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  املنافسة جملس  عن الّصادر

  2020 ديسمرب  29بتاريخ 

  
  

  املنافسة،  جملس إنّ           

واملتضّمن طلب   2020  أوت   27بعد االّطالع على مكتوب وزير الّصناعة والّتجارة املرّسم بتاريخ  

القراريف    الرّأيإبداء   والتنشيط    املتعّلق  مشروع  الّرتفيه  نشاط  بتعاطي  اخلاص  الشروط  كرّاس  �صدار 

  ، السياحي بواسطة املناطيد 

املتعّلق �عادة    2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36  عدد  القانون  على  اإلّطالع  وبعد

  ، تنظيم املنافسة واألسعار

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

  ، املنافسة جملس أعمال وسري واملايل

  29  الثال\ء   يوم  جللسة  القانونّية   الّصيغ  وفق  اXلس  أعضاء  استدعاء  يفيد  ما  على  اإلّطالع   وبعد

  ،2020ديسمرب 

 ، القانوين الّنصاب  توفّر من التأّكد وبعد

  وري يف تالوة تقريره الكتايب، تماع إىل املقّرر السّيد عصام عموبعد االس
 

 

  اجلمهوريّة الّتونسّية

  جملس املنافسة

  اجللسة العاّمة 

ــد . ـاحلم  
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  : يلي ما على املنافسة 1لس العاّمة اجللسة رأي  استقرّ  املداولة وبعد
 

I .  ّتقدمي امللف : 

 : ةستشار اإلطار العام لإل  .1

يندرج مشروع القرار يف إطار توجهات احلكومة حنو دعم اإلستثمار وتبسيط اإلجراءات اإلدارية  

املؤرّخ   2016لسنة   71يف إطار تنفيذ أحكام القانون عدد  كذلك  املتعّلقة مبمارسة األنشطة اإلقتصادية، و 

احلكومي عدد    2016سبتمرب    30يف   األمر  الّتطبيقية خاّصة    11املؤرّخ يف    2018لسنة    417ونصوصه 

الرتاخيص    2018ماي   وقائمة  لرتخيص  اخلاضعة  اإلقتصادية  لألنشطة  احلصريّة  القائمة  واملتعلق �صدار 

و  الصلة وتبسيطها، حيث  اإلدارية إلجناز مشروع  التنصيص علىضبط األحكام ذات  الرتفيه  نشاط    ّمت 

املناطيد بواسطة  السياحي  عدد  امل  ضمن  والتنشيط  ب  2لحق  األنشطة  اخلاّص  ممارسة  تراخيص  قائمة 

 . االقتصادية اليت سيتم حذفها

 : اإلطار الّتشريعي والّرتتييب  .2

  التالية: القانونّية النصوص إىل  املناطيدالرتفيه والتنشيط السياحي بواسطة  نشاطخيضع 

القانون عدد   - مبقتضى  الصادرة  املدين  الطريان  جوان  29املؤرخ يف    1999لسنة    58جملة 

عدد    1999 zلقانون  وتنقيحها  إمتامها  مت  يف  2004لسنة    57كما  جويلية     12املؤرخ 

لسنة    25والقانون عدد   2005أوت    18املؤرخ يف    2005لسنة   84والقانون عدد   2004

 . 2009 ماي 11ؤرخ يف امل 2009

يف   - املؤرخ  والنقل  للصناعة  الدولة  كاتب  وتقلبات   1961جوان    9قرار  بصعود  املتعلق 

  املناطيد املكورة املطلقة واإلستطالعية. 

أوت  - غرة  يف  املؤرخ  النقل  وزير  قبل   2006  قرار  من  املسداة  اإلدارية  zخلدمات  املتعلق 

zلنظر  إليها  الراجعة  العمومية  املنشآت  وبعض  واملؤسسات  النقل  لوزارة  التابعة  املصاحل 

 .)05-06  املالحق ( وبشروط إسدائها 

املتعلق بضبط شروط إسناد رخصة    1992مارس    10املؤرخ يف    36كراس الشروط عدد   -

  . استغالل املناطيد 

  :مللّف االستشارةاّدي احملتوى امل .3

 حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي: 
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الرتفيه والتنشيط السياحي بواسطة  نشاط  اخلاص بتعاطي    شروطالكراس    إصدارمشروع قرار   •

  . املناطيد 

 . الرتفيه والتنشيط السياحي بواسطة املناطيد كراس شروط يتعّلق بتعاطي نشاط  •

 وثيقة شرح األسباب.  •

 

II .  القانوين: التحليل 

ممارسة نشاط الرتفيه والتنشيط السياحي بواسطة املناطيد احلصول على ترخيص تسلمه    تستوجب

   2006لقرار وزير النقل املؤرخ يف غرّة أوت   06-05ورد zمللحق    طبقا ملااملصاحل املختّصة بوزارة النقل  

لوزارةو  التابعة  املصاحل  قبل  من  املسداة  اإلدارية  zخلدمات  املنشآت    املتعلق  وبعض  واملؤسسات  النقل 

إليها zلنظر وبشروط إسدائها الراجعة   1992مارس    10املؤرخ يف    36كراس الشروط عدد  ل و   ،العمومية 

  . واملتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغالل املناطيد 

القانون   يف    2016لسنة    71عدد  وبصدور  بقانون    2016سبتمرب    30املؤرخ    االستثمار املتعلق 

الفصل   ألحكام  إمكانية    4وتطبيقا  إىل  يشري  الذي  األنشطة منه  قائمة  من  األنشطة  بعض  استثناء 

  11ؤرخ يف  امل 2018لسنة   417كومي عدد  احلمر  األ  ، صدراخلاضعة إىل ترخيص مبقتضى أمر حكومي

اخلاضعة    تعلقامل  2018ماي   االقتصادية  لألنشطة  احلصرية  القائمة  الرتاخيص  �صدار  وقائمة  لرتخيص 

  .اإلدارية إلجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها

تضبط قائمة األنشطة اإلقتصادية اليت ّمت  "على أن  منه   4األمر املذكور أعاله يف الفصل    نصّ وقد  

عدد   zمللحق  ممارستها  تراخيص  احلكومي  2حذف  األمر  هذا  للرتاخيص    ،من  خاضعة  تبقى  أن  على 

  .) أشهر من �ريخ دخوله حّيز النفاذ6ي �ا العمل يف �ريخ صدوره ملّدة أقصاها ستة ( اجلار 

) أشهر املذكور أعاله أن ختضع 6ميكن للوزارات والّسلط اإلدارية املختصة يف أجل أقصاه ستة (و 

يتم    2األنشطة اإلقتصادية املنصوص عليها zمللحق عدد   من هذا األمر احلكومي إىل كراسات شروط 

  " .إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنية والوزير املكلف zإلستثمار 

املصاحب النشاط موضوع كراس الشروط    وبناءا عليه، يهدف مشروع القرار املعروض إىل إخراج

 من قائمة األنشطة اخلاضعة لرتخيص.  له
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III . :املالحظات  

    :جوهريةمالحظة مبدئّية  - 1

 2018ماي    11املؤرّخ يف   2018لسنة    417من األمر عدد    3الفقرة األخرية من الفصل    نّصت 

�صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز    املتعّلق

الّصلة وتبسيطها    1" تعترب األنشطة غري املدرجة zمللحق عدد  :أنّه  مبعىن  مشروع وضبط األحكام ذات 

  .  من هذا األمر احلكومي غري خاضعة لرتاخيص" 
  

الفصل ينّص  أن  4 كما  األمر على  نفس  الّيت من  اإلقتصاديّة  األنشطة  قائمة  تضبط  ّمت حذف  "   

عدد   zمللحق  ممارستها  احلكومي  2تراخيص  األمر  �ا    ،من  اجلاري  للّرتاخيص  خاضعة  تبقى  أن  على 

أقصاها   ملّدة  �ريخ صدوره  التّنفيذ  6العمل يف  والّسلط  و ." أشهر من �ريخ دخوله حّيز  للوزارات  ميكن 

أشهر املذكورة أعاله أن ختضع األنشطة اإلقتصاديّة املنصوص عليها    6اإلداريّة املختّصة يف أجل أقصاه  

احلكومي إىل كرّاسات شروط يتّم إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنّية  من هذا األمر z2مللحق عدد 

  والوزير املكّلف zإلستثمار."
  

  

ينظّمو  لعدم صدور كرّاس شروط  املناطيد  شاطن  نظرا  بواسطة  السياحي  والتنشيط  خالل    الّرتفيه 

ممارسة هذا    ، فإنّ   2018ماي    11املؤرّخ يف   2018لسنة    417السّتة أشهر املوالية لصدور األمر عدد  

  .2018نوفمرب  11 بداية منحت حرّة ضلّنشاط أا
    

اإلشكال   هذا  أّن  إصدار وzعتبار  يتسّن  مل  اليت  األخرى  األنشطة  من  العديد  إىل  zلّنسبة    يطرح 

�ريخ صدور    كرّاسات شروط يف شأ�ا خالل الفرتة اإلنتقالّية املنصوص عليها واملقّدرة بسّتة أشهر من

تنقيح الفصل الرّابع من األمر    إقرتاح النص املعروض على اإلستشارة  قبل  يتعّني األمر املذكور أعاله، فإنّه  

إلصدار كرّاسات الّشروط zلّنسبة إىل    لإلدارة   متنحيف اّجتاه الّتمديد لفرتة إضافّية    احلكومي سابق الذّكر

، وإالّ عّدت تلك األنشطة حرّة بصفة �ائّية وغري  الّنظام القانوينيمها وفقا هلذا  األنشطة اليت تنوي تنظ

  خاضعة ألّي ترخيص و ال ألّي كراس شروط.  

  مالحظات ختّص مشروع القرار :بصفة إحتياطّية:  -2

 املالحظات التالية:  يسوق اXلس zلتمّعن يف مشروع كرّاس الشروط املعروض لإلستشارة،

كما صدرت zلرائد الرمسي للجمهورية  رتكيبة احلكومّية  لل   طبقايتجه تغيري أمساء الوزارات   -

النقل التونسية   "وزير  بعبارة  والوجيستيك"  النقل  وزير  الدولة  "وزير  عبارة  وتعويض 
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" بعبارة  الدويل"  والتعاون  واالستثمار  التنمية  "وزير  وعبارة  اإلقتصاد  والوجيستيك"  وزير 

 يف النسختني العربية والفرنسية. " عم اإلستثمارواملالية ود

 19تغيري األمر الّر£سي عدد  ذلك بو   يتعّني حتيني قائمة إّطالعات مشروع القرار املعروض -

يف    2020لسنة   وأعضائها    2020فيفري    27املؤرّخ  احلكومة  رئيس  بتسمية  واملتعّلق 

بتسمية  واملتعّلق    2020سبتمرب   2خ يف  ؤرّ امل 2020لسنة   84ر£سي عدد  ال مروتعويضه zأل

   ساري املفعول.   رئيس احلكومة وأعضائها

ّمت إدخال شروط جديدة ضمن مشروع كرّاس الشروط املعروض، وهي شروط ختتلف عن  -

واملتعلق بضبط  1992مارس   10املؤرخ يف   36كراس الشروط عدد  حاليا (تلك املعتمدة  

استغالل   رخصة  إسناد  الشركات   ، )املناطيدشروط  وضعّية  حول  السؤال  يطرح  ما  وهو 

يقرتح إضافة    لذا فإنّه   .الناشطة حاليا يف اXال ومدى مطابقتها لكراس الشروط اجلديد

الشركات الناشطة يف    يتعّلق zألحكام اإلنتقالّية وإمهال   إىل مشروع الكراس اجلديد  فصل

معقوال  اXال اجل   أجال  الكراس  مقتضيات  لكل لتطبيق  متساوية  فرص  لضمان  ديد 

 . املستثمرين

اإلشارة - إىل كراس مبشروع ّمتت  z"  عبارات   الّشروط  عليها  املنصوص  لتشريع  العقوzت 

  عن  اإلفصاح وهو ما يستدعي  ،وضبطها بدقة  حتديدها والرتاتيب اجلاري �ا العمل" دون 

 والعقوzت zلتفصيل. والّرتتيبية  املراجع الّتشريعية هذه

عند حصول تغيري واحلال    4واردة zلفصل  الجراءات  اإل  ضرورة إتباع  إىل  13الفصل    أشار -

الفصل   اإلستشارة    4أّن  موضوع  الشروط  وجود لكراس  يفيد  ما  كل  من  خاليا  جاء 

 .إجراءات واجبة اإلتباع وتبعا لذلك وجب تدارك هذا اخلطأ

 

  السّيد   برTسة  2020ديسمرب   29  بتاريخ   املنافسة  1لس  العاّمة  اجللسة  عن  أي الرّ   هذا  وصدر

رمي    Yنالسّيدو   واخلموسي بوعبيدي  وعصام اليحياويادي  حممد العيّ   الّسادة  وعضويّة  رضا بن حممود

\لشيخ   بوزZن  السّيد    وسندس  العام  املقّرر  روحهوحبضور  شيخ  نبيل    السّيد  اجللسة  بت وكا  حممد 

  .السمايت
  

             ســالـرئيــ                                 


