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 المقدمــةالمقدمــةالمقدمــةالمقدمــة

 
 
 
 

 

 يآته القضائية    2003عقد جملس املنافسة خالل سنة         

واإلستشارية املتمثلة يف اجللسة العامة والدوائر القضائية أربعة وثالثني          

 أصدر  كما ريةجلسة خصصت للنظـر يف الدعاوى وامللفات اإلستشا      

 ).15(و أبدى رأيه يف مخسة عشر إستشارة )  11(قرارا أحد عشر 
 

رسم بكتابة الس خالل هذه السنة أربعة وعشرون ملفا من           

بينهم تسع ملفات قضائية و مخسة عشر ملفا استشاريا أي بنقص ملفني            

 وبزيادة عشر ملفات مقارنة      2002على ما هو مسجل خالل سنة          

 .2001بسنة 
 

و يبين الرسم البياين املوايل تطور نشاط الس خبصوص امللفات          

  املسجلة وعدد اجللسات والقرارات واآلراء الصادرة عنه خالل سنوات        

 :2003 و 2002  و2001
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 11 املؤرخ يف    74 بصدور القانون عدد     2003و قد متيزت سنة     

رابع املدخل على قانون املنافسة  واألسعار،       وهو التنقيح ال   2003نوفمرب

حبيث أنّ  معدل التعديالت اليت طرأت على القانون املذكور، يقدر             

بتنقيح كلّ ثالث سنوات تقريبا، إذ متّ التنقيح األول مبقتضى القانون            

 42، والثاين مبوجب القانون عدد      1993 جويلية   26 املؤرخ يف    83عدد  

 41، أما الثالث فإنه ورد بالقانون عدد        1995  أفريل    24املؤرخ يف     

 . 1999 ماي 10املؤرخ يف 
 

 و يدلّ  هذا النسق على حركية قانون املنافسة واألسعار متاشيا            

مع  سرعة التغيريات اليت تطرأ على الساحة  اإلقتصادية و اليت تتطلّب              

 .منه مواكبة كلّ التحوالت  و املستجدات   للتأقلم  معها 
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د مشلت التعديالت املذكورة كالّ من املنافسة و األسعار           و ق 

وآهتمت بعدة حماور  أمهّها آليات السوق  و ظروف املنافسة فيها              

وتطوير عمل السلطات الساهرة على حسن سريها ووسائل الردع           

 لزجراملخالفات واملمارسات املضرة مبصاحل املؤسسات واملستهلكني        

 مع األخذ يف اإلعتبار حقوق املؤسسات        و بالنظام العام اإلقتصادي،   

  عرب متكينها من كلّ الضمانات والوسائل اليت ختول هلا           قاملتعاملة بالسو 

 .الدفاع عن مصاحلها أمام جملس املنافسة
 

ففي باب احلفاظ على آليات السوق بصورة توفّر نفس احلظوظ          

 يف سنة   لكلّ املؤسسات و تضمن حرية و نزاهة املعامالت، عمد املشرع         

 إىل إدخال آليتني هامتني تتمثالن يف إخضاع عمليات التركيز           1995

اإلقتصادي إىل الترخيص، و منع إبرام عقود اإلمتياز و التمثيل التجاري           

 .احلصري 
 

أما خبصوص مراقبة عمليات و مشاريع التركيز اإلقتصادي، فقد         

مليات التركيز  متّ احلرص بصفة خاصة على اجلانب الوقائي بآعتبار أنّ ع         

تؤدي أحيانا إىل خلق أو دعم وضعيات هيمنة على السوق من شأا أن             

تدفع بعض املؤسسات إىل التحكم يف السوق و فرض األسعار وآرتكاب  

لذا أخضع املشرع هذه العمليات إىل املوافقة       .  ممارسات خملة باملنافسة    

و املساس حبرية   اإلدارية املسبقة تفاديا إلحلاق الضرر يكلة السوق أ        

 .املنافسة فيها 
 

أما فيما يتعلّق بعقود اإلمتياز و التمثيل التجاري احلصري، فقد           

اعتربها املشرع من قبيل اإلتفاقيات املخلة باملنافسة اليت يتحتم منعها،              

وهو إجراء تربره املرحلة اإلنتقالية اليت مير ا اإلقتصاد التونسي و يرمي            
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فاظ على النسيج املؤسسايت يف سوق حديثة العهد          باألساس إىل احل  

 .باملنافسة 
 

إالّ أنّ احلرص على مواكبة التشريع الوطين املتعلّق باملنافسة            

واألسعار لتطور واقع السوق احمللية و مكوناا، و آنسجامه مع اللّوائح           

قود الدولية و التعهدات املتصلة ا أدى إىل رفع املنع املطلق عن هذه الع            

، حبيث أصبحت قابلة    1999 لسنة   41و ذلك مبقتضى القانون عدد       

للترخيص من قبل الوزير املكلف بالتجارة، بعد استشارة جملس املنافسة          

 . وجوبا
 

كما وسع  القانون  سالف اإلشارة يف جمال نظر الس بإدخاله            

فأصبح يشمل باإلضافة إىل عمليات     )  جديد    (5تنقيحات على الفصل    

اهم و اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق، عمليات             التف

اإلستغالل املفرط لوضعية تبعية اقتصادية و ذلك عندما يكون أحد            

احلرفاء أو املزودين يف وضعية ال توفر له حلوال بديلة للتسويق أو التزود             

و جتد هذه اإلضافة تربيرها يف الواقع اإلقتصادي        .  أو إسداء اخلدمات    

ديث الذي اتسم بربوز قوى اقتصادية جديدة يف السوق تتمثل يف            احل

املوزعني الكبار  أو ما يعرف باملساحات الكربى و اليت أصبحت تفرض            

شروطها التجارية على املنتجني و املوزعني معا بصورة غيرت جذريا يف           

 .مفهوم اهليمنة اإلقتصادية 

         

ية النظام العام اإلقتصادي و يف                 و تأكيدا على دوره يف محا      

احلفاظ على آليات السوق و حرية املنافسة، مكّن املشرع جملس املنافسة           

من حق التعهد التلقائي و ذلك يف حالة سحب األطراف للدعوى أو             

 عندما تبني األحباث اراة يف قضية منشورة أمامه وجود ممارسات خملـة 
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ق موضوع الرتاع ، و وسع يف دائرة        باملنافسة يف سوق هلا صلة بالسو     

زجر عمليات اإلخالل بقواعد املنافسة و خاصة منها  التفاهم على             

حتديد األسعار أو على تقاسم األسواق و ذلك بالتنصيص على إمكانية           

تسليط خطية مالية إمجالية على الذوات اليت ال حتقق رقم معامالت مثل            

ات، و ذلك بعد أن تبني من خالل        اجلمعيات و املنظمات املهنية و النقاب     

التجربة أنّ اإلتفاقات احملجرة قد تربم بإيعاز من  املنظمات والغرف             

 . واجلمعيات اليت ليس هلا رقم معامالت أو حتت رعايتها 
 

و من ناحية أخرى فقد حظي النشاط االستشاري هو اآلخر            

 اليت هلا   بالعناية و اإلهتمام من خالل توسيع جماله ليشمل كل املسائل          

عالقة باملنافسة ، مع متكني أعضاء احلكومة و األطراف املؤهلني لرفع            

الدعاوى القضائية بآستثناء املؤسسات، من استشارة الس و اللجوء إىل    

خربته لتقدير مدى تأثري النصوص التشريعية والترتيبية على وضعية           

 .ا عالقة باملنافسةاملنافسة يف السوق أو طلب رأيه حول املسائل اليت هل
 

 و دف ضمان طابع اإلستمرارية يف عمل الس، أصبح نائبا           

الرئيس مباشرين لعملهما كامل الوقت بعد أن كان هذا اإلجراء مقتصرا           

على الرئيس وحده، كما وقع حتويل جلنة املنافسة إىل جملس للمنافسة مع            

تركيبته تكريس صبغته القضائية،  حيث أدخلت عدة تعديالت على           

ومشموالته وسري أعماله، كما متّ إحداث خطّة مندوب احلكومة الذي          

ميثل الوزير املكلف بالتجارة و يتوىل الدفاع عن املصلحة العامة يف             

 . الدعاوى املرفوعة من اإلدارة أو من أطراف أخرى 
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     و أوجب املشرع،  حرصا منه على اشعاع جملس املنافسة، وتوطيدا            

نوي، يرفع إىل رئيس             إلستقالليلس تقريرا عن نشاطه السا ته، أن يعد

 . اجلمهورية و تلحق به جمموع القرارات و اآلراء، مع التنصيص على نشره 
 

 2003 نوفمرب   11 املؤرخ يف    74 أخريا، و مبقتضى القانون عدد      

 :تدعم قضاء املنافسة بإحداثات هامة من أبرزها 

رجتني، حبيث أصبحت القرارات الصادرة     إرساء مبدإ التقاضي على د     •

عن جملس املنافسة قابلة للطعن باإلستئناف أمام الدوائر اإلستئنافية          

للمحكمة اإلدارية و تعقيبيا أمام الدوائر التعقيبية لنفس ذلك اهليكل،          

مما ميثّل دعما حلقوق املتقاضني و إثراء لفقه القضاء يف مادة اقتصادية            

 .لزاوية يف اقتصاد السوقهامة تعترب حجر ا

متكني الس من التخفيف أو اإلعفاء من العقوبات بالنسبة              •

للمؤسسات اليت تديل مبعلومات مفيدة من شأا الكشف عن أعمال          

و هو إجراء يرمي    .أو اتفاقات خملة باملنافسة كانت طرفا فيها          

بحت باألساس إىل مقاومة ظاهرة اإلتفاقات املخلة باملنافسة و اليت أص   

صعبة اإلثبات بتوفّر وسائل تقنية حديثة متكن املؤسسات من            

 .التحالف و التكتل بكيفية  متطورة  يصعب كشفها 

متكني اجللسة العامة لس املنافسة من اإللتئام للنظر يف امللفات             •

اإلستشارية بنصف أعضائها دون آشتراط حضور أربع قضاة على          

ارية املتأكّدة  و أثناء العطلة       األقلّ، و ذلك يف احلاالت اإلستش      

 القضائية، مما يدعم الوظيفة اإلستشارية للمجلس بإضفاء السرعة          

و املرونة على عملها مبا حيول دون عرقلة النشاط اإلقتصادي             

للمؤسسات، و ينـزع عن اإلدارة خشيتها من التعطيالت اليت           

 .كانت تنجر عن عدم توفّر النصاب  القانوين
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د النهوض بقانون املنافسة و بغية إكساب عمل جملس املنافسة و ملزي

أكثر جناعة بوصفه الساهر على حسن سري السوق و سالمة املعامالت            

فيها ،فقد شرعت وزارة التجارة بالتنسيق مع جملس املنافسة يف التفكري           

يف بعض اجلوانب اليت من شأا تدعيم مكانة الس للقيام بدوره على            

 . كمل، مبا يف ذلك مساندة اخليارات اإلقتصادية الوطنية         الوجه األ 

 :و تتمثّل املسائل حملّ الدرس يف ما يلي 
 

 : التعهد الذايت لس املنافسة – 1
 تقوم  يعترب التعهد الذايت أو التلقائي بالقضايا من أهم العناصر اليت         

صادي،  فهو   عليها وظيفة جملس املنافسة يف الدفاع عن النظام العام اإلقت         

أداة أثبتت جناعتها  لدى العديد من اهليئات املماثلة من حيث تشديد             

. الرقابة على حسن سري السوق و التصدي للممارسات املخلة باملنافسة           

إالّ أنّ منح هذه السلطة إىل الس يتطلّب لبلوغ أهدافه أن يكون              

ذا اإلجراء فاعال مصحوبا بالوسائل املادية والبشرية اليت من شأا جعل ه

كما يستوجب ذلك، العمل على التوفيق بني        .و ذا جدوى حقيقية     

الصبغة القضائية هلذه اهليئة اليت تتطلب منها التقيد باحلياد يف كلّ              

الرتاعات املنشورة لديها، و ما يقتضيه النظام العام اإلقتصادي من متابعة           

د التفريق بني   ألوضاع السوق، حبيث يكون من الضروري إلتزام  مزي         

كما ميكن إعادة النظر يف دور مندوب . مرحلة التحقيق و مرحلة احلكم  

احلكومة الذي قد يصبح على املدى املتوسط أو البعيد عضوا قارا              

بالس، شأنه يف ذلك شأن النيابة العمومية لدى حماكم احلق العام أو             

 الذي يقتصر فيه مندوب الدولة باحملكمة اإلدارية، عوضا عن دوره احلايل  

 على  متثيل الوزير املكلف بالتجارة لدى كلّ من جملس املنافسة              

 . و احملكمة اإلدارية يف قضايا املنافسة 
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  إرساء قنوات  اتصال  بني جملس املنافسة و اهليئات التعديلية              –  2 

 : القطاعية
خضاعها          أدى فتح املرافق ذات النفع العام أمام القطاع اخلاص وإ       

إىل املنافسة احلرة بعد سيطرة القطاع العمومي عليها سنوات عديدة، إىل           

إحداث هيئات قطاعية خمتصة، مسيت باهليئات التعديلية أو التنظيمية           

عهدت إليها مهمة اإلشراف على املسائل اإلدارية و الفنية، مع              

 .ملتدخلنياإلضطالع أحيانا مبهمة التحكيم يف النزاعات اليت  تطرأ بني ا
     

      و قد شهدت الساحة الوطنية ميالد عدة هيئات تعديلية قطاعية           

مثل هيئة السوق املالية و اللّجنة املصرفية أو اهليئة الوطنية لإلتصاالت اليت 

بإصدار جملة    املتعلق 2001 لسنة   1أحدثت مبوجب القانون عدد      

 .اإلتصاالت
  

 على حتديد عالقة هذه السلط       و يستحسن يف هذا الصدد العمل           

مبجلس املنافسة و ربط الصلة معه و ميكن أن يكون ذلك بطرق عديدة             

إعالم جملس املنافسة بكل حاالت اإلفراط يف استغالل         و منها إمكانية    

وضعية هيمنة وباملمارسات اليت من شأا عرقلة حرية املنافسة  و اليت             

        ه ال جيوز هلا النظر يف املسائل        تبلغ إىل علم تلك اهليئات،  بآعتبار أن

كما ميكن منحها الصفة لرفع الدعاوى أمام الس، أو         .املتعلقة باملنافسة   

آستشارته يف مجيع املسائل اليت هلا عالقة باملنافسةيف القطاع الذي             

 .تسهرعليه
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املعنية     و يف املقابل، يتوىل جملس املنافسة إبالغ اهليئة التعديلية                   

 بكل تعهد يتعلق بإختصاصها و ميكنه طلب رأيها الفني يف املوضوع            

 .و اإلستفادة من خربا 
 

     و طاملا أنّ التطور اإلقتصادي من شأنه أن يدفع إىل إحداث            

هيئات قطاعية يف ميادين أخرى كالنقل و الطاقة و غريمها، فإنه البد من             

عية و جملس املنافسة بآعتباره صاحب      القطا ربط الصلة بني هذه اهليئات    

 .اإلختصاص العام يف مادة املنافسة 
 

  مالءمة أحكام بعض االت ملقتضيات قانون املنافسة            –  3

 :و األسعار

 نوفمرب  11 املؤرخ يف    2003 لسنة   74 اقتضى القانون عدد    

 29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64   املنقح و املتمم للقانون  عدد         2003

أن يعاقب خبطية   )  الفقرة األوىل ( مكرر   39 يف فصله    1991جويلية  

كلّ من رفّع أو خفّض     "   دينار     50.000 إىل 500يتراوح مقدارها من    

بصفة ومهية أو حاول ذلك يف سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية             

 وسيلة كانت أو قام مبزايدات قصد التأثري على املستوى الطبيعي            

 " .   لألسعار 

 

 الة اجلنائية فقد نصت يف خصوص نفس اجلنحة، بالفصل          أما 

منها، على العقاب بالسجن من شهرين إىل سنتني و خبطية من              139

 5 ألف فرنك و باإلبعاد سنتني على األقل و          100إىل  فرنكات    2.000

مجيع الذين حيدثون مباشرة أو بواسطة شخص أو        "  أعوام على األكثر    

بوط صناعي يف سعر مواد املعاش أو البضائع حياولون إحداث صعود أو ه
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مع الترفيع يف العقاب بالنسبة ملواد       ...."  أو األشياء العامة أو اخلاصة    

 .140املعاش يف الفصل 
 

 مكرر املذكور من القانون     39كما أن الفقرة الرابعة من الفصل          

مسك منتوجات ال تدخل "نصت على العقاب بنفس اخلطية، ملن يتولّى          

و هي جنحة نصت عليها كذلك      ".  نطاق النشاط  املهين املصرح به     يف  

 ألف 200 بعقاب مخسة أعوام أو خطية بـ 140الة اجلنائية يف الفصل 

فرنك إذا كانت مواد املعاش و البضائع مما مل يعتد املخالف االحتراف             

يف لذا فاملتجه إعادة النظر     .   أعوام   10 و   5مع اإلبعاد ملدة بني     "  فيها  

الّة اجلزائية ملالءمتها مع التشريع اخلاص و األحدث يف الزمن و املتمثل            

 . يف قانون املنافسة واالسعار 
 

 حتيني قانون املنافسة و األسعار من حيث اجلهات املؤهلة لرفع            –  4

 :الدعاوى و استشارة جملس املنافسة 

صناعة أو  أنه ميكن لغرف الفالحة  أو ال      )  جديد  (9جاء بالفصل    

التجارة  استشارة جملس املنافسة عن طريق الوزير املكلف بالتجارة يف            

املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة يف القطاعات الراجعة  إليها بالنظر، كما            

من نفس القانون  إمكانية رفع الدعاوى       )  جديد  (11خول هلا الفصل    

إالّ أنه بعد   .  سة  لدى الس  املذكور خبصوص املمارسات املخلة باملناف       

أن متّ حذف غرف الفالحة الثالث للشمال و الوسط و اجلنوب، فإنّ             

 األمر يستدعي حتيني الفصلني املذكورين أعاله من قانون املنافسة           

 . و األسعار وفقا للتنقيحات األخرية 
 

كما يتجه متكني اجلماعات احمللية من حق القيام أمام الس،            

مومية و على حسن  تطبيق قواعد املنافسة،         حفاظا على األموال الع   
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بآعتبار أنّ البلديات و االس اجلهوية ميكن أن حتاك ضدها عمليات            

 .تفاهم أو تواطئ  مبناسبة طلبات العروض و الصفقات اليت تربمها 
 

 :  اإلستقالل اإلداري و املايل – 5

تصاد   تتبىن منط إق   حترص أغلب التشاريع يف خمتلف دول العامل اليت       

السوق، على منح السلطة الساهرة على حسن سري السوق و حرية             

املنافسة فيها اإلستقالل اإلداري و املايل، على غرار القانون الفرنسي أو           

القانون اجلزائري و غريمها، و هو ما متّ آعتماده أيضا يف تونس بالنسبة             

 15ؤرخ يف    امل 1للهيئة الوطنية لإلتصاالت احملدثة مبقتضى القانون عدد        

و لئن كان هذا العنصر ال ميثل يف حد ذاته معيارا قاطعا            .  2001جانفي  

على آستقاللية هذه اهلياكل جتاه كل من اإلدارة و املؤسسات              

اإلقتصادية، فإنه يشكل أحد العناصر اهلامة اليت يعتمدها املختصون يف           

 القانوين  اال اإلقتصادي واملستثمرون خاصة، يف تقييمهم لركن األمان       

و بالتايل فإنّ متكني    .الذي يدفع إىل الطمأنينة و يشجع على اإلستثمار         

جملس املنافسة من اإلستقالل اإلداري و املايل عرب منحه الشخصية            

 القانونية من شأنه أن يزيد من إشعاعه ومكانته يف الداخل واخلارج            

 . و يزيد من ثقة املؤسسات و املستثمرين فيه 
 

 :  التنفيذية  الصيغة– 6
من قانون املنافسة و األسعار على أنّ       )  جديد  (35ينص الفصل   

الوزير املختص يتخذ اإلجراءات الالّزمة لتنفيذ قرارات جملس           

من نفس القانون   )  جديد  (21 إالّ أنّ الفقرة الثانية من الفصل        املنافسة،

حكام إكساء قرارات الس بالصيغة التنفيذية يتم وفقا أل       تضمنت أنّ   

  و احلال أنّ الصيغة املنصوص عليهـا جملة املرافعات املدنية و التجارية،
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 من جملة املرافعات املدنية و التجارية تذكر العدول          253بالفصل  

، دون أن تنص على الوزراء ضمن السلط املكلفة بالتنفيـذ        املنفذين  

  54ـل  األمر الذي يتجه معه آعتماد الصيغة التنفيذية الواردة بالفص         

من القانون األساسي للمحكمة اإلدارية اليت تنص على تكليف         )  جديد(

 .الوزراء بالتنفيذ، إىل جانب العدول املنفذين إن طلب منهم ذلك 
 

 : املفعول اإليقايف لإلستئناف – 7

من قانون املنافسة و األسعار على أنه       )  جديد  (21ينص الفصل   

ت الصادرة عن جملس املنافسة أمام      ميكن الطعن باإلستئناف يف القرارا    "

 1972 املؤرخ يف أول جوان       40احملكمة اإلدارية طبقا للقانون عدد       

، مما يعين أنّ الطّعن باإلستئناف يعطّل تنفيذ         "املتعلق باحملكمة اإلدارية    

من )  جديد  (64القرارات الصادرة عن جملس املنافسة، باعتبار أنّ الفصل         

ينص على أنّ إستئناف األحكام اإلبتدائية يعطّل       قانون احملكمة اإلدارية    

 .تنفيذها إالّ فيما آستثناه القانون 
 

و طاملا أنّ املمارسات املخلة باملنافسة هلا تأثري على حرية املنافسة           

و آليات السوق، فإنّ التمادي فيها و مواصلة العمل ا من قبل املؤسسة             

ف ميس من النظام العام      املخالفة إىل ما بعد احلكم اإلستئنايف سو        

لذا فاملتجه إدراج القرارات الصادرة عن جملس املنافسة         .  اإلقتصادي  

 املذكور، حتى تصبح نافذة     64ضمن اإلستثناءات املشار إليها بالفصل      

بقطع النظر عن اإلستئناف و ذلك متاشيا مع خصوصية هذه املادة             

الفصل (يع الفرنسي     وآقتداء بأغلب التشاريع األجنبية و من بينها التشر       

8-464 L من جملة التجارة (.   
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  :   الوسائل التحفظية – 8

يفتقد التشريع التونسي يف مادة املمارسات املخلة باملنافسة إىل           

أحكام تبيح لس املنافسة آختاذ تدابري وقتية حتفّظية إىل حني البت يف             

باملنافسة خالل  و لتفادي تواصل املمارسات املخلة       .  أصل النـزاع 

كامل فترة نشر القضية ، يكون من املستحسن منح الس إختصاصا            

إستعجاليا  خيول له يف حاالت معينة و حسب شروط مضبوطة التدخل            

 لوضع حد للممارسات اخلطرية اليت ميكن أن تضر باإلقتصاد الوطين           

 . و ذلك إىل حني البت يف األصل  
 

 :التحقيق و احلكم  دعم الفصل بني وظيفيت – 9

على غرار ما متّ تكريسه يف أغلب التشاريع األجنبية ، و ما               

ذهبت إليه احملاكم العليا و هيئات الرقابة القضائية و خاصة منها حمكمة            

العدل األوروبية اليت آعتربت أنّ حضور كل من املقرر و املقرر العام             

ف مقتضيات البند   أثناء جلسات املفاوضة لس املنافسة الفرنسي خيال       

و قد أدى هذا املوقف     .  السادس من املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان     

إىل تنقيح القانون املنظم لإلجراءات لدى جملس املنافسة يف اإلجتاه             

 .املذكور 
 

لذلك فإنه حرصا على ضمان حقوق املتقاضني و محاية حقهم يف           

بني اجلمهورية التونسية   الدفاع، و أخذا مبقتضيات آتفاق الشراكة املربم        

 منه على العمل على تقريب      52و اإلحتاد األورويب، الذي ينص بالفصل       

التشريع التونسي من التشريع األورويب،  يتجه عدم متكني األعضاء            

املكلفني بالتحقيق من حضور جلسات املفاوضة، باعتبار أنّ الفصل بني          
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و الراعي حلقوق   "  صفاحلكم املن "التحقيق و القضاء يعترب من مقومات       

 .أطراف النزاع 
 

 :   نشر القرارات  – 10

يستحسن التنصيص صراحة ضمن القانون على إمكانية تضمني         

القرارات الصادرة عن جملس املنافسة إذنا موجها إىل املؤسسات املذنبة           

يلزمها بنشر القرار أو جزء منه و على نفقتها بصحيفتني يوميتني، وذلك            

 املستهلكني و احلرفاء بأنّ املمارسات اليت آستهدفتهم كانت         بغية إعالم 

غري شرعية، و لتفادي إعادة آرتكاب نفس تلك املمارسات من قبل             

 .مؤسسات أخرى
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 الجزء األولالجزء األولالجزء األولالجزء األول

 النشاط القضائيالنشاط القضائيالنشاط القضائيالنشاط القضائي
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 الجزء األولالجزء األولالجزء األولالجزء األول

 النشاط القضائــيالنشاط القضائــيالنشاط القضائــيالنشاط القضائــي
 

 

من قانون املنافسة مثلما مت تنقيحه       )  ديدج  (11         ينص الفصل   

 على  2003 نوفمرب   11 املؤرخ يف    2003 لسنة   74خاصة بالقانون عدد    

 أنّ الدعاوى تعرض على جملس املنافسة من قبل الوزير املكلّف بالتجارة           

و كذلك من قبل املؤسسات اإلقتصادية أو املنظمات املهنية أو النقابية أو       

 ني القائمة بصفة قانونية أو غرف الفالحة أو الصناعة          هيئات املستهلك 

و ميكن للمجلس أن يتعهد بالقضية من تلقاء نفسه يف صورة            .و التجارة 

 التحقيقات يف قضية منشورة     تسحب األطراف للدعوى أو يف حال بين      

لديه وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف سوق ذات صلة مباشرة بالسوق           

 .موضوع الدعوى
     

 القسم األول القسم األول القسم األول القسم األول 

  اإلحصائيـات اإلحصائيـات اإلحصائيـات اإلحصائيـات

 تسعة ملفّات قضائية، ستة      2003     رسمت بكتابة الس خالل سنة      

قدمتها مؤسسات اقتصادية، واثنان قدمتهما الغرفة الوطنية ألصحاب         

و قدم مرصد ومركز اإلعالم والتكوين والتوثيق       .  ووكالء حمطّات النفط  

 .علومات واإلتصال ملفّا واحداوالدراسات يف تكنولوجيا امل
  

ويبين الرسم التايل تطور عدد القرارات املصرح ا خالل            

 . الثالث سنوات األخرية
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 الدعاوى املرسمة: الفقرة األوىل

      يربز اجلدوالن التاليان عدد الدعاوى اليت تعهد ا الس         

بالنسبة (ب اجلهة اليت تكفّلت برفع الدعوى         حس 2003خالل سنة   

وحسب القطاع االقتصادي الذي نشب بشأنه النـزاع       )  للجدول األول 

 ).بالنسبة للجدول الثاين(
 

  حسـب املصـدر2003توزيـع الدعـاوى املرسمة سنة  •

 

 املصــــدر 2001 2002 2003 النسبة

   الوزير املكلف بالتجارة- 1 0 4 0 % 17

  املؤسسات اإلقتصادية– 2 2 7 6 % 66

  املنظمات املهنية أو النقابية- 3 0 0 2 % 9

  منظمة الدفاع عن املستهلك- 4 0 0 0 % 0

  غرف الفالحة أو الصناعة والتجارة- 5 0 0 0 % 0

  التعهد التلقائي- 6 1 0 0 % 4

   املؤسسات العمومية– 7 0 0 1 % 4

 :امـــــــوع  3 11 9 -
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 : حسب القطاع2003توزيع الدعاوى املرسمة سنة  •

 

 قطـاع النشـاط 2001 2002 2003

  الصناعات الغذائية-1 1 1 2

  صناعة البلور– 2  1 

  صناعة اخلزف– 3   1

  صناعة مواد كيمياء زراعية–4   1

  صناعة مواد الدهن– 5  1 

 صناعة البلور املصحح للنظر–6  1 

 كياس اجليت صناعة أ– 7 1  

  صناعة الغاز وتوزيعه– 8  1 

  صناعة املالبس– 9  1 

  صناعة مواد التنظيف–10  1 

  الصناعات التقليدية– 11   1

  جتارة التوزيع- 12  1 

  جتارة زيوت احملركات واحملروقات –13 1  1

  النقل- 14  2 

  التكوين – 15   1

  اخلدمات املالية– 16   1

  األنشطة الترفيهية– 17   1

  أمناء السفن– 18  1 

 :امــــــــوع 3 11 9
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 : ويستنتج من هذين اجلدولني ما يلي

 أنّ نسبة الدعاوى املرفوعة إىل جملس املنافسة قد آخنفضت، من           -

 قد تراجع   2003ذلك أن عدد القضايا اليت رسمت بالس خالل سنة          

 . 2002مبلفني مقارنة بسنة 

  يتمثّل   2003 أنّ املصدر الرئيسي لرفع الدعاوى خالل سنة         -

، مث تليها    )6(يف املؤسسات االقتصادية اليت تولت تقدمي ست دعاوى        

 . )2(املنظمات املهنية اليت قدمت للمجلس دعويني اثنتني 

 أنّ منظمة الدفاع عن املستهلك وغرف الفالحة أو الصناعة          -

رة اليت مكّنها املشرع من حق التقاضي مل ترفع         والتجارة و وزارة التجا   

 : أي دعوى  كما يبينه الرسم البياين التايل 2003إىل الس خالل سنة 
 

 

 

 '(���
� #)
/ ا��&�وى ا���,�&	 $# ا��+ه�
أ$�م $�
� ا����,	 $#  �	 2001 إ�!  �	 2003

0%

0% 4%
4%

9%

66%

17%

ا��ز�� ا���
� ������رة ����دّ�	��ت ا�ا���ّ

ا��!$��ت ا��#!ّ 	 وا�!���ّ 	 %
#�+!$ّ�	 ا�ّ*(�ع '& ا��

�0ف ا��.-	 أو ا��!�'	 وا����رة  12��
ا��3#* ا��

ا��!45ت ا���3+ّ 	
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 القرارات الصادرة عن الس: الفقرة الثّانية

الدوائر القضائية البت يف إحدى عشرة دعوى من مجلة          تولت

أما البقية فإنها يف الطّور األخري      .   قضية منشورة لدى الس    مثانية عشرة 

 من استكمال األحباث، وهي م قطاع اخلدمات وقطاع جتارة التوزيع          

 و قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات التقليدية  وقطاع صناعة          

 :املواد الكيميائية ، مثلما يربز ذلك من اجلدول و الرسم البياين املواليني
 

�ز75 ا���5�6 4/ 3�2 ا����ط $#  �	 2001 إ�!  �	 2003�

4%

4%
17%4%4%4%

4%

9%

9%

4%

4%
4% 4% 4%

4%

4%
4%

4%

ا��!�'�ت ا�67ا2ّ 	 9!�'	 ا�8
�ر
9!�'	 ا� �ا+ % 9!�'	 +�اد آ � �2ّ 	 زرا'ّ 	
9!�'	 +�اد ا�*ه& �$!
9!�'	 ا�8
�ر ا���ّ=> �
9!�'	 أآ �س ا�� < 9!�'	 ا��7ز و�Aز�3@
B�.ا�� 	9!�' 9!�'	 +�اد ا��!$ �
	�ّ* 
ا��!�'�ت ا��� Cرة ا���ز���A
A��رة ز��ت ا��=ّ�آ�ت وا��=�و��ت D�!ا�
ا�����& ا�E*+�ت ا����ّ 	
ا�F5G	 ا���( #ّ 	 &�أ+!�ء ا�ّ
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 :توزيع القرارات حسب قطاع النشاط
 

 قطـاع النشـاط 2001 2002 2003

  الصناعات الغذائية-1  1 2

  صناعة البلور– 2   1

  الصناعات امليكانكية– 3  1 

  صناعة اإللكترونيك– 4 1  

  صناعة مواد الدهن– 5   1

 صحح للنظر صناعة البلور امل–6   1

  صناعة أكياس اجليت– 7 1 1 

  صناعة الغاز وتوزيعه– 8  1 

  صناعة املالبس– 9  2 1

  صناعة مواد التنظيف–10   1

  الصناعات التقليدية–11 1  

  جتارة التوزيع- 12  1 

  جتارة زيوت احملركات واحملروقات–13  1 1

  النقل- 14   2

  أمناء السفن – 15   1

  اخلدمات املالية– 16   

  خرباء قيس األراضي–17 1  

 :امــــــــوع 4 8 11

 

 %  37.5 و يالحظ ارتفاع يف عدد القضايا املفصولة بنسبة قدرها            

 . 2001  مقارنة بسنة % 175 وبزيادة قدرها 2002مقارنة بسنة 
 

 كما يستنتج من الرسم البياين التايل أنّ نسبة القضايا يف كلّ من             

  %  27 و   %  70اإلنتاج والتوزيع واخلدمات هي على التوايل         

  .% 13و 
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<	 ا���ارات ,' آّ> $# ا;���ج وا���ز75 وا��9$�ت �
$#  �	 2001 إ�!  �	2003

17%

13%

70%

ا���Gج Cا���ز� ا�E*+�ت

 

 

و قد كان مآل القضايا املفصولة على النحو الّذي يبينه الرسم البياين            

 :2003 إىل سنة 2001املوايل بالنسبة للفترة املمتدة من سنة 
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$@ل ?�ارات ا���
� ��ل
 ا����ة ا����ّ�ة $#  �	2001 إ�!  �	2003

9%

44%

4%

13%

30%


1 '& ا�*'�ىEا�� '*م ا����Kص .�M N)ا�� ا��(N أ9. 	Gدا�ا

 

 
  % 44متثّل نسبة القضايا املرفوضة لعدم اإلختصاص احلكمي          •

 من جمموع القضايا املفصولة خالل الثالث سنوات األخرية          

و هو ما ميثّل تراجعا ملحوظا مقارنة بالعشرية األوىل اليت             

 و لعلّ السبب    %60وصلت فيها نسبة الرفض لعدم اإلختصاص       

      شاطات التحسيسيلس     يف ذلك يعود إىل النا ا ة اليت يقوم

 .دف التعريف بوالية قضائه

آنتهت الدعاوى األربعة اليت رفعتها اإلدارة إىل الس خالل           •

الثالث سنوات املاضية إىل البت يف األصل و إدانة املؤسسات           

 .املدعى عليها أي بنسبة مائة باملائة 
 

 يف إحدى عشرة    2003و قد بت الس خالل سنة        

تعلّقت بقطاعات خمتلفة، و قد تسىن له اخلوض يف         )  11(قضية  
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األصل بالنسبة لست قضايا، آنتهت مخسة منها باإلدانة، مما ميثل          

 و هو ما نستخلصه من اجلدول        100/  83باملائة83نسبة تفوق   

 :اآليت 
 

 املنطوق عدد القضية القطاع

 التخلي عن الدعوى 2144 بلور السيارات

 م اإلختصاصعد 2140 إنتاج الدهن

 عدم اإلختصاص 2141 إنتاج املالبس اجلاهزة

 عدم اإلختصاص 2143 نقل احملروقات عن طريق البحر

 عدم اإلختصاص 3151 توزيع املواد النفطية

 الرفض شكال 3147 األلبان

 اإلدانة 2136 توزيع مواد التنظيف

 اإلدانة 2137 نقل اإلمسنت

 اإلدانة 2139 شحن وتفريغ احلاويات باملواين

 اإلدانة 2142 صناعة وتوزيع البلور البصري

 اإلدانة 2145 صفقة عمومية

 

 :          التخلي عن الدعوى -

، فقرة ثانية من    )جديد  (11         إنّ يف التنصيص، ضمن الفصل       

 على إمكانية التعهد    1991 جويلية   29 املؤرخ يف    64القانون عدد   

لس، استجابة ملا هو حممول عليه من واجب        التلقائي بالقضية من قبل ا    

غري أنّ هذا التعهد التلقائي جيب أنّ يكون        .  محاية النظام العام اإلقتصادي   

 .مربرا بضرورة فرض احترام آليات السوق و ضمان حسن سريها
 

 الصادر فيها   2144         و يف هذا اإلطار فإنّ الس يف القضية عدد          

، و بالرغم من تسجيله ملطلب ختلّي       2003 ماي   10القرار املؤرخ يف    

املدعية عن الدعوى، مل يقر هذا التخلي بصفة آلية، بل تثبت يف مرحلة             



 29

 أوىل من إمكانية تعهده تلقائيا بامللّف و توصل إىل عدم وجود               

أي عنصر يربر هذا التعهد فخلص يف مرحلة ثانية إىل اإلستجابة ملطلب            

 يفيد أنّ جمرد تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال           التخلي األمر الّذي  

يقيد الس، بل عليه أن يتثبت أوال يف مدى إمكانية تعهده تلقائيا              

بامللّف، و هو ما حيسب من جهة تفرد الس ببعض القواعد اإلجرائية            

 .اخلاصة اليت تقطع مع القواعد اإلجرائية العامة
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 القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني

 

 ::::الدعاوى المرفوضة لعدم اإلختصاص الحكميالدعاوى المرفوضة لعدم اإلختصاص الحكميالدعاوى المرفوضة لعدم اإلختصاص الحكميالدعاوى المرفوضة لعدم اإلختصاص الحكمي
 

 

 29 املؤرخ يف    64 جديد من القانون عدد       9         ينص الفصل   

 على أنّ جملس املنافسة ينظر يف املمارسات املخلّة باملنافسة          1991جويلية  

 .من نفس القانون) جديد (5املنصوص عليها بالفصل 
 

حكام هذا الفصل األخري و املبادئ العامة اليت حتكم                   و تبعا أل  

فإنّ مرجع النظر القضائي لس املنافسة ينحصر يف         قانون املنافسة   

الرتاعات املتعلّقة باملمارسات املخلّة باملنافسة اليت هلا انعكاس على          

 .التوازن العام للسوق و على حسن سريها
 

ع املرفوضة لعدم اإلختصاص احلكمي              و بالتأمل يف القضايا األرب    

يتبني أنّ جملس املنافسة مواصل على نفس هذا املنهج الّذي وضعه يف             

 . حتديد والية قضائه
 

و يتمثّل سبب الرفض املشترك بني هذه القضايا يف أنّ آثار             

املمارسات املشتكى منها اقتصرت على أطراف النـزاع و مل تنعكس          

 و ال على حسن سريها حسب القواعد         على التوازن العام للسوق   

العادية اليت حتكمها، األمر الذي جيعل هذه القضايا ال تدخل يف نطاق            

من قانون  )  جديد  (5األعمال املخلّة باملنافسة مثلما ضبطها الفصل        

 .املنافسة واألسعار، مع بعض اإلختالف يف املمارسات املثارة
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 2003 مارس   27بتاريخ   الصادر فيها القرار     2140 القضية عدد    -1

 :2003 ماي 10 الصادر فيها القرار بتاريخ 2141والقضية عدد 
         صرح جملس املنافسة يف هذين القضيتني اللّتني تتعلقان بتقليد          

عالمة جتارية بعدم اختصاصه، مبقولة أنّ إقدام بعض املؤسسات على            

لرتاع دون املساس   تقليد عالمة جتارية متثّل ممارسة تقتصر على أطراف ا        

حبرية املنافسة يف سوق معينة و دون التأثري على آلياا، فضال على أنّ              

 املتعلّق حبماية   2001 أفريل   17 املؤرخ يف    2001 لسنة   36القانون عدد   

عالمات الصنع و التجارة و اخلدمات يرجع اختصاص النظر يف             

 . جهاز القضاء العديلالنزاعات الناشئة عن تقليد العالمة التجارية إىل
 

  :2003 أكتوبر25 الصادر فيها القرار بتاريخ2143القضية عدد -2
         تعلق األمر يف القضية الراهنة بصفقة عمومية أبرمتها املدعى           

عليها الشركة التونسية لصناعات التكرير، مع مؤسسة منافسة للشركة          

خلام؛ رأت هذه األخرية أنها متّت دون       املدعية و ذلك بغاية نقل البترول ا      

 . احترام شروط الفرز الواردة بكراس الشروط 
 

         و قد آعتمد الس منهجية قانونية تتمثل يف التثبت أوال من            

مدى آندراج العمل موضوع الرتاع ضمن نشاط يتعلق باإلنتاج أو            

سعار قبل أن   التوزيع أو اخلدمات و خضوعه إىل قانون املنافسة و األ          

لذا فقد   .تفحص ما إذا كان ذلك العمل يشكل ممارسة خملة باملنافسة          

 مؤسسة عمومية يف شكل شركة    الحظ الس أنّ املدعى عليها هي        

 ماي  11 املؤرخ يف    467 و ال متارس حسب األمر عدد         خفية اإلسم 

   و النصوص اليت نقّحته و متّمته أي صالحيات إدارية متصلة             1977

مبمارسة السلطة العامة أو تسيري مرفق عمومي، مستنتجا من ذلك أنّ            
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إبرام الصفقة موضوع النزاع يندرج يف نطاق نشاطها اإلقتصادي            

 . كمؤسسة متدخلة يف سوق نقل البترول اخلام حبرا
     

           عى عليها ال ميسسة املدو ملّا ثبت للمجلس أنّ ما صدر عن املؤس       

ملنافسة وآلياا و من حسن سري السوق و توازنه بقطاع النقل           من حرية ا  

 . البحري للبترول اخلام ، أقر عدم اختصاصه يف هذه القضية
   

و لعلّ هذا القرار لبنة جديدة يف فقه قضاء جملس املنافسة فيما                    

 . يتعلّق باملنشآت و املؤسسات العمومية أو ذات املسامهات العمومية
  
هذا الصنف من األشخاص العموميني       فقد سبق له أنّ أخضع             

 نوفمرب  06 الصادر فيها القرار بتاريخ      1/2001لواليته يف القضية عدد     

 ).شركة املسابك و امليكانيك      /  شركة مسابك حديدان    (  2002

 و أثرى الس فقه قضائه يف هذه املادة، ملّا ميز يف نشاط هذا الصنف               

شخاص القانون، بني أعماهلم كمتدخلني اقتصاديني و أعماهلم           من أ 

املتلبسة بأحكام السلطة العامة بأن استثىن هذه األخرية من والية قضائه           

 الصادر فيها   2/2001القضية عدد   :(  خلضوعها ملراقبة القاضي اإلداري   

  ).2002 ديسمرب 19القرار بتاريخ 
     

ية احلال أنّ املؤسسة املدعى عليها، و لئن              و اعترب الس يف قض    

كانت من أشخاص القانون العمومي، فإنّ تصرفها املنتقد املتمثّل حسب          

املدعية يف اخلروج عن معايري فرز العروض، ال يزيد عن كونه يصنف             

ضمن أنشطتها اإلقتصادية العادية يف سوق نقل البترول اخلام مبا خيرجه           

  عن دائرة التصر           وازن العامه ال خيلّ بالتة، فضال عن أنلطويفات الس

 و قد كان من شأن املعطى األول أن يعقد . للسوق املعنية ذه القضية
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اإلختصاص للمجلس، لو مل يالحظ هذا األخري أنّ التصرف املعيب ليس          

معه من شأنه املساس بالتوازن العام للسوق املعنية، األمر الّذي تعين             

 .  التصريح برفض الدعوى لعدم اإلختصاص

 
 ديسمرب  25 الصادر فيها القرار بتاريخ       3151  القضية عدد      -3

2003:  
         أقر الس يف هذه القضية نفس املبدإ فجاء بقراره املذكور أعاله 

أنّ قيام إحدى املؤسسات حبملة تروجيية ملنتوجها تتمثل يف إعطاء هدية           

 للمنتوج املعروض للبيع ال يندرج ضمن املمارسات املخلّة            مغايرة

 من قانون املنافسة    )  جديد  (5باملنافسة املنصوص عليها بالفصل       

و األسعار ذلك أنّ عملية البيع مبكافأة هذه ال تأثري هلا على التوازن العام              

للسوق، خاصة مع عدم وجود املؤسسة املعنية يف وضعية هيمنة اقتصادية           

 .    ى السوقعل

   
       يستنتج من خمتلف هذه القضايا،  أنّ دور جملس املنافسة يتعدى            

اإلطار الضيق حلماية املتنافسني أنفسهم ليشمل كلّ املمارسات املخلّة          

باملنافسة مهما كانت طبيعتها أو كان مصدرها؛ ذلك أنّ هدفه يرمي إىل            

لتوازن العام للسوق خدمة    محاية املنافسة يف حد ذاا، و إىل ضمان ا         

للنظام العام اإلقتصادي و بقطع النظر عن مصاحل املتدخلني اإلقتصاديني          

الذّاتية الّيت نظّم املشرع آليات خاصة حلمايتها، و ال سيما بواسطة             

  من جملّة اإللتزامات و العقود،         91 و    90 و    82الفصول  

 .ة اجلنائية من ال141ّ إىل 138و كذلك الفصول من 
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 القسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالث

 القضايا المرفوضة شكالالقضايا المرفوضة شكالالقضايا المرفوضة شكالالقضايا المرفوضة شكال

 

 

  :2003 ماي 10 بتاريخ 2144القرار الصادر يف القضية عدد  – 1
أكّد الس مبناسبة نظره يف هذه القضية أن سحب الدعوى أو             

تقدمي املدعي ملطلب يف التخلّي عن دعواه، ال يقيد الس الذي ميكنه             

لذا فإن .قضية مىت توفّرت لديه شروط التعهد التلقائي مواصلة النظر يف ال

الس ال يصرح بقبول مطلب الرجوع يف الدعوى إالّ بعد التثبت من             

 .عدم وجود العناصر اليت تسمح له بالتعهد الذّايت للدعوى 
 

 :2003 ديسمرب 25 بتاريخ3147 القرار الصادر يف القضية عدد- 2
س يف هذا القرار برفض الدعوى شكال، إالّ أنّ                  لئن صرح ال  

هذه القضية أتاحت له فرصة البت يف مسألة مهمة تتعلّق بالسيادة من             

حيث اللّغة الرمسية الّيت يعتمدها الس، كما مكّنته من التطرق إىل             

 .مسألتني إجرائيتني 
 

 :          عن اللّغة املعتمدة يف رفع الدعاوى– أ     

        رفعت املدعية يف قضية احلال عريضتها، بعد حتريرها باللّغة            

فبادر الس مبطالبتها بتصحيح اإلجراء، مبقتضى مكتوب        .  الفرنسية

 . رمسي تبعه تذكري بنفس الصفة، بعد أن الزمت العارضة الصمت
        

لرد على    و مل يتردد الس، رغم دعوة مندوب احلكومة يف تقريره يف ا           

تقرير ختم األحباث إىل جتاوز ذلك العيب، من تأسيس مبدإ إجرائي على            

األصل يف إجراءات التقاضي لدى جملس       أصل دستوري فحواه أنّ     
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املنافسة أن تكون العرائض حمررة باللّغة العربية الّيت جعلها الفصل           

  .األول من الدستور اللّغة الرمسية الوحيدة للدولة
تخلص الس يف مرحلة ثانية من احللّ القانوينّ الّذي أعطاه       و اس 

إعراض املدعي عن تصحيح اخلطإ يف اإلجراءات،        هلذه القضية أنّ    

املأخوذ من رفع الدعوى بلغة أجنبية، رغم دعوته لذلك، يقتضي من           

 .الدائرة القضائية لس املنافسة رفض الدعوى شكال
 

 :عن اإلجراءات –ب 

    جاء يف الفقرة أعاله أنّ مندوب احلكومة طالب صلب                 

. ملحوظاته بتجاوز العائق الشكلي املتعلّق بتقدمي العريضة بلغة أجنبية         

فدعا إىل التطرق إىل أصل النزاع لتمكينه عند اإلقتضاء من إثارة              

الدعوى، أو إتاحة الفرصة للمجلس نفسه حتى يتعهد تلقائيا بالقضية           

 من قانون املنافسة و األسعار الّذي خيول للمجلس         11عىن الفصل   على م 

التعهد التلقائي بامللف يف صورة التخلّي، مثلما هو احلال يف القضية             

و الحظ أنّ الصورة الثّانية من الفصل املذكور ختول للمجلس           .  املاثلة

لنسبة التعهد التلقائي بسوق ذات صلة مما جيعل ذلك التعهد أسهل با            

 .لنفس السوق كما يف القضية الراهنة
 

      و قد ولّدت هذه الطّلبات تفصيل قاعدتني إجرائيتني، صارتا           

حتكمان التقاضي أمام جملس املنافسة، منذ صدور القرار موضوع الشرح          

 .املاثل
     

 أنّ الوزير املكلّف بالتجارة مؤهل            أما القاعدة األوىل، فجاء ا    

من قانون املنافسة و األسعار، لرفع      )  جديد  (11لى معىن الفصل    ع

الدعاوى أمام الس بقطع النظر عن مآل القضايا الّيت يقدمها             
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و بناء على ذلك،    .  األطراف، شريطة التقيد بآجال سقوط الدعوى     

 فإنه جيوز لإلدارة املبادرة بإثارة الدعوى صلب قضية مستقلّة حتى           

لك بعد احلكم يف القضية األوىل دون إمكانية جماتها مببدإ و لو كان ذ 

اتصال القضاء نظرا لعدم تطابق األركان الثّالثة لذلك املبدإ يف             

 و غين عن البيان أنّ عدم التطابق املومئ إليه يتعلّق بتغير              .القضيتني

ة قيامه  أطراف القضية، باعتبار أنّ الوزير املكلّف بالتجارة، يعد يف حال         

 . بقضية مستقلّة، طرفا جديدا ال عالقة له بالدعوى األوىل
 

         أما القاعدة اإلجرائية الثّانية، فجوهرها التعريف حباالت التعهد        

لقائييف حالتني          .  الت لقائيد التع حصر التعهلس أنّ املشرن افبي. 

ا و أنّ املبادئ العامة     يف ختلّي العارض عن دعواه علم     و تتمثّل األوىل    

لإلجراءات تقر بأنّ التخلّي ال ميكن أن يكون إالّ صرحيا و ال ميكن              

ممارسات تتعلّق بسوق أخرى     أما الصورة الثّانية، فتخص       .استنتاجه

 .خمتلفة عن السوق موضوع الدعوى لكنها ذات صلة مباشرة ا           

الراهنة، رفض الس   و أمام عدم توفّر هذين الصورتني يف القضية            

اإلستجابة لطلب مندوب احلكومة املشار إليه أعاله و متسك برفض            

 .                 الدعوى شكال
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 القسم الرابع القسم الرابع القسم الرابع القسم الرابع 

 القضايا المفصولة في األصلالقضايا المفصولة في األصلالقضايا المفصولة في األصلالقضايا المفصولة في األصل

 

 

  2003حقّق النشاط القضائي لس املنافسة تطورا ملحوظا سنة            

، مقارنة بالعشرية األوىل من     )5( قضايا    يف مخس  إذ متّت إدانة املخالفني   

عمل الس حيث مل يتجاوز فيها عدد القرارات اليت مت فيها احلكم              

 ) .6(بثبوت اإلدانة الست قضايا 
 

         و قد يرجع هذا التطور إىل عدة عناصر، أمهّها بداية انتشار             

         ة لدى اهلياكل املوكول هلا القيام بالدو قد  .  عاوىثقافة املنافسة خاص

متكّن الس  من إثراء فقه قضائه حبسب اإلشكاليات املطروحة عليه، مما            

 .أضفى على ذلك الفقه تنوعا ملحوظا من قرار إىل آخر
 

  :2003 مارس27 الصادر فيها القرار بتاريخ2137 القضية عدد -1
بالتجارة،          تعلّق األمر يف هذه القضية الّيت رفعها الوزير املكلّف          

 باتفاق مجلة من املؤسسات العاملة يف سوق النقل الربي ملاديت اجلري            

 و اإلمسنت باجلنوب الشرقي للبالد التونسية حول أسعار اخلدمات اليت          

و قد رعت هذا اإلتفاق الغرفة النقابية اجلهوية اليت متثّل مسدي           .  تقدمها

 . اخلدمات الضالعني فيه

بالتمعن يف هذا القرار، ميكن القول أنه أتاح للمجلس فرصة                   و  

 الّيت يوظّفها قانون املنافسة يف      املفاهيم الرئيسية كي يؤسس جلملة من     

كما متكّن الس من خالل     .  تناول اإلشكاليات الرئيسية املطروحة عليه      

افسة من غري   هذا القرار، أن حيدد صنفا من املخالفني ملقتضيات قانون املن         

 .  املمارسات املخلّة باملنافسة راعي الفاعلني األصليني، و نعين بذلك 
     



 38

 : تدقيق بعض مفاهيم قانون املنافسة–أ 

  تعلّق األمر يف هذه القضية بتعريف املؤسسة اإلقتصادية           

 .و بتفصيل اإلتفاقات املمنوعة
 

 :مفهوم املؤسسة اإلقتصادية •

 إحدى الشركات املطلوبة للمجلس، فرصة تعريف                 أتاح دفع 

فقد متسك نائب   .  مفهوم املؤسسة اإلقتصادية من منظور قانون املنافسة      

هذه الشركة بأنّ األفعال املقترفة كانت سابقة للوجود القانوينّ  ملؤسسته          

و أنه مل يثبت مشاركة أي شخص عن الشركة يف اإلتفاق املقدوح فيه،             

 .دم ثبوت الترفيع يف األسعارفضال عن ع
 

         و قد بدأ الس، بعد استقرائه ألوراق امللف، بدحض اإلدعاء          

املأخوذ من سبق األفعال املؤاخذ عليها للوجود القانوين للشركة، مثّ            

عرج لتفصيل القول يف مفهوم املؤسسة اإلقتصادية على معىن قانون            

فهوم املؤسسة اإلقتصادية ال يتحدد     ماملنافسة، مؤكدا باخلصوص أنّ     

وفقا ملعيار قانوينّ حبت و إنما بناء على معيار اقتصادي ال يستوجب             

و تأسيسا على هذا التدقيق، . بالضرورة توفّر عنصر الشخصية القانونية

فإنّ أحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة و األسعار املتعلّقة             

 تنطبق على مجيع الشركات و اهليئات       نافسة    باملمارسات املخلّة بامل  

 و التنظيمات و التجمعات مبختلف أنواعها و على كلّ األشخاص           

الّذين ميارسون نشاطا اقتصاديا يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو             

 اخلدمات، مهما كانت طبيعتهم عمومية أو خاصة، مادية أو معنوية،           

ظر عن شكلهم و عماو بقطع النا أو فعليا إذا كان وجودهم قانوني. 
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و لعلّ هذا التوسع من قبل الس يقطع مع غلبة الشكليات،                    

حممول على جملس املنافسة    بآعتباره يرجح الفعل و الواقع، نظرا ملا هو         

من واجب محاية النظام العام اإلقتصادي الّذي يفرضه نظام اقتصاد            

نعكاسات الوخيمة اليت ميكن أن تلحق باإلقتصاد       السوق، فضال على اإل   

 .الوطين و باملستهلكني جراء املمارسات املخلّة باملنافسة 
 

 :يف تفصيل اإلتفاقات املمنوعة •

         جاء تفصيل القول يف هذا الباب إجابة على دفع بعض املدعى            

 ألسعار عليهم الّذين أكّدوا أنّ اهلدف من اتفاقهم هو احملافظة على ا            

 . و ليس عرقلة املنافسة
 

         فقد أقر الس أنّ قواعد املنافسة ال تتناىف مع التصريح بشرعية           

بعض اإلتفاقات إذا كانت ال ترمي إىل عرقلة تطبيق قواعد املنافسة، بل            

إىل حتقيق النجاعة اإلقتصادية كالتقليص من التكلفة أو الرفع من طاقة            

إالّ أنّ نفس القواعد متنع على املؤسسات       .  سني اجلودة اإلنتاج أو حت  

كلّ تفاهم من شأنه اإلخالل بالتوازن العام للسوق سواء           اإلقتصادية

 . من حيث موضوعه يف حد ذاته أو بفعل اآلثار املترتبة عنه
 

و يعلّل الس موقفه هذا بأنّ مبدأ احلرية الّذي وضع أركانه                     

 يقترن بالضرورة بقاعدة    1991 جويلية   29 املؤرخ يف    64دد  القانون ع 

اعتماد املنافسة احلرة لتحديد األسعار، األمر الّذي يستوجب التصدي          

لكلّ ما من شأنه أن يؤدي إىل حتديد مصطنع لألسعار، كلجوء              

املتدخلني اإلقتصاديني إىل التفاهم و اإلتفاق مثلما هو احلال يف القضية            

 .ثلةاملا
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         و ميضي الس يف حتديد موقفه مصرحا بأنّ جرمية اإلخالل           

 :بقواعد املنافسة تتحقّق بإحدى وسيلتني

ثبوت إبرام إحدى املؤسسات التفاق يرمي إىل تعطيل آليات السوق                 -

،و سريها العادي 

 .أو بثبوت حصول التطبيق الفعلي لذلك اإلتفاق -

         

  و بناء على ما تقدم، يضع الس مبدأ يتعلّق ذه املمارسات،                   

أنّ قيام جرمية اإلخالل باملنافسة يف مادة اإلتفاقات احملظورة، ال          مفاده  

تطبيق (  باحلدث الواقعي   )  اإلتفاق  (  يشترط اقتران العمل القانوينّ     

أو تطبيقه الفعلي إذ يكفي ثبوت إبرام اإلتفاق املخلّ باملنافسة     ،  )اإلتفاق  

إالّ أنّ إحجام املخالف عن التطبيق، يعد من        .  حتى يتحقّق القيام باجلرمية   

عناصر تقدير العقوبة اليت يلجأ إليها قاضي املنافسة يف اتجاه ختفيف             

  .شدا و درجتها
 

    : عن مفهوم راعي املمارسات املخلّة باملنافسة– ب

 و من أوراق امللف أنّ اإلتفاق موضوع        ثبت من إقرار املخالفني           

القضية، حظي برعاية الغرفة النقابية اجلهوية لناقلي البضائع عرب             

 .الطّرقات
 

ذلك أنّ الغرفة رعت    رئيسيا           و قد اعترب الس هذا الدور        

.            اإلجتماع الّذي متّ فيه ذلك اإللتزام و عملت على توزيع جداول منه            

 بذلك اتضح دورها الفاعل باعتبارها دافعا للمخالفني يف املضي يف            و

خمالفتهم، و ملسامهتها املادية يف إجناح اخلروج عن مقتضيات قانون            

 . املنافسة و األسعار
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         و على أساس ما ذكر، مل جيد الس بدا من اعتبار الغرفة              

، التجأ يف تقدير العقوبة اليت      و ملّا مل يكن هلا رقم معامالت ذايتّ       .  خمالفة

من قانون  )  جديد  (34سلّطها عليها إىل أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل         

يف صورة ما إذا كان املخالف      :"  املنافسة و األسعار الّذي ينص على أنه      

ألحكام الفصل اخلامس من اهليئات أو الذّوات الّيت ليس هلا رقم              

 1000طية مالية تتراوح بني       معامالت ذايتّ، تكون العقوبة خب      

 دينار و ذلك بغض النظر عن العقوبة الّيت تسلّط على             50.000 و  

 ". منظوريها املخالفني بصفة فردية
  

دور الراعي للممارسات           و قد قدر الس يف القضية املاثلة أنّ         

 ، ملخالفة ملقتضيات قانون املنافسة و األسعار الّذي لعبته الغرفة            ا

و مسامهتها املادية يف إجناز اإلتفاق جيعالا ضالعة بصفة رئيسية يف تلك            

املخالفة، األمر الّذي يربر تسليط خطية عليها على معىن أحكام الفقرة            

من قانون املنافسة و األسعار املذكورة       )  جديد  (34الثّالثة من الفصل    

 .أعاله
 

  :2003جويلية 17 بتاريخ الصادر فيها القرار2136القضية عدد -2
         متثّلت املؤاخذة الوحيدة يف هذه القضية يف ما ادعته العارضة من           

 استغالل الشركة املدعية ملركز هيمنتها على سوق مواد التنظيف املرتيل          

و ذلك من خالل تأخرها يف الرد على طلبها خبصوص إطالعها على             

يع اخلاصة ا و منح ختفيضات متييزية       أسعار البيع باجلملة و سياسة الب     

 . لبعض احلرفاء
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         و انطالقا من حدود الدعوى املاثلة متحورت إضافة القرار املاثل          

يف تعريف مركز اهليمنة على السوق، و تأكيد مبدإ التوسع يف الدعوى،            

 . و ضبط معايري تقدير العقوبة
 

 :وق  تعريف مركز اهليمنة على الس-    أ 

         واصل الس يف هذا الصدد على نفس النهج الّذي خطّه لنفسه           

إذ .  2002 ديسمرب   19 بتاريخ   2135يف القرار الصادر يف القضية عدد       

 . سبق له التعريف مبفهوم اهليمنة على السوق يف القرار املذكور
 

        لس هلذا املفهوم، لوصف مكانة املدعى عليها يف            و قد التجأ ا

و خيلص من هذا القرار     .  السوق املعنية بالقضية موضوع التحليل الراهن     

أنّ وجود مؤسسة يف مركز هيمنة على السوق ال يتحقّق إالّ مىت              

كانت تلك املؤسسة متلك قدرا من القوة اإلقتصادية اليت متنحها            

ني و املستهلكني   استقاللية التصرف و التعامل مع احلرفاء و املنافس        

 وفقا إلرادا املنفردة دون اخلضوع إىل ضغوطات السوق             

 و متطلّباا يف قطاع معين، بكيفية جتعلها قادرة على فرض شروطها           

 و التحكّم يف آليات السوق و التأثري اجلذري على وضعية املتعاملني           

وجي أو أسلوا فيها، و ذلك حبكم أمهية نصيبها منه أو تفوقها التكنول        

 . التجاري أو مواردها املالية أو متركزها اجلغرايف
 

عنصر اهليمنة    كما أكّد الس، مبناسبة نظره يف هذه القضية أنّ                 

ال يشكّل يف حد ذاته خرقا لقواعد املنافسة و أنه ال يصري خمالفة إالّ               

ن شأا أن تؤول    إذا اقترن بثبوت قيام املؤسسة املهيمنة مبمارسات م       

 . إىل إزاحة املنافسني أو عرقلة السري الطّبيعي لقواعد املنافسة
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         و خلص الس تطبيقا هلذه املعايري إىل أنّ املؤسسة املدعى عليها           

هي فعال يف مركز هيمنة على السوق، إالّ أنّ األفعال الّيت تعيبها عليها              

عن كوا من العناصر املوضوعية يف      املدعية جمردة من الصحة، فضال      

السياسة التجارية املعتمدة منها، و اليت تستند إىل معايري موضوعية ملنح            

التخفيضات التجارية و حتديد مستواها و ذلك بالتفريق بني احلرفاء            

 . حسب حجم الكميات املشتراة
 

 ح الدعوى،           إالّ أنّ الس مل يكتف برد مآخذ عريضة افتتا          

و واصل النظر فيما أفرزه التحقيق يف القضية، من ممارسات خملّة باملنافسة 

 .  أتتها الشركة املدعى عليها
 

 : إرساء مبدإ التوسع يف الدعوى -ب     

         برز للمجلس أثناء التحقيق يف الدعوى و خاصة من العقود الّيت           

خرية أبرمت مع عدة موزعني عقودا تتضمن أدلت ا املدعية، أنّ هذه األ

 :بنودا حصرية منها باخلصوص 
 

أن خيصص املوزع شاحنات ال حتمل إالّ إنتاج الشركة           -

املدعية و عدم استعماهلا ألي غرض آخر و حتديد ذلك             

 اإلستعمال يف املنطقة أو املناطق احملددة،

إلتفاق أن يتم توزيع تلك املنتوجات حسب شروط يتم ا         -

 عليها و حتدد مبقتضاها املناطق و األسعار،

أن تلتزم الشركة املوزعة بعدم بيع البضاعة ألي شخص          -

 ....من املوزعني اآلخرين

 

          و قد اعترب الس أنّ العقود املذكورة حتد من حرية املنـافسة 
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 الطّبيعي حبكم موضوعها و آثارها، و تعرقل حتديد األسعار حسب السري      

لقاعدة العرض و الطّلب و تتضمن مراقبة تسويق مواد التنظيف مع             

و على أساس ما ذكر وجه الس للشركة         .  تقاسم السوق جغرافيا  

 املدعى عليها أمرا بوضع حد لتلك اإلتفاقيات و الكف عن تطبيقها             

 .و سلّط عليها خطية مالية قدرها مخسة و سبعون ألف دينار
 

و جيد هذا القرار أمهيته يف جتاوز الس ملا أثارته املدعية من                     

ممارسات، للنظر يف أخرى ثبتت لديه أثناء التحقيق يف القضية، قاطعا           

بذلك مع املبدإ اإلجرائي املنطبق يف القضاء العادي و املتمثّل يف مبدإ            

 .رسوخ الدعوى و التقيد بالطلبات 
 

د وردت حيثية الس املؤسسة ملبدإ التوسع يف الدعوى           و ق         

حيث دأب  :"  شاملة و معلّلة بصورة تكفي بذاا، مصوغة كما يلي         

جملس املنافسة يف عمله القضائي، استنادا إىل املبادئ العامة الّيت تسوس            

قانون املنافسة و بناء على ما منحه املشرع من صالحيات ترمي إىل              

يات السوق خدمة للنظام العام اإلقتصادي، على اعتبار أنّ رفع          محاية آل 

جتعله يتعهد بالسوق موضوع القضية برمتها، دون        الدعاوى أمامه   

التقيد بالطّلبات و املطاعن و األسانيد و األسباب املثارة و دون             

اإلقتصار على األطراف الواردة أمساؤهم بالعريضة، مبا جييز له عمال           

جراءات التوجيهية و اإلستقصائية املتبعة لديه، التوسع يف الدعوى         باإل

و إعادة تكييف الوقائع و اإلذن جبميع وسائل البحث الرامية إىل             

 ". ضمان حسن سري السوق موضوع الدعوى
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 : ضبط معايري تقدير العقوبة -ج    

 فسة من قانون املنا   )  جديد  (34         جاءت عبارة الفصل      

و األسعار ناصة باخلصوص على سلّم خطايا مالية يصل إىل مخسة باملائة            

من رقم معامالت املخالف للسنة املالية املنقضية، تاركا للمجلس حرية          

لذلك، كان من املالئم وضع معايري تساعد        .  التعامل مع هذا السلّم   

 . القاضي يف حتديد اخلطية ارتفاعا و اخنفاضا
    

يتم بالنظر إىل   تقدير اخلطايا   و قد استقر فقه قضاء الس على أنّ               

 :عدة اعتبارات، منها 

  خطورة األفعال املقترفة،-

  حجم الضرر الالّحق باإلقتصاد،    -

  مكانة املؤسسة املخالفة و موقعها بالسوق،-

خالفات  مقدار الفوائد و األرباح الّيت جنتها املؤسسة املخالفة من امل           -

 املرتكبة،

  
، فريى الس يف التعاون معه              أما بالنسبة للتخفيف من اخلطية    

أثناء التحقيق أو إمداده بوثائق أو معلومات مل تكن حبوزته، مربرين             

كافيني للتخفيف من وطأة اخلطية على املؤسسة املخالفة و املتعاونة معه،           

 . ضوع التحليل املاثلمثلما هو احلال يف القضية مو
 

 

 

 

 

 

 

 



 46

 

  :2003 سبتمرب25 الصادر فيها القرار بتاريخ2139 القضية عدد  -3

          جارة ضداهنة اليت رفعها الوزير املكلّف بالتة الرتتعلّق القضي         

جمموعة من أمناء السفن، برصد اتفاق عقدوه و وزعوا إثره منشورا،            

تماعهم من نظرائهم على التطبيق املوحد       حيثّون فيه من ختلّف عن اج      

 .  للتعريفات اخلاصة باخلدمات اليت يوفّروا للناقلني البحريني
 

          جاءت ذا القرار مجلة من املسائل منها ما هو مستحدث            

 .و منها ما هو تأكيد لفقه قضاء متواتر
 

 : عن صفة رافع الدعوى–    أ 

كومة بضرورة تصحيح صفة القائم بالدعوى               متسك مندوب احل  

بآعتبار أنّ الّذي قام ا هو وزير التجارة مثّ صار أثناء نشر القضية و بعد     

 .إعادة هيكلة احلكومة، وزير السياحة و التجارة و الصناعات التقليدية
 

         و قد رأى الس، أنّ القائم بالدعوى آكتسب الصفة اجلديدة          

ضى أمر الحق لرفع الدعوى، و أالّ تأثري ملا ذكر على صحة القيام              مبقت

من قانون املنافسة و األسعار قد أسبغ صفة      )  جديد  (11طاملا أنّ الفصل    

القيام بالدعاوى أمام جملس املنافسة على الوزير املكلّف بالتجارة و بقطع           

 . النظر عن احلقائب األخرى الّيت قد يتوالّها باحلكومة
 

 : عن العناصر املكونة لإلتفاقات احملظورة-    ب

         دفع حمامي أحد األطراف بأنّ منوبه مل يطبق اإلتفاق على            

 . توحيد التعريفات املطبقة يف القطاع
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      فجدد الس ما كان أسس بنيانه يف القرار الصادر يف القضية عدد            

 رح أنّ جرمية اإلخالل باملنافسة     فص  .  2003 مارس   27 بتاريخ   2137

تتحقّق إما بثبوت إبرام مؤسستني أو أكثر التفاق        )  يف مادة اإلتفاقات    (  

يرمي إىل عرقلة حرية املنافسة و تعطيل آليات السوق و إما بثبوت              

حصول التطبيق الفعلي حملتوى ذلك اإلتفاق، و ال يشترط لقيامها اقتران           

 . احلدث الواقعيالعمل القانوينّ ب
 

 : عن عنصر اإلرادة يف مادة اإلتفاقات احملظورة-    ج 

         متسك نائب املؤسسات املدعى عليها بعدم توفّر اإلرادة من           

 من  5جانب منوباته، مبقولة أنّ املشرع التونسي اشترط صلب الفصل           

        رحية و احلرى     قانون املنافسة و األسعار توفّر اإلرادة الصفاق ما حتة يف ات

 .يعترب مانعا لقواعد املنافسة و هو ما مل يتوفّر يف قضية احلال 
    

آستقر فقها و قضاء، أنّ             فكان رد الس على هذا الدفع، أنه        

اإلتفاقات املخلّة باملنافسة هي اليت يكون موضوعها خمالفا لقواعد           

 السوق و التأثري على حرية      املنافسة أو اليت من شأا تعطيل آليات      

             املنافسة فيها، بقطع النظر عن توفر عنصر النية من عدمه، إذ آستقر

فقه قضاء  هذا الس على آعتبار أنّ آنعدام النية ال يعفي املؤسسة              

املذنبة من املؤاخذة  على آقترافها ملمارسات خملّة باملنافسة، دون أن            

 اإلعتبار  عند تقدير حجم      حيول ذلك من أخذ العنصر املذكور بعني      

 .العقوبة و درجتها 
 

   و قد دعم الس اتجاهه هذا ، بالقول إنّ اإلتفاق موضوع                  

 القضية الراهنة، يشكّل حبكم موضوعه ممارسة خملّة باملنافسة، فضال عن 
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أنه ثبت من التحقيق أنّ تطبيقه الفعلي أفضى إىل نتائج وخيمة انعكست            

 . سوق النقل البحري عامة و أضرت باإلقتصاد الوطينسلبا على
 

 عن اإلتفاقات املمنوعة و نظام األسعار املطبق بالسوق املعنية            -    د  

 :بالقضية

         متسك نائب املؤسسات املدعى عليها بأنه يوجد سقف أقصى          

 مارس           09لألسعار بالنسبة للخدمات احملددة بالقرارين املؤرخني يف          

أما يف ما عداها من اخلدمات األخرى و اليت تسديها هذه                1999

الشركات حسب جمال تدخلها كأمني سفينة أو كأمني محولة فإنها تبقى           

               ه حيقايل فإنة األسعار و هي حرية مطلقة و بالتخاضعة ملبدإ حري

 . لألطراف اإلتفاق بشأا
 

    لس هذه الفرصة ليفيض يف بيان العالقة بني                  و قد انتهز ا

 من قانون املنافسة   )  جديد(املنافسة من جهة وخاصة الفصل اخلامس        

و األسعار  و نظام األسعار املنطبق على السوق املعنية بالقضية من جهة             

 .  أخرى
 

أنّ التسليم بأنّ            و قد جاء يف معرض رده على هذا الدفع،            

 أتتها املؤسسات املذنبة تشكّل خمالفات اقتصادية تقع         األعمال اليت 

 حتت طائلة العقوبات اجلزائية املنصوص عليها بقانون املنافسة           

و األسعار، ليس من شأنه أن حيول دون تكييفها يف اآلن ذاته بأا              

من القانون  )  جديد(ممارسات خملّة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس        

 هلا حبكم موضوعها أو بفعل اآلثار املترتبة عنها،         املذكور ، كلّما كان   

 .تأثري على حرية املنافسة أو التوازن العام للسوق
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         و أكّد الس، أنّ املمارسات اليت صدرت عن  املؤسسات            

 من قانون املنافسة  )  جديد    (  5املدعى عليها تسوسها أحكام  الفصل       

ت الصرحية أو الضمنية الرامية إىل منع        متنع اإلتفاقا  و األسعار اليت    

تطبيق قواعد املنافسة يف السوق أو احلد منها أو اخلروج عنها  وذلك             

بقطع النظر عن نظام األسعار املنطبق إن كان حرا أم مؤطّرا، ضرورة            

أنّ حرية األسعار تقتضي فسح اال أمام املنافسة و التقيد بآليات            

صوص قاعدة العرض و الطّلب، و هو ما يتناىف مع          السوق و منها باخل   

كلّ حماولة أو عملية تنبئ عن وجود تواطئ أو تفاهم يستهدف حرية            

املنافسة يف السوق، حىت و لو تعلّق ذلك األمر ببضاعة أو خدمة              

 .ختضع إىل نظام السعر األقصى
 

متنع          و بذلك، يكون الس قد أضاف لبنة جديدة يف فقه قضائه        

مبوجبها اإلتفاقات، صرحية كانت أم ضمنية، حتى و لو تعلّق األمر             

بقطاع خيضع إىل نظام السعر األقصى، ضرورة أنّ هذا األخري يسمح            

امش ربح ميكن للمتنافسني أخذه بعني اإلعتبار يف ضبط سياسام            

صى التجارية من حيث األسعار املطبقة مع اإللتزام باحترام احلد األق           

 . لذلك النظام 
 

 : عن معايري تسليط اخلطايا املالية-   هـ

         أعرضت إحدى الشركات املدانة عن مد الس مبوازنتها املالية         

، رغم مطالبتها بذلك و حترير حمضر حبث ضدها من قبل            2001لسنة  

 .أعوان املراقبة اإلقتصادية
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 2136ق له أن وضعها يف القضية عدد      و تطبيقا للمعايري الّيت سب           

 ، أفرد الس    2003 جويلية    17الصادر فيها القرار بتاريخ       

 الشركة املماطلة بأقصى نسبة مقررة للخطية املالية و هي              

 من رقم معامالا للسنة املنقضية، على خالف الشركات           %  5

رقم  من   %  2األخرى املتعاونة الّيت سلطت عليها خطية بنسبة          

  . املعامالت
 
  :2003سبتمرب 25 الصادر فيها القرار بتاريخ 2142 القضية عدد -4

         مثّلت هذه القضية سابقة أمام جملس املنافسة ملّا طرحت أمامه           

إشكالية جتمع الشركات و مقتضيات قانون املنافسة، فضال عن شرح           

   رار، إجابة على سؤال    و إنّ يف هذا الق    .  مفهوم مركز اهليمنة اجلماعي

 .مبدئي يتعلق مبغزى املنافسة و أهدافها 
 

 :   مغزى املنافسة-   أ 

         أحال الس يف هذا القرار بصفة عرضية، إىل الغاية الّيت من            

أجلها أقر مبدأ حرية املنافسة، و ذلك بغرض بيان حياد املؤسستني             

 . اخلطية عليهمااملخالفتني عن تلك الغاية و من مثّ تسليط
  

مبدأ         و قد أفصح الس عن موقفه يف هذا الصدد مذكّرا  بأنّ              

حرية املنافسة الّذي يعترب من األسس الّيت يقوم عليها اقتصاد السوق،           

يرمي أساسا إىل دفع املؤسسات إىل حتسني استغالل مواردها، و حتقيق           

، مبا يعود بالفائدة على     جودة أرفع و أسعار أرفق، و اختيارات أرحب       

 .    املستهلك
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 : جتمع الشركات و مقتضيات قانون املنافسة-ب 

         متيزت هذه القضية باشتراك مؤسستني مستقلّتني قانونيا، يف          

ممارسات خملّة باملنافسة يف قطاع البلّور املصحح للنظر، صناعة بالنسبة           

 .انيةلألوىل و توزيعا بالنسبة للثّ
 

 من رأمسال   %  70         و قد برز للمجلس أنّ الشركة املصنعة متلك         

الشركة املوزعة، و أنهما متحدتني يف جهاز التصرف و مصادر التمويل،     

و استخلص الس من    .  كما أنّ املدير املساعد لألوىل، هو وكيل الثّانية       

جتمع   مفهومعريف  هذه املعطيات استجابة املؤسستني املخالفتني لت       

 من جملّة الشركات التجارية الّذي ينص       461الوارد بالفصل   الشركات  

جتمع الشركات هو جمموعة من الشركات لكلّ واحدة منها         :"  على أنّ 

 شخصيتها القانونية تكون مرتبطة مبصاحل مشتركة و متسك إحداها،          

ا القانوينّ أو الفعلي     و تسمى الشركة األم، بقية الشركات حتت نفوذه       

و يالحظ الس أنّ    ".  و متارس رقابتها بشكل يؤدي إىل وحدة القرار       

إكتساب الشركات املخالفة صفة جتمع شركات، ال يعفيها من واجب  

  عمال بأحكام قانون املنافسة       احترام مقتضيات قانون املنافسة،    

 .  تجارية من جملّة الشركات ال464و األسعار و مقتضيات الفصل 
  

        و انطالقا من هذه اخلالصة األوىل، و بناء على ما كان توصل             

 2137القضية عدد   (  إليه خبصوص حتديد أشخاص قانون املنافسة         

، يعود الس ليذكّر بأنّ       )2003 مارس   27الصادر فيها القرار بتاريخ     

 إالّ أنه يأخذ    قانون املنافسة و لئن كان يتسع ملصطلح جتمع الشركات،        

 . جتمع املؤسساتمبفهوم أوسع و أمشل منه، هو 
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و يتناغم تعريف هذا املصطلح مع ما كان نطق به فقه قضاء الس،                 

 تعريف جتمع   حبيث أنّ .  فيما يتعلّق مبصطلح املؤسسة اإلقتصادية     

املؤسسات ال يقتصر على الشركات خفية اإلسم وحدها، بل ميكن           

لى مجيع أصناف الشركات مهما كان شكلهـا و على         أن ينسحب ع  

األشخاص الطّبيعيني و كلّ الذّوات الّيت متارس نشاطا اقتصاديا يتعلّق          

باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات، أو الّيت حتشر نفسها فيه سواء كان            

 .وجودها فعليا أو قانونيا
  

 أنّ جتمع املؤسسات           و انطالقا من هذا التعريف، خلص الس إىل       

يتحقّق قانونيا و فعليا من وجهة نظر قانون املنافسة  كلّما عمدت عدة             

مؤسسات مستقلّة عن بعضها قانونا لكنها مرتبطة فيما بينها بعالقة            

هيكلية أو مالية، إىل العمل بصفة مجاعية يف سوق معينة، معتمدة              

 من أجل خدمة مصاحلها      التكاتف و التنسيق املتواصل لنشاطها،     

 .املشتركة
 

         و قد فتح هذا التعريف للمجلس طريقا لإلحاطة مبفهوم مركز          

اهليمنة اجلماعي. 
 

 : مفهوم مركز اهليمنة اجلماعي-   ج 

         انطلق الس من اهليكلة القانونية و املالية و اإلدارية للمؤسستني       

 الّيت عاينها ضدها، كفرضها على املتعاملني املخالفتني ، و من املمارسات

عدة شروط جمحفة مل تترك هلم خيارا آخر غري القبول بالشروط العامة             

للبيع، و اإلذعان حلقّها يف تغيري األسعار مىت شاءت و دون سابق إعالم،             

 .ليعرف هذا املفهوم املستقر يف الفقه و القضاء املقارنني
 



 53

ميكن لتجمع  لك كلّه، اعترب الس أنه                 و على أساس ذ    

 ل إىل مركز هيمنة مجاعيسات الّذي سبق شرحه أعاله، أن يتحواملؤس

كلّما كانت املؤسسات املكونة له متلك جمتمعة، حبكم العالقة اهليكلية          

أو املالية اليت تربط بينها، و بفضل التنسيق و التكامل الّذي تتوخاه             

قتصادية، القدرة على تبني موقف موحد جتاه السوق،        يف سياستها اإل  

تستطيع فرضه على املنافسني و احلرفاء و املستهلكني وفقا إلرادا           

وحدها، شريطة أالّ تكون تلك العالقة قد بلغت درجة اإلندماج            

الكلّي اليت جيوز معها اعتبار تلك املؤسسات ذاتا واحدة وفقا للمعيار           

 . بح وضعية اهليمنة عندها فردية و ليست مجاعيةاإلقتصادي حبيث تص
 

و مل يغفل الس عن التذكري بأنّ عنصر اهليمنة، حتى يف حالة                     

اهليمنة اجلماعية، ال ميثّل يف حد ذاته خرقا لقواعد املنافسة، إالّ إذا اقترن             

          سات املهيمنة، مبمارسات من شأسة أو املؤسا أن  بثبوت  قيام املؤس

 . تؤول إىل املساس حبرية املنافسة أو عرقلة السري الطّبيعي آلليات السوق
 

 ديسمرب  25 الصادر فيها القرار بتاريخ       2145 القضية عدد      -5

2003 :  

تأيت أمهية هذا القرار، من تعلّقه بأهم آلية تنفّذ ا ميزانية الدولة                     

كما يسترعي اإلنتباه فيه تعلّق الصفقة      .  يةو نعين بذلك الصفقات العموم    

و تعرض الس فيه    .  مبادة ختضع لتأطري سعرها من السلطات العمومية      

 كذلك إىل عنصر اإلرادة يف املمارسات املخلّة باملنافسة              

 . و إىل معايري حتديد اخلطية
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 : خضوع الصفقات العمومية ملقتضيات املنافسة-    أ 

ر الس يف ديباجة هذا القرار مبا للمنافسة من أمهية يف                      ذكّ

فاعتربها من املقومات   .  املنظومة  التشريعية و الترتيبية للصفقات العمومية      

األساسية اليت حتكم نظام الصفقات العمومية ألنها متكّن من احلصول           

ني أمام  على أحسن العروض و أنسبها، و تضمن املساواة بني املتنافس          

و استعرض الس من باب التدعيم أحكام الفصل         .  الطّلبات العمومية 

ال تعقد  :"   من جملّة احملاسبة العمومية الّيت جاء ا باخلصوص أن            100

 ...". الصفقات إالّ بعد التنافس

 

 أفريل  22 املؤرخ يف    442 من األمر عدد     39جاء بالفصل              كما

تربم الصفقات بعد الدعوة    :"  لنزاع الراهن ما يلي    املنطبق على ا   1989

  ...".إىل املنافسة
 

              شريع قارجاه يف التذكري بأنّ هذا اإلتو لعلّه من املفيد الت          

 2002 ديسمرب   17 املؤرخ يف    3158من ذلك، أنّ األمر عدد      .  و متواتر 

لسابع،  الصفقات   املتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، أخضع  يف فصله ا        

  .اللّجوء إىل املنافسةالعمومية إىل ثالثة مبادئ، أحدها 
 

         و مل يفوت الس الفرصة كي يبسط الغاية اليت من أجلها             

حرص املشرع على إذكاء روح املنافسة عند إبرام الصفقات العمومية،           

        املت ن أنّ هذا احلرص هو امتداد للمنهج اإلقتصاديامي إىل    فبيبع، و الر

رسم معامل سوق حتكمها قاعدة العرض و الطّلب، و هو ما يستدعي             

و يستعرض الس، من    .  التصدي لكلّ املمارسات املخلّة حبرية املنافسة     

خالل ما توفّر له من جتارب داخلية و مقارنة،أنّ هذه املمارسات ميكن            

 :أن تتخذ أحد األشكال التالية
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 ذي يهدف إىل تعيني فائز بالصفقة بصفة مسبقة،             اإلتفاق الّ-

  اتفاق مقدمي العروض على تقدمي عروض متشاة، -

 تقدمي عروض جماملة ال تكون فيها ملقدم العرض ال النية و ال الرغبة يف -

 . املشاركة يف الصفقة بل غايته من ذلك جماملة املنافس

دة قريبة من واقع الصفقة إالّ أنها         تقدمي عروض تغطية، تكون عا      -

درست بصفة مسبقة من طرف مقدمي العروض لكي يرسي العطاء على           

أحدهم مقابل حصول اآلخرين على جزء منه من قبل الفائز بالصفقة، أو           

اإلنتفاع بالتناوب بنفس ذلك األسلوب يف العروض الالّحقة أو بالنسبة          

 . ةلعروض أخرى يف مناطق جغرافية خمتلف
 

         و قد اعترب الس يف القضية الراهنة أنّ تقدمي عروض تغطية من            

املدعى عليهم يرمي يف حقيقة األمر إىل إعاقة السري العادي لقواعد             

نظرا إىل كونه يؤدي إىل إيهام اإلدارة صاحبة العرض            املنافسة،  

ال أنهم  العمومي بوجود منافسة حقيقية بني املدعى عليهم، و احل          

تواطؤوا على تقدمي عروض مفتعلة لتمكني أحدهم من الفوز باملناقصة          

 .وفقا للثّمن الّذي حدده
 

         و على ذلك األساس اعترب الس أنّ اإلتفاقات يف مادة             

الصفقات العمومية، حمظورة على معىن قانون املنافسة و األسعار، األمر          

    .هالّذي جيعلها من مشموالت واليت
 

 : عن عنصر النية يف مادة اإلتفاقات احملظورة-    ب 

 جانب  ن         متسك نائب أحد املخالفني بعدم توفّر عنصر النية م         

 .منوبه، مبقولة أنه أمي جيهل القراءة و الكتابة 
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         فكان رد الس على هذا الدفع مواصلة ملا سبق له أن أرساه من 

آستقر فقها و قضاء، أنّ اإلتفاقات      ذلك أنه   .   اخلصوص مبادئ يف هذا  

املخلّة باملنافسة هي اليت يكون موضوعها خمالفا لقواعد املنافسة أو           

اليت من شأا تعطيل آليات السوق و التأثري على حرية املنافسة فيها،            

بقطع النظر عن توفر عنصر النية من عدمه، إذ آستقر فقه قضاء  هذا              

عتبار أنّ آنعدام النية ال يعفي املذنب من املؤاخذة  على           الس على آ  

آقترافه ملمارسات خملة باملنافسة، دون أن حيول ذلك من أخذ العنصر           

 .املذكور بعني اإلعتبار  عند تقدير حجم العقوبة و درجتها 
 

 : عالقة املنافسة بنظام تأطري األسعار –   ج 

نعدام املنافسة يف السوق املعنية               متسك نائبا املدعى عليهما با     

 .بالقضية لوجود سعر أقصى لبيع منتوج اخلبز
  

و قد بين الس أنّ األسعار اخلاضعة للمصادقة اإلدارية ال                   

 . تنفي املنافسة، طاملا أنّ هناك هامش ربح ميكن للمنتج التصرف فيه
  

 23 املؤرخ يف    1996دد          و جيد موقف الس أصال له يف األمر ع        

 املتعلّق باملواد و املنتوجات و اخلدمات املستثناة من نظام          1991ديسمرب  

من الفصل  "  ب"فقد جاء بالفقرة    .  حرية األسعار و طرق تأطريها     

السابع منه، أنّ ضبط أسعار بيع املنتوجات و البضائع املصنوعة أو احملولة            

دارية، يتم اعتمادا على الربح اخلام      حمليا و اخلاضعة لنظام املصادقة اإل     

احملدد حسب كلّ جمموعة من أصناف املنتوجات و املتكون من             

 .  املصاريف العامة و الربح الصايف
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 : عن معايري تسليط اخلطايا املالية-    د 

 2136القضية عدد              تطبيقا للمعايري الّيت سبق له أن وضعها يف       

، أفرد الس الفاعل     2003 جويلية   17يها القرار بتاريخ     الصادر ف 

األصلي و الطّرف األساسي الّذي حبك العناصر الّيت شكّلت الفعلة            

موضوع النزاع، بعقوبة أشد من العقوبة املسلطة على املتواطئني معه،           

متثلت يف ضعف النسبة املئوية من رقم املعامالت باملقارنة مع شريكيه            

  بذلك، سلّط الس على الفاعل األصلي خطية مالية قدرها           و.  فيها

من رقم    %  2 من رقم معامالته، يف حني مل تبلغ تلك اخلطية إالّ            %  4

 .  معامالت الشريكني
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 القسم الخامس القسم الخامس القسم الخامس القسم الخامس 

 المبادئ فقه القضائيةالمبادئ فقه القضائيةالمبادئ فقه القضائيةالمبادئ فقه القضائية

 

 2137::::عدد القضية عدد القضية عدد القضية عدد القضية 

 2003 مارس  مارس  مارس  مارس 27::::تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

 تجارة ضد مجموعةتجارة ضد مجموعةتجارة ضد مجموعةتجارة ضد مجموعةالوزير المكلف بالالوزير المكلف بالالوزير المكلف بالالوزير المكلف بال: : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

 من شركات نقل البضائعمن شركات نقل البضائعمن شركات نقل البضائعمن شركات نقل البضائع

 

  خدمات نقل اإلمسنت :القطاع 

 إتفاق خمل باملنافسة  : موضوع القضية  

  قبول الدعوى شكال و أصال :مآل القضية   

  خدمات، نقل، إمسنت، إتفاق، سوق            :املصطلحات املفاتيح  

  مرجعية، تفاهم، غرفة نقابية، مؤسسة،  شخصية   

               قانونية، ذات عمومية، تطبيق فعلي، توجيه أمر،  

 .                             خطية، إعالم، منظمة مهنية 

 :املبادئ 

  مفهوم املؤسسة اإلقتصادية ال يتحدد وفقا ملعيار قانوين حبت           .1

     و إمنا بناء على معيار إقتصادي ال يستوجب بالضرورة توفـر

 .ة القانونية يف الذوات اخلاضعة لقانون املنافسة     الشخصي

 قانون املنافسة ينطبق على مجيع الشركات و اهليئات           .  2

       و التنظيمات و التجمعات مبختلف أنواعها و على كــل

  الذين ميارسون نشاطا إقتصاديا يتعلق باإلنتاج أو      األشخاص
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  عمومية أو خاصة،   التوزيع أو  اخلدمات، مهما كانت طبيعتهم

   مادية أو  معنوية، و بقطع  النظر عن شكلهم  و  عما  إذا كان

 .   وجودهم قانونيا أو واقعيا 

 .مبدأ حرية األسعار يقتضي بالضرورة آحترام قواعد املنافسة.  3

جرمية اإلخالل بقواعد املنافسة تتحقق إما بثبوت  إبرام إحدى    .   4

ل آليات السوق و سريها      املؤسسات إلتفاق يرمي إىل تعطي     

 العادي، و إما بثبوت حصول التطبيق الفعلي لذلك اإلتفاق،          

 .و ال يشترط لقيامها إقتران العمل القانوين باحلدث الواقعي 

  فيتم تقدير اخلطية املالية حسب درجة خطورة العمل املقتر        .   5

و حجم األضرار الالّحقة باإلقتصاد الوطين و كمية األرباح غري          

 .ية اليت جناها املخالفون الشرع
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 2140::::عدد القضية عدد القضية عدد القضية عدد القضية 

 2003 مارس  مارس  مارس  مارس 27::::تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

الشركة التونسية للمواد الزيتية ضد الشركة التونسية للمواد الزيتية ضد الشركة التونسية للمواد الزيتية ضد الشركة التونسية للمواد الزيتية ضد : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

 مجموعة من المؤسسات المصنعة للدهنمجموعة من المؤسسات المصنعة للدهنمجموعة من المؤسسات المصنعة للدهنمجموعة من المؤسسات المصنعة للدهن

 

 الدهن _  اإلنتاج :القطاع 

  تقليد عالمة جتارية :موضوع القضية 

  الرفض لعدم اإلختصاص :مآل القضية 

 إختصاص، تقليد، عالمة جتارية : ملصطلحات املفاتيح ا

 

 

 :املبادئ 
ينحصر مرجع النظر القضائي لس املنافسة يف الرتاعات املتعلقة   .1

باملمارسات املخلة باملنافسة اليت هلا آنعكاس على التوازن العام          

 .للسوق و على حسن سريها 

تقتصر آثارها  املمارسات املتمثلة يف تقليد عالمة جتارية و اليت          .2

على املتنافسني وحدهم دون أن متس حبرية املنافسة، ترجع           

 .باإلختصاص إىل القضاء العديل 
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 2144::::عدد القضية عدد القضية عدد القضية عدد القضية 

 2003  ماي    ماي    ماي    ماي  10::::تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

الشركة الصناعية للبلور المورق ضد الشركة الصناعية للبلور المورق ضد الشركة الصناعية للبلور المورق ضد الشركة الصناعية للبلور المورق ضد : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

 شركة السيارة الرفيعةشركة السيارة الرفيعةشركة السيارة الرفيعةشركة السيارة الرفيعة

 

  بلور السيارات :القطاع 

 فسة غري شريفة  منا:موضوع القضية 

  التصريح بتخلي املدعي عن دعواه :مآل القضية 

  ختلي، تعهد تلقائي   :املصطلحات املفاتيح 

 

 :املبدأ 
  تقدمي مطلب يف التخلي عن الدعوى ال يقيد الس، الذي عليه             -

 .أن يتثبت أوال يف مدى  إمكانية تعهده تلقائيا بامللف 
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 2141::::عدد القضية عدد القضية عدد القضية عدد القضية 

 2003 ماي  ماي  ماي  ماي 10::::ريخ القرار ريخ القرار ريخ القرار ريخ القرار تاتاتاتا

الشركة األلمانية لصناعة األقمصة ضد الشركة األلمانية لصناعة األقمصة ضد الشركة األلمانية لصناعة األقمصة ضد الشركة األلمانية لصناعة األقمصة ضد : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

 الشركة الصفاقسية للجينس و المالبس الرياضيةالشركة الصفاقسية للجينس و المالبس الرياضيةالشركة الصفاقسية للجينس و المالبس الرياضيةالشركة الصفاقسية للجينس و المالبس الرياضية

   
 مالبس _  إنتاج :القطاع 

 تقليد عالمة جتارية  : موضوع القضية

  الرفض لعدم اإلختصاص :مآل القضية 

 ية  إختصاص، تقليد، عالمة جتار:املصطلحات املفاتيح 
 

 :املبدأ 
 املمارسات املتمثلة يف تقليد عالمة جتارية ال تدخل يف             -

آختصاص جملس املنافسة إالّ مىت كانت آثارها متتد إىل املساس          

 .بالتوازن العام للسوق و حبرية املنافسة فيها 
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 2136::::عدد القضية عدد القضية عدد القضية عدد القضية 

 2003 جويلية  جويلية  جويلية  جويلية 17::::تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

 """"جهيز و اآللةجهيز و اآللةجهيز و اآللةجهيز و اآللةالعالمية للتالعالمية للتالعالمية للتالعالمية للت""""مؤسسة مؤسسة مؤسسة مؤسسة : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

 """"هنكل ألكيهنكل ألكيهنكل ألكيهنكل ألكي""""ضد مؤسسة ضد مؤسسة ضد مؤسسة ضد مؤسسة 

 

  توزيع مواد التنظيف :القطاع 

 إفراط يف آستغالل مركز هيمنة، عقود             :موضوع القضية   

 حصرية 

  قبول الدعوى شكال و أصال :مآل القضية 

  إجراءات، تصحيح، مركز هيمنة،  :املصطلحات املفاتيح 

 قود حصرية،                          توسع يف الدعوى، ع

                         خمالفة إقتصادية، نظام عام، متييز، سوق 

 

 :املبادئ 

 .اإلدالء بتوكيل اخلصام بعد ترسيم القضية جائز   .1

           تواجد مؤسسة إقتصادية يف مركز هيمنة على السوق ال             .2

تصادية يتحقّق إالّ مىت كانت تلك املؤسسة متلك قدرا من القوة اإلق          

اليت متنحها إستقاللية التصرف والتعامل مع احلرفاء واملنافسني          

واملستهلكني وفقا إلرادا املنفردة دون اخلضوع إىل ضغوطات          

السوق ومتطلباا يف قطاع معين، بكيفية جتعلها قادرة على فرض           

 شروطهـا   و التحكّـم  يف  آليات السوق  و التـأثري  اجلذري 
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عية املتعاملني فيها، وذلك حبكم أمهية نصيبها منها أو            على وض 

تفوقها التكنولوجي أو أسلوا التجاري أومواردها املالية أو متركزها  

 .اجلغرايف

عنصر اهليمنة ال يشكل يف حد ذاته خرقا لقواعد املنافسة، إالّ              .3

إذا اقترن بثبوت قيام املؤسسة املهيمنة مبمارسات من شأا املساس          

 .حبرية املنافسة يف السوق 

املخالفات اإلقتصادية ميكن أن تشكل ممارسة خملة باملنافسة يف           .4

 .صورة تأثريها على آليات السوق أو على حرية املنافسة فيها 

التمييز بني احلرفاء خبصوص التخفيضات املمنوحة إليهم جائز        . 5

 وضوعية إذا كان مربرا حبجم الكمية املقتناة، و خاضعا ملعايري م

الصالحيات املمنوحة إىل جملس املنافسة ترمي إىل محاية آليات         . 6

 .السوق خدمة للنظام العام اإلقتصادي 

رفع الدعاوى أمام الس جتعله يتعهد بالسوق موضوع القضية         . 7

برمتها دون التقيد بالطلبات و املطاعن و األسانيد و األسباب           

واردة أمساؤهم  املثارة و دون اإلقتصار على األطراف ال         

 . بالعريضة

جيوز للمجلس عمال باإلجراءات التوجيهية و اإلستقصائية         . 8

 املتبعة لديه، التوسع يف الدعوى و إعادة تكييف الوقائع            

و اإلذن جبميع وسائل البحث الرامية إىل ضمان حسن سري            

 .السوق 

 تقدير اخلطايا يتم بالنظر إىل خطورة االفعال املقترفة و حجم . 9
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رر الالّحق باإلقتصاد و مكانة املؤسسة املخالفة  و موقعها            الض

بالسوق و مقدار الفوائد و األرباح اليت جنتها نتيجة للمخالفات           

 .اليت آرتكبتها 

املؤسسات اليت تبدي تعاونا مع الس خالل مرحلة التحقيق           .10

أو متده بوثائق أو معلومات مل تكن حبوزته، ميكنها اإلنتفاع باحلطّ           

 .من اخلطية املستوجبة  

ميكن إلزام املؤسسات املخالفة بنشر منطوق القرار الصادر عن  .11

 .الس، على نفقتها، بصحيفتني يوميتني 
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 2139::::عدد القضية عدد القضية عدد القضية عدد القضية 

 2003 سبتمبر  سبتمبر  سبتمبر  سبتمبر 25::::تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

 الوزير المكلف بالتجارة ضد مجموعةالوزير المكلف بالتجارة ضد مجموعةالوزير المكلف بالتجارة ضد مجموعةالوزير المكلف بالتجارة ضد مجموعة: : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

 من مؤسسات النقل البحريمن مؤسسات النقل البحريمن مؤسسات النقل البحريمن مؤسسات النقل البحري

 

  شحن و تفريغ احلاويات باملوانئ – خدمات :القطاع 

  إتفاق خملّ باملنافسة :موضوع القضية 

  قبول الدعوى شكال و أصال :مآل القضية 

  إختصاص، خدمات، نقل، شحن و تفريغ،:املصطلحات املفاتيح 

                         بضائع، تطبيق فعلي، تواطئ، إرادة، إتفاق،

            النية، خمالفة إقتصادية، نظام عام، خطية، نشر              

 

 :املبادئ 

تتحقق جرمية اإلخالل بقواعد املنافسة إما بثبوت إبرام           . 1

مؤسستني إقتصاديتني أو أكثر إلتفاق يرمي إىل عرقلة حرية           

املنافسة و تعطيل آليات السوق و إما بثبوت حصول التطبيق           

 و ال يشترط لقيامها آقتران العمل       الفعلي حملتوى ذلك اإلتفاق،   

 .القانوين باحلدث الواقعي 

اإلتفاقيات املخلّة باملنافسة هي اليت يكون موضوعها خمالفا          . 2

لقواعد املنافسة أو اليت من شأا تعطيل آليات السوق و التأثري           

على حرية املنافسة فيها، بقطع النظر عن توفّر عنصر النية من            

 .عدمه 
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سة يف نشاط أو قطاع معني ال يعين آنعدام السوق،          فقدان املناف . 3

 .ألن السوق توجد كلما كان هناك عرض و طلب 

التسليم بأنّ األعمال اليت أتتها املؤسسات املذنبة تشكّل           . 4

خمالفات اقتصادية، ال حيول دون تكييفها يف اآلن ذاته بأا            

 ممارسات خملة باملنافسة كلما كان هلا حبكم موضوعها أو بفعل         

اآلثار املترتبة عنها، تأثري على حرية املنافسة أو التوازن العام            

 .للسوق 

خضوع بضاعة أو خدمة إىل نظام السعر األقصى ال يعفي من           . 5

 .واجب التقيد بآليات السوق و فسح اال أمام املنافسة 

تعنت إحدى املؤسسات و عدم تعاوا مع الس أثناء التحقيق         . 6

 . العقوبة يفضي إىل التشديد يف

يرمي إلزام املؤسسات املخالفة بنشر منطوق القرار بالصحف         . 7

إىل إعالم احلرفاء و املستهلكني بعدم شرعية املمارسات اليت           

استهدفتهم و درء لكل حماولة الحقة لتكرارها حفاظا على           

 .النظام العام اإلقتصادي 
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 2142::::عدد القضية عدد القضية عدد القضية عدد القضية 

 2003 سبتمبر  سبتمبر  سبتمبر  سبتمبر 25::::تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

الوزير المكلف بالتجارة ضد الشركة الوزير المكلف بالتجارة ضد الشركة الوزير المكلف بالتجارة ضد الشركة الوزير المكلف بالتجارة ضد الشركة : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

الصناعية لعدسات البلور البصري و شركة الصناعية لعدسات البلور البصري و شركة الصناعية لعدسات البلور البصري و شركة الصناعية لعدسات البلور البصري و شركة 

 للتوزيعللتوزيعللتوزيعللتوزيع" " " " سيفوسيفوسيفوسيفو""""

  
  توزيع البلور البصري:القطاع 

  إفراط يف آستغالل مركز هيمنة :موضوع القضية 

  قبول الدعوى شكال و أصال :مآل القضية 

  مركز هيمنة، جتمع    توزيع، إفراط يف آستغالل:املصطلحات املفاتيح 

  شركات، جتمع مؤسسات، خطية نشر،                          

 .                           توجيه أمر 
 

 :املبادئ 

التسليم بوجود جتمع للشركات ليس من شأنه أن يعفي            . 1

 .األطراف املكونة له من التقيد باملبادى اليت تسوس املنافسة 

قائما كلما عمدت عدة مؤسسات      "  ساتجتمع املؤس "يصبح  . 2

 هيكلية  ةمستقلة عن بعضها قانونا لكنها مرتبطة فيما بينها بعالق        

أو مالية، إىل العمل بصفة مجاعية يف سوق معينة، معتمدة             

التكاتف و التنسيق املتواصل لنشاطها، من أجل خدمة مصاحلها         

 و ينسحب هذا املفهوم على مجيع أصناف . املشتركة
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ات مهما كان شكلها و على األشخاص الطبيعيني و كل           الشرك

الذوات اليت متارس نشاطا إقتصاديا أو اليت حتشر نفسها فيه، سواء           

 .كان وجودها قانونيا أو فعليا 

جتمع املؤسسات ميكن أن يتحول إىل مركز هيمنة مجاعي كلّما          . 3

كانت املؤسسات املكونة له متلك جمتمعة، حبكم العالقة اهليكلية         

أو املالية اليت تربط بينها و بفضل التنسيق و التكامل الذي             

تتوخاه يف سياساا اإلقتصادية، القدرة على تبين موقف موحد         

 جتاه السوق، تستطيع فرضه على املنافسني و احلرفاء             

و املستهلكني وفقا إلرادا وحدها، شريطة أالّ تكون تلك           

يت جيوز معها آعتبار    العالقة قد بلغت درجة اإلندماج الكلّي ال      

تلك املؤسسات ذات واحدة وفقا للمعيار اإلقتصادي حبيث          

 .تصبح وضعية اهليمنة عندئذ فردية و ليست مجاعية 

عنصر اهليمنة ال يشكل يف حد ذاته خرقا لقواعد املنافسة، إالّ           . 4

إذا آقترن بثبوت قيام املؤسسة أو املؤسسات املهيمنة مبمارسات         

 .إىل املساس حبرية املنافسة من شأا أن تؤول 

مبدأ حرية املنافسة هو من األسس اليت يقوم عليها إقتصاد            . 5

السوق و يرمي أساسا إىل دفع املؤسسات إىل حتسني إستغالل           

مواردها و حتقيق جودة أرفع و أسعار أرفق و آختيارات أرحب           

 .مبا يعود بالفائدة على املستهلك 

طورة األفعال املقترفة و حجم     يتم تقدير اخلطايا بالنظر إىل خ     . 6

 الضرر الالحق باإلقتصاد و مكانة املؤسسة املخالفة بالسوق          

  املخالفات املرتكبة ةو مقدار الفوائد و األرباح اليت جنتها نتيج

املؤسسات املذنبة اليت تتعاون مع التحقيق، ميكنها اإلنتفاع          . 7

 .باحلطّ من اخلطية 
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 2143::::عدد القضية عدد القضية عدد القضية عدد القضية 

 2003 أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر25::::تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

ضد ضد ضد ضد """"حنبعل مارين تنكرسحنبعل مارين تنكرسحنبعل مارين تنكرسحنبعل مارين تنكرس""""شركة شركة شركة شركة : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

 الشركة التونسية لصناعات التكريرالشركة التونسية لصناعات التكريرالشركة التونسية لصناعات التكريرالشركة التونسية لصناعات التكرير

 

  نقل احملروقات عن طريق البحر - خدمات:القطاع 

  صفقة عمومية :موضوع القضية 

  الرفض لعدم اإلختصاص :مآل القضية 

  إختصاص، صفقة عمومية، مؤسسة عمومية، :املصطلحات املفاتيح

 نقل، مرفق عمومي، سلطة عامة، ممارسة خملة                         

                         باملنافسة 

 

 :املبادئ 

الصفقات اليت تربمها املؤسسات العمومية يف نطاق نشاطها           .1

اإلقتصادي و اليت ال تتلبس فيها بأحكام السلطة العامة و ال تندرج            

ضفي عليه صبغة العمل اإلقتصادي يف نطاق تسيري املرفق العمومي، ت 

 .الذي تقوم به مؤسسة متعاملة بالسوق 

ال ينظر جملس املنافسة إالّ يف املمارسات املخلة باملنافسة اليت           . 2

 األفعال و التصرفات اليت     نتنال من آليات السوق و توازا دو      

تقتصر آثارها على أطراف الرتاع أو اليت ليس هلا آنعكاس على           

 . للسوقالسري العادي
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 3151::::عدد القضية عدد القضية عدد القضية عدد القضية 

 2003 ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر 25::::تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

الغرفة الوطنية لوكالء و أصحاب محطات الغرفة الوطنية لوكالء و أصحاب محطات الغرفة الوطنية لوكالء و أصحاب محطات الغرفة الوطنية لوكالء و أصحاب محطات : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

 """"إكسون موبيلإكسون موبيلإكسون موبيلإكسون موبيل""""النفط ضد شركة النفط ضد شركة النفط ضد شركة النفط ضد شركة 

 

  توزيع املواد النفطية:القطاع 

  خمالفة إقتصادية  – بيع مبكافأة :موضوع القضية 

  الرفض لعدم اإلختصاص  :مآل القضية 

  إختصاص، ممارسة خملة باملنافسة، توزيع :فاتيح املصطلحات امل

 النفط، بيع مبكافأة                         

 

 :املبدأ 

  مرجع النظر القضائي لس املنافسة ميتد إىل كل املمارسات            -

املخلة باملنافسة اليت هلا آنعكاس على التوازن العام للسوق أو اليت            

 . طبيعتها أو كان مصدرهامتس حبرية املنافسة مهما كانت 
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 2145:::: القضية  القضية  القضية  القضية عددعددعددعدد

 2003     ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر25:::: القرار  القرار  القرار  القرار تاريختاريختاريختاريخ

الوزير المكلف بالتجارة ضد مجموعة من الوزير المكلف بالتجارة ضد مجموعة من الوزير المكلف بالتجارة ضد مجموعة من الوزير المكلف بالتجارة ضد مجموعة من  :  :  :  : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 أصحاب المخابزأصحاب المخابزأصحاب المخابزأصحاب المخابز

 

  توزيع اخلبز :القطاع 

  إتفاق ممنوع – صفقة عمومية :موضوع القضية 

  قبول الدعوى شكال و أصال :مآل القضية 

  صفقة عمومية، إتفاق، خمابز، سوق مرجعية،:ملفاتيح املصطلحات ا

  إرادة تسعري، خطية تعاون، نشر                          

    

 : املبادئ

 اإلتفاقات املخلة باملنافسة هي  اليت  يكون موضوعها خمالفـا . 1

     لقواعد املنافسة أو اليت من شأا تعطيل آليات السوق و التأثري

 ية املنافسة فيها، بقطع النظر عن توفر عنصر النية من    على حر

 .     عدمه 

آنعدام النية ال يعفي املذنب من املؤاخذة على آقترافه ملمارسات      . 2

خملة باملنافسة، دون أن حيول ذلك من مراعاة هذا العنصر عند            

 .تقدير حجم العقوبة و درجتها 

نفي وجود  إخضاع إحدى املواد إىل نظام السعر األقصى ال ي         . 3

املنافسة بني املؤسسات طاملا أنّ هناك هامش ربح ميكن التصرف       

فيه، فضال عن عنصر اجلودة الذي حيدد حجم اإلقبال على تلك           

 .البضاعة 
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اإلتفاقات الصرحية أو الضمنية الرامية إىل منع تطبيق قواعد           . 4

املنافسة يف السوق متثّل ممارسة خملة باملنافسة تقع حتت طائلة           

من قانون املنافسة و األسعار، و ذلك بقطع        )  جديد  (5  الفصل

النظر عن نظام األسعار املنطبق إن كان حرا أو مؤطّرا  و حىت             

 . إن تعلّق األمر ببضاعة أو خدمة ختضع إىل نظام السعر األقصى

اإلتفاقات احملمودة هي اليت ترمي إىل حتقيق النجاعة اإلقتصادية         . 5

ع من طاقة اإلنتاج أو حتسني       كالتقليص من الكلفة أو الرف     

 .اجلودة

يتم تقدير اخلطايا بالنظر إىل خطورة األفعال املقترفة و حجم           . 6

 الضرر الالّحق باإلقتصاد و مكانة املؤسسة املخالفة بالسوق         

 و مقدار الفوائد و األرباح اليت جنتها نتيجة للمخالفات            

 .املرتكبة

ونا مع الس   ميكن للمجلس متتيع املؤسسات اليت أبدت تعا       . 7

 .أثناء التحقيق، باحلطّ من اخلطية املستوجبة 

الفاعل األصلي أو الطّرف احملرك الذي لعب دورا أساسيا يف           . 8

حبك املمارسة املخلّة باملنافسة، ميكن أن تسلّط عليه عقوبة أكثر          

 .شدة

 إلزام املؤسسات املخالفة بنشر منطوق القرار الذي يدينهم،        . 9

 د مربره يف إعالم خمتلف اإلدارات        و على نفقتهم، جي    

 و احلرفاء و املستهلكني بعدم شرعية املمارسات اليت استهدفتهم   

و درء لكل حماولة الحقة لتكرارها، ملا هلا من آنعكاسات سيئة           

 .   على النظام العام اإلقتصادي 
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 3147:::: القضية  القضية  القضية  القضية عددعددعددعدد

 2003     ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر25:::: القرار  القرار  القرار  القرار تاريختاريختاريختاريخ

شركة ألبان الشمال الغربي ضد الشركة شركة ألبان الشمال الغربي ضد الشركة شركة ألبان الشمال الغربي ضد الشركة شركة ألبان الشمال الغربي ضد الشركة  :  :  :  : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

التونسية                                                                                                                                                         التونسية                                                                                                                                                         التونسية                                                                                                                                                         التونسية                                                                                                                                                         

 للصناعات الغذائية و الحليبللصناعات الغذائية و الحليبللصناعات الغذائية و الحليبللصناعات الغذائية و الحليب

 

  األلبان :القطاع 

  إفراط يف آستغالل مركز هيمنة :موضوع القضية 

  الرفض شكال :مآل القضية 

  إجراءات، لغة عربية، تصحيح إجراء، تعهد:ات املفاتيح املصطلح

 . ذايت                        
 

 :املبادئ 
ال جيوز للمجلس التعهد الذايت بالقضايا إالّ يف صورتني تتمثّالن    . 1

            يف ختلّي العارض عن دعواه، أو عند كشف التحقيق يف ملف

 سوق أخرى   معروض على الس، ملمارسات خملة باملنافسة يف      

 .لكنها ذات صلة بامللف املذكور 

األصل يف إجراءات التقاضي لدى جملس املنافسة أن تكون           . 2

العرائض حمررة باللغة العربية، و عدم التقيد بذلك يفضي إىل           

رفض الدعوى شكال، إذا مل يذعن املدعي لطلب تصحيح           

  .   اإلجراء
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 الجزء الثاني الجزء الثاني الجزء الثاني الجزء الثاني 

 يييي النشاط اإلستشار النشاط اإلستشار النشاط اإلستشار النشاط اإلستشار
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 النشاط اإلستشاريالنشاط اإلستشاريالنشاط اإلستشاريالنشاط اإلستشاري: : : : الجزء الثاني الجزء الثاني الجزء الثاني الجزء الثاني 

 

 

تنقسم الوظيفة اإلستشارية املنوطة بعهدة جملس املنافسة إىل          

 .استشارات إختيارية وأخرى وجوبية: صنفني
 

         بالنسبة لإلستشارات اإلختيارية، خولت أحكام الفصل التاسع       

 1991 جويلية   29يف   املؤرخ   1991 لسنة   64من القانون عدد    )  جديد(

واملتعلق باملنافسة واألسعار للوزير املكلف بالتجارة، ببادرة منه أو بطلب          

من احلكومة أن يستشري جملس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية          

 .والترتيبية ويف كل املسائل اليت هلا مساس باملنافسة
 

ئات كما مكن الفصل املذكور املنظمات املهنية والنقابية وهي        

املستهلكني القائمة بصفة قانونية وغرف الفالحة أو الصناعة والتجارة          

من استشارة الس عن طريق الوزير املكلف بالتجارة وذلك يف املسائل           

 .اليت هلا مساس باملنافسة يف القطاعات الراجعة إليها بالنظر
 

ومن جهة أخرى نصت الفقرة الرابعة من الفصل سالف اإلشارة          

ميكن للوزير املكلف بالتجارة إحالة مشاريع أو عمليات التركيز         على أنه   

 .االقتصادي على جملس املنافسة إلبداء الرأي 
 

والواضح إذن هو أنّ حجم اإلستشارات اإلختيارية اليت ينظر          

 .فيها الس هو رهني إرادة اجلهات اليت منحها القانون تلك اإلمكانية
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   ا تشتمل على حالتني يكون فيهما      أما اإلستشارات الوجوبية فإ

الوزير املكلّف بالتجارة ملزما بطلب رأي جملس املنافسة قبل آختاذ            

 : و هي ،قراره

 الترخيص يف إبرام عقود االمتياز والتمثيل التجاري احلصري؛ -

 الترخيص يف االتفاقات أو املمارسات املخلة باملنافسة اليت  -

 لضمان تقدم تقين أو اقتصادي        يتمسك أصحاا بأا ضرورية 

 و تتعلق هذه .        وأا تدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها

        احلالة باإلتفاقات و املمارسات اليت متس باملنافسة لكنها ضرورية

 .         تقنيا و آقتصاديا و تدر منافع على املستهلكني 

 

ستشارة سواء كانت   ويف كل احلاالت ومهما كانت طبيعة اال      

وجوبية  أم اختيارية فإن الرأي الذي يبديه الس يكون غري ملزم وال              

 . يقيد اجلهة اليت طلبته
 

يبني الرسم البياين التايل عدد اآلراء اليت أبداها جملس املنافسة           

  :2003  و2002 و 2001خالل سنوات  
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 املوايل حجم األراء اليت أبداها الس        ويبين الرسم البياين  

 : حسب موضوعها2003خالل سنة 
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 2003ويتبني من اجلدول أن عدد اآلراء املدىل ا خالل سنة           

  . 2002هو مخسة عشر رأيا  أي بزيادة ثالثة آراء مقارنة بسنة 
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و يربز مما سبق أن الس مل ترد عليه خالل السنوات الثالث املاضية أي              

 .ارة تندرج ضمن احلاالت الوجوبية إستش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املوضوع 2001 2002 2003

 التشريعية والترتيبية النصوص -1 3 6 5

  االقتصاديز مشاريع التركي-2 1 1 2

  كراس الشروط– 3 6 2 2

  مشروع طلب عروض– 4 2 1 1

  إشكاليات قانونية أو عملية– 5  1 5

  إتفاقات– 6  1 

 اــــوع 12 12 15
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 القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

 مشاريع النصوص القانونيةمشاريع النصوص القانونيةمشاريع النصوص القانونيةمشاريع النصوص القانونية

 

         وردت على الس أربعة مشاريع نصوص قانونية تعلّقت           

           و مبشاريع قوانني ختص بادل احلرة للتابطة األوروبية مع الرفاقيمبشروع ات

 ات التقليدية و باملعادن النفيسة     قطاع احلرف الصغرى و الصناع     

 . و بتجارة التوزيع
 

  :2003 جويلية 17 الصادر بتاريخ 3279  الرأي عدد - 1
         يتعلّق هذا الرأي مبشروع نص اتفاقية التبادل احلر املزمع إبرامها          

 بادل احلرة للتابطة األوروبيبني تونس  و الر. 
 

الس مبناسبة هذا الرأي علوية اللّغة العربية عند                  و قد كرس    

ذلك أنّ املدير العام    .  استشارته على معىن قانون املنافسة و األسعار       

للتعاون اإلقتصادي و التجاري أرسل بالنيابة عن الوزير املكلّف بالتجارة          

احلصول نص مشروع اإلتفاقية باللّغة اإلنقليزية و مل يتمكّن الس من            

 .على ترمجتها العربية رغم مطالبته اإلدارة بذلك مبقتضى مكتوب رمسي
  

 1959        و استند الس إىل الفصل األول من دستور غرة جوان            

الّذي جعل من اللّغة العربية، اللّغة الرمسية الوحيدة للبالد التونسية             

لتبادل احلر موضوع   ليؤسس لتعذّر النظر يف مشروع نص اتفاقية ا         

 .اإلستشارة
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 :2003 سبتمرب 18 الصادر بتاريخ 3283  الرأي عدد -2 
يتعلّق هذا الرأي مبشروع قانون يتعلّق بتنظيم قطاع احلرف          

 .الصغرى و الصناعات التقليدية
     

 من مشروع هذا القانون أنّ األمني يعترب         23     و قد جاء بالفصل     

بإبداء الرأي و الصلح و القيام بكلّ اختبار قصد تقييم            خبريا مكلّفا   

املنتوجات احلرفية الراجعة له بالنظر، و ذلك بتكليف من السلط             

ة أو بطلب من اخلواصة أو اإلداريالقضائي. 
    

      و قد رأى الس يف هذا الصدد، أن يقع التنصيص على جمانية هذه       

 من هذا املشروع، الّذي     31إليه الفصل   األعمال على عكس ما ذهب      

يكون بذلك قد منح األمني احتكارا قانونيا أو مركز هيمنة يف ماديت             

اإلختبارات و تقييم املنتوجات احلرفية، و يف ذلك خمالفة لقانون املنافسة           

و األسعار و ملبدإ املساواة بني املتعاملني يف السوق، الّذي حيجر إفراد             

 .بعضهم بامتيازات خاصةأحد هؤالء أو 
    

      كما لفت الس اإلنتباه إىل ضرورة التنصيص على إخضاع           

 من 34 و 33موضوع الفصلني (اإلتفاقات اليت تربمها جممعات اخلدمات 

 مع احلرفيني إىل قواعد املنافسة يف السوق          )  مشروع القانون    

ر عن ذلك من إفراط     و ملقتضيات قانون املنافسة و األسعار، ملا قد ينج        

 يف استغالل مركز اهليمنة الّذي ميكن أن تكون فيه تلك امعات              

 . و درء ملا قد تتضمنه تلك اإلتفاقات من إخالل مببادئ املنافسة
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  :2003 سبتمرب 18 الصادر بتاريخ 3280  الرأي عدد - 3
أي مبشروع قانون ينظّم قطاع املعادن النفيسة  يتعلّق هذا الر. 

 

         و قد جاءت ذا املشروع عدة إجراءات تتعلّق بتحرير قطاع           

الذّهب و املعادن النفيسة و املصوغ، فكان بذلك فرصة للمجلس             

للوقوف على ما يتطلّبه حترير القطاع من تدابري مصاحبة، مع مراعاة             

 .   التدرج

    
طاع للمنافسة        فقد الحظ الس يف هذا الصدد أنّ فتح الق           

اخلارجية، جيب أن تصحبه تدابري أخرى تتعلّق باملادة اجلبائية و غريها مبا            

 يضمن حتسني اجلودة، و يكفل اختيارات أرحب بأسعار معقولة            

 .و ذلك تدعيما للقدرة التنافسية للمنتوج الوطين
    

رير       كما الحظ أنّ املشروع موضوع اإلستشارة مل يكرس مبدأ التح

 التدرجيي يف مستوى التزويد و ذلك حبذف القسط الشهري             

 و متكني احلرفيني من كميات الذّهب اخلالص حسب احلاجة شريطة أن           

 . يتم ربطها بتصنيع و طبع الكمية السابقة لدى مكاتب الضمان
 

  :2003 ديسمرب 11 الصادر بتاريخ 3287  الرأي عدد - 4
         .  رأي مبشروع قانون يتعلّق بتجارة التوزيع                يتعلّق هذا ال   

جاء املشروع موضوع هذا الرأي ناصا على اثين عشر أمرا تطبيقيا فضال            

و قد الحظ الس أنّ اإلخالل باملنافسة قد جيد         .  عن القرارات الوزارية  

 مصدره يف كثرة النصوص و تشعبها بصورة تتقلّص معها احلرية             

 يف املعامالت لصعوبة اإلملام بأحكامها مجيعا مما يشكّل حاجزا          و املساواة 

 .أمام العديد من املتدخلني
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         و اعترب الس أنّ مفهوم املنافسة يتضمن التعددية و تكافئ            

الفرص الّذين يفرضان أن تكون النصوص القانونية يف متناول املتعاملني          

 ا و إدراك معناها و تناسقها       يف السوق من حيث العلم بوجوده       

  و تسلسلها اهلرمي و هو أمر عسري املنال يف صورة تعدد النصوص              

 . و تشعبها بالصورة اليت جاء ا مشروع القانون
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 القسم الثّانيالقسم الثّانيالقسم الثّانيالقسم الثّاني

 مشاريع األوامر الترتيبيةمشاريع األوامر الترتيبيةمشاريع األوامر الترتيبيةمشاريع األوامر الترتيبية

 

 

 :2003 جانفي 16 الصادر بتاريخ 2269  الرأي عدد - 1
         ورد على الس مشروع أمر وحيد تعلّق بضبط إجراءات            

 .و شروط استغالل املراكز العمومية للمواصالت
      

    و قد جاء بالفصل اخلامس من مشروع هذا األمر أنّ الترخيص يف             

 . استغالل مركز عمومي لإلتصاالت حمدد خبمس سنوات
  

      لس أنّ ذلك النا األمر الّذي يفرض              و قد رأى اشاط يعترب جتاري

إخضاعه ملبدإ احلرية و عدم تقييد الترخيص فيه بفترة زمنية حمددة،             

خاصة و أنّ حجم اإلستثمار يعد باهضا بالنسبة للمستغلّني الّذين يشترط 

لذلك، اقترح الس اإلكتفاء    .  فيهم عدم تعاطي أي نشاط يف السابق      

   قصري املنصوص عليها مبشروع        بتعليق أو إلغاء الترخيص يف حاالت الت

 .   األمر
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 القسم الثّالثالقسم الثّالثالقسم الثّالثالقسم الثّالث

 مشاريع كراسات الشروطمشاريع كراسات الشروطمشاريع كراسات الشروطمشاريع كراسات الشروط

 
         ورد على الس مشروعا كراسي شروط تعلّقا بتنظيم جتارة          

 .توزيع منتجات الدواجن و بتنظيم جتارة توزيع الصفائح و املواد العازلة
 

 :2003 مارس 13 بتاريخ  الصادر3275  الرأي عدد - 1
         تعلّق هذا الرأي مبشروع كراس شروط يهدف إىل تنظيم جتارة          

 .توزيع منتجات الدواجن
   

       بعد دراسة السوق املعنية مبشروع كراس الشروط، تبين للمجلس         

أنه خالفا لبقية املنتجات الفالحية كاخلضر و الغالل و األمساك و اللّحوم            

مراء اليت تروج يف أسواق مجلة أو فضاءات مشاة، فإنّ تسويق             احل

الدواجن و منتجاا يفتقد إىل مثل هذه الفضاءات مما اجنر عنه تعدد              

الوسطاء و غياب شفافية املعامالت مما ال يضمن حميطا ملنافسة حقيقية            

 .بني املتدخلني
 

تعرض فيها لقائمة            و قد كان هذا املشروع فرصة للمجلس،         

) جديد(األنشطة التجارية اليت ختضع لكراس شروط، وفق الفصل الثّالث 

 املتعلّق بتنظيم   1991 املؤرخ يف غرة جويلية      1991 لسنة   44من القانون   

 فيفري  24 املؤرخ يف    1994 لسنة   38جتارة التوزيع املنقّح بالقانون عدد      

 :، و هي1994
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 التغذية العامة، •

 أعالف احليوانات، •

 املواد الكهربائية و الكهرومرتلية، •

 املعدات و التجهيزات اإلعالمية و اإللكترونية، •

 مواد البناء و املواد الصحية و احلديدية، •

املعدات السيارة و املطّاط و معدات و جتهيزات الفالحة و األشغال  •

 العامة،

 منتوجات الصناعات التقليدية، •

 دوات املدرسية،األ •

 قطع الغيار، •

 .األمسدة الكيمياوية •

 

         و قد جاء بوثيقة شرح األسباب أنّ جتارة منتجات الدواجن           

تدخل ضمن النشاط التجاري للتغذية العامة مما خيول إخضاعها لكراس          

 .شروط
 

يل         إالّ أنّ الس رأى أنّ ما جاء بوثيقة شرح األسباب يعد من قب            

التأويل املوسع ملضمون نشاط التغذية العامة دون اإلستناد إىل معطيات          

قانونية أو إىل العرف املهين، و هو ما يتعارض مع سياسة حترير                

 القطاعات التجارية و مبدإ املمارسة احلرة املكرس مبقتضيات الفصل          

لية  املؤرخ يف غرة جوي    1991 لسنة   44من القانون عدد    )  جديد  (3 

 املتعلّق بتجارة التوزيع، و ذكّر أنّ كراس الشروط الّذي عوض            1991

 .الترخيص يعد من قبيل اإلستثناء ملبدإ احلرية
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         كما سنحت هذه اإلستشارة الفرصة أمام الس، ليتوىل حثّ         

السلط العمومية على مراعاة املعادلة بني آعتبارات ثالثة تتمثل يف             

ملهنية و الصحية، و واقع املنافسة و التزويد،  و مصلحة             الشروط ا 

 : من مشروع كراس الشروط نص على      12ذلك أنّ الفصل    .  املستهلك

حتجري ذبح الدواجن داخل حمالّت البيع و وجوب ذحبها يف مذابح            "  

             مصادق عليها مع مراقبتها من طرف طبيب بيطري رمسي ." 

 رغم فوائده قد تنتج عنه إشكاليات على  و الحظ الس أنّ هذا اإلجراء     

 :عدة مستويات
 

 أشار الس إىل أنّ املساخل املعدة لذبح          :على مستوى التزويد   •

الدواجن جممعة أساسا بالشمال و الوسط الشرقيين يف حني أنّ مراكز 

 اإلنتاج تتوزع بعدة مناطق كالشمال الشرقي و الوسط الغريب            

و من شأن هذا اإلجراء أن خيلق صعوبات على          .  و جنوب البالد  

مستوى نقل اإلنتاج إىل مذابح الدواجن من جهة، و أن يرفّع يف              

 .الكلفة و السعر من جهة أخرى

 
 الحظ الس أنّ هذا اإلجراء من شأنه أن          :على مستوى التسويق   •

حيد من املنافسة على مستوى التسويق مبا أنه سيحرم املستهلك من            

الذّبح احليين الّذي يتميز بسعر أقلّ من سعر حلم الدجاج           مسلك  

 .املذبوح باملساخل  و املعروف بلحم الدجاج اجلاهز للطّبخ

 

 :2003 ماي 22 الصادر بتاريخ 3277 الرأي عدد - 2

تعلّق هذا الرأي مبشروع كراس شروط يتعلّق بتنظيم جتارة                    

   .ةتوزيع الصفائح و املواد العازل
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     و قد الحظ الس أنّ إفراد الصفائح و املواد العازلة بكراس شروط            

 نوفمرب  8 املؤرخ يف    1999 لسنة   2552قد يتعارض مع أحكام األمر      

 املتعلّق بضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة إىل كراس شروط          1999

  مواد البناء   "ضرورة أنّ الفصل األول منه ينص على تنظيم نشاط            

 . مبقتضى كراس شروط   "  و املواد الصحية و احلديدية          

                البناء و املواد ا أو جمموعة من موادة بذاو بذلك ال ميكن إفراد ماد

احلديدية بكراس شروط مستقلّ إالّ إذا كان ذلك مربرا بأسباب تتصل            

 . خبصوصية تلك املادة
 

فراد كلّ مادة من مواد البناء و املواد                  و يضيف الس، أنّ إ    

احلديدية أو حتى جمموعات متجانسة منها بكراس شروط مستقلّ من           

شأنه أن يؤدي إىل تضخم يف عدد كراسات الشروط، و هو أمر ال خيدم             

التوجه التحرري لإلقتصاد و مبدأ املمارسة احلرة الّذي اعتمدته الدولة،          

شى مع مناخ املنافسة الّذي حترص كلّ األطراف على          كما أنه ال يتما   

ضمانه يف السوق، ال سيما أنّ إخضاع نشاط أو قطاع ما إىل كراس              

 .شروط ميثّل استثناء ملبدإ املمارسة احلرة
 

          و ركّز الس من خالل هذا الرأي على مسألة اجلودة             

نية، فأبرز أنّ املواصفات    و عالقتها بالقدرة التنافسية للمؤسسات الوط     

 من مشروع كراس الشروط موضوع       12املنصوص عليها بالفصل     

اإلستشارة ليست مطابقة للمواصفات املعمول ا على مستوى اموعة         

األوروبية مما يعيق وصول املؤسسات الوطنية للسوق األوروبية، و اقترح          

قتها باملواصفات  على أساس ما ذكر أخذ مسألة املواصفات و مطاب          

 . األوروبية بعني اإلعتبار
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 القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع

 مشاريع عقود اللّزمةمشاريع عقود اللّزمةمشاريع عقود اللّزمةمشاريع عقود اللّزمة

 

 مشروعا اتفاقيتني مع     2003         ورد على الس خالل سنة       

  " 1أ"  توابعهما يتعلّقان بلزميت بناء و استغالل و صيانة الطّريق السيارة           

  " 1أ"   السيارة   صفاقس و بناء و استغالل  و صيانة الطّريق          /اجلم

و قد أفضت اإلستشارة إىل صدور رأي موحد بالنسبة          .  اجلم/مساكن

 للمشروعني املذكورين أعاله، التحاد مقتضيات اإلتفاقيتني          

 . و مالحقهما
 

 :2003 ماي 22 الصادر بتاريخ 3278الرأي عدد    - 1   
ص          كان هذا الرأي فرصة للمجلس أفضى فيها برأيه خبصو          

 العالقة بني املنافسة و كل من النظام القانوين للزمات بناء و استغالل             

و صيانة الطّرقات السيارة من جهة و لزمات بناء و تركيز منشآت على             

 . امللك العمومي للطّرقات من جهة أخرى
     

         فاستقرأ لذلك النصوص املنطبقة يف اال، و منها باخلصوص          

 و األمر   1986 مارس   7 املؤرخ يف    1986 لسنة   17القانون عدد   

 ،1987 أفريل    20 املؤرخ يف     1987 لسنة    564التطبيقي عدد    

 و استنتج منهما أنّ نية املشرع التونسي، و لئن بقيت متعلّقة حبصر              

نطاق املنافسة خبصوص بناء و استغالل و صيانة الطّرقات السيارة يف            

 اليت تساهم الدولة يف رأمساهلا بصفة       الشركات ذات اإلقتصاد املختلط   

مباشرة أو غري مباشرة، إالّ أنه فتح نطاقها لغريها من املؤسسات              

و الحظ  .  خبصوص بناء و تركيز منشآت على امللك العمومي للطّرقات        



 90

الس باخلصوص، أنّ هذا اإلتجاه سائد يف القانون املقارن و خاصة            

ط العمومية تتمتع بامتياز اختيار      األورويب منه، حيث ال زالت السل      

املستفيد من لزمة بناء و استغالل و صيانة الطّرقات السيارة ملا ميثّله ذلك             

من تفويض منها للغري يف تسيري مرفق عمومي حتت رقابتها املباشرة بقطع         

 .النظر عن الطّبيعة العمومية أو اخلاصة للمستفيد من اللّزمة
 

لس، يف نطاق تكريس السياسة العامة للدولة                 و قد أوصى ا   

املتجهة حنو تدعيم آليات الشراكة بني القطاعني العمومي و اخلاص بفتح           

باب املنافسة يف ما يتعلّق ببناء  و تركيز منشآت على الطّريق السيارة              

ليشمل مؤسسات أخرى غري تلك اليت تساهم الدولة يف رأمساهلا بصفة            

 .  غري مباشرةمباشرة أو
 

         كما انتهز الس فرصة إطناب كراس الشروط امللحق مبشروع         

 اتفاقية اللّزمة يف استعمال عبارات التشريع و القوانني و التراتيب العامة          

 و اخلاصة ليذكّر بضرورة اإلفصاح عن املراجع التشريعية و الترتيبية            

ليها عمل اإلدارة مهما كان نوعه، ملا يف         اخلاصة و العامة اليت يستند إ     

اإلغفال عن ذلك من حجب لإلطار التشريعي و الترتيبـي عن             

املتعاملني مع اإلدارة و من تقليص حلظوظ إعمال املنافسة، باستبعاد            

املؤسسات اليت ال تتوفّر هلا اإلطارات القانونية الكفأة اليت من شأا إنارة            

 . خمتلف التشاريع و التراتيب النافذةالسبيل هلا للتعامل مع
 

الطّبيعة القانونية           كما توقّف الس مبناسبة هذا الرأي عند          

 . ملعاليم املرور بالطّريق السيارة
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 من الدستور للقول بأنّ هذه املعاليم ال متثّل         34     فانطلق من الفصل    

به و إجراءات استخالصه من     فضبط قاعدة األداء و نس    .  قطعا أداءات 

ميدان القانون حسب الفصل املذكور ما مل يعط تفويض يف ذلك إىل             

رئيس اجلمهورية مبقتضى قوانني املالية أو القوانني ذات الصبغة اجلبائية،          

يف حني أنّ اإلحالة التشريعية للسلطة الترتيبية بضبط هذه املعاليم             

 مارس  7 املؤرخ يف    17نون عدد    من القا  33منصوص عليها بالفصل    

 . ، الّذي ال ميثّل ال قانون مالية و ال قانونا ذا صبغة جبائية1986
 

         كما يفيد فقه القضاء املقارن يف حتديد الطّبيعة القانونية ملعاليم           

املرور بالطّرق السيارة، إذ يتحد جملس الدولة و حمكمة التعقيب             

تبار معاليم املرور اليت يدفعها املستعملون كإتاوات       الفرنسيني مثال يف اع   

غري جبائية أو مسامهة يف أعباء مرفق عمومي إداري و يف مصاريف              

اإلنتصاب و التصرف و توسعة املنشآت العامة، بقطع النظر عن طريقة           

 .استغالل ذلك املرفق، مع إخضاع تلك اإلتاوات لنظام األسعار
 

كلّ ما ذكر، استنتج الس أنّ املقابل املدفوع                  و انطالقا من    

لقاء استعمال الطّريق السيارة، و لئن وصف بأنه معلوم، إالّ أنه ميثّل يف             

احلقيقة و الواقع سعرا يدفع مقابل استهالك خدمة بدليل أنّ املستعمل            

يبقى حرا يف استعمال الطّريق السيارة مبقابل أو اللّجوء إىل الطّريق             

 .نية أو الفرعية اليت تستجيب حلاجته بدون مقابلالوط
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 القسم الخامسالقسم الخامسالقسم الخامسالقسم الخامس

 مشاريع التركيز اإلقتصاديمشاريع التركيز اإلقتصاديمشاريع التركيز اإلقتصاديمشاريع التركيز اإلقتصادي

 

    
 مشروعا تركيز اقتصادي األول     2003      ورد على الس خالل سنة      

 .يف قطاع غاز البترول السائل و الثّاين يف قطاع مواد التنظيف
 

  :2003 أفريل 30ريخ  الصادر بتا3274 الرأي عدد - 1

         كان هذا الرأي فرصة للمجلس ذكّر فيها ببعض املبادئ املرتبطة          

 . بالتركيز اإلقتصادي و وضع شيئا جديدا منها
 

         فقد جاء ذا الرأي أنّ خضوع عملية التركيز االقتصادي لرقابة          

مني يتمثّل أوهلما   الوزير املكلّف بالتجارة يبقى رهني توفّر شرطني متالز       

 30يف جتاوز نصيب املؤسسات املعنية جمتمعة يف السوق الداخلية نسبة            

  بينما يتعلّق الثّاين بتخطّي رقم املعامالت بتلك السوق مبلغ ثالثة             %

 .ماليني دينار
   

 من قانون املنافسة     7     كما وقف الس عند حتليل مقتضيات الفصل        

يف شرح مقتضياته و من مثّة ضبط مفهوم التركيز          و األسعار ليتوسع    

لس من خالل قراءته للفصل املذكور أنّ           .  اإلقتصاديفقد خلص ا

  من جهة   الوسيلةاملشرع عرف مفهوم التركيز اإلقتصادي من خالل         

 .   من جهة أخرىالنتيجةو من خالل 
   

لّيت يتم ا هذا     يقصد به الطّريقة ا    فالتعريف من خالل الوسيلة          

 التركيز، مثل دمج املؤسسات أو إحالة بعضها إىل البعض  أو شرائها من
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 قبل أخرى و بصفة عامة كلّ العمليات اليت ينجر عنها نقل للملكية أو             

و استنتج الس من هذا التعريف بالوسيلة       .  حلق اإلنتفاع أو جلزء منها    

 :أنّ املشرع

•   ركيز النسة ما دام قد اشترط         استبعد التاخلي للمؤسالد اجم عن النمو

 نقل حق عيين من مؤسسة ألخرى،

 ترك جانبا النية املقصودة من عملية التركيز، •

•               ة أو حقانتهج مبدأ حياد األشكال إذ يكفي عنصر نقل امللكي

اإلنتفاع أو جزء منهما لتتوفّر عملية التركيز دون اعتبار للشكل، مبا           

 عملية التركيز تنسحب على احلاالت اليت تتخلّى فيها مؤسسة          جيعل

عن كامل حقوقها أو سلطة قرارها لفائدة مؤسسة أخرى أو عندما           

 .تتخلّى املؤسسة عن جزء من استقالليتها ملؤسسة أخرى

 

فيقصد به اكتساب مؤسسة ما لسلطة                 أما التعريف بالنتيجة    

و قد ركّز الس على     .   جيعلها يف وضعية تبعية    رقابة على أخرى مبا   

و يربز من ذلك    .  وجوب فهم التبعية بنوعيها القانوين و اإلقتصادي       

مصدر القرار و سلطته      مفهوم آخر هو مفهوم السيطرة، أي تركيز      

على السوق مبعىن التضييق من عدد مراكز أخذ القرار و وضعها بيد            

 .أقلية

 :ول يف السيطرة جبعلها أحد صنفنيو فصل الس الق 

 من ذلك متتع املؤسسة املسيطرة بأغلبية حامسة يف          :سيطرة مباشرة  •

جملس إدارة مؤسسة أخرى أو منحها إمكانية تعيني مسيري املؤسسة          

 .املسيطر عليها أو حق النقض بالنسبة للقرارات اجلوهرية

سة ما متمتعة بعالقات     و منها صورة متكّن مؤس     :سيطرة غري مباشرة   •

متميزة مع مؤسسة أخرى باعتبارها حريفا أو مزودا هلا من ممارسة            
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تأثري هام على إدارا نتيجة وجود وضعية واقعية سابقة بني الطّرفني           

 .جتعل إحدامها يف حالة تبعية فعلية جتاه األخرى

   
         لس بعد كلّ ما ذكر، إىل أنّ املشراشترط          و ختلّص ا ونسيع الت

 :للحديث عن عملية تركيز اقتصادي توفّر شرطني متالزمني

 نقل للملكية أو حلق اإلنتفاع أو جلزء منهما، •

أن تفضي العملية إىل متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة             •

سيطرة حامسة على نشاط و قرارات مؤسسة أو عدة مؤسسات            

 .أخرى

 

فرصة للمجلس من خالل هذا الرأي لبيان شرحه                كما سنحت ال  

فقد جاء  .  من قانون املنافسة و األسعار      )  مكرر    (  9ألحكام الفصل   

ينظر جملس املنافسة يف مدى مسامهة مشروع        :"  ذا الفصل ما يلي     

التركيز االقتصادي أو عملية التركيز االقتصادي يف التقدم التقين أو            

 .خالل باملنافسةإل الكايف عن ااالقتصادي قصد ضمان التعويض
 

لس يف تقييمة ملشروع التركيز االقتصادي      اكما جيب أن يأخذ         

أو عملية التركيز االقتصادي بعني االعتبار ضرورة تعزيز أو احلفاظ على           

 ". القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية إزاء املنافسة الدولية
     

لفصل غاية املشرع من تكليف              و استخلص الس من هذا ا      

الس بتقييم مشاريع التركيز اإلقتصادي و هي احلفاظ على املنافسة من           

و يضيف الس أنّ هذا     .  كلّ األعمال و اإلتفاقات اليت ميكن أن ختلّ ا        

  من قانون املنافسة   6احلرص على املنافسة ليس مطلقا، إذ نص الفصل          

 شرعية كلّما تبين أنّ املساس بقواعدها        و األسعار على استثناءات تصري    

من شأنه أن حيقّق للمؤسسة تقدما تقنيا أو اقتصاديا و أنه يدر على               
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و يرى الس فيما ذكر دليال على       .  املستعملني قسطا عادال من الفوائد    

إمكانية التضحية جبانب من املنافسة يف سبيل دعم القدرة التنافسية            

 .طنية و دعم تقدم املؤسسة و رقيهاللمؤسسات الو
 

         و بناء على ما سلف، وضع الس لنفسه منهجا يتبعه عند النظر 

فبوصفه مؤمتنا على حرية املنافسة يف       .  يف مشاريع التركيز اإلقتصادي   

السوق، يضع الس على عاتقه واجب التثبت عند كلّ حالة تعرض            

و حجم التقدم التقين و اإلقتصادي املرجو حتقيقه        عليه يف أمهية الفوائد     

 من عملية التركيز و النظر يف مقدار التضحية حبرية املنافسة              

 و قواعدها الّذي ميكن القبول به، و هي معادلة حتتاج إىل اإلعتماد على             

 العناصر و املعطيات احلالية، باإلضافة إىل املؤشرات املستقبلية            

 .     افهاو سبل استشر

 

 :2003 أكتوبر 2 الصادر بتاريخ 3281 الرأي عدد - 2
         كان هذا الرأي فرصة للمجلس لتدعيم فقهه اإلستشاري يف          

خصوص تعريفه للتركيز اإلقتصادي على نفس املنهج الّذي وضعه يف           

 .الرأي السالف أعاله
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 القسم السادسالقسم السادسالقسم السادسالقسم السادس

 مسائل أخرى تهم المنافسةمسائل أخرى تهم المنافسةمسائل أخرى تهم المنافسةمسائل أخرى تهم المنافسة

 

 

، عرض الوزير املكلّف بالتجارة على      2003         يالحظ خالل سنة    

جملس املنافسة، مخس استشارات تتعلّق مبسائل م املنافسة دون أن تتعلّق       

        اسات شروط أو مشاريع تركيز اقتصاديو قد  .  مبشاريع نصوص أو كر

 :تعلّقت هذه املسائل حسب ترتيب اآلراء أدناه بـ 

ملنافسة الوارد بعقد تصرف خاص بني مؤسسة        صحة شرط عدم ا    •

 .تعليم عال خاص وطنية و أخرى أجنبية

ممارسات مؤسسة عاملة يف قطاع األلبان متثّلت يف إجراء تغيري على             •

حجم العلبة مما أثّر على الكمية اليت حتتويها دون اعتماد الشفافية            

ض يف الثّمن دون    خاصة و أنّ اإلشهار تضمن اإلشارة إىل التخفي        

 .اإلشارة إىل النقص يف احملتوى

دراسة طلب تقدمت به شركة رائدة يف قطاع الغازات الصناعية             •

لتحرير أسعار بيع هذه املادة و آثار ذلك التحرير على وضعية              

 .املنافسة يف ذلك القطاع

مشروع اتفاق بني أصحاب شركات بيع تذاكر الغذاء و خاصة ما             •

اتفاق على إزالة العموالت السلبية و التخفيض يف آجال         تضمنه من   

 .الدفع يف القطاع

آثار التخفيضات املشطّة يف أسعار اخلدمات السياحية على مستوى           •

 .املنافسة يف السوق
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 16 الصادر بتاريخ    2273الرأي عدد   :   شرط عدم املنافسة     –  1

 :2003جانفي 

 للمجلس وضح فيها بعض املفاهيم                مثّل هذا الرأي فرصة    

 . الرئيسية لقانون املنافسة
  

 على أنها املكان النظري الّذي يتقابل فيه العرض         السوق        فعرف  

و الطّلب للمنتجات أو اخلدمات اليت يعتربها املشتري أو املستعمل            

 .         معوضة لبعضها البعض

 

    لس أنّ املشرة               و الحظ اوق املرجعيض ملفهوم السع مل يتعر

لذلك، تعرض الس بإسهاب هلذا املفهوم قصد       .مكتفيا باملفهوم األول  

 .تاليف النقص احلاصل يف التشريع
       

 تعرف انطالقا من معايري     السوق املرجعية    و خيلص من هذا الرأي أنّ       

 . هذه السوقبأبعاد و  املتدخلة يف السوقباألطرافموضوعية تتعلّق 

 :فأما األطراف املتدخلة يف السوق فنوعان   

 و هم عادة املنتجون و املوردون و مسدو         :األطراف من جهة العرض    •

و قد أشار املشرع    .  اخلدمات الّذين يعرضون منتجام على املستهلكني     

 "  .املؤسسة  "  التونسي إىل هؤالء يف العديد من فصوله بعبارة            

يعرف الس املؤسسة على أنها وحدة اقتصادية  ذات استقاللية            و  

        ة تقوم بنشاط اقتصادية و بشرينة من عناصر ماديلس   .  متكوو يرى ا

أنّ هذه الوحدة ميكن أن تكون شخصا طبيعيا أو معنويا أو جمموعة              

عربة وسائل مادية و بشرية دون أن تتمتع  بالشخصية املعنوية، إذ ال             

 بوجود النشاط اإلقتصادي و هو ما يربر استعمال الفقه لعبارة املتدخل           
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و اعترب الس يف     .  أو املتعامل يف السوق عوضا عن عبارة مؤسسة         

اإلستشارة املاثلة اجلامعات اخلاصة طرفا عارضا حلصر شكلها القانوين يف           

 25 املؤرخ يف    73دد   من القانون ع   4الشركة خفية اإلسم اقتضاء بالفصل      

 من جملّة الشركات التجارية الّذي      7،و تطبيقا ألحكام الفصل     2000جويلية  

جيعل نشاط الشركات خفية اإلسم جتاريا بالضرورة، فضال عن أساليب           

 .التسويق و العرض املعتمدة الستقطاب الطّلبة

 
و املستعمل  و يقصد م املستهلك أو املنتفع أ :األطراف من جهة الطّلب    •

و نبه الس أنّ صفة املستهلك      .  الّذي يدخل يف عالقة مع العارضني     

 ليست حمصورة يف املستهلك املشار إليه بقانون محاية املستهلك            

 و بالعنوان الثّاين من قانون املنافسة و األسعار فحسب، بل هي متتد إىل             

 .  دل مع العارضكلّ من ميثّل طرفا اقتصاديا فاعال و مرتبطا بعالقة تبا
 

كلّ طالب  منتفعا أو مستعمال            و اعترب الس يف هذه اإلستشارة       

علم يلتجئ إىل مؤسسة التعليم العايل اخلاص للحصول على تكوين            

 .علمي يؤهله إىل نيل شهادة جامعية مقابل قيمة مالية متفق عليها
 

 : س يف صنفنيأما أبعاد السوق املرجعية، فقد ضبطها ال

 و دف إىل حتديد السوق على أساس         :األبعاد املادية أو اإلقتصادية    •

املنتوج أو اخلدمة املقصودة و البحث عن وجود أو احتمال وجود             

 .منتجات أو خدمات قابلة للتداول و اإلستبدال فيما بينها             

ل  و اإلستبدال هو اإلمكانية املخولة لكلّ منتفع أو مستعمل باستبدا          

.                                                      منتوج ما بآخر يوفّر له نفس احلاجة أو نسبة عالية منها على األقلّ
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              يف هذه اإلستشارة متثّله املواد يلس أنّ البعد املادو يالحظ ا         

اصة إىل   و اإلختصاصات العلمية اليت تسعى املؤسسات اجلامعية اخل         

عرضها على الطّلبة احملتملني، الّذين يسعون بدورهم إىل مالءمتها مع           

 .حاجيام اخلاصة
 

 اعترب الس أنّ هذه األبعاد حتدد باإلعتماد        :األبعاد اجلغرافية أو الترابية    •

 على معايري ذاتية منها شخصية املستعمل و وضعه اإلجتماعي             

 و أخرى موضوعية مرتبطة بالسوق نفسه     و التصرفات الصادرة عنه،     

 و بعناصر خارجية كوجود تراتيب تشريعية أو إدارية تضع حواجز           

لدخول متنافسني جدد، و هو ما حدا بفقه القضاء إىل األخذ مبعيار             

 .التجانس و التماثل يف الوضعيات التنافسية لألطراف

 

ملفاهيم، بأنّ جمموع األنشطة            و قد أقر الس بناء على كلّ هذه ا        

إالّ أنه نبه إىل    .  املتعلّقة بالتعليم العايل اخلاص متثّل يف حد ذاا سوقا         

أي مرفقا عموميا،   وجوب اإلصرار على اعتبار التعليم يف مجيع مراحله         

نشاطا يرمي إىل ضمان تلبية مصلحة عمومية من خالل تقدمي خدمات           

ال ض التصرف فيه إىل أشخاص القانون اخلاص        و بذلك فإنّ تفوي   .  معينة

يعفي اهلياكل العمومية من املسؤولية على القطاع بإحكام الرقابة على          

  .األشخاص املفوض هلم يف تسيريه
 

         و خيلص الس من قناعته بأنّ التعليم العايل اخلاص إنما هو            

احلاكمة لتسيري املرافق   مرفق عمومي، إىل ضرورة إخضاعه إىل املبادئ         

 .العمومية و هي اإلستمرارية و املساواة و املواكبة
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      كما مثّلت هذه اإلستشارة مناسبة للمجلس عرف من خالهلا ما           

 . بشرط عدم املنافسةاصطلح على تسميته فقها و قضاء 
 

اليت يلتزم فاعترب الس شروط عدم املنافسة تلك البنود التعاقدية             

مبوجبها أحد أطراف العقد أو كالمها بعدم منافسة الطّرف اآلخر يف            

و الحظ الس أنّ هذه الشروط ليست شرعية        .  سوق أو نشاط معينني   

بالضرورة من وجهة نظر قانون املنافسة، مبا يفرض تقييدها ببعض            

 :الشروط و منها
 

 .رفاءأن يكون سببها شرعيا و الغرض منها محاية احل •

 أن يكون موضوعها حمددا فتشمل السوق املعنية بصفة حصرية            •

 . و مدقّقة

 .أن تكون حمددة بزمن العالقة التعاقدية •

 .أن تقتصر على فضاء جغرايف حمدد •

 

         و ذكّر جملس املنافسة مبناسبة هذا الرأي و نظرا لتضمن العقد            

. تطبيق الترايب للقوانني الوطنية   موضوع اإلستشارة طرفا أجنبيا، بقواعد ال     

فقد جاء بالفقرة اخلامسة من العقد منع الطّرف األجنيب فيه تدريس             

أي مؤسسة تعليم عال يف البلدان األخرى        باكالوريا إدارة األعمال يف 

 . باملنطقة
   

       و قد الحظ الس يف هذا الصدد، بعد الرجوع إىل املبادئ العامة            

 و إىل املفهوم الدستوري لسيادة الدول، أنّ القوانني الوطنية ال            للقانون

 تطبق إالّ على مستوى إقليم الدولة املصدرة و أنّ استثناءات هذه القاعدة 
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ال تكون إالّ بنص اتفاقية تكون الدولة املعنية بتطبيقها قد صادقت عليها            

   اخليا الدلس    .  حسب صيغ قانوأنّ قانون املنافسة ال حييد     و يذكّر ا

بدوره عن هذه القاعدة، ويبقى بذلك املعيار األساسي عند النظر يف             

تطبيق التشريع التونسي املتعلّق باملنافسة هو املكان الّذي متّت فيه الواقعة           

أو التصرف القانوين املخلّ باملنافسة، دون أن يطال ذلك التطبيق             

 .  تطبق و تنفّذ خارج تراب اجلمهوريةالتصرفات أو املمارسات اليت
 

 الصادر  2272الرأي عدد   :   اإلشهار و واجب إعالم املستهلك       –  2

     :2003 جانفي 30بتاريخ 

         افتتح الس هذا الرأي بتوضيح احلدود بني منظومتني قانونيتني         

ثار القانونية  خمتلفتني من حيث الوقائع و القواعد القانونية املنطبقة و اآل         

املترتبة عنها و اجلهات املختصة بالنظر يف اإلخالالت، تؤطّران كلّ من           

ونسيجهتها مسألة املنافسة يف القانون الت . 
  

 دف قواعدها إىل منع املمارسات املخلّة       فأوىل هذين املنظومتني       

ل بسري السوق حسب قاعدة العرض و الطّلب كاإلتفاقات و اإلستغال          

املفرط لوضعية هيمنة يف السوق و التبعية اإلقتصادية و بصفة عامة كلّ            

 .األعمال اليت دف إىل احلد من املنافسة بني املؤسسات املتعاملة فيه           

 جويلية  29 املؤرخ يف    64 و ختضع هذه املمارسات إىل القانون عدد         

 .بالنصوص الالّحقة  املتعلّق باملنافسة و األسعار مثلما متّ إمتامه          1991

 و قد أقر هذا القانون حرية املنافسة كمبدإ و جرم كلّ املمارسات اليت             

 يقترفها املتدخلون و اليت ميكن أن ختلّ أو حتد من هذه احلرية و أوكل              
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مهمة السهر على تطبيقه إىل جملس املنافسة كهيئة تتوفّر فيها شروط             

 . احلياد و اإلستقاللية
 

 فتعرف باملنافسة غري املشروعة و اليت تكمن              أما املنظومة الثّانية     

يف األعمال غري الشريفة اليت تقوم ا املؤسسات بغرض حتويل حرفاء            

مؤسسة ما أو بإحداث خلط يف ذهن املستهلك أو باإلساءة لسمعة             

و بين الس أنّ هذه      .  منافسيها أو مبحاولة اإلخالل بتنظيمهم     

 املخالف من جهة  :  مارسات ختضع يف آثارها على األطراف فيها         امل

و تكون املنافسة غري مشروعة كلّما تعلّق       .   و املتضرر من جهة أخرى    

 .األمر مبخالفة للقوانني أو العرف التجاري أو املعاهدات املربمة            

 و يكمن األساس القانوين لردع مثل هذه املمارسات خاصة يف الفصول           

 من جملّة اإللتزامات و العقود و كذلك يف الفصول من           91 و   90 و   82

 . من الّة اجلنائية املنوط تطبيقها مجيعا مبحاكم احلق العام141 إىل 138
       

           و قد كيف الس من خالل هذا الرأي املمارسات موضوع          

تخفيض ذلك أنّ املنتج ركّز خالل ومضاته اإلشهارية على ال        .  اإلستشارة

يف سعر الوحدة من منتوجه املتمثّل يف الياغرت دون أن يعلم املستهلك            

يف الوقت نفسه و من خالل تلك الومضات بالتخفيض احلاصل يف             

و قد رأى الس يف الومضات اإلشهارية        .  الكمية اليت حتتويها العلبة   

الفة املوصوفة خروجا عن قواعد النزاهة يف املعامالت اإلقتصادية و خم          

 1992 ديسمرب   7 املؤرخ يف    1992 لسنة   117ألحكام القانون عدد    

 . منه13املتعلّق حبماية املستهلك و خاصة الفصل 
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     كما رافقت هذه املمارسة خمالفة أخرى من قبل املصنع، متثّلت يف            

فانتهز .  تغيري حمتوى العلبة دون التنصيص على ذلك بالترقيم الرمزي         

 هذه الفرصة، و بين أنّ الترقيم الرمزي يعد لغة عاملية لترقيم              الس

البضائع و يستعمل يف إطار العالقات التجارية احمللية و الدولية ملا يتيحه            

لذلك، فإنه من دواعي    .  من معرفة بالتسمية الدقيقة و مميزات املنتوج       

اس، تغيري الترقيم الرمزي    الشفافية و جتنيب املتعاملني يف السوق اإللتب       

 .كلّما طرأ تغيري على عنصر من عناصر مميزات املنتوج
     

     و قد رأى الس يف إعراض املؤسسة املعنية عن تغيري الترقيم              

الرمزي ملنتوجها رغم تغيري حجم العلبة و اإلنقاص يف احملتوى ممارسة            

 .تهلكتنجر عنها مغالطة ملسالك التوزيع  و للمس
 

         و ملّا تعلّق األمر يف هذه اإلستشارة بالسياسة التجارية             

 للمؤسسات املعتمدة على السعر، عرج الس على البعض منها            

فاعترب هذه األخرية، تلك    .  بيوعات التنمية التجارية  و خاصة على    

 تطوير  البيوعات املصحوبة بتخفيض يف الثّمن لفترة حمددة، الغاية منها         

 .بيع منتوج جديد أو إعادة تطوير بيع منتوج تراجعت حظوظ بيعه            
 

      و بين الس أنّ هذه البيوعات ال ختضع مبدئيا لترخيص مسبق            

كما وضح الس، أنّ اإلشهار     .  شريطة أن يكون التخفيض حقيقيا     

          ن تنصيصات من شأة جيب أن يتضمجارينمية التا املعلن لبيوعات الت

 بفترة التنمية و باملنتوجات املعنية و خصوصياا         إعالم املستهلك   

 .و مقدار التخفيض حسب القيمة املطلقة أو النسبة املئوية
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السعر        كما أفاض الس مبناسبة هذا الرأي يف بيان شرعية تقنية           

اء يعتربان  فذكّر أنّ الفقه و القض    .  من وجهة نظر قانون املنافسة    املقترح  

هذه التقنية التجارية خملّة باملنافسة إذا كانت ببادرة من إحدى املنظّمات           

أما إذا كان السعر املقترح صادرا عن املنتج و موجها إىل              .  املهنية

املوزعني، فإنه ال يشكّل من ناحية املبدإ مسا باملنافسة و نزاهة املعامالت            

 ذلك بقطاعات تكون فيها املنافسة كاملة      اإلقتصادية شريطة أن يتعلّق     

و قائمة بصفة طبيعية و أن يستجيب اإلشهار املعلن عن السعر املقترح             

 لشروط إعالم املستهلك املتمثّلة خاصة يف تقدمي عناصر املنتوج             

" السعر املقترح   "  و خصوصياته مبا يف ذلك الكمية و يف وضع عبارة            

 .سلوب التقدمي بالكتابة أو اخلطاب     صلب اإلشهار و اعتماد نفس أ      

و يف غري تلك الصورة فإنّ طريقة السعر املقترح تصبح منافية لقواعد  

 .املنافسة
 

         و أمام إتصال هذه اإلستشارة مبمارسات صادرة عن مؤسسة         

بعينها، اغتنم الس هذا الرأي فرصة ليضع فيها حدود مرجع نظره           

اإلستشاري.  
 

  فالحظ أنّ هذا اإلختصاص ينحصر يف املسائل و اإلشكاليات                 

أن يؤدي به ذلك إىل اتخاذ موقف  و ال ميكن يف أي صورة كانت العامة

من تصرفات أو ممارسات صدرت عن مؤسسة حمددة، ألنّ ذلك يندرج           

يف نطاق اإلختصاص القضائي لس املنافسة املنصوص عليه بالفقرة           

كما ذكّر الس   .  لفصل التاسع من قانون املنافسة و األسعار      األوىل من ا  

بأنه ال ميكن لإلختصاص اإلستشاري أن حيلّ حملّ اإلختصاص القضائي           

الستقالل كلّ منهما على اآلخر، و الفتراض اإلختصاص القضائي           

استعمال الس لصالحياته اإلستقصائية و لكلّ وسائل التحقيق مبا يف           
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 املؤسسة املخالفة يف النزاع لتمكينها من حق الدفاع قبل           ذلك إدخال 

شاط اإلستشاريا و هو أمر ال يتالءم مع طبيعة النخاذ موقف بشأات. 
 

 :2003 مارس13 الصادر بتاريخ2271الرأي عدد : حترير األسعار –3

         تعلّق األمر يف هذه اإلستشارة بطلب حترير األسعار يف قطاع           

فأعمل الس رأيه للخروج بإطار نظري عام ميكن        .  زات الصناعية الغا

 .   أن تنصهر فيه عمليات التحرير اإلقتصادي يف املطلق

 

         فثبت للمجلس من خالل إعمال اإلستقراء أنّ حترير األسعار          

ميثّل اإلتجاه الطّبيعي لإلقتصاد التونسي كما أنه خيار ثابت له يف ظلّ             

امج اليت وضعتها الدولة و اإللتزامات الدولية اليت أبرمتها و اليت             الرب

اعتمدت التدرج و املرحلية حسبما تقتضيه الظّروف و العوامل الداخلية          

 . و اخلارجية
          

         كما أكّد الس، أنّ هذا التحرير ال يعطي املؤسسات املتعاملة          

احلرية، نظرا ملا يسمح به هلياكل الرقابة من         يف السوق املعنية مطلق     

تدخل، لوضع حد لكلّ التجاوزات اليت من شأا التأثري على التوازن            

 .العام للسوق و على حسن سري آليات املنافسة
 

 3276الرأي عدد   :    مشروع إتفاق يف جمال له صبغة إجتماعية          –  4

 :2003 أفريل 30الصادر بتاريخ 
   استهلّ الس قوله يف هذا الرأي، بالتحذير من أنّ آليات قطاع                 

بيع تذاكر الغذاء تنقصها الشفافية يف املعامالت و أنها حتتاج إىل تدقيق            

و شدد على أنّ ظاهرة استعمال تذاكر الغذاء املخصصة للوجبة           .  أكرب

 ت التجارية جعلها الغذائية كعملة متداولة القتناء خمتلف املواد من احملال
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تفقد الغاية اليت أحدثت من أجلها و تصبح مبثابة النقود و هو ما قد                

 .يتسبب يف خماطر تضخمية
  

        و ملّا تعلّق موضوع اإلستشارة باتفاق، ذكّر الس أنّ قانون           

املنافسة و األسعار مينع مبدئيا هذه اإلتفاقات، على أن يبقى اإلستثناء            

ردا اقتضاء بأحكام الفصل السادس من نفس القانون، و نظري احترام           وا

 :شرطني مها

• ،أو اقتصادي م تقينة لضمان تقدأن تكون تلك املمارسات ضروري 

 .و أن تدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها •

 

مفهوم التقدم التقين أو             و الحظ الس يف هذا الصدد، أنّ         

 يشكّل يف غياب تعريف تشريعي مسألة تقديرية يعتمد إثباا          صادياإلقت

أساسا على املشروع الّذي تتقدم به املؤسسة اليت تروم الترخيص هلا يف            

خمالفة قواعد املنافسة، فضال عن الدراسة الفنية و اإلقتصادية اليت يقوم ا   

دد أنّ حتسني جودة    و قد اعترب بعض الفقهاء يف هذا الص       .  جملس املنافسة 

م اإلقتصاديخفيض من كلفتها هي من عناصر التقداملنتوجات أو الت . 
 

         و قد مسحت طبيعة موضوع اإلستشارة للمجلس، بتدقيق          

فتذاكر .  مفهوم التقدم اإلقتصادي الوارد بالتشريع اجلاري به العمل         

متكاملة بالقرب  الغذاء جعلت أساسا لتمكني املوظّفني من تناول وجبة         

من مقرات عملهم مبا ينعكس إجيابا على إنتاجيتهم بتجنيبهم التنقّالت           

رأى الس أنّ التقدم اإلقتصادي     لذلك،  .  اإلضافية بني حصيت العمل   

   .ال ميكن أن يفهم مبعزل عن اجلانب اإلجتماعي لتالزم البعدين

 ميكن  إباحة  بعض           و استخلص الس من كلّ ما سلف، أنه 
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اإلتفاقات اليت تكون إجيابياا على اإلقتصاد و على املنتفعني أكرب من            

و سن الس من ذلك مبدأ فحواه       .  سلبياا املتمثّلة يف احلد من املنافسة     

  .ليس كلّ اتفاق ممنوعا و ليس كلّ اتفاق خمالّ باملنافسةأن 
 

د التلس قيرخيص يف اإلستثناءات لقواعد املنافسة جبعله          إالّ أنّ ا

وقتيا حتى ال يترتب عنه حق مكتسب للمنتفع به، يف صورة تغير               

 .الظّروف اليت بررته
 

الرأي عدد  :    األسعار مفرطة اإلخنفاض يف امليدان السياحي          -  5

  :  2003 جويلية 17 الصادر بتاريخ 3282

  اهنة باألسعار مفرطة اإلخنفاض يف القطاع                تعلّقت اإلستشارة الر

و قد أمكن للمجلس    .  السياحي و أثرها على مستوى املنافسة يف السوق       

من خالل هذا الرأي توضيح بعض املعطيات الفنية املتعلّقة بالقطاع، كما     

انكب على حتليل املمارسات موضوع اإلستشارة و مدى تأثريها على           

 .مستوى املنافسة بالسوق
 

 . من ذلك أنّ الس ميز بني سياحة املقيمني و غري املقيمني                   
فأكّد أنّ السياحة املتعلّقة بغري املقيمني نشاط تصديري للخدمات يكون          

أما السياحة املتعلّقة باملقيمني فإنتاج خدمايت      .  التعامل فيه بالعملة الصعبة   

 .نسيداخلي يكون التعامل فيه بالدينار التو
 

مقتضيات سياسة األسعار يف             كما توقّف الس عند بعض       

 بالنظر إىل الضغوطات املسلّطة على اإلقتصاد الوطين،        القطاع السياحي 

 :فأكّد أنّ
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املداخيل من العملة الصعبة املتأتية مباشرة من السياحة تبقى رهينة             •

 .أسعار البيع اليت يطبقها أصحاب النزل

ن الواجب أن تطرح من تلك املداخيل كلّ املبالغ اليت تدفع بالعملة             م •

الصعبة لشراء مستلزمات و مواد يفرض متويلها وجود السياح كوسائل          

النقل من حافالت و سيارات للكراء، دون أن يقع توظيفها لتمويل             

 .قطاعات أخرى كالصناعة أو الصحة

لّ اإلستثمارات من العملة الصعبة     من املتعين أن تؤخذ بعني اإلعتبار، ك       •

 اليت تتحملها الدولة من أجل تطوير السياحة، من بنية حتتية              

 و غريها و كلّ املصاريف األخرى اليت تتحملها اموعة الوطنية بالعملة 

الصعبة يف جزء منها، للمحافظة على البيئة و التراث و احمليط املعرضني             

دهور من كثرة التردياحيللتشاط السد عليها يف إطار الن . 

   
أمثان اإلقامة بالنزل التونسية           و خلص الس بعد ذلك، إىل أنّ        

، هجيب أن تكون يف مستوى يسمح بتغطية كلّ النفقات املذكورة أعال          

عالوة على الكلفة القارة و املتغيرة للخدمة و نسبة الربح اليت جيب             

  .للتاجر أن جينيها
  

        كما الحظ الس عند حتليله لظاهرة األسعار املنخفضة يف           

القطاع السياحي، أنّ خمالفة إعادة البيع باخلسارة املنصوص عليها            

 .  من قانون املنافسة و األسعار ال تنطبق على اخلدمات26بالفصل 
  

         فاتخذ من ذلك موقفا، مفاده أنّ غياب النصوص القانونية أو          

وجود فراغ تشريعي يف مادة معينة ال ميكن أن يربر ترك بعض الظّواهر             

            ة، تنخر اإلقتصاد الوطينى لو كانت ظرفيالطّارئة أو املستحدثة حت 
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و ذكّر الس أنه توخى هذا التوجه       .  و متس من آليات السوق و توازا      

 يتعرض هلا القانون    يف عمله القضائي عند تعرضه ملمارسات مستجدة مل       

القرار الصادر يف القضية    (  و احلال أنها تضر باإلقتصاد و حبرية املنافسة         

شركة /  شركة مسابك حديدان  :  2002 نوفمرب   6بتاريخ    1/2000  عدد

 ) . املسابك و امليكانيك 

   
       و انطالقا من ذلك كلّه أرسى الس مفهوما جديدا يضاف            

و خيلص من     .األسعار مفرطة اإلخنفاض  التونسي و هو    لقانون املنافسة   

هذا املفهوم الّذي جاء صلب قرار كانت عبارات حيثياته عامة بصورة 

 :ميكن سحبها على قطاع اخلدمات، أنّ املكونات الدنيا للسعر هي
الكلفة املتغيرة املتمثّلة يف األعباء اليت تتحملها املؤسسة اإلقتصادية عند           -

تاج مرتبطة بنسق الكمية املنتجة ارتفاعا و اخنفاضا كالطّاقة و املواد           اإلن

 األولية مثال،

الكلفة القارة، و هي أعباء تتحملها املؤسسة اإلقتصادية أنتجت أم مل             -

 تنتج كاإلهالكات مثال،

هامش الربح الّذي يعود حتديده للمؤسسة بالنظر إىل عوامل منها             -

سةالطّلب و استراتيجية للمؤسوق و األهداف العامة الس . 

 

          و قرن الس بني مبدإ حرية األسعار يف القطاع السياحي           

 و مفهوم األسعار مفرطة اإلخنفاض بالقول إنّ مبدأ حرية األسعار يقترن           

           وازن العامة املنافسة اليت تفرض ضمان الترورة بقاعدة احترام حريبالض

مر يستوجب التصدي إىل األسعار مفرطة اإلخنفاض اليت        للسوق، و هو أ   

 .           تقلّ عن الكلفة احلقيقية مثلما وقع ضبطها أعاله
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 القسم السـابعالقسم السـابعالقسم السـابعالقسم السـابع

 المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 

 

 2269::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

 2003 جانفي  جانفي  جانفي  جانفي 16::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 
  مشروع أمر:املوضوع 

  املراكز العمومية للمواصالت:القطاع 

     مر ترتيـيب، مواصالت، رفض ضمين أ:املصطلحات املفاتيح 

 

 

 :املبدأ 
 

 حتديد الترخيص املتعلق باستغالل املراكز العمومية         -

للمواصالت خبمس سنوات حيد من حرية ممارسة األنشطة          

التجارية، و ال ميكّن املستغلّ من تغطية مصاريف اإلستثمار اليت          

 .تكبدها 
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     2273::::عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2003ي ي ي ي  جانف جانف جانف جانف16::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 

 عقد تصرف، شرط عدم املنافسة :املوضوع 

 تعليم عايل خاص :القطاع 

 عقد، شرط عدم املنافسة، تعليم خاص،    :املصطلحات املفاتيح 

                         سوق مرجعية، شركة خفية اإلسم، نشاط

                          جتاري، إستبدال، مرفق عمومي، مساواة، 

 .      جنسية تونسية، إختصاص ترايب        
                                                

 

 

 :املبادئ 
 
  السوق هي املكان النظري الذي يتقابل فيه العرض             - 1

و الطلب للمنتجات أو اخلدمات اليت يعتربها املشتري أو            

 .املستعمل معوضة لبعضها البعض 

ارس يف إطار شركة خفية      كلّ نشاط مهما كانت طبيعته مي      - 2

 .اإلسم يعد نشاطا جتاريا 

  حتديد السوق املرجعية يقتضي معرفة حمتواها و حدودها           - 3

و اإلطار الذي متارس فيه املؤسسات نشاطها و أبعاد تلك            

 السوق املادية و اجلغرافية اليت ختتلف حبسب احلاالت           

 . و وضعيات املتنافسني 
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 نافسة  يعين اإلمكانية املخولة لكـل  اإلستبدال يف  قانون امل- 4

منتفع أو مستعمل إلستبدال منتوج معين بآخر، يوفّر له نفس            

إالّ أنه ميكن ملنتوجني خمتلفني     .احلاجة أو على األقل نسبة قوية منها        

لبعضهما   اإلنتماء لنفس السوق إذا آعتربها املستهلك معوضني        

و السمك، كما ميكن     البعض مثل اللّحوم احلمراء و البيضاء أ        

ملنتوجني متجانسني عدم اإلنتماء لنفس السوق مثل الرخام و اجلليز          

 .أو احلذاء العادي و احلذاء الرياضي 

 التسليم بأنّ جمموع األنشطة املتعلّقة بالتعليم العايل اخلاص متثّل          -  5

              ا سوقا، ال يتناىف مع كون التعليم يف مجيع مراحله يعدذا يف حد

 عموميا أي نشاطا يرمي إىل ضمان تلبية مصلحة عمومية من           مرفقا

خالل تقدمي خدمات معينة و أنّ تفويض التصرف فيه إىل أشخاص           

القانون اخلاص ال يعين جترد اهلياكل املعنية من املسؤولية و بالتايل            

 .من الرقابة 

 التعليم العايل اخلاص بآعتباره مرفقا عموميا يبقى مقيدا مببادئ - 6

 .اإلستمرارية و املساواة و املواكبة 

  يتمثّل شرط عدم املنافسة يف منع طرف من أطراف العقد من-7

    منافسة الطرف اآلخر يف سوق معينة يتم حتديدها صلب العقد،

   أي أنها تلك البنود التعاقدية اليت يلتزم مبوجبها أحد أطراف العقد 

 يف سوق أو نشاط معني،   أو كالمها بعدم منافسة الطرف اآلخر 

    ال تكون شرعية من وجهة نظر قانون املنافسة، إالّ إذا كـان

    سببها شرعيا و كانت حمددة من حيث املوضوع واملكان           

 . و   الزمان  
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  مرجع النظر الترايب لس املنافسة يبقى مقيدا بالوقائع            -8 

فّذت بالتراب الوطين   و التصرفات املخلة باملنافسة اليت طبقت و ن        

دون املمارسات اليت تستهدف مناطق أخرى غري خاضعة للسيادة          

 .التونسية 
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 2272::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

 2003 جانفي  جانفي  جانفي  جانفي 30::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 
  إفراط يف آستغالل مركز هيمنة، خمالفة إقتصادية  :ملوضوع    ا

 ) ياغرت( األلبان :القطاع    

  ألبان، ختفيض يف األسعار، ختفيض يف  :املصطلحات املفاتيح   

                            الوزن، إفراط يف آستغالل مركز هيمنة، 

                            خمالفة إقتصادية،ترقيم رمزي،سعر مقترح، 

 .                           حدود اإلختصاص اإلستشاري 
 

 

 :املبادئ 
 

مضات اإلشهارية على عملية التخفيض يف        التركيز أثناء الو    -  1

 سعر الياغرت، دون إعالم املستهلك بالتقليص يف حجم العلبة         

و الوزن يشكّل خرقا لقواعد الرتاهة يف املعامالت و خمالفة            

 ديسمرب  7 املؤرخ يف    117 من القانون عدد     13ألحكام الفصل   

 . املتعلق حبماية املستهلك 1992

2  -      مبثابة لغة عاملية لتمييز و ترقيم        الترقيم الرمزي يعد 

   و تصنيف البضائع، و إذا ثبت أنّ إحـدى املؤسسـات مل
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    تبادر بتغيري الترقيم الرمزي ملنتوجها رغم تغيريها حلجم العلبة         

و التنقيص من الكمية، فإنّ هذه املمارسة تنجر عنها مغالطة            

 . ملسالك التوزيع و للمستهلك

 ةخمالّ بقواعد املنافسة إذا كان نتيج      "ترح  السعر املق " يعترب -  3

مبادرة قامت ا إحدى املنظّمات املهنية، أما إذا كان صادرا عن 

املنتج و موجها إىل املوزعني، فإنه ال يشكّل من ناحية املبدإ             

أن   مساسا  باملنافسة و نزاهة املعامالت اإلقتصادية، شريطة         

 سة كاملة  يتعلّق ذلك بقطاعات تكون فيها املناف          

 و قائمة بصفة طبيعية و أن يستجيب اإلشهار املعلن عن السعر           

املقترح لشروط إعالم املستهلك و املتمثّلة خاصة يف تقدمي           

عناصر املنتوج و خصوصياته مبا يف ذلك الكمية، و يف غري تلك            

 .منافية لقواعد املنافسة " السعر املقترح"الصورة تصبح طريقة 

 ر اإلستشاري لس املنافسة يف املسائل       ينحصر مرجع النظ   -  4

و اإلشكاليات العامة و ال ميكن يف أي صورة كانت أن يؤدي            

به ذلك إىل آختاذ موقف من تصرفات أو ممارسات صدرت عن           

 .مؤسسة حمددة، ألنّ ذلك يندرج ضمن آختصاصه القضائي 
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 2271::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

 2003 مارس  مارس  مارس  مارس 13::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 

 رير أسعار الغازات و تأثريه على املنافسة حت :املوضوع 

  الغازات الصناعية :القطاع 

 حترير أسعار، غازات صناعية، منافسة،  :املصطلحات املفاتيح 

 .    مصادقة إدارية، تدرج، سوق                          

 

 

 :املبادئ 
 

 حترير األسعار و اإللتجاء إىل السوق كمحدد لألسعار صار          -  1

الدولة  خيارا ثابتا لإلقتصاد التونسي يف ظلّ الربامج اليت وضعتها        

و اإللتزامات الدولية اليت أبرمتها و اليت تعتمد التدرج و املرحلية           

 .حسبما تقتضيه الظّروف و العوامل الداخلية و اخلارجية 

 حرية األسعار ال تعين إطالق أيدي املتعاملني، بل هي حرية           -  2

ض على هياكل الرقابة التدخل لوضع حد للتجاوزات مؤطّرة تفر

اليت قد حتصل و اليت من شأا التأثري على التوازن العام للسوق            

 .و على حسن سري آليات املنافسة 
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 3275::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

             2003 مارس  مارس  مارس  مارس 13::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 
         

 
 

  كراس شروط  :املوضوع 

  منتجات الدواجن :القطاع 

 دواجن، كراس شروط، توزيع، تغذية عامة  :املصطلحات املفاتيح 

 

 

 :املبادئ 
 

 التطبيق الفعلي للنصوص القانونية و الترتيبية و حتقيق جناعتها           -  1

 .يستوجبان تضمني تلك النصوص أحكاما ردعية 

 تنظيم أحد القطاعات بواسطة كراس شروط، يعد إستثناء          -  2

 .ملبدإ احلرية 

 نشاط التجاري املتعلق بالتغذية    يفرق العرف التجاري بني ال     -  3

 و النشاط التجاري املتعلق بالدواجن بدليل إفراد كل           ةالعام

 .نشاط بغرفة مهنية مستقلّة

 البد من مراعاة املعادلة بني الشروط املهنية و الصحية،            -  4

 .وواقع املنافسة و التزويد، و مصلحة املستهلك 

 

 



 118

 3274::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

 2003 أفريل  أفريل  أفريل  أفريل 30::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 

  تركيز إقتصادي : املوضوع 

  الغازات : القطاع 

 تركيز، إستيعاب، غاز، التفاوت يف قيمة : املصطلحات املفاتيح

                          املصلحة، قدرة تنافسية، إستثناء للمنافسة،

 .                         معادلة، تقدم تقين 
 

 

 :املبادئ 
 

قتصادي إىل املراقبة من قبل الوزير       ختضع عملية التركيز اإل    -  1

 :املكلف بالتجارة عند توفّر شرطني متالزمني 

 يتمثل األول يف جتاوز نصيب املؤسسات املعنية جمتمعة يف            -

  . % 30السوق الداخلية نسبة 

 و يتعلق الثاين بتخطي رقم املعامالت بالسوق الداخلية مبلغ           -

 .ثالثة ماليني دينار 

اإلقتصادي بواسطة معيارين، يعتمد األول      يعرف التركيز    -  2

الوسيلة اليت يتم مبقتضاها إجناز عملية التركيز، بينما يتعلق الثاين          

 .بالنتيجة اليت تؤول إليها تلك العملية 
 



 119

 تطبيق طريقة التفاوت يف قيمة املصلحة تسمح بتجاوز مبدإ          -  3

احلرية كلما تبني أنّ املساس بقواعدها من شأنه أن حيقق             

للمؤسسة تقدما تقنيا أو إقتصاديا و أنه يدر على املستعملني           

قسطا عادال من الفوائد، و هو ما يسمح خالل هذه الفترة             

اإلنتقالية اليت مير ا اإلقتصاد التونسي بالتضحية جبانب من           

 .  املنافسة يف سبيل دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية 

، بآعتباره مؤمتنا على حرية املنافسة يف        على جملس املنافسة   -  4

السوق، أن يتوىل التثبت عند كلّ حالة تعرض عليه، يف أمهّية            

الفوائد و حجم التقدم التقين و اإلقتصادي املرجو حتقيقه من           

عملية التركيز، و النظر يف مقدار التضحية حبرية املنافسة الذي           

  .ميكن القبول به 
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عدد الرعدد الرعدد الر3276: : : : أي أي أي أي عدد الر     

     2003 أفريل  أفريل  أفريل  أفريل 30::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 
     

 

  مشروع إتفاق  :املوضوع 

  تذاكر املطاعم :القطاع 

 إتفاق، تذاكر املطاعم، البعد اإلجتماعي  :املصطلحات املفاتيح 

 

 

 

 :املبادئ 
 

 ميكن إباحة بعض اإلتفاقات اليت تكون إجيابياا على           -  1

      من     اإلقتصاد و على املنتفعني أكرب من سلبيا ا املتمثّلة يف احلد

 .املنافسة 

  البد من التصدي للتجـاوزات اليت جعلت تذاكر          -  2

  الغذاء تقوم مقام العملة املتداولة و تستعمل إلقتناء خمتلف املواد         

 . و السلع 

 ال ميكن أن يفهم التقدم اإلقتصادي مبعزل عن اجلانب            -  3

 .اإلجتماعي باعتبار تالزم البعدين 

خيص يف اإلستثناءات لقواعد املنافسة جيب أن يكون          التر -  4

وقتيا حتى ال يترتب عنه حق مكتسب للمنتفع به، يف صورة            

  .تغير الظّروف اليت بررته 
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     3277::::عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2003 ماي  ماي  ماي  ماي 22::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 

 كراس شروط  :املوضوع 

  جتارة توزيع الصفائح و املواد العازلة :القطاع 

 كراس شروط، صفائح و مواد عازلة، قدرة  :يح املصطلحات املفات

     تنافسية، مواصفات                       

 

 

 :املبادئ 
 

التضخم  يف عدد كراسات الشروط ال خيدم التوجـه   - 1

 .التحرري لإلقتصاد و مبدأ املمارسة احلرة الذي آعتمدته الدولة 

ة يف األسواق    تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطني      -  2

 .اخلارجية يتطلب العمل على األخذ باملواصفات العاملية 
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 3278::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

         2003 ماي  ماي  ماي  ماي 22::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 

  إتفاقية لزمة :املوضوع 

  بناء و آستغالل طريق سيارة :القطاع 

 إتفاقية، لزمة، طريق سيارة، إختصاص  : املصطلحات املفاتيح 

 .ترتيـيب                           
 

 

 :املبادئ 
 

  ال يسوغ إقرار إختصاص ترتييب عام لوزير التجهيز           -  1

 و اإلسكان مبقتضى كراس شروط ملا يف ذلك من تعارض مع           

 .الترتيب اهلرمي ملصادر املشروعية 

 املقابل املدفوع لقاء آستعمال الطريق السيارة ال ميثّل معلوما،   -  2

 .مة و إنما مثنا يدفع مقابل خد

 البد من فسح اال أمام املستعملني لإلختيار بني آستعمال          -  3

الطّريق السيارة مبقابل أو اللّجوء  إىل الطريق الوطنية أو الفرعية           

 .اليت تستجيب  حلاجته دون مقابل 

 مبدأ املساواة ال ينطبق إالّ داخل الوضعيات املتشاة، مبا           -  4

 لسيارات السياحية  يسمح بتطبيق تعريفات خمتلفة على ا        

 .و أخرى على الشاحنات أو احلافالت 
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 3282::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

 2003 جويلية  جويلية  جويلية  جويلية 17::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 

  ختفيضات مشطّة يف األسعار :املوضوع 

  الرتل-اخلدمات السياحية  :القطاع 

 خدمات، نزل، سياحة، ختفيض مشطّ يف : املصطلحات املفاتيح 

  باخلسـارة، سعر مفرطاألسعـار، بيع                        

                         اإلخنفاض، فراغ تشريعي، تبعية إقتصادية،

 .                         ميثاق أديب 
 

 

 :املبادئ 
 

  السياحة املتعلّقة بغري املقيمني متثّل نشاطا تصديريا           -1 

 للخدمات، بينما تشكّل السياحة الداخلية للمقيمني إنتاجا         

 .خدمات داخليا لل

  املداخيل بالعملة الصعبة املتأتية مباشرة من السياحة،          -  2

 جيب أن   تطرح منها كلّ املبالغ اليت تدفع بالعملة الصعبة              

 لشراء مستلزمات و مواد يتطلّبها النشاط السياحي و اليت            

 ميكن اإلستغناء عنها لوال وجود السواح األجانب، باإلضافة        

 نفقات اليت تتحملها الدولة      إىل كلّ االستثمارات و ال      

  للمحافظة على البيئة لتفادي املساس بـها من جـراء كثرة
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 . اإلستعمال السياحي مثلما هو احلال بالنسبة للصحراء مثال

 غياب النصوص القانونية أو وجود فراغ تشريعي يف مادة           -  3

معينة ال ميكن أن يربر ترك بعض الظّواهر الطارئة أو املستحدثة           

من آليات            حت ى و لو كانت ظرفية تنخر اإلقتصاد الوطين و متس

 .السوق 

 مبدأ حرية األسعار يقترن بالضرورة بقاعدة آحترام حرية          -  4

املنافسة اليت تفرض ضمان التوازن العام للسوق، األمر الذي          

يستوجب التصدي إىل األسعار مفرطة اإلخنفاض اليت تقلّ عن          

 .الكلفة احلقيقية 
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 3283::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

 2003 سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر18::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 

  مشروع قانون :املوضوع 

  احلرف الصغرى و الصناعات التقليدية :القطاع 

 .حرف، أمني، مساواة   :املصطلحات املفاتيح 
 

 

 :املبدأ 
 
ال جيوز منح أمني السوق آحتكار القيام بآختبارات تقييم             -

 ذلك اإلختبار جمانيا، و ذلك       املنتوجات احلرفية، إالّ إذا كان     

حتقيقا ملبدإ املساواة بني املتعاملني يف السوق الذي حيجر إفراد           

 .أحدهم أو بعضهم بآمتيازات خاصة 
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 3281::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

 2003  أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر2::::التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ 

 

  تركيز إقتصادي :املوضوع 

  مواد التنظيف :القطاع 

 ، مواد تنظيف، سيطرة  تركيز إقتصادي :املصطلحات املفاتيح 

               حامسة، هيكلة داخلية، فوائد إقتصادية            

 

 

 :املبادئ 
 

 النمو الذايت للمؤسسة ال يندرج ضمن عمليات التركيز          -  1

 .اإلقتصادي 

  . اهليكلة الداخلية للمؤسسة ال تأثري هلا على آليات السوق- 2
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 3287::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

 2003 ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر 11::::تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ الالالال

 

  مشروع قانون :املوضوع   

  جتارة التوزيع :القطاع 

  توزيع، تضخم النصوص، مساواة: املصطلحات املفاتيح 

 

 

 :املبدأ 
 

  كثرة النصوص التطبيقية ال تسمح باإلملام ا بسهولة،           -

و هي تشكّل تبعا لذلك حاجزا أمام املتعاملني بالسوق، ألنّ           

يتضمن مبدأ التعددية و تكافئ الفرص اللّذان         سة قانون املناف

يفرضان أن تكون تلك النصوص يف متناول مجيع املؤسسات من          

 .حيث العلم بوجودها و إدراك معناها 
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 الجزء الثالثالجزء الثالثالجزء الثالثالجزء الثالث

األنشطة األخرى لمجلس األنشطة األخرى لمجلس األنشطة األخرى لمجلس األنشطة األخرى لمجلس 

 المنافسةالمنافسةالمنافسةالمنافسة
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 الجزء الثالثالجزء الثالثالجزء الثالثالجزء الثالث

 األنشطة األخرى لمجلس المنافسةاألنشطة األخرى لمجلس المنافسةاألنشطة األخرى لمجلس المنافسةاألنشطة األخرى لمجلس المنافسة

 

 

ف األنشطة اليت ميارسها    لدأب الس على تقدمي حوصلة ملخت     

فضال على نشاطه اإلستشاري والقضائي واليت تندرج يف إطار دعم            

 :مهامه، و هي تتمثل باخلصوص يف ما يلي 

 ثقافة املنافسة بالتعاون مع اهلياكل الوطنية ذات العالقة         نشراملسامهة يف    -

 . املماثلة و املنظمات الدوليةمبيدان املنافسة و اهليئات األجنبية

 الس بالسعي   وأعوان تكوين وتنمية قدرات و مهارات كافة إطارات       -

إىل تعميم اإلعالمية و احلرص على تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد            

 . األطراف 

 املشاركة يف الندوات اإلقليمية والدولية واملسامهة يف املؤمترات بغرض          -

يدان املنافسة واالستفادة من جتارب اآلخرين       اكتساب اخلربة يف م    مزيد

والتعريف بالتجربة التونسية الرائدة اليت يعتربها املختصون  األثرى           

 . عربيا وإفريقيا ومن أبرز التجارب دوليا
 

   نشر ثقافة املنافسة: القسم األول 
كثّف الس من جمهوداته للتعريف بدوره عرب وسائل اإلعالم          

سموعة و املرئية، ضرورة أنه ال ميكن لألنظمة االقتصادية اليت املكتوبة وامل

متر مبرحلة حتول من االقتصاد املسري إىل االقتصاد احلر االكتفاء بوضع            

القوانني وإحداث املؤسسات واهلياكل لتحقيق كل األهداف املرسومة         

بل وجب عليها أن تتعدى ذلك إىل العمل على خلق حميط ومناخ عام              

ومن أهم العناصر الفاعلة يف هذا احمليط        .  تطبيق تلك القواعد  يسهل  

عنصر نشر ثقافة املنافسة، وهو ما دفع الس منذ تكوينه إىل إيالء              
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 بقواعد املنافسة األمهية اليت يستحقها خاصة عرب تنظيم         فموضوع التعري 

لقاءات حتسيسية مع اإلتحادات و املنظمات املهنية وغرف الصناعة           

 و تنظيم ندوات وموائد مستديرة حول املنافسة حيضرها            والتجارة

باخلصوص ممثّلو اهليئات املهنية كمجلس عمادة احملامني وكذلك القضاة         

و احملامون واألساتذة اجلامعيون، وكلّ املهتمني بقانون املنافسة من           

إطارات إدارية  وخمتصني يف اإلقتصاد ومتعاملني يف السوق، باإلضافة إىل       

احملاضرات و املشاركة يف امللتقيات العلمية اليت تنظمها اجلامعات          إلقاء  

 .والكليات وغريها من املؤسسات يف ميدان املنافسة
 

و من جهة أخرى وقعت برجمة عدة لقاءات للتعريف مبجلس           

 املنافسة مع الغرف الصناعية والتجارية بكل من برترت ونابل وسوسة          

ن تلك اليت أبدت إهتماما خاصا       و صفاقس، كما تولت عدة صحف م      

باملنافسة نشر ملخص من القرارات اهلامة اليت أصدرها الس خالل سنة          

 :  باإلضافة إىل نشرها لعدة مقاالت وحوارات مع أعضاء الس2003

حوار مع رئيس جملس املنافسة  ) :22/10/2003(الصباح اإلقتصادي   •

 .حول املمارسات املخلّة باملنافسة

حوار مع رئيس جملس املنافسة حول فرض  ) : 3/5/2003( شروق ال •

 .األسعار املوحدة واإلحتكار

حوار مع رئيس جملس املنافسة حول إمتام         )  :  12/11/2003(احلرية   •

 .وتنقيح قانون املنافسة واألسعار

حماضرة ألقاها رئيس جملس املنافسة بكلية         :  2003 مارس   5يوم   •

 " .املنافسة والقطاع العمومي" موضوع العلوم القانونية حول 

 القناة  –باإلذاعة الوطنية   )  5/5/2003(حوار مع رئيس الس      •

 .الدولية 
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آستضافة اإلذاعة الوطنية لرئيس الس يف        :  2003 مارس   11يوم   •

 ".الّة اإلقتصادية" برنامج 

حوار مع رئيس الس يف إذاعة الكاف يف          :  2003 نوفمرب   21يوم   •

رنامج مباشر حول مسامهة جملس املنافسة يف التصدي للممارسات         ب

 .املخلّة باملنافسة و دوره التعديلي 
 

و يف نطاق االنفتاح على اجلامعة وتشجيع املهتمني ذا القانون          

احلديث توىل الس فتح أبواب مكتبته املختصة أمام الباحثني واحملامني           

ويف هذا اإلطار قبل الس     .  الثالثةواجلامعيني والقضاة وطلبة املرحلة     

بعض الطلبة من كليات احلقوق إلجراء تربصات لديه كما ساهم عدد           

من أعضاء الس يف اللجان العلمية لتقييم املذكرات اليت مت إعدادها يف            

جمال املنافسة، سواء كان ذلك باجلامعة أو باملعهد األعلى للقضاء أو             

هد متويل التنمية باملغرب العريب، باإلضافة      املدرسة الوطنية لإلدارة أومع   

 .إىل تأطريهم لبعض مذكرات املرحلة الثالثة
 

ويسعى الس باستمـرار إىل مساعدة الدارسني ومد كـل         

الباحثـني جبميع اإلرشادات والوثائق حول قانون املنافسة أو فقه قضاء          

 جيعل الس   الس يف االني القضائي واالستشاري، مبا من شأنه أن         

احملور األساسي للمنافسة واحملرك الدافع الذي يشيع املعرفة يف هذا اال           

ويوضح الرؤى بفضل درايته بالواقع اإلقتصادي وإملامه بالقواعد القانونية         

 .املؤطرة حلرية املعامالت
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   اإلعالمية :القسم الثاين 

ملخطط املديري  يف نطاق إجناز القسم اخلاص مبجلس املنافسة من ا        

لإلعالمية لوزارة التجارة، وقع ربط الس بالشبكة اإلعالمية للوزارة          

حتى يتسىن له استغالل اإلعالمية يف القيام مبهامه يف امليدانني القضائي            

كما مت تضمني التقرير السنوي     .  واإلستشاري ودعم جتهيزاته اإلعالمية     

 .وزيعه و اإلستفادة منه للمجلس يف أقراص مضغوطة، لغاية تيسري ت

و من ناحية أخرى يسعى الس إىل إحداث موقع واب خاص            

 .به ملزيد التعريف بنشاطه حملّيا و دوليا 

 

  وتنمية املهارات واخلربات  التكوين:القسم الثالث  

يف نطاق برنامج   أوىل الس عناية خاصةّ بالتكوين وذلك         

 .ة إطارات وأعوان السلفائدالتكوين الداخلي لس املنافسة 
 

 :ميدان املنافسة  .1

شارك املقررون يف دورة تكوينية مبدينة تونس  نظّمها جملس            

املنافسة واإلدارة العامة للمنافسة واالحباث اإلقتصادية بالتعاون مع مؤمتر         

 حول تطبيق    2003األمم املتحدة للتجارة والتنمية خالل شهر سبتمرب         

 .املتعلّقة باملنافسةاملنظومة التشريعية 

كما شاركوا يف دورة تكوينية حول اإلتفاقيات املخلّة باملنافسة          

 يف إطار برنامج    2003ومراقبة التركيز اإلقتصادي خالل شهر أكتوبر       

 .التعاون التونسي الفرنسي يف جمال املنافسة

 :جمال اإلعالمية  .2

جمية          متّ تشريك ثالثة أعوان يف دورات تدريبية يف بر             

 .ويف نظام معاجلة قاعدة البيانات ويف األنترنات" املستوى الثاين"اجلداول
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 :اللغة األنقليزية  .3

        أشرك الس النائب الثاين لرئيس جملس املنافسة وأحد األعوان          

يف دورة تكوينية يف اللّغة األنقليزية على امتداد ثالثة أشهر نظّمتها وزارة            

 .معهد بورقيبة للغات احلية التجارة بالتعاون مع 
 

 :التوثيق  .4
وعلى صعيد آخر مكّن الس أمينة املكتبة من املشاركة يف              

دورة تكوينية نظّمها الفرع اإلقليمي العريب للمجلس الدويل لألرشيف          

بالتعاون مع األرشيف الوطين واملعهد األعلى للتوثيق حول موضوع           

 ".األرشفة واألرشيف اإللكتروين"
 

 املشاركة يف املؤمترات والتظاهرات اإلقليمية       :سم الرابع   الق

 الدولية 

شارك الس يف الندوة املزدوجة اليت نظّمها مؤمتر األمم املتحدة            

 للتجارة والتنمية حول تنقيح القانون املرجعي املتعلّق باملنافسة           

املنافسة  و املنظّمة العاملية للتجارة حول العالقة بني التجارة وسياسة            

 .  جبنيف2003اللّتني انعقدتا يف شهر فيفري 
 

 2003 ماي   7 إىل   6          وحضر الس خالل يف الفترة املمتدة من        

أشغال الندوة اجلهوية للدول العربية والشرق األوسط حول املنافسة اليت          

 .نظّمتها املنظمة العاملية للتجارة بالقاهرة
 

تقى الذي نظّمته منظمة التعاون والتنمية كما ساهم يف أعمال املل     

 2003 ماي 16 و 15اإلقتصادية حول املبادالت واملنافسة بباريس يومي     
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والذي متّ التعرض فيه إىل كيفية تطبيق املبادئ األساسية املنبثقة عن             

 .اإلعالن الوزاري ملؤمتر الدوحة
 

ى و من جهة أخرى أوفد الس عضوين للمشاركة يف ملتق              

نظّمه معهد البنك الدويل بالتعاون مع املفوضية األوروبية، يف إطار            

برناجمهما املشترك حول املسامهة اخلاصة يف البنية التحتية املتوسطية خالل      

و قد خصص هذا امللتقى .  بالعاصمة املصرية القاهرة 2003شهر اكتوبر 

 البىن التحتية لبحث املنافسة والتعديل يف القطاعات املصنفة ضمن          

 ).الكهرباء والغاز واملاء واإلتصاالت ( 
 

        كما حضر الس أشغال الندوة العاملية الثالثة للمنافسة اليت           

نظّمتها املنظمة اإلقتصادية للتعاون والتنمية بباريس خالل شهر فيفري          

2003 . 
  

 وعلى صعيد آخر ويف إطار التعاون مع اموعة األوروبية              

نظمت املفوضية األروبية ورشيت عمل حول املنافسة يف إطار التعاون           

 ودارت  2003األرومتوسطي، دارت األوىل يف برلني خالل شهر ماي         

 . بإسبانيا و شارك فيهما الس 2003الثانية خالل شهر ديسمرب 
 

مع اإلشارة إىل أنّ مجيع مشاركات الس يف هذه امللتقيات             

لبية للدعوات اليت تلقاها من اجلهات املنظمة واليت         والندوات جاءت ت  

 حترص على تشريك أعضاء الس يف أعماهلا مع التكفّل باملصاريف،           

و ذلك نظرا للمكانة اليت حيظى ا لديها، و قدرة أعضائه على إثراء              

 تلك الندوات مبداخالم الكتابية أو الشفوية، و إطالع املشاركني          

 . الس و جتربته يف ميدان املنافسة و إحاطتهم خبربة 
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  التعاون الثنائي :القسم اخلامس 

يف نطاق التعاون الفني بني احلكومة التونسية واململكة األردنية           

اهلامشية قام وفد يتركب من إحدى عشر عضوا بزيارة الس خالل             

ومتّ .   لإلطالع على التجربة التونسية يف جمال املنافسة       2003شهر أكتوبر   

خالل هذه الزيارة عقد جلستني خصصتا لتقدمي جتربة الس واإلجابة           

عن إستفسارات الوفد األردين ومناقشة بعض اجلوانب العملية يف عمل          

الس خاصة وأن الوفد األردين حريص على اإلستفادة من التجربة            

 . التونسية الرائدة يف جمال املنافسة 
 

   املايل التصرف:القسم السادس 
 على صرف   يقتصريشري الس إىل أن دوره يف التصرف املايل         

 على غرار ما هو      له وزارة التجارة    ضهااليت تفو   بعض االعتمادات 

 عتماداتاإل  جمموع   وقد بلغ  .معمول به لدى اإلدارات اجلهوية للتجارة     

 ألف دينار تشتمل على معلوم كراء مقر الس          77 له حوايل    املفوضة

 املتبقي من اإلعتمادات فهو     املبلغأما    . ألف دينار  40ر حبوايل   واملقد

 جتهيزات   مصاريف املاء والغاز واالتصاالت وشراء       خمصص اة 

  اإلدارية والوظيفية  السياراتواألدوات املكتبية وصيانة    املكاتب والكتب   

 .واملباين والتجهيزات

اسة املتوخاة من طرف وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أنه يف نطاق السي      

الس واهلادفة إىل الضغط على مصاريف التسيري مع الزيادة يف اإلعتمادات             

اليت ختدم األهداف اليت حددها يف جمال نشر ثقافة املنافسة،  فإنّّ                

  2003اإلعتمادات املخصصة لشراء الكتب و املراجع العلمية خالل سنة           

 نها تضاعفت مثاين مرات عما كانتلك، 2002آرتفعت نسبيا مقارنة بسنة 

 ، بينما آخنفض اإلعتماد املخصص ملصاريف اهلاتف بنسبة 2001عليه سنة 
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   فإنه تقلّص إىل      2001 د خالل سنة     14708كبرية، إذ بعد أن كان يبلغ       

 . 2003 د سنة 4700 ، ومل يتجاوز 2002 د خالل سنة 6600حدود 

 ة تركيبة جملس املنافس:القسم السابع 
I – ئيسالر : 

 اإلسم و اللقب الصفة تاريخ التعيني

 املؤرخ يف   2386األمر عدد   

 2001 أكتوبر 2

 مستشار باحملكمة اإلدارية

 - الرئيس -

 غازي اجلريبـي

 

II - ئيسنائبا الر : 
 اإلسم و اللقب الصفة تاريخ التعيني

 املؤرخ يف  2107األمر عدد 

 2002 سبتمرب 23

 اإلداريةمستشار باحملكمة 

 - النائب األول -

 العادل بن حسن

 5 املؤرخ يف 1515األمر عدد 

 1999جويلية 

 مستشار بدائرة احملاسبات

 - النائب الثاين -

 رضا املاجري

 

III  - األعضاء القضاة : 
 اإلسم  و اللقب اخلطّة تاريخ التعيني

 2001 لسنة 1075األمر عدد 

 2001 ماي 8مؤرخ يف 

 قاضي رتبة ثالثة

 رئيس احملكمة اإلبتدائية بتونس

 عبد الرؤوف بالشيخ

 2001 لسنة 1075األمر عدد 

 2001ماي  8مؤرخ يف 

 قاضي رتبة ثالثة

 الرئيس األول حملكمة اإلستئناف بصفاقس 

 جالل الدين املهبويل

 2001 لسنة 1075األمر عدد 

 2001 ماي 8مؤرخ يف 

 قاضي رتبة ثالثة

 مستشار مبحكمة التعقيب

 بن زيدحياة 

 2001 لسنة 1075األمر عدد 

 2001ماي  8مؤرخ يف 

 قاضي رتبة ثالثة

نائب املدعي العام مبحكمة اإلستئناف تونس 

 نور الدين بن عياد



 137

IV – األعضاء املعينون بعنوان الشخصيات اليت مارست أو متارس يف 

 : قطاعات اإلنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو اخلدمات 
 اإلسم و اللقب الصفة  التعينيتاريخ

 2000 لسنة 1993األمر عدد 

 2000 سبتمرب 12املؤرخ يف 

حممد احلبيب  عضو

 الوحيشي

 2000لسنة 1993األمر عدد 

 2000 سبتمرب 12املؤرخ يف 

 مسري ماجول  عضو

 2000لسنة 1993األمر عدد 

 2000 سبتمرب 12املؤرخ يف 

 أبو بكر بو صبيع       عضو

 2000لسنة 1993 األمر عدد

 2000 سبتمرب 12املؤرخ يف 

 محادي السالويت        عضو

V - ما يف امليدان اإلقتصادي أو يف ميدانالعضوان املعينان آعتبارا لكفاء 

 :املنافسة أو اإلستهالك 

 اإلسم و اللقب الصفة تاريخ التعيني

 2000 لسنة 733األمر عدد 

 2000 أفريل 10املؤرخ يف 

 حممد اهلادي زعيم ضرأستاذ حما

 2003 لسنة 2362األمر عدد 

 2003 نوفمرب 11املؤرخ يف 

 جنيب الطرابلسي متصرف رئيس

 

VI – لسإطارات ا : 

 : املقـرر العـام -أ 
 اإلسـم واللقـب الصفـــة تاريـخ التعييـن

 2000 لسنة 459األمر عدد 

 2000 فيفري 21املؤرخ يف 

 مستشار املصاحل العمومية

 رر عاممق

 أنور الزمريل
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 : املقـــررون -ب 
 اإلسـم واللقـب الصفـــة تاريـخ التعييـن

 1997 لسنة 482األمر عدد 

 1997 مارس 5املؤرخ يف 

 مستشار املصاحل العمومية

 مقرر 

 حممود بن مامية

 1998 لسنة 498األمر عدد 

 1998 فيفري 26املؤرخ يف 

 طبيب بيطري

 مقررة 

 جليلة الشيخ

 2003 لسنة 2509مر عدد األ

 2003 ديسمرب 9املؤرخ يف 

 مستشار املصاحل العمومية

 مقررة  

 كوثر الشايب

 2002 لسنة 3073األمر عدد 

 2002 نوفمرب 28املؤرخ يف 

 متصرف مستشار

 مقرر

مجال الدين 

 العوادي

 1997 لسنة 483األمر عدد 

 1997 مارس 5املؤرخ يف 

  متصرف

 مقررة  

 فاطمة األمني

 

 : امللحقون بالس  –ج 
اإلسـم  الصفـــة تاريـخ التعييـن

 واللقـب

قرار السيد وزير اإلقتصاد الوطين 

 1993 فيفري 25بتاريخ 

    علي شنيور متصرف عام

 1994 لسنة 1715األمر عدد 

 1994 أوت 15املؤرخ يف 

 رئيس خمرب رئيس

 

 عبد اهللا الصغري
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 : الكتـابة القارة –د 
 اإلسـم واللقـب الصفـــة ـخ التعييـنتاري

 1993 لسنة 2519األمر عدد 

 1993 ديسمرب 21املؤرخ يف 

 متصرف مستشار

 كاتب قار

 احلبيب كمون

 حليمة التونكيت متصرف مساعد يف الوثائق واألرشيف 2002 ديسمرب 28

 

 

*** 




