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 مـقـدمـــة

 

 للقرن املاضي، شأا شأن أغلب      الثمانينات تونس منذ أواخر     اخنـرطت 
.  املؤطّراالقتصاد تبعا لذلك عن منط وختلّت احلر، االقتصاددول العامل يف منظومة 

 مع كلّ من البنك الدويل       اتفاقات عدة   إبرام 1986 سنة   ذ تـولّت مـن    و قـد  
 إىل املنظمة انضمت مثّ ،)Plan d'Ajustement Structurel( النقد الدويل وصندوق

  يف  األوروبية اموعة شراكة مع    اتفاق   أنّ تربم    قبل 1994 سنةالعاملية للتجارة     
 املستويني على هي منعرجات هامة نتجت عنها حتوالت عميقة و  1995 سـنة 

 .  االقتصاديالقانوين و 

 آعتمدت باألساس على    عديدة قـد رافقـت هذا التوجه إصالحات         و
 :  مبدأين

 التنافسيةالذي يقتضي باخلصوص العمل على تدعيم القدرة        :  التدرجأ  مـبد   -
ية و حتسني اجلودة ووضع برامج للتأهيل والتكوين املهين         للمؤسـسات التونـس   

 الدعم للمواد   ورفع بالـتوازي مـع حتريـر التجارة اخلارجية            ذلـك ... خلإ
 . واملؤسسات و احلطّ من املعاليم القمرقية

 مراعاة اجلوانب   يقتضيالذي  :  تطبـيق قواعد املنافسة    يف  املـرونة  ومـبدإ  -
 وحدها،  اإلقتصاديةثقافية للبالد و ليس اجلوانب      اإلجتماعـية و الـسياسية و ال      

 مستنسخة على   أمناطاوذلك بناء على أنّ قانون املنافسة ليس قالبا موحدا يفرض           
 الظّروفمجـيع الدول، بل مفهوما مرنا ال يتعارض مع إمكانية تطويعه حسب             

 .وواقع كلّ دولة
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ما وسيلة يتحقّق بواسطتها     يف حد ذاا و إن     هدفا فإنّ املنافسة ليست     وبالتايل
 للمستهلكني ومستعملي املرافق    النفعضي إىل حتقيق    ف ي  الذّي الرقي اإلقتصادي 

وقد .  أو حذاء مبقياس واحد للجميع     وصفة ليست هناك    هلذلك فإن . العمومية
 قانون املنافسة و األسعار و منه       أكـد التـشريع التونسي هذا التوجه صلب       

  :باخلصوص

 ثينستت «  قانون املنافسة و األسعار الذي نص على أنه        نم 3 الفصل   -
 و اخلدمات األساسية املتعلّقة بقطاعات أو مواد تكون         املنتوجاتمن نظام احلرية    
 . »  بسبب حالة إحتكار أو صعوبات متواصلة يف التموين        حمدودةفيها املنافسة   
 .اعي بني اجلانب اإلقتصادي و اجلانب اإلجتمالتوفيقوهكذا ميكن 

 أنّ اإلتفاقات أو املمارسات     اعتربالذي   : نفس القانون  من 6 الفصل -
 لضمان تقدم تقين أو إقتصادي، و أنها تدر على          ضروريةاليت يثبت أصحاا أنها     

 . ال تعترب خملّة باملنافسةفوائدها،املستهلكني قسطا عادال من 

نظرية متحركة وغري  هو األخر اعتمد  قد من جهته فإنّ جملس املنافسة و
عدد  معتربا يف الرأي      للمنافسة،   البحت" السوقي" جامـدة، تـستبعد املفهوم      

األسعار   حرية احلرة و   مبدأ املنافسة  أنّ 2002 ديسمرب 12 بتاريخ   الصادر 2267
لذلك فإنه يف صورة    .  النصوص األخرى    يعلو على مجيع    لـيس مـبدأ مطلقا    

اليت   اللّجوء إىل تطبيق القاعدة العامة  نني أخرى ، يتم   بينه و بني قوا    التـضارب 
 92 أنّ الفصل    اعتبارالس إىل     بتـرجيح الـنص العام، وهو ما دفع          تقـضي 

 للقاعدة العامة املنصوص عليها بقانون      استثناءثل  مي جملّة التأمني    مـن  )جديـد (
 . واملتمثلة يف مبدإ حرية حتديد األسعارواألسعاراملنافسة 
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 مبدأ دستوريا أو قاعدة تعلو على     ليست إذن أنّ حرية املنافسة      الواضحو  
 أنّ جملس   بل ، املقارنة القواننيمجـيع القوانني األخرى مثلما هو الشأن يف بعض          

  لقانون املنافسة صلب الرأي عدد     االجتماعية النظرية   صرحيةاملنافسة أكّد بصفة    
 أنّ املنافسة ليست غاية يف حد       " : أورد حني 2002 جانفي 10 يف   املـؤرخ  13

 إلرضاء املستهلكني مثل املعادلة     معادالتذاـا و إمنا آلية تتحقق مبقتضاها عدة         
 ." العامة و اجلدوى اإلقتصاديةالصحةبني السعر و اجلودة أو احملافظة على 

 حمتواها سيكون بالضرورة متغيرا     فإنّ أنّ املنافـسة هي وسيلة،       وطاملـا 
 الوطين و ما تستوجبه     اإلقتصادا تتطلّـبه كلّ مرحلة من مراحل تطور         حـسبم 

 و ال ميكن أن تتحقّق جناعة       . و مواكبة  تطورالظـروف الداخلية و اخلارجية من       
 معادلة بني أهداف    فرض القادرة على    اآللياتإال بعد وضع اهلياكل و      االقتصاد  

 .التنمية و سياسة املنافسة وقانون املنافسة

 رهني سياسة املنافسة اليت يتوقف      يبقى فإنّ جناح سياسة التنمية      لـذلك 
  الساهرة على تطبيقه على    اهلياكلجناحها على جناعة قانون املنافسة و على قدرة         

 . حسن سري السوق و توازنهضمان

 مىت شعروا   الّ حتريك اإلقتصاد إ   على ذلك أن املستثمرين لن يقدموا       من
 نظام قانوين منسجم يعتمد     بوجود يتحقّق إالّ    لنألمان  باألمان القانوين، و هذا ا    

 الكفاءة مستقلّة تتوفّر فيها و حمايدةعلى قواعد واضحة و أجهزة إدارية و قضائية 
 .و املصداقية للّجوء إليها عند احلاجة

 كما أنها متثل عناصر     باإلقتصاد الـشروط ضـرورية للنهوض       فهـذه 
 على العديد من    للمحافظة  أساسية حلر و عوامل  اإلستمرارية للنظام اإلقتصادي ا   

 .املعادالت
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 القسم األول

 تكريس نظرية خصوصية قانون املنافسة

 

مـا فتئ قانون املنافسة منذ عدة سنوات يفرض وجوده كفرع قائم بذاته             
بني الفروع األخرى للقانون، مما نتجت عنه انعكاسات هامة أثّرت على قواعد            

 .التفريق التقليدي بني القانون اخلاص والقانون العمومياإلختصاص و على 

 :   تقتضي تقليص صالحيات اإلدارةاملنافسة: الفقرة األوىل

 املنافسة بالضرورة التمييز بني اإلدارة التاجرة واإلدارة        حـرية  تفـرض 
 احلطّ من صالحيات اإلدارة على املستوى الكمي        تستوجبكسلطة، كما أنها    

 .  الالحقة التراخيص املسبقة وتعويضها بالرقابة منلّي عن عدد كبري نتيجة التخ

 من دورها يف تأطري احلرية والتدخل يف        اإلدارة أنّ ذلك ال يعين إعفاء       إالّ
 .  املبادئ اليت وضعتها الدولةو القواعد احترامفرض لبعض احلاالت 

 :  املكلّف بالتجارة الوزير )أ (

التجارة عدة إختصاصات هامة أوكلها إليه       املكلّف ب  الوزيـر  ميـارس 
ما يلي يفتمثل باخلصوص تع واملشر  : 

 اليت من شأا خلق أو دعم        االقتصادي التركيز الترخيص يف عمليات     -
االمتياز  يف عقود    و )أ.م. جديد من ق   7 الفصل (وضـعية هيمـنة على السوق     

ات التي تضمن و تساهم و االتفاق) جديد 5 الفصل(   احلصريالتجاري والتمثيل
  ). جديد6الفصل (يف التقدم االقتصادي و التقين 
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 على جملس املنافسة من تلقاء       الدعاوىاملتمثلة يف عرض    :  صفة القيام    -
  .)جديد 11 الفصل( أو بطلب من احلكومة نفسه

 لوضع حد للزيادات املشطّة يف      املؤقّتة إختـاد اإلجـراءات التحفّظية       -
 أي إجراء   أو  ، )4الفصل( طبيعية صـورة حصول أزمة أو جائحة        األسـعار يف  

 .       )مكرر 7الفصل(حتفّظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة كافية 

  )جديد 35الفصل  ( املنافسةجملس تنفيذ القرارات الصادرة عن -

  :  اإلقتصادية العامة للمنافسة و األحباث اإلدارة )ب (  

 اإلدارة العامة ىلإ 2001ديسمرب 20 يف الصادر 2966 عدد    األمر أسـند 
 تتمثّل  و مشموالت تتعلّق باملنافسة     عدة  االقتـصادية للمنافـسة و األحبـاث      

 : باخلصوص فيما يلي 

 . التراتيب املتعلّقة باملنافسة و األسعارو القوانني تطبيق -
  ثقافة املنافسةتطوير يف املسامهة -

 .عم العمومي للتشريع املتعلّق باملنافسة الدمطابقة مدى مراقبة -
  التركيز اإلقتصاديعمليات مراقبة -

 . املخلّة باملنافسةاملمارسات مؤشرات جتميع -
 .  املزمع رفعها إىل جملس املنافسةالدعاوى إعداد -

 خمول له وفقا ألحكام     املنافسة علـى ذلك فإنّ رئيس جملس        وعـالوة 
طلب إجراء أحباث أو إختبارات خاصة      أ، أن ي  .م. ق من )جديد 11(الفـصل       

 . عني هلذه اإلدارة العامةب األعوان التامن
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 يف جمال املنافسة إالّ أنّ هذه       اختصاصات  عدة  أن اإلدارة هلا   والواضـح 
 بالتجارة و اهلياكل التابعة له،      املكلّف املسندة إىل كلّ من الوزير       االختصاصات

 اجلانبني التحقيقي و التحفّظي     تتعدى ال   يف مـيدان املمارسات املخلّة باملنافسة     
  . املنازعاتيفدون اجلانب التقريري 

 آثارها على  تقتصراليت  العديل يف الرتاعاتالقضاء تدخل حصر :الفقرة الثانية

 :  ألطرافا

 اعترب 93/9  القضية عدد  يف  2002سبتمرب 25 قـراره الصادر بتاريخ      يف
 مؤسسةافسة غري الرتيهة اليت تقتصر آثارها على         حاالت املن  أنّ «:جملس املنافسة   

معينة أو بعض املؤسسات، دون أن يكون لذلك تأثري على آليات السوق وسريها        
ما تندرج يف نطاق العاديحملاكم املوكول االختصاص إنالعام احلق  «.  

 الشريفة ال ترجع بالنظر إىل    غري يـستخلص مـن ذلـك أنّ املنافسة          و
ـ     و حتت طائلة    املدنيةس املنافسة بل تدخل يف نطاق املسؤولية        إختـصاص جمل

 يسوغ « و العقود الذي ينص على أنه        اإللتزامات من جملة    الفصل 92الفـصل   
 فيما إذا و قعت مزامحة مبنية على املكر         باجلنايةالقـيام باخلـسارة مع املطالبة       

  .» واخلديعة

ي إىل تدخل كلّ من احملاكم  قد يؤداملنافسة ذلك أن تطبيق قانون يعينو 
 ما حيول دون اللّجوء إليها وإىل جملس املنافسة هناكاملدنية و اجلزائية ، و أنه ليس 

 . الطلبات خمتلفةويف نفس الوقت إذا كانت األسانيد 

ـ   على  اليت تؤثر  للممارساتإذا كانت الدعوى ترمي إىل وضع حد         ف
 تعلّق األمر   إذا  أما لّجوء إىل جملس املنافسة،    املنافسة يف سوق معينة فيجب ال      حرية

 مثل  املنافسةة عن أضرار متأتية عن ممارسات منافية لقواعد         باملـسؤولية الـنامج   
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 األصلي   املنتوج أو إحداث خلط لدى املستهلك بني        ،حتـويل وجهـة حرفاء      
 أوافس   لسمعة املن  اإلساءة   أو للغري اإلسم التجاري    استعمال أو  املقلّد   واملنتوج

 يرجع بالنظر إىل    االختصاص فإنّ،  املواصفاتأعمـال الغـش و عـدم آحترام         
 إىل فسخ عقد أو املطالبة الرامية كذلك الشأن بالنسبة للدعاوى و، القاضي املدين

  .املنافسةب ختلّبإلغاء بنود تعاقدية 

 باملنافـسة و األسعار يهدف أوال         املـتعلّق  1991وطاملـا أنّ قانـون      
 و احلفاظ على آليات السوق فإن طلب إلغاء         العامة إىل محاية املصلحة     اتوبالذ

 حقّا مفتوحا لكلّ شخص له مصلحة يف ذلك،         يصبحاالتفاقات املخلّة باملنافسة    
 املستهدفني باملمارسات   األشخاصو لـيس فقـط بالنـسبة ألطراف العقد أو           

 . احملجرة

 املنافسةنون   قا من  )جديد( 20  الفصل ينصو مـن جهـة أخـرى        
 اجلمهورية قصد   وكيل لس املنافسة إحالة امللّف إىل       ميكن « واألسعار على أنه  

 الذين  األشخاصو يكون ذلك باخلصوص جتاه      . » القـيام بالتتـبعات اجلزائية    
 على املكر   باالعتمادتعمدوا املشاركة يف تصور أو تنفيذ ممارسات خملّة باملنافسة          

 .أو اخلديعة

 

 

 

 :        على مراقبة املشروعيةاإلداري القاضي تدخل اقتصار:  الثالثةالفقرة
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 .قضاء جتاوز السلطة وقضاء التعقيب: ا مهاثنني على مستويني  ذلكيتجلّى

 :  جتاوز السلطة قضاء ) أ( 

 عاما يتمثل يف حتديد األسعار      مبدأأ  .م. ق من 2وضعت أحكام الفصل    
 املؤسسات هو ما يقتضي إخضاع مجيع و، رة املنافسة احل باعتمادبكـلّ حـرية     
 العموميالسوق هلذا املبدإ مبا يف ذلك أشخاص القانون          يف    العاملة االقتـصادية 

 بينهم املصاحل ذات الصبغة اإلدارية عندما ميارسون أنشطة إقتصادية تتعلّق           ومـن 
 . أو التوزيع أو اخلدماتباإلنتاج

 املنافسة عندما تتخذ    ملبدإ خضوعها    يترتب عنه إلتزام اإلدارة و     كمـا  
 املنافسة يعترب عنصرا من     قانونة أو الفردية، ضرورة أن      يبيقـراراا األحادية الترت   

 .عناصر املشروعية

 هذه األعمال القانونية يبقى     خبصوص أنّ مـرجع النظـر القضائي        إالّ
 )دينجدي( 17و 3 الفصلني   بأحكامخاضـعا آلختصاص احملكمة اإلدارية عمال       

 . اإلداريةكمة حمل قانون امن

 ديسمرب 19در بتاريخ   اصال ه يف قرار  املوقف قـد تبنى جملس املنافسة هذا        و
   : هامتنيقاعدتني إذ سن الس ،2/2001 القضية عدد يف 2002

 القانون العمومي خيضعون إىل قانون املنافسة       أشخاصتتمثل األوىل يف أنّ      -
 الذي خيضع إليه اخلواص كلّما      القدر بنفس   و إىل رقابـة جملس املنافسة     

 . التوزيع أو اخلدماتأوتولّوا ممارسة نشاط إقتصادي يتعلّق باإلنتاج 
تمثل يف أنّ األعمال القانونية املتعلّقة بتنظيم املرفق        ت ف الثانية القاعدة   أمـا  -

 تندرج صلب القرارات إنما بأساليب السلطة العامة     ذتأخالعمومي أو اليت    
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 النظر يف شرعيتها إىل القاضي اإلداري حتى إذا         مهمةدارية اليت ترجع    اإل
 الس إىل   انتهى و قد     . السوق أو توازا   بآليات مساس   تنفيذها عن   اجنر

 مبوجبه إحدى السلط اإلدارية إىل مؤسسة    متنحآعتـبار أنّ القـرار الذي       
و الذي ترفض مبقتضاه     اإلدارة أ  لفائدةإقتـصادية معينة حق القيام خبدمة       

 يتعلّق باإلنتاج أو    إقتصاديا االـتعاقد مـع أحد األطراف، ال ميثل نشاط        
 عن النشاط   منفصلةالـتوزيع أو اخلدمات، بل ممارسة لصالحيات إدارية         

 أنّ ممارسة السلطة جيب متييزها عن       ضرورة ،اإلقتـصادي يف حـد ذاته     
 .ممارسة النشاط اإلقتصادي

  : يبـعقي التاإلختصاص  )ب(

 القرارات الصادرة عن الدوائر القضائية لس املنافسة للطّعن         ختـضع   
و هو إختصاص يثري العديد من التساؤالت ملا        .  أمام احملكمة اإلدارية   بالتعقـيب 
،  مع أحكام قانون احملكمة اإلدارية     ضاربمن ت   املنافسة و األسعار   قانونيتضمنه  

من قانون املنافسة و األسعار على أنّ اجللسة        ) جديد( مكرر   16إذ ينص الفصل    
العامـة لس املنافسة ختتص بالنظر يف القضايا التي يقع نقضها و إحالتها عليها              

 مكرر من قانون احملكمة اإلدارية      13من قبل احملكمة اإلدارية، بينما ينص الفصل        
رارات الصادرة عن جملس    علـى أنّ احملكمـة اإلداريـة تتولّى البت ائيا يف الق           

 .املنافسة موضوع الطعن بالتعقيب أمامها

 

 

 القسم الثّاين

 إحداث هيئة خاصة يف جمال املنافسة
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 أنّ بعض الدول أسندت اإلختصاص يف       يتبني يف القوانني املقارنة     بالتمعن
 العديل، وأسند البعض األخر ذلك      القضاءجمـال املمارسات املخلّة باملنافسة إىل       

 الساحقة آتفقت على ضرورة     غلبيةاألإلختـصاص إىل احملاكم اإلدارية، إالّ أنّ        ا
 ميتد دورها إىل مجيع اجلوانب      للمنافسةإنـشاء هيئة خمتصة يف املمارسات املنافية        

 .املتعلّقة باملنافسة

 ذات طبيعية إدارية أو قضائية، بل       اهليئة لـيس املهـم أن تكون تلك         و
 احلياد و اإلستقاللية اليت تضمن      ووفّـر فيها شروط الكفاءة      األهـم هـو أنّ تت     

 .املساواة جلميع املتنافسني
 

 املؤرخ 1995 لسنة 42 املنافسة مبقتضى القانون عدد     جملس أحدثو قد   
 لسنة 64القانون عدد أنشأها   اليت جلنة املنافسةبذلك معوضا 1995 أفريل 24يف 

 .ملتعلّق باملنافسة و األسعار ا1991 جويلية 29 املؤرخ يف 1991
 

دون حتديد  " هيئة خاصة "و لـئن اكتفى املشرع بوصف الس بكونه         
طبيعـته القانونية، فإنّ جمموعة املؤشرات القانونية تفيد بأنه هيئة مستقلة تصدر            
قرارات ذات صبغة قضائية و متارس وظيفة استشارية يف جمال املنافسة، و من بني              

 :يلي تلك املؤشرات ما 
 

أنّ إحداث الس و ضبط إجراءاته متّ مبقتضى نص تشريعي و هو القانون         -
 . 1991 جويلية 29 املؤرخ يف 64عدد 

 ) جديد11الفصل ( أنّ تعهد الس بالقضايا يتم مبوجب دعوى  -
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جاه اإلدارة  ـــأنّ الـس يتمتع بكل مقومات اإلستقاللية و احلياد ت          -
 .واملتعاملني يف السوق 

نّ اإلعـالم بقرارات الس يتم عن طريق عدل تنفيذ و ليس بالطريقة             أ -
 ) . من قانون املنافسة و األسعار 21الفصل (اإلدارية 

أنّ اإلجـراءات املتبعة لدى جملس املنافسة تضمن مبدأ حق املواجــهة            -
 )  جديد14الفصل (وحقوق الدفاع لألطراف 

 جديد من نفس    15الفصل  (أنّ قـرارات الـس تكـون معلّلة وجوبا           -
 )  .القانون

أنّ الطعـن يف القـرارات الصادرة عن الس يكون عن طريق التعقيب              -
 كما  1972 جوان   1 املؤرخ يف    40 مكرر من القانون عدد      13الفـصل   (

 من  21 والفصل   1991 أوت   2 املؤرخ يف    66متّت إضافته بالقانون عدد     
  )1991 جويلية 29 املؤرخ يف 64القانون عدد 

 من القانون عدد     21الفصل  (أنّ قـرارات الس حتلى بالصيغة التنفيذية         -
 )1991 لسنة 64

بواسطة هيئة  )  جديدين 20 و   19الفصل  (أنّ الس ميارس سلطة تقريرية       -
 ) جديد16الفصل (مجاعية 

 ). جديد19الفصل (تتمثل املهمة القضائية للمجلس يف فصل الرتاعات  -

من بني ثالثة ) 7(ر هام للقضاة و هم حاليا سبعة  تتميـز تـركيبته حبضو     -
من بني مخسة   ) 3(بالنسبة للجلسة العامة و ثالثة      ) 13(عـشر عـضوا     

 .بالنسبة للدوائر القضائية ) 5(أعضاء 
ت على  .م.م. من م  248تطبق حاالت التحجري املنصوص عليها بالفصل        -

د من قانون    جدي 16الفصل  (أعـضاء الس، مع إمكانية التجريح فيهم        
 ) .املنافسة و األسعار
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 تركيبة الس : الفقرة األوىل

 
جملـس املنافسة من أعضاء قارين و أعضاء غري قاريــن،          يتـركّب    

 قضاة   اختصاصات خمتلفة من    إذ أنها تضم   بالتعددية،تتميـز هـذه التـركيبة       و
 .ة أو اإلستهالك ميادين القانون أو املنافس من أهل الكفاءة يف و إدارينيومهنيني

 
  
 
 :األعضاء القارون ) أ(

 
 :الرئيس -1

 
 رئيس مباشر كامل الوقت يعين من بني القضاة أو          املنافسة جملس   يرأّس

 االقتـصادي أو مـيدان املنافسة أو        املـيدان الشخـصيات ذات الكفـاءة يف       
ملدة مخس سنوات تكون غري قابلة للتجديد بالنسبة        و يكون ذلك    .االسـتهالك 

 واحدة بالنسبة للشخصيات ذات الكفاءة يف امليدان        مرةلقضاة و قابلة للتجديد     ل
 . االستهالكأواالقتصادي أو ميدان املنافسة 

 
2 
 
 
 : الرئيسنائبا -

 : الس نائبان للرئيسلدى يعين
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 كامل  مباشريكـون برتبة مستشار لدى احملكمة اإلدارية،          :  األول الـنائب  -
 .الوقت

 مبراقبة املنشآت   املكلّفتنييكون برتبة مستشار بإحدى الغرفتني      : الثّاين النائب -
 .العمومية بدائرة احملاسبات و مباشر كامل الوقت

 . للتجديد مرة واحدةقابلة يتم تعيني نائيب الرئيس ملدة مخس سنوات و
 : غري القاريناألعضاء )ب(

  :و هم على التوايل
 األقلّ يعينون ملدة مخس سنوات قابلة       علىثانية   قضاة من الرتبة ال    أربعة  -1

 .للتجديد مرة واحدة 
 شخصيات مارست أو متارس نشاطها يف قطاع اإلنتاج أو التوزيع  أربع  -2
 الـصناعات التقلـيدية أو اخلدمات يعينون ملدة أربع سنوات غري قابلة             أو

 .للتجديد
  أو يف  االقتصادييف امليدان    يتم اختيارمها باعتبار كفاءما      شخـصيتان  -3

 .للتجديدميدان املنافسة أو اإلستهالك، يعينان ملدة ست سنوات غري قابلة 
و يكلّـف مجيع هؤالء األعضاء بإبداء الرأي يف االستشارات صلب اجللسة            

 .العامة و بالبت يف الرتاعات املعروضة على الس
 

 :األعضاء املكلّفون بالتحقيق   )ج(
يتوىل تنسيق و متابعة و مراقبة أعمال املقررين        : لعـام    املقـرر ا   -1

 .واإلشراف عليها كما يقوم بأية مهمة أخرى يكلفه ا رئيس الس
تقـع تسميتهم بأمر من بني القضاة أو املوظفني من          : املقـررون    -2

، وميكن لرئيس الس تعيني مقررين متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار          " أ" صنف
 .كفاءم يف ميدان املنافسة و اإلستهالكجتربتهم و
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و يتكفّل املقرر بإجراء التحقيق يف الدعاوى اليت يكلفه ا رئيس الس،            
 و املعنويني   و ميكن له أن يطالب حتت سلطة رئيس الس األشخاص الطبيعيني          

 و جيوز له القيام جبميع األحباث والتدقيقات. مده جبميع العناصر التكميلية للبحث
على عني املكان  حسب الشروط القانونية بعد احلصول على رخصة يف ذلك من      

كما ميكن له حتت سلطة رئيس الس، أن يطلب إجراء أحباث أو            . رئيس الس 
 .اختبارات خاصة من قبل أعوان اإلدارة املكلفني باملراقبة االقتصادية و الفنية

 
        م التحقيق يف القضايا    ويتمـتع املقـررون غـري املتعاقدين عند مباشر

من 55 املوكـولة إليهم بصالحيات معاينة املخالفات  املنصوص عليها بالفصل  
قانون املنافسة و األسعار، و عند إنتهاء البحث يف القضية يتولّون حترير تقرير يف              
الغـرض حيـال بعد ذلك إىل األطراف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع             

 .اإلعالم بالبلوغ 
  ته باخلصوص يف          كمـا يعين لدى جملس املنافسة كاتب القار تتمثل مهم

تسجيل الدعاوى و مسك امللفات والوثائق و حفظها و اعداد حماضر اجللسات            
و تـدوين املـداوالت والقرارات كما يقوم بكل مهمة أخرى يكلّفه ا رئيس              

 .الس
 

 :  تنظيم الس و تسيريه: الفقرة الثّانية
 

 : مية و اإلستشارية التشكيالت احلك  ) أ(

يضم جملس املنافسة دائرة أو عدة دوائر قضائية، ويضبط رئيس الس يف     
 . بداية كل سنة قضائية عددها و تركيبتها و يعين أعضاءها
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و يـرأس كلّ دائرة رئيس الس أو أحد نائبيه و تتركب الدائرة إضافة              
و تتخذ الدوائر قراراا    . قاضإىل رئيسها من ثالثة أعضاء على األقل  من بينهم           

 . بأغلبية األصوات و تصدرها بصفة حضورية
 

أما اجللسة العامة لس املنافسة فإنها ختتص بالنظر استشاريا يف املسائل           
و تنظر قضائيا يف    . الـيت تعرض على الس من طرف الوزير املكلف بالتجارة         

 إحالتها من جديد على الس من       القـضايا اليت يقع نقضها يف طور التعقيب  و         
مع املالحظة أنه ال جيوز ألعضاء الس الذين بتوا يف          . طـرف احملكمة اإلدارية   

 .القضية على مستوى الدائرة املشاركة يف أعمال اجللسة العامة عند نظرها فيها 
 

و اجلديـر بالذكر أنّ جملس املنافسة يعد تقريرا عن نشاطه السنوي يرفع    
يادة رئيس اجلمهورية و يتضمن هذا التقرير حتليال مل القرارات و اآلراء            إىل س 

الـصادرة عـنه خالل تلك السنة و عرضا للوضع اإلداري و املايل للمجلس،              
 .وتلحق ذا التقرير الذي يتم نشره جمموع القرارات واآلراء الصادرة عن الس

 
 :التسيري اإلداري و املـايل  )ب(

يم اإلداري و املايل و سري أعمال جملس املنافسة         وقـع ضبط طرق التنظ    
 مثلما مت تنقيحه مبقتضى األمر      1996 سبتمرب   9 املؤرخ يف    1567مبقتـضى األمر  

 .2000 فيفري 7 املؤرخ يف 324عدد 
 

و يتولّـى رئـيس جملـس املنافسة حتت السلطة املباشرة للوزير املكلف             
بالنظر طبقا للتشاريع و التراتيب      بالـتجارة تـسيري األعوان واملصاحل الراجعة له         

اجلـاري ـا العمل و اقتراح التدابري املتعلقة باملسار الوظيفي لألعوان العاملني             
 .بالس
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و يف صورة غيابه أو تعذر قيامه بوظائفه يتوىل النائب األول مهمة تسيري             
. همةالـس و يف صورة غياب النائب األول يتوىل النائب الثاين القيام ذه امل             
 .وتتوىل الكتابة القارة للمجلس مساعدة الرئيس يف التسيري الداخلي للمجلس

 
أمـا بالنـسبة للتنظـيم املـايل فيـتوىل الوزير املكلّف بالتجارة اإلذن              
بالدفـوعـات و املصاريف فيما خيص التفقات املترتبة عن سري جملس املنافسة            

 .وذلك بإقتراح من رئيسه
 

 : جملس املنافسةمهام: الفقرة الثّالثة

يـضطلع جملـس املنافـسة بوظيفتني، تتمثل األوىل يف إبداء الرأي يف             
اإلستشارات اليت توجه إليه من الوزير املكلف بالتجارة و تتمثل الثانية يف النظر             

 .يف الدعاوى املتعلقة باملمارسات املخلة باملنافسة
 : املهمة االستشارية لس املنافسة )أ(

 املنافسة بقانون املنافسة يف حد ذاته،       لس االستشاريشاط   يتقيد الن  ال
.  عامة االقتصادية املنافسة و السياسة     سياسةبـل يـتعداه ليشمل إبداء الرأي يف         

، لكنها  اختيارية استشارات و   وجوبية استشارات   إىل   االستشاراتوتنقسم هذه   
 .ةريمجيعها ال تلزم اجلهة املستش

 اختاذ املكلّف بالتجارة قبل     الوزيرس وجوبا من قبل      ال استشارة تـتم و  
 وخبصوص    احلصري التجاريالتمثيل   واالمتياز  قـراره يف الترخيص يف عقود       

 . إقتصاديا و املمارسات اليت تضمن نقدما تقنيا أو االتفاقات
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 بطلب  أو وبصفة عامة فإنه ميكن للوزير املكلّف بالتجارة من تلقاء نفسه           
ة إستـشارة الس حول مشاريع النصوص التشريعية و الترتيبية          مـن احلكـوم   

 . التركيز اإلقتصادي و كلّ املسائل اليت هلا مساس باملنافسةعملياتو

   ال يقيد ال الوزير املكلّف بالتجارة      الس لئن كان الرأي الذي يبديه       و
ة تعطي لتلك اآلراء     الواقع يبين أنّ اإلدار    فإنّوال احلكومة من الناحية القانونية،      

 عليه االستشارةإعادة عرض املشروع أو ب األمهية التي تستحقّها، و كثريا ما تبادر
 .  ائياتبنيهيف صياغتها اجلديدة، قبل 

 :  القضائية للمجلس املهمة ) ب(

 هيئة  حتدث «:بالتنصيص على أنه    . أ. م. ق من) جديد9( الفصل اكتفى
 يف الدعاوى املتعلّقة باملمارسات     بالنظرسة و تكلّف    خاصـة تسمى جملس املناف    

  .» املخلّة باملنافسة

 نفس القانون حاالت    من 5 مـن جهـة أخـرى و لئن عدد الفصل            و
تعريفا واضحا و دقيقا و ترك األمر على عاتق         هلا   يضعاإلخالل باملنافسة، فإنه مل     

 بتاريخ 2138 القضية عدد     يف نظره مبناسبة   اعترب، الذي    جملس املنافسة  فقه قضاء 
 لس املنافسة ينحصر يف     القضائي مـرجع النظـر      أنّ «  :2002ديـسمرب  31

 على التوازن العام انعكاس هلا  اليتالرتاعـات املتعلّقة باملمارسات املخلّة باملنافسة       
  .»  حتكم تلك السوقاليتية دللسوق و على حسن سريها حسب القواعد العا

 ينظر يف حاالت املنافسة غري الشريفة       ال جملس املنافسة     يعـين ذلك أنّ    و
 احلارس للنظام العام    ، بل أنه بوصفه   الـيت تقتـصر آثارهـا على األطراف فقط        

 الفصل جتاه املمارسات املخلّة     الكلمة صاحب   فهو يف جمال املنافسة     االقتصادي  
 . التي تؤذي السوق و تنال من حسن سريهاباملنافسة
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سلطات جملس املنافسة :ابعةالفقرة الر : 

 املنافسة التعهد تلقائيا بالقضايا يف بعض احلاالت احملددة،         لس ميكـن 
 عقوبات و توجيه أوامر للمتعاملني يف السوق، وهو يتمتع     تسليطكمـا ميكـنه     

 .  األحباثجمالبصالحيات واسعة يف 

 :   التلقائي التعهد)  أ(

 إسناد الس إمكانية    متّ 1999سنة  يف  ة   تنقـيح قانون املنافس    مبناسـبة 
 : التعهد التلقائي بامللفّات يف حالتني 

و يعين ذلك أنّ    :  للدعوى   األطراف سحب    تتمثل الصورة األوىل يف     -
 و تسليط العقوبات عند     القضيةالتخلّـي ال يقـيد الس الذي ميكنه النظر يف           

 . اإلقتضاء على املخالفني

 و جيد مربراته يف محاية املصلحة       اجلزائيا اجلانب بالقضاء     يذكّرنا هذ  و
 التفاهم فيما بينهم بعد استعمال      إىلالعامـة، و احلـيلولة دون ركون األطراف         

 اليت ميكن تسليطها     اخلطايا خاصة و أن     ،  وسـيلة التقاضي للتهديد و املساومة     
 . رقم املعامالتمن % 5 ميكن أن تبلغ املخالفة اجلهة على

ـ  لـذلك    الس ال يصرح بالتخلّي إال بعد التثبت من انعدام          نّإ ف
 25 بتاريخ   11/93تراجع القضية عدد    ( اليت تستوجب مواصلة النظر      العناصـر 
 ).2002سبتمرب 

 يف قضية منشورة عن     التحقيق الصورة الثانية فهي تتمثّل يف كشف        أما -
 . موضوع الدعوىبالسوق ممارسات خملّة باملنافسة يف سوق ذات صلة مباشرة



 "���� ا������"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   25

 لتوضيح هذه احلالة يف القضية      املناسبة قـد أتـيحت لس املنافسة        و
 التعهد التلقائي   أن"  اليت ورد فيها     2002 نوفمرب   6 بتاريخ  1/2001عــدد  

 ان يتـسلّط إالّ على سوق أخرى خمتلفة عن السوق موضوع القضية             ميكـن ال  
أما يف صورة كشف    . القة املباشرة بينهما   عنصر الع  توفّـر األصـلية و بـشرط      

 السوق دون أن يتم التمسك ا من املدعي         بنفسالتحقـيق عن ممارسات تتعلّق      
 تولّدت عنها القضية الراهنة، فإن     اليت 5/99مـثلما هـو الشأن يف القضية عدد         

ى ملفّات أخر   بفتح ملف جديد أو    تلقائياذلـك ال خيول لس املنافسة املبادرة        
 العامة لإلجراءات اليت تسوس     باملبادئختـص نفس السوق و إنما جيوز له عمال          

 ..".الدعوىقانون املنافسة أن يتوسع يف 

  : مشولية اختصاصه) ب(

ينسحب مرجع نظر جملس املنافسة على كلّ املؤسسات اليت متارس نشاطا           
 تعرض القانون عدد    لئنو  . إقتـصاديا أو حشرت نفسها يف الدورة اإلقتصادية         

 11 إالّ أنه مل يعرفها ال بالفصل        ، ملفهوم املؤسسة اإلقتصادية     1991 لـسنة    64
 أمام الس، و ال بالفصول القياماملـتعلّق باملؤسسات اليت تتمتع حبق       ) جديـد (

 .و املستهدفني بالتتبعأ السوقباألخرى املتعلّقة باملتعاملني 

 القوانني الفقه و القضاء و التشاريع املقارنة و          أن املـتفق علـيه يف       إالّ
 للتجارةالنموذجـية اليت سنتها بعض املنظّمات الدولية كمنظّمة األمم املتحدة            
  حمكمةوالتنمية ، هو أنه جيب أخذ هذا املصطلح يف معناه الواسع، من ذلك أن               

 تابعة  مادية وة     تنظيم موحد لعناصر ذاتي    كل"  األوروبية عرفته بكونه     العـدل 
لـشخص قانـوين قائم بذاته و مارس بصفة متواصلة نشاطا اقتصاديا يرمي إىل              

  ." السلع أو اخلدمات و ذلك مهما كان الشكل القانوين لتلك املؤسسةتبادل



 "���� ا������"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   26

 اخلاضعة لقانون   االقتصادية أنه ال يشترط يف الذوات       ذلـك  يعـين    و 
نونية، بل يكفي امتالكهم لإلرادة      القا الشخصيةاملنافـسة ضـرورة توفّر عنصر       

 اعتمدته جلنة املنافسة يف قرارها املتعلّق       الذيالذاتـية يف التصرف، و هو التوجه        
 إذ ورد ذا    1995 ماي   25 بتاريخ   2/94 حتت عدد    الصادر" بوليـنا "مبجمـع   

 ال ضرورة لتكوين جممع أن يكون هناك كيان قانوينّ          أنه حيث:" القرار ما يلي    
مالية أو جتارية أو هيكلية       اموعة وجود عالقات   أوقل بل األصل يف امع      مست

 . على استقالليتها القانونيةفظاحتبني مؤسسات ميكن هلا أن 

مصادر  بني هذه الشركات الحتاد      متوفّرة حيث تبين أن عناصر امع       و
 استراتيجيةو احتاد    جهاز املراقبة    د التصرف و احتا   جهاز فيها و اختاذ       لالـتموي 

 ."البيع و احتاد املقر اإلجتماعي

 اإلستقاللية أو حرية املبادرة يف حتديد       متلك فروع املؤسسات اليت ال      أما
 جتاه املؤسسة األم فإنه ال ميكن اعتبارها        الفنيةسياسـتها الـتجارية أو املالية أو        
 يعتمد معيارا إقتصاديا    الذي قانون املنافسة    نظرمؤسـسات إقتصادية من وجهة      

 .وليس قانونيا

 :  يترتب عن كلّ ما سبق ما يلي و 

يعتربون من  الذين ميارسون نشاطا إقتصاديا      الطبيعيني األشـخاص    أن -
 08 بتاريخ   3/1999وجهة قانون املنافسة مؤسسة إقتصادية تراجع القضية عدد         

 أصحابعدد من    ة على  الس خطايا مالي   فيها، والـيت سلّط     1999جويلـية   
 سعرمـدارس تعلـيم السياقة الذين أبرموا إتفاقات خملّة باملنافسة تتعلّق بتحديد             

 . التعليمحلصصموحد  
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 أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ميكن        اإلدارية املصاحل   أن -
ا  أن تعترب مؤسسات اقتصادية إن هي مارست نشاطاملنافسةمن وجهة نظر قانون 
 أو اخلدمات مثل مؤسسة اإلذاعة و التلفزة بالنسبة         التوزيعيـتعلّق باإلنـتاج أو      

 اليت تستغلّ مأوى للسيارات مبقابل أو مصلحة        البلدياتلنـشاطها اإلشهاري أو     
      ة تسدي خدمات و متدادر عن حمكمة     ( مبقابل   معلوماتإدارييراجع القرار الص
 خبصوص اإلدارة العامة ألحوال     1993 مارس   18اإلسـتئناف بـباريس بتاريخ      

 حتت عدد   1991 نوفمرب 19 قرار جملس املنافسة الفرنسي بتاريخ        (و )الطقـس 
05 MC –91         خ1996 جوان   28 يف خبصوص جامعة كرة القدم و قرارها املؤر 

 .) جامعة التزحلقخبصوص D94 40حتت عدد 

 غريهم و  ميارسون مهنا حرة كاألطباء و احملامني      الذين األشـخاص    أن -
 . و يعتربون مؤسسة إقتصادية املنافسةخيضعون هم أيضا لقانون 

 يف  سامهت  املهنية ميكن اعتبارها مؤسسات إذا     املنظّمات اهليئات و    أن -
 34 من الفصل    3 ، و هو ما يستخلص من الفقرة         باملنافسةإبـرام اتفاقات خملّة     

 ما إذا   صورة يف: "  أنه   على الذي ينص      األسعارجديـد من قانون املنافسة و       
 رقمكـان املخالف ألحكام الفصل اخلامس من اهليئات أو الذوات اليت ليس هلا              

ينار  د  50.000 و   1000معـامالت ذايت تكون العقوبة خبطية مالية تتراوح بني          
 النظر عن العقوبة اليت ميكن أن تسلّط على منظوريها املخالفني بصفة بغضوذلك 
 ".فردية

 : و التوجيهي للمجلس التحقيقي لدورا) ج (

 الصالحياتبنفس  ) جديد (13 املنافسة الفصل    مبجلس املقررون     يتمتع
 وفقا  ميكنهم، و   االقتصادية املخالفات   ةاملخـولة ألعـوان اإلدارة املكلّفني مبعاين      
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القيام بكل املعاينات و حجز الوثائق و الدخول        ) جديد (55ألحكـام الفصل    
 أو مينعهم من القيام مبهامهم إىل    هلمو يتعرض كلّ من يتصدى        ...  إخل للمحالّت

       50 أشهر و خبطية تتراوح بني     ثالثة يوما و  16عقـوبة بالـسجن تتـراوح بني        
 . دينار أو بإحدى العقوبتني5000و

 ختم تقارير و  بني حماضر البحثالتمييـز ال بـد يف هـذا اإلطار من          و
 أما  مساع، تتم بعد كلّ معاينة أو عملية حبث أو          اضراحمل  ذلـك أنّ   ،التحقـيق 

  والوثائق و احلجج التقريـر فهـو حوصلة لكلّ األحباث وملخصا جلميع الوقائع    
 .قانونياويتضمن موقفا 

 حمضر فقه القضاء الفرنسي أنه يتعين على املقرر إعداد          اعترب  :البحث حماضر -1
التنصيص على كلّ الوثائق اليت تسنى له حبـث مبناسـبة كـلّ عملية حتقيق مع      

 8يراجع يف هذا الصدد قرار جملس املنافسة الفرنسي الصادر يف           ( عليها   اإلطالع
أما الوثائق جمهولة املصدر أو اليت مل ترد        ) . D-93 21 حتت عدد    1993جوان  

         ه      ويف حماضـر البحث فيجب حذفها من امللفعدم اإلعتماد عليها، لذلك فإن 
 التوقيع عليها صحبة الشخص     يتولّى املقرر املكلّف بالبحث أن يعد حماضر        على

 ذلك باحملضر و تترك نسخة      علىو يف صورة الرفض يتم التنصيص       . املعين باألمر 
منه لدى الشخص املعين. 

 يتم إثبات عكس ذلك ألا متثّل قرينة        أن تعترب هذه احملاضر حجة إىل       و
 .ميكن دحضها بالبينة

 احملقّق  عاينه غـين عن البيان أنّ القيمة القانونية للمحاضر تقتصر عما            و
 ا  املدىلبنفـسه أو تلقّاه بالسماع من إقرارات و اعترافات خالفا للتصرحيات            

 . اليت ال تعترب معاينات ماديةو جمردة على أساس معلومات 
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 عند"أ املواجهة ذلك أنه  مبدباحترام هذه املرحلة  تتميز : ختم التحقيق    تقرير -2
 كلّ قضية تقريرا يقدم فيه ملحوظاته حييله    إىلانـتهاء البحث حيرر املقرر بالنسبة       

 املخالفني مع اإلعالم بالبلوغ إىل الوصولرئيس الس بواسطة مكتوب مضمون 
 يف أجل شهر سواء بأنفسهم أو عن طريق حمام          عليه يتعـين عليهم الرد      الـذين 

 . اليت يروا صاحلةالدفاعطة مذكّرة تتضمن و سائل وذلك بواس

 حييل رئيس الس نسخة من التقرير إىل مندوب احلكومة ليتولّى           كمـا 
 ). جديد14الفصل "( ملحوظات اإلدارة يف نفس اآلجال تقدمي

 .  ميكن لألطراف طبقا للفصل سالف اإلشارة اإلطالع على امللفو

 أنّ العمل القضائي اعترب أنّ الدعوى       حلةاملر ممـا يـزيد يف أمهّية هذه         و
 برمتها و تستهدف مجيع آلياا، ويعين       بالسوقاملرفوعة إىل جملس املنافسة تتعلّق      
 و ال املطاعن و ال األسباب القانونية اليت بالطّلباتذلـك أنّ الس غري مقيد ال       
 املنافسة جملس   قرار (:يراجع يف هذا الصدد     . اميكـن لألطراف أن يتمسكوا      

 الصادر قراره   و،  25D88  حتت عدد  1988 جوان   14الفرنسي الصادر بتاريخ      
 ).D- 88-49 حتت عدد 1988 ديسمرب 13يف 

 تناول و قائع أخرى غري اليت متّ ميكنه علـى هـذا األساس فإن املقرر    و
ر  الفرنسي الصاد  املنافسة جملس   قرار: يراجع يف هذا الصدد   (ذكـرها بالدعوى    

 اإلستئناف قرار حمكمة    و،   D-94-05 حتت عدد    1994 جانفـي    18بـتاريخ   
 ).1992 أفريل 15بباريس بتاريخ 

 املوقف الذي كرسه جملس املنافسة يف تونس مبناسبة نظره يف القضية            هو و 
 جيوز"  حيث ورد بالقرار املذكور أنه       2002 نوفمرب   6 بتاريخ 1/2001عـدد   

بادئ العامة اليت تسوس قانون املنافسة، أن يتوسع يف          بامل عماللـس املنافـسة     
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 و األسباب املثارة و بالتكييف القانوين الذي        باألسانيدالدعـوى دون التقـيد      
 ". بالدعوى على األطراف احملددةاالقتصاراعتمده املدعي و دون 

 حقوق الدفاع   من  األطراف أن ذلك يبقى مقيدا طبعا بتمكني        إالّ 
 أي شخص عن أفعال مل يتم متكينه من الدفاع عن     مؤاخذة عدم   الـيت تقتـضي   

  .نفسه بشأا

 اإلجـراءات املتبعة لدى جملس املنافسة هي        أنّإىل  و جتـدر اإلشـارة      
 مبسطة و مرنة و متنح األطراف فرصة تصحيح اإلجراءات املختلّة يف            إجـراءات 
 القضايا اليت هلا     فضال على أن الس ميكنه من تلقاء نفسه ضم         احلاالت،بعـض   
 بينها، أو تفريعها إىل ملفّني أو أكثر مع منح كلّ منها عددا خمتلفا              وثيقارتـباط   
  . تتعلّق بأسواق خمتلفةأنهاإذا تبين 

 

 : و التدابري الزجرية العقوبات) د(

ه    األسعارمن قانون املنافسة و     ) جديد (34 الفصل   ينصبقطع"  على أن 
 الذين جتاهلوا أحد    املتعاملونلصادرة عن احملاكم، يعاقب     النظـر عن العقوبات ا    

 مالية يسلّطها   خبطيةاملوانـع املنـصوص عليها بالفصل اخلامس من هذا القانون           
 ...عليهم جملس املنافسة

 رقم املعامالت الذي    من % 5 ال ميكـن أن تتجاوز هذه اخلطية نسبة          و
 تقدر   هي و،  سية خالل سنة مالية منقضية     املتعامل املعين باألمر بالبالد التون     حقّقه

 درجة خطورة الفعلة و األضرار احلاصلة       وفقـا لفقه قضاء جملس املنافسة حسب      
 . لالقتصاد
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 من نفس القانون على أنه ميكن لس        )جديد( 20كمـا نص الفصل     
  :إجراءات و هياملنافسة اختاذ عدة 

 . املخالفة حلرية املنافسةملمارساتا أوامر للمتعاملني بالسوق إلاء توجيه -1

 فتحها إالّ بعد ميكنال و ، ثالثة أشهر مدة املؤقّت للمؤسسة املدانةاإلغالق -2
 . املعابة عليهاإاء املمارسات

 . بالتتبعات اجلزائيةللقيام وكيل اجلمهورية إىل امللف إحالة -3

املخالف يف املادة    ألن   ، مسألة الوظيفة الردعية هلذه العقوبات     هنا تطرح   و
  : مها أمرين عادة يضع أمامهاالقتصادية

 الواجب  الثمن   حجم و خطورة العواقب املنجرة عن فعلته       مـدى  -
 .دفعه يف صورة ضبطه

 .نسبة حظوظ كشفه و التفطّن إليه -

 هذين الشرطني أو كالمها ضعيفا، فإنه لن يتواىن عن          أحد كـان    فـإذا 
 .ارتكاب املخالفة

 حىت أنّ  يف املنظومة القانونية، األول للردع متوفّر اجلانب ولـئن كـان   
، فإنّ   قضية من القضايا احلد األقصى للعقوبة      أيجملـس املنافسة مل يستعمل يف       

 متوفّر بالقدر   غريمازال   الكشف عن املمارسات      املتمثّل يف سرعة   الثاينالعنصر  
 الس  نشاطضية من    من ذلك أن األرقام املتعلّقة بالعشر سنوات املا        ،  الكـايف 

 املنافسة، قضية إىل جملس أيتبـين مثال أن منظمة الدفاع عن املستهلك مل ترفع     
 خالل  واحدةن نصيبها جمتمعة مل يتعد قضية       إأمـا املنظمات املهنية و النقابية ف      
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 هو   للكشف عن تلك املمارسات     يبقى املصدر األساسي   و .عشر سنوات كاملة  
  .مهددة حني تكون مصاحلها االقتصاديةت املؤسساو اإلدارة 

 القسم الثّالث

  املنافسةقانون تطبيق جمال

 

 هـذا اـال بالبعد الزمين و الترايب و املوضوعي لتطبيق قانون             يـتعلّق 
 .املنافسة

 : الترايب اال: الفقرة األوىل

 هلم نشاط اقتصادي    الذين قانون املنافسة أساسا على األشخاص       ينطـبق 
 : احلدودتلكقد أحدثت نتائج داخل  لتراب الوطين إذا كانت ممارسام فوق ا

 يؤدي ذلك يف بعض األحيان إىل حصول إشكاليات هامة مثلما حدث و
 1999 ديسمرب   30 اليت صدر بشأا القرار بتاريخ       1/99 عدد   القضيةذلـك يف    

 اليت سامهت    املنافسة عن تتبع شركة سواتش السويسرية      جملسواليت أعرض فيها    
 عن اقحامها يف الرتاع بطلب من مندوب احلكومة         باملنافسة،يف ممارسـات خملّة     

 . اليت ختول تتبعهائل الوساوبسبب عدم وجود اإلمكانيات 

 : الزميناال: الفقرة الثّانية

 عاوى املتعلّقة    ) جديد (11 مـن الفصل     3 الفقـرة  تـنصعلى أن الد
وهذا .  تسقط مبرور ثالثة سنوات على تاريخ ارتكاافسةباملناباملمارسات املخلّة 
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أما .  إالّ على الدعاوى املرفوعة أمام جملس املنافسة       ينطبقالـتقادم املـسقط ال      
 . فإنها ختضع مبدئيا ألحكام جملّة اإللتزامات و العقودباملسؤوليةالدعاوى املتعلّقة 

 سريان التقادم يبتدئ    إنف خبـصوص اجلرائم املتواصلة يف الزمن        إالّ أنـه  
 .انطالقا من آخر يوم انتهت فيه تلك املمارسات

  : املوضوعي اال: الفقرة الثّالثة

 املنافسة اإلتفاقات الرامية إىل منع تطبيق قواعد املنافسة، كما          قواعد متنع
 . املفرط ملركز هيمنة أو لوضعية تبعية إقتصاديةاإلستغاللأنها حتجر 

 :ملخلّة باملنافسة  ااالتفاقات  ) أ(

 األفقية أو العمودية، الصرحية أو      االتفاقاتأ  .م. من ق  5 الفصل حرم   لئن
 ـدف إىل عرقلة السري العادي للسوق، فإن حظر هذه           كانـت الـضمنية إذا    
 التأثري بصفة جدية على سري املنافسة يف السوق         بشرط يبقـى مقيدا     االتفاقـات 

 اليت هلا مكانة بسيطة و اليت ال يسمح هلا          غرىالصوبالـتايل فـإن املؤسـسات       
 يفيراجع      ( تعترب خملّة باملنافسة     الفإنّ تصرفاا   حجمها املساس بآليات السوق     

 19 بتاريخ   2135 عدد    يف القضية   القرار الصادر عن جملس املنافسة     الصددهـذا   
 أساس  ، إالّ أنـه  ميكن مساءلتها من أجل تلك األفعال على           )2002ديـسمرب   

 . املنافسة غري الشريفة أمام القضاء العديل

 و تطبيقا للقاعدة اليت جتيز اإلستثناءات يف قانون          أخـرى  جهـة    ومـن 
 من قانون املنافسة واألسعار  6 اعترب ضمن الفصل     التونسياملنافـسة فإن املشرع     

اا أا   املنافسة اإلتفاقات أو املمارسات اليت يثبت أصح       حبرية تعترب خملّة    ال"أنـه   
 تقين أو اقتصادي و أنها تدر على املستعملني قسطا عادال           تقدمضرورية لضمان   
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 أن اإلتفاقات اليت تساهم يف الرقي اإلقتصادي أو اليت تعود           ذلك" مـن فوائدها    
 كما أن املفامهات    ،تعترب متضاربة مع قانون املنافسة    ال   املستهلكني ىبالفائدة عل 
علومات واإلحصاءات أو بتحليل نسب املخاطر و أسباا اليت          امل بتبادلاملـتعلّقة   
خملّة باملنافسة رغم مسامهة هذه العناصر يف        ربت التأمني، ال تع   شـركات تتـبادهلا   

 كذلك الشأن بالنسبة للتغطية املشتركة لبعض املخاطر الكربى         وحتديد التسعرية،   
ة للحماية من    باحلوادث أو الطرق الفني    حللتصريأو وضـع منـاذج مـشتركة        

 حتت  2002 ديسمرب   12 املنافسة يف    جملسيراجع الرأي الصادر عن     (الـسرقات   
 ).2267عدد 

  فإنّ املشرع منعها    و التمثيل التجاري احلصري    االمتيازعقود  وفيما يتعلّق ب  
 للتشريع الفرنسي مثال    خالفا وذلك،  إالّ يف حاالت استثنائية يرخص فيها الوزير      

 معيار موضوعي جيد    حسبية طاملا أن اختيار املوزعني يتم       الـذي اعتربها شرع   
 .)(CC87 D15 du 9.6.87: توفري خدمات معينةعلىالقدرة   مربراته يف طبيعة املادة أو

ـ  ات التركيز   ل  بالنسبة اأمميكن أن تؤول يف بعض      واليت  االقتصاديعملي 
يلة العدد فقد أخضعها     أو اقتسام السوق بني مؤسسات قل      االحتكار إىل احلاالت
 الذي ميكنه استشارة جملس     بالتجارة إىل موافقة الوزير املكلّف        التونسيالتشريع  

 أن يتجاوز نصيب املؤسسات     ا مه متالزمنياملنافـسة، و ذلك عند توفّر شرطني        
 تلك السوق و أن يتجاوز إمجايل رقم معامالت         مـن  %30 املعنـية بالتركيـز   
هذه الشروط  تثري   و   . ماليني دينار  طه بأمر و قدر بثالثة    متّ ضب  ااملؤسـسات مبلغ  

  : التاليةاملالحظات 

 على املؤسسات وعلى    خطريةأن قـرار الوزير له انعكاسات هامة و          -1
 االختيارية اإلستشارةالسوق، و يكون تبعا لذلك من املنطقي التفكري يف حتويل           

 أنّ القرار اإلداري    و إنارة، خاصة    إىل استشارة وجوبية ملا يوفّره رأي الس من       
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 أن ميكن للمجلس    اقتصاديةاملذكـور ال بـد أن يكون مؤسسـا على دراسة           
 .يضطلع ا

 اليت ميكن تسليطها على     الرقابة أن الـشرطني املتالزمني يقلّصان من        -2
ة  تفسري لعدم اعتماد طريق    تقدمي و التركيز عامة، إالّ أنه ميكن         عمليات اإلندماج 

 وربما تشجيعها على    التونسيةالـشروط التناوبية و هو عدم تكبيل املؤسسات         
 مع قواعد املنافسة بل     اىفنيتاإلندماج ملواجهة املنافسة اخلارجية، و هو هدف ال         
 حتت عدد 2002سبتمرب  24أن جملس املنافسة نفسه يف الرأي الصادر عنه بتاريخ 

ية للمنتوج  و ق منافسة بينت وجود     طاعية الدراسة الق  إن"  ذكـر ما يلي      2266
 احلماية  اضمحاللو مع   ... التونـسي خاصـة مـن البلدان األوروبية والصني        

 الواردات من أوروبا سوف تشكّل منافسة       نّإ ف 2008اجلمـركية يف مطلع سنة      
 من" س"لذا فإن عملية كراء وحدة إنتاج شركة  ،   للمنتوجات التونسية  مباشـرة 

 تعزيز من آثار إقتصادية سوف ميكّنها من        ها ما يترتب عن   و" م"طـرف شركة    
 على  باملوافقة اعطى الس رأيه     و" القـدرة التنافـسية للمؤسستني التونسيتني       

 .عملية اإلندماج املذكور

  :  املفرط لوضعية هيمنة على السوقاإلستغالل -)ب(

بتاريخ 2135ية عدد قراره الصادر يف القضيف جملس املنافسة   آعترب 
 لقواعد اشكّل يف حد ذاته خرقي اهليمنة ال عنصر أنّ  «2002 ديـسمرب   19

 املؤسسة املهيمنة مبمارسات من شأا أن تؤول        قياماملنافسة، إالّ إذا اقترن بثبوت      
 أنّ « اعترب   كما  »  الطبيعي لقواعد املنافسة   السريإىل إزاحـة املنافسني أو عرقلة       

 مىت كانت تلك    إالّتحقّق   ي  اقتصادية يف مركز هيمنة السوق ال      تـواجد مؤسسة  
   التصرفاملؤسـسة متلـك قـدرا مـن القوة االقتصادية اليت متنحها استقاللية              

 و هو ما    »  املستهلكني وفقا إلرادا املنفردة    و واملنافسنيو التعامل مع احلرفاء       
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ا يف قطاع معين،     و متطلبا  السوقيـستوجب عـدم خضوعها إىل ضغوطات        
 آليات السوق و التأثري     يفبكيفـية جتعلها قادرة على فرض شروطها و التحكّم          

 نصيبها منها أو    أمهيةوقد يكون ذلك حبكم     . اجلذري على وضعية املتعاملني فيها    
 . متركزها اجلغرايفأوتفوقها التكنولوجي أو أسلوا التجاري أو مواردها املالية 

 هذهرة القضائية لس املنافسة إىل رفض الدعوى يف      قـد آنتهت الدائ    و
 عليها ال املدعى األحباث اراة بينت أنّ نصيب املؤسسة أنّ « القضية على أساس

 بالسوق الداخلية و أنّ ال شىء       للمعامالت من احلجم اجلملي     % 0,19يتجاوز  
ية اليت جتعلها تفرض     القوة اإلقتصاد  عناصربامللّف يدلّ على آمتالكها لعنصر من       

 العام، األمر الذي ينتفي معه عنصر اهليمنة        توازا وإرادـا على آليات السوق      
 . »  اإلفراط يف آستغالل مركز هيمنةأركانالذي ال تتوفّر بدونه 

 أن حيسم يف مسألة اإلفراط يف آستغالل        ميكنه أنّ جملـس املنافسة ال       إالّ
 مبناسبة إذ ،عناصرهااملرجعية و عد أن حيدد السوق     إالّ ب مركز هيمنة على السوق     

 الس  عرف 2002 سبتمرب 24 بتاريخ 2266 امللف االستشاري عدد       يفنظره    
 الذي يتالقى فيه العرض و الطّلب       املكان «:  بكوا   املرجعيةمفهـوم الـسوق     
 القانون  مع التذكري بأنّ  . »  قابلة لإلستبدال فيما بينها    خدماتخبصوص مواد أو    

 سوق املرجعية جغرافيا يف التراب التونسي، أي أنّ         الـسوق حـصر    التونـسي 
 . الإلعتبارخذ بعني ؤالتصدير ال ت

 بعني ذ فإنه ال يكفي يف حد ذاته بل جيب األخ           بالنـسبة للمنتوج   أمـا 
 إليهاجلميع املنتوجات البديلة أو التعويضية اليت ميكن للمستهلك أن يلجأ  اإلعتبار

  . يف األسعارارتفاععند حصول نقص يف التموين أو 
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 الصادر 1/2000  نظره يف القضية عدد     مبناسبةو مـن جهـة أخرى و        
 املتعلّقة مبمارسات خملّة باملنافسة صدرت      و 2002 نوفمرب 6احلكـم فيها بتاريخ     

 :  فرق جملس املنافسة بني جانبني إثننيإقتصادية،عن شركة مهيمنة متر بصعوبات 

 املخلّة باملنافسة اليت صدرت عنها تستوجب توجيه أمر يقضي     املمارسات أنّ -1
 عن تلك املمارسات حفاظا على حرية املعامالت و على          اإلقالعبإجبارها على   

 . التوازن العام للسوق

 عن تسليط عقوبة يعرض توفّر عنصر النية كفيل بأن جيعل الس  عدم أنّ -2
   .مالية عليها

 :  يف استغالل حالة تبعية اقتصاديةاإلفراط )ج(

 ال  مؤسسات إىل التصدي للممارسات الصادرة عن        هذا املفهوم   يرمي
 بصفتهاتـوجد يف وضـعية هيمنة لكنها قادرة على التأثري على وضعية السوق              

 املساحات الكربى اليت أصبح مبقدورها إمالء       خاصة منها حـريفة و مـشترية و     
 و مل تعرض على الس إىل حد اآلن أي حالة           .املنتجني واملصنعني  على   شروطها

  .تستدعي تطبيق هذا املفهوم

 اخلالصة

 

بعض املبادئ املتعلّقة باملنافسة اليت متّ اإلعالن عنها يف مؤمتر باسـتعراض   
 ال بد من التوقّف عند بعض العناصر التي تتعلّق           العاملية للتجارة بالدوحة   املنظمة
 : ع املنافسة يف تونس و منها باخلصوص ما يليبوض
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هو مبدأ تقدمت فيه تونس     و   : باملنافسة املتعلّقة اإلنصاف يف اإلجراءات     أمبد -1
إالّ أنه آلستكمال .  الدول الناميةبقيةأشـواطا مقارنـة مـع مـا توصلت إليه       
جملس  على إخضاع قرارات     اإلنكبابالـضمانات املتوفرة للمتقاضني ال بد من        

 ذلك أنّ    دون أن يكون الطّعن باإلستئناف ايقافيا،        املنافـسة للطّعن باإلستئناف   
ول إال طريقة الطعن بالتعقيب، مما ليس من شأنه أن خي ال  للتشريعالراهن عالوض

 لتجاوز على أنه حان األوان      فضال . للمتعاملني يف السوق   احلمايةيـضمن كلّ    
 على أنّ اجللسة    ينصالذي  . أ.م. من ق  مكرر 16التـضارب القائم بني الفصل      

 يقع نقضها و إحالتها عليها      اليت بالنظر يف القضايا     ختتص «  العامة لس املنافسة  
لمحكمة ل  األساسي قانونال من   مكرر 13 الفصل   و،  » من قبل احملكمة اإلدارية   

 تتولّى « الس قراراتاإلدارية الذي ينص على أنه يف صورة الطعن بالتعقيب يف 
خاصة و أنّ القضاء     ،» املوضوعاحملكمـة اإلدارية يف هذه احلالة البت ائيا يف          

 .  مبدأ علوية القانون األساسي على القانون العاديتطبيقاإلداري يتوىل 

 اختصاص الثانية فإنها تتمثل يف عدم متكني الس من         اإلجرائية املسألة   أما
ـ  خيـول    اسـتعجايل  مارسات املخلّة  مفّظية لوضع حد لل   ح الوسائل الت  اختاذ هل

 الدعاوى أمام الس ليس له مفعول توقيفي، و أنّ          رفعباملنافـسة، و احلال أنّ      
 . الحقاقد يصعب تداركها و غاية من اخلطورة يفاألضرار يف األثناء قد تكون 

 نشرهاالنصوص و  تبسيط    هذا املبدأ  يقتضي  :املعامالت الشفافية يف    أمـبد  -2
 أن املنافسةو قد سبق لس . ونشر فقه القضاء املتضمن لقواعد و مبادئ املنافسة

 املنافسة، كثرة النصوص و تشعبها ميكن أن يكون عامال حيد من حرية             اعترب أنّ   
 . )2002 جانفي 10 يف الصادر 13  عددالرأى(

 مكرر 10 لفصل ا من 3 الفقرةيف هـذا الصدد إىل أنّ       مـع اإلشـارة     
 تقريرا عن نشاطه يعد  املنافسةجملس «   على أنّتنص  1991من قانون ) جديد(
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 و تلحق ذا التقرير الذي يتم نشره جمموع         اجلمهوريةالـسنوي يرفع إىل رئيس      
 تساهم يف إشعاع ثقافة     طريقة و هي    ،  »  الصادرة عن الس    اآلراء والقرارات    

 . الشفافية  مبدإاملنافسة وتدعيم

 يقتضي معاملة   ألنه اإلشكاليات يثري بعض    مبدأ وهو :  عدم التمييز  مـبدأ  -3
 نفس  أساساملؤسـسات الوطنـية واألجنبية على نفس قدم املساواة، أي على            

 .الواجبات واحلقوق

 ميكن تطبيقه على البلدان النامية إالّ إذا آقترن مببدإ ثان ال أنّ هـذا املبدأ    إالّ 
، مع األخذ بعني  وضعية و ظروف كلّ دولةحسب اخلاصةعاملة  املمبدأوهـو  

االعتـبار للمرحلة االنتقالية التي يقتضيها املرور من االقتصاد املسير إىل اقتصاد            
 .السوق

   عند اإلقتضاء   املنظّمات الدولية   بعض إعالم يقتضي هذا املبدأ     :التعاون مبدأ -4
ثناءات يف جمال املنافسة، و اليت تربرها       ة لإلست تـضمن  امل التـراتيب التـشاريع و  ب

 كما أنه   .دولة معينة اقتصاد   اليت مير ا     االنتقالية املرحلة   أوالظـروف الوقتـية     
 تعاون  هوالتعاون بني اهليئات املكلّفة باملنافسة و       يـنطوي علـى بعض أشكال       

 . عدم املساس بسيادة الدولقوامه إختياري 

الشفافية مبدإ  هو أنه خبصوص    يف هذا الصدد      اإلنتباه  جيلـب  مـا  أنّ   إالّ
 الصناعية و املتقدمة تعطيها الصبغة الدولوعـدم التمييـز يف املعـامالت، فإنّ         
 على عكس مبدإ التعاون     ، القادمة األطرافاإلجـبارية يف املفاوضـات متعددة       

إالّ أنّ  . ل   سيادة الدو  احترام  بذريعة  و غري إجباري   اختيارياالذي تقدمه بوصفه    
  ذا املبدإ  القبول أنّ مصلحة الدول النامية تتمثل يف        ون  عتربعـددا من احمللّلني ي    
 واجب التطبيق   ختياري بل على أساس أنه مبدأ إجباري      ا مبدأال على أساس أنه     
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 على   بقواعد املنافسة  املساس أنّبسيط يتمثّل يف       لسبب   ذلك و   لـدى اجلميع  
 العكس للدول النامية، بل االقتصادية مصدره يف املؤسسات  ال جيدالنطاق الدويل
نّ الشركات العاملية التابعة للدول املصنعة هي اليت تستهدف         أ  إذ هـو الصحيح  

 بالتعاون النامية واألقلّ منوا، و بالتايل فإنّ من مصلحة هذه الدول التمسك الدول
 الدولو اهلياكل املتوفّرة يف     اإللزامـي الـذي من شأنه أن ميكّنها من الوسائل           

 و تعطّل منوها، عالوة      املمارسات اليت تستهدفها    النقاب عن  املـتقدمة لكشف  
علـى كونه يضع على كاهل الدول األكثر تقدما واجب مساعدة الدول النامية             

 .كلّ اإلمكانيات التي يتطلّبها التعاون الوجويب يف ميدان املنافسة ملنحها
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 اجلزء األول

 حوصلة نشاط الس
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوصلة نشاط  الس:اجلزء األول

 
 

 يآته القضائية واإلستشارية    2002عقـد جملـس املنافسة خالل سنة        
املتمـثلة يف اجللسة العامة والدوائر القضائية مثانية وعشرين جلسـة خصصت           
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و أبدى ) 8(مثانية قـراراتوأصدر  للنظــر يف الدعاوى وامللفات اإلستشارية 
 ).12(رأيه يف آثىن عشر إستشارة 

 

رسم بكتابة الس خالل هذه السنة ستة وعشرون ملفا من بينهم إحدى            
عـشر ملفا قضائيا ومخسة عشر ملفا استشاريا أي بزيادة إثىن عشر ملفا على ما      

 .2001هو مسجل خالل سنة 
 

امللفات املسجلة وعدد   و يبـين اجلـدول املوايل نشاط الس خبصوص          
 :2002  و 2001اجللسات والقرارات واآلراء الصادرة عنه خالل سنيت 

2002 2001  
26 14 I –امللفات املسجلة  

  الدعاوى- 3 11

  اإلستشارات- 11 15

28 21 II -اجللسات  

  جلسات عامة- 13 10

  جلسات دوائر- 8 18

20 16 III –القرارات واألراء الصادرة  

  القرارات- 4 8

  اآلراء- 12 12

يتـبني من اجلدول أعاله أن الس أصدر مثانية قرارات وأبدى رأيه يف             
إثىن عشر إستشارة وأنّ من بني القرارات الثمانية اليت أصدرها الس هناك ثالثة             
قـرارات قـضي فـيـها يف األصل و واحدة آنتهت بالتخلّي ، بينما مت رفض               

 من جمموع   %  60و متثل اآلراء ما يعادل      .لعدم االختصاص القـضايا املتبقـية     
 .امللفات اليت نظر فيها الس 
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 القسم األول

 االختصــاص القضائــي

 
 

 إحدى عشر ملفا قضائيا، سبعة      2002رسـم بكـتابة الس خالل سنة        
قدمتهم مؤسسات اقتصادية وأربعة قدمهم الوزير املكلف بالتجارة عمال بأحكام          

من قانون املنافسة واألسعار الذي ينص يف فقرته األوىل على          ) جديد (11الفصل  
تعرض الدعاوي على جملس املنافسة من قبل الوزير املكلف بالتجارة من   : "ما يلي 

تلقـاء نفـسه أو بطلـب من احلكومة و كذلك من املؤسسات اإلقتصادية أو               
 املصادق عليها أو غرف الفالحة املنظّمات املهنية أو النقابية أو هيئات املستهلكني

 ".أو الصناعة و التجارة 
 

 كما أصدر الس مثان قرارات قضائية، أي بزيادة قدرها مائة باملائة مقارنة            
 :، مثلما يبينه الرسم املوايل2001بسنة 
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تطور عدد القرارات

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2001 ا���ارات2002
 

 
 

 مصدر الدعوى و صنف النشاط: الفقرة األوىل

 
ـ  ربز اجلدوالن التاليان عدد الدعاوى اليت تعهد ا الس خالل                ي

) بالنسبة للجدول األول  ( حسب اجلهة اليت تكفلت برفع الدعوى        2002سـنة   
 ).بالنسبة للجدول الثاين(وحسب القطاع االقتصادي الذي نشب بشأنه الرتاع 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 : حسـب املصـدر 2002توزيـع الدعـاوى املرسمة سنة  •
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 املصــــدر 2001 2002

  الوزير املكلف بالتجارة-1 0 4

  املؤسسات االقتصادية-2 2 7

  املنظمات املهنية أو النقابية-3 0 0

  منظمة الدفاع عن املستهلك-4 0 0

 غـرف الفالحة أو الصناعة      -5 0 0
 والتجارة

 التعهد التلقائي 1 0

 :امــــــــوع  3 11
 

• حسب القطاع2002مة سنة توزيع الدعاوى املرس : 
 

 
 قطـاع النشـاط 2001 2002

  الصناعات الغذائية-1 2 1
  البلور– 2 0 1
  الزيوت النباتية– 3 0 1
  اخلدمات -4 1 3
  صناعة املالبس– 5 0 1
  جتارة التوزيع-6 0 4
 :امــــــــوع  3 11

 
 : ويستنتج من هذين اجلدولني ما يلي
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وى املرفوعة إىل جملس املنافسة قد آرتفعت، من ذلك          أن نـسبة الدعا    -

 قد زاد بثماين ملفات     2002أن عـدد القضايا اليت رسمت بالس خالل سنة          
مع اإلشارة إىل أن نفس عدد امللفات املسجلة خالل سنة          . 2001مقارنـة بسنة    

 وهي السنة اليت تعهد فيها الس بأعلى        1999 قـد سـجل خالل سنة        2002
 الدعاوى منذ تأسيسه واليت بلغت إحدى عشرة دعوى كما هو مبين            نـسبة من  

 :بالرسم البياين التايل
 
 

 
 

 أن املصدر الرئيسي لرفع الدعاوى يتمثّل يف املؤسسات االقتصادية اليت -
، مث يليها الوزير املكلف بالتجارة الذي قدم        )7(تـولت تقـدمي سـبع دعاوى      

 ) . 4(للمجلس أربع دعاوى 
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ظمات املهنـية والنقابية وهيئات املستهلكني املصادق عليها         أن املـن   -
وغرف الفالحة أو الصناعة والتجارة اليت مكنها املشرع من حق التقاضي مل ترفع 

 : كما يبينه الرسم التايل  إىل الس ولو دعوى واحدة
 

 
 القرارات الصادرة عن الس: الفقرة الثّانية

 
ضائية يف مثانية دعاوى من مجلة ستة       مت الفـصل يف نطاق الدوائر الق      

أما البقية فهي يف الطور األخري من استكمال        . عـشر قضية منشورة لدى الس     
األحبـاث واإلجراءات وهي م قطاع اخلدمات وقطاع جتارة التوزيع و قطاع            
الصناعات الغذائية وقطاع البلور وقطاع الزيوت النباتية وقطاع صناعة املالبس           

 :ما يربز ذلك من الرمسني البيانيني املوالنياجلاهزة، مثل

 ��� �� �����)�' ا����وى ا�$���� �� ا�#ه��� ��!�� � أ��م ���� ا�
1992 إ�( ��� 2002
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 توزيع القرارات حسب قطاع النشاط

 
 قطـاع النشـاط 2001 2002

  الصناعة الغذائية-1 1 0
  امليكانيك والكهرباء وااللكترونيك-2 1 1
  اخلدمات -3  1 3
  جتارة التوزيع- 4 -   2
  الصناعات اجللدية- 5 - 2
  الطاقة– 6 1 0
 :امــــــوع  4 8

 
 

توزيع القضايا حسب صنف النشاط
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 القسم الثّاين

 االختصــاص االستشــاري

 
 

: تنقـسم الوظـيفة اإلستشارية املناطة بعهدة جملس املنافسة إىل صنفني          
 .إستشارات إختيارية وأخرى وجوبية

 
 :اإلستشارات اإلختيارية: الفقرة األوىل

 
 1991 لسنة   64من القانون عدد    ) جديد(خـولت أحكام الفصل التاسع      

 واملتعلق باملنافسة واألسعار للوزير املكلف بالتجارة، 1991 جويلية 29املؤرخ يف 
بـبادرة مـنه أو بطلـب من احلكومة أن يستشري جملس املنافسة حول مشاريع               

 .النصوص التشريعية والترتيبية ويف كل املسائل اليت هلا مساس باملنافسة
بية وهيئات املستهلكني   كما مكن الفصل املذكور املنظمات املهنية والنقا      

املـصادق علـيها وغرف الفالحة أو الصناعة والتجارة من استشارة الس عن      
طـريق الوزيـر 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        

كن للوزير املكلف بالتجارة إحالة مشاريع أو عمليات التركيز االقتصادي على           مي
 .جملس املنافسة إلبداء الرأي 

و الواضـح إذن هـو أنّ حجم اإلستشارات اإلختيارية اليت ينظر فيها             
 .الس هو رهني إرادة اجلهات اليت منحها القانون تلك اإلمكانية
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 :وجوبية اإلستشارات ال: الفقرة الثّانية

 
تشتمل اإلستشارات الوجوبية  على حالتني يكون فيهما الوزير املكلّف          
بالـتجارة ملـزما بطلب رأي جملس املنافسة قبل آختاذ قراره بالترخيص أو عدم           

 :الترخيص يف  
 

 إبرام عقود االمتياز والتمثيل التجاري احلصري؛ -

 
 يتمسك أصحاا بأا املخلة باملنافسة اليت  أو يف االتفاقات أو املمارسات -

ضرورية لضمان تقدم تقين أو اقتصادي وأا تدر على املستعملني قسطا           
 .عادال من فوائدها

 
ويف كـل احلاالت ومهما كانت طبيعة االستشارة سواء كانت وجوبية            
أم اختـيارية فـإن الرأي الذي يبديه الس يكون غري ملزم وال يقيد اجلهة اليت             

 . طلبته
ول التايل عدد األراء اليت أبداها جملس املنافسة خالل سنيت           يـبني اجلـد   

 : وذلك حسب موضوع االستشارة2000 و 2001
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 توزيع األراء حسب املوضوع

 
و  ه 2002يتبني من اجلدول أعاله أن عدد األراء املدىل ا خالل سنة            

 مع فارق وحيد متثل يف ارتفاع عدد        2001نفس العدد الذي سجل خالل سنة       
األراء املـتعلقة بالنـصوص التـشريعية والترتيبية ونقص يف عدد األراء املتعلقة             

  .2001باملسائل األخرى للمنافسة مقارنة مع سنة 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 املوضوع  2001 2002
  النصوص التشريعية والترتيبية-1 3 6
  مشاريع التركيز االقتصادي-2 1 1
 احلصري عقود االمتياز والتمثيل التجاري -3 0 0
 :  مسائل أخرى تتعلق باملنافسة -4 8 5
  كراس الشروط-          6 2
  مشروع طلب عروض-          2 1
  إشكاليات قانونية أو عملية-          0 1
  إتفاقات-           0 1
 اــــوع 12 12
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 النشاط القضائي:ثّاينالاجلزء 

 
من قانون املنافسة و األسعار مثلما مت تنقيحه ) جديد (11يـنص الفـصل        

 على أنّ رفع الدعاوى لدى      1999 ماي   10 املؤرخ يف    41خاصة بالقانون عدد    
جملـس املنافـسة يتم من الوزير املكلّف بالتجارة من تلقاء نفسه أو بطلب من               

ت اإلقتصادية أو املنظّمات املهنية أو النقابية أو        احلكـومة و كذلك من املؤسسا     
كما . هيئات املستهلكني املصادق عليها أو غرف الفالحة أو الصناعة أو التجارة          

منح الس إمكانية التعهد التلقائي يف صورة سحب األطراف للدعوى أو عندما            
افسة يف سوق ذات    تبـين التحقيقات يف قضية منشورة وجود ممارسات خملّة باملن         

  .صلة مباشرة بالسوق موضوع الدعوى

   
تعلّقت بقطاعات اجللود   ) 8 ( يف مثان قضايا   2002وقـد بت الس خالل سنة       

 ة وتوزيع املوادباتييوت النة و توزيع أكياس احلبوب وتكرير الزوالصناعات املعملي
 :  وكان مآهلا كاآليت،رول والغازـاحلديدية و املعدنية و توزيع البت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املنطوق عدد القضايا القطاع

 التخلي عن الدعوى 1  الصناعات اجللدية-

  الصناعات اجللدية-

  الطاقة-

  اخلدمات-

 
4 

 عدم اإلختصاص

 الرفض أصال 2  جتارة التوزيع-

ــرباء  - ــيك والكه  امليكان
 واإللكترونيك

مر اإلدانـة وتوجيه أ    1

 للمخالف

 اموع 8
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أنّ تقدمي   تقضي ب   القواعد العامة لإلجراءات القضائية    املالحـظ هو أنّ   و
املدعي مطلبا يف التخلّي عن القضية يقيد اهليئة احلكمية املتعهدة الّيت ال متلك إالّ              

املنافسة  فإنها تقر    بأما القواعد اإلجرائية اخلاصة     . اإلسـتجابة لـذلك املطلب      
التخلّي عن  إمكانية عدم اإلستجابة لطلب     بملنافسة ،   للهيـئة القـضائية لس ا     

 التعهد تلقائيا بالدعوى و ذلك عمال بأحكام الفقرة الثّانية من الفصل            القضية و 
  .1991 جويلية 21 املؤرخ يف 64  من القانون عدد )جديد(11

 
ر و يدلّ هذا اإلجراء على أنّ املشرع أوكل إىل جملس املنافسة مهمة السه            

علـى النظام العام اإلقتصادي يف نطاق اإلختصاص املسند إليه ، وعلى أنّ دوره              
        د محاية املتنافسني أنفسهم وميتدا عرب      إىل محاية يـتجاوز جمرذا املنافسة يف حد 

األمر الّذي يفسر اإلمكانية    ،     آليات السوق وضمان حسن سريها     فرض آحترام 
ادي يف النظر يف القضية رغم عدول املدعي عن دعواه          املتاحة لس املنافسة للتم   

 .مع املدعى عليه ، نتيجة حلصول تفاهم أو صلح 
 

 الصادر فيها   11/93و علـى هذا األساس ، فإنّ الس يف القضية عدد            
نه مل  أ  بل    ، ، مل يكتف بتسجيل مطلب التخلّي      2002 سبتمرب   25القرار بتاريخ   

عد التثبت يف موضوع القضية و مجيع العناصر املثبتة         يقـبل ذلـك املطلب إالّ ب      
 ا بامللفلس تلقائيد ار تعهو الّيت مل تربز ما من شأنه أن يرب بامللف .  

 
 يف اجلدول املقدم أعاله ارتفاع نسبة القضايا        االنتباهو لعـلّ ما يسترعي      

% 50ثّل نسبة  احلكمي، وهي أربع قضايا متاالختصاص املنتهـية بالرفض لعدم  

 مل يتطرق    فإن الس  وبذلك . 2002مـن جمموع القضايا املفصولة خالل سنة        
 أصـل النزاع إالّ يف ثالث قضايا، رفضت اثنتان منها و قبلت الثالثة شكال               إىل
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، بينما آنتهت القضية املتبقّية      أمر للجهة املخالفة    توجيه وأصال و تضمن منطوقها   
 .بالتخلّي عن الدعوى

 
 :لقسم األولا

  احلكمياالختصاصاملرفوضة لعدم الدعاوى 

 
 

 ميكـن القـول، مـن خالل استقراء مجلة القرارات اليت انتهت إىل                 
 :التصريح برفض الدعوى لعدم اإلختصاص، أنها تنقسم إىل فرعني

 
 مبمارسات تقتصر   رتاعفرع يتأسس فيه رفض الدعوى على تعلّق ال        -

    إىل       آثارهـا على أطراف الن  ات  زاع، دون أن متتدالسوق املعنية أو  متس من      آلي
ـ  ، مثلما هو الشأن     لذلك من أنظار حماكم احلق العام       تبعا  العام ، فتكون   اوازت

  يف بعض   عالمة صناعية وجتارية مسجلة أو     بالنسبة للممارسات املتمثّلة يف تقليد    
 آستعمال اإلسم التجاري للغري    مثل حتويل وجهة حرفاء أو       قتصاديةإل ا اتخالفامل
 .تعاقديةال هلتزاماتآل  أحد األطراف خرق يفأو

 ضمن  النزاع و فرع يتأسس فيه رفض الدعوى، على انضواء موضوع         -
ي، ضرورة أنّ آختصاص جملس املنافسة ال ميتد إىل القرارات          والية القاضي اإلدار  

 حتى وإن كان لتلك األعمال      الـيت تتلـبس فيها اإلدارة بأحكام السلطة العامة        
القانونـية تـأثري على املنافسة، بآعتبار أن النظر يف شرعيتها معقود على قاضي              

 .جتاوز السلطة
 

ومهما يكن من أمر، فإنّ اخللط ال زال موجودا لدى املتقاضني خبصوص            
اكل املعـايري اليت حتكم اإلختصاص القضائي لس املنافسة ومتيزه بالتايل عن اهلي           
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 عمل الس يف اتجاه     مواصلة و اإلدارية، و هو ما يقتضي         العدلـية  القـضائية 
حتسيس املؤسسات اإلقتصادية و العاملني يف احلقل القانوين من قضاة و جامعيني            

 متعددة كوسائل اإلعالم املختلفة و النشريات املختصة        بطرقو حمامني، و ذلك     
    .تلف املتدخلني اإلقتصادينياإلجتماعات القطاعية مع خم و

 
اإلختصاص احلكمي للمجلس ينحصر  يف املمارسات الىت هلا    ـ   الفقرة األوىل 

وقتأثري على قواعد املنافسة والتوازن العام للس: 
 

 يف محاية  املنافسة       أصالة انطالقـا مـن أنّ وظيفة جملس املنافسة تتمثّل        
  املمارسات املخلّة باملنافسة الّيت هلا       ، فإنّ اختصاص الس ينحصر يف     قواعدهاو

اليت تندرج يف   " املنافسة غري الشريفة    " تـأثري علـى التوازن العام للسوق ، أما          
فإنها تتعلّق مبخالفات اقتصادية ال تتعدى آثارها       نطاق محاية املتنافسني أنفسهم،     

 انعكاسات  ا أن تكون هل    بعض املؤسسات اإلقتصادية دون     مؤسسة أو  مـصاحل 
 .على آليات السوق 

 
إنتاج وتقليد مناذج من    مـن ذلـك أنّ إقـدام إحدى املؤسسات على           

جون "  حتت العالمة التجارية      مؤسسة أخرى  احلقائـب اليت تصنعها و تروجها     
، يعترب حالة من    املسجلة باملعهد القومي للمواصفات و امللكية الصناعية      " كارل  

 املساس   النزيهة اليت تقتصر آثارها على مؤسسة معينة، دون        حاالت املنافسة غري  
ا، األمر الذي جيعلها ترجع تأثري على آلياال حبـرية املنافسة يف سوق معينة ودون    

 – 2002 سبتمرب   25 بتاريخ   9/93القضية عدد    ( إىل حماكم احلق العام    بالنظـر 
   .)يتضد األخوين ساطع وآزدهار الزيا" جويل كوير"شركة 
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بتزويد حمطّته املخصصة لبيع الوقود     أحد األشخاص   م  التـز كمـا أنّ إ   
 صار يزود   بأنلتزاماته التعاقدية   آل هخرقو شركة معينة، مثّ نكوثه   والزيوت لدى   

 مـن مؤسسة أخرى، الجيعل هذا النزاع من أنظار جملس املنافسة، ألن             حمطّـته 
لتزامام التعاقدية، دون أن    آلقدين  املـنازعات اليت جتد هلا أصال يف خرق متعا        

خترج عن إختصاص جملس وسريها العادي  يكون لذلك تأثري على آليات السوق
طوطال "شركة : 2002 ديسمرب 31 بتاريخ 3/2001 القـضية عدد (املنافـسة  
التعاضدية املركزية للمحركات الفالحية و السيد عبد الرزاق        ضـد   " تـونس   
 ).الزايدي
 
ـ   أعداد  ن جهة أخرى، آعترب الس أنّ تعمد إحدى املؤسسات خزن         م

  منافسة واإلحتفاظ ا   كـبرية من قوارير الغاز احلاملة للعالمة التجارية لشركة        
 بـهدف اإلستحواذ على حرفاء تلك الشركة  بصورة غري شرعية، مبستودعاا

املمارسة الختضع   فإنّ هذه     اقتصادية، ولـئن كـان يشكّل يف حدّ ذاته خمالفة        
آلختصاص جملس املنافسة إالّ مىت كان هلا آنعكاس على حرية املنافسة و على             

 بتاريخ  2138القضية  (، و هو ما مل يثبت يف صورة احلال          لسوقالتوازن العام ل  
  .")ساغاز" شركة ضدالشركة الوطنية لتوزيع البترول : 2002 ديسمرب 31

 
ارات و املبادئ الّيت تضمنتها من استخالص مبدإ        متكّـن قراءة هذه القر             

الس ال  والية  فحواه أن،عـام يف مـادة اإلختصاص احلكمي لس املنافسة  
حبرية املنافسة   تـشمل إال املمارسـات املخلّـة باملنافسة اليت من شأا املساس           

نون املنافسة  من قا ) جديد (5، على املعىن الوارد بالفصل      بالتوازن العام للسوق  و
  .واألسعار
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 بأوسع  و غـين عـن البـيان أنّ الس املنتصب كهيئة قضائية يتمتع            
متحيص الـسلطات الـيت متكّنه من تدقيق األحباث واإلستقصاءات اليت ختول له             

 آثارها متتد إىل السوق املعنية       والبت فيها إذا كانت    املمارسـات املـثارة لديـه     
وميارس فقه القضاء يف     . صر على أطراف النزاع فحسب     تقت  أنها بالقـضية، أو  

هـذا الصدد دورا إنشائيا مهما، يساهم يف بلورة معايري اإلختصاص اليت تضبط             
  .حدود ومرجع نظر جملس املنافسة

 
لقرارات األحادية اليت تفصح عن أخذ اإلدارة بأحكام الفقـرة الثّانـية ـ ا   

 : املنافسةالسلطة العامة الختضع لرقابة جملس
 

     عدد القضية ( قضية وحيدة هي    من الدعاوى  انفـردت ـذا الصنف    
 الديوان ضدالوليد للتكرير  مؤسسة أبو : 2002 ديسمرب 19 بـتاريخ  2/2001

، أنّ املؤسسة املدعية،    لف الدعوى يستفاد من الوقائع املضمنة مب     و .)الوطين للزيت 
من الديوان الوطين للزيت متكينها من املشاركة يف     طلبت يف العديد من املناسبات      

 لكنه مل يستجب لطلبها، وبقيت   ،تكرير الزيوت النباتية على غرار بقية الوحدات      
هـذه اخلدمة حكرا على جمموعة معينة من وحدات تكرير الزيوت النباتية دون             

 .غريها

 
 إىل قانون   ون خيضع أشخاص القانون العمومي  وقـد آعتـرب الس أنّ       

املنافـسة واألسـعار و إىل رقابة جملس املنافسة بنفس القدر الذي خيضع إليه              
اخلـواص كلّمـا تولّوا ممارسة نشاط اقتصادي يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو             

 أما أعماهلم القانونية املتعلّقة بتنظيم املرفق العمومي أو اليت تأخذ           ;اخلـدمات 
  لطة العامة         بأساليب السة اليت ترجع مهمها تندرج صلب القرارات اإلدارية، فإن
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 تنفيذها مساس بآليات    نالنظـر يف شرعيتها للقاضي اإلداري حتى إذا اجنر ع         
   .السوق أو توازا

 
القـرار الّذي متنح مبوجبه إحدى السلط اإلدارية إىل         كمـا آعتـرب أنّ      

لفائدة اإلدارة أو الّذي ترفض مبقتضاه      مؤسسة اقتصادية معينة حق القيام خبدمة       
التعاقد مع أحد األطراف، ال ميثّل نشاطا اقتصاديا يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو             
         شاط اإلقتصادي يف حدة منفصلة عن النات إدارياخلدمات، بل ممارسة لصالحي

 جيب ذاتـه حتى و إن كانت تستهدفه أو تتعلّق به، ضرورة أنّ ممارسة السلطة           
  .متييزها عن ممارسة النشاط اإلقتصادي

 
وقد أكّد الس صلب هذا القرار أنّ قانون املنافسة و األسعار، بآعتباره            
مصدرا من مصادر املشروعية يقيد اإلدارة عند آختاذها لقراراا األحادية؛ إالّ           

لس أن البت يف شرعية تلك القرارات يرجع إىل القاضي اإلداري وليس إىل جم            
 .املنافسة
 

 قانونية يف مسألة حسملس املنافسة،  أنّ جم القراريـستخلص مـن هذا  
فقد كان  .  استغرقت جهد فقه القضاء املقارن من حيث إرساء املبادئ         شـائكة، 

مـن الـضروري يف منـط التنمية الذي يقوم على تواجد متدخلني اقتصاديني              
اإلقتصادية العمومية ختضع   عمومـيني و خواص احلسم يف ما إذا كانت الذّوات           

 كما كان من الضروري يف إطار       ؟ مدىملقتـضيات قانـون املنافسة و إىل أي         
لس املنافسة  ازدواجـية الـنظام القضائي توضيح معايري اإلختصاص احلكمي          

  .خبصوص القرارات اإلدارية اليت هلا آنعكاسات على املنافسة 
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س املنافسة مبناسبة نظره يف هذه      و ميكـن حوصـلة املبادئ التي سنها جمل        
 :القضية فيما يلي 

خيـضع األشخاص العموميون إىل والية الس كلّما تولّوا ممارسة            -
 نشاط اقتصادي يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات،

املتعلّقة بتنظيم املرفق العمومي أو     للذّوات العمومية    القانونية   األعمال -
 من طائفة القرارات اإلدارية     تعدالسلطة العامة   الّـيت تأخذ بأساليب     

وإن كان     حتى   جتاوز السلطة  الّيت ترجع مهمة النظر فيها إىل قاضي      
  .من شأن تنفيذها املساس بآليات السوق أو توازا

 
التوازن، فال هو ميز األشخاص  و ميكـن القـول أنّ هلـذا الفقه مزية   

 اقتصادي عن غريهم من املتدخلني اإلقتصاديني العمومـيني املـتعاطني لنـشاط     
ستبعادهم عن مقتضيات قانون املنافسة و األسعار، و ال هو تغاضى           آاخلـواص ب  

 عن مقتضيات تسيري املرافق العمومية و خصوصياا املتمثّلة باألساس يف خضوع          
كمة  للقانون اإلداري املنوط تطبيقه جبهاز قضائي مستقلّ هو احمل         بعـض أعماهلا  

  .اإلدارية

 
و املالحظ هو أنّ هذا املوقف ينسجم مع املبادئ اليت أقرها جملس تنازع             

، كما أنه 2002 أفريل 16 بتاريخ 47اإلختـصاص و منها ما ورد بالقضية عدد   
 6 بتاريخ   33573تراجع القضية عدد    (يتناسـق مـع فقه قضاء احملكمة اإلدارية         

 جوان  3 املؤرخ يف    38القانون عدد   و حـيث و لئن أحدث        " 2003جانفـي   
 و املـتعلّق بـتوزيع اإلختـصاص بني احملاكم العدلية و احملكمة اإلدارية              1996

وإحـداث جملـس لتـنازع اإلختصاص كتلة اختصاص لفائدة احملكمة اإلدارية     
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وأخـرى لفائـدة احملاكم العدلية ، فإنه أبقى على إختصاص القاضي اإلداري             
 .ملتعلّقة باملّادة اإلدارية بالنسبة للنزاعات ا

 
و حـيث ثبت أنّ منشأ الرتاع يف قضية احلال يتمثّل يف صدور قرار يف               

 .مادة جتاوز السلطة يقضي بإلغاء قرار سحب رخصة
 

و حـيث يعترب ديوان احلبوب قد آستعمل صالحيات السلطة العامة ملّا            
 اليت تأتيها   أصـدر قـرار سحب الرخصة و تصرف بطريقة ال ختتلف عن تلك            

اإلدارة، و بالتايل تنصهر النزاعات املترتبة عن إلغاء هذا القرار يف جمال اختصاص             
 " .القاضي اإلداري 

 
و هي نفس الوضعية اليت كان عليها ديوان الزيت يف القضية املشار إليها، 

ة و حيث أنّ الزيوت النباتية الصاحل     : "  من القرار املذكور     6إذ ورد بالـصفحة     
لألكل بآعتبارها مادة مدعمة فإنّ سعر بيعها للعموم حمدد من طرف الدولة كما             

ضرورة ....أنّ الفارق بني السعر و التكلفة حيمل على الصندوق العام للتعويض            
أنّ سياسـة دعـم املنـتوجات األساسية تندرج ضمن سياسة إجتماعية قوامها        

 و هي ترمي إىل إعادة توزيع الدخل الوطين احملافظة على القدرة الشرائية للمواطن   
 ...بني خمتلف شرائح اتمع و فئاته 

 
و حيث أنّ عملية تكرير  الزيت النبايت متر بعدة مراحل إذ يتوىل الديوان              
الـوطين للزيت توزيع حصص الزيت النبايت اخلام على بعض املؤسسات بغرض            

 الوزارة املكلّفة بالتجارة على أن تكريرها و ذلك وفق نظام وقع إقراره من طرف       
 .يعاد الزيت املكرر فيما بعد إىل الديوان الوطين للزيت لتوزيعه على جتار اجلملة 
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و حـيث خيلـص مما سلف أنّ الرتاع الراهن آحنصر يف معرفة إن كان               
امتناع الديوان من متكني املدعي من حصة زيت نبايت لتكريره حبجة وجود نظام             

 " الوزارة املكلّفة بالتجارة ميثّل ممارسة خملّة باملنافسة حصص أقرته
 

لئن كان الديوان   " و قد اعترب الس متاشيا مع فقه القضاء اإلداري أنه           
الـوطين للـزيت مصنفا ضمن املؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية             

قانون يف تونس من واليت تعترب منشأة عمومية فإنّ فقه القضاء من جهة و شراح ال   
جهة أخرى اتفقوا على اعتبار أن أغلب الدواوين متارس عادة و يف نفس الوقت              

نشاط إداري يتجلى فيه التلبس بأحكام السلطة العامة        : نـوعني مـن النشاط      
 ".والسهر على تسيري مرفق عمومي و نشاط جتاري خيضع لقواعد القانون اخلاص

 
عدم تقيد الديوان الوطين للزيت      "و بـناء علـى ذلك آعترب الس أنّ        

بالقـواعد املـضمنة بقانون املنافسة و األسعار أو بالتراتيب املتعلقة بالصفقات            
العمومـية، و لئن كان من شأنه أن ميثّل خرقا ملصدر من مصادر املشروعية اليت               
تفـرض على اإلدارة احترامها، فإنه ليس من شأنه تغيري قواعد اإلختصاص اليت             

 ". للقاضي اإلداري وحده مرجع النظر للبت يف شرعية القرارات اإلداريةتسند
 

و بـذلك يكون موقف جملس املنافسة قد آستبعد إمكانية التضارب بني            
األحكـام و مـا يتـرتب عنها من تعقيدات و اليت ميكن أن حتصل يف صورة                 

لذي تولّدت آزدواجية النظر من قبل قاضي جتاوز السلطة بالنسبة للقرار اإلداري ا 
عـنه املمارسـة اإلقتصادية ؛ و من قبل جملس املنافسة خبصوص التصرفات اليت              
أنـتجها ذلك القرار، من ذلك أنّ املبدأ الذي سنه جملس املنافسة يف هذه القضية               
يركز على العمل القانوين الذي تأسست عليه املمارسة اإلقتصادية و الذي بدونه            
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لتايل فإنّ إلغاء القرار الذي آنبنت عليه تلك        تفقـد سندها و سبب وجودها و با       
 .املمارسة يؤول إىل آنعدام مفعوهلا بآعتبارها قد أصبحت بدون أساس قانوين 

      
 مثلما 1972 جوان 03 املؤرخ يف 1972 لسنة 40 القانون عدد و طاملا أنّ

 أنّ   على   ينصمتّ تنقيحه و إمتامه بالنصوص الّآلحقة  وخاصة للفصل الثّالث منه،          
قد ذهب  ف ،احملكمة اإلدارية ختتص دون غريها بالنظر يف شرعية املقررات اإلدارية         

الـس إىل اعتـبار أن توزيـع حصص تكرير الزيوت النباتية الّذي اضطلع به              
الديـوان الوطين للزيت حلساب وزارة التجارة وبقطع النظر عن الشكل الّذي            

 قبيل القرارات اإلدارية املفصحة عن اإلرادة املنفردة        جـاءت عليه ، إنما هو من      
 . لإلدارة و التي يرجع اختصاص النظر يف شرعيتها للقاضي اإلداري

      
ولعلّه من املفيد اإلشارة إىل أنّ فقه القضاء املقارن و خاصة الفرنسي منه             

ضي اإلداري  وصـل بعد ألي إىل تكريس مثل هذا احللّ مع التأكيد على أنّ القا             
 ،عند نظره يف شرعية القرارات اإلدارية اليت متس من املنافسة ومن آلياا بالسوق            

فـإنّ مـرجعه األساسـي يف متحيص تلك الشرعية يكون القانون املتعلّق حبرية              
 اليت ال تقيد جملس     شروعيةاألسعار و املنافسة ، الّذي يعترب مصدرا من مصادر امل         

 . ، بل و كذلك القاضي اإلداري املنافسة فحسب 
 

 :القسم الثّاين

 القضايا املفصولة يف األصل

 
 

بعـد أن يـستفرغ الس تفحصه ملسألة آختصاصه للنظر يف موضوع            
الدّعوى املعروضة أمامه ومدى إستيفائها جلميع مقوماا الشكلية اجلوهرية، فإنه          
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 فإما القبول ويعين ذلك :هنا من حلّني ال خيلو األمر و. مير إىل البت يف موضوعها
إدانـة املؤسسة املخالفة وعند اإلقتضاء تسليط عقوبات عليها، وإما الرفض يف            

 .حالة عدم ثبوت األفعال املعابة عليها
 

 :لقرارات القاضية باإلدانةالفقرة األوىل ـ ا
 

 2000 /1القضية عدد  هي  وانـدرجت يف هـذا الصنف قضية واحدة         
شركة مسابك حديدان يف شخص ممثّلها القانوين        ( 2002 نوفمرب   06بـتاريخ   

 شركة املسابك وامليكانيك يف شخص ممثّلها القانوينضد.( 
  

 القضية أنّ الشركة املدعية املنتجة لكويرات الصلب         هذه تفـيد وقائـع   
 يف تصنيع اإلمسنت ، الحظت تراجعا       ستعملةاملخصـصة لسحق املواد األولية امل     

 ، ثبت هلا أنّ ذلك راجع إىل        األمرو ملّا حبثت يف     . حادا يف الطّلب على إنتاجها      
 .التخفيض الكبري الّذي صارت تطبقه منافستها الوحيدة بالسوق على أسعار البيع

 
ويـستخلص مـن هذا القرار أنّ الس حرص على حتقيق معادلة بني             

الشركات   وضعية خصوصيةو مراعاة    ضـمان آحترام قواعد املنافسة من جهة،      
 عرض حالتها على جلنة      ومنها املؤسسات اليت حتتم     متر بصعوبات اقتصادية   الـيت 

 . من جهة أخرىتطهري و إعادة هيكلة املنشآت ذات املسامهات العمومية
 

وقد أكّد الس يف هذا القرار أنّ مبدأ حرية األسعار الذي وضع أركانه             
 يقترن بالضرورة بقاعدة آحترام حرية املنافسة يف        1991 لسنة   64القانـون عدد    

سعار منخفضة بصفة مفرطة ال     أل  إحدى املؤسسات  تطبيقلذلك فإنّ   . الـسوق 
 السعر املعقول املتكونة من الكلفة املتغيرة و الكلفة القارة          عناصرتـنعكس فيها    
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انون املنافسة وهامش الربح،يكون عمال خمالّ باملنافسة ويضع مرتكبه حتت طائلة ق 
 .واألسعار
 

ويف املقابـل فإنّ الس آعترب أنّ آنتفاء عنصر النية يف املمارسات املخلّة             
باملنافـسة ولـئن كان ال حيول دون مؤاخذة من صدرت عنهم تلك التصرفات             
وإلـزامهم بوضع حد لتلك املخالفات حفاظا على حرية املنافسة وعلى التوازن            

   ه خيولس املنافسة التخفيض من درجة العقوبة املستوجبة أو         العام للسوق فإن ل
حـىت اإلعفاء منها مىت ثبت له أنّ املؤسسة املذنبة مل تستهدف اإلضرار بآليات              
الـسوق، أو إقـصاء منافسيها، وإنما احملافظة على وجودها من اإلندثار حبكم             

 .الصعوبات اإلقتصادية اليت متر ا
 

 :التحليل القانوينّ
 
يـز هذا القرار بتوسيع أفق فقه قضاء جملس املنافسة ضرورة أنه تعلّق             مت

  : باخلصوص ما يليبالعديد من املسائل املستحدثة ومنها
 

 : من قانون املنافسة و األسعار 5توسيع نطاق تطبيق الفصل  - 1
جاء بالفصل املذكور تعداد لألعمال املمنوعة إلخالهلا باملنافسة مصاغا         

متنع األعمال املتفق عليها و اإلتفاقيات الصرحية أو الضمنية         :" التايل  على النحو   
والـرامية إىل منع تطبيق قواعد املنافسة يف السوق أو احلد منها أو اخلروج عنها               

 :عندما دف إىل 
 عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطّلب، -

سوق أو احلد من املنافسة احلرة      احلـد من دخول مؤسسات أخرى لل       -
 فيها ،
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 حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو اإلستثمار أو التقدم التقين، -

 .تقاسم األسواق أو مراكز التموين -
متـنع عقود اإلمتياز و التمثيل التجاري احلصري إال يف حاالت استثنائية            

 .رأي جملس املنافسةيرخص فيها الوزير املكلّف بالتجارة بعد أخذ 
 

و مينع أيضا اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على            
حد احلرفاء أو املزودين ممن     أجزء هام منها أو لوضعية تبعية اقتصادية يوجد فيها          

 .".…ال تتوفّر هلم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات

 
ملذكور أعاله أنّ املشرع منع أربعة أصناف من         يتـضح مـن الفصل ا     
 :املمارسات املخلّة باملنافسة هي 

 
األعمال املتفق عليها و اإلتفاقيات الصرحية أو الضمنية و ذلك حسب            -

 شروط معينة،

عقـود اإلمتياز و التمثيل التجاري احلصري إالّ يف حاالت استثنائية            -
 ارة ،يرخص فيها الوزير املكلّف بالتج

-            ة أو على جزء هاماخليوق الداإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على الس
 منها،

 .اإلستغالل املفرط لوضعية تبعية اقتصادية -
 

و يتبين من الرجوع إىل القرار موضوع هذا التحليل ، أنّ الشركة املدعية 
الشركة عابـت علـى منافستها تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض آلت إىل انفراد             

و واضح من صياغة الفصل اخلامس من       . املدعـى عليها بالسوق املعنية بالقضية     
قانـون املنافسة و األسعار أنّ املشرع مل يذكر هذه املمارسات كصنف مستقلّ             
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بذاتـه ضـمن املمارسـات املخلّة باملنافسة ، إذ ربط مسألة األسعار بصنف               
هدف أطرافها من ورائها إىل عرقلة حتديد       اإلتفاقـات الصرحية أو الضمنية اليت ي      

 .األسعار حسب السري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب
 

الفة الذّكر و أعمل اجتهاده     سإالّ أنّ الس مل يتقيد باألصناف األربعة        
 املدعية إىل ممارسات الشركة     املؤسسةانطالقـا من املأخذ الرئيسي الّذي وجهته        

اض و من مبدإ حرية     ـمثّل يف ممارسة أسعار مفرطة اإلخنف     املدعـى علـيها املت    
حترام حرية  آاألسعار الّذي وضع أركانه قانون املنافسة و األسعار مقترنا بقاعدة           

 .       املنافسة اليت تفرض ضمان التوازن العام للسوق

 
و انطالقـا مـن هذه املعطيات ختلّص الس إىل ضبط احلد األدىن من              

 :السعر على النحو التايلمكونات 
 

الكلفة املتغيرة املتمثّلة يف األعباء الّيت تتحملها املؤسسة اإلقتصادية          -
عـند اإلنـتاج مـرتبطة بنسق الكمية املنتجة ارتفاعا و اخنفاضا            

 كالطاقة و املواد األولية مثال ،

الكلفـة القـارة و هي أعباء تتحملها املؤسسة اإلقتصادية سواء            -
 أنتجت أم مل تنتج كاإلهالكات مثال،

هامش الربح الّذي يعود للمؤسسة حتديده بالنظر إىل عدة عوامل           -
 . كالطّلب و استراتيجية التسويق و األهداف العامة للمؤسسة

 
و قـد اتضح للمجلس من الوثائق املظروفة بامللف و من إقرار الشركة             

 إنتاجها بسعر غري معقول ال تنعكس فيه        املدعـى عليها أنّ هذه األخرية باعت      
و قد كان من آثار هذه املمارسة       . مجيع التكاليف و دون إدراج أي هامش ربح         
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إقصاء كلي للشركة املدعية من سوق كويرات الصلب الّذي مل يزد فيه املنتجون             
 .  بهعن طريف النزاع و يف ذلك إخالل صريح بالتوازن العام للسوق لقلّة املنتجني

 
عترب الس أنّ املمارسات املنسوبة للشركة      آو بـناء على كلّ ما سبق        

املدعى عليها تضعها حتت طائلة قانون املنافسة و األسعار بتطبيق واسع ألحكام            
 الّذي جاءت فيه املمارسات املخلّة باملنافسة على سبيل         ،الفـصل اخلـامس منه    

النتائج الّيت ختلّفها املمارسات املثارة على        إذ العربة يف األخري ب      ،الذّكر ال احلصر  
 .التوازن العام للسوق

 
 :اإلقرار بالعنصر املعنوي يف املمارسات املخلّة باملنافسة - 2
 

متـسك ممثّل الشركة املدعى عليها باضطرار شركته للبيع بسعر التكلفة           
حلرجة نافيا أي نية يف      لوضعيتها املالية ا    نظرا أمـام اشـتداد املنافسة اخلارجية و      

 .اإلضرار بالشركة املدعية
 

فصل اخلامس من قانون املنافسة     الو قد توصل الس من خالل استقراء        
الواردتني به ، إىل أنّ     " دف  " و  " الرامية  " و األسـعار  و خاصة من عباريت         

ن لس  إرادة املـشرع اجتهت حنو جعل عنصر النية من ضمن العناصر اليت ميك            
املنافـسة النظر فيها و اعتمادها يف نطاق اجتهاده خبصوص حتديد درجة العقوبة             

ذلك أنّ عدم توفّر عنصر النية يف املمارسات الّيت         . املـسلّطة على اجلهة املخالفة    
ثبـتت يف حق املؤسسة املدعى عليها ، و لئن كان ال حيول دون مؤاخذا على                

فإنه كفيل بأن جيعل الس يعفيها كليا أو جزئيا من          التـصرفات الّـيت أتتها ،       
 .اخلطية املالية
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             ،ة الوثائق املظروفة بامللفة و من بقين للمجلس من القوائم املاليو قد تبي
أنّ الشركة املدعى عليها املقرة مبمارساا املخلّة باملنافسة ، إنما هي شركة ذات             

ها املالية احلرجة عرض أمرها على جلنة تطهري    مـسامهة عمومـية حتمت وضعيت     
و قد كان هلذه املعطيات     . وإعـادة هـيكلة املنشآت ذات املسامهات العمومية         

املوضـوعية أثر يف بلورة موقف الس ، فأقر بانتفاء عنصر النية يف املمارسات              
بإقالعها عن  املنسوبة للشركة املدعى عليها ، مكتفيا لذلك بتوجيه أمر هلا يقضي            

تلـك املمارسات و معرضا للسبب نفسه عن تسليط عقوبة مالية عليها ، مرتّال              
 .بذلك عنصر انتفاء النية يف هذه القضية مرتلة عنصر التخفيف 

 
  :القرارات اليت مل يثبت فيها اإلخالل باملنافسةالفقرة الثّانية ـ 

 
 .2135عدد  و 1/2001 عدد قضيتانالاندرجت ضمن هذا الصنف 

  
 نوفمرب 06بتاريخ  الصادر فيها القرار )  تعهد تلقائي(  1/2001القضية   -1

2002:   
 
  الفالحي موسملل  مبناسبة اإلعداد   أنه تتمـثّل وقائـع هذه القضية، يف         
 اجـتمع ديـوان احلبوب مع التعاضديات املركزية املشمولة ذا           1998/1999

ارة الفالحة قصد توحيد شراء التعاضديات و الديوان        التعهد حبضور ممثّل عن وز    
وإثر موافقة اإلدارة العامة لإلنتاج     . "اجليت"لـسد حاجيات املوسم من أكياس       

الفالحـي بوزارة الفالحة على هذه العملية ، قام الديوان بطلب عروض دويلّ             
زود التونسي  أدت عملـية فـرزه إىل اقتناء املطلوب من بنغالديش بعد إقصاء امل            

فتولّى . طبق القواعد املنظّمة للصفقات العمومية    " مـصرف غـزل األكـياس     "
برفض الدعوى  املـصرف رفـع دعوى أمام جملس املنافسة انتهت إىل التصريح            
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وبتعهد الس تلقائيا مبلف جديد يتعلّق بالسوق املذكورة بناء على أحكام الفقرة 
 . ملنافسة و األسعار  جديد من قانون ا11 من الفصل 20

 
            م ةة وقانونية مبادئ إجرائيعد ة لسنوقد كان هذا القرار مناسبة هام

 إذاال جيوز التعهد تلقائيا مبلف جديد إالّ        موضـوع املنافسة إذ آعترب الس أنه        
بينت التحقيقات يف قضية منشورة لديه وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف سوق            

تلفة عن السوق موضوع القضية األصلية وبشرط توفّر عنصر العالقة          أخـرى خم  
 .املباشرة بينهما

 
 عن   يف قضية منشورة أمام جملس املنافسة      يف صورة كشف التحقيق   أمـا   

تمسك  موضوع القضية، ومل يقع ال      تتعلّق بنفس السوق    خملّة باملنافسة  ممارسات
املنافسة املبادرة تلقائيا بفتح ملف أو       املدعي ، فإنّ ذلك ال خيول لس          من ـا 

 و إنما جيوز له عمال باملبادئ العامة الّيت تسوس قانون املنافسة            ،ملفّـات أخرى  
 دون التقيد باألسانيد و األسباب املثارة          املعروضة أمامه  أن يتوسـع يف الدعوى    

األطراف احملددة  و بالتكييف القانوينّ الّذي اعتمده املدعي ودون اإلقتصار على          
 .بالعريضة
 

 من وجهة نظر    اإلتفاقات املمنوعة ومـن جهـة أخرى آعترب الس أنّ         
 اليت ختلّ بقواعد املنافسة سواء من حيث  قانـون املنافـسة، هـي اإلتفاقـات       

 اإلتفاقات اليت   أما .موضـوعها يف حد ذاته أو بفعل اآلثار املترتبة عن تطبيقها          
 املنافسة حبكم انها ال تستهدف اإلخالل بآليات        ة املساس حبري  لـيس من شأا   

الـسوق و إنمـا حتقيق النجاعة اإلقتصادية كالتقليص من التكلفة أو الرفع من            
لذلك فإنّ  . ، فإنها ال تتعارض مع قانون املنافسة      طاقة اإلنتاج أو حتسني اجلودة    

 ض دويلّ ورب طلب عر   ع ن على جتميع شراءا    املربم بني بعض املؤسسات    اإلتفاق
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ميـثّل إعماال لقواعد املنافسة و فتحا لباب التنافس احلر أمام املزودين الوطنيني             
 . على حد السواءواألجانب

 
 :التحليل القانوينّ
 :من جهة الشكل �
 

عـدم توقّـف الس عند املسائل الشكلية و مروره مباشرة إىل النظر يف              ) أ (
 :األصل

  
توجه استثناء للقواعد اإلجرائية العامة الّيت تقتضي سبق النظر         ميثّل هذا ال  

يف الشكل قبل البت يف األصل ، الّذي ال يتم عادة التطرق إليه إالّ بعد التأكّد من 
 . سالمة صيغ القيام الشكلية

 
ه القاعدة، عدم التعرض للناحية     ذهل استثناء   ،إالّ أن فقـه القـضاء جييز      

 بشرط أن تكون القضية مرفوضة يف        تتضمن خلال،  لو كانت وى   حت الـشكلية 
 .األصل

 
 حرص القاضي على وضع مبدإ قانوين        و تكمن الغاية من وراء ذلك يف      

 حتتاج  من مسألةهوقفأو سن قاعدة إجرائية مللئ فراغ تشريعي أو سعيه لتحديد م         
 يدور  متنع من أن  إىل تأويل، فضال عن مزية إفراغ الرتاع من حيث األصل واليت            
 .يف خلد املتقاضي أنّ أسبابا شكلية حبتة حرمته من اإلتصال حبقّه
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التعهد التلقائي ميكن أن يكون نتيجة لقرار يتخذه رئيس الس، أو لقرار             ) ب (
 :صادر عن الدائرة املتعهدة بالقضية األصلية

 
 جملس  س قرار رئي  وهـو مـا نستشفه من اإلطّالعات اليت أشارت إىل         

يتعهد جملس  :"  القاضي بأن    2001 فيفري   17 املؤرخ يف    66عـدد   املنافـسة   
املنافسة تلقائيا بدراسة املمارسات املخلّة باملنافسة يف قطاع توزيع أكياس اجليت           

من جهة و إىل الفصل الثّاين من منطوق القرار عدد          " املعدة خلزن ونقل احلبوب     
  .2001 مارس 15انية لس املنافسة بتاريخ  الصادر عن الدائرة الث5/99ّ

 
 أمام صمت القانون خبصوص اجلهة املخول هلا التعهد تلقائيا بالدعاوى،           و
 ا مصاحلا بني مذهبني يرجع أحدمه  ،مل يكن صرحيا من الس      املوقف و إن   يكون

، حـق الـتعهد التلقائي إىل اهليئات احلكمية ويقصره ثانيهما على رئيس الس            
وذلـك باعترافه و إن ضمنيا ، عرب اإلطالعات املذكورة،  حبق التعهد التلقائي              

 إذ ميكن لرئيس الس أثناء التحقيق يف الدعوى أن يقرر التعهد التلقائي .لكليهما
. خبـصوص ممارسة خملّة باملنافسة يف سوق هلا آرتباط بالسوق موضوع الدعوى           

   ه ميكن للدائرة املتعهدة بعد آنعقاد جلسة املرافعة ممارسة حقّها يف التعهد كمـا أن
ويعين ذلك أنّ جمال تدخل الرئيس بالنسبة للتعهد التلقائي يقتصر على           . التلقائي

مـرحلة التحقـيق ويقـف عندما يبدأ حق اهليئة احلكمية املتعهدة بالقضية يف              
 .آستعمال ذلك اإلجراء

 
 :من جهة األصل  �
 

 ةمن قانون املنافسة و األسعار املتعلّق )جديد (11لفصل أحكام اتوضـيح  )  أ(
  :شروطه و سلطات قاضي املنافسةمن حيث بالتعهد التلقائي 
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ميكن للمجلس أن يتعهد بالقضية من تلقاء       :" جـاء ـذا الفـصل أنه        

يف حال بينت التحقيقات يف قضية منشورة لديه وجود ممارسات خملّة           … نفسه
 ". … سوق ذات صلة مباشرة بالسوق موضوع الدعوىباملنافسة يف

 
و قد استخلص الس انطالقا من هذا النص أنّ التعهد التلقائي ال ميكن أن              

 :يصح قانونا إالّ مىت توفّرت الشروط التالية 
 

 بسوق أخرى خمتلفة عن السوق       حصلت أن يتـسلّط على ممارسات     -
 موضوع القضية األصلية ،

التحقيق يف قضية منشورة لدى     خالل  لك املمارسات من    أن تـربز ت    -
 الس ،

 . أن تكون هناك عالقة مباشرة بني هذين السوقني  -
 

ستدعي تعريفا وحصرا دقيقني للسوق املعنية      تط  و الشر هو واضح أنّ هذ   
بالقضية األصلية من جهة و تلك املعنية بالتعهد التلقائي من جهة أخرى، مع بيان           

، وهو دور موكول إىل فقه القضاء يف نطاق الدور          قـة املباشـرة بيـنهما     العال
 .اإلنشائي الذي يضطلع به

 
و يـضيف القرار موضوع التحليل املاثل، أنه يف صورة كشف التحقيق            
عـن ممارسـات تـتعلّق بنفس السوق دون أن يتمسك ا املدعي يف القضية               

نافسة املبادرة تلقائيا بفتح ملف جديد أو       املنـشورة، فإنّ ذلك ال خيول لس امل       
باملبادئ العامة الّيت    ملفّـات أخـرى ختص نفس السوق ، و إنما جيوز له عمال            

تـسوس قانون املنافسة أن يتوسع يف الدعوى دون التقيد باألسانيد و األسباب             
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لى األطراف  املـثارة و بالتكييف القانوينّ الّذي اعتمده املدعي ودون اإلقتصار ع          
و يتضح هكذا أنّ قانون املنافسة و إجراءاته ميتازان عن القانون           . احملددة بالعريضة 

 االعام بالسلطات اإلستقصائية الواسعة املعترف ا للقاضي واليت جتد هلا أصال فيم        
ؤمتن عليه قاضي املنافسة من النظام العام اإلقتصادي ، الّذي تتعدى آثار خرقه              آ

 .  اموعة الوطنية قاطبة مصاحلاملتعاملني اإلقتصاديين فرادى لتشملحدود 
 

 :و اإلتفاقات احملمودة اإلتفاقات احملظورة بني  التمييز  )ب(
 

انتهى تقرير ختم األحباث يف القضية الراهنة إىل أنّ اإلتفاق الّذي حصل            
 شراءام  من شأنه     بني الديوان الوطين للحبوب و التعاضديات املركزية لتوحيد       

احلـد مـن دخول مؤسسات أخرى للسوق و التقليص من املنافسة احلرة فيها،              
فـضال عـن عدم خضوعه إىل ترخيص الوزير املكلّف بالتجارة بناء على رأي              

.  من قانون املنافسة و األسعار     ) جديد   (5 جملس املنافسة اقتضاء بأحكام الفصل    
 على قطاع األكياس و أنه أفرط يف استغالل         كمـا استخلص أنّ الديوان مهيمن     

وضـعية اهليمنة اعتمادا على إمكانياته املالية اليت وظّفها إلبرام اإلتفاق املذكور            
ولتوحيد شراءاته و شراءات التعاضديات مبنحها تسبقات بصفة جتعله قادرا على           

 .فرض معامالت متييزية مما حيد من دخول منافسني للقطاع
 

ـ    الترخيص املنصوص عليه    د جـاء قرار جملس املنافسة ليوضح أن       و ق
 املخلّة  املذكور أعاله ال يتعلّق باملمارسات    ) جديد( 5 الفصل    مـن    2بالفقـرة   

 . بل بعقود اإلمتياز وعقود التمثيل التجاري احلصريباملنافسة موضوع الدعوى
 

ت املمنوعة   التفريق بني اإلتفاقا   أكيدكمـا كـان هـذا القرار فرصة لت        
 :واإلتفاقات غري املمنوعة
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قواعد املنافسة سواء من حيث موضوعها بفاألوىل هي تلك اليت ختلّ   -
 أنّ قانون   ، ضرورة يف حـد ذاته أو بفعل اآلثار املترتبة عن تطبيقها         

 إقداماملنافـسة ، يف مـنعه لإلتفاقـات املخلّة باملنافسة، ال يشترط             
تفاقام احملظورة بل يكفي للتصريح     إل  الفعلي نفيذتعلى ال املخالفني  

، إقامة احلجة   و تسليط العقوبات على مرتكبيها     بوجود تلك املخالفة  
 .تطبيقه عملياضلوع هؤالء يف اإلتفاق احملظور  بقطع النظر عن على 

 الّيت ليس من شأا أن تعرقل تطبيق         اإلتفاقات   أمـا الثانية ، فهي     -
 ال تستهدف اإلخالل بآليات السوق و إنما قواعد املنافسة حبكم أنها

حتقـيق النجاعة اإلقتصادية كالتقليص من التكلفة أو الرفع يف طاقة           
 .اإلنتاج أو حتسني اجلودة

 
و قـد اعتـرب الس يف قضية احلال أنّ اإلتفاق الّذي أبرمه الديوان مع               

ن اإلتفاقات احملمودة ، خاصة     التعاضـديات املركزية ينتمي إىل الطّائفة الثّانية م       
 ركـن إىل إجراء طلب عروض دويل لتغطية حاجياته           الديـوان املذكـور    وأنّ

 بذلك قواعد املنافسة    مطبقاوحاجيات التعاضديات املركزية من أكياس اجليت ،        
انب و نافيا عن نفسه     ـو فاحتـا باب التنافس احلر أمام املزودين الوطنيني واألج         

 .ط يف استغالل وضعية هيمنة على السوقأي إفرا
 

 ضدالسيد أنور النابلي    :  2002 ديسمرب   19 بتاريخ   2135القـضية عدد     - 2
 :السيد رفيق بن حمسن خنفري 

 
تفـيد الوقائـع املضمنة بعريضة الدعوى أنّ املدعي انتدب املدعى عليه            

ملغازة املختصة يف بيع املواد     وكلّفه مبراقبة املبيعات و مسك احلسابات فيما خيص ا        
افسة و شرع ــ شركة من إالّ أنه عمد الحقا إىل تكوين .احلديديـة و املعدنية     
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نفس مواصفات  بيف مـزامحتها بطريقة غري شريفة مومها احلرفاء بأنه يبيع سلعا            
 .سلع شركة املدعي و بأسعار منخفضة

 
 بتعريفه إلحدى   جـاء هـذا القـرار مناسـبة أدىل فيها جملس املنافسة           

 من )جديد( 5بالفصل  ةاملمارسـات املخلّة باملنافسة املنصوص عليها و املمنوع 
قانـون املنافـسة و األسعار  و املتمثّلة يف اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على               

 .السوق الداخلية أو على جزء هام منها 
 

مينع أيضا و:" يليفقد نصت الفقرة الثّالثة من الفصل املذكور أعاله على ما
 ".…اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها 

   
 :التحليل القانوين 

 
 :تعريف مركز اهليمنة على السوق )  أ (
  

ركز مل مؤسسة اقتصادية    آعترب جملس املنافسة يف هذه القضية أنّ آحتالل       
 من   كافيا  قدرا  إحدى املؤسسات     متلك  عندما هيمنة على السوق ال يتحقّق إالّ     

 التصرف و التعامل مع احلرفاء و املنافسني        جيعلها قادرة على  القـوة اإلقتصادية    
واملستهلكني وفقا إلرادا املنفردة دون اخلضوع إىل ضغوطات السوق ومتطلّباا          

ات روطها و التحكّم يف آلي    ــفرض ش وهي تستطيع بذلك    يف قطـاع معين،     
حبكم نصيبها منها أو    فيها، إما   الـسوق و التأثري اجلذري على وضعية املتعاملني         

 .تفوقها التكنولوجي أو أسلوا التجاري أو مواردها املالية أو متركزها اجلغرايف
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 : تعريف اإلفراط يف آستغالل مركز اهليمنة على السوق   )ت(
 

يف حد ذاته خرقا لقواعد املنافسة،  عنصر اهليمنة ال يشكّل أكّد الس أنّ
إالّ إذا اقتـرن بثـبوت قيام املؤسسة املهيمنة مبمارسات من شأا أن تؤول إىل               

 .إزاحة املنافسني أو عرقلة السري الطّبيعي لقواعد املنافسة
 

و يتبـين من الرجوع إىل القرار موضوع هذا التحليل أنّ املدعي عاب             
 يف استغالل مركز هيمنة و هو ما قاد جملس املنافسة علـى املدعـى عليه إفراطه     

معتربا أنّ تواجد إحدى    للتـصدي لتعـريف هـذه املمارسـة املخلّة باملنافسة           
املؤسسات اإلقتصادية يف وضعية هيمنة على السوق ال يشكل يف حد ذاته خمالفة             

ل ذلك  باإلفراط يف استغال  و ال يـتعارض مع قانون املنافسة إالّ إذا آقترن ذلك            
 املؤسسة املهيمنة مبمارسات من شأا أن تؤول إىل إزاحة          عـرب قـيام   املركـز   

املنافـسني و مـن مثّ انفـرادها بالسوق املعنية أو عرقلة السري الطّبيعي لقواعد               
 .         املنافسة
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 القسم الثّالث

 املبادئ فقه القضائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصناعات اجللدية :القطاع
 نافسة غير شريفةم: موضوع  القضيـة      

  .قبول ختلّي العارضة عن دعواها: مـآل القضية

 .إجراءات ـ ختلّي  : املصطلحات املفاتيح
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 : أالمبد
رض عن  يقع التّصريح بقبول تخلّي العا       

دعواه إذا كان طلب التخلّي صريحا و إذا لم         
يبرز من الملفّ ما يبرر تعهد المجلس تلقائيا        

 من قانون   ) جديد   (  11طبق أحكام الفصل    
 .المنافسة و األسعار  

 

  11/93: #ـ"د ا�
ـ �ـ

 2002 *(��(� 25:  )ـ�ر	' ا�
�ار  
 /�آ/ق.م.�0 ش" 0��1 آ�	�"/�آ : ا-,ــــ�اف 

 خ.م.�0 ش"9��ة 7ذار "
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      .الصناعات اجللدية :القطاع

تقلـيد مناذج من احلقائب الّيت تصنعها وتروجها  :  موضـوع  القـضيـة  
  ركة املدلة باملعهد القومي للمواصفات         الـشة مسجعـية حتت عالمة جتاري 

 .و امللكية الصناعية
 . رفض الدعوى لعدم اإلختصاص : مـآل القضية

 
 اختصاص حكمي ـ املبادئ العامة لقانون املنافسة ـ   : املصطلحات املفاتيح
 .ـ التوازن العام للسوقمنافسة غري شريفة 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  9/93:#ـ"د ا�
ـ �ـ

 2002 *(��(� 25:  )ـ�ر	' ا�
�ار  
ا=>�ان /ق.م.�0 ش" 0��1 آ�	�"/�آ : ا-,ــــ�اف 

 �,C و ازده�ر اا�?	�<0*

 

 : أالمبد
حاالت المنافسة غير النّزيهة الّتي تقتصر        
آثارها على مؤسسة معينة أو بعض           
المؤسسات دون أن يكون لذلك تأثير على         

        وق و سيرها العاديات السندرج في  تآلي
محاكم النطاق اإلختصاص الموكول إلى       

  .العدلية
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 احملروقات :لقطاعا

 خرق التزامات تعاقدية التزود بالوقود : موضوع  القضيـة

  .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص : مـآل القضية

 ـ املبادئ   ـ التزمات تعاقدية اختصاص حكمي  : املـصطلحات املفاتـيح  
 . العامة لقانون املنافسة ـ التوازن العام للسوق 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  3/2001:#ـ"د ا�
ـ �ـ

 2002 د	��(� 31:   ا�
�ار  )ـ�ر	'
" / ,�,�ل )�<�" /�آ : ا-,ــــ�اف 

 �ّ9FGّ�آ�ت ا�I���  ا���آ?ّ		ّ"J�K�ّا�
 #(" ا�ّ�زاق ا�?ا	"يوا��ّ�"

 

 : أالمبد
 المنازعات الّتي تجد لها أصال في        
خرق متعاقدين اللتزاماتهم التّعاقدية     
دون أن يكون لذلك تأثير على آليات        

يرها العادي إنّما تندرج في     السوق و س  
  إلى  نطاق اإلختصاص الموكول    

   .العدليةمحاكم ال
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 .احملروقات :طاعالق

تفيد وقائع القضية أنّ الشركة املدعى عليها سحبت : موضـوع  القضيـة 
مـن السوق أعدادا كبرية من قوارير الغاز احلاملة للعالمة التجارية للشركة            
املدعية و خزنتها مبستودعاا خمالفة بذلك منشورا صادرا عن اإلدارة العامة           

 .للطّاقة

  .الدعوى لعدم اإلختصاصرفض : مـآل القضية

اختصاص حكمي ـ املبادئ العامة لقانون املنافسة ـ     : املصطلحات املفاتيح
 .  ـ منافسة غري شريفةالتوازن العام للسوق

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  2138: #ـ"د ا�
ـ �ـ

  .2002 د	��(� 31: )ـ�ر	' ا�
�ار  
�� ���ز�� ا����ول: ا-,ــــ�افّ��"�آ� / ا�ّ �آ� ا��

 ".&$%$ز"

 

 : أالمبد
 النّزاعات المتولّدة عن مخالفات اقتصادية     

لذلك تأثير على آليات السوق دون أن يكون 
و سيرها العادي إنّما تندرج في نطاق         

  .العدليةمحاكم الاإلختصاص الموكول إلى 
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 . الصناعات الغذائية ـ تكرير الزيوت النباتية :القطاع

ؤسسة املدعية طلبت يف يستفاد من الوقائع أنّ امل : موضـوع  القـضيـة  
العديد من املناسبات من املدعى عليه متكينها من املشاركة يف تكرير الزيوت            
النباتية لكنه مل يستجب لطلبها و بقي التكرير حكرا على جمموعة معينة من             

 . املكررين

 .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص : مـآل القضية
 ـ ديوان وطين ـ السلطة العامة   اختصاص حكمي  : املصطلحات املفاتيح

 ـ مرفق عمومي ـ رقابة جملس املنافسة ـ مقرر إداري ـ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 : المبادئ
: من النّشاط صنفين  دواوين  التمارس بعض     . 1

نشاط إداري يتجلّى فيه التّلبس بأحكام السلطة        
العامة و السهر على تسيير مرفق عمومي          

 ّ.ونشاط تجاري يخضع لقواعد القانون الخاص
إلى قانون    أشخاص القانون العمومي  يخضع  . 2

 مجلس المنافسة إلى رقابة و المنافسة واألسعار

 
 

   .2/2001: #ـ"د ا�
ـ �ـ

  .2002 د	��(� 19:  )ـ�ر	' ا�
�ار  
الديوان الوطين / مؤسسة أبو الوليد للتكرير: األطــــراف 

 .للزيت
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       بنفس القدر الّذي يخضع له الخواص
       كلّما تولّوا ممارسة نشاط اقتصادي
  ؛يتعلّق باإلنتاج أو التّوزيع أو الخدمات     

أما أعمالهم المتعلّقة بتنظيم المرفق       
العمومي أو الّتي تأخذ بأساليب السلطة      
العامة فإنّها تندرج صلب القرارات      

مة النّظر فيها   اإلدارية الّتي ترجع مه   
نجر على  آللقاضي اإلداري حتّى إذا      

تنفيذها مساس بآليات السوق أو        
 .توازنها

القرار الّذي تمنح بموجبه إحدى        .3
السلط اإلدارية إلى مؤسسة اقتصادية      
معينة حقّ القيام بخدمة لفائدة اإلدارة       
أو الّذي ترفض بمقتضاه التّعاقد مع       

شاطا اقتصاديا  طراف ال يمثّل ن   األأحد  
يتعلّق باإلنتاج أو التّوزيع أو الخدمات      
بل ممارسة لصالحيات إدارية منفصلة     
عن النّشاط اإلقتصادي في حد ذاته        
حتّى و إن كانت تستهدفه أو تتعلّق به        
ضرورة أن ممارسة السلطة يجب       

عن ممارسة النّشاط        تمييزها
 .اإلقتصادي

قانون المنافسة واألسعار،       .  4
تباره مصدرا من مصادر         بآع

المشروعية، فإنّه يقيد اإلدارة عند       
آتخاذها لقرارتها اآلحادية، إالّ أن البتّ      
في شرعية تلك القرارات يرجع بالنّظر 

 .إلى القاضي اإلداري
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 صناعة الصلب :القطاع

 تفيد وقائع القضية أن الشركة املدعية املنتجة لكويرات : موضوع  القضيـة
وثبت هلا بعد البحث    . يف الطّلب على إنتاجها     الصلب الحظت تراجعا حادا     

 الّذي صارت تطبقه منافستها  يف األسعار  أنّ ذلـك راجع إىل التخفيض الكبري      
 .الوحيدة على السوق

قبول الدعوى شكال و أصال و إلزام املدعى عليها بوضع حد : مــآل القضية 
ألسعار فور انتهاء عملية ارسات املخلّة باملنافسة و ذلك بالرجوع إىل حقيقة امللم

  .التطهري و إعادة اهليكلة

املبادئ العامة لقانون املنافسة ـ التوازن العام للسوق ـ   : املصطلحات املفاتيح
األسـعار مفـرطة اإلخنفاض ـ الكلفة احلقيقية للمنتوج ـ عنصر النية ـ جلنة      

 .تطهري و إعادة هيكلة املؤسسات ذات املسامهات العمومية 
 
 
 
 

 

  1/2000: #ـ"د ا�
ـ �ـ

 2002 <���(� 06: )ـ�ر	' ا�
�ار  
�LM /�آ ا���/ /�آ ���LM 9"	"ان: ا-,ــــ�اف 
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 : المبادئ

تطبيق أسعار منخفضة بصفة مفرطة ال       .1
السعر المعقول    تنعكس فيها مكونات   

المتكونة من الكلفة المتغيرة و الكلفة        
 مخالّ  عماليمثل  الربح    القارة وهامش 

بالمنافسة و يضع مرتكبه تحت طائلة        
 .المنافسة و األسعارن قانو

ن صياغة الفصل الخامس من قانو        .2
المشرع   المنافسة واألسعار و استعمال    

تفصح "  تهدف  "و"    الرامية  "  عبارتي  
جعل عنصر النية من بين     في    ته إراد نع

 التي يمكن لمجلس المنافسة      العناصر
 . في قراراتهليهاعاإلستناد 

آنتفاء عنصر النية في الممارسات المخلّة        .3
بالمنافسة ال يحول دون مؤاخذة          

ت عنها تلك    المؤسسات التي صدر   
الممارسات وإلزامها بوضع حدّ لها حفاظا   
على حرية المنافسة وعلى التوازن العام      
للسوق؛ إالّ أنّه يمكن لمجلس المنافسة        
التخفيض من درجة العقوبة المستوجبة أو      
           حتّى اإلعفاء منها متى ثبت له أن
المؤسسة المذنبة لم تستهدف اإلضرار      

يها، وإنّما  بآليات السوق أو إقصاء منافس    
المحافظة على وجودها من اإلندثار بحكم      

 .الصعوبات اإلقتصادية التي تمربها
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 التجارة  :القطاع

 اتفق ديوان احلبوب مع عدد من التعاضديات املركزية : موضوع  القضيـة
فتم .  املعدة خلزن و نقل احلبوب       "اجليت"وحيد شراءام من أكياس      ت على

 دى إىل عدم  ذلـك من خالل طلب عروض دويل قام به ديوان احلبوب و أ            
 مصرف غزل األكياس الّذي أقام دعوى أمام        األخـذ بالعرض الصادر عن    

 . جملس املنافسة انتهت إىل التصريح بالتعهد التلقائي

 . رفض الدعوى أصال : مـآل القضية
 

إجراءات ـ تعهد تلقائي ـ اتصال القضاء ـ اتفاق      : املصطلحات املفاتيح
 .ـ وضعية هيمنة ـ طلب عروض دويل

 
 

 
 
 
 

 

  1/2001:#ـ"د ا�
ـ �ـ

 2002 <���(� 06: )ـ�ر	' ا�
�ار  
05ّ,4 4*3$2' 01 +/-�.� +( ا�-�,$+*�( )'  : ا-,ــــ�اف
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 : المبادئ
ال يجوز لمجلس المنافسة التعهد تلقائيا         .1

بملف جديد إال في صورة بينت التّحقيقات        
في قضية منشورة لديه وجود ممارسات       

أخرى مختلفة عن   مخلّة بالمنافسة في سوق     
السوق موضوع القضية األصلية وبشرط      

 .توفّر الصلة المباشرة بينهما
 إعادة  حول دون إن مبدأ اتّصال القضاء ي      .2

ظر في نزاع سبق  البت فيه  كلّما وجد          النّ
تطابق في القضيتين بين عناصر ثالثة        
مجتمعة و هي وحدة األطراف والموضوع      

 .و السبب
 من وجهة نظر قانون      اإلتفاقات الممنوعة  .3

 التي تخل بقواعد المنافسة       المنافسة هي 
سواء من حيث موضوعها في حد ذاته أو         

 أما  .بفعل اآلثار المترتبة عن تطبيقها      
المساس اإلتفاقات التي ليس من شأنها         

 المنافسة بحكم أنها ال تستهدف         بحرية
اإلخالل بآليات السوق و إنما تحقيق         
النجاعة اإلقتصادية كالتقليص من التكلفة أو      
، الرفع من طاقة اإلنتاج أو تحسين الجودة       

 .فإنّها ال تتعارض مع قانون المنافسة
بر طلب  شراءات ع ال اإلتفاق على تجميع     .4

عروض دولي ال يمثل اتفاقا ممنوعا على        
معنى قانون المنافسة و األسعار ضرورة       
أن في ذلك الطلب إعماال لقواعد المنافسة        
وفتحا لباب التنافس الحر أمام المزودين        

 .الوطنيين و األجانب
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في قضية  في صورة كشف التحقيق        .5
  مخلّة بالمنافسة  عن ممارسات منشورة  

 دون   موضوع القضية  بنفس السوق تتعلق  
       ل أن يتمسك بها المدعي فإن ذلك ال يخو

لمجلس المنافسة المبادرة تلقائيا بفتح ملف      
 و إنما يجوز له     ،جديد أو ملفات أخرى   

عمال بالمبادئ العامة التي تسوس قانون       
 المنافسة أن يتوسع في الدعوى         

 دون التقيد باألسانيد     المعروضة أمامه 
ارة و بالتكييف القانوني     واألسباب المث 

الذي اعتمده المدعي و دون اإلقتصار        
 . على األطراف المحددة بالعريضة
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 . بيع املواد احلديدية و املعدنية :القطاع

تفيد الوقائع املضمنة بعريضة الدعوى أن املدعي انتدب : موضوع  القضيـة
املدعـى عليه و كلفه مبراقبة املبيعات و مسك احلسابات فيما خيص املغازة             

منافسة   و شرع يف       مث كون شركة   تصة يف بيع املواد احلديدية واملعدنية     املخ
مزامحتها بطريقة غري شريفة مومها احلرفاء بأنه يبيع سلعا من نفس مواصفات            

 .سلع شركة املدعي و بأسعار منخفضة

 .رفض الدعوى أصال : مـآل القضية
 السوق ـ  غري شريفة ـ مركز هيمنة على منافسة   : املـصطلحات املفاتيح 

 استغالل مفرط ملركز هيمنة ـ 
 

 
 
 
 
 
 

 

  2135:#ـ"د ا�
ـ �ـ

 2002 د	��(� 19:  )ـ�ر	' ا�
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 : المبادئ
 تواجد مؤسسة اقتصادية في مركز      .1

هيمنة على السوق ال يتحقق إال        
ى كانت تلك المؤسسة تملك قدرا      مت

من القوة اإلقتصادية التي تمنحها      
والتعامل مع    استقاللية التصرف 

الحرفاء والمنافسين والمستهلكين    
وفقا إلرادتها المنفردة دون        
الخضوع إلى ضغوطات السوق     

 بكيفية  ،ومتطلباتها في قطاع معين   
تجعلها قادرة على فرض شروطها     

و التأثير  و التحكم في آليات السوق      
الجذري على وضعية المتعاملين     
فيها و ذلك بحكم نصيبها منها أو        
تفوقها التكنولوجي أو أسلوبها       
التجاري أو مواردها المالية        

 .أوتمركزها الجغرافي
عنصر الهيمنة ال يشكل في حد         .2

ذاته خرقا لقواعد المنافسة إال إذا       
اقترن بثبوت قيام المؤسسة المهيمنة 

ا أن تؤول إلى    بممارسات من شأنه  
إزاحة المنافسين أو عرقلة السير      

 بما ينال   الطبيعي لقواعد المنافسة  
 .من حرية المنافسة
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 النشاط اإلستشاري:اجلزء الثالث

 
 املؤرخ يف   1991 لسنة   64من القانون عدد    ) جديد (9اقتـضى الفصل    

ص الالّحقة أنه ميكن للوزير املكلف  مثلما متّم و نقح بالنصو    1991 جويلـية    29
بالـتجارة من تلقاء نفسه أو بطلب من احلكومة استشارة الس حول مشاريع             

كما ميكن  . النصوص القانونية و الترتيبية و كلّ املسائل اليت هلا مساس باملنافسة          
للمنظمات املهنية والنقابية وهيئات املستهلكني املصادق عليها و غرف الفالحة            

الـصناعة و الـتجارة استشارة الس عن طريق الوزير املكلف بالتجارة يف             و  
 .املسائل اليت هلا مساس باملنافسة يف القطاعات الراجعة هلا بالنظر

  
و بإمكـان الوزير كذلك احالة مشاريع أو عمليات التركيز اإلقتصادي           

 . إىل الس إلبداء الرأي7املشار إليها بالفصل 
   

على حتجري  ) جديد (5تفاقات و املمارسات نص الفصل      و يف بـاب اإل    
عقود اإلمتياز و التمثيل التجاري احلصري، إالّ يف حاالت استثنائية، يرخص فيها            

 .الوزير املكلف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة
  

 من نفس القانون أقر للوزير املكلف       6و مـن جهة أخرى فإنّ الفصل        
ترخيص يف املمارسات و اإلتفاقات املخلّة باملنافسة اليت يثبت         بالتجارة إمكانية ال  

أصـحاا أا ضرورية لضمان تقدم تقين أو اقتصادي وأا تدر على املستعملني              
 .قسطا عادال من فوائدها، و ذلك بعد استشارة الس
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 : و نستخلص  مما سبق ما يلي  
 
قانونية والترتيبية          أنّ العمـل اإلستـشاري يهم  مشاريع النصوص ال          •

و مـسائل املنافـسة بوجه عام و عمليات التركيز اإلقتصادي وعقود اإلمتياز             
والتمثـيل الـتجاري احلـصري و املمارسات و اإلتفاقات القابلة لإلعفاء من             

 .التحجري
 

أنّ اجلهات املؤهلة إلستشارة الس هي الوزير املكلّف بالتجارة من           •
من احلكومة، و املنظمات املهنية و النقابية  وهيئات         تلقـاء نفـسه أو بطلـب        

 .املستهلكني املصادق عليها و غرف الفالحة أو الصناعة  أوالتجارة
 
 

أنّ استـشارة جملـس املنافـسة تكون وجوبية عندما تتعلق املسألة             •
بالترخيص يف عقود  اإلمتياز والتمثيل التجاري احلصري أو بالترخيص يف بعض            

إلتفاقات اليت هلا انعكاس على حرية املنافسة  أما فيما عدا ذلك            املممارسات و ا  
 .من املواضيع، فإنّ استشارة جملس املنافسة تكون اختيارية

 
أنّ كـلّ قطاعـات اإلنـتاج و التوزيع و اخلدمات ميكن أن تكون               •

 .موضوع استشارة دون أي استثناء لقطاع أو نشاط معني
 
 

 2002روضة على الس خالل سنة و يتـبني  من خالل امللفات املع 

إستئثار اإلدارة بأغلب اإلستشارات اليت صدرت باخلصوص عن وزارة السياحة          
والـتجارة  والـصناعات التقليدية و وزارة الفالحــة والبيئة واملوارد املائية            

أما اهلياكل املمثلة للمؤسسات اإلقتصادية . ووزارة تكنولوجيات اإلتصال و النقل
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ملستهلكني من منظّمات و نقابات وغرف مهنية فإنها مل تكن مصدرا           وجلمهور ا 
 .ألي إستشارة عرضت على الس

  
و يستدعي ذلك مزيد التعريف بأمهية الدور اإلستشاري لس املنافسة          
لدى اهلياكل املذكورة و مبدى الدعم الذي ميكن أن يقدمه هلا  من خالل اآلراء                

مسائل املنافسة بوجه عام و حول آليات السوق        واألفكـار الـيت تبديها حول       
الواجب احترامها لتمكني املتعاملني من ظروف مزامحة متكافئة قوامها الشفافية          

 . وحسن سري ضوابط العالقات بني كافة املتدخلني
  

و من جهة أخرى و مواكبة لنسق إحداث  هيئات تعديلية جديدة على             
 اهليئة الوطنية لإلتصاالت فإنه يكون من       الـساحة اإلقتصادية الوطنية على غرار     

املفـيد  متكني هذه الذوات املستقلة من استشارة الس بصفة مباشرة وإقحامها      
من ) جديد (9ضـمن اهلـياكل املؤهلة للقيام بذلك و املنصوص عليها بالفصل            

القانـون املتعلق باملنافسة و األسعار ، حيث أن هذا الفصل مل يشر إىل اهليئات               
عديلـية ضمن قائمة اجلهات املخول هلا طلب رأي الس و يعود السبب يف              الت

ذلـك إىل أن تلـك اهليئات مل تكن قد أحدثت بعد عند صدور قانون املنافسة                
 مـن ذلك مثال أنّ  اهليئة الوطنية لإلتصاالت أحدثت           1991واألسـعار سـنة     
 تعلق بإصدار امل2001 جانفي 15 املؤرخ يف 2001 لسنة 1مبوجب القانون عدد 

 . جملة اإلتصاالت 
 

و طاملـا أنّ جمال تدخل هذه اهلياكل التعديلية جيرها حتما إىل الوقوف             
عند إشكاليات و مسائل تتعلق باملنافسة و ال تدخل يف اختصاصها لكوا ترجع             
بالنطـر إىل جملس املنافسة، فإنّ جناعة عملها تقتضي منحها الصفة لطلب رأي             

 . جتاها مسألة هلا عالقة باملنافسة جملس املنافسة حني
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أما فيما يتعلق  بأصناف اإلستشارات الواردة على الس، فإنها تناولت           
باخلـصوص قطاعـات الفالحة و الصناعة و التجارة وخاصة منها اخلدمات يف           
شكل مشاريع نصوص قانونية و كراسات شروط و مسائل أخرى حول املنافسة            

 .التركيز اإلقتصاديباإلضافة إىل عمليات 
 

 القسم األول

 مشاريع النصوص القانونية

 
      

وردت على الس أربعة مشاريع قوانني تعلقت بتربية املاشية وباملنتجات 
 .احليوانية و ببيع تذاكر الغذاء و بقطاع األمسدة الفالحية ومبجال النقل الربي

 
  :0022 جانفي 10 الصادر بتاريخ 2001 /13 الرأي عدد )أ (
 

يـتعلق هذا الرأي مبشروع قانون خيص تربية املاشية واملنتجات احليوانية           
الذي أعدته مصاحل وزارة الفالحةو عرض على الس عن طريق وزارة التجارة،            
يف صيغة جديدة مقارنة بالنص الذي أحيل سابقا على الس،  وذلك عمال مبا              

 . 2001 نوفمرب 22 أقر يف جلسة العمل الوزارية املنعقدة يوم
 

 :و من أبرز القواعد اليت كرسها الس صلب هذا الرأي ما يلي  
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 تضخم النصوص و تشعبها و تعدد اهلياكل الساهرة على تطبيقها حتد من             -1

 :شفافية املعامالت و متثل حاجزا أمام حرية املنافسة 
 

ند املمارسات أو    اعتـرب الس أنّ املساس بقواعد املنافسة ال يتوقف ع         
اإلخـالالت املتـصلة بالنـشاط اإلقتصادي يف حد ذاته بل يتعداها إىل خمتلف              

 .العراقيل املتأتية من كثرة النصوص و تشعبها أو صعوبة اإلملام ا
 

و يـرى يف هذا الصدد أن املشروع  املعروض يتطلب إصدار ما ال يقل               
وحىت ال يؤول   .  قرارا وزاريا  عـن سبعة أوامر تطبيقية و أكثر من مثان و مخسني          

ذلك على أنه وسيلة مقنعة للحد من حرية املنافسة فإنه يستحسن ترك املسألة إىل              
 من  35الـسلطة التـرتيبية لتنظيمها مبقتضى أوامر ترتيبية عمال بأحكام الفصل            

الدستور الذي أوكل إىل السلطة الترتيبية العامة مرجع النظر خبصوص مجيع املواد            
إذ ميكّن هذا التوجه من اإلستغناء عن النصوص .ال تدخل يف جمال القانون   الـيت   

و قد  .  نص تطبيقي    65التطبيقـية و من تفادي تشتت النصوص بني أكثر من           
 من املشروع الذي يقضى     93الحـظ الس يف نفس السياق أن أحكام الفصل          

وصها التطبيقية، بإلغـاء القوانني السابقـــة و اإلبقاء على سريان مفعول نص      
أمـر ال يستقيم إلمكانية حدوث تضارب بني مقتضياا، ويستحسن وضع أجل    
لدخـول القانـون حيـز التنفيذ على غرار قوانني أخرى و منها جملة احلقوق               
واإلجـراءات اجلبائـية، لـتمكني اجلهة املختصة من إعداد النصوص التطبيقية            

 .واصدارها فورا إثر نشر القانون
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ترام قواعد املنافسة يستوجب وضع آجال معقولة إلجراء  التحاليل            اح  -2

 :املخربية 
 

تفاديـا لكل ما قد ينشأ عن إخضاع البذور املستوردة إىل التحاليل من             
عـدم مساواة بني املوردين، اقترح الس أن يتم حصر مدة التحاليل املخربية يف        

عض البذور يف ظور التحليل     آجال يتساوى معها اجلميع، و ذلك حىت  ال تبقى ب          
أسـابيع أو أشهر بينما تنتهي حتاليل أخرى يف أيام معدودة، مما يسمح للمورد              
الـثّاين بتغطية حاجيات السوق أو حىت اإلستفراد ا يف األوقات اليت يكثر فيها              
الطلب، بكيفية جتعل بذور املورد اآلخر إما غري صاحلة أو غري مطلوبة و يف ذلك               

 .د املنافسةخرق لقواع
 

 تعـيني املخرب املكلف بإجراء التحاليل مبوجب قرار يتخذه وزير الفالحة            -3

 :ينطوي على خرق لقواعد املنافسة 
  

اعترب الس أنّ تنصيص مشروع القانون على أنّ وزير الفالحة هو الذي            
يعني املخرب الذي جترى به التحاليل، يستوجب توضيح إن كان ذلك املخرب ذاتا             

 .مية أم خمربا خاصاعمو
 
فـإذا كان املخرب املقصود يكتسي صبغة عمومية فإنّ تدخل الدولة         

بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف جمال اقتصادي معني ال يتعارض يف حد ذاته مع               
أما إذا كان املقصود بذلك املخرب هو خمرب خاص فإنّ منحه هذا            . املنافسة احلرة   

بقواعد املنافسة، و يتجه تبعا لذلك التنصيص على أنّ         اإلمتياز من شأنه اإلخالل     
اإلختـيار يتم حسب شروط و مقاييس موضوعية ميكن ضبطها مبقتضى كراس            

 .                       شروط
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 املنافسة ليست غاية يف حد ذاا بل وسيلة لتحقيق النجاعة اإلقتصاديـة            -4

 :و إرضاء املستهلكني 
 

فسة ليست مطلقة بل هي آلية تتحقّق  مبقتضاها عدة          أكّد الس أنّ املنا   
معـادالت خدمـة ملصلحة املستهلكني و منها املعادلة بني السعر و اجلودة أو              
احملافظة على الصحة العامة و اجلدوى اإلقتصادية و بالتايل فهي ال تشكّل غاية يف         

ال بعض  حـد ذاـا ممـا يسمح بتوخي املرونة و التدرج يف تطبيقها و بإدخ              
 .اإلستثناءات عليها كلما آقتضت احلاجة ذلك خدمة ملصلحة أكرب

  
 إخضاع انتصاب املستثمرين اجلدد يف بعض املناطق اجلغرافية إىل ترخيص           -5

 :مسبق ميس من حرية املنافسة 
 

 من املشروع غري متالئم مع      35يعتـرب الترخيص املنصوص عليه بالفصل       
 أقرت مبدأ حرية اإلنتصاب، كما أنّ هذا الشرط         أحكام جملّة اإلستثمارات اليت   

حيـد مـن حـرية املنافسة ألنه سوف مينع املستثمرين اجلدد من اإلنتصاب يف               
 :األماكن اليت يريدوا، مما تترتب عنه عدة نتائج سلبية تتمثّل خاصة يف ما يلي 

 
بالسوق عن   محاية املنتصبني السابقني يف بعض املناطق ومتكينهم من اإلستفراد           -

 .طريق استبعاد املنافسني اجلدد 
 
 تولّد شعور لدى املستثمرين اجلدد الذين منعوا من اإلنتصاب حيث يريدون،            -

يتمـثّل يف أنّ اإلدارة حتمـي بعض املؤسسات و ال متكن املستهلك من إعمال               
 .املنافسة و اإلستفادة من قواعدها 
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اإلنتاج  و آليات جديدة من       حرمان بعض املناطق من وصول طرق حديثة يف          -
 .شأا تطوير القطاع و إحداث مواطن شغل جديدة يف بعض املناطق 

 
و تأسيسا على ذلك اقترح الس أن يتم حذف التراخيص املسبقة             

مع وضع خمطّط مديري على سبيل اإلعالم و التوجيه يعتمد باألساس على نضج             
 سياسة اإلقتصاد احلر و النجاعة      املستثمرين، و هكذا ميكن حتقيق اإلنسجام بني      

 .اإلقتصادية
 

 تعيني اإلدارة ألحد املخابر كمخرب مرجعي إلجراءالتحاليل لفائدة اخلواص          -6

 :جيعله يف مركز هيمنة على السوق 
 

يـرى الس أنّ اختاذ  املخرب املركزي لتحليل األغذية احليوانية كمخرب            
ص ، جيعله يف مركز هيمنة، وقد يؤدي ذلك         مرجعي للقيام بالتحاليل لفائدة اخلوا    

يف صـورة استغالله املفرط لتلك الوضعية إىل مؤاخذته على أساس قانون املنافسة     
واألسعار، بقطع النظر عن طبيعته العمومية أو اخلاصة، إذ يكفي أنه ميارس نشاطا             
 اقتـصاديا يتمـثل يف صورة احلال يف اسداء خدمات مبقابل حىت يصبح خاضعا             

 .ألحكام القانون املذكور 
 

و يقتـضي مـبدأ احلـرية احترام قواعد املنافسة بني خمابر التحليل اليت              
 .تستجيب للشروط و العناصر املضمنة بكراس شروط 

 
 :و عالوة على ذلك أشار الس  إىل ما يلي 
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 وجـوب انـصهار املخطّـط املديري إلحداث املساخل يف اإلطار العام             •
صادية التحريرية حىت ال يشكل حاجزا أو تضييقا لدخول         للـسياسة اإلقت  

الـسوق من قبل اخلواص ، خاصة و أنّ املنافسة متكن من تطوير أساليب              
العمل و التقنيات املستعملة اليت تعود بالفائدة عادة على اإلقتصاد الوطين           

 .و على املستهلكني 
 
لف ألحكام الفصلني أنّ إعداد سلّم تسعرية لأللبان الطازجة و مشتقاا خما •

الـثاين و الثالث من قانون املنافسة و األسعار اليت تقر مبدأ حرية األسعار         
 .فيما عدا البضائع و اخلدمات احملددة  قائمتها بأمر

 
  : 2002 مارس 7 الصادر بتاريخ 2259 الرأي عدد ) ب (

 
ديدة مبشروع قانون موضوعه تذاكر الغذاء يف صيغته اجل يتعلّق هذا الرأي

 .بعد أن سبق عرضه على الس يف صيغة أوىل  
 

 ضـبط طبـيعة النـشاط و تدقيق املفاهيم تعد من عناصر الشفافية يف               -1

 :املعامالت
 

اعتـرب الـس أنّ مشروع القانون مل يتول حتديد طبيعة النشاط الذي             
 الة  من2ميارسه مروج تذاكر الغذاء  فهل هو تاجر وفقا للمعىن الوارد بالفصل 

التجارية أم أنّ نشاطه يندرج ضمن املؤسسات املصرفية على معىن القانون عدد            
 منه على أن تعترب وسائل      5 الذي نص الفصل     2001 جويلية   10 املؤرخ يف    65

دفع الوسائل جبميع أشكاهلا اليت متكن من حتويل أموال من شخص إىل آخر مهما 
 .كان األسلوب التقين املستعمل  
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الحظ أنّ ضبط طبيعة النشاط يعترب  العنصر الذي حيدد شروط       و امل   
و كيفية ممارسة تلك املهنة و قواعد املنافسة اليت حتكمها، ال سيمـا و أنّ تذاكر              
الغذاء تقوم بدور شبه نقدي مما يتطلب اإلحتياط للمخاطر التضخمية اليت ميكن            

أخرى غري الغذاء، وهو    أن تترتب عن استعماهلا كعملة متداولة إلقتناء حاجيات         
 .استعمال حييد ا عن الغاية اإلجتماعية اليت أحدثت من أجلها 

 
مبصطلح " تذكرة الغذاء "لـذلك اقتـرح الس أن يتم استبدال عبارة          

النّ هذه العبارة األخرية تستوعب التذاكر و كذلك البطاقات         " سندات الغذاء "
 من املشروع كما    8 و 6ها بالفصلني   املغناطيسية و الرموز و العالمات املشار إلي      

أنّ عبارة سند ميكنها أن تشمل أيضا وسائل اخلالص األخرى بشىت أنواعها مثل             
 .وصوالت البرتين و غريها  

 
و قـد بني الس أنّ قواعد املنافسة ال جتيز لغري جتار املواد الغذائية قبول         

ية ال يقتصر على املواد اليت      ، إالّ أنّ مفهوم الوجبة الغذائ     "تذاكر الغذاء   "وتداول  
ميكـن استهالكها على حالتها يف احلني، بل ميكن أن تشمل أيضا املواد الغذائية              

اليت وردت بالنص   "احليين  " و اعترب الس أنّ عبارة      .القابلة لإلستهالك الفوري    
و الـيت تعـين اإلستهالك على عني املكان ال تتالءم مع رغبة البعض أو بعضهن     

 القرى و األرياف يف عدم التواجد يف املطاعم، كما أنّ بعض املناطق             وخاصة يف 
تفتقر إىل وجود مطاعم على مسافات معقولة من مراكز العمل و قد يؤدي ذلك              

 .إىل حرمان هؤالء من اإلنتفاع بسندات الغذاء 
 
و بـناء علـى ذلـك اقترح الس أن يتم تعريف سندات الغذاء         

 : كاآليت
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ذاء يف كل وثيقة خالص يسلمها املؤجرألعوانه أو مجعية أو          يتمـثل سـند الغ    "
 ".تعاونية ملنخرطيها لتمكينهم من تسديد مثن وجبة غذائية كليا أو جزئيا 

 
لعبارة ) 2الفصل(و من جهة أخرى أشار الس إىل أن استعمال النص           

من شأنه أن يؤدي إىل إقصاء األشخاص الطبيعيني و احلال أن قانون            " هـيكل "
نافـسة ال يفرق بني الشخص املعنوي و الشخص الطبيعــي، و اقترح على             امل

أو مؤسسة اليت تشمل    " شخص"مبصطلح  " هيكل"هـذا األساس تعويض عبارة      
 .حسب قانون املنافسة األشخاص الطبيعيني و الذوات املعنوية اخلاصة و العمومية

 
اص الذين  و يف نفس السياق ، فإنه اعترب أنّ حصر املنخرطني يف األشخ           

يتمـثل نـشاطهم األساسي يف تقدمي وجبات الغذاء من شأنه أن يقصي بعض              
األصـناف مـن التجار أو مسدي اخلدمات كالرتل الذين يعتمد بعضهم على             
مداخيل املطاعم لإلبقاء على نشاطهم األساسي و خاصة الرتل الكائنة يف املناطق            

 .صناف أخرىغري السياحية أو أثناء بعض فترات السنة بالنسبة أل
  

 : الغايات اإلجتماعية ميكنها أن تربر بعض اإلستثناءات ملبدإ حرية املنافسة-2
 

يرى الس أن ترك أمر حتديد قيمة العمولة اليت يدفعها املقتين إىل املروج             
إىل إرادة الطرفني ، قد يتناىف مع اهلدف اإلجتماعي لتذاكر الغذاء ألن الزيادة يف              

ينعكس بالضرورة إما على حجم مسامهة املؤجر أو على         حجـم العمولة سوف     
جـودة الغـذاء،  ذلك أن دراسة هذا النشاط يف األنظمة املقارنة تبني استحواذ             
شـركات عاملية كربى على هذا النشاط وهي شركات تعمل أحيانا إىل اإلتفاق          

             لس يف ما بينها أو تسعى إلقصاء منافسيها لإلستفراد بالسوق،  لذلك اقترح ا
مراعاة للطبيعة اإلجتماعية لسندات الغـذاء و حمافظة على قيمة الوجبات املقدمة    
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أن يـتم وضع سقف أقصى للعموالت اليت ميكن دفعها، و ترك املنافسة مفتوحة              
 .يف حدود ذلك السقف 

 
 من املشروع أن القانون     17و قـد وضـح الس عند تعرضه للفصل          

 املعامالت بالنسبة لتحديد آجال الدفع أو       الـتجاري يعتمد على مبدإ احلرية يف      
مـنح التسهيالت يف اخلالص، إالّ انّ الصبغة املعاشية لتذاكر الغذاء من شأا أن              

 .جتيز وضع بعض اإلستثناءات لتلك القاعدة 
 

 : احترام قواعد املنافسة يقتضي اإللتجاء إىل طلب عروض -3
  

قبل املقتنني حسب طلب    اقتـرح الـس أن يكون اختيار املروجني من          
عـروض و ذلك لوضع مجيع املتعاملني على نفس قدم املساواة و حتقيقا لتطبيق              

 .سليم لقواعد املنافسة 
 

العمولة اليت يتحصل عليها التاجر البد أن جتد تربيرها يف تقدمي خدمة أو              -4

 : حتمل خطر جتاري 
   

وج من املقتين ال ميكن     أشار الس إىل أن العمولة اليت يتحصل عليها املر        
أن جتد تربيرها يف جمرد إصدار تذاكر الغذاء ، الن املتفق عليه هو أن االرباح اليت                
حيققها التاجر تكون دائما مقابل إسداء خدمة كتقريب املنتوج من املستهلك أو            
مقابـل حتمل التاجر ملا يعرب عنه باخلطر التجاري ، لذلك فإنّ املشروع البد أن               

كاما جتعل املروج يتحمل مسؤولية ضمان قيمة سندات الغذاء و ذلك           يتضمن أح 
بإلـزامه بإيـداع كامل قيمة التذاكر باملؤسسة البنكية أو الربيدية قبل تروجيها،             
وإلحكام هذه العملية تكون التذاكر مؤشرا عليها من قبل املؤسسة املالية املعنية            
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 كدليل على ضمان تلك     كدلـيل علـى إيـداع ما يقابلها من أموال لديها أو           
 .املؤسسة لقيمتها، و ال تستحق العمولة إالّ يف احلالة الثانية 

  
واعترب الس من جهة أخرى أنّ حصول املروج على عمولة من املنخرط 
باإلضـافة إىل العمـولة اليت يتحصل عليها من املقتين ليس له ما يربره، و يتجه                

 .قتضى قرار من الوزير املكلف بالتجارة اإلكتفاء مبعلوم اخنراط يتم حتديده مب
 

 إحـتفاظ املروج لنفسه بقيمة التذاكر اليت آنقضت صلوحيتها ميثّل إثراء      -5

 :بدون سبب 
  

بالنـسبة للتذاكـر اليت انقضت صلوحيتها ائيا دون أن تستعمل ، فإنّ             
 احـتفاظ املروج بقيمتها يعترب إثراء بدون سبب، و يكون من املتجه حتويلها إىل             

 .صندوق الضمان اإلجتماعي أو أي منظمة خريية أخرى 
  

و مـن جهـة أخـرى و فيما يتعلّق بالعقوبات الحظ الس أنه وقع               
التنـصيص علـى عقاب املقتين الذي ال يسدد يف األجل احملدد إىل املروج قيمة               
تذاكـر الغذاء املشتراة ومل يقع التعرض إىل عقاب املروج عند عدم خالصه يف              

ألجـل ملـستحقات مقـدم الغذاء، و يف ذلك سهو جيب تداركه مراعاة ملبدإ               ا
 .املساواة بني مجيع املتعاملني بالسوق 

 
أمـا بالنسبة للمالحظات العامة فقد تعلقت باخلصوص باملصطلح حيث          

لشموليتها و قطعها    "التذكرة"عوضا عن   " السند"آقترح الس استعمال عبارة     
املروج مرورا باملقتـين و املنتفع و املنخرط يف حني أن   لعـدة مراحل تبتدئ من      

 . التذكرة تستعمل مرة واحدة فقط 
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كمـا تطرق الس إىل مسألة ضمان سندات الغذاء و إىل املسامهات            
 توضيح بعض البنود    ىكما متّ التركيز عل   . بأنواعها وإمكانية وجود سقف لثمنها    

جاوزات باقتناء املروجني للوسائل    و مـنها كيفـية الـرقابة للتصدي لبعض الت         
 احلديثة اليت متكن من التعرف على السندات املزورة أو غري الصاحلة            ةالتكنولوجي
 . لإلستعمال

 
 
  : 002 ماي 16 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 2264 الرأي عدد )ج (

  
أوصى الس بالعمل على جتنب التداخل بني كل من الصالحيات املزمع           

ادها إىل الوزير املكلف بالفالحة و الصالحيات اليت أوكلتها خمتلف النصوص           إسن
ارة    و املشموالت الراجعة إىل وزارة         ـالتـشريعية إىل الوزيـر املكلف بالتج      

 بكيفية توفق بني    2001 ديسمرب   20 املؤرخ يف    2965التجارة مبوجب األمر عدد     
هة و احلرص على عدم     هاجس احلفاظ على سالمة األشخاص واملمتلكات من ج       

 .الرجوع إىل منط اإلقتصاد املسري من جهة أخرى وفقا للتوجهات العامة للدولة 
 
 ميكـن مـراعاة متطلبات الصحة و السالمة دون خمالفة مبادئ اقتصاد             -1

 :السوق 
 

أشـار الـس إىل أنه من املسلم به أنّ قطاع األمسدة حيتاج إىل تدخل               
الذي " األمونيوم"ة هذه املادة املشتملة على عنصر       الـسلط العمومية نظرا خلطور    

يستعمل أيضا يف صنع املفرقعات، مما يستوجب أخذ اإلحتياطات الكفيلة بضمان           
الـسالمة يف مـراحل اخلزن و النقل، و تفادي تسرب العدوى بالنسبة لألمسدة              

 " .الكاديوم"العضوية و البيولوجية اليت حتتوي على مادة 
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ـ      ذه التربيـرات ال جيب أن تؤدي إىل خمالفة قواعد املنافسة على        إالّ أنّ كـل ه

املـستويني اإلجرائـي و املوضوعي، أو إىل التعارض مع التوجه العام للسياسة             
 .اإلقتصادية للدولة وفقا للتشريع الوطين و اإللتزامات الدولية اليت تعهدت ا

  
 :سة  تناسق النصوص و عدم تشتتها يدعم الشفافية و املناف-2

 
حـثّ الس على إستيعاب النصوص السابقة دف توحيدها و تفادي         
تـشتتها او عـدم تالؤمها، كما أوصى بالتنسيق بني مشروع القانون خبصوص             

 1744التأشرية و الترخيص الوقيت املسند من طرف وزارة الفالحة وأحكام األمر            
 الفنية عند التوريد     الضابط لطرق املراقبة   1994 أوت   29 املؤرخ يف    1994لسنة  

كما أشار إىل ضرورة  املالءمة  بني املشروع      . و التصدير  واملصاحل املؤهلة لذلك     
احلايل  و قانون محاية املستهلك خبصوص إجراءات مراقبة األمسدة و املخصبات            
والسلطة املكلفة بذلك، بغية تفادي التضخم التشريعي و تعدد النصوص و هو ما            

ملؤسسات يف ظل قانون منافسة عماده الشفافية و رفع العراقيل يشكل عائقا أمام ا
 .اليت قد تعطّل دخول السوق

 
 اعتماد املواصفات و التصنيفات املعتمدة يف بعض التشاريع واموعات          -3

 :اإلقتصادية ييسر دخول املنتوجات الوطنية إىل األسواق اخلارجية 
 

قني باألمسدة خيتلفان عما مت     الحظ الس أنّ التعريف و التصنيف املتعل      
اعتماده يف بعض التشريعات املقارنة  كاللوائح األروبية، و حىت ال يشكّل ذلك             
عائقـا أمام ترويج املنتوج التونسي يف األسواق اخلارجية، فإنه يستحسن مراعاة            

 .التصنيف املعتمد يف أكثر البلدان اليت تربطها بتونس عالقات  اقتصادية متينة 
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 :عد املنافسة تأىب اإلستناد إىل املقاييس النسبية قوا-4
 

أشـار الس إىل وجوب تفادي التمييز بني األمسدة إستنادا إىل مقاييس            
ذاتـية و نسبية كالشهرة  والنجاعة ألنّ ذلك من شأنه أن ميس بقواعد املنافسة؛               
مـن ذلـك أن إعفاء بعض االمسدة و املخصبات من اخلضوع إىل التاشرية أو               

 .لترخيص بناء على معايري غري موضوعية مثل الشهرة فيه مساس مببدإ املساواة             ا
و يعـين ذلك أنّ بعض املواد األخرى سوف تبقى خاضعة للترخيص حىت و إن               
تطابقت مكوناا مع املواصفات املعتمدة، ال لشيء سوى أنها ال حتضى بالشهرة            

 .اليت يتمتع ا غريها 
   

  :2002 نوفمرب 21 الصادر بتاريخ 8226 الرأي عدد )د (
 

 .تتعلق هذه اإلستشارة مبشروع قانون يرمي إىل تنظيم النقل الربي 
 

 :تشعب النصوص و كثرا يف مادة واحدة ميكن أن تعوق املنافسة   -1
 

تـضمن مـشروع القانون عددا كبريا من األوامر التطبيقية و القرارات             
 يسمح باإلملام جبميع أحكامها مما  يشكل        واملقررات و كراسات الشروط مما ال     
ذلك أن مفهوم املنافسة يتضمن التعددية      . حاجـزا أمـام  العديد من املتدخلني       

وتكافئ الفرص اللذين يفرضان أن تكون النصوص القانونية يف متناول املتعاملني           
يف السوق من حيث العلم بوجودها و إدراك معناها وتناسقها و تسلسلها اهلرمي             

 اإلخالل باملنافسة قد جيد مصدره أيضا يف كثرة النصوص و تشعبها بكيفية             ألن
 . تتقلص معها احلرية و املساواة يف املعامالت
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ووقعت اإلشارة يف نفس السياق إىل أنه باإلمكان تنظيم النقل الربي بأمر           
 الذي نص   1997 اكتوبر   27 املؤرخ يف    65ترتييب وفقا للقانون الدستوري عدد      

و هو  .  أن املواد اليت ال تدخل يف جمال القانون ترجع إىل السلطة الترتيبية            علـى 
تـوجه من شأنه أن يساعد على توحيد النصوص وادخال املرونة عليها مواكبة             
للـتحوالت الـسريعة و املـستمرة للمادة اإلقتصادية و اليت قد ال تتالءم مع               

 .اإلجراءات املطولة اليت تتطلبها النصوص التشريعية 
 

و مـن جهـة أخرى أوصى الس بوجوب تدقيق العديد من املفاهيم             
. ومجعهـا بصورة جتعلها مبنأى عن التأويالت و ذات قراءة واضحة ومسترسلة           

ويذكر منها باخلصوص التفريق بني النقل العمومي و النقل اجلماعي حىت ال يفهم 
ى حساب النقل   خطأ أن املشرع يعطي األولوية خلدمات املؤسسات العمومية عل        

 .اجلماعي املؤمن من اخلواص
 

 : اعتماد التدرج و املرحلية يف تبين قواعد املنافسة -2
 

اقترح الس أن يتم تعويض ضبط األسعار بوضع سقف أقصى ألسعار           
النقل، متاشيا مع سياسة الدولة يف جمال حترير اإلقتصاد و تكريس حرية  املنافسة              

ل ضبط  تعريفة قصوى يف مرحلة أوىل قبل         تدرجيـيا يف قطـاع النقل من خال       
 .الوصول إىل التحرير الكامل  يف مرحلة الحقة

  
 :  مبادئ املنافسة ال تتعارض مع مبادئ املرفق العمومي -3

 
اقترح الس أن تتم اإلشارة إىل أن النقل العمومي يندرج ضمن املرافق            

ام السلّط العمومية ملالءمة    العمومية ألن التنصيص على تلك الصبغة يفتح اال أم        
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هـذا القطاع مع احلاجيات اإلجتماعية و اإلقتصادية اليت يربرها املرفق العمومي            
 . دون أن تكون متضاربة مع مبادىء املنافسة

 
 املعادلة بني قواعد املنافسة و مستلزمات املرفق العمومي تقتضي التعرض           -4

 :إىل أسلوب تفويض املرافق العمومية و مبادئه 
 

يرى الس أنه من املفيد تضمني املشروع املاثل أحكاما تنص على فتح            
اـال أمام اإلدارة العتماد جملة الصفقات العمومية أو استعمال طريقة تفويض            
املـرافق العمومية ، ابتغاء للمرونة و نظرا ملا يف ذلك من انعكاسات على مقدار               

 .جدها يف هذه احلالة أو تلك وحجم تقيد اإلدارة بقواعد املنافسة حسب توا
   

و قـد أشـار الـس إىل أن التشريع التونسي يفتقد إىل أحكام               
وإجـراءات تـتعلق بالـشفافية و احتـرام قواعد املنافسة احلرة و املساواة بني          
املؤسـسات يف مادة تفويض املرافق العمومية، و ميكن تبعا لذلك إدراج املبادئ             

ا يف ذلك من تأثري إجيايب على قواعد املنافسة    املذكـورة ضـمن  قانون خاص مل       
 .وحسن تطبيقها 

 
 : مصلحة املستهلك هي اهلدف األساسي الذي ترمي إليه قواعد املنافسة-5

 
اقتـرح الـس أن يتم التنصيص صراحة على أن تسعرية النقل بالنسبة             

ذلك ألن  لسيارات األجرة حمددة بقرار ترتييب، كآستثناء ملبدأ حرية األسعار، و           
طبـيعة هذا الصنف من النقل ال تتالءم مع ترك حتديد التسعرية ملسدي اخلدمة،              
حفاظـا علـى مصلحة املستهلك الذي يعترب اهلدف األساسي الذي ترمي إليه             

 . قواعد املنافسة
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 التطبيق التدرجيي لقواعد املنافسة يقتضي متكني اخلواص من دخول سوق           -6

 :القطاعني العمومي و اخلاص النقل و اعتماد املنافسة بني 
 

اعترب الس أن املشرع مل يتقيد بالتطبيق التدرجيي لسياسة املنافسة عندما           
مكن املنشآت العمومية وحدها من نشاط النقل احلضري و من حق مناولة بعض             
اخلطـوط، مما يؤول إىل استبعاد املؤسسات اخلاصة و احلال أن تكريس املنافسة             

مي و اخلاص من شأنه أن يساهم يف حتسني جودة اخلدمات           بني القطاعني العمو  
 .املسداة دون أن حيول دون أخذ اجلوانب اإلجتماعية بعني اإلعتبار 

 
 قواعد املنافسة تقتضي التفريق بني اإلدارة كسلطة و اإلدارة كمتعاملة يف            -7

الـسوق، و التمييـز بـني كل من وظيفة التسيري  اإلداري و وظيفة إسداء                

 : ت و وظيفة الرقابة و التعديل  اخلدما
 

نص املشروع على أن النقل العمومي املنتظم لألشخاص خيضع إىل إتباع           
مسلك معني و التوقف بنقاط حمددة، لكنه مل حيدد اجلهة اليت يرجع إليها ضبط               
املسالك  و حتديد نقاط التوقف و التوقيت ، و هي مسائل ذات أمهية ملا هلا من                 

و يرى الس أنه و لئن ال يوجد أي مانع  قانوين يف أن              .سة  تـأثري علـى املناف    
توكل املهمة للوزير املكلف بالنقل أو إىل الس اجلهوي أو إىل أي سلطة إدارية              
أخرى، فإنه تدعيما ملبادئ املنافسة وتكريسا حلياد اإلدارة و حتقيقا للمساواة بني            

د تلك املهام إىل هيكل مستقل      الذوات العمومية و اخلاصة، يكون من املتجه اسنا       
يـتوىل هذه املهمة على غرار اهليئات التعديلية القطاعية اليت مت إحداثها يف جمال              
اإلتصاالت و غريها و اليت تتوفر فيها شروط احلياد و اإلستقاللية، و اليت يتحقق              
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بواسـطتها التفـريق بني وظائف التسيري اإلداري و إسداء اخلدمات و الرقابة             
 .يلوالتعد

  
و يعين ذلك أنه ال جيوز للمنشآت العمومية و املؤسسات العمومية ذات            
الـصبغة الصناعية و التجارية اإلستفادة من الصالحيات اإلدارية املوكولة إليها           

 .ملنافسة املؤسسات اخلاصة
 

  قواعد املنافسة تفرض عدم جعل املؤسسات العمومية املتعاملة يف السوق            -8

 :نسبة للخواص يف وضعية أصعب بال
 

أشـار الس إىل أن حتقيق املساواة بني مجيع املتدخلني يف السوق بقطع             
النظر عن طبيعتهم العمومية أو اخلاصة يقتضي احلرص على تفادي وضع الناقلني            
العمومـيني يف وضعية اقتصادية أصعب من وضعية اخلواص، ضرورة أن هؤالء            

ط املرحبة و يف أوقات الذروة فقط       ميـيلون عـادة إىل اإلشتغال قصرا يف اخلطو        
ويتركون اخلطوط اليت يقل فيها املسافرون إىل الناقلني العمومني الذين يقع على            
عـاتقهم وحدهم يف هذه الصورة واجب توفري اخلدمات إىل اجلميع عمال مببدإ             

 .املساواة و مبدإ تواصل املرفق العمومي 
 

 حد اآلن من متويل     و الحـظ الـس أن الشركات الوطنية متكنت إىل         
اخلطـوط غـري املرحبة بفضل الفائض الذي تتحصل عليه من انفرادها بالسوق             
وخاصة يف اخلطوط املرحبة، أما إذا متت منافستها يف تلك اخلطوط عند فتح اال        
للمنافـسة فإنـه لن يكون بوسعها اإلبقاء على بعض اخلطوط أو األوقات اليت              

 كاهل ميزانية الدولة عن طريق الدعم، و هو أمر          تكلفهـا خسارة إالّ إذا أثقلت     
 .جيب استبعاده 



 "���� ا������"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   112

لذلك يكون من الضروري إقامة معادلة بني املنافسة و مستلزمات املرفق العمومي      
لعـدم وجود أي تعارض بني املفهومني، بل أن حتميل اخلواص نفس اإللتزامات             

وفر املساواة و تكافئ    الـيت تقع على الذوات العمومية يف جمال املرافق العمومية ي          
 .الفرص بني القطاعني

 
 قواعد املنافسة جتيز للملتزم التفويت يف جزء من اللزمة شريطة أالّ يكون             -9

 :ذلك أسلوبا حيجب تفامها مسبقا بني امللتزم و املنتفع باإلحالة اجلزئية 
 

الحظ الس أن القواعد العامة اليت تسوس هذه املادة ال تتعارض مبدئيا            
 وجود إمكانية ختول للملتزم إسناد جزء من اللزمة إىل طرف آخر، ألن ذلك              مع

قـد يكون مفيدا يف بعض احلاالت ملستعملي املرفق العمومي من حيث تصريف             
شؤوم و حتسني القدرة على حتقيق حاجيام باعتبار أن املنافسة ليت هدفا يف             

 .حد ذاا و إمنا وسيلة لتحقيق النفع للمستهلك 
 

و أكّد الس أنّ مبادئ قانون املنافسة ال تفرض على امللتزم أو املستغلّ             
اللّجـوء إىل طلـب عروض إلسناد جزء من عقد اللزمة إىل الغري، ضرورة أن               
مسؤوليته تبقى قائمة بصفة كلية جتاه الذوات  العمومية املفوتة و جتعل منه امللتزم              

الّ أنه تفاديا ملا قد ينجر عن ذلك من         إ.األول   و األخـري مبـا تعهد به إزاءها            
ممارسات خملة باملنافسة و منها أن يتحول التفويت أو اإلحالة إىل وسيلة حتجب             
الـتفاهم املسبق بني بعض املؤسسات للفوز بطلب العروض،  و حىت ال يكون              
ذلـك أداة تـسمح للمؤسسات اليت ال تستجيب للشروط األساسية من دخول    

تجه تقييد عملية التفويت اجلزئي ببعض الشروط و من         الـسوق، يكـون من امل     
 :بينها
 .%10 ـ أن ال يتعدى احلجم اجلملي لإلسناد حدا معينا ميكن ضبطه مثـال ب-
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 أن تكـون املؤسـسة املـسند إليها قد شاركت يف طلب العروض و حظي                -
 ترشـحها بالقبول من حيث اإلستجابة للشروط القانونية و القدرة على املسامهة         

 يف تسيري مرفق عمومي،

 . أن خيضع كل تفويت جزئي ملوافقة اإلدارة -
 

و اقتـرح الـس يف اخلـتام تفـادي استعمال العبارات الدخيلة مثل          
، خاصة و أنّ جلان حتيني النصوص القانونية مازالت منكبة          "اللواج"و  " تاكسي"

 الوطنية يف   حتت إشراف وزارة العدل على ختليص النصوص التشريعية والترتيبية        
 .مجيع ااالت من األلفاظ الغريبة عن اللغة العربية 

   
و على إثر هذه املالحظات مت عرض املشروع على جلسة عمل وزارية            

مث وقعت  . ، فتولت إدخال عدة تعديالت عليه     2002 نوفمرب   16انعقدت بتاريخ   
احة إحالـة املـشروع مـن جديد على جملس املنافسة من قبل السيد وزير السي        

 12 بتاريخ 2270برأيه عدد   والـتجارة  و الـصناعات التقليدية، فأدىل الس          

  وردت فيه بعض املالحظات التكميلية و منها باخلصوص           الذي 2002 ديسمرب
أنّ تنمـية الـنقل احلديـدي ال تتحقق إالّ يف إطار نظرة شاملة قوامها التناسق                

 .والتكامل بني خمتلف فروع النقل الربي 
 

مـن الصعب على النقل احلديدي للبضائع منافسة النقل عرب الطرقات            -10

ولـن يـتحقق الترغيب يف استعماله إالّ بتوفري التكامل و اإلتصال بني هاتني              

 :   الوسيلتني

 
اعتـرب الـس أنّ منح األولوية للنقل اجلماعي و النقل احلديــدي            

 ألخرى باعتبارها وثيقة والترغيب يف استعماله البد أن تصحبه بعض األهداف ا
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اإلرتباط بالغايات املذكورة و خاصة العمل على حتقيق األمان والسالمة          
يف الطـريق و تقليص احلوادث و محاية احمليط و هي أهداف ال ميكن بلوغها إالّ                
مـىت متّ احلد من تزايد حجم نقل البضائع بالطرقات وفقا لصيغ و حلول جتعل               

دورا أكرب و أكثر جناعة يف هذا الصنف من         خطـوط السكك احلديدية  تلعب       
النقل عرب إدماج شبكيت النقل احلديدي و النقل عرب الطرقات لتكونا متصلتني مع           
بعضهما البعض، باعتبار أن النقل احلديدي ال ميلك القدرة على منافسة النقل عرب    
 الطـريق، و ال ميكـن بالـتايل التخفيض من النسق التصاعدي هلذا األخري إالّ              

 .بالتحقيق التدرجيي لشروط التكامل 
 

 القسم الثّاين

 مشاريع كراسات الشروط
 

    ورد على الس مشروعا كراسي شروط تعلّقا بتنظيم جتارة اخلمور وبتنظيم           
توزيـع األمسدة الكيميائية املعدة لإلستعمال الفالحي باإلضافة إىل مشروع نظام           

 . للكروم داخلي يتعلق بامع املهين املشترك
  :2002 أفريل 11 الصادر بتاريخ 2260 الرأي عدد )أ(

         
 يتعلّق هذا الرأي مبشروع كراس شروط لتنظيم جتارة اخلمور الّذي أعدته           

وتضمن .مـصاحل وزارة الفالحـة و عرض على الس من قبل وزارة التجارة            
 :باخلصوص ما يلي 

 : اقتصادي ال جيوز لنظام داخلي تنظيم نشاط-1
   

ميكـن للـنظام الداخلي أن يتوىل تنظيم طرق العمل الداخلية للهيكل أو             
املؤسـسة املعنـية، و ميكنه ضبط صيغ العالقةمع املنـــخرطني و املنظورين            
واملتدخلني يف السوق، لكنه ال جيوز له تنظيم قطاع إقتصـادي أو حتديد شروط             
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 النصوص التشريعية و الترتيبية النافذة،      ممارسة النشاط، ألنّ ذلك يعود بالنظر إىل      
 املتعلق باملنافسة   1991 لسنة   64ال سـيما و أنّ الفصل الثالث من القانون عدد           

واالسعار تنص على أنّ اإلستثناءات لنظام احلرية بالنسبة لألسعار و املنافسة حتدد            
بية كمـا أنّ األنشطة  املنظمة مبقتضى نصوص تشريعية و ترتي          . مبقتـضى أمـر   

 .وخاضعة لنظام الترخيص املسبق، ال جيوز تنظيمها بكراس شروط 
 

 املؤرخ يف   1998 لسنة   14و مـن جهة أخرى فقد أخضع القانون عدد          
 جتارة املشروبات الكحولية إىل رخصة يسلمها الوزير املكلف         1998 فيفري     18

ظيم هذا القطاع   بالتجارة يعد أخذ رأي وزير الداخلية ، األمر الّذي يتناىف مع  تن            
 نوفمرب  8 املؤرخ يف    2552بواسـطة كـراس شروط، خاصة و أن األمر عدد           

 املـتعلق بـضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة لكراس شروط تطبيقا            1999
 مل ينص على جتارة     1991 لسنة   44من القانون عدد    ) جديد (3ألحكام الفصل   

 .ة املنظمة بكراس شروطاملشروبات الكحولية ضمن قائمة األنشطة التجاري
 

 ال ميكـن مع مهين تنظيم العالقة اإلقتصادية مع املنظمات الدولية أو             -2

 : اإلحتادات اإلقليمية 
 

 من مشروع النظام الداخلي على أن امع ينظم العالقة          17نص الفصل   
  مع اإلحتاد األورويب، بينما خيضع تنظيم تلك العالقة إىل مقتضيات اتفاق الشراكة
بـني تـونس و اإلحتاد األورويب و امللحقات املتعلقة به و هو أمر يرجع     

 .بالنظر إىل السلطتني التشريعية و التنفيذية 
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 ال ميكـن للمجامع املهنية إقرار اجبارية اإلخنراط لالشخاص الطبيعني أو            -3

 .الذوات املعنوية 
 
تدابري التحفظية يف  الوزيـر املكلـف بالتجارة هو املؤهل قانونا إلختاذ ال    -4 

  :صورة حدوث خلل بالسوق
 

ميكن للمجمع  أن يتدخل لتزويــد و ترشيد السوق، إالّ أنه ال ميكنه             
أن يتحول إىل سلطة تعديلية و لو كان ذلك بصفة وقتية ، ألن ذلك يتعارض مع                

 من قانون املنافسة و األسعار  الذي أوكل إىل الوزير املكلف            4أحكـام الفصل    
ارة مهمة اختاذ اإلجراءات الوقتية اليت ال تتجاوز مدة تطبيقها ستة أشهر، و             بالتج

 . ذلك يف صورة حدوث خلل يف السوق
 

  :2002 ماي 16 الصادر بتاريخ 2265الرأي عدد ) ب (
 

تعلّـق هذا الرأي مبشروع كراس شروط لتنظيم توزيع األمسدة الكيميائية           
عادة صياغته على ضوء املالحظات الّيت سبق       املعـدة لإلستعمال الفالحي بعد إ     

  .1999 جوان 14للمجلس أن أبداها بتاريخ 
 ترويج املنتوج التونسي باألسواق اخلارجية يقتضي مالءمته مع املواصفات -1

 :  و التصنيفات املعتمدة يف البلدان و املناطق اليت تربطنا ا عالقات اقتصادية 
 

تعلّق بتنظيم توزيع األمسدة الكيميائية     أحـال مشروع كراس الشروط امل     
 الّذي تضمن   2املعـدة لإلسـتعمال الفالحي يف فصله الثّالث إىل امللحق رقم            

مواصـفات فنية و الّيت اتضح مبقارنتها مبا هو معمول به على املستوى اخلارجي              
أنهـا ختـتلف عن هذه األخرية و هو ما من شأنه أن يكون عائقا أمام ترويج                 



 "���� ا������"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   117

توج التونسي و منافسته للمواد املماثلة يف األسواق اخلارجية و خاصة اموعة        املن
األوروبـية الّـيت تـربطنا ا اتفاقية شراكة، و املتجه العمل على مراعاة تلك               

 .املواصفات  خدمة للتصدير التونسي
 

م عليها   اإلعالم و التبسيط و الشفافية تعد من القواعد األصولية الّيت تقو           -2

 :املنافسة احلرة
 من مشروع كراس الشروط ناصا على أنّ العقوبات الّيت          16جاء الفصل   

للتشريع اجلاري به العمل يف اال      " تسلّط على خمالفي مقتضياته، تكون مطابقة       
لذلك، يكون من املتجه أن يصدر كراس الشروط املنظّم لنشاط أو           ".اإلقتصادي  

و دقيقا بكيفية يتساوى معها مجيع املتدخلني يف السوق مبا          قطـاع معين واضحا     
يف ذلـك املؤسـسات الصغرى أو حديثة العهد يف النشاط و الّيت قد ال متلك                

 .  اهلياكل أو الكفاءات القانونية الّيت تستطيع إنارا

 حـرية املعـامالت تتعارض مع اجبار جتار التوزيع باجلملة على تكوين             -3

 : من الطاقة اجلملية للخزن %20تياطي ال يقل عن خمزون اح
 

يرى الس أنّ فرض تكوين رصيد احتياطي على التجار يتناىف مع حرية            
املنافـسة فـضال عن كونه طريقة غري مباشرة للتحكم يف األسعار خارج اطار              

 .قاعدة العرض و الطلب 
 القسم الثّالث

 مشاريع عقود اللّزمة و ملحقاا

 
  اس شروط متعلّقني بإحداث          ورد على الس مشروعا عقدي لزمة و كر

و بآسـتعمال و بآسـتغالل حمطّـة للحاويات و املقطورات مبيناء حلق الوادي              
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وبإحـداث ميـناء جاف للحاويات و املقطورات بسبخة األمرية حبوض رادس            
 .ومشروع طلب عروض يتعلّق بإسناد لزمة استغالل خدمات حمطّات النقل الربي

 
  :2002 مارس 14 الصادر بتاريخ 2261الرأي عدد ) أ( 

 
يـتعلّق هذا الرأي بعقدي لزمة و كراس شروط متّ عرضهم على الس             

 .مببادرة من الوزير املكلّف بالتجارة 
 

 ملـسند اللّزمة احلرية يف اختيار املنتفع باللّزمة ما مل تنص تشاريع خاصة              -1

حسن اتباع إجراءات كفيلة بإذكاء روح      علـى خـالف ذلك، إالّ أنه يست       

 :املنافسة 
 

نظـرا ألمهـية النشاط موضوع اللّزمة و أبعاده اإلقتصادية يتجه إعداد            
ملحق فين يضبط الشروط املهنية و املادية و التقنية الواجب توفّرها يف املؤسسات             

ة من معايري   أو األشـخاص الّذين سيتقدمون بعروضهم بصورة متكّن مسند اللّزم         
تسمح له باختيار املنتفع باللّزمة القادر على اإلضطالع بأعبائها بفاعلية يف إطار            

 .الشفافية
  

يعترب اإلعالم و التبسيط و الشفافية من القواعد األصولية الّيت تقوم عليها  -2

 :املنافسة احلرة
 

 لسنة  25 جـاءت اتفاقـية اللّزمة ناصة على بعض أحكام القانون عدد          
 املؤرخ  2001 لسنة   67 املنقّح بالقانون عدد     1999 مارس   18 املؤرخ يف    1999
 املتعلّق بإصدار جملّة املوانئ البحرية التجارية، دون البعض         2001 جويلية   10يف  
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و من شأن ما ذكر أن يؤثّر على إرادة امللتزم الّذي جيب أن يكون ملما               . اآلخر
لتراتيب بكيفية يتساوى معها مجيع املتنافسني على اللّزمة        بكامل التشريع و مجيع ا    

ألنّ قـواعد املنافسة تقتضي وجوبا الشفافية و إبالغ املؤسسات بكلّ اجلوانب            
 . والعناصر الّيت هلا تأثري على اإللتزام الّذي ستربمه

 
 توضيح جمال تدخل كلّ طرف حتى يف مالحق عقد اللّزمة يكفل النجاعة             -3

فاق اللّزمة إلت: 
 

مل يوضح كراس الشروط امللحق بعقد اللّزمة جمال تدخل كلّ طرف يف            
فضاء إيواء احلاويات و املقطورات مبيناء حوض رادس فهناك أوال شركة الشحن            

و هناك عدة تساؤالت بقيت     . و الترصيف و ديوان البحرية التجارية و املوانئ         
اإلشراف و املتابعة و هل أنه سيمارس نشاطا        عالقـة خبصوص دور الديوان يف       

جتاريا ؟ و هل انّ  صاحب اللّزمة سيجرب على اإللتجاء خلدمات شركة الشحن              
والترصـيف أم أنـه بإمكانه استعمال وسائله اخلاصة؟ و هي مسائل هلا عالقة              

 .مباشرة باملنافسة 
ـ        -4 ـآته وخدماته   اإللتزام باملرفق العمومي هو التزام املستغل بوضع منش

على ذمة مستعملي امليناء مع ضمان املساواة يف املعاملـــة و االستمرارية           

 .يف تقدمي اخلدمات 
 
 املنافسة من شأا أن تساهم يف ختفيف وطأة االكتظاظ للسلع وتقلص من -5

آجال مكوثها باألرصفة، كما أا تدفع حنو احلطّ من تكاليف اإليواء و حتسني        

 . عن تشجيع أصحاب اخلربة على دخول امليدان اخلدمات، فضال
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  :2002 أفريل 25 الصادر بتاريخ 2262الرأي عدد ) ب (

 
تعلّـق هـذا الرأي مبشروع طلب عروض خاص بإسناد لزمة استغالل            

و لئن كان ملسند اللّزمة احلرية يف اختيار املنتفع         . خـدمات حمطّات النقل الربي      
اريع خاصة على خالف ذلك، إالّ أنه يف هذه احلالة قد           باللّـزمة ما مل تنص تش     

 .اختار تطبيق إجراءات طلب العروض إلسناد هذه اللّزمة
 

 حجم و درجة تقيد اإلدارة بقواعد املنافسة خيتلفان حبسب شكل اإلطار            -1

 :الذي تتدخل فيه اإلدارة 
 

األمر لقـد وقع التنصيص ببعض املالحق على عبارة صفقة و احلال أنّ             
يـتعلّق بعقد لزمة خيتلف يف نظامه القانوين عن الصفقة العمومية، على مستويني             

 :اثنني 
ينتهي هذا الدور يف إطار     : من حيث الدور املوكول للمتعاقد مع اإلدارة         •

الـصفقة العمومية بتقدمي املواد أو اخلدمة يف حني أنّ دور املنتفع باللّزمة             
 .زمة و يلتزم خالهلا بتنفيذ مرفق عمومييتواصل طيلة مدة عقد اللّ

يتسلّم املتعاقد يف نطاق    : مـن حـيث كيفـية دفع مستحقّات املتعاقد           •
الـصفقات العمومـية مستحقّاته مباشرة من اإلدارة يف حني أنّ املنتفع            

 .باللّزمة يتقاضى مستحقّاته من املنتفعني 
 

 انعكاسات على مقدار    فالتفـريق بـني املفهومني يف املالحق املظروفة له        
 .وحجم تقيد اإلدارة بقواعد املنافسة حسب تواجدها يف هذه احلالة أو تلك
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 جيـب على اإلدارة مبناسبة ممارستها ألعماهلا اإلدارية أن متتنع عن وضع             -2

 :إحدى املؤسسات  يف مركز استغالل مفرط لوضعية هيمنة على السوق
 
 

فراد كل حمطة نقل بطلب عروض      يـرى الـس إنّ جتزئة اللّزمات و إ        
، ذلك أنّ فتح طلب عروض واحد لكل حمطات         مـستقل   تذكي روح املنافسة      

النقل من شأنه أن يؤدي إىل استفراد طرف واحد بكل احملطـات، و بالتايل فإنه              
يـتجه متكـني من ليست له القدرة على تقدمي عرض شامل لكل احملطات من               

 هكذا تفعيل عنصر املنافسة، مع عدم وضع        الترشـح حملطة واحدة مثال، و ميكن      
احـدى املؤسسات يف مركز هيمنة قد يؤدي ا إىل بعض اإلفراط يف استغالله              

 اليت صدر فيها 2/2001وقـد مت تكريس نفس هذا املوقف يف القضية عــدد       
 ، إذ اعترب الس أنّ قانون املنافسة و األسعار          2002 ديسمرب   19القرار  بتاريخ    
را من مصادر املشروعية يفرض على اإلدارة احترامه و التقيد به عند            ميـثل مصد  

 .اختاذها لقراراا اآلحادية 
 
 جتديـد عقد اللّزمة باتفاق الطّرفني أكثر من مرة واحدة يتناىف مع قواعد              -3

 :املنافسة 
 

إنّ يف جتديـد عقـد اللّزمة أكثر من مرة باتفاق الطّرفني دون إعمال              
 شأنه أن خيلّ بقواعد املنافسة و ميس من مبدإ املساواة بني املشاركني          املنافسة، من 
 .احملتملني 
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 القسم الرابع

 عمليات التركيز اإلقتصادي

 
 

            أي يف ملفجارة من جملس املنافسة إبداء الرطلـب الوزير املكلّف بالت
واحـد يـتعلق بالتركيـز اإلقتصادي و كان ذلك خبصوص الترخيص لشركة             

املختصة يف صنع اخلزف على وجه      "  شركة ستاد "يف استغالل   " ازف قرطاج خم"
 .الكراء

  
  :2002 سبتمرب 24 بتاريخ 2266الرأي عدد 
 

كانـت هذه اإلستشارة مناسبة أقر فيها جملس املنافسة عدة مبادئ تتعلق            
 :بعمليات اإلندماج و التركيز اإلقتصادي عامة 

 
1-        ة       ال يـشترط أن يكـون طالب الترخيص طرفا مباشرا يف مشروع عملي

التركيز، بل يكفي أن تتوفّر فيه عالقة ترابط مع الطّرف املعين بعملية التركيز             

 :اإلقتصادي 

اليت تقدمت بطلب الترخيص    " خمازف قرطاج "الحظ الس أنّ شركة       
املعين مل تكـن طرفا مباشرا يف مشروع عملية التركيز، بل إنّ الطّرف املباشر و               

 من  % 94حوايل  "  خمازف قرطاج " الّيت متتلك  شركة     " الزاهية"هـي شركة      
شركة  من رأمسال    % 13متتلك بدورها نسبة    " الزاهية"شركة    كما أنّ   . رأمساهلا  

، مما يضفي على هذه األخرية الصفة القانونية لطلب الترخيص          "خمازف قرطاج "
من قانون ) جديد  ( 7 بالفصل عليه نصوصيف عملـية التركيز اإلقتصادي، امل 
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املنافسة و األسعار الذي اقتضت أحكامه أن يتم عرض مشروع أو عملية التركيز      
الـيت تتوفّر فيها بعض الشروط على موافقة الوزير املكلف بالتجارة و ذلك من              

 .قبل األطراف الفاعلة أو املستهدفة بالعملية و كذلك املؤسسات املرتبطة ا 
 

 عملـية كـراء مؤسـسة لوسائل اإلستغالل التابعة ملؤسسة أخرى ملدة             -2

 شكال من أشكال التركيز االقتصادي طة أو طويلة املدى تعدمتوس : 
 

 جديد من قانون    7بالـرجوع إل أحكـام الفقـرة األوىل مـن الفصل            
صادي، املنـافـسة و األسعار يتبني أنّ املشرع اعتمد تعريفا واسعا للتركيز اإلقت           

كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقل كلّ أو جزء من ملكية أو حق               "فهـو   
اإلنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة من شأنه متكني مؤسسة أو             
عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات            

التعريف أنّ  و يتبني من هذا     ". أخـرى و ذلـك بصفة مباشرة أو غري مباشرة           
املـشرع التونسي اعتمد معيارين متالزمني لتعريف التركيز اإلقتصادي، يعتمد          
أوهلمـا على عنصر الوسيلة أي صيغة العمليات  القانونية اليت يتم مبقتضاها نقل              
امللكـية أو حق اإلنتفاع  مما ينجر عنه استبعاد التركيز املترتب عن النمو الذايت               

 فإنه يعتمد على عنصر النتيجة املنبثقة عن عملية اإلندماج أو           للمؤسسة ،أما الثاين  
التركيـز عامة و املتمثلة يف حصول سيطرة حامسة على نشاط مؤسسة أو عدة              

 .مؤسسات 
 

سالف الذكر أنّ التركيز    ) جديد (7و طاملا أنّ املشرع اعترب ضمن الفصل        
أو ملكية  نقل  اإلقتـصادي ينسحب على كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه            

" ستاد"إنّ عملية كراء وحدة إنتاج شركة حق اإلنتفاع من ممتلكات أو حقوق، ف
و ما يترتب عن ذلك الكراء من آثار        "  خمازف قرطاج   " مـن طـرف شركة        
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اقتصادية تتعلّق خاصة بإدماج تلك الوحدة بعنصري التخصص والوفرة، وحتسني          
لصيانة جيعل الس يعترب أنّ هذه العملية       معـدات اإلنـتاج من خالل اإللتزام با       

تنصهر ضمن حاالت التركيز اإلقتصادي، باعتبار أنّ عقد الكراء يف شكله املقدم            
ميكّـن مـن حق اإلنتفاع مبمتلكـات و حقوق و السيطرة احلامسة على نشاط              
 .مؤسسة أخرى، مع كل ما يترتب عن ذلك من تأثريات على املنافسة يف السوق

 
 تقدير عنصر اهليمنة على السوق ال يتوقف على نصيب املؤسسات املعنية            -3

بعملـية اإلندماج و امنا يشمل أيضا نصيب املؤسسات املرتبطة ا عضويا أو             

 :ماديا 
 

ال يقتصر جملس املنافسة يف تقييمه لعملية التركيز على نصيب املؤسسات           
منا يأخذ بعني اإلعتبار نصيب كل      املعنـية مباشرة بعملية التركيز اإلقتصادي، و ا       

 .املؤسسات املرتبطة ا، يف صورة ممارستها لنفس النشاط أو لنشاط مماثل
 

 ال ختـضع إىل إجراء موافقة الوزير املكلف بالتجارة إالّ عمليات التركيز          -4

 : اإلقتصادي اليت تتوفر فيها بعض الشروط 
 

ادي منهجية اقتصادية   اعـتمد التـشريع التونسي يف مادة التركيز اإلقتص        
حبتةبوضـعه لشرطني متالزمني تصبح معهما عمليات اإلندماج و غريها خاضعة           

 :ملوافقة الوزير املكلف بالتجارة و يتمثّل هذان الشرطان يف ما يلي 
 

 من  %30 أن يـتجاوز نـصيب هـذه املؤسسات جمتمعة خالل سنة نسبة              -
 السوق الداخلية ملواد أو     البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات األخرى على       
 .منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق 
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 و أن يـتجاوز امجـايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسة على               -
 بثالثة ماليني   1995 جويلية   10 املؤرخ يف    1215السوق مبلغا ضبطه األمر عدد      

 .دينارا 
 
 :  تعريف مفهوم السوق املرجعية -5
 

السوق املرجعية الواجب أخذها بعني اإلعتبار عند تقدير حجم         تتمـثل   
املنافـسة أو وضعيات اهليمنة يف الرقعة اجلغرافية من جهة و يف طبيعة املنتوج من               

 :جهة أخرى مع اعتبار املواد البديلة 
 

 بالنـسبة للرقعة الترابية فإنّ القانون التونسي ينص صراحة على أنها تتمثل يف              -
لية، إالّ أنّ ذلك ال مينع من تواجد أسواق مرجعية جهوية أو حىت        الـسوق الداخ  

 .حملية بالنسبة لبعض املواد أو اخلدمات 
 أمـا بالنـسبة للمنـتوج أو اخلدمة املعنية بالتركيز اإلقتصادي فإنه ال يصح               -

اإلكـتفاء بتلك البضاعة أو املادة يف حد ذاا، بل جيب اعتبار كل املواد البديلة               
. ميكن اإللتجاء إليها كحلّ تعويضي يف نفس الغاية أو الغرض االستهالكي          اليت  

ويف صـورة احلال، فإنّ املربعات احلائطية املصنوعة من مادة البالستيك ال تعترب             
مـوادا بديلة للخزف، ألنّ تأثريها يف السوق مازال متواضعا بسبب عدة عوامل             

 .التونسي و طريقة العيش  ومنها عدم مالءمتها للمناخ و الطابع املعماري 
 

و يـرى الس أنّ حتديد السوق املرجعية يتم وفقا لعدة عناصر و قرائن              
 :متطابقة وخاصة منها  

 العناصر الفنية املتعلقة بتركيبة املنتوج و طرق صنعه وجماالت استعماله  -
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ذلك أنّ تباين األمثان بصفة جلية جيعل       : مثن و تكلفة البضاعة أو اخلدمة        -
سلع هلا نفس اإلستعمال كالعطور مثال، ال تنتمي إىل نفس السوق و كذلك             من  

 .الشأن بالنسبة للرخام الرفيع و اجلليز العادي 
طبـيعة و نوعية طلبات املستهلك اليت قد جتعل بعض املنتوجات املتشاة             -

تنتمـي إىل أسـواق خمتلفة مثل احلذاء الرياضي أو احلذاء العادي أو املشروبات              
 .ة و عصري الغالل؛ و احللويات التقليدية و املرطبات األخرىالغازي

 
 جيوز الترخيص يف عمليات التركيز، إذا كانت تساهم يف التقدم التقين أو       -6

 :اإلقتصادي و تعود بالنفع على املستهلكني 
 

كـثريا مـا تؤدي عمليات اإلندماج و التركيز عامة إىل خلق أو تدعيم              
و قد تؤول أحيانا إىل اإلخالل بالتوازن العام للسوق وضعية هيمنة على السوق ، 

من جراء إفراط املؤسسات املهنية يف استغالل تلك الوضعية، لذلك حيرص الس       
علـى أن ال تتم تلك العملية إالّ مىت ثبت له من خالل دراسة السوق و عناصر                 

 و قد   املـشروع أنها سوف حتقق تعويضا كافيا عن تقليص املنافسة يف السوق ،            
يتمـثل ذلـك يف حتـسني اإلنتاج كما و كيفا و حتسني القدرة على التصدير                

 .وإحداث مواطن شغل جديدة و توسيع مسالك التوزيع
 

 تدعـيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية و تعزيزها اة املنافسة            -7

ة الدولـية مـن العناصر اليت ميكن أخذها بعني االعتبار  عند النظر يف مسأل              

 :املوافقة على عملية التركيز االقتصادي 
 

بامللف أن قطاع     اعتـرب الـس  إستنادا إىل الدراسة القطاعة املظروفة         
اخلزف يلقى منافسة قوية من البلدان األوروبية و الصني خاصة، لذلك فإنّ عملية   
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الكـراء موضـوع اإلستشارة من شأا أن تدعم القدرة التنافسية للمؤسسات            
 .ة التونسي

 
 إذا كان التركيز اإلقتصادي وسيلة إلنقاذ مؤ سسة اقتصادية من التالشي            -8

 :و حيفظ اجلوانب اإلجتماعية فال مانع من الترخيص فيه 
 
 

متر بصعوبات مالية ضخمة أثرت على      " ستاد"اتضح للمجلس أنّ شركة     
رها إىل  توازا إذ تفاقمت ديوا و تراجعت مستويات مبيعاا و إنتاجها  وتصدي           

درجـة أصبح فيها وجودها مهددا مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة               
إقتصاديا و إجتماعيا و بالتايل  فإن عملية  التركيز موضوع االستشارة من شأا              

 .أن حتول دون ايار هذه اِملؤسسة 
 

  ةإال أن الـس أكّـد على  ضرورة إدماج االلتزامات اليت قدمتها شرك             
 يف شكل رمسي و ميكن أن يكون ذلك بالتنصيص عليها صلب            " ف قرطاج خماز"

كما أو صى بضرورة إعادة عرض املسألة  على موافقة        .قرار املوافقة على العمليةّ     
أو تغيري بنود   " ستاد"الوزيـر املكلّـف بالـتجارة يف صورة التفويت يف شركة            

كن أن يغطّي كلّ    اإلتفـاق الـراهن ألنّ قـرار الترخيص يف عملية كراء ال مي            
 .  العمليات القانونية الالّحقة بني املؤسستني
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 القسم اخلامس

 مسائل أخرى م املنافسة

 
 

تعلّقت هذه املسائل بعريضة تقدمت ا الغرفة النقابية لوكاالت اإلشهار          
و بطلب رأي الس خبصوص بعض ) 2263الرأي عدد (إىل مـصاحل الـوزارة     

لّـيت تـربمها بعض مؤسسات التأمني حول تعريفات الضمانات          اإلتفاقـات ا  
اإلختيارية ألصحاب العربات ذات احملرك و مدى تالؤم هذا اإلتفاق مع التوجه            
العام حنو مزيد تكريس املنافسة يف هذا القطاع و مدى شرعيته بالنظر إىل القواعد 

 1991 جويلية 29املؤرخ يف  64القانونـية الـنافذة و خاصة منها القانون عدد     
  ).2267الرأي عدد (املتعلّق باملنافسة و األسعار 

 
  :2002 مارس 14 الصادر بتاريخ 2263 الرأي عدد )أ(
 
 ال جيوز لس املنافسة يف نطاق ممارسته لنشاطه اإلستشاري اختاذ موقف            -1

 :من ممارسات أو أعمال صدرت عن مؤسسة حمددة بذاا
 

ر املكلّف بالتجارة من الس رأيه يف خصوص عريضة قدمتها   طلب الوزي 
له الغرفة النقابية لوكاالت اإلشهار قصد اتخاذ اإلجراءات الالّزمة ضد ممارسات           
صـدرت عن مؤسسة اإلذاعة و التلفزة ،تتمثّل يف تطبيقها لتعريفات متييزية يف             

 .ميدان اإلشهار
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ستشارة سوف جير الس إىل البت يف       و قد إعترب الس أنّ موضوع اإل      
مـضمون عريـضة تتعلق  بتصرفات صادرة عن مؤسسة معينة بذاا مما جيعلها              
تندرج يف إطار االختصاص القضائي للمجلس املنصوص عليه بالفقرة األوىل من           

 .  من قانون املنافسة و األسعار9الفصل 
 

 :  اإلختصاص القضائي ال ميكن لإلختصاص اإلستشاري أن حيلّ حملّ-2
 

يـستوجب البت يف شرعية املمارسات املنسوبة ملؤسسة اإلذاعة والتلفزة،          
استعمال الس لصالحياته اإلستقصائية و وسائل التحقيق اليت منحها له املشرع           
قيدا على وظيفته القضائية، مع ما يترتب عن ذلك من متكني األطراف من حقهم         

 الغرفة  ملس اقترح على الوزير املكلف بالتجارة إعال      لذلك فإنّ ا  . يف الـدفاع    
 . النقابية لوكاالت اإلشهار حبقها يف التقاضي مباشرة أمام جملس املنافسة 

 
  2002 ديسمرب 12 الصادر بتاريخ 2267الرأي عدد ) ب (
 
 املنافـسة ليست هدفا يف حد ذاا و إمنا وسيلة يتحقق بواسطتها النفع              -1

 و الفائدة لإلقتصاد الوطين ، لذلك فإنّ التأمني بوصفه قطاعا           للمـستهلكني 

اقتـصاديا حيويا ، فإنه حيظى ببعض اخلصوصيات اليت تربر تطويع جزء من             

 :قواعد املنافسة ملالءمتها مع دوره و حاجياته

اعتـرب الس أنّ التأمني بوصفه آلية حتمي األفراد و املمتلكات ومصدرا            
ر، فإنه ميثّل قطاعا اقتصاديا هاما يتمتع ببعض اخلصوصيات الّيت          لتمويل اإلستثما 

جيـب مراعاا يف نطاق املنافسة، و هو اتجاه مكرس يف التجارب املقارنة اليت              
خيلـص مـنها اتخـاذ عدة احتياطات و وسائل مراقبة ترمي إىل ضمان قدرة               

و على غرار التشاريع    . جتاه احلرفاء مؤسسات التأمني على اإليفاء بالتزاماا املالية       
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املقارنـة جاء التشريع التونسي زاخرا بالنصوص املكرسة هلذا اإلتجاه من خالل            
جملّـة التأمني و نصوصها التطبيقية و الترتيبية و جمموعة القوانني اخلاصة املتعلّقة             

عمليات التصدير، مبا   ببعض أصناف التأمني مثل التأمينات البحرية و الفالحية و          
يضمن اإلحتياطات ووسائل املراقبة اليت ترمي إىل محاية حقوق املؤمنني و قدرة            

 .مؤسسات التأمني على الوفاء بالتزاماا املالية جتاه احلرفاء 
 

 مـبدأ حرية األسعار ال ميثل مبدأ مطلقا ال يقبل اإلستثناءات، بل أنه يف               -2

شريعية اليت حتكم مادة املنافسة ، يتم الرجوع صورة التعارض بني النصوص الت

العام على النص اخلاص ة اليت  تقضي بترجيح النصإىل القاعدة العام: 
 

 من جملّة التأمني لوزير املالية حتديد التعريفة القصوى         45أجـاز الفصل    
جب كما أو . والدنيا للتأمينات اإلجبارية و احلد األقصى لنسب عمولة الوسطاء        

 من نفس الّة على مؤسسات التأمني وإعادة التأمني توجيه كلّ اتفاق 92الفصل 
بينها أو يف إطار مجعيتها املهنية خبصوص التعريفة أو الشروط العامة لعقود التأمني             
أو املنافـسة أو التـصرف املايل، إىل وزير املالية الّذي له حق املعارضة يف أجل                

و حيق تنفيذ هذا اإلتفاق الّذي يصبح ملزما ملنخرطيه         . إلعالمشهرين من تاريخ ا   
 . يف صورة عدم اإلعتراض عليه

يـرى الس أنّّ هذه األحكام ولئن تعارضت مع األحكام العامة لقانون   
                ة األسعار، فإنّ املنافسة ال متثّل يف حداملنافـسة و األسعار يف ما يتعلّق مببدإ حري

تتحقّق بواسطتها مصلحة املستهلكني والنجاعة و اجلدوى       ذاا هدفا بل وسيلة     
لإلقتصاد الوطين عموما و بالتايل فإنّ مبدأ احلرية الوارد بالفصل الثاين من قانون             
املنافـسة و األسعار ليس مطلقا و ال يعلو على مجيع القوانني األخرى يف صورة               

 اليت تفرض و ترجح     اإلختالف معها، بل جيب اللجوء إىل تطبيق القاعدة العامة        
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 من جملّة التأمني على النص العام املتمثّل يف         92الـنص اخلاص املتمثّل يف الفصل       
 .الفصل الثّاين من قانون املنافسة واألسعار

    
 ال بد من حتسني اخلدمات و التأهيل الشامل للتأمني استعدادا  للمرحلة              -3

  :القادمة و إعداد القطاع للمنافسة على مراحل
 

يف غياب منافسة حقيقية بني مؤسسات التأمني ، فإنّ العجز املتواصل يف            
فرع تأمني السيارات من شأنه أن يؤول إىل تردي مستوى اخلدمـات ويفضي            
إىل خلـق شعور لدى املستهلك بعدم الثقة يف مؤسسات التأمني الوطنية ، و قد               

ؤسسات التأمني  يتواصـل ذلك الشعور إىل حني حترير هذا القطاع و دخول م           
و البد بالتايل من حتسني اخلدمات      . األجنبـية الـسوق التونسية بصفة مكثفة        

واإلرتقـاء ـا منذ اآلن إىل مستوى اجلودة و التدرج مرحليا يف إدخال قواعد            
 .املنافسة إىل هذا القطاع 

 
و يـرى الس أنه إذا متّ التخلي عن  النظام احلايل املقيد حلرية األسعار،               

ـ  إنّ ذلك سوف يساهم يف حتسني اخلدمات و التخفيض يف األسعار و يشجع             ف
علـى املبادرة لكونه يدفع مؤسسة التأمني إىل وضع سياسة جتارية خاصة تراعي             

إالّ أنّ تلك احلرية البد أن  تواكبها شروط مشددة تتعلق           .مبدأ العرض و الطلب     
جب تقدمي إعالمات واضحة    بشفافية الوضعيات املالية ملؤسسـات التأمني و وا      

و دقـيقة توضـع علـى ذمـة املنخرطني حتقيقا للمعادلة املطلوبة بني النجاعة               
اإلقتـصادية الـيت تفـرض حترير القطاع و هاجس ضمان مصاحل املستهلكني             

لذا فإنّ الس اقترح توخي أسلوب      .واحملافظة على التوازن العام لسوق التأمني       
 البداية إىل بعض الفروع مثل التأمينات غري        املـرحلية ، و مـنح األولـوية يف        

 أن يؤدي إىل التخفيض يف األسعار       ةاإلجبارية ،اليت من شأن إخضاعها للمنافس     



 "���� ا������"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   132

أما تأمني السيارات فيستحسن    .ممـا يزيد يف اإلقبال عليها من طرف املواطنني          
و تصبح تركه حتت النظام احلايل املقيد لألسعار إىل أن تترسخ املنافسة يف القطاع        

القـدرة علـى التمييز بني اخلدمات املقدمة من قبل خمتلف شركات التأمني يف              
 .متناول مجيع احلرفاء

 
 أنظمـة الـضمان اإلجتماعي  تبقى خارج تطبيق قواعد املنافسة، على             -4

 :عكس تعاونيات التأمني 
 

تـسري هـياكل الـنظام اإلجتماعـي أنظمة اجبارية تعرب عن التضامن             
لـتكافل اإلجتماعي و ال تعترب تلك اهلياكل مؤسسات عاملة          الـوطــين و ا   

 .بالسوق من وجهة نظر قانون املنافسة 
  

أما تعاونيات التأمني فإنها ختضع مبدئيا إىل قواعد املنافسة كلما ثبت أنها            
متـارس نـشاطا يتعلق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات و ذلك بقطع النظر عن               

ة أنّ التعاونيات و لئن كانت ختضع يف األصل إىل نظام  شـكلها القانوين، ضرور   
خـاص باعتبارها ال تستهدف الربح و إنما تسعى إىل خدمة منخرطيها، فإنها             
تـصبح ملزمة باحترام قواعد املنافسة كلما حادت عن ذلك اهلدف و انصرف             

 .نشاطها فعليا إىل حتقيق الربح 
 املفامهات بني مؤسسات     يف صـورة فـتح القطاع للمنافسة تبقى بعض         -5

 :التأمني جائزة 
 

اعترب الس أنّ املفامهات املتعلقة بتبادل املعلومات و اإلحصاءات و حتليل           
نسب املخاطر و أسباا و اليت تساهم يف حتديد التسعرية من جانب كلّ مؤسسة              

.  تياريةعلى حدة ال تعترب خملة بقواعد املنافسة بشرط أالّ تكون اجبارية  و امنا إخ              
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كمـا أن التغطية املشتركة لبعض املخاطر الكربى أو اإلتفاق على وضع مناذج             
ال تعد خملة باملنافسة،    ....مـشتركة ملطبوعات التأمني أو التصريح باحلوادث إخل       

مـثلها مثل كلّ اإلتفاقات اليت ترمي إىل الرقي اإلقتصادي أو اليت تعود بالفائدة              
 .على املستهلكني

  :اب املنافسة من شأنه أن يساعد على التقليص من احلوادث  فتح ب-6
 

يرى الس أنّ حرية األسعار ميكن أن تشجع شركات التأمني على احلثّ            
على التخفيض من حوادث الطرقات و ذلك مبنحها يف نطاق سياستها التجارية،            

ب هذه  حلوافز مغرية للسائقني املنضبطني ألنّ مؤسسات التأمني ترغب يف استقطا         
الفـئة من املؤمنني باإلضافة إىل سعي اآلخرين من السواق إىل مالزمة احلذر يف              

 .السياقة لإلنتفاع بنفس تلك اإلمتيازات و احلوافز 
 

أما بالنسبة للسائقني املتهورين و يف  نطاق السياسة اإلجتماعية للدولة فإنّ     
مثلة يف فرض أسعار قـواعد املنافـسة ال حتول دون وضع بعض اإلستثناءات املت    

مـرتفعة على السائقني املتهورين لدى كلّ مؤسسات التأمني، وفقا للمبدإ الذي            
دأب على اعتماده جملس املنافسة و الذي يعترب حرية األسعـار و املنافسة احلرة             
وسيلة لتحقيق الرقي اإلقتصادي و اإلجتماعي وحتقيق النفع للمستهلك و ليست           

 .غاية يف حد ذاا 
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 األنشطة المختلفة والموارد: الجزء الرابع
 
 

 القسم األول  

 األنشطة املختلفة

 
ال ختـتلف هذه األنشطة عما عرفه الس يف السنوات املنقضية، وهي            

الوطنية ذات العالقة   تتمـثل يف مواصلة دعم ثقافة املنافسة بالتعاون مع اهلياكل           
مبـيدان املنافسة وبعض اهليئات األجنبية املماثلة وعدة منظمات دولية واملشاركة            
يف الـندوات اإلقليمـية والدولية واملسامهة يف املؤمترات وتنظيم الندوات بغرض      
اكتـساب اخلـربة يف ميدان املنافسة واالستفادة من جتارب اآلخرين والتعريف            

 .بالتجربة التونسية
 نشـر ثقافـة املنافسـة: الفقرة األوىل

 
كـثّف الس من جمهوداته للتعريف بدوره عرب وسائل اإلعالم املكتوبة           
واملسموعة و املرئية، ضرورة أنه ال ميكن لألنظمة االقتصادية اليت متر مبرحلة حتول 
مـن االقتـصاد املـسري إىل االقتـصاد احلر االكتفاء بوضع القوانني وإحداث              

ؤسسات واهلياكل لتحقيق كل األهداف املرسومة بل وجب عليها أن تتعدى           امل
ومن أهم  . ذلك إىل العمل على خلق حميط ومناخ عام يسهل تطبيق تلك القواعد           

العناصر الفاعلة يف هذا احمليط عنصر نشر ثقافة املنافسة، وهو ما دفع الس منذ              
ية اليت يستحقها خاصة عرب     تكويـنه إىل إيالء موضوع نشر ثقافة املنافسة األمه        

تنظـيم لقـاءات حتسيـسية مـع اإلتحادات املهنية وغرف الصناعة والتجارة             
واملنظّمات ندوات وموائد مستديرة حول املنافسة و حيضرها باخلصوص كلّ من           
اهليـئات املهنية كمجلس عمادة احملامني وكذلك القضاة واألساتذة اجلامعيني،          
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ـ       رات و املشاركة يف امللتقيات العلمية اليت تنظمها        باإلضـافة إىل إلقـاء احملاض
 .اجلامعات والكليات وغريها من املؤسسات يف ميدان املنافسة

 
و يف هـذا اإلطـار نظّـم جملس املنافسة باالشتراك مع اإلدارة العامة              
للمنافـسة والتجارة الداخلية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ندوة حول           

 مارس  29 و 28وذلك يومي   " سة واملفاوضات متعددة األطراف   سياسـة املناف  "
وكانت هذه الندوة مناسبة الستعراض  جتارب كل من الغابون واملغرب  . 2002

و تونس يف ميدان املنافسة واملتميزة خاصة بأا  جتارب مازالت يف بدايتها تؤمن              
 عن إبرام   جبـدوى وفاعلـية املنافسة وتعتمد التدرج منهجا يف تطبيقها، فضال          

الـبعض منها آلتفاقيات شراكة  مع اموعة األوروبية دف تكوين فضاء حر             
كما متّ التركيز خالل هذه     . للمـبادالت التجارية تكون فيه املنافسة عامال فعاال       

الندوة على العالقة بني التجارة واملنافسة والتنمية مع إبراز فوائد وأهداف املنافسة 
اليت جتعل بعض الدول النامية التؤمن بفاعلية املنافسة من         مـن ناحـية والعوائق      

وقد أكّد املتدخلون أنّ املنافسة ليست هلا حدود حبكم آرتباطها          . ناحـية أخرى  
لذلك البد من إطار عام تنخرط      . الوثيق بالتبادل التجاري على املستوى العاملي     

كثر فاعلية وإنصافا فـيه مجـيع دول العامل يكون من أهم أهدافه جعل العوملة  أ          
وقد . بآحتـرامها لقـواعد املنافسة واحملافظة على مصاحل املستهلك بصفة عامة          

يف مداخلته حول مشروع اإلطار متعدد األطراف       " األونكتاد"آسـتعرض ممثل    
دفـع املنافـسة للـتقدم اإلقتصادي،  مع األخذ بعني اإلعتبار يف نفس الوقت               

 من خالل منحها فترة إنتقالية وإمكانية       خلـصوصيات آقتـصاد  الدول النامية      
إعفائهـا وقتـيا من تطبيق قواعد املنافسة بالنسبة لبعض القطاعات احليوية يف              

 .اقتصادها
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أما فيما يتعلّق مبسألة التعاون بني هيئات املنافسة، فإنّ أغلب املداخالت           
ورة احملافظة فيما خيص تبادل املعلومات على ضر متيل إىل جعله تلقائيا، مع التأكي

و ال بد أن يشمل ذلك التعاون بالضرورة املساعدة التقنية للدول      . علـى سريتها  
 .اليت هلا هيئات منافسة حديثة العهد

 
و مـن جهـة أخـرى متّ التعرض إىل بعض املواضيع التقنية التي تتعلق          

سات باملنافـسة كاإلتفاقـيات احملجرة وآنعكاساا على البلدان النامية واملمار         
 .العمودية وآستغالل وضعية اهليمنة واإلندماج بني املؤسسات اإلقتصادية

 
و قـد نظّمت على هامش الندوة مائدة مستديرة  متّ التطرق خالهلا إىل              
احللول املتاحة واملمكنة لفض بعض املسائل والرتاعات اليت قد تنشأ حبكم آمتداد            

يمنة الشركات متعددة اجلنسيات    أثـار املنافسة وتشعب العالقات التجارية وه      
وقد وقع استعراض بعض    . والـيت حتـتاج إىل تكاتف هيئات املنافسة و تعاوا           

أساليب التعاون و من بينها املشاورات وتبادل األراء  و قواعد ااملة واملراجعة             
 .من قبل النظراء
 اجلامعة واملؤسسات العلمية: الفقرة الثانية

 
ى اجلامعة وتشجيع املهتمني ذا القانون احلديث       يف نطـاق االنفتاح عل    

تـوىل الـس فـتح أبواب مكتبته املختصة أمام الباحثني واحملامني واجلامعيني             
ويف هذا اإلطار قبل الس بعض الطلبة من كليات . والقضاة وطلبة املرحلة الثالثة

جان احلقـوق إلجـراء تربصات لديه كما ساهم عدد من أعضاء الس يف الل             
العلمـية لتقيـيم املذكـرات اليت مت إعدادها يف جمال املنافسة، سواء كان ذلك               
باجلامعـة أو باملعهـد األعلى للقضاء أو املدرسة الوطنية لإلدارة، باإلضافة إىل             

 .تأطريهم لبعض مذكرات املرحلة الثالثة
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ويسعى الس باستمـرار إىل مساعدة الدارسني ومد كـل الباحثـني         

اإلرشادات والوثائق حول قانون املنافسة أو فقه قضاء الس يف االني           جبمـيع   
القـضائي واالستشاري، مبا من شأنه أن جيعل الس احملور األساسي للمنافسة            
واحملـرك الدافـع الذي يشيع املعرفة يف هذا اال ويوضح الرؤى بفضل درايته              

 .املؤطرة حلرية املعامالتبالواقع اإلقتصادي وإملامه بالقواعد القانونية 
 

 التعاون اخلارجي :الفقرة الثّالثة

 
 Commercial law" يف نطـاق الـربنامج التـنموي  للقانون  التجاري   

Development Program"  لـوزارة التجارة األمريكية زار كل من النائب الثاين 
ا وزارة  لـرئيس جملس املنافسة واملقرر العام الواليات املتحدة األمريكية وحتديد         

العدل واللجنة الفيدرالية للتجارة،  حيث أطلعا على التجربة األمريكية  يف جمال             
تطبيق سياسة املنافسة وخاصة على أسلوب العمل املتبع هناك على غرار التجربة            

 .اليت قام ا الس مع نظريه الفرنسي
قسم "متّ األول بـ    : وقـد احـتوى بـرنامج الـزيارة علـى جزءين          

التابع لوزارة العدل األمريكية وتعلّق بالطرق املعتمدة يف البحث         " راتاإلحـتكا 
والتقـصي عند النظر يف عمليات اإلندماج وخاصة كيفية حتديد السوق املعنية            

 من ذوي اإلختصاص اإلقتصادي و ذوي اإلختصاص القانوين         هنينيودور كلّ امل  
ء الثاين من الربنامج فقد     أما اجلز . يف مـثل هذه العمليات ومدى تكامل دورمها       

حيث وقع اإلطالع على مهام وتنظيم هذه       "  اللجنة الفيدرالية للتجارة  "وقع مبقر   
اهليئة وطرق عملها خاصة فيما يتعلق بعمليات اإلندماج وعالقاا بقسم مكافحة           

 .اإلحتكارات التابع لوزارة العدل
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ير السنوي لس   و مـن نـتائج هذا التعاون أيضا، أنه متّت ترمجة التقر           
  إىل اللّغة األنقليزية، مما يزيد من إشعاع جملس املنافسة          2001املنافـسة لـسنة     

 .و التعريف بدوره على املستويني الداخلي و اخلارجي 
 

و مـن جهة أخرى فقد متّ متثيل الس و تسجيل حضوره يف عدد من               
ندوة  و ،)نابويل(نافسة بإيطاليا   امللتقيات و املؤمترات الدولية ومنها ندوة سياسة امل       

والية : سياسـة املنافـسة والتنمية اإلقتصادية ونظام التبادل املتعدد األطراف           "
الـذي نظمته املنظمة العاملية للتجارة بالتعاون مع حكومة         " الدوحـة واآلفـاق   

 .الغابون بليربوفيل
 

 حول املنافسـة والتعديل يف   "كما حضر مقرر من الس ملتقى عاملي        
 . ببلجيكا " األفاق بالنسبة حلوض البحر األبيض املتوسط: البنية التحتية 
 

و قـد وقـع التطرق خالل كلّ هذه امللتقيات  إىل عدة مواضيع هامة               
 :أبرزها 

 العالقة بني النمو اإلقتصادي و املنافسة -1

 التعاون بني هيئات املنافسة -2

 .تحتيةفتح األسواق و ضرورة التنظيم فيما خيص البنية ال -3
 .آستراجتيات دفع املنافسة -4
 .التعديل بواسطة األسعار -5
الـدور اليت تلعبه اهليئات التعديلية أو التحكيمية واليت جيب أن            -6

تتـسم باملصداقية لدى األطراف املتداخلة حىت تقوم بدورها         
املتمثل خاصة يف تسهيل عملية اعتماد املنافسة يف مرحلة أوىل          

 .  يف مرحلة ثانية بصفة فاعلةوتنظيم القطاعات اإلقتصادية
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اإلجيابـيات املنجرة عن توخي أسلوب الشراكة بني القطاعني          -7
العمومي واخلاص واملتمثّلة باخلصوص يف ختفيض كلفة اإلجناز        
ويف إرساء نظام أسعار يغطّي كلفة اإلستغالل ويف حتديد نسبة          
األربـاح إىل مستوى معقول وذلك حبكم وجود منافسة بني          

 .نياملتدخل
اإلعـتماد علـى األسـعار كوسيلة اهلدف منها توفري أرضية            -8

للمؤسسة املتدخلة يف القطاع من متويل اخلدمات املرتقبة ومحاية 
 .املستهلكني واحلثّ على الوصول إىل نتائج إستغالل مرضية

 القسم الثاين 

 املـوارد

 
 

 ذمة جملس   على وضعتقـصد متكيـنه من أداء املهام املنوطة بعهدته،          
  : املوارد التالية 2002 املنافسة خالل سنة

 
 ةــ البشريواردــامل: الفقرة األوىل

 
 عضاءاأل البشرية املوضوعة على ذمة الس دون اعتبار         املوارد تـتوزع 

 : اآليتعلى النحو غري القارين
  الرئيس-

  نائبا الرئيس-

 املقرر العام  -

 الكاتب القار -

  )5( املقررون وعددهم مخسة -
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  حمافظة مكتبة-

 أعوان 5 -   

 عملة 4 -   

 )10( فإن عددهم يبلغ عشرة            تفرغني كامل الوقت  املغري  أما األعضاء   
 :موزعني كاآليت

  أربع قضاة من الرتبة الثالثة-

 أربـع شخـصيات مارست أو متارس نشاطها يف قطاع اإلنتاج أو             -
 التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات

مت اختيارمها باعتبار كفاءما يف امليدان االقتصادي أو يف          شخصيتان   -
 .ميدان املنافسة أو االستهالك

  و املاديةةــ املاليواردــامل :الفقرة الثّانية

 
له وزارة    الس على صرف بعض االعتمادات اليت تفوضها       دور يقتصر

 وقد بلغ   .ة على غرار ما هو معمول به لدى اإلدارات اجلهوية للتجار          الـتجارة 
 ألف دينار تشتمل على معلوم كراء       82 له حوايل     املفوضة االعتماداتجممـوع   

 املتبقي من اإلعتمادات فهو املبلغأما  . ألف دينار40مقـر الس واملقدر حبوايل     
 جتهيزات املكاتب    مـصاريف املاء والغاز واالتصاالت وشراء      خمـصص اـة   

ـ واألدوات املكتبـية وصـيانة      والكـتب     واملباين   اإلدارية والوظيفية  سياراتال
 .والتجهيزات
 

وجتـدر اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أنّ احلجم اجلملي ملبلغ إلعتمادات            
املفوضة مل يطرأ عليه تغيري يذكر مقارنة بالسنة الفارطة، إال أنّ املبالغ املخصصة             

السياسة وهذا مرده   .لـبعض اإلعـتمادات قد تغيرت سواء بالزيادة أوالنقصان        
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املـتوخاة من طرف الس واهلادفة إىل الضغط على مصاريف التسيري من جهة،             
والـزيادة يف اإلعـتمادات املخصصة لشراء الكتب خدمة ألهداف الس اليت            
حددها يف جمال نشر ثقافة املنافسة من ذلك أنّ اإلعتماد املخصص لشراء الكتب             

 دينارا وأنّ اإلعتماد املخصص     3500 إىل   2001 دينار سنة    500قـد قفـز من      
 عما  % 50ملصاريف صيانة السيارات اإلدارية والوظيفية قد تراجع بنسبة تفوق          

 ، كما متّ الضغط على مصاريف اهلاتف اليت تقلّصت 2001كان عليه خالل سنة 
 . تقريبا 2001بنسبة كبرية وهي ال تتعدى اآلن ثلث املبالغ التي صرفت سنة 

ة أخرى فإنّ الس يسعى إىل تعميم اإلعالمية حىت يتسىن له           و من ناحي  
 . أداء مهامه بأكثر فاعلية وإكساب عمله مزيدا من النجاعة

 
 
 




