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    احلمد اجلمهورية التونسيـــة                                       

 جملس املنافســة       

ـــة العاّمـــة  اجللسـ  

   مكاتب الّدراسات. :القطاع    
 

  

  

  192724 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2019 جويلية 9 بتاريخ

  

  املنافســة،إّن جملس 
لس  بعد االّطالع على مكتوب وزير  2019ماي  27بتاريخ الّتجارة املرّسم بكتابة ا

ملصادقة على كرّاس شروط ممارسة نشاط مكتب واملتضّمن طلب  إبداء الرّأي يف قرار يتعّلق 
  .الّدراسات يف جمال الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد   املتعّلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط التّنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جللسة يوم وبعد االّطالع على ما يفيد  لس  ءاستدعاء أعضاء ا  9 الّثال

  .2019 جويلية
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تالوة تقريره الكتايب، 

لس املنافسة على ما يلي:    وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
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I  . ّتقدمي امللف:  
 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل 

جملس  ، مبقتضى املكتوب املرّسم بكتابةالّتجارة وزير أحالعادة تنظيم املنافسة واألسعار،  املتعّلق
ملصادقة على كرّاس شروط ممارسة نشاط مكتب  ،2019ماي  27بتاريخ  املنافسة قرارا يتعّلق 

  .إلبداء رأيه فيه الّدراسات يف جمال الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري
  :ستشارة.اإلطار العام لال1

القرار يندرج يف إطار الّسعي لسّد الفراغ القانوين الذي جاء يف وثيقة شرح األسباب، أّن هذا 
نتج عن حذف اختصاص دراسات الّتهيئة الّرتابّية والعمرانّية من الفصل األّول من كرّاس شروط 

جوان  6بتاريخ  ممارسة نشاط مكتب الّدراسات مبقتضى القرار الّصادر عن وزير الّتجهيز والّنقل
2011.  

حيث أّن الفصل األّول من كرّاس شروط ممارسة نشاط مكتب الّدراسات الّصادر مبقتضى قرار 
تضّمن الّتعريف مبكتب الّدراسات  2009فيفري  9وزير الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية املؤرّخ يف 

الّتهيئة الّرتابّية والعمرانّية، ونّص  واالختصاصات اليت ميكن أن ميارسها واليت من ضمنها دراسات
من كرّاس الّشروط على أن يكون املسؤول األّول متحّصال على شهادة مهندس وذلك يف  5الفصل 

صورة ما إذا كان الّنشاط الّرئيسي ملكتب الّدراسات متعّلقا مبيدان اهلندسة أو متحّصال على شهادة 
القتصاد وهو ما ال األستاذيّة يف العلوم  االقتصاديّة يف صورة ما إذا كان الّنشاط الّرئيسي متعّلقا 

ر انتقادات مكاتب الّدراسات املتخّصصة يف هذا  يتالءم مع اختصاص الّتهيئة والّتعمري، وهو ما أ
عتبار أّن مهنة الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري متّثل املهنة األساسّية ملخّططي املد ال  ن واجلغرافّيني الذين ا

ال ملّدة تساوي أو تفوق أربعة سنوات، كما أنّه ال ميكن للمهندسني  يتلّقون تكوينا معّمقا يف هذا ا
املدنّيني واملهندسني املعمارّيني ممارسة هذا االختصاص دون تكوين إضاّيف يعادل شهادة املاجيستري أو 

  أكثر.
  :.اإلطار الّتشريعي والّرتتييب2

إىل مجلة الّنصوص القانونّية  يف جمال الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري شاط مكتب الّدراساتنخيضع 
  والّرتتيبّية الّتالية:

  املتعّلق بتنظيم مهنة املهندسني املعمارّيني. 1974ماي  22املؤرّخ يف  1974لسنة  46القانون عدد  -
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حداث عمادة املهندسني كما  1982أكتوبر  21املؤرّخ يف  1982لسنة  12املرسوم عدد  - املتعّلق 
لقانون عدد    .1997جوان  9املؤرّخ يف  1997لسنة  41ّمت تنقيحه 

صدار جمّلة الّتهيئة الّرتابّية  1994نوفمرب  28املؤرّخ يف  1994لسنة  122القانون عدد  - املتعّلق 
لّنصوص الّالحقة وخاصّ  جوان  9املؤرّخ يف  2009لسنة  29ة القانون عدد والّتعمري املنّقحة واملتّممة 

2009.  
ملصادقة على كرّاس الّشروط  1978جانفي  26املؤرّخ يف  1978لسنة  71األمر عدد  - املتعّلق 

ا أصحاب  اإلداريّة العاّمة املنظّم ملهّمات اهلندسة املعماريّة وأشغال اهلندسة العاّمة اليت يقوم 
ت املدنّية.اخلدمات    اخلاضعني للقانون اخلاص إلجناز البنا

ملعمارّيني  1979أفريل  27املؤرّخ يف  1979لسنة  383األمر عدد  - املتعّلق بضبط القانون اخلاص 
  الّتابعني للّدولة.

املتعّلق بضبط اإلطار العام للعالقة بني  1993ماي  3املؤرّخ يف  1993لسنة  982األمر عدد  -
لسنة  344املتعاملني معها وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة منها األمر عدد اإلدارة و 

  .2008فيفري  11املؤرّخ يف  2008
املتعّلق بضبط الّنظام األساسي اخلاّص  1996ديسمرب  13املؤرّخ يف  1996لسنة  2378األمر عدد  -

  بسلك معماري الّدولة.
املتعّلق بضبط الّنظام األساسي اخلاص  1999جوان  21املؤرّخ يف  1999لسنة  1380األمر عدد  -

  بسلك معماري اإلدارة.
  املتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية. 2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد  -
ملصادقة على كرّاس  1994أكتوبر  11قرار الوزير األّول املؤرّخ يف  - الّشروط اإلداريّة العاّمة املتعّلق 

لّدراسات.   املطّبق على الّصفقات العمومّية اخلاّصة 
ملصادقة على دليل املستثمرين  1997جويلية  18قرار وزير الّتجهيز واإلسكان املؤرّخ يف  - املتعّلق 

لقرار املؤرّخ يف أكتوبر  31 والباعثني اخلواّص يف قطاع األشغال العمومّية كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
2003.  

ملصادقة على كرّاس  2009فيفري  9قرار وزير الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية املؤرّخ يف  - املتعّلق 
شروط ممارسة نشاط مكتب الّدراسات وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة منها قرار 

  . 2011جوان  6وزير الّنقل والّتجهيز املؤرّخ يف 



/410  
 

  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي .3
  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:

ملصادقة على كرّاس شروط. نقرار يتضّمن فصال -   يتعّلقان 
  فصال. 16كرّاس شروط ملحق يتضّمن   -
 .وثيقة شرح األسباب -

 

II. املالحظات:  
  :الّتالية يثري ملّف االستشارة املالحظات

  القرار: أصلّية: يف ما يتعّلق مبوضوع.بصفة 1
 2001جانفي  15املؤرّخ يف  2001لسنة  263من األمر عدد  4بناء على مقتضيات الفصل 

ت  1989ديسمرب  23املؤرّخ يف  1989لسنة  1979املتعّلق بتنقيح األمر عدد  جناز البنا املتعّلق 
املدنّية الذي نّص على أن ميارس مكتب الّدراسات نشاطه طبقا لكرّاس شروط مصادق عليها من 
 وزير الّتجهيز واإلسكان، ّمتت املصادقة على كرّاس شروط ممارسة نشاط مكتب الّدراسات مبقتضى

  .2001جانفي  17قرار وزير الّتجهيز واإلسكان املؤرّخ يف 
لقرار املؤرّخ يف وإثر  نّص يف  ، الذي2009فيفري  9ذلك، وقع إلغاء القرار املذكور وتعويضه 

ا،  فصله األّول على أنّه يقصد مبكتب الّدراسات كّل ذات معنويّة تعتزم، كّل حسب اختصاصا
ألعمال الفّنية الّتالية وخاّصة املتعّلقة منها:   القيام 

  لربجمة. -
ت. -   لّدراسات على خمتلف املستو
  بدراسات مشاريع اهلندسة املدنّية. -
لّنقل. -   لّدراسات اخلاّصة 
  لّدراسات االقتصاديّة جبميع أنواعها. -
  بدراسات الّتهيئة الّرتابّية والعمرانّية. -
  لّدراسات يف اهلندسة الّصناعّية. -
  ة.لّدراسات املتعّلق بوضع أنظمة إعالميّ  -
  مبتابعة تنفيذ األشغال. -
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  بتقدمي خدمات املساعدة الفّنية. -
  بتسيري األشغال. -
  الختبارات الفّنية. -
  لّتنسيق. -

  كما ّمت مبقتضى القرار املذكور أعاله تصنيف مكاتب الّدراسات كما يلي:
  :مكاتب دراسات ذات جمال اختصاص وحيد 

  ت.: اهلندسة املتعّلقة مبشاريع البنا1ب  -
جلسور والطّرقات.2ب  -   :اهلندسة املتعّلقة 
  : اهلندسة املائّية.3ب  -
  : هندسة املنشآت البحريّة.4ب  -
ألصناف الّسابقة.5ب  - ا ما عدا االختصاصات املتعّلقة    : اهلندسة جبميع اختصاصا
  : علوم االقتصاد.6ب  -

  لّنسبة ملكاتب الّدراسات اليت تتوّفر لديها مكاتب دراسات ذات جماالت اختصاص متعّددة
االت الّتالية:  على األقّل ثالثة جماالت اختصاص من بني ا

  هندسة مدنّية يف اختصاص هياكل وشبكات خمتلفة. -
  هندسة مدنّية يف اختصاص جسور وطرقات. -
  هندسة مدنّية يف اختصاص موانئ ومحاية الّسواحل. -
  ص املياه العمرانّية والرّيفّية والّسدود.هندسة مائّية يف اختصا -
ء يف اختصاص الّضغط القوي. -   هندسة كهر
  هندسة الطّاقة. -
  علوم االقتصاد: دراسات اجلدوى االقتصاديّة والّدراسات القطاعّية. -

ويشرتط يف املسؤول األّول ملكتب الّدراسات أن يكون متحّصال على شهادة مهندس وذلك يف 
ان الّنشاط الرّئيسي ملكتب الّدراسات متعّلقا مبيدان اهلندسة، أو متحّصال على شهادة صورة ما إذا ك

القتصاد.   األستاذيّة يف العلوم االقتصاديّة يف صورة ما إذا كان الّنشاط ملكتب الّدراسات متعّلقا 
ّتجهيز وعلى إثر تنقيح كرّاس شروط ممارسة نشاط مكتب الّدراسات مبقتضى قرار وزير الّنقل وال

، ّمت حذف األعمال املتعّلقة بدراسات الّتهيئة الّرتابّية والعمرانّية من قائمة 2011جوان  6املؤرّخ يف 
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ا مكتب الّدراسات حيث ّمت اعتبار أّن  اختصاص الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري األعمال الفنّية الّيت يقوم 
ال ملّدة تساوي أو ّثل املهنة األساسّية ملخّططي املدن واجلغرافّينيمي  الذين يتلّقون تكوينا معّمقا يف ا

نّه ال ميكن للمهندسني املدنّيني واملهندسني املعمارّيني ممارسة هذا كما أ  تفوق أربعة سنوات.
  االختصاص دون تكوين إضاّيف يعادل شهادة املاجيستري أو أكثر.

لس خبصوص مقتضيات هذا القرار واليت   وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أنّه مل تتّم استشارة ا
ملنافسة واألسعار   .تعترب وجوبّية حسب مقتضيات القانون املتعّلق 

حية أخرى، و  لعودة إىل مقتضيات مشروع القرار الرّاهن املتعلّق بضبط شروط ممارسة ومن 
 جمال الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري، فإنّه ّمت تصنيف مكاتب الّدراسات إىل ثالثة نشاط مكتب الّدراسات يف

خربة املسؤول األّول  وذلك حسب مجلة من املعايري واليت من بينها 3وأ  2وأ  1أصناف: أ 
  واإلمكانيّات البشريّة الّدنيا املتوّفرة لدى مكتب الّدراسات.

ملكتب الّدراسات أن يكون مهندسا معمارّ أو عمرانيّا أو متحّصال ويشرتط يف املسؤول األّول 
  على شهادة املاجيستري فما فوق يف جمال الّتهيئة الّرتابّية.

االت املختلفة  ويثري كّل ما سبق مالحظة مبدئّية تتعّلق بعدم إمكانّية إفراد جماال معّينا من ا
عتبار أّن  لنشاط مكاتب الّدراسات بشروط خاّصة تتعّلق  إلمكانيّات البشريّة الّدنيا،  لّتصنيف و

كرّاس الّشروط يتعّلق بضبط املقتضيات الالّزمة والوسائل الّضروريّة قصد ممارسة الّنشاط املعين، 
لّضرورة إىل: لّتايل ال ميكن أن يتعّلق مبجاالت متفّرعة عن هذا الّنشاط. وسيؤّدي ذلك    و

كثر من كرّاس شروط واحد وهو ما سيفتح الباب بدوره تنظيم مهنة أو نشاط  - مكتب الّدراسات 
ا.   إىل إفراد بقّية جماالت الّنشاط كّل على حدة بكرّاس شروط خاّص 

خلربة و  تصنيف خمتلف ملكاتب الّدراسات وشروط متفاوتة - إلمكانّيات البشريّة الّدنيا وهو تتعّلق 
  ملساواة بني املتعاملني.  ميّثل إخالال مببدأي املنافسة وا

كرّاس الّشروط املصادق عليها   وبناء على كّل ما سبق فإنّه يّتجه االكتفاء بتنقيح بعض فصول
واليت ستكّمن حتما  2009فيفري  9مبقتضى قرار وزير الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية املؤرّخ يف 

  ع القرار الرّاهن وذلك كما يلي:من تلبية نفس الغرض الذي من أجله ّمت إعداد مشرو 
عادة إدراج دراسات الّتهيئة الّرتابّية والعمرانّية ضمن اختصاصات مكاتب  - تنقيح الفصل األّول 

  الّدراسات.
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ملسؤول األّول ملكتب الّدراسات يف اّجتاه األخذ بعني االعتبار  - خصوصّية تنقيح الّشروط اخلاّصة 
الّتعمري اليت متّثل املهنة األساسّية ملخّططي املدن واجلغرافّيني، وذلك دراسات الّتهيئة الّرتابّية و 

لّتنصيص على أن يكون املسؤول األّول مهندسا معمارّ أو عمرانيّا أو متحّصال على شهادة 
شهادة األستاذيّة يف العلوم على املاجيستري يف جمال الّتهيئة الّرتابّية أو العمرانّية أو متحّصال 

  صاديّة.االقت
إلمكانّيات البشريّة الّدنيا ملكاتب الّدراسات مبختلف  - اعتماد تصنيف جديد وشروط تتعّلق 

ا، مع مراعاة خصوصّية كّل اختصاص مبا يف ذلك جمال الّتهيئة الّرتابّية والّتعمري.   اختصاصا
   .بصفة احتياطّية:2

  الّتالية: واملالحظات اخلاّصةالقرار املالحظة العاّمة يثري مشروع 
  املالحظة املتعّلقة بقائمة االّطالعات:.1.2

حداث عمادة  1982أكتوبر  21املؤرّخ يف  1982لسنة  12املرسوم عدد إعادة ترتيب  - املتعّلق 
لقانون عدد  ليصبح االّطالع  1997جوان  9املؤرّخ يف  1997لسنة  41املهندسني كما ّمت تنقيحه 

  القرار. الثّاين لنصّ 
ملصادقة على دليل  1997جويلية  18يتعّني إضافة قرار وزير الّتجهيز واإلسكان املؤرّخ يف  - املتعّلق 

لقرار املؤرّخ يف   31املستثمرين والباعثني اخلواّص يف قطاع األشغال العمومّية كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
  .2003أكتوبر 

تعديل االّطالع قبل األخري ليصبح كما يلي: قرار وزير الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية املؤرّخ يف  -
ملصادقة على كرّاس شروط ممارسة نشاط مكتب الّدراسات وعلى مجيع  2009فيفري  9 املتعّلق 

  . 2011جوان  6الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة منها قرار وزير الّنقل والّتجهيز املؤرّخ يف 
  

  املالحظات املتعّلقة بفصول كرّاس الّشروط:.2.2
لس مبناسبة إبداء رأيهيثري كرّاس الّشروط الرّاهن مجلة من   1املالحظات سبق وأن أشار إليها ا

يف مشروع كرّاس الّشروط املتعّلق مبمارسة نشاط مكتب الّدراسات املصادق عليه مبقتضى القرار املؤرّخ 
  ، واليت مل يتّم أخذها بعني االعتبار. 2009فيفري  9يف 

 
  .2008نوفمبر  6الّصادر بتاريخ  82225الّرأي عدد   1
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  :6و 5لفصل يف ما يتعّلق 
تقوم كّل ذات معنويّة تعتزم ممارسة نشاط مكتب الّدراسات قبل اقتضى هذان الفصالن أن 

يداع مطلب تضمني كرّاس الّشروط مصحو بنظريين من كرّاس الّشروط بعد  ممارسة نشاطها 
مضائهما.   اإلمضاء عليهما والّتعريف 

ا من كرّاس الّشروط ملكتب الّدراسات نظري  للّتهيئة الّرتابّيةمثّ إثر ذلك تسّلم مصاحل اإلدارة العاّمة 
بعد تضمينه وختمه من قبل اإلدارة املذكورة بعد تثّبتها من مطابقة شروط ممارسة نشاط مكتب 

م 10الّدراسات للّصنف املطلوب يف ظرف  ّ ريخ إيداع امللّف. أ   من 
ومتنح اإلدارة املذكورة أجل شهرين للمكتب املعين لتسويّة الوضعّية يف حالة عدم مالئمة 

ا لشروط الّتصنيف املطلوب. البيا   ت املصرّح 
  قابة املسبقة.وينتج عن ذلك تكريس غري مباشر لنظام الّرتخيص الذي يعتمد الرّ 

ال االستشاري جملس املنافسة قضاء استقّر فقهقد و  على أّن نظام كرّاس الّشروط يقوم  يف ا
عتبار أّن أحكام كرّ  اس الّشروط تتعّلق بشروط للمباشرة يتّم على مبدأ الّرقابة الّالحقة للّنشاط 

لّنشاط الالتحّقق منها ومراقبتها وتتّبع املخا ذي ال يتوّقف تعاطيه على احلصول لفني هلا بعد القيام 
  على ترخيص مسّبق.

لدى  ورة إمضاء كرّاس الّشروط وإيداعهلذا، يتعّني حذف هذه املقتضيات والّتنصيص على ضر 
ّية ضمن أجل حمّدد من انطالق ممارسة الّنشاط وحتديد أجل لإلدارة للقيام املصلحة إلداريّة املعن

لكرّاس.   لتثّبت على عني املكان من توّفر خمتلف الّشروط املنصوص عليها 
  :9لفصل يف ما يتعّلق 

ن من ممارسة الّنشاط بصفة مرضّية مع ضرورة نّص هذا الفصل على أنّه جيب توفري مقّر ميكّ 
وهو ما قد يعطي لإلدارة سلطة تقديريّة واسعة وحرّية كربى  الّتجهيزات واملوارد البشريّة واملاّدية،توّفر 

  للّتأويل والّتفسري ممّا قد ينجّر عنه يف بعض احلاالت إجحاف عند القيام بعمليّات املراقبة اإلداريّة.
  املقّر. عن الّشروط الواجب توّفرها يفبكّل دّقة ووضوح لذا، يقرتح اإلفصاح 

  :01الفصل يف ما يتعّلق 
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نّص هذا الفصل على أنّه يتعّني على مكتب الّدراسات مواكبة تطّور الّتقنيّات املعتمدة يف 
امليدان اعتبارا ملا تشهده تلك الّتقنّيات من تطّور سريع حيّتم على مكتب الّدراسات أن يكون مطّلعا 

لدّقة    املطلوبة.عليها وقادرا على إسداء خدماته 
وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أنّه يصعب تطبيق هذا الفصل يف ظّل غياب معايري موضوعّية 
ال، لذا، يتعّني إدراج املعايري  يتّم على أساسها تقييم مدى مواكبة مكتب الّدراسات للتطّور يف ا

  الّالزمة قصد تسهيل عملّيات الّرقابة اإلداريّة هلذا الّنشاط.
  :13الفصل يتعّلق يف ما 

ملراقبة اإلداريّة على أن يتّم تقييم ومراجعة كرّاس الّشروط بعد مخس  نّص هذا الفصل املتعّلق 
  سنوات أو بطلب من أحد األطراف املتدّخلة.

ختضع للّسلطة الّتقديريّة لإلدارة دون  وجتدر اإلشارة يف هذا الّصدد أّن عملّية الّتقييم واملراجعة
جل، بشروط للمباشرة يتّم أساسا تتعّلق اليت أحكام كرّاس الّشروط  ال ميكن تضمينها ضمنو  التقّيد 

لّنشاط، وهو ما يتعّني التحّقق منها ومراقبتها وتتّبع املخا مقتضيات  معه تعديللفني هلا بعد القيام 
  .من خالل حذف اجلملة األخرية منه االّجتاههذا الفصل يف هذا 

  :51لفصل يف ما يتعّلق 
ا  لقوانني والّرتاتيب اجلاري  ت املنصوص عليها  إلضافة للعقو نّص هذا الفصل على أنّه 

ت اإليقاف الوقيت عن ممارسة الّنشاط  لّتهيئة الّرتابّية والّتعمريالعمل ميكن للوزير املكّلف  اّختاذ عقو
  والّسحب الّنهائي لكرّاس الّشروط.

ت خاّصة  الّطالعات، ال توجد عقو لّرجوع إىل الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية املدرجة  و
لّتايل فإنّه يتعّني عدم الّتنصيص على ذلك صلب هذا الفصل، أو  مبمارسة نشاط مكتب الّدراسات. 

ت إداريّة إضافّية تنطبق على ممارسة  ا العمل واليت نّصت على عقو حتديد القوانني والّرتاتيب اجلاري 
  نشاط مكتب الّدراسات.

لّنسبة للحاالت اليت تستوجب اإليقاف الوقيت كما نّص هذا الفصل على " إخالالت خطرة" 
لّنسبة للحاالت  اليت تستوجب الّسحب الّنهائي لكرّاس عن ممارسة الّنشاط و"خطأ مهين جسيم" 

الّشروط، وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أّن عدم الّتحديد الّدقيق لإلخالالت اخلطرة واخلطأ املهين 
 اجلسيم يؤّدي حتما إىل صعوبة على مستوى الّتطبيق ويعطي لإلدارة سلطة تقديريّة واسعة يف جمال
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ت  لّتايل يتعّني  الذي حيتاج إىل ضوابط دقيقةالعقو ومعروفة مسّبقا يتساوى معها مجيع املتعاملني، و
  حتديد هذه العبارات لضمان املساواة وعدم تعّسف اإلدارة. 

 

سة السي 2019 جويلية 9 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العام حمّمد د بر

للطّيفاخلو  لّشيخسندس  والّسادة السّيدةوعضويّة  العّيادي وسامل  ّموسي بوعبيدي ومصطفى 

وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ روحه  ،د وحمّمد شكري رجب وعصام اليحياويلّسعو 

  .وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت
  

       

  يسالّرئـ                                        

  حمّمد العّيادي                                        

 


