد التونسّية الـذين مّكنـتهم اإلجـراءات األخـرية املتّخـذة مـن قبـل الدولـة  األجانب الراغبني يف اإلقامة 

هلــم وذلــك طبقــا لشــروط  مــن حــّق شــراء ومتلّــك عقــار ســكين مشــّيد مــن قبــل البــاعثني العقــارّيني املــرّخص
  معّينة ّمت حتديدها صلب املذّكرة الصادرة عن حافظ امللكّية العقاريّة. 

وقــــد شــــهد الطلــــب علــــى املشــــاريع العقاريّــــة املنجــــزة ســــواء مــــن البــــاعثني العقــــارّيني اخلــــواص أو مــــن     
واملتواصــل يف مؤّسســات القطــاع العــام تراجعــا ملحوظــا خــالل الســنوات األخــرية بســبب االرتفــاع احلــاد 

أسعار املساكن اجلاهزة أو األراضي املهّيئة وتراجع املقدرة الشرائّية للطبقة املتوّسطة والضعيفة الـيت مل تعـد 
سعار معقولة.     قادرة على شراء مسكن الئق 

تســــويق كبــــري يف إىل تراجــــع  املتواصــــل للعقــــار خــــالل الســــنوات األخــــرية أّدى ارتفــــاع األســــعار وقــــد     
ع الســــكنّية اجلــــاهزة بســــبب تراجــــع الطلــــب الصــــادر خاّصــــة عــــن الفئــــات االجتماعيّــــة املتوّســــطة ملشــــاريا

تمع التونسي ت ا   .والضعيفة اليت متّثل النصيب األكرب من مكّو
ألــف مســـكن منجـــز مـــن قبـــل البـــاعثني العقـــارّيني  120 وتشــري بعـــض املؤّشـــرات إىل وجـــود أكثـــر مـــن    

ت غري معقولة وعـدم تراجعهـا  اخلواص بقيت شاغرة ومل يتّم تسويقها نظرا لتواصل ارتفاع األسعار ملستو
ت الطلـب الفعلـي وهـو مـا أدخـل  ت العـرض الـيت تفـوق مسـتو لرغم من وجـود اخنـرام كبـري بـني مسـتو

  اديّة خانقة. قطاع البعث العقاري يف أزمة اقتص
  :األسعار.  3

شــهدت أســعار املســاكن املشــّيدة واألراضــي املهّيــأة مــن قبــل البــاعثني العقــارّيني الناشــطني يف ســوق      
خاّصــــة يف بعــــض   % 150البعــــث العقــــاري ارتفاعــــا كبــــريا خــــالل الســــنوات األخــــرية وصــــل إىل حــــدود 

  التجّمعات السكنّية احلضريّة اليت يكثر فيها الطلب على املساكن الرفيعة جّدا والرفيعة. 
ويرتاوح معدّل االرتفاع السـنوي ألسـعار العقـارات مبختلـف أصـنافها ويف خمتلـف جهـات الـبالد بـني      

   .% 9و  8
خلصـــاملتواصـــل ألرتفـــاع االب اســـبأعـــود وت      األراضـــي الّصـــاحلة للبنـــاء نـــدرة وص إىل ســـعار العقـــارات 

إلضافة إىل تنامي سلوكّيات املضاربة. مواد البناءوارتفاع كلفة    واليد العاملة 
  :أهّم االشكاليـّات التي تواجه قطاع البعث العقـاري  .4

ا يف النقاط      زمة اقتصاديّة خانقة ميكن تلخيص أسبا ميّر قطاع البعث العقاري منذ سنوات عديدة 
  التالية: 

اجلملي اقرتن مع تراجع العرض تواصل ارتفاع أسعار العقارات رغم وجود فائض كبري يف  -
امي فقاعة وهي حالة سوقّية تؤّشر بوضوح عن ضعف يف شفافّية هذا القطاع وتنلطلب متواصل ل
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النتائج الصادرة عن تقرير املؤّشر العاملي للشفافّية يف مثلما تشري إليه  "Bulle spéculative"املضاربة 
السوق ف الذي صنّ  " Global Real Estate Transparency Index " 2018لسنة  اع العقاريقطال

مستوى ضبايب من سوق عاملّية وهي مرتبة تضع تونس يف  100من بني  83يف املرتبة التونسّية 
  .ةالشفافيّ 
ضعف مردوديّة الربامج واإلجراءات املالّية واجلبائّية املّتخذة من قبل الدولة يف جمال البعث  -

ا.  ا على ختليص القطاع من األزمة اخلانقة اليت ميّر   العقاري وعدم قدر
عدم مواكبة اإلطار القانوين والرتتييب املنّظم لقطاع البعث العقاري للتطّورات احلاصلة يف هذا  -
ال وهو ما جعل من هذا القطاع مالذا آمنا لتبييض األموال املتأتّية من األنشطة الغري قانونّية سواء  ا

لبنك املركزي التونسي يف تقاريرها  يف داخل البالد أو خارجها مثلما أشارت إليه جلنة التحاليل املالّية 
 السابقة. 

البنوك وتقاعسها يف عديد  ارتفاع نسبة تداين عدد هاّم من شركات البعث العقاري لدى -
 األحيان أو عجزها عن سداد ما ختّلد بذّمتها من قروض وفوائض مثّقلة. 

 تراجع قيمة الدينار التونسي وارتفاع متواصل لتكلفة املواد األولّية للبناء واليد العاملة. -
بة التضّخم تراجع كبري يف مستوى املقدرة الشرائّية ألغلب الفئات االجتماعّية نتيجة ارتفاع نس -

وغالء املعيشة وظهور بوادر عزوف متصاعد عن اقتناء املساكن اجلاهزة املنجزة من قبل الباعثني 
العقارّيني وتعويضها حبلول أقّل تكلفة كالبناء الفردي أو اقتناء املساكن القدمية أو اعتماد الكراء كحّل 

 مرحلي ملعظلة السكن. 
.III   المجلس:عن   
ملنافسة غري أنّهال يثري       لس أّي إشكال يتعّلق   مشروع القرار ومشروع كرّاس الشروط من جانب ا

  التالية:العاّمة واخلاّصة إبداء املالحظات  يستدعي
  المالحظات العاّمة:  . 1

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

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

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

  دخوله حّيز الّتنفيذ.
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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 
املذكور أعاله،  2018لسنة  417من األمر عدد  2ضمن امللحق البعث العقاري ويندرج نشاط 

عتبار أّن هذا الّنشاط الذي بقي خاضعا لرتخيص من الوزير املكّلف  أشهر  6خالل مّدة  إلسكانو
عدم صدور كرّاس شروط ينّظم هذا الّنشاط خالل هذه الفرتة، فإنّه ونظرا لاملوالية لصدور هذا األمر 

نقضاء   .2018نوفمرب  11هذا األجل يف  ميكن القول أّن ممارسة هذا الّنشاط أصبحت حرّة 
لّنسبة إىل العديد من األنشطة األخرى اليت مل يتسّىن إصدار         عتبار أّن هذا اإلشكال سيطرح  و

ريخ صدور  ا خالل الفرتة اإلنتقالّية املنصوص عليها واملقّدرة بسّتة أشهر من  كرّاسات شروط يف شأ
قيح الفصل الرّابع من األمر احلكومي سابق الذّكر يف اّجتاه الّتمديد األمر املذكور أعاله، فإنّه يقرتح تن

لّنسبة إىل األنشطة اليت  6لفرتة  نية ممنوحة لإلدارة إلصدار كرّاسات الّشروط  أشهر إضافّية كفرتة 
  تنوي تنظيمها وفقا هلذا الّنظام القانوين.

 :المالحظات الخاّصة  . 2
  المصادقة:مشروع قرار  بخصوص   .أ

  يّتجه التنصيص يف قائمة االّطالعات على ما يلي:    
ق بضبط إجراءات علّ املت 2016 أوت 19 ؤرخ يفامل 2016 لسنة 1148 كومي عدداحل مراأل -
 .لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية ةاالستشارة الوجوبيّ  وصيغ
  وبعد أخذ رأي جملس املنافسة.  -

 :كرّاس الشروطمشروع  بخصوص   .ب 
 لدى املصاحل أن يودع كّل راغب يف ممارسة مهنة الباعث العقاري  2الفصل  أحكام اقتضت

إلسكان نظريين من لوزارة املكّلفة  ئق  مضائهمتبوعة الشروط كرّاس   املختّصة  ومرفقا جبملة من الو
سم الوزير املكّلف  مه تسلّ  إيداعو "وصل  إلسكان"جند من بينها "مطلب حمّرر على ورق عادي 

لوزارة املكّلفة     ".إلسكاناملصاحل املختّصة 
إلسكان للباعث العقاري نظريا  3نّص الفصل و       على أن "تسّلم املصاحل املختّصة للوزارة املكّلفة 

من كرّاس الشروط املتعّلق مبمارسة مهنة البعث العقاري بعد تضمينه وختمه من قبل اإلدارة املذكورة 
ا وذلك يف أجل  ئق املدىل  ريخ إيداع  5وذلك على اثر تثّبتها من صّحة اإلرشادات والو أسابيع من 

ّم املوجب".    ملّف 
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نة البعث العقاري إّال بعد تسّلم نظري من كرّاس على أنّه "ال ميكن أن ميارس مه 4نّص الفصل و       
   ".الشروط حيمل ختم اإلدارة وعدد التضمني

تكّرس مبدأ الرتخيص املسّبق مبا يتعارض مع فلسفة إخضاع  جممل هذه األحكامويالحظ أّن       
مهنة البعث العقاري لكرّاس الشروط الذي يقتضي أن يباشر الباعث العقاري نشاطه مباشرة بعد 
إلسكان  لوزارة املكّلفة  سحب وإيداع كرّاس الشروط املتعّلق مبمارسة النشاط لدى املصاحل املختّصة 

ا تتعارض ارة على املراقبة الاليف حني يقتصر دور اإلد ّ مع حقة عوضا عن املراقبة املسّبقة كما أ
واملتعّلق  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417من األمر احلكومي عدد  4مقتضيات الفصل 

صدار القائمة احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّة الجناز 
  ط األحكام ذات الصلة وتبسيطها. مشروع وضب

وتعّني لذلك مراجعة هذه األحكام على حنو يتالءم ومقتضيات األمر املشار إليه وتناغما مع       
    التوّجه اهلادف إىل حذف الرتاخيص املسّبقة وتبسيط اإلجراءات اإلداريّة.

  مل يتّم التنصيص يف القسم األّول من الباب الثاين على االلتزامات احملمولة على الباعث العقاري
لبيع يف صورة قيامه بتغيريات على املشروع العقاري املزمع اجنازه متّس عدد املساكن أو  جتاه املوعود هلم 

ا أن تتس ّبب يف ارتفاع أمثان تلك املساكن صنفها أو نوعّية مواد البناء املستعملة فيها واليت من شأ
بنسبة تفوق االرتفاع الناتج عن تقّلبات األسعار أو تؤّدي إىل حرمان بعض املوعود هلم من إمتام عملّية 

(مكّرر)  11البيع املتّفق عليها بوعد البيع املربم بني الطرفني وهي التزامات ّمت التنصيص عليها يف الفصل 
متام القانون عدد  1991أوت  2املؤرّخ يف  1991لسنة  76من القانون عدد   1990لسنة  17املتعّلق 

لبعث  1990فيفري  26املؤرّخ يف  إضافة فصل  يقرتحلذا،  العقاري.واملتعّلق بتحوير التشريع اخلاّص 
اري على االلتزامات احملمولة على الباعث العقبوضوح جديد ضمن القسم األّول من الباب الثاين ينّص 

لبيع.     تضمن احلماية الكافية حلقوق املوعود هلم 
  على الفصل املقرتح إضافته يف القسم األّول  8يقرتح التنصيص ضمن املطّة األوىل من الفصل

من الباب الثاين وكذلك إضافة عبارة "حسب مقتضيات كرّاس الشروط العاّمة للبعث العقاري" يف آخر 
 املطّة. 
 وميكن لإلدارة يف إطار 14ات التالية إىل الفقرة األوىل من الفصل يقرتح إضافة التنصيص " :

لنسبة للمشاريع املرّشحة  ترتيب استثمار املشروع تغيري صيغة وطرق حساب مراجعة أمثان البيع وذلك 
لفصل  المتيازات املخّصصة للسكن االجتماعي أو ذي األولويّة" مثلما ّمت التنصيص عليها  لالنتفاع 

ملصادقة على كرّاس الشروط  1991أوت  26املؤرّخ يف  1991لسنة  1330من األمر عدد  14 املتعّلق 
 العاّمة للبعث العقاري. 
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  ائّيا يف صورة عدم استظهار  21من الفصل  5نّصت املطّة على سحب كرّاس الشروط 
ريخ احلصول على كرّاس الشروط.  5الباعث العقاري مبا يثبت شروعه يف النشاط ملّدة  سنوات من 

ال واسعا أمام بعض األطراف للقيام تعترب هذه املّدة  يالحظ أنّ و  طويلة نسبّيا وميكن أن تفتح ا
د ف احلصول على االمتيازات اجلبائّية واملالّية املخّصصة لقطاع البعث بتكوين شركات بعث عقاري 

العقاري من دون اجناز أّي مشروع عقاري طوال هذه املّدة أو اعتماد هذه الشركات كواجهة لتبييض 
ما جاء يف  وتتأيّد هذه املالحظة معاألموال املتأتّية سواء من السوق املوازية أو من خارج البالد. وغسل 

البعث العقاري ضمن سوق والذي صّنف  "2017لسنة  اللجنة التونسّية للتحاليل املالّيةرير تق"
     .خاطر غسل األموال ومتويل اإلرهابالقطاعات األكثر عرضة مل

ملصلحة العاّمة  ر هذه املمارسات الضارّة بشفافّية سوق البعث العقاري و وتوقّيا من خماطر وآ
كافية إلمتام الباعث العقاري جّد  تعترب كمّدة سنوات إىل سنتني فقط  5 يقرتح تقليص هذه املّدة من

ملختلف اإلجراءات اإلداريّة واملالّية والفنّية الالزمة لالنطالق الفعلي يف املتحّصل على كرّاس الشروط 
  نشاطه. 

سة 2019 جانفي 17 بتاريخ املنافسة لس العاّمة اجللسة عن الرأي هذا وصدر       السّيد بر
ن واخلموسي وعمر التونكيت ادي حمّمد العي والّسادة اتالسّيد وعضويّةرضا بن حممود  ورمي بوزّ

لسعود وخالد السالّمي معز العبيدي و بوعبيدي  حبضور املقّرر العام و  وحمّمد شكري رجبوسامل 
                   .نبيل السمايت السّيد وكاتب اجللسة حمّمد شيخ روحهالسّيد 

    .الـرئيــس                                                                           

 


