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                           احلمد                                                                         اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة

    ّ182709 عدد اإلستشاري امللف  
 ملصادقة على   مشروع :املوضوع إحداث  املتعّلق بضبط قواعدشروط الكرّاس قرار يتعّلق 

  .واستغالل خمرب خاّص للتحاليل الطبّية
  الطبّيةاخلدمات : القطاع.  

  

  
  

   182709الّرأي عدد 
  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2019 أفريل 25بتاريخ 
  

  إّن جملس املنافسة،

  

واملرّسم بكتابة  2018 ديسمرب 17املؤرّخ يف  823الّتجارة عدد بعد اإلّطالع على مكتوب وزير 
لس حتت عدد  ملصادقة على  خبصوص ن طلب إبداء الرأي واملتضمّ  182709ا مشروع قرار يتعّلق 

  إحداث واستغالل خمرب خاّص للتحاليل الطبّية. املتعّلق بضبط قواعدشروط الكرّاس 
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  واملتعلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار،
واملتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد   

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم اخلميس    وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  ،2019 أفريل 25
  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،  
  وبعد اإلستماع إىل املقّرر السّيد وليد القاين يف تالوة تقريره الكتايب،  

 لس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
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  تقدمي امللفّ  .1

 اإلطار العاّم لإلستشارة .1.1
 2018لسنة  417العمل مبقتضيات األمر احلكومي عدد  إطار يف الراهن القرارمشروع  نّزليت

صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص و  2018ماي  11املؤرّخ يف  املتعّلق 
وخاّصة امللحق عدد  ،الرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطهاوقائمة 

ومن بينها ترخيص  ،منه الذي ضبط قائمة األنشطة اإلقتصاديّة اليت ّمت حذف تراخيص ممارستها 2
حيث  ،لبشرينيوالبيطريّة والتشريح وعلم اخلال املرضيني ا البشرية خاّص للتحاليل الطبّية استغالل خمرب

  سيتّم تعويضه بكرّاس شروط.

 اإلطار التشريعي والرتتييب لإلستشارة .2.1

  ختضع االستشارة الراهنة لإلطار التشريعي والرتتييب اآليت:

  املتعّلق بتنظيم املهن الصيدلية وعلى مجيع  1973أوت  3املؤرّخ يف  1973لسنة  55القانون عدد
 .2010جوان  7املؤرّخ يف  2010لسنة  30الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة القانون عدد 

  مبمارسة مهنيت الطّب وطّب املتعّلق  1991مارس  13املؤرّخ يف  1991لسنة  21القانون عدد
لقانون عدد   . 2018جويلية  11املؤرّخ يف  2018لسنة  43األسنان وتنظيمها كما ّمت إمتامه 

  لتنظيم الصحي. 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  63القانون عدد  املتعّلق 
  املتعّلق مبمارسة مهنة طبيب بيطري  1997جويلية  14املؤرّخ يف  1997لسنة  47القانون عدد

 وتنظيمها.
  املتعّلق مبخابر التحاليل الطبّية. 2002جوان  11املؤرّخ يف  2002لسنة  54القانون عدد 
  صدار جمّلة السالمة والوقاية من  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  11القانون عدد املتعّلق 

ت لبنا  .أخطار احلريق واالنفجار والفزع 
  عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  املتعّلق 
  املتعّلق بقانون اإلستثمار. 2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد 
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  املتعّلق بضبط مهّمة وزارة الّصحة  1974نوفمرب  28املؤرّخ يف  1974لسنة  1064األمر عدد
 ومشموالت أنظارها.

  املتعّلق بسّن قانون واجبات الصيديل. 1975نوفمرب  14املؤرّخ يف  1975 لسنة 835األمر عدد 
  املتعّلق بتنظيم مصاحل اإلدارة املركزية لوزارة  1981جوان  9املؤرّخ يف  1981لسنة  793األمر عدد

املؤرّخ يف  2014لسنة  3939وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة األمر عدد  الّصحة
 .2014أكتوبر  24
  الس اجلهوية الّتابعة للهيئة  1991فيفري  11املؤرّخ يف  1991لسنة  271األمر عدد املتعّلق 

   الوطنّية للصيادلة.
  الس اجلهوية لعمادة األطّباء  1991نوفمرب  4املؤرّخ يف  1991لسنة  1647األمر عدد املتعّلق 

لسنة  3393ولعمادة أطّباء األسنان وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة األمر عدد 
 .2008نوفمرب  3خ يف املؤرّ  2008
  ة واجبات الطبيب، كما ّمت املتعّلق مبجلّ  1993ماي  17املؤرّخ يف  1993لسنة  1155األمر عدد

ألمر احلكومي عدد   .2018جانفي  10املؤرّخ يف  2018لسنة  34إّمتامه 
   لّنظام  1993جوان  23املؤرّخ يف  1993لسنة  1440األمر عدد لتخّصص يف الطّب و املتعّلق 

 2011لسنة  4132القانوين للمقيمني وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة األمر عدد 
 .2011نوفمرب  17املؤرّخ يف 

  املتعّلق مبراجعة الرتاتيب املتعّلقة مبعادلة  1996مارس  25املؤرّخ يف  1996لسنة  519األمر عدد
 والعناوين.الشهادات 

  ملؤّسسات الّصحية اخلاّصة كما ّمت  1998أفريل  4املؤرّخ يف  1998لسنة  793األمر عدد املتعّلق 
ألمر عدد   .2009جوان  15املؤرّخ يف  2009لسنة  1926تنقيحه وإّمتامه 

  الس اجلهوية لعمادة األطباء  1998أكتوبر  19املؤرّخ يف  1998لسنة  2022األمر عدد املتعّلق 
ألمر عدد   .2009جويلية  8املؤرّخ يف  2009لسنة  2140البياطرة، كما ّمت تنقيحه 
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  لّنظام القانوين للمقيمني  1999أكتوبر  27املؤرّخ يف  1999لسنة  2387األمر عدد املتعّلق 
ألمر عدد  لتخّصص يف الصيدلة، كما ّمت تنقيحه   .2010سبتمرب  6املؤرّخ يف  2010لسنة  2199و

  املتعّلق مبجّلة واجبات الطبيب البيطري. 2000جانفي  31املؤرّخ يف  2000لسنة  254األمر عدد 
 املتعّلق مبخابر التحاليل الطبّية  2002جويلية  29املؤرّخ يف  2002لسنة  1732عدد  األمر

 املتخّصصة.
  املتعّلق بضبط تركيبة الّلجنة الفنّية  2002جويلية  29املؤرّخ يف  2002لسنة  1733األمر عدد

ا وطرق تسيريها.  للبيولوجيا الطبّية ومشموال
  املتعّلق بضبط شروط تعويض مديري  2005جوان  6املؤرّخ يف  2005لسنة  1710األمر عدد

 املخابر اخلاّصة للتحاليل الطبّية.
  ضبط شروط التكوين املتعّلق ب 2009ديسمرب  30املؤرّخ يف  2009لسنة  3849األمر عدد

لنسبة للمسؤول على خمرب حتاليل البيولوجيا الطبيّ   ة البيطريّة. املتخّصص يف البيولوجيا الطبّية البيطريّة 
  املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعية والرتتيبّية.  اإلستشارة الوجوبّية 
  سي عدد املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة  2016أوت  27املؤرّخ يف  2016لسنة  107األمر الر

 وأعضائها.
  سي عدد املتعّلق بتسمية أعضاء  2017سبتمرب  12املؤرّخ يف  2017لسنة  124األمر الر

 حلكومة.
  سي عدد املتعّلق بتسمية عضوين  2017نوفمرب  25املؤرّخ يف  2017لسنة  247األمر الر

 حلكومة.
  صدار القائمة احلصريّة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417األمر احلكومي عدد املتعّلق 

ص وقائمة الرتاخيص اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخي
 الصلة وتبسيطها.
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  سي عدد حلكومة. 2018جويلية  30املؤرّخ يف  2018لسنة  69األمر الر  املتعّلق بتسمية عضو 
  خبدمات إداريّة مسداة من قبل املتعّلق  2004أكتوبر  20قرار وزير الّصحة العمومّية املؤرّخ يف

املصاحل الّتابعة لوزارة الّصحة العمومّية وشروط إسنادها وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته 
 .2015ديسمرب  31وخاّصة القرار املؤرّخ 

  املتعّلق بضبط مواصفات الالفتة الّدالة على  2005جوان  5قرار وزير الّصحة العمومّية املؤرّخ يف
  حتاليل طبّية.خمرب
  املتعّلق بضبط طرق املراقبة الوطنية جلودة  2010جانفي  22قرار وزير الّصحة العمومّية املؤرّخ يف

 التحاليل الطبّية البشرية.
  ّاملتعّلق بضبط قواعد التطبيق احملكم املتعّلق  2011ماي  12حة العمومّية املؤرّخ يف قرار وزير الص

 مبخابر التحاليل الطبّية.
  املتعّلق  2011أكتوبر  12قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي ووزير الّصحة العمومية املؤرّخ يف

لقرار املؤرّ   .2016جانفي  5خ يف بضبط حمتوى التكوين مبرحلة اإلقامة يف الصيدلة، كما ّمت تنقيحه 
  املتعّلق  2011أكتوبر  25قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي ووزير الّصحة العمومية املؤرّخ يف

 بضبط مضمون وكيفّيات التكوين يف اإلختصاصات يف الطّب. 

  املالحظات .2
  تثري اإلستشارة الراهنة املالحظات التالية:

 املالحظات العاّمة  .1.2
 وعلى رأي التايل ضافة اإلّطالع الواردة مبشروع القرار وذلكقائمة اإلّطالعات  يّتجه إمتام" :

 .احملكمة اإلدارية"
رأي ب املتعّلق قبل اإلّطالع رأي جملس املنافسة"وعلى "إدراج اإلّطالع  كما يّتجه يف نفس السياق

  الّلجنة الفنّية للبيولوجيا الطبّية.
 لّلغة العربّية. يّتجه صياغة املالحق األربعة امل  رفقة بكرّاس الشروط 
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 شاريعتلل طبقا"من قبيل:  إىل عباراتالّشروط  اسكرّ مشروع   فصوليف عدد من  ّمتت اإلشارة 
ا العمل"  ا العمل"لل طبقا"واجلاري   .رتاتيب اجلاري 

املراجع   أهمّ عن  اإلفصاح يّتجه فإنّه ،وتالفيا للغموض الذي ميكن أن تكتنفه مثل هذه العبارات
 يشّكل ذلك عن اإلغفال أنّ  عتبار والّرتتيبية واملصاحل اإلداريّة املعنّية بصفة واضحة ودقيقة، الّتشريعية

 .إلدارةمع ا املتعاملني التشريعي والرتتيـيب عن لإلطار حجبا
  لنسبة للمساعد الفّين يف خمابر التحاليل الطبّية، يّتجه إضافة ملحق آخر يتعّلق بشروط الكفاءة 

 .عتبار أّن كرّاس الشروط الراهن مل يتطّرق إىل هذه الّنقطة

 املالحظات اخلاّصة .2.2
  :تثري اإلستشارة الراهنة املالحظات اخلاّصة التالية

 11و 10و 8 ولالفص 
قد تتعارض والغاية من إصدار كرّاس تضّمنت هذه الفصول مجلة من اإلجراءات والشروط اليت  -

ئقيتسلعلى ضرورة  8 إذ نّصت الفقرة الثانية من الفصل ،الشروط بعد أجل  م شهادة يف مطابقة الو
مللّف اإلداري والفّين  أجل شهرين  10الفصل  ، كما حّددالشهرين من إيداع كرّاس الشروط مصحو 

يف الفصل  وردإلعالم وحدة خمابر البيولوجيا الطبّية مبوعد اعتزام بدء اإلستغالل الفعلي، فضال عن ما 
لذا يتعّني مراجعتها ، الّصحة وافقة وزارةنّه ال ميكن استغالل خمرب التحاليل الطبّية إّال بعد أخذ م 11

 إلجراءات املتعّلقة مبمارسة األنشطة اإلقتصادية.ا إىل تبسيطعلى حنو يطابق الغاية الرامية 

  13الفصل 
ضرورة أن يكون الشركاء يف كل احلاالت أطباء خمتصني " ىهذا الفصل علالفقرة الثانية من تنّص  -

 .الطبية أو صيدالنيني حاملني لشهادة االختصاص يف ..." يف البيولوجيا
املتعّلق  2002جوان  11املؤرّخ يف  2002لسنة  54عدد ملقتضيات القانون  ويعترب هذا الشرط خمالفا 

ء على األقّل طبيبا أو صيدالنيا اأن يكون أحد الشركاحلاالت  يف كلّ  أوجبالذي و مبخابر الطبّية 
  .سالف الذكرالقانون  مع أحكامهذا الفصل  مالءمةلذا يّتجه  اإلختصاص.حامال لشهادة 
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لس املنافسة بتاريخ  سة السّيد  2019 أفريل 25وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

ن و  رضا بن حممود وعضويّة  عمر التونكيت وأكرم الباروينحمّمد العيادي و الّسادة السّيدة رمي بوز

وحمّمد شكري رجب، وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ  خالد السالميو  ومعّز العبيدي

  اجللسة السّيد نبيل السمايت. وكاتبروحه 

                                                                        
  الرئيـــس                                                                             
  درضا بن حممو                                         


