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طلب وزير التّجارة رأي جملس املنافسة حول إقرار احتكار وكالة التّبغ والوقيد لتوريد
السجائر اإللكرتونيّة.
وتوزيع ّ
وبعد أن ح ّدد اجمللس اإلطار العام الذي وردت فيه استشارة احلال وبعد دراسة سوق
السجائر اإللكرتونيّة وتعريف املنتوج ّبني اجمللس أ ّن ما يفهم من موضوع
توريد وتوزيع ّ
السماح بتوريد وترويج املنتوج املستحدث وهو
اإلستشارة أ ّن ّ
توجه ال ّدولة التّونسيّة هو ّ
وجه
سيتم اعتمادها لتكريس هذا التّ ّ
السجائر اإللكرتونيّة ،وأ ّن النّقاش يبقى حول اآلليّة اليت ّ
ّ
صحة املستهلك واحل ّد من التّجارة املوازية
مع مراعاة ّ
الضوابط األساسيّة وهي احملافظة على ّ
والعشوائيّة.
الصنف الذي تنضوي حتته
وباعتبار عدم وجود دراسات دقيقة وواضحة حت ّدد ّ
صحة املستهلك
السليب على ّ
السجائر اإللكرتونيّة ،وباعتبار وجود احتمال وفرضيّة التّأثري ّ
ّ
اقرتح اجمللس املوافقة على إقرار احتكار ال ّدولة ممثّلة يف الوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد لعمليّات
يتم تنقيح القانون املتعلّق بإحداث هذه الوكالة
السجائر اإللكرتونيّة على أن ّ
توريد وتوزيع ّ
ليدرج هذا املنتوج ضمن املنتجات التّبغيّة اليت حتتكر تروجيها.
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تتمحور االستشارة حول استفسار هيئة املهندسني املعماريني خبصوص مدى شرعيّة
كل مهندس معماري راغب يف املشاركة يف مناظرة وطنيّة لرتخيص
ّ
متسكها بإلزامية تقدمي ّ
صادر عن جملس هيئة املهندسني املعماريني مقابل دفع معلوم قدره  10دنانري .فقد أصدرت
املصممني الجناز
وزارة التجهيز بتاريخ  10جانفي  2013مذ ّكرة عمل تتعلّق بإجراءات تعيني ّ
الدراسات ومتابعة أشغال مشاريع البناءات املدنيّة ألغت من خالهلا هذا اإلجراء وأعفت
بذلك املهندسني املعماريني من وجوب احلصول على ترخيص من اهليئة مقابل معلوم مايل
للتم ّكن من املشاركة يف املناظرات الوطنيّة.
ولئن اعترب جملس املنافسة أ ّن النظر يف مدى مشروعيّة القرارات اإلدارية خيرج بطبيعته
عن اختصاصه ،غري أنّه إذا ما تعلّق األمر بتنظيم قطاع اقتصادي خاضع ملبدإ حرية املنافسة
خول له من صالحيات ضمن القانون عدد 64
واألسعار فإ ّن جملس املنافسة يبدي رأيه مبا ّ
املؤرخ يف  29جويلية  1991املتعلّق باملنافسة واألسعار.
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