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     الحمد �                                                            التونسيـــة الجمهورية
         المنافســة مجلس          

       العاّمـــة الجلســــة  
التحويالت املالية  :القطاع    

 
 

  202749عدد الّرأي 

  املنافسة جملس  عن ادرصّ ال

  2020 أكتوبر 16 بتاريخ 
  

  املنافســة،جملس  نّ إ
التّ االبعد   وزير  مكتوب  على  ا(لس  املرّسمجارة  ّطالع    2020  جويلية  23  بتاريخ  بكتابة 

لربيد  اة و تصار عمليات التحويل على البنوك العموميّ إقحول مدى جواز  أي  الرّ   إبداءطلب    واملتضّمن
إلنتفاع التونسيّ   التونسي  املستوجبة    نياملواطنني  التحويل  معاليم  مجيع  من  Fإلعفاء  Fخلارج  املقيمني 

الفصل  والّيت  ألحكام  طبقا  وذلك  Fملالّية  املكلفة  الوزارة  تتحملها  عدد    57  القانون  لسنة   78من 

  ، 2020املتعلق بقانون املالّية لسنة  2019ديسمرب  23املؤرّخ يف  2019

القانون  ّطالع عل اال  وبعد    Vعادة    املتعّلق  2015  سبتمرب  15يف    املؤرّخ  2015  لسنة   36  عددى 

  تنظيم املنافسة واألسعار. 

التّ   2006  فيفري  15  املؤرّخ يف  2006  لسنة  477  عدد   األمر  وعلى    نظيم اإلداري املتعّلق بضبط 

  ، املنافسةوسري أعمال جملس  واملايل

املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ    2016  أوت   19  املؤرّخ يف  2016  لسنة  1148  وعلى األمر عدد   

  الّرتتيبّية، التشريعية و وص صّ ناالستشارة الوجوبّية (لس املنافسة حول مشاريع ال

يوم    جللسة  القانونّية  Fلطريقة  ا(لس  أعضاء  استدعاء  يفيد  ما  على  االّطالع    16  اجلمعةوبعد 

  . 2020أكتوبر
  توّفر الّنصاب القانوين، وبعد التأّكد من    

  تقريرها الكتايب،  تالوةاملقّررة السّيدة اميان العوين يف  إىل االستماع  وبعد   

   :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة (لس املنافسة على و    

I-  ّالستشاريا فتقدمي املل : 
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 ارة : موضوع اإلستش  -1

  

سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36من القانون عدد    11الفصل  من    5الفقرة  تطبيقا ألحكام    

التجارة  2015 وزير  السّيد  أحال  واألسعار،  املنافسة  تنظيم  Vعادة    2020  جويلية   23  بتاريخ  املتعّلق 

مدى مساس    حول  مكتوF صادرا عن السيد وزير املالية يطلب رأي ا(لسأنظار جملس املنافسة    على

ق بقانون  املتعلّ   2019ديسمرب    23املؤرّخ يف    2019لسنة    78من القانون عدد    57الفصل    مقتضيات 

  . مببادئ املنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص بني البنوك   2020املالّية لسنة 

االستشارة  ينّص  و  أنّ الفصل موضوع  املن  هعلى  األموال  تعفى عمليات حتويل  املواطنني "  من  جزة 

املقيمني   املستوجبة  Fخلارج  التونسيني  التحويل  معاليم  Fملالية  من مجيع  املكلفة  الوزارة  تتحملها  واليت 

تتمّ  التحويل املذكورة    وتثقل تلك املعاليم يف Fب نفقات التصرف ، شريطة أن  حصرا عن عمليات 

    .طريق مصاحل الربيد والبنوك العمومّية

أمر  مبقتضى  تنفيذها  وتراتيب  اإلعفاء  yذا  املتمتعة  التحويالت  يصدر يف    حيّدد سقف  حكومي 

يوما من �ريخ نشر هذا القانون Fلرّائد الرمسي للجمهوريّة التونسّية، وتتخذ مصاحل    90أجل أقصاه  

ا الالزمة حلسن تطبيق هذا  املناشري  التونسي وجوF مجيع اإلجراءات و تصدر مجيع  لفصل يف البنك 

    "يوما من �ريخ نشر هذا القانون Fلرّائد الرمسي للجمهوريّة 90أجل أقصاه 

 ، به  املتعّلقة  التطبيقّية  النصوص  تساؤالت عند صياغة  الفصل من  وّلد هذا  ما  على    فضال على 

  غرار مسألة حتديد سقف التحويالت وطريقة تنفيذها .

  :اإلجراءات - 2

ملة جبجملس    قصد مدّ   2020  جويلية  29بتاريخ    حمافظ البنك املركزي التونسيد  السيّ ت مراسلة  متّ  -

 .  2020أوت  19 تذكريه Fلطلب مبقتضى مكتوب جديد مؤرخ يف متّ و  عطيات من امل

 

 وذلك قصدوالربيد التونسي    البنك املركزي التونسيو املالية    ة ر اوز   عقد اجتماع مع كل من ممثلي   متّ  -

  78  من القانون عدد  57لفصلة اليت يتطلبها تنفيذ املزيد توضيح خمتلف اجلوانب الفنيّ   االستماع إليهم

 .    2020ق بقانون املالّية لسنة  املتعلّ  2019ديسمرب   23املؤرّخ يف  2019لسنة 
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للبنوك وذلك قصد االستماع إىل وجهة نظرهم يف  - ّمت عقد اجتماع مع ممثلني عن اجلمعّية املهنّية 

 .   اإلستشارة الراهنة وضوعم

 

 II  : اإلطار القانّوين والرتتّييب املنّظم للقطاع  

 . لألموالاإللكرتوين  Fلتحويلق املتعلّ  2005  جوان  27خ يف املؤرّ  2005لسنة   51لقانون عدد ا -

للبنك املتعلّ   2016أفريل    25خ يف  املؤرّ   2016لسنة    35لقانون عدد  ا - األساسي  النظام  ق بضبط 

 . املركزي التونسي

 Vعادة تنظيم املنافسة واألسعار ق  املتعلّ   2015ديسمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36  القانون عدد -

. 

 .ةق Fلبنوك واملؤسسات املاليّ تعلّ امل 2016جويلية   11خ يف ؤرّ امل 2016لسنة   48 قانون عددال -

 .   2020ق بقانون املالّية لسنة املتعلّ  2019ديسمرب   23املؤرّخ يف  2019لسنة   78 القانون عدد -

 

III  -   :دراسة الّسوق  

 حتديد الّسوق املرجعّية:  -1

Fخلارج(    املقيمني  للتونسّيني  املالّية  التحويالت  بّسوق  الرّاهنة  االستشارة  هذه  TREتتعّلق  )،وتتمّيز 

تنوع فروعها والّيت قد   فيها فضال عن  املتدخلني والفاعلني  بتعدد  منها سوقا  فرع  كّل    شكليالسوق 

 قائمة بذا�ا. 

  ة : يّ س أسا أطرافأربعة تدّخل وتقوم هذه السوق على   

 خلارج يف وضعية احلالF احملوّل : وهو املقيم . 

 . املصدر : قد يكون بنكا أو مؤسسة بريديّة أو مؤسسة حتويل أموال 

 ) التحويل  احلوّ وسيلة  حساب،  إىل  حساب  من  الربيديّ التحويالت  حتويل  عمليّ ،  ةاالت  ات 

 .) األموال

 . املستفيد : وهو من سيتحّصل على هذه التحويالت 

  :هذه الوسائل ونقائصهاكّل وسيلة من ايل إىل مزا�  اجلدول التّ ويشري 
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  وسائل التحويالت

  النقائص  املزاA  نوع التحويل 

التحويالت 

  البنكّية 

 سالمة النظام البنكي ومصداقيته    - 

اخنفاض تكاليف التحويل    - 

 Fلنسبة للمبالغ الكبرية 

  شبكة واسعة يف بلدان اإلرسال   - 

 تكاليف مرتفعة Fلنسبة للمبالغ الصغرية    - 

ينبغي أن ميلك املرسل واملرسل إليه    - 

 حساF بنكيا 

  التغطية البنكية ضعيفة يف بلدان اإلرسال    - 

التحويالت 

  الربيديّة

تكاليف منخفضة مقارنة مع Fقي   - 

  الفاعلني الرمسيني 

واسعة للخدمة بفضل شبكة    تغطية - 

  كثيفة يف البلدان املستقبلة 

  آجال طويلة وغري منتظمة  - 

   

  

الشركات 

 املتخصصة

و  (متعهد

  حتويالت األموال)

جال تنفيذ سريعة (أقل من آ - 

  ة دقيق15

  ةالسالمة واملصداقيّ  - 

تغطية جيدة يف املراكز احلضرية  - 

  وأحيا� أيضا يف املناطق الريفية 

 صرف غري مناسبة   أسعار  - 

  تكاليف مرتفعة السيما Fلنسبة للمبالغ الكبرية  - 

  

  

  .2014لمصدر: مرصد الخدمات البنكية، البنك المركزي التونسي  ا

  :ةستخدامها عادة يف املسالك الرمسيّ إ ات اليت يتمّ وتشمل أنواع العمليّ 

حساب  • من  األموال  الشبكة    حساب إىل    حتويالت  عرب  البنوك  وهي (  سويفتة  العامليّ بني 

 . بني البنوك) ة املشرتكةة املاليّ ة العامليّ ة لالتصاالت الالسلكيّ الشركة العامليّ 

 من احلساب إىل النقد،  •

 من النقد إىل احلساب،  •

 من النقد إىل النقد،  •

 ، بطاقة إىل بطاقة لتحويالت منا •

  ، من بطاقة إىل نقد •
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 .ةاالت الربيديّ التحويالت عرب احلوّ  •

  :أمهية التحويالت املالّية على املستوى العاملي  – 2

تقديرات      الدّ تشري  أنّ   ويلالبنك  السنويّ   إىل  التحويالت  البلدان  تدفقات  إىل  رمسياً  املسجلة  ة 
إىل   الدخل وصلت  واملتوسطة  بز�دة قدرها  2018  سنة دوالر يف    مليار  529املنخفضة   ،9.6 %  

ة،  ة العامليّ . ووصلت التحويالت املاليّ 2017  سنةمليار دوالر يف    483عن املستوى السابق البالغ  

إىل   الدخل  مرتفعة  البلدان  إىل  تشمل حتويالت    633مقابل    2018  سنةمليار دوالر    689اليت 
نحو  ب  فيقدردوالر    200ة لتحويل  التكلفة العامليّ توسط  ق مبيما يتعلّ فا  أمّ   .  2017سنة  مليار دوالر  

  . وهو ما يعتربه البنك العاملي مرتفعا نسبيا 2019  سنةيف  7%

  1فة على حتويالت بعض اجلاليات املقيمة بفرنسااملعاليم املوظّ 

  إىل الدول العشر املستقبلة الرئيسية  من فرنسا رسوم التحويل

                            أورو الوحدة:
 المداخل المحصلة

 لمعامالت) من متوسط التكلفة (بالمائة
 المبالغ المرسلة

 

 البلد 

 المغرب   1958989836 4.9%   95265676

 الجزائر   1464471987 9.5%   138831944

 تونس    956213806 7.0%   66581903

 الفيتنام    560131715 7.9%   44488461

 السنيغال    552900464 5.0%   27412015

  الصين  501120984 7.8%   39146660

 لبنان    392030017 7.5%   29582585

 الهند    214280664 7.3%   15708303

 مالي   209372411 5.2%   10811991

 مدغشقر  195769293 6.0%   11726581

 
1QUE CHOISIR Novembre 2018–UFC   
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المجموع ألهم   7005281177 6.7%   479556120
  دول وجهة  10

  2017_الهجرة الثنائية مرجحا بالحجم  2017_التحويالت الثنائية   مؤشر أسعار التحويالت العالمية  : حسب قواعد البيانات للبنك الدولي : المصدر
  متوسط السعر   _

  : حتويالت التونسيني املقيمني ^خلارج  -3

التونسّ حدّ      البنك املركزي  ة Fلعملة  ات فتح حساFت أجنبيّ شروط وكيفيّ   2004لسنة    يد منشور 

أواألجنبيّ  التونسيّ   ة  العمال  Fسم  للتحويل  القابل  حريّ الدينار  بكل  تصرفهم  إل�حة  Fخلارج  يف  ني  ة 

     ة.وتشجيعهم على إيداع مدخرا�م يف حساFت بنكيّ ة أمواهلم Fلعملة األجنبيّ 

ة أن يتمتعوا بصفة غري ة تونسيّ من جنسيّ   الطبيعيني، ال ميكن لألشخاص  الصرف  وطبقا لتشريعات    

ة قانونية يف  املقيمني إال عند إثبات حمل سكىن خارج تونس ملدة تفوق سنتني، إضافة إىل وضعية مهنيّ 

القنصليّ  السلطات  من  مسلمة  أشهر  ثالثة  عن  �رخيها  يزيد  ال  شهادة  تقدمي  عرب  األجنيب  ة البلد 

وشريطةالتونسيّ  االستقبال،  بلد  يف  رمسيّ   ة  yا  معرتفا  الصفة  هذه  تكون  املركزي  أن  البنك  لدى  ا 

   .ةالتونسي. وتنطبق هذا الشروط أيضا على مزدوجي اجلنسيّ 

صفة غري املقيمني مما يتيح هلم االستفادة من  وميكن أن حيصل التونسيّ      ون املقيمون Fخلارج على 

صة  خمصّ طار املشاركة يف إنشاء شركات يف تونس  ة يف إ ة ومن تراخيص منح املزا� املاليّ املزا� الضريبيّ 

    .عليه قانون التحفيز على االستثمار  حصر� للتصدير، حسبما ينصّ 

  

  

  

        التونسّيني املقيمني ^خلارجحتويالت عائدات :  

أّن    إحصاءات   تفيد       الدفوعات  التونسيّ ميزان  حتويالت  العملة    املقيمني  نيعائدات  من  Fخلارج 

يقارب    بلغت  2019سنة  ل  الصعبة قرابة  ،وهي    دينارمليون    5200ما  متثل  الناتج    ) %5(ما  من 

  . 2018سنة   دينارمليون  5.035,1مقابل الداخلي اخلام 
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حيث ارتفع  )  %  88( بنسبة  ة  تحويالت التدفقات القادمة من البلدان األوروبيّ هذه الويهيمن على      

  .2018مليون دينار سنة  9, 4.403ليبلغ  )% 9.8 ( تحويالت بنسبةال هذه  معدل

مبلغ  و     ارتفع  اخلصوص،  وجه  yا    التحويالت على  قام  املقمنيالتونسيّ اليت  بنسبة   ني  بفرنسا 

إىل    ،) 11.4%( دينار    2.271ليصل  دينار سنة    2038  مقابل،  2018سنة  مليون  أي   2017مليون 

  . Fخلارجني املقيمنيالتونسي حتويالت من إمجايل   )%45.1(وهو ما يعادل  )  % 13(  بنسبة

  حيث  ،2018ة أخرى سنة  دخل العمل القادمة من بلدان أوروبيّ   بعنوانوارتفعت أيضا التحويالت       

  % 9.4مليون دينار ، لتمثل    854.2إىل    وصلت  شهدت التحويالت القادمة من أملانيا وترية تصاعدية

  .  2017سنة مليون دينار    780.7مقابل  2018سنة 

  675.6لتبلغ  )    %4.7  (من إيطاليا بنسبة  املتأتية   التحويالت رتفعت مداخيل  إوبنفس الشكل،        

  .  2017سنة مليون دينار   645.5مقابل  ،2018سنة مليون دينار 

يتعلّ       التونسيّ وفيما  بتحويالت  العربيّ ق  البلدان  يف  املقيمني  فقد  ني  أيضا  إة،  بنسبة  رتفعت 

دينار    488.9  لتبلغ  ) 11.3%( أي  2018سنة  مليون  إمجايل)    % 9.7(،  وبلغت التحويالت   من   .

 2017مليون دينار سنة  379مقابل  2018مليون دينار سنة  437حتويالت األموال من بلدان اخلليج 

.  

  47.3بلغ  ت ل  %  15.8  من بلدان احتاد املغرب العريب بنسبة  ةالقادم  التحويالت قيمة    ترتفعكما إ     

  ليبيا وهذا ما يبينه اجلدول التايل: القادمة من وذلك اثر ارتفاع التحويالت  2018سنة مليون دينار 

 

  )دخل العمل حسب جمموعات البلدان (مبليون دينار تونسي:  اجلدول  

  التغري ^لنسبة املئوية   2018  2017  2016  البلد 

2016/2017  2017/2018  
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  9,8  17,1  4.403,9  4.009,4 3.423,3  أروبا ،من بينها 

  9,9  17  4.240,7  3.857,2  3.297,1  اإلتحاد األروبي

  11,4  13  2.270,5  2.037,8  1.803,7  فرنسا 

  9,4  19,7  854,2  780,7  652,1  ا ألماتي

  4,7  26,2  675,6  645,5  511,5  إيطاليا 

البلدان  
  العربّية،من بينها 

385,5  439,3  488,9  14  11,3  

  15,3  14,1  437  379  332,2  بلدان الخليج

اتحد المغرب 
  العربي

49,4  56,2  47,3  13,8  15,8  

  37,9  11  21,3  34,3  30,9  ليبا 

  14  20,8  142,3  124,8  103,3  بلدان أخرى 

  10,1  16,9  5.035,1  4.573,5  3.912,1  المجموع

   )20181المصدر: البنك المركزي التونسي، إحصاءات ميزان المدفوعات ( 

  مسالك ومعاليم حتويالت التونسيني املقيمني ^خلارج   : 

عرب املسالك  مواهلم  ني املقيمني Fخلارج ألات حتويل التونسيّ عمليّ   ة دول العامل تتمّ على غرار بقيّ 

  :   حتويل األموال سات ة املعروفة وهي البنوك والربيد ومؤسّ الرئيسيّ 

 : توزيع التحويالت حسب املسالك 

ة املرتبة األوىل من حيث  ل البنوك اخلاصّ طبقا للمعطيات املستقاة من مصاحل البنك املركزي حتتّ          

تليها    2019سنة    %60.5و      2018سنة    %61و  2017سنة    %55  تحجم التحويالت بنسبة بلغ

العموميّ  بنسبة  البنوك  الربيد   2019سنة    %28.3و  2018سنة    %30و    2017سنة    %35ة  وأخريا 

، هذا وتؤكد مصاحل البنك املركزي  2019سنة    %1.2و  2018سنة    %9و  2017سنة    %10التونسي  

  التحويالت .  هذه خبصوص كلّ كاملة العطيات املأ§ا ال متتلك 

  ^خلارج خالل   مجلة التحويالت املالية املنجزة من قبل التونسيني املقيميني 

  الثالث سنوات األخرية حسب صنف املؤسسات املالّية 
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  2018/2019%التغريات  2019  2018  2017  السنوات 

  25,5  5172,9  4120,7 3592,6  التحويالت النقديّة 

  17,6  1467,5  1248,3  4, 1277  البنوك العمومّية 

  24,2  3123,1  2513,6  2, 1980  البنوك اخلاّصة 

  62,3  582,3  358,8  335,0  التونسي  الربيد 

  املصدر:البنك املركزي 

حسب   ،وتوظف البنوك عادة عموالت على هذه التحويالت ترتاوح قيمتها من بنك إىل آخر

  املعطيات التالية :  

  على أورو 100:   معدل نسبة املعاليم املوظفة على التحويالت

 البنك  طبيعة العملّية
العربي 
  التونسي

البنك 
الوطني 
  الفالحي 

بنك 
  اإلسكان

 تونسبنك 
 العربي
   الدولي

البنك 
  التونسي

التجاري  
  بنك

  المتوسط  بنك األمان

حويالت  ت
مستقبلة بالعملة 

  األجنبية

5  
  دينار 

15  

  دينار 
15  

  دينار 
15  

  دينار 
15  

  دينار 
17  

  دينار 
20  

  دينار 
14,5 
  دينار 

%2,3  %6,8  %6,8  %6,8  %6,8  %7,8  %9,2  %6,7  
  

عن   الثالث مجلة  أّما  ارتفاعا خالل  فقد سجلت  التحويالت  هذه  مقابل  املستخلصة  املعاليم 

التحويالاويعود ذلك أساسا إىل  ،خرية  األالسنوات   التوايل سنوات   ت رتفاع قيمة  بلغت على    حيث 

  . مليون دينار  42.9 دينار وأخريا مليون 36.6 مليون دينار مث  28.9 2019و  2018و  2017

  

  

  

    ( ^ستثناء الربيد التونسي ) املعاليم املستوجبة بعنوان التحويالت املالّية          

  ) الوحدة (املليون دينار
  2019ديسمرب  2018ديسمرب  2017ديسمرب   البنوك 

  11,6  10,3 8,6  البنوك العمومّية 

  31,3  26,3  20,3  البنوك اخلاصة 

  42,9  36,6  28,9  اtموع 
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  املصدر:البنك املركزي   

tلسـا :  

مب     املتعّلقة  اإلستشارة  العموميّ تثري  البنوك  على  التحويل  عمليات  اقتصار  جواز  و دى  لربيد  اة 

التونسيّ  املواطنني  إلنتفاع  معاليم  نيالتونسي  مجيع  من  Fإلعفاء  Fخلارج  املستوجبة    املقيمني  التحويل 

املؤرّخ  2019لسنة  78من القانون عدد  57فة Fملالّية طبقا ألحكام الفصل  تتحملها الوزارة املكلّ والّيت 

لسنة  املتعلّ   2019ديسمرب    23يف   املالّية  بقانون  ق تتعلّ وأخرى  أصلّية  مبدئية  مالحظات    2020ق 

  . من جهة أخرى  بفحوى االستشارة

خ يف  املؤرّ   2016لسنة    48إىل أحكام القانون عدد    ختضعة  ات البنكيّ ة العمليّ ممارس  من املعلوم أنّ 

  . ة ق Fلبنوك واملؤسسات املاليّ تعلّ امل 2016جويلية  11

جاء  القانون    2لفصل  F  ولقد  هذا  أحكامه  أمن  املاليّ ّن  واملؤسسات  البنوك  على  الّيت تنطبق   ة 

التونسيّ  املاليّ ة مبا يف ذلك  متارس نشاطها Fلبالد  التشريع البنوك واملؤسسات  ة غري املقيمة على معىن 

  ".ق Fلصرفاملتعلّ 

الفصلو       نفس  طبقا ألحكام  انطباقه  جمال  من  املشرّع  عمليّ "  استثىن  متارس  اليت  ات املؤسسات 

ة  الدوليّ ة  ة مبقتضى القوانني اخلاصة yا. كما ال تنطبق أحكام هذا القانون على املؤسسات املاليّ بنكيّ 

  " .ات مربمة مع حكومة اجلمهورية التونسيةأو نيا�Fا ووكاالت التعاون املايل احملدثة يف إطار اتفاقيّ 

عدد       القانون  مع  تناغم  يف  املشرع  يكون  يف    2015لسنة    36وyذا    2015سبتمرب    15املؤرّخ 

على أنّه " خيضع جملس املنافسة    واملتعّلق Vعادة تنظيم املنافسة واألسعار، وما استقر عليه فقه قضاء

أشخاص القانون العام إىل قانون املنافسة واألسعار وإىل رقابة جملس املنافسة بنفس القدر الذي خيضع  

ق Fالنتاج أو التوزيع أو اخلدمات  ص كّلما تولوا ممارسة نشاط اقتصادي يتعلّ ا إليه أشخاص القانون اخل

  "...2.  

أساس  كما      يقوم  املنافسة  قانون  متارس    اأّن  أن  يقتضي  الذي  التنافسي  احلياد  مبدأ  على 

  . ة وعدم التمييزاملؤسسات العمومية واخلاصة نشاطها طبقا لقاعديت الشفافيّ 

 
  .   2014جوان   6بتاريخ  121318القرار عدد   2
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اعتبار         ا(لس على  "  ولقد جرى عمل  واهليئات  ي املنافسة  قانون  أّن  الشركات  نطبق على مجيع 

ق صاد� يتعلّ األشخاص الذين ميارسون نشاطا إقت  على كلّ مبختلف أنواعها و   مات والتجّمعات والتنظي

وبقطع    ة، ماديّة أو معنويّة،التوزيع أو اخلدمات، مهما كانت طبيعتهم عمومّية أو خاصّ   Fإلنتاج أو

  3" النظر عن شكلهم وعّما إذا كان وجودهم قانونيا أو واقعّيا.

على استبعاد كل املمارسات املخلة Fملنافسة والّيت تصدر عن    جملس املنافسة  دأب   يف املقابلو        

الذوات العمومّية تطبيقا ألحكام قانونّية أو ترتيبّية وبغض النظر من مساس هذا النّص Fملنافسة من  

  . 4ه ن جمال اختصاص ممه فأّن آ³ره خترج بطبيعتها عد

املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11الفصل أّن   هذا ، وجتدر اإلشارة من �حية أخرى 

واألسعار    2015سبتمرب    15 املنافسة  تنظيم  Vعادة  أّن  نّص  واملتعّلق  املنافسةعلى  يستشار    جملس 

  Fة اليت �دف مباشرة إىل فرض شروط خاصة ملمارسة  الرتتيبيّ القانونّية و وص  حول مشاريع النصّ وجو

  . معّينةنشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأ§ا أن تعرقل الدخول إىل سوق 

  املؤرّخ   2016لسنة    1148ضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية Fألمر احلكومي عدد    ومتّ   

ة املنصوص  الرتتيبيّ القانونّية و يقصد مبشاريع النصوص  الذي ينص على أنه "...    2016أوت    19يف  

Fلفصل   القانون  11عليها  احلكوميّ مشاريع    ...     2015لسنة    36عدد    من  واألوامر   ة القوانني 

ة للدخول إىل السوق  ة أو نوعيّ فرض شروط كميّ والقرارات وكراسات الشروط اليت �دف خاصة إىل  

 ."مهنةممارسة اط اقتصادي أو أو ممارسة نش 

الفصل    مباو    لسنة    57أّن  املالية  قانون  يتعلّ   2020من  االستشارة  �م  موضوع  أحكام  بضبط  ق 

على   فقد كان   ، البنكّية  اخلدمات  جملس    احلكومةسوق  نظر  على  املذكور  القانون  مشروع  عرض 

  املنافسة إلبداء الرأي قبل عرضه على مصادقة جملس نواب الشعب . 

خبصوص مشاريع نصوص قانونّية    رأيه   إلبداءاملناسبات عن  يف عديد    عّرب سبق للمجلس أن    ولقد 

 هلا عالقة ^ملنافسة ،  املسائل الّيت ولئن ميكن استشارة اtلس يف "  أّكد أنّهو بصفة الحقة لصدورها  

املسائل   يف  النظر  يف  ينحصر  االستشاري  نظره  مرجع  أّن  اعتبار  على  عمله  استقر  فقد 
 

  .  2003مارس   27بتاريخ  2137القرار عدد   3
  2004أكتوبر  7املؤرّخ يف  3148قراره عدد ال 4 
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قة ^ملنافسة ، وال ميكنه يف أي صورة كانت أن يتخذ يف نطاق  واالشكاليات العامة واtردة املتعلّ 

ميكن ان يكون له �ثري على نزاع حمتمل قد  وظيفته االستشارية موقفا أو �ويال معّينا لنص قانوين  

على شروط ممارسة مهنة معّينة أو وضع أو    امباشر   ايرفع أمامه أو أن يكون هلذا التأويل انعكاس

  5ايل عن جمال النظر االستشاري للمجلس".  وهو ما خيرج ^لتّ ،ع رفع قيود مل يقصدها املشرّ 

صدرأّما   املالية    57الفصل    وقد  قانون  ،من  القانونية  املنظومة  من  جزءا  ميكن وأصبح  ال  فإنّه 

نظره   أن أصبح خارج جمال  بعد  بشأنه  االستشاري  رأيه  يبدي  أن  املبدئي    للمجلس  املوقف  ، هذ 

املذكور الفصل  املالحظات    خبصوص  بعض  إبداء  دون  حيول  يتعلّ ال  الالزم ق  فيما  احلكومي  Fألمر 

بعد وم يوالذي مل يصدر  اشكاليّ ا قد  ملا    اقرتاحات يف شأنه   تقدمي   وFلتايلات  طرحه من    متّ استنادا 

  على ا(لس ألبداء الرأي فيه.  راألم هذااملرجعّية إىل حني عرض   وقتوصل إليه يف دراسة السّ ال

ديســـمرب  23املـــؤرّخ يف  2019لســـنة  78مـــن القـــانون عـــدد  57جـــاء Fلفصـــل  ويف هـــذا الصـــدد فقـــد  

أنــّه حيــّدد ســقف التحــويالت املتمتعــة ، موضـوع االستشـارة "2020املتعّلق بقانون املاليّـة لسـنة    2019

يوما من �ريخ نشــر  �90ذا اإلعفاء وتراتيب تنفيذها مبقتضى أمر حكومي يصدر يف أجل أقصاه 

ة التونســّية، وتتخــذ مصــاحل البنــك التونســي وجــ̂و مج يــع هــذا القــانون ^لّرائــد الرمســي للجمهوريــّ

يومــا مــن  90اإلجراءات و تصدر مجيع املناشري الالزمة حلسن تطبيق هذا الفصــل يف أجــل أقصــاه 

   .  �ريخ نشر هذا القانون ^لّرائد الرمسي للجمهوريّة"

 ني Fخلــارجق بتحــويالت التونســيّ واملتعلّــ  2020ة لســنة مــن قــانون املاليّــ  57صــياغة الفصــل  ويتبــّني أنّ    

حتديـد للمنتفعـني Fإلعفـاء يف ات خاصـة أن خيلـق اشـكاليّ  وغـري دقيقـة وهـو مـا مـن شـأنهة عامّـ  جـاءت 

 حيـث لـوحظ خـالل االجتماعـات الـّيت  ني املقيمـني Fخلـارج )( تعريف التونسـيّ      من عمليات التحويل

هـــة جاتفـــاق علـــى حتديـــد مفهــوم املقـــيم Fخلـــارج مـــن  عـــدمعقــدت F(لـــس مـــع املتـــدخلني يف املوضــوع 

ــع ــتفيد وFت التطبيقيّـــ والصـ ــد املسـ ــذا التحـــويالت املعنيّـــ  وطـــرق ةوبنوعيّـــ ة الـــيت قـــد تعرتضـــهم يف حتديـ ة yـ

 اإلجراء .

 
     2017جانفي  26بتاريخ  162606القرار عدد   5
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ه  إلعفاء حيث نّص على أنّ ة Fق Fملعاليم املعنيّ خاصة فيما يتعلّ   ةالفصل مطلق  ت صياغةكما جاء    

"يتمتّ  ".ع   املستوجبة  التحويل  معاليم  مجيع  من  Fإلعفاء  Fخلارج  املقيمني  التونسّيني    ولقد املواطنني 

تتكون يف كثري من احلاالت كما    ف من عدة متغريات تتألّ   التحويالت أسعار    نت دراسة السوق أنّ بيّ 

معّني   معاليممن   مبلغ  إرسال  مقابل  احلواالُتدفع  دفع  عند  الصرف  سعر  على  يؤخذ  وهامش  ت  ، 

  . يدفعها َمن يتلقى األموال املرسلة معاليموتسلمها بعملتني خمتلفتني، وتضاف أحيا�ً 

على    ولقد  مستوجبة  معاليم  ثالثة  األقل  على  توجد  أنّه  السوق  دراسة  خالل  من  أيضا  تبني 

  التحويالت من اخلارج: 

  ا البنك املصدر لعمليّ  اإلصدارمعاليمy موال. مقابل إرسال األ ة التحويل: ينتفع 

  ّة املستقبلة لعملية التحويل.معاليم االستقبال : وهي موظفة لفائدة البنك أو املؤسسة املالي 

  ة :تؤخذ على سعر الصرف عند دفع التحويل وتسلمها بعملتني  معاليم خدمات حتويل العمل

 . frais de commission de change خمتلفتني 

 مت عقدها مبقر جملس املنافسة اختالف وجهات النظر عند  العمل الّيت   ات جلس   من  ولقد برز جلّيا   

أنّه    ذلك   إلعفاءاة yذا  عمليات التحويل املعنيّ املعاليم أو  ق بتحديد طبيعة  ة فيما يتعلّ خاصّ  قراءة النصّ 

التدقيق   يتّم  التحويالت    يفمل  السوق  نوعّية  دراسة  يف  بسطه  مت  الذي  النحو  على  وسيلتها  أو 

إىل حساب،احلواالت ( ،  األموالعرب مؤسسات حتويل  عمليات حتويل  ، ةالربيديّ   التحويالت من حساب   ( 

املاليّ  يتعلّ ية والرب ففي حني يرى ممثلو وزارة  أّن األمر  التونسي  ق فقط Fلتحويالت من حساب إىل د 

مينع   شيء  ال  أنّه  املركزي  البنك  ممثل  يرى  الفصل  حساب  أحكام  مج  57سحب  وسعلى  ائل  يع 

، وهو أمر جيب االنتباه إليه عند  التحويل املعتمدة رغم ما ميكن ان يعرتضهم من صعوFت تطبيقية  

  .  األمر احلكوميإعداد 

ة  التونسيّ   ةاجلاليّ من دور حموري تلعبه  وق  دراسة السّ نته  إىل أنّه Fلنظر إىل ما بيّ   اإلشارةجتدر  وأخريا      

يف   االستثمار    جلبFخلارج  عجلة  ودفع  الصعبة  ينبغي،  العملة  يف    فإنّه  �يئة كل  البحث  ضرورة 

  .ةقتصاديّ إمن تشريعات وحوافز  الستقطاب هذه التحويالت ات املالئمة األرضيّ 
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الرتفاع النسيب للعموالت البنكية  F  تتميز أّن سوق التحويالت املالّية هي سوق تنافسّية    كما تبني    
معاليم خدمات حتويل  و معاليم االستقبال  و   ،  التكاليف التشغيلية للبنوك ،اإلصدار( معاليم  املقتطعة  
، وهو ما جعل من املعاليم املستوجبة بعنوان التحويالت املالّية خمتلفة     و هوامش الوساطة )العملة  

وذلك    فيضها أو احلّد من «ثريها على مجلة التحويالت على خت  وتعمل البنوكمن بنك  إىل اخر،  
على تدويل نشاطها يف جمال حتويل االموال Fلتوجه    كالعملالستقطاب أكرب عدد ممكن من احلرفاء  

حتويل   خدمات  وتقدمي  االوروبية  االسواق  خالل  أاىل  من  اخلارج  يف  التونسية  اجلالية  لفائدة  موال 
االورو  البنوك  مع  شراكة  السّ بية  احداث  هذه  تنافسية  على  احملافظة  يتم  وحىت  وعليه  وعدم  ،  وق 

التحويالت بشكل ال ميكنه  هذه  املساس Fملنافسة احلرة فيها فإنه يتجه االنتباه عند حتديد سقف  
  فيها.  مببادئ املنافسة احلرة واالخاللة هلذه السوق التأثري على التواز�ت العامّ 

بر�سة السّيد   2020  أكتوبر  16وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة tلس املنافسة بتاريخ  

السّيد بن حممود وعضويّة  بن محاد و   اترضا  والّسادةرميفتحية  بوزAن وسندس ^لشيخ  حممد     

بوعبيدي  العيّ  واخلموسي  اليحياويادي  روحه   وعصام  شيخ  حممد  السّيد  العام  املقّرر  وحبضور 

  . نبيل السمايت اجللسة السّيد  وكاتب

  الرئيس 

  

  

  

  
 


