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 مع السنة   2004يتزامن التقرير السنوي الثامن املتعلق بنشاط جملس املنافسة خالل سنة           
 64الثة للعشرية الثانية من حياة هذه اهليئة اليت أحدثت يف شكل جلنة مبقتضى القانون عدد الث

 املؤرخ  1995 لسنة   42مبوجب القانون عدد    "  جملس املنافسة " ، قبل أن تصبح      1991لسنة  
 هو أن 2004وأهم ما مييز النشاطني القضائي واإلستشاري خالل سنة        .1995 أفريل   24يف  

حرصه على آحترام املبادئ العامة لقانون املنافسة ، اليت تعترب قامسا مشتركا بني             الس بقدر   
أغلب الدول ، فإنه سعى إىل تطويع تلك القواعد واملفاهيم مبا يتالءم مع الواقع اإلقتصادي               
الوطين وخيدم سياسة التنمية واإلختيارات الوطنية يف هذا اال وخاصة منها التوازن بني              

د اإلقتصادية واإلجتماعية ، على النحو الذي ورد يف كلمة سيادة رئيس اجلمهورية يف              األبعا
من مميزات املنوال التونسي أنه     "   ، أنّ    2004 سبتمرب   15منتدى البنك اإلفريقي للتنمية يوم      

مل جيعل من حترير اإلقتصاد وتفتحه الكامل على اخلارج غاية يف حد ذاا بل وسيلة لضمان                
 ".ة عادلة متتد إىل كلّ الفئات واجلهاتتنمي
 

وبفضل العناية اليت ما فتئت تلقاها والدعم املتواصل الذي حظيت به على املستويني              
املادي واملعنوي ، متكّنت هذه املؤسسة من حتسني أدائها وتثبيت وجودها كأداة خلدمة               

من شأا عرقلة آلياا أو     النظام العام اإلقتصادي ومحاية السوق من كلّ املمارسات اليت           
 .املساس من حرية املعامالت فيها

 

وتبين اإلحصائيات أن مكانة جملس املنافسة يف احمليط اإلقتصادي والقضائي آزدادت            
، بينما مل يكن    )  19( شهدت ترسيم تسعة عشر قضية       2004ترسخا، من ذلك أن سنة      

 . األوىل األربعة يف كلّ سنةيتجاوز معدل القضايا املرفوعة أمامه خالل العشرية
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كما أن الوعي بقانون املنافسة واإلملام بالدور الذي يضطلع به الس قد آرتفع ، إذ                
أصبحت امللفّات املعروضة أكثر عمقا ودقّة ، حبيث أن القرارات الصادرة باإلدانة جتاوزت             

ولة، واحلال أا مل    من جمموع القضايا املفص   )  %  50(خالل هذه السنة نسبة مخسني باملائة       
 نسبة سبعة عشر     ،   2001  إىل سنة   1992تتعد خالل العشر سنوات األوىل أي من سنة          

 .  ) %17(باملائة 
ومن جهة أخرى فقد آخنفضت نسبة القضايا املرفوضة لعدم اإلختصاص من ستني              

 .2004فقط خالل سنة )  % 10( خالل العشرية األوىل إىل عشرة باملائة %) 60(باملائة 
 

أما من حيث احملتوى فقد متّ إثراء فقه القضاء بعدة مبادئ أصولية وقواعد إجرائية                
سامهت يف بلورة معامل قانون املنافسة وتدقيق مفاهيمه ، وساعدت الس على  القيام                

 .بوظائفه على أحسن وجه
دية ، األمر   فبالنسبة لإلختصاص آعتمد الس مفهوما موسعا ملصطلح املؤسسة اإلقتصا        

الذي جعل مرجع نظره ميتد إىل كل املمارسات املخلّة باملنافسة اليت تستهدف أو تنال من                
السوق الوطنية ، مهما كان مصدرها وبقطع النظر عن طبيعة املؤسسة الفاعلة أو شكلها ،               

 .ودون متييز بني املؤسسات املنتصبة بالتراب الوطين أو خارجه
ت ، فقد أكّد الس باخلصوص على أنّ الدور املوكول له يف            وعلى مستوى اإلجراءا  

محاية النظام العام اإلقتصادي ، يؤهله ، كلّما رفعت أمامه قضية ، بأن يتعهد بالسوق                 
موضوع الدعوى برمتها ومن مجيع جوانبها دون اإلقتصار على الطلبات واألسانيد               

 .واألطراف الوارد ذكرها بالعريضة
 يتعلّق باألصل فقد بين الس أن الغاية من وضع األحكام املتعلقة حبرية               أما فيما 

املنافسة تكمن يف درء مجيع أشكال املمارسات املخلّة باملنافسة حفاظا على النظام العام               
اإلقتصادي ، األمر الذي يؤهله إىل تقفّي آثار كل املمارسات اليت قد تفضي إىل اإلخالل                

  اجع            بقواعد املنافسة وخيوي النل له اللّجوء إىل كلّ الوسائل القانونية اليت تسمح له بالتصد
لتلك األعمال ، مبا فيها الظّواهر املستجدة أو التصرفات املستحدثة ، مؤكّدا على ضرورة               
خضوع كلّ املؤسسات اإلقتصادية إىل نفس القواعد واإللتزامات ، آحتراما ملبدإ املساواة             
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وبناء على ذلك فإنّ عمل الس آتسم بالتشدد        .  يع املتعاملني يف السوق   الذي ينطبق على مج   
إزاء عمليـات التحالف بني املؤسسات يف مادة الصفقـات العمومية والرامية إىل إقصـاء            
منافسيها أو مغالطة اإلدارة للحصول على أكرب األرباح ، ضرورة أن تلك األعمال عالوة               

افسة يف السوق ، فهي تتسبب يف تكبيد األموال العمومية خسائر ما            على عرقلتها حلرية املن   
لذلك فإن الس دأب يف تقديره للعقوبات اليت        .  كان هلا أن تتحملها يف ظلّ املنافسة احلرة       

تسلّط على املخالفني على اإلستناد إىل درجة خطورة العمل املقترف وأمهية األضرار الالّحقة           
والفوائد اليت جنتها املؤسسة املذنبة ، إالّ أن ذلك ال مينعه من مراعاة               باإلقتصاد الوطين   

 .ظروف التخفيف جتاه املؤسسة اليت تتعاون مع التحقيق وتربهن على حسن نيتها
 

ومن جهة أخرى وفيما يتعلّق بالوظيفة اإلستشارية للمجلس ، فقد متيز النشاط املسجل             
رات املتعلقة بوضعية املنافسة يف قطـاعات معينة ،         بتصاعد عدد اإلستشا   2004خالل سنة   

وهي عبارة عن دراسات شاملة جلميع جوانب النشاط موضوع الرأي ، تشفع بآستنتاجات             
ومقترحات ، وهو ما حصل مثال بالنسبة لقطاعات األلبان واملشروبات واللّحوم واملطاحن             

 .والكراس املدرسي واخلضر والغالل والدواجن واخلدمات
 

وقد تسنى للمجلس من خالل تلك اآلراء تكريس عدة مبادئ ، من بينها أن  املنافسة                
ليست غاية يف حد ذاا وإنما وسيلة لتحقيق النجاعة اإلقتصادية والرقي اإلجتماعي وبلوغ              
أهداف التنمية وتقدمي النفع إىل املستهلك  ، وأن تضخم النصوص التشريعية والترتيبية                

وتشع              بها دون جتميعها يف وثيقة واحدة ، يؤثر مباشرة على املنافسة وشفافية املعامالت وحيد
كما آعترب الس أنه من واجب املشتري العمومي         .  من املساواة بني املتعاملني يف السوق     

واهلياكل اإلدارية املؤهلة لتفحص العروض التثبت من مدى آحترام املؤسسات املتناظرة             
ني اإلجتماعية والواجبات احملمولة عليها جتاه الصناديق اإلجتماعية ، ملا لذلك من              للقوان

آنعكاس على املنافسة اليت تقتضي املساواة بني املؤسسات ، وهو ما مينح اإلدارة حق اإلمتناع               
عن إسناد الصفقة للمؤسسة اليت مل يتضمن عرضها آحتساب النفقات والتحمالت الوجوبية            

 .جرة عن األحكام التشريعية والترتيبيةاملن
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  بكثافة النشاط اخلارجي على املستويني احمللّي        2004ومن ناحية أخرى فقد متيزت سنة       
والدويل إذ  ساهم أعضاء الس يف عدة ندوات وملتقيات حول املنافسة وآحتلّت أغلب               

مبا يزيد يف إشعاع هذه املؤسسة      تلك األنشطة مكانة مرموقة على مستوى التغطية اإلعالمية،         
 .ويف فاعلية الدور الذي تقوم به يف الساحة اإلقتصادية

 

 شهدت تكثيفا للدعم املقدم إىل جملس املنافسة        2004أما على املستوى املادي فإن سنة       
يف كافة ااالت ، ومنها باخلصوص تعميم اإلعالمية والربط بشبكة األنترنات والشبكة              

لوزارة التجارة ، كما متت نقلته إىل مقر جديد تتوفر فيه مجيع املرافق ويتسع لكل                الداخلية  
مصاحله مبا يف ذلك إيواء مركز للدراسات يف مادة املنافسة ، يكون قبلة للباحثني وكلّ                 

 .املهتمني ذا امليدان
 

 حتيطه به   وتؤكّد العناية املتواصلة اليت حظي ا الس ، على اإلهتمام البالغ الذي             
السلط العمومية ، نظرا ألمهية الدور الذي يضطلع به يف الساحة اإلقتصادية والذي ما فتئ                

 .يتنامى ويتفاعل مع تضاعف وترية منو اإلقتصاد الوطين وتزايد حركيته
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 الجزء األولالجزء األولالجزء األولالجزء األول

 

 مجلسمجلسمجلسمجلستقييم نشاط التقييم نشاط التقييم نشاط التقييم نشاط ال

     
 

 

 

يف نطاق الوظيفة القضائية املنوطة بعهدة جملس املنافسة يف التصدي للممارسات           
 ترسيم أربعة   ،2004املخلّة باملنافسة وآضطالعه بدوره اإلستشاري ، شهدت سنة          

 عشر ملفا استشاريا ، أي       مخسة  و ا قضائي عة عشر ملفا  ملفا من بينهم تس   وثالثني  
كما عقد جملس املنافسة       .2003 خالل سنة    ةسجلام امل األرقعلى  بزيادة عشر ملفات    

خالل نفس السنة يآته القضائية و اإلستشارية املتمثلة يف اجللسة العامة والدوائر              
 . القضائية ثالثة وثالثني جلسة

 
 ا
	�� ا�ّول

���	
 ا����ص ا
 

و ميثّل  .  ملفا قضائيا   )  19(   تسعة عشر    2004سنة  رسم بكتابة الس خالل     
 .هذا العدد من امللفات رقما قياسيا، ألنه يعترب األرفع منذ تأسيس هذه اهليئة

 

 إىل  2002 و يبين الرسم البياين التايل تطور عدد امللفات القضائية من سنة             
 : ، أي خالل السنوات الثالث األوىل من العشرية الثانية 2004غاية سنة 
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يستنتج من الرسم البياين أعاله أن عدد الدعاوى اليت تعهد ا الس خالل              
 .2003 يف املائة مقارنة بسنة 111 قد ارتفع بنسبة تناهز 2004سنة 

 

 

و تتوزع امللفات القضائية حسب املصدر أي اجلهة املخول هلا رفع الدعـاوى 
 املتعلق باملنافسة   1991 لسنة   64 من القانون عدد     11و املنصوص عليها بالفصل     

 :واألسعار كالتايل
 2: الوزير املكلف بالتجارة  -
 8:  املؤسسات اإلقتصادية-
 9: املنظّمات و اهلياكل النقابية -
 0: منظمة الدفاع عن املستهلك  -
 0: غرف الصناعة والتجارة  -
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اين يالحظ من خالل توزيع الدعاوى حسب املصدر و املبينة بالرسم البي            و
 هي الغرف النقابية    2004التايل أن املصادر الرئيسية للدعاوى املسجلة بالنسبة لسنة         

والوزير املكلّف  )   يف املائة  42(و املؤسسات اإلقتصادية    )   يف املائة  47(الوطنية  
أما بقية اجلهات اليت أهلها القانون لرفع الدعاوي كغرف          ).   يف املائة  11(بالتجارة  
 .لتجارة ومنظمة الدفاع عن املستهلك فإنها مل ترفع أي قضيةالصناعة وا

 من القضايا صدرت عن املؤسسات اإلقتصادية         %  89كما يالحظ أن     
 .واهلياكل املهنية والنقابية اليت متثّلها

 

��ر �
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 من سنة   كما يبين اجلدول التايل توزيع الدعاوى املرسمة خالل الفترة املمتدة         
 :حسب القطاع اإلقتصادي الذي نشب بشأنه الرتاع  2004 إىل غاية سنة 2002
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 قطـاع النشـاط 2002 2003 2004

  الصناعات الغذائية-1 1 2 1

  صناعة البلور– 2 1  2

  صناعة اخلزف– 3  1 

  صناعة مواد كيمياء زراعية–4  1 

  صناعة مواد الدهن– 5 1  

 ر املصحح للنظرصناعة البلو–6 1  

  صناعة الغاز وتوزيعه–7 1  

  صناعة املالبس–8 1     

  صناعة مواد التنظيف–9 1  

  الصناعات التقليدية–10  1 

  جتارة التوزيع-11 1  3

  جتارة زيوت احملركات واحملروقات –12  1 

  النقل-13 2  

  التربية و التكوين –14  1 1

 لية اخلدمات املا–15  1 
  أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية–16  1 2

  أمناء السفن–17 1  

  اخلدمات –18   9

  األنشطة اإلعالمية–19   1

 اموع 11 9 19

 

 

 يف املائة من الدعاوى املرفوعة      47و يستخلص من هذا اجلدول أنّ حوايل         
سات، وهذا دليل على  تتعلّق بقطاع اخلدمات املقدمة أساسا للمؤس2004خالل سنة 

أمهية هذا القطاع و حركيته و تعرضه يف هذا الظّرف بالذات إىل بعض املمارسات               
اليت ميكن أن تكون منافية للمنافسة و منها األسعار املفروضة و األسعار املقترحة               
وقواعد اإلشهار وشروط املمارسة و قواعد إحداث املؤسسات و آنتصاب املؤسسات 

 .األجنبية
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و قد تولّت الدائرة القضائية بالس البت يف عشرة دعاوى ، بآعتبار أنّ أغلب 
 وال بد من فتح التحقيق بشأا         2004امللفات املتبقية رسمت خالل شهر ديسمرب       

 . قبل البت فيها ، مع اإلشارة إىل أنها م باألساس قطاع اخلدمات
 

 الدعاوى املسجلة وعدد القضايا اليت وقع البت        ويبني الرسم البياين التايل عدد    
 . 2004 إىل غاية سنة 2002فيها خالل الفترة املمتدة من سنة 
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ويستنتج من الرسم البياين أعاله آرتفاع حجم امللفّات القضائية املرسمة بالس           
، 2003 و 2002رتفع نسبيا ، مقارنة بسنيت   ملفّا وهو رقم م    19 إىل   2004خالل سنة   

وبالنظر خاصة إىل معدل القضايا املرسمة خالل العشرية األوىل والذي مل يتجاوز أربعة   
ويعد ذلك دليال على تزايد وعي املتعاملني بالسوق بأمهية         .  ملفّات يف السنة الواحدة   

خبصوص معدل املدة اليت يستغرقها     أما  .  وجناعة الدور الذي يضطلع به جملس املنافسة        
البت يف القضايا فإنه ال يزيد عن مثانية أشهر و نصف وهي مدة ميكن التقليص فيها                 
عندما يتسنى للمجلس اإلعتماد يف التحقيق على بنك معلومات يتضمن معطيات             

 .وإحصائيات حمينة ودقيقة عن وضعية املؤسسات املتعاملة بالسوق
 

 البت يف عشر قضايا ، ومتكّن من         2004 للمجلس خالل سنة     و قد أمكن  
اخلوض يف أصل النزاع بالنسبة لثمانية ، آنتهت مخسة منها باإلدانة مثلما يستخلص              

 : و الرسم البياين اآلتيني ذلك من اجلدول
 

 املنطوق عدد القضية القطاع

 عدم اإلختصاص 3153 الصناعات التقليدية

 عدم قبول الدعوى 3154 التربية و التكوين

  4156 توزيع وترويج األشرطة املوسيقية

 رفض الدعوى أصال 4159 توزيع وترويج األشرطة املوسيقية

  3148 صناعة املواد الكيميائية 

  3152 أنشطة ترفيهية ورياضية

  3146 الصناعات الغذائية

 اإلدانة 3149 صناعة اخلزف

  3150 اخلدمات املالية

  4155 ة و التكوينالتربي
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كما جتدر املالحظة من خالل الرسم البياين التايل الذي جيسم مآل قرارات الس خالل        
 أن امللفات اليت وقع النظر فيها يف األصل يف           2004 إىل سنة    2002الفترة املمتدة من سنة     

 يف املائة من جمموع     80تها خالل هذه السنة     ارتفاع ملحوظ من سنة إىل أخرى، إذ بلغت نسب        
القضايا يف حني تراجع عدد امللفات املرفوضة لعدم اإلختصاص إىل ملف واحد فقط من مجلة               
عشرة ملفات وقع البت فيها ، بعد أن كان مآل جل امللفات اليت نظر فيها الس خالل                   

صدرها يف الربنامج املتعلّق بنشر     وجتد هذه النتيجة م   .  العشرية األوىل الرفض لعدم اإلختصاص    
ثقافة املنافسة الذي بادر الس بتطبيقه بدعم من وزارة التجارة و الصناعــات                 

ـّة اليت حرصت على توفري كلّ الظروف لنجاح ذلك الربنامج  . التقليديـ
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إستشارات إختيارية  :صنفني  املنوطة بعهدة جملس املنافسة إىل      اتتشارتنقسم اإلس  
 .وأخرى وجوبية
 

من القانون  )  جديد( بالنسبة لإلستشارات اإلختيارية، خولت أحكام الفصل التاسع         
 واملتعلق باملنافسة واألسعار للوزير     1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64عدد  

نه أو بطلب من احلكومة أن يستشري جملس املنافسة حول مشاريع     املكلف بالتجارة، ببادرة م   
 .النصوص التشريعية والترتيبية ويف كل املسائل اليت هلا مساس باملنافسة

 

كما مكن الفصل املذكور املنظمات املهنية والنقابية وهيئات املستهلكني املصادق عليها 
لوزير املكلف بالتجارة وذلك يف     وغرف الصناعة والتجارة من استشارة الس عن طريق ا        

 .املسائل اليت هلا مساس باملنافسة يف القطاعات الراجعة إليها بالنظر
 

ومن جهة أخرى نصت الفقرة الرابعة من الفصل سالف اإلشارة على أنه ميكن للوزير              
املكلف بالتجارة إحالة مشاريع أو عمليات التركيز االقتصادي على جملس املنافسة إلبداء             

 .أي الر
 

 والواضح إذن أنّ حجم اإلستشـارات اإلختيارية اليت ينظر فيها الس هو رهني إرادة
 وهي نفس اجلهات املؤهلة للتقاضي       اجلهات اليت منحها القانون تلك اإلمكانية،      و مبادرة 

 .أمام الس، بآستثناء املؤسسات اإلقتصادية
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الوزير املكلّف بالتجارة   من  نفني يستوجبان   أما اإلستشارات الوجوبية فإا تنقسم إىل ص      
 : و مها ،طلب رأي جملس املنافسة قبل آختاذ قراره

 الترخيص يف إبرام عقود االمتياز والتمثيل التجاري احلصري؛ -

 و تدر ة و آقتصادية تقني ة ضرور  متثّل اإلتفاقات و املمارسات اليت متس باملنافسة لكنها       -
 .منافع على املستعملني 

 

 كل احلاالت ومهما كانت طبيعة االستشارة سواء كانت وجوبية  أم اختيارية              ويف  
 . فإن الرأي الذي يبديه الس يكون غري ملزم وال يقيد اجلهة اليت طلبته

 

 عدد اآلراء اليت أبداها جملس املنافسة        املسجلة و  يبني الرسم البياين املوايل عدد اآلراء     
  :2004 و 2003   و2002خالل سنوات  
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 هو سبعة عشر    2004ويتبين من الرسم البياين أعاله أنّ عدد األراء املدىل ا خالل سنة             
 مع املالحظة أن    .2002 و مخسة أراء مقارنة بسنة       2003رأيا أي بزيادة رأيني مقارنة بسنة       

 .هر واحداملعدل الذي تستغرقه دراسة كل ملف إستشاري هو يف حدود ش
 

ويكشف اجلدول التايل عن تـوزيع اآلراء حسب املوضـوع، إذ يستنتج منه أن الس  
تولّى القيام و ألول مرة، بثمانية دراسات حول وضعية املنافسة يف قطاعات املطاحن و اللحوم               

عـة البيضاء و صنع الكراس املدرسي املدعم و األلبـان واملشروبـات الغازية و العصري و اجل             
و اللحوم احلمراء و خدمات املهن احملاسبية واإلستشارة اجلبائية، أما اإلستشارة األخرية فقد              
تعلّقت بالتوصية الصادرة عن فعاليات اإلستشارة الوطنية املوسعة واملتمثلة يف حترير األسعـار             

 .و هوامش الربح التجاري يف اخلضر والغالل والدواجن و منتوجاا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو أن مجيع هذه اآلراء اليت أبداها الس وردت عليه يف نطاق اإلستشارات              و املالحظ   
اإلختيارية بينما مل تسجل خالل السنوات الثالثة املاضية أي إستشارة تندرج ضمن احلاالت 

 .الوجوبية
 

 املوضوع 2002 2003 2004

  النصوص التشريعية والترتيبية-1 6 5 1

  االقتصاديز مشاريع التركي-2 1 2 2

  كراس الشروط– 3 2 2 3

  مشروع طلب عروض– 4 1 1 1

  إشكاليات قانونية أو عملية– 5 1 5 2

  إتفاقات– 6 1 0 0

  الدرسات- 7 0 0 8

 اــــوع 12 15 17
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 الجزء الثاني الجزء الثاني الجزء الثاني الجزء الثاني 

 

 الوظيفة القضائيةالوظيفة القضائيةالوظيفة القضائيةالوظيفة القضائية

 
 

 

 بتنوع القضايا من حيث      2004لنشاط القضائي لس املنافسة خالل سنة         متيز ا 
موضوعها و القطاعات املتعلّقة ا و اإلشكاالت القانونية املطروحة فيها، مما انعكس على               
احللول املقـررة و ساهم يف إثـراء فقه القضاء، باعتبار أنّ عدة مسائـل استوجبت استنباطا              

 . الرئيسية لقانون املنافسةو تطويعا للمفاهيم
 
 
 

 ا
	�� ا�ّول
 ا����ص

 

 عدة مسائل وإشكاليات تتعلق     2004طرحت القضايا اليت نظر فيها الس خالل سنة          
 .مبرجع نظره احلكمي والترايب وكانت مناسبة لوضع قواعد ومبادئ جديدة يف هذا اال

 

  اإلختصاص احلكمي: الفقرة األوىل
 تكريسا للقواعد املستقرة يف هذا امليدان خبصوص اإلختصاص           2004شهدت سنة    

  أنه يستخلص من     2004 سبتمرب   23 بتاريخ   3153إذ جاء بالقرار عدد     .  احلكمي للمجلس 
من قانون املنافسة و األسعار و من املبادئ العامة اليت تسوس           )  جديد  (  أحكام الفصل اخلامس    

      ظر القضائيإىل كلّ املمارسات املخلّة باملنافسة اليت هلا          املنافسة أنّ مرجع الن لس املنافسة ميتد
انعكاس على التوازن العام للسوق أو اليت متس حبرية املنافسة مهما كانت طبيعتها أو كان                 

 الصادر فيها القرار بتاريخ     4156  و حافظ الس على نفس املوقف يف القضية عدد        .  مصدرها
  . 2004 ديسمرب 16
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 أمرا مستجدا 2004 ديسمرب 9 اليت صدر القرار فيها بتاريخ 3149 مثّلت القضية عدد و 
خبصوص اإلختصاص احلكمي و الترايب للمجلس بالنظر إىل أنّ الطّرف املدعى عليه شركة               

 . أجنبية ال تقيم بالتراب التونسي
 

طلب تدخل الس، باإلستناد    و تفيد وقائع القضية أنّ املمثّل القانوين للشركة املدعية          
إىل أن شركات أجنبية تتالعب باألسعار إذ أنها تبيع نفس املنتوج و يف نفس املدة بأسعار                  

 . خمتلفة يصل الفارق فيها يف بعض األحيان إىل ثالثني يف املائة
 

و يستهدف التخفيض يف األسعار باخلصوص، أكرب حريف للمدعية، و هو ما ينم عن              
احتها من السوق باعتبارها الشركة التونسية الوحيدة اليت تنتج تلك املادة بالسوق               نية إز 

 . التونسية
و قد اتبع الس عند بته يف اختصاصه احلكمي منهجية فرضها تعدد النصوص املنطبقة              

ذ بعض  فإىل جانب قانون املنافسة و األسعار، اهتدى الس إىل ضرورة أخ          .  على قضية احلال  
 18 املؤرخ يف    1998 لسنة   106النصوص األخرى بعني اإلعتبار، و خاصة منها القانون عدد          

 املؤرخ  1999 لسنة   9 املتعلق باإلجراءات الوقائية عند التوريد والقانون عدد         1998ديسمرب  
 .  املتعلق باحلماية ضد املمارسات غري املشروعة عند التوريد1999 فيفري 13يف 

 
 الس أنّ مرجع نظره القضائي ميتد إىل كلّ املمارسات املخلّة حبرية املنافسة             و قد اعترب  

أو اليت تنال من آليات السوق و حسن سريها ، مهما كان مصدرها دون متييز بني املؤسسات                 
املنتصبة بالتراب الوطين و تلك اليت تتواجد خارجه لكنها متارس نشاطها أو جانبا منه بالسوق               

ةالدني املذكورين أعاله ال حيوالن دون تطبيق مقتضيات               .  اخليوبناء على ذلك فإنّ  النص
قـانون املنافسة و األسعار و ال ميكنهما آستبعاد اختصاص جملس املنافسة، خبصوص تتبع               
املمارسات املخلّة باملنافسة الصادرة عن مؤسسات أجنبية مقيمة باخلارج ، ضرورة أن قانون              

ة له كيانه اخلاص ويستقلّ بذاته عن التشريع املتعلق بالوقاية ضد املمارسات غري                املنافس
 :املشروعة عند التوريد ، وفقا للعناصر التالية 
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 يف حد ذاا و ضمان حرية        محاية املنافسة إنّ قانون املنافسة و األسعار يرمي إىل          •
 حني أنّ التشريع املتعلّق      املعامالت يف كلّ املراحل و بالنسبة جلميع القطاعات يف          

حبماية املنتجني باملمارسات غري املشروعة عند التوريد و خاصة منها اإلغراق ال يهتم إالّ 
 . من عمليات التوريد غري النزيهة دون بقية املتدخلني يف السوقاحملليني

 محائية مما يترتب    إنّ التدابري املتخذة يف نطاق التصدي إىل عمليات اإلغراق ذات صبغة           •

 و احلد من املنافسة يف السوق و هو ما يتعارض           تقليص حجم املبادالت  عنه بالضرورة   

 . و إىل تنمية حرية التجارةحذف كلّ العراقيلمع أهداف سياسة املنافسة اليت ترمي إىل 

 بوضع حد    يف حالة اإلغراق حال التزام املؤسسة املصدرة أو بلد املنشإ          تتوقّف األحباث  •

 خبصوص املمارسات املخلّة باملنافسة يتواصل التتبعلآلثار السلبية لتلك العملية، يف حني 
 .بقطع النظر عن إيقاف تلك األعمال أو ختلّي املدعي عن القضية

 بفرع من فروع اإلنتاج الوطين ، بينما        اإلضرار الفعلي ال يعترب اإلغراق قائما إالّ بتوفّر        •

 املخالف لقواعد املنافسة حتى و إن مل         بإثبات العمل القانوين  ن املنافسة   يكتفي قانو 
 .ينجر عنه بعد أي أثر فعلي

يقلّ عن السعر   يتم إثبات اإلغراق بإقامة احلجة على أنّ السعر املطبق يف بلد التصدير               •
ة، بينما  حتى و إن كان كالمها يفوق معدل سعر التكلف        املتداول عادة يف بلد املنشإ      

 أو املنتوج املعين بالنزاع     الكلفة احلقيقية للمادة  يعتمد قانون املنافسة و األسعار على       
 .الستخالص وجود املمارسة املخلّة باملنافسة من عدمها

 بينما يرجع النظر يف مادة      من قبل احلكومة  تتخذ التدابري املتعلّقة بالتصدي لإلغراق       •

 . متارس صالحيات قضائية تتمثّل يف جملس املنافسةة مستقلّةهيئة قضائياملنافسة إىل 

ففي حالة  .  ختتلف اإلجراءات يف كال االني من حيث طبيعة القرارات اليت تنجر عنهما            •

 يف نطاق مبادئ املنظّمة العاملية      وسائل إدارية اإلغراق، جيوز للبلد املستهدف استخدام      
خاصة باملنتوج املستورد أو حتديد حجم الكميات       للتجارة مثل توظيف رسوم قمرقية      

أما بالنسبة للممارسات املخلّة باملنافسة فإنّ القرارات اليت تصدرها اهليئة           .  املستوردة
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تتسم بالصبغة القضائية و تتمتع حبجية الشيء املقضي الساهرة على حسن سري السوق      
 .به و تكون حمالّة بالصيغة التنفيذية

 تتخذ حسب ال متثّل عقوبة و إنما إجراءات إدارية التدابري املتخذة يف إطار اإلغراق  إنّ •

أما القرارات اليت   .   يتمثّل يف تقريب سعر التوريد من السعر احلقيقي         معيار موضوعي 

تتخذ اخلطايا اليت   يتخذها جملس املنافسة فيغلب عليها الطّابع الزجري و الردعي و            
 مثل خطورة   عناصر ذاتية  اليت تدخل يف تقديرها      لى املخالفني صبغة العقوبة   يسلّطها ع 

 .األفعال املقترفة

 بعينها، بينما يستهدف جملس املنافسة       مواداتستهدف إجراءات التصدي لإلغراق       •

 يسلّط عليهم العقوبات و يوجه إليهم أوامر بفعل شيء أو             أشخاصا و مؤسسات  
 .بالكف عنه

 
 ما سبق، خلص الس إىل أنّ املنافسة و اإلغراق هلما جماالن خمتلفان              و تأسيسا على  

بدليل أنّ نفس العمل ميكن أن يشكّل عملية إغراق دون أن ميثّل ممارسة خملّة باملنافسة، و انتهى              
بناء على ذلك إىل إقرار اختصاصه احلكمي بالنسبة للممارسات املخلّة باملنافسة اليت تقترفها              

قتصادية أجنبية تقيم خارج التراب الوطين، متتد آثارها إليه و ذلك بقطع النظر عن              مؤسسات ا 
 1998 لسنة 106التشاريع األخرى اليت ميكن أن تنطبق على املوضوع  و خاصة القانون عدد            

 لسنة  9 املتعلق باإلجراءات الوقائية عند التوريد والقانون عدد         1998 ديسمرب   18املؤرخ يف   
 املتعلق باحلماية ضد املمارسات غري املشروعة عند         1999 فيفري   13ملؤرخ يف    ا 1999
 . التوريد

 
    اإلختصاص الترايب: الفقرة الثّانية 

 ،  2004 ديسمرب   9 اليت صدر القرار فيها بتاريخ        3149طرحت نفس القضية عدد     
املدعى عليها خارج   مسألة اإلختصاص الترايب لس املنافسة بالنظر إىل استقرار املؤسسة            

 .التراب الوطين
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و قد أكّد الس أنّ مرجع نظره الترايب ميتد إىل كلّ املمارسات اليت تستهدف السوق               
الداخلية أو تؤثّر على حسن سريها حتى و إن كان مصدرها أشخاص مستقرون خارج                

ئ العامة للقانون الدويل و مع      و يعترب الس أنّ هذه القاعدة تنسجم مع املباد        .  التراب الوطين 
إرادة املشرع ، الذي آجتهت نيته إىل إسناد اإلختصـاص إىل جملس املنافسة جتاه مجيع                 
األفعـال و األعمال الصادرة عن املؤسسات اإلقتصادية و اليت تنال من حرية املنافسة يف                

صدد على أحكـام الفصول    و يؤسس الس مـا ذهب إليه يف هـذا ال        .  السـوق الداخلية 
من قانون املنافسة و األسعار اليت تستند خبصوص نصيب           )  جديدة    (  36 و   34 و   7

املؤسسات يف السـوق و نسبة اخلطايا إلـى مرجع واحد هو رقم املعامالت املنجز بالسوق              
ـّة و بالبالد التونسية    اإلختصاص بني  وبتوخي طريقة التفكري العكسي وتفاديا لتنازع       .  الداخلي

هيئات املنافسة على املستوى الدويل ، فإن املمارسات املخلّة باملنافسة اليت ميكن أن تستهدف              
األسواق األجنبية وحدها واليت جتد مصدرها يف مؤسسات مقيمة بالتراب الوطين ، فهي ختضع 

 .آلختصاص هيئات املنافسة التابعة للبلدان املستهدفة
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 يف مسألتني إجرائيتني تتعلّق أوالمها مبفهوم       2004قضى الس خالل السنة القضائية      
 .التخلّي و تتعلّق الثّانية حبدود سلطاته

 

 حتديد مفهوم التخلّي : الفقرة األوىل

 2004 سبتمرب   23 بتاريخ   3154حدد الس صلب القرار الصادر يف القضية عدد           
جب توفّرها يف التخلّي، كإجراء كفيل بإيقاف إجراءات التقاضي أمامه بطلب من            الشروط الوا 

 . املدعي
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فقد وردت عريضة الدعوى مفتقرة للعديد من العناصر اجلوهرية ليس أقلّها املؤيـدات            
فطلب الس من املدعي تصحيح اختالل اإلجراء، فرد صراحة         .  و حتديد املوضوع و الطّلبات    

 .  يروم تتبع األطراف املتواطئة و أنه يكتفي بإعالم الس باألعمال اليت استهدفتهبأنه ال
 

و قد اعترب الس أنّ هذا الرد ال ميكن آعتباره مبثابة التخلّي عن الدعوى ، لكونه يفتقد                 
ذي للعنصرين الرئيسيني الّذين جيب توفّرمها يف التخلّي، و مها الوضوح و الصراحة، األمر الّ              

دفع الس إىل التصريح بعدم قبول الدعوى، و حال دون إمكانية إستعماله إلجراء التعهد                
 .التلقائي الذي كان بإمكانه اللّجوء إليه لو تعلّق األمر حبالة التخلّي

 

 سلطات الس: الفقرة الثّانية 

ائية تتعلّق خاصة    ما كان سنه من مبادئ إجر      2004جدد الس خالل السنة القضائية       
 . مبجال سلطاته عند النظر يف الدعاوى املعروضة عليه

 

 جوان  25 الصادر فيها القرار بتاريخ      3150فقد دفع حمامي الدفاع يف القضية عدد         
 بانعدام موضوع الدعوى ، ضرورة أنّ املدعية طلبت التصريح بعدم شرعية عقد قد سبق  2004
لس هذا الدفع، ألنّ الدعوى ال ترمي إىل إلغاء عقد، بل دف صراحة إىل              و قد رد ا   .  إلغاؤه

ـّادر عن املؤسسـات البنكيـة             استصـدار قـرار من الس يثبت عدم شرعية اإلجراء الص
و قد ذكّر الس ذه املناسبة باتساع سلطاته عندما يتعهد بقضية ما، إذ              .  و مجعيتهم املهنية  
ئه على اعتبار أنّ الس حينما ترفع أمامه الدعوى فإنه يتعهد بالسوق موضوع             جرى فقه قضا  

النزاع برمتها مبا خيـول له النظر فيها من مجيع جوانبهـا دون التقيد باألطراف و األسبـاب               
فسة اليت  و الطّلبات ، ال سيما و أنّ املشرع منحه حق التعهد التلقائي باملمارسات املخلّة باملنا              

تربز له من خالل التحقيق يف قضية منشورة لديه و تتعلّق بسوق أخرى ذات صلة بالسوق                  
 . موضوع الدعوى
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و جيد الس يف الدور املوكول له يف محاية النظام العام اإلقتصادي و السهر خاصة على                
          ظري للسوق وفقا لقاعدة العرض و الطّلب، األساس النلطات الواسعة املمنوحة   حسن سري الس

 .له قصد تعقّب كلّ أشكال املمارسات املخلّة باملنافسة
 

و طاملا أنه برز من خالل التحقيق يف القضية موضوع القرار املشار إليه أعاله، أنّ                 
املؤسسات البنكية املدعى عليها مل تلغ اإلتفاقية املقدوح فيها إالّ بعد إخطارها بعدم شرعيتهـا              

عارضها مع قواعد املنافسة، و أنها قد طبقتها مدة من الزمن أحدثت خالهلا آثارا فعلية يف                 و ت 
سوق اخلدمات البنكية، األمر الّذي حيتم مواصلة تتبعها و عدم األخذ بدفع حمامي الدفاع                

 .الرامي إىل التصريح بانتفاء موضوع الدعوى
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من قانون املنافسة و األسعار أنّ املشرع منع        )  جديد    (  5يتبين بالرجوع إىل الفصل      
عدة ممارسات خملّة باملنافسة ميكن إحلاقها بثالثة أصناف رئيسية يسهر جملس املنافسة على               

 : ردعها و هي
 اإلتفاقات الصرحية أو الضمنية غري املربرة،  •

•    جاري احلصري غري احلاصلة على ترخيص من الوزير املكلّف          عقود اإلمتياز و التمثيل الت
 بالتجارة، 

 . اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة أو لوضعية تبعية اقتصادية •
 

 بتكريس الس ملفهوم األسعار مفرطة اإلخنفاض        2004و قد متيزت السنة القضائية      
، لكنه وضح                                          2002ت فيها سنة     الذي سبق له أن آعتمده يف قضية سابقة متّ الب             

هذه املرة بكيفية جلية أن هذه النظرية تنطبق مبعزل عن وجود املؤسسة املعنية يف مركز هيمنة                 
 .من عدمه
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 اإلتفاقات املمنوعة: الفقرة األوىل

 

و قد ارتبطت   .  و انتهى فيهما إىل اإلدانة    نظر الس يف قضيتني تعلّقتا باتفاقات ممنوعة        
 .األوىل بصفقة عمومية يف ميدان التكوين، أما الثّانية فقد انعقدت يف قطاع اخلدمات البنكية

 

إلثبات اإلتفاقات الضمنية     تأسيس:  2004 ديسمرب   16 بتاريخ   4155القضية عدد     -  أ
  : باستعمال منهجية تظافر القرائن 

 

هذه القضية أنه يف نطاق إعادة تأهيل حاملي الشهادات العليا، أحدث             تفيد وقائع   
و عهد باإلشراف على تنفيذه     .   برنامج تكوين يف اإلعالمية    21-21الصندوق الوطين للتشغيل    

و يف  .  إىل مرصد و مركز اإلعالم و التكوين و التوثيق و الدراسات يف تكنولوجيا املواصالت             
رصد طلب عروض احتوى على أربعة أقساط منفصلة و متطابقة يتعلّق كلّ            هذا اإلطار طرح امل   

                 ة يف املوادة ملائة و عشرين منتفع من حاملي األستاذيكوين يف اإلعالميقسط منها بتأمني الت
 . العلمية أو اإلقتصادية، علما و أنه ال حيق ألي عارض أن يساهم يف أكثر من قسط واحد

 

ر املكلّف بالتجارة أنّ املشاركني يف العرض قد تواطؤوا فيما بينهم            و قد تبين للوزي   
    11خبصوص حتديد أسعـار احلصص، فرفع دعـوى لس املنافسة طبقا ألحكـام الفصل             

 .من قانون املنافسة و األسعار) جديد ( 
 

و تكمن خصوصية هذه القضية يف طبيعة وسيلة إثبات اإلتفاق املنسوب للمؤسسات             

و يتبين من تفحص القرار، أنّ الس التجأ إىل منهجية تظافر القرائن لريسي             .  املدعى عليها 
، بأنّ التواطأ بني املؤسسات اإلقتصادية يف مادة        قناعته ، معلّال جلوءه إىل وسيلة اإلثبات تلك       

 العروض حول   الصفقات العمومية يتخذ أشكاال خمتلفة و يتجلّى يف مظاهر متعددة، كتنسيق           
األسعار أو تبادل املعلومات حول عدد املشاركني و الوسائل املادية املزمع استعماهلا، بغرض              
تقاسم الصفقات جغرافيا أو زمنيا أو بغاية فرض أسعار مشطّة على اإلدارة، جتين من ورائها                

أنّ هذه املمارسات   و يالحظ الس    .  أرباحا ما كان هلا الوصول إليها يف ظلّ املنافسة احلرة         
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تتميز بالكتمان و املراكنة و هو ما يعسر إقامة احلجة عليها، إالّ إذا متّ اللّجوء إىل القرائن اليت                   
يربزها التحقيق، حتى و إن مل تشكّل كلّ واحـدة من تلك القرائن يف حد ذاـا و منعزلة                  

 . بعضها عن األخرى دليال قاطعا على وجود عملية التفاهم
 

و ينطلق الس يف حتليله للممارسات املنسوبة للمؤسسات املدعى عليها يف قضية احلال، 
 املؤرخ يف   3158بالتعريف بالصفقات العمومية، مثّ التذكري بأنّ الفصل السابع من األمر عدد            

 املؤرخ  1638   املتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية املنقّح و املتمم باألمر عدد         2002 ديسمرب   17
، كرس بصفة صرحية اللّجوء إىل املنافسة كمبدإ أساسي حيكم إبرام الصفقات 2003 أوت 4يف 

كما ذكّر بأنّ قواعد املنافسة املطبقة على الصفقات العمومية متنع كلّ املمارسات             .  العمومية
            كاإلت ا العاموق أو توازأثري على حسن سري السا الترحية    اليت من شأة أو الصمنيفاقات الض

بني املشاركني يف الصفقات العمومية بلجوئهم مثال إىل تقدمي أمثان غري حقيقية أو عروض                
 .تغطية لتمكني املؤسسة اليت اختارها املتحالفون من الفوز بالصفقة

 

نّ فتبين له أ  .  مثّ انتقل الس إىل فحص العروض املقدمة يف الطّلب موضوع القضية           
العارض الوحيد الّذي اقترب من تقديرات املرصد املضبوطة على أساس طلبات عروضه السابقة 

أما املؤسسات املدعى عليها، فقد جاءت عروضها       .  يف املوضوع، هو املركز الوطين لإلعالمية     
و استنتج الس   .  مشطّة و جد متقاربة و استقرت يف حدود ضعف تقديرات صاحب العرض           

ذكر أنّ مبادرة املرصد بتجزئة الصفقة إىل أربعة أقساط مع وضعه شرطا يتمثّل يف عدم                 مما  
جواز فوز أحد املشاركني بأكثر من قسط واحد ، هو الّذي حال دون فوز املركز الوطين                  
لإلعالمية صاحب أفضل عرض جبميع األقساط و شجع املؤسسات املدعى عليها على مضاعفة             

ح هامة ، مراهنة بذلك على أنّ األقساط الثّالثة املتبقية سوف تعود إليها             أسعارها لكسب أربا  
بالضرورة إن هي اتفقت فيما بينها، خاصة و أنّ املرصد دأب على تنظيم عدة دورات تكوينية                

 2002يف السنة دون أن يتجاوز عدد املؤسسات املشاركة يف الصفقات املتعلّقة ا منذ سنة                
 .  يف ذلك املركز الوطين لإلعالميةالستة مبا
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فتبين له من عروض املكاتب املدعى      .  مثّ مر الس إىل استعراض تاريخ صفقات املرصد       
 ألف  140 ، أنّ العرض املتعلّق بأول صفقة استقر يف حدود           2003 و   2001عليها بني سنيت    

 مؤسسة واحدة، مثّ اخنفض مستوى      دينار تقريبا يف غياب املنافسة إذ مل تتقدم لذلك العرض إالّ          
 ألف دينار تقريبا إثر ارتفاع عـدد املشـاركني     60األسعار يف الصفقات اليت تلتها إىل حدود        

مثّ عادت األسعار إىل اإلرتفاع فجأة يف الصفقة موضوع الدعوى           .  و احتدام املنافسة بينهم   
كني فيها هو األهم مقارنة بالصفقات       ، بالرغم من أنّ عدد املشار      %  100املاثلة بنسبة فاقت    

اليت سبقتها و يف غياب أي مربر موضوعي كارتفاع سعر عنصر من عناصر الكلفة، أو                  
 .استعمال تقنيات جديدة تستوجب استثمارات إضافية

  
و أمام هذا اإلرتفاع املباغت يف األمثان املعروضة، ألغى املرصد الصفقة موضوع القضية             

لنسبة لألقساط الثّالثة اليت مل تسند و التجأ إىل طريقة التفاوض املباشر املسبوق               الراهنة با 
فبذلت املؤسسات املدعى عليها عروضا جديدة استقرت يف حدود نصف عروضها           .  باستشارة

فأسقط .  املبذولة يف الصفقة موضوع النزاع، أي يف احلدود اليت متّت ا الصفقات السابقة              
س من اعتبارات قراره، ما كانت تذرعت به تلك املؤسسات من أنّ تقارب                بذلك ال 

 .عروضها األوىل راجع إىل اعتمادها مجيعا على مقاييس علمية يف تقدير التكاليف و األمثان
كما أسس الس قناعاته على إقرار وكيل إحدى املؤسسات املدعى عليها أثناء جلسة             

 حول األسعار املقترحة معتربا أنّ مصدرها يكمن يف األساتذة            املرافعة بتسرب املعلومات  
 .املكونني الّذين يشتغلون لدى كلّ املؤسسات و يعدون قامسا مشتركا بينها

و انطالقا من كلّ ما سبق، استخلص الس أنّ تظافر القرائن سالفة الذّكر و اليت تتسم                
        ناسق كفيل بتأسيس حجعى عليها يف        بالدقّة و اخلطورة و التسات املدة على ضلوع املؤس

عملية اتفاق حمظورة، ألنّ التواطأ احلاصل بينها و الّذي يهدف إىل إيهام صاحب العرض               
بوجود منافسة حقيقية، من شأنه أن يعيق السري العادي للسوق و ينال من حرية املنافسة فيها،                

 ما كان له    21-21صندوق الوطين للتشغيل    فضال عن كونه يتسبب يف إحلاق خسائر مالية بال        
أن يتحملها يف ظلّ املنافسة احلرة مما ينعكس سلبا على برنامج التشغيل الذي تعتمده الدولة يف                

  .سياستها اإلمنائية
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و تأسيسا على ما ذكر، صرح الس مبخالفة األعمال موضوع الدعوى ملقتضيات              
على املخالفني و ألزمهم بنشر منطوق القرار الذي يدينهم           املنافسة و سلّط خطايا مالية       

 .بصحيفتني يوميتني
 

تكريس لفقه قضاء الس يف جترمي        :  2004 جوان   25 بتاريخ   3150القضية عدد     –ب  
 :اإلتفاقات الصرحية املخلّة باملنافسة 

 

حمطّات النفط  تفيد وقــائع القضية اليت رفعتهـا الغرفة الوطنية لوكـالء و أصحاب            
و اخلدمات بتونس أنّ مؤسسات القرض و شركة املقاصة اإللكترونية املدعى عليها أقدمت              
على اقتطاع مبلغ مايلّ لفائدا عن كلّ شيك يقدم لإلستخالص منذ دخول نظام املقاصة                

 النفط لضعف   اإللكترونية حيز التنفيذ، األمر الّذي يؤثّر سلبا على مردودية نشاط وكالء بيع            
 مي بالنسبة للتزود    300 مي بالنسبة للتزود خبمسة دنانري و        150هامش رحبهم الّذي ال يتجاوز      

 .بعشرة دنانري من الوقود
  

و قد تبين للمجلس من خالل التحقيق، أنّ اجلمعية املهنية للبنوك و مؤسسات القرض               
 بتوظيف عمولة على عمليات املقاصة       املتدخلة يف السوق عمدت إىل إبرام اتفاق يقضي        

اإللكترونية بغرض حتميل احلرفاء مجيع املبالغ اليت تدفعها املؤسسات البنكية إىل شركة املقاصة             
 .اإللكترونية مبناسبة إجراء عمليات املقاصة

 

دعى عليها و أمام الطّابع الصريح و الثّابت هلذا اإلتفاق، دفع حمامي املؤسسات البنكية امل   
بأنّ اإلتفاق املذكور جيد مربراته يف حتقيق تقدم تقين يرجع بالفائدة على اجلميع فضال عن أنه                
 6يساهم يف احلفـاظ على استقـرار األسعار، علّه ينتفع باإلستثناء املنصـوص عليه بالفصل             

 . من قانون املنافسة و األسعار) جديد ( 
 

 .  باإلستناد إىل معطيات قانونية و واقعيةو قد رفض الس هذا الدفع 
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فمن جهة املعطيات القانونية، فإنه مل يثبت للمجلس أنّ اإلتفاق كان ضروريا لتحقيق              
تقدم تقين أو اقتصادي و أنه يتضمن يف طياته منافع ختدم مباشرة مصاحل املستهلكني ، فضال                 

املعين باألمر وميثل نتيجة منبثقة عنه ، وهو ما ال على أن ذلك التقدم جيب أن ينجم عن اإلتفاق 
و حتى و إن كان األمر كذلك ،  فإنّ اإلتفاق موضوع الدعوى مل              .    ينطبق على قضية احلال   

 . السالف الذّكر6حيصل على ترخيص الوزير املكلّف بالتجارة اقتضاء بأحكام الفصل 
 

       ة، فريى اا من جهة املعطيات الواقعيعوى أوصد باب       أمفاهم موضوع الدلس أنّ الت
املنافسة و وقف حائال دون متكني احلرفاء من حرية إعمال املنافسة بني خمتلف البنوك و ممارسة                
حقّهم يف اإلختيار بينها حسب توظيفهـا أو عدم توظيفها للعمولة املذكورة أو حسب قيمـة 

ور، الّذي حـدد مبدأ إرساء العمـولة حبيث أنّ اإلتفـاق املذكو مقـدار تلك العمـولة، 
، حرم احلرفاء من إمكانية اإللتجاء إىل البنوك اليت تقدم هلم تلك اخلدمات بدون               و مقدارها 

مقابل أو مبقابل أقلّ قيمة و حتويل حسابام إليها عند اإلقتضاء، األمر الّذي حال دون البنوك                
ا إىل جلب احلرفاء و خاصة منهم وكالء         و اعتماد سياسات جتارية خمتلفة تسعى من خالهل        

بيع البرتين  :  حمطّات بيع النفط الّذين أجربوا مبوجب اإلتفاق على أمرين كالمها يضر مبصاحلهم           
 دنانري أو مطالبة املستهلكني بتحمل مبلغ       10 أو   5باخلسارة يف صورة تسلّم صكوك بقيمة       

دورة اإلقتصادية يف حالة امتناع احلرفاء عن       العمولة ، مع كلّ ما يترتب عن ذلك من تعطيل لل          
ذلك، أو ارتفاع يف أسعار هذه املادة األساسية اليت ختضع إىل نظام التسعري يف صورة امتثال                 

 .املستهلك و حتمله للعمولة املوظّفة
و قد دعم الس موقفه يف خامتة حتليله، باإلستشهاد باملذكّرة الصادرة عن حمافظ البنك              

 و اليت جاء فيها باخلصوص أنّ مصاريف 300755 حتت عدد 2002 جوان 13ركزي بتاريخ امل
املقاصة اإللكترونية ال تدخل ضمن املصاريف اليت ميكن للبنوك استرجاعها ضرورة أنها تتعلّق             

و بذلك فإنها ال تعدو أن تكون سوى مصاريف استغالل شأا           .  بتنظيم سري عملها الداخلي   
ريف األخرى اليت يتم اعتمادها لتحديد مستوى العموالت البنكية و اليت يتم ضبطها         شأن املصا 

من كلّ مصرف على حدة يف نطاق استراتيجيته التجارية و يف ظلّ احترام قواعد املنافسة                 
 .الشريفة
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و اعتمادا على ما سبق خلص الس إىل توفّر أركان جرمية اإلخالل بقواعد املنافسة يف               
بة               مادى حبكم موضوعه  و بفعل اآلثار املترتزاع أدحالفات ضرورة أنّ اإلتفاق موضوع النة الت

لذلك، وجه الس للمؤسسات البنكية املخالفة أمرا       .  عنه إىل عرقلة حرية املنافسة يف السوق      
ا مدى  باإلقالع عن املمارسات املعابة عليها و سلّط عليها عقوبات مالية راعى يف تقديره              

تعاوا مع التحقيق و مبادرة البعض منها باإلدالء مبا يفيد إيقافها العمل باإلتفاق موضوع                
 . الدعوى
 

 :عقود اإلمتياز و التمثيل التجاري احلصري: الفقرة الثّانية
انتهت القضيتان املرفوعتان للمجلس إستنادا إىل هذه املمارسة املخلّة باملنافسة برفض           

ال إالّ أنهما تؤكّدان منهجية التعامل مع كلّ قضية حسب العناصر واملعطيات             الدعوى أص 
 .اخلاصة ا، نظرا التصال كلّ قضية بعقد بعينه يستدعي من الس متحيصا خاصا به

 

ضرورة اعتماد    :  2004 ديسمرب   16 بتاريخ   4159 و القضية عدد     4156القضية عدد     -أ  
 : يف مادة عقود اإلمتياز و التمثيل التجاري احلصريمنهجية خاصة بكل قضية

 

اختلف املدعيان يف قضييت احلال ، لكن املدعى عليهما مها نفسهما ممثّالن يف شركتني               
و قد متسك املدعيان يف كلتا      .  تنشطان يف جمال استنساخ و طبع و ترويج املصنفات الغنائية          

من قانون املنافسة و األسعار     )  جديد    (  5كام الفصل   القضيتني خبرق املدعى عليهما ألح    
الرتباطهما بعقد حصري اجنر عنه إقصاء بقية املؤسسات املتعاملة بالسوق و حرماا من               

 .إمكانية ترويج مصنفات األغاين العربية اليت تروجها إحدى الشركتني املدعى عليهما
 

ون املنافسة و األسعار مينع العقود احلصرية و على         و ذكّر الس يف القضيتني، بأنّ قان       
من يروم إبرامها أن يطلب موافقة الوزير املكلّف بالتجارة الّذي ميكنه منح الترخيص بعد                

و ملّا مل يثبت وجود مثل ذلك الترخيص ، مر الس إىل              .  استشارة جملس املنافسة وجوبا   
كنه البت يف مدى اتسامهما بصفة احلصر و من تفحص بنود العقدين موضوع القضيتني حتى مي

 .مثّ خمالفتهما لقانون املنافسة و األسعار
 



 34

  

 

و إثر قيامه مبراجعة العقدين موضوع القضيتني انتهى الس إىل أنهما ال يتضمنان يف               
ت الغنائية طياما أي بند مينح املدعى عليها األوىل حق اإلنفراد حبقوق استنساخ و طبع املصنفا   

اليت تروجها املدعى عليها الثّانية، كما مل حتتو مقتضياما على أي التزام أو عنصر من شأنه أن                 
حيول دون إمكانية التعاقد مع مؤسسات أخرى غري الشركة املدعى عليها األوىل ، مما يعين أنّ                

 العقد الّذي يربطها مع الشركة      وجود هذه األخرية مبفردها يف السوق املعنية ال جيد مصدره يف          
 . اليت متلك تلك احلقوق و إنما مرده أسباب أخرى ال صلة هلا مبضمون ذلك العقد

 

 مفادها أنّ   قاعدة عامة و على أساس هذه املعطيات الواقعية، يسطّر جملس املنافسة            
يعين بالضرورة  وجود إحدى املؤسسات اإلقتصادية مبفردها كموزع وحيد يف سوق معينة ال            

أنها تستمد وضعيتها تلك من عقد جتاري حصري باعتبار أنّ ذلك املركز ميكن أن يتولّد من                 
 . معطيات موضوعية تتعلّق خاصة بواقع أفرزته خصوصيات تلك السوق، يف فترة زمنية حمددة

  

رية يتضمنها  لكن األهم من كلّ ذلك هو أن الس ، بعدما عاين عدم وجود بنود حص              
العقد ، فهو مل يتوقّف عند ذلك احلد ، بل أنه بادر تلقائيا بتحليل وتدقيق الوضعية الواقعية                  
للسوق ، للبحث حول مدى آرتكاب املؤسسة املدعى عليها ملمارسات خملّة باملنافسة قد               

 .تستمدها من املركز الذي حتتلّه يف السوق
 

   :يف استغالل مركز هيمنةاإلفراط : الفقرة الثّالثة
رفعت للمجلس قضيتان استند فيهما عارضاها إىل اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة،              

انتهت األوىل بالتصريح باإلدانة، أما الثّانية فرفضت أصال ملمارسة املؤسسة املدعى عليها              
ام التشريعية والترتيبية   لنشاطها التجاري يف نطاق صالحيات السلطة العامة ونزوال عند األحك         

 .النافذة اليت حجبت تطبيق مقتضيات قانون املنافسة و األسعار
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املخالفة اإلقتصادية املقترنة مبركز هيمنة       :  2004 مارس   27 بتاريخ   3146القضية عدد     –أ  
 :على السوق تشكّل إفراطا يف استغالل ذلك املركز 

 

ة املدعى عليها الناشطة يف قطاع صناعة الياغرت يف          متثّلت املمارسة املنسوبة للمؤسس    
 200 مي إلـى    240 مع ختفيض يف الثّمن من         %  12التنقيص من سعـة العلبـة بنسبـة      

مي و ذلك دون إعالم مالئم للمستهلك، إذ أنّ التنصيص على الوزن متّ بطريقة يصعب معها                
ه أن يوهم املستهلك خطأ بأنه منح ختفيضا يف التفطّن إىل النقص يف الكمية، األمر الّذي من شأن

و قد أثبتت حتريات الس أنّ إعالم املستهلك و املوزعني على حد سواء .  مي40السعر بقيمة 
ذه العملية متّ بشكل غري واضح و غري كاف، و أنّ هذه األفعال اقترنت ببداية شهر رمضان                 

 .اعا ملحوظاحيث يعرف الطّلب على مادة الياغرت ارتف
 

 لسنة  117 من القانون عدد     13و قد رأى الس يف هذه العملية خمالفة ألحكام الفصل            
 املتعلّق حبماية املستهلك الّذي مينع كلّ عملية إشهار ملنتوج          1992 ديسمرب   7 املؤرخ يف    1992

قع يف  تتضمن بأي شكل من األشكال ادعاءات أو إشارات غري صحيحة أو من شأا أن تو               
وجود املنتوج أو طبيعته أو تركيبته أو صفاته        :  اخلطإ و خاصة عندما تتعلّق بأحد العناصر التالية       

 .  أو طريقة و تاريخ صنعهكميتهاجلوهرية أو كمية العناصر النافعة به أو نوعه أو مصدره و 
 

بار أنّ  و انطالقا من ذلك، ذكّر الس بفقه قضائه املستقر الّذي جرى على اعت               
املخالفات اإلقتصادية ميكن أن تشكّل يف اآلن ذاته ممارسة خملّة باملنافسة، كلّما نتج عنها مساس 

و تطبيقا لتلك القاعدة فقه     .  بآليات السوق و توازا أو كان هلا تأثري على حرية املنافسة فيها           
، فإنّ املمارسات اليت ثبتت يف      القضائية، و اعتبارا لوجود الشركة املدعى عليها يف مركز هيمنة         

حقّها من خالل التحقيق تندرج ضمن املمارسات املخلّة باملنافسة و تقع حتت طائلة أحكام               
 . من قانون املنافسة و األسعار34 و 5الفصلني 
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و قد دفع نائب املدعى عليها بعدم إفراطها يف مركز اهليمنة على السوق، حبكم عدم                
يف سعة علبة الياغرت ضمن حاالت اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة،           التنصيص على التنقيص    

من قانون املنافسة و األسعار     )  جديد  (    5إالّ أنّ الس أوضح حدود تطبيق أحكام الفصل         
املتعلّقة بتلك املمارسة ،  معتربا أنّ املشرع مل حيصر حاالت اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة يف                

من قانون املنافسة و األسعار     )  جديد    (  5 من الفصل    4 أنّ الفقرة    قائمة مضبوطة ، ضرورة   
أوردت بعض الصور من تلك املمارسات على سبيل الذّكر ال احلصر و هو مـا يستنتج من                 

، و هو ما يفتح له باب اإلجتهـاد و التوسع يف تكييف               "خـاصة"و  "  ميكن"عباريت  
 .  استغالل وضعية هيمنة على سوق معينةالوضعيات اليت تستجيب ملقومات اإلفراط يف

 

ليس هناك إفراط يف استغالل وضعية        :  2004 أكتوبر   7 بتاريخ   3148القضية عدد     –ب  
هيمنة إذا وجدت املمارسات اليت حتد من املنافسة مصدرها يف تطبيق النصوص التشريعية               

 :والترتيبية النافذة 
ـّة        متسكت املدعية يف قضية احلال بأنّ        منشأة عمومية تنشط يف قطاع األمسدة الكيميائي

و مصدرة كليا، أفرطت يف استغالل وضعية اهليمنة اليت توجد فيها و انتهجت أساليب متييزية               
و تعيب املدعية على املنشأة املذكورة، أنها مكّنت منافستها من اقتناء ما .يف التعامل مع حرفائها

طالبتها باإلدالء بالتراخيص اإلدارية املستوجبة ، كما أنها منحتها          تبتغيه من األمسدة دون م    
آجاال تفاضلية خلالص مشترياا تصل إىل تسعني يوما بينما فرضت عليها الدفع باحلاضر أو               

 .بواسطة كمبيالة مكفولة اخلالص من إحدى املؤسسات املصرفية
 

كري باإلطار القانوين الّذي تنشط فيه      و رفض جملس املنافسة هذه املآخذ مبتدئا بالتذ         
فقد ثبت له من أوراق امللف، أنّ املنشأة املدعى عليها كانت           .  املنشأة العمومية املدعى عليها   

تسلّم األمسدة إىل املتزودين يف السوق الداخلية بناء على الرخص اليت تسلّمها هلم الوزارة                
 اليت تضبطها و األسعار اليت حتددها اإلدارة وفقا           املكلّفة بالصناعة و يف حدود الكميات      

للنصوص التشريعية و الترتيبية و خاصة منها جملّة التشجيع على اإلستثمار الصادرة  بالقانون               
 املؤرخ يف   2002 لسنة   93 و األمر عدد     1993 ديسمرب   27 املؤرخ يف    1993 لسنة   120عدد  
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عمل باملعاليم الديوانية أو التخفيض فيها و توقيف العمل          املتعلّق بتوقيف ال   2002 جانفي   21
باألداء على القيمة املضافة املستوجبة على بعض املنتوجات الفالحية أو ذات اإلستعمال               

 . الفالحي
و يؤكّد الس بعد استقرائه لألوراق املظروفة بامللف، أنّ تصرف املنشأة العمومية              

 نزوال عند مقتضيات األحكام التشريعية و القرارات اإلدارية اليت           املدعى عليها مل يكن إالّ    
تفرض عليها التقيد باألسعار اليت حتددها اإلدارة و بالكميات اليت ترخص فيها لكلّ واحدة من               

 .املؤسسات املتعاملة معها
 

أو و يستخلص الس من ذلك، أنّ احلد من املنافسة يف سوق األمسدة الكيميائية                 
التضييق فيها، ال يعود إىل التصرف احلر للمنشأة العمومية املدعى عليها، و إنما جيد مصدره يف                
النصوص التشريعية و القرارات اإلدارية اليت تنظّم قطاع األمسدة الكيميائية، و الّذي ال يدخل              

 . حق الرقابة عليها يف اإلختصاص احلكمي لس املنافسة
 

وص املعامالت التجارية التمييزية، فقد ثبت للمجلس أنّ املدعية ختلّفت يف عدة            أما خبص 
مناسبات عن خالص الكمبياالت اليت سحبت عليها و هو ما يربر الشروط اليت فرضتها عليها               
. املنشأة العمومية املدعى عليها، األمر الّذي ينفي عنهـا كلّ إفراط يف استغـالل مركز هيمنة             

 .سيسا على ما سبق، انتهى الس إىل التصريح برفض الدعوى أصالو تأ
 

 :ممارسة أسعار مفرطة اإلخنفاض: الفقرة الرابعة
دأب الفقه وفقه القضاء يف قانون املنافسة على عدم اشتراط اقتران ممارسة األسعار                

املؤسسة اإلقتصادية  مفرطة اإلخنفاض باحتالل مركز هيمنة على السوق املعنية، للتصريح بأنّ            
املخالفة ضالعة يف ممارسة خملّة باملنافسة، و ذلك بالنظر إىل خطورة األسعار مفرطة اإلخنفاض               
على شفافية املعامالت و نزاهتها، و ملا تفضي إليه إن هي استمرت، من إقصاء لبعض املتدخلني  

املالية بتحمل تبعات تلك    يف السوق، و خاصة منهم أولئك الّذين ال تسمح هلم هيكلتهم              
 . املمارسات

 



 38

و قد كان جملس املنافسة أسس هلذا التوجه، و إن كان ذلك بصفة غري صرحية، منذ                  
مثّ كرس هذا اإلتجاه صراحة خالل  . 2002 نوفمرب 6 بتاريخ 1/2000صدور قراره يف القضية 

 . وصيته من خالل قرارين اثنني لكلّ منهما خص2004السنة القضائية 
 

التأسيس العتبار تطبيق األسعار مفرطة       :  2004 جويلية   26 بتاريخ   3152القرار عدد     –أ  
 :اإلخنفاض كممارسة خملّة باملنافسة قائمة بذاا 

ـّة الطّرف املدعى عليـه          إذ يتمثّل يف ناد    .  تكمن أمهية هـذه القضية يف خصوصي
 املؤرخ يف   154تضيـات القـانون عدد    رياضي بلدي ينشط يف ميـدان الغوص، خاضع ملق       

 املـؤرخ يف   99 املتعلق باجلمعيات، املتمم واملنقح بالقـانون األساسي عدد         1959  نوفمرب   7
 املتعلّق بتنظيم و تنمية األنشطة 1984 أوت 6 املؤرخ يف 63، وإىل القانون عدد     1988 أوت   2

 املتعلّق  1994 أوت   3 املؤرخ يف    104 عـدد   البدنية والرياضية مثلما متّت مراجعته بالقـانون     
ـّة و األنشطـة الرياضية        كما خيضع ألحكـام القانون عـدد     .  بتنظيم و تطوير التربية البدني

و بناء على ذلك، فإنّ نشاطه       .   املتعلّق باهلياكل الرياضية   1995 فيفري   6 املؤرخ يف    11
 . ه و اإلضطالع مبهمة التكوين و التنشيطاألساسي يتمثّل خاصة يف تقدمي خدماته ملنخرطي

 

إالّ أنّ التحقيق يف الدعوى كشف أنّ هذا النادي حاد عن مهمته الرئيسية، و صار يقدم              
خدمات مبقابل إىل غري املنخرطني و يتعامل مع حرفاء بأسعار منخفضة بالنسبة ملا تتعامل به                

 . ص الترفيهي و السياحيالشركات السياحية اليت تتعاطى نشاط الغو
 

و على هذا األساس، ذكّر الس مبا سبق أن استقر عليه فقه قضائه يف تعريف املؤسسة                 
فمن خالل هذا املنظور، ال يتحدد مفهوم املؤسسة        .  اإلقتصادية من وجهة نظر قانون املنافسة     

عايري اقتصادية جتعله يتسع إىل كلّ      اإلقتصادية وفقا ملعايري قانونية حبتة، و إنما استنادا إىل م          
الشركات و التنظيمات و التجمعات و كلّ الذّوات الطّبيعية أو اإلعتبارية اليت متارس نشاطا               
اقتصاديا بصرف النظر عن طبيعتها و شكلها و عما إذا كان وجودها قانونيا أو واقعيا و إن                  

 . و األشخاص العمومينيكان من أنشأها أو يسيطر عليها من اخلواص أ
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و مبقتضى ذلك، يعترب الس أنّ اجلمعيات اليت يثبت أنها متارس كليا أو جزئيا                
نشاطا يندرج ضمن قطاع تنافسي يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات، تصبح خاضعة              

ليها وجوبا لقانون املنافسة و األسعار بقطع النظر عن موضوعها و أهدافها املنصوص ع              
 .ضمن قانوا األساسي

 

و بعد التأكّد من هذا األمر املبدئي، مر الس إىل تفحص وجاهة املأخذ الرئيسي الّذي               
وجهه املدعي إىل النادي البلدي املدعى عليه و املتمثّل يف تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض كادت 

أنّ رقم معامالت املدعي اخنفض بصفة      و يتبين من تفحص أوراق امللف       .  تؤول به إىل اإلفالس   
جلية منذ دخول النادي البلدي سوق الغوص السياحي  و الترفيهي و أنه مل يرجع إىل املستوى                 

 .الّذي كان عليه قبل ذلك التاريخ
 

 :و أسس الس ملوقفه اجلديد من خالل عناصر مركّبة تفصيلها كاآليت
 

املتعلّقة حبرية املنافسة و حتديد اإللتزامات املوضوعة       التذكري بالغاية من ضبط األحكام       •

مجيع أشكال املمارسات املخلّة    على كاهل املتدخلني يف السوق، و اليت تكمن يف درء           
 .  حفاظا على النظام العام اإلقتصاديبقواعد املنافسة

يت حتبكها أو    ال كلّ األعمال اإلقرار بأنّ الدور املوكول إىل جملس املنافسة ميتد إىل            •
تقترفها املؤسسات اإلقتصادية و اليت من شأا النيل من حرية املنافسة أو حسن سري               

 اليت قد تفضي إىل اإلخالل      كلّ املمارسات السوق و هو ما يؤهله إىل تقفّي آثار          

تيح اليت ت كلّ الوسائل القانونية    بقواعد املنافسة أو تعطيل آلياا و خيول له اللّجوء إىل           

مبا فيها الظّواهر املستجدة أو التصرفات        له التصدي الناجع لتلك األعمال،        
 .املستحدثة
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 مبدأ حرية املنافسة يقتضي اإلقرار حبرية املؤسسات اإلقتصادية يف ممارسة         اعتبار أنّ    •

،  نفس القواعد و اإللتزامات شريطة خضوعها إىل خمتلف األنشطة املهنية و التجارية
بصورة ال جيوز معها ألي منها اإلستئثار يف أنشطتها التنافسية بامتيازات أو مزايا متأتية              

 .من إحدى الذّوات العمومية لتحقيق تفوق غري مربر على منافسيها

 

و بالرجوع إىل الوقائع، تبين للمجلس أنّ النادي البلدي املدعى عليه، ميارس إىل جانب              
لتنشيط و التكوين ااين يف جمال الغوص، نشاطا جتاريا يف قطاع تنافسـي،            اضطالعه مبهمة ا  

و ذلك بصفة متواصلة و متوازية، يتمثّل يف إسداء خدمات مبقابل إىل غري املنخرطني و خاصة                
 . منهم السواح الّذين ميثّلون النسبة األكرب من جمموع احلرفاء

 

دي املدعى عليه مل خيضع يف نشاطه ذلك إىل نفس           و توصل الس إىل أنّ النادي البل       
التحمالت اليت تفرضها عليه النصوص التشريعية و الترتيبية بوصفه مؤسسة متعاملة يف السوق،             

انتفاعه جمانا بعدة مزايا    و مل يتكبد نفس النفقات اليت تقع على عاتق منافسيه و ذلك حبكم               
. غالل مركبها البحري و استعمال امليناء الترفيهي دون مقابل        مثل خدمات أعوان البلدية و است     

 يف ميزان القوى لفائدة املدعى عليه،       نشأة وضعية عدم تكافئ   و استخلص الس مما ذكر      
األمر الذي مكّنه من احتالل مركز قوة مل يتولّد عن متيز و كفاءة أو استثمارات ذاتية و إنما                  

شاطه التجاري و تكفّلها بتحمل نفقاته و تغطية مصاريفه بكيفية           بفضل مؤازرة البلدية لن   
منحته القدرة على ضمان استمرارية وجوده و تواصل نشاطه بقطع النظر عن جدواه                

 . اإلقتصادية و تقلّبات السوق
 

و قد استنتج الس أنّ هذه اإلمتيازات اليت متثّل دعما عموميا، هي اليت مكّنت النادي                
بلدي املدعى عليه من تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض مل تنعكس فيها مكونات السعر احلقيقي            ال

الّذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارة و الكلفة املتغيرة و هامش الربح، و كلّها عناصر كان 
ممكن على النادي املذكور أخذها بعني اإلعتبار يف ضبط سعر اخلدمات املسداة، و هو أمر غري           

 .يف غياب حماسبة خاصة بنشاطه التجاري
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و بناء على ما تقدم، اعترب الس أنّ إقدام املدعى عليه على تطبيق أسعار مفرطة                   
اإلخنفاض، من شأنه أن يؤول إىل إزاحة املنافسني اآلخرين و أن يفضي إىل تعطيل قواعد                 

ارسات املوصوفة أعاله و اإلمتثال إىل      لذلك، وجه له أمرا بالكف عن املم      .  املنافسة يف السوق  
واجب فصل النشاط اجلمعيايت الصرف عن النشاط التجاري و اعتماد نظام حماسيب خاص ذا 
األخري بكيفية تؤدي إىل تطبيق أسعار حقيقية و جتعل كلّ املتنافسني متساوين إزاء تطبيق                

 .قواعد املنافسة يف السوق املعنية
 

إرساء شرعية النظر يف ممارسة أسعار        :2004 ديسمرب   9 بتاريخ   3149عدد  القضية    –ب  
 : مفرطة اإلخنفاض من قبل مؤسسات اقتصادية تقيم خارج التراب الوطين 

لقد سبق التعرض يف صدر هذا التحليل إىل ما مثّله هذا القرار من فرصة للمجلس                  
 إن كانت صادرة عن مؤسسات اقتصادية       لفرض اختصاصه يف هذا النوع من املمارسة حتى و        

مقيمة خارج تراب اجلمهورية التونسية، كلّما مست هذه املمارسات بالتوازن العام للسوق             
الداخلية، و بصرف النظر عن منظومات قانونية جماورة متمثّلة خاصة يف النصوص املتعلّقة               

 .و خاصة اإلغراقمبقاومة املمارسات غري املشروعة عند التوريد 
 

و تتلخص وقائع قضية احلال، يف تعمد مؤسسة أجنبية تنشط يف قطاع الطّالء اخلـزيف               
و مقيمة خارج التراب الوطين، استهداف أكرب حريف للمصنع الوطين الوحيد لنفس املادة،              

تج الوطين بعزوف   بسياسة جتارية قوامها أسعار مفرطة اإلخنفاض، مما اجنر عنه ضرر بالغ باملن            
 .حريفه الرئيسي عن التعامل معه

 

و قد التجأ الس للتدليل على اإلخنفاض املفرط ألسعار الشركة األجنبية إىل مصادر               
املعلومات الرمسية املتوفّرة لدى اإلدارة العامة للمنافسة و األحباث اإلقتصادية و قاعدة املعطيات             

م و األساليب بوزارة التجارة و الصناعات التقليدية، و آستخرج من           املتوفّرة لدى إدارة التنظي   
 :هذين املصدرين املعلومات األساسية التالية
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أنّ املؤسسة املدعى عليها باعت للحريف الرئيسي للمدعية الطن الواحد من الطّالء              •
  .2002 دينارا سنة 515مبعدل سعر قدره 

•     عية بلغت نسبة     أنّ نسبة مشتريات احلريف الرا    %  50ئيسي للمدمن رقم معامال 
 .اجلملي

أنّ نسبة التخفيض يف السعر اليت منحتها الشركة األجنبية املدعى عليها للحريف               •
  من معدل السعر الذي منحته ألهم شركة جتارية           %  30الرئيسي للمدعية بلغت    

 من مجلة واردات    %  76ردها حوايل   تورد منها الطّالء اخلزيف و اليت آقتنت منها مبف        
 .الشركات التجارية جمتمعة

  مقارنة   %  14أنّ السعر املمنوح ألهم حريف للشركة املدعية منخفض بنسبة تناهز            •
بالسعر الّذي يشتري به أهم مصنع للمربعات اخلزفية يف تونس و الّذي ورد مبفرده               

ات املصنعة للمربعات اخلزفية من مادة       من الواردات اجلملية للشرك    %  34حوايل  
 .الطّالء اخلزيف

 

و قد استنتج الس من كلّ ما سبق، و من عدم تقدمي الشركة املدعى عليها ألي تربير                 
هلذا التمييز خاصة و أنّ الشركة اليت انتفعت بأكرب التخفيضات هي اليت اشترت أقلّ الكميات،               

 ال تنعكس فيها مقومات السعر املعقول        سعارا مفرطة اإلخنفاض  طبقت أ أنّ املدعى عليها    

دف إقصاء املؤسسة الوحيدة املصنعة ملادة الطّالء اخلزيف يف السوق التونسية و منع دخول    
 و على أساس ما ذكر وجه الس للمؤسسة املخالفة أمرا           .مؤسسات أخرى إىل تلك السوق    

 .  سلّط عليها خطية ماليةبالكف عن تلك املمارسات و
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B
C&�  إنتاج الياغرت :   

  B�:�#��,&� إفراط يف آستغالل مركز هيمنة :     

  ��,&� DE#   : قبول الدعوى شكال و أصال  

  F�1
G� ?
H�C@� .              إنتاج ،  ألبان ، هيمنة ، سوق مرجعية ، ياغرت :  

 

������:  

 

 يتحدد مركز اهليمنة وفقا موعة من املؤشرات كنصيب املؤسسة أو املؤسسات             .1
عنية من السوق ومدى تفوقهـا على منافسيها من حيث التصرف والتسييـر             امل

واالستنبـاط والتسويق ، وكلما اقترن عنصران أو أكثر لدى إحدى املؤسسات كلما            
 .كانت قوا أكرب للسيطرة على السوق
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املؤسسة املنتجة مطالبة بإعالم املستهلك بتخفيض الكمية اليت حتتويها علبة            .  2
، بكيفية جتعله مبنأى عن كل غلط أو خلط يدفعه إىل شراء عالمة أو منتوج               الياغرت

معني ، وهو يعتقد خطأ بأنه انتفع بتخفيض يف الثمن واحلال أن ذلك اإلخنفاض مرده       
 .يف احلقيقة تقليص حجم العلبة بطريقة يصعب إدراكها

 
املنافسة ، كلما   املخالفة اإلقتصادية ميكن أن تشكل يف اآلن ذاته ممارسة خملة ب           .   3

 .نتج عنها مساس بآليات السوق وتوازا أو كان هلا تأثري على حرية املنافسة

 
 .حرية املعامالت تقتضي بالضرورة احترام قواعد املنافسة.  4

 
متسك املؤسسة املدعى عليها بأن الطرف املدعي ارتكب نفس الفعلة ، ال يقف             .   5

 .حائال دون مواصلة التتبع

 
اخلطايا بالنظر إىل خطورة األفعال املقترفة وحجم الضرر الالحق           يتم تقدير   .   6

باإلقتصاد وحسب مكانة املؤسسة املخالفة بالسوق ومقدار الفوائد واألرباح اليت           
 .جنتها نتيجة تلك املمارسات

 
ميكن للمجلس أن يسعف املؤسسات املذنبة اليت تبدي تعاونا مع التحقيق وتبادر            . 7

 .ملعابة عليها ، باحلط من العقوبة املستوجبةباإلقالع عن األعمال ا

 
إلزام املؤسسة املدانة بنشر منطوق القرار الصادر بشأا بصحيفتني يوميتني ،             .   8

يرمي إىل إعالم املستهلكني بعدم شرعية املمارسات اليت استهدفتهم ودرء كلّ             
 .حماولة الحقة لتكرارها حفاظا على النظام العام اإلقتصادي
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B
C&� بنوك _  خدمات :    

��,&� B�:�#   :إتفاق خمل باملنافسة  

��,&� DE#    : قبول الدعوى شكال وأصال  

F�1
G� ?
H�C@�آنتفاء موضوع الدعوى ، أمر، إختصاص ، إتفاق ، بنك ،            :    

توسع يف الدعوى ، تقدم تقين ، تفاهم ، ترخيص ، تعويض ،              
مجعية مهنية ، خدمات ، خطية ، عمولة ، عقوبة ، مصرف ،              

 .  عام ، نشرمستهلك ، نظام 

������:  
 

آنطالقا  من الدور الذي يضطلع به يف محاية النظام العام اإلقتصادي ، فإن الس يتعهد                  .1
بالسوق موضوع الرتاع برمتها كلما رفعت أمامه قضية ، مبا خيول له النظر فيها من مجيع                 

 .الدعوىجوانبها دون التقيد بالطلبات واألسباب أو األطراف الوارد ذكرها بعريضة 
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إلغاء اإلتفاق املخل باملنافسة من قبل األطراف الضالعة فيه ، ليس من شأنه أن                 .2
يؤدي إىل احلكم بآنتفاء موضوع الدعوى ، طاملا أن ذلك اإلتفاق قد طبق وأنتج آثارا               

 .على السوق املعنية بالقضية

 
ة التفاهم الذي يوصد باب املنافسة ويقف حائال دون متكني احلرفاء من ممارس              .3

حقهم يف اإلختيار والذي يؤدي حبكم موضوعه أو بفعل اآلثار املترتبة عنه إىل عرقلة              
 .حرية املنافسة يف السوق ، يعترب إتفاقا حمظورا خمال بقواعد املنافسة

 
ميكن السماح ببعض اإلتفاقات اليت من شأا املساس باملنافسة، إذا ثبت أا                .4

أا تتضمن منافع ختدم مباشرة مصلحة       ضرورية لتحقيق تقدم تقين أو آقتصادي و       
 .املستهلكني، شريطة احلصول مسبقا على ترخيص من الوزير املكلف بالتجارة

 
مصاريف املقاصة اإللكترونية تعد مصاريف آستغالل تتصل بتنظيم سري العمل             .5

الداخلي للبنوك ، وبالتايل فإن آحتساا وحتديد قيمتها ترجع بالنظر إىل كل مصرف             
 .ة يف نطاق إستراتيجيته التجارية ويف ظل آحترام قواعد املنافسةعلى حد

 
يتم تقدير العقوبة املسلطة على املؤسسة املدانة حسب درجة خطورة األعمال              .6

املقترفة وحجم األضرار الالحقة باإلقتصاد الوطين وكمية األرباح غري الشرعية اليت            
 السوق الداخلية خالل آخر سنة      جنتها ، وآستنادا إىل رقم املعامالت الذي حققته يف        

 .مالية منقضية

 
ميكن للمجلس آعتماد ظروف التخفيف باحلط من اخلطية املستوجبة إزاء               .7

املؤسسات اليت عربت عن حسن نيتها وتعاونت مع التحقيق أو مدت الس بوثائق              
 .ومعلومات مل تكن حبوزته
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 باملنافسة ولعبت دورا فاعال يف      اجلمعية املهنية اليت تولت رعاية التحالف املخل        .8

 .حبك عناصره تعترب طرفا يف القضية وجيوز مساءلتها

 
إلزام املؤسسة املذنبة بنشر منطوق القرار الذي يدينها بالصحف اليومية ، يرمي إىل              .9

إعالم احلرفاء واملستهلكني بعدم شرعية األعمال واملمارسات اليت آستهدفتهم ودرء           
رها ، حفاظا على النظام العام اإلقتصادي وحرية املعامالت         لكل حماولة الحقة لتكرا   

 .يف السوق

 
الطلب الرامي إىل جرب ضرر أو تعويض خسارة تسببت فيها مؤسسة خاصة ، ال             .  10

يندرج ضمن اإلختصاص املوكول إىل جملس املنافسة ، بل يرجع بالنظر إىل احملاكم              
 .العدلية املدنية
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B
C&� . ترفيه_  خدمات :    

��,&� B�:�#   :تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض  

��,&� DE#    : قبول الدعوى شكال وأصال  

 F�1
G� ?
H�C@�أسعار مفرطة اإلخنفاض ، إعفاء ، ترفيه ، مجعية ، حرية           :                

املنافسة ، حسن  نية ، خدمات ، ريـاضة ، سلطـات           
 .الس ، عقوبة ،  مؤسسة ، نظام عام

������:  
 

ال يتحدد مفهوم املؤسسة اإلقتصادية من وجهة نظر قانون املنافسة ، وفقا ملعايري               .1
مقاييس إقتصادية ، جتعله يتسع إىل كل الشركات        قانونية حبتة ، وإمنا آستنادا إىل       

والتنظيمات والتجمعات وكل الذوات الطبيعية أو اإلعتبارية اليت متارس نشاطا           
إقتصاديا ، بصرف النظر عن طبيعتها وشكلها وعما إذا كان وجودها قانونيا أو              

 .واقعيا أو إن كان من أنشأها أو يسيطر عليها خواص أو أشخاص عموميون
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معيات اليت يثبت أا متارس كليا أو جزئيا نشاطا يندرج يف قطاع تنافسي               اجل .2
يتعلق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات ، تصبح خاضعة وجوبا لقانون املنافسة              
واألسعار ، بقطع النظر عن موضوعها أو أهدافها املنصوص عليها ضمن قانوا             

ر على تقدمي خدمات إىل     األساسي ، حبيث أن النادي الرياضي الذي مل يقتص         
منخرطيه واإلضطالع مبهمة التكوين والتنشيط ، وأصبح نشاطه األساسي متمثال          
يف تقدمي خدمـات مبقـابل إىل غري املنخرطني والتعامـل مع حرفاء أغلبهـم            

 .من السـواح ، يعد من وجهة قانـون املنافسة مؤسسة إقتصـاديـة

 
ة حبرية املنافسة يف درء مجيع أشكال        تكمن الغاية من وضع األحكام املتعلق       .3

املمارسات املخلة بقواعد املنافسة حفاظا على النظام العام اإلقتصادي ، ومن مثة             
فإن الدور املوكول إىل جملس املنافسة ميتد إىل كل األعمال اليت حتبكها أو تقترفها              
ري املؤسسات اإلقتصادية واليت من شأا النيل من حرية املنافسة أو حسن س              

السـوق ، األمـر الذي يؤهله إىل تقفي آثار كل املمارسات اليت قد تفضي إىل              
اإلخالل بقواعد املنافسة أو تعطيل آلياا ، وخيول له اللجوء إىل كل الوسائل               
القانونية اليت تتيح له التصدي الناجع لتلك األعمال ، مبا فيها الظواهر املستجدة أو 

 .التصرفات املستحدثة

 
مبدأ حرية املنافسة الذي أرست أركانه أحكام الفصل الثاين من قانون            يقتضي   .4

املنافسة واألسعار ، اإلقرار حبرية املؤسسات يف ممارسة خمتلف األنشطة املهنية             
والتجارية ، شريطة خضوعها إىل نفس القواعد واإللتزامات ، مبعىن أنه ال جيوز              

يازات أو مزايا متأتية من إحدى       ألي منها االستئثار يف أنشطتها التنافسية بآمت       
 .الذوات العمومية ، لتحقيق تفوق غري مربر على منافسيها
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جيب على اجلمعيات اليت متارس بصفة متوازية نشاطا إقتصاديا آعتماد نظام حماسيب          .5

خاص بذلك النشاط يفرق فيه بني الكلفة القارة والكلفة املتغرية ضرورة أن قواعد             
مع كل عرض أو تعامل مع املستهلكني واحلرفاء بأسعار ال تراعي           املنافسة تتناىف   

 .فيه كلفة املواد واخلدمات املسداة

  
تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض يتعارض مع مبادئ املنافسة ، كلما كان لتلك               .6

املمارسة حبكم موضوعها أو بفعل اآلثار املترتبة عنها ، آنعكاس على حسن سري             
أن تؤول إىل إزاحة أحد املتنافسني أو إحدى املنتوجات         السوق أو كان من شأا      

 .  أو اخلدمات من السوق أو منعهم من الدخول إليها
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B
C&� . نسيج_  صناعة :    

��,&� B�:�#   :تصرفات منسوبة إىل ذوات عمومية . 

��,&� DE#    :رفض الدعوى لعدم اإلختصاص  . 

F�1
G� ?
H�C@� .آختصاص ، ذات عمومية       : 

 

�����:  
 

ئي لس املنافسة إىل كل املمارسات املخلة باملنافسة اليت هلا           ميتد مرجع النظر القضا   
آنعكاس على التوازن العام للسوق أو اليت متس حبرية املنافسة مهما كانت طبيعتها أو كان               

 . مصدرها
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B
C&� . التكوين_  اخلدمات :    

 B�:�#�� . إتفاق خمل باملنافسة:   �&,

��,&� DE#    :عدم قبول الدعوى . 

F�1
G� ?
H�C@� .ختلي ، تصحيح إجراء       : 

������:  
 

 .ميكن للمجلس يف بعض احلاالت دعوة األطراف إىل تصحيح اإلجراء املختل .1
 .التخلي عن الدعوى جيب أن يكون صرحيا وواضحا وال ميكن آستنتاجه .2
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B
C&� .  األمسدة الكيميائية:    

��,&� B�:�#   :ستغالل مركز هيمنة تعسف يف آ. 

��,&� DE#    :رفض الدعوى أصال  . 

 F�1
G� ?
H�C@�إرادة ، تعسف ، متييز مربر ، سلطة عامة ، نصوص                          :  

 .قانونية ، هيمنة

 

������:  
 

اهليمنة على السوق ال تشكل يف حد ذاا خرقا لقواعد املنافسة ، إال               .1
 .الل ذلك املركزإذا آقترنت بالتعسف أو اإلفراط يف آستغ
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تقيد إحدى املؤسسات بالضوابط احملددة مبقتضى النصوص التشريعية          .2
والقرارات اإلدارية النافذة ، ليس من شأنه أن يؤول إىل مؤاخذا أمام            
جملس املنافسة حىت وإن كان عملها ذلك حيد من حرية املنافسة ،              

ية أو القرارات   بآعتبار أن ذلك العمل جيد مصدره يف النصوص القانون        
اإلدارية اليت تفصح عن تلبس اإلدارة بأحكام السلطة العامة ، وال يعود            

 .إىل ممارسات نبعت من اإلرادة احلرة لتلك املؤسسة

 
جيوز إلحدى املؤسسات آختاذ تدابري متييزية جتاه املؤسسة اليت أخلت            .3

تنته بآلتزاماا حنوها مثلما هو احلال يف صورة ختلفها عن خالص ما آق           
 .منها

 
ال يعترب اإلجراء التمييزي املتخذ من قبل مؤسسة مهيمنة على السوق             .4

جتاه إحدى الشركات اليت مل تدفع هلا ما ختلد بذمتها ، تصرفا خمال              
بقواعد املنافسة ، طاملا أنه جيد مربراته يف إخالل تلك الشركة مبا              

 .آلتزمت به حنوها
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B
C&� .  صناعة الطالء اخلزيف :    

��,&� B�:�#   :اإلفراط يف آستغالل مركز هيمنة . 

��,&� DE#    :قبول الدعوى شكال و أصال  . 

 �1
G� ?
H�C@�F  :                       ، عر املرجعإختصاص حكمي ، إختصاص ترايب ، الس

إغراق ، أسعار مفرطة اإلخنفاض ، توجيه أمر ، سوق ،            
 .كلفة متغرية ، كلفة قارة ، هامش الربح

 

������:  
 

ميتد مرجع النظر القضائي لس املنافسة إىل كل املمارسات املخلة حبرية             .1
سوق وحسن سريها ، مهما كان       املنافسة أو اليت تنال من آليات ال        

مصدرها ، دون متييز بني املؤسسات املنتصبة بالتراب الوطين وتلك اليت            
 .تتواجد خارجه لكنها متارس نشاطها أو جانبا منه بالسوق الداخلية
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التشريع املتعلق باملمارسات املخلة باملنافسة يستقل عن اإلجراءات املتعلقة          .2

رسات غري املشروعة عند التوريد ، آلختالف       باإلغراق واحلماية من املما   
نظاميهما القانونيني من حيث الطبيعة واألهداف والوسائل واإلجراءات         

 .والنتائج

 
السعر املرجع هو الذي ينطوي ضمن مكوناته على حد  أدىن من العناصر              .3

 .املتمثلة باخلصوص يف الكلفة املتغرية والكلفة القارة وهامش الربح

 
جنبية املصدرة إىل السوق احمللية واليت تطبق أسعارا متييزية ،           املؤسسة األ  .4

دون تقدمي مربر شرعي لذلك الصنيع، ترتكب عمال خمـال بقواعـد            
 . املنافسة

 

تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض بغاية إزاحة منافس من السوق يعد ممارسة            .5
 .خملّة بقواعد املنافسة
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B
C&� .  تكوين - خدمات :    

��,&� B�:�#   :إتفاق خملّ باملنافسة . 

��,&� DE#    :قبول الدعوى شكال و أصال  . 

 F�1
G� ?
H�C@�إتفاق ، إتصال القضاء ، إقرار ، إثبات ، أموال عمومية ،                        :    

تكوين ، حتالف ، تواطؤ ، تشغيل ، توجيه أمر ، حجة ،              
 .خطية ، صفقة عمومية ، قرينة

 

������:  
 

ال جيوز التمسك مببدإ آتصال القضاء إال مىت آشتركت إحدى القضايا مع قضية              .1
ثة متالزمة تتمثل يف وحدة املوضوع       أخرى سبق البت فيها ، يف عناصر ثال        

والسبب واألطراف ، وبالتايل فإن آتصال القضاء ال يعترب قائما عند اإلختالف             
 .بينهما يف أحد تلك العناصر
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األمر املنظم للصفقات العمومية كرس بصفة صرحية اللجوء إىل املنافسة كمبدإ             .2

 .أساسي حيكم إبرام تلك الصفقات

 
 اليت من شأا التأثري على       كلّ األعمال واملمارسات  فسة مع   تتناىف قواعد املنا   .3

حسن سري السوق أو توازا العام مبا يف ذلك اإلتفاقات الضمنية أو الصرحية بني              
املشاركني يف الصفقات العمومية واليت من شأا أن حتد من املنافسة كاللجوء إىل             

بالصفقة املؤسسة أو   تقدمي أمثان غري حقيقية ، أو عروض تغطية حىت تفوز             
 .املؤسسات اليت آختارها املتحالفون

 
يتخذ التواطؤ بني املؤسسات اإلقتصادية يف مادة الصفقات العمومية أشكاال خمتلفة  .4

ويتجلى يف مظاهر متعددة كتنسيق العروض أو تبادل املعلومات ، بغرض تقاسم            
 على اإلدارة دف    الصفقات بينها ، جغرافيا أو زمنيا أو بغية فرض أمثان مشطّة          

حتقيق أرباح غري مشروعة ما كان هلا أن حتققها لو أا آلتزمت مببادئ املنافسة               
 .احلرة اليت تفترض إستقاللية العروض وسريتها

 
تعتمد التحالفات املمنوعة ، بالضرورة على الكتمان واملراكنة ، مبا جيعل إقامة              .5

 احلاالت إال باللجوء إىل      احلجة عليها عسريا وال ميكن إثباا يف أغلب          
تظافرالقرائن ، حىت وإن مل تشكّل كل واحدة منها يف حد ذاا وإذا أخذت                

 .لوحدها مبعزل عن البقية ، دليال قاطعا على وجود عملية التفاهم

 
التواطؤ بني املؤسسات الرامي إىل إيهام اإلدارة صاحبة العرض العمومي بوجود             .6

من حرية املنافسة وينعكس سلبا على السري العادي        منافسة حقيقية بينها ، ينال      
للسوق ، فضال على كونه يتسبب يف تكبيد األموال العمومية خسائر ما كان هلا              

 .أن تتحملها يف  ظل املنافسة احلرة
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B
C&� .  منوعات غنائية – توزيع :    

��,&� B�:�#   :عقود حصرية . 

��,&� DE#    :رفض الدعوى أصال  . 

 F�1
G� ?
H�C@�الدعوى ،  أشرطة ، إختصاص ، إجراءات ، توسع يف                       :  

 .حجة ، سوق ، عقود حصرية ، غناء

 

������:  
 

 و رتب عليها البطالن املطلق      غري املرخص فيها  حجر املشرع العقود احلصرية      .1
حبكم القانون وجعلها موجبة لتسليط  العقوبات ، بصرف النظر عن آنعكاساا             

 .الفعلية على  السوق
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 كموزع وحيد يف سوق معينة ، ال        تواجد إحدى املؤسسات اإلقتصادية مبفردها     .2
يعين بالضرورة أا تستمد وضعيتها تلك من عقد جتاري حصري ، بآعتبار أن              
ذلك املركز ميكن أن يتولّد عن واقع أفرزته خصوصيات تلك السوق يف فترة               

 .زمنية حمددة
 
لطّلبات رفع الدعاوى أمام جملس املنافسة جيعله يتعهد بالسوق برمتها دون التقيد با            .3

واملطاعن واألسانيد واألسباب املثارة ودون اإلقتصار على األطراف الواردة           
أمساؤهم بالعريضة ، مبا جييز له عمال باإلجراءات التوجيهية واإلستقصائية املتبعة            
لديه ، التوسع يف الدعوى وإعادة تكييف الوقائع واإلذن جبميع وسائل البحث             

  . وقالرامية إىل ضمان حسن سري الس
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C&� .  منوعات غنائية – توزيع :    

��,&� B�:�#   :عقود حصرية . 

��,&� DE#    :رفض الدعوى أصال  . 

 F�1
G� ?
H�C@�أشرطة ، إختصاص ، إجراءات ، توسع يف الدعوى ،                        :  

 .حجة ، سوق ، عقود حصرية ، غناء

 

������:  
 

 و رتب عليها البطالن املطلق حبكم غري املرخص فيهاحجر املشرع العقود احلصرية  .1
بصرف النظر عن آنعكاساا الفعلية     القانون وجعلها موجبة لتسليط  العقوبات ،        

 .على  السوق
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تواجد إحدى املؤسسات اإلقتصادية مبفردها كموزع وحيد يف سوق معينة ، ال              .2
يعين بالضرورة أا تستمد وضعيتها تلك من عقد جتاري حصري ، بآعتبار أن               

زمنية ذلك املركز ميكن أن يتولّد عن واقع أفرزته خصوصيات تلك السوق يف فترة              
 .حمددة

 
رفع الدعاوى أمام جملس املنافسة جيعله يتعهد بالسوق برمتها دون التقيد بالطّلبات             .3

واملطاعن واألسانيد واألسباب املثارة ودون اإلقتصار على األطراف الواردة            
أمساؤهم بالعريضة ، مبا جييز له عمال باإلجراءات التوجيهية واإلستقصائية املتبعة            

سع يف الدعوى وإعادة تكييف الوقائق واإلذن جبميع وسائل البحث           لديه ، التو  
  . الرامية إىل ضمان حسن سري السوق
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 الجزء الثّالثالجزء الثّالثالجزء الثّالثالجزء الثّالث

 

 الوظيفة اإلستشاريةالوظيفة اإلستشاريةالوظيفة اإلستشاريةالوظيفة اإلستشارية

 

 

نوعية امللفّات   ، حبدوث تغيري يف      2004متيز النشاط اإلستشاري لس املنافسة سنة         
اإلستشارية ، و يرجع ذلك باألساس إىل غلبة الدراسات اليت كلّف الس بإجنازها، و اليت                
مشلت قطاعات خمتلفة و ذلك يف حدود مثانية ملفّات من مجلة سبعة عشر ملفّا استشاريا نظرت   

ن و ثالثة كراسات    أما البقية فقد تراوحت بني النظر يف مشروع قانو         .  فيها اجللسة العامة  
 .شروط و مشروعي تركيز إقتصادي و ثالث مسائل أخرى تتعلّق باملنافسة

 
 

 ا
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 42101 يف مشروع قانون واحد كان موضوع الرأي عدد        2004نظر الس خالل سنة      
ذاعي و التلفـزي و قد تعلّق مشروع القانون باإلشهار اإل      .  2004 ديسمرب   30الصادر بتاريخ   

 .و البيع عرب التلفزة و التبني
  

                 م اإلطار القانوين العاما يتما خاصلس ابتداء أنّ هذا املشروع ميثّل نصو الحظ ا
 املتعلّق  1998 جوان   2 املؤرخ يف    1998 لسنة   40لإلشهار التجاري و خاصة القانون عدد       

موضوع اإلشهار التجاري بصفة عامة مهما       بطرق البيع و اإلشهار التجاري الذي تناول         
و تتمثّل عمليات اإلشهار اإلذاعـي     .  كانت وسائل اإلتصال املعتمدة أو أماكن البيع املستغلّة       

و التلفزي يف بيع مساحات اإلشهار اإلذاعي و التلفزي من قبل املؤسسات الباثّة مبقابل وفقا                
ماد على بعض املعايري املوضوعية مثل توقيت البثّ أو         لتعريفة حتددها هذه األخرية حبرية باإلعت     

 .املساحة الزمنية املخصصة له
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            لس إىل وضع مشروع القانون موضوع اإلستشارة يف إطاره العامن .  مثّ انصرف افبي
أنّ حترير اإلقتصاد أدى إىل تطوير املنافسة، و دفع املتدخلني يف خمتلف القطاعات اإلقتصادية إىل 

 باعتباره من أهم وسائل تنمية البيوعات أو إسداء         اإلشهارعتماد وسائل جديدة و خاصة منها       ا
و يعترب الس هذه الوسيلة خطرة على املستهلك أو احلريف من حيث التأثري على              .  اخلدمات

كما .  كما ميكن بواسطتها تعطيل املنافسني و اإلخالل بنظام السوق         اختياراته أو خمادعته    
ظ الس أنّ القطاع السمعي البصري يف تونس بدأ يتحول من حالة اإلحتكار اليت جسدها الح

انفراد الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري بسوق بيع مساحات اإلشهار اإلذاعية 
 . ، إىل حالة التنافس بدخول متدخلني خواص طور النشاط2003و التلفزية إىل حدود سنة 

  
لذلك، رأى الس ضرورة وضع منظومة تشريعية تنظّم القطاع و تسن اآلليات الكفيلة             
. بتأمني شفافية املعامالت و نزاهة املنافسة بني خمتلف املتدخلني، إىل جانب محـاية املستهلك            

 التلفزي  و تتأكّد تلك الضرورة يف نظر الس، بالنظر إىل أنّ الواقع اجلديد لإلشهار اإلذاعي و              
تزامن مع التوسع الشاسع الّذي شهده العامل يف استغالل الوسائل املتقدمة تقنيا، و خاصة منها               

و يعترب الس أنه حممول على هذه املنظومة القانونية          .  اعتماد البثّ عرب األقمار الصناعية    
بعض املتعاملني يف القطاع،    التصدي بنجاعة إىل املمارسات املخلّة باملنافسة اليت قد تصدر عن           

 . و اليت ميكن أن ينجر عنها إخالل بنظام السوق
 

و قد تبين للمجلس بعد استعراض بعض التجارب املقارنة، أنه ميكن هلذه اإلخالالت                
 :باملنافسة أن تتمثّل يف

ري استغالل عامل القوة اإلقتصادية للمؤسسة بشكل جيعله ميثّل يف حاالت عدة عامل تأث             •
. يف األعمال اليت دف باخلصوص إلـى مـراقبة إنتاج أو تسويق مؤسسـات منافسة           

و تتمثّل هذه املمارسة يف تعمد مركز القوة الضغط على مؤسسات البثّ املتدخلة يف               
عمليات شراء املساحات للتعامل وفق مصاحله مبا يؤدي إىل هيمنته على السوق و شلّ              

 .دي فيهمسار املنافسة العا
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عدم تطابق املبالغ اليت تقبضها وسائل اإلتصال خاصة منها السمعية، مع املبالغ اليت                •
يسددها املعلن للوسيط مقابل شراء مساحة البثّ و اليت يتم احتساا وفق التعريفة               

و متثّل هذه الفوارق قيمة التخفيضات        .  %  50احملددة بفوارق هامة ميكن أن تصل إىل        
 تسندها وسائل اإلتصال إىل الوسيط مشتري املساحة بدون أن تقوم بإشهارها و مبا              اليت

يفقد التعريفة الشفافية املطلوبة من جهة و يدفع ببعض مشتري املساحات إىل تفضيل              
 .وسائل اإلتصال اليت تضمن احلصول على فوارق مرتفعة عن بقية الوسائل األخرى

ثّلة يف مطالبة املعلن بتسديد مثن شراء املساحة بدون أن          ممارسات مشتري املساحة املتم    •
يقع بثّ برامج اإلشهار من طرف وسيلة اإلتصال أو تسديد الثّمن للمرة الثّانية بالنسبة              

 .للربامج اليت يقع بثّها الحقا خارج التوقيت املتفق عليه

امالت املتعلّقة بشراء   حاالت عدم تطبيق األسعار املضبوطة حسب التعريفة بالنسبة للمع         •
مساحات البثّ اراة بني وسائل اإلتصال فيما بينها و ذلك باإلعتماد على صيغة               

 ".تبادل املساحات"

املمارسات الرامية إىل عدم إرجاع املبالغ املسترجعة لفائدة املؤسسات املعلنة بتعمد              •
 . منح شخصيةوسائل اإلتصال إسنادها لفائدة مسيري هذه املؤسسات يف شكل
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 :تعلّقت مشاريع كراسات الشروط املعروضة على الس بالقطاعات التالية 
 تنظيم جتارة توزيع املواد املدرسية و املكتبية، -

 توريد مادة اإلسفلت، -

 .لتسليح اخلرسانةالتوريد و اإلتجار يف أسياخ الصلب ذات قوة التماسك العالية املعدة  -
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    .2004 جانفي 15 بتاريخ 3288الرأي عدد : الفقرة األوىل
 

بين الس يف هذا الرأي باخلصوص أنّ املواد املدرسية و املكتبية تتميز بتنوع األنظمة               
    ع املوادة لألسعار يف كلّ ا          .  اليت ختضع هلا بتنوملراحل فمنها ما هو خاضع لنظام املصادقة اإلداري

كالورق و الكراس و الكتاب املدرسي املدعوم، و منها ما هو خاضع لتأطري نسب األرباح يف                
أما بقية املواد املدرسيـة    .  مرحلـة التوزيع كاحلرب و الورق و الكـراس املدرسي غري املدعوم         

 املؤرخ يف   1996األمر عدد   .    (  و املكتبية فهي خاضعة لنظام حرية األسعار يف مجيع املراحل         
كما يتميز  ). 1995 جوان 28 املؤرخ يف 1142 املتمم و املنقّح باألمر عدد 1991 ديسمرب 23

 1991 املؤرخ يف غرة جويلية      44القانون عدد   (  القطاع باحتوائه وجوبا على مرحليت توزيع       
قتصاد الوطين   و قرار وزير اإل    1994 فيفري   24 املؤرخ يف    38املنقّح و املتمم بالقانون عدد      

  ).1994 جويلية 15املؤرخ يف 
  

و الحظ الس أنّ نشاط تعاطي جتارة توزيع املواد املدرسية و املكتبية ال يشكّل صنفا               
موحدا ألنّ املتدخلني خيتلفون على مستويـات عدة منهـا باخلصوص املواد اليت                

ملواد بصفة أصلية أو فرعية، األمر الّذي       يروجـوـا و متركزهم اجلغرايف و اإلتجار يف تلك ا        
يربر تضمني مشروع كراس الشروط موضوع اإلستشارة تصنيفا للمتدخلني على أساس              

 .اإلختالفات املذكورة
 

     .2004 جوان 10 بتاريخ 4294الرأي عدد : الفقرة الثّانية

 

م القطاع، انتهى إىل القول     بعد أن استعرض الس اإلطار التشريعي و الترتييب الّذي ينظّ         
بأنّ مشروع كراس الشروط املعروض عليه يتعلّق بتوريد إسفلت الطّرقات، و احلال أنّ قرار               

 املتعلّق بضبط   2003 ديسمرب   26وزير السياحة و التجارة و الصناعات التقليدية املؤرخ يف           
 . وط مشل مجيع أصناف زفت البترولقائمة املنتوجات املوردة اخلاضعة للمراقبة بكراسات الشر
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و يشري الس إىل أنّ ضمان أكرب جدوى لكراس الشروط يفترض إدماج األصناف               
و يعلّل الس موقفه بأنّ     .  األخرى من زفت البترول و عدم اإلقتصار على إسفلت الطّرقات         

كراس شروط مستقل   إفراد كلّ مادة من مواد زفت البترول أو حىت جمموعات متجانسة منها ب            
من شأنه أن يؤدي إىل تضخم يف عدد كراسات الشروط و هو أمر ال خيدم التوجه التحرري                  

 .لإلقتصـاد و ال يتماشى و حرية املبادرة
  

كما لفت الس اإلنتباه إىل أنّ حترير القطاع بوضع حد النفراد منشأة عمومية به من                
 إالّ أنه ال بد من اإلحتياط إىل الفراغ الّذي ستتركه تلك             شأنه أن خيدم املنافسة يف السوق،     

املؤسسة من حيث قوا التفاوضية و األسعار التفاضلية اليت كانت تتمتع ا نتيجة لتجمع كلّ               
الشراءات لديها باإلضافة إىل خربا بالسوق العاملية و معرفتها بشروط و متطلّبات التعاقد مع              

و على أساس ما ذكر، اقترح الس ضبط مرحلة انتقالية يقع خالهلا             .   املصدرين املنتجني و 
وضع آليات متكّن من احملافظة على إجيابيات جتميع الشراءات و اإلستفادة من اخلربة املكتسبة               

 . للحيلولة دون اإلرتفاع املفاجئ لألسعار
 

  .2004  ديسمرب23 بتاريخ 42100الرأي عدد : الفقرة الثّالثة
  

الحظ الس بعد تفحصه ملشروع كراس الشروط موضوع اإلستشارة، أنّ املشروع            
املذكور مل حيدد صراحة النشاط التجاري الّذي ينتمي إليه قطاع حديد البناء ذلك أنه جتنب                

ية و الدهن رغم    التفريق بني جتارة مواد البناء و املواد الصحية و احلديدية و جتارة املواد احلديد             
 نوفمرب  8 املؤرخ يف    2552األمر عدد   (  تكريس هذا التفريق بالنصوص الترتيبية سارية املفعول        

 بالنسبة لتجارة مواد البناء و املواد الصحية و احلديدية و قرار وزير اإلقتصاد الوطين                 1999
كما أشار الس إىل    ).  ية و الدهن     بالنسبة لتجارة املواد احلديد    1995 جويلية   15املؤرخ يف   

أنّ مشروع كراس الشروط مل يشر خاصة إىل قواعد التعامل بني جتّار التوزيع باجلملة و جتّار                 
 .التوزيع بالتفصيل
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و حرصا من الس على ضمان الشفافية يف التعامل و إرساء املنافسة الشريفة و جتنبا                 
سالك املوازية، و على أساس املالحظات املذكورة أعاله، اقترح          لترويج املنتوجات عرب امل   

الس أن يتضمن كراس الشروط موضوع اإلستشارة أحكاما تتعلّق بتحديد النشاط التجاري            
الّذي ينتمي إليه القطاع و إىل ضبط قواعد التعامل بني مجيع املتدخلني يف مستوى مجيع                  

وريد و التفصيلحلقات اإلنتاج و التوزيع باجلملة و الت . 
 

كما تبين للمجلس من خالل دراسته للسوق املعنية و خصائصها، أنّ إاء وضعية               
احتكار الدولة يف جمال توريد أسياخ الصلب ذات قوة التماسك العالية املعدة لتسليح اخلرسانة،         

ملنافسة عرب تنويع مصادر    بشروع متدخلني خواص يف طور النشاط يؤدي إىل توسيع قاعدة ا           
 .التزويد و استغالل املزايا التفاضلية ملختلف األسواق
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تعلّق مشروعا التركيز اإلقتصادي اللّذين عرضا على استشارة جملس املنافسة بقطاعي 
 . من جهة أخرىتكرير الزيوت النباتية من جهة و اخلرسانة اجلاهزة لإلستعمال

 

  .2004 مارس 25 بتاريخ 4289الرأي عدد : الفقرة األوىل
 من قانون املنافسة و األسعار الّذي       7علّق الس من خالل هذه اإلستشارة على الفصل          

فبين أنّ املشرع عرف هذه العملية من خالل عنصرين          .  تضمن تعريفا للتركيز اإلقتصادي   
 :متالزمني دائما

الوسيلة و يقصد به الطّريقة اليت يتم مبقتضاها التركيز اإلقتصادي و اليت تتخذ أشكاال              عنصر    -
متعددة مثل دمج املؤسسات أو إحالة حق اإلنتفاع أو الشراء أي كلّ العمليات اليت ينجر عنها     

 .نقل للملكية أو حلق اإلنتفاع أو جزء منها
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-       تيجة و يقصد به اكتساب مؤسسة ما سلطة رقابة أو سيطرة حامسة على نشاط          عنصر الن
مؤسسة أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة وفقا للمعيار اإلقتصادي الذي يفترض عدم               
اإلقتصار على الروابط الشكلية إذ ال يكفي أن تكون املؤسسات مرتبطة عضويا بل جيب أن                

و ميكن هلذه السيطرة أن     .  رىمتارس إحداها بصفة فعلية رقابة حامسة و سيطرة على األخ          
تكون مباشرة بتمتع املؤسسة املسيطرة بأغلبية حامسة يف جملس إدارة مؤسسة أخرى أو مبنحها              
. إمكانية تعيني مسيري املؤسسـة املسيطر عليها أو حق النقض خبصوص القرارات اجلوهـرية

تمتع بعالقات مميزة مع مؤسسة     و تكون هذه السيطرة غري مباشرة يف صورة متكّن مؤسسة ما ت           
أخرى باعتبارها حريفا أو مزودا هلا من ممارسة تأثري هام على إدارا نتيجة وجود وضعية                 

 .واقعية سابقة بني الطّرفني جتعل إحدامها يف حالة تبعية فعلية جتاه األخرى
 

من عمليات التركيز   و يستخلص الس مما ذكر، أنّ النمو الذّايت للمؤسسة ال يندرج ض           
اإلقتصادي، بينما تعترب احلاالت اليت تتخلّى فيها مؤسسة عن كامل حقوقها أو سلطة قرارها               
لفائدة مؤسسة أخرى أو على جزء من استقالليتها لفائدة مؤسسة أخرى حالة من حاالت               

 .التركيز اإلقتصادي
 

سية لكثرة احلواجز اليت حتد من      كما الحظ الس أنّ سوق تكرير الزيت النبايت غري تناف         
و تتمثّل هذه احلـواجز اليت حيثّ الس على رفعهـا         .دخول هذه السـوق و اخلروج منها       

ـّة فـي   :خاص
السياسة احلمائية اليت وضعتها اإلدارة واملتمثّلة يف نظام احلصص الذي نتج عنه غلق                -

هذا األمر ال ميكنه التواصل يف      و يرى الس أنّ     .  السوق أمام دخول مؤسسات جديدة    
 .الزمن لتعارضه مع املنظومة التشريعية الوطنية و خاصة منها جملّة الصفقات العمومية

حتديد احلصص و األسعار بإرساء آليات ذات طابع محائي ال تشجع على تفعيل املنافسة               -
 .ن التقدم التقينمما نتج عنه ضعف الرغبة يف تنمية اخلدمات و اجلودة و البحث ع

وجود التزامات بني املكررين و اإلدارة قصد التحكّم يف توزيع احلصص مما ينتج حتديدا               -
 . لألسعار و يكون حائال دون أن تلعب املنافسة دورها يف احلطّ من األسعار
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وجود عراقيل إدارية على مستوى احلصول على حصص التكرير مع تطبيق احلماية على              -

 .توريد املادة اخلاممستوى 

 

 

  .2004 أكتوبر 28 بتاريخ 4295الرأي عدد : الفقرة الثّانية
  

 

تعلّق األمر يف اإلستشارة الراهنة بعملية مسامهة متقاطعة بني شركتني تنشطان يف ميدان             
فطرح تساؤل عما إذا كانت هذه العملية متثّل عملية تركيز           .  اخلرسانة اجلاهزة لإلستعمال  

 . من قانون املنافسة و األسعار7ادي على معىن الفصل اقتص
 

 

 سالف على الذّكر على النحو      7و قد استهلّ الس بالتذكري لتأويله ألحكام الفصل         
مثّ تولّى الس   ).    2004 مارس   25 بتاريخ   4289الرأي عدد   (الّذي متّ بسطه يف الرأي السابق       

ى استشارته فألفاها تتمثّل يف نقل سندات بصفة متقاطعة         تفحص مضمون اإلتفاقية املعروضة عل    
و قد اعترب الس أنّ هذا      .   من رأمسال كلتا املؤسستني      %  35بني طريف اإلتفاقية يف حدود      

النقل ميكّن كالّ منهما من ممارسة سيطرة على نشاط األخرى و ذلك من خالل عضويتهما يف                
الع على املعلومات املتعلّقة بالتصرف و التسيري و جيعلهما يف          هياكل التسيري مبا خيول هلما اإلطّ     

 .وضعية متكّنهما من التأثري يف القرارات
 

 

و لكلّ هذه األسباب جمتمعة اعترب الس أنّ املسامهة املتقاطعة ميكن أن متثّل حالة تركيز               
 . من قانون املنافسة و األسعار7اقتصادي إذا استجابت ملقتضيات الفصل 
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إذ صدرت عن الوزير    .  تعلّقت هذه املسائل باستشارات خاصة متيزت بتنوع مصادرها       
و صدرت الثّانية عنه كذلك بطلب من . املكلّف بالتجارة أصالة و تعلّقت ببيع بطاقات الشحن      
قترحة يف طلب عروض نظّمته وزارة       الوزير املكلّف بالفالحة و تعلّقت بطبيعة األسعار امل        

أما اإلستشارة الثّالثة فصدرت عن منظّمة الدفاع عن املستهلك . الفالحة و البيئة و املوارد املالية
و تعلّقت بوضعيات خملّة باملنافسة يف سوقي اجلملة ملنتوجات الصيد البحري ببئر القصعة               

 .بتونس و املهدية
 

  .2004 جوان 10 بتاريخ 4293د الرأي عد: الفقرة األوىل
استشار الوزير املكلّف بالتجارة جملس املنافسة حول إمكانية ختصيص أصحاب مراكز             

و قد أثري هذا املوضوع نتيجة ملا       .  اهلاتف العمومي دون سواهم ببيع بطاقات شحن اهلاتف        
ات اليت مير ا    أشارت به الغرفة الوطنية ألصحاب مراكز اهلاتف العمومي من كثرة الصعوب           

و يرجع املهنيون هذا    .    القطاع و اليت أدت إىل تراجع مردوديته و إىل غلق العديد من املراكز            
التردي إىل اإلنتشار الكبري ملراكز اهلاتف العمومي و التوسع اهلائل لتسويق اهلاتف اجلوال فضال              

اد الغذائية و الفواكه اجلـافّة     عن دخول أطراف أخرى مثل باعة التبغ و الوقيد و دكاكني املو           
 .و غريهم للقيام بتوزيع هذه البطاقات

 

و قد تراءى للمجلس أن اإلحاطة مبوضوع اإلستشارة يتطلّب اإلجابة على هذين               
 :السؤالني، و قد متّ ذلك على النحو التايل

ما هي مدى شرعية ختصيص أصحاب مراكز اهلاتف العمومي دون سواهم ببيع               •
شحن اهلاتف، أي هل ميكن لإلدارة منحهم امتيازا قانونيا يفردهم حبق بيع             بطاقات  

 تلك البطاقات؟
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أجاب الس على هذا السؤال بالقول بأنّ هذا املنح عبارة عن قرار إداري آحادي                
يكتسي صبغة تنفيذية و من شأنه التأثري يف الوضعيات القانونية السائدة، األمر الّذي خيضعه من 

و قد جرى فقه القضاء اإلداري على       .  جهة مراقبة شرعيته إىل اختصاص قاضي جتاوز السلطة       
. اعتبار أنّ األصل يف ممـارسة التجارة و الصناعة هو احلرية و أنّ التضييق منها هو اإلستثنـاء

 . و على هذا اإلستثناء أن يكون مربرا و متالئما مع ما تستوجبه كلّ حالة على حدة
ا أشار الس إىل أنّ قانون املنافسة و األسعار مصدر من مصادر املشروعية اليت جيب               كم

على اإلدارة مراعاة مقتضياته عند اتخاذ قراراا الترتيبية و الفردية و منها مبدأ حرية املنافسة                
              اته حرين يف طية ممارسة  الّذي وضع أسسه الفصل الثّاين من القانون املذكور و الّذي يتضم

 . األنشطة التجارية و عدم التمييز بني املؤسسات اإلقتصادية
 

و نتيجة لذلك، يعترب الس  أنه ال جيوز إقصاء صنف من املؤسسات من املتاجرة يف مادة          
معينة أو منح امتياز توزيع إحدى البضائع إىل صنف حمدد من التجار أو شكل معين من                  

 غريه إالّ إذا كان ذلك مربرا بأسبـاب مشروعة تكمن يف طبيعة املـادة             أشكال التجارة دون  
و خصوصيتها و أن تكون فوائد ذلك اإلجراء أكرب من سلبياته على املنافسة و أن يتم انتقاء                  
املوزعني وفقا ملعايري موضوعية و أالّ يتجاوز حجم اإلستثناء حدود ما هو ضروري لبلوغ                

 . ورائهاألهداف الكامنة من
هل ميكن ملشغل شبكة اإلتصاالت أن مينح مزودي خدمات اإلتصاالت أو بعضهم              •

 عقودا حصرية لبيع بطاقات شحن اهلاتف القار أو اجلوال؟

 

تولّّى الس يف معرض إجابته على هذا السؤال تفحص اإلتفاقية النموذجية اليت تربط              
 خاصة، أنها متثّل اتفاقية     8 و   5 و   2ن له من فصوهلا     فتبي.  املهنيني بشركة اتصاالت تونس   

حصرية تلزم مستغلي املراكز العمومية لإلتصاالت على التعامل مع شركة اتصاالت تونس دون             
غريها و التزود من إحدى وكاالا التجارية و يف صورة عدم اإللتزام ا فإنه ميكن للشركة                 

 .املذكورة إاء العمل ا
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 كما تبين للمجلس أنّ هذه اإلتفاقية مل حترز على موافقة الوزير املكلّف بالتجارة اقتضاء              
لذلك، لفت الس اإلنتباه إىل عدم      .  من قانون املنافسة و األسعار    )  جديد    (  5بأحكام الفصل   

قود ميكن أن متثّل    كما بين الس أنّ هذه الع     .  شرعية تلك اإلتفاقية و إىل بطالا بطالنا مطلقا       
حبكم موضوعها و اآلثار املترتبة عنها عملية تفاهم عمودي بني املشغل و املزود يف مادة                  
اإلتصاالت، لكوا تلزم أصحاب مراكز اهلاتف العمومي على التزود من مشغل وحيد دون              

 غريهم من   غريه و تفرض على هذا األخري اإلقتصار على تزويد هؤالء ببطاقات الشحن دون             
 .التجار
 

    .2004 أكتوبر 14 بتاريخ 4279الرأي عدد : الفقرة الثّانية
  

تعلّق موضوع اإلستشارة الراهنة بطلب رأي جملس املنافسة يف خصوص األسعار املبذولة            
يف إطار طلب عروض حلراسة مبان راجعة لوزارة الفالحة و البيئة و املوارد املائية و إبداء الرأي          

 طبيعتها و مستوياا و تالؤمها مع سلّم األجور املرفق باإلتفاقية املشتركة القومية ألعوان               يف
 .مؤسسات احلراسة و السالمة و نقل العملة

 

و قد مثّلت هذه اإلستشارة فرصة أفضى من خالهلا جملس املنافسة برأيه يف خصوص                
 شدد الس على أنّ هذا الدور يتعلّق        و قد .  دور اإلدارة يف جمال إسناد الصفقات العمومية      

بالسهر على ضمان احترام القواعد و اإلجراءات املعمول ا يف إطار أنظمة قانونية و ترتيبية                
و أكّد الس يف هذا الصدد على تطبيق        .  خمتلفة من طرف املشاركني يف الصفقات العمومية      

 للحقوق اإلجتماعية لألجري و كذلك احترام بعض القوانني اإلجتماعية من حيث احترام املؤجر 
املتعاملني اإلقتصاديني لتعهدام و التزامام جتاه الصناديق اإلجتماعية و ما شاها ضرورة أنّ             
اإلخالل ذه اإللتزامات من طرف الفائزين بالصفقات العمومية له مساس حبسن تطبيق قواعد             

تنافسية عروضهم املالية اليت يسامهون ا للمشاركة يف الصفقات         املنافسة و ميكنه أن يؤثّر على       
 .العمومية
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و انطالقا من هذه املعطيات، أكّد الس أنه طاملا كانت القوانني اإلجتماعية م النظام              
العام و أنّ قانون املنافسة من مكونات كتلة الشرعية، فإنّ اإلدارة تكون مطالبة عند مباشرة                

الحياا كمشتر عمومي بالتصدي للممارسات املنافية للقوانني و التراتيب النافذة حفاظا            ص
و يرى الس أنّ ما ذكر مينح       .  منها على املساواة بني مجيع املؤسسات املتعاملة يف السوق         

 أنّ العرض   اإلدارة احلق يف اإلمتناع عن إسناد الصفقة ملؤسسة اقتصادية معينة كلّما ثبت هلا             
الذي تقدمت به مل يأخذ بعني اإلعتبار كلّ النفقات و التحمالت املنجرة عن األحكام                 

 . التشريعية أو الترتيبية الوجوبية
كما جدد الس فقهه اإلستشاري الذي سبق أنّ سطّره يف آراء سابقة و الّذي جاء فيه                 

 ال ميكن له أن حيلّ حملّ اإلختصاص         باخلصوص أنّ اإلختصاص اإلستشاري لس املنافسة      
القضائي نظرا الستقاللية كلّ منهما على اآلخر و إىل أنّ البت يف شرعية املمارسات املنسوبة                
إىل املؤسسات يفترض استعمال الصالحيات اإلستقصائية املوكلة إليه و كلّ وسائل التحقيق مبا             

       زاع لتمكينها من حقخاذ أي موقف جتاهها و هو أمر          يف ذلك إدخال أطراف النفاع قبل اتالد 
 .يتجاىف مع طبيعة النشاط اإلستشاري

 

 

   .2004 أكتوبر 28 بتاريخ 4296الرأي عدد : الفقرة الثّالثة
تعلّقت هذه اإلستشارة بطلب أبدته منظّمة الدفاع عن املستهلك حول وضعيات خملّة              

ةباملنافسة يف سوقي اجلملة ملنتوجات الصيد البحري ببئر القصعة بتونس و املهدي. 
 

و عند النظر يف وضعية سوق املهدية تبين للمجلس أنّ به وكيال وحيدا خرقا للتراتيب                
و أرجع الس ذلك إىل الشرط املايل احف الذي         .  اليت تشترط وجود وكيلني على األقلّ     

رورة تأمني مخسني ألف دينار لكلّ مترشح وضعته البلدية ضمن كراس الشروط و املتمثّل يف ض     
. و بذلك يكون الوكيل الوحيد املوجود يف حالة هيمنة        .  لدخول هذه السوق بصفة وكيل بيع     

          ة اهليمنة يف حددد إىل أنّ قانون املنافسة  و األسعار ال مينع وضعيلس يف هذا الصو قد أشار ا
 .ك الوضعيةذاا بل هو حيجر كلّ تعسف يف استغالل تل
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و بين الس عند تعرضه لسوق تونس أنّ أكرب نصيب ا يعود إىل مؤسسة واحدة                  
و ذكّر الس   .   باملائة منها، و هو ما ال يكفي وحده العتبارها يف وضعية هيمنة             20بنسبة  

 السوق  باملناسبة بفقه قضائه الّذي استقر على أنّ تواجد مؤسسة اقتصادية يف مركز هيمنة على             
ال يتحقّق إالّ مىت كانت تلك املؤسسة متلك قدرا من القوة اإلقتصادية اليت متنحها استقاللية                
التصرف و التعامل مع احلرفاء و املنافسني و املستهلكني وفقا إلرادا املنفردة دون اخلضوع إىل 

ـّوق و متطلّباا يف قطـاع معين بكيفية جتعلها قادر ة على فرض شروطهـا ضغوطـات الس
و التحكّم يف آليات السوق و التأثري اجلذري على وضعية املتعاملني فيها و ذلك حبكم أمهية                 

 .نصيبها فيها أو تفوقها التكنولوجي أو أسلوا التجاري أو مواردها املالية أو متركزها اجلغرايف
 

 املوازية يف قطاع منتوجات     و قد انتهز الس هذه الفرصة ليبدي رأيه حول السوق           
الصيد البحري فالحظ أنّ تأمني تزويد السوق باملنتوجات البحرية بصفة منتظمة يقتضي              
التصدي لتسرب تلك املنتوجات إىل األسواق املوازية ملا يف ذلك من رب املتدخلني من                

لس يف هذا اخلصوص أنّ     و يؤكّد ا  .  الضرائب و النفقات األخرى املتعلّقة باألمن و الصحة       
عدم املساواة بني من يدفع مجيع التحمالت املنجرة عن النصوص التشريعية و الترتيبية و من ال                

 .  يتقيد ا له وقع على حرية املنافسة و على مستوى األسعار
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 2004 جانفي 15 صادر عن جملس املنافسة بتاريخ 3286  رأي عدد:الفقرة األوىل

 
  

تعلّق موضوع اإلستشارة بطلب رأي الس حول وضع املنافسة يف قطاع صنع الكراس 
 .املدرسي و مدى نزاهة السياسات التجارية املعتمدة فيه
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ني احللفـاء  يتميز قطاع الكراس املدعم بتوفري الـدولة عن طريق الشركة الوطنية لعج          
و الورق للمصنعني، املادة األولية بسعر أقلّ من كلفة اإلنتاج أو الشراء على أن يتحمل                  

و يبلغ عدد   .  الصندوق العام للتعويض الفارق، شريطة التزامهم بالبيع وفق السعر املضبوط          
 .رد بثلثها مصنع واحد طنا يف اليوم ينف132 مصنعا ميلكون طاقة إنتاج مجلية تبلغ 14املصنعني 

 

إىل أنّ هذا القطاع، رغم خضوعه إىل نظام حتديد         و بعد دراسة السوق انتهى الس        
يشهد قدرا من املنافسة احملدودة بني املتعاملني تتركّز خاصة على جودة املنتـوج            ،  األسعار

نح التخفيضات التجـارية   كما أنّ هذه األخرية، و املتمثّلة يف م       .  و السياسة التجارية املتبعة   
و التسهيالت يف الدفع من التقنيات املعتمدة من طرف الشركات لتطوير مبيعاا طاملا أنها              

 .     ال تنطوي على ممارسات خملّة باملنافسة

          

 .2004 فيفري 26 بتاريخ 3284 الرأي عدد :الفقرة الثّانية
 

  

 . رأي الس حول وضعية املنافسة يف قطاع األلبانتعلّقت اإلستشارة الراهنة بطلب
 

و يستمد هذا   .  ينقسم قطاع األلبان إىل فرعني رئيسيني مها إنتاج احلليب و تصنيعه           
 باملائة و يف قيمة اإلنتاج      25القطاع أمهيته من مسامهته يف قيمة املنتوجات احليوانية بنسبة           

 .باملائة 11.4الغذائي بنسبة 
 

 هذا القطاع بوجود شركة وحيدة يف مركز هيمنة تصاعدية على سوق              كما يتميز  
ومواقع )  احلليب(احلليب املصنع و الياغرت، و بالتباعد اجلغرايف بني مواقع إنتاج املادة األولية             

 باملائة من الطاقة اإلنتاجية للياغورت و ما شاه جممعة يف تونس             60التصنيع، من ذلك أنّ     
 .  أنّ  أغلب مراكز إنتاج احلليب موجودة بالشمالالكربى يف حني 
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 :و قد توصل الس بعد دراسة هذا القطاع إىل اإلستنتاجات التالية
 

 :أوالأوالأوالأوال
 

أنّ صناعة حتويل احلليب اليت تشمل مركزيات احلليب و معامل الياغرت و األجبان                     
و جتدر اإلشارة إىل أنّ سوق      .  ليب الطّازج واحلليب افّف رهينة توفّر املادة األولية أي احل       

 : هذه املادة األولية ختضع إىل العديد من العوامل اليت تؤثّر يف استقرارها و منها
 

يتحكّم هذا العامل بصورة مباشرة يف التقليص من كمية و نوعية اإلنتاج              :  املنـاخ   .1
 .وبصفة غري مباشرة يف تطور القطيع املنتج للحليب

 
يعاين القطاع من اخنفاض الكميات املسلّمة إىل وحدات التصنيع         :  م املادة األولية    تسلي .2

      سبة مل تتعدت       .   من اإلنتاج اجلملي   %  50ذلك أنّ النبب يف ذلك إىل تشتو يرجع الس
و وعورة املسالك املؤدية إليهم خاصة خالل فصل الشتـاء         )   ألف مرب    150(  املربني  

 . النزيهة املتأتية من بائعي احلليب الطّازجو املنافسة غري

 

حتدد جودة املادة األولية جودة املادة املصنعة سواء تعلّق األمر بالياغرت أو            :  اجلـودة   .3
و تفيد الدراسات يف هذا اال أنّ جودة احلليب الطّازج          .  احلليب املبستر أو األجبان   

و يعود  .   اهلند و املغرب و بولونيا و الربتغال       بتونس متدنية مقارنة ببلدان شبيهة مثل     
و يذكر يف هذا    .  السبب يف ذلك إىل الطّرق املتوخاة يف إنتاج و جتميع و نقل احلليب             

 فقط من املادة األولية املسلّمة للمصنعني متر مباشرة من املنتج إىل              %  10اال أنّ   
 خمربين اثنني خمتصني يف التحليل الشامل       املستهلك و أنه ال يوجد بالبالد التونسية غري       

و يشري الس إىل أنّ جودة املادة األولية يف صناعات احلليب حتتلّ مكانة               .  للحليب
و بديهي أن تنعكس    .  مركزية ملا هلا من عالقة مباشرة بالصحة العامة ال حتتاج إىل حتليل           

ملصنعة للحليب يف سوق مدعوة      مسألة اجلودة على القدرة التنافسية للمؤسسات ا       
 .بالضرورة لإلنفتاح مهما كانت درجة خصوصيتها أو مستوى محايتها
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و بالنظر إىل الدول املتقدمة يف هذه الصناعة، يالحظ إيالؤها مسألة اجلودة أمهية شديدة              
في هذا  ف.  يكفي للتدليل عليها اإلشارة إىل عدد التحاليل املخربية اليت جتريها فرنسا           

 مثال أجرت املخـابر املهنيـة للحليب اليت ميوهلا املنتجـون         1998البلد، و فـي سنة     
 مليون حتليل حلليب األبقار يضاف إليها       27و الصناعيون على حد سواء ما يربو عن         

 مليون حتليل آخر أجرا هياكل الرقابة اليت توجه النصح للمربني حتى يضمنوا               60
 حتليل  207و تنتج هذه األرقام معدال يناهز       .  ى درجات اجلودة واملردودية   ألنفسهم أعل 

 .  لكلّ ضيعة يف تلك السنة

 

         خيلص مما سبق أنّ سوق املواد األولية تتسم بعدم اإلستقرار و اإلستمرارية األمر الّذي              
باشرة لتعديل السوق من    ذلك أنّ السلط العمومية تتدخل بصفة م      .  خيلق مناخا غري تنافسي   

كما أنّ النقص يف املواد األولية له تأثري مباشر على املصانع  .  خالل توريد احلليب املبستر خاصة    
اليت تعاين يف هذه احلالة من قلّة النشاط مقارنة مع طاقة إنتاجها الفعلية مما ينعكس مباشرة على                 

 املثال أنّ النسبة املتوسطة الستعمال طاقة        و يذكر على سبيل   .  كلفة اإلنتاج حنو اإلرتفاع   
  . 2000 سنة % 66 مقابل 2001 سنة % 53اإلنتاج اجلملية ملركزيات احلليب قد بلغت 

 

و يقترح الس يف    .  و يف كلّ ما ذكر موانع واقعية حتد من حرية الدخول إىل السوق            
يلة بتطوير إنتاجية السالالت مبا يسمح      هذا اال أن تتخذ السلط املختصة اإلجراءات الكف        

جبعل العرض من املادة األولية يفوق طلب املستهلكني  و املصنعني و تكوين خمزون تعديلي                
بالنسبة لكلّ مصنع حسب نصيبه من السوق، مع التركيز باخلصوص على ضمان اجلودة               

ربط األسعار عند إنتاج احلليب     بالتشجيع على بعث املخابر املختصة يف مراقبة اجلودة و            
الطّازج مبستوى اجلودة و وضع استراتيجية تسمح بالوصول إىل معايري اجلودة املعمول ا يف               

 . الدول املتقدمة يف صناعة األلبان
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 :ثانياثانياثانياثانيا
 

 إنّ عدد املتنافسني يبدو يف الظّاهر كافيا، من ذلك أنّ عدد مركزيـات احلليب املندجمة              
  ) مصانع  و عدد     7 و عدد مصانع الياغرت يبلغ       10يبلغ  )  ع احلليب و الياغرت معا      اليت تصن 

إالّ أنه ال بد من اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّ أربعة مركزيات حليب               .  20مصانع األجبان   
 من جمموع % 75 من مجلة إنتاج احلليب املصنع و أنّ مصنعني فقط ينتجان      %  75تنتج قرابة     
 . غرتإنتاج اليا

 

         و تعكس هذه األرقام منحى سوق صناعة األلبان حنو إعادة اهليكلة باستئثار بعض               
و يعود ذلك إىل دخول هؤالء يف شراكة مع         .  املصنعني بالنصيب األوفر منها بصفة تصاعدية     

مع "  دليس"و يذكر على سبيل املثال شراكة شركة        .  جمموعات عاملية عريقة يف هذا امليدان     
 ".دانون"موعة جم
 

 :ثالثاثالثاثالثاثالثا
 

ـّر على مستوى إنتاجه كمـادة أوليـة                       يالحظ الس أنّ سعر احلليب املصنع مؤط
و خيالف هذا التوجه ما هو سائد يف األسواق          .  و كمادة مصنعة كما على مستوى التوزيع      

على مستوى اإلستثمارات املنتجة العاملية ذلك أنّ جلّ البلدان تقدم الدعم لقطاع تصنيع األلبان 
 .و من شأن هذا التأطري احلد من املنافسة. فقط

         

         عر حريت الياغرت و األجبان، فإنّ السسبة ملادا بالنلس الحظ، يف إطار      .  أمإالّ أنّ ا
أنّ ذلك      ( Alignement sur les prix )هيمنة مصنع واحد على سوق الياغرت، ظاهرة املساعرة         

مجلة املصنعني يضبطون أسعارهم بالرجوع إىل األسعار اليت ميارسها املهيمن على قطاع صناعة             
الياغرت، األمر الّذي ال يسمح بتحديد األسعار عن طريق العرض و الطّلب، و من شأنه أن                 

ـافسة ميثّل ممارسة خملّة باملنافسة، ميكن أن تقع حتت طائلة أحكام الفصل اخلامس من قانون املن           
 . و األسعار
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         يستنتج مما سبق أنّ األسعار بالنسبة للحليب املصنع مؤطّرة قانونا و أنها غري حرة واقعا 
فاألوىل تضبطها اإلدارة و الثّانية حيددها املصنع املهيمن األمر الّذي يقود إىل احلد من           .  للياغرت

سعار احلليب مع إعادة توظيف الدعم بتوجيهه       و يقترح لذلك، أن حترر أ     .  املنافسة يف السوق  
أما بالنسبة للياغرت، فاملقترح    .  إىل اإلستثمار خاصة و أنّ سعر احلليب حر يف جلّ دول العامل           

أن تعمل اإلدارة املكلّفة بسياسة املنافسة على دعم املصنعني املهيمن عليهم لتحديد أسعارهم              
 . مركز اهليمنة و التصدي هلابصفة حرة، برصد مؤشرات اإلفراط يف

 

 ::::رابعارابعارابعارابعا

 

من .  حممية)  احلليب املصنع ، الياغرت ، األجبان ، الزبدة         (           إنّ سوق صناعة األلبان     
ذلك أنّ املعـاليم الديوانية املستوجبة عند توريد الياغرت و احلليب املصنع هي يف حـدود               

 .  % 100  و األجبان و الزبدة يف حدود % 180
    :و على ضوء اإلستنتاجات املذكورة أعاله أبدى الس الرأي التايل

 

أنّ  السياسة احلمائية املتوخاة يف هذا القطاع من شأا أن تعيق املنافسة و أالّ                 •
تعد املصنعني الوطنيني اة انفتاح السوق الوطنية على املنافسة الدولية،            

دخول منطقة التبادل التجاري احلر     :  امنيخاصة و أننا على أبواب موعدين ه      
 ، و دخول    2005على املستوى العريب حيز التنفيذ انطالقا من غرة جانفي           

  .  2007منطقة التبادل احلر مع اإلتحاد األورويب حيز التنفيذ خالل سنة 
 

العمل على مواصلة تأهيل هذا القطاع، مبا يف ذلك تشجيع الشراكة مع                •
ات ذات الصيت العاملي حىت ميكن للمصنعني الوطنيني دخول السوق           اموع

إالّ أنّ هذا التوجه ال ينفي ضرورة احملافظة         .  العاملية و خاصة األوروبية منها    
على املؤسسات الصغرى و املتوسطـة ملا هلا من دور اقتصادي و اجتمـاعي            

 .و تنافسي، خاصة على املستوى اجلهوي
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 2004 مارس 11 صادر عن جملس املنافسة بتاريخ 3285رأي عدد : لثّالثةالفقرة ا

 :تعلّقت اإلستشارة املاثلة بطلب رأي جملس املنافسة حول 
  .و اجلعة العصريتقييم الوضع احلايل للمنافسة يف قطاع املشروبات الغازية و  •

  .جدوى سن مدونة سلوك •
 

 :املشروبات الغازية
كما يتسم بسيطرة   .  بات الغازية حبرية اإلنتصاب و حرية األسعار      يتميز قطاع املشرو   

 باملائة من السوق املعنية نتيجة متثيلها لعالمات عاملية         85جممع شركة اجلعة بتونس هليمنتها على       
هلا وزا و صيتها يف السوق العاملية و اإلستثمارات اهلامة املنجزة خالل الفترة املمتدة بني                 

 و اإلعفاء اجلمركي لفترة على املواد األولية املوردة يف حني كان منافسوها              2003و    1992
 .يتحملون هذه األعباء

 

 :و بعد دراسته للقطاع أبدى الس الرأي التايل 
 

 اجلملية نظرا ألمهية األداءات      املبيعاتراقبة  اإلجراءات املتعلّقة مب    تدعيم -1
 يف مجيع   حرةة و أنّ أسعار املشروبات الغازية       خاص)    %47,5  (هااملوظّفة علي 

، و أنّ أي إخالل بالتصريح فيما يتعلّق باملبيعات          )إنتاج و توزيع    (املراحل
ينجر عنه مساس بقواعد املنافسة نظرا للنسبة املرتفعة لألداء يف مثن               

 .املشروبات الغازية
عة للفصل بني    طرق ناج  إجياد  على مراقبة مسالك التوزيع و العمل        تدعيم -2

 و بني مواد أخرى     مرتفعةتوزيع املشروبات الغازية التي ختضع إىل أداءات         
وذلك بغية تدعيم الشفـافية      ،اء  ـو امل   معفية من بعض األداءات كاحلليب    

 .و حرية املنافسة يف كلتا السوقني
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من قانون املنافسة واألسعار    )  جديد  (5عمال بأحكام الفقرة الثانية للفصل       -3
متنع عقود اإلمتياز و التمثيل التجاري احلصري إالّ         « :لذّي ينص على أنه     ا

يف حاالت إستثنائية يرخص فيها الوزير املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس            
، و بناء على أنّ  الشركات املتدخلة يف القطاع تربطها، حسب ما             »املنافسة  

حصرية بعالمات جتارية عاملية    توصلت إليه دراسة السوق، عالقات تعاقدية       
من قانون املنافسة و األسعار املشار إليه       )  جديد(على معىن الفصل اخلامس     

أعاله، دون أن تتحصل على ترخيص يف هذا الشأن بدليل أنّ هذه العقود مل              
تعرض على جملس املنافسة إلبداء الرأي، رغم وجوب استشارته بشأا، فقد           

 :عيتها كالتايلوجب إلزامها بتصحيح وض
تتعلّق احلالة األوىل باملؤسسات اليت أبرمت عقود اإلمتياز والتمثيل             •

من )  جديد(التجاري احلصري بعد صدور مقتضيات الفصل اخلامس          
قانون املنافسة و األسعار، و هي حالة ال تطرح مبدئيا أي إشكال على              

فصل املشار إليه   أساس أنّ خمالفة اإلجراء املتعلّق بالترخيص الوارد بال         
 .   واضح، و أنّ قرينة العلم بالقانون تفترض تطبيق مقتضياته

أما احلالة الثّانية فهي تتعلّق باملؤسسات اليت أبرمت عقود اإلمتياز والتمثيل            •
من )  جديد(التجاري احلصري قبل صدور مقتضيات الفصل اخلامس          

 .قانون املنافسة و األسعار

التنازع الزمين للقوانني التي حتكم مادة العقود،       يف هذه احلالة فإنّ مبدأ      
يقضي بتطبيق القانون القدمي على العقود التي نشأت حتت طائلته و التي ال  
زالت يف طور التنفيذ عمال مببدأ عدم رجعية القوانني و تكريسا لنظرية             
احلقوق املكتسبة، إالّ أنه يف املقابل يرى أنّ هذا املبدأ ال خيلو من                 
استثناءات، خاصة إذا كان القانون اجلديد يهم النظام العام، مثلما هو             
احلال بالنسبة لقانون املنافسة واألسعار بآعتباره من القوانني ذات الصلة           

 .بالنظام العام اإلقتصادي
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و على هذا األساس، و بالرجوع إىل وضعية احلال فإنّ القانون اجلديد              
 املؤسسات اليت أبرمت عقود اإلمتياز       يكون واجب التطبيق و أنّ على      

من قانون  )  جديد(والتمثيل التجاري احلصري قبل تنقيح الفصل اخلامس        
املنافسة و األسعار أن متتثل إىل واجب الترخيص املشار إليه بالفصل              

 .املذكور
 

 اجلـعـة -

 

 و يف   اإلنتاج اجلعة من املشروبات الكحولية، و ختضع إىل تراتيب خاصة يف عملية             تعترب
 . شركة التربيد و معمل اجلعة بتونس بتصنيعها تنفرد و .عمليات التوزيع

 

 ة من املنتوجات اخلاضعة لنظام املصادقة         و تعدة اجلعاألسعار يف مرحلة    على  اإلداري 
 1995  لسنة  1142طبقا لألمر عدد    )  جدول ج (و يف مرحلة التوزيع     )  جدول ب (اإلنتاج  
 ديسمرب  21 يف   املؤرخ  1991  لسنة  1996 بتنقيح األمر عدد     املتعلّق  1995  جوان  28 يف   املؤرخ
 . إليه أعالهاملشار  1991
 

يقدر و   على اإلستهالك    املعلومتتمثّل يف    معاليم جبائية    عند البيع،  اجلعة   توظّف على   كما
مة يضاف إليه معلوم على القي    )  لتر  7,2  (قارورة  24  ي على الصندوق ذ   دينار  10,320بـ  

و نظرا الرتفاع هذه املعاليم، فإنّ كلّ تالعب بالتصريح على              .باملائة18املضافة يقدر بـ    
 .املبيعات يفضي إىل نقص كبري يف املداخيل اجلبائية و خرق فادح ملبدإ املنافسة

 

 تدعيم مراقبة اإلنتاج باستعمال طريقة      زيدم  و بعد الدراسة، استقر رأى الس على      
 .ورـإنتاج اخلميف قطاع ا على غرار ما يقع ـ غريهأو  (capsule congé) ملميزةاالسدادات 

و التفكري يف إدخال إجراءات متكّن من تفعيل املنافسة داخل هذا القطاع من ذلك أنّ                 
 جيد مربراته يف عدة عوامل اجتماعية و ثقـافية         ى ترخيص مسبق  ـإخضاع توزيع اجلعة إل   
ل هذه املادة مستثناة من نظام احلرية وهو أمر تقره معظم اإلتفاقات            و دينية و صحية، جتع    
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واملعاهدات الدولية و كذلك التشاريع املقارنة،  من ذلك أنّ املشرع  الفرنسي مثال أخضع               
هذا النوع من     )  11 إىل   1 الفقرات من    3331Lالفصل  (صلب جملّة الصحة العمومية     
إالّ أنّ أخذ هذه العوامل     .  اخيص تتفاوت حبسب موضوعها   النشاط إىل عدة أنواع من التر     

يف اإلعتبار ال ميكن أن يفضي بأي حال من األحوال إىل جعل جهة معينة تنفرد                    
تجارة على مستوى اجلملة    التعاطي نشاط   بالسوق،على مستوى اإلنتاج، كما أنّ إخضاع       

ري املوضوعية يف إسناد الرخص،      البد أن ترافقه تدابري إدارية تعتمد على املعاي         والتفصيل
بآعتبار أنّ قانون املنافسة واألسعار يعد مصدرا من مصادر املشروعية، األمر الذي يقتضي             

 .من اإلدارة إعمال قواعد املنافسة وآحترام مبدإ املساواة عند آختاذها لقراراا األحادية
 
 : العـصري-
 

 أنها مل تشهد تطورا ملحوظا نظرا       ريغ  1982 سنة   منذناعة العصري يف تونس     بدأت ص 
 احمللية املخصصة هلذا النوع من املنتوج خاصة بالنسبة للربتقال املعد            األوليةلعدم وفرة املادة    

 العصري، تعزز العرض بتوريد و نتيجة لذلك .   إىل عصري و لألسعار املرتفعة للمدخالت      للتحويل
 الواردات  حجم من بعض البلدان األوروبية حيث بلغ        الطبيعي أو احملول خاصة من املغرب و      

  .1992 سنة اطن 60 أن كانت أقلّ من بعد 2001 سنة اطن 2700من هذه املادة 

 

 :و بعد دراسة السوق رأى الس ملزيد تفعيل املنافسة داخل هذا القطاع 
 

صري العمل على توفري كميات كافية من الغالل املعدة خصيصا لصناعة الع             .1
وذلك من خالل التشجيع على إنتاج مثل هذه النوعية قصد الضغط على              

 .كلفة اإلنتاج وبالتايل العمل على ختفيض األسعار عند البيع
 
 .العمل على إحداث برامج تكوين خاصة ذا القطاع .2
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ازية ـوردة لصنع املشروبات الغ   ـ امل األولية الرقابة على استعمال املواد      تشديد .3
 عدم استعماهلا لصنع العصري     بغاية هي معفاة من األداءات اجلمركية        و اليت 

  %. 43 بـ يقدرالذّي ختضع مادته األولية إىل معلوم ديواين 

 

وجتدر اإلشارة يف هذا اال إىل أنّ تونس على مشارف إمتام تنفيذ مقتضيات               
          ة  املتعلّقة بإحداث مناطق التبادل احلرات الدولية، و أنّ هذه     اإلتفاقية واألوروبيالعربي

املنافسة ستكون حتما شديدة بفعل القدرات اهلامة التي تتمتع ا املؤسسات األجنبية يف              
هذا امليدان، مع كلّ ما ميكن أن تتيحه منطقة التبادل احلر من إمكانيات للتصدير أمام                 

الستغالل تلك الفرصة على الوجه     املؤسسات التونسية، مما حيتم اإلستعداد اجليد لذلك         
 . األكمل

 

  السلوكمدونة -

 يقع  مل السلوك ميثاقا يصدر باألساس عن املهنة يف املسائل التجارية اليت             مدونةمتثل  
 فيه بني   التعاملو حتسني     ضبطها بالتشريع يف صيغة توافقية و غري إلزامية لتنمية القطاع املعين            

 .األطراف املتدخلة 
 

 المتالكها   نظرا  إلصدار مثل هذه املواثيق     مبدئيا  غري مؤهلة   فهي  الترتيبية ةالسلطأما  
 . ذلك إىلوسائل قانونية متكنها من اختاذ نصوص ذات طابع إلزامي كلما دعت احلاجة 

 

و طاملا أنّ جملس املنافسة كرس يف عمله القضائي و اإلستشاري النظرية القائلة بأنّ               
    ا بل وسيلة لتحقيق النمو اإلقتصادي و اإلجتماعي، فإنّ            املنافسة ليست هدفا يف حدذا 

التعامل معها حيتمل املرونة و يتالءم مع اإلستثناءات الظرفية واحملدودة يف الزمن، كما ميكن               
ألصحاب املهنة تفاديا لتدهور وضعية القطاع القيام مببادرات لتوعية أهل املهنة و حثّهم على               

 .م مبيثاق أديب يستبعد كلّ أشكال املمارسات غري الرتيهةحسن التصرف و اإللتزا
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و جتدر اإلشارة إىل أنّ مدونات السلوك باعتبارها مواثيق ترمي إىل اعتماد مضموـا      
و العمل ا من قبل أهل املهنة، فإنها تندرج بالضرورة صلب اإلتفاقات املنصوص عليها                

التي تستوجب احلصول على ترخيص فيها من قبل         من قانون املنافسة و األسعار و        6بالفصل  
الوزير املكلّف بالتجارة بعد استشارة جملس املنافسة وجوبـا، شريطة أن ال تتعارض مع               

و أالّ تكون هلا صبغة إلزامية، من ذلك        القـواعد و املبادئ املضمنة بقانون املنافسة و األسعار         
 1991 يف غرة جويلية املؤرخ 1991 لسنة 44توزيع عدد جتارة الما تضمنه القانون املتعلّق بتنظيم 

إىل اإلتفاقيات املهنية كوسيلة للتنظيم بني سائر        )  9-6-5  ( منه  فصول ة أشار يف عد   حيث
 ما بعد البيع اليت     خدمات و  الضمان لترسيخكأداة  و بعضها البعض      بنياألطراف يف معامالا    

 .يتعني على كل تاجر تفصيل توفريها للمستهلك 
تقليص عامل  إ   تشكل من حيث املبد    ال ميكنها أن   السلوك   مدونةو يف كلّ احلاالت فإنّ      

سلوكا ال ينبع من حريتهم     املعنيني ا    على   و ال يسوغ هلا أن تشترط        يف السوق   املنافسة حلرية
ىل أداة  ، كما ال ميكنها أن تتحول إ       حتديد اإلستراتيجية التجارية املتبعة    يفو استقالليتهم الذاتية    

 ذات صبغة   منفعة    حتقيق   دف إىل   عن إرادة مجاعية   يعبر موحد   يتم بواسطتها فرض تصرف   
 .مهنية

و على هذا األساس، يرى الس أنّ مدونة السلوك و لئن كانت ال تتعارض من                 
حيث املبدإ مع قواعد املنافسة، فإنّ عليها أن تتقيد ببعض الضوابط حتى ال تفقد موضوعها أو                

ة املؤسسات  استقالليتتحول إىل اتفاق مقنع خيلّ باملنافسة، و يعين ذلك أنّ عليها احملافظة على              
 تطبيق  أنّكما  ،   يف ضبط استراتيجيتها التجارية مبا يف ذلك مسألة حتديد األسعار            املعنية

ي إىل   ال يفض  أناملقتضيات العامة للمدونة يف خصوص التخفيضات و املبادالت التجارية جيب           
 مع  ، من املوزعني  األصنافحالة انزواء للسوق أو إىل ممارسات متييزية غري مربرة جتاه بعض             
تها يقظمن  سلطات املنافسة   اإلشارة إىل أنه كلّما كانت السوق متسمة بالتركيز، كلّما زادت           

 جتاهازها   احتر تبادل املعلومات و املشاورات بني املهنيني و       كلّ أشكال التفاهم و    إزاءو حزمها   
 تقليص  املواثيق من شأاو املربمة يف ذلك القطاع، ضرورة أنّ املدونات اإلتفاقاتأصناف كل 

و هو ما ينطبق على سوق املشروبات       .  يف القطاعات التي تشكو من ضعف  املنافسة       ملنافسة  ا
 .الغازية و اجلعة
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يف السوق  الت  يف املقابل، و إذا تراءت لإلدارة بعض الشكوك حول وجود إخال           
 فيها، فإنّ ذلك ال ميكن تفاديه مبيثاق        املنافسةبآليات  املذكورة أو ممارسات من شأا املساس       

على املؤسسات     تكثيف املراقبة   هذه اآلليات و    فرض احترام    علىأديب أو أخالقي بل بالسهر      
  .ضاء فيهاملتعاملة بالسوق، مثّ إحالة األمر، عند اإلقتضاء إىل جملس املنافسة، للق

 

 2004  ماي27 صادر عن جملس املنافسة بتاريخ 4291رأي عدد : الفقرة الرابعة

 

اللّحوم تعلّقت هذه اإلستشارة بطلب رأي جملس املنافسة حول وضع املنافسة يف قطاع                
 .البيضاء

 : تصنف اللّحوم بصفة عامة إىل ثالثة أصناف      
  حلم الثور والغنم واملاعز واخليول،حيوي هذا الصنف خاصة: اللّحوم احلمراء  •

وهي اليت  حتوي حلم األرنب والدواجن كالدجاج والديك الرومي           :اللّحوم البيضاء  •
 وغريه،

 ".الطريدة ذات الريش"و" الطريدة اليت هلا وبر"وهي اليت تشمل : اللّحوم السوداء •

 

وميثّل حلم . ن و األرنبيف السوق الوطنية، خاصة على حلوم الدواج تشتمل اللّحوم البيضاء
 .الدواجن النصيب األكرب من هذا الصنف

 

تطورت سوق اللحوم البيضاء بنسق سريع نتيجة منو العمران البشري وتغيري يف العادات              
 3.5اإلستهالكية، من ذلك أن استهالك الفرد الواحد يف السنة من حلم الدجاج قد تطور من                

كما ساهم النقص   .  2003 كلغ خالل سنة     11دود   إىل ح  1976كلغ للفرد الواحد سنة     
احلاصل يف قطاع اللحوم احلمراء خالل بعض فترات السنة أو خالل سنوات اجلفاف والذي               

ونتيجة لذلك أصبحت   .  ترتب عنه ارتفاع يف  األسعار، يف مزيد اإلقبال على اللّحوم البيضاء           
 بعد أن كانت ال تتعدى      2003وم سنة    يف املائة من سوق اللّح     51نسبة اللّحوم البيضاء متثّل     

  .1997 يف املائة خالل سنة 44
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 :  توصل الس إىل اإلستنتاجات التالية،         بعد الدراسة
 

 الفلوس املعد لتربية    : عنصرين مها   رهني توفّر   هو حوم البيضاء لّال أنّ وجود قطاع      :أوالأوالأوالأوال
  يف  أنّ هذين العنصرين الرئيسني    ، إالّ )فول الصوجا الذرة،  (األمهات واملادة األولية لألعالف     

إنتاج حلم الدجاج يوردان من األسواق اخلارجية، و أسعارمها غري مستقرة نظرا للعديد من               
العوامل كعدم وفرة اإلنتاج بالنسبة لألعالف نتيجة التقلبات املناخية أو زيادة الطلب بالنسبة              

  نظرا و.  وتقلبات سوق الصرف  أ إحدى البلدان املنتجة     للفلوس نظرا لظهور أمراض وبائية يف     
أسعار حلم   و على       اإلنتاج  كلفة علىتأثري مباشر مها فإنّ هلما     أسعار  اليت تعرفها  لتقلباتل

 .الدجاج

 

أنّ توريد الفلوس املعد لتربية األمهات يمن عليه الشركات املندجمة نظرا لقدرا املالية             :  ثانياثانياثانياثانيا
كّنها من إنتاج الفلوس املعد لتربية اللّحم، كما أن توريد املواد األولية لألعالف             والتقنية اليت مت  

يمن عليه هو اآلخر بعض الشركات املندجمة  أو املختصة يف جتارة األعالف ملا يتطلّبه هذا                 
 .اال من قدرة مالية وطاقة يف اخلزن

 

ص توريد الفلوس املعد لتربية       حتدد الدولة مستوى اإلنتاج من خالل ضبط حص          :ثالثاثالثاثالثاثالثا
ومن شأن هذا اإلجراء التأثري املباشر على مستوى األسعار لكونه يزيح إمكانية              .  األمهات

فضال على أنّ  هذا اإلجراء ال خيضع للمتابعة من           .  حتديدها حسب قاعدة العرض والطلب    
مهات بالفلوس  طرف اهليكل املعين بالربجمة ومثال ذلك أنّ عملية مقايضة حصص توريد األ            

املعد لتربية اللّحم ال ختضع ألي قاعدة، وأن بإمكان الشركات املنتجة للفلوس املعد لتربية                
اللّحم الزيادة أو التخفيض يف مستوى اإلنتاج وذلك بالتمديد أو التنقيص يف حلقة اإلنتاج أكثر 

راب على سوق اللّحوم وهذا من شأنه أن يدخل اإلضط  .  من املدة احملددة من طرف جلنة الربجمة      
 .بصفة خاصة" الفلوس املعد إلنتاج اللّحم"البيضاء بصفة عامة وسوق 
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و من جهة أخرى فإنّ سعر الفلوس املعد إلنتاج اللّحم رغم أنه حر فإن األمثان املعمول                
املعد ا كثريا ما تكون مشطّة وخاصة بالنسبة لصغار املربني، ويرجع ذلك إىل برجمة الفلوس                

 . لتربية األمهات و اقتصاره على بعض املربني دون غريهم
 
 

  بالرغم من أنّ اجلزء األكرب من إنتاج حلم الدجاج يوفّره املربون وعددهم حوايل ثالثة                :رابعارابعارابعارابعا
آالف، فإنهم ال يتحصلون على الفلوس املعد لتربية اللّحم من سوق معينة وإنما من متدخلني               

ن حبصص متنحهم إياها اإلدارة، مثل أصحاب املساخل أو من الشركات املندجمة غري مربني ينتفعو
عندما يكون الفلوس املعد لتربية اللّحم زائدا عن حاجياا أو يف بعض األحيان من السوق                 

لذلك جند املربني يف وضعية تبعية اقتصادية خبصوص تزودهم من العنصر الرئيسي              .  املوازية
 .اجإلنتاج حلم الدج

 

بعدم اإلستقرار،  األمر الّذي خيلق      )  الفلوس، األعالف (   تتسم سوق املواد األولية      :خامساخامساخامساخامسا
مناخا غري تنافسي، ألنّ السلط العمومية تتدخل بصفة مباشرة لتعديل السوق من خالل حتديد              

و الزيادة  كميات اإلنتاج وحصص التوريد اليت متنحها وزارة الفالحة، بقطع النظر عن النقص أ            
احلاصلة  يف كمية هذه املواد األولية أو تقلب أسعارها، رغم تأثريها املباشر والشديد على                 

 . صغار املربني بصفة خاصة و على إنتاج حلم الدجاج عامة

 

 نظرا إىل أنّ العناصر األساسية املسامهة يف إنتاج حلم الدجاج تعترب موانع واقعية حتد                :سادساسادساسادساسادسا
 الدخول إىل السوق، يقترح الس أن يتم العمل على آختاذ كلّ التدابري و اإلجراءات               من حرية 

الكفيلة بضمان وفرة هذين العنصرين بآعتبارها شرطا أساسيا آلستقرار األسعار وإعمال             
 . املنافسة يف هذا اال
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 الشركات املندجمة واملربني     يف الظّاهر يبدو أنّ عدد املتنافسني كافيا، من ذلك أنّ عدد           :ثامناثامناثامناثامنا
يفوق الثالثة أالف، لكن املعطيات املتوفّرة تعكس منحى سوق اللحوم البيضاء حنو إعادة               

و يعود ذلك إىل . اهليكلة باستئثار بعض الشركات املندجمة بالنصيب األوفر منها بصفة تصاعدية
 نتيجة قدرم املالية والتنظيمية     هيمنة  هؤالء على الفلوس املعد لتربية اللّحم و على األعالف          

 .وحتكّمهم يف تقنية تربية الدواجن
 

  يالحظ الس أنّ سعر حلم الدجاج حر على مستوى اإلنتاج لكنه يف الواقع يتأثر                 :تاسعاتاسعاتاسعاتاسعا
بالربجمة على مستوى اإلنتاج اليت أقرا اإلدارة و مؤطر على مستوى التوزيع بالتفصيل، من               

ربح على مستوى التوزيع يعرض من طرف املهنة على مصادقة وزارة             ذلك أنّ هامش ال   
و خيالف هذا التوجه سياسة التحرير اليت أقرا الدولة يف جمال حترير األسعار، و من                .  التجارة

فاملقترح أن تعمل اإلدارة على التحرير التدرجيي ألسعار        .  شأن هذا التأطري احلد من املنافسة     
 توفري الفلوس   ى عل صك من خالل إلغاء العمل بالربجمة بصفة مرحلية واحلر        اللحوم البيضاء وذل  
خول يف هذا اال إلنتاجه حمليا أو       لدل تشجيع املستثمرين     مع العمل على   املعد إلنتاج اللّحم  

 .توريده

 

 يف  د املتدخلني حتول دون إعدا  أن تعيق املنافسة و     املتبعة حاليا   لسياسة احلمائية   ميكن ل   :عاشراعاشراعاشراعاشرا
السوق اة انفتاح السوق الوطنية على املنافسة الدولية، خاصة و أننا على أبواب موعدين               

 :هامني
ـ دخول منطقة التبادل التجاري احلر على املستوى العريب حيز التنفيذ انطالقا من غرة جانفي               

2005،  
ز التحاد األورويب حيمع اإلت 2007نفيذ خالل سنة ـ دخول منطقة التبادل احلر. 
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 أنّ كثرة النصوص التشريعية والترتيبية وعدم جتميعها وعدم احلرص على             :الحادي عشر الحادي عشر الحادي عشر الحادي عشر 
نشرها مع غياب وسائل الردع فيها، حيد من فاعليتها ويؤثر بصفة مباشرة على املنافسة،                

 .وخاصة عندما يعمد بعض املتدخلني إىل عدم احترام مقتضياا
 

ادا إىل ما جاء باإلستنتاجات رأى الس مواصلة تأهيل هذا القطاع، مبا يف              و استن   
ذلك تشجيع الشراكة مع اموعات ذات الصيت العاملي حىت تتمكّن الشركات املندجمة             

إالّ .  من إنتاج الفلوس املعد لتربية األمهات و دخول السوق العاملية و خاصة األوروبية منها             
  وجـه ال ينفي ضرورة احملافظـة على املربني الصغار ملا هلم من دور اقتصـادي             أنّ هذا الت

و اجتماعي و تنافسي وذلك من خالل وضع آليات تضمن هلم التزود بالفلوس املعد لتربية               
 .اللحم واألعالف بأسعار مستقرة 

   

 

  2004 ماي 27 صادر عن جملس املنافسة بتاريخ 4290رأي عدد : الفقرة اخلامسة
 

تعلّقت اإلستشارة الراهنة بطلب رأي جملس املنافسة بتقييم الوضع احلايل للمنافسة يف             
 .قطاع اللّحوم احلمراء

 

فقد ساهم يف الفترة املمتدة     .  يكتسي قطاع تربية املاشية أمهّية كربى يف اإلقتصاد الوطين        
الحي باألسعار القارة    القيمة اجلملية لإلنتاج الف     من %  35، بنسبة   2003 و   1990بني سنيت     

 .  بالنسبة للقطاع الفالحي ككلّ% 3 ، مقابل نسبة منو تعادل % 5مبعدل منو سنوي يناهز 
 

.  من مجلي قيمة إنتاج تربية املـاشية      %  63و قد مثّل إنتاج اللّحوم خالل هذه الفترة،         
 . نتاج اجلملي للّحوم من اإل% 70و مثّل إنتاج حلوم الضأن و البقر و املاعز نسبة عادلت 
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 :و بعد دراسة السوق من مجيع جوانبه، توصل الس إىل اإلستنتاجات التالية
  

 وجود حاجة ملحة لتأهيل قطاع تربية املاشية باملستوى املطلوب الّذي ميكّن معه تزويد              :أوالأوالأوالأوال
إذ يستغلّ أغلبهم   سوق اللّحوم احلمراء بشكل مستمر و ذلك لتشتت املربني و صغر حجمهم             

ضيعات صغرية احلجم تتأثّر بعدم استقرار العوامل الطّبيعية فيما يتعلّق بالتزود بالعلف املتأتي              
و قد ترتب عن ذلك عدم استقرار أسعار اللّحم احلي،          .  من املراعي أو من الزراعات العلفية     

ر من أربع سنوات بنسبة     من ذلك أنّ هذه األسعار ارتفعت نتيجة للجفاف الّذي تواصل أكث          
، مما أدى إىل آخنفـاض يف استهالك اللّحوم احلمـراء 2003 و 2002 بني سنيت %  20فاقت  

و حتول الطّلب حنو اللّحوم البيضاء، خاصة  و أنّ ارتفاع نسب املعاليم الديوانية املستوجبة عند 
 اللّحوم الطّازجة و املربدة تعترب      توريد احليوانات احلية خاصة من نوعي األبقار و اخليليات و         

 21 املؤرخ يف    177 مثلما جاءت به أحكام األمر عدد        %  185 و   43مرتفعة، و هي بني     
 املتعلّق بالتخفيض يف املعاليم الديوانية املستوجبة عند توريد املنتوجات الفالحية           2003جانفي  

 العمومية تلجأ أحيانا إىل توقيف العمل       و املالحظ أنّ السلط   .  و منتوجات الصناعات الغذائية   
 املؤرخ  2048مثال ذلك األمر عدد     (  ذه املعاليم عند اضطرارها إىل توريد كميات تعديلية         

و خيلص من الفصل األول من األمر املذكور، أنّ هذه العمليات               ).  2003 أكتوبر   6يف  
و يرى الس أنه يتجه اللّجوء إىل       .  رةاإلستثنائية ختضع لترخيص إداري مسبق من وزارة التجا       

أحكام جملّة الصفقات العمومية إلجناز عمليات التوريد أو وضع قواعد منشورة تبين                
للمتدخلني الشروط املوضوعية الّيت متكّنهم من احلصول على هذا الترخيص، و ذلك يف انتظار              

ظر خاصة للموعدين اهلامني الّذين ينتظران       التحرير التدرجيي للتوريد يف هذا القطاع، بالن       
اإلقتصاد الوطين و مها دخول منطقة التبادل التجاري احلر العربية و منطقة التبادل احلر مع                

 ، فضال   2007 و خالل سنة     2005اإلتحاد األورويب حيز التنفيذ على التوايل يف غرة جانفي          
 . ورويب عن سياسة اجلوار اجلديدة مع اإلحتاد األ
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  قلّة تنظيم أسواق الدواب ضرورة أنّ أغلبها يسند يف شكل لزمة و لغاية أساسية تتمثّل                 :ثانياثانياثانياثانيا
يف متويل ميزانيات اجلماعات احمللية، إالّ أنّ كراسات الشروط ينقصها الكثري من الدقّة يف                

هتمام بتطوير اإلستثمارات بغية    الصياغة، مما اجنر عنه انفراد أصحاب اللّزمة بالتسيري و عدم اإل          
حتسني البنية التحتية، فضال عن غياب تنظيمها وفق قواعد قانونية و فنية واضحة و موحـدة               

 .و ملزمة للجميع حفاظا على مصـاحل املستهلك و مجـالية املدن و مظهرها العام 
 

ناء مسلخ مدينة تونس      عدم تأهل قطاع املساخل و ضعف مردوديته اإلقتصادية باستث           :ثالثاثالثاثالثاثالثا
الّذي حيكمه نظام داخلي صارم حيدد أوقات العمل به و طرق التصرف فيه كإجراء عملية                
الوزن الرمسي للذّبائح و احلرص على استخالص األداءات و املعاليم املستوجبة و املراقبة               

 اليت تقلّ فيها الرقابة     و قد أفرزت هذه الصرامة هجرا هلذا املسلخ حنو املساخل الفرعية          .  الصحية
 . على مجيع املستويات بسبب ضعف إمكانياا

 من الذّبائح خاصة من خالل      %  40و من جهة أخرى فإنّ الذّبح العشوائي يستأثر مبا ينـاهز           
املنتصبة على الطّريق العمومي اليت تصعب فيها الرقابة و خاصة فيما يتعلّق بالوزن           "  املشاوى  "  

 .نس و متعلّقات حفظ الصحةو السن و اجل
 

   تدني إنتاجية القطيع من اللّحوم، و ذلك لتخصيص أغلبه إلنتاج احلليب                   :رابعارابعارابعارابعا

و لصعوبة التزود باحليوانات املعدة للتسمني، الرتفاع أسعارها و خاصة املوردة منها مثلما              
ة إنتاج حلم الضأن الّيت ال      كما يعود سبب تدني إنتاجية القطيع إىل مومسي       .  وقع تفصيله أعاله  

تتزامن يف بعض األحيان مع املواسم اليت يرتفع فيها نسق اإلستهالك مثل املواسم الدينية، األمر               
 .الّذي يؤدي إىل ذبح احليوانات قبل بلوغها الوزن القانوين املالئم

 

ألمر الّذي ساهم يف  افتقار مسالك توزيع املاشية و منتوجاا حللقة أسواق اجلملة ، ا  :  خامساخامساخامساخامسا
ظهور مسالك غري منظّمة، من شأا اخلروج عن رقابة السلط العمومية و من مثّ اإلضرار                 

 .مباشرة جبودة املنتوج  و سالمة املستهلك
 



 95

  غياب نظام تصنيف رمسي للّحوم احلمراء كما هو احلال يف عديد الدول ومنها                  :سادساسادساسادساسادسا
اد األورويب ، والذي ميثل قاعدة العمل لإلجتار يف اللّحوم،          لدول اإلحت  بالنسبة"  أوروبا"تصنيف  

 .  من حيث اجلودة و ما يقابلها على مستوى األسعار
 

إذ نص الفصل . و قد الحظ الس وجود نوع من شبه التصنيف متأت من طبع اللّحوم      
ح ، املتعلّق بذب  1981 نوفمرب   10 املؤرخ يف    1981 لسنة   1453اخلامس من األمر عدد      

 :حيوانات ازرة و باملراقبة الصحية للحومها و أحشائها على ما يلي
إالّ أنّ ذلك   ...".  تضبط شروط و طرق طبع اللّحوم بقرار صادر عن الوزراء املعنيني باألمر           "  

 .القرار مل يصدر بعد 
 

رها أو غياب     إنّ كثرة النصوص التشريعية و الترتيبية و تشعبها لعدم جتميعها أو نش               :سابعاسابعاسابعاسابعا
حتيينها أو تطبيقها الفعلي أحيانا، حيد من فاعليتها و يؤثّر بصفة مباشرة على املنافسة و شفافية                
املعامالت و املساواة بني املتعاملني يف السوق، لذلك يرى الس ضرورة جتميع النصوص               

             د   املتعلقة بالقطاع صلب وثيقة واحدة مع وضعها على ذمة كل املعنيني مبا ييسر عملية التقي
                           .مبضموا و يسهل إجراءات املراقبة

 

و بناء على اإلستنتاجات السابقة يرى الس أنّ قطاع اللّحوم احلمراء يشكو من               
قلّة التنظيم و التأطري مما يستوجب التدخل على العديد من املستويات منها ما هو متعلّق                

 ما هو متعلّق بسلسلة اإلنتاج و التحويل و التوزيع، حتى ميكن إعداده              بالتشريع و منها  
 .بطريقة تسهل إعمال قواعد املنافسة و الشفافية فيه

      

 2004 جوان 24 بتاريخ  صادر عن جملس املنافسة4292 رأي عدد: الفقرة السادسة

 

 .نافسة يف قطاع املطاحن وضعية املحولتعلّقت اإلستشارة احلالية بطلب رأي الس 
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 من قيمة إنتاج صناعات     %  29يشكّل قطاع املطاحن نشاطا هاما إذ  ميثل نسبة           
   .  شخص2000 من قيمة الصناعات الغذائية ويشغل هذا القطاع حوايل % 8احلبوب و 

 ).قمح صلب وقمح لين(ضطلع قطاع املطاحن بعملية حتويل القموح باختالف أنواعها ي
 

  748,1 مجلة املساحات املخصصة للحبوب أي       من%  65  القموحمساحة زراعة   تغطي   
كما تبلغ  .    باجلنوب  %  1 بالوسط و      19,9 % بالشمال و    %80 بنسبة   ألف هكتار موزعة  

  .هكتارلف أ 639,1املساحات املخصصة لزراعة القمح الصلب 
  

 :بعد دراسة القطاع توصل الس إىل اإلستنتاجات التالية
 

أوأوأوساسية خللق مناخ   ى بسياسة محائية ال توفر العناصر األ       ظ قطاع املطاحن حي     أنّ    :الالالالأو
 .توجااناملنافسة يف سوق القموح وم

ستمرارية مما  واإل  أنٌ سوق املواد األولية يف قطاع املطاحن تتسم بعدم االستقرار                :ثانياثانياثانياثانيا
د وحيد وهو    مزو د و  مور  من قبل  جيعل القطاع رهني توريد كميات هامة من القموح        

 .ديوان احلبوب

ة والنامجة عن سياسة    ستغلّاملأنٌ هذا القطاع يعاين من نسبة هامة من الطاقة غري                :ثالثاثالثاثالثاثالثا

ساهم  وبالتايل فإن هذه احلواجز ال ت      . يف مجيع املراحل    مؤطر ستثمارات يف قطاع  اإلحترير  
 . ع خلق مناخ تنافسي يف هذا القطايف

 بني املطاحن والديوان تربز أنّ املطاحن توجد يف وضعية تبعية              أنّ حتليل العالقة    :رابعارابعارابعارابعا
اقتصادية جتاه الديوان باعتبار أنّ هذا األخري هو املزود واملورد الوحيد للقموح، ولئن كانت     
هذه الوضعية ال تتناىف يف حد ذاا مع أحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار،               

يقظة من جانب اهلياكل املكلفّة باملراقبة اإلقتصادية، حىت ال تنجر عنها            فإنها تستدعي ال  
حاالت استغالل مفرط لوضعية التبعية االقتصادية أو ملركز اهليمنة مثل عدم تزويد املطاحن             

 .وفق معايري موضوعية أو فرض شروط متييزية على البعض منها
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ملالية املتردية للقطاع، أنّ متديد الديوان يف آجال كما الحظ الس فيما يتعلّق بالوضعية ا
استخالص مبيعاته من القموح لدى املطاحن ال يعترب يف حد ذاته خمال بقواعد املنافسة                
شريطة أن يتم تطبيق هذه التسهيالت يف الدفع وفقا ملعايري مضبوطة وموضوعية تكفل               

 .معاملة خمتلف املطاحن على قدم املساواة
 

 2004 ديسمرب 30 صادر عن جملس املنافسة بتاريخ 4298رأي عدد :  السابعةالفقرة

تعلّقت هذه اإلستشارة بطلب رأي جملس املنافسة حول مدى انطباق أحكام قانون املنافسة             
 : على
 تقاطع خدمات املهن احملاسبية و مهنة اإلستشارة اجلبائية،   •

تنظيمية ملالءمة القوانني املنظّمة هلذه املهن      ما قد يرتئيه الس من إجراءات تشريعية أو          •
 . بغرض حتفيز املنافسة

 

 :يتميز قطاع اخلدمات مقارنة بقطاع اإلنتاج باخلصائص التالية
إنّ تقدمي اخلدمة و استهالكها يتمان يف نفس الوقت الستحالة اخلزن بغرض اإلستهالك               -

 .ملهنية كاإلستشارة مثالاملؤجل يف أغلب األحيان خاصة بالنسبة للخدمات ا

تتطلّب اخلدمة احلضور املادي ملقدمها يف صورة استحالة نقلها كخدمات اهلندسة املدنية             -
 .مثال الّيت تتطلّب تنقّل املهندس املعين على عني املكان إلجناز واجبه و إسداء خدمته

ألمر الّذي يسم   تتطلّب اخلدمات من مسديها تكوينا خاصا و عاليا يف أغلب األحيان، ا             -
سوق اخلدمات بعدم التوازي يف املعلومات بني مسدي اخلدمة و مستهلكها بصورة ال              
متكّن املستهلك العادي من تقييم اخلدمات املسداة ال من حيث حجمهـا و ال من حيث               
جودا مبا ينعكس على عدم سيطرته على تثمينها و من مثّ على قدرته يف تصور سعر                  

 .مر الّذي جيعله حتت سيطرة مسدي اخلدمة من هذه الناحيةمعقول هلا، األ

ـّة           - ـّة و األخالقي ـّروط العلمي  ختضع اخلدمـات لتقنني صـارم و مفصل من جهة الش
و الشخصية الواجب توفّرها يف مسدي اخلدمات، غايته محاية املستهلك، لكنه يف الواقع             

 .شكل من أشكال احلماية للمهنة
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 اخلدمات اتحادات مهنية تسهر على تنظيمها خاصة من حيث تأطري           يدير أغلب أنشطة   -
 .انتصاب الوافدين اجلدد، و مراقبة مسارهم املهين ، و السهر على األخالقيات املهنية

 
كما يتميز سوق اخلدمات بصفة خاصة مقارنة بسوق اإلنتاج بوجود بعض              

 املطلق و منهـا األسعار املفـروضة      املمارسات اليت ميكن أن تكون منافية للمنـافسة يف       
 . و األسعار املقترحة و قواعد اإلشهار و شروط املمارسة و قواعد إحداث املؤسسات

 

   تقاطع خدمات املهن احملاسبية و مهنة اإلستشارة اجلبائية -
 :بعد دراسة القطاع و النصوص املنظّمة له رأى الس ضرورة  
فة عامة حسب النموذج الوارد باإلتفاق العام حول جتارة         حصر مثّ تبويب اخلدمات بص     .1

 .اخلدمات املربم يف إطار املنظّمة العاملية للتجارة

احلسم منعا أو جوازا، يف مسألة تعدد اإلختصاصات صلب املؤسسة الواحدة خاصة              .2
 .  بالنسبة للخدمات الّيت يصعب تقنيا حتديد جمال تدخلها

 . يف إطار هيئات مهنية كلّما كان ذلك ممكناتعميم تنظيم اخلدمات .3

مراجعة مجيع النصوص املنظّمة للخدمات بصورة حتدد جمال تدخلها بكلّ دقّة و شفافية              .4
و خاصة املهن احملاسبية و املهن ذات الصبغة اجلبائية على غرار ما جاء بقرار وزير                 

       ة املؤرة العمومية و وزير الصحاملتعلّق بضبط   1990 سبتمرب   25خ يف   اإلقتصاد و املالي 
اموعة العامة لألعمـال املهنية الّيت يقوم ا األطبـاء و البيولوجيون  و جراحـو              

 . األسنـان و القوابل و مساعدو األطباء

 

 قطاع اخلدمات و مقتضيات قانون املنافسة -

 حول2004 جانفي   13 يف   عرف الفصل الرابع من مشروع الالئحة األوروبية املؤرخ         
... نشاط اقتصادي غري مأجور "حترير جتارة اخلدمات داخل السوق األوروبية اخلدمة على أنها 

 ". يتمثّل يف توفري خدمة مبقابل مادي
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و قد أضاف اإلتفاق العام حول جتارة اخلدمات املربم يف إطار املنظّمة العاملية للتجارة يف               
خلدمات تتضمن خدمات كلّ القطاعات ما عدا اخلدمات اليت توفّرها الدولة           فصله الثّالث أنّ ا   

 . يف نطاق ممارستها السلطة العامة
 

كما أنّ الفصل األول من قانون املنافسة و األسعار أخضع مسدي اخلدمات  و الوسطاء          
 .ملقتضياته

سة مبا دأب عليه    و يتدعم هذا التوجه إلخضاع قطاع اخلدمات ملقتضيات قانون املناف          
فقه قضاء جملس املنافسة من توسع يف تعريف املؤسسة اإلقتصادية اخلاضعة لوالية قضائه الّذي              
جاء به أنّ مفهوم املؤسسة اإلقتصادية ال يتحدد وفقا ملعيار قانوين حبت  و إنما بناء على معيار                  

 . نيةاقتصادي ال يستوجب بالضرورة توفّر عنصر الشخصية القانو
 

و تأسيسا على هذا التدقيق فإنّ قانون املنافسة ينطبق على مجيع الشركات و اهليئـات              
و التنظيمات و التجمعات مبختلف أنواعها و على كلّ األشخاص الّذين ميارسون نشاطا               

ادية اقتصاديا يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات مهما كانت طبيعتهم، عمومية أو خاصة، م             

 .أو معنوية وبقطع النظر عن شكلهم و عما إذا كان وجودهم قانونيا أو فعليا
و ملّا كان األمر كذلك، فالبد أن تستجيب سوق اخلدمات آلليات السوق مثلما هو               

 :لذا يرى الس. معمول به يف قطاعات اإلنتاج
 

ل املخصص لتقاطع املهن احملـاسبية      التأكيد على ما جاء بباب املقترحـات باجلزء األو        :أوالأوالأوالأوال
و اجلبائية و خاصة ما تعلّق منها حبصر مثّ تبويب اخلدمات بصفة عامة و حتديد جمال تدخلهـا، 

 .و احلسم منعا أو جوازا، يف مسألة تعدد اإلختصاصات صلب املؤسسة الواحدة

  
تبويبها حسب القطاعات و القطاعات      جتميع التشاريع و التراتيب املتعلّقة باخلدمات و         :ثانياثانياثانياثانيا

الفرعية و استكمال ما نقص منها و تضمينها يف جملّة واحدة مما ييسر على مجيع املعنيين                   
 .باخلدمات الوصول إىل املعلومات و املعطيات املتعلّقة بالقطاع بأيسر السبل

 



 100

نافسة مع احلرص على      مراجعة التشاريع و التراتيب لتتالءم مع مقتضيات قانون امل           :ثالثاثالثاثالثاثالثا
احلفاظ على جودة اخلدمات و على محاية املستهلك بوسائل ملزمة ال تتعارض مع ما ترمي إليه                

لذا يستحسن أن تراعي مشاريع مراجعة      .  السلط العمومية من أهداف مشروعة لتطوير املنافسة      
 :لية القوانني و التراتيب املتعلّقة بقطاع اخلدمات التوجهات العامة التا

اإلعداد على املدى املتوسط و بصفة تدرجيية حلذف التمييز بني املهين الوطين و املستثمر  .1
 .األجنيب، شريطة احترام مبدإ املعاملة باملثل

احلرص على تطوير إجراءات شفّافة و منصفة فيما يتعلّق بالدخول إىل أي سوق من                .2
املكملة للشهـادات العلمية   أسواق اخلدمـات، من ذلك حذف الشهـادات املهنية        

 .و التربصات يف فتح احلق ملمارسة املهنة

مراجعة مبدإ املسؤولية الشخصية للمهنيني و إحداث صناديق الضمان مثال، كلّما كان             .3
ذلك ممكنا، حتى يتمكّن املهنيون من اختيار شكل املؤسسة مبا يف ذلك تكوين                

 .الشركات التجارية

 حتديد األتعاب باعتماد قاعدة العرض و الطّلب مع احتفاظ السلط العمومية       إرساء مبدإ  .4
 .حبق ضبط سقف أقصى لألتعاب بالنسبة للخدمات احلساسة و احلياتية

فتح اال ملسدي اخلدمات الستعمال وسائط اإلشهار املختلفة إلعالم املستهلكني             .5
ايدة مبراقبة احترام أخالقيات    شريطة وضع معايري موضوعية لذلك و تكليف هيئة حم         

 .      املهنة

  

 2004 ديسمرب 30 صادر عن جملس املنافسة بتاريخ 4299رأي عدد : الفقرة الثّامنة

 

اإلستشارة املاثلة بتحرير األسعار وهوامش الربح التجاري يف قطاعات اخلضر                   تعلّقت  
 والغالل والدواجن و منتوجاا،

 

قطاع الفالحي مكانة متميزة يف اإلقتصاد الوطين كما تدلّ على ذلك النتائج             حيتلّ ال          
 :احملقّقة خالل املخطط التاسع للتنمية و  يذكر منها 
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  مليون دينار،4241يف حدود : اإلستثمارات  -

 

  يف املائة ،14.1: املسامهة يف الناتج احمللّي اإلمجايل -

 

 .  يف  املائة81معدل : ان التجاري الغذائينسبة التغطية السنوية على صعيد امليز -

 

 مما جعله يواكب تصاعد الطلب      بتطور اإلنتاج وتنوعه  كما يتميز القطاع الفالحي      
الداخلي املتأيت من تفاعل عنصرين إثنني، مها ارتفاع عدد السكان وتطور معدل الطلب الفردي 

ميكن التحكم فيها أو التنبؤ ا مثل        بفعل عديد العوامل اليت ال       وبعدم آنتظام أدائه  من جهة؛   
 .العوامل املناخية واآلفات ، من جهة أخرى

 

 :اعتمادا على كلّ ما سلف، توصل الس إىل اإلستنتاجات التالية 

 

  اخلضر والغالل–أ  

 

خيضع قطاع اخلضر والغالل إىل منظومة تشريعية متكاملة ترمي باخلصوص إىل             :  أوالأوالأوالأوال
افية يف املعامالت على مستوى اإلنتاج والتوزيع مع ضمان تواصل التزود           إضفاء الرتاهة والشف  

بأسعار تراعى فيها مصاحل كل األطراف، غري أن هذه املنظومة بقيت منقوصة و غري مفعلة                 
بالصفة اليت جتعلها ترقى إىل األهداف اليت وضعت من أجلها ، إذ صدرت جمموعة من                  

 واملخطط املديري   1994 لسنة   86كل من القانون عدد      النصوص التطبيقية اليت أشار إليها    
 املؤرخ يف   1629ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد البحري املصادق عليه باألمر عدد           

 و كراس الشروط املتعلّق بضبط طرق وتنظيم وسري أسواق اجلملة ملنتوجات            1998 أوت   10
 أوت  10 املؤرخ يف    1998 لسنة   1630الفالحة والصيد البحري املصادق عليه باألمر عدد         

  : إال أن البعض اآلخر منها مل يصدر بعد ومن بينهم ، 1998
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القرار املشترك للوزراء املكلفّني بالداخلية والتجارة والفالحة و املتعلّق بضبط            -
حميط محاية حول أسواق اجلملة ذات املصلحة الوطنية مينع داخله أي إحداث أو             

و يرمي هذا القرار    .  ؤسسة تتعاطى جتارة غري جتارة التفصيل     توسيع أو تطوير مل   
إىل تطوير هذه األسواق و إكساا النجاعة و املردودية الالزمة يف جمال تكثيف             

 .العرض و إذكاء روح املنافسة و الضغط على األسعار
القرار املشترك للوزيرين املكلفني بالفالحة والتجارة و املتعلّق بضبط الكميات            -

الدنيا املقبولة من منتوجات الفالحة والصيد البحري بأسواق اإلنتاج و أسواق            
 .اجلملة والذي يهدف إىل تكثيف العرض و تأمني مردودية اإلستثمار العمومي

القرار املشترك للوزراء املكلفّني بالداخلية والتجارة والفالحة و املتعلّق بضبط            -
 أن يقلّص من التكاليف القارة و أن        فترات عمل أسواق اإلنتاج الذي من شأنه      

حيد من مصاريف التعهد والصيانة اليت تتحملها األجهزة املالكة مع إتاحة الفرصة            
 .أمام إستغالل فضاء السوق للقيام بأنشطة أخرى خارج فترات عمله األصلي

ط القرار املشترك للوزراء املكلفّني بالداخلية والتجارة والفالحة و املتعلّق بضب           -
ومن شأن عدم إصدار هذا القرار أن يؤجل        .  النظام الداخلي النموذجي لألسواق   

عملية توحيد أساليب التصرف يف هذه األسواق فيما يتعلق خاصة بشروط             
 .الدخول واجلوالن و الواجبات املتعلّقة باحملاسبة والتسيري و بالصيانة

 

 1629 جاء ا األمر عدد      ال تستجيب جلّ األسواق إىل الشروط اليت       :        ثانياثانياثانياثانيا
 املتعلق باملصادقة على املخطط املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات         1998 أوت   10املؤرخ يف   

من حيث املساحة الدنيا املعدة للعرض والتجهيزات األساسية املعدة        الفالحة والصيد البحري    
من .  أصناف األسواق للخزن والتربيد والوزن والفوترة و الرقابة على املتدخلني يف مجيع            

ذلك أنّ جلّ األسواق ذات املصلحة الوطنية التستجيب ملقومات البنية األساسية الـواجب             
توفـرها حيث تـراوحت مساحة الفضـاءات املعدة للبيع باستثناء بئر القصعـة و صفاقس            

صعة ،  وباستثنـاء بئر الق   مترا مربعا بسوق قابس،      8700 متر مربع بسوق باجة و       8000بني  
 .تفتقر جلّ األسـواق األخرى إىل فضـاءات خلزن املنتوجـات و حفظها
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 و دون اإلستجابة    كما أن عملية الفوترة مازالت تتم جبلّ األسواق بطريقة يدوية           
 1998 أوت   17للنموذج املنصوص عليـه بقـرار الوزيـر املكلف بالتجـارة املـؤرخ يف          

     من شفافية           واملتعلّق بضبط آالت الوزن و معد ن استعماهلا وهو ما حيدات الفوترة اليت يتعي

كذلك فإنّ عملية تطبيق قرار     .  املعامالت و جيعل متابعة الكميات واألسعار أكثر صعوبة        
الوزير املكلف بالتجارة املتعلق ببطاقات الدخول إىل أسواق اإلنتاج و أسواق اجلملة               

، وهي وضعية ال تسمح حبماية       تنفيذتشهد صعوبات يف ال     1999 جوان   10الصادر يف   
األسواق من الدخالء وحتول دون جعلها فضاءات تقتصر فيها املعامالت التجارية على               

و من جهة أخرى فإن عدة أسواق ذات مصلحة         .  املتدخلني املخول هلم قانونا دون سواهم     
 وفقا للفصل   على األقل   جهوية  ال يتوفر فيها العدد األدىن من القائمني بالبيع واحملدد بإثنني           

السادس من كراس الشروط الضابط لطرق تنظيم وسري أسواق اإلنتـاج وأسـواق اجلملـة،            
و قد حيول ذلك دون إذكاء املنـافسة و يساهم يف ظهور املمارسات اإلحتكارية و حيد بالتايل             

 . من تطور هذه األسواق و الضغط على األسعار
 املتعلق 1994 جويلية 23 املؤرخ يف 1994 لسنة 86عدد  ومن جهة أخرى فإن القانون 

مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري والذي حدد أسواق اإلنتاج وأسواق اجلملة            

وكالء وأسواق التفصيل وطرق إحداثها وتسيريها والواجبات املهنية بني املتدخلني، عرف             
توجات الفالحية والبحرية داخل أسواق اجلملة      البيع بأنهم الوسطاء الذين يقومون ببيع املن      

حلساب موكليهم، إال أن الواقع يبين أن كثريا من هؤالء أصبح يتعاطى التجارة باجلملة               
، مما يضر باألهداف املرجوة من هذه املهنة وخاصة فيما يتعلق بتدعيم شفافية             حلسابه اخلاص   

بعض كما أنّ   .  قتضاها مستوى األسعار  األسعار واعتماد املنافسة كآلية أساسية يتحدد مب       
 و هو ما    املستلزمني املسيرين لألسواق ذات املصلحة اجلهوية يقومون بدور وكيل البيع          

ضبط قائمة املتدخلني     الذي  1994 لسنة   86يتعارض مع الفصل العاشر من القانون عدد         
 .املخول هلم القيام بعملية البيع
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ضر والغالل بكثرة عدد األسواق وعدم تكافئ        تتميز مسالك توزيع اخل     :  ثالثاثالثاثالثاثالثا
 أسواق بتونس الكربى بينما 4، إذ توجد سوق مجلة وحيدة بوالية صفاقس و توزيعها اجلغرايف

 اسواق مجلة أغلبها ذات نشاط أسبوعي       9 سوق مجلة و بوالية القريوان       14توجد بوالية نابل    
ل باجلملة مرخص فيها من طرف       و هي مساحات لبيع اخلضر والغال      "  املناشر"زيادة على   

 وتتسم هذه املسالك بتشتت نشاطها وبتداخله وبتباين معاليم اجلباية          .  الس اجلهوي 
املعلوم العام للوقوف بأسواق اجلملة، املعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق             (

مكافأة أغلب  ة على أنّ     يف املائة زياد   12 يف املائة و أدناها      17اليت بلغ أقصاها    )  …اجلملة  
املتدخلني حتتسب باقتطاع نسبة مائوية من رقم املعامالت و هي طريقة تشجع على ارتفاع              

 ، فضال عن كوا ال تعكس القيمة احلقيقية للخدمة املسداة من قبل املتدخلني اليت                األسعار
ملعاليم ويالحظ أنّ مجلة ا    .  تكمن مصلحتهم يف ترفيع األسعار لتحقيق مداخيل أفضل         

 باملائة من الثمن اجلملي للبيوعات و ذلك مبقتضى األمر           5املستخلصة لفائدة البلديات تبلغ     
 و املتعلّق بضبط تعريفة املعاليم املرخص       1998 جويلية   13 املؤرخ يف    1998 لسنة   1428عدد  

ئدة وتعترب هذه النسبة مرتفعة قياسا بتلك املقتطعة لفا        .  للجماعات احمللية يف استخالصها   
  باملائة مع أنها توفّر بنية أساسية أفضل       2الشركة التونسية ألسواق اجلملة واليت ال تتعدى        

وتساهم هذه الوضعية يف تشتت العرض والطلب ، مما يؤدي إىل           .  مما تقدمه اجلماعات احمللية   

افسة هذه األسواق يف وضعية من    غياب أرضية مالئمة لتطبيق ضوابط اقتصاد السوق و جيعل          
،  ليعمل كل صنف منها على حتقيق اهلدف الذي بعث           يف ما بينها عوضا أن تكون متكاملة      

 .من أجله

غياب التجهيزات الضرورية يف بعض األسواق مثل جتهيزات        و من جهة أخرى فإنّ      
حفظ املواد تدفع املنتجني للّجوء إىل بعض الوسطاء أو التوجه إىل األسواق البعيدة عوضا               

 إنتاجهم بأقرب سوق من موقع  اإلنتاج، مما يكبد هم مصاريف إضافية يكون هلا     عن ترويج 
و هو ما يفسر ولو جزئيا أنّ كمية        .  وقع على مستوى األسعار و تضر مبصلحة املستهلك       

اإلنتاج من اخلضر والغالل املروجة داخل أسـواق اإلنتاج واجلملة ال تتعدى حاليـا نسبة               
 .موع الكميـات املنتجـة  باملـائة من جم40
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إنّ املرصد الوطين للتزويد و األسعار و الذي تتمثل مهمته يف معاجلة ومتابعة               :    رابعارابعارابعارابعا
املعطيات اإلحصائية حول السوق وخاصة تلك املتعلّقة باإلنتاج و اإلستهالك مل يتمكن من              

 ، ونظرا   مة بصفة منتظمة  اإلدارات اجلهوية ال متده باملعلومات الالز     بلوغ هذا اهلدف ألنّ     
لكونه اقتصر يف عمله على رصد اإلحصائيات األولية للكميات الواردة على أسواق اجلملة              

دون احلرص على متابعة الكميات الفعلية اليت متّ تداوهلا ، مما           وهي عادة ما تكون تقريبية ،       
 عناصر ال تتطابق أحيانا     جيعل تدخل اإلدارة يف العديد من احلاالت غري ناجع، آلنبنائه على          

 . مع الوضعية احلقيقية لبعض املواد يف السوق

، بعد ذكر   "خضر أخرى   "و  "  غالل وفواكه أخرى  "إنّ التنصيص على عباريت       :  خامساخامساخامساخامسا
، يفتح باب التأويل حول إن كانت كلّ اخلضر         "ج"العديد من أنواع اخلضر والغالل باجلدول       

 أم أنّ بعضها فقط خيضع حلرية األسعار، األمر الذي جيعل           والغالل مستثناة من حرية األسعار    

 1991 لسنة   1996ويستوجب إعادة النظر يف األمر عدد        مهمة املراقبة واملتابعة عسرية     
 املتعلق باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية         1991 ديسمرب   23املؤرخ يف   

 28 املؤرخ يف    1995 لسنة   1142 إمتامه باألمر عدد     مثلما متّ تنقيحه و   األسعار وطرق تأطريها    
 .1995جوان 

 سالف الذكر سعر البيع يف مراحل       1996 من األمر عدد     11 ضبط الفصل    :  سادساسادساسادساسادسا
توزيع املنتوجات اخلاضعة لنظام املصادقة الذاتية على اساس تطبيق نسبة ربح جتاري حمددة               

لفة كما مت ضبطها بالفصل التاسع، إالّ أن        مبقرر من الوزير املكلف بالتجارة على أسعار الك       

 املتعلق بضبط الربح اخلام عند      1988 جانفي     18قرار وزير اإلقتصاد الوطين  املؤرخ يف        
 1البيع بالتفصيل للخضر و الغالل حدد قيمة مالية بالنسبة لألسعار التـي تتراوح بني                

 مليم على أسعار    1200تفوق   مليم  و نسبة مائوية بالنسبة لألسعار اليت           1200مليم و   
الشراء باجلملة وهي وضعية من شأا أالّ جتعل جتار التفصيل على قدم املساواة خبصوص               
هامش الربح، ومثال ذلك ، أنّ تاجر التفصيل الكائن مقره ببنعروس  و يتزود من السوق                

ة ببئر القصعة سوف يتحصل على هامش ربح أفضل من التاجر الذي يتزود من نفس الوطني
 كلم مثال، ألن هذا األخري سيتحمل       100هذه السوق و ميارس نشاطه مبنطقة تبعد عنها         
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هذه .كلفة نقل أعلى من التاجر األول سوف ختصم من هامش الربح املتحصل عليه               
الوضعية جتعل جتار التفصيل يلجؤون إىل الترفيع يف األسعار، وقد ساهم هذا العنصر يف               

 يف املائة من مجلة     38الفات املتعلّقة بالترفيع يف األسعار واليت مثّلت حوايل         آرتفاع نسبة املخ  
 . من قبل أعوان املراقبة اإلقتصادية2001 – 1997اليت متّت معاينتها خالل فترة املخالفات 

أن أغلب جهات البالد ختتص يف إنتاج نوع أو عدة أنواع من اخلضر              مع املالحظة   
رة يف مناطق اخرى ،مما جيرب جتار التفصيل على التنقل من جهة إىل             والغالل ال ينتج بالضرو   

أخرى للتزود ذه األنواع وتترتب عنه مصاريف إضافية واحلال أنّ هامش الربح حمدد              
و يعترب هذا العنصر أحد األسباب اليت أدت إىل عزوف بعض التجار عن التعامل               .  إداريا

 األسواق املوازية أو غري املنظّمة للحصول على ربح         داخل األسواق املنظّمة والركون إىل    
 .  أكرب ، أو يف حاالت أخرى إىل فقدان بعض املنتوجات وغياا من األسواق

 

أن هوامش الربح جاءت يف شكل قيمة مالية بالنسبة لسعر الشراء الذي               :  سابعاسابعاسابعاسابعا
  مليم 1200 السعر    مليم للكغ و يف شكل نسبة مائوية إذا تعدى         1200 مليم   1يتراوح بني   

وهذا من شأنه أن جيعل جتار التفصيل يتهافتون على السلع اليت يكون سعر شرائها              للكلغ،  
مثال ذلك تاجر آشترى أنواعا من اخلضر أو من الغالل  أسعارها    .   مليم 1200أقل أو يساوي    

د حسب قرار وزير اإلقتصا   .   مليم   1250 مليم و  750 مليم و    500 مليم و  400على التوايل   
الوطين احملدد هلامش الربح، فإنّ هلذا التاجر احلق يف توظيف هامش ربح هلذه السلع على التوايل  

فإذا ما حولنا القيمة املالية املوظّفة بالنسبة       .   مليم   187 مليم و    150 مليم و    100 مليم و    80
ة للسعر الرابع فإنه     يف املائة يف حني أنه بالنسب      20لسعر الشراء األول والثاين والثالث جنده         

 باملائة كما جاء ذلك بالقرار احملدد هلامش الربح          15خيضع إىل نسبة ربح قارة ضبطت بـ         

و من شأن هذه الوضعية أن ِتؤثر على الطلب حيث يتهافت           .  1998 جانفي   18املؤرخ يف   
 مليم  ويعرضون عن السلع اليت       1200التجار على السلع اليت تكون أسعارها أقلّ من          

يكون سعرها أعلى و اليت تكون عادة ذات مواصفات جيدة، واحلال أنّ الدولة تشجع                
على تصنيف املنتوجات خالل عرضهـا داخل األسواق، لتوسيع دائرة آختيـار املستهلك   

 . و دعم الشفافية عند حتديد األسعار
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 :الدواجن ومنتوجاا  –ب  

 
 الفلوس املعد لتربية    : عنصرين مها  رهني توفّر قى   يب حوم البيضاء لّالقطاع  وضعية  أنّ    :أوالأوالأوالأوال

  أنّ هذين العنصرين الرئيسيني، إالّفول الصوجا و الذرةكاألمهات واملادة األولية لألعالف     
نظرا للعديد   إنتاج حلم الدجاج يوردان من األسواق اخلارجية، و أسعارمها غري مستقرة             يف

بة لألعالف نتيجة التقلبات املناخية أو زيادة الطلب         من العوامل كعدم وفرة اإلنتاج بالنس      
 سوق   مفاجآت وأبالنسبة للفلوس نظرا لظهور أمراض وبائية يف إحدى البلدان املنتجة              

 اإلنتاج و على     كلفة ا على  مباشر اتأثريمها فإنّ هلما     أسعار  اليت تعرفها  لتقلباتل   نظرا و.  الصرف
 .أسعار حلم الدجاج

 

 الفلوس املعد لتربية األمهات يمن عليه الشركات املندجمة نظرا لقدرا            أنّ توريد :  ثانياثانياثانياثانيا
 اليت متكّنها من إنتاج الفلوس املعد لتربية اللّحم، كما أن توريد املواد األولية               املالية والتقنية 

لألعالف يمن عليه هو اآلخر بعض الشركات املندجمة  أو املختصة يف جتارة األعالف ملا                 
 .لّبه هذا اال من قدرة مالية وطاقة يف اخلزنيتط
 

حتدد اإلدارة مستوى اإلنتاج من خالل ضبط حصص توريد الفلوس املعد لتربية                :ثالثاثالثاثالثاثالثا
األمهات ، إال أنّ هذا اإلجراء ال خيضع للمتابعة من طرف اهليكل املعين بالربجمة، من ذلك                

عد لتربية اللّحم ال ختضع ألي قاعدة،       أنّ عملية مقايضة حصص توريد األمهات بالفلوس امل       
الزيادة أو التخفيض يف مستوى " للفلوس املعد إلنتاج اللّحم"وأنه بإمكان الشركات املنتجة 

اإلنتاج وذلك بالتمديد أو التنقيص يف حلقة اإلنتاج أكثر من املدة احملددة من طرف جلنة                
للّحوم البيضاء بصفة عامة وسوق     وهذا من شأنه أن يدخل اإلضطراب على سوق ا         .  الربجمة

بصفة خاصة ، فضال عن تأثريه املباشر على مستوى األسعار           "  الفلوس املعد إلنتاج اللّحم   "
 .لكونه حيول دون إمكانية حتديدها حسب قاعدة العرض والطلب
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سعر الفلوس املعد إلنتاج اللّحم رغم أنه حر فإن األمثان           و من جهة أخرى فإنّ       
ل ا كثريا ما تكون مشطّة وخاصة بالنسبة لصغار املربني، ويرجع ذلك إىل برجمة                املعمو

 . الفلوس املعد لتربية األمهات وإقتصاره على بعض املربني دون غريهم

 

 

  بالرغم من أنّ اجلزء األكرب من إنتاج حلم الدجاج يوفّره املربون وعددهم حوايل ثالثة                :رابعارابعارابعارابعا
   هم ال يتحصما من متدخلني            آالف، فإننة وإنلون على الفلوس املعد لتربية اللّحم من سوق معي

غري مربني ينتفعون حبصص متنحهم إياها اإلدارة، مثل أصحاب املساخل أو من الشركات املندجمة 
زائدا عن حاجيام أو يف بعض األحيان من السوق         "  الفلوس املعد إلنتاج اللّحم   "عندما يكون   

خبصوص   "  للفلوس املعد إلنتاج اللّحم   "  د املربني يف وضعية تبعية إزاء املنتجني        لذلك جن .  املوازية
 .تزودهم من العنصر الرئيسي إلنتاج حلم الدجاج

 

 

بعدم اإلستقرار، األمر الّذي خيلق     )  الفلوس، األعالف (  تتسم سوق املواد األولية       :خامساخامساخامساخامسا
ومية إىل التدخل بصفة مباشرة لتعديل السوق من        ، ألنّ ذلك جير السلط العم     مناخا غري تنافسي  

 . خالل حتديد كميات اإلنتاج وحصص التوريد اليت متنحها وزارة الفالحة

 

نظرا إىل أنّ العناصر األساسية املسامهة يف إنتاج حلم الدجاج واملتمثلة يف الفلّوس               :سادساسادساسادساسادسا
 واقعية حتد من حرية الدخول إىل       واألعالف ال ختضع إىل نظام احلرية وتعترب بالتايل موانع        

السوق، يرى الس ضرورة العمل على آختاذ كلّ التدابري و اإلجراءات الكفيلة بضمان              
وفرة هذين العنصرين بآعتبارها عامال أساسيا آلستقرار األسعار وإعمال املنافسة يف هذا             

 . اال
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سوق مرتفعا ، من ذلك أنّ عدد الشركات املندجمة  يف الظّاهر، يبدو عدد املتعاملني يف ال:سابعاسابعاسابعاسابعا

أنّ سوق اللحوم البيضاء تسري حنو      واملربني يفوق الثالثة آالف، لكن املعطيات املتوفّرة تربز         
إعادة اهليكلة يف آجتاه يكرس آستئثار بعض الشركات املندجمة بالنصيب األوفر منها بصفة             

الء على الفلوس املعد لتربية اللّحم  و على         و يعود ذلك إىل هيمنة  هـؤ      .  تصـاعديـة
 .األعالف نتيجة قدرم املالية والتنظيمية وحتكّمهم يف تقنية تربية الدواجن

 

  يالحظ الس أنّ سعر حلم الدجاج حر على مستوى اإلنتاج لكنه يف الواقع يتأثر                  :ثامناثامناثامناثامنا
نه مؤطر على مستوى التوزيع بالتفصيل،      بالربجمة اليت أقرا اإلدارة على مستوى اإلنتاج كما أ        

الصبغة من ذلك أنّ هامش الربح على مستوى التوزيع حيدده الوزير املكلّف بالتجارة ، إال أن                
 املتدخلني يف السوق    حتول دون إعداد  املنافسة و   حتد من   من شأا أن    املتبعة حاليا   احلمائية  

، خاصة و أنّ دخول منطقة التبادل        سة الدولية اة انفتاح السوق الوطنية على املناف      
منطقة  و أنّ     ، 2005 غرة جانفي    ذ حيز التنفيذ من    دخلت التجاري احلر على املستوى العريب    
 .2007 حيز التنفيذ خالل سنة  سوف تدخلالتبادل احلر مع اإلتحاد األورويب

   
عدم جتميعها صلب جملّة واحدة ، حيد       أنّ تشتت النصوص التشريعية والترتيبية و       :  تاسعاتاسعاتاسعاتاسعا

، ألن املؤسسات األقوى اليت بإمكاا      من فاعليتها ويؤثر بصفة مباشرة على حرية املنافسة        
اإلعتماد يف نشاطها على أمهر الكفاءات ، هي وحدها اليت تستفيد من تلك النصوص                 

 . وأحيانا وجودهاوتستطيع توظيف أحكامها لصاحلها بآعتبار أن اآلخرين جيهلون حمتواها
 

النشاط الفالحي خيضع دون أي شك إىل        و اعتمادا على ما سبق، وبالرغم من أن          
 املتعلق باملنافسة   1991 لسنة   64 املنصوص عليها بالقانون عدد       القواعد العامة للمنافسة  

 :لذا يرى الس يف هذا اال . واألسعار فإنه يعرف بعض اإلستثناءات
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هذا القطاع، مبا يضمن وفرة اإلنتاج وحتسني اجلودة وهي أهداف           مواصلة تأهيل    •
ميكن بلوغها بواسطة إعمال املنافسة بآعتبارها آلية تساهم يف حتقيق النجاعة واجلودة            
اإلقتصادية ، دون أن يتعارض ذلك مع إمكانية آستغالل منظومات اإلنتاج أو عقود             

 .2004  لسنة60يهي عدد اإلنتاج الفالحي اليت نص عليها القانون التوج

 
 

حترير هامش الربح على مستوى التفصيل فيما يتعلّق باخلضر والغالل ومنتوجات             •
الدواجن شريطة أن يتم اإلنكباب على وضع برنامج متكامل يتم مبوجبه تفعيل              
املنظومة التشريعية وتأهيل أسواق اإلنتاج وأسواق اجلملة بتوفري التجهيزات            

زن وبيوت التربيد والتشجيع على عرض البضاعة امللفوفة أو         الضرورية كآالت الو  
املقدمة دون  املعلّبة ومراجعة اجلباية املتعلّقة باألسواق جلعلها مرتبطة بقيمة اخلدمات          

 . سواهـا
 

 
 يرصد حركية األسـواق و اإلطّالع على مستوى         بنك معلومات حقيقـي  إحداث   •

 حىت  تدعيم مهام اهليئات التعديلية   نية و   العرض والطلب واألسعار املتداولة بصفة حي     
اليقتصر دورها على التدخالت الظرفية لتصبح طرفا فاعال يتابع بصفة مستمرة حركية            

  .السوق ويتدخل فورا كلّما آقتضت احلاجة ذلك
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  ����:��B    :دراسة حول وضع املنافسة يف جمال صنع الكراس املدرسي . 

  B
C&� .  الكراس املدرسي املدعم:    

  F�1
G� ?
H�C@� أدوات مدرسية ،  إستثناء ، دعم ، سياسة إجتماعية ، :  

 .             صندوق التعويض ، كراس ، مساواة ، منافسة ، ورق 

 

�����:  

 

إ األصويل الذي دأب على آعتماده فقه قضاء الس والذي           آنطالقا من املبد  
يعترب أن املنافسة ليست غاية يف حد ذاا وإمنا وسيلة لتحقيق النجاعة اإلقتصادية             
والرقي اإلجتماعي وبلوغ أهداف التنمية وتقدمي النفع إىل املستهلك ، فإن             

 ختدم تلك الغايات ،     قواعد املنافسة ال تتناىف مع وجود بعض اإلستثناءات اليت        
 .شريطة آحترام مبدإ املساواة بني املؤسسات املتعاملة يف السوق
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  B����:�� . كراس شروط:    

  B
C&� .  جتارة وتوزيع املواد املدرسية واملكتبية:    

  F�1
G� ?
H�C@� .  توريد ، دعم ، كراس شروط أدوات مدرسية ،:  

 

 

�����:  

 

 

جتارة وتوزيع املواد املدرسية واملكتبية ال تشكّل صنفا موحدا ، ألن املمارسني هلا خيتلفون 
من حيث نوعية املواد اليت يروجوا أو تواجدهم اجلغرايف داخل أطر خمتلفة أو اإلجتار               

 .فيها بصفة أصلية أو فرعية
 

 

 

 

 

 



 113

%���  -. : 3284 

   0��
'�  :26%�G��    2004 
 
 

 

  B����:�� . دراسة حول وضع املنافسة يف ميدان األلبان:    

  B
C&� .  األلبان:    

  F�1
G� ?
H�C@� ألبان ،  إكتفاء ذايت ، جودة ، حليب ، منتوج بديل ، :  

 .منافسة

 

������:  

 

بني السعر وكلفة اإلنتاج وحثّ     املنافسة هي وسيلة فعالة لتخفيض الفارق        .1
املؤسسات على إنتاج مواد أو تقدمي خدمات تستجيب حلاجيات املستهلك 

 .وتشجع على اإلبتكار يف جماالت التكنولوجيا
تأطري األسعار ليس من شأنه أن حيول دون إفراز السوق ملؤسسة حتتلّ               .2

 .مركز هيمنة

3.         ة املنافسة ودرجتها وفقاتقدير وضعي رات ، منها     يتمموعة من املؤش
مدى تيسر الدخول للسوق املعنية ، ووزن املنتوجات البديلة واملعوضة ،            

 .وقوة تفاوض احلرفاء واملزودين
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  B����:�� . دراسة حول وضع املنافسة يف جمال املشروبات:    

  B
C&� . شروبات الغازية والعصري واجلعة امل:    

  F�1
G� ?
H�C@� أداءات ،  ترخيص ، تطبيق زمين ، جعة ، رقابة ، شفافية ، :  

عصري ، عقود حصرية ، قرار إداري ، مشروبات غازية ، 
 .مصادر املشروعية ، مدونة سلوك ، ميثاق ، نظام عام ، هيمنة

 

������:  

 

 

 من مثن البيع ، يستوجب      %  300 إىل حد يناهز     آرتفاع نسبة األداءات   .1
مضاعفة الرقابة وتكثيفها ، ألن عدم الشفافية أو التفصي من دفع تلك              
الضرائب ، من شأنه أن خيلّ مببدإ املساواة بني املؤسسات وينعكس سلبا             

 .على حرية املنافسة
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عقود اليت  لئن كانت القاعدة العامة تقضي بآنطباق النص السابق على ال           .2
نشأت يف ظلّه ، فإن القوانني اليت م النظام العام ومنها قانون املنافسة               
واألسعار فيما خيص حترمي املمارسات املخلة باملنافسة ، هلا مفعول آينّ             
وتسري على الوضعيات القانونية اليت نشأت يف ظلّ النص القدمي ومازالت           

 .متواصلة بعد صدور القانون اجلديد

 
ون املنافسة هو مصدر من مصادر املشروعية ، مما يفرض على اإلدارة             قان .3

 .إعمال قواعد املنافسة وآحترام مبدإ املساواة عند آختاذها لقراراا اآلحادية

 
مدونات السلوك ، بآعتبارها مواثيق ترمي إىل آعتماد مضموا والعمل ا            .4

اإلتفاقات املنصوص عليها   من قبل أهل املهنة ، فإا تندرج بالضرورة صلب          
 من قانون املنافسة واألسعار اليت تستوجب موافقة الوزير املكلّف          6بالفصل  

 .بالتجارة بعد آستشارة جملس املنافسة وجوبا
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  B����:�� . تركيز آقتصادي:    

  B
C&� . لزيت النبايت تكرير ا:    

  F�1
G� ?
H�C@� إندماج ،  بيع أسهم ، تركيز آقتصادي ، تكرير الزيت ، :  

دعم ، سوق مرجعية ، سيطرة ، شركة ، صفقات عمومية ، 
 .صندوق التعويض ، فائدة إقتصادية ، منو ذايتّ 

 

������:  

 

 

 .قتصاديالنمو الذايت للمؤسسة ال يندرج ضمن عمليات التركيز اإل .1

 

ختلّي إحدى املؤسسات عن كامل حقوقها أو جزء من آستقالليتها أو              .2
سلطة قرارها لفائدة مؤسسة أخرى يعترب حالة من حاالت التركيز             

 .اإلقتصادي

 

 

 

 



 117

 

 
ال تعد أي عملية تركيزا إقتصاديا إالّ إذا توفّر فيها وجوبا شرطان                .3

ية أو حلق اإلنتفاع أو جلزء      متالزمان، حيث ال بد أن ينجر عنها نقل للملك        
منهما ، وال بد كذلك أن تفضي العملية إىل متكني مؤسسة أو عدة                
مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط وقرارات املؤسسة املعنية           

 .بعملية التركيز

 
تكليف اإلدارة إحدى املؤسسات بالقيام خبدمة تتمثل يف تكرير حصة من            .4

مينح تلك املؤسسة احلق يف التصرف حسب مشيئتها يف الزيت لفائدا ، ال    
 .تلك احلصة أو التنازل عنها لفائدة الغري دون موافقة اإلدارة
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  B����:�� . دراسة حول املنافسة يف جمال اللّحوم البيضاء:    

  B
C&� . حوم اللّ:    

  F�1
G� ?
H�C@� إندماج ،  تبعية إقتصادية ، توريد ، دواجن ، سوق ، حلوم ، :  

 .جممع مهين ، هيمنة

 

������:  

 

 

كثرة النصوص التشريعية والترتيبية مع عدم جتميعها ونشرها صلب جملّة            .1
 .جامعة ، يؤثّر على املنافسة

لنصوص القانونية ويفسر عدم غياب وسائل الردع حيد من فاعلية عدد من ا   .2
 .اإللتزام ا بالقدر الكايف

املنافسة هي وسيلة لتخفيض كلفة اإلنتاج وحثّ املؤسسات على اإلبتكار           .3
 .وتقدمي مواد وخدمات تستجيب ملصلحة املستهلك
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  B����:�� . ل اللّحوم احلمراءدراسة حول املنافسة يف جما:    

  B
C&� .  اللّحوم:    

  F�1
G� ?
H�C@� إستهالك ،  توريد ، تسعري ، توزيع ، تصنيف ، تأهيل ، :  

ترخيص ، سوق ، عقود إنتاج ، قصاب ، حلوم ، لزمة ، مرفق 
 .عمومي ، مساخل ، منافسة ، معاليم ، جممع مهين ، نقل 

 

������:  

 

 

فعالة لتخفيض السعر والتحكّم يف كلفة اإلنتاج وحثّ         املنافسة هي وسيلة     .1
املؤسسات على إنتاج مواد وتقدمي خدمات أكثر جودة تستجيب إىل             

 .حاجيات املستهلك وتوفّر له إختيارات أرحب

 
كثرة النصوص التشريعية والترتيبية وتشعبها وعدم جتميعها ضمن جملّة موحدة           .2

 مباشرة على املنافسة وشفافية املعامالت واملساواة    حيد من فاعليتها ويؤثّر بصفة    
 .بني املتعاملني يف السوق
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السعي إىل التخفيف من التقلّبات واإلضطرابات اليت تعرفها أسعار بعض             .3

املنتوجات الفالحية اليت ختضع إىل العوامل املناخية ، خيول للمستغلني             
حملولة واملوزعة للمنتوج ، ضمانا     الفالحيني إبرام عقود إنتاج مع املؤسسات ا      
ا العاموق وآستقرار توازلتواصل تزويد الس. 
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B����:��ختصيص أصحاب مراكز اهلاتف العمومي ببيع بطاقات        :    

 . شحن اهلاتف

  B
C&� .  اإلتصالت:    

  H�C@�F�1
G� ?
 إتصاالت ،  آمتياز ، آستثناء ، بطاقات شحن ، بطالن ، :  

 ، ة ، خدمات ، عقد حصريترخيص ، تاجر ، حقوق حصري
 .قرار إداري ، مؤسسة عمومية ، مشروعية ، هاتف  

 

������:  

 

 

آختاذ اإلدارة لقرار يقضي مبنح أصحاب مراكز اهلاتف العمومي دون سواهم      .1
ت شحن اهلاتف ، يندرج ضمن األعمال اإلدارية اليت ختضع          حق بيع بطاقا  

 .من حيث شرعيتها إىل رقابة قاضي جتاوز السلطة

 

األصل يف ممارسة التجارة والصناعة هو احلرية ، والتضييق منها هو                .2
اإلستثناء، وبالتايل فال بد لكلّ إستثناء أن يكون مربرا ومتالئما مع ما               

 .تستوجبه كل حالة على حدة
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يعترب قانون املنافسة مصدرا من مصادر املشروعية ، مما جيعل اإلدارة ملزمة              .3

 .ا الترتيبية أو الفرديةابآحترام مقتضياته ، عند آختاذها لقرار

 
ينطوي مبدأ حرية املنافسة الذي وضعت أركانه أحكام الفصل الثاين من             .4

طة التجارية وعدم امليز    قانون املنافسة واألسعار ، على حرية ممارسة األنش        
 .بني املؤسسات اإلقتصادية

 
5.                ة ما أو منح آمتياز حصرين من املتاجرة يف مادال جيوز إقصاء صنف معي

إىل صنف معين من التجار لتوزيع إحدى البضائع ، إال إذا كان ذلك مربرا              
بأسباب مشروعة تكمن يف طبيعة املادة وخصوصيتها وأن تكون فوائد ذلك           

راء أكرب من سلبياته على املنافسة وأن يتم آنتقاء املوزعني وفقا ملعايري             اإلج
موضوعية وأال يتجاوز حجم اإلستثناء حدود ما هو ضروري لبلوغ             

 .األهداف الكامنة من ورائه

 
العقود احلصرية اليت مل حترز على موافقة الوزير املكلف بالتجارة تعترب باطلة             .6

 34 كما أا تقع حتت طائلة أحكام الفصل         بطالنا مطلقا حبكم القانون ،    
 .من قانون املنافسة واألسعار) جديد(
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B����:��مشروع قرار ومشروع كراس شروط حول توريد مادة            :    

 . اإلسفلت

  B
C&� .  الزفت:    

  F�1
G� ?
H�C@�  توريد ، ترخيص ، زفت ، قرار ، كراس شروط ،  إسفلت ،:  

 .مراقبة 

 

������:  

 

 

إفراد كل مادة بكراس شروط مستقلّ ليس من شأنه أن خيدم التوجه التحرري              .1
لإلقتصاد وال يشجع على حرية املبادرة ، وبالتايل فإنه ال يصح إخضاع               

إال إذا كان ذلك اموعات املتجانسة من البضائع إىل عدة كراسات شروط ، 
 .مربرا بأسباب تتصل خبصوصية كل مادة أو متيز إستعماهلا
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لئن كان التخلّي عن اإلمتياز الذي كان مينح إحدى املؤسسات العمومية              .2

                ة اإلسفلت من شأنه أن خيدم املنافسة ، فإنه ال بدتوريد ماد وحدها حق
ا املفاجئ ، ملا لذلك من      حفاظا على آستقرار األسعار وللحيلولة دون آرتفاعه      

آنعكاسات إقتصادية وآجتماعية ، من العمل على ملئ الفراغ الذي سوف            
تتركه تلك املؤسسة ، من حيث قوا التفاوضية واألسعار التفاضلية اليت             

 . كانت تتحصل عليها بفضل جتميع الشراءات وخربا بالسوق العاملية
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  B����:�� . دراسة حول وضعية املنافسة يف قطاع املطاحن:    

  B
C&� .  املطاحن:    

  F�1
G� ?
H�C@� إمتياز ،  إستثناء ، توزيع ، تسعري ، تبعية إقتصادية ، دعم ، :  

ديوان ، سوق ، سلطة عامة ، قمح ، مرفق عمومي ، مؤسسة 
 .ية ، مطاحن ، منافسةعموم

 

������:  

 

 

خيضع ديوان احلبوب إىل قانون املنافسة واألسعار وإىل رقابة جملس املنافسة             .1
 .كلّما تولّى ممارسة نشاط إقتصادي يتعلق باإلنتاج والتوزيع أو اخلدمات

 
لئن كان وجود إحدى املؤسسات يف وضعية تبعية إقتصادية جتاه املؤسسة اليت             .2

د احلبوب ، ال يعد يف حد ذاته إخالال بقواعد املنافسة ، فإن ذلك              تنفرد بتوري 
يستدعي اليقظة من جانب اهلياكل املكلّفة بالرقابة ، حىت ال تنجر عنه حاالت             

 .تعسف يف آستغالل تلك الوضعية
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  B����:�� . طلب عروض:    

  B
C&� .  حراسة املباين:    

  F�1
G� ?
H�C@� إتفاقية مشتركة ،  إختصاص إستشاري ، حراسة ، حقوق :  

 .إجتماعية ،  طلب عروض

 

������:  

 

 

على املشتري العمومي واهلياكل املؤهلة لتفحص العروض التثبت من مدى            .1
لة عليها جتاه   آحترام املؤسسات املتناظرة للقوانني اإلجتماعية والواجبات احملمو      

الصناديق اإلجتماعية ، ملا لذلك من آنعكاس على املنافسة اليت تقتضي املساواة            
 .بني املؤسسات يف التقيد بالنصوص التشريعية والترتيبية النافذة

 
طاملا أن القوانني اإلجتماعية م املصلحة العامة والنظام العام وأن قانون              .2

روعية اليت جيب على اإلدارة آحترامها عند       املنافسة هو مصدر من مصادر املش     
آختاذها لقراراا اآلحادية ، فإن اإلدارة تكون مطالبة عند مباشرا لصالحياا           
بوصفها مشتري عمومي ، بالتصدي للممارسات املنافية للقوانني والتراتيب          
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سوق ، سارية املفعول ، حفاظا على املساواة بني مجيع املؤسسات املتعاملة يف ال
وهو ما مينحها احلق يف اإلمتناع عن إسناد الصفقة للمؤسسة اليت مل يتضمن              
عرضها كلفة النفقات والتحمالت الوجوبية املنجرة عن األحكام التشريعية          

 .والترتيبية

 
ليس بوسع الس آختاذ موقف خبصوص ممارسات صدرت عن جهة معينة             .3

 . القضائيبذاا ، ألن ذلك يندرج يف نطاق إختصاصه
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  B����:�� . تركيز إقتصادي:    

  B
C&� .  اخلرسانة اجلاهزة لإلستعمال– اإلمسنت :    

  F�1
G� ?
H�C@� إمسنت ،  تركيز إقتصادي ، تاجر ، ترخيص ، خرسانة ، :  

 .ات ، مسامهات ، منو ذايتّسالمة ، مواصف

 

������:  

 

 

 .النمو الذايت للمؤسسة ال يندرج ضمن التركيز اإلقتصادي .1

 
ال تعد أي عملية تركيزا إقتصاديا إال إذا توفّر فيها شرطان متالزمان ،                .2

حيث ال بد أن ينجر عنها نقل للملكية وحلق اإلنتفاع أو جلزء منهما ، مث               
 متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة         أن تفضي العملية إىل   

 .حامسة على نشاط وقرارات مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى

 

 



 129

 %���  -. :4296 

   0��
'�   :28�)�'5�   2004 
 
 

 

  

 B����:�� . وضعية هيمنة على سوقي مجلة:     

  B
C&� .  منتوجات الصيد البحري:    

  F�1
G� ?
H�C@� . تعاضدية ،  سوق مجلة ، صيد حبري ، هيمنة:  

 

������:  

 

 

تواجد مؤسسة إقتصادية يف مركز هيمنة على السوق ال يتحقّق إال مىت كانت              .1
تلك املؤسسة متلك قدرا من القوة اإلقتصادية اليت متنحها إستقاللية التصرف            

 املنفردة دون   والتعامل مع احلرفاء واملنافسني واملستهلكني وفقا إلرادا        
اخلضوع إىل ضغوطات السوق ومتطلباا يف قطاع معين ، بكيفية جتعلها             

 .قادرة على فرض شروطها والتحكم يف آليات السوق

 
ال مينع قانون املنافسة التواجد يف مركز هيمنة ، بل يأىب التعسف يف آستغالل               .2

 .تلك الوضعية
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لس املنافسة عن اخلوض يف      عند مباشرته لنشاطه اإلستشاري ميتنع جم        .3

املمارسات املخلّة باملنافسة املنسوبة إلحدى املؤسسات نظرا لتعلقها            
 .بآختصاصه القضائي

 
وضعية عدم املساواة بني من يدفع الضرائب  ومجيع التحمالت املنجرة عن              .4

النصوص التشريعية والترتيبية ومن يتفصى من التقيد ا ، هلا آنعكاس على             
 .سعار وتؤثر سلبا على حرية املنافسة يف السوقمستوى األ

 
مصلحة املستهلك تقتضي تأمني آنتظام تزويد السوق باملنتوجات البحرية ،            .5

وهو ما يستوجب تكثيف املراقبة للتصدي لتسرب تلك املنتجات إىل األسواق           
 .املوازية بنية التهرب من الضرائب والنفقات املتصلة بالصحة والسالمة
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  B����:�� . كراس شروط لتنظيم التوريد واإلجتار يف أسباخ الصلب:    

  B
C&� .  البناء:    

  F�1
G� ?
H�C@� بناء ،  توريد ،  حديد ، حقوق حصرية ، صلب ، كراس :  

 .شروط

 

�����:  

 

 

 اإلحتكار يف جمال التوريد يساعد على دخول مؤسسات ومتعاملني جدد إىل            إاء
السوق ويؤدي بالتايل إىل توسيع دائرة املنافسة عرب تنويع مصادر التزويد               

 .وآستغالل املزايا التفاضلية ملختلف األسواق
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  B����:�� . مشروع قانون:    

  B
C&� .  اإلشهار اإلذاعي والتلفزي والبيع عرب التلفزة والتبني:    

  F�1
G� ?
H�C@� . إشهار ،  املعاملة باملثل ، تلفزة ، متييز ، سعر:  

 

�����:  

 

 

 

تطبيق تعريفتني خمتلفتني حسب مصدر املنتوج موضوع اإلشهار ، يتسم بالتمييز           
 .ملنافسةوينال من حرية ا
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B����:��دراسة حول حترير األسعار يف قطاع اخلضر والغالل          :    

 . والدواجن

  B
C&� .  الفالحة:    

  F�1
G� ?
H�C@�  : ، دواجن ،  سوق ، فالحة ، قرار إداري ، قانون خاص 

 .سة ، وسيطكلفة ، معاليم ، مناف

 

������:  

 

 

تشتت النصوص التشريعية والترتيبية وعدم جتميعها صلب جملّة واحدة ،            .1
 .حيد من فاعليتها ويؤثر بصفة مباشرة على حرية املنافسة

 
القرارات اليت تتدخل مبقتضاها السلط العمومية يف القطاع اإلقتصادي واليت  .2

رب من فئة األعمال اإلدارية اليت ال        تتلبس فيها بأحكام السلطة العامة تعت     
 .ختضع لرقابة جملس املنافسة وإمنا لقاضي جتاوز السلطة
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املنافسة ليست غاية يف حد ذاا ، وإمنا وسيلة لتحقيق النجاعة اإلقتصادية             .3

 .اليت من شأا دعم جمهودات التنمية وحتقيق النفع للمستهلك

 
سة تتمتع بأفضلية التطبيق جتاه النصوص       النصوص اخلاصة يف مادة املناف     .4

 .العامة

 
رغم خضوعه للقواعد العامة للمنافسة ، فإن النشاط الفالحي يعرف بعض            .5

اإلستثناءات على غرار عقود اإلنتاج الفالحي اليت يربمها املنتجون            
واملوزعون واحملولون للتخفيف من التقلبات واإلضطرابات اليت تشهدها         

آنتظام التزويد وآستقرار األسعار ، بكيفية تتحقّق معها         السوق وضمان   
 .محاية مصاحل املتدخلني يف كافّة املراحل واحملافظة على حقوق املستهلك
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B����:��حول مدى آنطباق قانون املنافسة على تقاطع بعض املهن         :    

 . احلرة

  B
C&� .  اخلدمات احملاسبية واإلستشارة اجلبائية:    

  F�1
G� ?
H�C@� تقاطع اخلدمات ،  خدمات ، خبري حماسب ،  تسعري،:   

صيديل ، طبيب ، عدل تنفيذ ، حماماة ، مؤسسة إقتصادية ، 
 .مستشار جبائي 

 

������:  

 

 

 غري املأجورة واملتمثلة يف تقدمي      يشمل قطاع اخلدمات كلّ األنشطة اإلقتصادية      .1
خدمة مبقابل مادي ، ما عدا اخلدمات اليت توفّرها الدولة يف نطاق ممارستها              

 .للسلطة العامة 
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ينطبق قانون املنافسة على مجيع الشركات واهليئات والتنظيمات والتجمعات           .2

 يتعلق  مبختلف أنواعها وعلى كلّ األشخاص الذين ميارسون نشاطا إقتصاديا         
باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات ، مهما كانت طبيعتهم ، عمومية أو خاصة ،              
مادية أو معنوية وبقطع النظر عن شكلهم وعما إذا كان وجودهم قانونيا أو              

 .فعليا

 
التداخل بني املهن احملاسبية ومهن اإلستشارة اجلبائية جيد مصدره يف التشاريع            .3

 طبيعة تلك األنشطة اليت حتتم التقاطع بينها ، عدا بعض املنظمة لتلك املهن ويف
 .اجلوانب ، منها متثيل احلرفاء أمام احملاكم
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 رابعرابعرابعرابعالجزء الالجزء الالجزء الالجزء ال

 األنشطة المختلفةاألنشطة المختلفةاألنشطة المختلفةاألنشطة المختلفة

 

ه ف األنشطة اليت ميارسها فضال على نشاط       لدأب الس على تقدمي حوصلة ملخت      
اإلستشـاري والقضـائي والتـي تندرج يف إطـار دعم مهامـه، و هي تتمثل               

 :باخلصـوص يف ما يلـي 
 

 ثقافة املنافسة بالتعاون مع اهلياكل الوطنية ذات العالقة مبيدان املنافسة         نشراملسامهة يف    -
  والصحافة املكتوبة و املسمـوعة    و اهليئـات األجنبية املماثلة و املنظمـات الدولية      

 .و املرئية

 يف جمال املنـافسة     الس وأعوان تكوين وتنمية قدرات و مهارات كـافة إطارات       -
يف إطار برامج تدريبية تضبط سنويا بالتعاون مع   يف  اللّغة األنقليزيةاإلعالمية ويف  و 

 تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد      وزارة التجارة و الصناعات التقليدية أو يف نطاق        
  .رافاألط

 اكتساب  مزيداملشاركة يف الندوات اإلقليمية والدولية واملسامهة يف املؤمترات بغرض           -
اخلربة يف ميدان املنافسة واالستفادة من جتارب اآلخرين والتعريف بالتجربة التونسية           
الرائدة اليت يعتربها املختصون األثرى عربيا وإفريقيا ومن أبرز التجارب اليت حيرص             

ن بقانون املنافسة يف املنظمات العاملية والدول املتقدمة على متابعتها              املهتمو
 . واإلستشهاد ا كمنوال ميكن اإلقتداء به يف الدول النامية على وجه اخلصوص

 

 :2004و يف ما يلي حوصلة ألهم أنشطة جملس املنافسة يف ااالت املختلفة خالل سنة 
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 عرب وسائل اإلعالم املكتوبة واملسمـوعة     كثّف الس من جمهوداته للتعريف بدوره     
، ضرورة أنه ال ميكن لألنظمة االقتصادية اليت متر مبرحلة حتول            و بإلقاء احملاضرات   و املرئية 

اهلياكل من االقتصاد املسري إىل االقتصاد احلر اإلكتفاء بوضع القوانني وإحداث املؤسسات و           
لتحقيق كل األهداف املرسومة بل وجب عليها أن تتعدى ذلك إىل العمل على خلق حميط               

ومن أهم العناصر الفاعلة يف هذا احمليط عنصر نشر         .  ومناخ عام ييسر تطبيق تلك القواعد     
 بقواعد املنافسة   فثقافة املنافسة، وهو ما دفع الس منذ تكوينه إىل إيالء موضوع التعري            

  .ية اليت يستحقهااألمه

  احملاضرات- 1

 : للتعريف مبجلس املنافسةألقى رئيس جملس املنافسة احملاضرات التالية
حماضرة حول املنافسة ودورها يف دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية            -

 بسوسة يف اللّقاء الذي نظّمته الغرفة الصناعية        2004 مارس   15يوم اخلميس   
 .سط مع املهنيني والتجارية بالو

 17حماضرة حول املنافسة واهليئات التعديلية بكلية العلوم القانونية يوم األربعاء            -
 . يف امللتقى املنظّم من قبل اجلمعية التونسية للعلوم اإلدارية2004مارس 

 18حماضرة حول التعريف بدور جملس املنافسة مبقر والية برترت يوم اجلمعة             -
نطاق اإلستشارة الوطنية حول واقع وآفاق القطاع التجاري          يف    2004جوان  

 .حضرها باخلصوص ممثلو اهلياكل املهنية يف كلّ القطاعات

 2004 جوان   19حماضرة حول الوظيفة القضائية لس املنافسة يوم السبت           -
 .مبحكمة اإلستئناف ببرترت بالتعاون مع املعهد األعلى للقضاء

سة ودور الس يف محاية السوق واملستهلك ، يوم         حماضرة حول قانون املناف    -
 . يف مقر منظّمة الدفاع عن املستهلك2004 جويلية 26السبت 
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كما ألقى النـائب األول لرئيس جملس املنافسـة حماضرة عرف فيها بالدور القضائي 
نطاق  مبقر والية املهدية يف      2004 جوان   16و اإلستشاري لس املنافسة يوم األربعاء        

بينما تولّى النائب الثاين القيام     .  اإلستشارة الوطنية حول واقع وآفاق القطاع التجاري       
 15مبداخلة خبصوص الدور اإلستشاري للمجلس يف مادة التركيز اإلقتصادي وذلك يوم             

 . مبقر الغرفة الصناعية والتجارية بسوسة2004أفريل 
 

  الصحافة املسموعة واملرئية– 2

 

ت كل من اإلذاعة اجلهوية باملنستري و اإلذاعة اجلهوية بصفاقس يف              أجر 
برناجمني مباشرين حوارا مع رئيس جملس املنافسة حول مفهوم املنافسة ودور جملس املنافسة             

كما وقعت حماورة   .  2004 أفريل   21 و   2004 مارس   17وكان ذلك على التوايل يومي      
  "7 "  عة الثامنة ليال اليت بثّتها القناة التلفزية تونس رئيس جملس املنافسة يف نشرة أخبار السا      

 سبتمرب وخصص اللّقاء للحديث عن التقرير السنوي السابع لس املنافسة الذي متّ             8يوم  
 .2004 أوت 27رفعه إىل سيادة رئيس اجلمهورية يوم 

 

  الصحافة املكتوبة– 3

 

مهورية إلتأمت مبقر جملس املنافسة     على إثر رفع التقرير السنوي إىل سيادة رئيس اجل        
ندوة صحفية تولت على إثرها أغلب الصحف اليومية واألسبوعية حتليل نشاط الس              

جريدة الصباح األسبوعي كما تولت . 2004وتقدمي أبرز القرارات اليت أصدرها خالل سنة 
 . املنافسةلسرئيس جممع  نشر حوار 2004 ديسمرب 6بتاريخ 

ى أصبحت عدة صحف تبدي إهتماما خاصا باملنافسة ، جعلها            ومن جهة أخر  
تواظب على نشر ملخص من القرارات اهلامة اليت يصدرها الس وميكن اإلشارة على               

 :سبيل الذّكر وليس احلصر إىل 
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 .3146 ملخص للقرار املتعلّق بالقضية عدد ) :2004 مارس 31(احلرية  •
 .3146 ملخص للقرار املتعلّق بالقضية عدد ) :2004 أفريل 15  إىل 9من (اإلعالن  •

 .3150ملخص للقرار املتعلّق بالقضية عدد ) :2004 جوان 27(احلرية  •

 . 3150ملخص للقرار املتعلّق بالقضية عدد ) :2004 جوان 27(الصباح  •

 .  3152ملخص للقرار املتعلّق بالقضية عدد ) :2004 سبتمرب 27(احلرية  •

 
 سنوي التقرير ال– 4

 نظرا لتزايد اإلقبال والطّلب على التقرير السنوي من قبل كلّ املهتمني بقانون املنافسة 
 طبع عدد حمدود من     متّ له وارتفاع تكاليف الطّباعة، فقد         وحمدودية امليزانية املخصصة  

.  خاصة على املكتبات اجلامعيةيف أقراص مضغوطة لغاية توزيعهاعدد آخر تضمني و   النسخ
كما تولّت املطبعة الرمسية وألول مرة ، طبع ونشر التقرير السابع لس املنافسة ووضعه               

 .على ذمة العموم
 

  مكتبة الس– 5

 

يف نطاق االنفتاح على اجلامعة وتشجيع املهتمني ذا القانون احلديث ، بادر الس             
جلامعيني والقضـاة وطلبـة   بفتح أبواب مكتبته املختصة أمـام الباحثني واحملامني وا         

 كما أنه واصل اجلهود املبذولة من أجل        .املرحلة الثالثة ، وكافة املهتمني بقانون املنافسة      
تدعيم مكوناا من خالل احلرص على اقتناء املراجع املتخصصة و اإلشتراك يف الدوريات              

صة للمكتبة من آقتناء عدة     وقد متكّن الس بفضل رفع امليزانية املخص      .  املهتمة باملنافسة   
 –"  جريس كالسـور   "–موسـوعة القـانون اإلقتصـادي     :  موسوعـات مثل   

وآشترك يف عدة جمالّت    "  دالوز" ، جمموعة القانون التجاري      -املنـافسة واإلستهـالك   
و جملّة القانون التجاري وجملة     "  عقود ومنافسة و استهالك     "  دورية وهي باخلصوص جملة     

 .لقانونية و جملة املنافسة واإلستهالكاألحداث ا
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  اإلنفتاح على اجلامعة– 6

    
 و املعاهد   يف هذا اإلطار قبل الس بعض الطلبة من كليات احلقوق واإلقتصاد            

 كما ساهم عدد من أعضاء الس يف اللجان العلمية لتقييم           ، إلجراء تربصات لديه   املختصة
ال املنافسة، سواء كان ذلك باجلامعة أو باملعهد األعلى          املذكرات اليت مت إعدادها يف جم     

للقضاء أو املدرسة الوطنية لإلدارة أومعهد متويل التنمية باملغرب العريب، باإلضافة إىل              
تأطريهم للعديد من املذكرات يف مستوى املرحلة الثالثة أو باملعهد األعلى للقضاء أو                

 .املدرسة الوطنية لإلدارة
 

س باستمـرار إىل مساعدة الدارسني ومد كـل الباحثـني جبميع           ويسعى ال 
اإلرشادات والوثائق حول قانون املنافسة أو فقه قضاء الس يف االني القضائي                
واالستشاري، مبا من شأنه أن جيعل الس احملور األساسي للمنافسة واحملرك الدافع الذي              

بفضل درايته بالواقع اإلقتصادي وإملامه بالقواعد      يشيع املعرفة يف هذا اال ويوضح الرؤى        
 .القانونية املؤطرة حلرية املعامالت

 

  اإلستشارة الوطنية املوسعة حول واقع وآفاق القطاع التجاري– 7 

  

ساهم الس يف فعاليات الندوات اإلقليمية املتعلّقة باإلستشارة الوطنية املوسعة حول واقع            
 وكذلك الندوة الوطنية هلذه اإلستشارة وآنتهز الفرصة للقيام بعدة          وآفاق القطاع التجاري  

 .مداخالت تتعلّق مبهام جملس املنافسة ودوره يف محاية النظام العام اإلقتصادي
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اليت    على صرف بعض االعتمادات    يقتصريشري الس إىل أن دوره يف التصرف املايل         

وقد  . على غرار ما هو معمول به لدى اإلدارات اجلهوية للتجارة          له وزارة التجارة    ضهاتفو 

تشتمل على    2004 ألف دينار خالل سنة      96 له حوايل     املفوضة عتماداتاإل  جمموع  بلغ

 املتبقي من اإلعتمادات فهو     املبلغأما    . ألف دينار  50  معلوم كراء مقر الس واملقدر حبوايل     

 جتهيزات املكاتب والكتب      مصاريف املاء والغاز واالتصاالت وشراء       اةخمصص  

 .واملباين والتجهيزات اإلدارية السياراتواألدوات املكتبية وصيانة 

 

إىل أنّ اإلعتمادات املفوضة للمجلس واملتعلّقة مبعلوم       وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد،      

اع معلوم كراء املقر اجلديد الكائن بضفاف       الكراء قد شهدت إرتفاعا  نسبيا نتيجة آلرتف       

 . 2004البحرية و الذي انتقلت إليه مصاحل الس  ابتداء من غرة سبتمرب 
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يف نطاق إجناز القسم اخلاص مبجلس املنافسة من املخطط املديري لإلعالمية لوزارة             

ت برجمة طلب عروض إلجناز تطبيقات إعالمية خاصة        قع، و  و الصناعات التقليدية   التجارة

كما عمل الس، يف نطاق     .  بالس تتعلّق بتسجيل ومتابعة امللفات القضائية واإلستشارية      

             ة مطبوعات تتعلق خاصة بطلب اإلطالع على ملفبرنامج تعصري اإلدارة، على وضع عد

ب احلصول على نسخة جمردة،     قضائي، طلب تصوير ملف، طلب استرجاع  و ثائق، طل         

طلب شهادة نشر، طلب شهادة يف منطوق قرار ، وذلك إستعدادا لوضع كلّ هذه الوثائق               

 . على اخلطّ إعدادا للتراسل

 

 !ا/'ا
	�� ا
  

� ّ!"K
�ارد ا�
  ا
  

 

يقوم الس بوظائفه القضائية واإلستشارية ويتولّى أداء خمتلف املهام اإلدارية املنوطة              
 :ته، بواسطة املوارد البشرية املتمثّلة باخلصوص فيما يلي بعهد
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  تركيبة جملس املنافسة– 1

 

 : الرئيس -
 اإلسم واللقب الصفة تاريخ التعيني

 املؤرخ يف   2386أمر عدد   
 2001 أكتوبر 02

 رئيس الس

 مستشار باحملكمة اإلدارية
 السيد غازي اجلريبـي

  
 : نائبا الرئيس -

 اإلسم واللقب الصفة عينيتاريخ الت

 املؤرخ يف   2107أمر عدد   
 2002 سبتمرب 23

 النائب األول

 مستشار باحملكمة اإلدارية
 السيد العادل بن حسن

 املؤرخ يف   2007أمر عدد   
 2004 أوت 18

 النائب الثاين

 مستشار بدائرة احملاسبات
 السيد رضا املاجري

 
  : األعضاء من القضاة العدليني-

 اإلسم واللقب الصفة تعينيتاريخ ال

 املؤرخ يف   1075أمر عدد   
 2001 ماي 08

رئيس احملكمة اإلبتدائية 
 بتونس

 السيد عبد الرؤوف بن الشيخ

 املؤرخ يف   1075أمر عدد   
 2001 ماي 08

الرئيس األول حملكمة 
 اإلستئناف بصفاقس

 السيد جالل الدين املهبويل

 املؤرخ يف   1075أمر عدد   
 2001 ماي 08

 ار مبحكمة التعقيبمستش
 السيدة حياة بن زيد

 املؤرخ يف   1075أمر عدد   
 2001 ماي 08

املساعد األول للوكيل العام 
 حملكمة اإلستئناف بتونس

 السيد نور الدين بن عياد
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 : األعضاء املنتمون للقطاعات اإلقتصادية -
 

 اإلسم واللقب الصفة تاريخ التعيني

 املؤرخ يف   1428أمر عدد   
 2004ان  جو22

 السيد حممد املنصف قيقة عضــو

 

 املؤرخ يف   1428أمر عدد   
 2004 جوان 22

 عضــو
 السيد حممد إدريس

 املؤرخ يف   1428أمر عدد   
 2004 جوان 22

 عضــو
 السيد طارق بن حيمد

 املؤرخ يف   1428أمر عدد   
 2004 جوان 22

 عضــو
 السيد حممد الكعلي

 

 

 

 :فاءما يف امليدان اإلقتصادي  العضوان املعينان آعتبارا لك-
 

 اإلسم واللقب الصفة تاريخ التعيني

 املؤرخ يف   733أمر عدد   
 2000 أفريل 10

 السيد حممد اهلادي الزعيم أستاذ حماضر -

 املؤرخ يف   2362أمر عدد   
 2003 نوفمرب 11

 السيد جنيب الطرابلسي متصرف رئيس -
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 : اإلطارات املكلّفون بالتحقيق -
 

  العاماملقرر •

 

 اإلسم واللقب الصفة تاريخ التعيني

 21 املؤرخ يف    459أمر عدد   
  2000فيفري 

  مدير عام –مقرر عام 
 السيد أنور الزمريل

 
 
  :املقــــــررون •

 

 اإلسم واللقب الصفة تاريخ التعيني

 05 املؤرخ يف     482األمر عدد   
 1997مارس 

 السيد حممود بن مامية  مدير-مقرر 

 26 املؤرخ يف     498األمر عدد   
 1998فيفري 

 السيدة جليلة بالشيخ  مدير-مقرر 

 05 املؤرخ يف     483األمر عدد   
 1997مارس 

 السيدة فاطمة األمني  مدير–مقرر 

 28 املؤرخ يف     483األمر عدد   
 2002نوفمرب 

السيد مجال الدين  رئيس مصلحة-مقرر
 العوادي

 09 املؤرخ يف    2509األمر عدد   
 2003ديسمرب 

 السيدة كوثر الشايب  ، رئيس مصلحةمقررة
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 :اإلطـــار اإلداري  •

 

 اإلسم واللقب الصفة تاريخ التعيني

   21 املؤرخ يف    2519األمر عدد   
 1993ديسمرب 

 السيد احلبيب كمون  مدير-كاتب قار 

قرار السيد وزير اإلقتصاد الوطين    
 1993 فيفري 25بتاريخ 

 -ملحق مبجلس املنافسة 
 ة النقلمدير بشرك

 السيد علي شنيور

 15 املؤرخ يف    1715األمر عدد   
 1994أوت 

 –ملحق مبجلس املنافسة    
 مدير بوزارة التجارة

 السيد عبد اهللا الصغري

متصرف مساعد يف  2002 ديسمرب 28
 الوثائق واألرشيف

 اآلنسة حليمة التونكيت

 

 
  التكوين وتنمية املهارات– 3

 

لفائدة يف إطار برنامج تكوين سنوي       تكوين وذلك   أوىل الس عناية خاصةّ بال     
 .يف جمال املنافسة واإلعالمية واللغة األنقليزية إطاراته وأعوانه 

 

  : وااالت ذات الصلةميدان املنافسة -أ 
 

الفترة املمتدة  خالل  جممع التكوين الدويل    نظّمها  بروما   يف دورة تكوينية     مقررشارك  
 الوظائف التقنية و إدارة املؤسسات       حول  2004ويلية   ج 2 أفريل إىل غاية      26من  

 ).اختصاص تبادل جتاري وتعاون دويل(
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كما شاركت مقررة يف الدرس اإلقليمي حول التجارة و سياسة املنافسة الذي نظّمته             
 8 إىل   3املنظّمة العاملية للتجارة بالتعاون مع الوزارة املغربية للتجارة اخلارجية بالرباط من             

وقد تضمن هذا الدرس حماضرات ومداخالت و ورشات تطبيقية مشلت            .  2004ماي  
 .املبادئ اإلقتصادية األساسية وهيكلة السوق والعالقة بني سياسة املنافسة والسياسة التجارية

 

وعلى صعيد آخر، شاركت مقررة يف دورة تكوينية حول احملاسبة التحليلية خالل             
نظّم من قبل مكتب تكوين       2004 ديسمرب   17يسمرب إىل غاية     د 13الفترة املمتدة من    

خمتص. 
 

 

 :جمال اإلعالمية  –ب 
 

ـّة سلك اإلطـارات                 مقررين واملتصرف يف الوثـائق     4(مشل التكوين يف اإلعالمي
تكوينية يف اإلعالمية األساسية ونظام معاجلة قاعدة البيانات          دورات  خبمس    )و األرشيف 

بدورة تكوينية يف التراسل )عون واحد(واألنترنات  و سلك األعوان " باور ابونت   "م  و نظا 
 .  اإللكتروين

 

 

 :اللغة األنقليزية  -ج 
 

 يف دورة تكوينية يف اللّغة األنقليزية على امتداد ثالثة           أربعة مقررين         أشرك الس   
 .ة للغات احلية أشهر نظّمتها وزارة التجارة بالتعاون مع معهد بورقيب
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$<ا
	�� اT  
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شارك الس يف امللتقى الذي نظّمه الربنامج اجلهوي لتنمية آليات السوق               
وقد استهدف هذا   .  2004 ماي   7 إىل   3من  )  فيينا(األورومتوسطية الذي انعقد بالنمسا     

 . ونني يف مادة املنافسةامللتقى املك
 يف آجتماع اخلرباء احلكومي يف      2004 جويلية   16 و   15          وشارك الس يومي    

ميدان قانون و سياسة املنافسة الذي انعقد جبنيف مببادرة من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة               
 .والتنمية حيث قدم رئيس الس مداخلة تعلّقت بتجربة جملس املنافسة

 

ما ساهم الس يف أعمال ندوة جمموعة اخلرباء الدوليني حول قانون وسياسة              ك
 8الذي نظّمها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  جبنيف من           )  الدورة السادسة (املنافسة  

 والذي متّ فيها تقدمي مداخلة من طرف رئيس جملس املنافسة حول             2004 نوفمرب   10إىل  
 الدول النامية من خالل التجربة التونسية وقد متّ نشر هذه املداخلة يف التحسيس باملنافسة يف

 .موقع األنترنات التابع للمنظمة املذكورة
  

مع اإلشارة إىل أنّ مجيع مشاركات الس يف هذه امللتقيات والندوات جاءت تلبية               
الس يف أعماهلا  للدعوات اليت تلقاها من اجلهات املنظمة واليت حترص على تشريك أعضاء            

مع التكفّل باملصاريف، نظرا للمكانة اليت حيظى ا لديها، آعتبارا لثراء التجربة التونسية ،              
حبيث أنّ مسامهتهم يف تلك الندوات مبداخالم الكتابية أو الشفوية، و إطالع املشـاركني 

دى إليها من شأا    و إحاطتهم باحلاالت اليت عرضت على جملس املنافسة واحللول اليت آهت          
  .أن تزيد الثّقة يف آليات آقتصادنا الوطين ويف اهلياكل الساهرة على حسن سريه

      
 




