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  اجلمهورية التونسيــة

 الحمد لل                                                      وزارة التجارة        

 جملس املنافسـة      

 **الرأي االستشاري**     

 192731عدد      

 
 

 مشروع قرار مشرتكاملوضوع: 

 ممارسة مهنة عون إشهار جتاري   القطـاع:
      

  192731الرأي عدد 

  2019  أكتوبر  17الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 
 

، إّن جملس املنافسة   
 رأيالواملتضّمن طلب  2019 سبتمرب 11املرّسم بتاريخ بعد االّطالع على مكتوب وزير التجارة 

ابملصادقة  املتعلقالتعاون الدويل و  ووزير التنمية واالستثمارجارة الت شرتك بني وزيرامل قرارال مشروع حول
 روط ممارسة مهنة عون إشهار جتاري، على كراس ش

املتعّلق إبعادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
 ملنافسة واألسعار، تنظيم ا

املتعّلق بضبط التّنظيم اإلداري  2006يفري ف 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
 املايل وسري أعمال جملس املنافسة، و 

وصيغ   املتعّلق بضبط إجراءات   2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر عدد 
 الرتتيبية، و   االستشارة الوجوبية جمللس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية  

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم  
 ،2019أكتوبر  17اخلميس  

  تأّكد من توفّر الّنصاب القانوين،وبعد ال
 يف تالوة تقريره الكتايب،  طرميز ر السّيد سفيانوبعد االستماع إىل املقرّ 
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I :تقدمي امللف 
 

 اإلطار العام لالستشارة:. 1

لسنة  417كومي عدد احل األمر تطبيق أحكامإطار يتنّزل مشروع القرار موضوع االستشارة يف 
اخلاضعة  تعلق إبصدار القائمة احلصرية لألنشطة االقتصادية امل 2018ماي  11ؤرخ يف امل 2018

، وخاصة  لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها 
ميكن للوزارات والّسلط اإلدارية املختصة يف أجل أقصاه ستة  منه الذي ينص على أنه "  4الفصل 

من هذا األمر  2أن ختضع األنشطة اإلقتصادية املنصوص عليها ابمللحق عدد  ...( أشهر 6)
احلكومي إىل كراسات شروط يتم إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنية والوزير املكلف  

 ."ابإلستثمار
 

إخضاع ممارسة مهنة   أنّ  علىنّصت وثيقة شرح األسباب املرفقة ملشروع القرار  ويف هذا اإلطار، 
املتعلق  2016لسنة  71اإلشهار التجاري لكراس شروط ،يتماشى وروح القانون عدد  عون

ابالستثمار ملا يتسم به نظام كراس الشروط من مرونة يف اإلجراءات  مبا من شأنه أن يساهم يف دفع  
 التشجيع على إحداث املؤسسات االقتصادية ومواطن الشغل .و املبادرة اخلاصة 

 أحكاما ترتاوح بني بيان الّشروط القانونّية واملؤّهالت العلمّية كرّاسات الّشروطوتتضّمن         

تلك األحكام والعقوابت للّدخول إىل الّنشاط وهيئات وأساليب الرّقابة وسبل تتّبع املخالفات ل
 . املستوجبة
 

ضعا يف مرحلة وتتعنّي اإلشارة إىل أّن تعاطي نشاط عون اإلشهار الّتجاري يف تونس كان خا 
 25املؤرّخ يف  1971لسنة  22من القانون عدد  6أوىل إىل نظام الرّتخيص وفقا ملا اقتضاه الفصل 

ذي نّص على أّن "ممارسة مهنة عون  مهنة عون اإلشهار الّتجاري، وال واملتعّلق بتنظيم 1971ماي 
 إشهار خاضعة ملوافقة وزير االقتصاد الوطين بعد أخذ رأي وزير الّشؤون الثّقافّية واألخبار".  

 

واملتعّلق حبذف الرّتاخيص   2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  66إاّل أّن القانون عدد 
حّدا لنظام الرّتخيص ليحّل حمله نظام كرّاس اإلداريّة املسندة من قبل مصاحل وزارة الّتجارة وضع 

 .2001جويلية   26مبقتضى قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف  مّت تكريسه فعلّيا الذيو الشروط 
 

روط والعاااودة إىل نظاااام الرّتخااايص املسااابق مبقتضاااى  مث مّت الحقاااا الرّتاجاااع عااان نظاااام كااارّاس الشاااّ
ق بتنقاااين القاااانون عااادد  2010فيفاااري  22املاااؤرّخ يف  2010لسااانة  13القاااانون عااادد  لسااانة  22واملتعلاااّ
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مااان جدياااد مااان خاااالل مشاااروع القااارار موضاااوع  قبااال أن تاااتم العاااودة 1971مااااي  25املاااؤرّخ يف  1971
 شروط.االستشارة الراهنة إىل نظام كرّاس ال

 

أكتاوبر  30علما وأنّه ّّتت إحالة مشاروع قارار مشارتك يف الغار  مان قبال وزارة التجاارة بتااريخ 
حتات  2018ديسامرب  13  وقد أبدى هاذا األخاري رأياه بتااريخ على جملس املنافسة إلبداء الرأي  2018
، ُيالحااان أن الراهناااة ماااع القااارار الساااابق ومبقارناااة مشاااروع القااارار موضاااوع االستشاااارة . 182687عااادد 

،ضاابط  2018أكتااوبر  30مشااروع القاارار احلااايل علااى خااالف مشااروع القاارار املوجااه للمجلااس بتاااريخ 
مبلغااني لتلفااني  صااوص الضاامان البنكااي ابلنساابة للشااخص الطبيعااي أو رأس املااال ابلنساابة للشااخص 

ارس فيااه النشاااط)وكالة االستشااارة يف االتصااال أو وكالااة التصاارف يف املعنااوي حبسااب ا إلطااار الااذي ميااُ
 ا.ممساحات اإلشهار( مع الرتفيع يف مبلغه

 

 : املنّظم لقطاع اإلشهار الّتجاري اإلطار الّتشريعي والّّتتييب. 2

 خيضع نشاط عون اإلشهار الّتجاري إىل الّنصوص الّتشريعّية الّتالية: 
  املتعلق إبصدار اجملّلة التجاريّة مثلما مّت   1959أكتوبر  5املؤرّخ يف  1959لسنة  129القانون عدد

 تنقيحها وإّتامها ابلّنصوص الالحقة، 

  املتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع   1961أوت  30املؤرخ يف  1961لسنة  14املرسوم عدد
واملنقن   1961نوفمرب  16املؤرخ يف  1961لسنة  46النشاط التجاري واملصادق عليه ابلقانون عدد 

 ،1985أوت  11املؤرخ يف  1985لسنة  84واملتمم ابلقانون عدد 

 بتنظيم مهنة عون اإلشهار   واملتعّلق 1971ماي  25 املؤرّخ يف  1971لسنة  22عدد  القانون
 ،2010فيفري  22املؤرخ يف  2010لسنة  13الّتجاري كما مّت تنقيحه ابلقانون عدد 

  املتعلق مبراجعة وتدوين التشريع  1976جانفي  21املؤرخ يف  1976لسنة  18القانون عدد
 اخلاص ابلصرف والتجارة اخلارجية واملنظم للعالقات بني البالد التونسية والبلدان األجنبية، 

 هلك املست حبماية املتعّلقو  1992 ديسمرب 7 يف  املؤرّخ 1992    لسنة  117 عدد القانون، 

  والفنية ،  ابمللكية األدبية  املتعلق 1994فيفري  24املؤرخ يف  1994لسنة  36القانون عدد 

 املتعلق إبصدار جملة التهيئة الرتابية   1994نوفمرب  28 يف املؤرّخ  1994 لسنة  122 عدد القانون
  9املؤرخ يف  2009لسنة  29وخاصة القانون عدد  ةو التعمري كما مت تنقيحه وإّتامه ابلنصوص الالحق

 ، 2009جوان 

 واملتعّلق ابلوقاية من مضار التدخني، 1998فيفري  23املؤرّخ يف 1998لسنة  17القانون عدد 
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 واملتعّلق ابلبيوعات ابلتقسيط 1998جوان  2املؤرّخ يف  1998لسنة  39القانون عدد، 

 واملتعّلق بطرق البيع واإلشهار الّتجاري،  1998جوان  2املؤرّخ يف  1998لسنة  40القانون عدد 

 املتعلق ابملبادالت والتجارة االلكرتونية 2000أوت  09املؤرخ يف  2000لسنة  83القانون عدد ، 

املتعلق إبصدار جمّلة الّشركات الّتجاريّة   2000نوفمرب  3ملؤرّخ يف ا 2000لسنة  93عدد  القانون
 مثلما مّت تنقيحها وإّتامها ابلّنصوص الالحقة، 

 التجارة  املتعلق حبماية عالمات الصنع و  2001أفريل  17املؤرخ يف  2001لسنة  36القانون عدد
 ،  2007جويلية  23املؤرخ يف  2007لسنة  50اخلدمات كما مت تنقيحه و إّتامه ابلقانون عدد و 

 واملتعّلق ابأللعاب الرتوجيّية،  2002جويلية 9املؤرّخ يف  2002لسنة  62القانون عدد 

 املتعلق حبفز املبادرة االقتصادية، 2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69القانون عدد 

 واملتعّلق ابإلشهار ابمللك العمومي   2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  12عدد القانون
 للطّرقات وابألمالك العقاريّة اجملاورة له التّابعة لألشخاص، 

 املتعلق بتنظيم جتارة التوزيع،  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد 

والطباعة حبرية الصحافة املتعلق  2011 نوفمرب  2 يف املؤرخ 2011 لسنة 115 عدد املرسوم    

 والنشر،

 املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار،  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد 

 املتعّلق بقانون االستثمار  2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد 

  املتعلق بضبط مشموالت وزارة  2001ديسمرب  20 املؤرّخ يف 2001لسنة  2965األمر عدد
 التجارة، 

 فيفري املتعلق بضبط شروط وإجراءات الرتخيص يف  15املؤرّخ يف  2010لسنة  261األمر عدد
 اإلشهار ابمللك العمومي للطرقات واألمالك العقارية اجملاورة التابعة لألشخاص، 

اإلجراءات املتعلق ابعتماد مسار تشاركي لتقييم  2012أوت  14املؤرخ يف  1682عدد  األمر
 االقتصادية ومراجعتها، األنشطةاملنظمة ملمارسة  اإلدارية

املتعلق بتسمية رئيس احلكومة و   2016أوت  27املؤرخ يف  2016لسنة  107الرائسي عدد  األمر
 أعضائها،

 املتعلق بضبط إجراءات وصيغ   2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد
 االستشارة الوجوبية جمللس املنافسة حول مشاريع التشريعية و الرتتيبية ، 
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 املتعلق بتنظيم وزارة التنمية و   2016أوت  10 املؤرخ يف 2016لسنة  1164األمر احلكومي عدد
 و التعاون الدويل،  راالستثما

املتعلق بتسمية أعضاء احلكومة 2017سبتمرب  12املؤرخ يف  2017 لسنة124الرائسي عدد  األمر،  

القائمة احلصرية   تعلق إبصدارامل 2018ماي  11ؤرخ يف امل 2018لسنة  417كومي عدد احل األمر
مشروع وضبط األحكام ذات   لألنشطة االقتصادية اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلدارية إلجناز

 منه، 4وخاصة الفصل  الصلة وتبسيطها

 املتعلق بضبط خدمات  2005جوان  18قرار وزير التجارة و الصناعات التقليدية املؤرخ يف 

واملنشآت واملؤسسات   التقليديةالصناعات و  إدارية مسداة من قبل املصاحل التابعة لوزارة التجارة
 و ّتمته الراجعة إليها ابلنظر وشروط إسنادها وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أ

  املتعلق بضبط الفرتة  2006جويلية  19يف قرار وزير التجارة و الصناعات التقليدية املؤرخ
 القصوى لتنظيم األلعاب الرتوجيية والقيمة القصوى للجائزة املرصودة هلا، 

  املتعلق ابملصادقة على   2013جويلية  29قرار وزير تكنولوجيات االتصال و املعلومات املؤرخ يف
احملتوى وخدمات  االتصال ذات  إجراءات توفري خدمات  بضبط شروط وكراس شروط املتعلق 

 االتصال التفاعلية،
 

II قطاع اإلشهار التجاري  تقدمي 
 سلوك وحتثّه على انتهاج طالب اخلدمة()املستهلك أو  املتلّقيّد انتباه اإلشهار وسيلة اّتصال تش 

اليوم من  اإلشهارمعنّي )شراء منتوج، انتخاب شخصّية سياسّية، اخنراط يف جمال ما(،لذلك أصبن 
د القطاعات اإلقتصاديّة كونه أح عالوة على ،املمّيزة للمجتمعات االستهالكية العصرية  الظواهربني 

  اإلّتصال احلديثة. سائلو        تتيحها  جديدة يكتسن جماالت  لكي  املعلوماتّية ورةالث من  احليويّة، يستفيد 
انفتاحها   القائم على امتداد األسواق و االقتصاديال للنظام السالح الناجع والفعّ  هو فاإلشهار

 .اجلنسيات الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املستهلكني أبقل وقتا يُتين للشركات املتعددة مب
 

 عدد املرسوم يتمثل يف الّتجاري يف تونس اإلشهار قطاع ينظّم نصّ  أّول صدر 1963ويف سنة 
االختصاص   لإلشهار  التونسّية  الذي أسند للوكالة 1963 مارس 19 يف املؤرّخ 1963 لسنة 10

املذكورة   الوكالة قدرة لعدم نظرا سنوات  سوى تسع تدم االحتكارية مل الوضعّية هذه لكنّ  ، ابإلشهار
 ماي 25يف  املؤرخ 1971 لسنة 22 عدد القانون ليصدر ،وجه أحسن على الّدور هبذا القيام على

  وزارة  مصاحل عن صادر لرتخيص الّنشاط هذا ممارسة  ولضعا هذا املرسوم أحكام ملغيا 1971
 .  واألخبار  الثّقافّية الّشؤون وزير رأي أخذ بعد االقتصاد
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 و       Media service غرار على تونس يف اإلشهار أوىل وكاالت  أتّسست 1973 سنة ويف
Promo Vente  لسنة   66، وذلك قبل االنتقال إىل نظام كرّاس الّشروط مبقتضى القانون عدد

واملتعّلق حبذف الرّتاخيص اإلداريّة املسندة من قبل مصاحل وزارة  2001جويلية  10املؤرّخ يف  2001
 الّتجارة. 

إلشهار  ويضّم قطاع اإلشهار عديد املتدّخلني أمّههم  املعلن واملتلّقي ووسيلة اإلعالم وأعوان ا
 الّتجاري ودور اإلنتاج واملطابع والوسطاء يف اإلشهار. 

املؤرّخ يف  1971لسنة  22ابلفصل األّول من القانون عدد  وقد ورد تعريف اإلعالن اإلشهاري
واملتعّلق بتنظيم مهنة عون اإلشهار الّتجاري كاآليت: "يعترب إعالان إشهارّّي على معىن  1971ماي  25

اّلذي يتوّجه بواسطته معلن إىل العموم عن طريق املستندات اإلشهاريّة سواء  هذا القانون العمل 
مباشرة أو بواسطة عون إشهار للّتعريف مبؤّسسته أو منتوجاته أو خدماته قصد تنمية مبيعاته أو  

 خدماته". 
الث من القانون املذكور عون اإلشهار بكونه "كّل شخص طبيعّي أو كما عّرف الفصل الث

اّلذي يتوىّل   معنوّي مهنته العاديّة مجع رغبات املعلن و حتقيقها مبختلف املستندات حسب الّشكل
 خلقه ابإلتّفاق مع املعلن". 

 

وينتصب أعوان اإلشهار الّتجاريّون عادة يف شكل وكاالت إشهار تضّم فريقا من املختّصني 
 حلساب املعلنني. املكّلفني بتصّور العملّيات اإلشهاريّة وإجنازها ومتابعتها 

ويّتخذ اإلشهار أشكاال متنّوعة يتّم فيها املزج بني الطّابع الفيّن واإلبتكار وبني توظيف علوم 
الّنفس واإلجتماع للّتأثري على املتلّقي، كما تستعمل يف هذا اجملال العديد من الوسائط واملستندات  

وسائط جديدة لتبليغ الّرسائل اإلشهاريّة   اإلشهاريّة، ويتنافس الّناشطون يف هذا امليدان يف إبتكار
 للمستهلك املستهدف.

 

حيث أصبن الرتكيز على العامل  ، هل يف اسرتاتيجياتل حتوّ و حصولقد شهد قطاع اإلشهار  
" على غرار اإلشهار فوق ظهر  style de vie"الثقايف أي خلق ثقافة جديدة تقوم على منط العيش

 تذاكر اخلزينة . 
 

حيث   ، franchiseصاحبه تنمية تقنية نظام االستغالل حتت التسمية األصلية  التطورهذا 
أصبحت ممارسة هذا الصنف من اإلشهار تتم حتت تسميات أصلية حممية حبقوق امللكية الفكرية  
ضمن شبكات ضخمة تضم عددا من املتعاملني املتعاقدين معها والذين يتولون ممارسة نشاطهم حتت 
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هلم طيلة   ةتجارية املمّيزة وابستغالل نظمها التسويقية اخلاصة مع توفري املساندة الفنية الالزمعالماهتا ال
  ة حممولة على مستغلي التسمية على غرار عالمة ي لمافرتة العقد الذي يربطها هبم مقابل انتفاعها مببالغ 

"Publi Ticket"، " Ticket.Com" "،New Com ". 
 

املشار إليه أعاله بعض املستندات اإلشهاريّة يف فصله  1971لسنة  22د القانون عدد ولقد عدّ 
 الثّاين على سبيل الذّكر ال غري وهي:

 

 الّصحافة -
 الّسينما  -

 اإلذاعة و الّتلفزة -

 املعّلقات املطبوعة القارّة أو املتحرّكة -

 بعرابت عمومّية أو خاّصة. الالّفتات القارّة أو املتحرّكة أو امللتصقة  -

مجيع أدوات الّنهو  ابلبيوعات كوسائل اإلشهار و قائمات البضائع والّنشرّّيت يف شكل أسفار  -
 عاديّة أو مطبوعة. 

 كّل األدوات ذات الّنفع احلاملة إلعالن إشهاري واملوّزعة جماان من طرف الّتاجر على حرفائه.   -

من   فيها املشاركون مسامهة مالّية خاّصة غري إشرتاء كّمية املسابقات واأللعاب اليت ال يقّدم  -
 منتوجات املعلن.

 إلشهاري. ار املعتربة كفيلة بنشر اإلعالن اوبصورة عاّمة كل وسائل اإلّتصال والرّتويج واألخب -
 

ويعّد اإلشهار يف الوقت الرّاهن عامال رئيسّيا يف تنافسّية املؤّسسة، فالقيام حبملة إشهاريّة  
يف حني أّن العدول عن اإلشهار أو فشل   ، إمناء أرابحها يف  وابلتايل ، ة يساهم يف تطوير مبيعاهتاانجح

محلة إشهاريّة قد يؤّدي إىل ركود نشاطها ورمّبا إنداثرها، وهو ما يفّسر ضخامة اإلستثمارات املوّجهة  
دراسة أجنزهتا وكالة "سيغما  حسب  اإلشهاريّة يف العامل حيث قّدرت اإلستثمارات  ،إىل هذا القطاع
  احلمالت اإلشهارية  مصاريف حول سوق االتصال أنّ  ات يائإحص املختّصة يف تقدمي1لالستشارة" 

 . 2015سنة  عن %  4، بزّيدة 2016 أمريكي خالل سنة  دوالر مليار 540,6 حبوايل
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تطور االستثمارات يف هذا القطاع يف تونس خالل السنوات من  أنّ نفس الّدراسة  أبرزت كما 
   كما يلي:كان    2016اىل  2010

   وتتوزّع اإلستثمارات اإلشهاريّة على لتلف املستندات اإلشهاريّة على الّنحو التايل:      
من مجلة اإلستثمارات اإلشهاريّة،   %61,6مليون دينار أي ما يساوي  135,05 الّتلفزة  ▪

 .2015مقارنة بسنة   %16,7باوقد سّجالت اإلستثمارات اإلشهاريّة عرب الّتلفزة نسبة منو تقّدر 

،وقد تراجعت قيمة هذه اإلستثمارات بنسبة   مليون دينار 8, 19 الّصحافة املكتوبة  ▪
 .2015مقارنة بسنة  % 10,3

 منّو   نسبة ، ، وقد سجلت اإلستثمارات اإلشهاريّة عرب الرّاديو مليون دينار  34,8 الّراديو ▪

  .2008مقارنة بسنة  %   8,8تقّدر با
مليون دينار ، وقد عرفت اإلستثمارات اإلشهاريّة عرب امللصقات نسبة   22,7امللصقات  ▪
 . % 2015بسنة  7,7منّو تقّدر با 

  مليون دينار ، 7 األنّتانت ▪
 

 ااااااااااااااااااااا
  Bilan médias 2016 et perspectives du marché: تحت عنوان Sigma Conseil الدراسة السنوّية التي تنجزها مؤّسسة    1

2017 en tunisie 

 
 : 2016معلن يف السوق التونسّية خالل سنة  20ويبنّي اجلدول التايل ترتيب أهّم 

 

 :)الوحدة مليون دينار(
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                                                                        األنّتانت واالتصاالت
49,53 

 

                                                                                     38,02                                املواد الغذائية

  
  

                                                              13,87الّتفيه                                                                         السياحة و          :)الوحدة مليون دينار(
 8,61                                                                    املواد االستهالكية 

 

  8,33                                                                    املواد الصحية 
 

 7,39                                                          التجهيزات املنزلية 
 

 ENTRETIEN MENAGER                                   6,60الصيانة املنزلية  
 

  5,57                                                  التكوين و التعليم
 

 3,68                                             السيارات وتوابعها 
 

 2,64                                                       النقل
 

 2,32                                     القطاع العقاري 
 

 2,20                       املعارض و التظاهرات 
 

 2,19الطاقة                                    
 

 1,80                      األاثث و التأثيث 
 

 1,74                         التخفيضات
 

 

          :)الوحدة مليون دينار(
  14,2                          م موزايك ف

 

 8                      جوهرة ف م
    

 6,2                      إ ف م  
 

  3,7               م مشس ف
 

 2,6        أكسرباس ف م
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III .  القراراملالحظات املتعّلقة مبشروع  : 
 :  مبدئّيةمالحظة   -1
ماي   11املؤرّخ يف  2018لسنة  417من األمر عدد  3الفقرة األخرية من الفصل  افتضت 
إبصدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرّتاخيص   املتعّلق 2018

" تعترب األنشطة غري املدرجة  :اإلداريّة إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيطها أنّه
 .  من هذا األمر احلكومي غري خاضعة لرتاخيص"  1ابمللحق عدد 

 

 مّت حذف  " تضبط قائمة األنشطة اإلقتصاديّة اليّت من نفس األمر على أنّ  4 كما ينّص الفصل
على أن تبقى خاضعة للرّتاخيص اجلاري هبا   ،من األمر احلكومي 2تراخيص ممارستها ابمللحق عدد 

ميكن للوزارات والّسلط و ." أشهر من اتريخ دخوله حّيز الّتنفيذ 6العمل يف اتريخ صدوره ملّدة أقصاها 
أشهر املذكورة أعاله أن ختضع األنشطة اإلقتصاديّة املنصوص   6اإلداريّة املختّصة يف أجل أقصاه 

احلكومي إىل كرّاسات شروط يتّم إصدارها بقرار مشرتك من  من هذا األمر 2عليها ابمللحق عدد 
 الّسلطة املعنّية والوزير املكّلف ابإلستثمار." 

 
 

السّتة أشهر املوالية  خالل  اإلشهار التجاري  شاطن نظرا لعدم صدور كرّاس شروط ينظّمو 
حت  ضلّنشاط أممارسة هذا ا ، فإنّ  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417 األمر عدد لصدور

 .2018نوفمرب  11 بداية منحرّة ابنقضاء هذا األجل 
  

  يطرح ابلّنسبة إىل العديد من األنشطة األخرى اليت مل يتسّن إصدار وابعتبار أّن هذا اإلشكال 
اتريخ   كرّاسات شروط يف شأهنا خالل الفرتة اإلنتقالّية املنصوص عليها واملقّدرة بسّتة أشهر من

يف اجّتاه   تنقين الفصل الرّابع من األمر احلكومي سابق الذّكر يتعنّي صدور األمر املذكور أعاله، فإنّه 
يمها  إلصدار كرّاسات الّشروط ابلّنسبة إىل األنشطة اليت تنوي تنظ لإلدارة ّتننالّتمديد لفرتة إضافّية 

ة بصفة هنائّية وغري خاضعة ألّي ترخيص و ال  ، وإاّل عّدت تلك األنشطة حرّ وفقا هلذا الّنظام القانوين
 ألّي كراس شروط.  

 

 :   قائمة اإلّطالعات بمالحظات خاصة   -2

 يتجه تقدمي املالحظات التالية: املعرو  ، مشروع القرارابلرجوع إىل 
 

 مشروع القرار ابلنصوص القانونية التالية: طالعات ا يتجه استكمال قائمة  (1

 ،  والفنية ابمللكية األدبية  املتعلق 1994فيفري  24املؤرخ يف  1994لسنة  36القانون عدد  ▪
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 املتعلق ابعتماد مسار تشاركي لتقييم  2012أوت  14املؤرخ يف  2012لسنة  1682عدد  األمر ▪
 ،االقتصادية ومراجعتها األنشطةاملنظمة ملمارسة  اإلجراءات اإلدارية

املتعلق بضبط خدمات إدارية   2005جوان  18قرار وزير التجارة و الصناعات التقليدية املؤرخ يف  ▪
املنشآت واملؤسسات الراجعة إليها  و التقليدية الصناعات و  مسداة من قبل املصاحل التابعة لوزارة التجارة 

 . ابلنظر وشروط إسنادها وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو ّتمته
 

 :كاآليتاالطالعات   قائمة ترتيبالواقع على مستوى لل اخل تداركيتجه  (2

املتعلق بتنظيم وزارة  2016أوت  10 املؤرخ يف 2016لسنة  1164تقدمي األمر احلكومي عدد  
أوت   19ؤرخ يف امل 2016لسنة  1148التعاون الدويل عن األمر احلكومي عدد و  راالستثماالتنمية و 
ل مشاريع التشريعية و  املتعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية جمللس املنافسة حو  2016
 الرتتيبية. 

 
 

  رضا سة السيدبرائ 2019 أكتوبر 17 الرّأي عن اجللسة العاّمة بتاريخ صدر هذاو 
     سامل ابلسعود واخلموسي  شكري رجب و و ويّة الّسادة حممد العيادي عض و حممود بن
للمجلس  املقرر العام ، وحبضور السالمي وأكرم الباروين وخالد العبيدي  ومعز عبيدي بو

 . السيد حممد شيخ روحه وكاتب اجللسة السيد نبيل السمايت
 

 الرئيـــس                                                                                                     
 رضا بن حممود                                                         

                                                  
 


