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 لمقدمـــةا
  

  تجربـة المنافسـة خالل عشريتها األولى

 
 

 مع مرور عشر سنوات على بعث أول        2001يتزامن التقرير السنوي لسنة     
 لسنـة  64هيئة تعديلية يف جمال املنافسة بتونس وذلك مبقتـضى القانـون عدد            

 الذي نص يف الفصل التاسع منه على إحداث          1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991
، "نة خاصة تكلف بالنظر يف الدعاوى املتعلقة باملمارسات املخالفة حلرية املنافسة          جل"

 24 املؤرخ يف    1995 لسنة   42مث أصبحت هذه اللجنة تسمى مبوجب القانون عدد         
وكانت العشرية الفارطة حافلة باألحداث والتغيريات      ".  جملس املنافسة   "1995أفريل  

ة يف زوال نظام االقتصاد املسير وإرساء نظام         االقتصادية يف العامل واملتمثلة خاص    
كما شهدت هذه الفترة عدة منعرجات هامة       .  االقتصاد احلر يف أغلب بلدان العامل     

مثل انضمام تونس إىل املنظّمة العاملية للتجارة وإبرامها آلتفاق الشراكة مع االحتاد             
لتجارة اخلارجية  األورويب وتويل احلكومة القيام بعدة إصالحات جوهرية كتحرير ا        

على مراحل وحترير جتارة التوزيع واألسعار واالستثمار واالستغناء عن املصادقة            
 . املسبقة يف أغلب القطاعات والتخفيض التدرجيي يف املعاليم اجلمركية

 

وقد يكون من املفيد بعد انقضاء هذه العشرية األوىل أن نقيم ما أجنزته              
دة ومدى استجابتها للغايات اليت أحدثت من       هيئة  املنافسة خالل كامل هذه امل      
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. أجلها وقدرا على مواكبة هذا التطور السريع على املستويني القانوين واالقتصادي          
ذلك أن االقتصاد التونسي عاش خالل هذه الفترة مرحلة عبور من االقتصاد املوجه             

باألساس على  إىل اقتصاد السوق إذ كانت السياسة االقتصادية يف السبعينات تعتمد           
املراقبة املسبقة والتدخل املباشر لإلدارة لتسيري دواليب االقتصاد وحتديد أسعار املواد           
واخلدمات، نظرا لقلة املبادالت وضعف طاقة اإلنتاج وحمدودية املنافسة يف السوق            

وقد أظهر هذا النمط االقتصادي عدم جناعته لكونه أفقد األسعار وظيفتها           .  الداخلية
 املتمثلة باخلصوص يف تشجيع االستثمار وحث املؤسسات االقتصادية على          األساسية

 .البحث عن اجلدوى واجلودة عرب قاعدة العرض والطلب
 

 لسنة 26لذا تولت الدولة إعادة النظر يف األسس اليت وضعها القانون عدد 
 يف اجتاه يعيد االعتبار إىل الوظيفة االقتصادية         1970 ماي   19 املؤرخ يف    1970

ألسعار مع منح مسؤولية أكرب للمتدخلني يف السوق عرب إخضاعهم لقواعد              ل
املنافسة، وهو ما استوجب سن إطار قانوين جديد جعل حرية األسعار هي القاعدة             
وحتديدها هو االستثناء وذلك قصد مسايرة التحوالت االقتصادية على الساحة            

 .الدولية
  

ل يتساءلون هل هم مع     ففي الوقت الذي كان فيه عدد كبري من الدو         
العوملة أو ضدها، بادرت تونس بأخذ التدابري املتعلقة بكيفية التعامل مع هذا الواقع             
اجلديد مدركة أن العوملة ليست ظاهرة ظرفية  وإمنا حقيقة متجذرة سوف تؤثر               
حبكم مشوليتها على كل امليادين وعلى كل دول العامل اليت عليها أن ختتار بني موقف      

لها بالضرورة مستهدفة دون أن تكون مؤثرة وبني موقف إجيايب جيعلها            سليب جيع 
لذلك حرصت تونس ومنذ أول وهلة      .  عنصرا فاعال يف املنظومة االقتصادية العاملية     
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على إدخال إصالحات اقتصادية قوامها التدرج والثقة بقدراا على رفع التحديات           
 .كة املنافسةومواكبة التحوالت االقتصادية العاملية وكسب معر

 
وكان ال بد إذن من العمل على  ضبط قواعد تشكل احلد الفاصل بني               
احلرية املؤطرة املرتبطة وثيق االرتباط مبفهوم املنافسة يف السوق واحلرية املطلقة اليت            

 1991 لسنـة   64قد تتحول إىل فوضى وهو ما أدى إىل إصدار القانون عدد              
أقر مبدأ حرية املنافسة وتوىل ضبط املخالفات   الذي   1991 جويلية   29الـمؤرخ يف     

املتعلقة ا كما وضع منظومة قانونية وقائية وردعية متكاملة تسهر على تطبيقها هيئة     
 .تتوفر فيها شروط احلياد واالستقاللية

 
" 21 إىل الفصل    9من الفصل   "وقد خصص القانون املذكور بابا كامال       

ه ومهامه واإلجراءات املتبعة لديه عند النظر يف        لتعريف جملس املنافسة وحتديد تركيبت    
كما .  الدعاوى املرفوعة أمامه أو إبداء الرأي يف امللفات االستشارية املعروضة عليه          

أوكل له صالحيات واسعة حلماية النظام العام االقتصادي، وهي مهمة دقيقة حتتاج            
املعامالت وضرورة  إىل إقامة معادلة بني احلرص على احتـرام قاعـدة احلريـة يف           

وعلى غرار كل عملية بناء فإن      .  مراعاة املرحلة االنتقالية اليت مير ا االقتصاد الوطين       
املرحلة األوىل متتاز دائما بالتفرغ لوضع األسس، ذلك أن قانون املنافسة يعد يف               
طور اإلنشاء ومازال يفتقد للمبادئ الراسخة اليت يتم الرجوع إليها عند وجـود             

 يف النصوص أو غموض يف معانيها عالوة على حمدودية اإلملام به من                فـراغ
وهي عناصر هلا تأثري    .  األطراف املتدخلة يف السوق سواء كانت داخلية أو أجنبية        

 .  على عمل الـس يف االني القضائي واإلستشاري
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I-  ةالوظيفة القضائي: 
 

 املبين على املنافسة هو     مل يعد هناك اليوم أدىن شك يف أن االقتصاد احلر         
اقتصاد أسلم وأكثر قوة ومناعة من االقتصاد املوجه، وال شك كذلك يف أن الغاية               
األساسية اليت يرمي إليها هذا النمط االقتصادي هي حتقيق النفع للمستهلك وذلك             
بتمكينه من حق االختيار بني عدة مواد وأصناف متنوعة من اخلدمات مما حيقق له               

أما إذا غابت اجلودة يف قطاع ما أو ارتفـعت            .  عر املناسب اجلودة والس 
األسعــار يف الظروف العادية بصفة مشطة، فلم يعد هناك جمال يف ظل هذه               
املنظومة لطرح مسألة الرجوع إىل التدخل اإلداري لتحديد األسعار، بل جيب يف             

اينة اخللل الذي   تلك الصورة اللجوء إىل حتريك آليات االقتصاد احلر واملتمثلة يف مع          
قد يكون انتاب حسن سري السوق والتثبت يف مدى احترام قواعد املنافسة يف               

. السوق املعنية مع اللجوء عند االقتضاء إىل جملس املنافسة للقيام بدوره التعديلي            
فقانون املنافسة رغم حداثته يعد وسيلة ناجعة لضمان السري العادي للسوق، ومن             

لقانون الذي يعترب عماد االقتصاد التحرري ال حيول دون          املفارقات هو أن هذا ا    
التدخل يف اإلرادة الفردية من ذلك أن قواعده حتد أحيانا من حق امللكية أو من مبدإ         
حرية التعاقد دف محاية املبادئ اليت تقوم عليها املنافسة، كما أنه خيول للسلـط             

القطاعات ضمانا للمصاحل   العمومـية يف بعض احلاالت غري العادية محاية بعض          
العليا للبالد حبيث ميكنها وضع بعض االستثناءات املتعلقة ببعض املواد احليوية أو             
الصحة واحمليط أو الثقافة، من ذلك مثال أن املمارسات اليت تأيت تطبيقا لنص                
تشريعي أو ترتييب وكذلك االتفاقات اليت يثبت أصحاا أا ضرورية لضمان تقدم            

 . قتصادي، ال تعد اخالالت تستوجب املساءلة أمام جملس املنافسةتقين أو ا
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وهو ما دفع هذه اهليئة التعديلية إىل إعمال اجتهادها للحسم عند االقتضاء 
بني أهداف تبدو أحيانا متناقضة، وإىل توخي املرونة يف التعامل مع بعـض               

. يطه القانوين املفاهيـم لتيسـري انصهارها يف الواقع االقتصادي التونسي وحم         
وبالرغم من أن املشرع منح حق القيام بالدعاوى إىل كل من الوزير املكلف                
بالتجارة من تلقاء نفسه أو بطلب من احلكومة وإىل املؤسسات االقتصادية               

واملنظمات املهنية والـنـقابية وهيئات املستهلكني املصادق عليها  وغرف الفالحة           
ة هذه األطراف سواء من حيث عددها أو صفتها         أو الصناعة والتجارة ورغم أمهي    

فإن عدد امللفات القضائية اليت قدمت إىل جلنة املنافسة مث إىل جملس املنافسة خالل               
عشر سنوات مل يتجاوز أربعني ملفا قضائيا أي مبعدل أربعة دعاوى كل سنة مثلما              

 :يبينه اجلدول التايل 
 

 
 )1(اجلـــدول رقــــم                      

 

 
  جلنة املنافسة جملس املنافسة 

� ا���

جويلة 1996 1997 1998 1999 2000 2001 اموع
1995 

جوان
1995 

 السنوات 1992 1993 1994

40 3 4 11 1 1 2 1 3 4 9 1 

 
 الدعاوى
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 اليت شهدت ترسيم    1993يستنتج من هذا اجلدول أنه باستثناء سنة        
 اليت رفعت خالهلا إحدى عشرة دعوى، فإن معدل         1999تسع دعاوى وسنة    

 ملفا يف السنة، ويعين ذلك أن       2،5الدعاوى املسجلة يف بقية السنوات هو       
اهلياكل املوكول إليها القيام برفع الدعاوى مل تتحرك بالنجاعة املطلوبة لعدة            

قتصاد أسباب نذكر منها غياب ثقافة املنافسة والفترة االنتقالية اليت مير ا اال            
أما اجلدول املوايل فإنه يعتمد توزيع القضايا اليت تعهد ا الس            .  التونسي

 :حسب اجلهة اليت بادرت برفع الدعوى
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 )2(اجلـــدول رقـــــم 
 
 

 
 

 الهيئة لجنة امنافسة مجلس المنافسة 
ــية  1996 1997 1998 1999 2000 2001 المجموع جويل

1995 
ــوان  جـ
1995 

 السنوات 1992 1993 1994

5   2 1  1   1   

 
 الوزير المكلف بالتجارة

32 2 3 9 - 1 1 1 3 2 9 1 

 
 المؤسسات اإلقتصادية

2  1       1   

 
 المنظمات المهنية والنقابية

0 - - - - - - - - - - - 
 

 هيئات  المستهلكين

0            

 
غرف الفالحة أو الصناعة 

 والتجارة

  التلقائي المشروطالتعهد           1 1

 

 
 
 

 :يستنتج من خالل اجلدول السابق ما يلي
 

 أن املصدر الرئيسي للدعاوى يتمثل يف املؤسسات االقتصادية اليت           :أوال
 دعوى، مث يليها الوزير املكلف       )32(تولت تقدمي اثنني وثالثني     

 . دعاوى)5(بالتجارة الذي قدم إىل الس مخس 
 

ة والنقابية مل ترفع أمام الس سوى دعويني          أن املنظمات املهني   :ثانيا
 .)2(إثنتـني 

 أن هيئات املستهلكني املصادق عليها وغرف الفالحة أو الصناعة أو           :ثالثا
 .التجارة مل ترفع ولو دعوى واحدة أمام جملس املنافسة

أن جلّ القضايا اليت مت النظر فيها يف األصل رفعت من قبل وزير              :  رابعا
 التجارة
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 يف ما يتعلق بالقضايا اليت مت فصلها فقد أصدر الس خالل عشر سنوات              أما
 قرارا أما بقية الدعاوى وعددها مخسة فهي يف الطور  )35(من النشاط مخسة وثالثني     

 .)3(األخري من استكمال األحباث واإلجراءات، كما هو مبني باجلدول رقم 
 

 )3(اجلـــدول رقـــم 
 
 

  نافسةلجنة ام مجلس المنافسة 
ــية  1996 1997 1998 1999 2000 2001 المجموع جويل

1995 
ــوان  جـ
1995 

1994 1993 1992  

 القرارات   4 1 - - 8 5 7 6 4 35

 
4  1  1 2    -    

 الرجوع في الدعوى
22 2 4 3 4 5    4    

 الرفض لعدم اإلختصاص
3 1  1  1    -    

 الرفض في األصل

6 1 1 3     1     

 

 بثبوت اإلدانةالحكم 
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 :ويستخلص من اجلدول والرمسني أعاله ما يلي

 
 أن قرارات الرفض الصادرة عن الس من أجل عدم االختصاص            :أوال

 . من جمموع القضايا %60متثل وحدها نسبة 
 

 أن عدد القرارات اليت انتهت باخلتم أو انعدام ما يستوجب النظر            :ثانيـا
علما بأنه قبل تنقيح قانون املنافسة واألسعار . س قراراتللرجوع يف الدعوى بلغ مخ    

 كان بإمكان  العارض أن يتخلى عن دعواه مىت شاء ويف أية مرحلة من               1999سنة  
املؤرخ   1999 لسنة   41إال أنه بعـد صـدور القانون عـدد       .  مراحـل التقاضـي 

 تقدمي  ، أصبح بإمكان الس مواصلة النظر يف الدعاوى رغم         1999 ماي   10يف  
 .مطلب يف التخلي من قبل العارض

 
 أن القرارات اليت قضت باإلدانة بلغت ست قرارات قدم أغلبها            :ثالثـا

 .  من الوزير املكلف بالتجارة)5(وهي مخسة قرارات 
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أن معدل البت يف القضايا اليت رفعت انطالقا من إحداث الس           :  رابعـا
 . ال يزيد عن مثانية أشهر ونصف

 
إلشارة يف هذا الشأن إىل أن ارتفاع نسبة القرارات املرفوضة لعدم           وجتدر ا 

االختصاص يعود إىل وجود خلط يف املفاهيم وعدم إدراك العارضني ملرجع نظر              
جملس املنافسة وطبيعة الرتاعات اليت خيتص ا، وهو أمر عادي تعرفه مجيع القوانني             

 إىل أن تتوضح الرؤية على       اجلديدة ومجيع املؤسسات القضائية يف بداية عهدها،       
املستويني النظري والتطبيقي وخاصة عن طريق فقه القضاء الذي بدأ يتدخـل             
ليلعـب دوره يف تعريف مفاهيم املنافسة وبلورة مقاصد املشرع، من ذلك أن              

 من قانون املنافسة واألسعار تتعلق بالتوازن العام        5املمارسات اليت حددها الفصل     
نافسة غري الشريفة ولئن كانت ختل باملنافسة فإن أثرها يكون          للسوق يف حني أن امل    

حمدودا وال يتعدى العالقات االقتصادية بني األشخاص أو املؤسسات وبالتايل فإا            
.  من جملة االلتزامات والعقود    92 و 91ختضع إىل تشاريع أخرى نذكر منها الفصلني        

 جملس املنافسة مبمارسات    وقد تعلقت أغلب تلك القضايا اليت خترج عن مرجع نظر         
 6تتعلق بتحويل وجهة حرفاء إحدى املؤسسات مثلما حدث ذلك يف القضية عدد             

 أو إحداث خلط لدى املستهلك بني املنتوج األصلي واملنتوج املقلد مثلما 1999لسنة 
 والقضية عدد 1997 لسنة 4 والقضية عدد 1997 لسنة 6حصل ذلك يف القضية عدد     

لقة باستعمال اإلسم التجاري للغري أو اإلساءة إىل مسعة املنافس            املتع 1999 لسنة   4
وعدم احترام     أو كذلك أعمال الغش    1999 لسنة   5كما هو الشأن يف القضية عدد       

  .1998 لسنة 3مثلما حدث ذلك يف القضية عدد  املواصفات
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ويتبني من هذه األمثلة أن هناك خلط لدى املتعاملني بالسوق بني مفهوم            

رسات املخلة باملنافسة واليت دف إىل عرقلة السري العادي للسوق حسب             املما
قاعدة العرض والطلب ومفهوم املنافسة غري الشريفة اليت تكمن بصفة عامة يف خمالفة             
القوانني والعرف التجاري والعقود املربمة، دون أن يكون لذلك تأُثري على املنافسة             

إال أن ذلك مل مينع الس من       .  اع معني يف حد ذاا وعلى السوق برمتها يف قط        
ممارسة اختصاصه يف عدة ملفات تطرح إشكاليات هامة على املستويني اإلقتصادي           

احلد من تطبيق قواعد املنافسة     والقانوين ومتثلت باخلصوص يف ممارسات ترمي إىل        
ة والقضي"  بولينا" املتعلقة مبجمع      1994 لسنة   2مثلما حـصل ذلك يف القضية  عدد        

، أو اإلستغالل   "سواتش"املروجة لساعات   "  بوبا" املتعلقة بشركة    1999 لسنة   7عدد  
 خبصوص شركة   1999 لسنة   1املفرط ملركز هيمنة مثلما هو الشأن يف القضية عدد          

، أو اإلتفاق على عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض     "بنواس"
 .2000 لسنة 6 والقضية عدد 1999 لسنة 3 والطلب مثلما مت ذلك يف القضية عدد

 

 :ويستنتج من القرارات اليت قضي فيها بثبوت اإلدانة ما يلي
 

 أن قيمة الغرامات املسلطة تدل على أن الس راعى عند تطبيقه              :أوال
لقانون املنافسة عنصرين اثنني يتمثل العنصر األول يف املرحلة االنتقالية اليت مير ا              

ونسي وحاجة املؤسسات إىل بعض الوقت للتأقلم مع الواقع القانوين           االقتصاد الت 
اجلديد، بينما يتعلق الثاين  مبدى تعاون اجلهة املخالفة مع الس خالل األحباث،              

 .والذي يعد مؤشرا على حسن النية والعزم على التدارك
 

لذلك مل يلجأ الس يف أي قرار من قراراته اخلمسة إىل تطبيق احلد                
 . من رقم املعامالت%5ألقصى املسموح به أال وهو ا
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أن الدعاوى استهدفت أصنافا وفئات خمتلفة من املؤسسات          :  ثانيـا

االقتصادية إذ تعلق بعضها بأشخاص طبيعيني على غرار أرباب مدارس تعليم سياقة            
السيارات وبعضها اآلخر بأشخاص معنويني، منهم من له أمهية يف امليدان االقتصادي        

اليت "  بوبا"ومنهم من هو متوسط احلجم كشركة       "  بولينا"الذي ينشط فيه كمجمع     
 ".سواتش"تكمن أمهيتها يف العالمة التجارية اليت متثلها وهي ساعات 

 

 
هو  مثلما أن السوق موضوع الرتاع قد تكون حمدودة جغرافيا        :  ثالثـا

ملخالفة يف حدود   احلال خبصوص مدارس تعليم سياقة السيارات اليت احنصرت فيها ا         
والية معينة وميكن أن متتد يف حاالت أخرى إىل كامل تراب اجلمهورية مثلما كان              

 . الشأن بالنسبة لقطاع حلوم الدواجن أو ميدان الساعات اليدوية
 

 
 أن تطبيق قانون املنافسة ميكن أن يطال أطرافا أخرى خارج حدود :رابعـا

 7فبخصوص القرار عدد    .  دير أو توريد  البالد خاصة عندما تكون هناك عمليات تص      
 ورد بتقرير ختم األحباث طلب يتعلق        1999 ديسمرب   30 املؤرخ يف    1999لسنة  

يف الرتاع باعتبارها طرفا رئيسيا يف عقد التمثيل التجاري         "  سواتش"بإقحام شركة   
لكن مندوب احلكومة طلب عدم إقحامها      "  بوبا"احلصري الذي أفردت به شركة      

س يف ذلك نظرا لوجود فراغ من حيث النصوص خبصوص التعاون بني            وجاراه ال 
هيئات املنافسة يف كل من تونس والبلدان اليت نشأت فيها املخالفة وخاصة يف جمال              

 .تنفيذ القرارات
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II----   ةالوظيفة اإلستشاري: 
 

يتقيد نشاط الس يف هذا اال باالستشارات اليت ميكن أن حييلها إليه              
تجارة إما تلقائيا أو بطلب من احلكومة واملنظمات املهنية والنقابية أو هيئات            وزير ال 

 . املستهلكني املصادق عليها أو غرف الفالحة أو الصناعة والتجارة
 

وميكن أن تتعلق هذه االستشارات مبشاريع النصوص التشريعية والترتيبية          
د االمتياز أو التمثيل    وكل املسائل اليت هلا مساس باملنافسة وكذلك بتراخيص عقو         

 .التجاري احلصري ومشاريع أو عمليات التركيز االقتصادي
وقد أبدى الس خالل عشر سنوات من النشاط رأيه يف سبعة ومخسني             

وإذا ما أخذنا يف االعتبار سنوات النشاط الفعلي للمجلس جند أن معدل اآلراء   .  ملفا
 السنة مثلما يبينه اجلدول والرسم اليت أبداها كانت يف حدود إحدى عشر رأيا يف 

 :  التاليني

  

���� ا!راء ��� ا����ع�
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 :ويستنتج من هذين اجلدولني ما يلي
 

أن مجيع امللفات املرمسة قد مت البت فيها وأن املعدل الذي تستغرقه            :  أوال
 .دراسة كل ملف هو شهر

 

أن عدد امللفات املعروضة على الس يعترب حمترما قياسا مع            :  ثانيـا
 .ه بعض البلدان كفرنسااحلجم الذي تعرف
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أن اآلراء اليت تتعلق بالنصوص التشريعية وكراسات الشروط متثل         :  ثالثـا
 من مجلة اآلراء الصادرة عن الس األمر الذي يدل على أمهية              %58وحدها حوايل   

الدور الذي يضطلع به الس كمستشار للحكومة يف جمال املنافسة وعلى  حرص              
ستشارة الس حول مشاريع القوانني أو مشاريع النصوص        السلط املختصة على ا   

الترتيبية املتصلة باملنافسة حىت تكون املنظومة التشريعية يف هذه املرحلة االنتقالية             
 .خالية من الشوائب اليت قد تعرقل حرية االقتصاد أو متس بااللتزامات الدولية للبالد

 

دة التركيز االقتصادي بلغت    أن اآلراء اليت أبداها الس يف ما      :  رابعـا
سبعة آراء تعلق أغلبها بعمليات اندماج لشركات تونسية تابعة لشركات متعددة            
اجلنسيات يف ميدان البترول و صنع شاحنات النقل الربي للبضائع على وجه               

 املتعلق مبشروع   1999 لسنة   1اخلصوص، مثلما هو الشأن يف امللف اإلستشاري عدد         
طوطال ما وراء   "و"  موبيل العاملية "و"  أكسون العاملية   "اتفاق حصل بني شركات   

التقارب على املستوى الدويل بني       املتعلق بعملية   2001 لسنة   1وامللف عدد   "  البحار
واملتمثلة يف إحالة هذه األخرية كامل أسهمها يف         "  رينو"و"  ب فولفو .أ"شركيت  

 ". فولفوب .أ"فرعها رينو للعربات الصناعية وحق التصويت إىل شركة 

 

 مل يصدر عن جملس املنافسة يف مادة عقود االمتياز والتمثيل            :خامسـا
 الـمؤرخ  2000 لسنة   1التجاري احلصري سـوى رأي واحد وهو الرأي عـدد         

متثيال حصريا ملنتوجات   "  أوتيك للتوزيع " واملتعلق مبنح شركة     2000 سبتمرب   13يف  
 ".  لويف-أوين"
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III -يل دور مجلس المنافسة الحاجة إلى مزيد تفع: 
 

 
ال ميكن أن نقوم نتائج تطبيق قانون املنافسة احلاصلة خالل العشرية             
املنقضية مبنأى عن احمليط العام املتميز مبوروث ثقايف كان عماده االقتصاد املوجه             
واالتكال على تدخل الدولة ودون أن نأخذ بعني االعتبار حداثة تبين منط االقتصاد             

 .ضي املرور حتما بفترة انتقاليةاحلر الذي يقت
 

 وملزيد تفعيل تطبيق قانون املنافسة كان من الضروري تطوير بعض            
العناصر املتعلقة مبجلس املنافسة يف حد ذاته والعمل على تغيري بعض اجلوانب املتصلة          

 .مبحيط املنافسة واليت هلا تأثري مباشر على جناعة تطبيق تلك القواعد 
 

ة منذ سن قانون املنافسة واألسعار أسلوب التدرج إذ         وقد انتهجت الدول  
 واملتعلق باملنافسة و األسعـار     1991 جويلية   29 املؤرخ يف    64مت تنقيح القانون عدد     

يف ثالث مناسبات وذلك حبكم ارتباطه بالواقع االقتصادي الذي اتسم بسرعة             
د من حرية   التطور والذي يفرز بصفة مستمرة أسبابا وطرقا جديدة من شأا احل           

املنافسة، وهو ما يفرض مواكبة نسق هذه التغيريات بأكرب قدر من السرعة                
إال أن السلط واهلياكل العمومية ال تستطيع وحدها خلق مناخ تنافسي            .  واجلدوى

متكامل، بل يتعني على املؤسسات املتدخلة يف السوق واهليئات واملنظمات املهنية            
ة القيام للحفاظ على التوازن العام للسوق أن تعي         والنقابية اليت منحها القانون صف    

مهمتها وتقوم بدورها، ذلك أنه يستخلص من خالل تطبيق قانون املنافسة يف هذه             
العشرية األوىل أن بعض األشخاص أو الذوات املعنوية املخول هلم رفع الدعاوى مل             

نتقالية اليت مير ا    يقوموا بالدور املناط بعهدم على الوجه األكمل يف هذه الفترة اال          
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االقتصاد، من ذلك أن اهلياكل النقابية واملهنية بالرغم من موقعها وإملامها بالسوق             
فإا مل ترفع خالل العشر سنوات املاضية سوى دعويني فقط، أما منظمة الدفاع عن          
املستهلك والغرف الفالحية أو الصناعية والتجارية فلم ترفع أية دعوى بالرغم من             

ها وأمهية دورها يف محاية املستهلك و يف حتقيق اجلدوى االقتصادية اليت               مكانت
تستوجب منها احلرص على حسن تطبيق قواعد املنافسة بالسوق والسعي إىل فرض            

 .احترامها
  

وعلى ضوء ما سبق فإن تفعيل اآلليات والوسائل اليت من شأا محاية              
 :  األهداف التاليةوتدعيم حسن سري املنافسة يقتضي العمل على بلوغ

 
 السعي إىل نشر ثقافة املنافسة يف كل األوساط االقتصادية والقانونية            -

 .وحتسيس األطراف الفاعلة مبزايا املنافسة
 

 النظر يف إمكانية منح جملس املنافسة االستقالل اإلداري واملايل على            -
نون غرار ما مت إقراره بالنسبة للهيئة الوطنية لالتصاالت مبوجب القا          

 ألن ذلك سوف يدعم     2002 ماي   7 املؤرخ يف    2002 لسنة   64عدد  
استقاللية الس وحياده يف نظر املتعاملني يف السوق، ويساهم يف رفع           
االلتباس القائم لدى هؤالء خبصوص املشموالت الراجعة إىل وزارة          
التجارة واالختصاصات املعهودة إىل جملس املنافسة، فضال عن كونه          

ة املؤسسات جتاه هذا اهليكل القضائي ويف شعورهم باألمان         يزيد يف ثق  
القانوين، ال سيما وأن وزارة التجارة هي طرف يف عديد من القضايا            
حبكم ما خوله القانون للوزير من إمكانية رفع الدعاوى أمام جملس            

 . املنافسة
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 وضع برنامج تدريب داخلي يشمل دورات خاصة بالس وأخرى           -
اإلدارة العامة للمنافسة واألحباث اخلاصة وآخر خارجي       بالتعاون مع   

السيما مع اموعة األوروبية وخاصة على مستوى تبادل املعلومات          
 .والقيام باألحباث

 

 التركيز يف مادة االنتدابات على انتقاء عناصر متلك تكوينا يف االني             -
حلة القانوين واالقتصادي ضرورة أن جل مقرري الس هم يف املر          

األخرية من مسارهم الوظيفي ويتعني تطعيم الس بعناصر شابة           
لتحقيق  التواصل يف أعماله، ألن تكوين املقررين يف هذه املادة              

 .يستغرق بضعة سنوات ويستوجب املمارسة الفعلية للتحقيق والبحث
 

تكوين قاعدة معلومات حول أهم ااالت االقتصادية بالتعاون مع           -
 للمنافسة واألحباث اخلاصة حىت تكون مرجعا يستغله         اإلدارة العامة 

الس عند قيامه باألحباث ومصدرا ميكنه من متابعة تطـور السـوق 
يف كل القطاعات ضرورة أن األعمال املناطة بعهدة الس سواء            
كانت استشارية أو قضائية تتطلب منه البحث عن معلومات ختص           

 من عناصر متغرية جيب      وضع السوق اليت تتكون حبكم طبيعتها      
 .متابعتها وحتيينها

متكني الس من الوسائل اليت ختول له املبادرة بإعداد دراسات يف             -
 .ااالت و القطاعات املتصلة باملنافسة 
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 الجـــزء األول
 

 2001 حوصلة أعمال المجلس خالل سنـة
     

 
واالستشارية املتمثلة   يآته القضائية    2001عقد جملس املنافسة خالل سنة      

يف اجللسة العامة والدوائر إحدى وعشرين جلسـة خصصت للنظـر يف الدعاوى           
 .وأصدر أربعة قرارات وأثىن عشر رأيا وامللفات االستشارية

 
 

 : رسم بكتابة الس خالل هذه السنة أربعة عشر ملفا موزعني كاآليت
زيادة ملفني اثنني   ثالثة ملفات قضائية وإحدى عشر ملفا استشاريا أي ب        

وتعود هذه الزيادة إىل االرتفـاع احلاصـل      .  2000على ما هو مسجل خالل سنة       
يف عدد امللفات االستشارية، دون امللفات القضائية اليت عـرفت تراجـعا يقـدر           

 . مقارنة مع السنة الفارطة %25بـ 
 

ويبني اجلدول التايل نشاط الس خبصوص امللفات املسجلة وعدد            
 :2001جللسات والقرارات واآلراء الصادرة عنه خالل سنة ا
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14 
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I - امللفات املسجلة 

 الدعاوى -

  اإلستشارات-

21 
 
13 
8 

II – اجللسات 

 جلسات عامة -

  جلسات دوائر-

16 
 
4 
12 

III – القرارات واآلراء الصادرة 

 القرارات -

  اآلراء-
 
 

ربعة قرارات وأبدى إثىن عشر     يتبني من اجلدول أعاله أن الس أصدر أ       
رأيا وأن من بني القرارات األربعة اليت أصدرها الس هناك قرار واحد قضي فيـه              
يف األصل وسلطت على املخالف غرامات مالية، بينما مت رفض القضايا املتبقية لعدم             

كما يالحظ أن أعمال الس يغلب عليها اجلانب االستشاري إذ متثل           .  االختصاص
 . من جمموع امللفات %75 ما يعادل 2001ء الصادرة خالل سنة اآلرا

 

 
 

ا���ارات و ا!راء

ا"راء
%75

ا���ارات
%25

ا���ارات ا"راء
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 I - االختصــاص القضائــي: 
 
 

 ثالث ملفات قضائية اثنان قدمتهما        2001سجل الس خالل سنة      
 11مؤسسات اقتصادية والثالث تعهد به الس من تلقاء نفسه عمال بأحكام الفصل       

ميكن :  "لذي ينص يف فقرته الثانية على ما يلي       من قانون املنافسة واالسعار ا    )  جديد(
للمجلس أن يتعهد بالقضية من تلقاء نفسه يف صورة سحب األطراف للدعوى أو              
يف حال بينت التحقيقات يف قضية منشورة لديه وجود ممارسات خملة باملنافسة يف              

كما أنه أصدر أربع قرارات     ".  سوق ذات صلة مباشرة بالسوق موضوع الدعوى      
 .2000 و1999وى رفعت خالل سنيت يف دعا

 
 
 :الدعاوى املرفوعة لدى الس -1
 

2001يربز اجلدوالن التاليان عدد الدعاوى اليت تعهد ا الس خالل سنة            

  الفقرة األوىل 11حسب اجلهة اليت تكفلت برفع الدعوى وفق أحكام الفصل 

 القطاع  وحسب)  بالنسبة للجدول األول    (1991 لسنة   64من القانون عدد    
 ).بالنسبة للجدول الثاين(االقتصادي الذي نشب بشأنه الرتاع 
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 : توزيـع الدعـاوى حسـب املصـدر 
 
 

 املصــــدر 2001

  الوزير املكلف بالتجارة-1 0

  املؤسسات االقتصادية-2 2

  املنظمات املهنية أو النقابية-3 0

  هيئات املستهلكني املصادق عليها-4 0

  غرف الفالحة أو الصناعة والتجارة-5 0

 التعهد التلقائي 1

 :امــــــــوع  3
 

 
 : توزيـع الدعـاوى حسـب قطـاع النشـاط 

 
 

 قطـاع النشـاط 2001

  الصناعات الغذائية-1 2

  امليكانيك والكهرباء وااللكترونيك-2 0

  البالستيك-3 0

  اخلدمات -4 1

  اللف-5 0

 توزيع جتارة ال-6 0

  الصناعات التقليدية-7 0

  النسيــج-8 0

 :امــــــــوع  3
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 : ويستنتج من هذين اجلدولني ما يلي
 
 أن نسبة الدعاوى املرفوعة إىل جملس املنافسة مل تتطور بل أن عدد               -

 قد اخنفض مبلف واحد مقارنة بسنة       2001القضايا اليت تعهد ا الس خالل سنة        
 وهي السنة اليت سجل فيها الس أعلى        1999ماين ملفات مقارنة بسنة      وبث 2000

 .نسبة من الدعاوى منذ تأسيسه واليت بلغت إحدى عشرة دعوى
 

 .  أن املصدر الرئيسي لرفع الدعاوى يتمثّل يف املؤسسات االقتصادية-
 
 أن املنظمات املهنية والنقابية وهيئات املستهلكني املصادق عليها وغرف -

فالحة أو الصناعة والتجارة اليت مكنها املشرع من حق التقاضي مل ترفع إىل الس             ال
 . إالّ دعوى واحدة

 
 :القرارات الصادرة عن الس -2
 

 
مت الفصل يف نطاق الدوائر القضائية يف أربعة دعاوى من مجلة تسعة قضايا    

ل األحباث  أما البقية فهي يف الطور األخري من استكما         .  منشورة لدى الس  
واإلجراءات وهي م قطاع امليكانيك والكهرباء وااللكترونيك وقطاع اخلدمات          

 :وقطاع الصناعة الغذائية، مثلما يربز ذلك من اجلدول املوايل
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 توزيع القرارات حسب قطاع النشاط

 

 
 

 قطـاع النشـاط 2001
  الصناعة الغذائية-1 1

 ترونيك امليكانيك والكهرباء وااللك-2 1

  البالستيك-3 -

  اخلدمات -4 1

  اللف-5 -

  جتارة التوزيع-6 -

  املالبس اجلاهزة-7 -

  الصناعات التقليدية-8 -

  الطاقة-9 1

 :امــــــوع  4
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II- االختصــاص االستشــاري: 
 

 1991لسنة    64من القانون عدد    )  جديد(خولت أحكام الفصل التاسع     
ملنافسة واألسعار للوزير املكلف بالتجارة، ببادرة منه أو بطلب من احلكومة           املتعلق با 

أن يستشري جملس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ويف كل             
 .املسائل اليت هلا مساس باملنافسة

 
كما مكن الفصل املذكور املنظمات املهنية والنقابية وهيئات املستهلكني         

وغرف الفالحة أو الصناعة والتجارة من استشارة الس عن طريق          املصادق عليها   
الوزير املكلف بالتجارة وذلك يف املسائل اليت هلا مساس باملنافسة يف القطاعات              

 .الراجعة إليها بالنظر
ومن جهة أخرى نصت الفقرة الرابعة من الفصل سالف اإلشارة على أنه            

يع أو عمليات التركيز االقتصادي على      ميكن للوزير املكلف بالتجارة إحالة مشار     
 .جملس املنافسة إلبداء الرأي 

 
واملالحظ يف هذا اال أن استشارة الس هي استشارة اختيارية ورهينة           
إرادة اجلهات اليت منحها القانون تلك اإلمكانية باستثناء حالتني تكون فيهما              

لتجارة قراره بالترخيص أو    استشارة الس وجوبية قبل أن يتخذ الوزير املكلف با        
 : عدم الترخيص ومها

 

  الترخيص يف عقود االمتياز والتمثيل التجاري احلصري-
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املخلة باملنافسة إذا أثبت أصحاا أا        الترخيص يف االتفاقات أو املمارسات     -
ضرورية لضمان تقدم تقين أو اقتصادي وأا تدر على املستعملني قسطا            

 عادال من فوائدها

 
 كل احلاالت ومهما كانت طبيعة االستشارة سواء كانت وجوبية أم           ويف

 . اختيارية فإن الرأي الذي يبديه الس يكون غري ملزم وال يقيد اجلهة اليت طلبته

 
يبني اجلدول التايل عدد امللفات االستشارية اليت نظر فيها جملس املنافسة            

 : وذلك حسب موضوع االستشارة2001خالل سنة 
 

 زيع امللفات االستشارية حسب املوضوع    تو

 
  النصوص التشريعية والترتيبية-1 3

  مشاريع التركيز االقتصادي-2 1

  عقود االمتياز والتمثيل التجاري احلصري-3 0

8 
6 
2 

 :  مسائل تتعلق باملنافسة -4
 كراس الشروط. 

 مشروع طلب عروض. 

 امــــوع 12

 
 امللفات االستشاريـة املسجلـة خالل     يتبني من اجلدول أعاله أن عدد     

، وهي زيادة ترجع باألساس إىل      2000 مقارنة بسنة      %50 ازداد بنسبة    2001سنة  
 .ارتفاع عدد االستشارات املتعلقة بكراسات الشروط
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 نــيزء الثاــــالج
 
 2001 خالل سنـة النشاط القضائـي

 

 

 

مثلما مت تنقيحه   عار   من قانون املنافسة واألس    )جديد(  11ينص الفصل   
الدعاوى لدى جملس   رفع   على أنّ    1999 ماي   10املؤرخ يف     41بالقانون عدد   

من الوزير املكلّف بالتجارة من تلقاء نفسه أو بطلب من احلكومة             يتم  املنافسة  
قتصادية أو املنظمات املهنية أو النقابية أو هيئات          وكذلك من املؤسسات اال    

كما منح  .  ا أو غرف الفالحة أو الصناعة أو التجارة        املستهلكني املصادق عليه  
عندما تبني  الس إمكانية التعهد التلقائي يف صورة سحب األطراف للدعوى أو            

التحقيقات يف قضية منشورة وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف سوق ذات صلة              
 .مباشرة بالسوق موضوع الدعوى

 

تضاف إليها ستة قضايا  قضايا، ثالثة  2001الس خالل سنة ب وقد رمست
، مع املالحظ أنه مت الفصل يف أربعة منها والبقية يف            يف مستوى التحقيق  مازالت  

 . الطور األخري من التحقيق
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 حالتنيوتعود املبادرة يف رفع هذه القضايا إىل املؤسسات اإلقتصادية يف            
 نتيجة للتعهد   ثةثالال جاءت   يف حني )  شركة طوطال وشركة أبو وليد للتكرير      (

 . السقررهالتلقائي الذي 
 

 مؤهلة للتقاضي أمام    هيآتعدة  و   وزارة التجارة   فإن ذلكعلى  ترتيبا  و
املستهلك وغرف الفالحة والصناعة والتجارة     منظمة الدفاع عن    جملس املنافسة مثل    

ت عريف مبشموال توهو ما يتطلب مزيدا من اجلهد لل      .  مل ترفع أية قضية أمام الس     
املساعدة ردع األعمال املخلة باملنافسة وحتسيس تلك اهليئات بدورها يف           يف   الس

املنافسة الرتيهة بالسوق مثلما متّ حتديدها بقانون املنافسة         على خلق مناخ يضمن     
ختصاص ما زال   واألسعار خاصة وأنّ عدد القضايا اليت تنتهي بالرفض لعدم اال           

قتصادية خبصوص  دى بعض املؤسسات اال    مرتفعا مما يدلّ على وجود خلط ل        
 . املشمـوالت الراجعة لس املنافسة ومشموالت هياكل قضائية أو إدارية أخرى

 

ف عن طريق وسائل اإلعالم     ثويقتضي ذلك القيام بعمل حتسيسي مك      
تنظيم ملتقيات علمية يف اال القانوين   وقتصادية والقانونية املختصـة    والنشريات اال 

ت آت املعنية وكذلك ممثلني عن اجلامعات وهي      آصادي تضم املؤسسات واهلي   قتواال
احملامني والقضاة وكذلك عن طريق برجمة اجتماعات قطاعية مع املتعاملني              

 .قتصادينياال
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I- 2001القضايا التي بت فيها المجلس خالل سنة:  
 

 

 بقطاعات  2001 القضايا اليت بت فيها الس خالل سنة            تتعلّق
احلبوب والتنوير الريفي وهي    أكياس  لكترونيك والصناعات التقليدية وتوزيع      اال

نشاطات تدخل يف اختصاصات الس باعتبارها تنصهر يف قطاعات اإلنتاج             
 مشلت القضايا األربعة اليت بت فيها الس ثالثة أصناف          وقد.  والتوزيع واخلدمات 
 :من املخالفات وهي

 

 فرط لوضعية تبعية اقتصاديةستغالل امل اال -

 ستغالل املفرط لوضعية هيمنة اقتصادية عن طريق فرض شروط متييزيةاال -

 نتداب التعسفي إلطارات وأعوان كانوا  املنافسة غري الشريفة عن طريق اال      -

 .يعملون لدى شركة منافسة
 

اس ـة غزل األكي  ـشرك:  ستغالل املفرط لوضعية تبعية اقتصادية    اال  -1

 :بوبضد ديوان احل

 
 بقضية لدى جملس    1999 ماي   15تقدم مصرف غزل األكياس بتاريخ      

املنافسة ضد ديوان احلبوب يتهمه فيها مبخالفة قواعد وتراتيب الصفقات العمومية            
ستغالل املفرط  الكما يتهمه با  .  غراقوقانون املنافسـة واألسعار وممارسة سياسة اإل     
 املعدة خلزن   "اجلوت"كياس من مادة    لوضعية تبعية اقتصادية وذلك لدى اقتنائه لأل      

 .وتوزيع احلبوب
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 : الوقائـــع - أ
 

الوطين قتصاد   وبقرار من وزارة اال    1993كان ديوان احلبوب لغاية سنة      
مث نتاجهم  إ من املنتجني احملليني يف حدود طاقة        "اجلوت"يقتين حاجياته من أكياس     
 .  نتائج مواسم احلبوب وختتلف هذه الكميات حسب.يستكمل الباقي من اخلارج

 

قتصادي  ويف نطاق سياسة التحرير اال      1993إال أنه وابتداء من سنة       
ة أصبح الديوان يغطي حاجياته      يرساء قواعد املنافسة احلرة بالسوق الداخل       إو

وحاجيات التعاضديات املركزية عن طريق طلب عروض دويل تشارك فيه              
عارضة يف العرض الدويل الذي مت يوم   وقد شاركت ال  .  املؤسسات التونسية واألجنبية  

لغاؤه من طرف جلنة الصفقات وتعويضه باتفاق       إالعرض مت   لكن    1999 فيفري   25
هذه ، وهو ما دفع     ختيار عليها مباشر شاركت فيه العارضة مرتني دون أن يقع اال        

  .قضية لدى جملس املنافسةإىل تقدمي األخرية 
 

 :القـــرار - ب
 

 وبعد 2001 مارس 15طار الدائرة الثانية بتاريخ نظر الس يف القضية يف إ  
امللحوظات ديوان احلبوب وعلى ضوء     الذي قدمه   رد  الدراسة مستندات العارضة و   

 صدرأاملتعهدة بامللف   املقررة  أعدته  التقرير الذي   اليت أدىل ا مندوب احلكومة و     
 :القرار التايلالس 

 

 مبخالفة الديوان   نيث املتعلق  يف ما خيص املستند األول والثاين والثال        -
لقواعد وتراتيب الصفقات العمومية وقانون املنافسة واألسعار وممارسة         
سياسة اإلغراق اعترب الس أن مراقبة ومتابعة تطبيق التراتيب املتعلقة            
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صي الديوان من   فمسايرة سياسة اإلغراق وت     و بالصفقات العمومية   
وبالتايل أخرى  ظار جهات خمتصة    من أن أعمال  التزاماته إزاء العارض هي     

 .ال شأن للمجلس ا
اعترب الس أن   فقد  الرابع املأخوذ من التبعية اإلقتصادية       أما عن املستند     -

أحكام تطبيق  لعزوف الديوان عن شراء منتوجات العارضة إمنا هو نتيجة          
ق  املتعل 1989 أفريل   22املؤرخ يف     442عدد  جملة احملاسبة العمومية واألمر     

 .بالصفقات العمومية
 

كما اعترب أنه على فرض وجود تبعية اقتصادية للمزود إزاء احلريف فإن             
رفض الديوان شراء منتوج مصرف غزل األكياس ال جيعل هذه املمارسات خاضعة            

العارض شارك يف طلب العروض     طاملا أن    من قانون املنافسة واألسعار      5للفصل  
  .وجهوأقصى من جراء ارتفاع مثن منت

 

وبناء على ما سبق قرر الس رفض الدعوى أصال كما قرر أن يتعهد              
 املعدة  "اجلوت"تلقائيا بدراسة املمارسات املخلّة باملنافسة يف قطاع توزيع أكياس           

 .خلزن ونقل احلبوب
 
  :اإلشكاليات القانونية اليت يطرحها هذا القرار - ت

 

 1999 ماي   10ؤرخ يف   امل  41عدد  ملنافسة واألسعار   القد منح قانون    
 جملس املنافسة إمكانية التعهد التلقائي يف صورة سحب         )جديد(  11ضمن الفصل   

األطراف للدعوى أو يف حال بينت التحقيقات يف قضية منشورة لديه وجود               
 إالّ أنّ   ممارسات خملّة باملنافسة يف سوق ذات صلة مباشرة بالسوق موضوع الدعوى          

 املؤهلة ألخذ ذلك القرار إذ اقتصر مل حيدد اجلهة ور  من القانون املذك11الفصل 
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ميكن للمجلس أن يتعهد بالقضية من تلقاء        "على التنصيص على أنه      
يرجع إىل رئيس الس بصفته املمثل      ومل يوضح إن كان ذلك اإلجراء       ..."  نفسه

تعهدة بامللف  اجللسة العامة أو الدائرة امل    القانوين هلذه اهليئة أم أن القرار من أنظار          
األصلي ؟ وهل أن قرار التعهد التلقائي هو جزء من القرار املتعلق بالقضية األصلية أم  
يكون صلب قرار منفصل؟ وال شـك يف أنّ فقه القضاء سوف يتدخل لتوضيح              

 .كل هذه املسائل اإلجرائية
 

 

:  املفرط لوضعية هيمنة اقتصادية عن طريق فرض شروط متييزية         ستغاللاال  -2

اجلمعية الوطنية للمهندسني اخلرباء يف قيس        (2001 لسنة   4عدد  قضية  لا

 :)األراضي ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز
 

 

 

س األراضي  ـني اخلرباء يف قي    ـتقدمت اجلمعية الوطنية للمهندس    
 بقضية لدى جملس املنافسة ضد الشركة التونسية للكهرباء         2000 أكتوبر   3خ  ـبتاري

فيها هذه األخرية بالقيام مبنافسة غري شريفة يف طلب العروض الذي            والغاز تتهم   
 واملتعلّق بأعمال قيس األراضي يف نطاق برنامج         2000 مارس   8قامت به بتاريخ    

 .التنمية الريفية
 
 

 :الوقائـــع - أ
 عن طلب   2000 مارس   8أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ       

ول بصندوق  ـار تطبيق برنامج التنمية الريفية املم     عروض للقيام بأشغال قيس يف إط     
 .2001-2000 الوسط واجلنوب خالل سنة - جبهات تونس26-26
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 :وقد تضمن كراس الشروط عدة بنود هلا مساس باملنافسة تتعلق 
 

عتماد طريقة فرز تقنية قدمية مل تعد تتماشى والتقنيات احلديثة             با -
 3ه  ـ نقاط ملن ل   6 طاوالت تصوير، و   3ميلك   نقاط ملن    6املتداولة حيـث متنح    

،  أشخاص 3 فرق تتكون كل واحدة منها من         9 نقطة ملن له     18ن و ـمصوري
ستغناء على فريق للتصوير بالعدد      اال من   متكن  االآلت احلديثة للقيس   واحلال أن 

 آليا بواسطـة طاولة رامسة      يتمان  التصوير والتخطيط   أصبح املطلوب سابقا حيث  
سوب وميكن بواسطتها القيام باألشغال عن بعد زيادة على ربح الوقت            مرتبطة حبا 

 .والدقة يف الرسم
 نقاط لكلّ صفقة فاز فيها      5  املتمثّل يف منح   اجلدد و   املهندسني وضع شرط يزيح  ب -

وهذا الشرط يقلّل من حظوظ       . ألف دينار  100املشارك سابـقا ويتعدى مبلغها     
الشركة التونسية للكهرباء والغاز نظرا حلجم      املؤسسات اليت مل تتعامل سابقا مع       

 املنافسة لفرضوقد طلب ممثل اجلمعية من الس التدخل       .  ونوعية هذه الصفقات  
 .الشريفة يف طلب العروض موضوع الدعوى

 

 :القرارمنطوق ارسات املذكورة ومالتحليل القانوين للم - ب
 

مة بعدم متتع   من حيث الشكل اعترب جملس املنافسة أنّ دفع مندوب احلكو         
اجلمعية الوطنية للمهندسني اخلرباء يف قيس األراضي بأهلية القيام أمام الس يف غري             
طريقه ، نظرا إىل أنها تنتمي حسب قانوا األساسي إىل املنظّمات املهنية املؤهلة              

 .رمن قانون املنافسة واألسعا) جديد (11قانونا إلثارة الدعاوى وفقا ألحكام الفصل 
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أما من حيث األصل فقد جاء بتقرير ختم األحباث أنّ املمارسات              
 جديد من قانون املنافسة واألسعار حيث أا ترمي إىل          5املذكورة تتناىف مع الفصل     

احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق واحلد من املنافسة احلرة فيها وإىل حتديد              
 .التقدم التقين
 

ستغالل ومينع أيضا اال  :  " القانون ما يلي      من 3 الفقرة   5وقد جاء بالفصل    
ركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها أو لوضعية             ـملـاملفرط  

تبعية اقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين ممن ال تتوفّر هلم حلول بديلة                
املفرط ستغالل  وميكن أن تتمثل حاالت اال    .  للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات     

متناع عن البيع أو الشراء أو      لوضعية هيمنة أو حالة تبعية اقتصادية خاصة يف اال         
تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض               
شروط متييزية أو قطع العالقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض              

ال بطالنا مطلقا حبكم القانون كل      ويكون باط .  اخلضوع إىل شروط جتارية جمحفة    
 ".التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي يتعلّق بإحدى املمارسات احملجرة ذا الفصل 

 

 يف هذه   2001 ماي   24لستها املنعقدة يف    جبوقد نظرت الدائرة األوىل     
القضية واعتربت أن عزوف املدعى عليها عن إدخال التقنيات احلديثة للقيس إىل             

الكالسيكية بكراس شروط طلب العروض هو عمل خمالف ألحكام         جانب الطريقة   
صدت باب املنافسة احلرة يف وجه      أو من قانون املنافسة واألسعار إذ أنها        5الفصل  

 مرجع  املهندسني املساحني الذين يستعملون التقنيات احلديثة كما اعتربت أن شرط
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قتضاء ه عند اال  مقدم العطاء حيد  من املنافسة ويتعين إلغاؤه وتعويض          
 .ملشاركنيجلميع امبقياس يوفر نفس احلظوظ  

 

 

 :وبناء على ذلك أصدرت الدائرة األوىل قرارها القاضي
 

كراس شروط اإلعالن   "إلزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتعديل        ب -
 وذلك بإدراج نظام آخر     "عن طلب العروض املتعلقة بقيس األراضي     

 .حلديثة إىل جانب النظام الكالسيكيصلبه يتعلّق بالوسائل ا
لغاء العدد التفاضلي املسند للمقاولني الذين أجنزت معهم         إإلزامها ب  ب -

 . مشاريع سابقة

 .عالمها ذا القرارإ أشهر من تاريخ 6القيام بالتعديل املذكور يف ظرف  ب-
 ). د15.000( مخسة عشر ألف دينار قدرهاتسليط غرامة مالية عليها  ب-

 

  : اليت يثريها قرار الساإلشكاليات القانونية) ج(
 

 

العارض عريضة الدعوى على قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز أسس 
ي ذ دون حتديد القانون ال     الصادر عنها،  مبنافسة غري شريفة يف إطار طلب العروض      

 . عليها بانتهاكهىقامت املدع
 

 رب أن تلك املمارسات   وقد صحح الس يف قراره هذا النقص إذ اعت         
سالفة من قانون املنافسة واألسعار ألن الشركة        )  جديد(  5لفصل  لة  فلا خم تشكل
  املساحني املهندسنيصدت باب املنافسة احلرة يف وجهأوتكون بذلك قد الذكر 
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، وحصرت طلب العروض بصفة غري مباشرة يف         الذين يستعملون التقنيات احلديثة   
 .دميةالذين يستعملون الطرق الق

 

 

 وعلى ضوء ذلك القرار يكون جملس املنافسة قد اعتمد توجها يقر             
فللمجلس الصالحيات الكاملة على    .   السند القانوين الذي حيدده املدعي     بتصحيح

املضمنة بعريضة الدعوى واملمارسات اليت يتم اكتشافها لدى القيام          الوقائع  ضوء  
انوين املناسب لتشخيص تلك    بعملية البحث والتحقيق أن يرتكز على السند الق        

 . املمارسات املخلّة باملنافسة

 

 من  5ومن جهة أخرى، اعترب الس أن تلك املمارسات خمالفة للفصل            
 باب املنافسة احلرة يف وجه       غلق"قانون املنافسة واألسعار باعتبارها تؤدي إىل        

نص القرار مع    ومبقارنة   ."ن املساحني الذين يستعملون التقنيات احلديثة     ـاملهندسي
ميكن إدماجه ضمن   "  د باب املنافسة احلرة   اص إي "ميكن اعتبار أن    5مضمون الفصل   

احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو       " اليت منعت    5الفقرة األوىل من الفصل     
 ".احلد من املنافسة احلرة فيها

 

نتداب التعسفي إلطارات وأعوان    املنافسة غري الشريفة عن طريق اال        -3

 : يعملون لدى شركة منافسة للشركة صاحبة الدعوىكانوا

 ."أوترونيك"قضية شركة األثري ضد شركة  -
 
قضية السيدة شهلة بنت حممد صاحل احلاجي ضد السيد حممود             -

 .علوي
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لكترونيك، بينما تتعلق الثانية بقطاع      مبيدان اإل األوىل  تتعلق القضية   
ى املدعى عليهما انتداب أعوان     ويف كلتا احلالتني يعاب عل    .  الصناعات التقليدية 

    عيتني وذلك بإغرائهم بأجور مرتفعة مما تسبب       وإطارات كانوا يشتغلون لفائدة املد
 .هلما يف صعوبات اقتصادية ومالية

 

ة بتاريخ ـرة الثانيـن عن الدائـه الصادريـس يف قراريـوقد اعترب ال
ت املنصوص عليها    ضمن املمارسا   تندرج  أن تلك املمارسات ال    2001 مارس   15

وعلى هذا األساس .  ال تدخل ضمن مشموالت الس فهيبالفصل اخلامس وبالتايل
وميكن تفسري قرار   .  ختصاص يف القضيتني املذكورتني   قرر رفض الدعوى لعدم اال    ت

 الرفض بأن الس يعترب أن اخلالفـات اليت تنشأ بني مؤسستني أو بني شخصني             
  . ال تدخل ضمن مشموالتهى السري العادي للسوقدون أن تكون هلا انعكاسات عل

 

مثل تلك   اعتبار   ال شيء مينع جملس املنافسة من     ف  من حيث املبدإ   أنه   إال
ستغالل مفرط ملركز عندما تكون نتيجة ال ضمن مشموالته منضويةاخلالفات الثنائية 

 .هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية
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II  -   لمنشورة لدى المجلس والتي ال تزال      القضايا ا

 :بصدد البحث
 

  يف طورقضايا ال تزال مخسة 2001   يف اية سنةلدى جملس املنافسةبقيت 
شركة مسابك  :  من طرف مؤسسات اقتصادية وهي     منها  أربعة  البحث رفعت   

 يف حني   ومؤسسة أبو وليد للتكرير وجويل كوير،      "  طوطال" وشركة   حديدان
قطاع أكياس اجليت   يف  ة إثر تعهد تلقائي قام به الس         مسارسمت القضيـة اخل  

 .املعدة خلزن ونقل احلبوب
 

 

 :قضية شركة مسابك حديدان ضد شركة املسابك وامليكانيك -1
 

 إثر إحالة صادرة    2000 أفريل   1تقدمت شركة مسابك حديدان بتاريخ      
امليكانيك تتهم  عن وزارة التجارة بقضية لدى جملس املنافسة ضد شركة املسابك و          

فيها هذه األخرية بالقيام مبمارسات خملّة باملنافسة الشريفة عن طريق اإلغراق وذلك            
 .باعتمادها أسعار بيع منخفضة بصفة غري معقولة

 

 تلك األسعار املنخفضة املتبعة من طرف املدعى        سكت املدعية بأنّ  وقد مت 
ـ تسببت هلا   عليها    يف تدهور مبيعاا     مالية ضخمة متثلت باخلصوص    اتبويف صع

 .شركات صنع اإلمسنتمنها املوجهة إىل من القطع الفوالذية خاصة 
 

شركة إلجبار  التدخل  من الس    العارضة   توعلى هذا األساس طلب   
 .املسابك وامليكانيك على الكف عن تلك املمارسات
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قضية شركة طوطال تونس ضد التعاضدية املركزية للمحركات           -2

  :الفالحية

 

 قضية لدى الس   "طوطال تونس " رفعت شركة    2001 فيفري   17يخ  بتار
 فيها بالقيام مبزامحة غري      هاضد التعاضدية املركزية للمحركات الفالحية تتهم       

 .مشروعة ضد منتوجات املدعية
 

وتتمثل الوقائع يف قيام التعاضدية ببيع احملروقات مباشرة إىل حمطة             
ها السيد عبد الرزاق الزايدي يف حني أن          اليت ميتلك  "طوطال"احملروقات والزيوت   

قانوا األساسي ال يسمح هلا ببيع تلك املواد إىل احملطة املذكورة بل جيربها على               
 .القيام بعملية البيع إىل منخرطيها دون سواهم

 

ومن ناحية ثانية فإن السيد عبد الرزاق الزايدي صاحب احملطة مرتبط مع            
صري التزم مبقتضاه بالتزود باحملروقات       بعقد شراء ح    "طوطال تونس "شركة  

 .والزيوت من العارضة فقط
 

أن خسائرها بلغت نتيجة تلك املمارسات مليونني       ب العارضة   متسكتوقد  
وعلى هذا األساس طلبت من الس التدخل لدى التعاضدية          .  لف دينار أومائة  

 .نافسةجلربها على الكف عن تلك املمارسات املخلة بامل
 

 :كة أبووليد للتكرير ضد الديوان الوطين للزيتقضية شر -3

 بقضية لدى جملس    2001 أكتوبر   17تقدمت شركة أبو وليد للتكرير بتاريخ       
املنافسة ضد الديوان الوطين للزيت تتهم فيها هذا األخري بعدم احترام قواعد املنافسة             
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بعض  غرار   الرتيهة وذلك برفضه متكني املدعية من حصة لتكرير الزيوت النباتية على          
 .املؤسسات األخرى العاملة يف هذا القطاع

 

ون عدد  ـوقد كلفت وزارة التجارة الديوان القومي للزيت ، طبقا للقان         
 واملتعلق بإعادة تنظيم الديوان، بتوريد      1994 فيفري   24 املؤرخ يف    1994 لسنة   37

عها  طن سنويا قصد توزي    170.000حاجيات البالد من الزيت النبايت املقدرة بـ        
 .على إحدى عشرة مؤسسة منتفعة حبصص لتكريرها لفائدة الديوان

 

 املدعية ضمن قائمة املؤسسات املنتفعة حبصص التكرير         إدراج ونظرا لعدم 
فقد تقدمت بقضية يف الغرض لدى جملس املنافسة وهي حاليا بصدد البحث               

 .والتحقيق
 
 
 

  :ونقل احلبوبالتعهد التلقائي يف قضية أكياس اجليت املعدة خلزن  -4
 

 أصال الدعوىرفض قـررت الدائرة الثانيـة  2001  مارس15خ ـبتاري
لعدم وذلك  القضية املرفوعة من طرف مصرف غزل األكياس ضد ديوان احلبوب           يف  

عهد تلقائيا بقضية   كما قررت أن تت   وجود استغالل مفرط لـوضعية تبعية اقتصادية       
نافسة يف قطاع توزيع أكياس اجليت املعدة        فرعية موضوعها املمارسات املخلّة بامل    

 .خلزن ونقل احلبوب
 

 

 

 

 :قضيــة جولــي كويــــر  -5
 

يتعلق موضوع هذه القضية مبمارسات خملة باملنافسة يف قطاع صنع            
حلقائب "  حيـاة الذر "وتتمثل هذه املمارسات يف ترويج شركة       .  احلقائب من اجللد  
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" مصنوع يف إيطاليا وجرار هانون باريس     "مصنعـة يف معملها كتبت عليها عبارة       
" جويل كوير "وبيعها بأسعار منخفضة، فضال عن انتداا ألعوان وعملة من شركة           

كما أا تعيب على    .  والتزود بطرق غري شرعية من خمازن معملها باملواد األولية         
ل أمثلة قيامهما مبمارسات خملة باملنافسة تتمثل يف نق" ساطع وازدهار الزياين  "االخوة  

املسجلة باملعهد  "  العالمة"وتروجيها يف السوق على أا سلع        "  جويل كوير "صنع  
إال أن العارضة   ".  جويل كوير "القومي للمواصفات وامللكية الصناعية على ملك        

سحبت القضية، وقد مت توجيه التقرير إىل األطراف للرد عليه قبل تعيينها جللسة               
 .املرافعة
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 امللحقـــــــــــات

 

 

 

 يف  2001 مـارس   15 مـؤرخ فـي    2001 لسنـة   1قـرار عـدد    -
 الدعوى املقدمة من طرف الشركة التونسية لإللكترونيك 

 
 يف  2001 مـارس   15 مـؤرخ فـي    2001لسنـة   2 قــرار عـدد     -

 الدعوى املقدمة من طرف شهلة بنت حممد صاحل احلاجي

 
 يف  2001 مـارس   15 مـؤرخ فـي    2001 لسنـة   3 قــرار عـدد     -

 الدعوى املقدمة من طرف مصرف غزل األكياس

 
 يف  2001 مـاي   24 مـؤرخ فـي    2001 لسنـة   4 قــرار عـدد     -

الدعـوى املقدمـة من طرف اجلمعية الوطنية للمهندسني اخلـرباء يف قيـس            
 األراضي
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        اجلمهوريـة التونسيـة

***     

 جملـس املنـافســة

 

 2001 سنــة 1رار عــدد قــ

 2001 مــارس 15مـؤرخ فـي 

 صـادر عـن جملـس املنافســة

 فــي الدعــوى املقدمـة

 مــن طــرف الشركـة التونسيـة 

 لاللكترونيــك

  2/2000: عــــدد

 نــــزاع: امللـــف

  االلكترونيـك: القطــاع

 

 بيــــــن

 

  القانوينالشركة التونسية لاللكترونيك يف شخص ممثلها

 - تونس– 1002 شارع خري الدين باشا 27الكائن مقره بـ

 و

 شركة أوترونيك يف شخص ممثلها القانوين

 – بئر الباي –الكائن مقره باملنطقة الصناعية بربج السدرية 
 

 )دائرة(إن جملس املنافسة 
 

 بعـد اطالعـه،

 

ة املديرة على عريضة الدعوى املقدمة من طرف سنية العالين بوصفها الرئيس      
 2/2000العامة للشركة التونسية لاللكترونيك واملرسـمة بكتابـة الس حتت عدد 

 واملتضمنة ملمارسات تذكر أا غري مشروعة قامت ا شركة          2000 ماي   27بتاريخ  
 .أوترونيك وتطلب إذن التدخل لدى هذه األخرية حىت تكف عن أفعاهلا
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 املتعلق  1991جويلية  29رخ يف    املؤ 1991 لسنـة   64وعلى القانون عدد    
 باملنافسة واألسعار وعلى النصوص املعدلة له،

 

 املتعلق بضبط 1996 سبتمرب 9 املؤرخ يف 1996 لسنة 1567وعلى األمر عدد 
 طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

 

بضبط  املتعلق   1996 سبتمرب   9 املؤرخ يف    1996 لسنة   1038وعلى األمر عدد    
 املـؤرخ  1999 لسنـة   1515تركيـبة جملـس املنافسـة واملتمم باألمـر عـدد       

 2000 أفريل   10 الـمؤرخ يف    2000 لسنـة   738واألمر عـدد     1999 جويلية   5يف  

 ،2000 سبتمرب 12 املـؤرخ يف 2000 لسنــة 1993واألمــر عـدد 
 

 وعلى باقي األوراق املظروفة بامللف،
 

 إىل املقرر السيد حممود بن مامية       2001 مارس   1ة يوم   وبعد االستماع جبلس  
يف شرح تقريره وإىل العارضة وإىل املقرر العام السيد أنور الزمريل وإىل مندوب               
احلكومة السيد حممد بن فرج وتسجيل عدم حضور من ميثل شركة أوترونيك              

 .2001 مارس 15أخرت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار يوم 
 

 اولـة،وبعـد املد
 

حيث يذكر الرئيس املدير العام للشركة التونسية لاللكترونيك أن شركة           
أوترنيك بربج السدرية متواجدة بنفس املنطقة الصناعية، قد متكنت من انتداب كل            
من مدير االنتاج واملسؤول عن اجلودة واملسؤول عن االعالمية ورئيس القسم الفين            

مما اجنر عنه ضرر فادح متثل يف فقداا         وستة عمال عارضة عليهم أجورا مغرية        
إلطارات تكبدت مصاريف باهضة لتكوينهم ويف اضطراب االنتاج مما جعلها ال            

 .تف بتعهداا إزاء حرفائها وخاصة شركة فيليبس
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 املتعلق  1991 لسنة   64من القانون عدد    )  جديد  (9وحيث نص الفصل    

 تنظر يف املمارسات املخلة باملنافسة      باملنافسة واألسعار أن جملس املنافسة هيئة خاصة      
 .منه) جديد (5واملنصوص عليها بالفصل 

 

منه املذكور أعاله على أن تلك املمارسات       )  جديد  (5وحيث نص الفصل    
تكمن يف األعمال املتفق عليها ويف االتفاقات ويف االستغالل املفرط لوضعية هيمنة            

 .ويف حالة التبعية االقتصادية
 

ل املشتكى منها مثلما ذكرت آنفا ال م املمارسات          وحيث أن األعما  
 .املذكور وهي من أنظار جهات أخرى) جديد (5املنصوص عليها بالفصل 

 

على أن الس يصرح بقرار يقضي برفض       )  جديد  (19وحيث نص الفصل    
 .الدعوى إذا كانت الوقائع ال تدخل ضمن مشموالته

 

 وهلــذه األسبــاب

 :قرر ما يلي
 . رفض الدعوى لعدم االختصاص:دفصل وحيـ

 

 مارس  15وصدر هذا القرار عن الدائرة الثانية يف جلستها املنعقدة يوم             
 برئاسة السيد رضا املاجري النائب الثاين وعضوية السيدة حياة بن زيد               2001

 .والسادة عبد الرؤوف بن الشيخ ونذير محادة وحممد احلبيب الوحيشي
 
 

 تـب القـــار        الكا      الرئيــس
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      الجمهوريـة التونسيـة

***                

       جملــس املنافســـة

 
 2001 لسنـة 2قــرار عــدد

 2001 مــارس 15مـؤرخ فـي 

 صـادر عـن جملـس املنافســة

 فــي الدعــوى املقدمـة 

 صالــح احلاجــيمــن طــرف شهلـــة بنــت حممــد 

  4/2000: عــــدد

 نـــــزاع: ـــفاملل

 الصناعات التقليدية: القطــاع

 بني

 

 شهلـــة بنــت حممــد صالــح احلاجي الكائن مقرها

 مبرطبات األفراح ماجل بلعباس من والية القصرين

 و

 حممود علوي الكائن مقره مبنطقة ماجل بلعباس

 والية القصرين

 
 )دائرة (إن جملس املنافسة

 

 بعد اطالعه،
 

وى املقدمة من طرف شهلة بنت حممد صاحل احلاجي           على عريضة الدع  
 واملتضمنة ملمارسات 2000 أكتوبر9 بتاريخ 4/2000واملرمسة بكتابة الس حتت عدد 

 تذكر أا غري مشروعة قام ا حممود علوي طالبة اإلذن بالكف عنها،
 

 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64وعلى القانون عدد    
 فسة واألسعار وعلى النصوص املعدلة له،باملنا
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 املتعلق بضبط 1996 سبتمرب 9 املؤرخ يف 1996 لسنة 1567وعلى األمر عدد 
 طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

 

 املتعلق بضبط 1996 سبتمرب 9املؤرخ يف  1996 لسنة 1038وعلى األمر عدد   
 5 املـؤرخ يف    1999 لسنـة   1515 باألمر عـدد    تركيبة جملس املنافسـة واملتمم   

 واألمر عدد   2000 أفريل   10 املؤرخ يف    2000 لسنة   738 واألمر عدد    1999جويلية  
 ،2000 سبتمرب 12 املؤرخ يف 2000 لسنة 1993

 

 وعلى باقي األوراق املظروفة بامللف،
 

مية  إىل املقرر السيد حممود بن ما      2001 مارس   1وبعد االستماع جبلسة يوم     
يف شرح تقريره وإىل كل من الطرفني وإىل املقرر العام السيد أنور الزمريل وإىل                
مندوب احلكومة السيد حممد بن فرج أخرت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار            

 .2001 مارس 15يوم 
 

 وبعد املداولة،
 

حيث تذكر شهلة بنت صاحل احلاجي منتجة زربية مبنطقة ماجل بلعباس من            
قصرين أن املدعو حممود علوي منتج زربية بنفس املنطقة يعمد إىل انتداب             والية ال 

الفتيات الاليت تقوم العارضة بتكوينهن وإىل ختفيض األسعار عند كساد السوق وإىل            
" السدادي"وبابدال  .  حماولة الدخول إىل املناطق الريفية اليت تعمل فيها العارضة         

 .وتعويضها بأخرى لفائدته
 

 املتعلق  1991 لسنة   64من القانون عدد    )  جديد  (9ل  وحيث نص الفص  
باملنافسة واألسعار أن جملس املنافسة هيئة خاصة تنظر يف املمارسات املخلة باملنافسة            

 .منه) جديد (5واملنصوص عليها بالفصل 



 "جملس املنافسة              "  التقريـر السنـوي �

 
 

 53

 

منه املذكور أعاله على أن تلك املمارسات       )  جديد  (5وحيث نص الفصل    
ويف االتفاقات ويف االستغالل املفرط لوضعية هيمنة       تكمن يف األعمال املتفق عليها      

 .ويف حالة التبعية االقتصادية
 

وحيث أن األعمال املشتكى منها مثلما ذكرت آنفا ال م املمارسات             
 .املذكور وهي من أنظار جهات أخرى) جديد (5املنصوص عليها بالفصل 

 

 برفض  على أن الس يصرح بقرار يقضي     )  جديد  (19وحيث نص الفصل    
 .الدعوى إذا كانت الوقائع ال تدخل ضمن مشموالته

 
 وهلـــذه األسبــاب

 :ّر ما يلي قر
 . رفـض الدعـوى لعـدم االختصـاص:فصل وحيد

 
 مارس  15وصدر هذا القرار عن الدائرة الثانية يف جلستها املنعقدة يوم             

بن زيد  برئاسة السيد رضا املاجري النائب الثاين وعضوية السيدة حياة              2001
 .والسادة عبد الرؤوف بن الشيخ ونذير محادة وحممد احلبيب الوحيشي

 

 

 الكاتـب القـــار      الرئيـــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة

***           

 جملـس املنافســة

 
 2001 لسنــة 3قــرار عــدد 

 2001 مــارس 15مـؤرخ فـي 

 صـادر عـن جملـس املنافســة

 قدمـة     فـي الدعــوى امل

 من طـرف مصـرف غـزل األكيـاس

 5/99: عــــدد

 نـــــزاع: امللـــف

 توزيع األكياس املعدة: القطــاع

             لنقل وخزن احلبوب                                

 بني

 

 مصرف غزل األكياس يف شخص ممثله القانوين

  سيدي حسني السيجومي4862القاطن مبقره بنهج 

 األستاذ عبد الرؤوف العيادي الكائنينوبه 

 -تونس- شارع باب بنات34مكتبه بـ

 و

 ديوان احلبوب يف شخص ممثله القانوين

  ج آالن سافاري ينوبه30القاطن مبقره 

 األستاذ زهري العطار الكائن مكتبه

 -تونس- ج هوالندة 12

 

 )دائرة(إن جملس املنافسة 
 

 بعـد اطالعــه،

 

ملقدمة من طرف األستاذ عبد الرؤوف العيادي       على عريضة الدعوى ا   
نيابة عن مصرف غزل األكياس يف شخص ممثله القانوين واملرمسة بكتابة الس             
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 واملتضمنة ملمارسات يذكر أا غري       1999 ماي   15 بتاريخ   5/99حتت عدد   
مشروعة قام ا ديوان احلبوب ويطلب اذن اختاذ االجراءات الالزمة ضده طبق ما             

  قانون املنافسة واألسعار،يقتضيه
 

 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64وعلى القانون عدد    
 باملنافسة واألسعار وعلى النصوص املعدلة له،

 

 املتعلق  1996 سبتمرب   9املؤرخ يف     1996 لسنة 1567وعلى األمر عدد    
 بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أ عمال جملس املنافسة،

 

 املتعلق  1996 سبتمرب   9 املؤرخ يف    1996 لسنة   1038وعلى األمر عدد    
 الـمؤرخ  1999 لسنـة   1515بضبط تركيبة جملس املنافسة واملتمم باألمر عـدد        

 واألمر  2000 أفريل   10 املؤرخ يف    2000 لسنة   738 واألمر عدد    1999 جويلية   5يف  
 ،2000 سبتمرب 12 املؤرخ يف 2000 لسنة 1993عدد 

 

 إىل املقررة السيدة فاطمة ملني      2001 مارس   1االستماع جبلسة يوم    وبعد  
يف شرح تقريرها وإىل كل من حمامي الطرفني وإىل مالحظات املقرر العام السيد              
أنور الزمريل ومندوب احلكومة السيد حممد بن فرج أخرت القضية للمفاوضة             

 .2001 مارس 15والتصريح بالقرار يوم 
 

 وبعـد املداولــة،
 

 )II(واألسباب  )  I(املعطيات  صدر القرار اآليت نصه اعتمادا على        أ
 :التالية
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  اإلطار العام لقطاع األكياس املعدة لنقل وخزن احلبوب-أ 

 
متيزت فترة أواخر السبعينات بتركيز الصناعات املعملية وانغالق اقتصادي         

 تركيز  ويف هذا احمليط وقع   .  حيث يقتصر مبدئيا على استهالك ما ينتج حمليا        
صناعة اجليت ونشأت عالقة جتارية خاصة بني مصنعي األكياس وديوان             
احلبـوب تتمثـل يف برجمة الكمية اليت ميكن انتاجها حمليا ويقتنيها بسعر              

إال إن هذه   .  مصادق عليه ويستورد باقي حاجياته عن طريق طلب عرض دويل         
 االقتصادي اليت   العالقة التجارية اخلاصة تغريت تدرجييا مع سياسة التحرير         

يقتين كل حاجياته من األكياس       1993انتهجتها الدولة وأصبح الديوان منذ سنة       
 1989 لسنة   442عن طريق طلب العرض الدويل تطبيقا ألحكام األمر عدد            

 واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ميكن أن يشارك        1989 أفريل   22املؤرخ يف   
رة هؤالء على مزامحة املشاركني األجانب يف       وإزاء عدم قد  .  فيه املنتجون احملليون  

وزير (العرض الدويل وذلك نتيجة ارتفاع كلفة انتاجهم تدخل وزير الصناعة            
لدى وزير الفالحة قصد السماح للديوان باقتناء كمية األكياس         )  االقتصاد سابقا 

 .1996 املخزونة لديهم وحصل ذلك عديد املرات إىل حد سنة
 

 دراســة الســوق -ب

 

تتميز سوق األكياس املعدة لنقل وخزن احلبوب بقلة املنتجني إذ يوجد           
كما تتميز أيضا بنقص كبري يف عرض       .  حاليا منتجان احدمها توقف عن االنتاج     

فطاقة انتاج املصنـع التونسـي ال تتجـاوز      .  املنتوج احمللي مقارنة باحلاجيات   
 ماليني و   4تتراوح بني    مليون كيس سنويا بينما تقدير احلاجيات من األكياس          2
 مليون كيس خالل العشرية األخرية مع املالحظة أن طلب األكياس مرتبط             12
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ارتباطا وثيقا باملناخ الطبيعي وبالتايل فهو غري منتظم ناهيك أن ديوان احلبوب             
 .  كل سنة مث أصبح كل سنتني1993كان يقتين حاجياته إىل حدود سنة 

 

إىل جانب الديوان الذي يقتين سنويا ومن مستعملي األكياس جند أيضا 
 . مليون كيس التعاضديات الفالحية وبعض اخلواص3،6مبعدل 

 

 انتهج الديوان   1996ومن جهة أخرى، جتدر املالحظة إىل أنه يف سنة           
 :استراتيجية جديدة تتمثل فيما يلي

 
 اقتناء الديوان حاجياته وحاجيات التعاضديات عن طريق طلب          -

 .نحها تسهيالت يف الدفع على مشتريااعرض دويل موحد وم

 بيع األكياس إىل الفالحني بعد أن كان يكتريها وذلك بثمن به              -
هامش ربـح بالرغـم من أن الـس الوزاري املنعقـد           

 قرر أن يكون هذا السعر هو سعر التكلفة         1996 ماي   6بتاريـخ  
 .املعدلة مع إضافة مصاريف النقل

 
 الـــس -ج

 

 ات المثارةات المثارةات المثارةات المثارةالممارسالممارسالممارسالممارس* 
 

 104حيث ينسب حمامي العارض إىل ديوان احلبوب خرقه ألحكام الفصل    
من جملة احملاسبة العمومية والتراتيب املتعلقة بالصفقات العمومية وممارسته لسياسة          
االغراق اليت تتوخاها دول جنوب آسيا وتنصله من التزاماته التعاقدية وخرقه             

ر لرفضه اقتناء منتوجات منوبه واحلال أنه ال         من قانون املنافسة واألسعا    5للفصل  
 .بديل له لتصريف بضاعته
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 :عن المستند األول والثاني والثالثعن المستند األول والثاني والثالثعن المستند األول والثاني والثالثعن المستند األول والثاني والثالث* 
 

حيث أن مراقبة ومتابعة تطبيق التراتيب املتعلقة بالصفقات العمومية           
وكذلك مسايرة سياسة االغراق وتفصي الديوان من التزاماته التعاقدية إزاء             

 .جهات خمتصة أخرى وبالتايل ال شأن للمجلس االعارض هي من أنظار 
 

 عن المستند الرابع المأخوذ من التبعية االقتصاديةعن المستند الرابع المأخوذ من التبعية االقتصاديةعن المستند الرابع المأخوذ من التبعية االقتصاديةعن المستند الرابع المأخوذ من التبعية االقتصادية* 
 

حيث أن عزوف الديوان عن شراء منتوجات مصرف غزل األكياس إمنا          
 442 من جملة احملاسبة العمومية واألمر عدد        104 إىل   99هو نتيجة تطبيق الفصول     

 واملنقح بالنصوص الالحقة له واملتعلق      1989   أفريل 22 املؤرخ يف    1989لسنة  
 .بالصفقات العمومية

 

وحيث أنه على فرض وجود تبعية اقتصادية للمزود إزاء احلريف مثلما           
يدعيه حمامي العارض فإن رفض الديوان لشراء منتوج مصرف غزل األكياس ال            

 من قانون املنافسة    5جيعل هذه املمارسات واحلال ما ذكر خاضعة للفصل           
واألسعار ما دام العارض شارك يف طلب العروض وأقصي من جراء ارتفاع مثن             

 . منتوجه ولذا حتتم رد هذا املستند
 

 وهلــذه األسبــاب

 :قرر ما يلي
 . رفـض الدعوى أصـال:الفصل األول

 التعهد تلقائيا بدراسة املمارسات املخلة باملنافسة       :الفصل الثاين 
عدة خلزن ونقل   يف قطاع توزيع أكياس اجليت امل     

 .احلبوب
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 2001مارس 15وصدر هذا القرار عن الدائرة الثانية باجللسة املنعقدة يوم    
برئاسة السيد رضا املاجري النائب الثاين وعضوية السيدة حياة بن زيد والسادة            

 .عبد الرؤوف بن الشيخ ونذير محادة وحممد احلبيب الوحيشي
 
 
 
 
 

 ب القـــار             الكاتـ    الرئيـــس
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 اجلمهوريـة التونسـيـة 

***           

   جملـس املنافســة
 

    2001  لسنة 4 عــدد قـــرار

 2001  مـاي 24 فـي مـؤرخ

  املنافسـة جملـس عـن صـادر

  مبمارســات تعلّقي

 العموميــــة الصفقــاتيف 

 

 3/2000: عـــدد

 نـــزاع: امللــف

 الريفــي التنويـر: القطــاع

 

     

 بيــــن
  

  الوطنية للمهندسني اخلرباء يف قيس األراضياجلمعية

  حمل خمابرته مبكتب حماميهاالقانوين شخص ممثلها يف 

  تونس32 الكائن مكتبه بنهج ابن خلدون عدد النفايت اهلادي االستاذ 

 و

   التونسية للكهرباء والغاز يف شخص ممثلها القانوينالشركة

  تونس38 مبقرها الكائن بنهج كمال أتاتورك عدد القاطن

 
  جملــس املنافســة، إن

 

  اطالعــــهبعــد
 

 من رئيس اجلمعية الوطنية للمهندسني      املقدمة على عريضة الدعوى     -
 3/2000  عدد س حتت ـ ال بكتابةمة  ـاخلرباء يف قيس األراضي واملرس     

 التونسية للكهرباء والغاز ال حتترم لشركةا واملتضمنة أن 2000 أكتوبر 4خ ـبتاري
 00D  3980م  ـ رق رضـالعها يف طلب    ـه هي بنفس  ـيا فرضت ـشرطا أساس 

 أا كما 2001-2000 يتعلق بأعمال قيس االراضي لسنة 2000 مارس 8 خـبتاري
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ال تطبق نظاما حمينا يتماشى والتقنيات احلديثة الختيار أحسن عرض تقين              
ولذا فهو يطلب من الس     .  ضني حتد من املنافسة    على العار  شروطاوتفرض  

 مبراجعة كراس شروط اعالن طلب العروض بكيفية         املذكورةاإلذن للشركة   
 قيس األراضي حرة أمام كل اخلرباء        أعمالجتعل املنافسة يف طلب عروض       

 .املهندسني املساحني
 
س ـة ال ـ للكهرباء والغاز املرسم بكتاب    التونسية وعلى رد الشركة     -

 ودراسة العروض متت طبقا لكراس      فرز املتضمن أن عملية     2000 نوفمرب   8يف  
 .الشروط واحتراما لقواعد املنافسة

 
 واملتضمن أن   2001 جانفي   18 يف   املرسم وعلى ردها اإلضايف      -

 املتبعة دائما من طرف     نفسهامقاييس فرز العروض املتعلقة بقيس االراضي هي        
 إىل أا تلقت    باإلضافةالغاز ومل تثر أي اشكال       الشركة التونسية للكهرباء و   

وأخريا .   املقاوالت واختيارعريضة اجلمعية بعد أن مت الفرز الفين واملايل للعروض          
 املشاريع املنجزة   بقيمةفإن املقاييس املعتمدة لفرز العروض وخاصة املتعلقة منها         

 املدرجة  ملشاريعايستند إىل أمهية    )   دينار 100.000(سابقا من طرف املقاوالت     
ضمن طلب العروض، موضوع الرتاع وقد حددت هذه القيمة بالتوازي مع             

 قيمة املشاريع املزمع اجنازها يف كل اجلهات وعلى كل حال فالشركة هي             نفس
 العارضة وسوف تقوم بالتعديالت الالزمة إن اقتضى         مقترحاتبصدد درس   

 .األمر
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 املتعلق  1991  جويلية  29  يف  املؤرخ  1991  لسنة  64  عدد  القانون  وعلى  -
 1995 لسنة 42 عدد القانون وخاصة له املعدلة النصوص وعلى واالسعار باملنافسة

 .1999 ماي 10 يف املؤرخ لسنة 41 عدد والقانون 1995 أفريل 24 يف املؤرخ
 
 املتعلق  1996  ماي  27  يف  املؤرخ  1996  لسنة  1038  عدد  األمر  وعلى  -

 املؤرخ 1999  نةـلس  1515  ددـع  باألمر  حـواملنق  املنافسة  جملس  تركيبة  بضبط
 .2000 سبتمرب 12 يف املؤرخ 2000 لسنة 1993 عدد واألمر 1999 جويلية 5 يف
 

 املتعلق  1996  سبتمرب  9  يف  املؤرخ  1996  لسنة  1567  عدد  األمر  وعلى  -
 .املنافسة جملس أعمال وسري واملايل اإلداري التنظيم بضبط

 
 .ظروفة بامللف وعلى باقي األوراق امل-

 
 إىل السيدة فاطمة المني يف شرح تقريرها جبلسة يوم           االستماع وبعد   -

 الشركة املطلوبة وإىل مندوب     وممثل وإىل مرافعة حمامي العارضة      2001 أفريل   28
 السيد أنور الزمريل    العاماحلكومة السيد حممد بن فرج وإىل مالحظات املقرر          

 . 2001 ماي 24القرار جبلسة يوم أخرت القضية للمفاوضة والتصريح ب
 

 ،األوراق التأمل من كافة وبعد
 

 ،املداولــــــة وبعــد
 

 : على الوقائع واألسباب التاليةاعتمادا القرار اآليت نصه يصدر
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I- الوقائـــــع: 
 

 

  السـوقدراسـة )1

 
 

  بـهاملتعاملـون -    أ

 
 

 اليت   أشغال القيس والرسومات لألراضي    الرتاع السوق، موضوع    تـشمل 
 .ستقام عليها االشغال املزمع اجنازها

 
 األشغال املهندسون املساحون الذين يعملون مبكاتب وشركات        ذه يقوم

 مكتبا كلهم خواص وهم منخرطون باجلمعية       33دراسـات يـصل عددها إىل       
 . القائمة بالدعوى

 

 قيس األراضي وهو املؤسسة العمومية      ديوان جانـب هـؤالء يـوجد        إىل
ـ     ولفائدة وزارة أمالك الدولة     اإلجبارييت تنشط يف املسح العقاري      الوحـيدة ال

 . التونسيةللبالدوالشركات الوطنية كالشركة الوطنية العقارية 
 

 خاصة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز       يعملون اخلواص فإم    أمـا 
 التربية  ، وزارة التجهيز، وزارة البيئة ووزارة     الفالحةوبعـض الوزارات مثل وزارة      
 .وأيضا بعض الشركات الوطنية
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  املعامـالترقـم -ب

 
 

 للخدمات على املستوى القومي ألن املصدر        مجلي اجلزم يف رقم     يصعب
 باحصائيات يف املوضوع إال أن ممثلها        تقمالوحيد هو اجلمعية العارضة اليت مل        

قسط  مؤسسات حكومية وال   مع من رقم معامالت منخرطيها يتم         %90يذكر أن   
 فإن مشاريعها   الوزاراتأما باقي   .  األكرب منه مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز      
 .تنفذ على املدى الطويل ألسباب تتعلق بامليزانية

 
 املستعملـة التقنيـات - ث

 

 املهندسون املساحون أحد النوعني من املعدات       يعتمد باشغال القيس،    للقيام
 :التالية

 أشخاص  3 الرسم اليدوي الكالسيكي مع      طاوالت النوع األول يف     يكمن
 .اليدويللعمل امليداين وشخصني أو أكثر للرسم 

 
 يف آلة قيس الكتروين متكاملة الوظائف تعرف باسم         فيتمثل النوع الثاين    أما

Station Totale  يقوم بالرفع الطوبوغرايف    ميداين خمتصة وفريق قيس      وبرامج 
 اجلغرايف  التشفريمبا يف ذلك     وبالتسجيل الفوري واآليل لكل املعطيات         

(géocodification)  يقع معاجلة كل املعطيات يف احلاسوب ليتم استخراجها         مث 
 . التصوير اآليل يف شكل خرائط وبياناتطاولةبواسطة 
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 : خالل العشر سنوات األخريةبالصفقات الفائزة الشركات -د
 خالل العشر سنوات     التايل الشركات الفائزة بصفقات قيس األراضي      اجلدول يبني

 . الشركة التونسية للكهرباء والغازلفائدةاألخرية 
 

 

2000-2001 97-98 95-96 94-95 92-93 90-91  
X X X X X X   آ� ������ب�� 

X X X X X X ����آ� %$ �#�د !� � 

X      &'() *)�� 

X X X X X X ل /.& ا�ٌ#,م�آ� 12�� 

X X     $3&63� 5,ح ا�����آ�  

X X  X X X دي�ف ا�&3$ ه����آ�  

 X X    ن ;�ن�آ� >��� 

   X   � ()'& ا�=�;

 
 

 : للقطاع  القانويناإلطار) 2
 

 التنظيم إال أنه يوجد حاليا مشروع كراس        عدمشكال  إ القطاع من    يشكو
 .شروط لدى وزارة التجهيز
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II- لـــــسا: 
 

  حيـث الشكـلمـن

 
 دفعا يتمثل يف عدم أهلية اجلمعية الوطنية         مةاحلكو أثار مندوب    حيث

 . للقيام بالدعوى الراهنةاألراضيللمهندسني اخلرباء يف قيس 
 

من قانون املنافسة واألسعار أن الدعاوى      )  جديد  (11 نص الفصل    وحيث
 ...املنظمات املهنية أو النقابية(...) ترفع لدى جملس املنافسة من قبل 

 
 للعارضة املظروف نسخة منه بامللف       ساسياأل يتبني من القانون     وحيث

 ونيابة املصاحل املشتركة واملهنية      دراسة" منه أن هدفها هو       2وخاصة الفصل   
 ". وبذلك النهضة ا وتويل الدفاع عنهااملساحنيواألخالقية واالقتصادية ملكاتب 

 
 قد توفرت فيها شرط أهلية القيام بالدعوى        العارضة تكون بذلك    وحيث

 . ولذا فهي مقبولة شكالاألخرىفت أيضا بقية الشكليات اليت استو
 

  حيـث املوضـوعمـن

 
 املثـارة املمارسـات عـن

 
 الشركة التونسية للكهرباء والغاز خرقها       إىل ينسب ممثل العارضة     حيث

 لرفضها عند فرز طلب العرض رقم       واألسعار من قانون املنافسة     5أحكام الفصل   
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00D-3980  اضي اعتماد مقياس التقنيات احلديثة املتمثلة يف آلة         بقيس األر  املتعلق
 وبرامج خمتصة حبيث يقوم شخص أو اثنان بالرفع            الوظائفقيس متكاملة   

 لكل معطيات القيس اليت يتم معاجلتها        واآليلالطبوغرايف وبالتسجيل الفوري    
 اآليل، يف شكل رسوم وبيانات التصويرباحلاسوب ليقع استخراجها بواسطة طاولة 

 : منحيفأخذها فقط بعني االعتبار النظام الكالسيكي املتمثل و
 
 
  تصويرطاوالت 3 نقاط ملن ميلك 6 -

 مصورين 3 نقاط ملن له 6 -

 . أشخاص3 فرق تتكون كل واحدة منها من 9 نقطة ملن له 18 -
 

 يكمن يف اسناد    الذي"   ملقدم العطاء  املرجع  "شرط ينسب إليها فرض     كما
 اجنزها سابقا وهو ما يقلل من حظوظ املؤسسات         اليتل  عدد حسب قيمة األشغا   

 عن هذه املمارسات احلد من دخول       ويترتب  ;معهااملشاركة اليت مل تتعامل سابقا      
 احلد من املنافسة احلرة يف القطاع فضال على      وبالتايلمؤسسات جديدة إىل السوق     
 . بهتتقيدأن املطلوبة اشترطت شرطا مل 

 
ة ـي لسن ـ أا علمت بربنامج التنوير الريف     األخرية أجابت هذه    وحيث

. 2000 نوفمرب   7 إال يف شهر أفريل وأنه جيب تدشينه يف أجل أقصاه            2000-2001
 جهة أخرى، فإن مقاييس فرز العروض املتعلقة بقيس األراضي هي نفسها             ومن

 ومل تثر أي اشكال لتعديلها مؤكدة أن شكوى العارضة وردت           طرفهااملتبعة من   
أما كيفية  .   أن مت الفرز الفين واملايل واختيار املقاوالت       بعد أي   2000بتمرب   س 8يوم  
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 بقيمة املشاريع املنجزة سابقا من طرف املقاوالت،        املتعلقةاحتساب فرز العروض    
 . املشاريع املدرجة ضمن طلب العروضأمهيةفهذا املقياس يستند إىل 

 
ا ـ حديثة تعتمد حالي امللف، يتضح أن وسائلأوراق أنه بالتأمل من     وحيث

 إقحام التونسية للكهرباء والغاز     الشركةيف أعمال قيس األراضي وكان إذن على        
 جانب الطريقة الكالسيكية بكراس      إىلهذه التقنية احلديثة املشار إليها أعاله        

 من  5 أحكام الفصل    خالفتشروط طلب العروض وبعزوفها عن ذلك، تكون قد         
 املساحني  املهندسنيها باب املنافسة احلرة يف وجه       قانون املنافسة واألسعار لصد   

 الفرز  عمليةالذين يستعملون التقنيات احلديثة ناهيك أن منهم من انسحب قبل            
 منوأن الفائزين طيلة عشر السنوات األخرية مبثل هذه الصفقات حسبما يتبني             

قدم  ممرجع"هذا باإلضافة إىل أن شرط . اجلدول أعاله هم نفس األشخاص تقريبا
 أيضا من املنافسة وتعني الغاؤه وتعويضه عند االقتضاء مبقياس يوفر            حيد"  العطاء
  احلظوظ بالنسبة للمشاركنينفس

 

  العقوبــاتعــن
 

 املنافسة واالسعار على أنه ميكن لس        قانون من   20 نص الفصل    حيث
حلرية املنافسة   املعنيني إلاء املمارسات املخالفة      للمتعاملني أوامر   توجيه"املنافسة  

 ".معنيوذلك يف أجل 

 يعاقب" القانون املذكور على أنه        من  34 نص أيضا الفصل      وحيث
 من نفس القانون    5 عليها بالفصل    املنصوصاملتعاملون الذين جتاهلوا أحد املوانع      

من   %  5 تتجاوز هذه الغرامة نسبة      أنخبطية مالية يسلطها عليهم الس وال ميكن        
 بالبالد التونسية خالل آخر سنة      باألمرذي حققه املتعامل املعين     رقم املعامالت ال  

 ".مالية
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 حبسب خطورة األعمال املنسوبة للمتعاملني      تضبط أن هذه الغرامة     وحيث

 .لإلقتصادووضعهم االقتصادي والضرر احلاصل 
 
 

 على رقم املعامالت احملقق ضمن برنامج       واعتمادا اعتبارا ملا ذكر     وحيث
 على الشركة املطلوبة مبلغ مخسة عشر       الس، يسلط   2000ي لسنة   التنوير الريف 

اإلعالن و كراس شروط    بتعديلمع إلزامها   )  15000،د000( ارــــألف دين 
 احلديثة إىل   الوسائلقحام به نظام    إراضي وذلك ب  عن فتح طلب عروض قيس األ     

 .جانب النظام الكالسيكي وإلغاء شرط مرجع مقدم طلب العطاء
 

 ألسبـابا وهلــذه

 :قرر ما يلي 
 .صلأل شكال ويف االدعوى قبول : األولالفصل

 
 للكهرباء والغاز بتعديل كراس      التونسية إلزام الشركة     -أ

 األراضياإلعالن عن طلب العروض املتعلقة بقيس       وشروط  
دراج به نظاما آخر يتعلق بالوسائل احلديثة إىل جانب        إوذلك ب 
 .الكالسيكيالنظام 

 التفاضلي املسند للمقاوالت اليت      العددغاء   إلزامها بإل  -ب
 .اجنزت معها مشاريع
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رف ـ القيام بالتعديل املذكور يف ظ عليها  يتعني  : الثاين الفصل
 . اشهر من تاريخ إعالمها ذا القرار6

 
 غرامة مالية حددت خبمسة      عليها  تسلط  : الثالث الفصل

 ).15000،د000( راـر ألف دينـعش

 
 برئاسة  2001 ماي   24  يومدائرة األوىل جبلسة     هذا القرار عن ال    صدر

 جالل الدين والسادةالسيد حممد النيفر النائب األول وعضوية السيدة حياة بن زيد 
 احلبيب الوحيشي ومسري ماجول حبضور الكاتب القار السيد  احلبيب املهبويل وحممد 

 .كمون الذي أمن كتابتها
 
 

                         ـه يف تارخيروحر 
 

  القـــارالكاتـب      الرئيـــس
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 لــثزء الثاـالجـ  
 

 2001النشاط اإلستشاري خالل سنة 
 

 

ستشارية املناطة بعهدة جملس املنافسة هامة ومتعددة       املشموالت اال تعترب  
 .ا واختالف األطراف املعنية بالرأياالحبكم تنوع جم
 

 64من قانون املنافسة واألسعار عدد       )  دجدي  (9فقد اقتضى الفصل    
 أنه ميكن للوزير املكلّف بالتجارة من تلقاء 1991 جويلية 29 املؤرخ يف 1991لسنة 

نفسه أو بطلب من احلكومة استشارة الس حول مشاريع النصوص القانونية             
إحالة مشاريع أو    كما ميكنه    والترتيبية وكل املسائل اليت هلا مساس باملنافسة       

 .قتضاء، إىل الس إلبداء الرأي عند اال،قتصاديعمليات التركيز اال
 

ت آللمنظمات املهنية والنقابية وهي   ومن جهة أخرى خول املشرع       
يف املنافسة  باملتعلّقة    سائلامل يف   ة الس املستهلكني املصادق عليها استشار    

  .التجارة عن طريق الوزير املكلف ب وذلكالقطاعات الراجعة إليها بالنظر
 

على )  جديد  (5الفصل    نصفقد  تفاقات واملمارسات   وفيما يتعلق باال  
 يف حاالت استثنائية يرخص فيها      المتياز والتمثيل التجاري احلصري إ    منع عقود اال  

 .الوزير املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة
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وزير  على إمكانية ترخيص ال    6ونسجا على نفس املنوال، نص الفصل       
 رأي جملس املنافسة يف املمارسات واإلتفاقات املخلّة        هاملكلّف بالتجارة بعد أخذ   

باملنافسة اليت يثبت أصحاا أنها ضرورية لضمان تقدم تقنـي أو اقتصادي وأنها            
 .تدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها

 

 : ما يليعلىستشاري للمجلس يشتمل ال ا مرجع النظرويتبني مما سبق أن
 مشاريع النصوص القانونية والترتيبية -

  مشاريع أو عمليات التركيز االقتصادي-

 متياز والتمثيل التجاري احلصريعقود اال -

  تفاقات القابلة لإلعفاء من التحجرياملمارسات واال -
  بوجه عاماملنافسةتتصل ب  اليتسائل كلّ امل-

 

 القتصادية وكل مراحل   ا قطاعاتال  وتشمل هذه االستشارات كل    
 املتعلق   الفصل األول من القانون      وفقا ملضمون  اإلنتاج والتوزيع واخلدمات  

تتم مببادرة من الوزير املكلّف بالتجارة       و  اختيارية  تبقى ، إالّ أنها  باملنافسة واألسعار 
املنظّمات املهنية والنقابية أو    أو من   من تلقاء نفسه أو بواسطته بطلب من احلكومة         

 هيئات املستهلكني املصادق عليها أو غرف الفالحة أو الصناعة والتجارة اليت تريد           
 .رجع هلا بالنظرت مسائلرأي الس يف ب االستنارة

 

إحدى عشرة استشارة مشلت      2001 سنة    خالل وقد سجل الس  
قطاعات الفالحة والتجارة واخلدمات يف شكل مشاريع نصوص قانونية وترتيبية           

 .املنافسةتتصل مبيدان شروط إدارية ومهنية ومسائل أخرى وكراسات 
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  I- مشاريع النصوص القانونية والترتيبية: 

 

 يتعلق أحدمها بتنظيم قطاع تذاكر       ني قانون اورد على الس مشروع   
  ومشروعمشروع أمرباإلضافة إىل الغذاء والثاين بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية 

 .جتار يف الزيوت الغذائيةضبط االقرار يتعلقان ب
 

 : ذاءـر الغـتذاك -1
 

على غرار بعض البلدان برزت ظاهرة تذاكر الغذاء منذ عدة سنوات            
 يؤطر   قانوين غياب نص    إال أن  تفاقات املباشرة بني املؤسسات واملطاعم     اال ضلتعو

 :امن بينههذه العمليات التجارية أدى إىل خلق العديد من اإلشكاليات 
 

كوين شركات خمتصة إلصدار تذاكر الغذاء تتعامل مع املؤجرين          ت  -
 . واملطاعم بطريقة ال تتوفّر فيها الشفافية املطلوبة

 مثل تتناىف مع وظيفتها األصلية       أخرى استعمال التذاكر يف أغراض     -
 . واحلصول على خدمات خمتلفة ال عالقة هلا بالغذاءاقتناء بضائع

ة  عمل  كل احلاجيات لتصبح    لسد  نقود ه شب ل هذه التذاكر إىل   يحتو  -
 .نعكاس تضخمياموازية ذات 

 

 : املعروض على الس إىل ما يلي مشروع القانونيهدف 
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ها يف  ـر استعمال ـ تذاكر الغذاء وحص    مـصطلح  تعـريف -1
 لدى مؤسسات ختتص يف تقدمي       الوجبات الغذائية  تـسديد مثـن   

 .الغذاء بصفة منتظمة

 
  وجوبيةارها واستعماهلا إىل شروط   التذاكر يف إصد   إخـضاع -2

 .تضمن الشفافية وحقوق األطراف املتعاملة

فـتح حـساب بنكي أو بريدي خاص من طرف مروجي           -3
التذاكـر توضـع فـيه وجوبا كل املبالغ املتأتية من بيع التذاكر       

 .للمؤجرين لضمان حسن سري العملية

ضرورة وجود عقد كتايب بني مروج التذاكر ومسدي خدمة         -4
 .تقدمي الغذاء

  والتنصيص عليها  ضـبط واجـبات مقدم الغذاء جتاه املؤجر       -5
 .بتذاكر الغذاء

 . ملقتين التذاكر ومروجيها اخلالص بالنسبةحتديد أجل-6
 وقانون املنافسة إ هذا املشروع ال يتعارض من حيث املبد   أن الس   اعترب

سة نزيهة بني   ون منطلقا ملناف  ـ ستك  اليت تضمنها  لقواعدا  واألسعار كما أن  
نص غياب  اقتصادية ال ختلو معامالا احلالية من قلّة الشفافية يف ظلّ             ـرافأط

 .حيدد ضوابط آليات السوق
 

 باحلساب اجلاري    املالحظات وخاصة فيما يتعلق    إال أنه أبدى بعض   
، ذلك   بعض األحكام   املسلطة على املخالفني عند خرق     ملروج التذاكر والعقوبات  

فتح حساب بنكي أو    بـ مروج التذاكر     نص على إلزام     نونمشروع القا أن  
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ودع فيه وجوبا مجلة املبالغ اليت يتحصل عليها مقابل التذاكر مبا يف ذلك             تبريدي  
نظرا ألمهية هذا احلساب الذي أحدث       وقد اعترب الس أنه      .العمولة الراجعة إليه  

قيمة رقم  خصيصا للقيام بدفع مستحقّات مسدي خدمات تقدمي الغذاء و           
 األولفتح حسابني    فإنه يكون من املستحسن       املعامالت املتداول بني املتعاملني   

كما اقترح    ،بعمولة املروج يتعلق  خاص بقيمة التذاكر واآلخر شخصي      ومهين  
على األقلّ من الوفاء      ميكنه  دعوة هذا األخري لتكوين رصيد أو توفري ضمان بنكي        

 .جلبالتزاماته املالية عند حلول األ
 

فتح عدة حسابات   ب مسح املشروع ملروج التذاكر       ومن جهة أخرى  
والتوظيف الوقيت لألموال املودعة ذه احلسابات شريطة أن يبقى مبلغ التذاكر            

ا ـراء ترخيص ـس يف هذا اإلج   ـ ال ىوقد رأ .  متوفرا بصفة كاملة عند الطلب    
لتايل فإنه يقترح    املراهنة وبا   جانب من   ينطوي على   تلك األموال،  ستثماريف ا 

قتضاء، يف إرساء مزيد من الضمانات حتفظ حقوق        عند اال   التفكري  وأالعدول عنه   
 .املتعاملني يف السوق

 
  املقتين الذي مل   ةقباعمعلى  املشروع    صنفقد  بالعقوبات  وفيما يتعلق   

عرض األجل احملدد قيمة تذاكر الغذاء املشتراة ، إالّ أنه مل يتخالل  املروج  إىليسدد
واعترب الس   يف األجل ملستحقات مقدم الغذاء،       دفعهإىل عقاب املروج عند عدم      

 . يتحتم تداركهاذلك سهو
 
 :تربية املاشية واملنتجات احليوانية -2

 على أنظار الس مبشروع قانون أعدته ة اليت عرضت الثانيتتعلق االستشارة 
 .نتجات احليوانيةصوص تربية املاشية واملخبمصاحل وزارة الفالحة 
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وقد طلبت وزارة التجارة يف هذا الشأن إبداء الرأي يف مدى تأثري              
املشروع على مستوى املنافسـة يف القطاع مع تسليط الضوء خاصة على بعض             

منها تأثري نظام برجمة اإلنتاج يف قطاع الدواجن على وضعية املنافسة             واملسائل  
ات نعكاساالتجارة التوزيع ومدى    ب  تعلق امل تشريعال مع    املشروع م أحكام ؤوتال

  واستثناءات لقواعد   اإلجراءات اخلصوصية اليت قد ختلق فوارق قطاعية       املنجرة عن 
الراجعة إىل     والفوائد قتصادياالتقدم  ال   حيث  وهل هلا ما يربرها من      ،املنافسة

 . من قانون املنافسة واألسعارالسادسعلى معىن الفصل املستهلكني 
 

 لألمهية الكربى لقطاع املاشية     ذكرة شرح األسباب أنه نظرا     م وجاء يف 
 رتقاء به إىل متطلبات اإلنتاجية العاملية واجلودة والسالمة الصحية فقد         وضرورة اال 

أصبح من الضروري تنظيم تعاطي هذا النشاط ضمن إطار قانوين عصري يشتمل             
 .اجتارحتويل وعلى كلّ احللقات من إنتاج و

 
 احاور هل مب املشروع    من  أحكام  عدة فقد تعلّقت وعلى هذا األساس    

 :مساس باملنافسة وهي
 
إدراج تربية الدواجن واحليوانات الصغرى ضمن خمطط مديري            -

 .لتفادي الفوضى اليت دد هذا القطاع
تجار يف املواد العلفية مع إمكانية التدخل يف         ال حرية ا  إإقرار مبد   -

 .الفترات احلرجة للحماية من املضاربات



 "جملس املنافسة              "  التقريـر السنـوي �

 
 

 77

جتار يف اللحوم واأللبان خاصة إىل إجراءات خصوصية         إخضاع اال   -
ستهالك الوطين وتأثريها على توازنات امليزان      صارمة ملكانتها يف اال   

 .الغذائي
 
نافسة أن ضبط خمطط مديري النتصاب منشآت        ـامل اعترب جملس    -

تربية الدواجن والتفريخ وإخضاعها إىل ترخيص من وزير الفالحة          
  العام اهجتاال   ويف ذلك عدم انسجام مع      املنافسة يف القطاع   حيد من 

 أن الصعوبات اهليكلية هلذا     إال.  قتصادلدولة الرامي إىل حترير اال    ل
النشاط وارتكازه على التوريد بنسبة كبرية للفراخ واألعالف مع          

ستهالك غالء سعرها ويف غياب معطيات دقيقة حول اإلنتاج واال         
ملهنة من موارد شغل، فإن الس ال يرى مانعا         إضافة إىل ما توفّره ا    

يف ضبط خمطط مديري لإلنتاج متوسط املدى وقصري املدى بعد أخذ 
سترشاد فقط على ذمة    رأي اهليئات املهنية، ووضعه على سبيل اال       

 .بصفة عامة كل املتعاملني بالقطاعواملستثمرين 
 
 :ةـوت الغذائيـالزي -3
 

 2001فيفري    22لن عنه يف يوم املؤسسة يف       جتسيدا للقرار الرئاسي املع   

 البيولوجي وزيت الزيتون    نويتبتمكني املصدرين اخلواص من تصدير زيت الز       
 تعديل تقرر حتت عالمة تونسية، األورويبحتاد املعلب يف إطار احلصة املوجهـة لال

املتعلق بضبط شروط     1994 ماي   23 املؤرخ يف    1994 لسنة   1166عدد  األمر  
 .ر يف الزيوت الغذائيةجاـتاال
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 تفرد الديوان القومي للزيت ذا       إبدملستثناء  اتضمن مشروع األمر    و
يف  جزء من إنتاجهم      اخلواص من تصدير    املستثمرين النشاط وذلـك بتمكني  

 .وحسب شروط تضبط بقرار من وزير الفالحةمعينة حدود كمية 
 

ملية املمكن   ضبط الكمية اجل    فإنه مشروع القرار املصاحب لألمر   أما  
تصديرها داخل احلصة السنوية والشروط الواجب توفرها ملنح الترخيص             

 .واإلجراءات املتبعة للحصول على هذا الترخيص
 

  ولئن  املذكور جملس املنافسة أن نظام احلصص الوارد باألمر      وقد رأى   
 ذلك   أن مراقبة للتسويق إال  من حرية املنافسة وترسي      حتد   كان يتضمن أحكاما  

 . ما دام هناك نص قانوين فوض مسألة تنظيمه إىل أمر تطبيقياجائز يعترب
  

 : ما يلي اقترح الس فقدصوص مشروع القرارخب أما
 

تبسيط إجراءات تصدير الكمية املمنوحة للخواص مع احلفاظ على            -
 .ضمان املواصفات املطلوبة يف املنتوج املصدر من الزيت

من مبلف التصدير بإجراء آخر يضمن      عقد البيع املض  ب   اإلدالء تعويض  -
دالء لتزام على الشرف باإل   عدم الكشف عن اسم احلريف كاال      

عداد امللف  إ عملية التصدير أو عند القيام ب       إمتامبنسخة منه بعد    
  قدر من  ربلعملية التصدير املوالية وهو اقتراح من شأنه توفري أك         

البيع من عناصر   حظوظ املنافسة للمصدرين املعنيني، ملا حيتويه عقد        
 .حيوية كالكمية والنوعية وفترة التسليم
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II - كراسات الشروط: 
 

 بآليات   املهنية خمال  كراس الشروط ومن وجهة نظر قانون املنافسة يعترب       
 خيالف قواعد ومبادئ املنافسة بل وأيضا حني        موضوعهليس فقط إذا كان     السوق  

 وعلى هذا األساس    .ها أو التضييق فيها    من نتائجه عرقلة املنافسة أو احلد من       يكون
فإن جملس املنافسة ال يكتفي بتفحص مضمون تلك الوثيقة بل يتعداها ليتصور             

 .اآلثار واالنعكاسات املستقبلية اليت سوف تترتب عن تطبيقها الفعلي
 

 كراسات شروط   تعرضت وزارة التجارة على أنظار الس س      وقد  
 .ةيغرف املهنال مالفالحة وأربعة اقترحته عن مصاحل وزارة اثنان منها صدرا

 

عدا مصاحل وزارة الفالحة بنشاط      أكراسات الشروط اليت    وتتعلق  
ناقلي احلليب من أماكن اإلنتاج إىل مراكز التجميع وبنشاط جممعي احلليب              

  إالّ أن1964ّ إىل غرة جويلية بقانون يعود تارخيه     ، ومها نشاطان مت تأطريمها    الطازج
 احلاصل يف السوق واملتطلبات اليت فرضها التحرر االقتصادي أدت إىل             التطور
  وهو يرمي إىل   تعلّق بتربية املاشية واملنتجات احليوانية     ي مشروع قانون    صياغة

ستهالك ال ملكانتها يف ا    نظرا جراءات خصوصية إتجـار يف األلبان إىل     إخضاع اال 
 على الصحة   تأثريهالفالحة و وتأثريها على توازنات امليزان التجاري لقطاع ا       

اإلجراءات ، ويندرج مشروع كراسات الشروط املذكورة يف إطار هذه          العمومية
 . الواردة مبشروع القانون سالف اإلشارةاخلصوصية

 

ال يتضمن  ناقلي احلليب   املتعلق ب شروط  الكراس  واعترب الس أن    
 اقترح   فقد الطازجصوص جتميع احلليب    خب  أحكاما ختالف قواعد املنافسة، أما    
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حذف البطاقة املهنية الزدواجيتها مع الكراس املنظّم ملهنة التجميع حيث أن غرض            
 .  أنواعها بشىتاإلدارة من وضع كراس الشروط هو إلغاء الرخص املسبقة

 

الغرف املهنية استغلّت بدورها إمكانية استشارة      ومن جهة أخرى، فإن     
 إلبداء الرأي جمموعة من      عليه تجارة وعرضت الس عن طريق الوزير املكلّف بال     

واألجهزة )  األغشية واملواد العازلة  (كراسات الشروط تعلّقت مبيادين البناء        
وهي مشاريع ترمي خاصة إىل تنظيم      .  تصاالتالكهرومرتلية وقطاع معدات اال   

قواعد مباشرة املهنة وعالقات األطراف املتدخلة فيما بينها ومعامالت هؤالء مع            
 .هور املستهلكنيمج

 

  : الس إبداء رأيه يف الكراسات املعروضة عليه واستنتج ما يليوقد تولّى
 

 :األغشية واملواد العازلة -1
 

 رـو قطاع نص عليه األم    ـ وه ،اءـتعد هذه املواد من فروع مواد البن      
 تنظيمها  واعتربه من النشاطات اليت ميكن      1999 نوفمرب   8 املؤرخ يف    2552عدد  

واد البناء غري جاهز فمن     املتعلق مب شروط  الكراس  ، إال أنه طاملا أن      اس شروط كرب
 يف الفرع قبل األصل تفاديا للتضارب وقلة االنسجام بينهما،          السابق ألوانه النظر  

 ىوصأ   الس  لذا فإنّ  ، الواردة باألمر  لألحكام أن بنوده غري مطابقة      فضال على 
 .بعدم املوافقة عليه

 

 

 :الكهرومرتليةاملواد  -2
 

 إعادة النظر يف تعريف املتعاملني يف        يضرورأنه من ال  ى الس   أر
القطاع ويف مفهوم املستهلك على ضوء النصوص املتعلّقة مبسالك التوزيع جتنبا            
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  أو ألسعارل  احتديد كما اعترب أن الفصول اليت تضمنت        .للصعوبات عند التطبيق  
ية ضبط  نافسة واألسعار الذي يقتضي حر      لقانون امل   فيها خمالفة  امش الربح هل

األسعار بناء على قاعدة العرض والطلب وحرية حتديد نسبة املرابيح ونسبة              
 .التخفيض من طرف التجار أنفسهم

 

 :املواد الكهربائية -3
 

  بيع اللوازم الكهربائية للمستهلكني النهائيني       منع  الس عدم  اقترح
يز البيع املباشر من    جت  1992 لسنة   351ألمر  مقتضيات ا بصفة مطلقة نظرا إىل أن      

كما أوصى بالسماح لتاجر التفصيل التزود      .  املنتج إىل املستهلك يف بعض احلاالت     
 . السوق احمللية تزوده منعن طريق التوريد إىل جانب

 

4- تصاالتات االمعد: 
 

يهدف املشروع إىل ضبط الشروط العامة الواجب احترامها عند            
صاالت ويرى الس أن هذا النشاط مل يرد ذكره ضمن           تال أجهزة ا  املتاجرة يف 

 أنه خيضع إىل جمموعة     فضال على كراس شروط    املنظمة ب   التجارية  قائمة األنشطة 
 . كراس شروطه ضمنإدراج جيوز نصوص خاصة وال

 
 

املعروضة الشروط  أبدى الس مالحظة عامة تتعلق جبل كراسات        كما  
 هي  ية املستعملة يف التحرير واحلال أن اللغة العربية        لفرنسللغة ا عليه ومتثّلت يف ا   

 . الرمسيةاللغة
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III - مسائـل أخـرى: 
 

ني أمام املستثمرين   استشارتان تتعلّقان بفتح قطاع   وردت على الس    
النقل احلضري للمسافرين وقطاع النقل العمومي للمسافرين       اخلواص ومها قطاع    

  .بني املدن
  ا ستأثري   كان  فتح النشاطات اليت    إىل ديداجلتوجه  ال   هذا يرميو

قتصادية اص بغية حتقيق اجلدوى اال    و اخل  من قبل  ستغاللالقطاع العمومي إىل اال   
 .سايرة حركية األسواق يف ظلّ العوملة وحترير املبادالتتكريس املنافسة ملاملطلوبة و

 
 عمومي عن طريق ويتمثل هذا اإلجراء يف طلب عروض الستغالل مرفق

وهو عمل يتماشى وأحكام القانون      .  اللزمة طبق كراس شروط أعد للغرض      
والنصوص التطبيقية املنظّمة لقطاع نقل األشخاص بواسطة احلافلة حيث أنها            
خولت إسناد املرفق املذكور إىل املؤسسات يف شكل لزمة ملدة معينة وفق كراس              

 . عناصرها بقرار وزاريتشروط ضبط
 
الس أن  رأى  العرض األول املتعلق بالنقل العمومي احلضري       صوص  خب

حكام قانون  أ   ال ختالف  الفصول املتعلقة باملنافسة يف كراس الشروط اإلدارية       
 .ستشارةال يرى مانعا يف املوافقة على موضوع االفهو املنافسة واألسعار وبالتايل 

 
  فقد لعمومي بني املدن  النقل ا ب   املتعلق ضوعرأما بالنسبة ملشروع طلب ال    

 باملشاركني وحبقوق األطراف املتعاقدة وببعض      قتأثار جمموعة من املالحظات تعل    
وقع التنصيص على أن كل       من ذلك أنه      . املصاحبة الفصول الواردة بالوثائق  

 ، املؤسسات العموميـة التونسية ميكنها املشاركة يف هذه العروض        ااملؤسسات عد 
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وقع التضييق فيها حبكم بعض البيانات كذكر صفة الرئيس         إال أن هذه الشمولية     
 على   يف طلب العروض   املدير العام يف عقد التعهد مما يوحي باقتصار املشاركة         

لذلك أوصى الس   .   وهو ما يعد خمالفة لقواعد املنافسة      سمالشركات خفية اال  
 تصاديةاملؤسسات االق  املساواة بني     إ مع مبد  هاتعارضل  بتعديل بعض الفصول  

 . تشكل تضييقا لقواعد املنافسةلكوا و
 

ومن جهة أخرى فإن الفصل الثالث من مشروع عقد اللزمة الذي نص            
على أنه ميكن لوزير النقل إسناد نفس اخلدمة ملستغل آخر مل يقيد ذلك اإلسناد               
بأية شروط، وهو ما دفع الس إىل اقتراح أن يتم التنصيص صراحة على أن                

م وجوبا وفقا لطلب عروض وأن امللتزم خيضع إىل نفس الشروط             االختيار يت 
 . وااللتزامات املضمنة بكراس الشروط الراهن

 
وقد برز من خالل هذا الرأي حرص جملس املنافسة على إقامة معادلة             
بني حترير السوق وإخضاع القطاع العمومي إىل قواعد املنافسة من جهة واحلفاظ            

 تتصرف وهي متلبسة بأحكام السلطة العامة، من        على خصوصيات اإلدارة عندما   
ذلك أنه اعترب أن تفويض تسيري املرفق العمومي إىل اخلواص ليس من شأنه أن                
يستبعد اإلدارة بصفة مطلقة عن شؤون املرفق املذكور ضرورة أن اإلدارة تتواجد            

ها ال يف عقد اللزمة بصفتها متعاقدة وتتواجد أيضا بصفتها سلطة عامة وهو ما جيعل   
تتخلى عن وظائفها التقليدية ومنها السهر على حسن سري املرفق العمومي              
وتواصله، لذا فإن تقييد سلطة اإلدارة يف إدخال تعديالت على كيفية استغالل             
العقد بشرط احلصول على موافقة الطرف اآلخر يتناىف مع املبادئ العامة للعقود             

 .     لزمة ذات الطابع الترتييباإلدارية اليت ختول لإلدارة تعديل بنود ال
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عترب امتيازات املمنوحة للمستغل، فإنه     التفويت للغري يف اال   بوفيما يتعلق   
 أن قواعد املنافسة ال تتعارض مبدئيا مع إسناد جزء من اللزمة لطرف آخر ألن              

 يكون مفيدا يف بعض األحيان لتحسني ظروف تلبية حاجيات مستعملي           ذلك قد 
 إال أنه درء ملا قد ينجر عن ذلك من إمكانية التفاهم املسبق بني               .املرفق العمومي 

املؤسسات أو دخول مؤسسات ال تتوفر فيها شروط الدخول إىل السوق فإن              
 :الس وضع شروطا تتمثل خاصة فيما يلي

 
 أن ال يتعدى احلجم اجلملي إلسناد جزء من اللزمة حدا معينا قد               -

  %10يكون 

ملنتفعة باإلسناد املباشر قد شاركت يف طلب         وأن تكون املؤسسة ا    -
 .العروض واستوفت الشروط املطلوبة

 
 إىل اللغة األجنبية اليت مت ا حترير املشروع وكان تام يف اخل  الس وأشار

قصد من املتجه إعداده باللّغة العربية املعتمدة قانونا من طرف احملاكم واإلدارة              
ا لذلك من تأثري على املعىن      مل خالل الترمجة    شكاالت اليت قد حتصل   جتنب كل اإل  

 .املقصود
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IV- قتصاديعمليات التركيز اال: 
 

 اليت  قتصادي بني املؤسسات من أهم العوامل     التعترب عمليات التركيز ا   
  متنحها قتصادية اليت تؤثّر يف هيكلة السوق ويف آليات سريها حبكم القوة اال           

 .ألطراف املتقاربةل
 

 تركيزا اقتصاديا حبكم القانون كل عمل مهما كان شكله ينجر            ويعد
عنه نقل كل أو جزء من ملكية أو حق االنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات       
مؤسسة من شأنه متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على             
نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة              

جمموعة   انتقال سلطة القرار من مؤسسة أو      صل هذه العملية أيضا حبكم       وحت
ص لى التقلي عمؤسسات إىل أخرى بشكل قد يؤدي إىل بروز طرف مهيمن زيادة            

 . عدد املتنافسني وبالتايل يف درجة املنافسةمن
 
 بني املؤسسات تركيزا خمال باملنافسة وغري         هذا التقارب ال يعد   و

 إال إذا كان من شأنه خلق أو دعم           املنافسة واألسعار  يف نظر قانون  شرعـي  
 . الداخليةنة يف السوقـوضعية هيم
 

فاق تندماج واال  اال منها   أشكال قانونية   عدة  االقتصادي  التركيز تخذوي
اقتناء مسامهات ختول حق     أو  حلقوق والسندات   امبادالت  وكذلك  الشراء  و

 .املراقبة
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عن هذه العملية وتأثريها املباشر على      ونظرا ألمهية االنعكاسات النامجة     
خضع عمليات التركيز اليت تتوفر فيها بعض الشروط إىل          املنافسة فإن املشرع أ   

 الذي ميكنه عند االقتضاء طلب رأي جملس املنافسة         لوزير املكلف بالتجارة  موافقة ا 
على  جمتمعةتتمثّل الشروط املذكورة يف حصول املؤسسات املعنية    قبل اختاذ قراره و   

 . من السوق ورقم معامالت مجلي يفوق ثالثة ماليني دينار %30نصيب يفوق 
 

 ىيف النظر يف مد   يف هذا اال    لس املنافسة      االستشاري دوراليتمثل  و
قتصادي قصد تعويض   قتصادي يف التقدم التقين أو اال     المسامهة مشروع التركيز ا   

افظة على القدرة التنافسية      احمل  عنصر اإلخالل باملنافسة مع ضرورة مراعاة     
 .للمؤسسات الوطنية إزاء املنافسة الدولية

 

بري اخل دور   جملس املنافسة هو  ويفهم من هذه الصالحيات أن دور        
قتصادية احملتملة ملشروع التركيز بني     نعكاسات اال ال ا ةسادرألنه يتوىل   قتصادي  اال

 .نافسة يف حد ذاا املعلىتقييم تأثريها ة ولداخلياملؤسسات على السوق ا
 

تقارب بني شركتني عامليتني    ال ملف   ويف هذا اإلطار نظر الس يف      
" رينو"السويدية وعالمة   "  فلفو"خمتصتني يف صنع وترويج الشاحنات حتت عالمة        

ا يف رأمسال   اعن كلّ مسامه  "  رينو" العملية يف تنازل شركة       وتتمثل .الفرنسية
" فلفو"بفرعيها الصناعي واملايل لفائدة شركة       "  ةرينو للعربات الصناعي  "شركة  

 من األسهم للمؤسسة األوىل مع        %15مقابل قبول هذه األخرية التفويـت يف       
 .متكينها من حق التصويت ومقعدين يف جملس اإلدارة

 
ونظرا لوجود متثيل جتاري هلذين العالمتني يف تونس يف شخص شركة           

 بالنسبة لعالمة   "ماقرمياكس"وشركة  "  ات الصناعية رينو للعرب "النقل بالنسبة لعالمة    
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 بواسطة مكتب حماماة واستشارة منتصب       "فلفو"، فقد طلبت شركة      "  فلفو"
بتونس من وزير التجارة املوافقة على هذا التقارب طبقا ألحكام قانون املنافسة             

 .واألسعار
 

ديا  بني الشركتني ميثل تركيزا اقتصا     أن االتفاق احلاصل  ورأى الس   
إلخضاعه وفّر فيه الشرطان الالّزمان     ويتمن القانون ،    )  جديد  (7على معىن الفصل    

 املنجز خالل سنة من قبل      اوز رقم املعامالت  جت  إذ  .وافقة الوزير املكلف بالتجارة   مل
بثالثة ماليني دينار،     1995 لسنة   1215 احملدد باألمر عدد     املؤسسات املعنية املبلغ  

 . من البيوعات املسجلة %30 أكثر منالسوق احمللية من كما بلغ نصيبهما 
 

وقد جتلى لس املنافسة من معطيات امللف ومن وقائع السوق الوطنية           
أنّ عملية التقارب بني العالمتني ال تؤثّر على املنافسة يف سوق الشاحنات إذا ما متّ               

 حيث أنّ وكيلي    "رينو"و"  فلفو"اإلبقاء على مسلكني مستقلّني لتوزيع عالميت        
ني تـ متنافس  مؤسستني  يشكّالن "ماقرمياكس"البيع احلاليني لشركة النقل وشركة      

أما .  عرض شاحنات من احلجم الثقيل بأسعار خمتلفة       ويتوليان   السوق  ني يف تبارز
بسبب انتقال ملكية   "  رينو للعربات الصناعية  "ستغناء على وكيل    إذا تقرر اال  

 فإنّ توازن السوق يصبح خمتالّ بانفراد شركة           "فلفو"العالمة إىل شركة     
ات إىل جانب   ـلشاحناات  ـ من حجم بيوع      %40 بنصيب   "ماقرمياكس"

 .ال اضطراب يف مستوى اخلدمات للحرفاءـمال إدخـاحت
 

لذلك فإن الس أعطى موافقته على عملية التقارب بني شركة             وتبعا
هليكلة احلالية ملسلك اإلنتاج     شريطة إلزامهما باحملافظة على ا     "  فلفو"و"  رينو"

 . والتوزيع
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 امللحقـــــــــــات

 

 
 
 "رينو"و" أب فلفو" يتعلق بعملية تركيز اقتصادي بني شركيت 1 رأي عدد -
  يتعلق بكراس شروط حول األغشية واملواد العازلة2 رأي عدد -

  يتعلق مبشروع قانون حول تذاكر الغذاء3 رأي عدد -

  مبشروع قانون حول تربية املاشية واملنتجات احليوانية يتعلق4 رأي عدد -

  يتعلق مبشروعي أمر وقرار حول االجتار يف الزيوت العذائية 5 رأي عدد -

  يتعلق بتجارة املواد الكهرومرتلية6 رأي عدد -

  يتعلق بتجارة املواد الكهربائية7 رأي عدد -

  يتعلق بكراس شروط ناقلي احلليب8 رأي عدد -

  يتعلق بكراس شروط معدات جممعي احلليب9عدد  رأي -

  يتعلق بكراس شروط معدات االتصاالت10 رأي عدد -

  يتعلق بطلب عروض يف قطاع النقل احلضري11 رأي عدد -

  يتعلق بطلب عروض النقل بني املدن12 رأي عدد -
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 اجلمهوريـة التونسيـة

***           

   جملـس املنافســة

 
  2001سنةـدد  ل1رأي عـ

  صادر عن جملس املنافسة2001  جانفي  18مؤرخ يف                

 يتعلـق بعملية تركيز اقتصادي بني شركيت أب فولفو ورينو               

 

 ـدد 2/2000عــ

 استشـاري : امللـــــف

 تركيز اقتصادي : املوضــوع

 تركيب وتوزيع الشاحنات: القطــــاع

 
 ـــة إن جملــس املنافس

 

 ،بعــــد اطالعــــه
 
خ ـس بتاري ـة ال ـ على مكتوب السيد وزير التجارة املرسم بكتاب       -

 والرامي إىل طلب رأيه خبصوص مشروع عملية         2  حتت عدد     2000 سبتمرب 12
و املتمثلـة  ـ ورين  AB.VOLVOيت  ـوى الدويل بني شرك   ـالتقارب على املست  

 يف فرعها رينو للعربات الصناعية وحق        يف إحالة هذه األخرية كامل أسهمها      
 من رأس مال هذه       %15نسبة  ب مقابل املسامهة    AB.VOLVOالتصويت إىل شركة    

 . من األسهم من السوق املالية%5األخرية وإمكانية اقتنائها نسبــة 
 
 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64 وعلى القانون عدد     -

 26 املؤرخ يف    1993ة  ـ لسن 83يفما نقّح ومتّم بالقانون عدد      باملنافسة واألسعار ك  
 والقانون عدد 1995 أفريل 24 املؤرخ يف 1995 لسنة 42 والقانون عدد 1993جويلية 

 .1999 ماي 10 املؤرخ يف 1999 لسنة 41
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 املتعلق  1996 ماي   27 املؤرخ يف    1996 لسنة   1038 وعلى األمر عدد     -
ؤرخ يف  ـ امل 1999ة  ـ لسن 1515دد  ـ واملتمم باألمر ع   بضبط تركيبة جملس املنافسة   

 واألمر  2000 أفريل   10 املؤرخ يف      2000 لسنة   733 واألمـر عدد    2000 أفريل   10
 .2000 سبتمرب 12 املؤرخ يف 2000 لسنة 1993عدد 

 
املتعلق   1996 سبتمرب   9 املؤرخ يف    1996 لسنة   1567 وعلى األمر عدد     -

 324ي واملايل وسري أعمال الس واملنقّح باألمر عدد          بضبط طرق التنظيم اإلدار   
 2000 فيفري 7 املؤرخ يف 2000لسنة 

 
 املتعلّق  1995 جويلية   10 املؤرخ يف    1995 لسنة   1215وعلى األمر عدد      -

بضبط رقم املعامالت اإلمجايل بالسوق الداخلية من طرف املؤسسات املعنية مبشروع      
 .قتصادي خاضعة ملراقبة مسبقةتركيز أو عملية تركيز ا

 
 وعلى باقي أوراق امللـــــف 

 
وعلى تقرير السيد علي شنيور واإلستماع إىل شرحه وإىل مالحظات           

ة يوم  ـاملقرر العام السيد أنور الزمريل ومناقشة عملية التقارب على ضوءمها جبلس           
ش واملصادقة على    منه الستكمال النقا   18 اليت تقرر تأخريها ليوم      2001 جانفي   11

 .الرأي
 

 وبعد املداولـــــــة،
 

 :يصادق على الرأي اآليت نصه بناءا على املعطيات واألسباب التاليـة 
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  :األطراف املعنية بعملية التقارب) 1

 
 :هذه العملية مهــا  طرفا
 

AKTIEBOLAGETVOLVOأكتيبوالجات فولفو   "الشركة السويدية     -  وأب   
 ."AB VOLVOفولفو 

 ".رينو" أو  Renault S.Aالشركة الفرنسية رينو  -

 
  : وصف العمليــــة)2

 
وشركة "  أب فولفو " بني شركة    2000 جويلية   18مبوجب اتفاق أبرم يف     

 أسهمها   RVIتقتين األوىل من الشركة الفرنسية رينو للعربات الصناعية          "  رينو"
ت للشركة الفرنسية رينو    وحق التصويت كما تقتين كذلك أسهم وحق التصوي        

 . RVI Financesللعربات الصناعية املالية 
 

وتكمن عملية التركيز يف تنازل شركة رينو على كلّ مسامهتها يف رأس             
ة ـّ وشركة رينو للعربات الصناعية املالي     RVIمال شركة رينو للعربات الصناعية      

RVI Finances  .     م ـ من األسه    %15ة  ـل على نسب  ـويف املقابل، فهي تتحص
يف شركة أب فولفو وحق التصويت وعلى مقعدين يف جملس إدارا مع إمكانية               

  %.5شراء أسهم أخرى عن طريق البورصة شريطة أن ال تتعدى نسبتها 

 
 يف رأس مال شركة      RVIأما مسامهة شركة رينو للعربات الصناعية      

 اإليطالية   IVECO للحافالت اليت كونتها مع شركة         IRISBUS"  اريسبيس"
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 فإنها حتال إىل شركة رينو قبل تنفيذ اإلتفاق بشأن عملية              %50واملقدرة بنسبة   
 .التركيز بني الشركتني املعنيتني

 
ار املؤرخ  ـة واألسع ـون املنافس ـد من قان  ـ جدي 7ل  ـوتطبيقا للفص 

إلقتصادي هو  والنصوص املعدلة له الذي ينص على أنّ التركيز ا     1991 جويلية   21يف  
كلّ عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقل كلّ جزء من ملكية أو حق انتفاع من                 
ممتلكات أو حقوق أو سندات من شأنه متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة 
سيطرة حامسة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى بصفة مباشرة أو غري              

كيت فولفو ورينو اآلنفة الذكر تعترب عملية تركيز        مباشرة فإنّ عملية التقارب بني شر     
 .اقتصادي

 
  : املذكور7جمال تطبيق الفصل ) 3

 
 ؤرخ يف ـ امل 1995 لسنة   1215إنّ شرط رقم املعامالت احملدد باألمر عدد        

 املتعلّق بضبط رقم املعامالت اإلمجايل بالسوق الداخلية للشركات         1995جويلية  10
 من البيوعات     %30لنصيب بالسوق الذي جيب أن يفوق        املعنية وكذلك شرط ا   

والشراءات واخلدمات اإلمجالية متوفّران وبالتايل فإنّ عملية التقارب تدخل حتت           
 من قانون املنافسة ويستوجب إذن عرضها على موافقة الوزير            7طائلة الفصل   

 .املكلّف بالتجارة
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  :الســــــوق) 4
 

اعية العديد من وسائل النقل وتكون        يشمل قطاع العربات الصن    
 .الشاحنات من أبرز مقوماته وهي ختتلف حبسب غاية اإلستعمال وحبسب احلمولة

 
فمن حيث اإلستعمال، جند الشاحنات لنقل البضائع والشاحنات إلطفاء         

 .احلريق وأخرى لتنظيف املدن والشوارع والتربيد وأجهزة املخابر وغريها
 

 :فهناك ثالثة أصناف أما من حيث احلمولة 
 

 . أطنان أي الشاحنات الصغرية أو اخلفيفة5صنف أقل من  -
 . طنا وتعرف باملتوسطة16و 5صنف ثان تتراوح محولته بني  -
 . طنا وتعرف بالثقيلة16صنف ثالث تفوق محولته  -
 

تروج الشاحنات بالبالد التونسية من طرف الوكالء املتحصلني على           
 1961 لسنة   164 من املرسوم    10ارة طبقا ألحكام الفصل     رخصة من وزير التج   

 املؤرخ يف   1961ة  ـ لسن 64 واملصادق عليه بالقانون عدد      1961 أوت   30املؤرخ يف   
 1985 أوت   11 املؤرخ يف    1985 لسنة   84 املنقّح بالقانون عدد     1961 نوفمرب   6

رار املؤرخ  ـم بالق ـّ املنقّح واملتم  1981 سبتمرب   14  ولقرار وزير التجارة املؤرخ يف    
 .1998 ديسمرب 22يف 

 
يقع توريد الشاحنات أو شرائها حمليا من طرف الوكالء املرخص هلم            
طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار مشترك من وزراء التجارة والصناعة والنقل            

 .1996 فيفري 5 ويف 1996 أوت 15 نقّح يف 1995 أوت 10مؤرخ يف 
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 :وكيل بيع للشاحنات وهم ) 8( مثانية تعد السوق احمللية

 
 "رينو للعربات الصناعية"شركة النقل لعالمة  -
  IVECOايفاكو "شركة احملرك لعالمة  -

 "ايفاكو "شركة احملرك ديازال لعالمة  -

 "ايفاكو"شركة سوترادياس لعالمة  -
 "سكانيا"شركة دملاس لعالمة  -
 "ة اجلزائرية للعربات الصناعيةالوطني"شركة احملرك رينو لعالمة  -
 ".MAN عالمة مان "العاملية و"شركة ألفا العاملية لعالمة  -

 
 عن 108 منها 1999 شاحنة ذات أحجام خمتلفة يف سنة        176متّ تقريبا توريد    

 . استوردها خواص ومؤسسات اقتصادية68طريق وكالء البيع والبقية أي 
 

احنات واليت تقتصر على تركيب جهاز القيادة        ومتثّل الصناعة احمللية للش   
 .واجلزء األخري للعربة كلّ من شركة ماقرمياكس وشركة ستيا

 
ة ـدودة املسؤولي ـة حم ـس اليت هي شرك   ـة ماقرمياك ـت شرك ـتأسس

 وتنشط يف تركيب وترويج الشاحنات واحلافالت احلاملة         1998 سبتمرب   12يف  
 .لعالمة فولفو
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قد بدأت نشاطها يف تركيب الشاحنات بداية من سنة         ف"  ستيا"أما شركة   
 إثر مناقصة عاملية قام ا الديوان التونسي للتجارة بإذن من وزارة اإلقتصاد              1991

 :الوطين أرست على العالمات الثالث التالية 
 
 

 رينو للعربات الصناعية الفرنسية -

 سكانيـــا -

 .إيفيكو اإليطالية -
 

 .1999 شاحنة خالل سنة 916املذكورة وقد انتجت الشركة 
 
  :وضعية األطراف يف الســـوق) 5

  
 يف  %90بة ـف األوفر بنسـحتتلّ الشركة التونسية لصناعة السيارات الصن 

 من انتاجها احمللّي تليها عالمة إيفاكو         %39تركيب الشاحنات ومتثل عالمة رينو      
 .اإليطالية مثّ سكانيا السويدية

 
 وهي    %.10 شركة ماقرمياكس من سوق الشاحنات فيتمثّل يف         أما نصيب 

 . طنا لعالمة فولفو ويف نفس الوقت بتروجيها26تقوم بتركيب الشاحنات من صنف 
 

ويقع ترويج الشاحنات لعالمة رينو سواء املستورد منها أو املصنع حمليا عن            
 الوكيل الرمسي    باعتبارها 1965طريق شركة النقل الواقع تأسيسها يف شهر فيفري         
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وميثّل رقم معامالا من بيوعات       .  بتونس لعالمة رينو للعربات الصناعية      
 . من رقم معامالا اجلملي %35الشاحنــات 

 
 :أما ترتيب وكالء البيع ونصيبهم من السوق فهو كاآليت 

 
  %31شركة النقل وكيلة عالمة رينو للعربات الصناعية    -

  %22.5     المة سكانيا  شركة دملاس وكيلة ع -

 شركة احملرك واحملرك ديازال وسوترادياس املمثلة -

  %20           لعالمة إيفاكو

 % 9      فولفو شركة ماقرمياكس وكيلة عالمة -

  % 17         بقية الوكالء -

                                         
  :ى السوق احملليةالغرض من عملية التقارب وآثارها عل) 6

 
يذكر حمامي األطراف املعنية أنّ الغرض من عملية التقارب موضوع             
اإلستشارة هو خلق كتلة اقتصادية قابلة للصمود أمام املنافسة احلادة اليت تشهدها             

 .السوق العاملية للشاحنات بني كافّة العالمات يف ظل العوملة
 

ركة رينو للعربات الصناعية    ويف هذا اإلطار قررت شركة فولفو وش       
. تكوين جمموعة جديدة إلنتاج وتوزيع الشاحنات مع احملافظة على العالمتني معا           

كما تعتزم اموعة اجلديدة احملافظة على نفس املسلك التجاري يف تونس املكون من 
شركة ماقرمياكس وفرع تونس لشركة رينو للعربات الصناعية بالنسبة لعالمة رينو            

أما الفرع الفرنسي هلذه العالمة فقد    .  ة النقـل كموزع رمسي لشاحنات رينو     وشرك
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تبين من الدوائر الرمسية أنه جمرد مكتب اتصاالت ومعونة يقدم خدماته عند احلاجة             
 ".ستيا"للوكيل الرمسي لشركة النقل واملصنع التونسي شركة 

 

 :الـــــس 
 

طيات املذكورة أعاله أن عملية التقارب      يتجلّى من أوراق امللف ومن املع     
بني شركة فولفو وشركة رينو للعربات الصناعية ال تؤثّر على املنافسة يف السوق              
احمللية إذا ما متّ اإلبقاء على مسلك التوزيع الرمسي احلايل للشاحنات لكون املمثلني              

السعر بني  احلاليني ومها شركة ماقرمياكس وشركة النقل مستقلني عن بعضهما و          
 دينارا للشاحنة وبالتايل فإنّ     8000 و 2000العالمتني خمتلف بفارق يتراوح حاليا بني       

 .سوق الشاحنات ال خيلو من منافسة
 

أما إذا ما تقرر اإلستغناء عن الوكيل الرمسي لعالمة رينو للعربات              
 شركة  الصناعية املتمثّل يف شركة النقل فإنّ توازن السوق يصبح خمتالّ وتنفرد            

 من حجم البيوعات للشاحنات إىل جانب   %40ماقرمياكس يف تلك الصورة بنصيب 
احتمال ادخال اضطرابات يف مستوى اخلدمات لدى احلرفاء املالكني لشاحنات رينو 
نتيجة تكليف طرف جديد ليست له اخلربة الكافية يف معاجلة األمور الفنية لتلك              

 .العالمة
 لــذا،

 
باملوافقة على الترخيص لعملية التقارب املشار إليها        يبدي الس رأيه    

بالطالع شريطة إلزام األطراف املعنية باحملافظة على اهليكلة احلالية ملسلك اإلنتاج             
 .والتوزيع
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وم ـة املنعقدة ي  ـّة العام ـة على هذا الرأي باجللس    ـت املصادق ـوقع

وعضوية السادة حممد    برئاسة السيد حممد الشطي رئيس الس         2001 جانفي   18
بوبكر أالنيفر النائب األول ورضا املاجري النائب الثاين وجالل الدين املهبويل و            

 بوصبيع وعبد أبوبكراحلبيب الوحيشي ومسري ماجول وحممد بلقاسم وحياة بن زيد و
 .الرؤوف بن الشيخ حبضور الكاتب القار السيد احلبيب كمون الذي أمن كتابتها

 
 

 

 

 الكاتـب القــار                     الرئيــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة

***           

   جملـس املنافســة

 

    2001  لسنة 2رأي عــدد 

 2001  ماي 10مـؤرخ فـي 

 صـادر عـن جملـس املنافسـة 

 حــول كـراس شـروط 

 يتعلـق باألغشيــة واملــواد العازلــة

 

 1/2001: عـــدد

 استشـــاري: امللــف

 توزيع األغشية    واملواد العازلة: القطــاع

 )جلسة عامة(إن جملـس املنافسـة 
 

 بعـد اطالعـــه،

 

 1/2001على إحالة السيد وزير التجارة املرمسة بكتابة الس حتت عدد            

 واملتضمنة طلب عرض مشروع كراس الشروط املتعلق         2001 مارس   28بتاريخ  
غشية واملواد العازلة املصاحبة إلحالته على هيئة الس البداء رايه يف حمتواه              باأل

 . وموافاته بنسخة منه
 
 املتعلق  1991جويلية    29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64 وعلى القانون عدد     -

 1995 لسنة   42 واألسعار وعلى النصوص املعدلة له وخاصة القانون عدد           باملنافسة

 10 املؤرخ يف    1999 لسنـة   41 والقانـون عـدد    1995 أفريـل   24املؤرخ يف   
 ،1999ماي 
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 املتعلق  1996 ماي   27 املؤرخ يف    1996 لسنة   1038 وعلى األمر عدد     -
 املؤرخ يف   1999 لسنـة   1515بضبط تركيبة جملس املنافسة واملنقح باألمـر عـدد        

 ،   2000 سبتمرب 12  املؤرخ يف2000 لسنة 1993 واألمر عدد 1999 جويلية 5

 
 املتعلق  1996 سبتمرب   9 املؤرخ يف    1996 لسنة   1567 وعلى األمر عدد     -

 بضبط التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

 
 املتعلق  1999 نوفمرب   8 املؤرخ يف    1999لسنة    2552 وعلى األمر عدد     -

 بضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة لكراس شروط،  

 
ملقررة السيدة فاطمة األمني واإلستماع إىل شرحه          وعلى تقرير ا    -

 ،  2001 ماي 10ومناقشته جبلسة يوم 

 :يبدي الرأي اآليت نصه
 

 :تتضمن كراس الشروط موضوع طلب االستشارة على ما يلي
  تعريف املنتوج العازل-

 اخضاع هذا املنتوج إىل ترخيص مسبق من وزارة التجارة لتوزيعه             -
 ا الترخيصوكيفية احلصول على هذ

  املواصفات الدنيا لألغشية واملواد العازلة -

 القواعد الصاحلة للعالقة بني املنتجني والتجار املوزعني باجلملة            -
 وبالتفصيل

 . شروط عامة-
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وبالتأمل منه، فإن حمتواه، باستثناء الفصل األول والفصل الثاين منه، جاء           
 املؤرخ  1999 لسنـة   2552عـدد  خاليا من قواعد التعامل املنصوص عليها باألمر        

 املتعلق بضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة لكراس شروط          1999 نوفمرب   8يف  
 :وهي

 
  قواعد التعامل بني جتار التوزيع باجلملة وجتار التوزيع بالتفصيل-

  قواعد التعامل بني التاجر واملستهلك -

  خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع-

فظ الصحة والسالمة للمستهلك طبقا للتشريع        ضمان شروط ح    -
 .اجلاري به العمل

 
باإلضافة إىل ذلك، فإن الفصل األول من األمر املذكور حدد األنشطة            
التجارية اخلاضعة لكراس شروط ومن بني تلك األنشطة مواد البناء واملواد الصحية            

ناء، فمن املتحتم اصدار    وباعتبار أن األغشية واملواد العازلة تتبع مواد الب       .  واحلديدية
 .كراس شروط يتعلق بالبناء ويكون نشاط األغشية واملواد العازلة أحد فروعه

 
 لــــــذا،

 
يوصي الس بعدم املوافقة على كراس الشروط، موضوع طلب            

 .االستشارة

 
 2001 ماي   10متت املصادقة على هذا الرأي باجللسة العامة املنعقدة يوم          

الشطي وعضوية السادة حممد النيفر النائب األول ورضا املاجري    برئاسة السيد حممد    
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النائب الثاين وعبد الرؤوف بن الشيخ وجالل الدين املهبويل وأبو بكر بلقاسم              
وحممد احلبيب الوحيشي والسيدة حياة بن زيد، حبضور الكاتب القار السيد احلبيب            

 .كمون الذي أمن كتابتها
 
 

 

 

     الكاتــب القــــار             الرئيــــــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة

***            

               جملـس املنافســة

 

    2001  لسنة 3رأي عــدد 

 2001  ماي 17مـؤرخ فـي 

 صـادر عـن جملـس املنافسـة 

 حــول مشروع القانون 

 املتعلق بتنظيم قطاع تذاكر الغذاء 

 

 2/2001: عـــــدد

 استشـــاري: امللــف

 اخلدمـــات: القطــاع

 

 )جلسة عامة(إن جملـس املنافسـة 
 

 بعـد اطالعـــه،

 

 على إحالة السيد وزير التجـارة املرسـمة بكتابـة الـس حتت           -
 واملتضمنة طلب عرض مشروع القانون املتعلق       2001 أفريل   2بتاريخ    2/2001  عدد

 . الته على هيئة الس وموافاته بنسخة من رأيهبتذاكر الغذاء املصاحب إلح
 

 املتعلق  1991جويلية    29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64 وعلى القانون عدد     -
 1995 لسنة   42باملنافسة واالسعار وعلى النصوص املعدلة له وخاصة القانون عدد           

 10 املؤرخ يف    1999 لسنـة   41 والقانـون عـدد    1995 أفريـل   24املؤرخ يف   
 ،1999ماي 
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 املتعلق  1996 ماي   27 املؤرخ يف    1996 لسنة   1038 وعلى األمر عدد     -
 املؤرخ يف   1999 لسنـة   1515بضبط تركيبة جملس املنافسة واملنقح باألمـر عـدد        

 ،   2000 سبتمرب 12 املؤرخ يف 2000 لسنة 1993 واألمر عدد 1999 جويلية 5

 
 املتعلق  1996سبتمرب    9املؤرخ يف     1996لسنة    1567 وعلى األمر عدد     -

 بضبط التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

 
 وعلى تقرير السيد علي شنيور واإلستماع إىل شرحه جبلسـة يـوم            -

 منه إلمتام مناقشته وا يوافق على اصدار رأيه         17  اليت أخرت جللسة      2001 ماي   10
 :  وفق املالحظات التالية

 
 : أبواب معنونة كما يلي6ن املتعلق بتذاكر الغذاء تضمن مشروع القانو

 
 أحكام عامة: البـاب األول

 شروط إصدار تذاكر الغذاء: الباب الثانـي

 شروط وطرق استعمال تذاكر الغذاء: الباب الثالـث

 سري ومراقبة حسابات تذاكر الغذاء: الباب الرابـع

 يف املخالفات والعقوبات: الباب اخلامس

 . يف إجراءات التتبع والصلح:الباب السادس
 
 
 



 "جملس املنافسة              "  التقريـر السنـوي �

 
 

 105

وفيما عدا ذلك فهو يثري      .  هذا املشروع ال يتعارض وقانون املنافسة      
 :املالحظات التالية

 
 من املشروع   9 يستحسـن تعريـف تذكرة الغـذاء الوارد بالفصل        -

 "الغذاء" بعد كلمة 2يف الفصل 
ؤجرين لدى امل " يتحتم إضافة كلمة اجلمعيات والتعاونيات بعد كلمة         -

 باعتبار أن تذاكر    2يف الفصل   "  أو تعويض املؤجرين بكلمة املقتىن    
الغذاء توزع على املؤجرين وكذلك على اجلمعيات والتعاونيات          

 حسبما يستنتج من مشروع القانون

 لتكون الفصول الواردة بالباب الثاين مطابقة لعنوانه جيب حذف            -
 7ل  منه ونقله إىل الباب الثالث بعد الفص6الفصل 

" األدىن"و"  ال يقل " باعتبار   5من الفصل   "  األدىن" يتجه حذف كلمة     -
 مها مرادفان

الدعوى " بكلمة   26يف الفصل   "  الدعوة العمومية " يتحتم اصالح كلمة     -
 ". العمومية

 
 من املشروع على كل     15أما من حيث املوضوع فقد اشترط الفصل         

ا جممل املبالغ اليت    مروج فتح حساب بنكي أو بريدي خاص يودع فيه وجوب           
 .يتحصل عليها مقابل بيع التذاكر

 
ونظرا . وبعبارة أخرى يودع يف هذا احلساب قيمة التذاكر وعمولة املروج

ألمهية رقم املعامالت املتداول بالسوق بني املتعاملني فيه يستحسن فتح حسابني             
 .وجواحد مهين خاص بقيمة التذاكر الغذائية واآلخر شخصي خاص بعمولة املر
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من جهة أخرى ونظرا أيضا لرقم املعامالت اهلام املتداول ولضمان حقوق           
املنخرطني فإنه ال بد من الزام املروج على تكوين رصيد أو توفري على األقل ضمان               
بنكي مقابل التذاكر اليت سيقع تروجيها متكنه من الوفاء بالتزاماته املالية يف كل وقت              

 .شروع مسح باالستثمار املؤقت لألموال املودعة بهإزاء املنخرطني السيما وأن امل
 

وفيما يتعلق ذه النقطة األخرية فإن الس يقترح أن يقع العدول عن             
وعند االقتضاء، التفكري يف إرساء مزيد من       .  فكرة االستثمار ملا يف األمر من مراهنة      

 .الضمانات حتفظ حقوق املتعاملني بالسوق
 

عقاب املقتين الذي ال يسدد يف األجل احملدد         على   20وأخريا نص الفصل    
إىل املروج قيمة تذاكر الغذاء املقتناة إال أنه مل ينص على عقاب املروج عند عدم                

 بدون  19خالصه يف األجل املنخرط ويتحتم تدارك هذا السهو وإال يصبح الفصل            
 .راءجدوى وقد يترتب عن ذلك نتائج وخيمة بالنسبة للمنخرطني وحرفائه من األج

 
 2001 ماي   17متت املصادقة على هذا الرأي باجللسة العامة املنعقدة يوم          

برئاسة السيد حممد الشطي وعضوية السادة حممد النيفر، النائب األول ورضا              
املاجري النائب الثاين وعبد الرؤوف بن الشيخ وجالل الدين املهبويل وحممد اهلادي            

شي وأبوبكر بوصبيع، حبضور الكاتب القار الزعيم ونذير محادة وحممد احلبيب الوحي    
 .السيد احلبيب كمون الذي أمن كتابتها

 
                        الكاتــب القــــار   الرئيــــــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة

***          

   جملـس املنافســة

 
  2001 لسنــة 4رأي عـــدد 

  2001 جـوان 21مـؤرخ فـي 

 نافسـة صـادر عـن جملـس امل

حـول مشـروع القانـون املتعلـق بتربيـة املاشيـة وباملنتجـــات 

 احليوانيـــة

 :ــدد امللــف4/2001عـ

 - استشــاري-

 تربية املاشية واالجتار: القطــاع

 يف املنتجات الفالحيـــة

 

 إن جملــس املنافســة،

 

 بعــد اطالعــــه،
 
 4/2001ة بكتابة الس حتت عدد       على إحالة السيد وزير التجارة املرمس      -

 واملتضمنة طلب رأي الس حول مدى تأثري مشروع القانون        2001 ماي   26بتاريخ  
 .املصاحب إلحالته واملتعلق بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية

 
 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64 وعلى القانون عدد     -

 41نقح ومتم بالنصوص الالحقة له وخاصة القانون عدد         باملنافسة واألسعار كيفما    
 .1999 ماي 10 املؤرخ يف 1999لسنة 

 
 املتعلق  1999 جويلية   5 املؤرخ يف    1999 لسنة   1515 وعلى األمر عدد     -

 املتعلق 2000 سبتمرب 12 املؤرخ يف 2000 لسنة 1993بتعيني النائب الثاين واألمر عدد 
 الذين مارسوا أو ميارسون يف قطاع االنتاج أو         بتعيني األعضاء من بني االشخاص    
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 املؤرخ يف   2001 لسنة   1075التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات وعلى األمر         
 املتعلق بتجديد عضوية رئيس الس ونائبه األول وثالثة قضاة وتعيني           2001 ماي   8

 .قاض جديد
 
  املتعلق 1996رب   سبتم 9 املؤرخ يف    1996  لسنة  1567 األمر عدد    وعلى  -

 .بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
 
 وعلى تقرير املقررة السيدة فاطمة األمني واالستماع إىل شرحه ومناقشته           -
 . ومالحظات املقرر العام السيد أنور الزمريل2001جوان  21جبلسة يوم 
 

 :يبدي الرأي اآليت نصه
 

عروض على أنظار الس البداء الراي فيه بتربية        يتعلق مشروع القانون امل   
املاشية وباملنتجات احليوانية وهو يهدف إىل تنظيم هذا القطاع لكل حلقاته من تربية         
وانتاج وحتويل واجتار وذلك ملا له من أمهية اقتصادية بالغة على الصعيد الوطين ونظرا 

 العديد من البلدان مما استوجب      لتفشي األمراض احليوانية دوليا وانتشارها السريع يف      
 .أخذ االحتياطات الالزمة حلماية القطيع الوطين

 
ويف هذا اإلطار، جاء هذا املشروع حمتويا على مخس عناوين تتمثل أهم             

 :أحكامه فيما يلي
 
 . ضبط إطار عام موحد لتربية املاشية وتنظيم اإلجتار فيها-1
 .ية احليوانية احمللية اعتماد مبدإ احملافظة على املوارد اجلين-2
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 . حتسني نوعية حيوانات التربية ومراقبة انتاجيتها-3
 . اعتماد مبدإ ترقيم حيوانات التربية تدرجييا-4
 . إفراد تربية اخليول بأحكام خاصة لعراقة هذا النشاط-5
 إحكام تربية الدواجن واحليوانات الصغرى بالنظر إىل مسامهتها يف دعم        -6

 .األمن الغذائي
 التشجيع على استعمال املراعي الطبيعية النتاج املواد العلفية الطبيعية أو           -7

 .املصنعة وتنظيم قطاع التغذية احليوانية
 . إقرار مبدإ حرية اإلجتار يف املواد العلفية-8
 . إعادة تنظيم الوقاية الصحية للقطيع-9
يع  التأكيد على خضوع اإلجتار يف املنتجات احليوانية إىل التشار           -10

اجلاري ا العمل وبالنسبة لللحوم واأللبان إىل إجراءات خصوصية          
 .عالوة على ذلك

 
باإلضافة إىل ذلك، يشمل املشروع بعض اإلمتيازات اخلصوصية إىل مريب          

 .احليوانات وإجراءات زجرية إلكساء القانون الفاعلية
 

رى وبالتأمل منه، فإن املشروع يثري من جانب الس مالحظة عامة وأخ           
فبخصوص األوىل يالحظ الس كثرة النصوص التطبيقية اليت مل تكن . ختص املنافسة

 . مصاحبة للمشروع حىت تساعد الس على رؤية أمشل لكيفية تطبيق املشروع
 

 منه واملتعلق بضبط خمطط 35أما على مستوى املنافسة، فإنه يرى أن الفصل       
يخ وإخضاعها إىل ترخيص من وزير      مديري النتصاب منشآت تربية الدواجن والتفر     

الفالحة حيد من املنافسة ويعترب استثناءا للقانون املتعلق باملنافسة واالسعار ومثل هذه            
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األحكام تفرغ القانون املذكور من حمتواه وتعد يف االجتاه املعاكس لسياسة الدولة             
 . الرامية إىل حترير االقتصاد

 
ال زال يشكو صعوبات هيكلية،     وبالرغم من ذلك ونظرا إىل أن القطاع         

  % 70تتمثل خاصة يف انعدام القدرة التنافسية لكونه يرتكز على التوريد بنسبة              

ويف غالء أسعارمها؛ وكذلك إىل غياب املعطيات الدقيقة          )  الفلوس واألعالف (
خبصوص االستهالك واالنتاج واعتمادا على ما يوفره هذا القطاع من موارد الشغل،            

 يرى مانعا يف ضبط خمطط مديري لإلنتاج متوسط املدى و قصري             فإن الس ال  
املدى بعد أخذ رأي اهليآت املهنية املعنية شريطة أن يكون هذا املخطط على سبيل              
االسترشاد ال غري ويوضع على ذمة املستثمرين وبصفة عامة كل املتعاملني بالقطاع            

 .عامل يف هذا السوقحىت يكون هلم منارة يف أخذ قرارهم عند رغبتهم يف الت
 
 

 2001 جوان   21متت املصادقة على هذا الرأي باجللسة العامة املنعقدة يوم          
برئاسة السيد حممد الشطي وعضوية السادة حممد النيفر النائب األول ورضا املاجري       
النائب الثاين، وعبد الرؤوف بالشيخ وجالل الدين املهبويل ونورالدين بن عياد             

وحممد احلبيب الوحيشي ومسري ماجول حبضور الكاتب القار         وحممد اهلادي زعيم    
 .السيد احلبيب كمون الذي أمن كتابتها

 

 
 

 

                     الكاتــب القـــار      الرئيـــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة

***          

 جملــس املنافســة

 
  2001 لسنــة 5رأي عـــدد 

  2001 جـوان 21مـؤرخ فـي 

  عـن جملـس املنافسـة صـادر

 حـول مشـروع األمـر املتعلــق 

  لسنـة 1166بتنقيـح األمـر عـدد 

 1994 مـاي 23 املـؤرخ فـي 1994

 املتعلـق بضبـط شـروط االجتـار فـي الزيـوت الغذائيـة وقـراره 

 التطبيقــي

 :ـدد امللـف3/2001عـ

 - استشــاري-

 الزيـوت الغذائيـة: القطــاع

 

 

 ــس املنافســة،إن جمل

 

 بعــد اطالعــــه،
 
 3/2001 على إحالة السيد وزير التجارة املرمسة بكتابة الس حتت عدد            -

 واملتضمنة طلب رأيه حول مدى تأثري مشاريع النصوص          2001 ماي   25بتاريخ  
 املؤرخ يف   1994 لسنة   1166الترتيبية املتمثلة يف مشروع أمر يتعلق بتنقيح األمر عدد          

 املتعلق بضبط شـروط االجتار يف الزيـوت الغذائيـة وكذلك يف          1994   ماي 23
 .قراره التطبيقي
 
 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64 وعلى القانون عدد     -

 41باملنافسة واألسعار كيفما نقح ومتم بالنصوص الالحقة له وخاصة القانون عدد            

 .1999 ماي 10 املؤرخ يف 1999لسنة 
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 املتعلق  1999 جويلية   5 املؤرخ يف    1999 لسنة   1515على األمر عدد     و -
 املتعلق 2000 سبتمرب 12 املؤرخ يف 2000 لسنة 1993بتعيني النائب الثاين واألمر عدد 

بتعيني األعضاء من بني األشخاص الذين مارسوا أو ميارسون يف قطاع االنتاج أو              
 املؤرخ يف   2001 لسنة   1075على األمر   التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات و      

 املتعلق بتجديد عضوية رئيس الس ونائبه األول وثالثة قضاة وتعيني           2001 ماي   8
 .قاض جديد
 
  املتعلق 1996سبتمرب    9 املؤرخ يف    1996  لسنة  1567 األمر عدد    وعلى  -

 .بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
 
ير املقررة السيدة جليلة الشيخ واالستماع إىل شرحه ومناقشته          وعلى تقر  -
 .2001 جوان 21جبلسة يوم 
 

 :يبدي الرأي اآليت نصه
 

يهدف مشروع األمر موضوع االستشارة وقراره التطبيقي إىل إقرار استثناء          
 4  وخاصة الفصل     1994 ماي   23 املؤرخ يف    1994 لسنة   1166ألحكام األمر عدد    

للمصدرين اخلواص القيام بعمليات تصدير يف إطار احلصة السنوية         منه لكي يتسىن    
 .املمنوحة للبالد التونسية من طرف االحتاد األورويب

 
وبصفة عامة، إن نظام احلصص ولئن يعترب حتديدا أو مراقبة للتسويق إال أن             
ذلك جائز ما دام ينص عليه نص تشريعي فوض تنظيمه إىل أمر تطبيقي ولو أن مثل                

 .الستثناء يفرغ قانون املنافسة من حمتواههذا ا
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 يتضح  1994 ماي   23 املؤرخ يف    1994 لسنة   1166 عدد   األمروبالتأمل من   
أنه خص الديوان مبسؤولية تصدير احلصة السنوية املمنوحة للبالد التونسية من طرف            
اإلحتاد األورويب، وجاء مشروع األمر موضوع االستشارة ليقر استثناءا هلذا             

 .اراالحتك
 

لذا، فالس يوافق على مشروع األمر هذا الذي يقلص من احتكار الديوان    
 .لتصدير زيت الزيتون إىل االحتاد األورويب

 

أما فيما يتعلق بقراره التطبيقي، فالس يقترح إعادة النظر يف اإلجراءات            
املعروضة على أنظاره لتصدير الكمية املمنوحة إىل اخلواص وتبسيطها أكثر مع             

. احلفاظ على مبدإ ضمان تلبية املنتوج املصدر من الزيت إىل املواصفات املطلوبة            
 من القرار باالدالء ضمن     5وبصفة خاصة إن إلزام املصدر، املنصوص عليه بالفصل         

بنسخة من عقد البيع يتضمن الكمية والنوعية والفترة اليت سيتم فيها           "ملف التصدير   
حريف املصدر إىل منافسه وتفاديا لذلك،       قد ينجر عنه تفشي إسم       ".  التسليم

يستحسن تعويض هذا اإلجراء بطريقة أخرى تضمن عدم الكشف عن إسم احلريف            
كااللتزام على الشرف باإلدالء بنسخة من عقد البيع بعد حصول عملية التصدير أو             

 .عند إعداد ملف للقيام بعملية تصدير موالية إىل اإلحتاد األورويب
 

 2001 جوان   21ى هذا الرأي باجللسة العامة املنعقدة يوم        متت املصادقة عل  
برئاسة السيد حممد الشطي وعضوية السادة حممد النيفر النائب األول ورضا املاجري       
النائب الثاين، وعبد الرؤوف بالشيخ وجالل الدين املهبويل ونورالدين بن عياد             

ور الكاتب القار   وحممد اهلادي زعيم وحممد احلبيب الوحيشي ومسري ماجول حبض         
 .السيد احلبيب كمون الذي أمن كتابتها

 

                                   الكاتــب القـــار    الرئيـــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة  

***            

   جملـس املنافســة

 
 2001  لسنة6 رأي عــدد

  صادر2001جوان   28 مؤرخ يف

 الشروطس راجملس املنافسة  يف مشروع ك عن

 الكهرومرتليـــة  املتعلّق بتجارة املواد

 

 استشـاري ــددامللف7/2001عــ

 الكهرومرتلية جتارة املواد: القطــاع

 
 إن جملــس املنافســـة 

 

 ،بعــــد اطالعــــه
 
 7/2001 على إحالة السيد وزير التجارة املرسمة بكتابة الس حتت عدد            -

واملتضمنة طلب عرض عليه  مشروع كراس الشروط            2001 جوان   6بتاريـخ    
 .املتعلق بتجارة املواد الكهرومرتلية إلبداء رأيه فيه

 
 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64وعلى القانون عدد      -

 41باملنافسة واألسعار كيفما نقّح ومتّم بالنصوص املعدلة له وخاصة القانون عدد             
 .1999ماي  10خ يف  املؤر1999لسنة 

 
 املتعلّق بتعيني   1999 جويلية   5 املؤرخ يف    1999 لسنة   1515 وعلى األمر عدد    

 املتعلّق  2000 أفريل   10 املؤرخ يف    2000 لسنة   738النائب الثاين وعلى األمر عدد      
ة ـبتسمية عضوين بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة يف ميدان اإلقتصاد أو املنافس           

 12ؤرخ يف   ـ امل 2000ة  ـ لسن 1993دد  ـر ع ـى األم ـالك وعل ـأو اإلسته 
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 املتعلّق بتعيني األعضاء الذين هم من بني األشخاص الذين مارسوا أو            2000سبتمرب  
ميارسون يف قطاع اإلنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات وعلى األمر    

ديد عضوية رئيس   ، املتعلّق بتج  2001 ماي   8 املؤرخ يف    2001 لسنة   1075عدد  
 .الس ونائبيه األول وثالثة قضاة وتعيني قاض جديد

 
 املتعلق  1996سبتمرب    9 املؤرخ يف    1996 لسنة   1567 وعلى األمر عدد     -

 .بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
 
لسة  جب تهوعلى تقرير السيد عبد اهللا الصغير واإلستماع إىل شرحه ومناقش           -

 . وإىل مالحظات املقرر العام السيد أنور الزمريل2001 جوان 28  يوم
 

 :يبدى الرأي اآليت نصـــه 
 

يهدف مشروع كراس الشروط، موضوع اإلستشارة إىل ضبط الشروط           
العامة لإلجتار يف املواد الكهرومرتلية وهو يثري من جانب الس املالحظات              

 :التاليــــة 
 
د على الس حمررا باللغة الفرنسية يف حني أن اللغة الرمسية           املشروع ور   - 

 .هي املعتمدة كما أنه مل يرد مصحوبا بشرح األسباب
 
يتجه إعادة النظر يف تعريف املتعاملني يف القطاع واملستهلك وذلك على              -

 .ضوء النصوص املتعلّقة مبسالك التوزيع جتنبا للصعوبات عند التطبيق
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 مغايران لقانون املنافسة بناءا     6و5يث املنافسة، فإن الفصلني     وأخريا ومن ح    -
على أن األسعار جيب أن تكون حرة وال حتددها إالّ قاعدة العرض والطلب وكذلك           

 .نسبة املرابيح ونسبة التخفيض
 

 برئاسة  2001 جوان   28متت املصادقة على الرأي باجللسة العامة املنعقدة يوم         
ية السادة حممد النيفر النائب األول ورضا املاجري النائب         السيد حممد الشطي وعضو   

 بن عياد ومسري ماجول وحممد       نورالدينالثاين والسادة عبد الرؤوف بن الشيخ و       
احلبيب الوحيشي وأبوبكر بوصبيع ونذير محادة وذلك حبضور الكاتب القار السيد           

 .احلبيب كمون الذي أمن كتابتها
 

 

 

 

 الكاتـب القـار             الرئيــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة

***             

   جملـس املنافســة

 

 2001 لسنة 7           رأي عــدد      استشاري6/2001املـلــف عدد   

 2001 جوان 28 مؤرخ يف    جتارة املواد الكهربائيــة :   القطــاع  

 نافســـة          صادر عن جمــلس امل          

                             يف مشروع كراس الشروط          

               املتعلّق بتجارة املواد الكهربائية

 

 إن جملس املنافسة ، 

 

 بعد اطالعــــه ،

 

 6/2001 على إحالة السيد وزير التجارة املرمسة بكتابة الس حتت عدد            -
 عرض عليه مشروع كراس الشروط املتعلق        واملتضمنة طلب  2001 جوان   6بتاريخ  

 بتجارة املواد الكهربائية إلبداء الرأي فيه،

 

 املتعلّق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64 وعلى القانون عدد     - 
  41باملنافسة واألسعار كيفما نقح ومتّم بالنصوص املعدلة له وخاصة القانون عدد             

 ،1999 ماي 10 املؤرخ يف 1999لسنة  
 
 املتعلّق  1999 جويلية   5 املؤرخ يف    1999 لسنة   1515 وعلى األمر عدد     -

 2000 أفريل   10 املؤرخ يف    2000  لسنة    738بتعيني النائب الثاين وعلى األمر عدد       
املتعلق بتسمية عضوين بعنوان  شخصيات معروفة يف ميدان املنافسة أو اإلقتصاد أو             

 املتعلق  2000 سبتمرب   12 املؤرخ يف    2000 لسنة   1993اإلستهالك، واألمر عدد      
بتعيني األعضاء الذين هم من بني األشخاص الذين مارسوا أو ميارسون يف قطاع               
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 1075اإلنتاج  أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات، وعلى األمر عدد               
 املتعلق بتجديد عضوية النائب األول لرئيس       2001 ماي   8 املؤرخ يف    2001لسنة  

لس وثالثة قضاة وتعيني قاض جديد،ا 

 
 املتعلق  1999 سبتمرب   9 املؤرخ يف    1996لسنة    1567 وعلى األمر عدد       -

 بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

 
 وعلى تقرير السيدة فاطمة ملني واالستماع إىل شرحه ومناقشته جبلسة            -

 .لعام السيد أنور الزمريل  وإىل املقرر ا2001 جوان 28يوم  
 

 :يبدي الرأي اآليت نصه  
 

يهدف  مشروع كراس الشروط موضوع اإلستشارة إىل ضبط الشروط           
 .العامة لتعاطي جتارة املواد الكهربائية

 
 : وبالتأمل منه و يف ما يتعلّق  باملنافسة فإن  الس يقترح حذف عبارة 

« Ils ne peuvent en aucun cas vendre à des 
consommateurs finaux  de produits électriques ». 

  جييز 1992 فيفري 17 املؤرخ يف 1992 لسنة 351باعتبار أن األمر عدد   4من الفصل 
 .يف بعض احلاالت البيع املباشر من املنتج إىل املستهلك

 
 .كما يقترح السماح لتاجر التفصيل إمكانية التزويد عن طريق التوريد

 



 "جملس املنافسة              "  التقريـر السنـوي �

 
 

 119

دا ذلك، يالحظ أن مشروع الكراس ورد باللغة الفرنسية واحلال           وفيما ع 
 .أن اللغة الرمسية هي العربية

 
 2001 جوان   28املنعقدة يوم    متّت املصادقة على هذا الرأي باجللسة العامة      

النائب األول ورضا    برئاسة السيد حممد الشطي وعضوية السادة حممد النيفر،         
وحممد احلبيب   الرؤوف بالشيخ ونور الدين بن عيـاد     املاجري، النائب الثاين وعبد     

الوحيشي ومسري ماجول  ونذير محادة وبوبكر بوصبيع حبضور الكاتب القار السيد            
 .احلبيب كمون الذي أمن كتابتها

 
 

 

 

 

 

                             الكاتب القـــار الرئيـــــــــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة

       ***     

   جملـس املنافســة

 
 

  2001 لسنة8 ددــرأي ع

  صادر عن جملس املنافسة 2001 جويلية 12مؤرخ يف 

 يف مشروع كراس الشروط املتعلّق بتنظيم نشاط ناقلي احلليب

  من أماكن اإلنتاج إىل مراكز التجميع

 

 9/2001عــدد 

 استشاري/امللف

 الفالحـة : القطـاع

 
 ـــة إن جملــس املنافس

 

 بعــــد اطالعــــه،

 
 9/2001عدد   على إحالة السيد وزير التجارة املرسمة بكتابة الس حتت           -

  واملتضمنة طلب عرض عليه  مشروع كراس الشروط          2001 جوان   11بتاريـخ    
املتعلق بتنظيم نشاط ناقلي احلليب من أماكن اإلنتاج إىل مراكز التجميع وذلك              

 .إلبداء رأيه فيه
 
 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64وعلى القانون عدد      -

 41باملنافسة واألسعار كيفما نقّح ومتّم بالنصوص املعدلة له وخاصة القانون عدد             
 .1999 ماي 10 املؤرخ يف 1999لسنة 

 
 املتعلّق  1999 جويلية   5 املؤرخ يف    1999 لسنة   1515 وعلى األمر عدد    

 2000 أفريل   10 املؤرخ يف    2000 لسنة   738لثاين وعلى األمر عدد     بتعيني النائب ا  
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املتعلّق بتسمية عضوين بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة يف ميدان اإلقتصاد أو             
ؤرخ ـ امل 2000ة  ـ لسن 1993دد  ـر ع ـى األم ـالك وعل ـة أو اإلسته  ـاملنافس

ألشخاص الذين   املتعلّق بتعيني األعضاء الذين هم من بني ا         2000 سبتمرب   12يف  
مارسوا أو ميارسون يف قطاع اإلنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات             

، املتعلّق بتجديد عضوية    2001 ماي   8 املؤرخ يف    2001 لسنة   1075وعلى األمر عدد    
 .رئيس الس ونائبه األول وثالثة قضاة وتعيني قاض جديد

 
 املتعلق  1996 سبتمرب   9ملؤرخ يف    ا 1996 لسنة   1567 وعلى األمر عدد     -

 .بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
 
على تقرير السيدة جليلة الشيخ واإلستماع إىل شرحه ومناقشته جبلسة           و -

 . وإىل مالحظات املقرر العام السيد أنور الزمريل2001 جوان 12   يوم
 

 يبدي الرأي اآليت نصــــه

 
مشروع كراس الشروط موضوع اإلستشارة إىل ضبط الشروط         يهدف  

وهو يتضمن أربعة   .  العامة لناقلي احلليب من أماكن اإلنتاج إىل مراكز التجميع         
 :أبواب

 أحكام عامة -

الشروط العامة املتعلقة بتعاطي مهنة ناقلي احلليب من أماكن اإلنتاج التابعة             -
 .ميعلصغار ومتوسطي املربني إىل مراكز التج

 جمال تدخل اإلدارة -

 املخالفات والعقوبات -
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 .وبالتأمل منه، فإنه ال يثري أية مالحظة من حيث املنافسة

 

أما من حيث الشكل، فإن املشروع ورد باللغة الفرنسية يف حني أن اللغة              
 3الرمسية املعتمدة هي العربية باإلضافة إىل ذلك، فإنه يقترح حذف من الفصل               

 :يةالعبارة التال
 
باعتباره "  1988 جوان   18 املؤرخ يف    1988 لسنة   1173طبقا لألمر عدد     "

 من كراس الشروط    3أنه عرف الضيعة الصغرى مبساحة األرض يف حني أن الفصل           
عرفها بعدد األبقار وبالتايل ال ميكن أن يكون هذا التعريف نتيجة تطبيق األمر               

 .املذكور
 

 2001 جويلية   12لسة العامة املنعقدة يوم     متت املصادقة على هذا الرأي باجل     
برئاسة السيد حممد الشطّي وعضوية السادة حممد النيفر النائب األول ورضا املاجري       

 بن عياد وجالل الدين املهبويل      ندينورالالنائب الثاين وعبد الرؤوف بن الشيخ و       
         ن   وحممد اهلادي زعيم ومسري ماجول وأبوبكر بوصبيع حبضور الكاتب القارالذي أم 

 .كتابتها
 
 وحـرر يف تارخيـه                         

 

  ـارــالكاتـب الق        الرئيــــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة

***            

   جملــس املنافسـة

 
  2001  لسنة9رأي عــدد 

  صادر عن جملس املنافسة يف مشروع كراس الشروط 2001 جويلية 12مؤرخ يف 

 علّق بتنظيم تعاطي نشاط جتميع احلليباملت

 

 10/2001عــدد 

 استشاري/امللف

 الفالحـة : القطـاع

 
 إن جملــس املنافســـة 

 

 ،بعــــد اطالعــــه
 

ة الس حتت   ـة بكتاب ـر التجارة املرسم  ـد وزي ـ على إحالة السي   -
ع   واملتضمنة طلب عرض عليه  مشرو       2001 جوان   11 بتاريـخ     10/2001عدد  

 .كراس الشروط املتعلق بتنظيم تعاطي نشاط جتميع احلليب وذلك إلبداء رأيه فيه
 
 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64وعلى القانون عدد      -

 41باملنافسة واألسعار كيفما نقّح ومتّم بالنصوص املعدلة له وخاصة القانون عدد             
 .1999 ماي 10 املؤرخ يف 1999لسنة 

 
 املتعلّق  1999 جويلية   5 املؤرخ يف    1999 لسنة   1515وعلى األمر عدد      - 

 2000 أفريل   10 املؤرخ يف    2000 لسنة   738بتعيني النائب الثاين وعلى األمر عدد       
املتعلّق بتسمية عضوين بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة يف ميدان اإلقتصاد أو             

مؤرخ يف  ـ ال 2000ة  ـ لسن 1993دد  ـر ع ـى األم ـالك وعل ـاملنافسة أو اإلسته  
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 املتعلّق بتعيني األعضاء الذين هم من بني األشخاص الذين مارسوا           2000سبتمرب    12
أو ميارسون يف قطاع اإلنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات وعلى              

، املتعلّق بتجديد عضوية رئيس     2001 ماي   8 املؤرخ يف    2001 لسنة   1075األمر عدد   
ل وثالثة قضاة وتعيني قاض جديدالس ونائبه األو. 

 
 املتعلق  1996سبتمرب    9 املؤرخ يف    1996 لسنة   1567 وعلى األمر عدد     -

 .بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
 
وعلى تقرير السيد علي شنيور واإلستماع إىل شرحه ومناقشته جبلسة             -

 .ىل مالحظات املقرر العام السيد أنور الزمريل وإ2001 جويلية 12 يوم 
 

 :يبدي الرأي اآليت نصــــه 
 

يهدف كراس الشروط إىل ضبط الشروط العامة لتعاطي نشاط جتميع            
حليب األبقار الطازج من قبل املراكز املختصة قصد تربيده وتروجيه لدى مصانع             

 .التحويل
 

 : أبواب 5وهو يتضمن 
 

 أحكام عامــــة -

 الشروط العامة لتعاطي نشاط جتميع احلليب -

 جمال تدخل اإلدارة -

 مساعدات جتميع احلليب -

 .املخالفات والعقوبات -
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 :وهو يثري فقط املالحظة التاليـة 
 
 من الكراس باعتبار    9يقترح حذف البطاقة املهنية الوارد ذكرها بالفصل        "

 1964 لسنة   49قانون عدد   أا تشكل ازدواجية مع كراس الشروط فضال أن ال         
 املتعلق مبراقبة وانتاج وصنع وجتارة احلليب سيقع         1964 ديسمبـر   24املؤرخ يف   

إلغاؤه حسب مشروع القانون املتعلق بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية مبا يف ذلك            
البطاقة املهنية وأخريا أن غرض اإلدارة من إحداث كراريس الشروط هو إلغاء              

 ".بقةالرخص املس

 
 2001 جويلية   12متت املصادقة على هذا الرأي باجللسة العامة املنعقدة يوم          

برئاسة السيد حممد الشطّي وعضوية السادة حممد النيفر النائب األول ورضا املاجري       
 بن عياد وجالل الدين املهبويل      نالدينور  النائب الثاين وعبد الرؤوف بن الشيخ و      

اجول وأبوبكر بوصبيع حبضور الكاتب القار الذي أمن        وحممد اهلادي زعيم ومسري م    
 .كتابتها

 
 
 
 
 وحرر يف تارخيـه              

 

 ــارالكاتـب الق     الرئيــــس

 
 
 



 "جملس املنافسة              "  التقريـر السنـوي �

 
 

 126

 
 اجلمهوريـة التونسيـة

***            

 جملـس املنافســة
 

  2001  لسنة10رأي عــدد 

  مشروع كراس الشروط  صادر عن جملس املنافسة يف2001 جويلية 12مؤرخ يف 

 املتعلّق بالقواعد اليت تضبط عملية البيع واملتاجرة يف معدات اإلتصـاالت

 5/2001عــدد 

 استشاري/امللف

 اإلتصاالت : القطـاع

 إن جملــس املنافســـة 

 

 ،بعــــد اطالعــــه
 

س حتت  ـة ال ـة بكتاب ـارة املرسم ـ على إحالة السيد وزير التج      -
  واملتضمنة طلب عرض عليه  مشروع         2001 جوان   11 بتاريـخ     5/2001عدد  

كراس الشروط املتعلق بالقواعد اليت تضبط عملية البيع واملتاجرة يف معدات              
 .اإلتصاالت وذلك إلبداء رأيه فيه

 
 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64وعلى القانون عدد      -

 41متّم بالنصوص املعدلة له وخاصة القانون عدد         باملنافسة واألسعار كيفما نقّح و    
 .1999ماي  10 املؤرخ يف 1999لسنة 

 
 املتعلّق  1999 جويلية   5 املؤرخ يف    1999 لسنة   1515وعلى األمر عدد      - 

 2000 أفريل   10 املؤرخ يف    2000 لسنة   738بتعيني النائب الثاين وعلى األمر عدد       
صيات ذات الكفاءة يف ميدان اإلقتصاد أو        املتعلّق بتسمية عضوين بعنوان الشخ     

مؤرخ ـ ال 2000ة  ـ لسن 1993دد  ـر ع ـى األم ـالك وعل ـة أو اإلسته  ـاملنافس
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 املتعلّق بتعيني األعضاء الذين هم من بني األشخاص الذين           2000 سبتمرب   12يف  
مارسوا أو ميارسون يف قطاع اإلنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات             

 ، املتعلّق بتجديد    2001 ماي   8 املؤرخ يف    2001 لسنة   1075وعلى األمر عدد    
 .عضوية رئيس الس ونائبه األول وثالثة قضاة وتعيني قاض جديد

 
 املتعلق  1996 سبتمرب   9 املؤرخ يف    1996 لسنة   1567 وعلى األمر عدد     -

 .بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
 
وعلى تقرير السيد علي شنيور واإلستماع إىل شرحه ومناقشته جبلسة             -

 . وإىل مالحظات املقرر العام السيد أنور الزمريل2001 جويلية 12   يوم
 

 وبعد املداولة ،
 

 :يبدي الرأي اآليت نصــــه
 

يهدف مشروع كراس الشروط إىل ضبط الشروط العامة الواجب احترامها          
 :واد اإلتصاالت وهو يتضمن فصليــنعند املتاجرة يف م

 
 .املـــوضـــوع  : الفصل األول

 :تعريف املفاهيم وقد احتوى على جزئني مها : الفصل الثاين
 

-العالمة  -معدات اإلتصال   (تعريف املصطلحات     -
 )اإلمنوذج
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قواعد املعامالت بني املنتجني واملوزعني باجلملة           -
 .واملوزعني بالتفصيل وبني املستهلكني

 
هذا الكراس ولئن ال يثري أية مالحظة على مستوى املنافسة إالّ أنه يثري               

 :مالحظات من حيث الشكل وهي 
 

ورد مشروع كراس الشروط باللغة الفرنسية واحلال أن اللغة الرمسية          -
 .هي العربية

إنّ النشاط ، موضوع كراس الشروط هذا مل يرد ذكره ضمن قائمة    -
خلاضعة لكراس الشروط واملضبوطة مبوجب      األنشطة التجارية ا  

 املتعلّق بضبط قائمة األنشطة التجارية      1999 لسنة   2522األمر عدد   
 .اخلاضعة لكراس الشروط

 

 :معدات اإلتصاالت ختضع إىل نصوص خاصة وهي 
 
املتعلّق بإصدار    2001 جانفي   15 املؤرخ يف    2001 لسنة   1القانون عدد     -

 .جملة اإلتصاالت
 
 املتعلّق باملصادقة   2001 أفريل   14 املؤرخ يف    2001 لسنة   830ر عدد   األم  -

 . الطرفية لإلتصاالتةعلى األجهز
 
 املتعلّق بشروط   1998فيفري    2 املؤرخ يف    1998 لسنة   268األمر عدد     -

 .وأساليب إعطاء التراخيص ملباشرة أنشطة اإلتصاالت
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تعلق باألنشطة   امل 1998 مارس   10قرار وزير املواصالت املؤرخ يف         -
واإلختصاصات واألصناف لرخص املباشرة وبضبط الوسائل البشرية واملادية           

 .رهاوفالواجب ت
 

 .وبذلك يكون هذا القطاع منظما وال حاجة إذن إىل كراس شروط
 

 2001 جويلية   12متت املصادقة على هذا الرأي باجللسة العامة املنعقدة يوم          
 السادة حممد النيفر النائب األول ورضا املاجري   برئاسة السيد حممد الشطّي وعضوية    

 بن عياد وجالل الدين املهبويل      نالدينورالنائب الثاين وعبد الرؤوف بن الشيخ و       
وحممد اهلادي زعيم ومسري ماجول وأبوبكر بوصبيع حبضور الكاتب القار الذي أمن            

 .كتابتها
 
 
 وحـرر يف تارخيه                                 

 

                      الكاتـب القـار    الرئيــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة

***            

   جملـس املنافســة

 

   2001  لسنة 11رأي عــدد 

 2001  سبتمرب 27مـؤرخ فـي 

 صادر عـن جملـس املنافسـة

 يتعلـق مبشـروع ملف

 طلــب عــروض فتــح قطــاع

 ريالنقل العمومي احلض

 لألشخــاص إلــى اخلــــواص

 

11/2001: عـــدد  

 استشــاري: امللــف

 النقل العمومي : القطــاع

 احلضري لألشخاص              

 

 )جلسة عامة(إن جملـس املنافسـة 
 

 بعـد اطالعـــه،

 

على املكتوب املقدم من السيد وزير التجارة املرسم بكتابة الس حتت            
 واملتضمن طلب عرض مشروع امللف        2001 أوت   28بتاريخ    11/2001عدد

املصاحب له واملتعلق بطلب عروض فتح قطاع النقل العمومي احلضري لألشخاص           
 . إىل اخلواص، على أنظار الس إلبداء الرأي فيه وموافاته به

 
 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64 وعلى القانون عدد     -

 املؤرخ  1999 لسنة   41نصوص املنقحة له وخاصة القانون عدد       باملنافسة واألسعار وال  
 ،1999 ماي 10يف 
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 املتعلق  1999 جويلية   5 املؤرخ يف    1999 لسنة   1515 وعلى األمر عدد     -
املتعلق   2000 أفريل   10 املؤرخ يف    2000 لسنة   738بتعيني النائب الثاين واألمر عدد      

 ميدان اإلقتصاد أو املنافسة أو      بتسمية عضوين بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة يف      
، املتعلق بتعيني 2000 سبتمرب   12 املؤرخ يف    2000 لسنة   1993اإلستهالك واألمر عدد    

األعضاء الذين هم من بني األشخاص الذين مارسوا أو ميارسون يف قطاع اإلنتاج أو          
 يف    املؤرخ 2001 لسنة   1075التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات واألمر عدد         

 املتعلق بتجديد عضوية رئيس الس ونائبه األول وثالثة قضاة وتعيني           2001 ماي   8
 قاض جديد،  

 
 املتعلق  1996 سبتمرب   9 املؤرخ يف    1996 لسنة   1567 وعلى األمر عدد     -

 بضبط التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

 
 ،2001مرب  سبت27 وبعد مناقشة مشروع امللف جبلسة يوم -
 

 :يبدي الرأي اآليت نصـــه
 

يتعلق مشروع امللف املعروض على أنظار الس بطلب عروض فتح            
 :قطاع النقل العمومي احلضري لألشخاص إىل اخلواص وهو يتضمن الوثائق التالية

 
  كراس البنود اإلدارية-

  تقدمي العطاءات-

  اإلتفــــاق -

  كراس الشروط-
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ملضمنة بتلك الوثائق، يتبني أا ال م املنافسة عدا         وبالتأمل من الفصول ا   
كراس البنود اإلدارية الذي احتوى على فصول ختص املنافسة لكن جاءت غري              

 . مغايرة لقانون املنافسة واألسعار
 

 لـــذا،

 
 .ال يرى الس مانعا يف املوافقة على امللف موضوع االستشارة

  
 املنعقدة برئاسة   2001 سبتمرب   27 يوم   متت املصادقة على هذا الرأي جبلسة     

السيد حممد الشطي وعضوية السادة حممد النيفر النائب األول ورضا املاجري النائب            
الثاين وعبد الرؤوف بن الشيخ وجالل الدين املهبويل ومسري ماجول وحممد اهلادي             
الزعيم وحممد احلبيب الوحيشي ومحادي السالويت، حبضور الكاتب القار السيد            

 .احلبيب كمون الذي أمن كتابتها
 

 حرر بتارخيـه

 
 

 

 

                            الكاتـب العـــام   الرئيــس
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 اجلمهوريـة التونسيـة 

 جملــس املنافســة

 اجللســـة العامــة

 

    2001  لسنة 12رأي عــدد 

 صـادر عـن جملـس املنافسـة 

  2001 نوفمبـر 01بتاريـخ 

 عــروض يتعلـق خبصـوص طلـب 

 بفتـح قطـاع النقـل العمومـي

 املنتظـم لألشخـاص بيـن املـدن للخـواص

 

 12/2001: استشـاري عـدد: امللـف

 
 

 

 إن جملـس املنافسـة 

 

 

على مكتوب السيد وزير التجارة املرسم بكتابة الس           بعد اطالعه، 
 جملس املنافسة    واملتضمن طلب رأي   12/2001 حتت عدد    2001 سبتمرب   27بتاريخ    

خبصوص مشروع طلب عروض يتعلق بفتح قطاع النقل العمومي املنتظم لألشخاص           
 بني املدن إىل اخلواص، 

 

 املتعلق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64وعلى القانون عدد    
 باملنافسة واألسعار مثلما مت إمتامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة، 

 

، املتعلق بإصدار جملة    1999 جويلية   26خ يف    املؤر 71وعلى القانون عدد    
 الطرقات،
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 املتعلق  1996 سبتمرب   9 املؤرخ يف    1996 لسنة   1567وعلى األمر عدد    
 بضبط التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

 

 املنظم للنقل عرب     1989 مارس   23 املؤرخ يف     386وعلى األمر عدد     
 الطرقات،  

 

 تقرير املقرر السيد علي شنيور، وإىل مالحظات املقرر         وبعد اإلستماع إىل  
 العام السيد أنور الزمريل،

 

 استقر رأي اجللسة    2001 نوفمرب   01وبعد مناقشة املشروع جبلسة يوم      
 :العامة على ما يلي

 

 :مـن حيـث الشكـل -
 

 يالحظ الس أن الوثائق الواردة على جملس املنافسة حمررة باللغة             -
، 1993 جويلية   5 املؤرخ يف    64حدها خالفا ملا أقرته أحكام القانون عدد      الفرنسية و 

واملتجه اعداد تلك الوثائق باللغة العربية قبل عرضها على الس حىت يتسىن له ابداء              
رأيه خبصوص املصطلحات يف اللغة املعتمدة قانونا من طرف احملاكم واإلدارة، تفاديا            

ا مبناسبة ترمجة تلك املصطلحات من الفرنسية       لكل اإلشكاالت اليت قد حتصل الحق     
 .إىل العربية، وما لذلك من تأثري على املعىن املقصود

   

 11املدرجة بالصفحة   "  soumission" فيما يتعلق مبطبوعة عقد التعهد       -
من امللف، فإن تنصيصها على أن الرئيس املدير العام لس اإلدارة هو الذي ميثل               

حي بأن طلب العروض يقتصر على الشركات خفية اإلسم         الشركة من شأنه أن يو    
وبالتايل .  وهو ما من شأنه أن يتعارض مع مبدإ املساواة ويعد تضييقا لقواعد املنافسة            
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وتعويضها بفراغ يتم إمتامه    "  الرئيس املدير العام  "فاملقترح حذف اإلشارة إىل عبارة      
 . املعنيةحسب كل حالة على حدة ووفق الطبيعة القانونية للمؤسسة

 

 من كراس الشروط اإلدارية أن - ب3الفقرة – لقد ورد بالفصل األول -
وتفاديا لكل  .  املؤسسات العمومية التونسية ال ميكنها املشاركة يف طلب العروض         

تأويل قد يؤدي إىل اعتبار أن هذا املنع ينسحب على املؤسسات العمومية التونسية             
وبذلك يكون  ".  التونسية"ملتجه حذف عبارة    دون املؤسسات العمومية األجنبية، فا    

وليس "  للخواص"حمتوى الفصل املذكور مطابقا لعنوان طلب العروض املفتوح           
 .للذوات املعنوية العمومية

 

 : مـن حيـث املوضـوع-
 

 ينص الفصل الثالث من مشروع عقد اللزمة على أنه ميكن لوزير النقل             -
ويقترح الس على أن    .  د ذلك بشروط  إسناد نفس اخلدمة ملستغل آخر، دون تقيي      

يتم التنصيص صراحة على أن ذلك االختيار يتم وفقا لطلب عروض وأن امللتزم               
 .خيضع إىل نفس الشروط وااللتزامات املضمنة بكراس الشروط احلايل

 

 من مشروع عقد اللزمة أن كال من الطرفني ميكنه          2 لقد ورد بالفصل     -
الل العقود شريطة احلصول على موافقة الطرف       إدخال تعديالت على كيفية استغ    

 . اآلخر
 

وجتدر املالحظة أن املرفق العمومي يعد وظيفة ترمي إىل حتقيق املصلحة العامة يقوم             
وحىت يف الصورة اليت تلجأ     .  ا أو يراقبها شخص من أشخاص القانون العمومي        

 ذلك التفويض يبقى    فيها اإلدارة إىل تفويض تسيري املرفق العمومي إىل اخلواص فإن         
فاإلدارة .  مؤقتا وليس من شأنه أن يبعد اإلدارة بصفة مطلقة عن شؤون ذلك املرفق            
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وتعاقدها . تتواجد يف عقد اللزمة بصفتها متعاقدة  وتتواجد أيضا بصفتها سلطة عامة 
مع امللتزم ال يعين ختليها عن وظائفها التقليدية املتمثلة يف السهر على حسن سري                

 .عمومياملرفق ال
 

لذا فإن تقييد سلطة اإلدارة يف إدخال تعديالت على كيفية استغالل             
العقود بشرط احلصول على موافقة الطرف اآلخر، يتناىف مع املبادئ العامة للعقود             
اإلدارية اليت ختول لإلدارة تعديل بنود عقد اللزمة اليت تكتسي صبغة ترتيبية، دون              

عاقدي، ألن تفويض املرفق العمومي إىل اخلواص ال        البنود اليت يطغى عليها الطابع الت     
ويرى الس أن مبادرة اإلدارة بتغيري البنود الترتيبية بإرادا           .  يعين التخلي عنه  

 .املنفردة ال يتعارض مع قواعد املنافسة
 

 من عقد اللزمة على جمموعة من اإلخالالت اليت مت           11 ينص الفصل    -
ا امللتزم ومن بينها التفويت يف االمتيازات املمنوحة        وصفها باخلطرية واليت قد يرتكبه    

 . إليه لفائدة الغري
 

ولئن كان هذا الفصل ال يتناىف مع مبادئ املنافسة، فإنه جدير بالتذكري             
أيضا أن القواعد العامة يف مادة املنافسة ال تتعارض مبدئيا مع وجود امكانية ختول               

، ألن ذلك قد يكون يف بعض احلاالت        للملتزم اسناد جزء من اللزمة إىل طرف آخر       
مفيدا ملستعملي املرفق العمومي من حيث حتسني ظروف تلبية حاجيام؛ كما أن             
القواعد العامة يف هذه املادة ال جترب امللتزم على اللجوء إىل طلب العروض السناد               

م به  جزء من عقد اللزمة إىل الغري، باعتباره هو املسؤول األول واألخري على ما التز             
إال أنه درء ملا قد ينجر عن ذلك من امكانية اإلتفاق املسبق             .  جتاه اإلدارة املفوضة  

ولتفادي أن يكون ذلك وسيلة لتمكني املؤسسات اليت مل يتم األخذ بعروضها من              
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الدخول إىل السوق بطريقة غري شرعية، فإن الفقه والقضاء قيدا وجود هذه               
 :اإلمكانية ببعض الشروط وهي

 
 
 

   %10  ال يتعدى احلجـم اجلملي لإلسناد حدا معينا ميكن أن يكون مثال أن*

 أن تكون املؤسسة أو اجلهة املسند إليها قد شاركت يف طلب العروض               *
 وحظي ترشحها بالقبول من حيث استيفائها للشروط

 . وأن خيضع كل تفويت ملوافقة اإلدارة*
  

 يستحسن إدخال    من كراس الشروط اإلدارية    8 فيما يتعلق بالفصل     -
مزيد من الشفافية يف العالقة بني اإلدارة واملؤسسات املشاركة يف طلب العروض،             
وذلك بتوضيح احلاالت اليت ميكن فيها لوزير النقل عدم إعطاء أي نتيجة أو أثر                

 .لطلب العروض
 

 2001 نوفمرب   01وصدر هذا الرأي عن اجللسة العامة املنعقدة بتاريخ          
اجلرييب وعضوية السادة حممد النيفر ورضا املاجري وعبد          برئاسة السيد غازي    

الرؤوف بن الشيخ وجالل الدين املهبويل ومسري ماجول ومحادي السالويت وحممد            
 .اهلادي الزعيم وحممد احلبيب الوحيشي وأبو بكر بوصبيع ونورالدين بن عياد

 

 .وحبضور السيد احلبيب كمون الكاتب القار للمجلس
                                                                        

                      الكاتـب القـــار  الرئيـــــس
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 الجـزء الرابـع

 

 األنشطـــة المختلفـــة           

 
 

 يف مواصلة دعم    2001تتمثل أهم األنشطة األخرى للمجلس خالل سنة        
كل الوطنية ذات العالقة مبيدان املنافسة وبعض اهليئات        ثقافة املنافسة بالتعاون مع اهليا    

األجنبية املماثلة وعدة منظمات دولية بغرض اكتساب اخلربة يف ميدان املنافسة             
واالستفادة من جتارب اآلخرين والتعريف بالتجربة التونسية، ويكون ذلك باملشاركة    

رشات العمل املتعلقة    يف الندوات اإلقليمية والدولية واملسامهة يف املؤمترات وو         
 .باملنافسة

 
I- نشـر ثقافـة المنافسـة: 
 

ال ميكن لألنظمة االقتصادية اليت متر مبرحلة حتول من االقتصاد املسري إىل            
االقتصاد احلر االكتفاء بوضع القوانني وإحداث املؤسسات واهلياكل لتحقيق كل           

على خلق حميط   األهداف املرسومة بل وجب عليها أن تتعدى ذلك إىل العمل             
ومن أهم العناصر الفاعلة يف هذا احمليط        .  ومناخ عام يسهل تطبيق تلك القواعد      

عنصر نشر ثقافة املنافسة، وهو ما دفع الس منذ تكوينه على إيالء موضوع نشر               
ثقافة املنافسة األمهية اليت يستحقها خاصة عرب تنظيم لقاءات حتسيسية مع املنظمات            

وحيرص الس على تكثيف هذه االتصاالت       .  ة والتجارة املهنية وغرف الصناع  
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وتوسيع دائرا حىت تشمل باخلصوص اهليئات املهنية كمجلس عمادة احملامني            
وكذلك القضاة واألساتذة اجلامعيني، باإلضافة إىل املشاركة يف امللتقيات العلمية اليت           

 .تنظمها اجلامعات والكليات وغريها يف ميدان املنافسة
 
 :ملائـدة املستديـرةا -1
 

نظم جملس املنافسة باالشتراك مع اإلدارة العامة للمنافسة والتجارة            
احملامية لدى اللجنة الفيدرالية    "  كارين ميلز "الداخلية مائدة مستديرة مبشاركة السيدة      

للتجارة بالواليات املتحدة األمريكية وقد حضرها إىل جانب أعضاء الس             
ارة العامة للمنافسة والتجارة الداخلية ثلة من رجال األعمال         وإطاراته وإطارات اإلد  

وقد مت التطرق خالهلا إىل خصوصيات       .  واألساتذة اجلامعيني والباحثني واحملامني   
قانون املنافسة يف الواليات املتحدة األمريكية ومقارنته بنظريه األورويب باإلضافة إىل           

لى املؤسسات اخلاصة وعلى االقتصاد بصفة      مناقشة املسائل املتعلقة بتأثري املنافسة ع     
كاالتصاالت "  املرافق العمومية الكربى  "ومشل احلوار كذلك خصخصة      .  عامة

والكهرباء والغاز واملاء ومدى تأثري ذلك على السوق وعلى مستعملي املرافق              
 .العمومية

 
كما ساهم الس باحلضور والنقاش يف ورشة عمل نظمتها اإلدارة العامة           

رة الداخلية بالتعاون مع اإلدارة العامة للمنافسة وقمع الغش بفرنسا كان             للتجا
 . موضوعها العمران التجاري
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وباإلضافة إىل ذلك دأب الس على املشاركة يف الربامج اإلذاعية اليت            
تم باملنافسـة، وكان آخـرها الربنامـج الذي نظمته إذاعـة الكاف بتاريـخ          

 .ملنافسة يف ظل التطورات االقتصادية حول ا2001 نوفمرب 30
 
 :اجلامعة واملؤسسات العلمية -2
 

يف نطاق االنفتاح على اجلامعة وتشجيع املهتمني ذا القانون احلديث           
توىل الس فتح أبواب مكتبته املختصة أمام الباحثني واحملامني واجلامعيني والقضاة            

" أنترنات"رتباط بالشبكة املعلوماتية    باإلضافة إىل حتقيق اال   .  وطلبة املرحلة الثالثة  
تسهيال ألعمال البحث، مما ييسر استقطاب كل املهتمني بقانون املنافسة ويضمن            
التعريف بدور الس ومبشموالته، دف ترسيخ قواعد املنافسة يف احمليط              

ويف هذا اإلطار قبل الس بعض الطلبة من كليات احلقوق إلجراء            .  االقتصادي
ديه كما ساهم عدد من أعضاء الس يف اللجان العلمية لتقييم املذكرات            تربصات ل 

اليت مت إعدادها يف جمال املنافسة، سواء كان ذلك باجلامعة أو باملعهد األعلى للقضاء              
 .أو املدرسة الوطنية لإلدارة، باإلضافة إىل تأطريهم لبعض مذكرات املرحلة الثالثة

 
اعدة الدارسني ومد كـل الباحثـني   ويسعى الس باستمـرار على مس    

 جبميع اإلرشادات والوثائق حول قانون املنافسة أو فقه         -يف حدود إمكانياته املادية   -
قضاء الس يف االني القضائي واالستشاري، مبا من شأنه أن جيعل الس احملور              

وضح الرؤى  األساسي للمنافسة واحملرك الدافع الذي يشيع املعرفة يف هذا اال وي           
 .بفضل درايته بالواقع اإلقتصادي وإملامه بالقواعد القانونية املؤطرة حلرية املعامالت
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II- التعــــاون الخارجـــي: 
 

تواصل برنامج التعاون الفين واملايل املتفق عليه مع اإلدارة العامة للمنافسة           
ول لرئيس   وقد زار النائب األ    2001واالستهالك وقمع الغش بفرنسا خالل سنة        

جملس املنافسة اإلدارة العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش وجملس املنافسة            
بفرنسا حيث حضر ورشة للمنافسة تتعلق بالثقافة واملنافسة واطلع على التجربة             
الفرنسية يف بعض املسائل وخاصة العالقة القائمة بني جملس املنافسة الفرنسي              

ع الغش وطريقة التعامل مع التركيز االقتصادي         واإلدارة العامة للمنافسة وقم    
باإلضافة إىل التحويرات اليت أدخلت على بعض إجراءات التقاضي أمام جملس             
املنافسة والداعمة ملبدإ املساواة وحقوق الدفاع، من ذلك أن التفريق بني مهمة              
األحباث ومهمة القضاء أصبحت واضحة حيث أن املقرر العام هو الذي يقوم              

ف املقرر وبطلب األحباث من وزارة االقتصاد واملالية والصناعة وبإشعار             بتكلي
 . األطراف باملمارسات املنسوبة إليهم عوضا عن رئيس جملس املنافسة

  
ومن جهة أخرى، ويف نطاق الربنامج التنموي للقانون               

" Commercial law Development Program" التجـــــــاري
 زار الس السيد ستيف قاردنر احملامي األول والسيد           لوزارة التجارة األمريكية  

روبار باون احملامي املستشار لدى الربنامج التنموي للقانون التجاري لبحث أوجه            
وقد عرب  .  التعاون يف جمال املنافسة واالطالع على التجربة التونسية يف هذا اال           

اريع خاصة تقدم يف    اجلانب األمريكي على استعداده لدراسة أي مقترحات أو مش        
وخالل اجللسة وقع التطرق إىل كيفية اإلستفادة من اخلربة         .  جمال املنافسة ودعمها  

الطويلة للواليات املتحدة األمريكية يف املنافسة، وقد اقترح اجلانب األمريكي إيفاد           
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خرباء أمريكيني إىل تونس لكي يشرفوا على ملتقيات وموائد مستديرة وإرسال             
لس إىل الواليات املتحدة األمريكية ليطلعوا على أسلوب العمل املتبع بعض أعضاء ا

 . هناك على غرار التجربة اليت قام ا الس مع نظريه الفرنسي
 

III- االجتماعات والمؤتمرات وورشات المنافسة: 
 

حضر رئيس جملس املنافسة بإفريقيا اجلنوبية ورشة العمل اجلهوية حول           
" افسية والتنمية االقتصادية والنظام التجاري متعدد األطراف      السياسة التن "موضوع  

الذي نظمته املنظمة العاملية للتجارة بالتعاون مع حكوميت إفريقيا اجلنوبية وبريطانيا            
كما حضرت مقررة من الس ملتقى حول املنافسـة يف          2001 خالل شهر فيفري  

نافسة خالل شهر ماي وقد وقع      نظمه الس األملاين للم   "  االنترنات"االقتصاد عرب   
 :التطرق إىل موضوعني هامني خالل هذا امللتقى مها

 
 األنترنات عنصر استراتيجي جديد بالنسبة للمجال التجاري خاصة يف          -

وقد أمجع احلاضرون على أمهية هذه الوسيلة يف فتح اال أمام            :  البيع ويف التوزيع  
ها دون أن ينسوا إثارة املخاطر      كل املؤسسات القتحام األسواق مهما كان حجم      

اليت تتمثل باخلصوص يف إمكانية تكاثف االتفاقات يف سوق ال حدود جغرافية هلا              
 .ويف عدم محاية املستهلك من خالل عدم التأكد من اجلودة واحترام آجال التوزيع

 
وقد أثريت العديد من     :   محاية املنافسة يف التجارة عرب األنترنات        -

 :تقدمي هذا العنصر وهي تتمثل خاصة يف ما يليالتساؤالت خالل 
 
 كيفية حتديد مفهوم السوق من الناحية اجلغرافية* 
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قدرة قوانني املنافسة احلالية وجناعتها يف احلد من املمارسات املخلة            *  
 باملنافسة بالنسبة لعمليات البيع والشراء اليت تقع عرب األنترنات 

 
لبيع والشراء عرب األنترنات بالنسبة      املخاطر احلقيقية اليت يطرحها ا     *  

 للمنافسة  

 
ومن ناحية أخرى أوفد الس النائب الثاين لرئيس جملس املنافسة             

نظمتها "  االنترنات واملنافسة "للمشاركة يف ورشة عمل حول املنافسة موضوعها         
. اإلدارة العامة للمنافسة واالستهالك وقمع الغش الفرنسية وذلك خالل شهر مارس          

 وقع التطرق خالل هذه الورشة إىل تعريف األنترنات ومدى انطباق قانون              وقد
املنافسة بصفة خاصة على األعمال اليت ميكن أن يرتكبها مستعملو هذه الوسيلة كما            
تناولت الورشة املذكورة مفهوم االتفاق حسب النظرية الكالسيكية للسوق مع            

لفنية، مما جيعل عمليات البيع والشراء      األخذ بعني االعتبار لتطور األساليب التقنية وا      
اليت تقع عن طريق األنترنات سوقا هلا خصائصها وجيب أخذها بعني االعتبار عند              

 . تطبيق قانون املنافسة
 

كما شارك الس بواسطة رئيسه والنائب الثاين للرئيس يف أعمال فريق           
ذي نظمه مؤمتر األمم    اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة ال        

 وكذلك يف أعمال فريق العمل للترابط بني        )CNUCED(املتحدة للتنمية والتجارة    
األعمال التجارية وسياسة املنافسة الذي وقع تنظيمه من طرف املنظمة العاملية             

وقد ناقش فريق اخلرباء    .   خالل شهر جويلية   -سويسرا–للتجارة وذلك جبنيف    
وانني وسياسات املنافسة بعد اطالعه على وثائق أعـدت        احلكومي الدويل املعين بق   

 :يف الغرض من طرف األونكتاد املواضيع التالية
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 اخلربات املكتسبة يف التعاون الدويل بشأن سياسات املنافسة واآلليات          -

 املستخدمة

  سياسات املنافسة وممارسة حقوق امللكية الفكرية-

بني سلطات املنافسة واهليئات     القانون النموذجي للمنافسة والعالقة       -
 املكلفة بتنظيم بعض القطاعات

 
وقد توجت أعمال الفريق باعتماد جمموعة من التوصيات نذكر منها            
تكليف الكتابة العامة لألونكتاد بإعداد دراسة ملزيد التعمق يف العالقات القائمة بني            

لربامج الفنية  سلطات املنافسة واهليئات املكلفة بتنظيم بعض القطاعات وبدعم ا          
 .للدول النامية
 

أما أعمال فريق العمل للربط بني األعمال التجارية وسياسة املنافسة            
باملنظمة العاملية للتجارة فقد واصل حتليل مفهوم الترابط بني التجارة و سياسة              

مالءمة املبادئ األساسية للمنظمة    :  املنافسة مركزا على العديد من احملاور نذكر منها       
ة للتجارة لسياسة املنافسة واألعمال التمهيدية اليت تساهم يف التعاون بني             العاملي

 . من اإلعالن الوزاري بسنغفورة20األعضاء طبقا ملا جاء  بالفقرة 
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 الجـزء الخامس

 

 المـــــــوارد

 
 ذمة جملس   على  وضعتقصد متكينه من أداء املهام املنوطة بعهدته،          

  :املوارد التالية 2001املنافسة خالل سنة 
 
I- ةــ البشريواردــالم: 
 

 غري  عضاءاأل البشرية املوضوعة على ذمة الس دون اعتبار         املوارد  تتوزع
 : اآليتعلى النحو القارين

 
  الرئيس-

  نائبا الرئيس-

  املقرر العام -

 الكاتب القار -

  )5( املقررون وعددهم مخسة -
  أعوان6 -

 عملة 4 -
 

 )10( فإن عددهم يبلغ عشرة       تفرغني كامل الوقت  امل  غريأما األعضاء   
 :موزعني كاآليت
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  أربع قضاة من الرتبة الثالثة-

 أربع شخصيات مارست أو متارس نشاطها يف قطاع اإلنتاج أو التوزيع أو              -
 الصناعات التقليدية أو اخلدمات

 ميدان   شخصيتان مت اختيارمها باعتبار كفاءما يف امليدان االقتصادي أو يف          -
 . املنافسة أو االستهالك

 
           واملالحظ أن املقررين الذين يتولّون التحقيق ويقومون بإعداد امللف
وحترير تقرير ختم األحباث تتراوح أعمارهم بني ستة وأربعني سنة ومخسة ومخسني            
سنة، وهو ما يطرح مسألة تطعيم الس ببعض العناصر الشابة من اآلن حىت تتلقى              

زم وتكون جاهزة يف االبان ألخذ املشعل عن الذين بلغوا سن التقاعد،            التكوين الال 
ال سيما وأن تكوين خمتصني قادرين على االضطالع مبهمة التحقيق يف هذه املادة              

 . يستغرق بضع سنوات
 

من املقررين املتواجدين حاليا بالس هلم        %  60ومن جهة أخرى فإن     
وين أو االقتصادي مما يربز حاجة الس       تكوين يف اختصاصات غري االختصاص القان     

إىل انتداب مقررين من بني الذين تلقوا تكوينا جامعيا يف هذين االختصاصني، ألنه             
سوف يكون من الصعب على الس جماة األحباث والتحقيق يف امللفات القضائية            

 .واالستشارية مبختص واحد يف املادة القانونية وخمتص واحد يف االقتصاد
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II- ةــ الماليواردــالم: 
 

 الس على صرف بعض االعتمادات اليت تفوضها له وزارة          دور  يقتصر
 وقد بلغ جمموع . على غرار ما هو معمول به لدى اإلدارات اجلهوية للتجارةالتجارة

 ألف دينار تشتمل على معلوم كراء مقر الس         80 له حوايل     املفوضة االعتمادات
  املتبقي من اإلعتمادات فهو خمصص اة      املبلغأما    .ألف دينار   40واملقدر حبوايل   

واألدوات  جتهيزات املكاتب والكتب      مصاريف املاء والغاز واالتصاالت وشراء     
 . واملباين والتجهيزات اإلدارية والوظيفيةالسياراتاملكتبية وصيانة 
 

III- المـوارد الماديــة: 
 
ة يفية وسيارة مصلحة وست   أربع سيارات وظ   ذمة الس    على  جدوي
، ويسعى الس إىل تعميم اإلعالمية حىت يتسىن له أداء            طابعات ستحواسيب و 

 . مهامه بأكثر فاعلية وإكساب عمله مزيدا من النجاعة
 
 




