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إنّ اإلهتمام بواقع املنافسة يف بالدنا شأن مستقر ، يفصح عنه إرتفاع نسق مراجعة              

 .لعمومية للنصوص ذات الصلة به ودعم اهلياكل الساهرة عليه السلط ا
 

 ويعترب تسارع نسق التعديالت لقانون املنافسة ، من خصائص البلدان اليت حتوز             

ذلك أنه خالفا للمجاالت التقليدية اليت تالزم       .  حدا من التطور يف بنية اإلقتصاد وآلياته        

 على حنو مستقر ، فإنّ قانون املنافسة يتميز بأنه متغير             فيها القاعدة القانونية حميطها   

بطبعـه ، مالحق حينا لتطور الواقع اإلقتصادي ، سابق له يف بعض مراحله ، كاشف                

 .أحيانا عما يتعين  العمل به أو تفاديه 
 

 املتعلّق  1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991   لسنة 64ومنذ صدور القانون عدد     

واألسعار ، تعاقبت التعديالت الواقع إدخاهلا عليه مؤذنة بتمام إقتناع كلّ             باملنافسة  

األطراف بأمهّية دعم املنافسة على درب إصالح اإلقتصاد الوطين وتيسري إخنراطه يف              

 . إقتصـاد السوق 
 

وبالنظر يف مجلة هذه التعديالت يتبين أنها قد جاءت مبعدل تعديل للقانون املشار             

لّ ثالث سنوات تقريبا ، وأنّ أمهّها على اإلطالق هو ذلك الذي جاء به القانون               إليه ك 

  وذلك من حيث عدد املواد من         2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60عدد  

 .القانون اليت تناوهلا واملسائل اليت جاء ا 
 

املنافسة مبزيد من وإمجاال فإنّ أهم ما جاء به هذا القانون هو أنه تناول هيكلة جملس 

 .التحديد ، ودائرة نظره مبزيد من التوسيع ، وآلياته القضائية مبزيد من التطوير 
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فمن جهة هيكلة الس فقد متّ إسناده الشخصية القانونية واإلستقالل املايلّ وذلك            

لية الوطنية  أسوة مبا هو معمول به خبصوص هيئات املنافسة األجنبية وسائر اهليئات التعدي           

وبفضل ذلك توفّر للمجلس عامل ضروري يدعم إستقالله وميكّنه من            .  األخرى  

 .الوسائل واملوارد الالّزمة للتسيري 
 

كما عمل التنقيح املشار إليه على مزيد تثبيت الس ضمن موقعه من القضاء               

ن خالل متكينه من    عموما ومن املبادئ اليت حتكمه مبا يزيد من ثقة املتقاضني به وذلك م            

التعهد تلقائيا باملمارسات املخلّة باملنافسة وتوسيع مفهوم اإلتفاقات املخلّة باملنافسة ومنع           

 .تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض
 

أما مرجع نظر جملس املنافسة ، فقد تدعم يف فرعيه اإلستشاري والقضائي مبا يرفع              

 املخلّة باملنافسة ، ويدرأ عن النصوص الترتيبية        من قدرته على التصدي لكافّة املمارسات     

 .كلّ ما يشوا من خمالفة املشروعية واإلضرار بآليات السوق 
 

 ويف هذا اإلطار يدخل توسيع الصالحيات اإلستشارية لس املنافسة من خالل            

بية ذات العالقة إرساء مبدإ إستشارته الوجوبية املسبقة حول كافّة مشاريع النصوص الترتي     

وتساهم هذه الصالحية اجلديدة إىل جانب اإلستشارة حول مشاريع وعمليات          .باملنافسة

التركيز اإلقتصادي واإلستشارة اإلختيارية خبصوص النصوص التشريعية وسائر املسائل          

            االت الراجعة إليه  املتعلّقة باملنافسة ، لتجعل من جملس املنافسة مستشارا  للحكومة يف ا

 .بالنظر 

وخبصوص الوظيفة القضائية لس املنافسة ، فإنها قد تدعمت أيضا من خالل              

اإلعتراف له حبق التعهد التلقائي باملمارسات املخلّة باملنافسة وتوسيع دائرة األشخاص            

ومن .  اعية    املخول هلم رفع الدعاوى لديه إىل اجلماعات احمللّية واهليئات التعديلية القط          

شأن ذلك أن يضعف من إحتمال بقاء ممارسات مضرة بآليات السوق وتوازنه دون               

إلتفات إليها أو تناول هلا ، مبا يرفع األذى عن اإلقتصاد الوطين وحيفّز املؤسسات                 

 .واملستثمرين على النشاط 
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ارات كما يظهر دعم هذه الوظيفة من خالل إضفاء مزيد من النجاعة على قر              

الس الذي بات خموال له إتخاذ كافّة اإلجراءات التحفّظية للحد من تأثري املمارسات              

املخلّة باملنافسة على توازن السوق خالل الفترة اليت يقتضيها التعهد باملخالفة وإصدار             

القرار النهائي فيها ، عالوة على اإلعتراف له بصالحية إكساء بعض أحكامه بالنفاذ               

لعاجل ، ويعد ذلك حلقة ضرورية حتفظ لقراراته ما يلزمها من جناعة يف ضلّ فتح                 ا

إمكانية الطّعن فيها باإلستئناف لدى احملكمة اإلدارية وما يستتبعها من جعل ذلك الطّعن             

 .  معطّال للتنفيذ 
 

ضمن وعلى أية حال فإنّ املتتبع لدور جملس املنافسة ، وللمكانة اليت بات حيتلّها               

الواقع اإلقتصادي التونسي ، يالحظ جبالء أنّ الدعم الذي ما فتئ يلقاه من السلط                

العمومية مبختلف أشكاله ، قد مكّنه من لعب دوره كامال يف إرساء مبدإ حرية املنافسة               

وقد ساهم ذلك يف إرساء     .  وشجب كافّة صنوف احلد منها أيا كان مصدرها وطبيعتها          

ة يف واقع التشريع التونسي ذي الصلة تلمس أبعاده فيما يبديه أطراف              مناخ من الثّق  

املنازعات املنشورة لديه من مواطنني وأجانب ، من تعاون عند البحث يف املخالفات              

 .وإستجابة ملا يطلب منهم من وثائق وبيانات 
 

 ويف هذا اإلطار أصبحت القضايا احملالة على الس على غاية من التنوع ،               

والقرارات الصادرة عنه ثرية باملبادئ املتعارفة يف أحدث النظم القضائية ، مع تطويعها              

 .بالقدر املتاح ملستوى تطور  اإلقتصاد التونسي واألهداف الوطنية املراد الوصول إليها 
 

 ، 2005وتكفي اإلشارة يف هذا السياق إىل قرارات صدرت عن الس خالل سنة 

 . جاءت به من توازن بني خمتلف الغايات املشار إليها ومعاينة ما
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فبخصوص املؤسسات األجنبية ، مل يتردد الس يف مد نظره إليها مبجرد ثبوت               

          ونسيوق التمن ذلك  .  دخوهلا ضمن مرجع نظره مبقتضى ممارستها جانبا من نشاطها بالس

ات الرفيعة من أجل ما ثبت يف شأا        أنه قضى بإدانة مؤسسة أجنبية لصنع وترويج العطور       

 .من إبرام إتفاق للتمثيل احلصري يف وقت كان القانون يقتضي الترخيص فيه 
 

كما قضى الس بإدانة جممع فرنسي لصنع األدوية البيطرية ، ملّا ثبت لديه وجود              

ات تروجيه  تواطئ بينه وبني شركة تونسية بغاية تسويق دواء بيطري مل تكتمل له موجب            

ببالدنا فضال عن شديد إحتمال إضراره مبصلحة املستهلكني ، وتأثريه الفادح على نشاط    

ع تونسيوأرباح مصن. 
 

ويف هذه القضية أكّد الس موقفه القائم على التمييز ضمن نشاط وأعمال الذّوات 

              لطة العامات السة ، بني ما هو مندرج  يف نطاق ممارسة صالحية وتصريف  العمومي

والترتيبية اآلمرة وهو ما ال      شؤون املرفق العمومي أو جمرد تنفيذ النصوص التشريعية        

يدخل ضمن مرجع نظره ؛ وبني احلالة اليت تتصرف فيها تلك الذّوات كمؤسسة                

إقتصادية متعاملة بالسوق فتقوم بالبيع والشراء والتوزيع وختضع فيها لقانون املنافسة             

وإنطالقا من ذلك قضى الس بإدانة منشأة عمومية .  ذلك شأن باقي املتعاملني    شأا يف 

من أجل ما ثبت يف شأا من إفراط يف إستغالل مركزها املهيمن على السوق ، مبا كان                 

عني اخلواصرر على أحد املصنله أبلغ الض. 
 

 على آليات السوق ، ولئن كان تدخل الس حمكوما حبماية حرية املنافسة واحلفاظ

فإنّ دوره ميتد يف جانب منه إىل محاية املؤسسات الوطنية املستهدفة من املمارسات غري              

الشرعية اليت ترتكبها يف حقّها املؤسسات األجنبية احلائدة عن القـانون ، وإىل محاية              

          ة لتلك املمارسات ، كاحلفاظ على املالية ،   املستهلك من اإلنعكاسات السلبية العمومي

 .وذلك من خالل رقابته لسلوك أصحاب العروض يف مادة الصفقات العمومية 
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 يف نطاق من ذلك إدانة الس إلحدى الشركات اليت ثبت له أنها تقوم بتواتر              

صفقات عمومية لتزويد املؤسسات التربوية مبواد التغذية بتقدمي عروض تتضمن أسعارا            

، وما أن تفوز بالصفقة حتى تعمد       بنسب كبرية    عن مثن الكلفة     مفرطة اإلخنفاض تقلّ  

الحقا إىل التلكّئ و استعمال وسائل الضغط و املساومة للحصول على مراجعة األسعار،             

 مستغلّة يف ذلك عامل الوقت وتأكّد حاجة املشترين العموميني لتلك املواد     . 

   
 اإلقتصاد واملؤسسات العاملة به بشكل      كما أبدى الس حرصا مماثال على محاية      

قانوينّ ومنظّم من عواقب تفاهم بعض املتدخلني على إستعمال أساليب السوق املوازية             

لتوريد سلع أجنبية مقلّدة ال تتوفّر هلا كافّة مقومات إستعماهلا للغرض املخصصة له               

 . ويشكّل إستعماهلا خطرا على سالمة املستهلكني 
 

لس يف هذه احلالة عن وضع إجتهاده ضمن إطاره السليم ، وذلك             ومل يغفل ا  

فبين بوضوح مفهومه للسوق    .  تفاديا لتخصيصه لغري غرض خدمة قانون املنافسة          

املـوازية ، ووجه اخلطورة يف الركون إليها ، وأثر ذلك على أهداف التنمية ، واضعا                

ه ما كان خارجا عنه إما لدخوله ضمن شروطا لتدخله وصورا لتعهده ، مستبعدا من نظر 

 .إختصاص مراجع أخرى أو لكونه عدمي التـأثري على توازن السوق وآلياا 
 

وألنّ املمارسات املخلّة باملنافسة متعددة يف صورها ومستجدة يف مظاهرها ، فإنّ            

 تطويع   على جه القائم على    2005الس قد أكّد يف بعض قراراته الصادرة خالل سنة          

إجراءات البحث فيها مبا هو الزم من جعلها مواكبة لصعوبة اإلحاطة بتلك املمارسات ،           

 . ملتمسا إىل ذلك  سبيل املرونة يف اإلثبات والتوسع يف أساليب التحقيق 
 

وقد أتاح له ذلك خبصوص ممارسات بعض باعة قطع الغيار املقلّدة بالسوق ضمن             

يها، أن يأذن للمقررين يف القضية بإجراء املعاينات وتنفيذ          القضية السالفة اإلشارة إل   

التوجهات ، مبا كان له األثر احلاسم يف إثبات األفعال املنسوبة إىل بعض املتدخلني                

 .   وتعزيز قراره بشأم بقرائن تستعصي على التشكيك فيها 
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لقاها والدعم  ي العناية اليت ما فتئ      وخيلص من كلّ ذلك أنّ الس قد وجد يف         

ما تدعمت به مكانته مثلما يشهد به إرتفاع عدد امللفّات           املتواصل الذي حظي به     

املرسمة لديه واليت بلغت ثالثة وأربعني ملفّا ، منها ثالثة وثالثون ملفّا قضائيا ، إىل                 

جانب إرتفاع معدل احلسم القضائي لتلك امللفّات حيث بلغت مجلة القضايا احملكوم             

خالل هذه السنة أربعة وعشرين وقدرت املهلة اليت خصصت للبت يف كلّ منها              فيها  

 .مثانية أشهر ونصف 
 

 60وإنّ إكتمال بناء الس ، وأمهّية اإلصالح الذي مشله مبقتضى القانون عدد               

 ، ميهد ملزيد تطوير أدائه ، إستجابة منه لتسارع نسق التنمية 2005 جويلية 18املؤرخ يف 

الدنا ووجوب تعزيزه مبا حيتاجه من تأطري آللياته ومحاية لقطاعاته ، وصيانة لواقع              يف ب 

 .املنافسة فيه 
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 الجزء األولالجزء األولالجزء األولالجزء األول

 تقييم نشاط المجلستقييم نشاط المجلستقييم نشاط المجلستقييم نشاط المجلس
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 الجزء األولالجزء األولالجزء األولالجزء األول

 

 تقييم نشاط المجلستقييم نشاط المجلستقييم نشاط المجلستقييم نشاط المجلس

 

يف ل األوىل   أوكل املشرع إىل جملس املنافسة وظيفتني رئيسيتني تتمثّ         

و تتمثّل الثانية    للممارسات املخلّة باملنافسة      اليت تبيح التصدي   الوظيفة القضائية 

 . ميتد إىل كلّ املسائل اليت هلا عالقة باملنافسةستشارياضطالعه بدور يف ا
 

ثالثـة ملفا من بينهم    ثالثة و أربعني     ترسيم   ،2005 شهدت سنة    وقـد

على ملفات  تسع  بزيادة  ، أي   ة استشاري ت ملفا عشر   و ا قضائي املفّو ثالثون   

كما عقد جملس املنافسة خالل نفس السنة        .2004 خالل سنة    ةسجلاألرقام امل 

اثنني امة والدوائر القضائية    ـستشارية املتمثلة يف اجللسة الع    الو ا   يآته القضائية 

 .جلسةو مخسني 
 

 عدد اجللسات و عدد       يربز اجلدول التايل تنامي عدد امللفات املسجلة و       

 . 2005 إىل سنة 2001القرارات و اآلراء خالل الفترة املمتدة من سنة 
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 تطور نشاط الس خالل اخلمس سنوات األخرية

 

2005 

 

2004 2003 2002 2001  

43 34 24 26 14 I -لةامللفات املسج  

  الدعاوى- 3 11 9 19 33

  اإلستشارات- 11 15 15 15 10

52 33 34 28 21 II –اجللسات  

35 27 26 20 16 III –القرارات و األرا ء  

  القرارات- 4 8 11 10 24

  األراء- 12 12 15 17 11

 

 

و يستنتج من اجلـدول أعاله أن عـدد امللفات املسجلة و القـرارات           

ائة  يف امل  207 بنسبة   2005و اجللسات املنعقدة قد تطور على التوايل خالل سنة          

 .2001 يف املائة مقارنة بسنة 148 يف املائة و 500و 
 

ويعود هذا التطور إىل فاعلية برنامج نشر ثقافة املنافسة و التعريف             

بقانون املنافسة و اهلياكل الساهرة على تطبيقه، كما أنّ نشر التقرير السنوي             

 تولّت توزيعه   الثامن لس املنافسة ألول مرة منذ آنبعاث هذه اهليئة و الذي           

ـّة، سـاهم بقدر كبري يف مزيد إملام املؤسسات اإلقتصـادية           املطبعـة الرمسي

و املنظمات املهنية و كلّ املهتمني بقانون املنافسة، بالدور الذي يضطلع به              

 .جملس املنافسة
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و من جهة أخرى فإنّ اهودات املبذولة للتعريف بنشاط الس عرب            

ملكتوبة و املسموعة و املرئية و إلقاء احملاضرات و املشاركة يف           وسائل اإلعالم ا  

امللتقيات اليت تنظّمها املعاهد العليا و الكليات أو اهلياكل و اهليئات املختلفة             

و عالوة على ذلك    .  دعم حضور الس يف األوساط القانونية و اإلقتصادية        

ئت تقوم حبمالت حتسيسية    فإنّ وزارة التجارة و الصناعات التقليدية ما فت        

متواصلة ترمي إىل تفعيل قواعد املنافسة يف السوق و إبراز املهمة املوكولة هلذه             

 .اهليئة وتأكيد دورها الفعال يف محاية آليات السوق
 

و يستنتج من الرسم البياين التايل أن نشاط الس خالل اخلمس سنوات            

أخرى وخاصة فيما يتعلّق باألراء     األخرية سجل نسقا تصاعديا من سنة إىل         

 .والقرارات الصادرة و عدد اجللسات
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 ا�E,6 ا�ّول
8Z�*Eص ا����Vا� 

 
ا ملفّ)    33  (ثالثة و ثالثون      2005سنة  رسم بكتابة الس خالل     

 .رفع منذ تأسيس هذه اهليئةهو األيعترب هذا العدد و. قضائيا
 

 من سنة    املرسمة يبين الرسم البياين التايل تطور عدد امللفات القضائية        و  

 :2005 إىل غاية سنة 2001
 

!Kّ)ر 07د ا��70وى ا���ّ(��
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 يف ارتفاع مطرد وأنّ يستنتج من الرسم البياين أعاله أن عدد الدعاوىو 

 33د  هو يف حدو    2005رسمة بالس خالل سنة     حجم امللفّات القضائية امل   

   2004  و  2003 و   2002وات    ارنة بسن ـو رقم مرتفع نسبيا، مق    ـوه،  ملفّا

ويعد .  ثالثة   فيها عدد امللفات املسجلة     مل يتجاوز   واليت 2001سنة     خاصة و

جناعة الدور الذي    و السوق بأمهية يف  ذلك دليال على تزايد وعي املتعاملني        

 .يضطلع به جملس املنافسة
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ت القضائية حسب املصدر أي اجلهة املخول هلا رفع          و تتوزع امللفا  

 1991 لسنة   64 من القانون عدد     11الدعـاوى و املنصوص عليها بالفصل      

 :املتعلق باملنافسة واألسعار كالتايل
 

  املؤسسات اإلقتصادية 25

 املنظّمات و اهلياكل النقابية 7

 مة الدفاع عن املستهلكنظّاملكتب اجلهوي مل 1

 

حظ من خالل توزيع الدعاوى حسب املصدر و املبينة بالرسم           يال و

 ا مه 2005سنة  املرفوعة خالل   عاوى   للد نيي الرئيس ينالبياين التايل أن املصدر   

ملنظّمات املهنية والنقابية    ا  و يف املائة   76   بنسبة قدرها  املؤسسات اإلقتصادية 

أهلها القانون لرفع الدعاوي     أما بقية اجلهات اليت      .يف املائة   21  بنسبة قدرها 

، بآستثناء العريضة الواردة عن       2005 خالل سنة    فإنها مل ترفع أي قضية    

املكتب اجلهوي ملنظمة الدفاع عن املستهلك بزغوان اليت متّ رفضها شكال             

 .لصدورها عمن ليست له صفة وال أهلية

!)ز�� ا��70وى �,F ا���0ر

�ّELا�
%3

ا��/ّ(,�ت ا�����دّ��
%76

�ّ�ا�����3ت ا��5
%21

 



 17

وزيع الدعاوى املرسمة خالل الفترة املمتدة من       كما يبين اجلدول التايل ت    

حسب القطاع اإلقتصادي الذي نشب بشأنه          2005 إىل غاية سنة     2001سنة  

 :الرتاع
 

05 04 03 02 01 � )
�*# 

 الصناعات -1 2 1 2 1 1

 الغذائية

  صناعة البلور– 2  1  2 

  صناعة اخلزف– 3   1  

 صناعة مواد –4   1  

  ئيةكيميا
 صناعة مواد – 5  1   1

 الدهن

 صناعة – 6     1

 الشحوم

صناعة البلور –7  1   

 املصحح للنظر

  صناعة األنابيب–8     1

 صنع أجهزة –9     1

التوزيع أو التحكم 

 يف التيار الكهربائي

 صناعة الغاز –10  1   

 وتوزيعه

 صناعة –11  1   

 املالبس

 صناعة مواد –12  1   1

 التنظيف

 الصناعات –13   1  

 التقليدية
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  جتارة التوزيع -14 1 1  3 9

 جتارة زيوت  –15   1  

 احملركات واحملروقات

  النقل-16  2   

  خدمات–17   1 1 

 التربية والتكوين

 اخلدمات –18   1  

 املالية

 خدمات –19   1 2 

ترفيهية وثقافية 

 ورياضية

خدمات  –20  1   

 لترصيفالشحن وا

  اخلدمات–21     9 18

 القانونية واحملاسبية

 اخلدمات – 22    1 

 اإلعالمية

 اموع 3 11 9 19 33
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املائة من الدعاوى املرفوعة    ب  54و يستخلص من هذا اجلدول أنّ حوايل        

  27القانونية و احملاسبية وحوايل      تتعلّق بقطاع اخلدمات     2005خالل سنة   

 و يعزى اإلرتفاع يف عدد القضايا املرفوعة يف قطاع         .  باملائة بتجارة التوزيع  

 إىل تلقّي الس عدة     املقدمة أساسا للمؤسسات  القانونية و احملاسبية    اخلدمات  

قضايا من جمموعة من احملامني والغرفة الوطنية للمستشارين اجلبائيني تتعلق            

 .ت و تقاطع املهن و املنافسة غري الشريفةأغلبها مبشاكل تنظيمية م اخلدما
 

أربع و عشرين   البت يف   املنافسة   لس   تان القضائي تانتولّت الدائر   و قد 

، ويبني الرسم البياين عدد القضايا اليت وقع البت فيها          2005دعوى خالل سنة    

 . 2005  إىل غاية سنة2001خالل الفترة املمتدة من سنة 
 

WB#ارات ا�ّ��درة 7- ا���Eر 07د ا�(ّK!
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معدل املدة اليت يستغرقها البت يف القضايا ال يزيد عن           مع املالحظة أنّ    

مثانية أشهر و نصف وهي مدة ميكن التقليص فيها عندما يتسنى للمجلس              

اإلعتماد يف التحقيق على بنك معلومات يتضمن معطيات وإحصائيات حمينة           

 .سوقودقيقة عن وضعية املؤسسات املتعاملة بال
 

، ومتكّن  أربع و عشرين دعوى    يف   2005 خالل سنة    لس البت تولّى ا 

منها ستة  ، آنتهت   إلحدى و عشرين قضية   من اخلوض يف أصل النزاع بالنسبة       

 :ني  اآلتي و اجلدولباإلدانة مثلما يستخلص ذلك من الرسم البياين
 

 

WB#ا�� �B7 �ل ا��70ّوى ا����و�$.

��ا�دا
07م ا����Vص%25

%8

ا��+i أ'&
%63

8BّHا��
%4
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 قاملنطو عدد القضية القطاع

 عدم اإلختصاص 4164 قطاع اخلدمات

  5194 قطاع اخلدمات

 التخلّي 4163 قطاع اخلدمات

 رفض الدعوى أصال 4161 الصناعات الغذائية

  4165 قطاع اخلدمات

  4166 قطاع اخلدمات

  4167 قطاع اخلدمات

  4168 قطاع اخلدمات

  4169 قطاع اخلدمات

  4170 قطاع اخلدمات

  4171 قطاع اخلدمات

  4173 قطاع اخلدمات

  5184 قطاع اخلدمات

  5185 قطاع اخلدمات

  5178 قطاع اخلدمات

  5176 قطاع اخلدمات

  5174 قطاع اخلدمات

  5177 قطاع اخلدمات

 اإلدانة 4157 صناعة البلور

  4158 صناعة البلور

  4160 جتارة التوزيع

  4162 صفقات عمومية

  5181 جتارة التوزيع

  5196 جتارة التوزيع



 22

  الدعاوى املرفوعة أمامكما جتدر املالحظة من خالل الرسم البياين التايل الذي جيسم مآل

 أن امللفات اليت وقع النظر فيها 2005 إىل سنة 2001الس خالل الفترة املمتدة من سنة 

 88 أخرى، إذ بلغت نسبتها خالل هذه السنة         يف األصل يف ارتفاع ملحوظ من سنة إىل       

ات املرفوضة لعدم اإلختصاص    امللفّمل تبلغ نسبة    يف املائة من جمموع القضايا يف حني         

الس خالل العشرية   قدمت إىل    امللفات اليت    ، بعد أن كان مآل جلّ      يف املائة  8سوى  

 قضية متّ فصلها    35 ملفا من مجلة     22 إذ بلغ عددها     األوىل الرفض لعدم اإلختصاص   

 . خالل تلك الفترة
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و جتدر اإلشارة إىل أنّ جمموع اخلطايا اليت سلّطها الس على املخالفني خالل              

 . مليون دينار 3.2اخلمس سنوات األخرية بلغت حوايل 
 

 
 : الدعوى ويبين الرسم املوايل نسب املمارسات املخلّة باملنافسة حسب موضوع
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 نسب املمارسات املخلّة باملنافسة 

 حسب موضوع الدعوى

 

�70ّ)ى �)ع ا (. F, � �, + �� �� ��  �ّB H�� (�ت ا ����ر ,F ا �

�ّB H�� ��ت ا �N ! ا�
�, + �� �� ��
15%

�j&ل )T  8+ اط  �+ � ا
�� � آk ه �.

74%

�ّ� ��د � � ا�  �� L � � ا
4%

�S�N ��ر . ) أ
�Nض H� ا�

7%

 
 
 

ميثّل أكثر  "  اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق     "ويستخلص مما سبق أنّ     

 تليه مباشرة اإلتفاقات    )%  74(احلاالت اليت متّ على أساسها رفع الدعاوى أمام الس          

والتبعية اإلقتصـادية  )  %  7(مثّ تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض      ،  )  %  15(خلّة باملنافسة   امل
)4 %.( 

ويعكس هذا التوزيع ما يالحظ عموما من نزوع املدعني لدى الس إىل تأسيس             

عرائضهم على ما ينسبونه لألطراف املدعى عليها من آحتالل وضع هيمنة بالسوق ،              

 .يف آثبات أركان هذه  الوضعية أو أنه متّ اإلفراط يف آستغالهلاودون التوفق دائما 

 

وهو ما يفسر أنه ضمن احلاالت اليت آنتهى فيها الس إىل اإلدانة ، نزلت نسبة                

األحكام املبنية على ثبوت اإلستغالل املفرط لوضع هيمنة على السـوق إىل حدود              

اإلتفاقات املخلّة باملنافسة ، يف حني       ، وهي نفس النسبة املسجلة خبصوص        %    37,5

تأيت يف املرتبة املوالية األحكام املبنية على تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض وإبرام عقود              

 .    لكلّ منهما% 12,5حصرية دون احلصول على ترخيص يف ذلك بنسبة 
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8��Q6 ا�,Eا� 
  ا����Vص ا�(��Yري

 

 2005 لسنة   60سة بصدور القانون عدد     تدعم الدور اإلستشاري لس املناف     

 الذي وسع من دائرة اجلهات املؤهلة لطلب إستشارة         2005 جويلية   18املؤرخ يف   

 .الس و أضاف حاالت جديدة من اإلستشارات الوجوبية
 

   من )  جديد(لت أحكام الفصل التاسع       بالنسبة لإلستشارات اإلختيارية، خو

 واملتعلق باملنافسة   1991 جويلية   29خ يف    املؤر 1991 لسنة   64القانون عدد   

ف بالتجارة، أن يستشري جملس املنافسة حول مشاريع النصوص         واألسعار للوزير املكلّ  

 . باملنافسةعالقةالتشريعية ويف كل املسائل اليت هلا 
 

 مات املهنية والنقابية وهيئات املستهلكني     لمنظّل الفصل املذكور     خولكما  

  ارةــف بالتج  الوزير املكلّ   بواسطة  وغرف الصناعة والتجارة   ةالقائمة بصفة قانوني 

و اهليئات التعديلية القطاعية بصفة مباشرة، استشارة الس يف املسائل اليت هلا عالقة             

 .باملنافسة
 

  مبادرة علىاإلستشـارات اإلختيارية اليت ينظر فيها الس        يتوقف حجم   و

 وهي نفس اجلهات املؤهلة للتقاضي أمام        ،ذلك احلق اجلهات اليت منحها القانون     

 . و اجلماعات احملليةالس، بآستثناء املؤسسات اإلقتصادية
  
 2005 لسنة   60، فقد أضاف القانون عدد      إلستشارات الوجوبية بالنسبة ل أما    

من قانون املنافسة و األسعار صورة أخرى من اإلستشارات           )  جديد(  9للفصل  

 منه على أنّ جملس املنافسة      3 هذا الفصل ينص يف الفقرة        الوجوبية، حبيث أصبح  

 اليت دف مباشرة    ة النصوص الترتيبي  يستشار وجوبا من قبل احلكومة حول مشاريع      

إىل فرض شروط خاصة  ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شاا أن 

 .تعرقل الدخول إىل السوق
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، مبوجب التعديل األخري    لتركيز االقتصادي عمليات ا كما أصبح الترخيص يف       

لقانون املنافسة و األسعار املذكور آنفا، خاضعا إلجراء اإلستشارة الوجوبية لس            

 .املنافسة، بعد أن كان طلب رأي جملس املنافسة إختياريا

 
اإلتفاقات و املمارسات اليت    وعالوة على ذلك فقد متّ اإلبقاء على إخضاع            

منافع على املستعمل     ة و آقتصادي  ة تقني ة ضرور  متثّل ة لكنها  باملنافس متس إىل   ني و تدر ، 

 .ترخيص الوزير املكلّف بالتجارة بعد استشارة جملس املنافسة وجوبا
 

ويف كل احلاالت ومهما كانت طبيعة االستشارة سواء كانت وجوبية أم               

 . د اجلهة اليت طلبتهيختيارية فإن الرأي الذي يبديه الس يكون غري ملزم وال يقإ
 

لة و  ن الرسم البياين املوايل عدد اآلراء     يبيعدد اآلراء اليت أبداها جملس       املسج 

 :  2005إىل سنة  2001   من سنة األخريةسنوات اخلمس املنافسة خالل
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 هو  2005ل سنة    املدىل ا خال   اآلراءويتبين من الرسم البياين أعاله أنّ عدد         

 و بنقص قدره    2002 و سنة    2001نقص رأي واحد مقارنة بسنة       رأيا أي ب   احدى عشر 

 مع املالحظة أن املعدل     .  2004   أراء مقارنة بسنة   ستة و   2003أربعة أراء مقارنة بسنة     

 .الذي تستغرقه دراسة كل ملف إستشاري هو يف حدود شهر واحد

اء حسب املوضـوع، إذ يستنتج منه أن       ويكشف اجلدول التايل عن تـوزيع اآلر      

و قد تولّى   .  على غرار السنة الفارطة   دراسات حول وضعية املنافسة      واصل القيام ب   الس

 العجني الغذائي واآلجر و اخلدمات املوجهة         يف قطاعات القيام بستة دراسات     

  .للمؤسسات و جتارة التوزيع يف نطاق املساحات الكربى

 

و املالحظ هو أن مجيع هذه اآلراء اليت أبداها الس وردت عليه يف نطاق                 

 املاضية أي إستشارة    األربعاإلستشارات اإلختيارية بينما مل تسجل خالل السنوات         

 .تندرج ضمن احلاالت الوجوبية
 

 

 

 

 وضوعامل 01 02 03 04 05

 
 النصوص -1 3 6 5 1 2

 التشريعية والترتيبية

 مشاريع -2 1 1 2 2 

 التركيز االقتصادي

 ات كراس– 3 6 2 2 3 1

 الشروط

 ــاتطلب– 4 2 1 1 1 

 عروض

 إشكاليات – 5  1 5 2 2

 قانونية أو عملية

  إتفاقات– 6  1 0 0 

  الدرسات- 7  0 0 8 6

 اــــوع 12 12 15 17 11
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 الجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثاني

   
 الوظيفة القضائيةالوظيفة القضائيةالوظيفة القضائيةالوظيفة القضائية
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 الجزء الثاني الجزء الثاني الجزء الثاني الجزء الثاني 

 

 يفة القضائيةيفة القضائيةيفة القضائيةيفة القضائيةالوظالوظالوظالوظ

 

 

 جويلية  18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60 بصدور القانون عدد     2005متيزت سنة   

 املتعلّق باملنافسة   1991   جويلية 29 املؤرخ يف    64 املنقّح واملتمم للقانون عدد       2005

فمن ناحية  .  واألسعار ، والذي دعم الصالحيات القضائية لس املنافسة من عدة أوجه            

دائرة تعهده من خالل منحه حق التعهد التلقائي باحلاالت اليت يتراءى له فيها              توسعت  

وجود ممارسات خملّة باملنافسة ، إىل جانب توسيع دائرة األشخاص الذين خيول هلم               

كما .  التقاضي أمامه بسحب هذا احلق إىل اجلماعات احمللّية واهليئات التعديلية القطاعية            

مت اآلليي إىل املمارسات املخلّة تدعلس املنافسة مبا يدعم دوره يف التصد ةات القضائي

باملنافسة وذلك خاصة من خالل اإلعتراف له بصالحية اإلذن بالنفاذ العاجل اليت تكفل             

ختاذ الوسائل  عدم إستفحال اإلضرار بالتوازن العام للسوق إىل جانب منحه حق آ            

 من شاا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه إىل حني             التحفّظية الالزمة  اليت   

  . البت يف أصل الرتاع
 

بتنوع فقد إتسم     2005لنشاط القضائي لس املنافسة خالل سنة       أما بالنسبة ل  

القضايا من حيث موضوعها و القطاعات املتعلّقة ا و اإلشكاالت القانونية املطروحة             

الس مزيدا من إثراء فقه قضائه بتأكيد ما سبق له إقراره من            وقد إقتضى ذلك من     فيها،  

مبادئ وإستحداث حلول جديدة للمسائل والظواهر املستجدة آخذا بعني اإلعتبار واقع           

مفاهيم رئيسية  املنافسة يف بالدنا وخصوصية املعطيات اإلقتصادية ا متناوال يف كلّ مرة            

 .تهاد وتطويع مبا تقتضيه من إجلقانون املنافسة
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 ا�E,6 ا�ّول
 ا����Vص

 

   
 

إقرارا من الس ملبادئ ذات صلة بإختصاصه بالنظر فيما            2005شهدت سنة    

ومن هذه املبادئ ما كان ذا صلة حبدود اإلختصاص احلكمي          .  يعرض عليه من قضايا     

      ا خالل سنة   كما كانت بعض القضايا اليت نظر فيه      )  الفقرة األوىل   (للمجلس بوجه عام

ـّة            2005  مناسبة ملزيد توضيح جماالت نظره يف املمارسات املنسوبة إىل املنشآت العمومي

 ).الفقرة الثّانية ( 
 

 :  احلدود العامة لإلختصاص احلكمي لس املنافسة -الفقرة األوىل
  

  مناسبة للمجلس لبيان سبيله إىل     2005  كانت بعض القضايا املتعهد ا خالل سنة         

تقصي إختصاصه بالنظر يف القضايا ، إىل جانب تأكيد موقفه القائم على إتساع هذا               

 .النظر ليشمل كافّة املمارسات ذات التأثري على السوق الراجعة إليه بالنظر 
 

1  .  ت من إختصاصه احلكميلس يف بيان منهجه عند التثبوقد متّ ذلك منه .إجتهد ا 

 الذي إستخلص   5196 يف القضية عدد     2005   ديسمرب 31در بتاريخ   مبناسبة حكمه الصا  

فيه إختصاصه بالنظر يف القضية من كون الدعوى تتسلّط على أعمال وتصرفات تندرج             

ضمن األنشطة اإلقتصادية ذات العالقة بعمليات اإلنتاج أو التوزيع او اخلدمات وأنّ              

فسة على النحو الوارد بالفصل اخلامس من        موضوعها يتعلّق باملمارسات املخلّة باملنا    

قانون املنافسة واألسعار وذلك بقطع النظر عن مآل مزاعم املدعي اليت يتم البت فيها عند 

 .التطرق إىل األصل 
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وما محل الس على تضمني حيثيته هذه العبارة األخرية هو ما يثريه اجلدل بشأا              

كام الصادرة عنه يف هذه املادة وعن غريه من اهليئات          من إختالف تلمس آثاره يف األح     

ويتعلّق األمر بتحديد املوقع الذي يتم فيه البت يف املمارسات املزعوم           .  التعديلية األجنبية   

ذلك أنّ بعض األطراف املدعى إليها قد دأبت على الدفع . إخالهلا باملنافسة إثباتا أو نفيا 

إستنادا إىل خروج املنازعات حبكم موضوعها أو طبيعة         بعدم إختصاص الس ليس     

األعمال اليت تتصل ا عن جمال نظره ، وإنما مبقولة أنّ األفعال املستند إليها ليست ثابتة                

 .أو أنه ال تتوفّر كافّة عناصر إعتبارها ممارسات خملّة باملنافسة 
 

وع الدعوى وطبيعة   موض:  وقد اهتدى الس إىل وجوب التمييز بني مسألتني          

املمارسات املثارة وتتم مناقشته وجوبا عند النظر يف اإلختصاص احلكمي ، ومسألة              

ثبوت األفعال املنسوبة إىل الطّرف املدعى عليه من عدمه و ينظر فيها عند البت يف أصل                

 .القضية 
 

ائرة تعهده إىل   أكّد الس من ناحية أخرى فقه قضائه السابق القائم على توسيع د             .  2

 :كافّة املمارسات اليت يثبت أنّ هلا تأثريا على السوق الراّجعة إليه بالنظر 

 من ذلك موقفه خبصوص املمارسات اليت تنسب إىل أطراف أجنبية وتكون ذات               -

 29إنعكاس على التوازن العام للسوق الوطنية ، وقد أفصح عنه مبناسبة نظره بتاريخ                

 اليت تعلّقت وقائعها برتاع بني شركة تونسية         4160 القضية عدد      يف  2005ديسمرب  

لتوزيع العطورات الرفيعة ومزود هلا أجنيب قرر قطع عالقته التجارية معها مفضال التعامل             

وقد دفع نائب   .  حصريا مع شركة تونسية أخرى منافسة هلا بالسوق املرجعية املذكورة           

 النزاع عن أنظار جملس املنافسة مبقولة أنه يضم شركات أجنبية            امع األجنيب خبروج  

وأنّ عالقاته بالشركة املدعية مل تكن مقننة وقد متّ قطعها إلخالل هذه األخرية بإلتزاماا              

وأنّ ذلك ال يشكّل حبال إستغالال مفرطا ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء              

 .منها 
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يف قول الس يف إختصاصه أنه ميتد إىل كلّ املمارسات املخلّة حبرية             وقد جاء   

 اليت تنال من آليات السوق وحسن سريها مهما كان مصدرها ، دون متييز               واملنافسة أ 

بني املؤسسات املنتصبة بالتراب الوطين وتلك اليت تتواجد خارجه مىت ثبت أنها متارس              

 .ق الداخلية نشاطها أو جانبا منه بالسو
 

وآستخلص الس تطبيقا للمبدإ املذكور أنه خمتص بالنظر يف املنازعة طاملا أنّ             

امع املدعى عليه يقوم بتصدير العطورات الرفيعة احلاملة لعالماته إىل تونس األمر الذي             

  .جيعله ميارس جانبا من نشاطه كمزود بالسوق الداخلية التونسية 
 

. ك موقف الس خبصوص حدود الدعوى ودور األطراف يف رسم معاملها              كذل  -

  يف القضية عدد     2005 نوفمرب   10وقد ذكّر به الس مبناسبة حكمه الصادر بتاريخ         

 معيدا ما استقر لديه من أنّ رفع الدعوى أمامه جيعله يتعهد بالسوق موضوع               5181

 واملطاعن واألسانيد واألسباب املثارة ، ودون        القضية برمتها دون التقيد بالطّلبات    

اإلقتصار على األطراف الواردة أمساؤهم بالعريضة مبا خيول له التوسع يف الدعوى              

 اإلقتصادي ظام العاموخدمة الن . 
 

 

 :   جماالت تعهد الس برتاعات املنشآت العمومية -الفقرة الثّانية 
 

وقد أتاح له   .   قضايا ضد منشآت عمومية      2005رفعت إىل الس خالل سنة      

ذلك بيان احلاالت اليت ال تدخل فيها تلك النزاعات ضمن مرجع نظره لتمييزها عن                

 .الصور اليت تتصل مبمارسات خملّة باملنافسة 
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تعهد الس  ،    2005 ماي   19 الصادر فيها حكمه بتاريخ      4164ففي القضية عدد      .  1

ها ملستشار  ربسبب ما نسب إليها مبناسبة إختيا     "  إمسنت برترت     "  بشكاية ضد شركة  

جبائي من إجراء إستشارة متضمنة لشروط متييزية غري منصوص عليها بالنصوص              

 ابطة لشروط ممارسة مهنة مستشار جبائيالض . 
 

 )جديد    (8وبعد أن ذكّر بكون املّدعى عليها منشأة عمومية على معىن الفصل             

 املتعلّق باملسامهات واملنشآت العمومية     1989 فيفري   1 املؤرخ يف    9ون عدد   من القان 

وبأنها تعد بصفتها تلك مشتريا عموميا إقتضاء بأحكام الفصل األول من األمر عدد               

  ، خلص الس إىل بيان موقفه القائم على أنّ            2002 ديسمرب   17 املؤرخ يف    3158

اجياته دف إبرام صفقة عمومية فإنه ال يتعاطى نشاطا         املشتري العمومي عندما حيدد ح    

إقتصاديا يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات ، بل يقوم بأعمال قانونية تندرج ضمن              

ومن مثّة إنتهى الس إىل أنّ      .  إختصاصات التسيري اليت تنظّمها نصوص تشريعية وترتيبية        

 احملتملني يف إطار صفقة عمومية ال يعد ممارسة خملّة          فرض شروط متييزية بني املشاركني    

 .باملنافسة األمر الذي يتجه معه التصريح بعدم اإلختصاص 
 

 يف  2005 سبتمرب   29كما أكّد الس موقفه املذكور يف حكمه الصادر بتاريخ           

ة من   وذلك خبصوص شكاية ضد املؤسسة التونسية لألنشطة البترولي        5149القضية عدد   

 . أجل إعراضها عن تطبيق قواعد املنافسة املنصوص عليها باألمر املنظّم للصفقات العمومية 
 

ال خيتص بالنظر يف صحة اإلجراءات اليت       أنه  وقد رأى الس يف هذه القضية أيضا        

تتخذها الذّوات العمومية إلسناد الصفقات العمومية ، ضرورة أنّ هذا الصنف من               

لطةالنة قضاء جتاوز الساملنتصب يف ماد زاعات يندرج ضمن إختصاص القاضي اإلداري  . 

 

غري أنّ ذلك مل مينع الس من إعالن إختصاصه بالنظر يف قضايا مرفوعة ضد منشاة      .  2

 . عمومية عندما كانت تدخل يف جمال نظره 
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 2005جوان  2اريخ   الصادر فيها حكمه بت    4171من ذلك موقفه يف القضية عدد       

خبصوص شكوى مقدمة ضد املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية من أجل قيامها بنشر             

إعالنات قانونية ختص تكوين شركات تباشر مهنة مستشار جبائي على وجه غري               

 قـانونـي . 
 

نّ ففي هذه القضية دفع نائب املؤسسة املشار إليها بعدم إختصاص الس مبقولة أ            

 من قانون املنافسة واألسعار ال      5املمارسات املخلّة باملنافسة واملنصوص عليها بالفصل       

يفترض حصوهلا إالّ بني مؤسسات متارس نفس النشاط وأنه ال وجود ملنافسة بني                

 .مؤسسات جمال كلّ منها بعيد عن جمال األخرى 
 

ن املنافسة واألسعار    من قانو  5وجوابا على ذلك رد الس بأنّ عبارة الفصل          

جاءت مطلقة يف منع مجيع املمارسات املخلّة باملنافسة مهما كان مأتاها أو مصدرها              

وبقطع النظر عن الطّبيعة القانونية ألطراف النزاع أو القطاع الذي ينتمون إليه ، وهو ما               

 اإلخالل  يتماشى مع عمله الذي استقر بإطّراد على تعقّب كلّ املمارسات اليت من شأا            

 اإلقتصادي ظام العامبالن. 
 

 5181كما ظهر موقف الس من هذه املسألة مبزيد من اجلالء يف القضية عدد               

وقد تعلّقت وقائع هذه القضية بقيام الصيدلية         .  2005 نوفمرب   10احملكوم فيها بتاريخ    

كون حاصال على رخصة    املركزية للبالد التونسية  بتوريد وتوزيع دواء بيطري دون أن ي          

ترويج وال تأشرية توريد مبا أخلّ بالتوازن العام للسوق وأضر باملصنع احمللي الوحيد ملثيل              

 .ذلك الدواء  
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وما مييز موقف جملس املنافسة يف هذه القضية هو أنه مل يقتصر على إقرار مبدإ                

ىت صدرت عن الذّوات العمومية ، بل       إختصاصه بالنظر يف املمارسات املخلّة باملنافسة م      

توقّف عند نشاط هذه الذّوات برمته مقيما متييزا بني ما كان من أعماهلا ذا صبغة إدارية                

حبيث خيرج عن أنظار الس،  وما غلبت صبغته اإلقتصادية حبيث حيتمل إخضاعه               

 .لقواعد املنافسة 

 قانون املنافسة واألسعار ال يتقيد      و قد كان يكفي الس لبيان موقفه التذكري بأنّ        

باملعيار العضوي وال بطبيعة املؤسسة أو شكلها ، وأنه يكتفي بثبوت ممارساا كلّيا أو               

 . جزئيا لنشاط إقتصادي يندرج يف قطاع تنافسي يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات 
 

 تفاصيل نشاط املنشأة    غري أنه أراد ملوقفه مزيدا من الوضوح ، فبحث عنه يف           

وأضاف أنّ النظام القانوينّ  التونسي املتعلّق بقطاع األدوية يعتمد          .  العمومية حملّ النزاع    

على الفصل بني سلطة إتخاذ القرارات املتعلّقة برخصة الترويج أو منح التأشرية اليت               

 إدارية ال والية لس     تتخذها مصاحل وزارة الصحة واهلياكل التابعة هلا وهي قرارات         

املنافسة عليها ، ومهمة البيع والشراء والتوزيع اليت تضطلع ا الصيدلية املركزية ، وهي              

مهمة جتعلها خاضعة لقانون املنافسة والقواعد اليت تسوسها إالّ مىت إقتصر دورها على              

ألحكام التشريعية أو   تنفيذ املقررات اإلدارية أو كان تصرفها نزوال عند مقتضيات ا           

الترتيبية ، أما إذا تصرفت خارج ذلك اإلطار وكان العمل اإلقتصادي الذي أتته منفصال              

 .وغري متصل بقرار إداري فإنها تصبح خاضعة لقانون املنافسة وإىل رقابة جملس املنافسة 
 

قد تصرفت وفقا   وبالرجوع إىل وثائق امللف ثبت للمجلس أنّ الصيدلية املركزية          

إلرادا املنفردة كأي مؤسسة إقتصادية عاملة يف السوق بأن قامت بتوريد وتوزيع دواء             

بيطري دون أن يكون حاصال على رخصة ترويج وال على تأشرية توريد ، وأنّ تصرفها               

املذكور مل يكن نزوال عند أحكام تشريعية أو قرارات إدارية آمرة بدليل أنّ السلط                

 .لعمومية قد تدخلت الحقا لسحب ذلك الدواء ا
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 املؤرخ يف   1990 لسنة   105وألنّ الصيدلية املركزية تتمتع مبقتضى القانون عدد        

  بإحتكار توريد األدوية ، فقد عرج الس على هذا اإلمتياز وأكّد أنه 1990 نوفمرب 26

ها من واجب التقيد بقواعد املنافسة      ليس من شأنه أن يعفيها إزاء حرفائها واملتعاملني مع        

. واحلرص على عدم إقتراف أفعال ختلّ باملنافسة وتضر مبصاحل املستهلك واملنافسني              

لذلك إعترب الس أنّ الصيدلية املركزية حني أقدمت على توريد وتوزيع دواء ال جيوز               

ملصنع احمللّي الوحيد لذلك    توريده ، تسببت يف اإلخالل بالتوازن العام للسوق وأضرت با         

 .الدواء 
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إقتضت بعض الدفوع الشكلية املثارة يف القضايا اليت نظر فيها الس خالل             

 أن يبين موقفه من مسائل ختص كيفية تقدير شرطي الصفة واملصلحة              2005سنة  

كبيان موقفه من مفهوم املؤسسة اإلقتصادية وإرتباطه بأهلية        )  فقرة أوىل ال(للقيام أمامه   

 .)  الفقرة الثّانية(التقاضي لديه 

 

  حتديد شرطي الصفة واملصلحة للقيام أمام جملس املنافسة : الفقرة األوىل
 :أفصح الس عن موقفه من هذه املسألة بوضوح بأن أكّد ما يلي 

من قانون املنافسة   )  جديد    (  11تم أمامه طبقا للفصل     أنّ تقدير شرط الصفة ي     -

 .واألسعار

أنّ تقدير شرطي الصفة واملصلحة يكتسي يف نظره خصوصية بفعل طبيعة قانون             -

 ظام العاما ذات مساس بالناملنافسة وكو. 

 

 4171فبخصوص املسألة األوىل أثري لدى الس مبناسبة نظره يف القضية عدد                .  1

 دفع مأخوذ من خرق الدعوى ألحكام        2005 جوان   2ر فيها حكمه بتاريخ     الصاد

 من جملّة املرافعات املدنية والتجارية بزعم إنتفاء صفة القيام ضد املطبعة الرمسية 19الفصل  

 .إلنعدام العالقة بني نشاطها ونشاط املدعية 

رفوعة أمامه متحص على    وجوابا على ذلك بين الس بأنّ الصفة يف النزاعات امل         

من قانون املنافسة واألسعار ضرورة أنّ عنصر الصفة ال ينظر          )  جديد    (  11ضوء الفصل   

إليه من جهة القائم بالدعوى ، وأنّ أحكام الفصل املذكور حددت األطراف املخول هلا              

ملهنية ذلك احلق وهي الوزير املكلّف بالتجارة واملؤسسات اإلقتصادية واملنظّمات ا            

والنقابية وهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية وغرف الفالحة والصناعة والتجارة           

 لقائيد التباإلضافة إىل جملس املنافسة يف حاالت التعه. 
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و تأسيسا على ذلك انتهى الس إىل رد الدفع مستندا إىل كون املدعية يف تلك               

 . املهنية القضية تعد من بني املنظّمات
 

أما بالنسبة لكيفية تقدير مدى توفّر شرطي الصفة واملصلحة للقيام فقد أفصح عنه               .  2

وميكن تلخيص      .  2005 ديسمرب   29 بتاريخ   5174الس مبناسبة نظره يف القضية عدد       

 :موقفه من هذه املسألة بإرجاعه إىل عملية إستدالل ذات أربعة مراحل 

فة واملصلحة وإن كانا ركنني الزمني لقبول الدعوى من جهة الشكل    إنّ شرطي الص   –أ  

إالّ أنّ تقديرمها ليس واحدا يف خمتلف أصناف القضايا بل يتم وفقا لطبيعة الدعوى                

وموضوع النزاع وكون املصلحة املراد الدفاع عنها فرعا من قاعدة أمشل ذات مساس              

 ظام العامبالن. 

ة وآليات النزاع املناط به يسمو عن جمرد عالقات التجار ليبحث            إنّ قانون املنافس   –ب  

 ظام العاميف ردع األعمال املخلّة باملنافسة وأنّ القواعد اليت حيتكم إليها ذات صلة بالن. 
 

 11 إنّ الدعوى من أجل اإلخالل بقواعد املنافسة هي دعوى مفتوحة طبقا للفصل              –ج  

األسعار الذي جعل حق حتريكها شامال ملختلف األطراف        من قانون املنافسة و   )  جديد  (

 .ذات املصلحة فيها 

  .       إنّ املصلحة يف هذا الصنف من القضايا عنصر داخل ضمن صفة القيام –د 
 

 إرتباط أهلية القيام لدى الس مبفهوم املؤسسة اإلقتصادية : الفقرة الثّانية 

 

 ا جملس املنافسة مسألة إنعدام أهلية بعض         أثريت يف بعض القضايا اليت تعهد     

وقد تعلّق األمر بالدفع بإنعدام أهلية القيام بالنسبة موعات       .  األطراف يف التقاضي لديه     

من احملامني ممن رفعوا قضايا ضد شركات للخربة يف احملاسبة بسبب ما نسبوه إليها من                

 ة دون وجه حقمباشرة اإلستشارة القانوني. 
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 من كون احملامي ال يعترب مؤسسة       5176وجوابا على دفع مثار يف القضية عدد        

  مبا دأب عليه عمله      2005 سبتمرب   29إقتصادية ، ذكّر الس يف قراره الصادر بتاريخ         

من إعتبار أنّ مفهوم املؤسسة اإلقتصادية ال يتحدد وفقا ملعايري قانونية حبتة وإنما إستنادا              

من )  جديد    (  11عايري إقتصادية وما يترتب عن ذلك من كون أحكام الفصل            إىل م 

قانون املنافسة واألسعار تنطبق على مجيع الشركات والتنظيمات والتجمعات وكلّ            

الذّوات الطّبيعية أو اإلعتبارية بقطع النظر عن طبيعتها وشكلها وعما إذا كان وجودها              

من أنشأها ويسيطر عليها خواص أو أشخاص عموميون مىت         قانونيا أو واقعيا أو كان      

 . ثبت أنها متارس نشاطا إقتصاديا يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات
  

وانطالقا من ذلك إستخلص الس أنه طاملا أنّ احملامي ميارس نشاطا إقتصاديا             

من وجهة نظر قانون املنافسة     يتمثّل يف تقدمي خدمات إىل احلرفاء مبقابل ، فإنه يعترب            

  . 1مؤسسة إقتصادية يتمتع بأهلية القيام أمام جملس املنافسة على معىن الفصل املشار إليه 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
  .2005 جوان2 الصادر حكمه فيهما بتاريخ 5178 و5177 تبنى الس نفس املوقف يف القضيتني عدد  1
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سعار أنّ املشرع   من قانون املنافسة و األ    )  جديد    (  5يتبين بالرجوع إىل الفصل      

 أصناف يسهر جملس املنافسة على      خبمسةمنع عدة ممارسات خملّة باملنافسة ميكن إحلاقها        

 : ردعها و هي

 اإلتفاقات الصرحية أو الضمنية غري املربرة،  •

  على السوق ،اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة  •

 ،وضعية تبعية اقتصادية •

 تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض  •

 لعقود احلصريةا •

 

 ثالثة  2005و يثري التمعن يف القضايا اليت خاض الس يف أصلها خالل سنة              

 :مالحظات 

 . تعهد الس بقضية ختص تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض -

 تعهد الس بقضية يتعلّق موضوعها بإتفاق حصري مل حيز موافقة الوزير املكلّف             -

  2005 جويلية   18 املنافسة واألسعار مل يعد منذ تنقيحه يف         بالتجارة ، رغم أنّ قانون    

 .يعترب ذلك يف حد ذاته ممارسة خملّة باملنافسة 

تعهد الس بقضايا تتعلّق مبمارسة بعض األنشطة بصفة غري قانونية ، آنتهت               -

مجيعها بالرفض ، ألنّ حجم العمليات املشتكى منها كان يف كلّ مرة من الضآلة              

 جعلها عدمية التاثري على حرية املنافسة يف السوق املرجعية هلا وعلى توازا             حبيث

 العام. 
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أما بقية القضايا فإنها تعلّقت باملمارسات اليت آعتاد الس النظر فيها وخاصة             

            وق أو لوضعيفاقات املخلّة باملنافسة واإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على السة منها اإلت

 .  تبعية إقتصادية
  

 اإلتفاقات املمنوعة: الفقرة األوىل

 

و قد . إىل اإلدانةا  باتفاقات ممنوعة و انتهى فيه ثالث قضايا تعلّقتنظر الس يف  

تعلّقت األوىل بإتفاق بني شركة تونسية وأخرى مرتبطة ا أجنبية بغاية تسويق دواء               

توريد أنواع مقلّدة من     يف قطاع    ا فقد انعقدت   والثّالثة انيةأما الثّ بيطري بالسوق التونسية    

 .البلّور األمامي للسيارات بغاية توزيعها بالسوق املوازية 
 

تأكيد الس ملنهجه القائم    :  2005نوفمرب  10بتاريخ  احملكوم فيها   5181القضية عدد     -  أ

  : لقرائن إثبات اإلتفاقات الضمنية باستعمال منهجية تظافر اعلى 
 

تعلّقت وقائع القضية بدواء بيطري مضاد للحشرات الباطنية واخلارجية عند            

األبقار واألغنام يسوق يف شكل حقن وخيضع إىل ترخيص مسبق يأخد شكل رخصة              

ومتنح الرخصة املذكورة ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد بقرار مشترك من            .  الترويج  

 والوزير املكلّف بالفالحة وذلك بعد أخذ رأي اهليئة الفنية            وزير الصحة العمومية  

 .لإلختصاصات الصيدلية 
 

ّ  مريال             الفرنسية اليت  "  وقد كانت السوق املرجعية املذكورة حتت هيمنة خمابر

، وذلك إىل غاية حصول       "   %  1إيفوماك  "  كانت تروج ا دواء بيطريا حتت تسمية        

على قرار يف املعادلة مسح هلا بترويج دواء بديل مصنع           "  ماديفات  "  الشركة التونسية   

وطبقا لنظام التجانس املعمول به يف النظام التونسي        "  .  إيفارماكتيل  "حملّيا حتت تسمية    

 " .مريال " الذي تنتجه خمابر  "  % 1إيفوماك " لألدوية متّ حتجري توريد دواء 
 



 41

 

 

حاصلة على رخصة ترويج لدواء آخر حتت إسم        كانت  "  مريال  "  غري أنّ خمابر    

وهو دواء يف شكل حقن مضاد للحشرات الباطنية واخلارجية صاحل            "  إيفوماك د   "

لذلك مل يتسن تسويقه بتونس يف ظلّ توفّر الدواء التونسي           .  لإلستعمال للبقر فقط    

ة الصحة رفضت   املشار إليه والذي يصلح لالبقار واألغنام معا ، كما أنّ مصاحل وزار            

طلبها تغيري دواعي إستعمال ذلك الدواء األجنيب ليصبح شامال لألغنام أيضا بإعتبار أنه             

مل يكن متحصال على رخصة ترويج لذلك الغرض حتى يف بالد املنشإ كما مل يكن                 

 وقد كان .  يستعمل لألغنام يف بلدان هلا عراقة يف تربيتها مثل أستراليا ونيوزنلندا وغريها             

رفض تروجيه يف تونس لذلك الغرض مبناه أيضا احلرص على محاية املستهلك نظرا               

إلحتواء ذلك الدواء على مكونات كيميائية ال تقدر إالّ أجسام األبقار على إمتصاصها             

على عكس األغنام اليت ال تستطيع التخلّص من رواسبها بسهولة مبا خيشى معه على                

" ب أس أ الطبية     "غري أنّ ذلك مل مينع  شركة        .  ومها  صحة املستهلك إن هو تناول حل     

بواسطة "  إيفوماك د   "  من خالل الدعاية لدواء     "  مريال  "  من التصرف يف حق خمابر      

مذكّرات وجهتها للمهنيني نصت ا على أنه يتطابق من حيث دواعي إستعماله مع دواء  

وقد أدى هذا الصنيع املتحايل إىل ضرر . الصاحل لألبقار واألغنام معا  "  % 1إيفوماك "  

اليت اخنفضت مبيعاا خالل الثّالثي الثّالث لسنة        "  ماديفات  "  حلق الشركة التونسية    

  األمر الذي محلها على رفع دعواها إىل جملس املنافسة ضد املدعى     %  81 حبوايل   2004

 إقتراف ممارسات خملّة    من أجل "  شركة ب أس أ الطبية       "و  "مريال  "عليهما خمابر   

باملنافسة تتعلّق باملشاركة يف ترويج الدواء املشار إليه ويف اإليهام بأنه صاحل لألغنام مما               

 .أثّر على حسن سري السوق وعلى حرية املنافسة فيها 
 

و تكمن خصوصية هذه القضية يف طبيعة وسيلة إثبات اإلتفاق املنسوب               

و يتبين من تفحص القرار، أنّ الس التجأ إىل منهجية تظافر           .  للمؤسسات املدعى عليها  

 القرائن لريسي قناعته ، معلّال جلوءه إىل وسيلة اإلثبات تلك، بأنّ التواطأ بني املؤسسات 
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تعتمد بالضرورة على   اإلقتصادية يتخذ أشكاال خمتلفة و يتجلّى يف مظاهر متعددة،            

القرائن ،  تظافر   إىل   باللّجوءإالّ   إثباا يف أغلب احلاالت      الكتمان واملراكنة وال ميكن   

إذا أخذت منفردة ومبعزل عن      يف حد ذاـا و      هاحتى و إن مل تشكّل كلّ واحـدة من       

 .  دليال قاطعا على وجود عملية التفاهمالبقية ،
 

ن ذكر  وقد إنطلق الس من بيان أوجه العالقة بني املؤسستني املدعى عليهما بأ           

رغم وجودها  "  الطبية.  أ.س.شركة ب "أنه قد برز من الوثائق املظروفة بامللف أنّ           

، فإنها تولّت التنسيق    "  مريال"كمؤسسة إقتصادية قائمة بذاا ومستقلّة قانونا عن خمابر         

القيام نيابة عنها باملساعي    "  مريال"معها والتصرف يف حقّها ، كما أوكلت إليها خمابر          

زمة لدى السلط اإلدارية للحصول على التراخيص الضرورية وعهدت إليها مبهمة            الالّ

التعريف بذلك الدواء احملظور وإبراز خاصياته لدى املوزعني واملهنيني من البياطرة ، وهو             

ما يشكّل عملية تفاهم بني املؤسستني تكتسي صبغة التواطئ على تسويق دواء بيطري              

وق التونسية رغم عدم حصوله على رخصة الترويج املستوجبة بالس. 
 

كما استند الس ملزيد بناء يقينه بوجود عملية التفاهم إىل مؤشر كشف عنه سري       

القضية لديه ، وهو تنسيق املؤسستني املذكورتني إلعداد وسائل دفاعهما أمامه وهو ما              

 املمثّل القانوين لشركة      عن 2005 ماي   12إستشفّه من املراسلة الصادرة بتاريخ       

واملوجهة إىل جممع احملاماة واإلستشارة واليت طلب فيها منه تولّي           "  الطبية.  أ.س.ب"

ويعد هذا النهج يف مجع     "  .  مريال"الطبية وخمابر   ."  أ.س.ب"الدفاع عن مصاحل كلّ من      

           ظام العامظر ألمهّية دوره يف محاية النلس بالنا لعمل اومحاية   القرائن مهم اإلقتصادي 

اإلقتصاد الوطين بوجه عام من جهة ، ورجوعا إىل طبيعة املنازعات اليت ينظر فيها                

وخصوصية فعل التواطئ اليت ال يفيد معها كثريا الركون إىل وسائل اإلثبات التقليدية              

 .واملتعارفة يف فروع القضاء األخرى 
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ني ، خاض الس يف طبيعة األفعال املتفق وبعد أن استقر لديه التفاهم بني املؤسست

قد عملت على جتاوز املوانع اليت أرستها املنظومة         "  مريال"عليها، فالحظ أنّ خمابر     

القانونية يف تونس وختطّي عقبة املعادلة وحاجز رفض السلط التونسية الترخيص هلا يف              

مال أساليب ملتوية من ذلك     ترويج الدواء البيطري املذكور ، وذلك بأن جلأت إىل آستع         

جبانب " لرأس غنم"أنها أدخلت تعديالت على غالف اللف و نشرة الدواء بوضعها رمسا 

املوجود على نشرة الدواء اليت قدمتها عند حصوهلا على رخصة            "  رأس البقر "رسم  

ء صاحل لألغنام أيضا عوض اإلمتثال ملا جا      "   د   –إيفوماك  "الترويج ، لإليهام بأنّ دواء      

أما دور  .  يف األبقار فقط    "  إيفوماك د "برخصة الترويج اليت حصرت آستعمال دواء        

أ الطبية فقد رأى الس أنه قد تركّز على اإلشهار لذلك الدواء             .  س  .  شركة ب   

 2005 و الثانية سنة 2004وخاصة من خالل توجيهها يف مناسبتني مذكرتني األوىل سنة 

له نفس خصائص "  د –إيفوماك "علمهم فيهـا خطأ ، بأنّ دواء إىل األطباء البياطـرة ت

مبعىن أنه صاحل لألبقار واألغنام معا ، مع ما يف ذلك من مغالطة               "  %1إيفوماك  "الدواء  

 .ملستعملي الدواء وإضرار مبصاحل املستهلك
 

 

و شركة  "  مريال"وبنـاء على ذلك استخلص الس أنّ ما أقدمت عليه خمابر            

من تنسيق وتفاهم يرمي إىل تسويق دواء بيطري مل حيصل على            "  أ الطبية .  س  .  ب  "

رخصة ترويج قد تسبب يف مغالطة املهنيني واملستهلكني وأحلق ضررا باملصنع احمللّي الذي 

األمر الذي يضفي  ،   %  81 حبوايل   2004تقلّص رقم معامالته خالل الثالثي الثالث لسنة        

املؤسستان املذكورتان صبغة املمارسات املخلّة باملنافسة و بالسري        على األعمال اليت أتتها     

العادي للسوق املرجعية املعنية، بآعتبار أنّ تلك األعمال كانت دف إىل إقصاء املصنع             

احمللّي الوحيد لذلك الدواء البيطري، ونتج عنها آختالل توازن السوق، حبيث آرتفعت             

 يف املائة و تراجع نصيب اإلنتاج احمللّي بنفس         80رجعية إىل   نسبة التوريد يف السوق امل    

 . تلك النسبة يف ظرف سنة واحدة
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تأسيسا على ما ذكر، صرح الس مبخالفة األعمال موضوع الدعوى               و

بنشر منطوق  متضامنني    املقتضيات املنافسة و سلّط خطايا مالية على املخالفني و ألزمهم         

 .بصحيفتني يوميتني االقرار الذي يدينهم
 

 : 2005 ديسمرب16بتاريخ احملكوم فيهما حبكم واحد  4158 و4157 عدد تانالقضي  –ب  

شجب اإلتفاقيات الرامية إىل توريد مواد مقلّدة وتوزيعها بالسوق املوازية إلضرارها             

  :بالقطاع املنظّم

" قالميفار"و  " سيفاف" شركتا اشتكت فيهما عريضيت دعوى   تعهد جملس املنافسة ب    

املمارسات اليت يقوم ا بعض املوردين و املتمثّلة خاصة يف استرياد البلّور األمامي             مـن   

ضررا إقتصاديا أحلق ما للـسيارات احلامـل لرموز مقلّدة من اجلمهورية املصرية ، مما           

ر العربية   أنّ البلور األمامي للسيارات املورد من مجهورية مص         ذلك .وآجتماعيا غري مقدر  

رينو (  ألشهر مصنعي السيارات املروجة يف تونس        ارغم أنه حيمل عالمـات ورموز    و  

مقارنة باألسعار املتداولة عند كثريا متدنية  إالّ أنّ أسعاره     )  مرسيدس و غريها   - بيجو   –

 .التوريد من بقية البلدان لنفس املنتوج
  

 مرتبطتان وثيق اإلرتباط إلتحادمها يف      بعـد أن قدر جملس املنافسة أنّ القضيتني       و  

املوضـوع والسبب وقرر ضمهما والقضاء فيهما بقرار واحد خدمة حلسن سري القضاء             

وتفاديا لتضارب األحكام ، فإنه قد أيد يف حكمه منهجه القائم على إعتماد تقنية القرائن 

 بشأا باإلكتفاء بوسائل  وتظافـرها إلثـبات اإلتفاقات الضمنية اليت يصعب بناء اليقني         

كما ربط ذلك بواجب إضطالعه بدوره األكيد يف خدمة التنمية          . اإلثـبات األخـرى     

 .الوطنية 
 

 طاملا أنّ تلك األعمال تتم يف أغلب احلاالت مراكنـة          وقد جاء يف ذلك قوله أنه     

 تربط بينها،   و يف اخلفاء، فإنه يصعب كشفها و اإلهتداء إىل منابعها و إىل احللقات اليت             

األمـر الذي يفرض على هيئات املنافسة تطويع وسائلها ملواكبة هذا الواقع و خاصة من       

حـيث اعتمـاد األدلّة واحلجج واإللتجاء إىل القرائن واملؤشرات اجلدية و املتناسقة اليت     
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 مية إىل ا الرا هلـا أصل ثابت بامللف ، درءا للممارسات املخلّة باملنافسة وحتقيقا لوظيفته           

ضـمان حـسن سـري السوق واحملافظة على النظام العام اإلقتصادي ، خدمة ألهداف               

  .التنمية

 :وخبصوص منهج الس يف إعتماد القرائن فإنه قد متثّل يف هذه القضية فيما يلي  
 

. سعى الس من خالل دور املقررين يف حبث املخالفات إىل تكوين بعض تلك القرائن* 

ـ     بيع قطع غيار     بإحدى حمالّت  يف القضية معاينة قام ا املقرران     ك إعـتماده    مـن ذل

على كميات هامة من البلور الواقي للسيارات، من بينها         الـسيارات أفضت إىل العثور      

،  مرسومـة جبانب عالمة ملصنع مصـري ملنتج فرنسي معروفقطعة حتمل عالمة تابعة 

 .  الشراءةعجز صاحبها عن اإلدالء بفاتور
 

وكيلها اكتشاف نفس تلك البضاعة بنقطة بيع أخرى تلكّأ         كما استند الس إىل     

يف الكشف عن مصدرها كما أنه  عجز عن تقدمي فواتري الشراء متذرعا بأنها لدى               أيضا  

 .احملتسب 
 

دراسة السوق املذكورة آنفا ومن الوثائق املقدمة من         مـن خالل  تأكّـد للمجلـس     * 

ـّرة لدى مركز معـاجلة املعطيـات بوزارة التجـارة          املدع ـى عليهم والعناصر املتوف

و الصناعات التقليدية ومن تصرحيات بعض املتدخلني املضمنة مبحاضر السماع اليت قام            

ــا التحقـيق ، أنّ كمـيـات البلّور األمـامي املورد من مجهورية مصر من قبل                

 .عالمات مميزة قد أدخلت اضطرابا على السوق املعنية املدعـى عليهم و احلاملة ل
 

 :وخبصوص هذا اإلضطراب فقد خلّصه الس يف النقاط التالية 

 موردا لنفس   23 قيام عدد قليل من املوردين ال يتجاوز عددهم الثّالثة من جمموع              -

  .بيةاملنتوج بتوريد كميات كبرية من البلّور األمامي من مجهورية مصر العر
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 هيمنة موردي بلّور السيارات من مصر العربية على سوق البلّور األمامي  املورد                -

  %  52,4 و   2002 سنة   %  67,7باعتبار أنّ نسبة الكميات املوردة من هذا البلد بلغت          

 .  2004  سنة % 85,7 لتصل إلــى 2003سنة 

-  ل الكمي        تدنلع باعتبار أن معدات املوردة من مصر بلغ خالل      ي أسعار توريد هذه الس

  من جمموع واردات     %  61 حوايل   2004 و   2003 و   2002السنوات الثالث األخرية    

  .% 16هذه البضاعة يف حني مل يتجاوز معدل نسبة قيمتها النقدية 

 عدم تنصيص جلّ الفاتورات املسلّمة من طرف املوردين على األداء على القيمة               -

 .املضافة

ألجهزة تصاريح مغلوطة   بناء على   السيارات     من زجاج  قطع  بتوريد  ى عليهم املدع قيام   -

للتفصي من املراقبة الفنية اليت وقع إرساؤها بغرض حتقيق سالمة وأمان            الديوانة وذلك   

 . مستعملي السيارات وخاصة عند احلوادث

تروجيه كبضاعة   تعمد بعض أصحاب احملالّت املوزعة هلذا النوع من املنتوج املقلّد               -

 .أصلية نظرا لكونه خمتوم بعالمات الصنع األصلية 
 

كما تسنى للمجلس أن يستخلص من حماضر مساع املدعى عليهم ومن خالل الوثائق             *  

اليت متكّن من احلصول عليها وجود عالقات عضوية ووظيفة وعائلية بني املوردين املدعى        

نفيذ املفامهـات اليت أدت إىل اإلخالل       عليهم ، سـامهت يف جتسيم تواطئهـم وت       

تأيد لديه ذلك مما الحظه من تعامل مجيع املوردين مع مصنع مصري               كما.باملنافسة  

هلذه املادة مبصر مما يتشكّل معه عنصر جدي يدلّ  آخرين واحد رغم وجود عدة مصنعني

ين بآعتبار أنّ مصادر التزود     هؤالء املورد مجيع  على تبادل املعلومات ووحدة املصاحل بني       

وقد تثبت الس من أنّ السلع املذكورة        .  وأسعار الشراء تعد من األسرار التجارية        

لوحظ أنّ البلّور الذي يصنعه يورد من       وثيقة صادرة عن جممع فرنسي      مقلّدة من خالل    

عالمات اليت  أنه مل مينح أي ترخيص إىل أي شركة مصرية لتصنيع ال           مصر أكّد فيها    

 . ميلكها
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وخبصوص عمليات التوريد الحظ الس أا تتم يف أوقات خمتلفة وحسب نسق              *  

مدروس ، تفاديا إلغراق السوق مما يدلّ على أنّ هذا التصرف ال ميكن أن حيصل إالّ إذا   

انوا كان هناك إتفاق بني املدعى عليهم حتى يتحكّموا يف أسعار البيع ،فضال عن أنهم ك

ريقة يف إيهام   طّالن نفس طريقة الترويج بالسوق الداخلية مع آعتماد نفس            وعتمدي

املستهلك بأنّ هذا الصنف من السلع هو من النوع األصلي وعرضه بثمن زهيد مقارنة              

بأسعار البضاعة املوردة من طرف النيابات واحلاملة لنفس العالمات مع حتديد أسعار             

فسحة املتفق عليها واليت حيددوا كما يشاؤون نظرا للفارق اهلام          البيع يف حدود نفس ال    

 .بني سعر الشراء من مصر وسعر شراء املنتوج املماثل املورد من طرف النيابات 
 

وبعدما استقر له وصف ما ينسب للمدعى عليهم بأنه من قبيل األعمال املتفق              

 أنّ هذا   فذكر.  لى واقع املنافسة بالسوق     عليها ، عمل الس على بيان أوجه تأثريها ع        

 ينذر بالقضاء على الصناعة     باتاملنحى الذي اتخذته سوق البلّور األمامي للسيارات         

الوطنية يف هذا القطاع و إىل خلق وضعية إحتكار ميارسها بعض اخلواص انطالقا من               

علن، و هو أمر إن     السوق املوازية و يتحكّم يف حبك خيوطها أشخاص ال يعملون يف ال           

حتقّق فإنه سوف يقصي كلّ حماولة لإلستثمار يف ذلك اال، ألنّ أعباء السوق املوازية              

 .ال تقاس بأعباء املؤسسات الناشطة يف القطاع املنظّم
 

قد كان ذلك حيتاج من الس تعريفا للسوق املوازية ، يقطع به مع ما حييط                و  

" السوق املوازية " أنّ عبارة    عد يف اإلحاطة ا ،  فذكر      ذه العبارة من تعميم ال يسا     

تنسحب على كلّ األنشطة غري القانونية اليت تدر على أصحاا أرباحا غري مصرح ـا              

و املتعلّقة بسلع أو خدمات غري حمرمة يف حد ذاا، و يعين ذلك أنّ هذا  القطاع يشمل                  

اؤهـا عن املصاحل اإلدارية مبا يف ذلك اجلبـائية        كلّ املعامالت اإلقتصادية اليت يتم إخف     

و اجلمركية و اإلجتماعية، حبيث أنها ال تربز يف اإلحصائيات الرمسية لكوا حتدث               

  .خارج إطار القانون
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 بني  هأنه ال بد من التمييز صلب     كما أضاف يف وصف هذا القطاع غري املنظّم ب         

 :صنفني خمتلفني 

األنشطة غري املصرح ا اليت ميارسها بعض األفراد خارج األطر           ق ب يتعلّ صنف أول    -

القانونية، بغية احلصول على لقمة العيش و هي أعمال ترجع بالنظر إىل اختصاص               

هياكل عمومية وهيئات أخرى، باعتبارها ال تؤثّر على حسن سري السوق و توازناا              

دمات و السلع املقدمة و بالتايل فإنها غري        العامة نظرا لضعف قيمتها و تدني جودة اخل       

قادرة على التأثري ال على السوق و ال على نشاط املؤسسات اإلقتصادية اليت تعمل بصفة 

 .شرعية ، لذلك فهي خترج عن دائرة آختصاص جملس املنافسة

مواقع  يف متدخلني و أشخاص ميلكون قوة مالية أو إقتصادية أو             ن يتمثّل نف ثا وص  -

تؤهلهم آلحتالل موقع هام بالسوق و ربط عالقات مع القطاع املنظّم إىل درجة                

اإلعتماد على جزء منه، مثلما حصل يف القضية الراهنة و ذلك لكسب نصيب أكرب من               

 .السوق على حساب املؤسسات املعلنة
 

 ريبعد أن فرغ من ضبط إطار القضية ، خلص الس إىل بيان أوجه تأث                و   

 :املمارسات موضوع الدعوى املاثلة على آليات السوق وفقا للتشخيص املوايل 
 

 إنّ تنامي التجارة املوازية ينجر عنه أنّ جانبا من وسائل اإلنتاج و خاصة منها عنصر                -

 ي إىل اخنفاض نسبة النموا يؤدمم ،ل من اإلقتصاد املنظّم إىل اإلقتصاد اخلفيالعمل، تتحو

ة و يعطي أرقاما خاطئة حول تلك النسبةاحلقيقي. 
 

 على املنافسة، باعتبار أنّ املؤسسات و األشخاص الذين ال          ا سلبي ا أنّ هناك انعكاس   -

يتحملون األعباء اجلبائية و اإلجتماعية وال حيترمون املوجبات القانونية املتعلّقة بالسالمة           

ن ينشطون يف القطاع الرمسي و ميكنهم       أو محاية احمليط تكون تكاليفهم أقلّ من الذي        

بالتاّيل عرض سلعهم بأسعار مفرطة اإلخنفاض جتلب هلم احلرفاء الذين تستقطبهم تلك            

األسعار، مما يهدد وجود املؤسسات اليت تعمل يف إطار الشرعية و يدفع البعض منها إىل               

 .تالشي و اإلندثارالسقوط يف استعمال نفس األساليب أمال يف البقاء و خوفا من ال
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 أنّ إقبال احلرفاء على القطاع غري املنظّم يتم على حساب ميزانية الدولة و اهلياكل                -

العمومية و يتسبب يف احلطّ من مداخيلهــا اجلبائية مما يترتب عنه تقليص                

 .النفقــات و اإلستثمارات العمومية و تراجع نسبة النمو اإلقتصادي

مداخيل الدولة حيد من إمكانياا و قدرا يف توزيع الثروات و بالتايل من     أنّ اخنفاض    -

دورها اإلجتماعي، األمر الذي يترتب عنه عادة اإللتجاء إىل الترفيع يف نسبة األداءات أو 

إحداث أداءات جديدة لتغطية النقص احلاصل يف املداخيل مما يؤثّر سلبا على مداخيل              

و املؤسسات و يدفعهم إىل اإلقبال أكثر فأكثر على القطاع غري            األشخاص الطبيعيني   

املنظّم و حيقّق بالتايل استمرارية و تنامي اإلقتصاد املوازي مع كلّ ما حيمله من سلبيات،               

ال سيما و أنّ إثقال كاهل املؤسسات اليت تعمل يف إطار الشرعية باألعباء، هو عنصر                

ـّص من اإلستثمارات اليت   .ال ميكن بدوا حتقيق أهداف التنميةيقل
 

أنّ املدعى عليهم بتعاملهم يف السوق املوازية وبناء على كلّ ذلك انتهى الس إىل  

 آكتسبوا تفوقا قاطعا و غري مربر على منافسيهم املنتمني إىل           قدوآستعماهلم ألساليبها،   

رامي إىل اإلخالل بقواعد     نتيجة للتواطئ الذي مجع بينهم وال       وذلكالقطاع املنظّم،   

 مبا برر من قانون املنافسة واألسعار )  جديد  (5املنافسة على النحو الوارد بأحكام الفصل       

 . خبطية مالية مع توجيه أمر إليهم بوضع حد لتلك املمارساتهممعاقبة كل واحد من
 

 :عقود اإلمتياز و التمثيل التجاري احلصري: الفقرة الثّانية

حتجري عقود التمثيل       :2005   ديسمرب 29 احملكوم فيها بتاريخ     4160عدد  القضية  

 : احلصري قبل تنقيح الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار
    

كانت شركة تونسية عرضت فيها بأا      تعهد الس بقضية رفعت إليه من طرف        

اته التجارية من   تتعامل منذ عشرات السنني مع جممع فرنسي من خالل توزيع عالم            

، تاريخ إاء هذه العالقة بسبب      2002الروائح والعطورات العاملية وذلك إىل غاية سنة        

قرار امع وقف املعامالت التجارية معها نتيجة اخنفاض حجمها وتعيني وكيل آخر             
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 وحيد وحصري جلميع معامالته بالسوق التونسية ، وقد متسكت املدعية بأنّ إسناد متثيل            

 . من قانون املنافسة واألسعار5حصري للغري خمالف للفصل 
 

وما كان مييز هذه القضية هو أنه أثناء نشرها متّ حذف املنع البات لعقود اإلمتياز               

والتمثيل احلصري اليت كانت تشكّل أساس القيام ا من دائرة املمارسات املخلّة باملنافسة 

 لسنة  60مبقتضى القانون عدد     املنافسة واألسعار     من قانون  5وذلك إثر تنقيح الفصل     

 . 2005 جويلية 18 املؤرخ يف 2005
 

غري أنّ ذلك مل يصد الس عن النظر يف ثبوت املمارسات املذكورة خالل الفترة 

 املؤرخ  املمتدة بني بداية التعامل احلصري بني املؤسستني املدعى عليهما وصدور القانون          

  أصبح يبيح يف بعض احلاالت تلك املمارسة والذي ليس له           الذي 2005   جويلية 18يف  

 .مفعول رجعي

 الس من التذكري مبوقفه القائم دائما على أنّ         انطلقويف سبيل التثبت من ذلك      

إقامة احلجة على وجود إتفاق خملّ باملنافسة تتوقّف على مدى توفّر العنصر الذّايت الذي              

   ات التسم به عملية            تتفاهم واملتمثّل يف توافق إرادتني أو أكثر على تطبيق سياسة جتاري

معينة والسعي إىل حتقيق أهداف مشتركة وآعتماد سلوك ومواقف موحدة جتاه السوق            

 .واملنافسني اآلخرين

 

وإلثبات ذلك العنصر يف قضية احلال ، رجع الس إىل دراسة السوق وما توفّر               

 رفض امع تزويد احلرفاء بالعالمات الراجعة له من          ستخلص منها ليبامللف من وثائق    

العطورات الرفيعة وتولّيه توجيههم حنو الشركة اليت غدت موزعا وحيدا ملنتوجاته يف              

البالد التونسية ، وهو ما يشكّل يف نظر الس عملية تفاهم عمودية من شأا منع                  

 عن كوا تيسر تقـاسم السوق بني العالمات         املنافسة صلب العالمة الواحدة فضال    

.                                                                                              املختلفة ، األمر الذي يعرقل حرية املنـافسة وال يـخدم مصلحة املستهلك 
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فني املنسوب إليهما اإلخنراط يف     كما استند الس أيضا إلثبات التعامل بني الطر       

عملية التمثيل احلصري إىل حمضر حبث مضمن مبلف القضية تبين من خالله أنّ الشركة              

 املدعى عليها الثّانية قد قامت بتوريد عطورات من امع األجنيب املدعى عليه األول             

نتوجات وقامت   على رخصة رفع وقتية يف هذه امل       2004 جوان   09وحتصلّت بتاريخ   

بتروجيها بالسوق التونسية دون أن تنافسها يف ذلك أي مؤسسة أخرى وهو أمر يؤكّد              

 .التعامل احلصري حسب العالمات اليت تتبعها املدعى عليها يف سياستها التجارية
 

 

 من قانون املنافسة واألسعار كان ينص قبل        5وبعد أن ذكّر الس بأنّ الفصل       

 ه       إدخال التإالّ يف        :  "  نقيح املشار إليه على أن مثيل احلصريمتنع عقود اإلمتياز والت

، "  حاالت إستثنائية يرخص فيها الوزير املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة             

 مل يكونا    ظلّ غياب ذلك الترخيص ، فإنّ كالّ من املدعى عليهما            استخلص أنه يف  

اق على متثيل الثّانية لألوىل حصريا بالسوق التونسية لترويج           ميلكان احلق يف اإلتف    

العطورات الرفيعة وذلك إىل غاية زوال املانع القانوينّ وآستيفاء الشروط املستوجبة ،             

 .وقضى بناء على ذلك بتسليط عقوبة مالية عليهما 
 

 

   :تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض : الفقرة الثّالثة
 

 بقضية واحدة تعلّق موضوعها بتطبيق أسعار مفرطة        2005خالل سنة   تعهد الس   

 5اإلخنفاض ال تعكس الكلفة احلقيقية للمنتوج ، وحكم فيها بقرار ، الصادر بتاريخ               

 .4162 حتت عدد 2005ماي 
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وقد تعلّقت وقائع تلك القضية بقيام إحدى الشركات املزودة  لبعض املؤسسات            

التغذية بتقدمي عروض تتضمن أسعارا مفرطة اإلخنفاض ، تقلّ يف أغلب            التربوية مبواد   

وقد كان الباعث على ذلك رغبة الشركة        .  احلاالت عن مثن الكلفة بثمان مرات      

وبعد ذلك تعمد إىل املساومة     .  املذكورة يف إزاحة منافسيها من الصفقة وضمان الفوز ا        

ألسعار ، مستغلّة عامل الوقت وتأكّد       واملماطلة للحصول من اإلدارة على مراجعة ا       

 .حاجة املشتري العمومي لضمان آستمرار  املرفق الراجع إليه بالنظر
 

ويف هذه القضية أكّد الس أنّ الشركة املشار إليها كانت توجد يف وضع هيمنة              

أسعار ، كما متعن يف     )  مثلما ستأيت عليه يف موقفه من هذا التقرير       (على السوق املرجعية    

الشراء املضمنة بفاتورات الشراء وقارا باألسعار اليت ضمنتها الشركة  املدعى عليها             

بعروضها يف الصفقات ، وآستخلص أنها كانت تعتمد إعادة البيع باخلسارة ملنتوجات             

 .على حالتها بنسبة تتراوح بني أربع وعشر مرات

دمت عليه الشركة املدعى عليها تطبيقا      ويف حتليله  هلذه الوضعية رأى الس ما أق        

ملنهج حمكم كانت ترمي من خالله إىل التفرد بالسوق املعنية لفرض شروطها على               

 .املشترين العموميني وآبتزاز األموال العمومية

وبناء على ذلك قضى الس بإدانة الشركة املذكورة وسلّط عليها من أجل ذلك             

 .خطية مالية
 

   :اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة: رابعة الالفقرة 

 خبمسة قضايا تعلّق األمر فيها باإلفراط يف        2005تعهد جملس املنافسة خالل سنة      

وقد أفصح الس من خالل نظره يف هذه القضايا عن          .  إستغالل مركز هيمنة بالسوق     

حلة أوىل يعىن فيها    مر:  منهج يف تقصي املمارسة املذكورة يتم على مرحلتني متساندتني          

بتقدير مدى توفّر ما ينسب إىل الطّرف املدعى عليه من إحتالل مركز هيمنة على السوق 

املرجعية ومرحلة ثانية يهتم فيها بالوقوف عند إقتران ذلك باإلفراط يف إستغالل ذلك              

 .املركز يف حال ثبوته 
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السوق ذات النظر ، يف حني      وقد انتهى الس يف قضييتني إىل نفي وجود هيمنة على           

 .قضى يف القرارات الثّالثة الباقية بثبوت اهليمنة واإلفراط يف إستغالهلا 
 

  :الس يقضي بإنتفاء مركز اهليمنة على السوق املرجعيةأ ـ 

قضى الس بإنتفاء وضع اهليمنة على مؤسستني تعمل إحدامها يف سوق إنتاج             

 .ثّانية يف سوق توزيع العطورات الرفيعة وتوزيع الياغورت ، وتعمل ال
 

إنتفاء هيمنة    :    2005   ماي 26 الصادر فيها قرار الس بتاريخ       4161القضية عدد   *  

 :على سوق إنتاج الياغورت " أقروماد " شركة 

 
 متثّلت وقائع هذه القضية يف طعن تقدمت شركة منافسة للمدعى عليها املذكورة             

 مع  %  12رية بالتنقيص يف سعة علبة الياغورت بنسبة تساوي         خيص قيام هذه األخ   

احلفاظ على نفس اإلرتفاع مقارنة بعلب الياغورت القدمية وذلك دون إعالم              

 . املستهلك بشكل واضح واإلبقاء على نفس السعر املعمول به سابقا 
 

 

 رغم قيامها   وقد أقر الس يف هذه القضية خبطإ الشركة املدعى عليها ذاكرا أنه           

بالتنصيص فوق العلبة اجلديدة على الوزن اجلديد بنفس شكل وحجم الكتابة السابقة             

وعدم تعمدها إيقاع املستهلك يف اخلطإ بأي عملية إشهارية خاطئة ، إالّ أنه كان عليها               

 117عدم اإلكتفاء بذلك واحلرص على إعالم املستهلك بذلك التغيري وفقا للقانون عدد            

 املتعلّق حبماية املستهلك خصوصا وأنه يصعب على املستهلك         1992ؤرخ يف ديسمرب    امل

العادي التفطّن لذلك التغيري دون وضع العلبتني القدمية جبانب اجلديدة حبكم تشاهما يف 

 .الشكل واملظهر 
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عليها غري أنّ الس ومع جماراته املدعية يف أنّ ما تقدم يعد من الشركة املدعى                

شكال من املنافسة غري النزيهة ، قد ذكّر مبوقفه القائم على وجوب إكتساء ذلك حدا                

 .من التأثري على التوازن العام للسوق ينال من حرية املنافسة فيها 
 

، اهو مفهوم موضوعي و ليس نسبي     ويف هذا السياق أكّد الس أنّ مفهوم اهليمنة         

 إىل مكانة املؤسسة املعنية و موقعــها يف السوق املرجعية،           ضرورة أنه يتحدد بالنظر   

و ليس بالنظر إىل كلّ منافس على حدة و مقارنة مركزه مع املراكز اليت حيتلّها منافسوه،                

الواردة بالفقرة الثانية   "  اهليمنة على جزء هام من السوق الداخلية      "أن املقصود من عبارة     و

نون املنافسة و األسعار، إنما هو النطاق اجلغرايف، باعتبار أنّ         من قا )  جديد  (5من الفصل   

 . السوق املرجعية ميكن أن تكون حملية أو جهوية أو وطنية
 

 املوقع اليت حتتلّه الشركة     أنّوبتطبـيق ذلـك على وقائع النزاع انتهى الس إىل           

مستندا إىل ما ثبت من   مينحها القـدرة على املساس بآلياا،     مل يكن املدعـى علـيها،     

 نصيب املؤسسة   وأنّ %10 أنّ نصيبها يف سوق مادة الياغرت ال يتعدى          امللـف مـن   

يدل على امتالك املدعى عليها     مما   القضية   إىل جانب خلو ملف    منه،   %63يناهز  املدعية  

سوق أو  لعنصر من عناصر القوة اإلقتصادية اليت متنحها القدرة على فرض إرادا على ال            

عنصـر اهليمنة الذي ال تتوفّر يف نظر الس  ينتفي معه وهو ماالتأثري على توازا العام، 

 .بدونه أركان جرمية اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة 
 

إنتفاء   :  2005 ديسمرب   29 الصادر فيها قرار الس بتاريخ       4160القضية عدد   *  

 ع الفرنسيمفيعة " ويت أي أس أل ب" هيمنة اعلى سوق العطورات الر: 

يف هذه القضية اليت عرضنا وقائعها يف موقع سابق ، متسكت املدعية وهي شركة              

" إيف سان لوران بويت   " تتعرض من قبل جممع      تونسية لتوزيع العطورات الرفيعة بكوا    

 التجارية اليت بدأها    إىل ممارسات منافية لقواعد املنافسة  متمثّلة يف تعمده إاء عالقاته           

معها  منذ عشرات السنني و تعيني وكيل آخر وحيد جلميع معامالته بالسوق التونسية              

 .مبا ميكّنه يف نظرها من إحتالل مركز مهيمن بالسوق التونسية  
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وما يالحظ من مطاعن املدعية يف هذا الباب انها ال جتد سندا كافيا يف الفصل               

نون املنافسة واألسعار الذي مل يرتب على جمرد إحتالل مركز           من قا )  جديد    (5

هيمنة بالسوق مؤاخذة الطّرف الذي ينسب إليه ذلك وإشترط إقترانه باإلفراط يف             

إستغالل ذلك املركز بغاية التأثري يف السري العادي للسوق املعنية وتوازا ، وهو ما مل               

 .تثبته املدعية  يف قضية احلال
 

 

كان بإمكان الس أن يكتفي بذلك لرد مآخذ املدعية من هذا الوجه ، غري              و

أنه أراد ملوقفه مزيدا من الرسوخ ولقوله كفاية يف اإلقناع ، فأضاف أنه ومهما يكن               

" بويت  .  آل.آس.آي"  من أمر ، فـإنه قد تبين من خالل دراسة السـوق أنّ جممع             

وق ال يتجاوز نسبة ال حيتلّ مركزا مهيمنا على السة باعتبار أنّ نصيبه من السوق املعني

 وأنّ عالمات   2004 من الواردات اجلملية للعطورات الرفيعة خالل سنة          %  11

بويق "  بالنسبة مع     %  15أخرى قد حقّقت نسبا أهم خالل نفس الفترة تصل إىل           

 ".كريستني ديور "  بالنسبة مع %12و  "
 

 

بإدانة أطراف من أجل اإلفراط يف إستغالل مركز هيمنة            الس يقضي    –ب  

 :بالسوق 
 

. قضى الس بتوفّر عناصر اإلفراط يف إستغالل مركز هيمنة يف ثالثة صور               

تعلّقت أوالها مبادة الصفقات العمومية وثبتت الثّانية يف حق منشأة عمومية بينما تعلّقت             

 .ات الثّالثة مبؤسسة عاملة يف سوق احملروق
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إفراط يف    :  2005 ماي   5 الصادر فيها قرار الس بتاريخ        4162القضية عدد   *  

  :إستغالل مركز هيمنة من خالل تقدمي أسعار مفرطة اإلخنفاض للفوز بصفقة عمومية
 

مبا أثري لدى الس من     القضية اليت أشرنا إليها يف فقرة سابقة        هذه   وقائع   تعلّقت

 صفقة عمومية لتزويد املؤسسات التربوية بوالية الكاف        يف نطاق قيام إحدى الشركات    

مبواد التغذية بتقدمي عروض تضمنت أسعارا مفرطة اإلخنفاض مكّنتها من الفوز بالصفقة            

العمومية و إقصاء منافسيها منها، و إرتكاا الحقا ممارسات عكست منها إفراطا يف              

 . استغالل وضعيتها يف السوق
  

 ذكّر الس مبا استقر لديه من كون طلب العروض يف مادة الصفقات              وبعد أن 

العمومية ميكن أن ميثّل بذاته سوقا يكون فيه كراس الشروط الطّلب و تكون فيه                 

عطاءات املشاركني العرض ، اعترب أنّ السوق املرجعية يف قضية احلال هي سوق تزويد              

 .املواد الغذائية باجلملة يف إطار الصفقات العموميةاملشترين العموميني بوالية الكاف ب
  
كما تعرض الس إىل موقع املدعـى عليها من السوق املذكورة فذكر أنهـا               

صفقـة من بني     )    22(   باثنتني و عشـرين     2004 فـازت خـالل سنـة     قـد

الكاف كما حتصلت   أجنزت لتزويد املؤسسات التربوية بوالية        )  24(  أربعـة و عشرين    

قامت   )  34(  صفقة من مجلة أربعة و ثالثني         )  24(  على أربعة و عشرين     تلك الشركة   

، واستخلص الس من ذلك وجود        ا مجلة املؤسسات العمومية بالوالية املذكورة        

 .مركز هيمنة واضح على السوق املعنيةيف  املدعى عليها
 

ل مركز اهليمنة املذكور فقد استنتجه الس مما ثبت     أما بالنسبة لإلفراط يف استغال    

لديه من تواتر عمل املؤسسة املدعى عليها على إعادة البيع باخلسارة من خالل تقدمي               

بنسب كبرية تصل أحيانا إىل إحدى عشرة       أسعار شديدة اإلخنفاض تقلّ عن مثن الكلفة        

د الحقا إىل التلكّئ و استعمال       وذلك بغاية ضمان فوزها بالصفقة، قبل أن تعم         مرة،
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وسائل الضغط و املساومة للحصول على مراجعة األسعار، مستغلّة يف ذلك عامل الوقت             

 و تأكّد حاجة املشترين العموميني لتلك املواد     . 

   
       و قد إستخلص الس مما تقدم أنّ ما أقدمت عليه الشركة املذكورة يندرج يف               

ية حمكمة ترمي إىل التفرد بالسوق اجلهوية املعنية لفرض شروطها على            إطار استراتيج 

املشترين العموميني باجلهة و ابتزازهم و مساومتهم، قصد حتقيق أرباح غري شرعية ما              

 قداملمارسات  تلك   أنّ   كان هلا أن حتقّقها لو أنها التزمت بقواعد املنافسة النزيهة و           

 اآلثار املترتبة عنها على حرية املنافسة و على التوازن           أثّرت حبكم موضوعها و بفعل    

جيعلها تقع حتت    مما   العام للسوق، فضال عن تسببها يف إحلاق الضرر باألموال العمومية         

 ، وقضى من أجل ذلك      من قانون املنافسة و األسعار    )  جديد    (  5طائلة أحكام الفصل    

 . بتخطئة املؤسسة املذكورة 
 

إفراط   :    2005   نوفمرب 10 الصادر فيها قرار الس بتاريخ       5181عدد  القضية  *  

 :يف إستغالل وضع هيمنة بالسوق من قبل منشأة عمومية 
 

تتعلّق وقائع هذه القضية ، اليت أتينا عليها يف موضع سابق ، بشكوى تقدمت ا               

صة ترويج  وهي مؤسسة تونسية لصنع األدوية حتصلت على رخ        "  ماديفات  "  شركة  

وهو عبارة عن مضاد للحشرات     "  إيفارمكتيل  "  دواء بيطري قامت بتصنيعه حتت تسمية       

الباطنية واخلارجية عند األبقار و األغنام ، وتطبيقا لنظام التجانس املعمول به يف النظـام     

التونسـي لألدوية فقـد تـم حتجري توريد أي أدويـة شبيهة به ومنهـا دواء إمسـه              

وكان يدر عليها أرباحا كبرية إىل غاية       "  مريال"كانت تنتجه خمابر      "   %  1 إيفـوماك   "

كانت حاصلة أيضا على    "  مريال  "  غري أنّ خمابر    .  بدء ترويج الدواء التونسي املذكور    

يف شكل حقن مضاد للحشرات     "  إيفوماك د   "  رخصة ترويج لدواء آخر حتت إسم       

لذلك مل يتسن تسويقه بتونس يف ظلّ       .  إلستعمال للبقر فقط    الباطنية واخلارجية صاحل ل   

توفّر الدواء التونسي املشار إليه والذي يصلح لالبقار واألغنام معا ، كما أنّ مصاحل                

وزارة الصحة رفضت طلبها تغيري دواعي إستعمال ذلك الدواء األجنيب ليصبح شامال             
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 على رخصة ترويج لذلك الغرض حتى يف بالد         لألغنام أيضا باعتبار انه مل يكن متحصال      

املنشإ ، إىل جانب اخلشية من مضاعفات له على صحة املستهلك نظرا ملا حيويه من                 

مكونات كيميائية ال تقدر إالّ أجسام األبقار على إمتصاصها على عكس األغنام اليت ال              

. ن قد يتناول حلومها   تستطيع التخلّص من رواسبها بسهولة مبا خيشى معه إنتقاله إىل م           

العاملة أيضا يف جمال ترويج األدوية " شركة ب أس أ الطبية " غري أنّ ذلك مل مينع شركة 

بواسطة "  إيفوماك د   "  من خالل الدعاية لدواء     "  مريال  "  من التصرف يف حق خمابر      

ع دواء مذكّرات وجهتها للمهنيني نصت ا على أنه يتطابق من حيث دواعي إستعماله م 

وقد أدى هذا الصنيع املتحايل إىل ضرر . الصاحل لألبقار واألغنام معا  "  % 1إيفوماك "  

 2004اليت إخنفضت مبيعاا خالل الثّالثي الثّالث لسنة       "  ماديفات"حلق الشركة التونسية    

يهما   األمر الذي محلها على رفع دعواها إىل جملس املنافسة ضد املدعى عل              %81حبوايل  

 .من أجل إقتراف املمارسات املشار إليها " شركة ب أس أ الطبية "و "مريال "خمابر 
 

ورغم أنّ الدعوى مل ترفع يف بادئ األمر ضد الصيدلية املركزية للبالد التونسية إالّ 

أنّ ذلك مل مينع الس من إدخاهلا يف القضية ملّا تبين له إحتمال ضلوعها يف ممارسات                 

وقد تسنى له ذلك بتطبيق فقه قضائه القائم على آعتبار أنّ رفع الدعاوى             .  لّة باملنافسة خم

أمامه جيعله يتعهد بالسوق موضوع القضية برمتها دون التقيد بالطّلبات واملطاعن              

واألسانيد واألسباب املثارة ودون اإلقتصار على األطراف الواردة أمساؤهم بالعريضة ،            

اإلقتصاديمحاية حلري ظام العامة املنافسة وخدمة للن. 
 

ومن الناحية العملية فإنّ إدخال الصيدلية املركزية يف هذه القضية كان جيد تربيره             

يف أنها هي اليت آشترت الدواء موضوع القضية و تولّت توريده و توزيعه بالسوق                

إقتصادي أنتج آثارا إزاء وضعية     التونسية حبيث يتحتم القول بأنها قد اخنرطت يف نشاط          

 .املنافسة
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وقد كان على الس لعقد إختصاصه بالنظر يف ما صدر عن الصيدلية املركزية             

مها طبيعتها كذات عمومية وطبيعة     :  من ممارسات ، أالّ يقف دون ذلك عند حاجزين          

 .نشاطها الذي يكتسي يف جانب منه صبغة إدارية 
 

شأة عمومية رأى الس أنها ال تشكّل عائقا دون           فبخصوص طبيعتها كمن  

إختصاصه مستندا إىل ما دأب عليه فقه قضائه من عدم التقيد باملعيار العضوي أو                 

اإلكتفاء بطبيعة املؤسسة وشكلها ومراعاة كون قواعد املنافسة قابلة للتطبيق على مجيع            

لذّوات العمومية ، مىت ثبتت     األنشطة اإلقتصادية ، مبا يف ذلك تلك اليت تقوم ا ا            

ممارستها كليا أو جزئيا  لنشاط  إقتصادي يندرج يف قطاع تنافسي يتعلّق باإلنتاج أو                

 .التوزيع أو اخلدمات
 

وخبصوص طبيعة نشاط الصيدلية املركزية فقد كان الس متنبها منذ البداية إىل            

لذلك .   دائما تطويعه لقواعد املنافسة      أنه ال خيضع كلّه ملرجع نظره وإىل أنه ال حيتمل         

كان لزاما عليه أن يرجع ذلك النشاط إىل موقعه من قطاع األدوية وأن يقيم داخله ما                 

هو الزم من التمييز الدقيق بني الدور اإلداري البعيد بطبعه عن قواعد التصرف                 

مية عن سلوك   اإلقتصادي ، ودور البيع والشراء الذي الفضل فيه لتصرف ذات عمو           

 .غريها حبيث خيضع لقانون املنافسة واملبادئ اليت تسوسه 
 

وهلذه الغاية ذكّر الس مبا يعتمده النظام القانوين التونسي املتعلّق بقطاع األدوية      

من الفصل بني سلطة آختاذ القرارات املتعلقة برخصة الترويج أو منح التأشرية اليت                

اهلياكل التابعة هلا وهي قرارات إدارية ال والية لس          تتخذها مصاحل وزارة الصحة و    

. املنافسة عليها ، وبني مهمة البيع والشراء والتوزيع اليت تضطلع ا الصيدلية املركزية               

وخبصوص هذه املهمة حتديدا ذكر الس أنها ختضع لقانون املنافسة طاملا نبعت عن               

عاملة يف السوق، إالّ مىت آقتصر دورها على تنفيذ          إرادا احلرة كمؤسسة إقتصادية مت    

القرارات اإلدارية اآلمرة أو كان تصرفها نزوال عند مقتضيات األحكام التشريعية أو              

 .الترتيبية
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ولتطبيق هذه املعايري خاض الس فيما صدر عن الصيدلية املركزية ، فالحظ أنها 

دون أن حيوز على رخصة الترويج وال على تأشرية         قد تولّت توريد وتوزيع دواء بيطري       

التوريد ، واستخلص من ذلك أنها تصرفت وفقا إلرادا املنفردة كأي مؤسسة إقتصادية             

كما استبعد أن يكون ما صدر عنها       .  متعاملة يف السوق وخارج إطار املرفق العمومي        

دليل أنّ السلط العمومية تدخلت     نزوال عند أحكام تشريعية أو قرارات إدارية آمرة ، ب         

ة دون وجه حقواء الذي آستوردته الصيدليالحقا وأمرت بسحب الد . 
 

 26 املؤرخ يف    1990 لسنة   105كما رجع الس إىل أحكام القانون عدد         

 املتعلق بالصيدلية املركزية للبالد التونسية ورأى أنّ ما منحها إياه من              1990نوفمرب  

د األدوية ال يربر حبال خروجها عن واجب التقيد بقواعد املنافسة واحلرص            آحتكار توري 

على عدم آقتراف أفعال من شأا اإلخالل باملنافسة واإلضرار مبصاحل املستهلك              

 .واملتنافسني 
 

ورجوعا إىل ما أقدمت عليه الصيدلية املركزية من توريد وتوزيع دواء ال جيوز              

ن اإلخالل بالتوازن العام للسوق واإلضرار باملصنع احمللّي         توريده وما تسببت فيه م     

الوحيد لذلك الدواء وما أدخلته بفعلها من تغيري جذري يف مراكز املؤسسات املتعاملة              

بالسوق وآنقالب موازين القوى لصاحل الدواء املستورد عوضا عن الدواء البديل املصنع            

عتبارها قد أفرطت يف إستغالل مركز هيمنة بالسوق         حملّيا، فقد إنتهى الس إىل إ      

املرجعية يف القضية مبا برر توجيه األمر إليها بالكف عما أتته من املمارسات وتسليط               

 .خطية عليها 
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منع  : 2005  ديسمرب31 الصادر فيها قرار الس بتاريخ 5196القضية عدد *  

 :نة اإلقتصادية يف عالقة املزود بوكيله احلر اإلفراط يف إستغالل وضعية اهليم

تعهد الس يف هذه القضية بشكاية رفعتها إليه الغرفة الوطنية لوكالء وأصحاب            

حمطّـات الـنفط تظلّمت فيها من قيام إحدى كربى شركات توزيع احملروقات بإلزام              

 بصيغة عقد جديد يضع     وكالئهـا مبناسبة تصرفهم يف حمطّات بيع الوقود الراجعة إليها         

على كاهلهم قيودا ختص حقّهم يف اإلنتصاب بعد إنقضاء الوكالة وحرية النشاط أثناءها             

مع إستعفائها من املسؤولية يف بعض الصور فضال عن فرضها عليهم أسعارا لبيع الزيوت              

 .للعموم حالة كوا تزود بتلك الزيوت شركة أخرى منافسة يف ذات القطاع 
 

ـ  د رأى الس أنه يتعين عليه البحث فيما إذا كان يتشكّل من بعض ما تعيبه               وق

املدعـية على خصيمتها إفراط من هذه األخرية يف إستغالل وضعية هيمنة إقتصادية على           

 . من قانون املنافسة واألسعار) جديد (5 من الفصل 2معىن أحكام الفقرة 
 

اهليمنة ، فوجده ثابتا يف جانب      وألجـل ذلـك إنطلق الس من تقصي وضع          

شـركة توزيع احملروقات حبكم مركزها  ونصيبها من السوق والشهرة العاملية لعالمتها             

وآرتـباطها بشركة دولية عظمى ، فضال عن تقدمها التكنولوجي وتنوع منتوجاا يف             

 .وطينجمال الزيوت واحملروقات وتروجيها يف مسالك توزيع تغطّي كامل التراب ال

وبالنظر إىل تنوع املمارسات املثارة يف هذه القضية وخصوصية البعض منها             

وخروجها عن احلاالت الواردة بقانون املنافسة واألسعار فقد إحتاج الس إىل التذكري            

مبوقفه املستقر على إعتبار أنّ املشرع مل حيصر حاالت اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة يف              

من قانون املنافسة   )  جديد    (  5 من الفصل    4ة ضـرورة أنّ الفقـرة     قائمة مضبوط 

واألسعار أوردت بعض الصور من تلك املمـارسات على سبيل الذّكـر ال احلصر وهو 

، مبا يبقي على سلطة الس يف تقفّي أثر         "  خاصة  "و"    ميكن  "  مـا يستنتج من عباريت     

 .املمارسات املخلّة باملنافسة
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ظر الس يف كلّ ممارسة من املمارسات املنسوبة إىل تلك الشركة           وبعد ذلك ن  

 .للتثبت من كوا تشكّل إفراطا يف إستغالل وضع اهليمنة املذكور 
 

 فبخصوص تدخل الشركة لفرض أمثان بيع الزيوت على وكالئها ، أكّد              -

 املرسلة من الشركة    اليت تتضمنها اجلداول  "  السعر النهائي للمستهلك  "الس أنّ عبارة    

مثلما متسك بذلك   "  األسعار املقترحة " ، مل تكن تعين أبدا        املزودة إىل خمتلف املوزعني   

          ة تعدنائبها بقدر ما كانت تدلّ يف احلقيقة على أسعار مفروضة تنصهر ضمن سياسة عام

ركز هيمنة عقود اإلذعان إحدى ركائزها ، ال سيما وأنّ مصدرها يتمثّل يف مزود حيتلّ م          

ويتعامل مع شبكة من املوزعني املنضوين حتت نفس العالمة يوجدون جتاهه يف وضعية              

 .تبعية متنعهم من التصرف إزاءه حبرية 

وقد إستند الس يف ذلك إىل ما أفرزته تلك األسعار املوصوفة خطأ بأنها جمرد              

 عما بينته األحباث اراة يف أسعار مقترحة من سلوك موحد لدى كافة املوزعني ، كاشفا

القضية من قيام عدد من احملطّات احلاملة لعالمة الشركة املدعى عليها ممن كانت متباعدة              

من حيث مكان إنتصاا بإعتماد نفس السعر لبيع نوع واحد من زيوت احملرك باحجامها 

الواردة باجلدول املرسل   املختلفة ، مالحظا أنّ األسعار املذكورة كانت تتطابق مع تلك           

 .من املدعى عليها لوكالئها
 

وقد إنتهى الس إىل أنّ حتديد سعر الزيوت بتلك الصفة ، عوض ترك األمر               

موكوال لقاعدة العرض والطّلب ، خمالف لقواعد املنافسة اليت ال تبيح للمؤسسات              

ملنصوص عليه بالفصل الثاين    املتعاملة بالسوق تأطري األسعار وعرقلة مبدإ حرية األسعار ا        

من قانون املنافسة واألسعار ، وأنّ وضع اإلستثناءات لذلك املبدإ يكون مقيدا بتحقيق              

أهداف إقتصادية أو إجتماعية ذات صلة باملصلحة العامة وال يكون أبدا من أجل غايات              

ضرورة أنه من   خاصة ، كما أنه يبقى حكرا على السلط العمومية وحدها دون األفراد ،              

غري اجلائز للمؤسسات املتدخلة يف السوق اإلستفادة من مركزها املهيمن لتسعري ما              

 .قررت الدولة حتريره
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 كما نظر الس يف شرط وقع تضمينه بالعقد املتنازع بشأنه يلزم الوكيل بعدم              -

عدم مباشرة نشاط   القيام مبنافسة الشركة طيلة مدة العقد ويف صورة الفسخ قبل األوان            

فوضع لذلك الشرط حدودا ، قائال يف ذلك        .   كلم   5شبيه مدة عامني يف دائرة شعاعها       

 " جاريأنّ شرط عدم املنافسة وإن كان جائزا مىت كان الباعث عليه هو محاية األصل الت

 الغاية  بإرجاعه مع كافّة مكوناته وبقيمته كامال إالّ أنه يتعين ضبط حدوده مبا يتطابق مع             

املربرة له حدا ومدى وبالقدر الذي ال يعيق الوكيل عن الدخول إىل السوق املعنية                

 " .من قانون املنافسة واألسعار ) جديد  ( 5بالنشاط وذلك يف ضوء ما إقتضاه الفصل 
 

وبتطبيق هذا املبدإ على نزاع احلال ، خلص الس إىل أنّ مطلب محاية الشركة              

نافسة وكيلها هلا يف صورة فسخ العقد وإن كان جيد ما يربره بالنسبة لتجارة املزودة من م

احملروقات والزيوت احلاملة لعالمتها ، إالّ أنه ال يسوغ التوسع فيه مبده إىل أنشطة كان               

ميكن للوكيل مباشرا أصال دون حاجة للتعاقد بشأا مع الشركة املذكورة أو مع               

وإستخلص من ذلك أنه طاملا     .  رة مغازة لبيع املواد الغذائية وملحقاا     منافسيها ومنها إدا  

مل تفلح الشركة املدعى عليها يف إثبات أنّ نشاطها التجاري املرتبط بعالمتها كان حيتاج              

إىل احلماية الواردة بشرط عدم اإلستغالل املذكور فإنّ إدراجه بالعقد املفروض منها على            

 .فا لقواعد املنافسة وموجبا ملؤاخذا من أجله وكالئها يكون خمال
 

 كما عرج الس على شرط وارد بعقد الوكالة ينص على إكتتاب الوكيل              -

مدة العقد لدى شركة تأمني ذات شأن ، وربطه مبا قامت به الشركة املدعى عليها من                 

 شركة تأمني فرضت    التفاوض حلساب كافّة الوكالء املنضوين حتت عالمتها التجارية مع        

عليهم التعامل معها دون سواها والقبول بكافّة الشروط املتفّق عليها خبصوص األخطار            

 .املؤمن عليها وأقساط التـأمني 
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وقد رأى الس يف ذلك الشرط حدا من املنافسة يف قطاع التأمني ، عالوة على               

التجاري املستقلّ للمحطّة ، فضال     كونه جيرد وكالء الشركة من حقّهم يف اإلستغالل         

عن تعارضه مع مضمون فصل من كراس الشروط ينص على حرية الوكيل يف إختياره               

 .  ملؤمنه يف خصوص املسؤولية املدنية جتاه احلرفاء والغري 
 

 كما تناول الس ما تضمنه عقد الوكالة من حق مطلق للشركة املزودة عند              -

اد يف احلد من الكميات املعطاة إىل الوكيل أو تسليمه ما ترى أنه الزم له     فقدان بعض املو  

أو إيقاف ذلك لغاية إسترجاع قدرا على التزويد ورأى فيه نية منها يف آستغالل قوا               

 .ومركزها املهيمن لفرض إرادا على وكالء حمطّات البرتين
 

قراره أنّ ما أقدمت عليه الشركة      وقد مهد كلّ ما تقدم ألن يعترب الس يف           

املدعى عليها يشكّل منها إفراطا يف إستغالل وضعية هيمنة إقتصادية على سوق توزيع              

          عة عنها ، ويقضي بناء عليه بتوجيه امر إليها بوضع حداحملروقات وإسداء اخلدمات املتفر

 .للبنود التعاقدية احفة وتسليط خطّية عليها من أجل ما ذكر 
 

 :اإلفراط يف إستغالل وضعية تبعية إقتصادية : اخلامسة الفقرة 
  

توفّر   :  2005 ديسمرب   29 الصادر فيها قرار الس بتاريخ       4160القضية عدد   

 :أركان التبعية اإلقتصادية ال يغين عن إثبات اإلفراط يف إستغالهلا 
ة يف تعهد الس بشكاية     تتصل وقائع هذه القضية اليت عرضناها ضمن فقرة سابق        

 تتعرض من قبل    رفعتها إليه شركة تونسية لتوزيع العطورات الرفيعة ومتسكت فيها بكوا         

إىل ممارسات منافية لقواعد املنافسة  متمثّلة يف تعمده إاء          "  إيف سان لوران بويت   "جممع  

 وكيل آخر وحيد جلميع     عالقاته التجارية اليت بدأها معها  منذ عشرات السنني و تعيني          

 . معامالته بالسوق التونسية
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وبعد إن رأى الس أنه ال تتوفّر يف عالقة أطراف القضية شروط إعتبارها إفراطا يف 

إستغالل مركز هيمنة بالسوق املرجعية ، تثبت من وجود إفراط يف إستغالل وضعية تبعية              

التعسفي لعالقة األعمال من خالل اإلمتناع عن البيـع  القطع إقتصادية أرجعته املدعية إىل

وطلب بيع املخزون املتبقّي لديهاباخلسارة كالسماح لطرف ثالث بالترويج طبق شروط            

 .خاصة من حيث األسعار 
 

و قد مثّلت هذه القضية مناسبة للمجلس لتقدمي تعريف ملفهوم التبعية اإلقتصادية              

 .يف إستغالهلا ومنهجه يف تقصي اإلفراط 
 

 ولبيان ذلك ذكر الس يف قراره أنّ التثبت من الوضعية املذكورة يتم على               

 مها وجود حالة  :  مرحلتني تتصل كلّ منهمابالنظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني           

 . التبعية اإلقتصادية من جهة واإلفراط يف استغالهلا من جهة ثانية 
 

ذكر الس أنّ حالة    :   حالة التبعية اإلقتصادية      منهج الس يف الكشف عن     –

التبعية اإلقتصادية تتشكّل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع  التاجر يف حالة               

يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه وما جينيه من أرباح وتتمثّل هذه                

 السوق ومدى تأثريها يف رقم املعامالت العناصر يف شهرة عالمة املزود وحجم نصيبها يف

اجلملي للتاجر املوزع أو املؤسسة احلريفة واستعصاء التزود مبواد أو خدمات مشاة من             

أي جهة أخرى على أن ال يكون مرد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجارية ،                 

 .وليدة اختيار إرادي ضرورة أنّ التبعية تعبر عن حالة خضوع مفروضة وليست 
 

ومبزيد حتليل هذا التعريف ، نالحظ انّ حالة التبعية اإلقتصادية تقتضي توفّر              

 :صنفني من األركان أحدمها موضوعي واآلخر ذايت 
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فبخصوص األركان املوضوعية فإنها تشمل العناصر اليت تفضي مىت إجتمعت إىل           

      ة إزاء مزواجر يف عالقة تبعيد ، وحجم نصيب          وضع التده  ، وتشمل شهرة عالمة املزو

               ، اجر املعينة ، ووزن تأثريها على رقم معامالت التة املعنيوق املرجعيهذه العالمة بالس

ومدى إرتباط نشاط هذا األخري ا الذي يقاس حبجم الصعوبة اليت يالقيها إن هو رام                

 .التزود مبواد أو خدمات شبيهة من جهة أخرى 
 

أما الركن الذّايت فريجع إىل شخص التاجر وإرادته اليت ال ينبغي أن تكون هي من               

 .تسبب يف حالة التبعية كأن تكون هذه احلالة وليدة إختيار تلقائي من جانبه 
 

وبعد أن مهد الس ملعايري كشفه عن حالة التبعية اإلقتصادية ، عمل على التثبت              

ذلك على ضوء ما توفّر له من دراسة السوق وكافّة األوراق            من عناصرها تباعا ، و    

فبين أنّ الشركة املدعية قد عكفت وملدة طويلة وبدون إنقطاع على توزيع            .  املظروفة    

عالمات امع بالسوق التونسية حبيث إقترن نشاطها ومسعتها بشهرة تلك العالمات             

لعطورات الرفيعة املوردة فوجد أنه قد بلغ عامليا ، كما تثبت من نصيب امع من سوق ا

 ، وخبصوص نصيب امع يف      2005سنة    %  19  و    2004  سنة%  11نسبة هامة بلغت      

خالل فترة التعامل       %25و    23رقم معامالت الشركة املدعية فقد وجده متراوحا بني         

 الشركة   ، كما وقف عند غياب احللّ البديل عن هذه         2001 و   2000املستقر يف سنيت    

ذاكرا أنه مل يكن بإمكاا احلصول على هذه املواد من مزود آخر من ناحية ، كما أنّ                   

تعامل الشركة مع العالمات األخرى ال يفيدها بإعتبار أنها ال ترقى إىل شهرة عالمات               

 ."آل بويت. آس.إي" جممع 
 

            لس إىل سوق العطورات الرفيعة برمتها فرأى  وفضال عن كلّ ذلك ، إلتفت ا

إذ يصعب على موزع يف حال قطع العالقة التجارية مع            أنها تتميز بكوا سوقا مغلقة      

مزوده اللجوء إىل مزود آخر بصفة آلية، بإعتبار أنّ املنتجني يف قطاع العطورات الرفيعة              
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ومهد كلّ ذلك إلعتبار    .  يتعاملون عادة مع موزع وحيد يف نطاق عقود متثيل حصري           

ـّة املدعية كانت توجـد يف وضعية تبعية إقتصادية جتاه جممــع              أنّ  الشركة التونسي

 .، وبقي التثبت من أنه قد متّ اإلفراط يف إستغالهلا " بويت . آل.آس.آي" 
 

 :  تثبت الس من إستغالل حالة التبعية اإلقتصادية –

        ة ال توجب يف ذاة اإلقتصاديبعيا املؤاخدة ، بل أن ما مينعه قانون         إنّ حالة الت

و ميكن هلذا اإلفراط أن يأخذ شكل بعض املمارسات         .  املنافسة هو اإلفراط يف إستغالهلا      

 . احملجرة كرفض البيع أو تطبيق شروط متييزية  أو غري مربرة  

ويف قضية احلال كان على الس أن يتوقّف عند البحث يف أسباب رفض امع              

 عليه مواصلة تزويد الشركة املدعية مباركاته من العطورات الرفيعة ، وذلك بغاية             املدعى

   .بيان إن كانت أسبابا موضوعية أم تعسفية وغري مربرة

إعترب أنّ تراجع املعامالت التجارية       قد  ، فإنه   "  آل بويت .آس.إي  "فمن جهة جممع  

 قد نتج عنه عدم تسويق       2002مع املدعية وانقطاع جتديد الطلبيات منذ جويلية          

منتوجاته اجلديدة واإلضرار بصورة وشهرة العالمات الراجعة إليه وهو ما محله على             

 . بقطع عالقاته التجارية معها 2003 أكتوبر 29إعالم الشركة املذكورة يف 

أما الشركة املدعية فقد أرجعت عدم جتديد الطلبيات إىل الترفيع املفاجىء يف              

المات امع باإلضافة إىل توفّر خمزون هام من عالماته لديها فضال عن إرادا             أسعار ع 

  .ةتطبيق سياسة امع يف التصدي للسوق املوازي
 

غري أنّ الشركة مل تفلح يف إثبات ما متسكت به رغم مطالبتها من قبل الس                 

واليت متّ توزيعها من   "   بويت آل.  آس.  إي"إلدالء مبا يفيد رفع أسعار املواد الراجعة مع         با

وما إذا كان ذلك اإلرتفاع مشل أسعار العالمات األخرى للعطورات الرفيعة املوزعة   قبلها

 .بالسوق التونسية

و بناء على ذلك إعترب الس أنه مل يثبت إفراط امع املدعى عليه يف إستغالل                 

 . وضعية التبعية اإلقتصادية للمدعية إزاءه 
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   .جتارة  البلّور األمامي للعربات السيارة :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .بيع بضاعة مقلّدة بالسوق املوازية  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

إعتبار املمارسات املدانة خملّة باملنافسة واألمر بالكف عنها          :                                                                                                                مآل القضية مآل القضية مآل القضية مآل القضية 

 .مع تسليط خطايا

سوق البلّور األمامي للعربات السيارة ، مراقبة فنية عند              :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

اينة ، بضاعة مقلّدة ، حمضر حبث ،         التوريد ، حتقيق ، مع    

حمضر مساع ، مغالطة ، حرية املنافسة، إضطراب السوق ،           

مراكنة ، قرائن ، نظام عام إقتصادي ، تواطؤ ، شفافية ،             

إغراق السوق ، تفاهم ، جتّار متجولون ، إحتكار، سوق           

موازية ، قطاع غري منظّم ، نشاط غري قانوينّ ، مؤسسات            

 ، إختصاص جملس املنافسة، إقتصاد خفي ، أسعار         إقتصادية

مفرطة اإلخنفاض ، منو إقتصادي ، تعسف يف إستغالل           

 .املراكز اإلقتصادية ، إثبات ، إتفاق
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 :المبادئ 
 

تتم أغلب حاالت اإلتفاقات املخلّة باملنافسة مراكنة ويف اخلفاء حبيث يصعب              .  1

حللقات اليت تربط بينها ، وهو ما يفرض على          كشفها واإلهتداء إىل منابعها وإىل ا     

هيئات املنافسة تطويع وسائلها ملواكبة هذا الواقع وخاصة من حيث إعتماد األدلّة              

واحلجج واإللتجاء إىل القرائن واملؤشرات اجلدية واملتناسقة ، درءا للممارسات املخلّة           

لسوق واحملافظة على النظام    باملنافسة وحتقيقا لوظيفتها الرامية إىل ضمان حسن سري ا         

 .العام اإلقتصادي و خدمة أهداف التنمية 
 
على كلّ األنشطة غري القانونية اليت تدر على        "  السوق املوازية   "  تنسحب عبارة     .  2

أصحاا أرباحا غري مصرح ا واملتعلّقة بسلع أو خدمات غري حمرمة يف حد ذاا ،                

ع يشمل كلّ املعامالت اإلقتصادية اليت يتم إخفاؤها عن          ويعين ذلك أنّّ هذا القطا    

 .املصاحل اإلدارية مبا يف ذلك اجلبائية واجلمركية واإلجتماعية
 

ويتعلّق الصنف  .  ينبغي التمييز صلب القطاع غري املنظّم بني صنفني خمتلفني             .  3

ج األطر القانونية بغية    األول باألنشطة غري املصرح ا اليت ميارسها بعض األفراد خار         

احلصول على لقمة العيش  وهي ال ترجع بالنظر إىل جملس املنافسة بل إىل إختصاص               

هياكل عمومية وهيئات أخرى بإعتبارها ال تؤثّر على حسن سري السوق وتوزناا             

 أما الصنف الثّاين  .  العامة نظرا لضعف قيمتها وتدني جودة اخلدمات والسلع املقدمة          

فيتمثّل يف متدخلني وأشخاص ميلكون قوة مالية وإقتصادية أو مواقع تؤهلهم إلحتالل            

مركز هام بالسوق وربط عالقات مع القطاع املنظّم إىل درجة اإلعتماد على جزء منه              

وذلك لكسب نصيب أكرب من السوق على حساب املؤسسات املعلنة ، وهو نشاط              

 .هر ضمن اإلختصاص  املوكول إىل جملس املنافسةميس من حرية املنافسة وينص
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إنّ تنامي التجارة املوازية ينجر عنه أنّ جانبا من وسائل اإلنتاج وخاصة منها                .  4

عنصر العمل يتحول من اإلقتصاد املنظّم إىل اإلقتصاد اخلفي مما يؤدي إىل إخنفاض              

 .نسبة نسبة النمو احلقيقية ويعطي أرقاما خاطئة حول تلك ال

إنّ للتجارة املوازية إنعكاسا سلبيا على املنافسة بإعتبار أنّ املؤسسات واألشخاص   .  5

الذين ال يتحملون األعباء اجلبائية واإلجتماعية وال حيترمون املوجبات القانونية املتعلّقة           

ي بالسالمة ومحاية احمليط تكون تكاليفهم أقلّ من الذين ينشطون بالقطاع الرمس             

وميكنهم بالتايل عرض سلعهم بأسعار مفرطة اإلخنفاض جتلب هلم احلرفاء الذين              

تستقطبهم تلك األسعار ، مما يهدد وجود املؤسسات اليت تعمل يف إطار الشرعية               

ويدفع بالبعض منها إىل السقوط يف إستعمال نفس األساليب أمال يف البقاء وخوفا من              

 .التالشي واإلندثار 

إنّ إقبال احلرفاء على القطاع غري املنظّم يتم على حساب ميزانية الدولة واهلياكل               .  6

العمومية ويتسبب يف احلطّ من مداخيلها اجلبائية مما يترتب عنه تقليص النفقات              

 اإلقتصادي ة وتراجع نسبة النموواإلستثمارات العمومي. 

 السوق وحتقيق جناعتها ، مع احملافظة       دف قواعد املنافسة إىل ضمان حسن سري        .  7

على احلريات اإلقتصادية على مستوى اإلنتاج والتوزيع واخلدمات ومحاية حقوق            

املستهلكني ، لذلك فإنه يشجب كلّ أنواع اإلتفاقات املخلّة باملنافسة وكلّ صور              

 .التعسف يف إستغالل املراكز أو الوضعيات اإلقتصادية 

8  .   وق املوازية وإستعماهلم ألساليبها قد           يكون املدعى عليهم بتعاملهم يف الس

إكتسبوا تفوقا قاطعا وغري مربر على منافسيهم املنتمني إىل القطاع املنظّم ، وهو تفوق         

حقّقوه بوسائل غري نزيهة ومرده األساليب غري الشرعية والطّرق امللتوية اليت يسلكوا            

 الذي مجع بينهم والرامي إىل اإلخالل بقواعد املنافسة على واليت جاءت نتيجة للتواطئ

 .من قانون املنافسة واألسعار ) جديد  ( 5النحو الوارد بأحكام الفصل 
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  . جتارة العطورات الرفيعة :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 . قطع عالقة جتارية وتطبيق إتفاق حصري مع الغري :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  إعتبار املمارسات خملّة باملنافسة وتسليط خطايا مالية  :                                                    مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

إختصاص ، إتفاق ، عالقة تعاقدية ، حرية املنافسة             :  طلحات المفاتيح طلحات المفاتيح طلحات المفاتيح طلحات المفاتيح المصالمصالمصالمص

،هيمنة، تبعية إقتصادية ، توازن عادي للسوق ،         

إستبدال ، نصيب من السوق ، إمتناع عن البيع ،           

شروط متييزية ، إتفاق حصري ، ترخيص ، تفاهم         

           ،  حمضر حبث ، توريد ، مفعول رجعي ،عمودي

 .قانون يف الزمن  تطبيق ال
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 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

تتشكّل حالة التبعية اإلقتصادية من حتالف عناصر ينشأ عن إجتماعها وضع             .   1

التاجر يف حالة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه وما جينيه من   

أرباح وتتمثّل هذه العناصر خاصة يف شهرة عالمة املزود وحجم نصيبها من              

سة              السع أو املؤساجر أو املوزللت وق ومدى تأثريها يف رقم املعامالت اجلملي

احلريفة واستعصاء التزود مبواد أو خدمات مشاة من أي جهة أخرى على أن ال              

يكون مرد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجارية ، ضرورة أن التبعية               

 .ضة وليست وليدة إختيار إرادي اإلقتصادية تعبر عن حالة خضوع مفرو

تتوقّف إقامة احلجة على وجود إتفاق خملّ باملنافسة على مدى توفّر العنصر              .   2

الذّايتّ الذي تتسم به عمليات التفاهم واملتمثّل يف توافق إرادتني أو أكثر على               

تطبيق سياسة جتارية معينة والسعي إىل حتقيق أهداف مشتركة وإعتماد أسلوب            

 .ومواقف حمددة جتاه السوق واملنافسني اآلخرين 

رفض املنتج تزويد احلرفاء وتولّيه توجيههم حنو املوزع الوحيد ملنتوجاته بالبالد           .   3

التونسية رغم عدم حصوله على ترخيص يف ذلك من لدن الوزير املكلّف بالتجارة             

ة صلب العالمة الواحدة    إنما يشكّل عملية تفاهم عمودية ، من شأا منع املنافس          

فضال عن كوا تيسر تقاسم السوق بني العالمات املختلفة ، األمر الذي يعرقل              

 .حرية املنافسة وال خيدم مصلحة املستهلك 

القانون املنطبق هو القانون ساري املفعول يف تاريخ آرتكاب الفعلة ، وال ينتفع             .   4

 .رفقااملذنب باألحكام التشريعية اجلديدة األكثر 
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 4161 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2005 ماي26   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
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 صناعات غذائية ، ياغرت  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 اإلفراط يف إستغالل مركز هيمنة بالسوق :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  رفض الدعوى أصال :      ل القضيةل القضيةل القضيةل القضيةمآمآمآمآ

إشهار ، ياغرت ، حرية األسعار ، هيمنة بالسوق،         :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

           ، مهين ة ، سرة ، خمالفة إقتصاديسوق مرجعي

  .منافسة غري نزيهة

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

املخالفات اإلقتصادية وحاالت املنافسة غري النزيهة ميكن أن تشكّل يف اآلن            .1

رسات خملّة باملنافسة ، كلّما أثّرت على التوازن العام للسوق أو كان            ذاته مما 

 .من شأا عرقلة آلياا بكيفية تنال من حرية املنافسة

يتم تقدير وضعية اهليمنة على السوق بآعتماد مجلة من املؤشرات كنصيب            .2

فوقها على  املؤسسة املعنية من السوق ونصيب بقية املتدخلني فيها ومدى ت         

منافسيها من حيث التصرف والتسيري وآعتماد األساليب واملناهج الناجعة يف 

 .التسويق

إنّ مفهوم اهليمنة هو مفهوم موضوعي وليس نسبيا ، ضرورة أنه يتحدد              .3

بالنظر إىل مكانة املؤسسة املعنية وموقـعها يف السوق املرجعية ، وليس            
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ى حدة ، ومقارنة مركزه باملراكز اليت حيتلّـها         بالنظر إىل كلّ منافس عل    

وبالتايل فإنه ال جمال يف قانون املنافسة للهيمنة النسبية ألنّ املقصود       .منافسوه  

الواردة بالفقرة  "  اهليمنة على جزء هام من السوق الداخلية         "  من عبارة   

إنما هو  من قانون املنافسة واألسعار ،       )  جديد    (  5الثّانية من الفصل    

النطاق اجلغرايفّ ، بإعتبار انّ السوق املرجعية ميكن ان تكون حملّية أو جهوية    

 .أو وطنية 

  
ال ميكن دحض ما توصل إليه التحقيق من نتائج إال بتقدمي ما يفندها أو                 .4

يشكّك يف صحتها ، حبيث أنّ املنازعة اردة يف األرقام املضمنة بتقرير ختم          

و التذرع بالسر املهين لإلمتناع عن الكشف عن الوثائق املطلوبة ،           األحباث أ 

خيول للمجلس اإلعتماد على كلّ العناصر اليت وفّرا األحباث اراة وفقا            

 .من قانون املنافسة واألسعار) جديدين (55 و 13ألحكام الفصلني 

 
من عناصر القوة إذا إنتفى بامللف ما يفيد إمتالك الطّرف املدعى عليه لعنصر       .5

اإلقتصادية اليت متنحه القدرة على فرض إرادته بالسوق أو التأثري على توازا  

العام ، ينتفي عنصر اهليمنة الذي ال تتوفّر بدونه أركان جرمية اإلفراط يف              

 .إستغالل مركز هيمنة 
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 4162 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2005 ماي 5   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
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  تزويد املواد الغذائية باجلملة :   القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 إفراط يف آستغالل مركز هيمنة :    موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  وتسليط خطايا  قبول الدعوى شكال و أصال:   مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

ة ، هيمنة ، أسعار مفرطة اإلخنفاض ، صفقة عمومي :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

 .             ، إعادة بيع باخلسارة ، أموال عمومية  مواد غذائية

 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 

 

تعرف السوق من منظور قانون املنافسة بأنها املكان الذي يتالقى فيه العرض             .1

 . والطّلب حول بضاعة أو خدمة معينة 
 
ض لفعلة إعادة البيع باخلسارة واحلال أنها         إرتكاب الشركة صاحبة العر    .2

 5حتتلّ مركز هيمنة يف السوق املرجعية ، جيعلها حتت طائلة أحكـام الفصل             

من قانون املنافسة واألسعار، بإعتبار تأثري تلك املمارسات حبكم          )  جديد  (  

ام موضوعها أوبفعل اآلثار املترتبة عنها على حرية املنافسة وعلى التوازن الع           

 .للسوق فضال عن تسببها يف إحلاق الضرر باألموال العمومية 
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حتدد اخلطية بالنظر إىل خطورة األفعال املقترفة والضرر احلاصل لإلقتصاد            .3

الوطين وأمهية األرباح احملقّقة دون وجه حق وحجم رقم املعامالت بالسوق            

 .الداخلية  
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 4163 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2005 ماي 26   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
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 . جتهيزات إعالمية  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

صفقة تزويد مبعدات إعالمية وخدمات يف نظام            :  :  :  :          موضوع القضية موضوع القضية موضوع القضية موضوع القضية 

 .اإلستغالل اخلاص بالتجهيزات

 . قبول التخلّي عن الدعوى  :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

 .صفقة عمومية ، ختلّ عن الدعوى ، تعهد تلقائي   : المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

 

 ::::المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ 
 

إذا مل يربز للمجلس أي عنصر من شأنه أن يربر تعهده تلقائيا بامللف فإنه                

 . يستجيب ملطلب العدول عن الدعوى 
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 4164 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2005 ماي19   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
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  إستشارة جبائية_  خدمات :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 شروط متييزية :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

مشتري ،  منشأة عمومية    ،   إستشارة جبائية إختصاص ،   :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

 .   ،شروط متييزية ، صفقة عمومية ، عمومية

 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

عندما حيدد املشتري العمومي حاجياته دف إبرام صفقة عمومية ، فإنه ال              .1

يتعاطى نشاطا إقتصاديا يتعلّق باإلنتاج أوالتوزيع أو اخلدمات ، بل إنه يقوم بأعمال 

  .نية تندرج ضمن إختصاصات التسيري اليت تنظّمها نصوص تشريعية وترتيبية قانو

 
يتبين من إستقراء األمر املتعلّق بالصفقات العمومية أنّ املشتري العمومي يتمتع  .2

بسلطة تقديرية واسعة يف حتديد حاجياته اليت تضبط بكراس الشروط امللحق             

 .بالصفقة اليت يعتزم إبرامها
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فرض شروط متييزية بني املشاركني احملتملني يف إطار صفقة عمومية عند حتديد             .3

املشتري العمومـي حلاجياته ، ال يعد ممارسـة خملّة باملنافسة على معـىن الفصل            

 .من قانون املنافسة واألسعار ) جديد  ( 5
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 4165 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2005وان  ج2   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
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 . إستشارة يف اجلباية _  خدمات :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .شروط متييزية  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .رفض الدعوى أصال  :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

وق مرجعية ، صفقة عمومية ، بند متييزي ،          س    :  المصطلحات المفاتيح   المصطلحات المفاتيح   المصطلحات المفاتيح   المصطلحات المفاتيح   

 .حرية املنافسة 
 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

 

تعرف السوق من منظور قانون املنافسة بأنها املكان الذي يتالقى فيه العرض              .1

 .والطّلب حول بضاعة أو خدمة معينة 

 

 ميكن لطلب العروض يف مادة الصفقات العمومية أن ميثّل بذاته سوقا يكون فيها             .2

 .كراس الشروط الطّلب وتكون فيه عطاءات املشاركني العرض
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  خيتص جملس املنافسة بالنظر يف املمارسات املخلّة باملنافسة وفقا ملا نصت عليه               .3

من قانون املنافسة واألسعار واليت من شأا املساس         )  جديد    (  5أحكام الفصل   

 .ه بالتوازن العام للسوق وحرية املنافسة في
 
" إتصاالت تونس   "  طاملا تسلّطت الدعوى على إستشارة وحيدة قامت ا شركة          .  4

إلختيار مستشار جبائي ، فإنّ ضآلة حجم هذه العملية يف السوق الداخلية لإلستشارة             

اجلبائية ، جتعلها عدمية التأثري على حرية املنافسة يف السوق املرجعية املذكورة وعلى              

 .العام توازا 
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  4166 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد
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  .  إستشارة جبائية–خدمات  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .ائية دون صفة النشاط يف جمال اإلستشارة اجلب :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

 إستشارة جبائية ، منافسة غري شريفة ، مهن حماسبية ،               :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

حرية املنافسة ، إثبات ،  حتقيق ، نصيب من السوق ،             

 .توازن عام للسوق 

 

 :المبادئ 
 

 ال صفة له تندرج يف نطاق       لئن كانت ممارسة نشاط إقتصادي منظّم من قبل من          .  1

حاالت املنافسة غري الشريفة ، فإنّ تلك األعمال ميكن أن تتحول إىل ممارسات خملّة               

باملنافسة تقع حتت طائلة الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار ، مىت كان هلا               

 تنال من حرية    تأثري على التوازن العام للسوق أو كان من شأا أن تعرقل آلياته بكيفية            

 .املنافسة يف القطاع املعين باألمر
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يتجه رفض الدعوى لعدم وجاهتها كلّما مل يثبت من التحقيق ارى يف القضية              .  2

ومن األوراق املضمنة بامللف ، أنّ نشاط املدعى عليه قد كان له تأثري على حسن سري                

 . توازنهالسوق ، أو كان من شأنه أن يؤدي إىل إختالل
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  .  إستشارة جبائية–خدمات  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .وينّ مباشرة مهنة مستشار جبائي بوجه غري قان :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

إعالنات إشهارية ، إستشارة جبائية ، بريد ،             :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

أنترنات ، حتقيق ، توازن عام للسوق املرجعية ،           

 .حرية املنافسة 

 

 :دأالمب
 

يتجه رفض الدعوى أصال طاملا مل يثبت من التحقيق ارى يف القضية أنّ             

عن طريق الربيد واألنترنات واليت تنسب للمدعى عليه إختصاصات ( عالنات  اإل

قد أضرت بالتوازن العام للسوق الداخلية لإلستشارة        )  ال جيوز له ممارستها     

 .اجلبائية ، أو كان من شأا املساس بآلياا
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 4168 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد
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 . خدمات ، إستشارات جبائية  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .مباشرة مهنة مستشار جبائي بصفة غري قانونية  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

فسة غري شريفة ، توازن عام للسوق ، نصيب         منا    :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

 .من السوق ، حرية املنافسة ، وسائل إثبات 

 

  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ
 

لئن كانت ممارسة نشاط إقتصادي منظّم من قبل من الصفة له تندرج يف نطاق               

حاالت املنافسة غري الشريفة ، فإنّ تلك األعمال ال ميكن أن تتحول إىل ممارسات خملّة               

 تقع حتت طائلة الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار ، إالّ مىت كان هلا               باملنافسة

تأثري على التوازن العام للسوق أو كان من شأا ان تعرقل آلياته بكيفية تنال من حرية                

املنافسة يف القطاع املعين باألمر، وهو أمر ال يتحقّق عندما يكون نصيب املؤسسة اليت               

 .فعال ال يتجاوز قسطا ضئيال من تلك السوقأتت تلك األ
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  .  إستشارة جبائية–خدمات  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 . يف جمال اإلستشارة اجلبائية دون صفة النشاط :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

إستشارة جبائية ، ترخيص ، منافسة غري شريفة ،             :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

توازن عام للسوق ، حرية املنافسة ، إثبات ، توكيل          

 .خصام ، نصيب من السوق ، حتقيق 

 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

قتصادي منظّم من قبل من ال صفة له تندرج يف نطاق حاالت            إنّ ممارسة نشاط إ     .    1

املنافسة غري الشريفة ، فإنّ تلك األعمال ميكن أن تتحول إىل ممارسات خملّة باملنافسة ،               

عندما يكون هلا تأثري على التوازن العام للسوق أو يكون من شأا عرقلة آلياته بكيفية               

 .تنال من حرية املنافسة
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يتجه رفض الدعوى لعدم وجاهتها كلّما مل يثبت للمجلس من خالل التحقيق                   .2

من املطلوبني باألداء     ارى يف القضية ومن الوثائق املضمنة بامللف ، أنّ متثيل نفر قليل           

لدى احملاكم اجلبائية ، قد كان له تأثري على حسن سري السوق يف جمال اإلستشارة                 

 . من شأنه أن يؤدي إىل إختالل توازنه العام اجلبائية  أو كان
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  . إستشارة جبائية –خدمات  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .النشاط يف جمال اإلستشارة اجلبائية دون صفة  : :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

إشهار ، إستشارة     صفة القيام ، تعهد تلقائي ،         :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

جبائية ، منافسة غري شريفة ، إثبات ، حتقيق ،            

 السوق ، حرية    توازن عام للسوق ، نصيب من      

 .املنافسة 

 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

على ضوء أحكام   ،  إنّ الصفة يف النزاعات املرفوعة أمام جملس املنافسة متحص             .  1

من قانون املنافسة واألسعار الذي حدد األطراف املخول هلا ذلك          )  جديد  (  11الفصل  

نظّمات املهنية والنقابية   احلق وهي الوزير املكلّف بالتجارة واملؤسسات اإلقتصادية وامل       

وهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية وغرف الفالحة والصناعة والتجارة ،             

 لقائيد التباإلضافة إىل جملس املنافسة يف حاالت التعه. 
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يتجه رفض الدعوى لعدم وجاهتها كلّما مل يثبت للمجلس من خالل التحقيق               .2

ومن الوثائق املضمنة بامللف ، أنّ نشاط املدعى عليها ، قد كان له              ارى يف القضية    

 ي إىل إختالل توازنه العاموق أو كان من شأنه أن يؤدتأثري على حسن سري الس. 
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 . خدمات ، نشر اإلعالنات :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .نشر إعالنات تكوين شركات تباشر دون وجه قانوينّ  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  أصالرفض الدعوى :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

 ، صفة القيام ، نظام عام إقتصادي، إختصاص حكمي  : المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

إعالنات شرعية وقانونية ، سوق داخلية لإلستشارات       

 .اجلبائية 

 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

من قانون املنافسة واألسعار مطلقة     )  جديد    (  5جاءت عبارة الفصل     .1

يف منع مجيع املمارسات املخلّة باملنافسة مهما كان مأتاها أو مصدرها            

طّبيعة القانونية ألطراف النزاع أو القطاع الذي ينتمون وبقطع النظر عن ال

 .إليه 

يتعقّب جملس املنافسة كل املمارسات اليت تندرج يف جمال اإلنتاج أو            .2

التوزيع أو اخلدمات واليت من شأا اإلخالل بالتوازن العام للسوق أو            

 واألسعار ،    من قانون املنافسة   5املساس بآلياته على املعىن الوارد بالفصل       

 .وذلك  حفاظا على النظام العام اإلقتصادي
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إنّ الصفة يف النزاعات املرفوعة أمام جملس املنافسة متحص على ضوء            .3

من قانون املنافسة واألسعار ضرورة أنّ عنصر       )  جديد    (  11الفصل  

الصفة ال ينظر إليه من جهة القائم بالدعوى ، وأنّ أحكام الفصل              

 األطراف املخول هلا ذلك احلق وهي الوزير املكلّف          املذكور حددت 

بالتجارة واملؤسسات اإلقتصادية واملنظّمات املهنية والنقابية وهيئات        

املستهلكني القائمة بصفة قانونية وغرف الفالحة والصناعة والتجارة ،         

 لقائيد التباإلضافة إىل جملس املنافسة يف حاالت التعه. 

 
4.  ة من أجل إعالنات           بصرف النمسيع املطبعة الرظر عن وجاهة تتب

قامت ا لفائدة الغري ، فإنّ هذه اإلشهارات تكون عدمية التأثري على             

السوق الداخلية لإلستشارة اجلبائية طاملامل يثبت من التحقيق يف القضية          

          وازن العامت بالتها قد أضرأن ، وق  أو من األوراق املظروفة بامللفللس 

 .املرجعية املذكورة ، أو أنها مست بآلياا 
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  .  إستشارة جبائية–خدمات  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .النشاط يف جمال اإلستشارة اجلبائية دون صفة :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

منافسة غري شريفة ، إستشارة جبائية ، مهن             :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

حماسبية ، إثبات ، حتقيق ، توازن عام للسوق ،            

 .نصيب من السوق املرجعية ،حرية املنافسة 

 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

 

ارسة نشاط إقتصادي منظّم من قبل من ال صفة له تندرج يف            لئن كانت مم   .1

نطاق حاالت املنافسة غري الشريفة ، فإنّ تلك األعمال ال ميكن أن تتحول             

إىل منافسات خملّة باملنافسة تقع حتت طائلة الفصل اخلامس من قانون             

           للس وازن العاموق أو كان   املنافسة واألسعار ، إالّ مىت كان هلا تأثري على الت

              ية املنافسة يف القطاع املعينة تنال من حراته بكيفيا أن تعرقل آليمن شأ

باألمر، وهو أمر ال يتحقّق عندما يكون نصيب املؤسسة اليت أتت تلك              

 .األفعال ال يتجاوز قسطا ضئيال من تلك السوق املرجعية املعنية 
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 من التحقيق ارى يف القضية      يتجه رفض الدعوى أصال كلّما مل يثبت         .2

ومن األوراق املظروفة بامللف ، أنّ نشاط املدعى عليه ، قد كان له تأثري               

 أن  على حسن سري السوق يف جمال اإلستشارة اجلبائية ، أو كان من شأنه            

 .إىل إختالل توازنه يؤدي 
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  .  إستشارة جبائية–خدمات  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .النشاط يف جمال اإلستشارة اجلبائية دون صفة  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 . الدعوى أصال رفض :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

الصفة للقيام ، املصلحة للقيام ، إستشارة جبائية ،             :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

ضرر ، نظام عام ، منافسة ، توازن عادي للسوق ،           

تعهد تلقائي ، مؤسسة إقتصادية ، مجعية ذات          

هدف غري نفعي ، منظّمة غري حكومية ، قطاع           

 .، حتقيق تنافسي ، حرية املنافسة ، إثبات 
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 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

إنّ شرطي الصفة واملصلحة وإن كانا ركنني الزمني لقبول الدعوى من جهة            .   1

كوما يقومان على إثبات الطّالب أنّ ضررا قد حلقه من السلوك الذي يطلب             

اإلذن بالكف عنه ، إالّ أنّ تقدير ذينك الشرطني ليس واحدا يف خمتلف أصناف 

تم وفقا لطبيعة الدعوى وموضوع النزاع وكون املصلحة املراد         القضايا بل أنه ي   

 ظام العامفاع عنها فرعا من قاعدة أمشل ذات مساس بالنالد. 

 
إنّ قانون املنافسة والنزاع الذي يناط به يسمو بطبعه عن جمرد عالقات             .     2

ا التجار بعضهم ببعض ليبحث يف ردع األعمال الصادرة عنهم مىت أخلّت مب            

هو الزم من املنافسة بينهم إلقامة توازن عادي للسوق أساسه اإلحتكام إىل             

قاعديت العرض والطّلب ، وإنّ القواعد اليت حيتكم إليها ذات مساس بالنظام             

 العام. 

 
اليتحدد مفهوم املؤسسة اإلقتصادية ، من وجهة نظر قانون املنافسة ، وفقا            .   3

    ة حبتة ، وإنسع إىل مجيع          ملعايري قانونية ، جتعله يتما إستنادا إىل معايري إقتصادي

الشركات والتنظيمات والتجمعات وكلّ الذّوات الطّبيعية واإلعتبارية اليت          

متارس نشاطا إقتصاديا يتعلّق باإلنتاج والتوزيع واخلدمات ، بصرف النظر عن           

         ا أو واقعيا إذا كان وجودها قانونيا أو إن كان من     طبيعتها وشكلها وعم

أنشأها أو يسيطر عليها خواص او أشخاص عموميون ، حبيث أنّ اجلمعيات             

أيا كان نوعها ومكان تأسيسها واليت يثبت أنها متارس كلّيا أو جزئيا نشاطا              

يندرج يف قطاع تنافسي يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات ، تكون خاضعة 

سعار بقطع النظر عن موضوعها أو أهدافها         وجوبا لقانون املنافسة واأل    

ا األساسياملنصوص عليها بقانو. 
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طاملا أقرت املدعى عليها بأنها تقوم بتقدمي اإلستشارات والدراسات            .   4

والتكوين مبقابل مادي يتم إستخالصه مباشرة من املؤسسات املنتفعة خبدماا ،           

ة مرتلة املؤسسة اإلقتصادية دون إلتفات إىل        فإنها تكون طبقا ملا متّ بيانه مرتّل       

 .زعمها أنّ ما يقدم إليها أو يقبضه أعضاؤها جمرد تكفّل باملصاريف 
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  .  إستشارة قانونية وجبائية–خدمات  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .النشاط يف جمال اإلستشارة اجلبائية دون صفة  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

 شريفة ،   إشهار ، نشاط إقتصادي ، منافسة غري          :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

توازن عام للسوق ، نصيب من السوق ، مهن           

حماسبية ، إستشارة جبائية ، وسائل إثبات أولية ،          

 .حتقيق 

 

 :المبادئ 
 

طاملا أنّ احملامي ميارس نشاطا إقتصاديا يتمثّل يف تقدمي خدمات إىل حرفاء مبقابل               .  1

دية تتمتع بأهلية القيام أمام     فإنه يعترب من وجهة نظر قانون املنافسة مؤسسة إقتصا         

 جديد من قانون املنافسة واألسعار وختضع إىل        11جملس املنافسة على معىن الفصل      

 . أحكام الفصل اخلامس من نفس القانون 
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ال يتحدد مفهوم املؤسسة اإلقتصادية ، من وجهة نظر قانون املنافسة ، وفقا               .  2

ادا إىل معايري إقتصادية ، األمر الذي يترتب عنه أنّ           ملعايري قانونية حبتة ، وإنما إستن     

من قانون املنافسة واألسعار تنطبق على مجيع الشركات     )  جديد    (  11أحكام الفصل   

والتنظيمات والتجمعات وكلّ الذّوات الطّبيعية واإلعتبارية اليت متارس نشاطا إقتصاديا 

رف النظر عن طبيعتها وشكلها وعما إذا       يتعلّق باإلنتاج أوالتوزيع أواخلدمات ، بص     

كان وجودها قانونيا أو واقعيا أو إن كان من أنشأها أو يسيطر عليها خواص او                 

 .أشخاص عموميون 
 

تجه رفض الدعوى لعدم وجاهتها طاملامل يثبت من التحقيق ارى يف القضية              ي .  3

قامت به الشركة املدعى عليها على      ومن الوثائق املضمنة بامللف ، أنّ اإلشهار الذي         

شبكة األنترنات قد كان له تأثري على حسن سري السوق يف جمال اإلستشارة القانونية              

 ي إىل إختالل توازنه العامأو كان من شأنه أن يؤد  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99

  5177 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2005 جوان 2   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 ��+,  :   �� ;01 b
$!,](6 <64 "A�M   

:�����������;�� 
 �J09     " �
$�$!�3 :
�(6 <64 �0!
[ c �de�� 

 

 . اإلستشارة القانونية واجلبائية  – خدمات :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .النشاط يف جمال اإلستشارة اجلبائية دون صفة  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 . رفض الدعوى أصال  :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

صفة القيام ، مؤسسة اإلقتصادية ، مهن حرة ،              :  ححححالمصطلحات المفاتي المصطلحات المفاتي المصطلحات المفاتي المصطلحات المفاتي 

خدمات ، حماماة ، تفاهم ، هيمنة مجاعيةّ ، منافسة غري       

 .شريفة ، نصيب من السوق ، حرية املنافسة  

 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

ال يتحدد مفهوم املؤسسة اإلقتصادية ، من وجهة نظر قانون املنافسة ، وفقا               .1

نما إستنادا إىل معايري إقتصادية ، األمر الذي يترتب عنه أنّ            ملعايري قانونية حبتة ، وإ    

من قانون املنافسة واألسعار تنطبق على مجيع الشركات        )  جديد    (  11أحكام الفصل   

والتنظيمات والتجمعات وكلّ الذّوات الطّبيعية واإلعتبارية اليت متارس نشاطا إقتصاديا          

ات ، بصرف النظر عن طبيعتها وشكلها وعما إذا          يتعلّق باإلنتاج والتوزيع واخلدم   

كان وجودها قانونيا أو واقعيا أو إن كان من أنشأها أو يسيطر عليها خواص أو                 

 .أشخاص عموميون 
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األشخاص الطّبيعيون الذين ميارسون مهنا حرة يعتربون مؤسسات إقتصادية           .2

القانوينّ الذي خيضع إليه ، حبيث      مهما كان الشكل الذي يتخذه نشاطهم أو اإلطار         

أنّ احملامني املدعني يف القضية الراهنة يندرجون ، حبكم ممارستهم لنشاط إقتصادي يف             

قطاع اخلدمات ، ضمن املؤسسات اإلقتصادية املتعاملة يف سوق احملاماة واإلستشارة            

 .القانونية 

 

صر أو مؤشر من شأنه الكشف      إذا مل يربز من التحقيق ارى يف القضية أي عن          .3

عن وجود عملية تفاهم بني املؤسسات املدعى عليها ،  أو أنّ هلا مصاحل أو روابط                 

جتعلها ، حبكم أمهّية نصيبها يف السوق ، حتتلّ مركز هيمنة مجاعي ، فإنه يتعين                  

التعرض لوضعية كلّ واحدة منها على حدة ، للتثبت من مدى إخالهلا بقواعد                

 . نافسةامل
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 2005 جوان2   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
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 . اإلستشارة القانونية واجلبائية – خدمات :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .النشاط يف جمال اإلستشارة اجلبائية دون صفة :     يةيةيةيةموضوع القضموضوع القضموضوع القضموضوع القض

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

صفة القيام ، مفهوم املؤسسة اإلقتصادية ، مهن حرة ،            :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

خدمات ، حماماة ، تفاهم ، هيمنة مجاعية ، منافسة غري       

 .شريفة ، نصيب من السوق ، حرية املنافسة  
 

 ::::لمبادئ لمبادئ لمبادئ لمبادئ اااا
 

اليتحدد مفهوم املؤسسة اإلقتصادية ، من وجهة نظر قانون املنافسة ، وفقا              .1

ملعايري قانونية حبتة ، وإنما إستنادا إىل معايري إقتصادية ، األمر الذي يترتب              

من قانون املنافسة واألسعار تنطبق على      )  جديد    (  11عنه أنّ أحكام الفصل     

 والتجمعات وكلّ الذّوات الطّبيعية واإلعتبارية      مجيع الشركات والتنظيمات  

اليت متارس نشاطا إقتصاديا يتعلّق باإلنتاج والتوزيع واخلدمات ، بصرف النظر        

عن طبيعتها وشكلها وعما إذا كان وجودها قانونيا أو واقعيا أو إن كان من              

 .أنشأها أو يسيطر عليها خواص او أشخاص عموميون 
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لطّبيعيون الذين ميارسون مهنا حرة يعتربون مؤسسات إقتصادية        األشخاص ا  .2

مهما كان الشكل الذي يتخذه نشاطهم أو اإلطار القانوينّ الذي خيضع إليه ،             

حبيث أنّ احملامني املدعني يف القضية الراهنة يندرجون ، حبكم ممارستهم             

صادية يف قطاع   لنشاط إقتصادي يف قطاع اخلدمات ، ضمن املؤسسات اإلقت        

اخلدمات ، ضمن املؤسسات اإلقتصادية املتعاملة يف سوق احملاماة واإلستشارة          

 .القانونية 

 

 
إذا مل يربز من التحقيق ارى يف القضية أي عنصر أو مؤشر من شأنه                  .3

الكشف عن وجود عملية تفاهم بني املؤسسات املدعى عليها ،  أو أنّ هلا               

علها ، حبكم أمهّية نصيبها يف السوق ، حتتلّ مركز هيمنة           مصاحل أو روابط جت   

مجاعي ، فإنه يتعين التعرض لوضعية كلّ واحدة منها على حدة ، للتثبت من              

 .مدى إخالهلا بقواعد املنافسة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 103

  5181 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد
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  . توزيع دواء بيطري مستورد :                          القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

تفاهم بني مؤسسات على تسويق دواء غري حاصل          :                                موضوع القضية موضوع القضية موضوع القضية موضوع القضية 

 .على رخصة ترويج  

لّة باملنافسة واألمر بالكف  إعتبار املمارسات املدانة خم     :                                                                                مآل القضية مآل القضية مآل القضية مآل القضية 

 .عنها مع تسليط خطايا

دواء بيطري ، ، رخصة ترويج ، خمـابر         ،   إتفاق    :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

طبية ، مؤسسة عمومية ، مستورد حصري ، طلب         

عروض، حسن سريالسوق ، حرية املنافسة ،          

مستهلك ، دعاية ، طلبات ، توسع يف الدعوى ،           

صادي ، إدخال ، حتقيق ، هيمنة ،         نظام عام إقت  

جدوى إقتصادية ، مغالطة ، مراكنة ، إثبات ،           

قرائن ، تفاهم ، معيار عضوي ، تأشرية ، قرار            

إداري ، مرفق عمومي ، سلط عمومية ، تقدير           

 .العقوبة ، تعاون مع التحقيق ، تضامن ، نشر القرار
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 :المبادئ 
 

ومية ببعض اإلمتيازات واحلقوق اخلاصة ، ال ينفي         متتع إحدى املؤسسات العم    .  1

خضوع توريد األدوية إىل    ممارستها لنشاط إقتصادي يف قطاع تنافسي ، كما أنّ           

نظام الترخيص ال حيول دون إعمال قواعد املنافسة بني املؤسسات املتحصلة على             

ون إعتبار ملصدر   رخصة ترويج ، بإعتبار أنّ املعايري املطبقة هلا صبغة موضوعية د           

 .الدواء أو البلد الذي يصنع فيه  
 
 رفع الدعوى أمام جملس املنافسة جيعله يتعهد بالسوق موضوع القضية برمتها دون . 2

التقيد بالطّلبات واملطاعن واألسانيد واألسباب املثارة ، ودون اإلقتصار على األطراف           

توسع يف الدعوى محاية حلرية املنافسة وخدمة       الواردة أمساؤهم بالعريضة مبا خيول له ال      

 اإلقتصادي ظام العامالن . 
 

 يتخذ التواطؤ بني املؤسسات اإلقتصادية أشكاال خمتلفة ويتجلّى يف مظاهر متعددة            .  3

تعتمد بالضرورة على الكتمان واملراكنة وال ميكن إثباا يف أغلب احلاالت إالّ باللّجوء   

رائن ، حتى وإن مل تشكّل كلّ واحدة منها يف حد ذاا وإذا أخذت               إىل تظافر الق  

 .مبعزل عن البقية دليال قاطعا على وجود عملية التفاهم 
 

 تنطبق قواعد املنافسة على مجيع األنشطة اإلقتصادية ، مبا يف ذلك تلك اليت تقوم               .  4

يد باملعيار العضوي وال بطبيعة     ا الذّوات العمومية ، ضرورة انّ قانون املنافسة ال يتق         

املؤسسة وشكلها ، بل يكتفي بثبوت ممارستها كلّيا أو جزئيا لنشاط إقتصادي يندرج             

 .يف قطاع تنافسي يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات 
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اذ  يعتمد النظام القانوينّ التونسي املتعلّق بقطاع األدوية على الفصل بني سلطة إتخ. 5

القرارات املتعلّقة برخصة الترويج أو منح التأشرية اليت تتخذها مصاحل وزارة الصحة             

واهلياكل التابعة هلا وهي قرارات إدارية ال والية لس املنافسة عليها ، ومهمة البيع               

ن والشراء والتوزيع اليت تضطلع ا الصيدلية املركزية ، وهي مهمة جتعلها خاضة لقانو            

املنافسة والقواعد اليت تسوسها ، إالّ مىت إقتصر دورها على تنفيذ القرارات اإلدارية              

 .اآلمرة أو كان تصرفها نزوال عند مقتضيات األحكام التشريعية أو الترتيبية 
   
 تواجد الصيدلية املركزية بفعل القانون يف وضع هيمنة على سوق توريد الدواء ،              .  6

زاء حرفائها واملتعاملني معها يف تلك السوق من واجب التقيد بقواعد             ال يعفيها إ  

املنافسة واحلرص على عدم إقتراف أفعال من شأا اإلخالل باملنافسة واإلضرار مبصاحل 

 .املستهلك واملتنافسني 
 

 يتم تقدير العقوبة املسلّطة على املؤسسات املدانة حسب درجة خطورة األفعال             .  7

وحجم األضرار الالّحقة باإلقتصاد الوطين وكمية األرباح غري الشرعية اليت           املقترفة  

جنتها ، دون أن حيول ذلك من تشديد العقاب على الفاعل األصلي أو إعتماد ظروف 

 . التخفيف جتاه من تعاون مع التحقيق 
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  .  إستشارة جبائية–خدمات  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .القيام بإعالنات إشهارية للغري  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

تشارة جبائية ، حتقيق ،     إعالنات إشهارية ، إس       :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

 .توازن عام للسوق ، حرية املنافسة 

 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

لئن كانت ممارسة نشاط إقتصادي منظّم من قبل من ال صفة له تندرج يف                .  1

نطاق حاالت املنافسة غري الشريفة ، فإنّ تلك األعمال ال ميكن أن تتحول إىل               

فصل اخلامس من قانون املنافسة      منافسات خملّة باملنافسة تقع حتت طائلة ال       

واألسعار ، إالّ مىت كان هلا تأثري على التوازن العام للسوق أو كان من شأا أن                

تعرقل آلياته بكيفية تنال من حرية املنافسة يف القطاع املعين باألمر، وهو أمر ال              

طا يتحقّق عندما يكون نصيب املؤسسة اليت أتت تلك األفعال ال يتجاوز قس            

 .ضئيال من تلك السوق املرجعية املعنية 
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 يتجه رفض الدعوى لعدم وجاهتها طاملامل يثبت من التحقيق ارى يف القضية              .  2

ومن الوثائق املضمنة بامللف ، أنّ العمليات اإلشهارية اليت قام ا املدعى عليه قد كان               

شارة اجلبائية أو كان من شأا أن        هلا تأثري على حسن سري السوق يف جمال اإلست         

 ي إىل إختالل توازنه العاميؤد. 
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  .  إستشارة جبائية–خدمات  :       قطاعقطاعقطاعقطاعالالالال

 .القيام بإعالنات إشهارية للغري  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .  رفض الدعوى أصال:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

إعالنات إشهارية ، إستشارة جبائية ، حتقيق ،             :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

نصيب من السوق ، توازن عام للسوق ، حرية           

 .املنافسة 

 

  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ
 

ه رفض الدعوى أصال كلّما مل يثبت من التحقيق ارى يف القضية ومن              يتج

املتعلّقة بأشخاص يباشرون مهنة مستشار     (  األوراق املظروفة بامللف ، أنّ اإلشهارات       

قد أضرت بالتوازن العام للسوق الداخلية ، أو كان من          )  جبائي على وجه غري قانوينّ      

 . مما جيعلها عدمية التأثري على حرية املنافسة يف السوق املذكورة شأا املساس بآلياا ،
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  . رة جبائية إستشا–خدمات  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .املنافسة يف مادة الصفقات العمومية  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 . لعدم اإلختصاص  رفض الدعوى :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

مؤسسة عمومية ، منافسة ، صفقات        إختصاص ،     :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

عمومية ، إختصاص القاضي اإلداري ، قضاء جتاوز        

 .السلطة  

 

  : : : :أأأأالمبدالمبدالمبدالمبد
 

س املنافسة بالنظر يف صحة اإلجراءات اليت تتخذها الذّوات           ال خيتص جمل  

العمومية إلسناد الصفقات العمومية ، ضرورة أنّ هذا الصنف من النزاعات يندرج             

 .ضمن إختصاص القاضي اإلداري املنتصب يف مادة قضاء جتاوز السلطة  
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  . توزيع احملروقات وإسداء اخلدمات املتصلة ا :                          القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

فرض أسعار البيع للعموم وتضييق من النشاط         :                                                                                موضوع القضية موضوع القضية موضوع القضية موضوع القضية             

 . جمحفة ضمن عقود إذعانوفرض شروط

إعتبار املمارسات املدانة خملّة باملنافسة واألمر بالكف  :                                                                        مآل القضية مآل القضية مآل القضية مآل القضية 

 . عنها مع تسليط خطية مالية 

إختصاص ، وكالة حرة ، توازن السوق ، كراس             :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

شروط ، مسؤولية ، حمروقات ، هيمنة إقتصادية ،         

 مقترحة ، أسعار مفروضة ، عقود        حتقيق ، أسعار  

إذعان ، أسعار دنيا ، تأطري األسعار ، شرط عدم           

    عقد منوذجي ، املنافسة ، تأمني ، أصل جتاري. 

 :المبادئ 
 

يكون وضع اهليمنة اإلقتصادية ثابتا يف جانب املدعى عليها وذلك حبكم مركزها     .  1

ها وإرتباطها بشركة دولية عظمى ، فضال       ونصيبها من السوق والشهرة العاملية لعالمت     

عن تقدمها التكنولوجي وتنوع منتوجاا يف جمال الزيوت واحملروقات وتروجيها يف            

 .مسالك توزيع تغطّي كامل تراب اجلمهورية 
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اليت تتضمنها اجلداول املرسلة من الشركة      "  السعر النهائي للمستهلك    "  إنّ عبارة     .  2

مثلما متسك بذلك   "  األسعار املقترحة   "  ىل خمتلف املوزعني ، ال تعين أبدا        املزودة إ 

حمامي املدعى عليها وإنما تدلّ يف احلقيقة على أسعار مفروضة تنصهر ضمن سياسة              

عامة تعد عقود اإلذعان إحدى ركائزها ، ال سيما وأنّ مصدرها يتمثّل يف مزود حيتلّ               

من املوزعني املنضوين حتت نفس العالمة يوجدون       مركز هيمنة ويتعامل مع شبكة      

 .جتاهه يف وضعية تبعية متنعهم من التصرف إزاءه حبرية 
 

وضع اإلستثناءات ملبدإ حرية األسعار املنصوص عليه بالفصل الثّاين من قانون              .  3

املنافسة واألسعار يكون مقيدا بتحقيق أهداف إقتصادية او إجتماعية ذات مصلحة            

امة وال يكون أبدا من أجل غايات خاصة ، كما انه يبقى حكرا على السلط                  ع

العمومية وحدها دون األفراد ، إذ ال جيوز للمؤسسات املتدخلة يف السوق اإلستفادة             

 .من مركزها املهيمن لتسعري ما قررت الدولة حتريره 
 

 عليه هو محاية األصل     إنّ شرط عدم املنافسة وإن كان جائزا مىت كان الباعث           .  4

التجاري بإرجاعه مع كافّة مكوناته وبقيمته كامال إالّ أنه يتعين ضبط حدوده مبا               

يتطابق مع الغاية املربرة له حدا ومدى وبالقدر الذي ال يعيق الوكيل عن الدخول إىل               

 .السوق املعنية بالنشاط 
 

ة وكيلها هلا يف صورة فسخ العقد وإن        إنّ مطلب محاية الشركة املزودة من منافس        .  5

كان جيد ما يربره بالنسبة لتجارة احملروقات والزيوت احلاملة لعالمتها ، إالّ أنه ال                

يسوغ التوسع فيه مبده إىل أنشطة كان ميكن للوكيل مباشرا أصال دون حاجة               

غازة لبيع املواد   للتعاقد بشأا مع الشركة املذكورة أو مع منافسيها ومنها إدارة م            

 .الغذائية وملحقاا 
 

 

 



 112

 

 

إستقر عمل الس على إعتبار انّ املشرع مل حيصر حاالت اإلستغالل املفرط               .  6

من قانون ) جديد    (  5 من الفصل    4ملركز هيمنة يف قائمة مضبوطة ضرورة أنّ الفقرة         

ل الذّكر ال   املنافسة واألسعار اوردت بعض الصور من تلك املمارسات على سبي           

مبا يبقي على سلطة الس     "  خاصة  "  و  "  ميكن  "  احلصر وهو ما يستنتج من عباريت       

 .يف تقفّي أثر املمارسات املخلّة باملنافسة 
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 الجزء الثّالثالجزء الثّالثالجزء الثّالثالجزء الثّالث

 الوظيفة اإلستشاريةالوظيفة اإلستشاريةالوظيفة اإلستشاريةالوظيفة اإلستشارية

 

 

  لسنة 64تدعمت الوظيفة اإلستشارية لس املنافسة إثر تنقيح القانون عدد             

 لسنة  60 املتعلّق باملنافسة واألسعار بالقانون عدد       1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991

ومبقتضى هذا التنقيح أصبحت احلكومة تستشري        .  2005جويلية    18 املؤرخ يف    2005

 اليت دف مباشرة إىل فرض       ةشاريع النصوص الترتيبي  حول م وجوبا جملس املنافسة    

شروط خاصة  ملمارسة نشاط إقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأا أن تعرقل                 

 من  2 ،  وذلك عالوة على اإلمكانية املنصوص عليها أصالة بالفقرة            الدخول إىل السوق  

لس حول   ا آستشارةارة  للوزير املكلف بالتج   من القانون املذكور واليت ختول       9الفصل  

  . باملنافسةعالقةكل املسائل اليت هلا حول مشاريع النصوص التشريعية و
        

ويعد هذا التدعيم لصالحيات الس اإلستشارية مفيدا إىل حد بعيد يف ضمان ما              

مة هو الزم من التطابق بني السياسات القطاعية للدولة لتيسري إنصهارها ضمن سياسة عا            

تكفل إحترام قواعد املنافسة وتنبذ الشروط والعقبات غري املربرة ملمارسة األنشطة              

 .اإلقتصادية 
 

 ملفّا  11يف    2005سنة  خالل   جملس املنافسة     ، فقد نظر   2004وعلى غرار سنة    

فمن هذه  .  آختلفت جماالا وتنوعت املسائل والقطاعات اليت تعلّقت ا        ،إستشاريا  

 تعلّق بأخذ رأي الس خبصوص مشاريع نصوص قانونية تعرضت بالتنظيم            امللفّات ما 

لقطاعات إقتصادية سواء أخذت شكل القانون أو األمر الترتييب أو القرار الصادر               

باملصادقة على كراس شروط ، ومنها ما ورد إلستشارة الس خبصوص مسألة تتعلّق              

   ركيز اإلقتصاديأخذ رأيه         غري انّ أغلب    .  بالت لس كانت ختصا ا دامللفّات اليت تعه

 .بواقع املنافسة يف بعض القطاعات وما يتطلّبه بعضها من حلول وإصالحات 
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.  ملفّات تطرح مسائل تتعلّق باملنافسة يف بعض القطاعات          7عرضت على الس    

 42102ها ما وجد مصدره يف إستشارات صادرة عن أهل القطاع مثل امللفّات عدد              ومن

 احملالة بناء على طلب من الغرفة الوطنية للمستشارين اجلبائيني ، واليت 52104و  42103و

يف .  تعلّق موضوعها بتقاطع بعض املهن املتعلّقة باحملاسبة واإلستشارة القانونية واجلبائية           

لفّات األربعة الباقية عن السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية يف طلب حني وردت امل

 وزيع وصناعة العجني الغذائيأي خبصوص قطاعات األجر واحملروقات وجتارة التالر. 
 

 فيفري  17 بتاريخ   42103و  42102الرأي الصادر يف امللفّني عدد       :  الفقرة األوىل 

  :2005 جوان 9 بتاريخ 52104دد  والرأي الصادر حتت ع2005
 

على أنظار جملس املنافسة ملفني      أحال وزير التجارة والصناعات التقليدية              

 حول  هطلب رأي إستشاريني تقدمت ما الغرفة الوطنية للمستشارين اجلبائيني يتعلّقان ب        

ليت تعاين منها بعض    ممارسات بعض الشبكات العاملية للخربة يف احملاسبة ، والصعوبات ا         

جمال اإلستشارة اجلبائية ، والنامجة باخلصوص عن املنافسة غري          يف  اخلدمات وخاصة   

الشريفة اليت تتعرض إليها من جراء بعض الثّغرات أو الغموض املتأتي من تطبيق عدد من               

 .النصوص 
 

 متعددة  اتبكشال"  ويف حتليله للوضعية املعروضة عليه ، إنطلق الس من تعريف           

كلّ تنظيم دائم حمدث بني مهنيي اخلدمات احلرة         فذكر أنها تشمل    "  اإلختصاصات  

 اإلنتماء إىل إحدى هذه     وأنّ.  بغرض متكني حرفائهم من خدمات مكملة لبعضها البعض       

 .دليال على وجود مصاحل مشتركة بني أعضائهاينهض الشبكات 
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 منطا خاصا لتنظيم العمل يرتكز على        مثّ تعرض إىل شبكات اخلربة فرأى فيها       

شراكة تقوم على قواعد تعاقدية على عكس املفاهيـم املتعارف عليهـا يف تنظيم العمل  

وبين أنّ بعض مكاتب اخلربة األجنبية      .  و القائمة على نظام مندمج مركزي و هرمي        

تب تونسية للخربة   املتخصصة يف احملاسبة تسدي خدماا بالبالد التونسية حتت غطاء مكا         

منبها إىل ما لوحظ عمليا من         ، يف احملاسبة ، مع تقدميها أحيانا خلدمة اإلستشارة اجلبائية        

 بعض مكاتب اخلربة األجنبية غري املقيمة بتونس وضع عالماا إىل جانب عالمة              تعمد

ة للخربة يف احملاسبة لتكوين موطئ قدم هلا بالبالد التونسيةاملكاتب التونسي . 
 

مثّ عرج الس على اإلطار التشريعي و الترتييب املنطبق على األجانب الّذين               

يرغبون يف مزاولة نشاط اخلربة يف احملاسبة و اإلستشارة اجلبائية بالبالد التونسية ، فالحظ        

 املتعلّق بتحوير التشريع    1988 أوت   18 املؤرخ يف    1988 لسنة   108 القانون عدد    أنّ

اخلاص مبهنة اخلرباء احملاسبني يسمح لألجانب مبمارسة مهنة خبري حماسب بالبالد              

التونسية مع واجب احترام املقتضيات القانونية املتعلّقة خاصة باملعاملة باملثل و بالترخيص            

 القانون عدد    وأنّ املسبق و باحلد األدىن من الشهادات العلمية و بالضمانات و اإلقامة           

املنقّح املتعلّق باملوافقة على املستشـارين اجلبائيني و       1960 ديسمرب   14الـؤرخ يف     34

لألجانب مبمارسة  يسمح كذلك     2001 أوت   7 املؤرخ يف    91و املتمم بالقانون عدد     

 . مهنة مستشار جبائي شريطة اإلحترام الفعلي ملبدإ املعاملة باملثل
 

ى مستلهما منها اإلطار الذي خيضع إليه كما رجع الس إىل نصوص قانونية أخر    

 اليت  جملّة الشغل   األجانب املستثمرون يف األنشطة املشار إليها ، فرأى أنهم خيضعون إىل          

 استخدام اليد العاملة األجنبية بالبالد       هاينظّم الباب الثّاين من الكتاب السابع من        

ـّة  املتعلّق ببيان   1961 أوت   30يف   املؤرخ   1961 لسنة   14املرسوم عدد    ، وإىل    التونسي

إسداء اخلدمات ميكن أن     بإعتبار أنّ    شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري      

، تندرج ضمن جتارة اخلدمات وفقا للتصنيفة املعتمدة من قبل املنظّمة العاملية للتجارة              

 1968 لسنة   7د   القانون عد  عالوة على النصوص املطبقة على األجانب بوجه عام ومنها        
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 لسنة  198 املتعلّق حبالة األجانب بالبالد التونسية و األمر عدد          1968 مارس   8املؤرخ يف   

 املتعلّق بضبط تراتيب دخول و إقامة األجانب بالبالد         1968 جوان   22 املؤرخ يف    1968

 . 1992 أفريل 20 املؤرخ يف 1992 لسنة 716التونسية مثلما نقّح و متّم باألمر عدد 
   

وبعد أن إستقر وصفه إلطار تدخل الشركات األجنبية ببالدنا ، إلتفت الس إىل             

  قطاع اخلدمات    ااالت املراد أخذ رأيه يف تأثري تلك الشركات فيها ، فأرجعها إىل            

عنصرا حيويا يف اإلقتصاد الوطين ملا وفّرته الدولة من موارد            الذي رأى أنه  ميثّل       

 . التصديريةقدرته ت حتقيقا لسياساا املتوجهة لدعم واستثمارا
 

وخبصوص أهم الصعوبات اليت تعترض قطاع اخلدمات ، فقد خلّصها الس يف              

تشتت وتشعب النصوص التشريعية و الترتيبية املنظّمة لكلّ واحدة منها ، ويف غياب               

آنعدام التأطري القانوين لبعضها من عامل      تصنيفة وطنية للمهن املذكورة ، فضال عما ميثّله         

 .    تعقيد و عدم استقرار يهدد القطاع 

   
وللتدليل على قدر الصعوبة الذي تلقاه أي حماولة لإلحاطة بقطاع اخلدمات ،             

إستعرض الس أهم املهن املشكّلة له والنصوص القانونية اليت تنظّمها فذكر منها املهن             

ا احملاماة ومهنة العدول املنفّذين و عدول اإلشهاد واخلرباء العدليني و املهن            القانونية ومنه 

احملاسبية ومنها مهنة اخلرباء احملاسبني و احملـاسبني و مراقيب احلسابات لدى الشركـات            

و املهن اجلبائية ومنها مهنة املستشار اجلبائي ومكاتب اإلحاطة و اإلرشـاد اجلبائي              

  نصا قانونيا يطبق على هـذه املهن بني         34صـى الس حـوايل      وقد أح .وغريهـا  

 . قوانني وأوامر ترتيبية وقرارات 
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وبين الس أنه يف ظلّ غياب تصنيفة وطنية لكلّ اخلدمات و حتديد جمال تدخل              

 كلّ منها بصفة دقيقة، فإنه باإلمكان أن تتقاطع بعض املهن فيما بينها مما ينجر عنه                

 .تضارب يف املصاحل وخلط لدى احلرفاء احملتملني 
 

وعلى هذا املستوى إنتهى الس إىل لب اإلستشارة املعروضة عليه ، فقدم مثاال             

، تقاطع املهن ، التقاطع القائم حاليا بني املهن احملاسبية و مهنة اإلستشارة اجلبـائية              عن  

 .و خاض فيه بوافر اإلسهاب
 

  ة  لس من املهن    وللغرض إنطلق اها تنقسم إىل      احملاسبيثالثة فروع  ، فالحظ أن

كلّ شخص ميارس بآمسه اخلاص و حتت مسؤوليته مهنة تتعلّق            وهو   احملاسب  تتمثّل يف 

 ،  مبسك أو املساعدة على مسك حماسبة ملؤسسات ال يكون مرتبطا معها بعقد شغل             

بآمسه و حتت مسؤوليته اخلاصة      كلّ شخص ميارس      وتنطبق على    خلبري احملاسب ومهنة ا 

مهنـة معتـادة تتمثّل يف تنظيم ومراجعـة و تعديل و تقدير حسـابيات الشركـات            

كلّ  وتعين   مراقب احلسابات  ، ومهنة    و املؤسسات اليت ال يكون مرتبطا معها بعقد شغل        

ـّل ميارس بامسه اخلـاص و حتت مسؤوليته اخلاصة املصادقة علـى صدق             شخص مؤه

و سالمة حسابات الشركات و ذلك مبقتضى األحكام التشريعية و الترتيبية اجلاري ا              

 ).جملّة الشركات التجارية(العمل 
 

 تنقسم إىل صنفني مها    رأى الس أنها      املهن ذات الصبغة اجلبائية    وخبصوص

 ني      الذي يتمثّل يف   املستشار اجلبائيركات أو األشخاص املاديالّذين يقومون    كلّ الش 

باملوجبات اجلبائية لفائدة املطلوبني و ميدوم بيد املساعدة و النصائح أو الدفاع على              

 اليت  مكاتب اإلحاطة و اإلرشاد اجلبائي    ، و حقوقهم لدى اإلدارة اجلبائية أو احملاكم        

 ملساعدة  يف تأطري احلرفاء و نشر الوعي بالواجب اجلبائي و اإلرشاد و ا             تهاتتمثّل مهم

على القيام بالواجبات اجلبائية من خالل إعداد التصاريح اجلبائية و مساعدة املطالبني             

 . باألداء أمام مصاحل اجلباية و متثيلهم أمامها
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أنّ هناك تقاطعا بني مهنة احملاسب و اخلبري        وقد مهد ذلك للمجلس لكي يالحظ        

  ، مرجعا ذلك   حاطة و اإلرشاد اجلبائي   احملاسب و مهنة املستشار اجلبائي و مكاتب اإل       

إىل توجه جمموع خدمات هذه املهن إىل نفس الصنف من احلرفاء و لصعوبة الفصل بني               

 يف موضـوع املعونة     ، مبا جعلها تلتقي    ما هو حماسيب و ما هو جبائي يف أغلب األحيان         

 .هما معايو مد يد املساعدة للحريف سواء يف الشأن اجلبائي أو احملاسيب أو كل
  

وتأسيسا على ما تقدم خلص الس إىل مجلة من اإلستنتاجات و اإلقتراحات ميكن              

 :تلخيصها فيما يلي 
 

ال بد هلياكل الرقابة اإلدارية وجمالس اهليئات املهنية أن تضطلع مبسؤولياا يف جمال              )  1

          لني للتثبت من مدى آستيفائهم لكلّ الشقابة على املتدخة تسليط الرمن .  روط القانوني

ذلك أنّ إسداء بعض شبكات اخلربة العاملية خدمات احملاسبة بالبالد التونسية دون وجود 

إتفاقية أو معاهدة ودون احلصول على ترخيص من وزير املالية ، ميثّل من وجهة التشريع               

اد الرقابة بصفة   املنظّم ملهنة اخلرباء احملاسبني خرقا للقانون ، و يكون من املستحسن إسن           

واضحة وصرحية إىل هيكل موحد ، ألنّ تشتت الرقابة بني جهات إدارية خمتلفة يذيب              

  .املسؤولية وتتالشى معه النجاعة

 

 إنّ آليات الرقابة اليت جاء ا التشريع الوطين قادرة على التصدي للممارسات اليت               )2

بالنسبة (  أن يتولّى وزير املالية     كليات   اآل تلكتفعيل  وقع التعرض إليها و ردعها شريطة       

و هيئة  )  لألجانب غري املرخص هلم يف ممارسة مهنيت اخلبري احملاسب و املستشار اجلبائي             

بالنسبة لألجانب الّذين ال يتوفّر فيهم شرط اإلقامة        (  اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية     

اإلجراءات اليت خيوهلا هلم القانون مبا يف ذلك رفع         آتخاذ  )  ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب     

 . أمر املخالفني إىل السلط القضائية املختصة ملقاضام حسب أحكام القانون
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مكاتب اإلحاطة واإلرشاد اجلبائي " و " اإلستشارة اجلبائية " نظرا للتداخل القائم بني ) 3

النجاعة تقتضي إدماج هذين املهنتني     وعدم وجود مربرات تفرض الفصل بينهما ، فإنّ         "  

 .وتنظيمهما صلب هيئة أو جممع موحد ، مبا يدعم مكانة هذه املهنة ويزيد يف إشعاعها
 

 ضرورة تنظيم تدخل الشبكات العاملية للخربة يف احملاسبة يف السـوق التونسية               )4

تمثّل خاصة يف املرجعية    للخدمـات، مبا يراعي الفوائد املنجرة لإلقتصاد الوطين واليت ت        

العاملية هلذه الشبكات اليت بإمكاا إعداد وتطوير مكاتب اخلربة التونسية مبا يساعدها             

على مواجهة املنافسة العاملية، فضال على قدرـا على اإلنتداب املكثّف للمهـارات            

 اخلدمات من   الشابة و تكوينها ، دون إغفال الترابط الوثيق بني جودة هذا الصنف من            

 .ناحية وجناعة أداء املؤسسة وتنمية قدرا التنافسية من جهة أخرى
 

كما مل يفت الس التنبيه يف اآلن ذاته إىل أنّ اإلنتماء إىل شبكة عاملية أو إىل                  

مكتب متعدد اإلختصاصات يدلّ على وجود حد أدىن من املصاحل املشتركة بني أعضاء             

 ، فلفت النظر إىل عدم جواز اجلمع صلبها بني وظيفة النصح            تلك املكاتب أو الشبكات   

واإلرشاد واإلستشارة من ناحية ووظيفة املراقبة واملصادقة أو التدقيق من ناحية أخرى ،             

مشريا إىل أنّ تطور هذه املهن على املستوى الدويل وتداخلها وتشابك مصاحل املتدخلني             

فصال وظيفيا بني هذين الصنفني وختصص       فيها أصبح يتطلّب نظرة جديدة تقتضي        

 .املهنيني يف إحدامها دون الصنف اآلخر
 

إنّ غياب تصنيفة وطنية للخدمات على غرار التصنيفة اليت وضعتها املنظّمة العاملية             )  5

للتجارة، يعسر اإلحاطة مبختلف مكونات القطاع من جهة و تنظيمه من جهة ثانية،              

وال بد من اإلنكباب على     .  و مستجيبا لشروط املنافسة النزيهة    بصورة جتعله شفّافا    

 .تعريف خمتلف اخلدمات وإدراجها ضمن قائمة حتترم التصنيف املتداول عامليا
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ـّة املتعلّقـة باخلدمـات           )  6 ضرورة مجع و تدقيق كلّ النصوص التشريعيـة و الترتيبي

بينها و تقضي على التضارب و تضع       وصهرها يف جملّة واحدة بصورة حتقّق اإلنسجام        

 .مبادىء عامة ملزمة جلميع اخلدمات ، تيسر فهمها والرجوع إليها ، خدمة للشفافية

 

حتريك أجهزة الرقابة للتثبت من مدى ترسيم كلّ املمارسني الفعليني ملختلف              )  7

اء الترسيم هو شرط    اخلدمات املهنية جبداول اهليئات املهنية املعنية ، باعتبار أن إجر           

 .أساسي للممارسة

 

العمل على إبراز حاالت عدم املعاملة باملثل آلستخالص النتائج القانونية املترتبة عن             )  8

مع التاكيد على أن مبدأ املعاملة باملثل ، حتى يف صورة إقراره على مستوى                 .ذلك

            ا إالّ مىت حصل الته لن يصبح فعلية ، فإنة تنقّل     التشاريع األجنبيالزم مع مبدإ حري

األشخاص ومتتعهم بنفس شروط اإلقامة ، وميكن يف هذا التصدد ربط حق ممارسة بعض              

األجانب للمهن احلرة بالبالد التونسية بإقرار سلطات بلدام حلرية تنقل املهنيني              

 اإلتفاق التونسيني وآنتصام عرب إرساء إعفاء كلي من التأشرية ، حسب صيغ عملية يتم     

 .عليها 
 

إنّ التوجه العاملي يسري حنو التحرير واحلذف التدرجيي للقيود ، وال شيء يربر اليوم               )  9

آختاذ إجراءات محائية يف الوقت الذي تبعث فيه كلّ املؤشرات على اإلعتقاد بأنّ                

 .املفاوضات القادمة سوف تسفر عن مزيد من احلرية يف اخلدمات املهنية

يرى الس فائدة من وضع العراقيل أمام حرية املنافسة ، وإنما وجب السعي             لذلك فال   

إىل حتسني جودة اخلدمات والرفع من كفاءة وأداء املهنيني الوطنيني ومحاية حقوق              

 .احلرفاء وضمان أخالقيات املهنة والتصدي إىل كلّ أمناط املنافسة غري الرتيهة 
 

خبصوص عنصر اإلقامة الفعلية بالبالد التونسية جلميع        احلرص على تفعيل الرقابة     )  10

املمارسني للمهن احلرة ، باعتباره شرطا من شروط املمارسة ، ذلك أنّ اإلنتماء إىل                

إحدى تلك املهن خيضع إىل ترخيص مسبق ورقابة الحقة مستمرة تتمثّل يف التثبت من               
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فرض تواجد أولئك املهنيني وإقامتهم  مدى آستيفاء الشروط املتعلّقة باملمارسة ، وهو ما ي        

وعالوة على  .  بالتراب الوطين الذي متارس يف نطاقه خمتلف اهليئات املهنية صالحياا          

ذلك فإنّ حرية املنافسة تقتضي آحترام مبدأ املساواة ومن بينها املساواة أمام األعباء               

سدي اخلدمات عدم   العمومية كالواجبات اجلبائية اليت يستطيع غري املقيمني من م          

 .استيفائها والتنصل منها ، مما خيلّ باملنافسة
 

تتمثّل الثغرة اليت دخلت بواسطتها عديد املؤسسات األجنبية غري املؤهلة إىل السوق            )  11

وخاصة اإلستشارة القانونية وبالتايل فإنّ هناك ضرورة       "  اإلستشارة  "  التونسية يف غطاء    

ضمن مهنة احملاماة ، بآعتبار أنّ احملاماة متثّل        "  اإلستشارة القانونية   "  ملحة إلدماج مهنة    

نشاطا أفقيا خيول للمحامي إمكانية تقدمي اإلستشارة يف كلّ ااالت دون إستثناء أو              

مع إمكانية إحداث مهن متارس فيها اإلستشارة يف جمال حمدد وذلك           .  حصر أو إستثناء    

 تستدعي التخصص ، مثلما هو احلال اليوم بالنسبة            مراعاة لبعض األنشطة اليت    

للمستشارين اجلبائيني الذين مكّنهم القانون من ممارسة نشاطهم يف امليدان اجلبائي إضافة            

 .للمحامني
 

ضرورة املبادرة بآختاذ التدابري املستوجبة لوضع قائمة يف اإلختصاصات املعنية وفرض           )  12

ع إخضاع املمارسني هلا ومن بينهم األجانب ، إىل         التخصص على مكاتب الدراسات، م    

الشروط العامة السالف ذكرها ، إضافة إىل الشروط اخلاصة املتعلّقة بالكفاءة واملستوى            

العلمي لتأمني حقوق املستهلكني من تدني مستوى تقدمي اخلدمات ودرءا جلميع أشكال            

املصطلحات العامة اليت ميكنها أن     املغالطة والتحايل على القانون املنجرة عن آستعمال        

 ".مكتب دراسات " تستوعب كلّ ااالت مثل عبارة 
 

مها تأهيل املكاتب املتواجدة    :  أنّ املهن القانونية واحملاسبية حتتاج إىل أمرين هامني         )  13

من ناحية وحثّها على التجمع حتى تكون قادرة على جماة املنافسة األجنبية ، ذلك أنّ               

غلب مكاتب احملامني يف أوروبا وأمريكا تضم عشرات احملامني املتخصصني يف خمتلف             أ
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لذلك يكون من املتجه إقرار     .  فروع القانون، وكذلك الشأن بالنسبة للخرباء احملاسبني        

 .حوافز وتشجيعات تيسر حتقيق هديف التأهيل والتكتل
 

ددة اإلختصاصات من جوانب عديـدة، ال بد من النظر إىل الشبكات واملكاتب متع) 14

تبدو يف بعض األحيان متنـاقضة ، إذ ال بد من آحترام أخالقيات املهنـة و ضمان                

مصاحل احلرفاء واملستهلكني من ناحية ومراعاة الواقع اإلقتصادي وتطور السوق  من              

 .ناحية أخرى
 

ملاين اليت إهتدت إىل    ولفت الس النظر إىل األنظمة املقارنة ومنها القانون األ         

حلول تأخذ بعني اإلعتبار التحوالت اليت تشهدها سوق اخلدمات واحلاجيات اجلديدة            

للمؤسسات اليت فرضها الواقع اإلقتصادي لتكرس على املستوى القانوين إمكانية إحداث           

مكاتب متعددة اإلختصاصات ، وذلك للحد من آستفحال ظاهرة اخلالفات بني املهن             

انونية واملهن احملاسبية من ناحية ، وملواكبة حقيقة وواقع السوق وحاجيات املؤسسات        الق

 .اإلقتصادية
 

غري أنه ال بد من اإلشارة قبل كلّ شيء إىل أنّ أساس املهن احلرة يكمن يف القيم                 

كثر وحتى إذا كان التطور الذي تشهده اليوم قد دفعها إىل اإلقتراب أ           .  اليت انبنت عليها  

فأكثر من التجارة، فإنه ال بد من السعي إىل اإلبقاء على سيماا كعمل فكري قبل كل                

شيء واحملافظـة على مقومـاا األساسيـة كمهن تغلب عليها العالقة الشخصيـة           

 .مع احلريف ، تتسم باإلستقاللية وختضع إىل أخالقيات وسلوكيات متيزها عن بقية املهن

 األساس فإنّ املكاتب متعددة اإلختصاصات جيب أن ختضع إىل عدة قيود منها       وعلى هذا 

 :باخلصوص 

 حتجري مسامهة املستثمرين من غري املهنيني املرسمني جبداول اهليئات املهنية املعنية ،              –أ  

 .حفاظا على طابع اإلستقاللية واألخالقيات اليت يلتزم بآحترامها أولئك املهنيون
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اء احملامي أو غريه من مسدي اخلدمات احلرة املنتمي إىل مكتب متعدد                بق –ب  

اإلختصاصات، خاضعا إىل الواجبات والضوابط املنصوص عليها بالنظام األساسي ملهنته          

 .وإىل رقابة جملس اهليئة اليت يتبعها
 

ا  التقيد بفصل تام ومطلق بني وظائف اإلستشارة و وظائف الرقابة اليت ميارسه             –ج  

مراقبو احلسابات ، إذ ال ميكن اجلمع بتاتا بني مهمة اإلستشارة واملساعدة من ناحية                

ومهمة التدقيق واملصادقة على احلسابات من ناحية أخرى ، وذلك درء لتضارب               

مع العمل على أالّ تبقى هذه املسألة من مشموالت األخالقيات املهنية              .  املصاحل

اخلدمات ، بل جيب أن تتعداها لتبلغ مستوى الفصل           والسلوكيات العامة ملسدي    

الوظيفي بني خدمات النصح واإلستشارة واإلرشاد واملساعدة من جهة وخدمات املراقبة           

والتدقيق واملصادقة على احلسابات واإلختبارات العدلية من جهة أخرى ، بآعتبار أنّ             

وال بد هلذا   .   يف تضارب املصاحل   اجلمع بينهما قد يؤدي إىل الوقوع يف احملظور املتمثّل        

املنع أن ينسحب أيضـا علـى حـاالت اإلخنـراط يف الشبكات العـاملية متعـددة           

 .اإلختصـاصـات 
 

ليس الغرض منه محاية    يرى الس أنّ منح إحدى املهن اإلختصاص يف جمال معين           )  15

احلرفاء وضمان تقدمي   أهل ذلك اإلختصاص بقدر ما هو موجه إىل محاية املستهلكني و          

 ، وبالتايل فإنه مراعاة لنجاعة      اخلدمات من قبل أشخاص تتوفّر فيهم الكفاءة واملعرفة       

اخلدمة املقدمة وجدواها وضمانا ملصلحة احلرفاء ، يعترب الس أنّ الفصل بني املهن               

نوية يف اجلوانب   القانونية واحملاسبية ، ال مينع مثال اخلرباء احملاسبني من التدخل بصفة ثا            

ذات الصلة بآختصاصهم ، حبيث ميكنهم دائما معاجلة املسائل اليت تعترب إمتدادا مباشرا              

ملهمتهم األصلية لكوا وثيقة اإلرتباط باخلربة احملاسبية ، شريطة آحترام العناصر التالية             

 :بصفة متالزمة 

 .م يف جمال اخلربة احملاسبية أنّ اخلدمة الثانوية ال ميكن إسداؤها إالّ حلرفائه-
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 أنّ اخلدمة األصلية جيب أن تكون سابقة للخدمة الثانوية ، وأنّ حتقيقها متوقّف على               -

 .النظر يف الثانية

 أنّ تقدمي اخلدمات القانونية بصفة مستقلّة مبعزل عن خدمة اخلربة احملاسبية يعترب حمجرا              -

 .لشريفةو ميثّل حالة من حاالت املنافسة غري ا

 . ال ميكن لصاحب اخلدمة األصلية تقاضي أجر أو مقابل عن اخلدمة الثانوية-

 مينع على اخلبري احملاسب آستعمال صفة املستشار القانوين يف أي وثيقة من وثائقه                -

 .املهنية ، وعليه اإلقتصار على صفته األصلية فحسب

 
ل يف آختصاصه أو آستعماله لصفة غري       يف صورة ممارسة أحد املهنيني لنشاط ال يدخ       )  16

صفته املهنية يف وثائقه أو العالمات اليت يستعملها للتعريف بنشاطه فإنّ ذلك ، ميثّل                

أما إذا تبين مثال أنّ هناك      .  منافسة غري شريفة ، ميكن تتبعه من أجلها أمام احملاكم العدلية          

ملؤسسة املنسوبة إليها املمارسة غري     إتفاقا يف هذا اال بني عدة مؤسسات ، أو أنّ ا           

النزيهة توجد يف وضعية هيمنة ، فإنّ ذلك العمل ميكن أن يتحول إىل ممارسة خملّة                  

وجتعل املسألة من    باملنافسة ختضع إىل أحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار         

 .أنظار جملس املنافسة
 

كل املنجرة عن تقاطع اخلدمات واملنافسة غري       يرى الس أن قسطا هاما من املشا      )  17

الشريفة، تكمن يف عدم تقيد عدد من اإلدارات أو حتى اهليئات املهنية بالنصوص                

 من  5القانونية والترتيبية النافذة ، من ذلك وعلى سبيل املثال التحجري الوارد بالفصل              

 1989 سبتمرب   7 املؤرخ يف    87 من القانون عدد     81قانون الوظيفة العمومية والفصل     

املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة والذي مسح بصفة إستثنائية اجلمع بني مهنة التدريس مبرحلة              

التعليم العايل واحملاماة وذلك للمدرسني الذين آكتسبوا حقوقا يف تاريخ صدور هذا              

ترسيم املدرسني يف   القانون ؛ إالّ أنّ الواقع يبين أنّ اهليئة الوطنية للمحامني واصلت              

مؤسسات التعليم العايل حتى بعد ذلك التاريخ مما أدى إىل زيادة تأزم املهنة، بينما ميكن               

للهيئة الوطنية للمحامني ووزارة التعليم العايل واهلياكل اإلدارية األخرى املختصة يف             
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رص على تطبيق   ميادين أخرى التصدي للعديد من حاالت املنافسة غري الشريفة باحل          

القانون بالنسبة حلاالت اجلمع بني الوظائف بواسطة شطب املرسمني لديها ممن ال تتوفّر             

فيهم الشروط القانونية أو اللّجوء إىل اجلهات القضائية املختصة بالنسبة حلاالت املنافسة            

 .   غري الرتيهة 

 

         ة املنافسة ودفع التشغيل باحلدمن البطالة اليت يعاين منها     وهكذا ميكن محاية حري

 .حاملو الشهادات العليا واليت تعترب من أوكد أولويات الدولة
 

وتسري نفس املالحظة السابقة على ممارسة عدد هام من املتقاعدين لعدة مهن             

حرة ، واحلال أنه من املفروض إلزامهم يف هذه احلالة بتوقيف جراية التقاعد وتقدمي ما                

هليئة املهنية املختصة ، اليت يكون من واجبها إجبارهم على اإلختيار بني            يفيد ذلك إىل ا   

ممارسة مهنة حرة أو تقاضي جراية تقاعد ، وهو عنصر حاسم له تأثريه على سوق                 

 .الشغل وعلى حرية املنافسة يف قطاع اخلدمات املهنية
 

 27 املؤرخ يف    120  متثّل جملّة التشجيع على اإلستثمار الصادرة بالقانون عدد          )  18

 مطية لبعض املستثمرين األجانب وغريهم لإلنتصاب يف قطاع اخلدمات ،      1993ديسمرب  

 .بصورة خيشى آضطراب القطاع وفقدانه لتوازنه

فقد حدد الفصل األول من الّة املذكورة القطاعات املنتفعة باإلمتيازات املالية            

لعديد من اخلدمات كالنقل والتربية والتعليم       واجلبائية الواردة ا ، وذكر من بينها ا        

أنشطـة "  والتكوين املهين وغريها ، وأضاف إليها قطاعا آتسم بالعمومية هو               

 ".وخدمـات غري مالية أخرى 
 

وقد ورد بالفصل الثاين من الّة أن اإلستثمارات يف األنشطة املشار إليها بالفصل             

 للشروط اخلاصة بتعاطي هذه األنشطة وفقا        شريطة اإلستجابة "  األول تنجز حبرية    

 ....".للتشاريع والتراتيب اجلاري ا العمل 
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وقد أمكن إستنتاج أن اإلستثمار األجنيب يف قطاع اخلدمات يطال قرابة املائة              

 :وأربعني نشاطا 

 منها ما هو مقنن ، وهو ما ميكّن من تطبيق الشرط الوارد مبجلّة التشجيع على                   -

 .ر بضرورة آحترام التشاريع والتراتيب اجلاري ا العملاإلستثما

 ومنها ما هو غري منظّم ، األمر الذي يستحيل معه آحترام هذا الشرط والوقوف عند                -

 .مقتضياته

ومن شأن هذه الوضعية تكريس اإلنتصاب الفوضوي يف قطاع اخلدمات من قبل            

ط العلمية الكافية ملمارسة النشاط     مستثمرين أجانب أو مواطنني قد ال تتوفّر فيهم الشرو        

 .موضوع آستثمارهم ويف حلّ من كلّ ضوابط تشريعية أو ترتيبية 

لذلك ، إقترح الس اإلنكباب على هذه املسألة بصورة تتناغم مع ضرورة وضع             

 .تصنيفة وطنية للخدمات وجملّة جامعة هلا تؤطر خمتلف جوانبها
 

اخلدمات أن تكون جتارة ، مثلما جاء بعنوان        ويف آنتظار ذلك ، وطاملا قاربت       

آتفاقية منظمة التجارة العاملية يف املوضوع فقد إقترح الس آشتراط احلصول على بطاقة             

 1961 أوت سنة    30 املؤرخ يف    1961 لسنة   14تاجر املنصوص عليها باملرسوم عدد      

يب يروم اإلنتصاب املتعلق بشروط ممارسة بعض األنشطة التجـارية على كلّ مستثمر أجن

بالسوق التونسية للخدمات ، األمر الذي يوفّر للسلط العمومية فرصة للوقوف على              

جدية اإلستثمار ونزاهة املستثمر وتوفّر الشروط الدنيا فيه ، يف آنتظار حسم هذه املسألة              

 .على املستوى متعدد األطراف
 

ه خبصوص  وقد سنحت للمجلس بعد ذلك فرصة ملزيد تأكيد مالحظات           

الصعوبات اليت جياها قطاع اإلستشارة اجلبائية واحللول املتاحة اتها ، وذلك من              

 أفريل  20بتاريخ   التقليدية   والصناعاتوزير التجارة   خالل نظره يف ملف حمال عليه من        

 تطبيق  حول خبصوص إستشارة تقدمت ا الغرفة الوطنية للمستشارين اجلبائيني           2005



 128

 من جملة الشركات التجارية و تكوين شركات احملاماة         265 و   262ت الفصلني   مقتضيا

 .واالستشارة اجلبائية من قبل احملاسبني واخلرباء احملاسبني وغريهم
                                                             

 يف امللفّني   وقد بىن الس موقفه ضمن هذا امللف على ما سبق بيانه ضمن رأيه             

املشار إليهما أعاله ، مضيفا إىل ذلك أفكارا ومالحظات أثارها موضوع اإلستشارة              

 .الراهنة 
 

من ذلك إجتهاده يف تقدمي معايري للتمييز بني املهنة احلرة واملهنة التجارية خلّصها             

 :يف ما يلي 

 أخالقيات  ريع، إىل  املهنة احلرة هي نشاط مستقل خيضع فيه املهين، عالوة على التش            -

 .خاصة

 . العالقة مع احلريف هي عالقة ذاتية-

 .  يتقاضى املهين مقابل اخلدمة املقدمة أتعابا وليس أجرا-

 تتطلّب ممارسة هذه املهنة شهادات علمية وجامعية و بذل جمهود فكري يعكس               -

 .القدرات الشخصية للمهين

 

شارة يربز أنّ ممارستها تتم إما       كذلك مالحظته أنّ واقع املهن موضوع االست       

 :بشكل فردي أو بشكل مجاعي من خالل جتمعات تتخذ أحد األشكال التالية

 جتمع مهنيني من نفس اإلختصاص ومثال ذلك شركات اخلربة يف احملاسبة، شركات              -

 ...احملاسبة، الشركات املهنية للمحامني

ار شركات يكون موضوعها ممارسة      أو جتمع مهنيني من إختصاصات خمتلفة يف إط         -

 .مهن حرة

 أو جتمع مهنيني من إختصاصات خمتلفة يف إطار شركات وسائل يكون موضوعها              -

 . تقاسم األعباء املرتبطة بالنشاط
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و قد رأى الس يف ذلك ما يعكس تطور قطاع املهن احلرة، من خالل تراجع اهليكلة                 

املهنية، نظرا للفوائد املتعددة اليت توفرها هذه        الفردية مقابل تنامي منط التجمعات       

 من خالل تبادل اخلربات     التجمعات و املتمثلة خاصة يف حتسني القدرة التنافسية للمهنيني        

 .و جتميع الوسائل املادية الكفيلة بتقدمي خدمة ذات جودة عالية لفائدة احلريف
 

 شركات متعددة   كما الحظ الس ما أفرزه تطور املهن احلرة من ظهور            

االختصاصات تقدم استشارات ذات طبيعة خمتلفة مشددا على أنّ التشريع احلايل مل يقنن             

مسألة تكوين هذا النوع من الشركات يف حني أنه تعرض إىل تكوين شركات تتعلّق               

 .بكلّ مهنة على حدة 
 

 ،  وخبصوص اإلشكاليات املتولدة عن بعث تلك الشركات متعددة اإلختصاصات        

 : فقد خلّصها الس يف ما يلي 
   
 :غياب إطار قانوين يؤطّر الشركات متعددة اإلختصاصات. 1

ويرى الس أنه يتجه إجياد منظومة تشريعية تأخذ بالتالزم بني الشكل التجاري هلذه              

الشركات والبعد األخالقي للمهن احلرة، مما جيعلها ذات خصوصية على النحو الذي             

ى إليه التشريع املقارن الذي تفطّن إىل هذه املسألة وأفرد هذه الشركات بنصوص              آهتد

خاصة مجعت بني الشكل التجاري املتميز باملرونة وبني أدبيات املهنة اليت تقتضي               

 . سلوكيات وأخالقيات ال توجد يف التشريع والعرف التجاريني

 :ددةاالختصاصات احلسابات يف إطار الشركات متعباستقاللية مراق . 2

و يطرح اإلشكال إذا كان أحد الشركاء صلب الشركة متعددة االختصاصات ميارس             

 مهمة مراقب حسابات لفائدة شركات أخرى        كمهنة خبري حماسب و يتعاطى كذل      

ويرى الس أنّ وجود مراقب احلسابات كشريك صلب شركات املهن احلرة           .  حريفة  

يقلّص من استقالليته ومصداقيته بإعتبار أنّ النفوذ       متعددة االختصاصات من شأنه أن      

الذي يتمتع به ميكّنه من التأثري على الشركة اليت يراقب حساباا دف دفعها لطلب               
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خدمات من الشركة متعددة االختصاصات اليت ينتمي إليها، كما أنّ شركاءه ميكن أن             

 . بني الشركة املراقبةيؤثّروا على قراره يف صورة وجود مصاحل مشتركة بينهم و

 :اإلشكالية املتعلقة باألجور الىت يتقاضاها مراقب احلسابات . 3

يرى الس أنّ ممارسة مهمة مراقب حسابات يف إطار شركة متعددة                 

االختصاصات ال تضمن له اإلستقاللية و ال متكّن من مراقبة مصدر أجره باعتبار أنّ                

     ة جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني و بالتايل ختضع لرقابة         شركة اخلربة يف احملاسبة تكون مرمس

اهليئة، يف حني أنّ الشركة متعددة اإلختصاصات ال ختضع، حبكم إختالف وتنوع              

إختصاصات أعضائها، لرقابة هيئة واحدة مبعىن أنّ الشركاء صلب هذه الشركة خيضعون            

لشركة يف حد ذاا فال وجود لتشريع أما فيما يتعلق با. لرقابة اهليئات الراجعني هلا بالنظر

ومن هذا املنطلق فإنّ األجور اليت    .  خاص ينص على خضوعها لرقابة هيئة أو سلطة معينة        

يتقاضاها مراقب احلسابات ال ميكن حتديد مصدرها بصفة دقيقة، كما يعسر الفصل بني             

اإلستشارة ما هو مقبوض بعنوان مراقبة احلسابات وما هو مقبوض بعنوان اإلعانة و               

 .مثال
 

وإستنادا ملا سبق خلص الس إىل أنّ املهن احلرة تشهد تقاطعا و تداخال مرده               

املنظومة التشريعية والترتيبية واحلاجيات اجلديدة للمؤسسات اإلقتصادية ، مبينا أنّ حصة           

 السوق الراجعة لكلّ مهنة متفاوتة من حيث النسبة ومن حيث القدرة على إستقطاب             

احلرفاء، معتربا أنّ املهنيني الذين يتمتعون بأكرب نسبة من حصص سوق اإلستشارة هم              

وتأطري )  ، حماسبة ةقانون، جباي (خاصة اخلرباء احملاسبون الذين هلم تكوين قاعدي شامل         

قانوين يوفّر هلم احلماية وميكّنهم من عدة صالحيات على خالف سوق اإلستشارة              

 خمتصني يف اجلباية ، و هو ما أدى إىل إضعاف           ةسيها ليسوا بالضرور  اجلبائية إذ أنّ ممار   

حواجز سوق االستشارة اجلبائية ومكّن العديد من املهنيني من ممارسة هذه املهنة سواء              

 . بصفة فردية أو يف إطار شركات مهن حرة متعددة االختصاصات
 

 :ولتجاوز هذه احلالة إقترح الس 
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 املتعلق باملستشارين اجلبائيني    1960 ديسمرب   14 املؤرخ يف    34عدد   حتيني القانون    -

 .آلنطوائه على أحكام أصبحت ملغاة حبكم القانون 

 دعم التخصص اجلامعي يف مادة اجلباية بداية من املرحلة الثانية وتتويج ذلك بشهادة               -

جيات ختصص يف املرحلة الثالثة ، وذلك للحفاظ على جودة اخلدمات وتلبية حا              

املؤسسات اإلقتصادية،  مع جعل ممارسة هذه املهنة، على املدى املتوسط قصرا على               

حاملي تلك الشهادات وعلى من ميتلكون خربة وكفاءة عالية وفقا لشروط موضوعية             

 .يتم ضبطها

إحداث :  وقد أوصى الس لبلوغ هذه الغاية األخرية بإعتماد أحد احللّني التاليني          

 للجباية تضطلع بتكوين ورسكلة كلّ املختصني والعاملني يف ميدان اجلباية           مدرسة عليا 

وبإسناد الشهائد اليت ختول ممارسة مهنة مستشار جبائي ، أو إرساء مبدإ التخصص يف               

اال اجلبائي إثر آستكمال املرحلة األوىل من التعليم  العايل ، صلب بعض الكليات أو               

يف القانون أو اإلقتصاد ، مع تتويج ذلك بشهادة ختصص يف             املعاهد العليا املختصة    

املرحلة الثالثة ال تفتح إالّ أمام الطّلبة الذين أكملوا بنجاح املرحلة الثانية من التعليم العايل               

 .يف اإلختصاص اجلبائي

 تدارك الفراغ التشريعي خبصوص تكوين الشركات املهنية متعددة اإلختصاصات مع           -

إىل تواجد مراقيب احلسابات كشركاء ضمن هذه التجمعات املهنية ، وهو أمر             اإلنتباه  

شديد احلساسية نظرا للنفوذ الذي يتمتع به هؤالء املراقبني وإمكانية املساس بآستقالليتهم    

 .عند اإلنتماء إىل هذه الشركات 

آلن نفسه   إخضاع الشركات املهنية متعددة اإلختصاصات لنظام رقايب يضمن يف ا           -

مصلحة كلّ من احلريف وصاحب املهنة، وال سيما من حيث ضمان تطبيق القواعد               

. القانونية املتعلقة بإحداث هذه الشركات و حتديد مسؤولية الشركة ومسؤولية الشركاء          

مع إمكانية إسناد مهام الرقابة إىل اهليئات املهنية ملختلف املهن موضوع الشراكة أو إىل              

 . تلف اهليئات املهنيةهيكل يضم خم
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شركات ( التفكري يف إحداث شركات مهنية يكون موضوعها تقـاسم األعباء              -

إذ متّ إحداث مثل هذه الشركات يف عدة بلدان و خاصة منها بلجيكا طبقا               )  :  وسائل

 . واملتعلق مبهن احملاسبة واجلباية1999 أفريل 22 من القانون املؤرخ يف 42للفصل 

صلب القانون على إستمرارية خضوع املهين للهيئة الراجع إليها بالنظر يف             التنصيص    -

صورة إنتمائه إىل شركة متعددة اإلختصاصات وعلى أنّ اإلنتماء إىل شركة مهن حرة              

متعددة اإلختصاصات يقتصر على املهنيني املرسمني جبدول اهليئة اليت يعودون إليها             

 .بالنظر

يفي بني اإلستشارة واملساعدة من ناحية ، ومهمة املراقبة من           إرساء مبدإ الفصل الوظ    -

ناحية أخرى ، وذلك بالتنصيص صلب القانون على منع اخلبري احملاسب واحملاسب من              

 . ممارسة مهمة مراقب حسابات طيلة انتمائه كشريك هلذه الشركة 
 

 .    2005جوان 16بتاريخ الصادر  52106الرأي عدد : الفقرة الثّانية 

 ملفّا يتضمن   2005 ماي   24بتاريخ   و الصناعات التقليدية     التجارة وزير   أحال

نحها بعض  ميطلب رأي جملس املنافسة حول التخفيضات يف سعر الزيوت النباتية اليت             

 .، رغم  خضوع هذا السعر للمصادقة اإلداريةيف قطاع تعليب الزيوت النباتية املتدخلني
 

ق الس من اإلشارة إىل  منظومة الزيت النبايت اليت ذكر أنها            وتأسيسا لرأيه إنطل  

تشمل الوزارة املكلفة بالتجارة و الديوان الوطين للزيت و وحدات التكرير و وحدات              

 .التعليب و جتار اجلملة يف املواد الغذائية وإستعرض حدود الدور املوكول لكلّ منها 
 

شار إىل الفصل الثّاين من قانون        كمـا تعرض ألسعار الزيت النبـايت فأ       

حتدد أسعار املواد و املنتوجات و اخلدمات       "  املنـافسة و األسعار الذي ينص على أن        

، و إىل اإلستثناء الوارد بالفصل الثالث منه  خبصوص          "بكلّ حرية بآعتماد املنافسة احلرة    

 أمر ينص على شروط بعض املواد و املنتوجات و اخلدمات اليت تضبط فيها قائمة مبقتضى

 .و أساليب حتديد أسعار كلفتها و بيعها
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وبين الس أن الزيوت النباتية مستثناة من نظام حرية األسعار حيث جاء ذكرها              

املتضمن قائمة املنتوجات واخلدمات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلدارية         "  أ  "  باجلدول    

 23  املؤرخ يف     1996وامللحق باألمر عدد    لألسعار يف كلّ املراحل إنتاجا وتوزيعا        

  املتعلق باملواد و املنتوجات و اخلدمات املستثناة من نظام حرية               1991ديسمرب  

 11 املؤرخ يف    1993 لسنة   59األسعـار و طرق تأطريها كما وقع تنقيحه باألمر عدد          

  .1995 جوان 28 املؤرخ يف 1995 لسنة 1142 و األمر عدد 1993جانفي 
 

تعرض الس إىل نظام املصادقة اإلدارية وبين أنه يعين التحديد املسبق من             كما  

قبل اإلدارة ملستوى األسعار ، وأنه ميكن أن يهم مؤسسة معينة عرب حتديد أسعار                 

منتوجاا أو خدماا أو قطاعا بأكمله عرب حتديد سعر موحد أدىن أو أقصى بالنسبة                

ينسحب هذا السعر على كامل املؤسسات العاملة يف         لبضاعة أو خدمة ما، على أن        

القطاع ويطبق بصفة موحدة على كافة مناطق البالد أو بصفة معدلة حسب ما تقتضيه              

 .ظروف التوزيع 
 

 29 املؤرخ يف    939وبعد أن متعن الس يف قرار الوزير املكلّف بالتجارة عدد            

 النبايت ، أشار إىل أنّ اإلدارة العامة          و املتعلّق بتحديد أسعار بيع الزيت      2002جوان  

 289للمنافسة  و األحباث اإلقتصادية وجهت، إثر صدور هذا املقرر مكتوبا حتت عدد              

 ، تعلم فية الغرفة الوطنية ملعلّيب الزيوت الغذائية بضبط سعر            2002بتاريخ غرة جويلية    

د و سعر الزيت النبايت املعلّب       مليما للكيلو غرام الواح    580بيع الزيت النبايت يف حدود      

 مليما للتر الواحد وحتديد هامش الربح الراجع للمعلّبني يف حدود           730للعموم يف حدود    

 .  كلغ0.912 مليما للتر الواحد بآعتبار أن اللتر الواحد يساوي 142
 

 :وتأسيسا على ذلك أفضى الس برأيه فيما عرض عليه بأن الحظ ما يلي 
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ر شراء مادة الزيت اخلام وكلفة التكرير ميثّالن أهم العناصر املكونة لكلفة            إنّ سع   :  أوالأوالأوالأوال

ولئن كان العنصر األول حيدد بواسطة العرض و الطلب على السوق             .  الزيت النبايتّ 

العاملية ويدرج ضمن قائمة املواد األولية املستوردة ذات األمثان املتغيرة، فإنّ العنصر الثاين             

ة املكلفة بالتجارة بالتنسيق مع الغرفة الوطنية ملكرري الزيوت النباتية، متبعة           حتدده الوزار 

 .يف ذلك نظام املصادقة اإلدارية يف حتديد األسعار
 

إن الصندوق العام للتعويض مل يستفد من وفرة طاقة التكرير للتخفيف من                :  ثانياثانياثانياثانيا

يقة املعتمدة حاليا و املتمثّلة يف      األعباء املالية اليت تقع على كاهله، و ذلك بسبب الطر          

توزيع الزيوت النباتية اخلام على قائمة حصرية بإحدى عشرة مؤسسة تكرير حتددها              

اإلدارة باإلتفاق مع اهلياكل النقابية الساهرة على القطاع وذلك حسب نظام حصص،             

 .مقابل منحة جزافية حتددها الوزارة املكلفة بالتجارة
 

س إستبدال هذه الطّريقة بإجراء طلب العروض مبا يقلّص يف اآلن           و قد رأى ال   

ذاته من حجم التحمالت املالية اليت تقع على كاهل الصندوق العام للتعويض و جيعل               

هذا القطاع أكثر آنسجاما مع قواعد املنافسة اليت تقتضي تقيد اإلدارة مببدإ املساواة يف               

 ديسمرب  23 املؤرخ يف    1996 ، خاصة وأن األمر عدد       التعامل مع املؤسسات اإلقتصادية   

 املنقح واملتمم باألوامر الالّحقة مل يستثن خدمات التكرير من نظام حرية األسعار، 1991

 . و آقتصر على آستثناء الزيت النبايت يف مجيع املراحل
 

 إليها من أن    أشار الس إىل ما ظهر من منظومة الزيت النبايت اليت وقع التعرض             :  ثالثاثالثاثالثاثالثا

الصندوق العام للتعويض يتحمل مصاريف النقل ثالث مرات، مرة أوىل عند نقل الزيت             

 ذلك   اخلام إىل املكررين، ومرة ثانية عند استرجاعه للزيت املكرر ومرة أخرية عند بيعه            

الزيت  للمعلبني أو جتار اجلملة ، و الحظ أن إتباع هذه الطريقة ساهم يف آرتفاع                  

لفة وحتميل الصندوق العام للتعويض مصاريف إضافية بلغت حوايل مليون دينار             الك

 ، معتربا أنه ميكن احلطّ من مصاريف النقل بآعتماد الطريقة املعمول            2004خالل سنة   
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ا يف قطاع حتويل احلبوب ، و ذلك بأن يتولّى املكررون شراء الزيت النبايت اخلام من                 

ن يتم حتديده من طرف الوزارة املكلفة بالتجارة على ضوء           الديوان الوطين للزيت بثم   

سعر البيع للعموم على أن يقوم هؤالء بتكريره و تسويقه إىل املعلّبني و جتّار اجلملة مع                 

اإلبقاء على دور الديوان الوطين للزيت فيما يتعلّق بالقيام باملراقبة الصحية للزيوت              

 .املروجة
 

 أغلب وحدات التكرير متّ تعصريها مبا ميكّن من التقليص من           أشار الس إىل أنّ   :  رابعارابعارابعارابعا

نسبة الضياع و أنّ هذه النسبة حتدد بصفة جزافية باإلعتماد على ضارب جربي يعتمد               

كما الحظ أن   .  1976باألساس على نسبة محوضة الزيت اخلام ويرجع حتديده إىل سنة           

يف املائة فقط  فيض فيها بنسبة واحد  نسبة الضياع كما هي حمددة حاليا، مرتفعة وأن التخ        

على سبيل املثال، من شأنه أن يقلّص من كميات الزيت اخلام املوردة سنويا مبا يعادل                

 .  ألف دينار سنويا500 طنا و من نفقات التعويض مبا يعادل 1700
 

عرا ذكر الس أنّ سعر الزيت النبايت خيضع للمصادقة اإلدارية و ميثّل لذلك س            :  خامساخامساخامساخامسا

أقصى للبيع للعموم يعترب جتاوزه خمالفة اقتصادية ، أماّ الرتول عن ذلك السقف فهو                

مسموح به ألنّ املنتج أو املوزع يبقى حرا يف التصرف يف هامش الربح بالنقصان شريطة               

 .عدم البيع باخلسارة أو بأسعار مفرطة اإلخنفاض 
 

نع مثل هذه التخفيضات يف املواد      كما أشار الس إىل أنّ التشريع التونسي مل مي        

 :املستثناة من حرية املنافسة مستدالّ على ذلك مبا يلي
 

خول الفصل الرابع من قانون املنافسة و األسعار للوزير املكلّف بالتجارة اختاذ             

إجراءات وقتية ملقاومة الزيادات املشطّة يف األسعار و ليس يف حالة اإلخنفاض، كما أنّ               

لث من قانون املنافسة و األسعار املتعلّق باملواد و املنتوجات و اخلدمات غري             العنوان الثا 

 منه إىل الزيادة غري القانونية يف       31اخلاضعة لنظام حرية األسعار، قد تعرض بالفصل         

 أنّ عمليات البيع بأسعار غري 32كذلك آعترب الفصل   .األسعار دون حالة التخفيض فيها      
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كل بيع منتوج أو إسداء خدمة أو عرض أو اقتراح بيع منتوج            :  " يلي قانونية تتمثّل فيما  

وهو ما ينطبق   ".  أو اسداء خدمة يفوق السعر املضبوط وفقا للتراتيب السارية املفعول          

 الذي تعرض بدوره إىل حاالت الزيادة غري القانونية يف األسعار            33أيضا على الفصل    

 .دون اإلشارة إىل حاالت التخفيض
 

ي الس ، فإنه طاملا أنّ املبدأ العام يف القانون، يقضي بعدم التوسع يف                و برأ 

النصوص ذات الطّابع الزجري، فإنّ البيع دون السعر األقصى احملدد من قبل اإلدارة ال               

يتناىف مع النصوص القانونية النافذة ، فضال عن أنّ ذلك ينسجم مع مبادئ املنافسة و من 

مصاحل املستهلك و الصندوق العام للتعويض، شريطة التقيد بقواعد           شأنه أن خيدم    

عالوة على ما يف هذا املوقف من       .  املنافسة خبصوص عدم البيع بأمثان مفرطة اإلخنفاض      

 وملا جرى   2145 يف القضية عدد     2003 ديسمرب   25املطابقة لقرار الس الصادر يف      

 . الفقه تؤيده عليه العمل اإلداري فضال عن وجود كتابات يف
 

إن ما مييز نظام املصادقة اإلدارية أنه يعتمد يف حتديد السعر على معدل كلفة                :  سادساسادساسادساسادسا

جزايف، و هو ما يفسح اال أمام املؤسسات للتحكّم يف التكاليف قصد حتسني قدرا               

دم البعد  التنافسية، مبا يسمح هلا بالتخفيض يف السعر، وهو أمر حتبذه مبادئ املنافسة و خي             

 . اإلقتصادي الذي يدفع املؤسسات إىل البحث عن النجاعة لتحقيق أرباح أكرب
  

وبناء على كلّ ذلك إستخلص الس أن التخفيض يف سعر بيع الزيت النبايت جماز              

وأنه يدخل ضمن املنافسة و من شأنه أن يدفع املؤسسات العاملة يف هذه السوق إىل                 

 . ها و التصرف يف مواردهاالتأهل ومراجعة طرق إنتاج
  

 

 

 

 

 



 137

 

   . 2005جويلية 14 بتاريخ الصادر 52107الرأي عدد : الفقرة الثّالثة
  

تعلّقت إستشارة احلال بطلب تقدم به السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية            

 حول وضعية املنافسة يف قطاع اآلجر الذي يشكو من عدة             2005 ماي   25بتاريخ  

مجة خاصة عن املنافسة الشديدة بني خمتلف وحدات اإلنتـاج، مما دفع             صعوبات نا 

 .املهنيني  إىل طلب تدخل اإلدارة لتحديد األسعار
 

وبعد أن الحظ الس أنّ قطاع اآلجر يعد من القطاعات اليت تتبوأ مكانة معتربة       

خرى كالنقل  يف اإلقتصاد الوطين عالوة على اضطالعه بدور احملرك لبعض القطاعات األ          

والبناء ، بين أنّ وحدات اإلنتاج فيه تنقسم إىل ثالثة أصناف هي املصنعة و نصف                 

املصنعة و التقليدية ، كما إستعرض أرقاما ومعطيات إستخلص منها انّ اإلقبال على               

اإلستثمار يف هذا القطاع يف تراجع و أنّ تطور حجم اإلنتاج ال يتماشى مع تطور قيمته                

 .املخطط العاشر مما يؤشر على أن القطاع مير بصعوباتخالل فترة 
 

وخبصوص أسعار بيع اآلجر ، بين الس أنه قد مت حتريرها على مجيع املستويات              

 لسنة  1996 املنقح لألمر عدد     1993 لسنة   59إنتاجا ومجلة وتفصيال مبقتضى األمر عدد       

مراء ختضع إىل مبدإ احلرية      ، حبيث أصبحت أسعار بيع املنتوجات اخلزفية احل         1991

 .املنصوص عليه بالفصل الثاين من قانون املنافسة واألسعار 
 

2005ورغم ما ثبت للمجلس من أنّ أسعار البيع على مستوى اإلنتاج لسنة               

كانت دون مثن التكلفة اجلملية بالنسبة جللّ وحدات اإلنتاج ، إالّ أنه الحظ أنّ هذا                

من قانون املنافسة و األسعار، طاملا أنّ       )  جديد    (  26ل  العمل ال يقع حتت طائلة الفص     

باخلسارة يف مرحلة التوزيع بينما يتعلّق اإلشكال       بإعادة البيع   هذا النص ال يتعلّق إالّ      

 .   املعروض على الس يف اإلستشارة الراهنة بالبيع دون سعر التكلفة يف مرحلة اإلنتاج
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كاساا ، أشارالس إىل مبدإ فقه قضائي سنه         ويف حتليله هلذه الظاهرة و آنع      

 و آعترب فيه أن مبدأ حرية 2002 نوفمرب 6 بتاريخ  1/2000مبناسبة نظره يف القضية عدد      

األسعار يقترن بالضرورة بقاعدة آحترام حرية املنافسة اليت تفرض ضمان التوازن العام             

طة اإلخنفاض أو اليت تقلّ عن      للسوق ، األمر الذي يستوجب التصدي إىل األسعار مفر        

 .الكلفة احلقيقية للمنتوج 
 

 12كما أشار الس إىل مشروع قانون صادق عليه جملس النواب يوم الثالثاء              

 جويلية  29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64، يتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد       2005جويلية  

ة تتعلق مبنع تطبيق أسعار      املتعلق باملنافسة واألسعار ، ومتضمن خمالفة جديد        1991

 . مفرطة اإلخنفاض بصفة دد توازن قطاع ما أو نزاهة املنافسة فيه
 

أما خبصوص احللول القانونية للتصدي هلذه الظاهرة فقد أشار الس إىل وجوب            

تظافر جهود عدة أطراف ، باعتبار أنّ املمارسات املتعلّقة ا ميكن أن تتخذ عدة                 

 .عل التصدي هلذه املمارسات ذا طبيعة قضائية أو إداريةأشكال، مما جي
 

من قانون املنافسة   )  جديد    (  5من ذلك أنه جيوز لس املنافسة عمـال بالفصل         

و األسعار و مبا دأب عليه فقه قضائه التصدي إىل ظاهرة األسعار مفرطة اإلخنفاض                

سوق أو دد توازن نشاط      عندما متارس بكيفية جتعلها تؤثر على التوازن العام لل          

 .آقتصادي أو نزاهة املنافسة فيه
 

من قانون املنافسة   )  جديد  (11و من ناحية أخرى، و عمال بأحكام الفصل          

واألسعار فإنه ميكن للوزير املكلّف بالتجارة و املؤسسات اإلقتصادية اليت تنشط يف              

 الصناعة و التجارة اليت متثل      قطاع اآلجر واملنظمات املهنية و اهلياكل النقابية و غرف        

املهنة و غريهم من األشخاص املذكورين بالفصل املذكور أن يرفعوا دعوى قضائية إىل             

 جديد من القانون املذكور ، إذا رأوا أن ممارسة           5جملس املنافسة بناء على الفصل       
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 أصحاب بعض وحدات إنتاج اآلجر ألسعار مفرطة اإلخنفاض أو دون مثن التكلفة، من            

 .شأنه أن يقود إىل آيار بعض املؤسسات أو اإلضرار بالقطاع يف جممله
 

كما مل يغب عن الس التذكري مبوقفه الذي ما فتئ يرسخه ، بأنّ املنافسة ليست               

هدفا يف حد ذاا بل وسيلة لتحقيق النمو اإلقتصادي واإلجتماعي، وإنطالقا منها أشار             

ملرونة ويتالءم مع اإلستثناءات الظرفية واحملدودة يف الزمن ،         إىل أنّ التعامل معها حيتمل ا     

إذ بإمكان أصحاب املهنة تفاديا آليار األسعار وتدهور وضعية القطاع بأكمله القيام             

مببادرات لتوعية أهل املهنة وحثّهم على حسن التصرف واإللتزام يف فترات األزمات             

ري النزيهة لضمان اخلروج من تلك       مبيثاق أديب يستبعد كل أشكال املمارسات غ        

 .األزمات
 

كما أشار الس إىل أن أحكام الفصل السادس من قانون املنافسة واألسعار جتيز             

للمتعاملني بالسوق إبرام بعض اإلتفاقات اليت ال تعترب خملة حبرية املنافسة إذا أثبت                

تدر على املستعملني قسطا    أصحاا أنها ضرورية لضمان تقدم تقين أو آقتصادي وأنها          

عادال من فوائدها، شريطة احلصول على ترخيص من الوزير املكلف بالتجارة بعد أخذ             

رأي جملس املنافسة ، معتربا أنه بإمكان أهل املهنة اإلتفاق على رسم معامل ميثاق                 

حيددون فيه سلوك منتجي مادة اآلجر يف السوق وواجبام مبا يف ذلك ضرورة مراعاة              

لكلفة احلقيقية وجودة اخلدمة ويلتزمون فيه بعدم البيع بأسعار دون سعر  التكلفة ودون             ا

حتقيق حد أدىن من هامش الربح ، على أن يقع احلصول على ترخيص يف ذلك من                  

 .الوزير املكلف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة
 

رجع إىل اكتظاظ   و ختاما الحظ الس أنّ أحد أسباب ايار أسعار اآلجر ي            

القطاع نظرا للعدد الكبري للصناعيني املنتصبني فيه، و أرجع ذلك إىل التشجيع الذي              

عرفه هذا القطاع يف وقت كان من األجدى فيه مبؤسسات القرض و هياكل دعم                

                 من املواد ة و أنّ اآلجرمن متويل هذا القطاع، خاص اإلستثمار من ورائها، أن حتد

 . الرتفاع كلفة النقلصعبة التصدير 
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ديسمرب  1ادر عن جملس املنافسة بتاريخ      صال  52110رأي عدد   ال  :الرابعة  الفقرة  
2005 

  

مراسلة مؤرخة  السيد وزير السياحة و التجارة و الصناعات التقليدية         وردت من   

 يف جتارة   يطلب فيها رأي الس خبصوص املستجدات احلاصلة        2005أكتوبر    31    يف

 .   ع على إثر بروز عالقات جديدة بني املساحات متعددة األجنحة ومزوديهاالتوزي
 

 اإلستشاري ينحصر يف املسائل     نظرهأنّ مرجع   وقد ذكّر الس يف هذا السياق ب      

 من تصرفات أو ممارسات     دون إبداء أي موقف   واإلشكاليات العامة املتعلّقة باملنافسة     

 يفترض استعمال الصالحيات      أنّ ذلك  ضرورةصدرت عن مؤسسة حمددة بذاا       

اإلستقصائية املوكولة إليه وكل وسائل التحقيق مبا يف ذلك إدخال املؤسسة املعنية يف              

النزاع، لتمكينها من ممارسة حقها يف الدفاع قبل إختاذ أي موقف جتاهها وهو أمر ال                

 .يتالءم مع طبيعة النشاط اإلستشاري
 

 لتجارة التوزيع ، إلتفت إىل       القانوين و التشريعي   طاروبعد إن استعرض الس اإل    

إىل توزيع بالتفصيل   ال جتار   ، و توزيع باجلملة   الجتار   فالحظ أنها تضم     سالك التوزيع م

ـّة         الوسطاءجانب     املتواجدين بأسـواق اجلملة للخضر و الغـالل و املنتوجات البحري

 كما زاد يف    .  و جتار التفصيل  ق   مزودي هذه األسوا   الذين يلعبون دورا هاما بني    و  

التقليدية ك التوزيع   مسال:  تفصيل مسالك التوزيع فرأى أا باتت تتفرع إىل ثالثة أنواع           

 من مجلة التجارة الداخلية ومسالك      %  67.5 ومتثل نسبة   "  العطّار  "  املتمثّلة خاصة يف    

 اليت  ةعصريال  ب مسالك التوزيع  التوزيع شبه العصرية املتمثّلة يف املغازات الصغرية إىل جان        

 من حيث املساحة وأنواع البضاعة املعروضة و األسعار         نقاط بيع متطورة  تأخذ شكل   

 . املغرية
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 تركيز أول مساحة    فذكر أنّ  املساحات التجارية الكربى   كما تعرض الس إىل   

ة حتت عالمة    بالضاحية الشمالية لتونس العاصم    2001قد متّ سنة    جتارية كربى يف تونس     

  أخرى  مغازة كربى  2004 سنة   هفتحب  هازعز الذي   بروموداس"التابعة مع   "  كارفور"

 املنتصبة   لريتفع بذلك عدد املغازات الكربى      ، "شومبيون"يف وسط العاصمة  حتت عالمة     

   "وقروـبروم" و   "املغازة العامة "و  "  مونوبري"هـيإىل مخسة مغازات    يف إقليم تونس    

مساحة   2006سنة   شهر سبتمرب من      وذلك قبل أن تدخل يف     ."بونربي"و  "شومبيون"و  

" كازينو" إىل امع الفرنسي     املنتمية"  جييون" حتت عالمة   حيز اإلستغالل  جتارية كربى 

 هذه املساحة التجارية     اليت تدير  "ميديس" على وجه الكراء من قبل شركة         واملستغلّة

 .ع مالك هذه العالمة مربمة م تعاون فين طبقا إلتفاقيةالكربى
 

تواجد أغلب املساحات التجارية الكربى بإقليم تونس        وبعد أن الحظ الس     

اعتبارا للقدرة الشرائية العالية لسكان هذا اإلقليم من جهة و للكثافة السكانية من جهة              

غياب منظومة تشريعية متطورة تعىن بتأطري و توجيه تطور العمران            ، أشار إىل     أخرى

 خاصة من حيث كيفية توزيع       مبا يراعي خصوصياا  ري يف املدن التونسية      التجا

 ،  الفضاءات التجارية و كيفية احملافظة على التوازن بني التجارة الكربى  والصغرى             

 2003 لسنة   78التعديل األخري لة التهيئة الترابية مبقتضى القانون عدد          متعرضا إىل   

دون تأطري  كيفية تركيز املساحات الكربى       ي جاء ب  الذ  2003 ديسمرب   29املؤرخ يف   

 التفكري يف تطوير     ، مشريا يف هذا اال إىل ضرورة        بقية األشكال التجارية األخرى   

بعض األصناف وحتى    تفاديا لتهميش    ، قطاع التوزيع  نسق منو  حىت يواكب    التشريع

 .يف تطوير املنظومة اإلقتصادية  بشكل إجيايبيساهم
 

، أشار الس إىل أنّ دخوهلا ضمن        املساحات التجارية الكربى     اهرةوخبصوص ظ 

 كفرنسا  األكثر تقدما البلدان  ب  قد متّ بشكل متأخر مقارنة     مـسالك الـتوزيع الوطنـية     

 دور الوساطة   تتجاوزحتتل حاليا مكانة هامة     حيث باتت   والواليات املتحدة األمريكية،    

ة لعملية  ل مكم  لتصبح حلقة   ، خلدماتار مسدي   الـتجارية بـني املنتج واملستهلك ودو      
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 على مقامسته األرباح و حتويل العملية       بفضل قدرا منافـسا جديا للمنتج،     و  اإلنـتاج   

 . اإلنتاجية لصاحلها
 

وخبصوص النفوذ القوي هلذه املساحات التجارية الكربى فقد أرجعه الس إىل            

 إختيار  واجتة عن اعتمادها أساليب جتارية متطورة       نالبيعات  امل  تتمثّل يف قوة    عدة عوامل 

ة ـة تطور اإلحتياجات املادية و النفسي     ـاد على دراس  ـات املعروضة باإلعتم  ـاملنتوج

كنها من التخفيض يف تكاليف خزن املواد و من التزود           مي  مباو اإلجتماعية للمستهلك    

رائية شعن أنّ هذه القدرة ال      ، فضال بصفة متواصلة من منتوجات جديدة وبكلفة زهيدة      

ويقبلون تطبيق  جتعل املنتجني يتسابقون لعرض منتوجام بداخل املساحات الكربى           

 .عليها نسب ختفيض هامة 
 

ة ـطبيعة العالقات التجارية بني املساحات متعددة األجنح      كما خاض الس يف     

، ىل عالقة تعاون جتاري     عالقة التكامل  والتفاعل إ     فذكر أنها تتجاوز     و بـني املزودين   

يف حالة عدم التكافئ بني الطرفني      ة  لعالقميكن أن ينشأ يف تلك ا       خلـال  مـشريا إىل أنّ   

 عقد إذعان و ال يعكس بالتايل مبدأ حرية          هو  العقد الذي جيمع  الطرفني      بذلك فيكون

 ، مبينا   التعاقد بقدر ما يعكس أوجه سيطرة الطرف األقوى وخضوع الطرف الضعيف          

 يف وضع قوة  تكون   املساحات الكربى    من أنّ التجربة يف العديد من البلدان      ثبتـته   مـا أ  

علها تعمد إىل فرض شروط عديدة على املزود من بينها التمديد يف آجال             تفاوضـية جت  

 .الدفع وحتديد نسب التخفيضات و حتديد املسامهات املالية
 

 للخدمات التجارية   ايل احل شريعيتاإلطار ال  عدم تعرض  كمـا أضاف الس أنّ    

لمساحات  ميكن ل عالقة عدم توازن جتاري   من شأنه أن ينشئ     املقدمـة مـن قبل املوزع       

اليت تتمثّل يف بروز ظاهرة اهلوامش اخللفية أن توظّفه لصاحلها ، من ذلك التجارية الكربى 

 املـساحات التجارية الكربى بعمليات إشهارية أو وضع املنتوجات على واجهة          قـيام   

الـرفوف األمامية و ذلك مقابل احلصول على ختفيضات يف الثمن أو تقدمي تسهيالت يف   

 دون التنصيص على ذلك   الدفع أو املسامهة يف صيانة  املخازن واحملالت التابعة للمساحة           
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عالقة عدم التوازن التجاري بني املزود      وبين الس أنّ     . يف مثن البيع النهائي للمستهلك    

خطورة على وضعية املنافسة يف قطاع التوزيع  على          ميكن أن تشكّل     الكربىواملساحات  

 تؤدي إىل وجود تباين يف نوعية وكلفة  اخلدمات املقدمة من            أنهاعتبار  بآاملـدى البعيد    

قـبل  املساحات الكربى مقارنة باخلدمات املقدمة  ببقية فضاءات التوزيع وخاصة منها              

ر أساليب البيع و التقنيات التجارية عاليت ال تقدرقليدية التلى جماراة نسق تطو. 
 

 : وبناء على كلّ ما تقدم خلص الس إىل ما يلي 
 

 :أوالأوالأوالأوال

احملدد األساسي  لشروط  العالقة التجارية األصلية        أصبحت   اخلدمات التجارية    نّإ

 ،ة ـتجارية األصلية الحقة للعالقة الـا تأيت يف مرحلـاملتمثلّة يف البيع والشراء رغم أنه

قترح الس اعتبار الشروط العامة للبيع       إو للحد من األسبقية التفاوضية للموزع        

الفصل الواضح يف عملية التفاوض التجاري      مع  "  القاعدة األساسية يف املفاوضة التجارية    "

 .روط اخلاصة بعالقة التعاون التجاريشالبني الشروط اخلاصة بعملية البيع و الشراء و 

  مطالب  املزود نّإف   ،  تقليدية عصرية و أخرى     جديدة أشكال توزيع لوجود  واعتبارا  

شكال على أن ال تكون هذه الشروط        األوضع شروط بيع خاصة  لكل شكل من          ب

 تعميم تطبيق هذه الشروط       احلرص على   بل وجب  بني الصنفني ،   للتمييز   ااخلاصة مصدر 

 . ون إىل شكل معين من أشكال التوزيعينتماخلاصة على كلّ املنافسني الذين 
 

 :ثانياثانياثانياثانيا

 عليها املوزع   يتحصلإنّ اهلوامش اخللفية متثل مجلة التخفيضات و اإلمتيازات اليت          

مقابل تقدميه خدمات جتارية وهي ختفيضات غري حمتسبة يف سعر البيع النهائي                

 حتويل  اهلوامش  و للحد من هذه الظاهرة عملت بعض األنظمة املقارنة على         .للمستهلك

 ة من خالل  احتساب هذه التخفيضات  يف مثن              اخللفية املتحصل عليها إىل هوامش أمامي

 .البيع النهائي للمستهلك 
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الفصل بني عملية احتساب بيع املنتوج  وعملية        وقد إقترح الس يف هذا السياق       

ية بفاتورة خاصة   احتساب كلفة اخلدمات التجارية املسداة للمزود بإفراد كل عمل          

احتساب  مثن البيع    يف  ع  تحديد نسبة إدماج اإلمتيازات  املالية اليت ينتفع ا املوز          ك

 .النهائي للمستهلك
 

 :ثالثاثالثاثالثاثالثا

ب التأطري القانوين  لعالقة التعاون التجاري توضيح طبيعة هذه العالقة من              يتطلّ 

  قد إقترح  و  .جاريعقد التعاون الت   ومفهوم   اخلدمة التجارية خالل حتديد مفهوم    

 :الس يف هذا اخلصوص

 :حتديد مفهوم اخلدمة التجارية من خالل إعتماد املعايري التالية. 1

 .  اخلدمة التجارية ال م  عملية بيع املنتوج من قبل املزود لفائدة املوزع �

 . تقدم هذه اخلدمة مبناسبة إعادة بيع املنتوج للمستهلك �

 .ى اإلقبال على شراء املنتوجاخلدمة التجارية تساعد عل �
 

 معاهدة تلزم املوزع أو مسدي اخلدمات       بأنه: تعريف عقد التعاون التجاري   . 2

بـتقدمي خـدمات خاصة لفائدة املزود وتتعلّق هذه اخلدمات مبرحلة إعادة بيع             

 .املنتوج مبا أنها تعمل على دفع تسويق البضائع إىل املستهلك

على العناصر التالية هذا العقد وميكن أنّ ينص: 

 .حمتوى اخلدمات التجارية �

 .املنتوجات املعنية ذه اخلدمات �

 .تاريخ تقدمي هذه اخلدمات �

 .مدة تقدمي اخلدمة التجارية �

 .حتديد كيفية خالص اخلدمات التجارية �
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 .2005ديسمرب 29بتاريخ الصادر  52111 الرأي عدد :اخلامسة الفقرة 
 

  

 

 السيد وزير السياحة و التجارة و الصناعات         رة واردة من  تعهد الس بإستشا  

ختص وضعية املنافسـة يف قطاع العجني الغـذائي  2005 نوفمرب 22 يف بتاريخالتقليدية 

و إمكانية إخضاع اإلستثمار يف هذا القطاع للترخيص املسبق طبقا ألحكام جملّة تشجيع             

 . وضعية املنافسةاإلستثمار ومدى انعكاس مثل هذه اإلجراءات على
 

        

بعد أن فرغ الس من دراسة السوق ، وبين أنّ الكسكسي و العجني الغذائي               

املدعومني يندرجان ضمن قائمة املنتوجات و اخلدمات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلدارية           

 ي إستعرض اإلطار التشريعي والقانوين لقطاع العجني الغذائ       لألسعار يف كلّ املراحل،     

موضحا أنّ اإلستثمارات يف هذا القطاع تنجز حبرية مبجرد إيداع تصريح يف الغرض لدى 

وكالة النهوض بالصناعة ، مع اإلشارة إىل أنّ اإلستثمار يف صناعة الدقيق والسميد خيضع 

 للترخيص املسبق من قبل وزارة ا لصناعة والطّاقة واملؤسسات           2002منذ شهر جوان    

 .توسطةالصغرى وامل
 

وخبصوص حتليله لوضعية املنافسة يف قطاع العجني الغذائي ، رأى الس أنه              

يقتضي تقييم حتليل العناصر و املعايري اليت احتوا التشاريع لضمان قواعد املنافسة و اليت              

يتفق عليها خرباء اإلقتصاد و هيئات املنافسة، و كذلك اعتماد املعايري اليت نص عليها               

 .من قانون املنافسة و األسعار) جديد(اخلامس الفصل 
 

 : ومن هذه العناصر ما يلي 

 :املعادلة بني العرض والطّلب  .1
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يرى الس أنها تقتضي وجود سوق يسعى فيه املنتج الستقطاب أكثر عدد من              

املستهلكني إعتمادا على اجلودة و السعر وميارس فيها املستهلك حقّه يف اإلختيار بني              

و بالرغم من أنّ قطاع العجني الغذائي خيضع . كل حسب طاقته الشرائية  مماثلةمنتوجات

إىل نظام تأطري األسعار يف مجيع املراحل فقد رأى الس أنّ املنتجني يف هذه السوق                 

يقومون مبجهودات للتعريف بسلعهم و حتقيق جودة أعلى حبيث أنّ املستهلك تتوفّر              

 .أمامه العديد من اإلختيارات
         

 :توفّر عدد كاف من املتدخلني . 2

أشار الس إىل وجود عشر وحدات مندجمة إنتاج العجني الغذائي ، وإستبعد حصول              

إتفاق بني املنتجني نظرا إىل كون كلّ منهم يسعى إىل اإلستحواذ لفائدته على أكرب نسبة               

 . من السوق لرفع مستوى آستغالل جتهيزاته
 

3 .وق وجود حواجز حتدمن دخول الس : 

 رأى الس أنّ اإلستثمار يف قطاع العجني الغذائي أصبح غري ذي جدوى نتيجة                

 من حاجيات السوق و تراجع       %  30التجهيزات الضخمة املنتصبة واليت تفوق       

مبا من شأنه أن يصد الباب أمام       )  ليبيا و النيجر  (اإلستهالك وارتباط التصدير بسوقني     

 . هذه السوقاملستثمرين لدخول
  

وقد مهد ذلك للمجلس ألن خيرج بإستنتاجات من أمهّها أنّ قطاع العجني              

الغذائي خيضع إىل سياسة محائية، وأنه رغم تأطري األسعار يف مجيع املراحل، فإنّ ذلك مل               

يشكّل حاجزا أمام إعادة هيكلة القطاع اليت أفرزت ظاهرة الدمج بني وحدة التصنيع              

و هذا التوجه بدا للمجلس طبيعيا لكونه       ).  السميد(إنتاج املادة األولية    الغذائي و وحدة    

يندرج يف نطاق التطور بالنسبة لبعض الوحدات الصناعية و يدخل ضمن آستراتيجية             

 .احلد من التبعية اإلقتصادية بالنسبة للبعض اآلخر منها
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 فيفري  17ؤرخ يف    امل 518كما أشار الس إىل أنه منذ صدور األمر عدد           

 ، أصبح من غري املمكن إحداث وحدات إلنتاج السميد دون ترخيص ، وهو ما               2002

من شأنه أن ميكّن أصحاب معامل السميد املتواجدين حاليا من اإلنفراد بالسوق املعنية ،    

مع العلم بأنّ ثالثة منهم ينتمون إىل جتمع شركات تتمتع بقوة إقتصادية متكّنها من                

 .داث معامل لتصنيع العجني الغذائيإح
 

كما الحظ الس أنه رغم خضـوع هذا القطـاع إىل نظام تأطري األسعـار            

و املديونية املرتفعة للمؤسسات املتعاملة فيه، فإنّ أصحاب وحدات العجني الغذائي             

 يلجؤون إلقرار ختفيضات وتسهيالت يف الدفع غري حمدودة لفائدة جتّار اجلملة و ذلك             

للحفاظ على منام من السوق من جهة و ملزيد تدعيمه قي ظلّ اهليكلة اجلديدة للقطاع               

 نتيجة لتغير   2003من جهة أخرىخاصة و أن اإلستهالك الداخلي يف تراجع منذ سنة             

العادات الغذائية وأنّ التصدير يف معظمه مرتبط بسوق هشة بآعتبار أنه يقتصر على               

 . سوقي ليبيا و النيجر
 

وبناء على ما ثبت من أنه ال ميكن ألي مؤسسة جديدة أن تلج سوق العجني                 

الغذائي و تضمن لنفسها الربح، إالّ مىت كان ذلك يف نطاق وحدة مندجمة حتتوي                 

بالضرورة على مطحنة ، وطاملا أنّ قطاع املطاحن خيضع للترخيص املسبق مبوجب األمر             

 28  املؤرخ يف     492علّق بإمتام األمر عدد      املت 2002 فيفري   17 املؤرخ يف    519عدد  

 املتعلّق بضبط قائمات األنشطة داخل القطاعات املنصوص عليها بالفصول          1994فيفري  

 من جملّة تشجيع اإلستثمارات ، فقد إعترب الس أنّ هذا القطاع مغلق 27 و 3 و 2 و 1

ذلك النشاط إىل   وأنه ليس هناك ما يربر طلب أصحاب املهنة الرامي إىل إخضاع              

.  مل تدخل تلك السـوق أي مؤسسة جديـدة       1997الترخيص، السيما و أنه منذ سنة       

و قدر بناء على ذلك أنه يتجه اإلبقاء على حرية اإلستثمار يف قطاع العجني الغذائي  مع             

العمل على حذف مجيع املنح التشجيعية املتعلّقة باإلحداثات اجلديدة يف هذا القطاع              

 .يت مل تعد جتد ما يربرهاوال
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وخبصوص احللّ للخروج من هذه الوضعية الصعبة اليت يعيشها قطاع العجني             

الغذائي، فقد رأى الس أنه ال يكمن يف التراجع إىل الوراء و البحث عن احللول السهلة 

دفع هذا  املتمثّلة يف الرجوع إىل نظام التراخيص و إنما يف آستنباط الوسائل الكفيلة ب             

ـّة ، خـاصة و أنّ اآلالت               القطاع إىل األمام و السعي إىل آكتسـاح األسواق األجنبي

 .و التقنيات املستعملة تضاهي ما هو متوفّر يف الوحدات اإلنتاجية األوروبية 
 

غري أنه نظرا للدعم الذي حيظى به هذا القطاع يف عدة دول أروبية شأنه يف ذلك                

جات الفالحية ، فقد ربط الس إمكانية الدخول إىل السوق األوروبية           شأن أغلب املنتو  

 :بتوفّر عدة عوامل أبرزها

 . آعتماد املعايري املعمول ا يف تلك السوق-

 التحكم يف تكاليف النقل اليت يصعب على املنتج احمللّي حتملها يف ظل نظام                -

 .األسعار املعمول به حاليا

ويل عمليات اإلشهار والتعريف باملنتوجات املصدرة إىل       توفري الوسائل لتم   -

األسواق اخلارجية  و اليت ال تقدر املؤسسات احمللية على حتملها، رغم أنه ال               

 .ميكن آكتساح األسواق اخلارجية بدوا

تنويع املنتوجـات الغذائيـة كالدخول يف إنتـاج العجني الغذائي الطري          -

 .ف املطهيو العجني الغذائي نص
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متعلّق بالنظام املنطبق على     يف مشروع قانون      2005نظر الس خالل سنة       

عمليات اإليواء السياحي بنظام آقتسام الوقت ، كما تعهد مبشروع أمر يتعلّق بتنظيم              

  .التظاهرات التجارية 
 

   :2005ديسمرب 8 الصادر بتاريخ 52112الرأي عدد : الفقرة األوىل 

 2005 نوفمرب 22طلب السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية من الس بتاريخ   

 .إبداء الرأي يف مشروع قانون يتعلق باإليواء السياحي بنظام اقتسام الوقت

ليه يأيت يف إطار تدعيم     وبعد أن الحظ الس أنّ مشروع القانون املعروض ع         

املنظومة التشريعية املتعلقة ذا الصنف من اإليواء السياحي الذّي يشهد على املستوى             

العاملي نقلة نوعية من حيث التأطري القانوين و من حيث التفرع و التنوع يف اخلدمات                

 :املتعلّقة به ، أشار إىل أمهّية ذلك املوضوع من خالل مالحظتني 

لتعامل مبنظومة اإليواء السياحي بنظام اقتسام الوقت يعود إىل قرابة الربع             أنّ ا  -

 مليار دوالر، فضال عما يتوقّع له من        9.4قرن،ويوفّر رقم معامالت دويل يناهز أو يفوق        

 .بلوغ تطور أسرع مرتني من جمموع قطاعات األسفار والسياحة خالل العشرية املقبلة

، مل تعرف السياحة التونسية هذا النوع من املنتوج إالّ           أنه على املستوى الوطين    -

يف النصف الثاين من التسعينات، كما أنّ العمل بتسويق اإليواء السياحي بنظام اقتسام              

 .الوقت انطلق واقعيا دون تأطري قانوين مما أدخل اضطرابا و سوء فهم على املستهلك 
 

حي بنظام اقتسام الوقت يتمثّل يف      وخبصوص تعريفه ذكر الس أنّ اإليواء السيا      

عملية اشتراء حق استغالل مسكن لفترة زمنية معينة، عادة ما تكون بأسبوع، وذلك إما              

خالل فترة حمددة أو بصفة مستمرة، مما جيعل منه منتوجا سياحيا متميزا و مستقطبا                

يف احلصول على إقامة للماليني من األشخاص، الذين ليست هلم القدرة على اقتناء عقار، 

 .ثانوية
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وخبصوص التطور الذي شهده قطاع اإليواء السياحي بنظام اقتسام الوقت يف              

العامل ، فقد الحظ الس أنه لئن جعل منه منتوجا مميزا للسياحة ، إالّ أنه من جهة                   

              ي أخرى قد أدخل عليه مزيدا من التعقيد من خالل بروز مهن جديدة مثل الشركات الت

تعىن بالتصرف و صيانة هذا النوع من العقارات و شركات التسويق املختصة يف هذا               

             املنتوج باإلضافة إىل البورصات احملدثة لغاية تسهيل التبادل و التداول يف خصوص حق

 . اإلقامة 
 

لذلك كان إقتراح الس بوجوب أن يأخذ مشروع القانون بعني اإلعتبار              

التي ميكن أن تنجر عن تطور هذا املنتوج على املستوى التطبيقي           التشعب يف العالقات    

من خالل إحداث  قواعد تضمن وضوح و سالمة التعامل بني خمتلف املتدخلني من               

 . مستثمرين و شركات خدمات وتسويق
 

كما إجتهد الس يف سد بعض الثّغرات اإلجرائية اليت بدت له يف مشروع               

مزيد تفصيل بعض املسائل الواردة به ، من ذلك موقفه من            القانون ، وذلك بإقتراح     

فصل من مشروع القانون تعرض إىل مسألة التعويض الواجب للمنتفعني خبدمات اإليواء            

السياحي بنظام اقتسام الوقت يف حالة الغلق لإلقامة ، دون بيان طبيعة الغلق من حيث                

ة للغلق والسلطة اليت يعود إليها قرار       أنه ائي أو وقيت أو اإلشارة إىل األسباب املوجب         

 .الغلق و اإلجراءات املتبعة لديها
 

 .وقد إقترح الس تدارك األمر على ضوء مالحظات قدمها يف هذا اخلصوص 
 

  :2005 ماي 5 الصادر بتاريخ 52105الرأي عدد : الفقرة الثّانية 
 

 جملس  من  2005ل   أفري 20 وزير التجارة و الصناعات التقليدية بتاريخ         طلب

 .خبصوص مشروع أمر يتعلّق بتنظيم التظاهرات التجاريةرأيه املنافسة 
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التظـاهرات التجـارية تبقى باألسـاس وسيلة       وقد الحظ الس أنّ       

لإلشهـار و التعريف باملنتوجات الوطنيـة و األجنبية و خلق فرص جديدة للشراكـة            

املتمثّل يف بيع املنتوجات خالل     ،  ري البحت    اجلانب التجا  مبا يبقي على  و اإلستثمار   

 وعلى  .   مقارنة باألهداف األوىل املذكورة    ، يف مرتلة ثانوية   املعرض أو األيام التجارية     

 أهدافها  ضمن التظاهرات التجارية    هدي من ذلك نبه الس إىل وجوب اإلبقاء على         

تحويل التظاهرة إىل   لذلك جتنبا   حتديد املدة القصوى اليت تنظّم فيها و      من خالل   األصلية  

 لفترة  مسلك جتاري موازي للمسالك التجارية التقليدية يف صورة اإلمتداد املشطّ            

 .العرض
 

وتعرجيا على فصل من مشروع القانون وارد بتعريف التظاهرات التجارية ، أشار            

 إقتراحه أن   معستثناء األيام التجارية    الس إىل وجوب توسيعه وحذف ما ورد به من آ         

 .يتم التحكم يف مدا ويف فتراا من السنة
 

جممع عقاري مغلق مزود    :  كما سعى إىل تعريف املعرض فاقترح فيه ما يلي           

بتجهيزات مالئمة و قارة و يستقبل خالل كامل السنة أو جزء منها تظاهرات جتارية أو               

كما يقع التصريح   .  دارية املختصة ويسجل امع لدى السلطات اإل    .  غريها بصفة وقتية  

 . املسبق لدى نفس السلطات بربنامج التظاهرات التجارية اليت سيقع استقباهلا بامع
 

الواردة مبشروع القانون ، أشار الس إىل أصله غري " صالون"وخبصوص مصطلح  

أو "  خمتصةمعارض  "العريب مفضال عليه أي مصطلح آخر يؤدي نفس املعىن ، مثل              

هو تظاهرة جتارية خمصصة للتعريف     :  "  كما اقترح له التعريف اآليت      "معارض قطاعية "

مبجموعة من النشاطات املهنية، ال يرتادها إالّ الزائرون املمسكون بوثيقة دخول، و ال              

يت تباع به على عني املكان املخصص هلا إالّ السلع ذات اإلستعمال املهين للمشتري و ال              

ال يتجاوز سعرها سقفا حيدد بنص ترتييب، مع خضوع تنظيمها إىل تصريح مسبق لدى              

 . السلط اإلدارية املختصة
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وخبصوص ما تضمنه مشروع القانون من وجوب الترخيص يف إقامة التظاهرات           

لذي  ا لتوجه العام للسياسة اإلقتصادية للحكومة    التجارية ، فقد ربط الس بينه وبني ا       

كراس ب تعويض الترخيص    مقترحا  ، األولوية للتحرير اإلقتصادي بصفة عامة     بات مينح 

متّ نة فنية   مراقبة إحترام بنوده جل   على أن تتولّى      شروط يتم إعداده يف الغــرض    

 .بأحد فصول مشروع القانون  التنصيص عليها

 

، عند تعرضه   كما الحظ الس أنه كان ينقص مشروع القانون املعروض عليه           

واقترح تـدارك  .  حتديد نتائج ذلك اإليقاف     ،   اإليقـاف الفوري للتظـاهرة     إىل

إبراز املضاعفات املتأتيـة عنه خاصة بالنسبة للعارضني التونسيـــني        ذلك النقص ب  

و األجانب من حيث اخلسارة النامجة عن إيقاف التظاهرة مثل استرجاع معاليم               

 .نقل و غريها عندما ال يتحمل العارضون مسؤولية ذلك اإليقافاملشاركة و تكاليف ال
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 على كراس شروط وحيد     2005إقتصر نظر الس يف هذه املادة خالل سنة           

 جوان  17الصناعات التقليدية يف      السيد وزير السياحة و التجارة و     عرضه عليه     

 . توريد مادة كريوزان الطريانيصادق عليه خبصوص مشروع قرار مع 2005
 

 
وقبل إبداء مالحظاته ، تعرض الس بالوصف والتحليل لسوق مادة كريوزان            

      ة املذكورة يتمولة   يـيب خاصة من القطر اللّ    الطّائرات، فذكر أنّ توريد املادوأنّ الد ،

خالل قد بلغت    الكميات املوردة    وأنّ  ،كريرلتل الشركة التونسية    تنفرد بذلك بواسطة  

 من مجلة واردات املنتوجات     7.6%ثلّ  مي  هو ما  مليون و     225 حوايل  2004سنة  

 .النفطية
 

لشركة الوطنية  امن طرف   فقد بين أنه يتم      توزيع كريوزان الطريان       خبصوصو    

سبة هامة من السوق     اليت متثّل القطاع العام وتسيطر على ن        "عجيل"  لتوزيع البترول   

 متتلك حصصا متقاربة ال تتجاوز      من القطاع اخلاص   وشركات أخرى    %67 ة  ـبنسب

 %.33نسبة جمتمعة 
 

،  ذكر   سعار بيع كريوزان الطريان من طرف شركات التوزيع          أما بالنسبة أل  

العاملية ،  الس أنها تتميز باإلرتفاع بسبب غالء سعر هذه املادة املرتبطة بأسعار البترول             

على كل  %  10أمهية املعلوم املخصص خلزينة الدولة و املقدر بنسبة          يضاف إىل ذلك    

شحنة كريوزان واليت تساهم بصفة مباشرة يف الزيادة يف سعر هذه املادة، مما جيعل                

 أغلبيف  نه  أ خاصة و  شركات الطريان  تتجه  إىل شراء  الكريوزان من األسواق األجنبية           

سبةال تتجاوز اورة مثل فرنسا ولبنانالبلدان ا5  هذه الن .% 
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 تعترب سوقا ذات    بأنهاسوق كريوزان الطريان    كما أضاف الس يف وصف       

خصوصية، من حيث شروط الدخول إليها، إذ ال يسمح بالدخول إليها إال لألشخاص             

تلكون قدرة  الطبيعيني واملعنويني الذين تتوفر فيهم مجلة من الشروط اخلاصة والذين مي           

 . استثمارية هامة متكنهم من توريد هذه املّادة ونقلها و خزا و توزيعها
 

 بكثافة النشاط اجلوي الذي هو أساسا        كما أشار إىل إرتباط السوق املذكورة     

 ستوجب تكثيف النشاطي مرتبط بالنشاط السياحي و عودة املهاجرين ، مبانشاط مومسي 

  و تدعيم القدرة التنافسية      مع الوزارة املكلفة بالسياحة      بالتعاون  طيلة السنة  اجلوي

 اخلدمة   مراقبة جودة  لسعر و ل  خالل التحرير التدرجيي  لكريوزان من   للعاملني يف سوق ا   

 اإلقبال  على شركات الطريان األجنبية     تدعيم تصدير اخلدمات واستقطاب   املقدمة بغرض   

 من جهة، و حصول احلرفاء      ات التونسية على شراء هذه املادة عند حلول طائراا باملطار       

 .احمللّيني على أسعار أقلّ و خدمات أفضل من جهة أخرى
 

ورجوعا إىل مشروع القانون ، الحظ الس أنّ التشريع التونسي يتضمن نصوصا 

 املؤرخ يف غرة    45خاصة تتعلّق مبنتوجات النفط و تتمثّل باخلصوص يف القانون عدد            

أخضع إىل أحكامه، وفقا للفصل األول منه، توريد منتوجات النفط  الذي 1991جويلية 

السائلة أو الغازية وتصديرها و تكريرها وتسلّمها من معامل التكرير و خزا و توزيعها              

 .و حتديد أسعارها
 

خيضع تعاطي  "كما أشار إىل الفصل الثالث من هذا القانون الذي ينص على أنه            

   ها من معـامل التكرير          نشاط توريد منتوجات النفط و تصديرهـا و تكريرها و تسلم

و خزا و توزيعها إىل املوافقة املسبقة من طرف الوزير املكلّف بالطّاقة واليت متنح بعد                

 ".أخذ رأي اللجنة اإلستشارية للمحروقات
            

تضبط " منه الذي ينص من جهة أخرى على أن          18كما رجع الس إلىالفصل     

ألسعار القصوى لبيع منتوجات النفط للعموم بالسوق احمللية و كذلك نسبة أرباح البيع             ا
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و يقع إعداد هيكل األسعار من      .  بالتفصيل، بقرار من الوزير املكلّف بالطاقة و التجارة       

يضبط " منه الذي ينص على أن       19، إضافة إىل الفصل     "  طرف الوزير املكلّف بالطاقة     

عليه بقرار من الوزير املكلّف بالطاقة اإللتزمات احملمولة على          كراس شروط مصادق    

املزودين واملوزعني وخاصة شروط التزود مبنتوجات النفط مبا يف ذلك غاز البترول              

 ".املسيل وكذلك شروط توزيعها
           

و قد إستخلص الس مما تقدم أنّ هناك إشكاال جديا يتعلّق بآنسجام النصوص             

انونية وخاصة فيما يتعلّق باملالءمة بني التشريعني العام واخلاص واملتمثلني يف القانونني            الق

 من جهـة 1994 مارس 7 املؤرخ يف  41 و عدد    1991 املؤرخ يف غرة جويلية      44عدد  

 من جهة أخرى و الذي يعترب نصا خاصا         1991 جويلية   1 املؤرخ يف    45و القانون عدد    

 29 املؤرخ يف 64 و جيد سنده يف أحكام الفصل الثالث من القانون عدد    حيد من املنافسة  

 املتعلّق باملنافسة واألسعار الذي ينص على أنه تستثىن من نظام احلرية املواد 1991جويلية 

أحكام واملنتوجات و اخلدمات اليت تكون فيها املنافسة بواسطة األسعار حمدودة بفعل             

 .تشريعية أو ترتيبية
 

على هدي من ذلك إنتهى الس ، عمال باملبادئ العامة للقانون اليت تقضي              و

بترجيح النص اخلاص على النص العام يف صورة التضارب بينهما، و آقتداء مبا ذهب إليه               

 ديسمرب  12 الصـادر بتاريخ    2267يف نشاطه اإلستشاري و خاصة صلب الرأي عدد         

ط املعروض عليه يعد خمالفا ألحكام القانون عدد        ، إىل أنّ مشروع كراس الشرو     2002

 . منه19 سالف اإلشارة و خاصة الفصل 1991 لسنة 45
  

 بإخضاعهنّ حترير توريد كريوزان الطريان       ومن جهة أخرى ، الحظ الس أ       

 لوحده، إلثراء املنافسة بني املتدخلني، بل جيب أيضا إعادة النظر           كراس شروط ال يكفي   ل

التعريفة اجلزافية  ألنّ  سعر كلفة النقل بني امليناء و املطار املعين بالتزويد          ط  يف طريقة ضب  

 حالت دون قيام املزودين بتزويد بعض املطارات كطربقة و توزر وصفاقس نظرا             املطبقة

 كما دعا إىل مراجعة املعلوم الذي       . التعريفة اجلزافية للكلفة احلقيقية للنقل     غطيةلعدم ت 
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 يف املائة على النحو املعمول      5 يف املائة إىل     10ة بالتخفيض فيه من نسبة      تستخلصه الدول 

به يف أغلب البلدان ااورة و ذلك حىت تتدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية يف              

 .جمال خدمات النقل اجلوي
 

التخلّي عن آنفراد الشركة التونسية     أما خبصوص ما تضمنه كراس الشروط من        

، تكرير النفط بتوريد مادة كريوزان الطريان وفتح اال أمام اخلواص لتوريد تلك املادة              ل

 ال بد   إالّ أنه  أن خيدم املنافسة يف السوق،        ذلك من شأن فقد الحظ الس أنه لئن كان       

 من حيث قوا    ، الشركة التونسية لتكرير النفط     تتركه  الفراغ الذي سوف   ءمن مل 

 .ع كلّ الشراءات لديهاياألسعار التفاضلّية اليت كانت تتمتع ا نتيجة لتجمالتفاوضية و
 

 لسنة  44   الفصل الثالث جديد من القانون عدد      ومن جهة أخرى رجع الس إىل     

على فبين أنه ينص      املتعلّق بتجارة التوزيع      1991املؤرخ يف غرة جويلية        1991

اصة اليت تضبط قائمتها بأمر، مبقتضى كراس       تنظيم بعض األنشطة التجارية اخل    "إمكانية

  2552عدد األمر    ، وطاملا أنّ   "…شروط يصادق عليه بقرار من الوزير املكلف بالتجارة       

 و املتعلّق بضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة لكراس          1999 نوفمرب   8املؤرخ يف   

شطة اخلاضعة  شروط مل يورد يف فصله األول نشاط توريد الكريوزان من ضمن األن             

، فقد إستخلص الس أنّ ذلك يطرح مسألة شرعية إصدار كراس             لكراس شروط 

 . الشروط قبل تنقيح األمر املشار إليه أعاله
 

 

كما تناول الس سالمة إصدار كراس الشروط من ناحية إستناده إىل قرار وزير             

 املتعلّق بضبط   2003مرب   ديس 26السياحة والتجارة و الصناعات التقليدية املؤرخ يف         

قائمة املنتوجات اخلاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد و التصدير و الذي صنف مادة برتين 

ضمن املواد اخلاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد حتت نظام           "  ج"الطائرات بالقائمة   

ت  أو 29 املؤرخ يف    1744 من األمر عدد     1والحظ أنّ الفصل    .  كراسات الشروط   

 مل يوكل إىل الوزير املكلف بالتجارة سوى مهمة ضبط قائمة املواد اخلاضعة               1994
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. للمراقبة الفنية اإلجبارية دون طرق املراقبة اليت تبقى من مشموالت األمر املذكور             

وإنطالقا من ذلك إستخلص الس أنه ال ميكن قانونا اإلستناد إىل قرار وزير السيـاحة              

 إلصدار كراس الشروط موضوع اإلستشارة      2003 ديسمرب   26 يف   و التجارة املؤرخ  

 .الراهنة
 

املمنوحة  و الصالحيـات    رانـجلنة متابعة توريد كريوزان الطي    وخبصوص دور   

وريد ـراس الشروط خالل عملية الت    ـة يف مراقبة احترام متطلبات ك     ـ و املتمثلّ  يهـاإل

ية واألجنبية واختاذ اإلجراءات الكفيلة     و متابعة تطور أسعار الكريوزان باألسواق الداخل      

صالحية الترسيم بعد التأكّد من إستيفاء املعنيني باألمر جلميع          وبضمان تزويد السوق    

تتعارض مع مبادئ املنافسة، انطالقا من        الفقد رأى الس أنها     الشروط املوضوعية،   

د ذاا، بل وسيلة لتحقيق      الذي سنه و الذي يعترب أنّ املنافسة ليست غاية يف ح            إاملبد

ة وخدمة      النصاحل املستهلك، حبيث أنّ مصلحة مستعملي      ملجاعة و اجلدوى اإلقتصادي

من شأنه أن   و هو أمر    البحث عن أكرب قدر ممكن من السالمة،        تكمن يف   النقل اجلوي   

 . يربر بعض اإلستثناءات حلرية املنافسة
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 6,Eا�� ا��ا�
k ا�����ديا�ّ��آ 

  

 ملف واحد خيص التركيز اإلقتصادي 2005عرض على جملس املنافسة خالل سنة     

 2005 أكتوبر   25  مؤرخة يف السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية      وذلك بإحالة من    

 7دى خمالفة املؤسسات املالية و خاصة منها مؤسسات القرض ملقتضيات الفصل            تتعلّق مب 

 من قانون املنافسة و األسعار،) دجدي(

 

وما ميز هذا امللف هو أنّ ما كان يتعين على الس اجلواب عنه مل يكن سؤاال                 

عن جواز القيام بعملية تركيز إقتصادي من عدمه ، وإنما تقدير ما إذا كانت كتلة من                 

 خاص  عمليات تركيز بأكملها تدخل ضمن نظره أو خترج عنه إلنصهارها ضمن إطار           

 .  ينأى ا عن إشراف الوزير املكلّف بالتجارة مبا جيعلها من أنظار هياكل أخرى 
 

وقد كان ذلك يقتضي من الس جوابا على إشكالية هامة تتعلّق مبدى تالؤم              

 65 من القانون    10 من قانون املنافسة و األسعار مع مقتضيات الفصل          7أحكام  الفصل    

 .  املتعلّق مبؤسسات القرض2001ويلية  ج10 املؤرخ يف 2001لسنة
 

 1991 لسنة   64 جديد من القانون عدد      7وألجل ذلك ذكّر الس بالفصل       

 املتعلّق باملنافسة و األسعار كما مت تنقيحه بالنصوص الالّحقة 1991 جويلة 29املؤرخ يف 

هما كان شكله   عمل م يعد تركيزا اقتصاديا حبكم هذا القانون كلّ        :"  والذي جاء به أنه     

عنه نقل كل أو جزء من ملكية أو حق االنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات                 ينجر 

مؤسسة من شأنه متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط              

  ."مؤسسة أو عدة مؤسسات  أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة

تركيز أو عملية تركيز  إقتصادي من جيب عرض كل مشروع :"كما نص على أنه 

شأا خلق أو دعم وضعية هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها على                 

 ."موافقة الوزير املكلف بالتجارة 
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وقد الحظ الس أنّ عباراته أتت على إطالقها، حيث أنّ املشرع مل يستثن من               

ؤسسة معينة، بدليل استعماله لعبارات عامة      إجراء الترخيص املشار إليه نشاطا حمددا أو م       

، مما جيعل من هذه األحكام      "كلّ مشروع تركيز  "أو  "  كلّ عمل مهما كان شكله    "مثل  

  .مبثابة القانون العام ملراقبة عمليات التركيز اإلقتصادي 

 

 جويلية  10  املؤرخ يف     2001 لسنة   65وبعد ذلك إلتفت الس إىل القانون عدد        

 8 و 7ملتعلّق مبؤسسات القرض ، فتمعن فيه واستنتج من قراءة مزدوجة للفصول         ا 2001

 منه أنّ املشرع أخضع العمليات التالية للترخيص املسبق من وزير املالية بناء على               10و  

 :تقرير من البنك املركزي التونسي و هي تتمثل يف

 تكوين شركة لتعاطي العمليات املصرفية •

 ك و كمؤسسة ماليةممارسة نشاط كبن •

عمليات اإلندماج و اقتناء احلصص من رأس مال مؤسسة قرض وكلّ عمل              •

 .ميكن أن ينجر عنه إحالة قسط هام من موجودات مؤسسات القرض

 

 

و بعد أن إستخلص الس أنّ احلالتني األوىل و الثّانية ال تثريان أي إشكال                

األسعار ، وإنّ احلالة الثالثة املنصوص      خبصوص تالؤمهما مع أحكام قانون املنافسة و         

 7 هي التي تستدعي وحدها اخلوض يف مدى انسجامها مع الفصل             10عليها بالفصل   

 املتعلّق باملنافسة و األسعار ، إستعان لفض        1991 لسنة   64من القانون عدد    )  جديد(

ها املتعلّقة مبسألة   مشكل تعارض النصني املشار إليهما بالنظرية العامة للقانون و خاصة من          

فالحظ أنه ال ميكن إستنتاج حالة تضارب أو تكامل بني نصني قانونيني            .  تنازع القوانني   

 .ما مل يتوفّر حد أدىن من اإلحتاد أو التوافق يف اال و اهلدف و يف املقاييس أو الشروط
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ني النصني املشار   وهذا التوافق حبث عنه الس فلم جيده ، بل وجد تباينا تاما ب             

 : إليهما 
 

  :التباين يف اال) أ(

إنّ رقابة األجهزة النقدية و املالية هي رقابة فنية مالية تأخذ بعني اإلعتبار مدى              

متاشي مشاريع التركيز مع األهداف املالية املرسومة و السالمة و األمن املايل بشكل عام،              

ملكلف بالتجارة و من مثّة إىل جملس املنافسة فهي رقابة           أما الرقابة املوكولة إىل الوزير ا     

على حرية املنافسة يف  السوق و على اآلثار احملتملة لعمليات التركيز من إحداث أو                 

تدعيم وضعيات هيمنة ومدى تأثريها على قاعدة العرض و الطلب يف قطاع اخلدمـات             

 . و غريه
  

 :ختالف يف املقاييس اإل) ب(
 

يص املسند من طرف وزير املالية حسب صريح النص ببداية النشاط           يرتبط الترخ 

أي أنّ املشرع يف هذه النقطة بالذات يعترب أنّ عمليات اإلندماج بني مؤسسات القرض              

واقتناء حصص من رأمساهلا أو إحالة أقساط من موجوداا و كأنها نقطة بداية لنشاط               

 احلالة التي يتم فيها إحداث مؤسسة       جديد يستوجب الترخيص، شأا يف ذلك شأن       

 . جديدة
 

و على هذا األساس فإنّ الترخيص املطلوب عند عمليات التركيز ملؤسسات             

القرض هو ذاته الذي يطلب عند إحداث مؤسسة قرض أو مؤسسة مالية جديدة وخيضع              

 ناحية و على    إىل نفس املقاييس الفنية لنشاط له خصوصياته و تأثرياته على اإلقتصاد من           

 .حقوق املستهلكني و احلرفاء من ناحية أخرى
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 :ختالف يف الشروطاإل) ج(

 ختضع  :" من القانون املتعلّق مبؤسسات القرض على أنه       10تنص أحكام الفصل     

 : من هذا القانون7 املشار اليه بالفصل للترخيص

 مؤسسات القرض، كل عملية اندماج بني -

إىل  رأس مال مؤسسة قرض من شأنه أن يؤدي           كل اقتناء احلصص من    -

 أو حيازة نسبة تساوي     إىلتفضي    التحكم فيها ويف كل احلاالت كل عملية      

 .حقوق االقتراع  من% 10تفوق 

مؤسسات  وكل عمل ميكن أن تنجر عنه إحالة قسط هام من موجودات           -

 ت يف توجها  أو تغيري يف تركيبتها املالية       إىلالقرض من شأا أن تفضي       

 .نشاطها

من )  جديد  (7و هذه الشروط ختتلف يف جوهرها عن الشروط الواردة بالفصل            

قانون املنافسة و األسعار الذي اشترط لوجوبية تسليط املراقبة على عمليات التركيز              

اإلقتصادي من طرف الوزير املكلّف بالتجارة بعد استشارة جملس املنافسة أن يتجاوز             

من البيوعات أو الشراءات أو كل        %  30خالل سنة نسبة    نصيب املؤسسات جمتمعة    

الصفقات األخرى على السوق الداخلية ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء من              

 أن يتجاوز إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسات على             أو هذه السوق 

 .السوق الداخلية مبلغا يضبط بأمر
 

 :تباين يف اهلدفال) د(

نّ رقابة وزير املالية على تركيز مؤسسات القرض ال ميكن أن متتد إىل اجلوانب               إ

املتعلّقة بالتوازن العام للسوق و ال إىل ضمان منافسة كافية فيه، وحتى يف صورة سعيه               

إىل حتقيق هذه الغاية فإنّ أجهزته و أجهزة البنك املركزي ال ميكن هلا تقييم اإلنعكاسات 

ملنافسة و ال التعويض عنها يف صورة غياا اجلزئي أو الكلي، و هو ما اجته               احملتملة على ا  

للوزير ميكن :"  مكرر من قانون املنافسة يف فقرته الثانية حيث نص على أنه7إليه الفصل 
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املكلف بالتجارة ، إخضاع إجناز عملية التركيز االقتصادي إىل إحترام التزامات تضمن            

 ."صادي مسامهة كافية قصد التعويض عن االخالل باملنافسةللتقدم التقين أو االقت
 

 التشريع التونسي خيضع عمليات      وقد إستخلص الس من مجلة ما تقدم أنّ        

التركيز املتعلّقة مبؤسسات القرض إىل سلطتني إداريتني تتدخالن بصفة متوازية للترخيص   

 .التجارةفيها مها الوزير املكلّف باملالية والوزير املكلّف ب
 

املسند من قبل وزير املالية يف حالة        وجود الترخيص    ومن مثّة إنتهى الس إىل أنّ     

التركيز اإلقتصادي ملؤسسات القرض ال يغين عن ضرورة احلصول على ترخيص الوزير            

من )  جديد  (7املكلّف بالتجارة بعد استشارة جملس املنافسة حسب مقتضيات الفصل           

عار ، وإىل أنّ مؤسسات القرض اليت قامت بعمليات تركيز             قانون املنافسة واألس  

من قانون املنافسة و األسعار ،      )  جديد  (7اقتصادي ، دون أن تتقيد مبقتضيات الفصل        

 42قد جانبت الصواب ووضعت نفسها حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها بالفصل            

 .من قانون املنافسة واألسعار) جديد(مكرر 
 

اليت يتسبب فيها خضوع جانب من عمليات        قيدات اإلدارية   لتعوخبصوص ا 

 إثقال كاهل   ما ينجر عنه من    ومؤسسات القرض إىل ترخيص سلطتني متوازيتني         

 ،  املؤسسات باإلجراءات والشكليات اليت تستغرق منها وقتا و طاقة و تكاليف إضافية           

 ومن بينها القانون الفرنسي     بعض األنظمة القانونية  إليها  اهتدت  نبه الس إىل حلول     

توحيد املسالك و إخضاع القطاع البنكي للقانون العام يف مادة التركيز             إىل    ترمي

اإلقتصادي و بالتايل إىل ترخيص واحد مينحه الوزير املكلّف باإلقتصاد بعد استشارة              

جلنة "الم  حتى وإن إقتضى األمر إلزام جملس املنافسة قبل إبداء رأيه بإع           جملس املنافسة،   

 .بعملية التركيز وأخذ رأيها الفني يف املوضوع" مؤسسات القرض و شركات اإلستثمار
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وبرأي الس فإنّ أمهية هذا احللّ تكمن يف كونه حيافظ على الرقابة املالية بواسطة        

ذ يف إطار إجراءات موحدة و سلطة قرار واحدة يعود إليها اختا" جلنة مؤسسات القرض "

 .قرار الترخيص بالنسبة جلميع عمليات التركيز اإلقتصادي
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 6,Eا�W.�Hا� 
     ا���Lدئ

 

 42103 و 42102: : : : عدد   الرأي عدد   الرأي عدد   الرأي عدد   الرأي 

  2005 فيفري17:  :  :  :  التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

 

رأي حول نشاط الشبكات العاملية للخربة يف احملاسبة على          :    الموضــوعالموضــوعالموضــوعالموضــوع        

 .ات والغموض عند تطبيق بعض النصوص ضوء بعض الثّغر

 .اخلدمات القانونية واحملاسبية  :   :   :   : القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 خدمـات ، مهن حرة ، شبكات متعددة             :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

اإلختصاصات ، إستشارة جبائية ، تقاطع املهن ، منافسة         

غري شريفة ، معاملة باملثل ، أخالقيات مهنية ، مكاتب           

اصات ، ممارسات خملّة باملنافسة ، اجلمع       متعددة اإلختص 

بني الوظائف ، تصنيفة وطنية للخدمات ، تضارب          

 .             املصاحل

 

  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 

كلّ تنظيم دائم حمدث بني مهنيي      "  شبكة متعددة اإلختصاصات    "  يعترب    .  1

اخلدمات احلرة بغرض متكني حرفائهم من خدمات مكملة لبعضها البعض            

إلنتماء إىل إحدى هذه الشبكات دليال على وجود مصاحل مشتركة بني           ويعترب ا 

 .أعضائها
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مكاتب اإلحاطة  "و  "  اإلستشارة اجلبائية   "  نظرا للتداخل القائم بني        .  2

وعدم وجود مربرات تفرض الفصل بينهما، فإنّ النجاعة         "  واإلرشاد اجلبائي   

 جممع موحد، مبا يدعم     تقتضي إدماج هذين املهنتني وتنظيمهما صلب هيئة أو        

 .مكانة هذه املهنة ويزيد يف إشعاعها
 

إنّ واجب تفادي تضارب املصاحل الذي يلزم مسدي اخلدمات املهنية بعدم             .  3

مجع مهميت املراقبة واإلستشارة جتاه حريف واحد ، مل يعد اليوم كافيا لوحده              

 ، ألنّ تطور هذه املهن      حلماية حقوق احلرفاء واملستهلكني ومحاية املصلحة العامة      

أصبح يتطلّب فصال وظيفيا بني هذين الصنفني ،  حبيث يتجه عدم السماح               

 .للمكاتب متعددة اإلختصاصات باجلمع بني الوظيفتني
 

لن يصبح مبدأ املعاملة باملثل فعليا ، حتى يف صورة إقراره على مستوى                 .  4

 مع مبدإ حرية تنقّل األشخاص ومتتعهم       التشاريع األجنبية ، إالّ مىت حصل التالزم      

بنفس شروط اإلقامة ، وميكن يف هذا الصدد ربط حق ممارسة بعض األجانب              

للمهن احلرة بالبالد التونسية بإقرار سلطات بلدام حلرية تنقل املهنيني التونسيني           

فاق وآنتصام عرب إرساء إعفاء كلي من التأشرية ، حسب صيغ عملية يتم اإلت             

 .عليها 
 

إنّ املربر الرئيسي لتأطري املهن احلرة يكمن يف ضمان حد أدىن من الكفاءة               .  5

واألخالقيات املهنية واملسؤولية محاية حلقوق املستهلكني واملستفيدين وليس          

 .خدمة للمصاحل الضيقة ألصحاب تلك املهن
  

نها املساواة أمام األعباء    حرية املنافسة تقتضي آحترام مبدإ املساواة ومن بي        .  6

العمومية كالواجبات اجلبائية اليت يستطيع مسدو اخلدمات من غري املقيمني التنصل 

 .منها ، مما خيلّ باملنافسة
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متثّل احملاماة نشاطا أفقيا خيول للمحامي إمكانية تقدمي اإلستشارة يف كلّ              .  7

احملامي يتمتع بآختصاص عام،    ااالت دون إستثناء أو حصر ؛ ويعين ذلك أنّ           

خالفا للمستشار اجلبائي الذي ال يتمتع إالّ بآختصاص مسند يف جمال حمدد وهو              

 .املادة اجلبائية
 

طاملا قاربت اخلدمات أن تكون جتارة ، مثلما يفصح عنه عنوان آتفاقية                .  8

فإنه ميكن  "  دماتاإلتفاقية العامة لتجارة اخل   "  منظمة التجارة العاملية يف املوضوع      

 .إخضاعها يف هذه املرحلة لشرط احلصول على بطاقة تاجر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 167

 

 52105: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2005 ماي5:  :  :  :  التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

 

  . تنظيم التظاهرات التجارية:    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع  

  . صناعة وجتارة بوجه عام :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع  

جتارية ، معارض ، أيام جتارية ، إشهار ،  تظاهرات :     المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        

 .إستثمار ، حترير إقتصادي ، ترخيص ، كراس شروط 

 

 

  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 

 

التظاهرات التجارية هي باألساس وسيلة لإلشهار و التعريف باملنتوجات الوطنية          

واألجنبية و خلق فرص جديدة للشراكة و اإلستثمـار و بالتايل فإن اجلانب التجاري             

 .لبحت املتمثّل يف بيع املنتوجات خالل املعرض أو األيام التجارية يبقى ثانوياا
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 52104: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2005 جوان9:  :  :  :  التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

رأي خبصوص تكوين شركات املهن احلرة متعددة اإلختصاصات            :    الموضــوعالموضــوعالموضــوعالموضــوع        

  .من قبل احملاسبني واخلرباء احملاسبني وغريهم 

 . اإلستشارة القانونية واجلبائية :      القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 شركات متعددة اإلختصاصات ، مهن حرة ، إستشارة           :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        

جبائية ، حماسب ، خبري حماسب ، مراقب حسابات ، حتجري،           

حماماة ، مكاتب اإلحاطة واإلرشاد اجلبائي ، إستثمار ، قدرة          

 .تنافسية 

 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 

 املؤسسة اإلقتصادية خبدمات خمتلفة يقع تقدميها من قبل املهنيني          ترتبط جناعة     .  1

املختصني ، األمر الذي يستدعي التجمع وتدعيم التكتالت قصد اإلستجابة حلاجيات            

احلرفاء واملؤسسات اإلقتصادية مع حتسني اجلودة والتقليص من  األعباء وضمان قدرة             

 .تنافسية أعلى
 

ة اليت تسوس املهن احلرة ، لذوي اإلختصاص إسداء خدمات           ختول قواعد املنافس    .  2

قانونية أو جبائية شريطة أن تكون مرتبطة بصفة مباشرة باخلدمة          :  ثانوية يف جماالت أخرى   

 .األصلية ومكملة هلا 
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يتجه إجياد منظومة تشريعية تأخذ بالتالزم بني الشكل التجاري للشركات متعددة              .  3

البعد األخالقي للمهن احلرة، مما جيعلها ذات خصوصية على النحو الذي           اإلختصاصات و 

آهتدى إليه التشريع املقارن الذي تفطّن إىل هذه املسألة وأفرد هذه الشركات بنصوص              

خاصة مجعت بني الشكل التجاري املتميز باملرونة وبني أدبيات املهنة اليت تقتضي                

 .تشريع والعرف التجارينيسلوكيات وأخالقيات ال توجد يف ال
 

وجود مراقب احلسابات كشريك صلب شركات املهن احلرة متعددة االختصاصات            .  4

من شأنه أن يقلّص من استقالليته ومصداقيته بإعتبار النفوذ الذي يتمتع به ميكّنه من التأثري               

 . على الشركة اليت يراقب حساباا
 

إلختصاصات عدة مزايا لكل من احلرفاء واملهنيني        توفّر الشركات املهنية متعددة ا    .  5

إالّ أنّ هذه اإلجيابيات ال جيب أن حتجب إمكانية ظهور بعض           .وللدورة اإلقتصادية عامة  

اإلشكاليات أو التجاوزات، لذا جيب إخضاع هذه الشركات لنظام رقايب يضمن يف اآلن             

ث ضمان تطبيق القواعد نفسه مصلحة كلّ من احلريف وصاحب املهنة، وال سيما من حي          

 .القانونية املتعلقة بإحداث هذه الشركات و حتديد مسؤولية الشركة ومسؤولية الشركاء
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 52106: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2005 جوان 16:  :  :  :  التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

 

رأي حول التخفيضات يف سعر مادة خاضعة للمصادقة        :    املوضـــوع  

 . اإلدارية يف كلّ املراحل 

 .  قطاع تعليب وجتارة الزيوت النباتية :    القطاع  

 الصندوق العام للتعويض ، زيت نبايتّ ، وحدات تكرير ،               :املصطلحات املفاتيح   

وحدات تعليب ، جتّار باجلملة ، مصادقة إدارية ، نظام             

احلصص ، حرية املنافسة ، طلب العروض ، سعر أقصى للبيع،           

 . ، معدل كلفة جزايفّ أسعار مفرطة اإلخنفاض

 

  :املبادئ

 

مل يستفد الصندوق العام للتعويض من وفرة طاقة التكرير للتخفيف من األعباء املالية  . 1

اليت تقع على كاهله، و يرجع ذلك إىل الطريقة املعتمدة حاليا و املتمثّلة يف توزيع الزيوت 

 تكرير حتددها اإلدارة باإلتفاق مع النباتية اخلام على قائمة حصرية بإحدى عشرة مؤسسة

اهلياكل النقابية الساهرة على القطاع وذلك حسب نظام حصص، مقابل منحة جزافية             

و هذه الطريقة، فضال عن كوا متس من حرية املنافسة          .  حتددها الوزارة املكلفة بالتجارة   

ث أنه يتجه استبداهلا بإجراء     فإنها مل تعد تتماشى مع التطور احلاصل يف السوق املعنية حبي          

 .طلب العروض 
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ميكن احلطّ من مصاريف النقل اليت يتحملها الصندوق العام للتعويض من خالل               .  2

آعتماد الطريقة املعمول ا يف قطاع حتويل احلبوب ، و ذلك بأن يتولّى املكررون شراء               

تم حتديده من طرف الوزارة املكلّفة      الزيت النبايت اخلام من الديوان الوطين للزيت بثمن ي        

بالتجارة على ضوء سعر البيع للعموم مثّ يتولّون تكريره و تسويقه إىل املعلّبني و جتار                 

اجلملة مع اإلبقاء على دور الديوان الوطين للزيت فيما يتعلّق بالقيام باملراقبة الصحية               

 .للزيوت املروجة
 

ضع للمصادقة اإلدارية وبذلك فهو ميثّل سعرا       إنّ سعر الزيت النبايت هو سعر خي        .  3

أقصى للبيع للعموم ال ميكن جتاوزه، ألنّ يف جتاوزه خمالفة اقتصادية ، أماّ الرتول عن ذلك     

السقف فهو مسموح به ألنّ املنتج أو املوزع يبقى حرا يف التصرف يف هامش الربح                 

 .اإلخنفاض بالنقصان شريطة عدم البيع باخلسارة أو بأسعار مفرطة 
 

ما مييز نظام املصادقة اإلدارية هو أنه يعتمد يف حتديد السعر على معدل كلفة                  .  4

جزايف، و هو ما يفسح اال أمام املؤسسات للتحكّم يف التكاليف قصد حتسني قدرا               

التنافسية، مبا يسمح هلا بالتخفيض يف السعر، وهو أمر حتبذه مبادئ املنافسة و خيدم البعد               

 .اإلقتصادي الذي يدفع املؤسسات إىل البحث عن النجاعة لتحقيق أرباح أكرب
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 52107: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2005 جويلية 14:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

 . طلب تدخل اإلدارة لتحديد األسعار:    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع  

 . اآلجر:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 األسعار ، بيع      قطاع اآلجر ، ختفيض مشطّ يف        :     المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        

باخلسارة ، حرية األسعار ، كلفة متغيرة ، كلفة قارة ،           

 .إتفاقات ، ترخيص 

 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 

التدني غري الطبيعي ألسعار مادة اآلجر من شأنه ديد توازن  قطاع                إنّ .1

املنتوجات اخلزفية احلمراء و هو ما يقتضي تظافر جهود عدة أطراف ،              

املتعلّقة ا ميكن أن تتخذ عدة أشكال، مما جيعل           باعتبار أنّ املمارسات    

 .التصدي هلذه املمارسات ذا طبيعة قضائية أو إدارية
 
بإمكان أهل املهنة اإلتفاق على رسم معامل ميثاق حيددون فيه سلوك منتجي               .  2

مادة اآلجر يف السوق وواجبام مبا يف ذلك ضرورة مراعاة الكلفة احلقيقية             

 ويلتزمون فيه بعدم البيع بأسعار دون سعر  التكلفة ، على أن             وجودة اخلدمة 

احلصول على ترخيص يف ذلك من الوزير املكلف بالتجارة بعد أخذ رأي  يقع

 .جملس املنافسة
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 52108: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2005 جويلية 14:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

رأي حول مشروع قرار وكراس شروط لتوريد كريوزان :     الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع        

 . لطّائراتا

  . احملروقات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 كراس شروط ، توريد ، كريوزان الطّائرات ، خمزون          :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

إحتياطي ، إلتزام بتزويد السوق ، سعر ادىن للبيع ،            

 .تعريفة جزافية ، إستثناء حلرية املنافسة 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 

 لوحده إلثراء   كراس شروط ال يكفي   ل  هبإخضاعإنّ حترير توريد كريوزان الطريان        .  1

سعر كلفة النقل بني    املنافسة بني املتدخلني، بل جيب أيضا إعادة النظر يف طريقة ضبط            

 حالت دون قيام املزودين     املطبقةالتعريفة اجلزافية   ألنّ  امليناء و املطار املعين بالتزويد       

 التعريفة اجلزافية   غطيةبتزويد بعض املطارات كطربقة و توزر وصفاقس نظرا لعدم ت           

 .للكلفة احلقيقية للنقل

لئن كان التخلّي عن آنفراد الشركة التونسية لتكرير النفط بتوريد مادة كريوزان               .  2

املادة من شأنه أن خيدم املنافسة يف السوق،          الطريان وفتح اال أمام اخلواص لتوريد تلك      

من حيث     الشركة التونسية لتكرير النفط     تتركه فإنه ال بد من ملئ الفراغ الذي سوف       

 .قوا التفاوضية و األسعار

 أكرب قدر ممكن من السالمة،      لىالبحث ع يف   مصلحة مستعملي النقل اجلوي      تكمن  .  3

 . من شأنه أن يربر بعض اإلستثناءات حلرية املنافسةو هو أمر 
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 52109: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2005 نوفمبر24:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

خضوع عمليات التركيز اإلقتصادي للمؤسسات      :            موضـــوعموضـــوعموضـــوعموضـــوعالالالال        

املـالية وخاصة منها مؤسسات القرض إلـى        

 . من قانون املنافسة واألسعار) جديد  ( 7الفصل 

  . القطاع املصريفّ:            القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 مؤسسات القرض ، تركيز إقتصادي ، إندماج ،           :         المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        

  ة ، ترخيص        هيمنة ، حرية املنافسة ، ترخيص وزير املالي

 .وزير التجارة ، تنازع القوانني ، توازن السوق  

 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 

 

إنّ الرقابة املسلّطة على عمليات التركيز اإلقتصادي ملؤسسات القرض من             .1

 طرف وزير املالية و البنك املركزي التونسي ختتلف عن الرقابة اليت يقوم ا الوزير             

املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة ، على أساس أنّ رقابة األجهزة               

النقدية و املالية هي رقابة فنية مالية تأخذ بعني اإلعتبار مدى متاشي مشاريع التركيز           

مع األهداف املالية املرسومة و السالمة و األمن املايل بشكل عام، أما الرقابة                

املكلف بالتجارة و من مثّة إىل جملس املنافسة فهي رقابة على            املوكولة إىل الوزير    

حرية املنافسة يف  السوق و على اآلثار احملتملة لعمليات التركيز من إحداث أو                

تدعيم وضعيات هيمنة ومدى تأثريها على قاعدة العرض و الطلب يف قطاع               

 .اخلدمات و غريه
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 املتعلّق  2001 جويلية   10ملؤرخ يف     ا  2001 لسنة   65ال يوجد يف القانون عدد      .  2

مبؤسسات القرض ما يفيد انفراد وزير املالية بالترخيص املسبق لعمليات التركيز املتعلّقة            

مبؤسسات القرض، كما ال يوجد به تنصيص صريح على عدم اللّجوء إىل الترخيص              

يلية  جو 29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64من القانون عدد    )  جديد  (7الوارد بالفصل   

 . املتعلق باملنافسة و األسعار1991
 
 

 مكرر ضمن العقوبات اإلدارية التي يصدرها الوزير   42من املتجه إدراج الفصل       .  3

) القسم األول من الباب الثالث من العنوان الرابع من القـانون         (املكلّف بالتجـارة   

 التي يقضي ا جملس     و ذلك بعد استشارة جملس املنافسة، أو ضمن اخلطايا املدنية          

، و هو أمر من شأنه أن يعزز الرقابة على          )الباب األول من العنوان الرابع    (املنافسة  

 .عمليات التركيز غري الشرعية ومينح قانون املنافسة أكثر جدوى و جناعة 
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 52110: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2005 ديسمبر1:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

 العالقات اجلديدة بني املساحات متعددة       خبصوص:    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

 . األجنحة ومزوديها 

  . جتارة التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 إختصاص إستشاري ، إختصاص قضائي ، مسالك         :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

توزيع ، عالمات أجنبية ، مواصفات عاملية ، قوة            

مبيعـات ، قوة شرائية ، مركزيات شراء ، تعاون           

جتاري          ة ، عدم توازن جتارية تفاوضيعقد إذعان ، قو ،

، إمتيازات غري مربرة ، شفافية جتارية ، هوامش خلفية ،           

 .شروط بيع مفروضة ، هوامش أمامية 

 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

مرجع النظر اإلستشاري للمجلس يف املسائل واإلشكاليات العامة املتعلّقة         ينحصر   .1

انت أن يتخذ يف نطاق وظيفته اإلستشارية موقفا        باملنافسة و ال ميكنه يف أي صورة ك       

 .من تصرفات أو ممارسات صدرت عن مؤسسة حمددة بذاا
 

واملزودين يف   قـد ينشأ خلل يف العالقات اليت جتمع املساحات التجارية الكربى           . 2

حالـة عدم التكافئ بني الطرفني مبعىن وجود طرف أقوى له القدرة على توجيه كل               

 العقد الذي جيمع    بذلك و إخضاع الطرف األضعف لرغباته فيكون     دته  الـصاحل لفائ  

عقد إذعان و ال يعكس بالتايل مبدأ حرية التعاقد بقدر ما يعكس أوجه               هو الطرفني

  .سيطرة الطرف األقوى وخضوع الطرف الضعيف
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 للخدمات التجارية املقدمة من قبل       احلايل شريعيتاإلطار ال  عـدم تعـرض   إنّ   . 3

اليت ميكن أن متيازات  إىل عدم إمكانية حصر و مراقبة اإل دىمن شأنه أن يؤ   زع  املـو 

 خاصة إذا كان يف وضع هيمنةوأنّ املزود يف حني  حيصل عليها املوزع و عدم زجره،

فإنـه يبقـى معرضـا إىل الزجر يف نطاق املنظومة التشريعية احلالية كلّما أفرط يف                

 .آستغالل وضعيته تلك 
 

اإلمتيازات املمنوحة للموزع بعنوان    و التخفيضات   تعتـرب هوامش خلفية جممل       .4

الينص و تنعت باخللفية ألنها . يف فاتورة البيععلن عنها  املغري   اخلـدمات الـتجارية   

 أخذها يف    حتتسب كأرباح من  قبل املوزع وال يقع        علـيها بفاتورة الشراء وبذلك    

هي عبارة عن امتيازات ف لذا ،لنهائي للمستهلك احتساب مثن البيع ا    اإلعتـبار عـند   

 على غرار اإلمتيازات اليت حتدد       دون أن ينتفع ا املستهلك      فقط توجه لفائدة املوزع  

 .عند عملية البيع
 

أدى غياب تأطري قانوين لعالقة التعاون التجاري بني املزود واملساحات الكربى إىل             . 5

افية ـلتحقيق مداخيل إض  من طرف هذه األخرية     قة  الـذه الع ـاإلفراط يف استغالل ه   

املفروضة من  شروط  الو إخضاع املزود للقبول بشروط جمحفة كاستبدال شروط البيع ب         

ع عندما   إىل إضعاف الشفافية اليت كرسها املشر      يؤدياملساحة الكربى وهو ما     طـرف   

  .ألزم املهين بتحديد سياسة جتارية واضحة
 

التوازن التجاري بني املزود واملساحات الكربى خطورة على        ل عالقـة عدم     تـشكّ . 6

عتبار أنّ االمتيازات املمنوحة    بآوضعية املنافسة يف قطاع التوزيع  خاصة على املدى البعيد           

     مة من قبل             هلـذه املـساحات تـؤدي إىل وجود تباين يف نوعية وكلفة  اخلدمات املقد

    ة منها التقليدية        املساحات الكربى مقارنة باخلدمات املقدة فضاءات التوزيع وخاصمة  ببقي

 على جماراة نسق تطور أساليب البيع و التقنيات التجارية اعتبارا            إىل اليت ال تقدر    إضـافة 

  .لضعف قدرا اإلستثمارية
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 52112: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2005 ديسمبر8:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

 

 

 . ياحي بنظام إقتسام الوقتمشروع قانون يتعلّق باإليواء الس:   الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

  . اإليواء السياحي:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 إيواء سياحي بنظام إقتسام الوقت ، خدمات سياحية ،           :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

وحدة سياحية ، حق شخصي ، حق إستغالل ، إقامة            

ثانوية، شركات تسويق ، بورصة ، ملكية مشتركة ، تراجع          

 .لق فوري ، إيقاف النشاط  عن العقد ، كراس شروط ، غ

 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 

 

يتمثّل اإليواء السياحي بنظام اقتسام الوقت يف عملية اشتراء حق استغالل مسكن              .  1

لفترة زمنية معينة، عادة ما تكون بأسبوع، وذلك إما خالل فترة حمددة أو بصفة                

ماليني من األشخاص،   مستمرة، مما جيعل منه منتوجا سياحيا متميزا و مستقطبا لل          

 .الذين ليست هلم القدرة على اقتناء عقار، يف احلصول على إقامة ثانوية
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إنّ التطور الذي شهده قطاع اإليواء السياحي بنظام اقتسام الوقت يف العامل جعل               .  2

منه منتوجا مميزا للسياحة ولكنه أدخل عليه يف نفس الوقت مزيدا من التعقيد من خالل 

وز مهن جديدة مثل الشركات التي تعىن بالتصرف و صيانة هذا النوع من العقارات              بر

و شركات التسويق املختصة يف هذا املنتوج باإلضافة إىل البورصات احملدثة لغاية              

ووجب لذلك األخذ بعني اإلعتبار     .  تسهيل التبادل و التداول يف خصوص حق اإلقامة       

كن أن تنجر عن تطور هذا املنتوج على املستوى           للتشعبات يف العالقات التي مي     

التطبيقي وذلك بإحداث  قواعد تضمن وضوح و سالمة التعامل بني خمتلف املتدخلني             

 .من مستثمرين و شركات خدمات وتسويق
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 52111: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2005 ديسمبر29:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

 

ملنافسة يف قطاع العجني     رأي خبصوص وضعية ا    :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

  .الغذائي وظروف اإلستثمار فيه  

  . العجني الغذائي:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 عجني غذائي ، هامش ربح ، تأطري األسعار ، منحة             :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        

تصنيع ، إمتيازات مشتركة ، أمتيازات خصوصية ، تصدير ، 

، سياسة  تنمية جهوية ، قدرة تنافسية ، وحدات مندجمة          

محائية ، تبعية إقتصادية ، برنامج تأهيل ، سوق هشة ،             

 .قطاع املطاحن ، ترخيص  

 

 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 

 

ليس هناك ما يربر طلب أصحاب املهنة يف قطاع العجني الغذائي الرامي إىل               .    1

 مل تدخـل تلك    1997إخضاع ذلك النشاط إىل الترخيص، السيما و أنه منذ سنـة           

   سة جديدة السوق أية اإلستثمار ، مع           .  مؤسو يتجه تبعا لذلك اإلبقاء على حري

 . العمل على حذف مجيع املنح التشجيعية املتعلّقة باإلحداثات اجلديدة يف هذا القطاع
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ال يكمن احللّ يف التراجع إىل الوراء و البحث عن احللول السهلة املتمثّلة يف                  .  2

الكفيلة بدفع هذا القطاع إىل        إنما يف آستنباط الوسائل    الرجوع إىل نظام التراخيص و    

األمام و السعي إىل آكتساح األسواق األجنبية ، خاصة و أنّ اآلالت و التقنيات                

 .املستعملة تضاهي ما هو متوفّر يف الوحدات اإلنتاجية األوروبية
 

روبية شأنه يف   نظرا للدعم الذي حيظى به قطاع العجني الغذائي يف عدة دول أ            .  3

ذلك شأن أغلب املنتوجات الفالحية ، فإنّ الدخول إىل األسواق األوروبية يبقى مقيدا             

بعدة عوامل أخرى مثل إشهار املنتوج التونسي يف تلك املناطق والذي تبقى تكاليفه              

 .باهضة ال تقدر املؤسسات املعنية على حتملها مبفردها
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 رابعرابعرابعرابعالجزء الالجزء الالجزء الالجزء ال

 نشطة المختلفةنشطة المختلفةنشطة المختلفةنشطة المختلفةاألاألاألاأل
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 رابعرابعرابعرابعالجزء الالجزء الالجزء الالجزء ال

 األنشطة المختلفةاألنشطة المختلفةاألنشطة المختلفةاألنشطة المختلفة

 

 

 

يتولّى جملس املنافسة، على غرار هيئات املنافسة األجنبية و إىل جانب وظيفته              

القضائية واإلستشارية اإلضطالع بدور هام يتمثّل يف تفعيل قواعد املنافسة و احلثّ             

ت التحسيسية و العمل امليداين الذي يقوم       على اإللتزام مببادئها و ذلك بواسطة احلمال      

 :باخلصـوص فيما يلـيبه واملتمثّل 
 

 .تنظيم احملاضرات و احلوارات و املشاركة يف امللتقيات ذات العالقة باملنافسة -

 ثقافة املنافسة بالتعاون مع اهلياكل الوطنية ذات العالقة مبيدان           نشراملسامهة يف    -

 والصحافة املكتوبة   املماثلة و املنظمـات الدولية   املنافسة و اهليئـات األجنبية     

 .واملسمـوعة واملرئية

 يف   و خاصة   الس وأعوان تكوين وتنمية قدرات و مهارات كـافة إطارات       -

يف إطار    ات األجنبية وذلك   يف اللّغ  اإلعالمية و  املنـافسة و    الت اإلقتصاد و  جما

 التجارة و الصناعات التقليدية أو      برامج تدريبية تضبط سنويا بالتعاون مع وزارة      

 . الثنائي ومتعدد األطراف الدويل تفعيل التعاونيف نطاق

 

 نةسو يف ما يلي حوصلة ألهم أنشطة جملس املنافسة يف ااالت املختلفة خالل               

2005 : 
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 بقواعد  ن جمهوداته للتعريف  كثّف الس م  يف نطاق برنامج نشر ثقافة املنافسة     

مبختلف أصنافها و باملشاركة الفاعلة يف الندوات       عرب وسائل اإلعالم     بدورهاملنافسة و 

العلمية واملؤمترات ذات الصلة باإلختصاصات الراجعة إليه، وذلك دف التعريف           

 الوطنــي  مبزايـا التقيد بقواعد املنـافسة و الفوائد املنجرة عنها بالنسبة لإلقتصاد         

و املؤسسات اإلقتصادية و املستهلك، وتوعية املتعاملني يف السوق من مضار و خماطر             

املمارسات املخلّة باملنافسة جتاههم و إزاء املصلحة العامة اإلقتصادية، باإلضافة إىل            

  .توضيح جمال إختصاص جملس املنافسة و اإلجراءات املتبعة لديه
 

 الصحافة املكتوبة .1

 أصداء حف إهتماما خاصا باملنافسة، جعلها تواظب على نشر     صال  دت أغلب أب

 ملخص من القرارات اهلامة اليت يصدرها وميكن اإلشارة على سبيل           جملس املنافسة و  

 :الذّكر إىل

 لقرار املتعلّق بالقضية عدد   ا  تعليق على   :)2005 جانفي   3(الصباح األسبوعي    �

4155. 

 .3149 لقرار املتعلّق بالقضية عددا تعليق على ):2005 جانفي 4(احلرية  �

 .4155لقرار املتعلّق بالقضية عدد ا  تعليق على) :2005 جانفي 7(احلرية  �

 لقرار املتعلّق بالقضية عدد   ا  تعليق على   :)2005جانفي  31(الصباح األسبوعي    �

3149. 

  .2005 فيفري 12الصريح  �

  .2005 فيفري 18لوطون  �

  .2005وان  ج13الصباح األسبوعي  �

 .4162 لقرار املتعلّق بالقضية عددا  تعليق على) :2005ماي  13(احلرية  �

 2005لشهر ديسمرب " لكسبار" �
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و جريدة      2005  فيفري  12  بتاريخ"  الصريح  "  جريدة     كل من  كما تولت 

 جوان  13 بتاريخ     "الصباح األسبوعي "   جريدة    و 2005 فيفري   18بتاريخ  "  لوطون"

 لسرئيس جم مع    اتنشر حوار   2005لشهر ديسمرب   "  اإلكسبار" جملّة    و 2005

 .املنافسة
 

 ة ميثّل أهمنوي إىل سيادة رئيس اجلمهوريواجلدير بالذّكر أنّ رفع التقرير الس 

حدث جيعل جملس املنافسة حمطّ أنظار وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها، إذ حترص             

ضائي و اإلستشاري و إجراء      مجيعها على التعريف بالس و حتليل نشاطه الق         

احلوارات مع مسؤوليه و إبراز دوره يف احملافظة على آليات السوق و محاية حرية               

حول التقرير السنوي   "  احلرية  "  املنافسة ، من ذلك مثال احلوصلة اليت نشرا صحيفة          

 .2005 جوان 7الثامن لس املنافسة ، بتاريخ 
 

مشروع تنقيح قانون املنافسة و األسعار      ومن جهة أخرى، تابعت عدة صحف       

 2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنـة   60الذي صدر مبقتضـى القانون عدد      

نشر تفاصيله ، مبينة يف ذات الوقت أمهيته يف تدعيم حرية املنافسة وتعزيز                و تولّت 

 :صالحيات جملس املنافسة وميكن اإلشارة إىل

 2005 مارس 10: الصباح �

 2005 مارس 30 - 24 :األخبار �

  2005 أفريل 15: احلرية �

  2005جوان 15: احلرية �

 2005 جوان 16: الشروق �

 

 نشر حتقيق مفصل    2005 أفريل   7بتاريخ  "  حقائق"وقد تولّت كذلك جملّة     

 .حول جملس املنافسة
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 الصحافة املسموعة و املرئية. 2

 رئيس جملس   أجرت اإلذاعة اجلهوية بالكاف يف برنامج مباشر حوارا مع          

كما .  2005 جانفي   31املنافسة حول املنافسة و دور جملس املنافسة و كان ذلك يوم            

 ".قضايا اتمع"رئيس جملس املنافسة يف برنامج " 7"حاورت التلفزة الوطنية قناة 
 

 احملاضرات. 3

 يف نطاق سعيه املتواصل إىل إشاعة املبادئ اليت تقوم عليها حرية املنافسة و إبراز

الفوائد املنجرة عن آحترامها بالنسبة لإلقتصاد الوطين و املؤسسات املتعاملة بالسوق            

واملستهلك، واصل أعضاء الس إتصاالم بكلّ اهلياكل ذات العالقة باملنافسة، ومن           

بني املداخالت اليت قام ا أعضاء الس، احملاضرة اليت متّ إلقاؤها على منرب مجعية                

حول دور الس يف احملافظة على حرية املنافسة        ،  2005 فيفري   4شبان يوم   احملامني ال 

و شفافية املعامالت، وقد تولّت على إثرها بعض الصحف اليومية و األسبوعية عرض             

 2005 فيفري   10":  لطون" ؛   2005 فيفري   6":  الصباح:  "املسائل اليت أثارها النقاش   

 .2005 فيفري 12": الصريح" ؛ 2005 فيفري 12": الصباح"؛ 
 

 مكتبة الس. 4

حرصه املتواصل على تعميم الوعي بفوائد املنافسة وترسيخ مبادئها          يف نطاق   

ة أمـام اجلامعيني   ، بادر الس بفتح أبواب مكتبته املختص       لدى مجيع األطراف  

ما  ك . املهتمني بقانون املنافسة   و أعوان اإلدارة و كلّ    طلبـة  الّوالقضـاة واحملامني و  

اقتناء املراجع املتخصصة و اإلشتراك يف الدوريات املهتمة        حمتواها ب أنه واصل تدعيم    

 جتديد  من  امليزانية املخصصة للمكتبة    الترفيع يف  وقد متكّن الس بفضل   .  باملنافسة

 جمموعة من املوسوعات و الكتب       آقتناء اإلشتراك يف الدوريات املهتمة باملنافسة و     

ة اليت حتتوي على الرائد الرمسي للجمهورية التونسية بالنسبة للفترة          واألقراص املضغوط 

 .2003 إىل سنة 1976املمتدة من سنة 
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نظرا لتزايد اإلقبال والطّلب على التقرير السنوي من قبل         و من جهة أخرى، و      

 ذلك  تضمنيو     طبع عدد حمدود من النسخ     متّكلّ املهتمني بقانون املنافسة، فقد      

 عهد  كما.   خاصة على املكتبات اجلامعية    يف أقراص مضغوطة لغاية توزيعها      التقرير

إىل مركز الدراسات القانونية والقضائية الراجع بالنظر إىل وزارة العدل و حقوق             

على  حتى يكون    لس املنافسة الثامن     السنوي  التقرير  وتوزيع طبع ونشر اإلنسان،  

جديد )  مكرر  (10ام الفقرة الثالثة من الفصل       وفقا ملا نصت عليه أحك     ذمة العموم 

 .من قانون املنافسة واألسعار
 

   املؤسسات اجلامعيةاإلنفتاح على. 5
خمتلف  يف اللجان العلمية لتقييم       بصفة مستمرة  ساهم عدد من أعضاء الس    ي

و الكليات،  باملعاهد العليا املختصة     إعدادها يف جمال املنافسة      تمياليت  األعمال العلمية   

باإلضافة إىل تأطريهم للعديد من املذكرات يف مستوى املرحلة الثالثة أو باملعهد              

 .األعلى للقضاء أو املدرسة الوطنية لإلدارة

 إلجراء  املعهد األعلى للقضاء  طلبة من   ثالثة    2005 خالل سنة    قبل الس كما  

 .تربص 
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 8��Q6 ا�,Eا� 
 

�  ا��)ارد ا����ّ

 

 الذي  2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60رغم صدور القانون عدد     

 يف التصرف املايل  منح الس الشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل فإنّ دور الس            

 يقتصر على صرف بعض االعتمادات اليت تفوضها له وزارة التجارة على غرار              بقي

 نظرا إىل أنّ التطبيق العملي       لتجارةما هو معمول به لدى اإلدارات اجلهوية ل         

 إعتبارا  2007ملقتضيات القانون املذكور لن يدخل حيز التنفيذ إال بداية من سنة             

لإلجراءات املتبعة يف إعداد ميزانية الدولة وبالنظر إىل أنّ صـدور األوامر التطبيقيـة            

سري أعمال جملس   و خاصة األمر املتعلّق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل و             

 .2006 فيفري 15املنافسة مل تصدر إالّ يف 
 

 ألف دينار خالل سنة     140 وقد بلغ جمموع اإلعتمادات املفوضة له حوايل         

أما املبلغ  .   ألف دينار  86  تشتمل على معلوم كراء مقر الس واملقدر حبوايل         2005

ز واالتصاالت وشراء   املتبقي من اإلعتمادات فهو خمصص اة مصاريف املاء والغا        

جتهيزات املكاتب والكتب واألدوات املكتبية وصيانة السيارات اإلدارية واملباين           

 .والتجهيزات

 وال تشمل هذه اإلعتمادات األجور واملرتبات واإلمتيازات العينية األخرى وال          

 .مصاريف املهمات باخلارج اليت حتمل على ميزانية الوزارة

إىل أنّ اإلعتمادات املفوضة للمجلس قد       ا الصدد،   وجتدر اإلشارة يف هذ   

 نتيجة آلرتفاع معلوم كراء املقر        مقارنة بالسنوات الفارطة   نسبيا  شهدت إرتفاعا 

اجلديد الكائن بضفاف البحرية و الذي انتقلت إليه مصاحل الس  ابتداء من غرة               

 . 2004سبتمرب 
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 6,Eا�n��Qا� 
 

��ّ�YLا��)ارد ا�  
  

وم الس بوظائفه القضائية واإلستشارية ويتولّى أداء خمتلف املهام اإلدارية املنوطة           يق

 :بعهدته، بواسطة املوارد البشرية املتمثّلة باخلصوص فيما يلي 

 تركيبة جملس املنافسة .1

 

 :األعضاء القارون –أ 
 : الرئيس -
 

- اإلسم واللقب ا��N� !�ر�r ا���

خ يف  املؤر2386مر عدد األ

 2001 أكتوبر 02

 رئيس الس

 مستشار باحملكمة اإلدارية
 غازي اجلريبـي

  
 :نائبا الرئيس  -
 

- اإلسم واللقب ا��N� !�ر�r ا���

 املؤرخ يف 2107مر عدد األ

 2002 سبتمرب 23

 النائب األول

 مستشار باحملكمة اإلدارية
 العادل بن حسن

 املؤرخ يف 2007مر عدد األ

 2004 أوت 18

 النائب الثاين

 مستشار بدائرة احملاسبات
 رضا املاجري
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 :األعضاء غري القارين –ب 
 

  :األعضاء من القضاة العدليني -

- اإلسم واللقب ا��N� !�ر�r ا���

 املؤرخ 1075مر عدد األ

 2001 ماي 08يف 

رئيس احملكمة اإلبتدائية 

 بتونس
 عبد الرؤوف بن الشيخ

 املؤرخ 1075مر عدد األ

 2001 ماي 08 يف

الرئيس األول حملكمة 

 اإلستئناف بصفاقس
 جالل الدين املهبويل

 املؤرخ 1075مر عدد األ

 2001 ماي 08يف 

رئيس دائرة مبحكمة 

  تونس- التعقيب
 نور الدين بن عياد

 املؤرخ 1075مر عدد األ

 2001 ماي 08يف 

 مستشار مبحكمة التعقيب
 حياة بن زيد

 

 

 :لقطاعات اإلقتصادية  األعضاء املنتمون ل-

- اإلسم واللقب ا��N� !�ر�r ا���

 املؤرخ 1428مر عدد األ

 2004 جوان 22يف 

 عضــو
 حممد إدريس

 املؤرخ 1428مر عدد األ

 2004 جوان 22يف 

 عضــو
 طارق بن حيمد

 املؤرخ 1428مر عدد األ

 2004 جوان 22يف 

 عضــو
 حممد الكعلي

 املؤرخ 1428مر عدد األ

 2004جوان  22يف 

 حممد املنصف قيقة عضــو
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 :العضوان املعينان آعتبارا لكفاءما يف امليدان اإلقتصادي  -

- اإلسم واللقب ا��N� !�ر�r ا���

 املؤرخ يف 733مر عدد األ

 2000 أفريل 10
 حممد اهلادي الزعيم أستاذ حماضر

 املؤرخ 2362مر عدد األ

 2003 نوفمرب 11يف 
 يب الطرابلسيجن متصرف رئيس     

 

 : بالتحقيق ة اإلطارات املكلّف-ج 
 

- املقرر العام 
 

 اإلسم واللقب ا�'�� تاريخ التعيني

 21 املؤرخ يف 459مر عدد األ

 2000فيفري 

 ام ـرر عـمق
 مستشار املصاحل العمومية 

 أنور الزمريل

 
 

- روناملقــــر:  
 

 اإلسم واللقب ا��N� تاريخ التعيني

 05 املؤرخ يف 482األمر عدد 

 1997مارس 

 ،مقرر 
 مستشار املصاحل العمومية

 حممود بن مامية

 09 املؤرخ يف 2509األمر عدد 

 2003ديسمرب 

 مقررة ، 

 مستشار املصاحل العمومية

 كوثر الشايب

 3 املؤرخ يف 553األمر عدد 

 2005مارس 

  ،مقرر 
 مستشار املصاحل العمومية

 رضا احلاج قاسم
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 مقررة ، 2005 مارس 24

 مستشار املصاحل العمومية

 بثينة األديب

 3 املؤرخ يف 552األمر عدد 

 2005مارس 

 ،مقرر 

 رئيس خمرب رئيس

 عبد اهللا الصغري

 26 املؤرخ يف 498األمر عدد 

 1998فيفري 

 ، ةمقرر

 طبيب بيطري 
 جليلة الشيخ

 28 املؤرخ يف 483األمر عدد 

 2002نوفمرب 

 ،مقرر
  متصرف مستشار

 ل الدين العواديمجا

 05 املؤرخ يف 483األمر عدد 

 1997مارس 

 ، ةمقرر

 متصرف 

 فاطمة األمني

 
 :اإلطـــار اإلداري  -
 

 اإلسم واللقب ا��N� تاريخ التعيني

   21 املؤرخ يف 2519األمر عدد 

 1993ديسمرب 
 احلبيب كمون  مدير-كاتب قار 

قرار السيد وزير اإلقتصاد الوطين 

 1993ري  فيف25بتاريخ 
 علي شنيور ملحق مبجلس املنافسة 

متصرف مساعد يف  2002 ديسمرب 28

 الوثائق واألرشيف
  حليمة التونكيت
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  :التكوين وتنمية املهارات -2
 

تويل احلكومة أمهية قصوى للتكوين والرسكلة سعيا منها لتطوير أداء أعوان الدولة 

 .وآضفاء مزيد من النجاعة على عملهم
 

ويف هذا السياق عملت وزارة التجارة والصناعات التقليدية على مزيد تدعيم            

  إلطارات الس وأعوانه من خالل دعوم حتت إشراف           ياملستوى املعريف واملهار  

رئيس الس لتلقّي تكوين يف جماالت الزمة إلسناد اختصاصهم األصلي يف مادة املنافسة             

يح هلم مواكبة أحدث الوسائل والتقنيات لتحليل املعطيات         ، مبا يعزز من كفاءم ويت     

 .وحفظها وحسن توظيفها
 

ويدخل ضمن هذا اإلطار  تشريك إطارات الس وأعوانه يف مراحل تكوين              

خمتلفة تتعلّق من جهة باملنافسة وجماالت ذات صلة ا ومن جهة أخرى باإلعالمية وسبل              

 .التحكّم يف املعطيات

  :وااالت ذات الصلةميدان املنافسة  - أ
 

تسنى خلمسة مقررين بالس حضور دورات تكوينية أشرفت عليها مكاتب            

وقد آنعقدت مراحل التكوين املشار إليها خالل أشهر أوت وسبتمرب          .  تكوين متخصصة 

 وتعلّقت مبجاالت خمتلفة ختص نظام اجلداول واإلحصاء واحملاسبة 2005ونوفمرب من سنة 

 .التحليلية

  :جمال اإلعالمية - ب
 

متّت دعوة مقررين بالس ملتابعة مرحليت تكوين ، خصصتهما وزارة التجارة            

 .والصناعات التقليدية  ملسائل تتعلّق باإلعالمية األساسية ومعاجلة قاعدة البيانات
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وقد آنعقدت الدورتان حتت إشراف مكتب متخصص خالل شهري أوت             

 .2005وسبتمرب 
 

  :ملشاركة يف املؤمترات  والتظاهرات الدوليةا -3
 

حيرص الس على تنفيذ توجه الدولة القائم على وجوب إرساء عالقات التعاون            

مع اهليئات األجنبية واملنظّمات الدولية مع إبراز خصائص التجربة التونسية وتطورها وما            

 .هلا من ميزات
 

 آلهتمام هيئات دولية ما فتئت تالحظ       وقد أتاح ذلك للمجلس أن يكون حمالّ      

مقدار الدعم الذي يلقاه لتنفيذ سياسة الدولة يف جمال املنافسة وحترير اإلقتصاد ، مما                

جعلها حترص على توجيه الدعوة إليه بغاية تشريك أعضائه يف أعماهلا والتكفّل للغرض             

 .بكافّة املصاريف
 

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      وضمن هذا اإلطار ، لبى الس دعوة         

وحضر أعمال املؤمتر اخلامس لألمم املتحدة املكلّف مبراجعة مجيع أوجه املبادئ والقوانني            

العادلة املتفق عليها على الصعيد متعدد األطراف ملراقبة املمارسات التجارية التضييقية             

كما .  2005 نوفمرب   18 و   14ملمتدة بني   خالل الفترة ا  )  تركيا(الذي آنعقد بأنطاكيا    

ألقى رئيس الس خالل هذا املؤمتر مداخلة تعلّق موضوعها بدور القضاء يف تطبيق               

قانون وسياسة املنافسة ، وألقى من خالهلا الضوء على واقع املنافسة يف بالدنا واخلطوات              

الاليت قطعتها على درب جعله مواكبا ألحدث التشريعات يف هذا ا  . 

 

 

 

 




