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مع مرور   املتعلق بنشاط جملس املنافسة       العاشرالتقرير السنوي   عرض  يتزامن  
 املؤرخ  1991 لسنة   64عشرية ونصف على إحداث هذا اهليكل مبقتضى القانون عدد          

 . واملتعلّق باملنافسة واألسعار1991 جويلية 18يف 
 

ويف ذلك ما يدعو إىل قياس مدى النجاح الذي حتقّق لبالدنا يف ضبط القواعد               
والسياسات املتعلّقة باملنافسة، ويف حكمة النهج الذي طبع تعاملها معها، مبا جلب هلا             

ومثاال يراد  تقدير واحترام اهليئات الدولية ذات الصلة، وجعل منها بال جدال مرجعا            
 .تعميمه بالدول اليت مل يتوفّر ا لتلك القواعد نفس القدر من العناية واإلهتمام

 
وإنّ املتأمل يف القواعد املتعلّقة باملنافسة يالحظ مقدار اجلهد الذي بذلته الدولة            

رج، وخمتلف املؤسسات  الوطنية املتفرعة عنها لتناوهلا بالتطوير والتطويع على حنو متد           
يراعي من جهة حاجة املؤسسات اإلقتصادية الوطنية لتفتح هادئ على اقتصاد              
السوق، ويضمن هلا من جهة أخرى أوفر احلظوظ لإلستفادة مما تتيحه تلك القواعد              

 .ذاا من حوافز لتطوير أدائها ورفع قدرا على جماة ما يفرض عليها من حتديات
 

لدعم جملس املنافسة، من خالل تعزيز دوره       وقد تكامل ذلك مع سعي واضح       
بفرعيه القضائي واإلستشاري، وتطوير تركيبته وضمان استقالله، مبا أصبحت معه           
هذه املؤسسة حبق حارسا للسوق يدرأ عنها املمارسات املخلّة بسريها وحيفظ توازا            

 .ويتيح أوسع ااالت لإلستثمار فيها باملال واخلربة والذّكاء
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دخل ضمن هذا اإلطار تدعيم اإلختصاص اإلستشاري للمجلس من خالل          وي

إقرار استشارته الوجوبية بالنسبة ملشاريع النصوص الترتيبية اليت دف مباشرة إىل            
فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو وضع قيود تعرقل الدخول             

ترتيبية عدم مساسها مببادئ    إىل السوق، ومن شأن ذلك أن يكفل لكافّة النصوص ال         
املنافسة ويدرأ عنها عيب النيل من تلك املبادئ املعتربة مصدرا للمشروعية يف هذا              

 .  اال
من )  جديد  (5كما جتسد ذلك يف ما أدخله املشرع من تنقيح على الفصل             

ت تشمل  قانون املنافسة واألسعار بتوسيع دائرة املمارسات املخلّة باملنافسة اليت أصبح         
باإلضافة إىل عمليات التفاهم واإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق عمليات            

وكذلك .  اإلستغالل املفرط لوضعية تبعية اقتصادية وتطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض         
مبادرته حبذف عقود التمثيل التجاري احلصري من ضمن دائرة احلاالت املوصوفة            

خملّة باملنافسة، مراعاة للفائدة اليت ميكن أن جينيها اإلقتصاد         صراحة بكوا ممارسات    
 . الوطين من وجود هذا الصنف من العقود

 
علما وأنّ الس قد كفل لتلك الغاية أالّ تتعارض متاما مع مبادئ املنافسة حني 

تلك العقود قد أضحت يف حلّ       اعترب أنّ إلغاء تلك األحكام، ال يعين بالضرورة أنّ        
كلّ مراقبة، وأنّ األمر بعد ذلك التنقيح أصبح يقتضي النظر يف حالة كلّ عقد               من  

على حدة، و البحث يف مدى احترامه لقواعد املنافسة، و مىت تبين أنّ موضوعه أو                
أثره خيلّ باملنافسة فإنه يبقى مستوجبا لترخيص الوزير املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي             

 .جملس املنافسة
 

ار احلق للمجلس بالتعهد تلقائيا باملمارسات املخلّة باملنافسة اليت          كما متّ إقر  
 ،ظام العام اإلقتصاديا مبا يدعم دوره يف احلفاظ على الناوق وآليتنال من توازن الس
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إضافة إىل إتاحة اال له التخاذ كافّة الوسائل التحفّظية الالّزمة إىل حني البت يف               
 بغاية تفادي حصول ضرر حمدق باملصلحة اإلقتصادية العامة أو           أصل النزاع وذلك  

 . مبصاحل األطراف أو املستهلك أو بإحدى القطاعات املعنية
 

ومل يغفل املشرع عن إرجاع الس إىل موقع مستقر من واقع التنظيم               
 بوجه  القضائي للبالد التونسية، فأجاز الطّعن يف قراراته أمام احملكمة اإلدارية            

اإلستئناف والتعقيب ويف ذلك مسايرة للمقاييس الدولية الكفيلة بضمان قضاء عادل،      
كما سعى إىل متتيعه بكافّة اخلصائص اليت تراعي متيز املادة الراجعة إليه وصعوبة إثبات 
املمارسات املراد تعقّبها يف بعض الصور، فأقر له يف حاالت معلومة جواز اإلعفاء من              

وبة أو التخفيف فيها مىت كان ذلك دف احلصول من طرف يف نزاع منشور               العق
أمامه على معلومات مفيدة ال تتوفّر لإلدارة ومن شأا الكشف عن ممارسات خملّة              

 .باملنافسة كان طرفا فيها
 

وبفضل مجلة اإلصالحات املذكورة، وما يأ لقانون املنافسة واهلياكل           
 والعناية، أصبحت سياسة البالد يف هذا اال حمالّ إلشادة           الساهرة عليه من الدعم   

من ذلك ما متخض عن اإلجتماع السنوي موعة         .  اهليئات الدولية ذات الصلة   
 من  2006   نوفمرب 1اخلرباء احلكوميني حول قانون املنافسة املنعقد جبينيف بتاريخ          

نافسة وبتميز جتربتها يف هذا اال      اإلعتراف لتونس بكبري الدور يف جمال النهوض بامل       
وهو ما أهلها إلحتضان مركز إقليمي يكون قاعدة ألنشطة التكوين واملساندة الفنية            

حول قانون وسياسة املنافسة يف منطقة إفريقيا والعامل العريب. 
 

 وإنّ هذه املكانة اليت باتت بالدنا حتتلّها يف جمال احترام مبادئ املنافسة وتطوير            
قواعدها، تقتضي مزيدا من اإلجتهاد يف تناول تلك القواعد وإخضاعها إىل ما هو              
الزم هلا من التطويع مبا يكفل متاشيها مع واقع اإلقتصاد الوطين وحاجته إىل صيانة               
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آلياته وإسناد مكوناته مبا ييسر اخنراطه الكامل ضمن واقع اقتصاد السوق دومنا ضرر             
   ة أهداف التفاه            ينال بقيا بل سبيال لبلوغ الرذا نمية ألنّ املنافسة ليست غاية يف حد

ماء اإلجتماعيوالن اإلقتصادي. 
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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
 

 

نشاطه من املفيد بعد انقضاء مخسة عشر سنة على إحداث جملس املنافسة أن يقدم        
 .2006خالل هذه  املدة قبل البدء يف تقدمي حوصلة أعمال الس خالل سنة 

رسمت بكتابة جملس املنافسة خالل مخس عشر سنة مائتان و أربعة و تسعون              
ملفا كلّ سنة، منهم مائة و واحد وثالثون ملفا          )  20(، أي مبعدل عشرين     )294(ملفا

و أبدى  )  114(دة مائة و أربعة عشر قرارا       و أصدر الس خالل نفس امل     )  131(قضائيا  
 .1مثلما يبينه اجلدول عدد ) 158(مـائة ومثانية ومخسني رأيا 
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 احلصيلة اجلملية لنشاط جملس املنافسة خالل

2006 و 1992الفترة املتراوحة بني   

 1اجلدول عدد

                                              I                                                                              II                                                                  III 
 
 

 2005 2006 اموع
 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992  

294 75 43 34 24 26 14 12 21 18 3 8 1 3 9 3 I - امللفات 

 ةاملسجل

  الدعاوى- 1 9 2 0 2 1 1 11 4 3 11 9 19 33 25 131

163 50 10 15 15 15 11 8 10 17 2 6 1 1 0 2 - 

 اإلستشارات

272 68 35 27 26 20 16 14 23 17 14 0 5 5 0 2 II – 

القرارات 

 واألرا ء

  القرارات- 0 0 4 4 0 8 5 7 6 4 8 11 10 24 23 114

158 45 11 17 15 12 12 8 16 12 6 0 
 

  األراء- 2 0 1 1
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 الذي قسم فيه نشاط الس إىل       2من ناحية أخرى، يستنتج من اجلدول عدد         
ثالث فترات متتد كل واحدة منها على مخس سنوات، أنّ نشاط الس تطور بصفة                

 :لتالية ملحوظة خالل الفترة اخلماسية الثالثة، وتشهد بذلك املعطيات ا
تطورمعدل امللفات املسجلة لدى الس بصنفيها القضائي واإلستشاري          .1

 ملفا خالل   14إىل  )  1996-1992( ملفات خالل الفترة األوىل       5من  
-2002( ملفا خالل الفترة الثالثة      40وبلغ  )  2001-1997(الفترة الثانية   

دعـاوى وبذلك فـإنّ معـدل امللفـات املسجلـة املتعلقة بال      )  2006
 يف  185و اإلستشارات املسجل خالل الفترة الثالثة قد شهد ارتفاعا بنسبة           

 . يف املائة بالنسبة للفترة األوىل700املائة مقارنة بالفترة الثانية وبنسبة 

تطور معدل الدعاوى املسجلة بدوره مقارنة بالفترة األوىل و الثانية على             .2
 . يف املائة375 يف املائة و 533التوايل بنسبة 

 يف املائة مقارنة    150تطور معدل القرارات الصادرة عن الس بنسبة          .3
 . يف املائة مقارنة بالفترة األوىل650بالفترة الثانية و بنسبة 

بلغ معدل اآلراء الصادرة عن الس رأيا واحدا خالل الفترة األوىل               .4
           ر هذا املعدة مث تطول ليصل إىل   وإحدى عشر رأيا خالل الفترة الثاني

 .عشرين رأيا خالل الفترة الثالثة

وعلى ضوء البيانات السابقة يتبين أن الفترة الثالثة كانت األهم بالنسبة لس              
املنافسة وقد جاءت نتيجة دعم العديد من اجلهات و خاصة منها الوزارة املكلفة                

افسة يف كل األوساط    ولبلوغ مثل هذه النتائج عمل الس على نشر ثقافة املن         .  بالتجارة
االقتصادية و القانونية و حتسيس األطراف الفاعلة مبزايا املنافسة و دعم موارده البشرية              
من خالل وضع برامج تدريب داخلية و انتداب عناصر متلك تكوينا يف االني القانوين              

 دية واإلقتصادي و العمل على تكوين قـاعدة معلومـات حول أهم ااالت اإلقتصـا

.                         بالتعاون مع اإلدارة العامة للمنافسةواألسعار
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2اجلدول عدد   

 

 

 جمموع فترة معدل الفترة
III 

 جمموع فترة معدل الفترة
II 

  Iجمموع فترة  معدل الفترة

40 202 14 68 5 24 I  امللفات - 

 املسجلة

  الدعاوى- 14 3 20 4 97 19

  اإلستشارات- 10 2 48 10 105 21

36 178 17 84 3 12 II  القرارات – 

 واألرا ء

  القرارات- 8 2 30 6 76 15

  األراء- 4 1 54 11 100 20
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ملفا  مخسة وسبعني    ترسيم ، فإنها قد شهدت      2006وبالرجوع إىل سنة    
ملفا مخسون   و وثالث ملفات تعهد تلقائيا قضائياملفّاثنان وعشرون  من بينهم   
2005   خالل سنة  ةسجلاألرقام امل على    ملفااثنني وثالثني   بزيادة  ، أي   ااستشاري، 

عقد جملس املنافسة خالل     كما   .رفع منذ تأسيس هذه اهليئة    األيعترب هذا العدد    و
امة والدوائر  ـستشارية املتمثلة يف اجللسة الع    الوا  نفس السنة يآته القضائية   

 .جلسةثالثة وسبعني القضائية 
 

اجلدول والرسم البياين التاليان تنامي عدد امللفات املسجلة و عدد           و يربز   
 إىل سنة   2002اجللسات و عدد القرارات و اآلراء خالل الفترة املمتدة من سنة            

2006 . 
 

 تطور نشاط الس خالل السنوات اخلمس األخرية

 
2006 2005 

 
2004 2003 2002  

75 43 34 24 26 I -لةامللفات املسج  

22 
3 

33 
- 

19 
- 

9 
- 

11 
- 

 الدعاوى -

 ملفات التعهد التلقائي -

      اإلستشارات-      15 15 15 10 50

73 52 33 34 28 II –اجللسات  

68 35 27 26 20 III –القرارات و األرا ء  

20 
3 

24 
- 

10 
- 

11 
- 

8 
- 

 القرارات -

  قرارات التعهد التلقائي -

  األراء-          12 15 17 11 45
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وإمجاال، يستنتج من اجلـدول والرسم البياين املدرجني أعاله أنّ عدد امللفات           

 على  2005املسجلة و عدد اآلراء و القرارات الصادرة عن الس تطور مقارنة بسنة             
شارية وقد سجل عـدد امللفات االست    .   يف املائة  94 يف املائة و     74التوايل بنسبة   

يف حني اخنفض عدد الدعاوى      يف املائة    400  املسجلة تطورا ملحوضا وصلت نسبة    
كما أنّ عدد   .   يف املائة و متّ ألول مرة تسجيل  ثالثة ملفات تعهد تلقائي            24بنسبة  

 يف املائة يف حني أنّ عدد القرارات          327األراء الصادرة عن الس تطور بنسبة        
 .  يف املائة4اخنفض بنسبة 
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ويعود التطور امللحوظ يف امللفات اإلستشارية و تسجيل ملفات تعهد تلقائي            
 2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60إىل تطبيق مقتضيات القانون عدد       
 1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64واملتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد      
أقر مبدأ اإلستشارة الوجوبية إىل جانب فاعلية        واملتعلق باملنافسة واألسعار والذي     

برنامج نشر ثقافة املنافسة والتعريف بقانون املنافسة و اهلياكل الساهرة على تطبيقه،            
كما أنّ نشر التقرير السنوي الثامن و التاسع لس املنافسة ألول مرة منذ آنبعاث               

قضائية ، سـاهم بقدر كبري يف      هذه اهليئة من طرف مركز الدراسات القانونية وال       
مزيد إملام املؤسسـات اإلقتصـادية واملنظمات املهنية و كلّ املهتمني بقانون             

 .املنافسة، بالدور الذي يضطلع به جملس املنافسة
 

من ناحيـة أخرى ، كـان للمجهودات الـيت بذهلـا الس بنشر قراراتـه 
كتوبـة و املسموعـة و املرئيـة و إلقاء و للتعريف بنشاطه عرب وسـائل اإلعالم امل      

احملاضرات و املشاركة يف امللتقيات اليت تنظّمها املعاهد العليا و الكليات أو اهليـاكل             
و اهليئات املختلفة األثر الطيب لدى اجلهات املهتمة بالنشاط اإلقتصادي  عامة              

نافسة لدى كلّ املتدخلني يف     وبقانون املنافسة بصفة خاصة مما ساهم يف نشر مزايا امل         
و عالوة على ذلك فإنّ وزارة التجارة و الصناعات التقليدية ما            .  املادة اإلقتصادية 

ـّوق             فتئت تقوم حبمالت حتسيسية متواصلة ترمـي إىل تفعيل قواعد املنافسة يف الس
 .ت السوقو إبراز املهمة املوكولة هلذه اهليئة وتأكيد دورها الفعال يف محاية آليا
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 ونظر  ا قضائيا ملفّإثنان وعشرون     2006سنة  رسم بكتابة الس خالل     
    ر عدد امللفات         .  يف ثالثة ملفات تعهد تلقائين الرسم البياين التايل تطوو يبي

 :2006  إىل غاية سنة2002 من سنة  املرسمةالقضائية
 

 

)�ة � � ����� � ل ا � ا وى  
 +, � ا  
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 إ�/ .  2002� � � 12 ّة  , (� �� ا
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 يف ارتفاع مطرد     يستنتج من الرسم البياين أعاله أن عدد الدعاوى        و  
هو يف حدود     2006 بالس خالل سنة     املر مسة حجم امللفّات القضائية    وأنّ  
ولئن كان أقلّ من الرقم     و رقم   ـوه منها ثالثة ملفات تعهد تلقائي،        ملفّا 25

ـّه يعت   2005املسجل سنـة     2002ـوات    ارنة بسن ـ مق ـامرتفعبـر   إالّ أن
 مع املالحظة وأنّ االرتفاع يف عدد القضايا املرفوعة سنة           .2004  و  2003و  

 يعزى إىل تلقّي الس عدة قضايا من جمموعة من احملامني ومن الغرفة              2005
الوطنية للمستشارين اجلبائيني تتعلق أغلبها بنفس املشاكل التنظيمية املتعلّقة          

 .ات و تقاطع املهن و املنافسة غري الشريفةخبدم
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و تتوزع امللفات القضائية حسب املصدر أي اجلهة املخول هلا رفع             
 1991 لسنة   64 من القانون عدد     11الدعـاوى و املنصوص عليها بالفصل      

 :املتعلق باملنافسة واألسعار كالتايل و1991 جويلية 29املؤرخ يف 
 
 
 

 ةقتصاديال املؤسسات ا 19

 املنظّمات و اهلياكل النقابية 1

 الوزير املكلف بالتجارة 2

 التعهد التلقائي 3

 
 
 
 باجلدول  يالحظ من خالل توزيع الدعاوى حسب املصدر و املبينة          و
سنة املرفوعة خالل   عاوى   للد ي بالرسم البياين التايل أن املصدر الرئيس      أعاله و 
 أما بقية اجلهات    .يف املائة   74  درها بنسبة ق   املؤسسات اإلقتصادية  و ه 2006

    لها القانون لرفع الدها مل ترفع     ىعاواليت أهسوى مخس   2006خالل سنة    فإن ،
قضايا اثنتان من طرف الوزير املكلف بالتجارة و واحدة من طرف اإلحتاد              

 .التونسي للصناعة و التجارة وثالثة ملفات تعهد ما الس تلقائيا
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كما يبين اجلدول التايل توزيع الدعاوى املرسمة خالل الفترة املمتدة من سنة             

 :حسب القطاع اإلقتصادي الذي نشب بشأنه الرتاع 2006 إىل غاية سنة 2002
 
 

2006 2005 2004 2003 2002  
  الصناعات الغذائية-1 1 2 1 1 3

  صناعة البلور- 2 1  2  

  صناعة اخلزف واآلجر– 3  1   3

  صناعة مواد كيميائية– 4  1   

  صناعة مواد الدهن– 5 1   1 

  صناعة الشحوم– 6    1 

  صناعة البلور املصحح للنظر– 7 1    

  صناعة األنابيب– 8    1 

 صنع أجهزة اتوزيع أو التحكم      –  9    1 1

 يف التيار الكهربائي

 كهرباء انتاج ال– 10     1
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  صناعة الغاز و توزيعه– 11 1    

  صناعة املالبس– 12 1    1

  صناعة مواد التنظيف– 13 1   1 

  صناعة الورق والورق املقوى– 14     1

  الصناعات التقليدية– 15  1   

  جتارة التوزيع– 16 1  3 9 3

 جتارة زيوت احملركات      –  17  1   2

 واحملروقات

 نقل ال– 18 2    

  املواصالت– 19     1

  خدمات التربية والتكوين– 20  1 1  1

  توزيع اجلرائد واالت– 21     1

  اخلدمات املالية– 22  1   

  خدمات ترفيهية وثقافية– 23  1 2  4

  خدمات الشحن والترصيف– 24 1    

  اخلدمات القانونية واحملاسبية– 25   9 18 

 دمات اإلعالمية اخل– 26   1  

  خدمات ملحقة باإلنتاج– 27     2

  القطاع السمعي البصري– 28     1

 اموع 11 9 19 33 25

 

تتوزع   2006من هذا اجلدول أنّ الدعاوى املرفوعة خالل سنة           و يستخلص 
على العديد من القطاعات و أمهها قطاع اخلدمات الترفيهية و الثقافية و الرياضية               

 وألول  2006 التوزيع و صناعة اخلزف و اآلجر والطّاقة، كما سجلت سنة             وجتارة
مرة تقدمي عرائض تتصل مبمارسات خملّة باملنافسة يف قطاعات اإلشهار واإلتصاالت            

 .وتوزيع النشريات
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عشرين دعوى و ثالثة    البت يف   املنافسة   لس   تان القضائي تانتولّت الدائر   و قد 
 وملفات  ، ويبني الرسم البياين عدد القضايا     2006ائي خالل سنة    ملفات تعهد تلق  
  إىل غاية سنة   2002 اليت وقع البت فيها خالل الفترة املمتدة من سنة           التعهد التلقائي 

2006  . 
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معدل املدة اليت يستغرقها البت يف القضايا ال يزيد عن           مع املالحظة أنّ    
ى للمجلس              مثانية ميكن التقليص فيها عندما يتسنة أشهر و نصف وهي مد

اإلعتماد يف التحقيق على بنك معلومات يتضمن معطيات وإحصائيات حمينة           
 كما أنّ مدة الفصل يف القضايا       ودقيقة عن وضعية املؤسسات املتعاملة بالسوق     

بات اجلديدة اليت يعتزم الس مدعوة إىل التقلّص أكثر مىت متّ إجناز برنامج اإلنتدا
 .القيام ا
، إلثىن عشر قضية   من اخلوض يف أصل النزاع بالنسبة          الس متكّن  و
 مثلما يستخلص    من أصل عشرين دعوى بت فيها       منها باإلدانة أربعة  آنتهت  
 : اجلدول التايلذلك من 
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 املنطوق عدد القضية السوق املرجعية

  5175 االستشارة القانونية

  5180 االستشارة القانونية

  5182 صناعة مواد التنظيف

 عدم االختصاص 5187 مقاوالت البناء و التجهيز

  5197 االستشارة القانونية

  61116 خدمات ترفيهية و ثقافية و رياضية

  61108 املعدات و اآلالت الكهربائية

  4172 توزيع الدواء باجلملة

  5183 صناعة القنوات

  5191 الدهن التحليلي للسيارات

 رفض الدعوى أصال 5192 املكونات االلكترونية

  5199 الصناعات الغذائية

  51100 االستشارة اجلبائية

  51101 االستشارة اجلبائية

  51104 الدراسات و االستشارات

  5179 العطورات الرفيعة

  5186 العطورات الرفيعة

 اإلدانة 5198 ياراتدهن هياكل الس

  51106 توزيع الصحف و االت األجنبية

 رفض الدعوى شكال 5188 توزيع اللحوم البضاء
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أما بالنسبة مللفات التعهد التلقائي فقد نظر الس يف ثالثة ملفات خالل سنة                           
 لسنة  64ون عدد   من القان )  جديد  (11 وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل        2006
 و املتعلق باملنافسة و األسعار، تعلّقت بالقطاعات        1991 جويلية   29 املؤرخ يف    1991

 :اآليت بياا 
 

 

 
 

 الدعاوى  كما جتدر املالحظة من خالل الرسم البياين التايل الذي جيسم مآل            
 أن امللفات اليت    2006 إىل سنة    2002 الس خالل الفترة املمتدة من سنة        املرفوعة أمام 

 .األخريةخالل اخلمس سنوات يف ارتفاع ملحوظ  وقع النظر فيها يف األصل
 

 
 

 املنطوق عدد القضية السوق املعنية

 التعهد تلقائيا 601  توزيع البترول-

 حقوق البث على كافة الوسائط       -
 السمعية و البصرية

603  

 عدم التعهد تلقائيا 602 شروبات الغازية إنتاج و توزيع امل-
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 يف املائة   52   نسبة   2006 سنة    خالل امللفات اليت وقع النظر فيها يف األصل      بلغت  

 ،  يف املائة  30  ات املرفوضة لعدم اإلختصاص     امللفّبلغت نسبة   من جمموع القضايا يف حني      
و ارتفاع نسبة امللفات    و يعود تقلص نسبة امللفات اليت وقع النظر فيها يف األصل              

املرفوضة لعدم اإلختصاص إىل أنّ امللفات القضائية اليت وقع تسجيلها يف أواخر سنة               
 كانت تتعلق يف أغلبها كما ذكر سالفا مبشاكل تنظيمية م اخلدمات و تقاطع               2005

 . املهن واملنافسة غري الشريفة
 

 

نافسة واملتعلقة بامللفات القضائية    ويبين الرسم املوايل نسب املمارسات املخلّة بامل      
 : حسب موضوع الدعوى2006اليت وقع البت فيها خالل سنة 
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ويستخلص مما سبق أنه باستثناء امللفات القضائية اليت ال يتعلق موضوعها              

ميثّل أكثر  "   السوق اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على    "مبمارسات خملّة باملنافسة فإنّ     
 تليه مباشرة حالة تطبيق     )%  26(احلاالت اليت متّ على أساسها رفع الدعاوى أمام الس          

 مثّ اإلتفاقات املخلّة    )%  13(فالتبعية اإلقتصـادية   )  %  22(أسعار مفرطة اإلخنفاض    
الس  ويعكس هذا التوزيع ما يالحظ عموما من نزوع املدعني لدى            ).%  4(باملنافسة  

إىل تأسيس عرائضهم على ما ينسبونه لألطراف املدعى عليها من آحتالل وضع هيمنة              
بالسوق، ودون التوفق دائما يف إثبات أركان هذه  الوضعية أو أنه متّ اإلفراط يف                  

 .آستغالهلا

مع اإلشارة إىل أنه ضمن احلاالت اليت آنتهى فيها الس إىل اإلدانة خالل سنة               
إنّ نسبة األحكام املبنية على ثبوت اإلستغالل املفرط لوضع هيمنة على              ، ف  2006

  يف حني تأيت يف املرتبة املوالية وبالتوازي األحكام          %    50السـوق وصلت إىل حدود     
واألحكام املتعلّقة بإبرام عقود      فراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية      إلااملبنية على   

 ).    لكلّ منهما%  25(خيص يف ذلك حصرية دون احلصول على تر
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 2005 لسنة   60تدعم الدور اإلستشاري لس املنافسة بصدور القانون عدد          
 الذي وسع من دائرة اجلهات املؤهلة لطلب إستشارة         2005 جويلية   18املؤرخ يف   

 .الوجوبيةالس و أضاف حاالت جديدة من اإلستشارات 
 

من )  جديد(لت أحكام الفصل التاسع     بالنسبة لإلستشارات اإلختيارية، خو   و
 واملتعلق باملنافسة   1991 جويلية   29 املؤرخ يف     1991 لسنة   64القانون عدد   

ف بالتجارة، أن يستشري جملس املنافسة حول مشاريع النصوص         واألسعار للوزير املكلّ  
 . باملنافسةعالقةا التشريعية ويف كل املسائل اليت هل

 
 مات املهنية والنقابية وهيئات املستهلكني     لمنظّل الفصل املذكور     خولكما  

 ارةــف بالتج  الوزير املكلّ   بواسطة  وغرف الصناعة والتجارة   القائمة بصفة قانونية  
و اهليئات التعديلية القطاعية بصفة مباشرة، استشارة الس يف املسائل اليت هلا عالقة             

 .افسةباملن
 

  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
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 2005 لسنة   60ضاف القانون عدد    ، فقد أ  إلستشارات الوجوبية بالنسبة ل أما    

من قانون املنافسة و األسعار صورة أخرى من اإلستشارات           )  جديد(  9للفصل  
 منه على أنّ جملس املنافسة      3الوجوبية، حبيث أصبح هذا الفصل ينص يف الفقرة          

 اليت دف مباشرة    ة النصوص الترتيبي  يستشار وجوبا من قبل احلكومة حول مشاريع      
خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأا أن            إىل فرض شروط    

 3   املؤرخ يف  2006 لسنة   370 وقد صدر األمر عدد       .تعرقل الدخول إىل السوق   
 واملتعلق بضبط إجراءات و صيغ االستشارة الوجوبية لس املنافسة           2006فيفري  

 .حول مشاريع النصوص الترتيبية
 
، مبوجب التعديل األخري    مليات التركيز االقتصادي  عكما أصبح الترخيص يف       

لقانون املنافسة و األسعار املذكور آنفا، خاضعا إلجراء االستشارة الوجوبية لس            
 .املنافسة، بعد أن كان طلب هذا الرأي 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

 
ختيارية فإن الرأي إويف كل احلاالت ومهما كانت طبيعة االستشارة وجوبية أم   

لس غري ملزم وال يقيطلبتهد اجلهة اليت الذي يبديه ا . 
 

 عدد اآلراء اليت أبداها جملس       املسجلة و  ن الرسم البياين املوايل عدد اآلراء     يبيو
 :  2006إىل سنة   2002 من سنة  األخريةسنوات اخلمس املنافسة خالل
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 هو  2006 املدىل ا خالل سنة      اآلراءويتبين من الرسم البياين أعاله أنّ عدد         
 و يعزى هذا التطور     2005بزيادة أربعة و ثالثني مقارنة بسنة       رأيا أي   مخسة و أربعون    

 واملتعلق بضبط   2006 فيفري   3 املؤرخ يف    2006 لسنة   370املهم إىل صدور األمر عدد      
 مع .إجراءات و صيغ االستشارة الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية     

 .ستشاري هو يف حدود شهر واحداعدل الذي تستغرقه دراسة كل ملف املالحظة أن امل
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 يستنتج منه أن    وويكشف اجلدول التايل تـوزيع اآلراء حسب املوضـوع،         

 أبدى رأيه يف أربعة و ثالثني ملفا استشاريا تتعلّق مبشاريع كراسات شروط               الس
  .تندرج ضمن االستشارات الوجوبية

 
 

  
و جتدر اإلشارة  إىل أنه عالوة على النصوص الترتيبية و كراسات الشروط واليت               

تندرج ضمن االستشارات الوجوبية حول مشاريع النصوص الترتيبية اليت دف مباشرة            
ة أو تضع قيودا من شأا أن       إىل فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهن        

تعرقل الدخول إىل السوق فإنّ الس سجل كذلك مخسة ملفات استشارية و جوبية              
تتعلق ثالثة منها بالتركيز االقتصادي واثنان باملمارسات و االتفاقات اليت متس باملنافسة            

 .  لكنها متثل ضرورة تقنية و اقتصادية و تدر منافع على املستعملني
 
 
 
 
 
 

2006 2005 2004 2003 2002  
  النصوص التشريعية و الترتيبية– 1 6 5 1 2 7

  كراسات الشروط– 2 2 2 3 1 32

  مشاريع التركيز اإلقتصادي– 3 1 2 2  3

  طلبات العروض– 4 1 1 1  -

  إشكاليات قانونية و عملية– 5 1 5 2 2 1

 من  6 إتفاقات على معىن الفصل      –  6 1 - - - 2

 سعارقانون املنافسة و األ

  الدراسات- 7 - - 8 6 -

 اموع 12 15 17 11 45
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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 
 

 الوظيفة القضائيةالوظيفة القضائيةالوظيفة القضائيةالوظيفة القضائية
 

 
 بتنوع القضايا من حيث     2006لنشاط القضائي لس املنافسة خالل سنة       إتسم ا 

وقد إقتضى  موضوعها و القطاعات املتعلّقة ا و اإلشكاالت القانونية املطروحة فيها،            
يدا من إثراء فقه قضائه بتأكيد ما سبق له إقراره من مبادئ               ذلك من الس مز    

وإستحداث حلول جديدة للمسائل والظواهر املستجدة آخذا بعني اإلعتبار واقع املنافسة           
مفاهيم رئيسية لقانون   يف بالدنا وخصوصية املعطيات اإلقتصادية ا ومتناوال يف كلّ مرة           

 .ويع مبا تقتضيه من إجتهاد وتطاملنافسة
 

 جماال  2006ومن ناحية ثانية كانت بعض القضايا اليت نظر فيها الس خالل سنة             
 2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60لقياس األثر الذي تال صدور القانون عدد        

 واملتعلّق باملنافسة واألسعار    1991 جويلية   29 املؤرخ يف    64املنقّح واملتمم للقانون عدد     
وقد ظهر ذلك   .   الصالحيات القضائية لس املنافسة من عدة أوجه          ، والذي دعم  

              لقائيد التة اليت منحها له القانون املذكور بالتعهالحيلس للصة يف مباشرة اخاص
 . باحلاالت اليت يتراءى له فيها وجود ممارسات خملّة باملنافسة

 
 

 
 

  
 
 



 31 

 
 
 

 ا���" ا�ّول
  ا(�)'
ص

 

   
 مناسبة ملزيد توضيح موقفه     2006ضايا اليت نظر فيها الس خالل سنة        كانت الق  

وقد حرص يف كلّ مرة على بيان احلدود الفاصلة بني          .  من املسائل املتعلّقة باإلختصاص     
مرجع نظره وبني ااالت الراجعة إىل اجلهات القضائية األخرى سواء تعلّق األمر               

 حباالت املنافسة غري الشريفة أو باحملكمة اإلدارية ذات         باحملاكم العدلية املختصة وحدها   
 .الوالية العامة على النزاعات املتعلّقة بسبل إسناد الصفقات العمومية 

 
وعموما ميكن إرجاع الصور اليت تعين فيها على الس إبداء موقفه من مسألة                 

 :اإلختصاص احلكمي إىل حاالت ثالث 
لس املنافسة إختصاصه لتعلّق األمر مبمارسات خملّة باملنافسة على          حاالت أعلن فيها جم    -

 . من قانون املنافسة واألسعار5معىن الفصل 
 . حاالت أقر فيها الس عدم إختصاصه لدخول األمر ضمن إختصاص القضاء العديلّ-
 . حاالت أقر فيها الس عدم إختصاصه لرجوع األمر لنظر احملكمة اإلدارية-
 
 
 :  احلاالت الداخلة ضمن آختصاص جملس املنافسة -فقرة األوىلال

  
  واصل جملس املنافسة ضبط حدود إختصاصه احلكمي ، وذلك على ضوء ما سبق له               

 .إقراره من مبادئ ، متناوال بعضها مبزيد من التوضيح واإلثراء 
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 2006  يةجويل  20نظر فيها الس بتاريخ          اليت    5186ففي القضية عدد    
خبصوص نزاع بني مؤسسة تونسية لتوزيع العطورات الرفيعة ومزود أجنيب كانت تربطها            

قطع تلك العالقة واالمتناع عن تزويدها مبنتجاا        به عالقة جتارية قدمية قبل أن يقرر         
وتعويضها مبوزع جديد له بالسوق التونسية، دفع حمامي الشركة األجنبية املزودة بأنّ             
القيام لدى هذا الس مل يتأيد بأي وجود للمخالفة املنسوبة إليها وأنّ اهلدف منه هو                
املنازعة يف شروط تنفيذ عقد جتاري ال عالقة له بقانون املنافسة واألسعار وال نظر فيه                

 .لس املنافسة خلروجه عن إختصاصه
  
 

 9اصه وهـو الفصل    وجوابا على هذا الدفع عـاد جملس املنافسة إىل سند إختص         
مـن قانون املنافسة واألسعار والحظ أنه قد أسند إليه النظر يف الدعاوى                 )جديـد   ( 

من ) جديد   ( 5املـتعلّقة باملمارسات املخلّة باملنافسة، كما هو منصوص عليها بالفصل           
 .هذا القانون
 

 على أعمال   ومن مثّة متعن يف موضوع الدعوى املرفوعة إليه فرأى أنها قد تسلّطت           
وتـصرفات تـندرج ضمن األنشطة االقتصادية ذات العالقة بعمليات اإلنتاج والتوزيع            
واخلـدمات، وإستخلص أنها تتعلّق بالنظر يف املمارسات املخلّة بقواعد املنافسة الراجعة            

 .إليه على النحو الوارد بالنص املذكور أعاله
 

 ما ينسب إليها فقد جدد الس موقفه    أما خبصوص دفع املدعى عليها بعدم ثبوت      
أنّ إختصاصه يتأيد بقطع النظر عن مآل مزاعم املدعية اليت يتم البت فيها    " القـائم على    

 ". عند التطرق إىل األصل
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ويعبر تضمني الس حيثيته هذه العبارة األخرية عن موقفه خبصوص املوقع الذي            
ذلك أنّ بعض   .  ات املزعوم إخالهلا باملنافسة إثباتا أو نفيا       يتم فيه البت يف املمارس     

األطراف املدعى عليها دأبت على الدفع بعدم إختصاص الس ال إستنادا إىل خروج              
املنازعات حبكم موضوعها أو طبيعة األعمال اليت تتصل ا عن جمال نظره، وإنما مبقولة              

 لعدم توفّر العناصر املكونة للممارسات املخلّة       أنّ األفعال املستند إليها ليست ثابتة أو      
 .باملنافسة

 
موضوع الدعوى وطبيعة   :  وقد إهتدى الس إىل وجوب التمييز بني مسألتني        

وتتم مناقشة موضوع الدعوى وجوبا عند النظر يف اإلختصاص           .  املمارسات املثارة 
املدعى عليه من عدمه فينظر فيها      احلكمي، أما مسألة ثبوت األفعال املنسوبة إىل الطّرف         

 .الس عند البت يف أصل القضية
       

ويف قرار آخر إحتاج الس إىل عبارات أكثر وضوحا لتربير إختصاصه، وكان             
مالك إليه  اليت رفعها 5198عدد  يف القضية   2006نوفمرب     16ذلك مبناسبة نظره بتاريخ     

بشكل بسبب إنقطاعها      ضد شركة مزودة له     لطالء السيارات  املعدبيع الدهن   لحملل  
 .  معهارفض إبرام اتفاق حصريبعد أن فجئي و غري مربر عن تزويده باملواد األولية 

 
ومل يقتصر حمامي املدعى عليها يف هذه القضية على جمرد التمسك بتعلّق األمر               

اد لدفعه مزيدا من اجلدية     مبعامالت جتارية يرجع النظر فيها إىل حماكم احلق العام، بل أر          
الرتاع يتعلّق خبدمات جتارية و صناعية وحبماية عالمات الصنع والتجارة          بأن أضاف أنّ    

 2001 أفريل   17 املؤرخ يف    2001 لسنة   36  القانون عدد     اليت حيكمها واخلدمات  
 .تتعلق حبماية عالمات الصنع والتجارة واخلدماوامل
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    إختصاصه مستندا يف ذلك إىل ما دأب           غري أنّ جملس املنافسة رد فع وأقرهذا الد 
 :عليه عمله من مراعاة مسألتني 

من قانون املنافسة و األسعار جاءت مطلقة يف        )  جديد  (5 أوالمها أنّ عبارات الفصل      -
منع مجيع املمارسات املخلّة باملنافسة مهما كان مأتاها أو مصدرها ودون إلتفات إىل              

ة ألطراف الرتاع أو القطاع الذي ينتمون إليه الطبيعة القانوني. 
املتعلّقة بأنشطة    وثانيتهما أنّ املخالفات اإلقتصادية وغريها من التصرفات الالّشرعية         -

اإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات وإن كانت حتكمها نصوص خاصة، إالّ أنها تشكّل يف               
ما كان من شأا اإلخالل بالتوازن العام        اآلن ذاته ممارسات خملّة حبرية املنافسة ، كلّ        

 .للسوق أو املساس بآلياته
 

وذا املعىن أكّد جملس املنافسة وظيفته القائمة على حفظ توازن السوق ودرء             
كما .  املساس بآلياا، وأنه يتقصى إختصاصه يف احلدود اليت يقتضيها إعمال ذلك الدور           

ملنافسة هو الذي يفسر إحجامه عن إعالن إختصاصه        أنّ هذا النهج الذي يتبعه جملس ا      
بالنظر يف قضية مشاة حني مل ترق األعمال املعروضة عليه إىل مرتلة املمارسات املخلّة              

 .باملنافسة
 
احلاالت اخلارجة عن إختصاص جملس املنافسة لدخوهلا ضمن مرجع         :  الفقرة الثّانية    

 :نظر القاضي العديلّ

 الس نزاع آخر تعلّق بسبل محاية عالمات الصنع والتجارة           عرض على أنظار       
. واخلدمات، غري أنّ موقفه كان مغايرا وقضى بالتخلي عن النظر فيه لعدم اإلختصاص             

 61108 يف القضية عدد عدد      2006 سبتمرب   29وكان ذلك يف قراره الصادر بتاريخ       
ى عليها استعمال منتوج مقلّد حتت عالمة       واليت متسكت فيها املدعية بتعمد الشركة املدع      

جتارية راجعة إليها طالبة من الس اإلذن بتسمية خبري خمتص يف املادة التجارية ملعاينة               
 .املمارسات املذكورة وللوقوف على الضرر الناشئ عن تلك املمارسات و تقدير قيمته
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لّقة باملمارسات املخلّة   و بعد أن ذكّر بأنّ إختصاصه ينحصر يف الدعاوى املتع           
من قانون املنافسة واألسعار ،     )  جديد  (5باملنافسة كما هو منصوص عليها بالفصل        

إلتفت الس إىل ما إستندت إليه العارضة فتبين له عدم تطابقه مع أية حالة من احلاالت                
عليها فلم جيد  املتعلّقة باملمارسات املذكورة ، كما تثبت يف األعمال املنسوبة إىل املدعى            

 . فيها ما يؤثّر على حسن سري السوق أو ميس بآلياا 
  

 املؤرخ يف   2001 لسنة   36وفضال عن كلّ ذلك أضاف الس أنّ القانون عدد           
 واملتعلّق حبماية عالمات الصنع والتجارة و اخلدمات أسند اختصاص          2001 أفريل   17

مات التجارية إىل جهاز القضاء العديلّ، ومن       النظر يف النزاعات الناشئة عن تقليد العال      
 .مثّة أعلن عدم إختصاصه بالنظر يف القضية

 

 2006  فيفريتاريخ   ب 5180ويف قضية أخرى صدر فيها قرار الس حتت عدد          
أثري لديه نزاع بني فريق من احملامني وشركتني نسب إليهما التدخل دون وجه حق يف                

ىل احملامي يف جمال الترافع و اإلستشارة القانونية واملساعدة أمام          ميدان األعمال املوكولة إ   
 .اهليئات اإلدارية و القضائية والترويج لذلك عرب الصحافة و شبكة األنترنات

 
 التمسك بأدىن   جوابا على مسألة اإلختصاص أشار الس إىل خلو الدعوى من         و  

فصل اخلامس من قانون املنـافسة     خرق ألية حالة من احلاالت املنصـوص عليهـا بال       
يربز من الوثائق املظروفة مبلف القضية أنّ املؤسستني         ، كما أضاف أنه مل       و األسعار 

 .املذكورتني اقترفتا منفردتني أو جمتمعتني إحدى املمارسات املخلّة باملنافسة
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 ال تتوفّر له    وألنّ األمر كان يتعلّق يف تلك القضية مبمارسة نشاط إقتصادي ممن           

صفة ملباشرته، فقد إحتاج الس إىل التذكري باملوقف الذي إستقر عليه فقه قضائه               
 . خبصوص هذه املسألة 

 
ممارسة نشاط اقتصادي منظّم من     األصل هو أنّ    اعتبار أنّ   ويقوم هذا املوقف على     

عود بالنظر إىل   التي ت "  املنافسة غري الشريفة  "قبل من ال صفة له يندرج يف نطاق حاالت          
  ة وأنممارسات خملّة باملنافسة  " تلك األعمال    ه إستثناء ميكن ان تتشكّل من     احملاكم العدلي "

مىت كان من شأا احلد من      وذلك  تنصهر يف اإلختصاص املوكول إىل جملس املنافسة،        
 و هو   حرية املنافسة أو ديد توازن نشاط إقتصادي حبكم موقع املؤسسة اليت اقترفتها ،            

أمر ال ميكن أن يتحقّق عندما ال يتعدى نصيب املؤسسة التي أتت تلك األفعال قسطا                
 .ضئيال من السوق املعنية بالرتاع

 
.الدعوى حرية بالرفض لعدم اإلختصاصوتطبيقا لذلك املبدإ آنتهى الس إىل أنّ   

 
در فيها قراره   الصا  5182كما أقر جملس املنافسة عدم إختصاصه يف القضية عدد          

مصنعة ملواد التنظيف وماء    خبصوص ما نسب إىل مؤسسة         2006  أفريل  20  بتاريخ
 جتاوزات عند بثّها لومضات إشهـارية يف التلفزة التونسية و يف            من إرتكاب اجلافال  

ومضة إشهارية  وقد تعلّق األمر يف تلك القضية بإعتماد املدعى عليها            .  الصحف اليومية 
، وهو ما رأى      يعلى عكس اجلافال العاد     يقضي متاما على اجلراثيم   نّ منتوجها   تظهر أ 

 .مغالطة للمستهلك و إشهارا كاذبا يضر بكامل القطاعفيه أصحاب الدعوى 
 

وجوابا على دفع بعدم إختصاصه، أجاب الس بأنّ ما عرض عليه يندرج يف              
 1992 لسنة   117نون عدد   نطاق حاالت املنافسة غري الشريفة و خرق أحكام القا         

 1998 لسنة   40 واملتعلّق حبماية املستهلك و القانون عدد        1992 ديسمرب   7املؤرخ يف   
 واملتعلّق بطرق البيع و اإلشهار التجاري، و أنه مل يربز من            1998 جوان   2املؤرخ يف   
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ارسات التحقيق ارى يف القضية أي عنصر من شأنه أن جيعل األعمال املثارة تشكّل مم             
 .من قانون املنافسة و األسعار) جديد(5خملّة باملنافسة على املعىن الوارد بالفصل 
 

يبقى أن نشري إىل أنّ إقرار الس بعدم وجود ممارسات خملّة باملنافسة فيما يعرض              
عليه ال يفضي دائما إىل إعالن عدم إختصاصه ، ذلك أنه عرضت عليه حاالت أخرى                

مشاة ومع ذلك فهو مل يقض فيها برفض الدعوى لعدم اإلختصاص           تبدو للوهلة األوىل    
 16  بتاريخ 5199يف القضية عدد قراره لك وإنما حكم فيها بعدم قبول الدعوى ، من ذ

  .2006نوفمرب  
 

احلليب وقد تعلّق األمر يف هذه القضية بقيام مؤسسة خمتصة يف صنع وترويج               
دة غري صحيحة على العلب احلاملة ملنتوجها فيما يتعلّق مب        بتضمني بيانات   املنكه واملعقّم   

ا    صلوحيدرأت فيه  بتسعة أشهــر عوضا عن ستة أشهـر و هو ما           ته حيث حد
خمالفة اقتصادية تدخل حتت طائلة قانون محاية املستهلك ويف         بعض الشركات املنافسة هلا     

 .اآلن ذاته ممارسة خملّة حبرية املنافسة
 

 بأنّ البيانات غري الصحيحة اليت كتبت فوق علب         دفعتاملدعى عليها    غـري أنّ   
 . غلط مادي متّ تداركه مبجرد اكتشافهأكثر منمل تكن املذكوراحلليب 

  
 أنّ املعروضة عليه فتأكّد له   من الوقائع   تأسيـسا ملوقفه من القضية تثبت الس        و  

  بقي  منتوجات يوم واحد و    د إقتصر على  قالتغيري احلاصل يف مدة صلوحية ذلك املنتوج        
يف حـدود ثالثة آالف علبة فقط و أن الشركة املدعى عليها بادرت بتالفيه عند التفطّن           

 .إليــه و انطالقا من اليوم املوايل
 

وعلى هذا املستوى مل يكن بوسع الس أن يقضي لصاحل الدعوى ألنّ ما عرض               
 .لسوق املرجعية يف القضية عليه كان عدمي التاثري على توازن ا
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غري أنه كان لزاما عليه أيضا أن خيتار بني احلكم برفض الدعوى لعدم اإلختصاص وهو               
مـا ميكـن أن يوحي بوجود تقصري يف جانب املدعى عليها يرجع نظره جلهة قضائية                

جود أخرى، أو أن يراعي مزيدا من الدقّة يف منطوق حكمه بأن جيعله كاشفا عن عدم و               
 .ما يقتضي تعهده باملسألة أصال

 
وقد إختار الس هذا السبيل الثّاين حني ذكر أنه مل يثبت من الوثائق املدىل ا               
من املدعي  وال من العناصر األخرى املظروفة مبلف القضية أنّ تلك املخالفة احملدودة              

يها يف اإلبان، قد كان من      يف الزمن و الكم واليت بادرت املؤسسة املدعى عليها بتالف         
شأا أن تؤول إىل النيل من التوازن العام للسوق أو املساس بآلياته و حسن سريه، مما                

 .جيعلها عدمية التأثري على حرية املنافسة وقضى تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى
 

رجع احلاالت اخلارجة عن إختصاص جملس املنافسة لدخوهلا ضمن م        :  الفقرة الثّالثة   

 :نظر احملكمة اإلدارية 

 
 

لئن كان األصل أنّ ما ينظر فيه جملس املنافسة ينفصل متاما عن املنازعات اإلدارية              
اليت يرجع النظر فيها للمحكمة اإلدارية ، إالّ أنّ خالصة هذا املبدإ ال تعين أنه ال جمال                  

رف فيها كمؤسسة   إلخضاع الذّوات العمومية لرقابة الس يف احلاالت اليت تتص          
إقتصادية يف نشاط يتصل باإلنتاج أو التوزيع أو إسداء اخلدمات، وذلك تطبيقا ملفهوم              
املؤسسة اإلقتصادية الذي جرى عمل الس على إعتماده إستنادا إىل معايري إقتصادية             

 . حبتة ال تتوقّف عند الشكل القانوين للذّات القائمة بالنشاط 
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ابل فإنّ الس حرص دائما على عدم مد نظره إىل اجلانب اإلداري من              ويف املق 

أنّ املشتري العمومي   نشاط الذّات العمومية ، من ذلك موقفه القائم بإطّراد على إعتبار            
عندما حيدد حاجياته دف إبرام صفقة عمومية فإنه ال يتعاطى نشاطا إقتصاديا يتعلّق              

و اخلدمات ، وإنما يقوم بأعمال قانونية تندرج ضمن إختصاصات          باإلنتاج أو التوزيع أ   
دوما إىل ذلك املوقف    الس  إستند  وقد  .  التسيري اليت تنظّمها نصوص تشريعية وترتيبية       

بالنظر يف صحة اإلجراءات اليت تتخذها الذّوات العمومية إلسناد         إلقرار عدم إختصاصه    
 هذا الصنف من النزاعات يندرج ضمن إختصاص القاضي         أنّبإعتبارالصفقات العمومية   

 .  اإلداري املنتصب يف مادة قضاء جتاوز السلطة

 
اليت تقدمت    5187  عددوقد أكّد الس موقفه املذكور مبناسبة نظره يف القضية            

 الفوز بطلب عروض    شركة خمتصة يف الكهرباء الصناعية على إثر فشلها يف           ا إليه   
بناء و جتهيز مراكز حتويل للكهرباء ملقسم       خبصوص   عن الوكالة العقّارية للسكىن      صادر

 ".عني زغوان"
 

مدد يف آجال   قد  أنّ املشتري العمومي    وقد إستندت املدعية يف تلك القضية إىل        
 من احلصول على    شركة منافسة تسليم العروض بصفة مفتعلة ملدة شهر قصد متكني          

 و اليت بفضلها متتعت بآمتياز أفضلية املنتجات التونسية املنصوص          شهادة املنشإ التونسي  
 2002 ديسمرب   17 املؤرخ يف    2002 لسنة   3158 من األمر عدد     21عليه بالفصل   

أنّ شهادة املنشأ التونسي اليت متّ على أساسها         ، و واملتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية   
 من  21أنّ  تطبيق الفصل     ، فضال عن    ية جد مل تكن إقصاء املدعية من الفوز بالعرض      

 مل يكن يف حملّه ذلك أنه مشل من ناحية املقارنة بني              2002 لسنة   3158األمر عدد   
تعلّق من ناحية أخرى بإجناز أشغال وليس       يالصفقة  موضوع    كما أنّ منتوجني خمتلفني   

 . املذكور21الفصل وال يطبق عليه بالتزود مبواد أو خدمات 
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ا على ذلك تثبت الس فيما تعيبه املدعية على الوكالة العقّارية للسكىن            جواب و  

أدىن إشارة إىل أي حالة من احلاالت املتعلّقة باملمارسات املخلّة باملنافسة            فلم جيد فيه    
عملية ختص  إخالالت   ، وإنما جمرد     من قانون املنافسة و األسعار    )  جديد  (5وفقا للفصل   

 ،   التمسك خبرق أحكام األمر املنظّم للصفقات العمومية         ساسهاأإسناد الصفقة   
سألة تنتمي إىل فئة األعمال القانونية التي خترج عن مرجع نظر            وإستخلص أنّ هذه امل   

 . جملس املنافسة
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نا ملوقفه من بعض     بيا 2006تضمنت القرارات الصادرة عن الس خالل سنة        
وميكن تفريع تلك املسائل حبسب تعلّقها بإجراءات التحقيق يف          .  املسائل اإلجرائية   

الفقرة (أو بشكل وكيفية تقدمي العرائض إليه       )  الفقرة األوىل (الدعاوى املنشورة لديه    
 .)  الفقرة الثّالثة(أو بكيفية تقدير شرط الصفة للقيام لديه ) الثّانية
 

املبادئ املتعلّقة بإجراءات التحقيق يف الدعاوى املنشورة لدى        :   األوىل   الفقرة

 :جملس املنافسة 

تكتسي اإلجراءات املعمول ا لدى جملس املنافسة طابعا إستقصائيا يراعي طبيعة           
دوره القائم على محاية النظام العام اإلقتصادي وخصوصية املادة الراجعة إليه وما               

البحث والتحري للكشف عن ممارسات ال يفيد يف اجلانب األوفر منها            تستدعيه من   
 .الركون إىل اإلجراءات اإلتهامية املعمول ا لدى هيئات قضائية أخرى

 
ورغم مرور مخسة عشر سنة على بداية نشاط الس وإنتصابه ملمارسة وظيفته             

املوكول إىل املقررين يف القضايا     القضائية فإنه ال يزال يف حاجة إىل بيان حقيقة الدور            
املعروضة عليه وإىل إستعراض طبيعة اإلجراءات املعمول ا لديه ، وذلك ردا على               

 .مطالب ودفوع ال تستجيب متاما حلدود ذلك الدور وخصوصية تلك اإلجراءات 
 

 جويلية  20 بتاريخ   5186ويظهر ذلك جبالء يف قرار الس الصادر حتت عدد           
في هذه القضية دفع نائب املدعى عليهما خبرق مبدإ املواحهة وخرق حقوق            ف  .  2006
 تقرير ختم األحباث تأسسه على وثائق مل        وعدم سالمة اإلجراءات ، ناعيا على     الدفاع  

يقع عرضها على أحد األطراف املدعى عليها ، واعتباره أنها أعرضت عن الرد على                
سك بتعذّر قبول املستندات املقدمة من املدعية        عريضة الدعوى واحلال أنّ حماميها مت      

 . الفتقادها احلجية
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وجوابا على ذلك إستعرض الس حمتوى اإلجراءات املتمسك ا ، مقرا              
بإنطباقها على النزاعات املنشورة أمامه ، ومبينا يف اآلن ذاته اخلصوصية اليت تكتسيها              

 . لديه 
 

الس أنّ مبدأ املواجهة واحترام حقوق الدفاع       فبخوص حمتوى اإلجراءات أكّد     
من املبادىء العامة للقانون اليت تسوس إجراءات التقاضي لدى سائر احملاكم وهو يعين              
متكني األطراف من إبداء موقفهم من كافّة الوثائق واملعطيات املدىل ا يف إطار القضية              

 .ند إليه احملكمة للبت يف النزاعطاملا شكّلت أو كان من شأا أن تشكّل أساسا تست
 

وبالنسبة خلصوصية تطبيق املبدإ لديه، أضاف الس أنه ولئن كان ثابتا من حيث             
لزوم آحترامه إالّ أنّ أوجه تطبيقه ختتلف حسب طبيعة املنازعة ووفقا للنصوص التشريعية             

 .اليت تنظّم اإلجراءات املتبعة لدى كلّ هيئة حكمية
 

أوجه تطبيق مبدإ املواجهة وإحترام حق الدفاع يف النزاعات املنشورة لديه           أما عن   
من قانون املنافسة واألسعار الذي     )  جديد    (  14فقد أرجعها الس إىل ما جاء بالفصل        

عند انتهاء البحث حيرر املقرر بالنسبة إىل كلّ قضية تقريرا يقدم فيه              "ينص على أنه    
 الس بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ إىل           مالحظاته حييله رئيس  

 ".املخالفني
 

وقد إنتهى الس تطبيقا لذلك املنهج إىل رفض الدفع معلّال موقفه بأنه طاملا متّت              
إحالة تقرير ختم األحباث إىل نائب املدعى عليها و رد على ما تضمنه من عناصر                  

 .حق الدفاع ومبدإ املواجهة يكون يف غري طريقهومقترحات، فإنّ القول بإهدار 
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  نوفمرب 16وتطبيقا لنفس املبدإ رفض جملس املنافسة يف قراره الصادر بتاريخ             

رجاع القضية إىل طور    إلاملدعية   طلبا تقدم به إليه حمامي       4172 يف القضية عدد     2006
 .ألحباثالتحقيق لتفادي نقائص رأى أنها قد شابت تقرير ختم ا

 
وقد رد الس يف هذه القضية أيضا بأنّ إجراءات التقاضي لديه تقتضي إحالة              

من قانون املنافسة   )  جديد  (14تقرير ختم األحباث وفقا ملا تنص عليه أحكام الفصل           
واألسعار إىل األطراف، وهو ما يعين متكني هؤالء من الرد على ما تضمنه من عناصر                

 .تواستنتاجات ومقترحا
 
مثّ ضمن حيثية موالية بقراره إشارة إىل قيامه تنفيذا لإلجراءات املعمول ا لديه              

 مثلما   بعد دعوا بصفة قانونية للمثول أمامه خالل جلسة املرافعة         بسماع نائب العارضة  
، وقد إستخلص الس    من قانون املنافسة واألسعار   )  جديد  (15ينص على ذلك الفصل     

 موقفها من كافّة الوثائق واملعطيات املدىل ا        ت إتاحة اإلمكانية هلا إلبداء    من ذلك أنه متّ   
 . يف إطار القضية
 

 
 : شكل العرائض وكيفية تقدميها إىل جملس املنافسة : الفقرة الثّانية 

 

  ديسمرب 29 الصادر فيها قـراره بتـاريخ      51106أفصح الس يف القضية عدد      

كل العريضة وحمتواها ومرفقاا وإجراءات تقدميها إليه،        عن موقفه من مسألة ش     2006
وقد .  املدعى عليها يف القضية     وذلك مبناسبة رده على دفعني متسك ما لديه حمامي           
 املنصوص   وسائل اإلثبات األولية   تعلّق الدفع األول برفض الدعوى لتجردها وخلوها من       

 ، يف   من قانون املنافسة واألسعار   )  جديد  (11 الفقرة السادسة من الفصل      عليها بأحكام 
حني تسلّط الدفع الثّاين على بطالن إجراءات تقدمي العريضة لتوجيهها مباشرة بآسم              

 . رئيس جملس املنافسة عوضا عن الوزير املكلّف بالتجارة
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 11الفصل  وإسـتهلّ الـس جـوابه برد على الدفع الثّاين، راجعا إىل حمتوى              
تعرض الدعاوي : "ن قانون املنافسة واألسعار مالحظا أنه ينص على ما يلي       م) جديـد (

 :على جملس املنافسة من قبل
 .الوزير املكلّف بالتجارة أو من يفوض له يف ذلك -
 املؤسسات اإلقتصادية -

 املنظّمات املهنية والنقابية -

 هيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية -

 ارةغرف الصناعة والتج -

 اهليئات التعديلية -

 "اجلماعات احمللية -
 

وقد إستخلص الس من ذلك أنّ املشرع خول للذّوات اليت منحها صفة القيام             
أمامـه رفع الدعاوى لديه بصفة مباشرة ومل يعط لوزير التجارة أي آمتياز إضايف مقارنة               

 .ديتهببقية املتقاضني ، وقضى بناء على ذلك برد هذا الدفع لعدم ج
 

وخبـصوص الدفع األول متعن الس يف العريضة فوجدها معلّلة ومتضمنة للوقائع      
 .والعناصر اليت تدلّ على جديتها

 

وما حدا بالس إىل القبول بشكل صياغة وتقدمي عريضة الدعوى رغم إقتضاا            
سعار اليت تنص    من قانون املنافسة واأل    11هو تأويله لعبارات الفقرة اخلامسة من الفصل        

 يف أربعة   األوليةتقدم العريضة اليت جيب أن تتضمن وسائل اإلثبات         " علـى وجوب أن     
 ". نظائر 
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حـيث ذهـب الس إىل إعتبار انّ إرادة املشرع قد آتجهت من خالل الفقرة               
الء املذكورة من ذلك الفصل حنو آستبعاد الدعاوى غري اجلدية دون أن يلزم املدعي باإلد             

بـاحلجج والرباهني ، حبيث أنه آشترط تضمني العرائض وليس إرفاقها بوسائل اإلثبات             
 .األولية 

كما أضاف الس أنّ ذلك يبقي له جماال إلعمال آجتهاده ، ال سيما وأنه ميلك               
حـق التعهد اآليل بالقضايا ، مبا جييز له ختطّي العيوب الشكلية عند اإلقتضاء أو التوسع                
يف الدعاوى دون التقيد باملوضوع أوالطّلبات أو األطراف، فضال عن أنه تولّى يف نطاق              
مـا هـو خمـول له مبقتضى اإلجراءات اإلستقصائية املتبعة لديه دعوة العارض لإلدالء               

 . بالعناصر والوثائق الضرورية وهو ما آستجاب إليه املدعي
 

 : دى جملس املنافسة تقدير صفة القيام ل: الفقرة الثّالثة 

من متعلّقات النظام العام مما يسمح للقاضي من إثارته           إنّ توفّر شرط صفة القيام    
 اليت رفعها   5188تلقائيا لذلك مل يتردد الس يف إثارة هذه النقطة ضمن القضية عدد              

ه رقراإليه رئيس املكتب اجلهوي ملنظمة الدفاع عن املستهلك بزغوان واليت صدر فيها              
 . 2006 فيفري 23بتاريخ 

 

ويفيد هذا القرار يف الكشف عن منهج جملس املنافسة يف تقصي مدى توفّر صفة              
 .القيام يف األطراف اليت تلجأ إليه 

 
 ذلك انه مل يكتف للحسم يف هذه املسألة بالرجوع إىل األحكام الواردة               

 1991 جويلية   29   املؤرخ يف  1991 لسنة   64من القانون عدد    )  جديد  (11الفصل  ب
 هذا  هليئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية    واليت خولت   واملتعلّق باملنافسة واألسعار    

  ظر يف عبارة       .  احلقة      "  بل بادر بتمحيص النهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانوني "
 .ك وحتديد ما إذا كانت تنطبق على املكاتب اجلهوية ملنظّمة الدفاع عن املستهل
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عدد  من القانون األساسي     4 الفصل   للتثبت من هذه املسألة رجع الس إىل      و  

 1959 لسنة   154قانون عدد   للم  تماملنقح و امل  1988  أوت  2ؤرخ ىف    امل 1988لسنة    90
، وذلك لتحديد اهليئة القائمة يف حق         واملتعلق باجلمعيات  1959 نوفمرب   7ىف   املؤرخ

ال تعترب اجلمعية مكونة    "  ، وال حظ أنه طبقا لذلك الفصل         املستهلكني بصفة قانونية  
 من تاريخ تقدمي أشهرثالثة  جلأ بعد انقضاء إال نشاط أيحيق هلا مباشرة  وبصفة قانونية   

 الفصل  أحكاموذلك مع مراعاة     من هذا القانون  )  جديد  (3 بالفصل   إليهالتصريح املشار   
الرمسي للجمهورية التونسية    بالرائدمضمون  إدراج  من هذا القانون وبعد     )  جديد  (5

خاصة علىينص :  
 .سم اجلمعية وموضوعها وهدفها إ-
 . وجه كانبأي بإدارا ومهن مؤسسيها واملكلفني وألقاب أمساء -
 .من هذا القانون  )  جديد  (3 بالفصل   إليهاملشار   تاريخ وعدد الوصل    -

 أشهرصار أجل الثالثة    اجلمعية وهدفها اخت   وميكن عند الضرورة واعتبارا ملوضوع    
 ".بقرار من وزير الداخلية

 
تطبيقا   والصادر  1989 فيفري   21ؤرخ يف   املقرار وزير الداخلية    طاملا أنّ   و

عدم اإلعتراض على تأسيس    تضمن   سالف الذكر    4ملقتضيات الفقرة األخرية من الفصل      
نظّمة املأنّ  ص الس   ، فقد إستخل    "منظّمة الدفاع عن املستهلك   "مجعية أطلق عليها اسم     

 .من هذه الناحية مجعية قائمة بصفة قانونيةهي اليت تعد  املذكورة
 

وبعد ذلك مر الس إىل التثبت من مهام املكتب اجلهوي للمنظّمة كيفما              
 يف  فوجد أنها حمددة   من النظام الداخلي ملنظمة الدفاع عن املستهلك         30 الفصل   ضبطها

ب احمللية و التنسيق بينها وتنشيطها ومراقبتها ومتثيل املنظمة جهويا          اإلشراف على املكات  
 يسترخص املكتب   الذيالتقاضي  بإستثناء  لدى خمتلف السلط واملؤسسات واملنظمات      

 .الوطين يف شأنه
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 من النظام الداخلي    2-16الفصل  كما رأى الس أنّ ذلك يتأيد مبا ينص عليه           
 عملية التقاضي لدى احملاكم نيابة عن املستهلكني و دفاعا عن             تباشر من أنها للمنظمة  

 من النظام األساسي بترخيص من املكتب الوطين         2مصاحلهم طبق ما جاء به الفصل       
 من  18 من النظام األساسي و بواسطة رئيس املنظمة طبق الفصل            16حسب الفصل   

 .النظام األساسي بعد النظر يف املوضوع من قبل املكتب الوطين
  
 

و خالصة لذلك إنتهى الس إىل أنّ رئيس املكتب اجلهوي ملنظمة الدفاع عن              
املستهلك بزغوان مل يكن ميلك صفة للقيام بنفسه وأنّ قيامه معيب من هذه الناحية                

 .وقضى برفض الدعوى شكال
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من قانون املنافسة و األسعار أنّ املشرع       )  جديد    (  5ع إىل الفصل    يتبين بالرجو  
منع عدة ممارسات خملّة باملنافسة ميكن إحلاقها بثالثة أصناف رئيسية يسهر جملس املنافسة             

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

 ،عية اقتصاديةاإلستغالل املفرط ملركز هيمنة أو لوضعية تب •

  .تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض  •

 
 أربعة  2006و يثري التمعن يف القضايا اليت خاض الس يف أصلها خالل سنة              

 :مالحظات 
 مل يتعهد الس للسنة الثّانية على التوايل بأية قضية موضوعها تطبيق أسعار              -

 الصنف من املمارسات إىل السنة      مفرطة اإلخنفاض ، حبيث يعود آخر ما نظر فيه من هذا          
غري أنه نظر يف املقابل يف شكوى تتعلّق بإرتكاب خمالفة إعادة البيع               .  2004القضائية  
 .باخلسارة
 تواصل نظر الس يف قضايا يتعلّق موضوعها بإتفاقات حصرية مل حترز على              -

ألسعار مل يعد منذ تنقيحه يف      موافقة الوزير املكلّف بالتجارة ، رغم أنّ قانون املنافسة وا         
وسيتم تفسري ذلك يف    .    يعترب ذلك يف حد ذاته ممارسة خملّة باملنافسة           2005 جويلية   18

 .موضع آخر من التقرير 
ولئن أقر  .   تعهد الس بقضايا تتعلّق مبمارسة بعض األنشطة بصفة غري قانونية            -

انه رفضها مجيعا ألنّ حجم العمليات املشتكى       الس مبدئيا إختصاصه بالنظر فيها ، إالّ        
منها كان يف كلّ مرة من الضآلة مبا جعلها عدمية التأثري على حرية املنافسة يف السوق                 

 ا العامة وعلى توازاملرجعي. 
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 تعلّق األمر يف ثلثي القضايا اليت حكم فيها الس بثبوت املمارسات املخلّة              -

ط يف إستغالل مركز هيمنة على السوق وباإلفراط يف إستغالل وضعية            باملنافسة باإلفرا 
تبعية إقتصادية ، وهو ما يقتضي إفراد كلّ من هاتني املمارستني مبوضع مستقلّ فيما يلي               

 .   من التحليل

 
 

 اإلتفاقات املمنوعة: الفقرة األوىل

 
 

بالضلوع يف   يف قضية واحدة تعلّق موضوعها        2006خالل سنة   نظر الس   
إتفاقات ممنوعة من قبل األطراف املدعى عليها، وكان ذلك مبناسبة قراره الصادر بتاريخ             

ورغم أنّ الس إنتهى يف هذه القضية إىل          .  5183 :القضية عدد  يف     2006 جويلية   20
القضاء برفض الدعوى ، إالّ أنّ قراره تضمن مبادئ هامة قد يكون من املفيد الوقوف                

ندها لتعلّق األمر من ناحية بالنظر يف مدى وجود إتفاق بني أطراف مشاركة يف طلب               ع
عروض إلجناز صفقة عمومية ولتضمنه إستعراضا لسبل تقصي وجود اإلتفاقات املخلّة            

 .باملنافسة يف هذه الصور اليت يصعب فيها عموما إثبات أركان اإلتفاق
 

 
إطار إبرام صفقة عمومية لتجديد القنوات قامت       يف  وتفيد وقائع هذه القضية أنه      

كلم من القنوات   1500الشركة الوطنية الستغالل و توزيع املياه بطلب عروض للتزود ب         
جمزأة إىل أربع حصص وفقا ملعايري فنية مطلوبة ، وقد تقدم إىل العرض أربع شركات إالّ                

بع بينما مت العدول على     أنه مل تتمكن سوى واحدة منها من الفوز بإحدى احلصص األر          
 .إسناد بقية احلصص نظرا الرتفاع األسعار املعروضة
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ولكون العرض األول مل يكن مثمرا، اقترحت اللجنة العليا للصفقات تنظيم             

 أشهر أخذا بعني    6 شهرا إىل    12استشارة ثانية مع تقليص مدة صالحية الصفقة من          
غم تقليص مدة صالحية الصفقة قدم العارضون       غري أنه ر  .  االعتبار غالء املواد األولية   

أسعارا مشطـة و متقاربة وهو ما اعتربه املشتري العمومي حالة تواطىء بني املشاركني             
الذين رأى أنهم عمدوا إىل تنسيق العروض حول األسعار دف تقـاسم الصفقة بينهم             

ومي بوجود منافسة حقيقية    و إعاقة السري العادي لقواعد املنافسة عرب إيهام املشتري العم         
 .حالة كوم قد تواطؤوا للحصول على أقساط الصفقة بالثمن الذّي حددوه

 
 فرفعت الشركة الوطنية الستغالل و توزيع املياه األمر إىل جملس املنافسة متمسكة          
بأنه تسنى هلا الوقوف على قرائن دقيقة و خطرية ومتظافرة تؤكّد على ضلوع الشركات              

 : من قانون املنافسة واألسعار وفقا ملا يلي5كى ا يف عملية إتفاق حيظرها الفصل املشت
ضرورة أنّ تقليص مدة صلوحية الصفقة كان يفترض أن ميكّن           :   تنسيق العروض  -

العارضني من تقدمي عروض منخفضة لكن ما حدث هو العكس مثلما ظهر من تقرير               
ري مربر يف أسعار النقل املقترحة من املزودين        فرز العروض الذي أظهر أيضـا تقاربـا غ      

 .الثالثـة 

األرقام يثبت أنّ مقدمي العروض نسقوا         ذلك أنّ تطابق  :  ثبوت تبادل املعلومات    -
)   جديد  (5مواقفهم لتقاسم احلصص ، وهو ما يشكّل خرقا من املدعى عليهم للفصل             

 من  30اسبة العمومية والفصل     من جملّة احمل   100من قانون املنافسة واألسعار وللفصل      
 واملتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية فضال    2002 ديسمرب   17 املؤرخ يف    3158األمر عدد   
 . من الّة اجلنائية139عن الفصل 
 

امللف ال   وإزاء هذه اإلدعاءات متسكت الشركات املنسوب إليها اإلتفاق بأنّ         
فيد وجود إتفاق صريح بينها وأنّ ما نسب        يتضمن أي سند مكتوب أو غري مكتوب ي       

إليها ال يعدو أن يكون جمرد توازي يف التصرف وال عالقة له بوجود إتفاق ضمين بني                 
األطراف املدعى عليها بل يرجع أساسا إىل شدة املنافسة بينها و إىل خربا الطويلة يف                
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روض املالية لكلّ مشارك    يضاف إىل ذلك إنكشاف الع    .  ميدان صناعة قنوات البوليتيالن   
خالل فتح العروض بالنسبة لإلستشارة األوىل الذي متّ مبشاركة مجيع األطراف، وهو أمر    
جيعل من كلّ شركة مسامهة بعرض صلب اإلستشارة الثانية قادرة على التكهن ولو               

 أن  م املدعى عليه  أمجعفيما خيص النقل    و.  نسبيا بالعروض اليت سيقدمها منافسوها     
 وأنّ   على أساس الكلغ، ألنّ شاحنة النقل تقاس بطاقة محولتها وزنا           كلفته يتم  احتساب

املزودين يلجؤون إىل الناقلني اخلواص الذّين يطبقون أسعارا متقاربة جدا إن مل تكن               
 .متطابقة

وبناء على ذلك إستخلص املدعى عليهم أنّ أقوال العارضة جمرد إستنتاجات فردية           
 دف التفصي من مسؤوليتها فيما يتعلق بالتأخري احلاصل يف إسناد احلصص             قامت ا 

وإلخفاء إخفاقها يف دراسة سوق قنوات البوليتيالن موضوع الصفقـة           4 و   3 و   1عدد  
و اليت شهدت أسعار املواد األولية فيها إرتفاعا تصاعديا طيلة مدة الصفقة إىل جانب               

 . الفترةإرتفاع سعر صرف اليورو خالل نفس 
 

وإزاء هذه اإلدعـاءات املتضاربة انطلق الس من التذكيـر بأنّ تكريس املسـاواة           
 17املؤرخ يف     3158 من األمر عدد     7 يعد طبقا للفصل     و ضمان املنافسة بني املشاركني    

 و املتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية من أهم القواعد و املبادئ احلاكمة             2002ديسمرب  
 الصفقات العمومية و أنّ خرق هذه القواعد عند إبرام الصفقة العمومية يؤول إىل              إلبرام

 .بطالن هذه األخرية
وبعدما إستقر له إعتبار املنافسة عنصرا الزما إلبرام الصفقات العمومية ، إلتفت              

 من قانون املنافسة واألسعار فذكّر بانه وفقا ألحكـامه       )  جديد    (  5الس إىل  الفصل     
 اليت يكون   االتفاقيات الصرحية أو الضمنية    التحالفات و     متنع األعمال املتفق عليها و     "

، مثّ ذكّر مبوقفه املستقر على إعتبار أنه يدخل ضمن          "موضوعها أو أثرها خمال باملنافسة      
تلك الصور حالة اإلتفاقات الضمنية أو الصرحية بني املشاركني يف الصفقات العمومية             

يت من شأا أن حتد من املنافسة كاللّجوء إىل تقدمي أمثان غري حقيقية، أو عروض                 وال
 . تغطية حتى تفوز بالصفقة املؤسسة أو املؤسسات اليت اختارها املتحالفون
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مثّ خاض الس يف معطيات الدعوى وما أدىل به أطرافها من وثائق فالحظ أنّ               
 اإلستشارة الثانية مقارنة    ل بالترفيع يف األسعار خال    الشركات الثالث املدعى عليها قامت    

.                                                                            % 20باإلستشارة األوىل وأنّ نسبة اإلرتفاع فاقت يف كلّ احلاالت 
 

ء ذلك الترفيع مل    وألنّ قول املدعية بأنّ إتفاقا بني الشركات املشار إليها كان ورا          
يتأيد بأي أثر مكتوب، فقد خلص الس إىل أنّ األمر بات يقتضي منه البحث يف مدى                
وجود إتفاق ضمين، مث أفصح عن جه يف البحث عنه بأنه مرتبط بعنصر أساسي وهو                

 .األسعار وأنه يتحتم لذلك توضيح مكونات السعر النهائي املقترح يف طلب العروض

 
ص هذا السعر النهائي فقد ضبطه الس بأن حصره يف السعر املعملي وفقا     وخبصو
 :للتحليل التايل 

+ السعر املعملي   :   ضبط الس السعر النهائي املقترح يف طلب العروض كما يلي             -
 . جممل األداءات املوظّفة+ سعر النقل 

 
-          لس من ذلك أنّ السعر املعملي يعدن األساسي للسعر النهائي إذ      إستخلص ااملكو

عناصر +  اليد العاملة   +  املواد األولية   :   من هذا األخري، مثّ ضبطه كما يلي         %98ميثّل  
 .هامش الربح  +أخرى 
 
 أخرج الس تكاليف النقل من مكونات الكلفة اجلملية لإلنتاج ملّا إعترب أنها تشكّل              -

 للسعر املعملي و لألداءات للتوصل للسعر النهائي         تكلفة إضافية تضاف بصفة مستقلّة    
 .املقترح 
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وبعد أنّ حصر السعر املرجع الذي يتعين البحث يف ما إذا كان موضوعا لإلتفاق              
املدعى به، إلتفت الس إىل التقارب يف األسعار املقترحة من الشركات املدعى عليها              

ود تواطىء بينها وأنه حباجة ملزيد تدقيق النظّر فيه         فذكّر أنه ال يكفي يف ذاته للقول بوج       
على ضوء بقية املؤشرات وما تضمنته بنود الصفقة ذاا للحسم يف ما إذا كان األمر                 
ينىبء عن نية يف تقاسم السوق أو كان جمرد تواز يف السلوك أملته معطيات موضوعية ال                

 . دخل للشركات املدعى عليها فيها
 

ا هلذه املؤشرات أقر الس بأنه ال جمال للتغاضي عن معطيات الزمة للقطع             وتطبيق
 :بوجود إتفاق بني األطراف املشاركة يف الصفقة من عدمه ، وتتمثّل يف ما يلي

 من كراس الشروط اإلدارية اخلاصة بالصفقة موضوع        13ما تضمنه الفصل     -
صول إالّ على حصتني فقط من      النزاع من أنّ العارض الواحد ال ميكنه احل        

 . دون غريها3أو احلصة  4 و 2 و 1ضمن احلصص 
 ما تضمنه طلب العروض واالستشارتان األوىل والثانية من شروط تقتضي أن            -

. تكون األسعار ثابتة وغري قابلة للمراجعة مدة صالحية العرض ونفاذ العقد           
ة حتسبا إلرتفاع سعر    وهو أمر كان يدعو إىل الترفيع يف األسعار املقترح          

البترول بصفة متواصلة وهو إحتمال كان يف زمن إعداد العروض ملحا وأكيدا 
 .بالنظر إىل واقع سعر النفط يف األسواق العاملية

أنّ موضوع الطلب العمومي هو توفري قنوات من نوع البوليتيالن وهي مادة              -
املشتقة بدورها من مادة " اإلتيالن"من مادة %  100 مشتقة بنسبة بتروكيمياوية

Naphta      لت        .  اليت تسخرج من النفط اخلامة قد سجوأن أسعار هذه املاد
إرتفاعا متواصال خالل فترة طلب العروض مما إنعكس على مستوى الكلفة            

 .اجلملية وأثّر على مستوى األسعار املعملية املقترحة 
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 إىل رفض الدعوى لعدم ثبوت       و إنطالقا من تطبيق تلك املؤشرات خلص الس       

 .اإلتفاق بني الشركات املشاركة يف الصفقة 
 

وقد توصل الس إىل تلك اخلالصة بإتباع منهج القضاء عموما يف التوصل إىل              
 :ومعلوم أنّ هذا املنهج يقوم على ثالثة مراحل. احللّ ملا يعرض عليه 

 
  إستعراض القاعدة، -

  عرض وقائع النزاع، -

 . تطبيق القاعدة على وقائع النزاع -
 

وخلّصها الس يف أنّ التواطؤ بني العارضني الذّي حتجره قواعد            :   القاعدة –  أوال
املنافسة إنما خيص حاالت الترفيع املتعمد يف العروض املالية مع اإليهام بوجود تنافس بني           

ا يعلم مبقتضاه كلّ طرف منها       األطراف املعنية والذّي يكون مبناه تنسيق خفي بينه        
األسعار املقترحة من البقية بغاية اإلستفادة من عروض التغطية للحصول على احلصة              

 . املقصودة من العروض دون سواها وبالثّمن الذّي إتفقوا عليه
 
 

وجاء فيها قول الس بأنه ال جدال بني األطراف يف أنّ فرز             :   وقائع النزاع    -  ثانيا
 عقب اإلستشارة األوىل والذّي متّ مبحضر أطراف ممثّلة عن الشركات املدعى             العروض

عليها، وما دأبت عليه من تنافس يف طلبات عروض مشاة قد جعل مقترحاا املالية               
              ة األطراف مبا يقصي أية من احلصص املتنافس عليها مكشوفة لبقيسبة لكلّ حصبالن

 . على تلك املعطياتإحتمال للتفاهم بينها للحصول 
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خلص الس إىل أنه طاملا ثبت أنّ الشروط        :   تطبيق القاعدة على وقائع النزاع       –  ثالثا

اليت أقرا الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه وخاصة منها شرط عدم مراجعة              
فة إىل   من كراس الشروط اإلدارية اخلاصة إضا       13األسعار والشرط الوارد بالفصل      

إرتفاع أسعار البترول املتزامن مع فترة اإلستشارة الثّانية مع إطّالع كلّ شركة من               
الشركات املدعى عليها على عروض األطراف األخرى خالل اإلستشارة األوىل قد             
سامهت بصورة حامسة يف تقارب األسعار اليت تقدمت ا، فإنّ القول بتواطىء تلك               

ص املعروضة ال يكون مستندا إىل مؤشرات قوية وكافية         الشركات للحصول على احلص   
 . إلثباته ، األمر الذي يتعين معه رفض الدعوى

 
 

 :عقود اإلمتياز و التمثيل التجاري احلصري: الفقرة الثّانية

 
 

 بقضيتني أثريت فيهما مسائل تتعلّق بإبرام عقود        2006تعهد الس خالل سنة     
على األوىل فقه قضائه السابق القائم على املؤاخذة فقط على          توزيع حصري، ولئن طبق     

 ، فإنه كان    2005   جويلية 18العقود املربمة قبل تنقيح قانون املنافسة واألسعار بتاريخ         
أكثر جتديدا يف قراره الثّاين الصادر يف هذه املسألة وذلك بأن أقر لزوم الترخيص هلذا                

ول التنقيح املشار إليه حيز التنفيذ كما كشف عن         الصنف من اإلتفاقات حىت بعد دخ     
 .نيته يف عدم مؤاخذة من ال حيصل على ذلك الترخيص حني ينتفي عنه ركن اإلختيار

 
 :2006 جوان 22تاريخ الصادر فيها قرار الس ب 5179 القضية عدد

 
 جمال  تعهد الس يف هذه القضية بشكاية رفعتها إليه شركة تونسية خمتصة يف            

توزيع مواد التجميل والعطورات الرفيعة وذكرت فيها أنها كانت تتعامل مع شركة              
  حيث 2004أجنبية من خالل توزيع عالمتها بالسـوق التونسية وذلك إىل ـاية سنة 
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 بقطع التعامل التجاري معها على أساس أنّ سياستها التجارية           أعلمتها هذه األخرية    

امل مع مروج وحيد وحصري بالسوق التونسية وأنّ إختيارها قد وقع على            تقتضي التع 
ومتسكت الشركة املدعية بأنّ قطع التعامل التجاري معها بصفة فجئية فيه           .  موزع آخر   

خرق لقواعد املنافسة وأنّ إخراجها من سوق العطورات الرفيعة احلاملة للعالمة املذكورة            
ى شركة أخرى أضر ا بعدما ركّزت كافّة اآلليات الالزمة          وحصر عرضها وبيعها لد   
 .حلسن رواج تلك البضاعة

 
وقبل اجلواب على مجلة املسائل املطروحة عليه كان لزاما على الس أن يضبط              
بدقّة السوق املرجعية املعنية باملمارسات املثارة ألنّ شكوى املدعية كانت تقوم أساسا             

ى حلول بديلة للتزود باملواد اليت كان يوفّرها هلا صاحب العالمة           على صعوبة العثور عل   
 .األجنبية قبل قراره بإيقاف التعامل معها

 
وضمن هذا اإلطار ذكّر الس بفقه قضائه السابق خبصوص ضبط السوق              
 املرجعية وتركيزه على مفهوم اإلستبدال، فجاء يف ذلك قوله أنّ السوق املرجعية املعنية             
يف القضية الراهنة هي سوق العطورات الرفيعة، وأنّ منتوجات السوق املذكورة ال ميكن             
إستبداهلا بالعطورات العادية اليت تنتمي رغم إشتراكها معها يف االستعمال إىل سوق              

وأنّ مفهوم  .  أخرى، حبكم إختالف املستهلكني وفارق السعر واجلودة وشهرة العالمة         
نافسة يعرف بكونه اإلمكانية املخولة لكلّ منتفع أو مستعمل          اإلستبدال يف قانون امل   

إلستبدال منتوج معين بآخر يوفّر له نفس احلاجة أو على األقل نسبة قوية منها، إالّ أنه                 
ميكن ملنتوجني متجانسني عدم اإلنتماء لنفس السوق مثل الرخام واجلليز أو احلذاء              

. ق على العطورات العادية والعطورات الرفيعة      العادي واحلذاء الرياضي وهو ما ينطب      
ضرورة أنّ هذه األخرية تشكّل سوقا خاصة ا، إذ تتميز بكوا ذات جودة عالية وذات           

  .أسعار مرتفعة نسبيا ويقع توزيعها وفقا لعالمة مشهورة
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وبعد أن إستقر للمجلس ضبط السوق املرجعية وفق ما ذكر وفرغ من تناول حق              

رف األجنيب يف قطع عالقته التجارية باملدعية، خاض يف حق ذلك الطّرف يف إرساء              الطّ
 من قانون   5تعامل جتاري حصري بالبالد التونسية خالل املدة اليت كان خالهلا الفصل            

 .املنافسة واألسعار يشترط بشأنه ترخيص الوزير املكلّف بالتجارة
 

    ونسيركة التومبا أنّ نائب الش        جاريمثيل التلوع يف عقد التة املنسوب إليها الض
                ،  فاق احلصريت من وجود اإلتلس بالتثبأنكر وجود ذلك العقد ، قام ا احلصري

       تني موجودتني بامللف2005 فيفري   04األوىل بتاريخ   :  فاستنتجه من مراسلتني إلكتروني 

سسة املالكة للعالمة األجنبية إىل      موجهتني من املؤ   2005 فيفري   09لثانية بتاريخ    ا و
الشركة املدعية تعلمها فيهما بأنها تعتمد سياسة تتمثّل يف التعامل مع موزع وحيد يف               
     .  كلّ بلد مبا يف ذلك تونس، وأنها قد إختارت غريها موزعا وحيدا لكلّ عالماا بتونس

 
        عامل التلس من سالمة هذا التت اعلى ضوء قانون     بعد ذلك تثب احلصري جاري

أنّ تاريخ التعامل بني املزود األجنيب املالك للعالمة         املنافسة واألسعار ، وإنتهى إىل       
موزع وحيد وحصري لعالماته بالسوق      والشركة التونسية الواقع إختياره عليها ك      

 املتعلّق  1991ة   لسن 64التونسية كان سابقا للتنقيح الواقع إدخاله على القانون عدد           
 2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60باملنافسة واألسعار مبقتضى القانون عدد      

 التنصيص صراحة على إخضاع العقود احلصرية للترخيص        5والذي حذف من الفصل     
املسبق ، وبالتايل خلص الس إىل أنّ القانون املنطبق  يف قضية احلال هو القانون عدد                 

  .  سالف اإلشارة 2005 لسنة 60 قبل تنقيحه بالقانون عدد 1991  لسنة64
 

املنطبق على الوقائع موضوع الدعوى كان ينص على أنه         )    قدمي    (5نّ الفصل   وأل
متنع عقود اإلمتياز والتمثيل التجاري احلصري إالّ يف حاالت إستثنائية يرخص فيها الوزير 

لس املنافسة، ويف ظلّ غياب الترخيص املشار إليه،          املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي جم     
مل يكن هلما احلق يف عقد إتفاق على متثيل         فقد إستخلص الس أنّ الطّرفني املشار إليهما      
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الثّاين لألول حصريا بالسوق التونسية لترويج العطورات الرفيعة ، وقضى بناء على ذلك             
ئة األعمال املخلّة باملنافسة وتسليط خطية مالية       بإعتبار املمارسة موضوع الدعوى من ف     

إلزامهما بنشر منطوق القرار على نفقتيهما بصحيفتني        على الشٍركتني املشار إليهما ك    
  .يوميتني
    

  : 2006 ديسمرب 29 بتاريخ 51106: القرار الصادر يف القضية عدد
 

شك لبيع  يف هذه القضية أثريت لدى الس دعوى متسك فيها صاحب ك             
بأنه كان عرضة ملمارسات خملّة باملنافسة صادرة عن مؤسسة خمتصة            الصحف واالّت 

يف توريد وتوزيع اإلصدارات الصحفية األجنبية تتمثّل يف فرض إجراءات ردعية عليه             
قصد ثنيه عن التزود لدى مؤسسات أخرى وذلك مبوجب عقد رابط بينهما متضمن              

 .ة آضطر إىل اإلذعان إليهالقيود خملّة باملنافس
 

وقد ثبت للمجلس من النتائج اليت أفضى إليها التحقيق يف القضية أنّ املدعى عليها 
فرضت على أصحاب األكشاك مبناسبة اإلتفاق معهم على تزويدهم بالصحف واالّت           

رغمتهم على  األجنبية اليت توردها ، اإللتزام جبملة من شروط التوزيع اليت تعتمدها و أ             
 واليت منها باخلصوص التزود لديها حصريا مقابل          قبوهلا دون مناقشتها أو تعديلها     

 . اإلنتفاع جبزء من األرباح اليت تغنمها من حماصيل البيع

  

غري أنّ عقد التوزيع احلصري املعروض على الس يف هذه القضية كان يكتسي              
 أي  1990 يف إبرام العقد املذكور يف سنة        خصوصية مل يسبق أن عرضت عليه، وتتمثّل      

 املتعلّق باملنافسة واألسعار ،     1991 جويلية   29 املؤرخ يف    64قبل صدور القانون عدد     
 .وإن كان قد تواصل  يف الزمن بعد دخول ذلك القانون حيز التنفيذ

 

قد و.  ولذلك كان لزاما على الس أن يبدأ بفض مسألة تنازع القوانني يف الزمن            
 :توصل إىل حلّ هلذه املسألة ميكن تفصيله يف ثالث نقاط
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عند تنازع القوانني يف مادة العقود يتم تطبيق القانون القدمي على             :  املبدأ   -
العقود اليت نشأت حتت طائلته واليت ال زالت يف طـور التنفيذ ، وذلك عمال              

 .تسبةعدم رجعية القوانني وتكريسا لنظرية احلقوق املك مببدإ
حالة القانون اجلديد الذي يكون متعلّقا بالنظام العام ، مثلما           :   إستثناء املبدإ  -

هو الشأن بالنسبة لقانون املنافسة واألسعار بآعتباره من القوانني ذات الصلة            
بالنظام العام اإلقتصادي واليت يستوجب تطبيقها فورا وبداية من دخوهلا حيز           

نفيذ ، على الوضعيمن التة يف الزة املمتدات القانوني. 

 4ما تضمنته الفقرة    :  تربير إخضاع املسائل املتعلّقة باملنافسة حلكم اإلستثناء       -
يكون باطال بطالنا "من قانون املنافسة واألسعار من أنه ) جديد (5من الفصل 

مطلقا حبكم القانون كلّ إلتزام أو إتفاق أو شرط تعاقدي يتعلّق بإحدى              
 ".رسات احملجرة بالفقرتني األوىل والثّانية من هذا الفصلاملما
 

 

وطبقا لذلك أقر الس بأنّ عقد التوزيع احلصري املربم بني الطّرفني خيضع إىل              
 5 من الفصل    1قانون املنافسة واألسعار منذ صدوره ، وطبق عليه ما جاء بالفقرة              

فق عليها واإلتفاقيات الصرحية أو     من ذلك القانون اليت حجرت األعمال املت       )  جديد(
الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمالّ باملنافسة واليت تؤول إىل احلد من دخول               
مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرة فيها، وإستخلص من ذلك بأنّ               

ت األجنبية  آستغالل املدعى عليها سيطرا املطلقة على سوق توزيع الصحف واالّ          
إللزام املوزعني على التعامل معها حصريا ومنعهم من ترويج البضاعة اليت يستوردها              

 املذكور بآعتباره ميثّل ممارسة خملّة       5منافسوها ، يكون متعارضا مع أحكام الفصل         
 .باملنافسة
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اءات كما أضاف الس أنه خالفا لبعض التشاريع األجنبية اليت وضعت عدة إعف           

ختص بعض األصناف من اإلتفاقات ، فإنّ القانون التونسي ولئن أقر بعض اإلستثناءات             
من نفس  )  جديد  (6سالف اإلشارة إليه وذلك صلب الفصل       )  جديد  (5ألحكام الفصل   

القانون ، فإنه أخضعها إىل إجراء الترخيص من لدن الوزير املكلّف بالتجارة بعد                
مبا    عليه وجوبا، وهو ما مل يثبت أنّ طريف القضية قد حصال          آستشارة جملس املنافسة    

 . يف إتفاق خملّ باملنافسةيكونان معه ضالعني 
 

وما يالحظ يف هذا اال هو أنّ الس كان يف قضائه السابق يكتفي ذا                 
املستوى من النظر ليقضي بإدانة األطراف املنخرطة يف إتفاقات توزيع حصري دون              

لى الترخيص املستوجب، غري أنه إختار يف هذه القضية أن يكون أكثر انتباها             احلصول ع 
 .إىل طبيعة العالقة الرابطة بني طريف اإلتفاق وذلك حبكم اإلختالل الفادح للتوازن بينهما

 

ذلك أنّ وقائع القضية ودراسة السوق قد أثبتتا أنّ الشركة املدعى عليها كانت يف   
ومن مثّة فإنّ املدعي ومن     .  ارية لسوق توريد وتوزيع النشريات األجنبية       مرتلة شبه إحتك  

 . كانوا يف مثل وضعيته مل يكونوا ميلكون سوى اإلذعان ملشيئتها أو اإلنقطاع عن النشاط
 

ولذلك أقر الس بإنعدام أي خيار آخر للمدعي غري اإلنصياع ملشيئة الطّرف             
ق أو اخلروج منها ، وإستخلص من ذلك أنه من غري الوارد             األقوى املتحكّم يف السو   

 .مؤاخذته على إمضائه لإلتفاق املذكور نظرا لعدم توفّر ركن اإلرادة
 

   :اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة: الفقرة الثّالثة
 يف قضيتني أثريت فيهما ممارسات تتعلّق باإلفراط يف  2006نظر الس خالل سنة     

وقد قضى يف األوىل برفض الدعوى يف حني أقر بتوفّر       .  هيمنة إقتصادية  إسـتغالل مركز  
أركان تلك املمارسة يف القضية الثّانية مضيفا ملعايري تقديرها عنصرا مأخوذا من وجوب             

 .أن يقترن اإلفراط يف إستغالل مركز اهليمنة بأثر يلمس بالسوق املرجعية
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  :2006 جوان 22 تاريخلس ب الصادر فيها قرار ا5192 عدد القضية

تعهد الس بشكوى تقدمت ا شركة خمتصة يف بيع اآلالت اإللكترونية              
والكهرومرتلية وذكرت فيها أنها تقدمت بإذن تزود إىل إحدى املؤسسات املختصة يف             

 أنّ  صناعة هذه اآلالت قصد مدها بقطع الغيار الضرورية املتعلّقة مبمارسة نشاطها،  إالّ            
الشركة املدعى عليها مل تستجب هلذه الطلبيات األمر الذّي ترتبت عنه خسائر مادية              
تكبدا الطّالبة من أجل هذه املماطلة، واملتمثّلة خاصة يف فقدان ثقة حرفائها بسبب               

 .تعذّر الوفاء مبا التزمت به جتاههم
 

ها يعرضها للمؤاخذة ضرورة     أقدمت عليه املدعى علي    ماأنّ  ب  وقد متسكت املدعية  
 األمر الذي   أنّ اإلمتناع عن البيع هو إحدى حاالت اإلستغالل املفرط لوضعية اهليمنة           

 . من أجل األفعال املنسوبة إليهاامقاضايربر 
 

نشاطها يف توريد   يتمثل   شركة صناعية    غري أنّ املدعى عليها ردت بأنها      
 قيمة مضافة مثّ تبيعها      إعطاءهاتتوىل تركيبها و  مكونات اآلالت الكهرومرتلية اليت      

 تروجيها بالسوق، و هكذا فإنّ قطع الغيار اليت توردها           لّىللشركات التجارية التي تتو   
بالتايل ال جيوز هلا أن تتولّى      و وتصنيع األجهزة    لتركيبمعدة حسب التصاريح اجلمركية     

لقوانني لللقوانني اجلمركية من جهة و    بيعها للشركة املدعية ألنّ ذلك سيشكّل خمالفة         
  .املنظّمة للتجارة من جهة أخرى

 
ضمون م خاصة من     و من مؤيدات الدعوى  جوابا على ذلك تثبت الس       و   

 فتبين له أنّ هذه األخرية ال متارس         السجلّ التجاري املتعلّق بالشركة املدعى عليها      
 ها موضوع نشاط  وضوع الدعوى بل أنّ   نشاطـا يتعلّق بإنتاج أو توزيع قطع الغيار م        

قبل  قيمة مضافة إعطائها تركيبها و لغايةيقتصر على توريد مكونات اآلالت الكهرمرتلية   
،  تروجيها بالسوق  لّى للشركات التجارية اليت تتو     بيعها يف شكل آالت ألكترونية     

 .ع املطلوبةوإستخلص من ذلك أنها كانت حمقّة يف رفض طلب املدعية تزويدها بالقط
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 خمالفة اقتصادية حني     أي  املدعى عليها مل ترتكب    ركةشال  كما أضاف الس أنّ   

، ضرورة أنّ    و الكهرومرتلية املطلوبة   نيةقطع الغيار اإللكترو  ب املدعية   تزويدمتنعت عن   آ
 واملتعلّق بتجارة   1991 جويلية   1 املؤرخ يف    44 من القانون عدد     7أحكام الفصل   

 مينع عليها بصفتها منتجة للآلت الكهروبائية و األلكترونية تعاطي جتارة توزيع             التوزيع
 . قطع الغيار باجلملة أو بالتفصيل

 
وإستخلص من ذلك إنتفاء عناصر اإلفراط يف إستغالل اهليمنة اإلقتصادية على            

 .الشركة املدعى عليها ، وقضى بناء على ذلك برفض الدعوى لتجردها
 

  : 2006 ديسمرب 29 الصادر فيها قرار الس بتاريخ 51106دد القضية ع
 

 إنطلقت وقائع هذه القضية بشكاية تقدم ا صاحب كشك لبيع الّات واجلرائد           
وقد جاء بالقضية أنّ . ضد مؤسسة معروفة وخمتصة يف توريد وتوزيع الدوريات األجنبية        

لتابعني للشركة املذكورة والذين كانوا يتولّون      العارض كان عضوا بشبكة من املوزعني ا      
توزيع خمتلف اإلصدارات الصحفية األجنبية اليت توردها من اخلارج، وأنّ تلك الشركة            
ملّا عاين أعواا مبحلّ العارض جملّة مل يتزود ا منها اتخذت ضده عدة إجراءات ردعية               

ومطالبته بالترفيع يف مبلغ الضمان   ثالثة أياممتثّلت باخلصوص يف التوقف عن تزويده طيلة 
كما أضاف العارض   .  األصلي املودع لديها وذلك خالفا ملا ينص عليه العقد املربم بينهما          

أنّ املدعى عليها كانت ترفض تسلّم األعداد املنسية من عناوين االّت والصحف اليت ال 
عار تقلّ عن أسعارها األصلية رغم مرور       يتوصل إىل بيعها دون أن تسمح له ببيعها بأس        

وقد رأى املدعي يف تلك التدابري إخالال بشروط العقد         .  فترة زمنية على تاريخ إصدارها    
الذي يربطه باملدعى عليها فضال عن كوا تسببت له يف تعطيل نشاطه وأجربته على               

 .اإلقالع عن التعامل مع مزودين آخرين سواها
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ى عريضة الدعوى دفعت املؤسسة املدعى عليها بأنّ سبب التدابري           ويف ردها عل  

 عرض عناوين أجنبية غري مرخص فيها وامتناعه عن     مدهاملتخذة إزاء العارض يتمثّل يف تع     
التعريف وية مزوده ا وهو ما رأت فيه تصرفا خطريا استوجب منها توقيف التزويد               

الم علما بالعملية مع القيام بالتحريات الالّزمة إىل حني التأكّد وإحاطة اإلدارة العامة لإلع  
من سالمة تلك النشريات واستيفائها لشرط اإليداع القانوين الذي ختضع له مجيع               

وفيما يتعلّق مبطالبتها العارض بالزيادة يف مبلغ       .  اإلصدارات اليت تؤمن توزيعها يف السوق     
بأنّ الضمان هو مبلغ مايل يتماشى وقيمة املبيعات الشهرية        الضمان، أفادت املدعى عليها     

يدفعه كلّ موزع كتسبقة لغرض تغطية املخاطر املنجرة عن عدم االستخالص وعلى هذا             
األساس وباعتبار تطور رقم معامالت املدعي معها قررت الزيادة يف املبلغ املقدم من طرفه 

عمليات التزويد اراة لفائدته ومتّ تطبيقه على        وقد سبق القرار املذكور تاريخ إعادة        
أما بالنسبة ملوقفها املتعلّق برفض تسلّم األعداد املنسية، فقد أفادت الشركة             .  دفعتني

املدعى عليها بأنّ العمل مبثل هذا اإلجراء من طرفها ال يتم إالّ يف حالة العود من طرف                 
    د يف العديد من الكرات عدم إرجاع هذه األعداد رفقة ما مل يقع بيعه الوكيل عندما يتعم

ويف نفس السياق بررت املدعى عليها عدم       .  من عناوين، وهو ما حصل مع املعين باألمر       
مساحها  للوكالء ببيع األعداد القدمية اليت توجد حبوزم مبا تقتضيه الشروط املستوجبة              

تزاماا جتاه مجيع األطراف املتدخلة ملمارسة املهنة وحبرصها على عدم اإلخالل مبختلف ال     
من ذلك أنها تتولّى خالص الناشرين واملزودين األجانب وإمتام التحويالت املالية              
لفائدم على أساس املبالغ املستخلصة من حماصيل البيع الفعلية فقط وكذلك الشأن              

 اليت تقوم بإمتامها بعد     بالنسبة إلجراءات التسريح الديواين املتعلّقة بالوضع لالستهالك       
جتميع حصيلة ما مل يقع بيعه من خمتلف اإلصدارات لدى خمتلف الوكالء ومعاينتها               

 .   بواسطة عدل تنفيذ وذلك قبل إتالفها حبضور مصاحل الديوانة
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 إلتفت الس إىل النظام القانوينّ لتوريد         وتعقيبا منه على أقوال الطّرفني،     
 وأنها معفاة من دفع     احلريةه أنّ املصنفات املذكورة تورد حتت نظام        النشريات، فتبين ل  

حرية املعلوم الديواين عند التوريد، وخبصوص إجراءات نشرها أكّد خضوعها ملبدأ             

 حبيث ال ختضع إلجراءات اإليداع القانوين سوى النشريات واالّت اليت تنتج            الصحافة
 . زيع ااين بالبالد التونسيةيف اخلارج وتعرض للبيع أو للتو

 
فأوضح أنها   وبعد ذلك، خاض الس يف بيان السوق املرجعية وخصائصها            

سوق توزيع الصحف واالّت األجنبية اليومية منها والدورية، وهي سوق تنتمي           تتعلّق ب 
ارج بوصفها تقوم بتوريد هذه اإلصدارات من اخل       "  الشركة التونسية للصحافة  "إليها  

مستعينة، لغرض توزيعها بالبالد التونسية، بشبكة من املوزعني ممن تربطها معهم للغرض            
عالقة تعاقدية ختضع لعدة شروط يتم مبوجبها تزويدهم بصفة حصرية، كما تسلّم هلم              

 . املنشورات حتت نظام اإليداع وتسترجع األعداد اليت مل يقع بيعها
 

 جانب منه على عمليات تصدير مصدرها اخلارج،         وألنّ األمر كان يتوقّف يف    
 قاعدة املعطيات اإلحصائية املتعلّقة بعمليات التجارة اخلارجية         فقد رجع الس إىل   

 2002وإستخلص منها أنّ حجم املعامالت هلذا الصنف من الواردات بلغ خالل سنة              
يتم إجنازها خالل    ألف دينار وبين أنها كانت أقلّ قيمة          7603 ناهزت   قيمة مجلية 

من "  الشركة التونسية للصحافة  " حصة    كما تثبت الس من    السنوات الست األخرية ،   
 تلك الواردات وتبين له أنّ أقلّ نسبة حصلت عليها خالل تلك الفترة كانت يف حدود                

82 %. 
 واستنادا إىل املعطيات سالفة الذّكر، خلص الس إىل مالحظتني كان هلما تأثري           

 :يف وجه الفصل يف القضية 
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 املدعى " الشركة التونسية للصحافة" إنّ حترير هذا الصنف من الواردات مل مينع -

 . بسوق تصدير تلك النشرياتشبه احتكاريةتتبوأ مكانة  أن عليها من
 إنّ بعض الشركات املنافسة للمدعى عليها قد مجدت نشاط التوريد الذي              -

ة وجيزة بعد أن عجزت عن تطوير حجم تعاملها مع بعض الناشرين               تعاطته لفتر 
 . األجانب واضطرت لقطع التعامل معهم

 
غري أنّ تلك املعطيات مل تكن سوى مالحظات موضوعية جماهلا واقع السوق              
املرجعية، لذلك فإنّ الس مل يكتف ا، بل مد نظره إىل أبعد من ذلك باحثا عن 

سرت للمدعى عليها اإلنفراد بتزويد السوق املذكورة يف ظلّ شبه          األسباب اليت ي  
 . غياب للمنافسة فيها

 

يف سبيل ذلك عاد الس إىل منهجه الذي طبقه يف كلّ مرة تعلّق فيها األمر                و  
بنظره يف ثبوت عناصر اإلفراط يف إستغالل مركز هيمنة إقتصادية ، ويقوم هذا املنهج               

 عنصرين ال يغين أحدمها عن اآلخر ومها توفّر عنصر اهليمنة من جهة على البحث يف توفّر
. وإقتران ذلك الوضع من جهة أخرى مبمارسات هدفها تعطيل نشاط املنافسني بالسوق           

وقد ذكر الس يف ذلك بأنّ النظر يف ما ينسبه املدعي إىل الشركة املدعى عليها                  
     ثبت من املركز الذي حتتلّه هذه األخرية ضمن سوق         يستدعي من زاوية قانون املنافسة الت

توزيع الصحف واالّت األجنبية اليومية منها والدورية، ويف حال ثبوت مركز اهليمنة             
يف جانبها متحيص سلوكها يف السوق إزاء منافسيها وشبكة املوزعني وما إذا كان               

وذلك يف ضوء ما كان لذلك      يتشكّل منه أو من بعضه إفراط يف آستغالل مركز اهليمنة           
 .السلوك من أثر على حرية املنافسة والسري العادي للسوق املذكورة
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وللتثبت من العنصر األول عاد الس جمددا إىل دراسة السوق فوجدها ناطقة             
بأمهية احلصة الراجعة إىل املدعى عليها ضمن نشاط توزيع النشريات األجنبية وهي اليت             

من السوق املرجعية ، كما تدعم لديه            %  93 مبا قدره    2001لغت أوجها خالل سنة     ب
ذلك مبا ثبت من   أمهّية شبكة املوزعني الذين كانت تعتمد عليهم والذين يقدر عددهم                
حبوايل مخسمائة موزع ، وقد كان ذلك يف نظره كافيا للفصل بأنّ تلك املؤسسة كانت               

 .هيمنة قوي على السوق املرجعية املذكورةحتتلّ بال جدال مركز 
 

وألنّ عنصر اهليمنة على السوق ال يشكّل يف حد ذاته خرقا لقواعد املنافسة ما مل               
يقترن بثبوت قيام املؤسسة املهيمنة مبمارسات من شأا أن تؤول إىل عرقلة السري                

 يف حاجة إىل التمعن يف      الطبيعي لقواعد املنافسة أو إزاحة املنافسني، فقد كان الس         
 . املمارسات املنسوبة إىل املؤسسة املدعى عليها ومتحيصها من زاوية مبادئ املنافسة

  

ويف هذا السياق ثبت له من معطيات السوق أنّ املدعى عليها ورغم حترير التوريد   
ل توريد  يف أواسط التسعينات متكّنت من احملافظة على وضعيتها شبه االحتكارية يف جما           

أما بالنسبة لباقي املوردين فقد إنقسموا إىل      .  وتوزيع الصحف واالّت األجنبية بأصنافها    
بعضهم مل يكن أكثر من جمرد ذوات تتكفّل بالتوريد حصريا حلساب إحدى            :  قسمني  

دور النشر والصحافة ، أما بعضهم اآلخر فقد إختص يف توريد بعض املصنفات األدبية              
لعلمية، ويف كلّ األحوال فإنه قد تعذّر على املنافسني احلقيقيني للشركة املدعى عليها             وا

مزامحتها بسبب ما فرضته قصرا على شبكة موزعيها من عدم التعامل معهم ، مما دفع                
 . أغلبهم إىل مغادرة السوق

 

ية ما  وعلى هذا املستوى كان مطروحا على الس أن يبين موقفه من مدى شرع            
فرضته املدعى عليها على شبكة وكالئها من عدم التعامل مع سواها ألنّ ذلك كان                
الوسيلة األقوى لسد السبيل دون وجود مزامحة جدية هلا يف سوق توزيع النشريات               

 .األجنبية
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وقد متسكت يف هذا اإلطار بأنّ ما كان يربطها بوكالئها هي عقود وكالة تبيح               
ليهم اإلقتصار على ترويج الدوريات والصحف اليت يتزودون ا دون           هلا أن تفرض ع   

 .سواها وبإعتماد الشروط املضمنة بالعقود املربمة معهم 
 

 غري أنّ الس كان له رأي خمالف إعتمد فيه وجهة نظر قانون املنافسة الذي               
 .يعتمد باألساس على املعايري اإلقتصادية 

تبار أنّ املدعي ميارس نشاطه بوصفه تاجرا حرا بدليل أنه          ويقوم هذا الراي على إع    
تولّى اإلستثمار بنفسه يف نقطة البيع اليت ميارس ا نشاطه وحتمل مبفرده مجيع النفقات               
املتعلّقة بالتجهيزات الضرورية لتوزيع الصحف واالّت ، فضال عن أنه كان يوجه              

 ويتحمل كلفة العناوين اليت مل يتم بيعها إذا مل يتولّ            طلبات التزويد إىل املدعى عليها    
إرجاعها خالل املدة احملددة وفقا للنظام والتقاليد املعمول ا يف هذا القطاع يف أغلب               
 .دول العامل ، وهو ما يؤول إىل إعتباره الطّرف الذي يتحمل املخاطر التجارية ولو جزئيا

 

 اال فقد أضاف الس أنه يف كلّ األحوال         وحسما لكلّ جدل ممكن يف هذا     
آستقر الرأي فقها وقضاء على أنه حتى يف صورة حتمل املزود جلميع املخاطر التجارية ،               
فإنّ قانون املنافسة ينسحب على تلك العالقة القائمة بني الطّرفني ، كلّما آستعمل املزود              

على املوزع اإللتزام بعدم التعامل مع أي       سيطرته على السوق ومركزه املهيمن ليفرض       
 . مزود من املزودين اآلخرين ، بغية إقصائهم ومنعهم من دخول السوق

 
ويف هدي ما سبق ، عرض الس ما كان يعاب على املؤسسة املدعى عليها مبينا               

 بوقف  سلوكها مع موزعيها املتمثّل يف إلزامهم بالتعامل معها حصريا وديدهم           أنّ  
تزويدهم بالصحف واالّت األجنبية إن هم تعاملوا مع غريها قد أدى إىل إزاحة بقية               

 تكريس سياسة اإلنفراد بالتوريد والتوزيع بالسوق الداخلية          املنافسني ومكّنها من  
للصحف واالّت األجنبية وتضييق اال على شركات أخرى ملمارسة النشاط يف             

 .حرة وشفّافة ظروف تنافسية 
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 مع دور النشر     كما أضاف أنّ سلوكها املذكور قد أتاح هلا اإلنفراد بالتعامل          
األجنبية وآحتكار توريد وتوزيع نشرياا بالسوق الداخلية بعد انقطاع منافساا عن            
النشاط بالسوق الداخلية ، من ذلك حال املؤسسة اليت أجرب املدعي على قطع التزود               

نتيجة للضغوط اليت مارستها عليه املدعى عليها متعلّلة لتربير تصرفاا ، بعدم              ديها  ل
استيفاء تلك االّت لشرط اإليداع القانوين واحلال أنها غري مسؤولة عن أعمال               

 يف  حتلّ حملّ السلط العمومية   اآلخرين وال حيق هلا بالتايل أن تنصب نفسها رقيبا أو أن            
 .  سائل الردعية أو الزجرية جتاه الذين ال حيترمون إجراءات اإليداع القانوينآتخاذ الو
 

وبعد ذلك، خاض الس يف تبعات ذلك السلوك وما أفضى إليه من إطالق يد              
املؤسسة املدعى عليها يف سوق توريد وتوزيع الصحف واالّت األجنبية، وإستخلص            

 :منه مالحظتني 
 

ية شبه اإلحتكارية هي اليت أوعزت إىل املدعى عليها بالتوقّف           أنّ هذه الوضع   -
عن تزويد املدعي بالصحف واالّت األجنبية بصفة مفاجئة لكوا كانت مطمئنة إىل             
إنعدام أي خيار له غري اإلذعان لشروطها حبكم أنه ال يستطيع اللّجوء إىل مزود آخر،                

 . السوقبعد أن جنحت يف إخراج منافسيها من
 

 أنّ السعي إىل اإلبقاء على تلك الوضعية هو الذي دفع بالشركة املدعى عليها              -
إىل آتخاذ إجراءات ردعية جتاه كلّ من حياول اخلروج عن هيمنتها على السوق                
والتعـامل مع مزودين آخرين، من ذلك تعمدها منع املدعي من بيع األعداد القدمية               

امها بالترفيع يف مبلغ الضمان بصفة مشطّة وغري مربرة ودون أن            بأسعار منخفضة وقي  
يشمل ذلك اإلجراء كافّة املوزعني اآلخرين، فضال عن التوقّف عن تزويده بناء على              

 .شبهات جمردة وغري ثابتة
 

وبناء على كلّ ما تقدم، إنتهى الس إىل خالصتني كانتا أساسا حلكمه بإعتبار ما 
 . من قبيل املمارسات املخلّة باملنافسة عرض على نظره
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فصرح من جهة أنه لئن كان من حق املدعى عليها رفض آسترجاع األعداد               
أو غري املباعة بعد آنقضاء أجل معقول أو اإلقتصار على تزويد املوزع يف حدود " املنسية"

ن بيع العناوين القدمية    الكميات اليت تعود على تسويقها، فإنه ال جيوز هلا منع املدعي م            
بأمثان منخفضة من شأا أن تستقطب فئة أخرى من احلرفاء ، طاملا أنها تستخلص مثنها               
كامال وأنه يبقي على جزء من هامش رحبه ، وطاملا أنّ هذه السوق هي سوق حرة                  

   .ومفتوحة

 
ا يف إستغالل كما أكّد الس بأنّ ما أقدمت عليه الشركة املدعى عليها يعد إفراط         

               ر تسليط عقوبة مالية عليها مع توجيه األمر إليها بالكفة هيمنة، األمر الذي يربوضـعي
 .عن املمارسات املذكورة وإلزامها بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يوميتني

 
 :وضعية تبعية إقتصاديةاإلفراط يف استغالل : ةبعارالفقرة ال

 بقضيتني أثريت فيهما مسائل تتعلّق       2006نة  تعهد جملس املنافسة خالل س     
باإلفراط يف إستغالل وضعية تبعية إقتصادية، وقد قضى يف األوىل بإنعدام أركان هذه              

 .املمارسة ، يف حني إنتهى به األمر يف القضية الثّانية إىل احلكم باإلدانة
 

 :2006 جوان 22الس بتاريخ قرار الصادر فيها 5179 القضية عدد    
تعهد الس يف هذه القضية بعريضة صادرة عن مؤسسة تونسية خمتصة يف توزيع             

 ملمارسات خملّة باملنافسة من قبل شركة أجنبية كانت         العطورات الرفيعة تضمنت تعرضها   
 يف جمال توزيع مواد التجميل والعطورات احلاملة لعالمتها         1995منذ سنة    تتعامل معها 
لسوق التونسية وذلك قبل أن تعلمها هذه األخرية بقطع التعامل التجاري            التجارية با 

معها على أساس أنّ سياستها التجارية أصبحت تقتضي التعامل مع مروج وحيد               
 .وحصري وأنها إختارت للغرض شركة أخرى لتتولّى توزيع كافّة منتوجاا
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الل بتوازن السوق التونسية لتوزيع     وعند تناوله ملا ينسب للمؤسسة األجنبية من إخ       
العطورات الرفيعة ومواد التجميل ، رجع الس إلـى اإلطار التشريعي املنظّم هلذه              

"... من قانون املنافسة واألسعار فبين أنه ينص على أنه          )  جديد(  5املسألة ، وهو الفصل     
فيها أحد احلرفاء أو املزودين ممن ال       مينع اإلستغالل املفرط لوضعية تبعية إقتصادية يوجد        

وميكن أن تتمثّل حاالت    .  تتوفّر هلم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات         
اإلستغالل املفرط لوضعية تبعية إقتصادية خاصة يف االمتناع عن البيع أو تعاطي بيوعات             

فرض شروط متييزية أو قطع     أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو            
العالقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتارية              

 ". جمحفة 
 

و لتطبيق تلك األحكام على وقائع النزاع املعروض عليه ذّكر الس مبا جرى عليه              
ن عمله من أنّ التثبت من الوضعية املذكورة يقتضي النظر يف مدى تظافر عنصري               

 .   التبعية اإلقتصادية واإلفراط يف استغالهلا متالزمني مها وجود حالة

 
وبالنسبة حلالة التبعية اإلقتصادية قدر الس أنها تتشكّل من حتالف عناصر ينشأ            
عن اجتماعها وضع التاجر يف حالة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على                

تتمثّل هذه العناصر يف شهرة عالمة املزود وحجم نصيبها يف نشاطه وما جينيه من أرباح و  
السوق ومدى تأثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزع أو املؤسسة احلريفة               
                جهة أخرى على أن ال يكون مرد ة من أيأو خدمات مشا د مبوادواستعصاء التزو

 ضرورة أنّ التبعية تعبر عن حالة خضوع        ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجارية،      
 .مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي

 
 
 

وبالتمعن يف قول الس املشار إليه أخريا يتبين أنه ال يأخذ بأي من تلك العناصر               
 من  5مىت توفّر منفردا ، بل ينبغي للقول بوجود حالة تبعية إقتصادية على معىن الفصل               



 71 

األسعار أن تتوفّر العناصر األربعة جمتمعة ، حبيث أنه يكفي ختلّف أحدها      قانون املنافسة و  
 .للقطع بعدم وجود تلك احلالة مبا يغين عن التثبت من ركن اإلفراط يف إستغالهلا

 
ويف صورة احلال خلص الس من تطبيق تلك املعايري ومن دراسة السوق وكافّة             

صر مل تكن متوفّرة ذلك أنّ العالمة الراجعة         األوراق املظروفة بامللف أنّ تلك العنا      
للمزود األجنيب وإن كانت تشكّل عالمة مشهورة، إالّ أنّ املبيعات املتأتية منها مل متثّل               

 % 20يف أوج التعامل واستقرار العالقات التجارية مع الشركة التونسية املدعية أكثر من 
ضاف إىل ذلك ما ثبت من امللف أيضا من أنّ          ي  من إمجايلّ رقم معامالت هذه األخرية     

             ع أجنيبا من منتوجات جممج منتوجات عالمات أخرى وأنّ مبيعاعية كانت ترواملد
 قد كانت غالبة يف رقم املعامالت الذي حقّقته بنسبة وصلت إىل 2004آخر خالل سنة    

 . يف املائة74حدود 
 

 التونسية مل تكن يف وضع تبعية        وإستنادا إىل ذلك قضى الس بأنّ املؤسسة       
 .إقتصادية إزاء الطّرف املدعى عليه

 
   :2006 نوفمرب  16 الس بتاريخقرار  الصادر فيها 5198  القضية عدد

 
ميع أصناف  جلمالك حملل بيع    تعهد الس يف هذه القضية بشكاية تقدم ا إليه           

وغريها أنه يتعامل مع املدعى عليها      وجاء فيها     الدهن ومشتقّاته املعدة لطالء السيارات،      
 غري أنها إنقطعت  .  من املزودين للحصول على املواد األولية الالّزمة ملزاولة نشاطه            

وبشكل فجئي و غري مربر عن تزويده باملواد األولية بدعوى رفضه إبرام اتفاق حصري              
 .منذ عدة سنواتمعها لترويج عالمتها فقط دون غريها رغم تعامله معها 

  
 

وبإحالة عريضة الدعوى على الشركة املدعى عليها أجابت على لسان نائبها بأنها            
همة ختليط الدهن مثّ بيعـه للحرفاء عرب تزويده باملواد األسـاسية          مبعهدت للمدعي   قد  
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 و باملعدات الالّزمة لذلك و بقرص إلكتروين و بطيقة تتضمن التركيبات الكيمياوية             
عالمتها ، غري أنها    جلميع ألوان الدهن اليت تصنعها و حباويات و علب فارغة حتمل             

" 700د  " اخنفاضا هائال يف شراءات املدعي من الدهن األبيض نوع           بعد فترة   الحظت  
 مقارنة بنفس الفترة من سنة      2005 خالل الستة أشهر األوىل من سنة        %  80وصل إىل   
2004    ا أثار شكوكها خاصة و أن اللّون األبيض يستعمل يف إنتاج العديد من األلوان           ، مم

 .األخرى و أن املدعي يقوم بتخليط مواد دهن تابعة لشركات منافسة هلا
 
 لدى  ه سبب اخنفاض حجم مشتريات    وقد رد املدعي على ذلك بالتأكيد على أنّ        

طلب إضافة إىل    تقلّبات السوق ومقتضيات العرض و ال      املدعى عليها يعود إىل   شركة  ال
 . رغبة احلرفاء يف اقتناء نوع معين من الدهن دون غريه

 
وتعقيبا منه على أقوال الطّرفني بادر الس باإلستناد إىل السوق املرجعية فحددها            

إىل عدة فروع منها دهن      تنقسم   صناعة الدهن حسب استعماالته   ذاكرا يف ذلك أنّ     
 دهن معدات الطريق   و  اآلالت واألجهزة البحرية   دهن و  دهن هياكل السيارات   واملباين  

كما أضاف مستعينا مبا رسخ لدى أهل اخلربة        .  دهن اخلشب  و دهن اآلالت الصناعية  و
تعرض إىل  تأنّ دهن هياكل السيارات هو الذّي يستعمل إلصالح السيارات اليت              ب

 حوادث سري و اصطدام وذلك من طرف أصحـاب الورش ووكـالء بيع السيـارات           
و نوام و من مصلحي اهلياكل و أنه يتميز خباصيات تفرده عن بقية أنواع دهن                  

أقرته جلنة اموعة    مثلما   السيارات و مشتقاته وخاصة منها دهن السيارات حديثة الصنع        
 جملس  وما قضى به    1995 جويلية   12  املؤرخ يف     IV/33.802األوروبية يف قرارها عدد     

 .2000 أفريل 4 املؤرخ يف 8 قراره عدد املنافسة الفرنسي يف
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 يشمل  فذكر أنه دهن هياكل السيارات    وصف خصائص     مث أمعن الس يف      
 باإلعتماد على أحد    يتم  ه توزيع  وأنّ   الدهن التحليلي و دهن األكريليك     مها   نوعني

 :مسلكي التوزيع التاليني
عن طريق جتّار التوزيع    إعداد أنواع الدهن يف معامل اإلنتاج مثّ تسويقها           -

 .املختصني يف بيع قطع غيار السيارات

مد تاجر التوزيع باملعدات الالّّزمة للخلط و بقرص إلكتروين و بطاقة تتضمن             -
التركيبات الكمياوية جلميع ألوان الدهن و بعلب فارغة حتمل عالمة املصنع و املواد               

ينيا خبلطه املواد األولية بكميات مضبوطة      األولية لكي يتوىل اإلستجابة لطلب احلرفاء ح      
 .و حسب طريقة معينة

 
و قد مهد ذلك ألن يتقصى الس إطار العالقة اليت كانت تربط طريف النزاع              
قبل تفاقم اخلالف بينهما ، فتبين له أنّ املدعى عليها هي شركة خفية اإلسم، يتمثّل               

لدهن و نشاطها الثّانوي يف صناعة الدهن        نشاطها األصلي يف جتارة اجلملة ملواد ا       
ج .ب.ب"وامللمع و مشتقّاته، و هي متثّل كـذلك عالمتني جتاريتني أجنبيتني مها             

 ".أمرون للمواد املضادة للصدإ"و" للدهن و مشتقاته
  

 ألف  30 وخبصوص موقعها من السوق فقد تبين أنها تتولّى تزويده حبوايل            
اكل السيارات عرب استرياد املواد األساسية من املصنع         وصفة جلميع أنواع دهن هي    

، على أن تتولّى بيعها للموزعني املعتمدين لديها قصد         "ج للدهن ومشتقاته  .ب.ب"
خلطها حينيا وفق طلبات احلريف وباإلعتماد على مقاييس فنية و علمية حمددة بعد              

عها يف علب حتمل عالمة     متكينهم من املعدات والتقنيات الضرورية للغرض، و وض       
 ".ج.ب.ب"
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موضوع الدعوى  بعد أن إستقر له وصف السوق وآلياا، إلتفت الس إىل            و 
 اعتبار أنّ اإلفراط يف استغالل وضعية       يف مثل هذه الصور من       عليه عمله   دأب فذكّر مبا   

حالة التبعية  تبعية اقتصادية يقتضي النظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود             
 .اإلقتصادية واإلفراط يف استغالهلا

  
 : يف وجود حالة التبعية اإلقتصادية  

 تتشكّل  إنطلق الس من موقفه املستقر بالتأكيد على أنّ حالة التبعية اإلقتصادية          
 إحدى املؤسسات يف حالة خضوع إزاء       عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع     عدة   من تظافر 

رى هلا نصيب هام يف السوق املرجعية وحتظى عالمتها أو منتوجاا بسمعة             مؤسسة أخ 
مرموقة ومتتلك نسبة حمترمة يف رقم معامالت املؤسسة املسيطر عليها اليت يستعصى عليها             

 على أالّ يكون مرد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته            التخلّص من تلك الوضعية ،    
 .التجارية
  
لك التعريف الذي سبق للمجلس تبنيه مبناسبة نظره يف قضايا            لعلّ فائدة ذ  و   

 ، هو أنه يسهل به التثبت من وجود التبعية اإلقتصادية           2005عرضت عليه خالل سنة     
 .من خالل النظر يف توفّر عناصرها عنصرا تلو اآلخر

 
 "ج.ب.ب" عالمة   دراسة السوق أنّ  فبخصوص شهرة العالمة ثبت للمجلس من       

 واليت تروج حتت امسها دهن هيـاكل السيارات من         املدعى عليها ستغلّها الشركة   اليت ت 
نوع األكريليك ، هي عالمة ذات صيت ورواج كبريين يف العامل من ذلك أن جممع                 

 بالواليات املتحدة األمريكية يشغل 1883العاملي الذي يعود تكوينه إىل سنة       "  ج.ب.ب"
 بلدا وأن سيارتني على ثالث سيـارات       21 ألف شخصا مـوزعني على      30حوايل  

مصنعة بأمريكا الشمـالية و أوروبا تستفيد من خربة وتقنيات هذا امع يف جمال دهن              
السيارات و حتتلّ هذه العالمة يف تـونس املرتبة الثّــانية من حيث كمية توريـد              

 .املـواد املكونـة هلـا
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رجعية فقد ضبطه الس يف حدود      وخبصوص نصيب املدعى عليها من السوق امل      
 ".أ.ب.ج" باملائة كما أضاف أنه يبوئها املرتبة الثانية بعد عالمة 20
 

أما نصيب املدعى عليها يف رقم معامالت املدعي فقد تبين أنه كان يتراوح بني               
 .2004 و 2003 باملائة خالل فترة التعامل املستقـر يف سنيت 78 باملائة و 99
 

نطالقا من ذلك خلص الس إىل أنّ املدعي كان يوجد إزاء الشركة املدعى               وإ 
عليها يف وضعية تبعية إقتصادية، ولذلك كان عليه البحث يف مدى وجود إفراط يف                

 .إستغالل تلك الوضعية 
 
 :يف مدى توفّر اإلفراط يف إستغالل وضعية التبعية اإلقتصادية   

لدعوى دفعت املدعى عليها بأنّ سلوكها إزاء املدعي كان         يف ردها على عريضة ا    
من الدهن األبيض مما أثار     مشترياته  اخنفاض  راجعا إىل تراجع رقم معامالته معها و       

 .يقوم بتخليط مواد دهن تابعة لشركات منافسة هلابأنه ربما كان شكوكها 
  

يها يف املمارسة املنسوبة    وألنّ هذا العنصر هام يف إثبات أو نفي ضلوع املدعى عل          
. إليها، فقد كان رد الس عليه مقدمة الزمة لبناء يقينه باحللّ املتعين األخذ به يف القضية 

لذلك فإنّ أول ما تفحصه الس هو الدافع احلقيقي الذي جعل الشركة املدعى عليها               
 إذا كانت وراءه مربرات موضوعية تتوقّف عن تزويد املدعي حباجته من املواد األولية وما

 .أو نية مبيتة منها إللزامه بالتعامل معها دون باقي املزودين بالسوق
 

ويف هذا السياق تبين للمجلس من املعطيات و العناصر املظروفة مبلف القضية أنّ             
ملا متسكت رقم املعامالت الذي حقّقته الشركة املدعى عليها مع املدعي مل يتقلّص خالفا          

 ، يف حني أنه بلغ      2004 و   2003 ألف دينار خالل سنيت      250به، إذ استقر يف حدود      
 و هو رقم كان     2005 ألف دينار خالل األشهر الست األوىل من سنة           200حدود  

باإلمكان أن يتعدى رقم املعامالت املسجل بينهما خالل السنوات الفارطة بنسبة كبرية            
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جارية بينهما ولو أنها مل تنقطع فجئيا إثر آنتهاء السداسي األول           لو تواصلت العالقة الت   
 .من هذه السنة بفعل الشركة املدعى عليها

  
وبعد أن اوى املربر الواقعي لسلوك املدعى عليها، إلتفت الس إىل تربيره              

إنه وحيث عالوة على ذلك ف    "القانوينّ فوجده منعدما أيضا، وقد جاء يف ذلك قوله             
الشيء يربر األساليب اليت توختها تلك الشركة يف حماولتها فرض حد أدىن من                 
املشتريات على املدعي وذلك يف غياب عقد ينص على تلك اإللتزامات و يكون مرخصا            

 1991 لسنة   64 من القانون عدد     6الفصل  فيه من الوزير املكلف بالتجارة على معىن         
إىل تراجع  "  أنتار كولور "عار، األمر الذي جيعل آستناد شركة       املتعلّق باملنافسة و األس   

املعامالت التجارية مع املدعي لتربير قطع عالقتها التجارية معه غري مستند إىل أي سبب              
موضوعي". 

 
وإىل هذا احلد، توصل الس إىل نفي ذريعة إخنفاض مشتريات املدعي من املدعى              

غري أنه كان عليه أيضا     .  ه األخرية قرارها باإلنقطاع عن تزويده     عليها واليت بررت ا هذ    
أن جييب على دفع آخر أثري لديه خبصوص قيام املدعي بتخليط الدهن األبيض الراجع               

 .لشركات منافسة باملواد امللونة الراجعة للطّرف املشتكى به
 

تها برأي أهل اخلربة،    وألنّ هذه املسألة فنية حبتة، فقد إستأنس الس يف معاجل          
 . معتمدا ما جاء  بتقرير فين مظروف بامللف ومعد من خبري يف هذا اال 

 
وقد جاء يف ذلك التقرير أنّ دهن السيارات املتداول يف السوق التونسية من نوع              

وأنّ لكل عالمة دهن ممثل جتاري وحيد         أكريليك اليصنع يف تونس وإمنا يتم إسترياده      
مصنعي   لية التوريد و التوزيع على النحو الذي يراه مناسبا وبالتايل فإنّ             يقوم بعم 

السيارات هم من حيدد ألوان السيارات و يعطيها أرقاما مرجعية، وهم من يقوم باألحباث   
الالزمة لتحديد التركيبات املثلى من املواد األولية للحصول على هذه األلوان ليتم بعدها             

األلوان شبه النهائية اليت يتم آستريادها ختتلف من         أنّ   تجاريني ا ، كما   إعالم املمثلني ال  
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مصنع إىل آخر، ويكمن هذا اإلختالف يف العديد من العناصر ومنها القدرة على التلوين              
والكثـافة و اخلثارة و املادة الصلبة ، مما جيعل خلط لون عالمة دهن مع عالمة أخرى                 

تطلب دراية كبرية باملسائل الفنية الدقيقة املتعلقة بتصنيع دهن         شبه مستحيل، ألن ذلك ي    
وقد خلص التقرير   .  السيارات وحيازة معدات خمربية متطورة ال تتوفّر لدى جتّار التوزيع           

خلط الدهن األبيض القاعدي مع ملونات أخرى عدى تلك اليت          إىل أنه ليس باإلمكان     
 .تنتمي إىل نفس العالمة

     
اء على تلك اخلالصة تسنى للمجلس تفنيد ما تذرعت به املدعى عليها من أنّ              وبن 

املدعي كان يعمد إىل خلط منتوجاا مبواد دهنية أخرى، وتأكّد له أنّ إقدامها على                
 .إيقاف تزويده باملواد األولية مل يكن له أي مربر

 
ع إقدام املدعي على تنويع      و مبا أنّ تصرف املدعى عليها ذا الشكل قد تزامن م          

مصادر تزويده باملواد األولية ، للتخلّص من حالة التبعية اليت يوجد فيها إزاء املدعى                
عليها، فقد وجد الس يف ذلك ما يفسر أسلوب التهديد الذي انتهجته هذه األخرية               

 إبرام عقد حصري    معه و املتمثّل يف قطع العالقة التجارية بينهما إن مل ميتثل لرغبتها يف            
معها، مثّ مبادرا بإيقاف تزويده بصفة فعلية واحلال أنّ رقم املعامالت املسجل بني               
الطرفني مل يتقلّص رغم ارتفاع نسبة نصيب العالمات األخرى املنافسة لشركة               

 .أنتاركولور يف رقم معامالته
 
 

ا ذلك تسببت يف شلّ     وخالصة لكلّ ما تقدم، وطاملا أنّ الشركة املذكورة بصنيعه         
نشاط املدعي الذي أصبح يتحمل عبء خمزون املواد األولية غري القابلة للخلط مع               
عالمات أخرى نظرا حلالة التبعية اإلقتصادية اليت يوجد فيها، فقد إنتهى الس إىل أنّ ما               

ة إقتصادية تبعيإفراطا يف استغالل وضعي عى عليها يعدة، وقضى من أجل أقدمت عليه املد
 .ذلك بتسليط عقوبة مالية عليها مع توجيه أمر إليها بالكف عن تلك املمارسات
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 :إعادة البيع باخلسارة : الفقرة اخلامسة 

 
 يف أي قضية يتعلّق     2006خالفا للسنوات املاضية، مل ينظر الس خالل سنة          
قابل بت يف ملف يتعلّق      موضوعها بتطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض ، غري أنه يف امل           

 16بإرتكاب خمالفة إعادة البيع باخلسارة ، وقد كان ذلك مبناسبة قراره الصادر بتاريخ              
  .4172القضية عدد  يف 2006نوفمرب  

                      
             عني باجلملة ضدزاع يف قيام الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة املوزمتثّلت وقائع الن

يف أسعار    6 %التخفيض إىل حدود     ناسبة إليها تعمد     ت توزيع األدوية  إحدى شركا 
يف مرحلة توزيعها باجلملة     الربح اخلام املوظّف عليها      األدوية واملواد الصيدلية واحلال أنّ    

 وذلك دون إحتساب     من سعر الشراء   8.7 % قد حدد بـ     على صيدليات البيع بالتفصيل   
وختفيضات الدفع اليت كانت    عليها بعنوان مصاريف االستغالل     األعباء املالية احملمولة    

وبذلك إعتربت املدعية أنّ الشركة املذكورة      .  التابعة للقطاع     تسندها لبعض املؤسسات  
 تتولّى البيع باخلسارة دون أن حتقّق أرباحا معتمدة على ما كان البعض من                 كانت

  أووعة على غريها من املؤسسات املنافسة هلاتسهيالت يف الدفع ممن مينحه هلا من    مزوديها
، كما أضافت الغرفة النقابية املدعية أنّ مثل        متويل تسنده هلا حبجم يفوت قدراا املالية      

،  معها يف ارتكابه    مزودوها ذلك التصرف سواء صدر عن املدعى عليها مبفردها أو تورط         
 يعيق استقرار   ها فضال عن كونه   فالسإنما يتسبب على املدى القصري واملتوسط يف إ        

 .  من حرية املنافسة داخلها وحيد السوق

 

وجوابا على ما جاء بعريضة الدعوى ورد الشركة املدعى عليها وعلى ما أدلت              
به الصيدلية املركزية للبالد التونسية الواقع إدخاهلا يف القضية، بادر الس بالرجوع إىل             

سوق توزيع األدوية واملواد      املعنية باملمارسات املثارة فضبطها يف         السوق املرجعية 
 يف الصيدلة عالوة عن      البيع باجلملة والتوزيع   الصيدلية باجلملة اليت تنتمي إليها مؤسسات     

 .الصيدلية املركزية للبالد التونسية
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الناشطة ا  عدد الذّوات    مثّ قام الس بتحليل معطيات تلك السوق فتبين له أنّ           
 مؤسسة موزعة على كامل أحناء اجلمهورية وأنها تتولّى تزويد الصيادلة              49يبلغ  

 صيدلية ليلية إىل جانب اهلياكل      181   صيدلية عادية و   1354املمارسني البالغ عددهم    
 من األدوية واملواد الصيدلية     95 %  اإلستشفائية اخلاصة، مسامهة بذلك يف تدفّق حوايل      

 .  عملية توزيع يف اليوم6000 مبعدل
 

كما تعرض الس لوضع الصيدلية املركزية فذكر أنها مؤسسة عمومية ذات             
صبغة صناعية وجتارية خاضعة إلشراف وزارة الصحة العمومية وأنها تتميز عن باقي              
            ا تسهر على تزويدهم باألدوية املستوردة من اخلارج وببقيعني باجلملة بكوة املوز

              ها ختتصا املنصوص عليها بالقانون كما أناملستلزمات اليت تدخل يف إطار مشموال
 . بالتزويد احلصري لفائدة اهلياكل الصحية العمومية املدنية منها والعسكرية

 
 الذّوات املوزعة لألدوية واملواد الصيدلية باجلملة أفاد الس بأنها تتزود وخبصوص
املركزية للبالد التونسية واملخابر احمللية لصنع األدوية واملواد الصيدلية،          لدى الصيدلية   

ذاكرا يف هذا الصدد أنّ الصيدلية املركزية توجد يف وضعية احتكار على مستوى التوريد              
 من جمموع واردات األدوية ، وبالتوازي يتولّى صناعة وإنتاج          99 %وتستأثر بأكثر من    
جلّها على ملك اخلواص بينما تساهم الدولة يف رأس          خمربا   27صيدلية  األدوية واملواد ال  

 . مال مؤسسة وحيدة يف حني ينشط خمرب وحيد حتت نظام التصدير الكلّي
 

أما خبصوص الشركة املدعية فقد عاد الس إىل رقم املعامالت الذي استطاعت            
يدلية املركزية للبالد    مع كلّ من الص     2004 إىل   2002حتقيقه خالل السنوات من      

التونسية واملخابر احمللية لصنع األدوية واملواد الصيدلية ، ليستخلص منه أنها مل تكن حتتلّ              
 .باقي الصيادلة املوزعني باجلملةمرتبة متقدمة من ضمن 
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وبذلك متهدت للمجلس كافّة معطيات اخلوض يف املمارسات املثارة، ففصل            
 : جوابا على ثالث مسائلالقول فيها ملتمسا 

مارسات أفرزت منافسة مبنية    تعمدت الشركة املدعى عليها فعال القيام مب       هل   -
 .على التخفيض احف يف أسعار األدوية واملواد الصيدلية 

 مدى صحة ما كان ينسب إىل املدعى عليها من احلصول على  متويل من                 -
الت يف الدفع أو الديون حبجم يفوق قدراا         مزوديها بصفة منفردة عن طريق التسهي     

 . املالية مبا جعلها تنتهج طريقة البيع باخلسارة دون ربح جتنيه أو فائدة للمستهلك
 حتليل سلوك املدعى عليها وأثره يف إنشاء حالة من عدم التكافؤ بني مجيع                -

 . الس هذه املؤسسةاملتعاملني يف السوق أو تسببه على املدى القصري واملتوسط يف إف
 

 .  وجوابا على مجلة تلك املسائل قسم الس نظره يف الدعوى إىل فرعني
 

 تعرض الس إىل مسألة البيع باخلسارة فإنطلق مما هو ثابت           فضمن الفرع األول  
من ملف القضية من أنّ املدعى عليها وإن كانت تسند فعال ختفيضات جتارية على                

دون إالّ أنّ تلك التخفيضات بقيت      فائدة صيدليات البيع بالتفصيل     مبيعات األدوية ل  
السقف القانوين هلامش الربح احملدد هلا، وإستنتج من ذلك أنها تكون قد ختلّت فقط عن               

 .قدر معين من الربح بالنسبة للمبيعات املذكورة
  

ا يف صعوبات   وبرأي الس فإنّ هذا السلوك وإن تسبب للشركة املدعى عليه          
مالية فرضت عليها اللّجوء إىل طريقة اخلالص املؤجل ملشترياا امعة لدى مزودا              
األوىل الصيدلية املركزية للبالد التونسية وكذلك طلب االنتفاع بإجراء جدولة الدين، إالّ     

 بالفصليها  أنه مل يفض ا إىل ارتكاب خمالفة اقتصادية تتوفّر فيها األركان املنصوص عل            
 . من قانون املنافسة واألسعار26
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 القيام بعملية   <<ذلك أنه طبقا للفصل املذكور فإنّ املخالفة ال تتوفّر إالّ  يف حالة              
إعادة البيع باخلسارة ملنتوج على حالته بسعر دون السعر احلقيقي لشرائه املنصوص عليه             

 املنصوص عليها بذات الفاتورة مضاف      بالفاتورة والصايف من كلّ التخفيضات التجارية     
 .>>إليه األداءات واملعاليم اليت خيضع هلا املنتوج عند البيع ومصاريف النقل إن وجدت 

 
وتأسيسا على ذلك إنتهى الس إىل عدم إدانة املؤسسة املدعى عليها، مستندا إىل             

ن تشكّل يف اآلن ذاته     املخالفات االقتصادية ال ميكن أ    ما جرى عليه عمله من اعتبار أنّ        
ممارسات خملّة باملنافسة إالّ مىت نتج عنها مساس بآليات السوق وتوازا أو كان هلا تأثري               
على حرية املنافسة فيها وذلك مىت ثبت أنّ مرتكبيها يستأثرون بنصيب وافر من السوق              

 .جيعلهم يف مركز هيمنة عليها
 

أنّ عناصر  من جهة    يثبت   الس أنه مل  وبتطبيق ذلك املبدإ على قضية احلال ذكر        
املخالفة اإلقتصادية كانت متوفّرة يف جانب املدعى عليها ، وأنّ رقم املعامالت الذي              

 ، مل يسمح هلا من جهة ثانية بأن         2004 إىل   2002استطاعت حتقيقه طوال السنوات من      
 .  ني كافّة املتدخلنيتستأثر بنصيب وافر يف السوق املرجعية اليت تشهد مزامحة شديدة ب

 
 خاض الس يف ما متسكت به املدعية من           الفرع الثّاين من الدعوى    وضمن

عامل تفاضلي بني املدعى عليها ومزودا الصيدلية املركزية للبالد التونسية،           وجود  ت  
ر يف ما   فذكّر مبوقفه القائم دائما على إعتبار أنّ التثبت من مثل هذه الوضعية يقتضي النظ             

ميكن أن يتشكّل عنها من تضييق يف جمال املنافسة داخل قطاع النشاط الذي ينتمي إليه               
الطّرفان املتداخالن والذي يؤول إىل إقصاء أحد املنافسني أو منع منافسني آخرين من              

 . الولوج إىل السوق املعنية
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            من    و لقـياس مـدى توفّر تلك الوضعية يف قضية احلال، إعترب ا ه البدلس أن
 كيفية التعامل التجاري القائم بني الصيدلية املركزية من جهة          الـرجوع مـن ناحية إىل     

وسائر حرفائها موزعـي األدوية باجلملة من جهة أخرى وذلك من حيث طرق الدفـع 
 املدعى عليها   و التـسهيالت ومن ناحية أخرى إىل الشروط اليت كانت تستوجبها على           

 .نفردةبصفة م
 

لصيدلية املركزية مع سائر املوزعني باجلملة، ثبت للمجلس أنها   فبخصوص تعامل ا  
كانت متنحهم اخليار بني إحدى طريقتني خلالص مشتريام امعة إما باخلالص باحلاضر   

كما ثبت له أيضا أنها كانت تفرض عليهم مجيعا خلالص          .  أو اخلالص مع تأجيل الدفع    
مية الدفع بواسطة صكوك يف اليوم اخلامس عشر من الشهر الذي يلي شهر مشتريام اليو

إصدار الفواتري، وأنه سعيا منها الستخالص مستحقّاا املتخلّدة بذمة احلرفاء الذين ميرون 
 وختضعهم  فقد كانت تنتهج سياسة موحدة تقوم على جدولة الديون        بصعوبات ظرفية   

لى مصادقة اللّجنة املكلّفة بالنظر يف مطالب إعادة         لعدة شروط من بينها احلصول ع      
 12 %جدولة الديون وتقدمي الضمانات اللّازمة مع توظيف نسبة فائدة عليها تساوي             

 . والتوقيع على اتفاقية تربم بني الطّرفني
 

أمـا خبـصوص تعاملها مع الشركة املدعى عليها ، فقد نفت الصيدلية املركزية              
نسية أن تكون أسندا أي إمتياز على حساب منافسيها ، متمسكة بأنه سبق             للبالد التو 
 حتصلت على ترخيص يقضي بإعادة جدولة ديوا وأنها تولّت يف وقت سابق             للمعنية أن 

تقدمي ضمانات لفائدة الصيدلية املركزية للبالد التونسية تتعلّق بتوظيف رهن من الدرجة            
لتجاري وكذلك تقدمي كفالة شخصية وبالتضامن لضمان       األوىل علـى كامـل أصلها ا      

 .ديوا
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 ضمن   من أنّ الشركة املدعى عليها مل تكن       وإعتـبارا لكلّ ذلك، وبعد أن تثبت      
أو غريها   الصيدلية املركزية للبالد التونسية   قائمة املوزعني باجلملة األكثر تداينا سواء جتاه        

 يف بعض األحيان على غرار غريها من املوزعني         ضوء تعرضها من املزودين احمللّيني، ويف     
 باجلملـة إىل إجراء إيقاف عمليات التزويد بسبب عدم خالص ديوا، قدر الس بأنّ              

 . إدعاءات العارضة كانت جمردة، وقضى من أجل ذلك برفض الدعوى أصال
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من قانون املنافسة واألسعار مثلما متّ تنقيحه بالقانون        )  جديد  (  11ينص الفصل    
ميكن للمجلس أن يتعهد    "   على أنه    2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60عدد  

رير يعده املقرر    املمارسات املخلة باملنافسة يف السوق و ذلك بناء على تق          تلقائيا بالنظر يف  
و يعلم رئيس الس بذلك الوزير  .العام و بعد إدالء مندوب احلكومة مبلحوظاته الكتابية

كما يتوىل الوزير املكلف    .املكلف بالتجارة و عند االقتضاء اهليئات التعديلية املعنية         
 ".بالتجارة اعالم الس باألحباث اليت تكون مصاحل الوزارة بصدد إجنازها

 

قا ملعايري احملاكمة العادلة واليت تأىب أن تقوم اهليئة اليت يرجع هلا حق إثارة               وتطبي
الدعوى أن تقوم هي ذاا بالبت فيها، فقد صدر النظام الداخلي لس املنافسة متضمنا              

 .قواعد اجرائية يتم التعهد على اساسها
 

         املذكور أن اخليظام الدن النه إذا حصلت للمجلس      ويف هذا اإلطار تضم
معلومات عن وجود ممارسات خملّة باملنافسة، يبادر املقرر العام بإعداد تقرير يضمنه              

 .عناصر اإلثبات األولية مثّ يرفعه إىل رئيس الس
 

 وإذا بلغ إىل علم الس وجود تصرفات من شأا اإلخالل باملنافسة، أو وردت             
ع اجلدية، فإنه ميكن لرئيس الس تكليف مقرر أو         عليه وثائق تفيد ذلك و تكتسي طاب      

ولرئيس الس أن يطلب    .  أكثر بالبحث فيها و موافاته بتقرير يف األجل الذي حيدده له          
 .من املقرر العام مده بتقرير معلّل حول تلك األفعال خالل أجل حمدد
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ة إحتواء التقارير املشار  كما تضمن النظام الداخلي يف موضع آخر أنه يف صور         
إليها على عناصر أو قرائن من شأا الكشف عن وجود ممارسات خملّة باملنافسة،               
حييل رئيس الس ذلك التقرير إىل مندوب احلكومة، لإلدالء مبلحوظاته الكتابية يف            

وميكنه إثر ذلك، تكليف إحدى الدوائر القضائية بالنظر فيها         .  أجل أقصاه شهر واحد   
و ال ميكن   .  آلختاذ قرار يف التعهد التلقائي من عدمه، و يكون ذلك حبجرة الشورى           

للدائرة القضائية اليت قررت التعهد التلقائي و لألعضاء الذين شاركوا يف اختاذ ذلك              
 .القرار، البت يف أصل القضيــة

 

الثة وتطبيقا لتلك األحكام أصدرت الدائرتان األوىل والثّانية للمجلس ث          
قرارات يف مادة التعهد التلقائي وذلك خبصوص مسائل خمتلفة مشلت قطاع توزيع               

معي البصرية والقطاع الساحملروقات وقطاع توزيع املشروبات الغازي  . 

 

 تناولت الدائرة األوىل    2006 اكتوبر   12تاريخ   الصادر ب  601ففي القرار عدد    
لصلة وذلك بناء على دراسة لواقع املنافسة بالسوق        قطاع توزيع احملروقات واملواد ذات ا     

املذكورة على ضوء العقود املربمة بني شركات توزيع احملروقات وأصحاب حمطّات             
 .اخلدمات التابعة هلا

 
وبناء على تضمن امللف ملؤشرات قوية على أنّ بعض تلك العقود كانت تنبئ              

الل مركز هيمنة على السوق      بوجود إفراط من أصحاب شركات النفط يف إستغ         
ظر يف املمارسات الواردة بامللفا بالند تلقائيائرة التعهرت الداملذكورة قر. 
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  اكتوبر 12تاريخ   الصادر ب  602كما تعرضت الدائرة األوىل يف قرارها عدد         

اسة  إىل حالة ختص قطاع إنتاج وتوزيع املشروبات الغازية وذلك بناء على در               2006
لواقع املنافسة بالسوق املذكورة يف ضوء اإلعالنات اإلشهارية الواقع القيام ا بوسائل             
اإلعالم املسموعة واملرئّية وببعض اجلرائد من قبل جممع شركة اجلعة بتونس والرامية إىل             

  30 ماي و    15تنمية مبيعاته من صنف من املشروبات الغازية خالل الفترة املتراوحة بني            
 وذلك بإستغالل حدث تنظيم كأس العامل لكرة القدم ودعوة املستهلك إىل            2006جوان  

 .مجع صنف من أغطية القوارير للمشاركة يف مسابقة بغاية احلصول على جوائز
 

غري أنّ الدائرة املذكورة وبعد دراسة امللف أصدرت قرارها بعدم التعهد               
 .باملمارسات الواردة به

 
 23تاريخ   الصادر ب  603ولت الدائرة الثّانية يف قرارها عدد       ومن جهة أخرى، تنا   

 اإلتفاقية الرابطة بني مؤسسة اإلذاعة و التلفزة التونسية و الوكالة الوطنية            2006  نوفمرب
للنهوض بالقطاع السمعي البصري من جهة و اجلامعة التونسية لكرة القدم من جهة               

 الوسائط السمعية و البصرية وذلك يف ضوء         أخرى واملتعلّقة حبقوق البث على كافة      
 . انعكاسها على واقع املنافسة يف القطاع املذكور

 
ويف ضوء ما تبين هلا من إحتمال وجود أنعكاس لتلك اإلتفاقية وملحقاا على              
ا بامللفد تلقائيائرة التعهرت الدة، قرياضيللمقابالت الر لفزيحسن سري سوق البثّ الت. 
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 51100 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 فيفري23   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     الغرفة الوظنية للمستشارين الجبائيينالغرفة الوظنية للمستشارين الجبائيينالغرفة الوظنية للمستشارين الجبائيينالغرفة الوظنية للمستشارين الجبائيين :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضــدضــدضــدضــد 

 """"ألفا تونس ألفا تونس ألفا تونس ألفا تونس " " " " و شركة و شركة و شركة و شركة " " " " ألفا كونساي ألفا كونساي ألفا كونساي ألفا كونساي " " " " شركة شركة شركة شركة     
 

  اإلستشارة اجلبائية :   القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
  ة األنترناتالقيام باإلستشارات جمانا بواسط:    موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  رفض الدعوى :   مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
غياب وسائل اإلثبات األولية ، عدم الرد على تقرير  :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

 .             ختم األحباث ، دعوى غري جدية 

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
تكون الدعوى حرية بالرفض مىت وردت العريضة خالية من وسائل اإلثبات             

 من وثائق امللف أي عنصر جدي من شأنه إقامة الدليل على أنّ             األولية ومل يربز  
املمارسات املتمسك ا كفيلة بأن تؤول إىل عرقلة آليات السوق وحتديد              

 . املنافسة فيها 
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 51101 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 فيفري23   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيينالغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيينالغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيينالغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضــدضــدضــدضــد 

و السيد محمد الجراية وشركة و السيد محمد الجراية وشركة و السيد محمد الجراية وشركة و السيد محمد الجراية وشركة " " " " ألفا أوديت ألفا أوديت ألفا أوديت ألفا أوديت " " " " شركة شركة شركة شركة     
 """"ألفا تونس ألفا تونس ألفا تونس ألفا تونس " " " " 

 

  اإلستشارة اجلبائية :   القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
  القيام باإلستشارات جمانا بواسطة األنترنات:    موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  رفض الدعوى :   مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
قرير غياب وسائل اإلثبات األولية ، عدم الرد على ت :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

 .             ختم األحباث ، دعوى غري جدية 

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

تكون الدعوى حرية بالرفض مىت وردت العريضة خالية من وسائل اإلثبات             
األولية ومل يربز من وثائق امللف أي عنصر جدي من شأنه إقامة الدليل على أنّ               

 آليات السوق وحتديد    املمارسات املتمسك ا كفيلة بأن تؤول إىل عرقلة         
 . املنافسة فيها 
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 5188 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 فيفري23   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     المكتب الجهوي لمنظّمة الدفاع عن المستهلكالمكتب الجهوي لمنظّمة الدفاع عن المستهلكالمكتب الجهوي لمنظّمة الدفاع عن المستهلكالمكتب الجهوي لمنظّمة الدفاع عن المستهلك :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
 

ضـــدضـــدضـــدضـــد 
 

 مزودي اللّحوم البيضاء بوالية زغوانمزودي اللّحوم البيضاء بوالية زغوانمزودي اللّحوم البيضاء بوالية زغوانمزودي اللّحوم البيضاء بوالية زغوان

 
  التزويد باللّحوم البيضاء :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 ل غري متكافئ بني املزود والبائعتعام :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  رفض الدعوى شكال :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
منظّمة الدفاع عن   ،  هيئات املستهلكني    ،   حلوم بيضاء :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

  .مجعية ، حق القيام  ، املستهلك
 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 
 29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64من القانون عدد    )  جديد    (11منح الفصل    .1

 واملتعلّق باملنافسة واألسعار هليئات املستهلكني القـائمة بصفة          1991  جويلية
 .قانونية ، حق القيام بالدعاوى أمام جملس املنافسة

 
 من النظام الداخلي ملنظمة الدفاع عن املستهلك أنه         30 الفصل   طاملا تضمن  .2

ال تشمل  يوجد يف كل مركز والية مكتب جهوي للمنظمة وأنّ مهمته              
يسترخص املكتب الوطين يف شأنه، فإنّ األعمال املتعلّقة          ذي  الالتقاضي  

بالتقاضي تبقى حكرا على املكتب الوطين و رئيس املنظّمة و لذلك فإنه ال ميكن       
 .للمكاتب اجلهوية مباشرة هذه املهمة
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 5180 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

  2006 فيفري23   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     معهمعهمعهمعهاألستاذ عادل بلهجالة ومن األستاذ عادل بلهجالة ومن األستاذ عادل بلهجالة ومن األستاذ عادل بلهجالة ومن  :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضـدضـدضـدضـد 

جيد جيد جيد جيد " " " " و شركة و شركة و شركة و شركة " " " "  فرنسا  فرنسا  فرنسا  فرنسا ----جيد لورات نوالجيد لورات نوالجيد لورات نوالجيد لورات نوال" " " " شركة شركة شركة شركة     
 """" تونس تونس تونس تونس----لورات نواللورات نواللورات نواللورات نوال

 
 إستشارة قانونية ، حماماة   :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 التدخل دون وجه حق يف نشاط اإلستشارة القانونية  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

إشهار باألنترنات ، نشاط      قانونية ، اإلستشارة ال     :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 
إقتصادي منظّم ، منافسة غري شريفة ، حد من حرية      

 .املنافسة ، إختصاص 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 
دأب فقه قضاء هذا الس على اعتبار أنّ ممارسة نشاط اقتصادي منظّم من قبل من  . 1

د بالنظر إىل احملاكم    التي تعو "  املنافسة غري الشريفة  "ال صفة له يندرج يف نطاق حاالت        
تنصهر يف  "  ممارسات خملّة باملنافسة  "العدلية و أنّ تلك األعمال ال ميكن أن تتحول إىل            

اإلختصاص املوكول إىل جملس املنافسة، إالّ مىت كان من شأا احلد من حرية املنافسة أو               
حو الوارد بالفصل   ديد توازن نشاط إقتصادي حبكم موقع املؤسسة اليت اقترفتها على الن          

من قانون املنافسة و األسعار، و هو أمر ال ميكن أن يتحقّق عندما يكون               )  جديد  (5
 .نصيب املؤسسة التي أتت تلك األفعال ال يتعدى قسطا ضئيال من السوق املعنية بالرتاع
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ما   إشارة إىل أنّ  أية    تكون الدعوى حرية بالرفض لعدم اإلختصاص مىت خلت من          .  2

يندرج ضمن إحدى الصور الواردة بالفصل       يعاب على املؤسستني املدعى عليهما       
مل يربز من الوثائق املظروفة مبلف القضية أنّ املؤسستني          إليه ومىت    اخلامس سالف اإلشارة  

يوجد مل املذكورتني قد اقترفتا منفردتني أو جمتمعتني إحدى املمارسات املخلّة باملنافسة، و
   .ر آخر من شأنه أن يعقد إختصاص جملس املنافسة للنظر يف القضية املاثلةأي عنص
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 5175 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 مارس16   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

 األستاذ عبد الجواد الحرازي ومن معهاألستاذ عبد الجواد الحرازي ومن معهاألستاذ عبد الجواد الحرازي ومن معهاألستاذ عبد الجواد الحرازي ومن معه :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضـدضـدضـدضـد 

 شركة مراقبي الحسابات المشتركين ومن معهاشركة مراقبي الحسابات المشتركين ومن معهاشركة مراقبي الحسابات المشتركين ومن معهاشركة مراقبي الحسابات المشتركين ومن معها
 

 
 

  قانونية ، حماماة  إستشارة :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 التدخل دون وجه حق يف نشاط اإلستشارة القانونية  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

إشهار باألنترنات ، نشاط      اإلستشارة القانونية ،      :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 
إقتصادي منظّم ، منافسة غري شريفة ، حد من حرية      

 .، إختصاص املنافسة 

 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 
دأب فقه قضاء هذا الس على اعتبار أنّ ممارسة نشاط اقتصادي منظّم من قبل من  . 1

التي تعود بالنظر إىل احملاكم     "  املنافسة غري الشريفة  "ال صفة له يندرج يف نطاق حاالت        
تنصهر يف  "  سةممارسات خملّة باملناف  "العدلية و أنّ تلك األعمال ال ميكن أن تتحول إىل            

اإلختصاص املوكول إىل جملس املنافسة، إالّ مىت كان من شأا احلد من حرية املنافسة أو               
ديد توازن نشاط إقتصادي حبكم موقع املؤسسة اليت اقترفتها على النحو الوارد بالفصل             

 من قانون املنافسة و األسعار، و هو أمر ال ميكن أن يتحقّق عندما يكون              )  جديد  (5
 .نصيب املؤسسة التي أتت تلك األفعال ال يتعدى قسطا ضئيال من السوق املعنية بالرتاع
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ما إشارة إىل أنّ    أية    تكون الدعوى حرية بالرفض لعدم اإلختصاص مىت خلت من          .  2

يندرج ضمن إحدى الصور الواردة بالفصل اخلامس       يعاب على املؤسسات املدعى عليها      
مل يربز من الوثائق املظروفة مبلف القضية أنّ املؤسسات املذكورة قد  ومىت سالف اإلشارة

يوجد أي عنصر آخر    مل  اقترفت منفردة أو جمتمعة إحدى املمارسات املخلّة باملنافسة، و        
   .من شأنه أن يعقد إختصاص جملس املنافسة للنظر يف القضية املاثلة
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 5182 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 أفريل20   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

الغرفة النقابية الوطنية لصانعي مواد الغرفة النقابية الوطنية لصانعي مواد الغرفة النقابية الوطنية لصانعي مواد الغرفة النقابية الوطنية لصانعي مواد          : : : :األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
 التنظيف والتطهيرالتنظيف والتطهيرالتنظيف والتطهيرالتنظيف والتطهير

 ضد ضد ضد ضد 
 """"هنكل ألكي هنكل ألكي هنكل ألكي هنكل ألكي " " " " شركة شركة شركة شركة 

 
 

 . إنتاج وتوزيع مواد التنظيف  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
 .إشهار جتاري  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص  :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
مواد التنظيف ، إشهار كاذب ، منافسة غري             :  لمفاتيح  لمفاتيح  لمفاتيح  لمفاتيح  المصطلحات ا المصطلحات ا المصطلحات ا المصطلحات ا 

 .شريفة ، عدم إختصاص 

 
 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 
 

ما تعيبه املدعية على املدعى عليها      طاملا أنّ   رفض الدعوى لعدم اإلختصاص     يتجه  
 لسنة  117يندرج يف نطاق حاالت املنافسة غري الشريفة و خرق أحكام القانون عدد             

 املتعلّق بطـرق البيع    1998 لسنة   40اية املستهلك و القانون عدد       املتعلّق حبم  1992
 أنه مل يربز من التحقيق ارى يف القضية أي عنصر من            وطاملاو اإلشهار التجاري،    

شأنه أن جيعل األعمال املثارة تشكّل ممارسات خملّة باملنافسة على  املعىن الوارد               
  . و األسعارمن قانون  املنافسة ) جديد(  5بالفصل 
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 5197 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 أفريل20   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     السيد عمر الشتوي السيد عمر الشتوي السيد عمر الشتوي السيد عمر الشتوي          : : : :األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضد  ضد  ضد  ضد   

         السيد كمال المرغني ومن معه    السيد كمال المرغني ومن معه    السيد كمال المرغني ومن معه    السيد كمال المرغني ومن معه
 
 

 . حماماة  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
 .توجيه متضررين من حوادث مرور إىل حمام بعينه  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 . ختصاص لعدم اإل رفض الدعوى :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
 . حماماة ، حرية املنافسة ، عدم اإلختصاص   : المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

 
 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 
ختضع املمارسات و التصرفات املنسوبة إىل املدعى عليهما إىل القانون اجلزائي و قانون              
       الوظيفة العمومية و القانون املتعلّق بتنظيم مهنة احملاماة، كما مل يثبت للمجلس وجود أي

نصر من شأنه أن يدل على تأثريها على آليات السوق أو حرية املنافسة يف قطاع احملاماة ع
من قانون املنافسة و األسعار،األمر الذي يتجـه       )  جديد  (5على املعىن الوارد بالفصل     

 .معه  رفض الدعـوى لعدم اإلختصـاص
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 5191 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 أفريل20   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     الشركة اإلفريقية للدهنالشركة اإلفريقية للدهنالشركة اإلفريقية للدهنالشركة اإلفريقية للدهن :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
                        ضــدضــدضــدضــد 

             شركة دهن السيارات            شركة دهن السيارات            شركة دهن السيارات            شركة دهن السيارات
 

 . إنتاج وتوزيع دهن السيارات :           القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
ترويج منتوج مشابه من حيث العناصر املميزة للعالمة  :                        موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 .بأسعار مفرطة اإلخنفاض 
 .  أصالرفض الدعوى :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

دهن السيارات ، تشابه املنتوج ، أسعار مفرطة اإلخنفاض ،       :  لحات المفاتيح لحات المفاتيح لحات المفاتيح لحات المفاتيح المصطالمصطالمصطالمصط
 .توازن عام للسوق ، حتقيق ، حرية املنافسة 

 
 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 
 

يعترب إعراض املدعية عن اجلواب على تقرير ختم األحباث مبثابة التسليم بصحة ما               .  1
 .ر ختم األحباث من نتائج متسكت به املدعى عليها وبصواب ما تضمنه تقري

 

 طاملا أنه مل يثبت من التحقيق ارى يف القضية وال من األوراق املظروفة بامللف أنّ                .  2
مستوى األسعار املطبقة من طرف املدعى عليها خيتلف عما هو معمول به يف السوق أو               

للسوق املعنية ومست   سياسة األسعار املنتهجة من قبلها قد أضرت بالتوازن العام           أنّ  
بآلياا، فإنها تكون من هذه الناحية عدمية التأثري على حرية املنافسة يف السوق املرجعية              

 .املذكورة
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يتجه رفض الدعوى أصال طاملا أدلت املدعى عليها بوثائق تثبت أنّ عالمتها                .  3
لك التوزيع، مسجلة بصفة    التجارية وعلب التعبئة اليت تستعملها لترويج بضاعتها يف مسا        

املعهد الوطين حلماية امللكية الصناعية، فضال عن أنّ حجم إنتاجها السنوي           لدى  قانونية  
ونصيبها من السوق الداخلية يعد ضئيال مقارنة باملدعية اليت تستحوذ على النصيب              

  . األكرب من هذه السوق
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  5192 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 جوان22  :    :    :    :      القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

         """"أن ـ جي ـ في أن ـ جي ـ في أن ـ جي ـ في أن ـ جي ـ في " " " " شركة شركة شركة شركة          : : : :األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضــدضــدضــدضــد 

 """"تكنولوكس تكنولوكس تكنولوكس تكنولوكس " " " "     شركة     شركة     شركة     شركة 
 

 . توزيع مكونات التجهيزات اإللكترونية  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
 .اإلمتناع عن التزويد بقطع غيار جتهيزات إلكترونية :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 . رفض الدعوى أصال  :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
جتهيزات إلكترونية ، عالمات عاملية ، إمتناع         حتقيق ،     :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

 .عن البيع ، توريد ، قطع غيار ، خمالفة إقتصادية 

 
 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 
 ال متارس نشاطـا يتعلّق بإنتاج أو توزيع قطع         الشركة املدعى عليها  طاملا ثبت أنّ      .  1

 اآلالت الكهرمرتلية   على توريد مكونات  يقتصر    ها نشاط الغيار موضوع الدعوى وأنّ   
 للشركات  قبل بيعها يف شكل آالت ألكترونية      قيمة مضافة    إعطائها تركيبها و    لغاية

، فإنه ال حيق للمدعية مطالبتها بتزويدها بقطع الغيار          تروجيها بالسوق  لّىالتجارية اليت تتو  
 .ترونية و غريهااليت تستوردها لسد حاجياا اخلاصة املتمثلة يف تركيب األجهزة األلك

 
 املدعية تزويدمتنعت عن آ خمالفة اقتصادية حني أي املدعى عليها شركةال مل ترتكب . 2
 من القانون 7، ضرورة أنّ أحكام الفصل  و الكهرومرتلية املطلوبةنيةقطع الغيار اإللكتروب

بصفتها منتجة   واملتعلّق بتجارة التوزيع مينع عليها       1991 جويلية   1 املؤرخ يف    44عدد  
 . لآلالت الكهروبائية و األلكترونية تعاطي جتارة توزيع قطع الغيار باجلملة أو بالتفصيل
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  5179 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 جوان22   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

         """"كوسمتيكا العالمية كوسمتيكا العالمية كوسمتيكا العالمية كوسمتيكا العالمية " " " " شركة شركة شركة شركة  :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضـــدضـــدضـــدضـــد 

 """"أورو إيطاليا أورو إيطاليا أورو إيطاليا أورو إيطاليا " " " " شركة شركة شركة شركة  /  /  /  / 1
 """"بريما بريما بريما بريما " " " " شركة شركة شركة شركة  /   /   /   /  2    

 
 . توزيع العطورات الرفيعة :      القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

إاء العالقة التجارية بسبب إعتماد وكيل حصري آخر          :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
 .بالسوق التونسية

 . إعتبار املمارسات املدعى ا خملّة باملنافسة واألمر بالكف عنها  :     مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
إاء عطورات رفيعة ، إستبدال ، عالمة مشهورة ،            :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

العالقة التجارية ، هيمنة ، تبعية إقتصادية ، نصيب من          
 .السوق ، متثيل جتاري حصري ، ترخيص  

 

 
 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 
يعرف مفهوم اإلستبدال يف قانون املنافسة بكونه اإلمكانية املخولة لكلّ منتفع أو               .  1

ى األقل نسبة قوية منها، مستعمل إلستبدال منتوج معين بآخر يوفّر له نفس احلاجة أو عل    
إالّ أنه ميكن ملنتوجني متجانسني عدم اإلنتماء لنفس السوق مثل الرخام واجلليز أو احلذاء            
العادي واحلذاء الرياضي وهو ما ينطبق على العطورات العادية والعطورات الرفيعة ،              

جودة عالية  ضرورة أنّ هذه األخرية تشكّل سوقا خاصة بذاا إذ تتميز بكوا ذات              
 .وذات أسعار مرتفعة نسبيا ويقع توزيعها وفقا لعالمة مشهورة
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تتشكّل حالة التبعية اإلقتصادية من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التاجر يف               .  2

حالة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه وما جينيه من أرباح وتتمثّل               
ة عالمة املزود وحجم نصيبها يف السوق ومدى تأثريها يف رقم            هذه العناصر يف شهر   

املعامالت 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                 

     ة تعببعية، ضرورة أنّ التجارير عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار         الت
 .إرادي
 
سابق "  برميا"وشركة  "  أوروإيطاليا"طاملا أنّ تاريخ التعامل احلصري بني شركة           .  3

 املتعلّق باملنافسة واألسعار مبقتضى     1991 لسنة   64للتنقيح املدخل على القانون عدد      
 5والذي حذف من الفصل       2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60القانون عدد   

التنصيص صراحة على إخضاع العقود احلصرية للترخيص املسبق ، فإنّ القانون           )  جديد(
 60 قبل تنقيحه بالقانون عدد      1991 لسنة   64املنطبق  يف قضية احلال هو القانون عدد         

  .  سالف الذّكر 2005لسنة 
 
ضوع الدعوى ينص على أنه متنع      املنطبق على الوقائع مو   )    قدمي    (5 الفصل   كان  .  4

عقود اإلمتياز والتمثيل التجاري احلصري إالّ يف حاالت إستثنائية يرخص فيها الوزير             
املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة، وعليه ويف ضلّ غياب الترخيص املشار              

مل تكونا متلكان   "  ا  برمي"  واملتداخلة شركة   "  أورو إيطاليا   "إليه،  فإنّ كالّ من شركة       
احلق يف عقد إتفاق  على متثيل الثّانية لألوىل حصريا بالسوق التونسية لترويج العطورات              

 .الرفيعة 
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  5187 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 جويلية20   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     """"سيتال سيتال سيتال سيتال """"الشركة التونسية للكهرباء الصناعية الشركة التونسية للكهرباء الصناعية الشركة التونسية للكهرباء الصناعية الشركة التونسية للكهرباء الصناعية  :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضــدضــدضــدضــد 

 "أنترالك " شركة  / 1
 الوكالة العقّارية للسكنى / 2

 
  . بناء و جتهيز حموالت توزيع وقطع الكهرباء :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .صفقة عمومية  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
 . لعدم اإلختصاص  رفض الدعوى :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

طلب عروض ، صفقات عمومية ، مشتري            :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 
از األفضلية ، عرض    عمومي ، شهادة املنشأ ، إمتي     

مايلّ ، كراس شروط ، ممارسات خملّة باملنافسة ،          
 .أعمال إقتصادية ، أعمال قانونية 

 
 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 
ختصاصه ال يكون قائما إالّ مىت      دأب جملس املنافسة يف فقه قضائه على اعتبار أنّ ا           .  1

ادية املخلّة  كانت األعمال و التصرفات موضوع الدعوى تندرج ضمن األعمال اإلقتص         
 . من قانون املنافسة واألسعار)جديد( 5باملنافسة على معىن الفصل 

 

تسلّطت دعوى احلال على مدى احترام الوكالة العقارية للسكىن ملقتضيات األمر             .  2
املتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، و هي مسألة تنتمي إىل فئة األعمال القانونية التي               

 . جملس املنافسةخترج عن مرجع نظر 
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  5183 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 جويلية 20   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     الشّركة الوطنيّة إلستغالل وتوزيع المياهالشّركة الوطنيّة إلستغالل وتوزيع المياهالشّركة الوطنيّة إلستغالل وتوزيع المياهالشّركة الوطنيّة إلستغالل وتوزيع المياه :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
                            ّضــدّضــدّضــدّضــد 

 "المواسير " شركة  / 1
 "إينوبالست " شركة  / 2
 "سيكواك " شركة  / 3
 "بستوبالست " شركة  / 4

 
  .  من البوليتيالن لتمرير املاء الصاحل للشرابإجناز قنوات :                              القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .إتفاق على األمثان مبناسبة طلب عروض  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
 . عوى أصال رفض الد:      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

 تصحيح إجراء ، املصلحة للقيام ، بوليتيالن ،               :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 
مواصفات عاملية ، صفقة عمومية ، طلب عروض ،           

شفافية ، إتفاق ، تقاسم حصص ، تفاهم ،          مساواة ،   
عروض تغطية ، حتليل مؤشرات ، سعرائي ، سعر           
معملي ، سعر مقترح ، كلفة مجلية ، تواطؤ ، توازي            

 .السلوك ، أسعار ثابتة 

 
 :المبادئ 

 من أهم القواعد و املبادئ احلاكمة إلبرام الصفقات العمومية ضرورة تكريس              .1
 و جتد هذه املبادئ صبغتها اإللزامية يف ارتباطها         ن املنافسة بني املشاركني   املساواة و ضما  

بالنظام العام ذلك أنّ خرق هذه القواعد عند إبرام الصفقة العمومية يؤول إىل بطالن               
 .هذه األخرية
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تتناىف قواعد املنافسة مع كل األعمال واملمارسات اليت من شأا التأثري على حسن             .   2

أو توازا العام مبا يف ذلك اإلتفاقات الضمنية أو الصرحية بني املشاركني يف             سري السوق   
الصفقات العمومية واليت من شأا أن حتد من املنافسة كاللّجوء إىل تقدمي أمثان غري                
حقيقية، أو عروض تغطية حتى تفوز بالصفقة املؤسسة أو املؤسسات اليت اختارها              

 .املتحالفون

 
 التقارب يف األسعار املقترحة من الشركات املدعى عليها ال يكفي يف حد ذاته إنّ . 3

للقول بوجود تواطئ بينها هدفه تقاسم خمتلف أقساط الصفقة املشار إليها، وتعين             
لذلك مزيد تدقيق النظّر فيه على ضوء بقية املؤشرات وما تضمنته بنود الصفقة ذاا               

 ينبئ عن نية يف تقاسم السوق أو كان جمرد تواز يف             للحسم يف ما إذا كان األمر     
 .السلوك أملته معطيات موضوعية ال دخل للشركات املدعى عليها فيها

  
التواطؤ بني العارضني الذّي حتجره قواعد املنافسة إنما خيص حاالت الترفيع              .  4

طراف املعنية والذّي يكون    املتعمد يف العروض املالية مع اإليهام بوجود تنافس بني األ         
مبناه تنسيق خفي بينها يعلم مبقتضاه كلّ طرف منها األسعار املقترحة من البقية بغاية              
اإلستفادة من عروض التغطية للحصول على احلصة املقصودة من العروض دون سواها   

 .وبالثّمن الذّي إتفقوا عليه
 

 
رضة وخاصة منها شرط عدم مراجعة األسعار       طاملا ثبت أنّ الشروط اليت أقرا العا        .  5

 من كراس الشروط اإلدارية اخلاصة إضافة إىل إرتفاع أسعار البترول           13الوارد بالفصل   
املتزامن مع فترة اإلستشارة الثّانية مع إطّالع كلّ شركة من الشركات املدعى عليها على            

 بصورة حامسة يف تقارب     عروض األطراف األخرى خالل اإلستشارة األوىل قد سامهت       
األسعار اليت تقدمت ا، فإنّ القول بتواطىء تلك الشركات للحصول على احلصص             
 . املعروضة ال يكون مستندا إىل مؤشرات قوية وكافية إلثباته وتعين لذلك رفض الدعوى
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  5186 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 جويلية 20   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     """"سوكودي سوكودي سوكودي سوكودي " " " " سية للتوزيع سية للتوزيع سية للتوزيع سية للتوزيع الشركة التونالشركة التونالشركة التونالشركة التون :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
                    ضــدضــدضــدضــد 

 "بويغ "    شركة 
  . توزيع العطورات الرفيعة :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .اإلفراط يف إستغالل وضعية تبعية إقتصادية  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
إقرار وجود املمارسات املخلّة باملنافسة وتوجيه        :     مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

 . أمر بالكف عنها
ختصاص ، نشاط إقتصادي ، ممارسات خملّة        إ    :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

باملنافسة ، عطورات رفيعة ، عالمة جتارية عاملية ،          
إستبدال ، قطع العالقة التجارية ، مبادئ عامة          
للقانون ، حق الدفاع ، إفراط يف إستغالل وضعية          
تبعية إقتصادية ، مسعة جتارية ، أصل جتاري ، إمتناع          

ري ، تعسف حتقيق ، إخراج      عن البيع ، توزيع حص    
 .من املنازعة  

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 
يتعين إقرار اختصاص الس بالنظر يف القضية طاملا أنّ الدعوى الراهنة قد                .    1

تسلّطت على أعمال وتصرفات تندرج ضمن األنشطة االقتصادية ذات العالقة             
بالنظر يف املمارسات   بعمليات اإلنتاج والتوزيع واخلدمات، و أنّ موضوعها يتعلّق          

 جديد من قانون املنافسة واألسعار      5املخلّة بقواعد املنافسة على النحو الوارد بالفصل        
واليت أوكل املشرع اختصاص النظر بشأا إىل جملس املنافسة، وذلك بقطع النظر عن             

 . مآل مزاعم املدعية اليت يتم البت فيها عند التطرق إىل األصل 
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عرف اإلستبدال يف قانون املنافسة بكونه اإلمكانية املخولة لكلّ منتفع أو مستعمل              ي    .2

الستبدال منتوج معين بآخر يوفّر له نفس احلاجة أو على األقلّ نسبة قوية منها، عالوة                
على أنه ميكن ملنتوجني متجانسني عدم اإلنتماء لنفس السوق وهو ما ينطبق على العطور              

طور العادية ويترتب عنه اإلقرار بوجود سوق خاصة بالعطور الرفيعة اليت            الرفيعة والع 
تتميز بكوا ذات جودة عالية وذات أسعار مرتفعة نسبيا ويتم توزيعها بصفة انتقائية              

 .حتت عالمات مشهورة
 
مبدأ املواجهة واحترام حقوق الدفاع من املبادىء العامة للقانون اليت تسوس              .  3

التقاضي لدى سائر احملاكم وهو يعين متكني األطراف من إبداء موقفهم من             إجراءات  
كافّة الوثائق واملعطيات املدىل ا يف إطار القضية طاملا شكّلت أو كان من شأا أن                
تشكّل أساسا تستند إليه احملكمة للبت يف النزاع، غري أنّ ذلك املبدأ وإن كان ثابتا من                

أنّ أوجه تطبيقه ختتلف حسب طبيعة املنازعة ووفقا للنصوص         حيث لزوم آحترامه إالّ     
 .التشريعية اليت تنظّم اإلجراءات املتبعة لدى كلّ هيئة حكمية

 
مىت متّت إحالة تقرير ختم األحباث إىل نائب املدعى عليها ورد على ما تضمنه من                 .  4

 .اجهة يكون يف غري طريقه عناصر ومقترحات، فإنّ القول بإهدار حق الدفاع ومبدإ املو
 

تتشكّل حالة التبعية اإلقتصادية من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التاجر              .  5
. يف حالة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه وما جينيه من أرباح                

 يف السوق ويف هاوتتمثّل هذه العناصر يف السمعة اليت حتضى ا عالمة املزود وأمهية نصيب         
مدى تأثريها يف رقم املعامالت 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، ضرورة أنّ التبعية تعبر عن حالة خضوع مفروضة               

 .ست وليدة اختيار إراديولي
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يصعب فيها على موزع يف حال قطع تتميز سوق العطور الرفيعة بكوا سوقا مغلقة  . 6

العالقة التجارية مع مزوده اللّجوء إىل مزود آخر بصفة آلية، ضرورة أنّ املنتجني يف                
ق عقود متثيل   قطاع العطور الرفيعة يعمدون عادة إىل التعامل مع موزع وحيد يف نطا            

 .حصري 
 
 
ميكن لإلفراط يف إستغالل وضعية تبعية إقتصادية أن يأخذ شكل بعض املمارسات              .  7

احملجرة كرفض البيع أو تطبيق شروط متييزية أو غري مربرة ، وهو يقتضي يف القضية                 
رية الراهنة البحث يف أسباب رفض الشركة املدعى عليها مواصلة تزويد الشركة التجا            

بالعطور وذلك بغاية بيان إن كانت أسبابا موضوعية أم تعسفية           "  سوكودي"للتوزيع  
 .وغري مربرة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107 

 61116 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 سبتمبر29   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     شركة ترفيهات طبرقةشركة ترفيهات طبرقةشركة ترفيهات طبرقةشركة ترفيهات طبرقة :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
                        ّضــدّضــدّضــدّضــد 

 النّادي البلدي للغوص بطبرقةالنّادي البلدي للغوص بطبرقةالنّادي البلدي للغوص بطبرقةالنّادي البلدي للغوص بطبرقة
 

  .  الغوص حتت البحرخدمات يف :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
 .تنفيذ قرار صادر عن جملس املنافسة  :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 . لعدم اإلختصاص  رفض الدعوى :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
 .إكساء بالصيغة التنفيذية ، تنفيذ ، إختصاص   : المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

 
 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 
 جويلية  26افسة بتاريخ    طاملا أنّ الدعوى ترمي إىل إكساء القرار الصادر عن جملس املن          

 21 من الفصل 2 بالصيغة التنفيذية املنصوص عليها بالفقرة       3152 يف القضية عدد     2004
من قانون املنافسة و األسعار و إىل التنفيذ الفوري لذلك القرار وفقا ألحكام              )  جديد(

رجان يف  من قانون املنافسة واألسعار ، فإنّ هذين الطّلبني ال يند          )  جديد    (35الفصل  
نطاق اإلختصاص القضائي لس املنافسة، وإتجه تبعا لذلك رفض الدعوى لعدم              

 .  اإلختصاص  
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  61108 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 سبتمبر29   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     """"فيليبس التونسية لإلضاءة فيليبس التونسية لإلضاءة فيليبس التونسية لإلضاءة فيليبس التونسية لإلضاءة " " " " شركة شركة شركة شركة  :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضــدضــدضــدضــد 

 "العامة للكهرباء تونس "شركة 
 

  . صنع وتوزيع املعدات الكهربائية :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
 .إستعمال منتوج مقلّد حتت عالمة جتارية حممية :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 . رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
منتوج مقلّد ، عالمة جتارية ، طلب عروض ،              :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

سمية خبري ، ضرر ، ممارسات خملّة          اإلذن بت 
 .باملنـافسة ، حتقيق ، إختصاص القضاء العديلّ  

 
 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 

 املتعلّق حبماية   2001 أفريل   17 املؤرخ يف    2001 لسنة   36  القانون عدد     أسند
عالمات الصنع  و التجارة و اخلدمات اختصاص النظر يف النزاعات الناشئة عن تقليد              

 . رية إىل جهاز القضاء العديلّالعالمات التجا
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  51104 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 نوفمبر16   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     لإلستشارةلإلستشارةلإلستشارةلإلستشارة" " " " سيراس سيراس سيراس سيراس " " " " شركة شركة شركة شركة  :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
                                                    ضــدضــدضــدضــد 
 

 السيدة جوال فوتيي حرم زروق  / 1            
 

 السيد مارك بودان / 2
 

 . خدمات اإلستشارة  :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
 .منافسة غري شريفة يف جمال اإلستشارة  :     قضيةقضيةقضيةقضيةموضوع الموضوع الموضوع الموضوع ال
 . عدم قبول الدعوى :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

أسعار ، سياسة جتارية ، منافسة غري شريفة ، حتقيق ،               :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 
 .توازن عام للسوق ، عدم قبول الدعوى 

 
 :المبادئ 

  

يق ارى يف القضية و من    مل يثبت من التحق   مىت   التـصريح بعدم قبول الدعوى       يـتجه 
 قد أضرت بالتوازن العام للسوق       املتمسك ا  األوراق املظـروفة بامللـف أنّ األعمال      
 .املرجعية أو كان من شأا املساس بآلياا
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  5198 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 نوفمبر16   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     أحمد الشعبانيأحمد الشعبانيأحمد الشعبانيأحمد الشعباني :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضــدضــدضــدضــد 

 "ولورأنتار ك" شركة 
 

  . توزيع دهن هياكل السيارات :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
 .التعسف يف إستغالل وضعية تبعية إقتصادية :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

إقرار وجود املمارسات املخلّة باملنافسة وتوجيه        :     مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
 . أمر بالكف عنها

إختصاص ، محاية عالمة الصنع ، ممارسات خملّة            :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 
نافسة ، توازن السوق ، نظام عام إقتصادي ،          بامل

دهن هياكل السيارات ، مسلك توزيع ، عالمة          
           ، فاق حصريزويد ، إتة ، إمتناع عن التجتاري
إفراط يف إستغالل تبعية إقتصادية ، نصيب من          
السوق ، سياسة جتارية ، فرض حد أدىن من            

صاء املنافسني  املشتريات ، قطع العالقة التجارية ، إق      
 .من السوق 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 
الرتاع يتعلّق خبدمـات    خالفا ملـا دفع به حمامي املدعـى عليهـا من أنّ             .  1

حكام أجتـارية و صناعية وحبماية عالمات الصنع والتجارة واخلدمات على مقتضى            
ت الصنع  تعلق حبماية عالما   وامل 2001 أفريل   17 املؤرخ يف    2001 لسنة   36القانون عدد   

 من قـانون املنافسـة و األسعـار ) جديد (5ت ، فإنّ عبارة الفصل والتجارة واخلدما
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جاءت مطلقة يف منع مجيع املمارسات املخلّة باملنافسة مهما كان مأتاها أو مصدرها              

 .وبقطع النظر عن الطبيعة القانونية ألطراف الرتاع أو القطاع الذي ينتمون إليه
 
 
خلربة على آعتبار أنّ دهن هياكل السيارات هو الذّي يستعمل إلصالح           جيمع أهل ا    .  2

السيارات و خاصة منها اليت تعرضت إىل حوادث سري و اصطدام وذلك من طرف                
أصحاب الورش ووكالء بيع السيارات و نوام و من مصلحي اهلياكل و أنه يتميز                

ته وخاصة منها دهن السيارات     خباصيات تفرده عن بقية أنواع دهن السيارات و مشتقا        
  املؤرخ IV/33.802حديثة الصنع، وهو ما أقرته جلنة اموعة األوروبية يف قرارها عدد     

 8 كما نسج على منواهلا جملس املنافسة الفرنسي يف قراره عدد             1995 جويلية   12يف  
 .2000 أفريل 4املؤرخ يف 

 
 
 أنّ اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية         جملس املنافسة على اعتبار     فقه قضاء  دأب  .  3

اقتصادية يقتضي النظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعية               
 .اإلقٌتصادية واإلفراط يف استغالهلا

 
 
 إحدى  عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع       من تظافر التبعية اإلقتصادية   تتشكّل    .  4

ة أخرى هلا نصيب هام يف السوق املرجعية         املؤسسات يف حالة خضوع إزاء مؤسس      
وحتظى عالمتها أو منتوجها بسمعة مرموقة ومتتلك نسبة حمترمة يف رقم معامالت               

 على أن ال    املؤسسة املسيطرة عليها اليت يستعصى عليها التخلّص من تلك الوضعية ،           
بعية تعبر عن   يكون مرد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجارية، ضرورة أنّ الت            

 .حالة خضوع مفروضة و ليست وليدة اختيار إرادي
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الشيء يربر األساليب اليت توختها املدعى عليها يف حماولتها فرض حد أدىن من                .  5

املشتريات على املدعى عليه وذلك يف غياب عقد يربط بينهما ويتضمن مثل تلك                
الفصل الوزير املكلف بالتجارة على معىن      اإللتزامات ، شريطة أن يكون مرخصا فيه من         

 املتعلّق باملنافسة و األسعار، األمر الذي جيعل آستناد         1991 لسنة   64 من القانون عدد     6
إىل تراجع املعامالت التجارية مع املدعي لتربير قطعها عالقتها          "  أنتار كولور "شركة  

 .التجارية معه يف غري طريقه
 

دعى عليها إفراطا يف إستغالل وضعية تبعية إقتصادية، ذلك         يعد ما أقدمت عليه امل      .  6
أنها تسببت بصنيعها يف شلّ نشاط املدعي الذي أصبح يتحمل عبء خمزون املواد األولية      
غري القابلة للخلط مع عالمات أخرى ، كما تزامن تصرفها ذا الشكل مع مبادرة                

باملواد األولية للتخلّص من حالة التبعية اليت       املدعي وإقدامه على تنويع مصادر تزويده       
يوجد فيها إزاءها ، األمر الذي يستخلص منه أنّ املدعى عليها إنما كانت ترمي بصنيعها 
ذلك إىل فرض إرادا على املوزع لإلنصياع إىل مشيئتها املتمثلة يف إبرام عقد حصري               

اء منافسيها و تضييق السوق أمامهم،      بينهما وإجباره على التعامل معها وحدها بغية إقص       
 . مستغلّة يف ذلك وجود املدعي إزاءها يف وضعية تبعية إقتصادية
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  4172 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 نوفمبر16   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين  :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
     بالجملةبالجملةبالجملةبالجملة
ضــدضــدضــدضــد 

 " وزيع فارماكو للتّ" شركةّ 
  . توزيع األدوية واملواد الصيدلية :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 .إعادة البيع باخلسارة والتعامل التجاري التمييزي :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
 . رفض الدعوى أصال   :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

مواد صيدلية ، الصيدلية املركزية للبالد التونسية ،            :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 
التفصيل ، موزعون باجلملة ، تزويد صيدليات البيع ب

حصري ، إحتكار على مستوى التوريد ، إرجاع         
القضية إىل التحقيق ، إجراءات ، إحالة تقرير ختم         
األحباث ، حتقيق ، مرافعة ، متويل ، تسهيالت يف           
الدفع ، بيع باخلسارة ،ممارسات متييزية ، ختفيضات        

ية ، توازن   جتارية ، هامش ربح ، خمالفة إقتصاد       
السوق ، حرية املنافسة ، تعامل تفاضلي ، إقصاء          

 .من السوق ، إيقاف التزويد ، إخراج من املنازعة 

 ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 
 14وفقا ملا تنص عليه أحكام الفصل         إحالة تقرير ختم األحباث إىل األطراف     إنّ    .  1
 خالل جلسة    العارضة ، وقيام الس بسماع نائب    من قانون املنافسة واألسعار     )  جديد(

 موقفها من كافّة الوثائق واملعطيات املدىل ا يف إطار            أتاح هلا إمكانية إبداء    املرافعة
القضية ، وشكّل أساسا للهيئة احلكمية للبت يف النزاع، مبا يتعين معه رفض طلب                 

  . إرجاع القضية إىل طور التحقيق 
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تمثّل يف ختلّيها عن قدر معين من الربح بالنسبة         إنّ السلوك املعاب على املعنية وامل       .  2 

ملبيعاا من األدوية لفائدة صيدليات البيع بالتفصيل ، ولئن تسبب هلا يف صعوبات مالية              
فرضت عليها اللّجوء إىل طريقة اخلالص املؤجل ملشترياا امعة لدى مزودا األوىل             

ذلك طلب االنتفاع بإجراء جدولة الدين، إالّ أنه مل         الصيدلية املركزية للبالد التونسية وك    
 من  26  بالفصليفض إىل ارتكاا خمالفة اقتصادية تتوفّر فيها األركان املنصوص عليها            

 .قانون املنافسة واألسعار 
 
املخالفات االقتصادية ميكن أن تشكّل يف      جرى عمل هذا الس على اعتبار أنّ          .  3

ة باملنافسة كلّما نتج عنها مساس بآليات السوق وتوازا أو كان           اآلن ذاته ممارسات خملّ   
هلا تأثري على حرية املنافسة فيها وطاملا أنّ مرتكبيها يستأثرون بنصيب وافر من السوق               

 .جيعلهم يف مركز هيمنة عليها
 
ركزية يقتـضي التثبت من التعامل التفاضلي بني املدعى عليها ومزودا الصيدلية امل      . 4

للبالد التونسية النظر يف مدى ما ميكن أن يتشكّل عنها من تضييق يف جمال املنافسة داخل           
قطاع النشاط الذي ينتمي إليه الطّرفان املتداخالن والذي يؤول إىل إقصاء أحد املنافسني             

 . أو منع منافسني آخرين من الولوج إىل السوق املعنية
 

 ضمن  ليست" فارماكو للتوزيع "ظروفة بامللف أنّ شركة     طاملـا ثبت من الوثائق امل      . 5
أو غريها   الصيدلية املركزية للبالد التونسية   قائمة املوزعني باجلملة األكثر تداينا سواء جتاه        

 وأنها تعرضت يف بعض األحيان على غرار موزعني باجلملة آخرين           من املزودين احمللّيني،  
يد بسبب عدم خالص ديوا ، فإنه يتجه رفض الدعوى          إىل إجراء إيقاف عمليات التزو    

 .لتجردها
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  5199 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 نوفمبر16   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

 """"    أقرومادأقرومادأقرومادأقروماد    """"شركة شركة شركة شركة  :  :  :  : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضــدضــدضــدضــد 

 "ستيال "الشركة التونسية للصناعات الغذائية 
 
 

  . صنع وترويج احلليب املنكّه :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
 .ترويج منتوج خمالف للمواصفات والقوانني :     موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

 . عدم قبول الدعوى :      مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
مدة صلوحية ، حليب منكّه ، خمالفة إقتصادية ،             :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

هيمنة ، ممارسة خملّة باملنافسة ،حرية املنافسة ،          
 .التوازن العام للسوق ، عدم قبول الدعوى  

 
 :المبادئ 
 

 الـتواجد يف وضـعية هيمنة اقتصادية على السوق و اقترانه بارتكاب املؤسسة              إنّ  .1
املهيمنة ملخالفة اقتصادية ال يؤدي آليا و يف مجيع احلاالت إىل اإلقرار بوجود ممارسة خملّة               

 من قانون املنافسة و األسعار، إالّ مىت كانت تلك          5باملنافسة على املعىن الوارد بالفصل      
 سـبيال إىل اإلخـالل حبرية  املنافسة أو املساس حبسن سري السوق، إما حبكم                الفعلـة   

 .موضوعها أو حبكم النتائج اليت من شأا أن تفضي إليها
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 مل يثبت من الوثائق املدىل ا من املدعي  و ال من العناصر األخرى املظروفة                طاملا . 2

زمن و الكم و اليت بادرت املؤسسة املدعى عليها         مبلف القضية أنّ املخالفة احملدودة يف ال      
بتالفـيها يف اإلبـان، قد كان من شأا أن تؤول إىل النيل من التوازن العام للسوق أو                  

 عدمية التأثري على حرية املنافسة و اجته تبعا         فإنها تكون املـساس بآلياته و حسن سريه،       
 .لذلك عدم قبول الدعوى
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  51106 :  :  :  : القضيةالقضيةالقضيةالقضية    عددعددعددعدد

 2006 ديسمبر29   :     :     :     :  القرارالقرارالقرارالقرار    تاريختاريختاريختاريخ
 

     فتحي العماريفتحي العماريفتحي العماريفتحي العماري :   :   :   :  األطرافاألطرافاألطرافاألطراف
ضــدضــدضــدضــد 

  "سوتيبراسسوتيبراسسوتيبراسسوتيبراس" " " " الشركة التونسية للصحافة الشركة التونسية للصحافة الشركة التونسية للصحافة الشركة التونسية للصحافة 
 
 

  . توزيع النشريات األجنبية :                          القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
إفراط يف إستغالل وضع هيمنة على سوق توزيع           :                                موضوع القضية موضوع القضية موضوع القضية موضوع القضية 

 .ت األجنبية  الصحف واالّ
إعتبار املمارسات املدانة خملّة باملنافسة واألمر بالكف       :                                                                                مآل القضية مآل القضية مآل القضية مآل القضية 

 . عنها 
مؤسسة إقتصادية، ممارسات خملّة باملنافسة،          :  المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح المصطلحات المفاتيح 

إختصاص، وسائل إثبات أولية، صفة القيام ، تعهد        
          ،عوى، نظام عام إقتصاديع يف الدآيلّ، توس
صحف وجمالّت أجنبية، توريد، إيداع قانوينّ،        
مكانة شبه إحتكارية، إجراءات تعسفية، إفراط يف        
إستغالل مركز هيمنة، سوق مرجعية، حتقيق، تنازع       
القوانني يف الزمن، عدم رجعية القوانني، حقوق         
      ،فاق عموديترخيص، إت ،مكتسبة، تعامل حصري

 .تاجر مستقلّ، خماطر جتارية
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 :المبادئ 
 

يتعين إقرار اختصاص الس بالنظر يف القضية طاملا تسلّطت على تصرفات               .  1
صادرة عن مؤسسة إقتصادية  تندرج ضمن األنشطة اإلقتصادية املتصلة باإلنتاج أو             
التوزيع أو اخلدمات وطاملا أنّ موضوعها يتعلّق باملمارسات املخلّة بقواعد املنافسة            

من قانون املنافسة واألسعار واليت أوكل املشرع       )  جديد  (  5يها بالفصل   املنصوص عل 
              عي اليت يتمظر عن مآل مزاعم املدالن ا إىل جملس املنافسة بغضظر بشأاختصاص الن

 .البت فيها عند التطرق إىل األصل 
 
سعار من قانون املنافسة واأل   ) جديد (11يـستخلص بصفة جلية من عبارات الفصل          . 2

أنّ املشرع خول للذّوات اليت منحها صفة القيام أمام جملس املنافسة ، رفع الدعاوى لدى       
 .هذه اهليئة بصفة مباشرة ومل يعط لوزير التجارة أي آمتياز إضايف مقارنة ببقية املتقاضني 

 

باإلدالء  إتجهت إرادة املشرع حنو آستبعاد الدعاوى غري اجلدية دون أن يلزم املدعي              . 3
بـاحلجج والرباهني ، حبيث أنه آشترط تضمني العرائض وليس إرفاقها بوسائل اإلثبات             
األولية ، مما يترك للمجلس جماال إلعمال آجتهاده ، ال سيما وأنه ميلك حق التعهد اآليل                

 دون بالقـضايا ، مبا جييز له ختطّي العيوب الشكلية عند اإلقتضاء أو التوسع يف الدعاوى     
 .التقيد باملوضوع أوالطّلبات أو األطراف

 

 32خيضع نشاط توزيع الصحافة ألحكام جملّة الصحافة الصادرة مبقتضى القانون عدد             .  4
 مثلما متّ تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالّحقة        1975 أفريل   28 املؤرخ يف    1975لسنة  

، اليت أرست   1993 أوت   2   املؤرخ يف  1993 لسنة   85وخاصة القانون األساسي عدد     
مبدأ حرية الصحافة حبيث ال ختضع إلجراءات اإليداع القانوين سوى النشريات واالّت 

 . اليت تنتج يف اخلارج وتعرض للبيع أو للتوزيع ااين بالبالد التونسية
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ون املنافسة  النظر يف ما ينسبه املدعي إىل الشركة املدعى عليها من زاوية قان        يستدعي  .  5

التثبت من املركز الذي حتتلّه هذه األخرية ضمن سوق توزيع الصحف واالّت األجنبية             
اليومية منها والدورية، ويف حال ثبوت مركز اهليمنة يف جانبها متحيص سلوكها يف               
السوق إزاء منافسيها وشبكة املوزعني وما إذا كان يتشكّل منه أو من بعضه إفراط يف                

تغالل مركز اهليمنة وذلك يف ضوء ما كان لذلك السلوك من أثر على حرية املنافسة               آس
 .والسري العادي للسوق املذكورة

 
ال يشكّل عنصر اهليمنة على السوق يف حد ذاته خرقا لقواعد املنافسة إالّ إذا اقترن                 .  6

قلة السري الطبيعي   بثبوت قيام املؤسسة املهيمنة مبمارسات من شأا أن تؤول إىل عر            
 . لقواعد املنافسة أو إزاحة املنافسني

  
لئن كانت املبادئ اليت حتكم التنازع الزمين للقوانني يف مادة العقود تقضي بتطبيق                .  7

القانون القدمي على العقود اليت نشأت حتت طائلته واليت ال زالت يف طـور التنفيذ ، إالّ                
ثناءات أبرزها عندما يكون القانون اجلديد يهم النظام العام ، أنّ هذا املبدأ ال خيلو من إست

مثلما هو الشأن بالنسبة لقانون املنافسة واألسعار بآعتباره من القوانني ذات الصلة بالنظام 
العام اإلقتصادي واليت يستوجب تطبيقها فورا وبداية من دخوهلا حيز التنفيذ ، على               

 .متدة يف الزمنالوضعيات القانونية امل
 
خالفا لبعض التشاريع األجنبية اليت وضعت عدة إعفاءات ختص بعض األصناف من              .  8

اإلتفاقات واليت أضفت عليها قرينة السالمة والشرعية ما مل يتم دحض تلك القرينة               
 5باحلجة املعاكسة ، فإنّ القانون التونسي ولئن أقر بعض اإلستثناءات ألحكام الفصل              

من نفس القانون ، فإنه     )  جديد  (6السالف اإلشارة إليه وذلك صلب الفصل       )  جديد(
أخضعها إىل إجراء الترخيص من لدن الوزير املكلّف بالتجارة بعد آستشارة جملس              

 .املنافسة وجوبا
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من وجهة نظر قانون املنافسة الذي يعتمد باألساس على املعايري اإلقتصادية ، فإنّ                .  9
ه تولّى اإلستثمار بنفسه يف نقطة                املدا ، من ذلك أنعي ميارس نشاطه بوصفه تاجرا حر

البيع الراجعة إليه وحتمل مبفرده مجيع النفقات املتعلّقة بالتجهيزات الضرورية لتوزيع             
الصحف واالّت ، كما أنه يوجه طلبات التزويد إىل املدعى عليها ويتحمل كلفة               

 مل يتم بيعها إذا مل يتولّ إرجاعها خالل املدة احملددة، وفقا للنظام والتقاليد              العناوين اليت 
 .املعمول ا يف هذا القطاع يف أغلب دول العامل

 

مع موزعيها ، املتمثّل يف إلزامهم بالتعامل معها حصريا         املدعى عليها   سلوك  أدى    .  10
ألجنبية إن هم تعاملوا مع غريها، إىل       وديدهم بوقف تزويدهم بالصحف واالّت ا     

وتضييق اال على شركات أخرى ملمارسة النشاط يف ظروف          إزاحة بقية املنافسني    
 مع دور النشر     كما أنّ سلوكها املذكور أتاح هلا اإلنفراد بالتعامل        تنافسية حرة وشفّافة ،   

ة بعد انقطاع منافساا عن     األجنبية وآحتكار توريد وتوزيع نشرياا بالسوق الداخلي       
 .النشاط بالسوق الداخلية 

 
لضغوط على املدعي إلجباره على قطع تزوده       ال حق للمدعى عليها يف ممارسة ا        .  11 

من االّت من مؤسسات أخرى حىت وإن تعلّلت لتربير تصرفاا بعدم استيفاء تلك               
ا غري مسؤولة عن أعمال اآلخرين وال حيق        االّت لشرط اإليداع القانوين ، ضرورة أنه      

هلا بالتايل أن تنصب نفسها رقيبا أو أن حتلّ حملّ السلط العمومية يف آتخاذ الوسائل                 
 .  الردعية أو الزجرية جتاه الذين ال حيترمون إجراءات اإليداع القانوين

 

أو غري املباعة بعد    "  ةاملنسي"لئن كان حيق للمدعى عليها رفض آسترجاع األعداد           .  12
آنقضاء أجل معقول أو أن تقتصر على تزويد املوزع يف حدود الكميات اليت تعود على               
تسويقها بناء على عدد العناوين اليت يتولّى إرجاعها، فإنه ال جيوز هلا منع املدعي من بيع                

فاء ، طاملا أنها    العناوين القدمية بأمثان منخفضة من شأا أن تستقطب فئة أخرى من احلر           
تستخلص مثنها كامال وأنه يبقي على جزء من هامش رحبه ، ضرورة أنّ هذه السوق هي     

   .سوق حرة ومفتوحة
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 الجزء الثّالثالجزء الثّالثالجزء الثّالثالجزء الثّالث

 الوظيفة اإلستشاريةالوظيفة اإلستشاريةالوظيفة اإلستشاريةالوظيفة اإلستشارية
 
 

  
 ويعد اإلرتفاع الكبري    .ستشاريا ملفّا إ  45 يف   2006نظر جملس املنافسة خالل سنة       

 مقارنة بالسنوات   2006لعدد امللفّات اإلستشارية اليت تعهد ا الس خالل سنة            
السابقة مقياسا لضبط األثر الذي كان لتنقيح قانون املنافسة واألسعار مبقتضى القانون             

إستشارة  والذي أصبحت مبقتضاه     2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60عدد  
 دف مباشرة   ةمىت تعلّق الشأن مبشاريع نصوص ترتيبي      وجوبية   من قبل احلكومة  الس  

إىل فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأا أن                
 .تعرقل الدخول إىل السوق

 
  
 سنة  كما يفسر إرتفاع عدد امللفّات اإلستشارية اليت نظر فيها الس بعنوان             
 بتواصل جهد الدولة لتفكيك نظام الترخيص اإلداري ملزاولة بعض األنشطة             2006

اإلقتصادية وتعويضه بنظام كراسات الشروط وذلك تطبيقا للربنامج املستقبلي لسيادة           
 .رئيس اجلمهورية الذي أقر مبدأ احلرية يف هذا اال وجعل من الترخيص إستثناء 
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  :2006 ماي 25 الصادر بتاريخ 62129الرأي عدد 

 

 قانون واحد كان موضوع استشارة  يف مشروع2006نظر الس خالل سنة 
  .عرضها وزير التجارة والصناعات التقليدية وتتعلق بتجارة التوزيع

  
بط القواعد  ويرمي مشروع القانون املعروض على إستشارة الس إىل ض           

املنظّمة ملمارسة خمتلف أنشطة جتارة التوزيع دف دفع اإلستثمار و التشغيل و تعصري             
القطاع التجاري و الرفع من مسامهته يف اإلقتصاد و احملافظة على التوازن بني خمتلف              
أصناف التجارة و حتسني جودة اخلدمات املسداة للمستهلك و ضمان التزويد ملختلف    

 .يا مع التطورات احلاصلة يف القطاعاملناطق متاش
 

ومن أهم ما أثاره الس يف رأيه هو أنّ مشروع القانون املذكور قد تعرض إىل                
عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلية بإعتبارها من العقود اهلامة يف جتارة التوزيع من              

رق التسويق  حيث تأقلمها مع الواقع اإلقتصادي املعومل و من حيث تناغمها مع ط             
احلديثة، كما الحظ الس أنّ إدراج تلك العقود تالزم مع إشتراط إشتماهلا على بنود               
التحديد الترايب احلصري مما جعلها قريبة من حيث آثارها على املنافسة من أنواع أخرى              
من العقود تستجيب لنفس املقتضيات املذكورة دون أن يؤطّرها القانون التونسي ضاربا            

 .لى ذلك مثال بعقود اإلمتياز و بعقود التمثيل التجاريع
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ومن مثّة أدرج الس مالحظة عامة خبصوص مشروع القانون املعروض عليه جاء            
فيها أنه مادام مشروع القانون قد تعرض إىل حالة عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلية     

 تضمينه أيضا أحكاما متعلّقة بعقود اإلمتياز       فنظّمها يف أدق تفاصيلها ، فإنه يكون مفيدا       
والتمثيل التجاري توضيحا للنظام القانوين اخلاص بكلّ عقد و إبرازا خلصوصيات كلّ             

 . واحد منها
 

أما يف باب املالحظات اخلاصة فإنّ إهتمام الس إنصب خاصة على مسألتني            
الشراء وعقود اإلستغالل حتت    نظّمهما مشروع القانون املذكور ومها مركزيات        

 .التسمية األصلية
 

 :خبصوص مركزيات الشراء 

 
 من مشروع القانون تضمنت     6 و   5 و   4الفصول   أشار الس إىل أنّ     

تعريفا لتاجر التوزيع باجلملة ولتاجر التوزيع بالتفصيل قائما يف جانب منه على بيان              
ت باجلملة ومن بينها مركزيات الشراء ، وأنّ        اجلهات اليت يتولّى منها شراء املنتوجا     

 :تعريف مركزيات الشراء الوارد ا يقوم على عناصر ثالثة 
 .وقد متّ حصره يف شكل الشركة على معىن الّة التجارية : الوصف القانوينّ  -
وتتمثّل يف شراء املنتجات بشروط تفاضلية حلساب املنخرطني من جتّار           :  املهمة   -

 .لة والتفصيل وتزويدهم ا اجلم

ويأخذ شكل العمولة اليت تتقاضاها مركزية الشراء من املنخرطني ا لقاء           :  املقابل   -
 .تزويدهم باملنتوجات على حسب الطّلبات 
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ومتهيدا لفهم خصائص التنظيم املعتمد بالنسبة ملركزيات الشراء، رأى الس           

     راء       أن يرجعها إىل موقعها من التجمعات من أجل الشLes regroupements à 

l’achat  .              وزيعات التإحدى سيمات عملي ال أنّ هذه األخرية تعدفذكر يف هذا ا
الكربى وأنها تفضي إىل ما بات يعرف بقوة الشراءات وهي احلالة اليت يكون فيها               

د متس عددا هاما للغاية من      املزود يف وضع تبعية إزاء املوزع طاملا أنّ عمليات التزوي         
املستهلكني لدرجة يصعب معها على املزود طرحهم من حساباته ، لذلك تراه يذعن             
إلرادة املوزع ويقبل ببيع منتوجه إليه بثمن منخفض على أمل اإللتفاف على ذلك              

 .اإلخنفاض من خالل أمهّية حجم املبيعات الكافل يف ذاته لتوسيع األرباح 
 

   راء               كما زاد اعات من أجل الشجملس يف وصف التLes 

regroupements à l’achat       راء   :   فأقام ضمنها متييزا بني صنفنيعات الشمها جتم
Les groupements d’achat    راءات الشومركزي Les centrales d’achat  ، 

 ا  ذاكرا أنّ وجه اإلختالف بني هذين الصنفني ينبع من متيز الصيغة اليت ينخرط              
املوزعون يف هذا النظام وذاك ، وكوا داخلية حبتة يف األول أو تقبل بدخول عناصر               

 .خارجية كما هو الشأن يف النظام الثّاين 
 

ذلك أنه يف حالة جتمعات الشراء ، يرتبط املوزعون ضمن فريق سبق هلم أن               
 األعضاء بالعمليات   أسسوه حبيث ال يسمح هذا التنظيم بإنتفاع أطراف أخرى غري          

اليت يقوم ا جتمع الشراء إالّ يف حال اإلستجابة إىل شروط يتم التنصيص عليها بنظامه 
  أدىن من رقم املعامالت            (  األساسي ن ، بلوغ حداإلنتصاب مبكان معي(  .  .    . ،

بوجود وذلك خالفا ملركزيات الشراء اليت متتاز بكوا مفتوحة إىل الغري حبيث تقبل              
 .منخرطني ا دون أن يكونوا أعضاء أو مؤسسسني هلا
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 :وإستنادا إىل ذلك، نبه الس إىل مسألتني 
أنّ مشروع القانون موضوع اإلستشارة قد حصر أشكال تنظيم عمليات التزود             -

 . الكربى يف مركزيات الشراء دون سواها
 .زيات الشراء وأنه مل يتضمن تعريفا لعقد اإلخنراط ضمن مرك -

 
وتفاديا لذلك إقترح الس التعريف التايل لعقد اإلخنراط ضمن مركزيات الشراء ،             
فإعترب  أنه يأخذ صورة الكتب الذي يربط املوزع مبركزية الشراء مبا يسمح له                 
باإلنتفاع بشكل مباشر أو غري مباشر باإلمتيازات اليت يوفّرها املزود الواقع عليه              

 .يار لفائدة سائر املوزعنياإلخت
 

الواردة يف ذلك   "بشكل مباشر أو غري مباشر       "  ومن خالل عبارة اإلنتفاع     
التعريف، إستخلص الس أنّ مشروع القانون موضوع اإلستشارة مل يأخذ إالّ             
بالشكل املباشر حني إقتصر عند بيان مهمة مركزيات الشراء على أنها تقوم بشراء              

 املنخرطني، كما إعترب أنّ مشروع القانون مل يأخذ من هذه الزاوية            منتجات حلساب 
ذلك أنه ميكن   .  إالّ بدور واحد من بني دورين ميكن أن يوكال إىل مركزية الشراء            

            ور املوكول إليها والذي يتمراء حبسب طبيعة الدات الشإدراج خمتلف أصناف مركزي
 .ملزود أو ال تشتريه تقديره تبعا لكوا تشتري املنتوج من ا

 
 وطبقا هلذا املعيار أفاد الس بأنّ مركزيات الشراء تنقسم إىل قسمني يتفرع             

 :الثّاين منهما إىل ثالثة أقسام فرعية 
 
وتقابل هذه الصورة حالة    :   التجمع من أجل الشراء ال يشتري املنتوج          – أوال   -

 اليت يقتصر دورها على     Les centrales de reférencementمركزيات اإلنتقاء   
التفاوض مع املزودين للتعرف على شروط التزود منهم وضبط قائمة يف من يوفّر منم              

 . . . ) مثن املنتوج ، ظروف حفظه ، من يتكفّل بالنقل ( أفضل عروض تفاضلية 
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لتزود منهم  وتوضع تلك القائمة على ذمة املنخرطني ليتولّوا بأنفسهم إمتام عمليات ا           

 :وبذلك تنقسم مرحلة الشراء من املزود إىل مرحلتني . مباشرة 
وحيلّل خالهلا دور األوىل على     .   مرحلة إبرام عقد اإلنتقاء بني املركزية واملزود         -   

 .أنه دور مسسرة ووساطة 
ليهم اإلنتقاء   مرحلة إبرام العقود التطبيقية مباشرة بني املزود أو املزودين الواقع ع           -   

 .واملنخرطني باملركزية 
 
وهذا هو الصنف الفرعي الذي     :   التجمع من أجل الشراء يشتري املنتوج        – ثانيا   -

إقتصر عليه مشروع القانون موضوع اإلستشارة ، بل إنه مل يأخذ به كلّه وإنما                
وضيح لذلك رأى الس ضرورة ت    .  حصره يف دور شراء منتجات حلساب املنخرطني        

الصور األخرى اليت أغفلها مشروع القانون من خالل تفريع هذا الصنف إىل أصناف             
 :فرعية ثالثة 

ويف هذه احلالة   :  مركزية الشراء وهي تشتري املنتوج بإسم وحلساب املنخرطني          -
 .فإنها تلعب دور الوكيل 

: اب املنخرطني   مركزية الشراء اليت يتمثّل دورها يف اشتراء املنتوج بإمسها وحلس           -
 .ويف هذه احلالة فإنها تلعب دور الوسيط 

مركزية الشراء وهي تشتري املنتوج بإمسها وحلساا مثّ تبيعه إىل املنخرطني ،               -
ويرتبط ذا النظام شرط التزود احلصري من املركزية مىت توفّرت له بدوره               

 .شروط

بني خمتلف هذه األصناف    كما تتجه اإلشارة إىل وجود فوارق عملية هامة          
الفرعية الثّالثة ، وهي فوارق ظهرت على مستوى ضبط املسؤولية يف حال وجود              
عيب باملنتوج ومن يتولّى حفظه بعد الشراء والطّبيعة القانونية للمقابل الذي تتقاضاه            

 . مركزية الشراء
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" لى عبارة   وبناء على ذلك إستخلص الس أنّ مشروع القانون حني إقتصر ع          
يكون قد أقصى الصنف الفرعي الثّالث رغم بروز        "  تقوم بالشراء لفائدة املنخرطني     

احلاجة إليه يف التطبيق احلاصل يف دول سبقت يف تنظيم عمليات التزود الكربى               
املتصلة بدورها بعمليات التوزيع الكربى، كما أنه وإن أخذ حبالة مركزية الشراء اليت             

حلساب املنخرطني إالّ أنه غفل عن ذكر كون الشراء يتم بإمسهم أيضا أو               تشتري  
بإمسها وحلساب املنخرطني ،وأنه من شأن هذا النقص يف تعريف مركزيات الشراء أن             

 فوارق عند   2 و   1يبقي على فراغ يف النص ألنه توجد بني الصورتني الفرعيتني            
    ا والتحس ؤطبيق تستدعي التنبات وقوعها مبا يكفل ملشروع القانون        التب لفرضي

 .مزية جعل أحكامه ضافية وكاملة ومانعة من حصول حاالت مل تتعرض إليها 
 

وتأسيسا على كلّ ذلك إنتهى الس إىل أنه طاملا تعلّق األمر بتنظيم جتارة               
سوغ إعداده  التوزيع، ويف ظلّ تنظيم تلك املسائل بنص له مرتبة القانون ، فإنه ال ي              

بكيفية جتعله منطويا أصال على نقص يستدعي املراجعة ، ولذلك فإنّ األمر يتطلّب              
اإلحاطة بكافّة أشكال التجمعات من أجل الشراء، ويف حال  اإلقتصار على صنف              

 :مركزيات الشراء فإنه ال غىن عن التعرض لكافّة أشكاهلا وذلك حتقيقا لغرضني 
ن أشكال التزود باملنتوجات مبا يكفي من اإلسهاب والوضوح  تنظيم هذا الشكل م    -

تفاديا حلاالت فراغ تشريعي يبقي اال عند التطبيق هليمنة أشكال مستحدثة             
خترج عن اإلطار املنظّم ويتعاظم فيها دور مركزيات الشراء من خالل طغيان ما              

ج أو املزود يف حـالة     يعرف بقوة الشراءات املعروف عنها أصال أنها تضع املنت         
تبعية ، زد على ذلك أنّ القانون ال ميلك إزاء هذه الوضعية ، وإن كان حمكما                  

 .متامـا ، إالّ أن حيد منها

 
إنّ مركزيات الشراء تلعب دورا هاما يف إذكاء روح املنافسة ومحاية املستهلك              -

. دة وبأمثان مدروسةبفضل ما تتيحه له من فرصة اإلختيار بني منتوجات عالية اجلو     



 129 

وما دام األمر كذلك فإنّ الغاية املذكورة تتطلّب توفري كافّة اآلليات لبلوغها              
 .  وتضمينها مبشروع القانون كاملة وغري منقوصة 

 
 :خبصوص عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلية

 
من  إنطلق الس مما نص عليه الفصل الواحد و العشرون من مشروع القانون              -

جيب على مالك التسمية األصلية أن يكون صاحبا حلقوق امللكية املستوجبة على            :"  أنه  
العالمات والتسميات التجارية و مستغالّ هلا خالل مدة زمنية معقولة و ذلك قبل بعث               

مثّ الحظ أنّ هذا الفصل يرمي إىل ضبط شروط إستغالل العالمة التجارية أو              ".الشبكة
 : من خالل حصرها يف مسألتني طرق التسويق
 
 ثبوت ملكية العالمة أو التسمية التجارية قبل التصرف فيها بإسناد إستغالهلا            -
 . إىل الغري
 إستغالل تلك العالمة أو التسمية التجارية خالل فترة معقولة قبل تكوين             -
 .الشبكة

 الزمني لتوضيح   غري أنّ الس أشار إىل أنّ الشرطني املذكورين يبدوان غري          
عالقة صاحب العالمة مبستغلّها، ذلك أنّ ثبوت ملكية األول هلا من مقتضيات               

 من  20اإلستجابة إىل تعريف عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلية الوارد بالفصل            
 ). مالكة لعالمة أو تسمية جتارية أو طرق تسويق ( مشروع القانون من خالل عبارة 

 
مستغلّ هلا  "   الثّاين ينقصه الوضوح من خالل تضمنه عبارة          كما أنّ الشرط  

، عالوة على أنّ هذه املسألة م مصاحل طريف املعاملة وخاصة            "  خالل مدة معقولة    
املستغلّ حتت التسمية األصلية ويستحسن ترك تقديرها إليه حتت رقابة القضاء يف حال             

 فإنّ مشروع القانون مل يرتب أي       وفضال عن ذلك  .  وقوعه حتت الغنب أو التحيل      
 املتضمن حلاالت الفسخ    29جزاء على ختلّف أحد الشرطني أو كليهما ضمن الفصل          

 .املخولة ملستغل التسمية األصلية
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 من مشروع القانون خبصوص      23تضمنه الفصل      كما تناول الس ما     -

شار إىل نقائص شابت    واجب اإلعالم احملمول على صاحب العالمة أو التسمية، فأ         
صياغة هذا الفصل أيضا، وذلك من جهة كونه حصر واجب اإلعالم يف كافّة البيانات      
املتعلّقة باملؤسسة صاحبة العالمة األصلية، واحلال أنّ البيانات املتعلّقة بالشبكة ذاا            
 تكتسي أمهّية أكرب عند إختيار اإلنضمام إليها ، مستشهدا على ذلك مبا جرى عليه              
 الذي بلغ يف إيالء األمهّية بواجب اإلعالم املذكور حد عمل الفقه وفقه القضاء األجنيب
إشتراط إعالم طالب إستغالل العالمة حبركية باقي املستغلّني السابقني أي إفادته بنسق            

 .إنضمامهم إليها أو تراجع بعضهم أوإنقطاعهم عن إستغالهلا 
 
 من مشروع القانون من     27جاء بالفصل    ومن جهة أخرى تناول الس ما        -

أنه يتعين على مالك التسمية األصلية أن مينح مستغل التسمية األصلية حق اإلستغالل             
ببند التحديد الترايب   "الترايب احلصري، فالحظ أنّ أحكامه ترسي ما يعبر عنه الفقة            

ضمن املستغلّ حتت   ، مشريا إىل أنّ اهلدف من إدراج مثل هذا البند هو أن ي            "  احلصري
التسمية األصلية لنشاطه محاية من منافسة صاحب التسمية األصلية و بقية املستغلّني             
املنتمني إىل نفس الشبكة، وأن يتعهد يف مقابل ذلك بعدم تعاطي نشاط مشابه يف                

 .مناطق أخرى
 

غري أنّ الس طرح تساؤال عن مربر إدراج هذا الشرط وجعله وفقما تفيده               
ياغته الزما لصحة عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلية واحلال أنه مل يكن أبدا يف أي         ص

بالد أخرى شرطا يفرضه القانون، مشريا إىل أنه يطرح إشكاال من زاوية قانون املنافسة              
من جهة كونه يقصي متاما املنافسة داخل العالمة يف كامل رقعة ترابية سكت مشروع               

 .يدهاالقانون عن حتد
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كما أضاف أن هذا الشرط ميكن أن ينشئ نتيجة ترتبط به منطقيا وإن كانت ال               
تبدو مقصودة منه، وهي أنّ احلماية الواردة به سوف لن تنعكس على وضع أصحاب               
عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلية اليت ستربم يف ظلّه، بل سينصرف مفعوهلا إىل               

 . لك العالماتاملستغلّني فعليا ألمثال ت
 

ذلك أنّ إلزام مربمي العقود لإلستغالل حتت العالمة األصلية بإدراج شرط              
اإلستغالل الترايب احلصري دون حتديده يف رقعة أو التنصيص على جواز مراجعته من              
شأنه أن مينع البعض منهم من إبرام هذه العقود طاملا أنّ ذلك لن يتاح هلم يف ضلّ وجود                  

لهم حتول بنود التحديد الترايب املوكولة إليهم دون إدراج عقود حتديد ترايب            مستغلين قب 
 .أخرى تتعارض معها

 
وختاما، شدد الس على أنّ التنصيص على شرط التحديد الترايب احلصري مطلقا 
عوض تركه لتقدير أطراف التعامل من شأنه أن يرتع عن األطراف كلّ إمكانية للرجوع              

أو مراجعته، منبها إىل أنه قد يطرأ تطور على شهرة العالمة او اإلقبال عليها أو                 فيه  
إرتفاع يف عدد املستهلكني أو حدة يف املنافسة املفروضة عليها، مبا يربر لدى أطراف               
عقد اإلستغالل مراجعة مرجع النشاط الترايب بتقسيم دائرة حتديده بني أكثر من مستغلّ             

 جهة أو مدينة بعد أن كان شامال لكامل البالدأو جعله يهم . 
 

 

 2006 أكتوبر 12 اريخ بتاملنافسة جملس عن ادرص ال62151الرأي عدد 

 
تعهد جملس املنافسة بإستشارة تقدم ا وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 

مهن البحرية   يطلب فيها رأيه خبصوص مشروع قانون يتعلّق بتنظيم 2006 سبتمرب 6
 .التجارية
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وبعد أن إستعرض اإلطار القانوين والترتييب املنظّم ملهن البحرية التجارية، خاض            

أنّ النقل البحري يشكّل أقدم شكل من أشكال النقل،          فالحظ دراسة السوق الس يف   
لتنقيحات على ويعد من أهم أصناف النقل فيما يتعلّق بنقل البضائع، وأنه شهد مجلة من ا

 .املستويات التشريعية والتنظيمية واهليكلية
و خبصوص نشاط املواىنء أكّد الس أنه عرف بدوره، وفقا للمعطيات املستقاة            
من ديوان البحرية التجارية واملواىنء، تطورا على مستوى حركة البضائع خالل سنة              

اليت   ركة التونسية للشحن والترصيف   وأنّ السوق املعنية تشهد دورا هاماّ للش       ،   2005
              ور اهلامتقوم بكامل أنشطة الشحن والتفريغ مبينائي رادس وحلق الوادي إضافة إىل الد

 .الذي تلعبه يف بقية املواين التونسية إىل جانب اخلواص
 

 12مهنة،    13وخبصوص مهن البحرية التجارية أشار الس إىل أنها تتفرع إىل            
دة حاليا إضافة إىل مهنة جديدة تتعلّق باخلبري البحري متّ إدراجها مبقتضى             منها موجو 

مشروع القانون املعروض، و أنّ عدد مهنيي البحرية التجارية املرسمني بلغ وفقا               
شخصا ، وأنّ مهنة املرشد البحري يقوم ا حاليا ديوان            349إلحصائيات وزارة النقل    
  .البحرية التجارية واملوانئ

 
 مؤسسة  20وخبصوص مؤسسات تصنيف السفن واليت يصل عددها يف العامل إىل           

عاملية، أفاد الس بأنّ تونس تتعامل مع ثالث مؤسسات منها فحسب وفقا إلتفاقيات              
 و مبقتضى هذه اإلتفاقيات متّ تكوين        .مربمة بني هذه املؤسسات و احلكومة التونسية       

 Det Norsk:    سات أجنبية لتصنيف السفن وهي    مع ثالث مؤس    شركات تونسية 

Veritas -Bureau Veritas- Germany Loyd  .     از هذه املؤسسات بكوو تتمي
شركات تونسية مهمتها تسليم شهادات التصنيف و السالمة للسفن الرافعة للعلم              

ؤسسات أما مكاتب متثيل امل   )  على مستوى الصنع و الصيانة و قواعد السالمة       (    التونسي
فقد متّ إحداثها من طرف املؤسسات األجنبية لتصنيف السفن           األجنبية لتصنيف السفن  

  .اليت مل تربم معها احلكومة التونسية إتفاقيات
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نّ  أ البحرية التجارية، فذكر    وبعد ذلك تعرض الس لإلطار احلايل ملمارسة مهن       

 لسنة         33افذ حاليا وخاصة منه القانون عدد       الن  ممارسة هذه  املهن وفقا لإلطار القانوين      
ختضع لنظام الترسيم بعد أن كانت خاضعة لنظام           1995  أفريل  14  املؤرخ يف   1995

وأنه وفقا  ،  1977  مارس  07  املؤرخ يف   1977   لسنة 13  الترخيص وفقا للقانون عدد   
إحدى مهن  جيب على من يتعاطى     "   آنف الذكر    33للفصل الثالث من القانون عدد      

البحرية التجارية أن يكون مرسما بدفتر خاص معد للغرض، متسكه مصاحل الوزارة              
كما أنه  ".  وتسلّم السلطة البحرية إثر الترسيم بطاقة مهنية للمعين باألمر        ...  املكلّفة بالنقل 

ص وفقا للقانون آنف الذّكر ميكن ممارسة إحدى مهن البحرية التجارية من قبل األشخا            
الطّبيعيني و املعنويني الذّين يتولون أو يسامهون يف إستغالل السفن التجارية أو تعهدها أو      
صيانتها وذلك عندما يكون األشخاص الطبيعيون أو املعنويون منتصبني بالبالد التونسية           

 . أو يباشرون نشاطهم بالتراب التونسي أو باملياه اخلاضعة للسيادة التونسية
 
 
صوص مالحظاته على مشروع القانون سالف الذّكر فقد قسمها الس إىل              وخب

 : مالحظات عامة وأخرى خاصة 
 

مشروع القانون املعروض على       ذكر الس بأن    ففي باب املالحظات العامة    -
نظره يندرج يف إطار تنظيم مهن البحرية التجارية و إلغاء القانون السابق الذّي كان                

 واملنقّح بالقانون   1995أفريل    14  املؤرخ يف   1995لسنة    33 القانون عدد    ينظّمها وهو 
بإعتبار مراجعة جلّ فصول      ، وذلك 1997 أكتوبر   27املؤرخ يف     1997 لسنة   69عدد  

القانون القدمي وتعويض إجراء الترسيم ملمارسة تسع مهن حبرية جتارية بكراس شروط             
 . ة اخلبري البحريعالوة على تضمنه مهنة جديدة وهي مهن
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 نظامني خمتلفني كما ذكر أنّ أهم جانب يف مشروع القانون املعروض هو إرساء             

 بالنسبة ملمارسة إحدى املهن    لكراس شروط ملمارسة مهن البحرية التجارية خيضع األول       
 وسيط  املرشد البحري و أمني السفينة و أمني احلمولة و        :  البحرية التجارية التسع التالية   

إجيار السفن و مزود السفينة و مؤسسة التصرف يف السفن التجارية و مؤسسة املساعدة              
واإلنقاذ البحري واجلر و مكاتب متثيل املؤسسات األجنبية لتصنيف السفن و اخلبري              

ة  فإنه خيص مهن البحري    الترسيمالبحري، يف حني أنه بالنسبة للنظام الثاين واملتمثّل يف           
مهنة الناقل البحري و اهز البحري و مقاول         :  التجارية األربع املتبقية واملتمثّلة يف     

 .الشحن والتفريغ و مؤسسة تصنيف السفن
 

 : فقد مشلت أساسا ما يليأما مالحظات الس اخلاصة -

 
النقل ميكن للوزير املكلّف ب   :  " ما تضمنته الفقرة اخلامسة من الفصل الرابع من أنه          -

، وقد  " الذّين يتعاطون مهنة مقاول الشحن والتفريغ بكلّ ميناء          عدد األشخاص  حتديد
أثار بشأا الس مالحظة تتعلّق بإنعكاسها على املنافسة من خالل إمكانية حصر              
ممارسة املهنة يف أشخاص معينني دون غريهم، ولذلك فقد إقترح حتديد عدد أقصى               

   ة تتمثّل مثال         ملمارسي مهنة مقاول الشحن والتفريغ بكلّ ميناء وفقا إلعتبارات موضوعي
مساحة امليناء و كثافة املعامالت التجارية و ضمان حسن توزيع ممارسي هذه املهنة             :  يف

 .على خمتلف املواين بكامل تراب اجلمهورية، شريطة أالّ يقلّ عن إثنني يف كلّ احلاالت
 
بإستثناء مهنة الناقل البحري    "  القانون من أنه    ما تضمنه الفصل اخلامس من مشروع        -

أو اهز البحري أو مقاول الشحن و التفريغ أو مؤسسة تصنيف السفن خيضع               
 يضبط خاصة الشروط املتعلّقة     لكراس شروط تعاطي إحدى مهن البحرية التجارية      

 ملمارسة النشاط و تتم     بالكفاءة املهنية و الوسائل املادية و املالية الدنيا املستوجبة         
 .املصادقة عليه بقرار من وزير النقل
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و برأي الس فإنّ هذا الفصل يثري إشكاال يتعلّق بعدم حتديد ما إذا كان املقصود               
به هو إصدار كراس شروط منوذجي يتعلّق بكافّة تلك املهن البحرية أو كراسات شروط              

ادة صياغة هذا الفصل بشكل يراعي ضرورة       ولذلك فقد إقترح إع   .متعددة حبسب املهنة  
التقليص من عدد تلك الكراسات يف نفس القطاع أو صنف النشاط، مع التنصيص بصفة 
واضحة على قائمة املهن اخلاضعة لكراس شروط و قـائمة املهن اخلاضعـة إلجـراء            

 .الترسيـم 
 

الة األوىل ضمن    من أنّ شروط الكفاءة تضبط يف احل       8 و   5الفصالن     ما نص عليه   -
وقد . كراس شروط مصادق عليه من الوزير املكلّف بالنقل و يف احلالة الثانية مبقتضى أمر

الحظ الس أنّ صياغة هذا الفصل ترسي إستثناء لتجاوز شروط الكفاءة املشار إليها              
نّ بالفصلني آنفي الذّكر بواسطة إمتحان يف الكفاءة املهنية يفتح للغرض، مشريا إىل أ              

ضمان املساواة يفترض توحيد املدخل و املرور وجوبا يف كلّ احلاالت بإمتحان مهين              
أما بالنسبة للّذين ميارسون حاليا دون إستيفاء الشروط        .  للّذين تتوفّر فيهم شروط معينة    

املستوجبة يف مشروع القانون و نظرا لتعلّق املسألة باألمن و السالمة، فقد رأى أنه ميكن               
ج أحكام إنتقالية لتمكينهم من التكوين الالّزم مثّ إجتياز إختبار للتثبت من                إدرا

 .مؤهالم
 
 من عقوبات إدارية ميكن تسليطها على متعاطي نشاط         25 خبصوص ما تضمنه الفصل      -

إحدى مهن البحرية التجارية عند معاينة تقصري خطري أو متكرر مبناسبة تنفيذه                
ة عليه قانونا أو غري ذلك من الصور الواردة به، وقد الحظ الس أنّ              لإللتزامات احملمول 

غري دقيقة مما يقتضي اإلشارة إىل اجلهة اليت سوف تقيم          "  تقصري خطري أو متكّرر   "عبارة  
هذا التقصري و املعايري املوضوعية اليت ميكن على أساسها تكييف ممارسة معينة على أنها              

 .تقصريا
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لس أنه يتجه التمييز بني حاالت التقصري اخلطري و املتكرر اليت            كما أضاف ا  

تستوجب عقوبات شديدة و رادعة نظرا إلرتباطها مبجال السالمة و األمن و اإلخالالت 
األخرى األقلّ خطورة واليت ميكن فيها إدراج عقوبات أقلّ وطأة مثل اإلنذار و التوبيخ،              

     ج         وإقترح على هذا األساس إعادة النظر يف تلك العقوبات ووضع سلّم يراعي مبدأ التدر
 .  وفقا خلطورة الفعلة املرتكبة و اال املطلوب محايته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137 


�#ا���" Oّا� 
�2��ّ
ر-5 P���(ّص ا��'� ا�ّ

 
         
 

 :2006 فيفري9 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 52113الرأي عدد 
 

س املنافسة مبلف وارد من وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلب           تعهد جمل 
تنقيح القرار املشترك بني وزيري اإلقتصاد      ل مقترح وزارة الصحة العمومية      حولفيه رأيه   

 املتعلّق بأسعار املواد الصيدلية     و  1982 ماي   21  املؤرخ يف     العموميةالوطين والصحة   
 .انون املنافسة واألسعار جديد من ق9طبقا ملقتضيات الفصل 

 
أمهية بالغة من   مربزا ما يكتسيه من      قطاع األدوية    وبعـد أن عـرج الس على      

من  إىل إشراف وزارة الصحة العمومية       خضوعهحـيث مكانـته يف املنظومة الصحية و       
وحـدة الصيدلية اليت تضطلع مبهمة منح تراخيص ترويج الدواء و إدارة التفقد             خـالل   
ن ـال إنتاج و توريد و ختزي     ـميع املتدخلني يف جم   جلتفقد  ال لّفة بعمليـات املكالصيديل  

ة ـالوكالة الوطنية للرقابة الصحيبـه تضطلع  ، بين أمهّية الدور الـذيو ترويج األدوية
، كما  منح التأشرية لكل دفعة من الدواء قبل تروجيها       من خالل   و البيئـية للمنـتجات      

سعيا الصيدلية املركزية للبالد التونسية    بصفة حصرية إىل     ودمعه توريد األدوية    أضاف أنّ 
 .مراعاة اجلوانب املتعلّقة باجلودة والسالمة و النجاعةوالتحكم يف كلفة الدواء إىل مزيد 

 
  نسب الدواء املورد   بين الس أنّ  مصدر الدواء املوزع بالسوق احمللية      وخبصوص  

 ، مضيفا أنّ  %   57.3 و %  42.7على التوايل،    2003سنة  بلغت خالل    املصنع حملّيا و
 هلذا  القيمة املضافة تطور  إىل تطور عدد املصنعني احمللّني و     تعود  أمهية نسبة التصنيع احمللّي     

 . خالل نفس السنة  الناتج القومي اخلام من %46 ـبت قدرحيث لقطاع ا
 

 
 



 138 

 
تعرض الس إىل مسالك وبعد أن فرغ من دراسة السوق املعنية باستشارة احلال،  

 .  توزيع األدوية الصيدلية، مقيما تقسيما بني األدوية املصدرة وتلك املصنعة حملّيا

 
 ثالثة عناصر   عليه تشمل  املصادقة   فبخصوص الدواء املستورد أشار الس إىل أنّ      

تسب مسبقا   ال ميكن قبول أي دواء إال إذا اك         وأنه السالمة تتمثل يف اجلودة والفعالية و    
رخـصة تـرويج متـنح مـن طرف وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي اهليئة الفنية                 

حالة سحب الدواء يف بلده األصلي فإن الصيدلية املركزية         ، ويف   لإلختصاصات الصيدلية 
 .تلفت نظر وزارة الصحة العمومية لتتخذ اإلجراءات اإلدارية املناسبةللبالد التونسية 

 
ملدة مخس  التونسية متنح   بالسوق  الدواء  رخصة ترويج    أنّ   كما أضاف الس  

 مسلك توزيع األدوية املستوردة يف قطاع       وأنّ بطلب من املصنع     قابلة للتجديد سنوات  
 :هيبثالث مراحل مير الصيدليات 
 

 .للبالد التونسية دون غريهاالصيدلية املركزية ا  تتكفل ومرحلة االسترياد  -
  يف الصيدلة  والتوزيع  باجلملةالبيع  مؤسسات   وتتدخل فيها     باجلملة مرحلة التوزيع  -

ن بكامل تراب اجلمهورية ثالثة ي منتشرا موزع50حوايل بالبالد التونسية منها يوجد و
ونس ـع تورــ وهي ف للبالد التونسيـةةـا للصيدلية املركزيـمنهم ميثلون فروع

 .ةـاقس و سوسـو صف

 على  ة موزع ة خاص ةصيدلي  1400  ما يزيد على     ويتدخل فيها  مرحلة البيع بالتفصيل   -
توفر الدواء بالشكل    معه   ري مدروس يسهل  اكامل تراب اجلمهورية حسب نظام إد     

  .املطلوب
يتم حسب إحدى   ، أفاد الس بأنه     توزيـع األدوية حملية الصنع     وخبـصوص 
 :أشكال التوزيع التالية

-ع باجلملة البيع من املصنع احمللي إىل املوز. 
 



 139 

 
 
 بدورها ببيعه  اليت تتكفل  للبالد التونسية   الصيدلية املركزية  إىل املصنع احمللي     من  البـيع  -

امتيازا للموزع باجلملة يتمثل يف وجود      مينح  شكل  وهو. و بالتفصيل   باجلملة نيوزعإىل امل 
 . األدوية املستوردة واحمللية يف نفس املكان

 
عادة عن  فقد بين الس أنها تتم      الصيدلية املركزية   عملية خالص   وخبصوص  
 .آلجــال ختتلف من حريف إىل آخرووفقا سند حتويل بنكي،  و أطريق صك بنكي

 
 يف مرحلة التوزيع مبينا      األدوية حتديد أسعار وبعد ذلك، تعرض الس إىل مسألة       

ذا اال عند حتديد    املعنية  كافّة األطراف    السلط العمومية إىل التوفيق بني مصاحل        سعي
 للبالد  حتقيق التوازن املايل للصيدلية املركزية    والسعر مثل مراعاة القدرة الشرائية للمواطن       

 .ن واحلد من التبعية للسوق اخلارجيةي و تأمني الربح املعقول للمصنعين احملليالتونسية
 

ات ـواد املدرجة بقائمة املنتوج   ـمن ضمن امل  تعد   األدوية   وبين يف هذا اال أنّ    
و اخلـدمات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلدارية لألسعار يف كلّ مراحل اإلنتاج والتوزيع             

 23املؤرخ يف  1991 لسنة 1996 امللحق باألمر عدد" أ"اجلدول  ملنـصوص عليها يف او
ام حرية األسعار   املتعلّق باملواد واملنتوجات و اخلدمات املستثناة من نظ         و  1991ديسمرب  

 .1995 جوان 28 املؤرخ يف 1995 لسنة 1142عدد  مثلما نقّح باألمر وطرق تأطريها
 

ولتوضـيح كيفـية ضبط سعر األدوية بين الس أنّ ذلك يتم بالنسبة للموزع              
باجلملـة ولصيدليات البيع بالتفصيل بتطبيق نسبة ربح خام تضبط بقرار مشترك يصدر             

ارة والصحة العمومية على سعر البيع أو سعر البيع للعموم حبسب احلالة، عن وزيري التج
تطور مراجعة نسب الربح اخلام يف خمتلف مراحل التوزيع         مستعرضا لذلك جدوال يتعلّق ب    

  .1996إىل سنة  1982و ذلك من سنة 
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س وبعـد أن ـيأ له وصف سوق توزيع األدوية واملواد الصيدلية، تعرض ال             
 : ملشروع القرار املعروض على نظره فأبدى بشأنه مالحظة عامة ومالحظات خاصة

 
 :املالحظة العامة

 
وضعية سوق توزيع األدوية املوجهة لقطاع      وتـناول الـس يف هـذا اإلطـار           

 الصيدلية  حني كانت  اتنفترة الثماني مقارنـا بـني ما كانت عليه خالل         الـصيدليات   
اخلاص باألدوية  القطاع  بتزويد القطاع العام و   وحدها   تتكفل   ونسية للبالد الت  املركـزية 

 األمر   تنافسية ا سوق ووضعها احلايل الذي أصبحت فيه     ،دةورواملاملطلـوبة حملية الصنع     
الـذي أدى إىل ظهـور احلاجة لتنظيم هامش الربح املتاح ملوزعي األدوية باجلملة وإىل               

 . هم تأطري نسب التخفيضات املطبقة من
 
 

 ألنها مل تكن    1982 ماي   21الحظ الس أنّ تلك املسألة مل تكن مشمولة بقرار          
وإن القرار  ذلك   أحكام   استخلص أنّ وعلى هذا األساس    مطـروحة يف تاريخ صدوره،      

كانت تستجيب لواقع القطاع يف زمن صدورها، إالّ انها وبفعل التغيريات املذكورة آنفا             
، األمر الذي يقتضي ربما مراجعة       سوق توزيع املواد الصيدلية    مل تعـد مواكـبة حلركية     

كاملة للقرار املذكور عوضا عن التعرض يف كلّ مرة لفصل من فصوله وتناوله بالتنقيح              
 .جزئيا وعلى حدة

 
 وتناول فيها الس مقترحني وردا مبشروع القرار موضوع         : املالحظـات اخلاصة   -ب

 .اإلستشارة
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بصفة جمانية لكل من    أدوية  ت  ا وحد بإسناداملقترح األول املتعلّق    يف خصوص   -1

  بصفة جمانية  سناداإلإىل وجوب التفريق بني     ، أشار الس    البائعني باجلملة و إىل الصيادلة    
،  التعريف به  لغايةكميات من الدواء وبني تقدمي منوذج من دواء مستحدث بصفة جمانية            ل

 غري قابل للبيع بينما تكون وحدات الدواء اانية قابلة يكون الدواء النموذج أنّ منبها إىل
 . أنها مماثلة لبقية األدوية اليت يتزود ا املوزعطاملا للبيع 
 
 إسناد وحدات من الدواء بصفة جمانية ميثلعلى هذا األساس فقد إعترب الس أنّ و  

ربط ربوز بعض املمارسات ك   ل وأنه قد يكون دافعا    ة عيني  طبيعة ا ذ تخفيضنـوعا من ال   
من القانون   29الفصل  ب وردت املوانع اليت     من عملـية الشراء بتقدمي هذه اخلدمة وهي      

 . و املتعلّق باملنافسة و األسعار1991 جويلية 29 املؤرخ يف 1991 لسنة 64عدد 
 

سياسة إلعمال  لمزود  ميثّل أيضا سبيال ل   أن  أضاف الس بأنّ ذلك ميكن      كمـا   
املوزعني الذين  باقي  يث تكون للموزع الذي انتفع ذه الكميات أسبقية على          يزية حب يمت

 أن تستغل هذه ، فضال عن إمكانيةمل ينتفعوا مبثل هذه اخلدمة و هي أفضلية غري مشروعة  
 نصت عليه   خالفا ملا  للموزع الذي يتزود بصفة مستمرة من املصنع         كمكافأةالوحدات  
 . من قانون املنافسة واألسعار32 من الفصل عدد 4الفقرة عدد 

 
نات من األدوية بصفة جمانية من شأنه        تقدمي عي  يف كلّ األحوال رأى الس أنّ     و

 سوق توزيع األدوية إعتبارا وأنها تؤثر على مستوى التخفيضات       إضطرابأن يتسبب يف    
تعلّق مبنع  املقترح امل ، وعلى هذا األساس، أيد      الـتجارية املسموح ا يف مراحل التوزيع      

 على نزاهة املعامالت    من جهة كونه حيافظ   توزيـع وحـدات من األدوية بصفة جمانية         
 .عني من وجود منافسة غري مشروعة بني املوزحيدالتجارية و 
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 :يف خصوص املقترح الثاين املتعلّق مبراجعة التخفيضات التجارية-2

 
لتخفيضات التجارية   تعلّقت با  تـناول الـس هذه املسألة بكافّة أشكاهلا سواء        

التخفيضات التجارية  ، أو ب  اجلملةب إىل املوزعني    نياملمـنوحة مـن قـبل املصنعني احمللّي       
، مذكّرا أنه بالنسبة لألدوية فإنّ      املمـنوحة من قبل موزعي األدوية باجلملة إىل الصيادلة        

املوحد األقصى الذي يتم    حتديـد اإلدارة ألسعارها يف طور التوزيع يأخذ شكل السعر           
ضبطه بالنسبة للموزع باجلملة ولصيدليات البيع بالتفصيل بتطبيق نسبة ربح خام تضبط            
بقرار مشترك يصدر عن وزيري التجارة والصحة العمومية على سعر البيع أو سعر البيع              

 .للعموم حبسب احلالة
 

 بإمكانية تطبيق   وقد مهد ذلك للمجلس أن يطرح مسألتني تتعلّق األوىل           
ختفيضات عند البيع خبصوص مواد ختضع إىل نظام املصادقة اإلدارية يف مرحليت اإلنتاج              
والتوزيع، وختص الثّانية مدى جواز تطبيق ختفيضات على األسعار القصوى احملددة كيفية  

 صورة ضبطها باألمر املشار إليه مىت وردت تلك التخفيضات بنص دون مرتبته ، وهو يف 
 .احلال القرار الصادر عن وزيري التجارة والصحة العمومية 

 
 

وجوابا على ذلك ذكّر الس مبوقفه يف حالة خضوع املواد واخلدمات إىل نظام             
تأطري األسعار والقائم على اعتبار أنه ال شيء مينع من زاوية قانون املنافسة من النزول إىل      

 .وطة بشرط عدم البيع باخلسارة أي مبا دون سعر التكلفةما دون األسعار القصوى املضب
 
 

غري انه مع ذلك أقر للجهات اإلدارية الراجع إليها اإلشراف على هذه املواد               
الغاية من تأطري     واخلدمات باحلق يف ضبط نسب التخفيضات املسموح ا طاملا أنّ           

عتبار أنّ  وباقطاع توزيع األدوية    احملافظة على التوازن العام ل    هي  التخفيضات التجارية   
ن فقط من تغطية تكاليف عملية التوزيع       هامش الربح املسموح به يف هذا النشاط ميكّ       
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املنافسة يف قطاع توزيع األدوية ليست       املعقول، مضيفا بأنّ     ومن حتقيق نسبة من الربح    
 تتمثل يف منافسة على أساس السعر بل هي منافسة من حيث جودة اخلدمة املسداة و اليت             

و يف تكوين عالقة      يف سرعة تزويد الصيادلة     و  توفري املوزع أكرب عدد ممكن من األدوية      
تعاون جتاري من خالل تقدمي نصائح وإرشادات يف كيفية ختزين الدواء و عرضه                

 . للمستهلك
 

 3ها صلب الفصل    يلإ التخفيضات التجارية املشار     أنّ ومن جهة أخرى بين الس    
ات نملذكور أعاله كانت مالئمة لوضعية سوق توزيع األدوية يف فترة الثمانيمـن القرار ا   

األمر  على سوق توزيع األدوية       للبالد التونسية  يمنة الصيدلية املركزية  آنذاك   املتميـزة 
، التخفيضات مع احملافظة على توازناا املالية     تلك   إسناد مثل    الـذي كانـت متلك معه     
نظرا ملا بات القطاع يتسم به من       لموزعني باجلملة   لاآلن  توفّر  مـشريا إىل أنّ ذلك ال ي      

 .ال تسمح هلم بإسناد تلك التخفيضاتمنافسة شديدة 
 
 

وعليه اعترب الس أنّ احلطّ من سقف التخفيضات املمنوحة على شراءات األدوية 
مبا يتماشى  من املزودين يكفل اإلبقاء على هامش الربح الراجع إليهم يف حدود معقولة             

وسائل متطورة حلفظ أصناف من األدوية، توزيع      ( مـع أمهّية اإللتزامات احملمولة عليهم       
، مستخلصا أنّ عدم تأطري نسب التخفيضات . . . )  لألدوية يف أوانه، إحترام التعهدات

صيادلة يف  املصنع احمللّي  أو املورد إىل البائعني باجلملة وإىل الاملمنوحة عند بيع األدوية من
ال يعين عدم وجودها الذي هو سابق لصدور املقترح موضوع        حـال جتمـيع الـشراء       

ن باجلملة إىل الصيادلة    واليت يسندها البائع  اإلستـشارة و أنّ السكوت عن التخفيضات        
 مل يتعرض إليها ، هو 1982 ماي 21وعدم تنظيمها واحلال انّ القرار املؤرخ يف      اخلواص  

 الباب على مصراعيه امام املنافسة يف قطاع حيوي يراد له ان خيضع يف              الذي يهدد بفتح  
 .كامل مراحله إىل املصادقة اإلدارية حتديدا للمنافسة بني املتدخلني فيه 
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 :2006200620062006 مارس 30303030ادر بتاريخ  الص62125621256212562125الرأي عدد 

 
مر جملس املنافسة حول مشروع أ      وزير التجارة والصناعات التقليدية رأي    طلب  

 .يتعلّق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون املعلّب وطرق تسيريه
 

زيت الزيتون املعين بالنص موضوع اإلستشارة، أفاد         ويف دراسته لقطاع قطاع   
الس بأنّ زيت الزيتون يشكّل منظومة متكاملة احللقات تكتسي أمهية بالغة على مجيع             

اعية والبيئية، وهو ما جعلها حتضى جبميع الربامج           املستويات االقتصادية واالجتم  
والتشجيعات اليت متّ سنها لقطاع الصناعات الغذائية وباستراتيجية تنموية تشمل مجيع            

 .املراحل انطالقا من اإلنتاج ومرورا بالتحويل مثّ التوزيع والتصدير
 

 400  ليون و  بلغت حوايل م   2004كما أضاف بأنّ حماصيل صابة الزيتون ملوسم        
ألف طن مسجلة بذلك زيادة هامة مقارنة باملواسم الثالث املنقضية حيث تضاعف              

 2002 مرات مقارنة مبوسم     8 وأكثر من    2003اإلنتاج تباعا ثالث مرات مقارنة مبوسم       
 ، مرجعا ذلك التطور إىل حتسن العوامل املناخية          2001ومرة ونصف مقارنة مبوسم     

 التساقطات إثر اجلفاف الذي تواصل طيلة السنوات            وخاصة تنامي مستوى   
كما ذكّر بأنّ البالد التونسية تعد من أهم البلدان املنتجة لزيت الزيتون يف               .املذكورة

العامل إذ حتتلّ حاليا املرتبة الرابعة عامليا وراء إسبانيا وإيطاليا واليونان مبعدل إنتاج سنوي              
 . ألف طن170يناهز 
 

 فأفاد بأنها بلغت    2004 زيت الزيتون اليت متّ حتويلها خالل سنة          أما كميات 
 ألف طن مسجلة بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بالنتائج اليت متّ حتقيقها خالل             280حوايل  

 .الثّالث سنوات اليت سبقتها
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 التصدير، ذكّر الس بأنّ البالد التونسية تعد من أهم البلدان املصدرة            وخبصوص

 العامل إذ حتتلّ حاليا املرتبة الرابعة عامليا وراء إسبانيا وإيطاليا واليونان مبعدل تصدير               يف
 بلدان االحتاد األورويب ال زالت متثّل الوجهة         ألف طن، مشريا إىل أنّ     100سنوي يتعدى   

 وأنّ الواليات املتحدة األمريكية هي الوجهة الرئيسية      الرئيسية لصادرات زيت الزيتون     
 . ) كوريا اجلنوبية– اليابان –الربازيل (الثّانية منبها إىل تنامي حصة األسواق اجلديدة 

 
املتدخلني يف القطاع مستعرضا دور الديوان الوطين للزيت        كما تعرض الس إىل     

يتولّى باخلصوص الشراء عند اإلنتاج لزيوت الزيتون وتصديرها إىل اخلارج وتوريد           الذي  
لنباتية الصاحلة لألكل وبيع زيت الزيتون والزيوت املعدة للخلط والزيوت            الزيوت ا 

وذلك إضافة إىل مباشرة إجناز عمليات       .  الصاحلة لألكل باجلملة يف السوق الداخلية      
التصدير يف إطار احلصة السنوية املمنوحة للبالد التونسية من طرف االحتاد األوريب              

 اتفاقية الشراكة    من 1املعلوم الديواين املنصوص عليه بامللحق عدد       نتفعة بنظام ختفيض    وامل
  .املمضاة بني الطّرفني

 
املصدرين اخلواص مبينا أنه أصبح بإمكام انطالقا من موسم         كما تناول وضع    

 اليت كانت   االتجار يف الزيوت الغذائية    سواء كانوا أشخاصا ماديني أو معنويني        1994
لديوان الوطين للزيت مبا يف ذلك تصدير زيت الزيتون إىل كافّة األسواق             ا من اختصاص 

اخلارجية باستثناء العمليات املنجزة يف إطار احلصة السنوية املمنوحة من طرف االحتاد             
 .األوريب واليت ال يتم القيام ا إالّ لفائدة الديوان الوطين للزيت عن طريق الوساطة

 
 يف إطار احلصة     تغيرت صيغة التصدير   2001نه منذ جوان    كما بين الس أ   

السنوية املمنوحة من طرف االحتاد األوريب املتمثّلة يف اختصاص الديوان أو الوساطة              
 تصدير زيت الزيتون التونسي البيولوجي وزيت          عمليات لفائدته فأصبحت تشمل  

وكذلك زيت الزيتون التونسي    الزيتون التونسي املعبأ يف قوارير حتت عالمة تونسية          
 .البيولوجي السائب مع ضرورة التنصيص على املنشإ التونسي عند تعليبه يف اخلارج
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 9 املؤرخ يف    2005 لسنة   2177وأضاف يف هذا السياق أنه بصدور األمر عدد         

  واملتعلّق بضبط شروط االتجار يف الزيوت الغذائية، متّ فتح باب التصدير يف            2005أوت  
 احلصة السنوية املمنوحة من طرف االحتاد األوريب أمام مجيع املصدرين اخلواص             إطار

املقيمني منهم وغري املقيمني واملرسمني بقائمة املصدرين اليت تضبطها وزارة الفالحة             
واملوارد املائية بالنسبة لزيت الزيتون التونسي البيولوجي وزيت الزيتون املعلّب حتت             

 . ية ودون حتديد كمي للصادراتعالمة تونس
 

يندرج وبعد ذلك خاض الس يف مشروع األمر املعروض على نظره فذكر انه              
احملدث مبوجب  "  صندوق النهوض بزيت الزيتون املعلّب    " يف إطار ضبط طرق تدخل    

املؤرخ يف    2005لسنة    106األحكام الواردة بالفصل السابع والثّالثني من القانون عدد         
:  الـذي ينص على ما يلـي     2006املتعلّق بقانون املاليـة لسنـة      و 2005ديسمرب    19
يفتح بدفاتر أمني املال العام للبالد التونسية حساب خاص يف اخلزينة يطلق عليه اسم               "  
يتوىل املسامهة يف متويل العمليات الرامية إىل       )  صندوق النهوض بزيت الزيتون املعلب    (

ويتوىل الوزير املكلف بالصناعة اإلذن بالدفع . يتون املعلب وتروجيهتشجيع إنتاج زيت الز
ويتم ضبط طرق تدخل    .  وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية    .  ملصاريف الصندوق 

 . " الصندوق بأمر

 
وبناء على ذلك رأى الس أنّ تدخل الصندوق يندرج ضمن املساعدات املالية            

ت اإلنتاج والتوزيع والتصدير، وأنّ هذه اإلجراءات       للدولة املسندة بعنوان دعم قطاعا    
وإن كانت ال تؤثّر بشكل مباشر على املنافسة يف مستوى السوق الداخلية إالّ أنها قد                

 . تنطوي على بعض اإلنعكاسات يف إطار التبادل التجاري مع اخلارج
 

اعدات الدولة  وملزيد إنارة اجلهة صاحبة اإلستشارة، دقّق الس النظر يف مس           
املوجهة للقطاع الفالحي، فرأى أنها تأخذ أشكاال متعددة مقيما ضمنها متييزا بني              

 :صنفني من املساعدات
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 : صنف ال يشكّل دعما حتجره قواعد املنافسة أو االتفاقيات الدولية مثل-
 متويل االستثمار يف املستغالت الفالحية بغرض تشجيع منو القطاع من خالل            �

 من مصاريف اإلنتاج والرفع من مردودية اإلنتاج وحتسني جودته إىل جانب               احلطّ
 . احملافظة على التوازن البيئي واحترام املواصفات املتعلّقة بالصحة

 مساعدة املنتجني على تعويض املعوقات الطبيعية يف بعض املناطق أو األضرار            �
ائل االستغالل نتيجة للكوارث    واخلسائر اليت تلحق مبحاصيل اإلنتاج الفالحي أو بوس        

 .الطّبيعية
 . مساندة الفالحني الشبان أو املساعدة على بعث جتمعات الفالحني�
 صنف من املساعدات يعترب دعما وهو ما يقتضي قياس مدى تأثريه على واقع              -

 :املنافسة يف القطاعات املعنية به، مثل
اإلنتاج وتنظيم مسالك     املساعدات املخصصة إلعادة اهليكلة على مستوى          �

 .التوزيع
 
 املسـاعدات املوجهة لتطوير حماصيل املواد الفالحية وتنمية تروجيهـا وذلك          �

وحتليـل املخـاطر ) ISO 9000 ou 14000(مـن خـالل وضع برامـج للجـودة 
)HACCP  (           ية إىل جانب القيام باحلمالت اإلشهارية بغايةوالتكوين واملساندة الفن

سواق اجلديدة أو مراقبة استعمال التسميات األصلية وعالمات اجلـودة           اقتحام األ 
labels de qualité وهي من ضمن العمليات اليت تناوهلا الفصل الثالث من مشروع ،

 . األمر املعروض
 

ورجوعا إىل مشروع األمر موضوع االستشارة، رأى الس انّ بعضا من              
، "صندوق النهوض بزيت الزيتون املعلّب    "ساعدة  الغموض حييط بطبيعة القطاع املنتفع مب     

ضرورة أنه يتصل بشكل عام بإنتاج وتسويق زيت الزيتون وهو ما يضفي عليه صبغة               
القطاع الفالحي، كما أنه يفهم من السلطة اإلدارية الساهرة عليه وتعلّق موضوعه              

 .طا صناعيابتعليب زيت الزيتون عوض تصديره سائبا أنه خيص يف جانب منه نشا
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وعليه فقد رأى الس أنّ القطع يف مسألة إرجاع النشاط املراد متتيعه مبساعدة              
الدولة إىل أحد القطاعني الفالحي أو الصناعي، ذا تأثري مهم وحاسم يف حتديد شكل               
الدعم املراد توفريه وإجراءات إسناده وانعكاساته على واقع املنافسة مع املؤسسات             

كما إعترب من جهة    .   القطاع واملنتمية إىل بلدان تربطها ببالدنا معاهدات دولية        العاملة يف 
أخرى أنه يتعين، لقياس تأثري الدعم املراد إقراره مبشروع األمر موضوع االستشارة،              
النظر إليه من زاوية التزامات البالد التونسية مبقتضى كوا عضو مبنظّمة التجارة العاملية             

 .فاقية شراكة مع االحتاد األورويبومرتبطة بات
 
 فمن الزاوية األوىل الحظ الس أنّّ مراقبة الدعم املمنوح من الدول يتم وفقا              1)

لالتفاقية اخلاصة بالدعم واإلجراءات التعويضية، ويتم حتت مراقبة قواعد فض النزاعات           
لدعم املقدم من الدول األعضاء ال  وطبقا لتلك القواعد فإنّ ا    .  لدى منظّمة التجارة العاملية   

وال يكون الدعم خصوصيا    .  يطرح إشكاال عندما ال يأخذ شكل الدعم اخلصوصي        
 :عندما يستجيب للشروط التالية

أالّ تتضمن القواعد أو النصوص احملدثة له ما يفيد من جعل االنتفاع به               -
 .خمصصا ملؤسسة دون أخرى

- دة وغري غامضةأن تكون شروط االنتفاع به حمد. 
أالّ تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية ختول هلا تقرير من ينتفع بالدعم مىت               -

 .توفّرت شروط إسناده
ومبراجعة األمر موضوع االستشارة، تبين للمجلس توفّر هذه الشروط وأقر بناء            

ال من على ذلك شرعية الدعم الوارد باألمر موضوع اإلستشارة معتربا أنه ال يطرح إشكا           
 .زاوية املنافسة
 
 
 
 



 149 

 
 أما بالنسبة ملوقع اإلجراءات املنصوص عليها مبشروع األمر من اتفاقية              2)

الشراكة املربمة مع االحتاد األورويب، فقد إعترب الس أنه يتعين النظر يف تطابقها مع ما               
ذكورة باعتبار أنها    يف فقرتيه األوىل ثالثا والرابعة ثانيا من االتفاقية امل          36جاء بالفصل   

 . احملدثة للمجموعة األوروبية" معاهدة روما"تسحب على اجلانب التونسي بعض فصول 
 

 Traité de"  معاهدة روما " من 87ويف هذا اإلطار رجع الس إىل الفصل         

Rome              ه يفرض على مجيع الدول األعضاء باالحتاد األورويب االمتناع عنفالحظ أن 
الية لفائدة بعض املؤسسات وذلك تفاديا للحد من املنافسة احلرة يف           تقدمي املساعدات امل  

 . السوق
غري أنه الحظ أيضا أنّ املفوضية األوروبية خولت للدول األعضاء التدخل لفائدة            
القطاع الفالحي بواسطة املساعدة املالية اليت تسند بصفة أفقية دون أن تكون خمصصة              

     ن أو لفئة معيت بعض املنح واملساعدات غري األفقية مثل متويل           لقطاع معينة وأقر
احلمالت اإلشهارية لفائدة املواد الفالحية بشرط احترام قواعد املنافسة املعمول ا داخل            
االحتاد األورويب ويف إطار التبادل التجاري مع بقية الشركاء التجاريني خارج االحتاد مثل 

ملستهلكني واملتعاملني االقتصاديني داخل السوق األوروبية      العمليات اليت ترمي إىل حثّ ا     
املوسعة على اإلقبال على استهالك املنتوج الفالحي دون اعتبار مصدره أو انتمائه إىل              

 .منطقة معينة
وبناء على كلّ ذلك رأى الس أنّ مشروع األمر موضوع االستشارة، الذي مل             

التنمية اإلقتصادية والتعاون الدويل، ال يثري أي       يكن مرفوقا مبا يفيد عرضه على وزارة        
إشكال يتعلّق باملنافسة يف السوق الداخلية، وأنه يف املقابل حيتاج إىل مزيد التثبت من               

 من اتفاقية   36تطابق أحكامه مع بعض االلتزامات املنصوص عليها خاصة ضمن الفصل           
 بلدانه متثّل الوجهة الرئيسية للصادرات       الشراكة مع االحتاد األورويب، ال سيما وأنّ       

التونسية من زيت الزيتون واليت كانت ترد عليه سائبة وغري معلّبة مثلما جاء بوثيقة شرح    
 . األسباب وما متّ شرحه بدراسة السوق
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  :2006 جويلية 27 بتاريخ ادرص ال62141الرأي عدد 

 
ة واألسعار بإستشارة وردت عليه من       من قانون املنافس   9تعهد الس طبقا للفصل     

وزير التجارة والصناعات التقليدية خبصوص مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط اإلتفاقيات           
املربمة بني املؤسسات العمومية أو اخلاصة واهلياكل الرياضية املندرجة يف نطاق تنمية              

 . األنشطة الرياضية
 

رع مبجال البثّ واحلقوق املتعلّقة به واإلشهار       وبعد أن رحب الس بإهتمام املش     
السمعي البصري بصفة عامة واملرتبطة بتنمية األنشطة الرياضية بصفة خاصة، يف ضوء ما             

أشار إىل  .  أصبحت السوق املعتربة تضمه من متدخلني خواص إىل جانب القناة الوطنية          
 الرياضية والدعم املادي للهياكل     أنّ البعد اإلقتصادي وكلّ ما يتعلّق بتمويل األنشطة        

الرياضية وإجياد مصادر جديدة لتمويلها أصبح اليوم يطغى على البعد اإلجتماعي              
واألخالقي للرياضة، وأنّ الرياضة احملترفة أصبحت وسيلة إستثمار وتنمية لعدة قطاعات           

 .أخرى مرتبطة مبجال اإلعالم السمعي والبصري و خمتلف تقنيات اإلشهار
 

وحبكم تعلّق موضوع اإلستشارة بقطاعي الرياضة والبثّ التلفزي واإلشهار املرتبط          
بتنمية األنشطة الرياضية، فقد رأى الس وجوب أن ينطلق من حتديد أهم املتدخلني              

 .ذين القطاعني
 

فبالنسبة لقطاع الرياضة رأى الس أنّ أبرز متدخل مها اجلامعات واجلمعيات             
 إذ تتولّى اجلامعات الرياضية اإلشراف العام على سري األنشطة الرياضية يف              الرياضية

خمتلف اإلختصاصات وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإحكام تطبيق القوانني ووضع خمطّطات 
 1987 جامعة سنة    26 مقابل   2005 جامعة سنة    36النهوض بالقطاع وقد بلغ عددها      

 . % 35أي بزيادة تقدر بـ 
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معيات الرياضية فذكر الس أنها ختضع إىل قانون اجلمعيات وهو ما ميثّل             أما اجل 
إشكاال على مستوى توفري املوارد املالية هلذه اجلمعيات بإعتبار أنها ذات هدف غري               
رحبي، واحلال أنّ القانون املقارن قد كرس إىل جانب اجلامعات واجلمعيات الرياضية             

شركات الرياضية اليت جتمع بني عناصر الشركات التجارية         صنفا جديدا يتمثّل يف ال    
وبعض اخلصوصيات اليت متيزها وجتعل منها شركات ذات طبيعة خاصة لإلنسجام مع             

 .الواقع الرياضي ومتطلّباته
 

كما أشار الس إىل أمهية دور شركة النهوض بالرياضة يف متويل الرياضة وتنمية              
تشكّل هذه الشركة مؤسسة عمومية متّ إحداثها مبقتضى القانون          األنشطة الرياضية إذ    

 وقد أوكلت هلا مهمة تنظيم مسابقات       1984 أوت   06 املؤرخ يف    1984 لسنة   63عدد  
الرهان الرياضي واليت يرجع نصف مداخيلها إىل الصندوق الوطين للنهوض بالرياضة            

و أنه متّ إحداث هذا الصندوق      الذي يعترب مصدرا رئيسيا يف متويل الرياضة ، علما           
 .  1960 جانفي 27 املؤرخ يف 1960 لسنة 1مبقتضى املرسوم عدد 

 
أما فيما يتعلّق باملتدخلني يف قطاع البثّ التلفزي و اإلشهار التجاري املرتبط               
باألنشطة والتظاهرات الرياضية، فأشار الس إىل إنفتاح املشهد اإلعالمي السمعي            

 األمر الذي أصبح معه هذا القطاع       2003القطاع اخلاص وذلك منذ سنة      والبصري على   
تنافسيا، كما استعرض خمتلف األطراف املتدخلة فيه حبسب كوا مؤسسات عمومية أو            

 .  خاصة
فبالنسبة للمؤسسات العمومية ذكر الس بأنها تتمثّل يف الوكالة الوطنية للنهوض           

 متدخال وحيدا بالسوق    2003 بقيت إىل حد سنة       بالقطاع السمعي البصري اليت   
التونسية يقوم ببيع مساحات اإلشهار اإلذاعية والتلفزية، إىل جانب مؤسسة اإلذاعة             

 07 املؤرخ يف    1990 لسنة   49والتلفزة التونسية اليت متّ إحداثها مبقتضى القانون عدد          
مي لإلرسال السمعي    لكي تتولّى اإلضطالع مبهمة تسيري املرفق العمو         1990ماي  

 .والبصري واملسامهة يف النهوض باإلعالم والتثقيف يف إطار السياسة العامة للدولة
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يف جمال البثّ التلفزي واإلذاعي حصرها الس يف          وبالنسبة للمؤسسات اخلاصة  
 . مؤسسة حنبعل وإذاعة موزاييك

 
 : إىل صنفنيأما املتدخلون يف جمال اإلشهار فقد قسمهم الس

 
وهم الذين يتوجهون إىل العموم عن طريق املستندات         :   املعلنون بصفة مباشرة   -

اإلشهارية ومنها خاصة اإلذاعة والتلفزة و الصحافةو املعلّقات املطبوعة أو الضوئية القارة            
 أو  وذلك للتعريف مبؤسسام  ...أو املتحركة والالّفتات القارة أو املتحركة أو امللصقة        

 .منتوجام أو خدمام
. علما وأنّ املعلن يف اال الرياضي عادة ما يتمثّل يف اجلامعات واجلمعيات الرياضية
 . ذلك أنّ اإلشهار يشكّل موردا هاما للهياكل الرياضية لتمويل وتنمية أنشطتها الرياضية

 
 يكون اإلشهار   املالكون للمستندات اإلشهارية أو املتصرفون فيها بشرط أن ال          -

 ).مثال املؤسسات التلفزية واإلذاعية( نشاطهم األصلي 
 

 ماي  25 املؤرخ يف    1971 لسنة   22وختضع إىل القانون عدد     :   وكاالت اإلشهار  -
: ويعترب وفقا للفصل الثالث من هذا القانون      .  واملنظّم ملهنة عون اإلشهار التجاري      1971

 مهنته العادية مجع رغبات املعلن وحتقيقها       عون إشهار كلّ شخص طبيعي أو معنوي      "  
وخيضع تعاطي  ".مبختلف املستندات حسب الشكل الذّي يتولّى خلقه باإلتفاق مع املعلن         

 جويلية  26مهنة عون إشهار جتاري لكراس شروط صادر مبقتضى قرار وزير التجارة             
يات الشراء  وتتميز السوق التونسية لوكاالت اإلشهار بأمهية دور مركز          .  2001

 .(les régies d’achat)اإلشهارية 
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ولتحديد موقفه من مشروع اإلتفاقية املعروضة على نظره ، انطلق الس من              
إستعراض  اإلطار احلايل إلتفاقيات البثّ التلفزي للمباريات واملسابقات الرياضية يف             

 . تونس، ووضعية القانون املقارن
 
 :ات البثّ التلفزي للمباريات واملسابقات الرياضية يف تونس اإلطار احلايل إلتفاقي-

ذكّر الس يف هذا اإلطار بأنه متّ إبرام إتفاقية تتعلّق حبقوق البثّ التلفزي                 
للمباريات واملسابقات الرياضية يف تونس بني اجلامعة التونسية لكرة القدم ومؤسسة             

 06ية للنهوض باإلنتاج السمعي البصري بتاريخ       اإلذاعة والتلفزة التونسية والوكالة الوطن    
 .  وذلك يف شكل إتفاق مباشر2000سبتمرب 
 

كما الحظ أنّ إبرام هذه اإلتفاقية قد متّ قبل إنفتاح املشهد اإلعالمي السمعي               
البصري على القطاع اخلاص، وأنها نصت على احلق احلصري الذّي تتمتع به مؤسسة              

تونسية دون سواها يف بثّ املباريات الرياضية، وتعلّقت أساسا بشراء          اإلذاعة والتلفزة ال  
 ماليني دينار يف 3حقوق البثّ احلصرية ملقابالت البطولة والكأس مقابل معلوم يقدر بـ 

 . من مداخيل العائدات اإلشهارية% 30السنة و 
 

ؤسسة اإلذاعة  وعلى هذا املستوى أشار الس إىل أنّ منح هذه احلقوق احلصرية مل           
والتلفزة التونسية، ولئن كان مربرا يف تاريخ إبرام هذه اإلتفاقية حبكم وجود مؤسسة              
عمومية حتتكر مبفردها املشهد اإلعالمي السمعي والبصري التونسي، فإنه مل يعد اآلن             
 يتالءم مع تطور هذا الواقع بوجود مؤسسة خاصة واإلمكانيات املتاحة يف املستقبل             
لتنامي عدد اخلواص يف هذا القطاع ، كما أنه مل يعد متماشيا مع قواعد املنافسة اليت                 
تفرض توسيع قاعدة اإلنتقاء بتمكني أكرب عدد ممكن من املنافسني من املشاركة وفقا              

 . ملعايري موضوعية
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 :  وضعية القانون املقارن-

لتلفزي تشكّل أهم مصدر لتمويل     أشار الس يف هذا اإلطار إىل أنّ حقوق البثّ ا         
اجلمعيات الرياضية يف أقوى البطوالت األوروبية حيث تفوق القيمة اجلملية حلقوق البثّ          

 من ميزانيات اجلمعيات الرياضية، مذكّرا مبا إتخذه اإلتحاد الدويل لكرة           %  30التلفزي  
ية والبصرية فيما يتعلّق    من توجيهات تتعلّق بسري عمل الوسائل السمع      "  الفيفا"القدم و 

 .ببثّ املباريات والتظاهرات الرياضية
 

كما الحظ أنّ اإلتحاد األورويب أصدر عدة توصيات وقواعد تؤكّد على وجوبية            
 :التقيد بإجراءات املنافسة يف إسناد حقوق البثّ التلفزي من خالل إتباع التمشي التايل

 
 إتباع إجراءات املناقصة، -

 ،)lots(ألحداث الرياضية واملباريات على عدة حصص توزيع ا -
يف فرنسا مدة العقد ال جيب      (  التضييق األقصى ملدة تطبيق العقود احلصرية        -

 ،) سنوات3أن تتجاوز 
 إمهال قاعدة التجديد الضمين واآليل للعقود، -

 Radiodiffuseur principal et(حتديد حقوق الباث الرئيسي والباث الفرعي        -

Radiodiffuseur secondaire.( 

 
-84كما رجع الس إىل التجربة الفرنسية يف هذا اال مستعرضا القانون عدد              

 واملتعلّق بتطوير وتنمية األنشطة البدنية والرياضية        1984 جويلية   16 املؤرخ يف    610
 املتعلّق  699-  2004والنصوص اليت نقّحته أو صدرت تطبيقا له وخاصة األمر عدد            

 آنف الذكر واملتعلّق بإستغالل املنتخبات احملترفة       84من قانون   )  1  (18تطبيق الفصل   ب
 والحظ أنّ هذا األمر كرس عدة       .حلقوق البثّ التلفزي للمقابالت والتظاهرات الرياضية     

إتباع قاعدة تفعيل املنافسة    :  قواعد هامة تنظّم عملية إسناد حقوق البثّ وخاصة منها         
ى وجوبية اللجوء إىل طلب عروض وحتديد املدة القصوى للعقد الرابط بني     بالتنصيص عل 
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اجلامعة الرياضية واملؤسسة الباثّة املتمتعة باحلقوق احلصرية وتوزيع هذه احلقوق على عدة   
حصص والتحديد املوضوعي واملسبق ملعايري إختيار املترشحني لطلبات العروض و اإللغاء           

 .علّقة بكلّ احلصص اآليل للعروض املت
 

 23كما أشار يف هذا السياق إىل القرار الصادر عن جملس املنافسة الفرنسي بتاريخ              
 والذّي متّ مبوجبه إيقاف تنفيذ العقد املربم بني رابطة كرة           (MC-01-03)  2003جانفي  

والقاضي مبنح هذه األخرية حقوق البثّ       )  +canal  (+القدم الفرنسية وشركة قناة   
ملقابالت البطولة الفرنسية وذلك نظرا الحتواء طلب العروض على بنود متييزية           احلصري  

احلصص (  ومنح كامل حقوق بثّ مقابـالت الرابطة األوىل للشركـة املذكـورة           
 .املنافسة ) TPS(س .ب.مما أضر بصفة مباشرة مبصلحة شركة ت) 3 و 2 و 1عـدد 

 
وض عليه قسمها الس إىل      وخبصوص مالحظاته على مشروع األمر املعر       

 .مالحظات عامة وأخرى خاصة
 

 :املالحظات العامة1- 

 لسنة  104أشار الس إىل أنّ التشريع الرياضي الراهن وخاصة منه القانون عدد             
 واملتعلّق بتنظيم وتطوير التربية البدنية واألنشطة        1994 أوت   03 املؤرخ يف    1994

ة الرياضية اليت تعود هلا ملكية حق إستغالل املقابالت           الرياضية ال ينص على اجله     
واملسابقات الرياضية فيما يتعلّق حبقوق البثّ وعالماا املميزة، يف حني أنّ القانون              

 املؤرخ يف   610-84 من القانون الفرنسي عدد      18املقارن نظّم هذه املسألة مثل الفصل       
ت الرياضية بإمكاا أن تسند وبصفة جمانية        الذي تضمن أنّ اجلامعا    1984 جويلية   16

كالّ أو جزء من حقوق اإلستغالل التلفزي للتظاهرات واملباريات الرياضية اليت تنظّمها            
وطبقا لذلك الحظ  أنّ الرابطة احملترفة  تبقى هي املكلّفة           .للشركات الرياضية املشاركة  

 املباشر أو املسجل وفقا      بتسويق حقوق البثّ   2004 لسنة   699مبقتضى األمر عدد    
حلصص وملدة حمددة ويف إطار إحترام قواعد املنافسة، على أن يتم توزيع عائدات هذا               

 . التسويق بني اجلامعة والرابطة والشركات الرياضية
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 : املالحظات اخلاصة) 2
 من  7 و   3 و   2ومن أهم ما جاء فيها مالحظات ساقها الس خبصوص الفصول           

 .ألمر املعروض عليهمشروع ا
 

 :  من مشروع األمر2خبصوص الفصل 
أشار الس إىل تعريفات تضمنها هذا الفصل مقترحا تدارك ما بدا له يف بعضها               

 . من قصور
 : فيما يتعلّق بتعريف إتفاقيات البثّ التلفزي-

 :أبدى بشأنه الس املالحظات التالية
 حتديد مالك هذه احلقوق، لذلك أكّد       ورد تعريف إتفاقيات البثّ التلفزي دون      •

اجلامعات أم  (الس على ضرورة حتديد املالك هلذه احلقوق بصفة دقيقة             
مبا يضمن وحدة الشروط التفاوضية بني اجلامعات واملؤسسات          )  اجلمعيات

 .السمعية البصرية الباثّة للمباريـات و التظاهرات الرياضية
فهل يتعلّق األمر بالبثّ املباشر     :   أو خاصية البثّ   مل ينص هذا التعريف على طبيعة      •

 .أو املسجل أو باإلثنني معا
متّ اإلقتصار على وسيلة بثّ وحيدة وهي التلفزة و إغفال وسائل اإلتصال                •

اهلاتف اجلوال،  :  األخرى وخاصة وسائل البثّ السمعية البصرية احلديثة           
س إعتماد تعريف شامل و دقيق       ويف هذا اإلطار، اقترح ال     ...  األنترنات

هذه اجلوانب مشريا إىل أنّ التشريع الفرنسي على سبيل املثال نص            يستوعب كلّ 
:"  واملتعلّق باإلتصال السمعي البصري على أنّ        1986 سبتمرب   30ضمن قانون   

اإلتصال السمعي البصري يتمثّل يف كلّ عملية إتصال باجلمهور عن طريق              
 التلفزة وكذلك كلّ إتصال باجلمهور عن طريق اخلدمات          خدمات الراديو و  

 ".اإللكترونية
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 تتضمن إتفاقيات البثّ التلفزي جانبا رئيسيا يتعلّق بإسناد حقوق البثّ احلصرية            •
متّ التنصيص عليها صلب التعريف الوارد مبشروع األمر إالّ أنّ هذه اإلتفاقيات             

 من األمهية يتعلّق بالومضات اإلشهارية واليت تتضمن كذلك جانبا فرعيا على غاية
تنجر عنها عائدات مالية هامة للمؤسسة الباثّة تتقامسها مع اهليكل الرياضي وفقا            

لذلك اقترح الس إضافة فقرة ثانية      .  لنسب يتم التنصيص عليها صلب اإلتفاقية     
لّقة ببث الومضات   إىل تعريف إتفاقيات البثّ التلفزي تتعلّق باحلقوق املتع          

 .اإلشهارية مبناسبة بثّ املقابلة أو التظاهرة الرياضية موضوع اإلتفاقية

 أشار الس إىل ما تضمنته الفقرة الثانية من تعريف إتفاقيات البثّ التلفزي من               •
تراعى يف هذه اإلتفاقيات احلقوق املخولة لبقية املؤسسات السمعية البصرية          :  "  أنه
، مالحظا أنه ال جيوز     "تضى التراتيب املعتمدة من قبل اهلياكل الرياضية الدولية         مبق

" التراتيب املعتمدة من قبل اهلياكل الرياضية الدولية      "تضمني تلك األحكام عبارة     
بإعتبار أنها ال تلزم إالّ منخرطيها من اجلامعات الرياضية وال تنصهر ضمن السلّم             

 . نونية للدولة التونسيةاهلرمي للقواعد القا
 

كما اقترح الس من ناحية أخرى إعادة صياغة تلك الفقرة بشكل يضمن أيضا              
احلقوق املخولة لبقية املؤسسات السمعية البصرية يف نقل ملخص عن املقابلة أو احلدث             
ة الرياضي، وكذلك احلق يف نقل ملخص حلدث رياضي وطين أو دويل ذا أمهية بالنسب              

للجمهور يف إطار ما يعرف حبق اجلمهور يف مشاهدة األحداث الرياضية الكربى، وذلك             
على غرار ما نصت عليه اإلتفاقية األوروبية حول التلفزة عرب احلدود ضمن فصلها               

 . التاسع
تناول الس ما ورد بالفقرة      :  فيما يتعلّق بتعريف إتفاقيات اإلستشهار      -

ميكن للهياكل الرياضية وضع تصنيف خاص        "  ف من أنه     الثالثة من هذا التعري    
 ".للمستشهرين وفقا حلجم وقيمة التظاهرة الرياضية
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والحظ بشأن هذا التصنيف، أنه ولئن كان ال يتناىف يف حد ذاته مع قواعد املنافسة               
إالّ أنه جيب أن خيضع إىل مقاييس موضوعية، مثل تصنيف املستشهرين وفقا ألمهية               
دعمهم املادي أو العيين للتظاهرة اليت ينظّمها اهليكل الرياضي والذي يقابله متتعهم              

وبنـاء .  بوسائل إشهارية ملؤسسـام بصفة متناسبة مع قيمة دعمهم للتظـاهرة          
املسـاند :  الصنف األول :  علـى ذلك أشـار الس إلـى التصنيف التـايل        

 partenaire : (املساند الشريـك: نف الثـاينالص) partenaire officiel: (الرمسـي

associé  (  دريك املـزوأو الش)    :partenaire fournisseur(      ّه قد متمذكّرا بأن ،
إعتماده خبصوص املستشهرين الذّي دعموا كأس العامل لكرة اليد اليت نظّمت بتونس سنة 

ستوى قيمة املسامهة    مضيفا بأنه قد قابل هذا اإلختالف بني املساندين على م           2005
املادية إختالف على مستوى املقابل اإلشهاري الذّي متتعوا به، إذ متتع املساندون               
الرمسيون باحلق يف اإلشهار التلفزي واإلذاعي وعلى صفحات األنترنات واالت و على            
ه مطبوعات اإلستدعاءات وتذاكر املقابالت، بينما مل يتمتع بقية املساندين بكلّ هذ            

 .    وإنما جبزء منها) وخاصة اإلشهار بالتلفزة واإلذاعة(الوسائل اإلشهارية 

 
وتبعا لذلك اقترح الس إعادة صياغة الفقرة الثالثة املتعلّقة بتعريف إتفاقيات            

ويتعين على اهلياكل الرياضية أو هيئة التنظيم اخلاصة وضع تصنيف          :  "اإلستشهار كاآليت 
: وفقا ملعايري موضوعية حتدد بوضوح صلب اإلتفاقية وخاصة منهـا        خاص للمستشهرين   

 قيمة الدعم املادي أو العيين الذي يقدمه املستشهرون والذي جيب أن يكون              - 
 ".متناسبا مع املقابل اإلشهاري الذي يتحصلون عليه و حجم وقيمة التظاهرة الرياضية

أشار الس إىل أنّ مفهوم الرعاية      :  ة فيما يتعلّق بتعريف إتفاقيات الرعاي      -  
"Parrainage"   ي وذلك من خالل انتفاء عنصر املقابل املباشر أوخيتلف عن مفهوم التبن 

ذلك أنّ التبني يقيم عالقة تبادل ذات طبيعة إقتصادية بني القائم بالتبني             .  غري املباشر 
املادي والعيين يف حني يقوم     واملستفيد من هذا التبين حيث يلتزم األول بتقدمي الدعم           

  .الثاين بالدعاية واإلشهار ملؤسسته
 



 159 

 
كما أضاف أنّ تعريف الرعاية يثري مالحظة تتعلّق حبصر غياب املقابل اإلشهاري أو         
التروجيي يف إسم املؤسسة الراعية أو عالمتها التجارية واحلال أنّ هذا احلصر جيب أن               

اعية من أنشطتها وخدماا وأهدافها وعدم اإلقتصار       يشمل كلّ ما يتعلّق باملؤسسة الر     
وبناء على ذلك اقترح إعتماد صياغة عامة وشاملة لتفادي           .  على اإلسم والعالمة  

هي اإلتفاقيات اليت تتولّى مبقتضاها مؤسسة عمومية أو خاصة         :  "...  التأويالت كاآليت 
اري أو تروجيي للمؤسسة    تقدمي دعم مادي أو عيين إىل هيكل رياضي دون مقابل إشه           

 ".الراعية 
   
تناول الس ما ورد بالنقطة     :   فيما يتعلّق بتعريف لزمة تسويق األدوات التروجيية       -

هي :  "السادسة من الفصل الثاين من مشروع األمر يف تعريف هذه اإلتفاقيات كالتايل            
يق األدوات  اإلتفاقيات اليت يتولّى مبقتضاها هيكل رياضي خاص إسناد لزمة تسو            

، والحظ أنّ هذا التنصيص يندرج يف إطار وضع إطار          ..."التروجيية إىل مؤسسة خاصة   
قانوين لتسويق األدوات التروجيية املتعلّقة بالشعار املميز للهياكل الرياضية كاملالبس            
الرياضية والقبعات، والتصدي للسوق املوازية هلذه املنتوجات، مشريا إىل ما متّت              

حظته من جتاوزات يف هذا السياق من مثل تسويق بعض الشركات اخلاصة ملنتوجات             مال
حتمل العالمة املميزة للمنتخب الوطين خالل فترة مشاركته يف كأس العامل لكرة القدم              
التي دارت بأملانيا دون احلصول على موافقة اجلامعة التونسية لكرة القدم أو األندية               

 .التونسية
 : من مشروع األمر3ل خبصوص الفص

ميكن إبرام اإلتفاقيات املشار إليها     :  "  تناول الس ما جاء ذا الفصل من أنه        
، " من هذا األمر، باإلتفاق املباشر أو بعد إجراء منافسة عرب خمتلف الوسائط             2بالفصل  

ثّ وأشار إىل أنّ تنصيصه على حرية إبرام اإلتفاقيات، دون متييز، سواء تعلّقت بالب              
التلفزي أواإلشهار أواإلستشهار أوالتبين أوالرعاية أولزمة تسويق األدوات التروجيية، يثري          

 .عدة إشكاالت من زاوية املنافسة
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وذا اخلصوص، بين أنه ال بد من التمييز بني حقوق البثّ من جهة واإلتفاقات               

ة أخرى، ضرورة أنّ أغلب      املتعلّقة باإلشهار واإلستشهار والتبني والرعاية من جه       
التشاريع يف العامل ومنها األوروبية تؤكّد على واجب التقيد بإجراءات املنافسة يف إسناد             
حقوق البثّ التلفزي من خالل إتباع إجراءات طلب العروض، وذلك لضمان تفعيل             

ت إحتكار  قواعد املنافسة وإستبعاد املمارسات التمييزية اليت قد تؤدي إىل تكريس وضعيا          
االستغالل املفرط ملركز هيمنة    من شأا أن تفضي إىل ظهور ممارسات خملّة باملنافسة ك         

و وقعلى الس ضييق أو ال إليها من دخول مؤسسات أخرىاحلدمن املنافسة احلرة فيهات . 

 
وبإعتبار أنّ التشريع التونسي بصفة عامة و التشريع الرياضي بصفة خاصة ليس             

 اإلطار، خاصة فيما يتعلّق بتفعيل قواعد املنافسة، فقد اقترح الس             مبعزل عن هذا  
 : من مشروع األمر بتضمينه مسألتني 3مراجعة صياغة الفصل 

التنصيص ضمن الفقرة األوىل على وجوبية إبرام اإلتفاقيات املتعلّقة بالبثّ           •
بالتايل عدم  السمعي البصري بعد إجراء منافسة وبإتباع إجراءات طلب العروض و           

 .إمكانية إبرام هذه اإلتفاقيات عن طريق اإلتفاق املباشر

التنصيص ضمن الفقرة الثانية على إمكانية إبرام اإلتفاقيات املتعلّقة             •
باإلشهار و اإلستشهار والتبني والرعاية ولزمة تسويق األدوات التروجيية إما باإلتفاق            

 . يق طلب العروضاملباشر أو بعد إجراء منافسة عن طر

 
 :  من مشروع األمر7خبصوص الفصل 

أشار الس إىل أنّ هذا الفصل تناول أهم العناصر اليت جيب أن تنص عليها اإلتفاقية 
شروط التجديد الضمين أو الصريح     "  ومن بينها عنصر ورد بالنقطة الثامنة يتعلّق ب        

 ".لإلتفاقية
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الس مالحظة هامة تتعلّق بعدم إمكانية       وقد أثارت هذه النقطة من جانب        
إدراجها بصفة مطلقة يف كلّ اإلتفاقيات اليت متّت اإلشارة إليها صلب الفصل الثاين من              
مشروع األمر، ووجوب إستبعادها بصورة كلية من إتفاقيات البثّ التلفزي نظرا لكون            

و بإنتهائها ينتهي   )   سنوات 3  مثال(  مدة هذه اإلتفاقيات جيب أن ال تتجاوز مدة معينة          
مفعول اإلتفاقية حىت يتسنى تفعيل قواعد املنافسة من جديد باللجوء إىل إجراءات طلب             
العروض إلبرام إتفاقية جديدة وذلك تفاديا إلحتكار هذه اإلتفاقيات من قبل شركة باثّة             

 . واحدة وإحتكار السوق املعنية
 

 أفاد الس جبواز التنصيص على إمكانية         وخبصوص بقية أصناف اإلتفاقيات،    
التجديد الصريح لإلتفاقية على أن ال ينال ذلك من حقوق املؤسسات األخرى وحقّها              

 . يف اإلنتفاع بنفس الشروط على نفس قدم املساواة

                                                    
 ::::2006مبرمبرمبرمبر سبت سبت سبت سبت14ادر بتاريخ ادر بتاريخ ادر بتاريخ ادر بتاريخ صصصص ال ال ال ال62150أي عدد أي عدد أي عدد أي عدد ررررالالالال

 
تعهد جملس املنافسة بإحالة واردة عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية             
يطلب فيها رايه حول مشروع أمر يتعلّق بتنظيم النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص              

 .من قانون املنافسة واألسعار) جديد  ( 9على الطّرقات طبقا ألحكام الفصل 
 

، تعرض الس   طار الترتييب والتشريعي لقطاع النقل الربي     وبعـد أنّ استعرض اإل    
 لسنة  33القانون عدد   ، معرفا إياه طبقا ملا جاء ب      فروع أنشطة النقل العمومي لألشخاص    ل

كل "أنه  ب واملتعلّق بتنظيم النقل الربي النقل العمومي        2004 أفريل   19 املؤرخ يف    2004
 ".روضة على العمومخدمة نقل أشخاص تنجز مبقابل أو تكون مع
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حبسب طبيعة مناطق يتم  تصنيف نشاط النقل العمومي لألشخاص    كما أضاف أنّ  

 . وأيضا وفقا ملدى إنتظام نشاط النقل)حضرية ، جهوية، بني املدن (اجلوالن
 

ـ  يشمل نشاط النقل العمومي لألشخاص النقل      ،  وفقا لطبـيعة مناطق اجلوالن    ف
 .ني املدناحلضري والنقل اجلهوي والنقل ب

 املؤرخ يف   2004 لسنة   33 من القانون عدد     16وحسب التعريف الوارد بالفصل     
يعترب نقال حضريا كل نقل يتم القيام       "  واملتعلّق بتنظيم النقل الربي فإنه       2004 أفريل   19

 ".به بني نقطتني تقعان داخل دائرة النقل احلضري
 

 آنف الذكر نص    16ن فإنّ الفصل    أما يف ما خيص النقل اجلهوي و النقل بني املد         
يعترب جهويا النقل الذي يتجاوز دائرة النقل احلضري دون جتاوز حدود           " علـى أنـه     

كما يعترب نقال جهويا مع مراعاة      .اإلختصاص الترايب للسلطة اجلهوية املنظمة للنقل الربي      
ني تقعان  تعـريف الـنقل احلضري الوارد بالفقرة األوىل من هذا الفصل النقل بني نقطت             

داخـل منطقـتني تابعتني لسلطتني جهويتني منظمتني للنقل الربي تكونان متجاورتني،            
 قرار من الوزير املكلف     ىوذلـك باسـتثناء مـا يـتم تـصنيفه نقال بني املدن مبقتض             

 ."ويعترب نقال بني املدن باقي عمليات النقل.بالنقل
 

ألشخاص يشمل النقل املنتظم وباعتماد طبيعة انتظام النشاط، فإنّ النقل العمومي ل
ويعين نشاط النقل العمومي املنتظم لألشخاص، النقل الذي خيضع         . والـنقل غري املنتظم   

 .لتوقيت أو تواتر وتعريفة ومسلك و نقاط توقف كلها حمددة ومعلن عنها للعموم مسبقا
 

وتـؤمن اخلدمات املنظمة لنقل األشخاص حاليا من طرف املؤسسات العمومية           
 و من طرف املؤسسات اخلاصة اليت أبرمت معها الدولة عقود إستغالل وعقود             للـنقل 

 .لزمة و مناولة إلستغالل بعض خطوط النقل العمومي اجلماعي املنتظم
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 غري  لبينما يفيد نشاط النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص على الطرقات، النق          
 .وعه لتعريفة حمددة مسبقااملقيد بتوقيت والذي يسدى عند الطلب إىل جانب خض

 
وتؤمن اخلدمات غري املنتظمة لنقل األشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردية          

و يقتصر تعاطي   " لواج"واجلماعية و السياحية و سيارات النقل الريفي و سيارة األجرة           
 . املرخص هلم التونسينيهذه اخلدمات على األشخاص املعنويني و الطبيعيني

 
رض الس خلصائص سوق النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص،         وبعد ذلك تع  

فذكر أنها تتميز بتنوع خدماا و بتطبيق تعريفات رمسية، إىل جانب أنه ال ميكن ممارسة               
النـشاط بـداخل هذه السوق إال بعد احلصول على ترخيص، كما تتميز أيضا بتحديد      

 . مناطق جوالن وسائل النقل غري املنتظم 
 

وص تنوع اخلدمات املسداة من قبل الناشطني يف سوق النقل غري املنتظم،            فبخص
 :ذكر الس األصناف التالية

الفردي، ويقع إسداؤها داخل دائرة للنقل      " التاكسي"اخلدمات املسداة من قبل     -
 .احلضري بواسطة سيارة جمهزة بعداد يسمح بتحديد مثن السفرة

اجلماعي، ويقع إسداؤها داخل دائرة للنقل  " التاكسي"اخلدمات املسداة من قبل     -
 .احلضري، على خط أو أكثر يتبع مسلكا حمددا

السياحي، ويقع إسداؤها داخل منطقة     " التاكسي"اخلـدمات املسداة من قبل      -
حمددة ميكن أن تغطي كامل تراب اجلمهورية بواسطة سيارة جمهزة بعداد يسمح بتحديد             

 . مثن السفرة
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، ويقع إسداؤها على خط يتبع      "لواج"املسداة من قبل سيارة األجرة    اخلـدمات   -

مسلكا حمددا يربط بني دائرتني للنقل احلضري أو أكثر و تضبط تعريفتها حبساب املقعد              
 .و املسافة املقطوعة

 
اخلدمات املسداة من قبل سيارات النقل الريفي يف املناطق اليت ال تغطيها دائرة              -

مات يقع إسداؤها على خط يتبع مسلكا حمددا داخل منطقة          للـنقل احلضري و هي خد     
 .ريفية و دائرة نقل حضري جماورة

 
خدمات النقل العرضي اليت يقوم بتأمينها ناقل عمومي أو ناقل سياحي حلساب            -

 .شخص طبيعي أو معنوي يف مناسبات أو ألغراض خاصة
 

ة على أسطول سيارات    كما أضاف الس أنّ سيارات التاكسي متثّل النسبة الغالب        
" لواج" نسبة سيارات األجرة     فإنّ و يف املقابل     .%59النقل غري املنتظم حيث تقدر بـ       

من ذلك  %20 و   %21 بـوسيارات النقل الريفي هي شبه متساوية وتقدر على التوايل          
 . األسطول
 

ه  وبالنـسبة للتعـريفات املوظّفة على اخلدمات املسداة من قبل الناشطني يف هذ            
الـسوق، أشـار الس إىل أنّ ضبطها يتم من قبل الدولة وذلك حبسب صنف اخلدمة                
املقدمة، فبالنسبة خلدمات النقل املقدمة من قبل سيارات التاكسي الفردي والسياحي يتم            
ضـبط مثـن السفرة بطريقة اإلجيار غري القابل للقسمة،  أما بالنسبة لسيارات التاكسي               

و النقل الريفي فيتم ضبط التعريفة حبساب املقعد واملسافة         " لواجال"اجلماعـي وسيارات    
 .املقطوعة و فيما خيص خدمات النقل العرضي فهي ال ختضع لتعريفة رمسية
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كمـا تطرق الس إىل وجوب احلصول على ترخيص ملمارسة النشاط يف هذه             
 املؤرخ يف 2004سنة  ل33 عدد  من القانون23السوق مشريا إىل ما جاء بالفصل الفصل 

خيضع تعاطي أنشطة النقل    " املتضمن أنه     واملتعلّق بتنظيم النقل الربي    2004 أفـريل    19
العمومـي غـري املنتظم لألشخاص على الطرقات إىل ترخيص يسنده الوايل يف حدود              

 .اختصاص السلطة اجلهوية املنظمة للنقل الربي و الوزير املكلف بالنقل يف بقية احلاالت
 
 ميكـن للوزير املكلف بالنقل أن يرخص للوايل، مبقتضى قرار، بإسناد تراخيص             و

للمقـيمني بالوالية ختول هلم استغالل تلك التراخيص مبنطقة تتجاوز حدود اإلختصاص            
الترايب للسلطة اجلهوية املنظمة للنقل الربي دون جتاوز حدود يتم ضبطها بنفس القـرار             

 ."عمومي غري املنتظم اليت يتم حتديدها بالقرار املذكورو ذلك بالنسبة ألصناف النقل ال
 

وضـمن الـشروط املـستوجبة ملنح التراخيص املذكورة أشار الس إىل شرط             
احلـصول علـى شهادة الكفاءة املهنية لنقل األشخاص، ذاكرا أنها تسلم من قبل وزير               

 . ه وزارة النقلالنقل للشخص الذي جيتاز بنجاح امتحانا مهنيا تنظمه أو تشرف علي
 

وقـد أرجـع الس تدخل الدولة من خالل الترخيص املذكور و ضبط تعريفة              
اخلدمات إىل سعيها لتحقيق غايات منها تأطري خدمات النقل غري املنتظم وتأمني سالمة             
املواطن من خالل التأكد من الكفاءة املهنية للسائق إضافة إىل احلفاظ على حق املواطن              

الل توفري خدمات نقل متنوعة و حتديد تعريفات نقل تتماشى مع قدرته            يف التنقل من خ   
كمـا أفـاد يف هذا اإلطار أنّ قطاع النقل غري املنتظم خيضع يف البعض من                . الـشرائية 

األنظمة املقارنة إىل مجلة من التشاريع والتراتيب اخلاصة مثلما هو احلال بالسوق الوطنية             
 .ولغاية حتقيق نفس األهداف
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وخبـصوص إنعكـاس حتديد تقدمي خدمات النقل غري املنتظم يف مناطق جوالن             
حمـددة على املنافسة، الحظ الس عدم وجود تقاطع يف الدوائر املضبوطة لتدخل كل              
صـنف مـن أصناف النقل غري املنتظم لألشخاص، مشريا إىل ما يتنج عن ذلك التوزيع    

ئل املوفّرة للمستهلك فيما خيص نوعية      خلـدمات الـنقل غـري املنتظم من حد من البدا          
العـروض اليت تقدمها سوق النقل غري املنتظم، نظرا النعدام املنافسة بني خمتلف أشكال              

 .وسائل النقل غري املنتظم
 

 ويف بـاب املالحظـات العامة، أشار الس إىل أن املراجعة الدائمة للمنظومة             
متنع من اإلبقاء على شرط احلصول على ترخيص        القانونية اخلاصة بقطاع النقل الربي مل       

ملمارسـة هذا النشاط، وأرجع ذلك إىل احلرص على ضمان أكرب قدر ممكن من األمان               
 :ملستعملي وسائل النقل ومستعملي الطّريق بصفة عامة، وبناء على ذلك رأى

أنّ هدف مشروع األمر املتمثل يف تنظيم قطاع النقل ال يتعارض مع مبادئ  -
فـسة، بآعتـبار أنّ املنافسة ليست غاية يف حد ذاا و إنما وسيلة لتحقيق النجاعة                املنا

 .اإلقتصادية
إنّ مواصـلة تدخل الدولة يف جمال حتديد تعريفات النقل العمومي غري املنتظم             -

مفاده أنّ طبيعة هذا الصنف من النقل ال تتالءم مع ترك حتديد التسعرية ملسدي اخلدمـة               
 احلفاظ على مصلحة املستهلك واليت تعترب اهلدف األساسي الذي ترمي           و ذلـك دف   

 . إليه قواعد املنافسة
 

 الذي  3أما يف باب املالحظات اخلاصة، فإنّ أهم ما أثاره الس قد تعلّق بالفصل              
تـضمن مـن بـني الشروط املستوجبة إلسناد الترخيص لتعاطي أحد األنشطة الواردة              

أن تتوفر لدى الشخص الطبيعي     " مر موضوع اإلستشارة وجوب     بالفصل األول من األ   
 ".الوسائل املادية الدنيا اليت تضبطها التراتيب اجلاري ا العمل
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وفـضال عمـا ينطوي عليه هذا الشرط من تقييد ملمارسة النشاط، فقد رأى أنّ              
التراتيب اجلاري ا " و" الوسائل املادية الدنيا"اإلحالة على عبارات عامة وغري دقيقة مثل 

قد وردت مفتقرة إىل احلد األدىن من الوضوح الالزم لتأطري سلطة اهليئات الراجع " العمل
إليها إسناد الترخيص، كما أنها ال تضع املعنيني باألمر يف مرتلة تسمح هلم بالتعرف على               

 .شروط مباشرة النشاط املقصود مبا ينبغي من الوضوح والشفافية
 
 

 من مشروع األمر    3اول الس يف نفس السياق شرطا آخر ورد بالفصل          كما تن 
فرأى . مأخـوذا من وجوب إثبات املعين باألمر أنه ال تتوفر له موارد أخرى تعترب كافية              

أنه يعترب مبدئيا منافيا لقواعد املنافسة، غري أنه جيد أساسه يف األهداف اإلجتماعية الكامنة 
 وعليه فقد اعترب أنه ال ضرر من إقراره و العمل به وفقا ملا              .وراء تنظـيم هـذا القطاع     

اسـتقر علـيه عمل الس من أنّ مبادئ املنافسة ليست غاية يف حد ذاا،  وإنما هي                  
وسيلة لبلوغ أهداف الرفاه اإلقتصادي واإلجتماعي، شريطة حتديد هذا الشرط و توضيح 

حتى يتم تطبيقها كمقياس موضوعي     " ةال تتوفّـر له موارد أخرى تعترب كافي       "عـبارة   
 .يتساوى أمامه اجلميع
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إنّ اجلهد الذي تبذله الدولة لتكريس مبدإ حرية مباشرة األنشطة اإلقتصادية مل            
يعد خافيا على أحد، وهو يلقى جتسيده يف عملها املتواصل على تفكيك نظام                

على إرادة             الت ر دومنا شكروط اليت تؤشاسات الشوتعويضه بكر رخيص اإلداري
واضحة جلعل احلرية مبدأ والترخيص استثناء، كما أنّ ذلك يعكس اختيارا واضحا             
من السلط العمومية يف بالدنا يف تغليب مبدإ الرقابة الالّحقة على أوجه مباشرة               

درة الفردية ودفعا جلهد األفراد واملؤسسات يف        األنشطة اإلقتصادية، انتصارا للمبا   
اإلستثمار بإزاحة احلواجز والعراقيل، إال يف احلاالت اليت يتبين فيها أنّ حاجة تبقى              
إلعمال رقابة سابقة على أصناف من النشاط إما بسبب حساسيتها على املستهلك أو       

ات مل تتوفّر هلا بعد مقومات      حفاظا على املصاحل العليا للدولة أو ألنها متس قطاع         
 .فتحها للمنافسة دون حتفّظ

 
وهلذه اإلعتبارات فإنه كان طبيعيا أنّ اجلانب األوفر مما تعهد به الس يف              
نطاق وظيفته اإلستشارية تعلّق مبشاريع كراسات شروط تناولت بالتنظيم قطاعات           

كما أنّ ذات   .   نظر كان النشاط فيها خيضع لواجب الترخيص من جهات ذات         
اإلعتبارات تفسر احلاجة اليت أحلّت على مصاحل وزارة التجارة والصناعات التقليدية           
للتقدم إىل الس باستشارة عامة ال ختص موقفه من كراس شروط بعينه وإنما تطلب              

شتركة منه موقفا عاما يقيم ما متّ إجنازه يف هذا اال وينحت تصورا للقواسم امل               
واملبادئ العامة اليت يتعين أن توجه السلط العمومية عند إصدارها لباقي كراسات             

 .الشروط
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 يف مادة كراسات    2006ومن هذا املنطلق فإنّ ما صدر عن الس خالل سنة           

الشروط قد أخذ شكل الرأي اخلاص مبجال بعينه وذلك مبناسبة تعهده بعدد هام من               
 .اإلستشارات
 

كما صدر عن الس رأي عام خيص مجلة كّراسات الشروط اليت متّ إصدراها             
يف إطار الربنامج املتعلّق حبذف التراخيص اإلدارية وذلك من حيث تالؤمها مع               
مقتضيات املنافسة واملبادئ األصولية اليت حتكمها، ويتعين ألمهّية هذا الرأي تناول ما             

 .جاء به مبوقع مستقّل
 
املبادئ الواردة باآلراء الصادرة عن الس بالنسبة لكراسات         :  الفقرة األوىل    

  :   2006الشروط املعروضة عليه خالل سنة 
 
 16 الصادرة عن جملس املنافسة بتاريخ       62124 و   62119 و   62116اآلراء عدد     /  1

  :2006 مارس

 

 والصناعاتير التجارة   يف هذه اآلراء تعهد الس بثالثة مطالب واردة من وز          
 من قانون   9 معىن الفصل    علىة طلب رأيه    متضمن و 2006 فيفري   6  بتاريخالتقليدية  

 :خبصوص ما يلياملنافسة واألسعار
بإحداث مراكز متخصصة يف مراقبة إنتاجية األلبان عند        لّق  يتعمشروع كراس شروط      - 

 .ارد املائية املتعلق باملصادقة عليهاألغنام واملاعز وكذلك مشروع قرار وزير الفالحة واملو
مشروع كراس شروط يتعلّق بإحداث مراكز متخصصة يف مراقبة إنتاجية األلبان عند              -

 .األبقار وكذلك مشروع قرار وزير الفالحة واملوارد املائية املتعلق باملصادقة عليه
و مشروع املاعز مشروع كراس شروط يتعلّق بضبط كيفية مراقبة النمو عند األغنام و -

 قرار وزير الفالحة واملوارد املائية واملتعلق باملصادقة عليه
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ومن أهم ما الحظه الس خبصوص هذه املشاريع الثّالثة، هو أنها تندرج يف               
نفس السياق ولذلك فإنّ اجلدوى تنعدم من إفراد كلّ من مراكز مراقبة إنتاجية األلبان               

ام ومراكز مراقبة إنتاجية النمو عند األغنام واملاعز بكراس          عند األبقار واملاعز واألغن   
 شروط متعددة وخاصة بكل نوع من        تمضيفا أنّ إصدار كراسا   .  شروط مستقل 

 أكتوبر  18 املؤرخ يف    95 من القانون عدد     11احليوانات ال يتماشى مع ما ورد بالفصل        
ضال عما ينجر عن هذا التمشي من        واملتعلق بتربية املاشية واملنتجات احليوانية ف      2005

تعدد كراسات الشروط املتعلقة بأنشطة متكاملة ومتقاربة بشكل ال يشجع الباعثني على            
 .اإلقبال على مثل هذه اخلدمات

 
ورد بعدة فصول من مشاريع كراسات الشروط الثالث          كما أشار الس إىل ما    

وذلك دون حتديدها، معتربا أنّ     "  العملالقوانني والتراتيب اجلاري ا     "من إشارة إىل    
اإلغفال عن ذلك يشكّل حجبا لإلطار التشريعي والترتيبيب عن املتعاملني مع اإلدارة              
وبالتايل تقليصا لتفعيل املنافسة بإستبعاد كل من ال تتوفّر فيه الدراية الكافية بالنصوص              

 . التشريعية والترتيبية النافذة
وحدة ضمن كافّة فصول مشاريع كراسات الشروط       كما اقترح إعتماد تسمية م    

 11وفقا ملا ورد بالفصل " مراكز متخصصة يف مراقبة إنتاجية احليوانات"  تتمثّل يف عبارة    

 . واملتعلق بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية95من القانون عدد 

 
امس من  ، توقّف الس عند ما تضمنه الفصل اخل         اخلاصة ويف باب املالحظات  

" طلب الترسيم بالقائمة الرمسية     "مشاريع كراسات الشروط من تنصيص على شرط         
ورأى أنه يتناىف مع حرية ممارسة النشاط، ذلك أنه ذا الطلب يصبح صاحب املركز               
خاضعا يف اآلن نفسه لترخيص مسبق ولكراس شروط ملمارسة النشاط، ولذلك متّ              

إلكتفاء بكراس الشروط الذي جيب أن يتضمن كافّة         اقتراح إلغاء شرط الترسيم وا     
 .الشروط املوضوعية ملمارسة النشاط
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كما الحظ أيضا أنه متّ إعطاء ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى دورا مبالغا فيه يف               
مشاريع كراسات الشروط الثالث، واحلال أنّ حترير هذه األنشطة يقتضي دعم دور              

الديوان وبصفة عامة وزارة الفالحة واملوارد املائية سلطة رقابة          القطاع اخلاص وجعل    
 .الحقة

   
ومن جهة أخرى توقّف الس عند ما ورد بالفصل الرابع من مشاريع قرارات                

               ي يتماملصادقة الثالثة من أنّ مقدار املعلوم الذي يتقاضاه صاحب املركز من قبل املرب
والحظ أنّ هذا   .الحة واملوارد املائية ووزير املالية     حتديده بقرار مشترك من وزير الف      

الفصل يثري إشكاال هاما يتعلّق مبدى جواز إحداث املعاليم وضبط مقدارها مبوجب قرار             
و تالؤم حتديد هذا املعلوم مع حترير إجناز هذه اخلدمة املتعلّقة مبراقبة إنتاجية احليوانات               

 هذه اخلدمة جيب أن خيضع لقاعدة أساسية وهي         من قبل اخلواص، ملمحا إىل أنّ إجناز      
 بإعتبار أنّ هذه اخلدمة ختضع ملبدإ حرية حتديد         وحرية األسعار   قاعدة العرض والطلب  
 من قانون املنافسة واألسعار، وال لإلستثناء الوارد بالفصل الثالث          2األسعار طبقا للفصل    

 . من القانون ذاته
 

  :2006 مارس 16بتاريخ  ن جملس املنافسةادر عص ال62122أي عـدد رال / 2
 

يطلب  وزير التجارة والصناعات التقليدية      تعهد الس يف هذا اإلطار بإحالة من      
 حول مشروع كراس الشروط املتعلّق بإحداث خمابر خمتصة يف حتليل مدى            فـيها رأيـه   

 .  االاستجابة احلليب الطّازج إىل املواصفات التونسية املعتمدة يف هذا
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عدة مصطلحات وعبارات   تضمن   مشروع كراس الشروط     وقد الحظ الس أنّ   
 على ضرورة صياغة فصول كراس الشروط بوضوح  مؤكّداعامة يف العديد من الفصول،      

بآعتبار أنّ الشفافية من أهم العوامل املساعدة على إمكانية املراقبة واملتابعة و إرساء مناخ              
 . ساعد على تطوير القطاعتنافسي ي

 
 التنصيص على مراجع التشاريع واملواصفات املراد تطبيقها وحتديد           كما اقترح 

الوثائق واملؤيدات املطلوبة و احلد األدىن بالنسبة للموارد البشرية ولسنوات اخلربة، وذلك 
               قيقة إىل حواجز تعوق حرة و غري الدل كلّ هذه املصطلحات العامى ال تتحوية حت

 .النشاط و اإلستثمار و حتد من املنافسة يف هذا القطاع
 

عند إخالل صاحب املركز ببند     "أنه  املتضمن    23  الفصلكما توقّف الس عند       
 من قبل املندوب اجلهوي للتنمية الفالحية الراجع  عليهمن بنود كراس الشروط يتم التنبيه    

 الغرض مع متكينه من مهلة كافية من قبل         إلـيه تـرابيا بالنظر على ضوء تقرير يعد يف         
ويف صورة عدم امتثال املعىن باألمر، بعد انتهاء املهلة أو عوده     .اإلدارة لتـسوية الوضعية   

 ".يتم حرمانه من مواصلة نشاطه و ذلك مبقتضى قرار من وزير الفالحة و املوارد املائية
 

ر ـعداد التقريإل اجلهة املؤهلة وحتديد وسيلة التنبيه ويف هذا اإلطار اقترح الس
، باإلضافة إىل وجوب مساع املعني      و حتديد املدة القصوى للمهلة اخلاصة بتسوية الوضعية       

ضبط سلّم للعقوبات يراعي التفريق     ، عالوة على    باألمر ومتكينه من تقدمي وسائل دفاعه     
 .بني اإلخالالت اخلطرية واإلخالالت القابلة للتدارك
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  :2006 مارس 23ادر عن جملس املنافسة بتاريخ ص ال62121أي عدد رال / 3
طلب ي وزير التجارة و الصناعات التقليدية       تعهد الس يف هذا امللف بإحالة من       

 حول مشروعي قرار و كراس شروط يتعلّقان بتنظيم نشاط تربية فحول              فيها رأيه 
 .األرانب و أمهاا و اإلتجار فيها

 
 5ممارسة املهنة دون انقطاع مدة ال تقلّ عن         "نّ شرط    الحظ بشأنه الس أ    وقد 
، يعد مشطّا و من شـأنه احلد من دخول مربني جدد إىل قطاع تربية فحـول               "سنوات

أنّ فتح القطاع أمام املستثمرين     كما  و أمهات األرانب و حصرها يف املتواجدين حاليا،         
 .سني جودة املنتـوج و املسامهة يف ختفيض األسعارمن شأنه إذكاء املنافسة و حت

  
 حذف شرط التفرع الكلّي، ألنّ وجوبية التفـرغ        اقترح الس ويف نفس اإلطار     

يف الفالحة تفتقر إىل سند قانــوين، فضال عن أنّ هذا الشرط سوف يعوق حرية                
            هوضوق و النذا القطـاع و حيكم    املنافسة و مينع املستثمرين الكبار من دخول الس

عليه بالبقاء يف حجم صغري، و احلال أنّ اإلستثمـارات املكثّفة هي الـيت تدفع التشغيل              
 .  و ختلق أكرب عدد من مواطن الشغل

 
     :2006200620062006 مارس 23232323 صادر عن جملس املنافسة بتاريخال 62115621156211562115 الرأي عدد / 4 

       جارة والصد جملس املنافسة بإحالة من وزير التقليدية طلب رأيه فيها     تعهناعات الت
حول مشروع كراس الشروط املتعلّق بتنظيم نشاط اخلرباء يف االستشارة واملساندة يف             

 .جمال الطّاقة
 

وقد جاء يف رأي الس أنّ املشروع املذكور ال يثري من جانبه أي مالحظة تتعلّق               
   :باملنافسة، غري أنّ ذلك مل مينعه من اإلشارة إىل ما يلي
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 واملتعلّق 2004 أوت 2 املؤرخ يف 2004 لسنة 72عدد  مل تنص أحكام القانون -

 على تنظيم هذا الصنف من النشاط، ويتجه بالتايل التنصيص ضمن            بالتحكّم يف الطّاقة  
 واخلاص بالعالقة   1993 ماي   3 املؤرخ يف    1993 لسنة   982األمر عدد   اإلطّالعات على   
على أنه ميكن تنظيم األنشطة      منه   2الفصل  تعاملني معها والذي ينص     بني اإلدارة وامل  

 . اإلقتصادية يف إطار كراس شروط ما مل تنص أحكام قانونية أو ترتيبية على خالف ذلك
 
:  من مشروع كراس الشروط على ما يلي         2تنص الفقرة األوىل من الفصل        -
 جمال الطّاقة كلّ شخص يقدم للمؤسسات       يعترب خبريا يف االستشارة واملساندة يف     <<  

واحلال أنّ األمر ال يتعلّق     >>  املستهلكة للطّاقة خدمة من اخلدمات التالية أو أكثر          
لذا، ورفعا لإللتباس، أشار الس     .  بل مبهندسني تتوفّر فيهم شروط معينة     "  بكلّ شخص "

 من املشروع املتعلّقني    4 و   3إىل ضرورة إدراج هذا الفصل املتعلّق باملهام بعد الفصلني          
تتمثّل مهام اخلبري   <<  :  بشروط املمارسة واإلجراءات املتعلّقة ا وحتوير صياغته كاآليت       

يف االستشارة واملساندة يف جمال الطّاقة يف تقدمي خدمة من اخلدمات التالية أو أكثر إىل                
 .>>املؤسسات املستهلكة للطّاقة 

 
 

  :2006200620062006 مارس 23232323ادر عن جملس املنافسة بتاريخ الص 62117621176211762117الرأي عدد  / 5

 
عرضـت على جملس املنافسة إحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية طلب            
فـيها رأيه خبصوص مشروع كراس الشروط املتعلّق بإحداث مراكز تربية فحول األغنام       

 .املؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية
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بعد أن أشار إىل أنّ قطاع تربية املاشية واملنتجات احليوانية ينظّمه حاليا القانون             و
الذي مت سنه تالفيا للعديد من       و 2005أكتوبر    18املؤرخ يف     2005لسنة    95عدد  

النقائص اليت يشكو منها القطاع، أشار الس إىل ما نص عليه الفصل الثالث من القانون 
راكز لتربية احليوانات املؤصلة منها فحول األغنام املؤصلة القادرة         املذكور من إحداث م   

 .على توفري ساللة من األغنام املؤصلة ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية
  

ملعطيات املتحصل عليها من خالل دراسة السوق ومن اإلطّالع         وبعد أن عرض ا   
شروع املعروض من اإلشارة إىل     على حمتوى مشروع كراس الشروط، أثار الس خلو امل        

مرحلة ما بعد اإلنتاج وما تستوجبه من ضمان حسن شفافية املعامالت بني منتجي هذه              
 .الفصيلة من األغنام ومربي املاشية بصفتهم يف هذه احلالة مستهلكني

 
 من مسألة الترخيص    5كما تناول ما تضمنه مشروع كراس الشروط يف الفصل          

نوا أشخاصا ماديني أو معنويني بإحداث مراكز لتربية فحول األغنام           للباعثني سواء كا  
املؤصلة واعترب أنّ الترخيص املذكور يتجسد من خالل ترسيمهم بالقائمة الرمسية ملراكز            
تربية فحول األغنام املؤصلة وذلك إثر تولّيهم تقدمي طلب يف الغرض مالحظا أنّ هذا               

نافسة يف قطاعات اإلنتاج والتوزيع واخلدمات، ناهيك وأنّ        اإلجراء ال يتالءم مع حرية امل     
نظام كراسات الشروط يرمي باألساس إىل تنظيم هذه القطاعات وباخلصوص إىل ضبط            

 . النواحي الفنية املتعلّقة مبمارسة النشاط
   
  :2006 مارس 23 الصادر عن جملس املنافسـة بتاريخ 62118الرأي عدد  / 6 

 
تعهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات                      

التقليدية طلب فيها رأيه حول مشروع كراس شروط يتعلق بإحداث مراكز تربية فحول             
 .األبقار املؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية
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 الشروط املعروض تضمن    وقد الحظ الس بأنّ الفصل السادس من كراس        
تضييقا من دائرة األشخاص الطبيعيني املخول هلم إحداث مراكز لتربية فحول األبقار             

 املذكور واملأخوذ من وجوب     6املؤصلة، واقترح لذلك مراجعة الشرط الوارد بالفصل        
أن يكون الباعث متحصال على شهادة تقين فالحي خمتص يف اإلنتاج احليواين وتعويضه             

 .ط تشغيل خمتصني على النحو املنصوص عليه بالنسبة للذوات املعنويةبشر
 

كما اعترب أنٌّ اشتراط الفصل السابع من املشروع تقدمي مطلب للترسيم بالقائمة             
الرمسية يبقي على أحد العناصر األساسية لنظام الترخيص ويتجه تبعا لذلك حذف هذا              

 . إجراء داخليالشرط أو جعل الترسيم بالقائمة جمرد 
 
 :2006 مارس 30 بتاريخ ادر عن جملس املنافسةص ال62123الرأي عدد  / 7

 
تعهد جملس املنافسة بإحالة من وزير التجارة و الصناعات التقليدية طلب فيها رأيه   
حول مشـروع قرار مشترك من وزير الفالحة واملوارد املائية و وزير الصحة العمـومية 

عة و الطاقة واملؤسسات الصغرى و املتوسطة يتعلق باملصادقة على كراس           و وزير الصنا  
 .الشروط الفنية إلنتاج األغذية احليوانية املصنعة

 
وبعد أن الحظ أنّ املشروع املعروض عليه يندرج يف إطار التمشي العام الذي              

اسات شروط تنتهجه احلكومة يف السنوات األخرية حنو حذف التراخيص و تعويضها بكر
ضمانا ملزيد الشفافية وتسهيال للمبادرات اخلاصة الرامية إىل بعث املشاريع، أشار الس            
إىل أنّ صياغة مشاريع كراسات الشروط تقتضي بشكل عام توخي الدقّة املتعلّقة               
بالشروط التقنية لتعاطي النشاط، باعتبار أنّ اهلدف األساسي من وضع هذه الكراسات            

رساء قواعد فنية دقيقة جتنب اإلدارة التأويل و تقي املتعاملني من الضبابية اليت ميكن              هو إ 
 .أن تؤدي إىل عرقلة حرية املنافسة
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كما أضاف أنه يالحظ بالرجوع إىل مشروع كراس الشروط احلايل أنّ الشروط            

 ما يتناىف متاما مع     املضمنة به تستدعي يف معظمها إعمال السلطة التقديرية لإلدارة و هو          
الفلسفة العامة اليت من أجلها يتم استصدار مثل هذه الكراسات، واقترح على أساس              
ذلك مزيد تدقيق املقتضيات التقنية الواردة بكراس الشروط بشكل يضمن فهمها من             
                اس ذاته و ال من تأويل اإلدارة أو متعاطي النشاط، وبذلك يتحقّق املبتغى من سنالكر

 .اسات الشروط دون احلد من حرية الصناعة والتجارةكر
      

 من كراس الشروط من اشتراط بطاقة       7كما تعرض الس إىل ما ورد بالفصل        
مهنية لتعاطي النشاط معتربا ذلك نوعا من التراخيص يتناىف متاما مع اهلدف الذّي بعثت              

        اسات الشروط، كما يتناىف مع مبدإ حرية اإلنتصاب ذلك      من أجله كرة املنافسة و حري
أنه يقر رقابة سابقة على النشاط يف حني أنّ املبدأين املذكورين يشددان على أن تكون                

 .الرقابة الحقة
 
  : 2006 ماي 4 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 62120الرأي عدد  / 8

ه رأيفيها  لتقليدية طلب   وزير التجارة و الصناعات ا    تعهد جملس املنافسة بإحالة من      
حول مشروع كراس الشروط املنظّم لتعاطي السفاد الطبيعي عند األبقار للعموم يف              

 .مراكز خمتصة
وبعد أن أشار إىل أنّ مشروع كراس الشروط املعروض عليه يندرج يف إطار تطبيق              

لّق بتربية   املتع 2005 أكتوبر   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   95 من القانون عدد     5الفـصل   
الفصل الثالث من مشروع كراس     الشرط الوارد ب   الحظ أنّ  املاشية و املنتجات احليوانية،   

فالحي  املأخوذ من وجوب أن يكون الباعث متحصال على شهادة مؤهل تقين         والشروط  
 من دائرة األشخاص الطبيعيني املخول هلم إحداث مراكز         يضيقخمـتص يف تربية املاشية      

معتربا أنّ ذلك التضييق حيد من الدخول       ،   لتعاطي نشاط السفاد الطبيعي للعموم     خمتـصة 
 . إىل السوق املذكورة اليت تتسم أصال بانعدام املنافسة
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 من مشروع قرار املصادقة على كراس       4 الفصل   ه تضمن كمـا توقّـف عند ما     
ة و املوارد املائية و وزير      أنّ وزير الفالح   من    من مشروع الكراس   12الشروط و الفصل    

، املالـية يـضبطان مبقـرر مشترك املعلوم الذي يتقاضاه متعاطي نشاط السفاد الطبيعي             
ويتعارض مع مبدإ    يتناىف كذلك مع مبدإ حرية املنافسة يف هذا القطاع        والحظ أنّ ذلك    

تثناة من  حرية األسعار ضرورة أن هذه اخلدمة مل ترد ضمن قائمة املواد و اخلدمات املس             
 .1991 ديسمرب 23 املؤرخ يف 1991 لسنة 1996نظام حرية األسعار طبقا لألمر عدد 

 
 

   :2006 ماي 25بتاريخ  62127الرأي الصادر عن جملس املنافسة حتت عدد   / 9
 

 وزير التجارة و الصناعات التقليديــة طلب        بإحالة من  جملس املنافسة تعهـد   
 .س شروط يتعلّق خبدمات الوساطة يف جمال التعليم العايل حول مشروع كراهرأيفيها 

 
تفاقم لظاهرة نشاط الوساطة من   السنوات األخرية    ههدتوبعـد أن أشار إىل ما ش      

العايل و خاصة تلك املتعلّقة بإيفاد الطلبة التونسيني الراغـبني يف           يف جمـال التعلـيـم    
إىل ما  مبؤسسات جامعية أجنبيـة و مواصلة دراستهم باخلارج قصد تسجيلهم و إيوائهم

 األمر عدد ، رجع الس إىل عن ذلك من جتاوزات أضرت مبستقبل العديد من الطلبةنتج
 واملتعلّق خبدمات الوساطة يف جمال التعليم       2006 مارس   23 املؤرخ يف    2006 لسنة   888

ة بتعاطي نشاط   تنظيم القطاع وضبط األحكام اخلاص    إىل  هدف   ورأى أنه كان ي    العـايل 
الوساطة يف هذا اال وتعريف الوسيط الذي ميارس هذا النشاط، إما بوجه اإلحتراف أو 

 .حبكم العادة، وضبط الشروط الواجب توفّرها فيه و اإللتزامات احملمولة على كاهله
 

أخضع يف فصله الرابع ممارسة خدمات الوساطة يف        أشار إىل أنّ ذلك األمر      كما  
 :م العايل إىلجمال التعلي
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 تـرخيص مسبق من الوزير املكلّف بالتعليم العايل بعد أخذ رأي جلنة حتدث              -

 .للغرض و تضبط تركيبتها و طرق سريها بقرار من الوزير املكلّف بالتعليم العايل
 
 كـراس شـروط خاص خبدمات الوساطة يف جمال التعليم العايل يصادق عليه              -

لتعليم العايل و هو موضوع اإلستشارة احلالية املعروضة على   بقـرار من الوزير املكلّف با     
 .الس
 

أنّ إخضاع نشاط الوساطة يف جمال التعليم العايل يف وبناء على ذلك الحظ الس 
 مارس  23 املؤرخ يف    2006 لسنة   888اآلن ذاته إىل الترخيص املسبق مبقتضى األمر عدد         

سجم مع سياسة املنافسة اليت تبنتها الـدولة       ، و إىل مقتضيات كراس شروط ال ين       2006
 .و الرامية إىل تعويض التراخيص بكراسات شروط

 
 أنه و لئن كان جائزا من الناحية املبدئية إخضاع أحد األنشطة إىل             كما رأى  

الترخيص مع تنظيمه بكراس شروط، فإنّ ذلك يبقى مقيدا باقتصار كراس الشروط على             
فنـية و التقنية دون غريها، أما إذا جتاوز ذلك اإلطار و صار حيدد  حتديـد اجلـوانب ال   

اإللتـزامات و يضبط العقوبات و يضع شروط فسخ العقود و أركان تتبع املخالفات،              
مـثلما هو الشأن بالنسبة للمشروع املعروض، فإنّ ذلك سوف يؤدي إىل حصول لبس              

  و بالتايل فإنه من املتجه يف ضوء ما         .حول دور كراسات الشروط و إىل تضخيم عددها       
تقدم حتويل مقتضيات كراس الشروط الراهن إىل نص ترتـيـيب يتالءم أكثر مع طبيعة             

  .  هذا النشاط اخلاضع إىل الترخيص
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 :2006 ماي 25 بتاريخ املنافسة جملس عن ادرص ال62136الرأي عدد  / 10

 
 طلب فيها    التقليدية والصناعاتوزير التجارة   بإحالة من     املنافسـة جملس   تعهد
 بتنظيم عمليات توريد املقاعد واألثاث       لّقيتع مشروع كراس شروط      رأيه خبصوص 

 مشترك بني وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة          وأجزائه ومشروع قرار  
 . روع الكراس باملصادقة على مشوالطاقّة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة

 
وقد أشار الس إىل أنّ السوق الداخلية لألثاث كانت حممية عندما كانت             

 ، وأصبحت   1998 سنة   %  43الواردات ختضع ملعاليم ديوانية مرتفعة بلغت نسبتها        
مفتوحة على األسواق اخلارجية بعد أن اخنرطت الدولة يف اتفاق الشراكة مع اإلحتاد              

نامج التفكيك التدرجيي للمعاليم الديوانية حيث و صلت نسبة          األورويب ليشملها بر  
 . 2006 خالل سنة % 11املعاليم الديوانية إىل 

 
أما أهم مالحظات الس فقد تسلّطت على الفصل اخلامس من مشروع             

جيب على كلّ شخص يرغب يف توريد املقاعد واألثاث         :  "  القرار الذي نص على أنه    
كما ورد به   ...".  قبل الشروع يف عمليات التوريد بإيداع مطلب        وأجزائه أن يقوم    

 ...". تعلم الطالب مبآل طلبه يف أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر"كذلك أنه على اللّجنة أن 

 
وقد استخلص الس أنّ دور هذه اللجنة سوف يتمثّل يف منح الترخيص أو               

وافقة هذه األخرية و احلال أنّ        مب ا مقترن  املذكور عل ممارسة النشاط  وهو ماجي   رفضه،
  البحث على  التوريد و ليس  نشاط  كراس الشروط هو حترير     املصادقة على   من  اهلدف  
  . بطريقة أخرىاحلد منه
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  :2006 جوان 29  الصادرعن جملس املنافسة بتاريخ62131الرأي عدد  / 11

 
الصناعات التقليدية طلب فيها رأيه     وزير التجارة و    تعهد جملس املنافسة بإحالة من    

 واملوارد املائية ووزارة الصحة العمومية يتعلق       كراس شروط أعدته وزارة الفالحة    حول  
بإحداث خمابر خمتصة يف حتليل األغذية احليوانية للتثبت يف مدى مطابقتها للمواصفات             

 .اخلاصة باملنتجات العلفية
  

 بيانا لإلجراءات واجبة    تضمن  15فصل  ومن أهم ما الحظه الس هو أنّ ال        
 التنصيص على متكينه من مهلة      ومنهااإلتباع عند إخالل الباعث بشروط اإلستغالل        

، وقد اعترب الس أنه يتعني لذلك ضبط تلك املدة     كافية تضبطها اإلدارة لتسوية الوضعية    
عتماد  وسيلة  تكفل     بدقٌة مع بيان كيفية التنبيه على املعين  باألمر والتنصيص على ا            

إثبات تاريخ التنبيه العتماده مرجعا عند اإلقتضاء  لتحديد بداية سريان األجل املشار              
 .إليه

 
 :2006 جوان 29بتاريخ  62134الرأي الصادر عن جملس املنافسة حتت عدد  / 12

 
تعهد جملس املنافسة بإحالة من وزير التجارة و الصناعات التقليدية يطلب فيها             

أيه حول مشروع قرار و كراس شروط يتعلّقان بتنظيم عمليات توريد اإلطارات             ر
 .املطاطية و العجالت الكاملة و بإحداث جلنة مراقبة عمليات التوريد

 

ويف مستهلّ رأيه أشار الس إىل أنه يف إطار حترير اإلقتصاد التونسي على مستوى              
ية املتعلّقة بعمليات التوريد و التصدير      الـتجارة اخلارجــية و حذف التراخيص اإلدار       

 واملتعلّق بالتجارة   1994 مارس   7 املؤرخ يف    1994 لسنة   41صـدر القانـون عـدد       
 اخلارجية، وأقر يف الفصل الثاين منه حرية التوريد و التصدير كمبدإ عام مع إدخال بعض 
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لنظام العام  و ا ــن  اإلسـتثناءات الـيت ختـص املنـتوجات اليت لـها مساس باألم           
 .والنظـافة و الصحة و األخالق والشروط احليوانية و النباتية و التراث الثقايف

 
كمـا بين أنه طبقا لتلك األحكام، وزعت املنتوجات املوردة حسب طبيعتها على             

 :ثالث جمموعات
 :  املنتوجات اخلاضعة للمراقبة الفنية اآللية - أ

الديوانية اليت ترتكز على التثبت عند      و تتمـثل يف املـراقبة مـن طـرف املصاحل            
استخالص املعاليـم من مصاحبة البضاعة لشهادة مطابقـة للتراتيب الفنية اخلاصة ـا           

 .و املسلّمة من طرف هيكل مؤهل هلذا الغرض
 : املنتوجات اخلاضعة لنظام شهادة املطابقة-ب

يت ميكن أن جترى إما حسب      و تتمثل يف املراقبة من طرف املصلحة الفنية املعنية و ال          
امللف مع إيـداع عينات عنـد اإلقتضـاء و إما بأخذ عينات قصد القيام بالتحـاليل             

 . و االختبارات أو بتطبيق هـاتني الطريقتني معـا
 
 : املنتوجات اخلاضعة لكراسات الشروط-ج 

ات املوردة  و تتمـثل يف املـراقبة من طرف املصلحة الفنية املؤهلة ملطابقة املنتوج            
اخلاضـعة للخـصوصيات احملددة هلا بكراسات شروط مصادق عليها بقرار مشترك من       

 .  راف على القطاعـالوزير املكلّف بالتجارة و الوزير املكلّف باإلش
 

ومن أهم ما الحظه الس يف هذا السياق هو أنّ الفصل اخلامس من مشروع قرار                
لّ شخص يرغب يف توريد اإلطـارات املطـاطية       جيب على ك  :  "  املصادقة نص على أنه   

كما ...".  و العجالت الكاملة أن يقوم قبل الشروع يف عمليات التوريد بإيداع مطلب              
 ...". تعلم الطالب مبآل طلبه يف أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر"أضاف أنه على اللّجنة أن 
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ل يف منح التراخيص أو     واستخلص الس من ذلك أنّ دور هذه اللجنة سوف يتمثّ         
 مبوافقة هذه األخرية و احلال أنّ        ا مقترن  املذكور عل ممارسة النشاط  وهو ما جي    رفضها،
وتسهيل شروط النفاذ   التوريد  نشاط  كراس الشروط هو حترير     املصادقة على من  اهلدف  

 . ملختلف األنشطة اإلقتصادية
        

  :2006 جوان 29ريخ  الصادر عن الس بتا62135الرأي عدد  / 13

وردت على جملس املنافسة إحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلب            
بتنظيم عمليات توريد احلقن ذات      فيها رأيه حول مشروع كراس شروط يتعلٌق          

 .اإلستعمال الوحيد
 

أسعار احلقن ذات اإلستعمال الوحيد ختضع إىل نظام احلرية         وقد ذكّر الس بأنّ     
نص على ذلك   ع املراحل وهي ال ختضع بالتايل إىل املصادقة اإلدارية املسبقة كما            يف مجي 

 لسنة  1996 واملنقح لألمر عدد     1995 جوان   28 املؤرخ يف    1995 لسنة   11األمر عدد   
 . 1991 ديسمرب 23 املؤرخ يف 1991

 
اس تضمن الباب األول من مشروع كر ومن أهم ما أثاره الس يف هذا الرأي هو

 شروطا تتعلق بالتوريد وإجراءاته ومن بينها أن يكون          6 و   3الشروط ضمن الفصلني    
 .ممثال لشركة أجنبية مصنعة للحقناملورد 

مبدإ حرية املنافسة الذي أرساه قانون       كما الحظ أنٌ هذا الشرط يتناىف مع         
 ،لسوقاملنافسة واألسعار و يضيق من اإلمكانيات املتاحة للمؤسسات لدخول هذه ا            

ضرورة أنٌ العالقة بني املنتج واملوزع ختضع إىل أصناف متعددة من العقود لكلٌ منها               
 مبا حيثٌ على املنافسة وخيدم      ،خصوصياا وانعكاساا على السعر واجلودة والتزويد        

وحصر دخول السوق يف    "  التمثيل  "  نٌ اشتراط   أ   فقد اعترب  لذلك.  مصلحة املستهلك   
 من شأنه أن حيد من حرية        ،م هذا الصنف من العقود دون غريه       املؤسسات اليت ترب  

 .املنافسة
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  :2006 جوان 29لس بتاريخ اادر عن ص ال62137أي عـدد رال / / / /14      

 
فيها طلب  وزير التجارة والصناعات     يف هذا امللف بإحالة من       جملس املنافسة تعهد  

وريد الورق والورق املقوى كرافت والورق       حول مشروع كراس الشروط املتعلّق بت      هرأي
 .و الورق املقوى اآلخر

 
وبعد دراسة ضافية للسوق املعنية باإلستشارة ولإلطار التشريعي والترتييب احلاكم          

 حترير توريد الورق يندرج يف إطار السياسة الوطنية الرامية  لتحرير            الحظ الس أنّ  هلا،  
ر تنفيذ إتفاقية الشراكة اليت أبرمتها تونس مع اإلحتاد          اإلقتصاد الوطين وأيضا يف إطا    

 أنّ حترير نشاط توريد الورق جاء متقاربا من حيث التوقيت مع            كما أضاف .  األورويب
 أنّ التعجيل   معتربا  ،األجل النهائي لتحرير الواردات التونسية املتأتية من السوق األوروبية        

ات الناشطة يف القطاع وقتا كافيا للتفاعل مع        بتحرير التوريد من شأنه أن مينح املؤسس      
املتغريات اإلقتصادية والعمل على اإلستفادة من سياسة التحرير التدرجيية مبا يرفع من              

 .القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية يف قطاع صناعة الورق
 
 

جلنة كما تعرض إىل ما جاء بالفقرة الثانية من الفصل الثّاين من أنّ من مشموالت               
ترسيم كل  "مراقبة عمليات توريد الورق والورق املقوى كرافت والورق مقوى آخر            

شخص مادي أو معنوي تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها بكراس الشروط امللحق ذا             
 ".القرار بقائمة موردي الورق والورق املقوى كرافت والورق والورق املقوى آخر

 
ملذكورة أعاله من صالحية الترسيم جيعل ممارسة       والحظ الس أنّ متكني اللجنة ا     

النشاط مقترنة مبوافقة هذه األخرية و هو ما يعترب مبثابة الترخيص، معتربا شرط الترسيم              
من الشروط اليت من شأا أن حتد  من حرية ممارسة النشاط ألنه ميثل حاجزا إداريا                  

 غاية من وراء الترسيم تكمن يف كما الحظ أنه حتى إذا كانت ال. لدخول هذه السوق 
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مراقبة عملية التوريد، فإنّ هذا النوع من الرقابة يعترب غري جمدي بالنظر إىل أنّ منتوج                
الورق يعد من املنتوجات اخلاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد حتت نظام شهادات               

كثر مع إقتصاد    و أنّ هذه املراقبة الفنية تتماشى وتتناسب أ          -القائمة ب –املطابقة  
 .السوق

  :2006 جوان 29 الصادر عن جملس املنافسـة بتاريخ  62139الرأي عدد  / 15

تعهد جملس املنافسة بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلب فيها            
بضبط طرق املراقبة الصحية البيطرية ملؤسسات      رأيه حول مشروع كراس شروط يتعلٌق       

 .تكييف املنتجات احليوانية وإسناد املصادقة إليهاإنتاج وحتويل و
 

املعروض عليه يندرج يف إطار تطبيق القانون       مشروع القرار   وبعد أن بين أنّ     
 واملتعلق بتربية املاشية واملنتجات     2005 أكتوبر   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   95عدد  

 أي مالحظة تتعلٌق    أشار الس إىل أنّ املشروع موضوع اإلستشارة ال يثري        احليوانية  
 من مشروع قرار املصادقة من أنه       13باملنافـسة، كما تعرض إىل ما تضمنه الفصل         

يف صـورة معايـنة عدم احترام املؤسسة للشروط الصحية البيطرية ميكن تعليق أو              
 . سحب املصادقة الصحية املسندة إىل املؤسسة

 
املصادقة الصحية  واقتـرح التنـصيص علـى احلاالت اليت يقع فيها تعليق            

 .واإلجراءات اليت تتخذها املصاحل البيطرية عند سحب املصادقة
 

  :2006 جويلية 13 الصادر عن الس بتاريخ 62142الرأي عدد  / 16

عرضت على جملس املنافسة إحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية طلب            
الطاقة واملؤسسات الصغرى   وزارة الصناعة و   كراس شروط أعدته  فيها رأيه حول     
بتنظيم عمليات توريد حديد البناء وخيوط اآلالت وبإحداث جلنة          واملتوسطة يتعلق   

  .مراقبة عمليات التوريد
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قرار ل  اتطبيقوبعد أن أشار إىل أنّ كراس الشروط املعروض عليه قد وقع إعداده             

ضبط قائمات املنتوجات    واملتعلٌق ب  1994أوت    30وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف      
، اقترح الس  التنصيص على األمر       اخلاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد كما متٌ تنقيحه         

 املتعلق بضبط شروط وطرق حتديد 2000 فيفري  21 املؤرخ يف 2000 لسنة  477عدد 
 .املمارسات غري الشرعية عند التوريد ضمن املراجع اليت  وردت مبشروع القرار 

 
 من كراس الشروط مبديا بشأنه املالحظات       11 تناول الس ما جاء بالفصل       كما

 :التالية 
 

شروط تتعلق مبراقبة اجلودة من قبل املصنع ومدى مطابقة حديد  ينص هذا الفصل على -
البناء املورد و املنتج حمليا للمواصفات التونسية مع وجوب عرض نتائج التحليل على جلنة 

و جيدر التذكري بأنٌ مشروع كراس الشروط موضوع         .  ديد التسليح حد  مراقبة توري 
اإلستشارة يتعلق حبديد البناء وخيوط اآلالت املستوردة وال يشمل املنتجات املصنعة             

 .حمليا
على جلنة مراقبة توريد حديد التسليح إالٌ أنٌ         تنص الفقرة الثّالثة من الفصل املذكور        -

ومل   "  مراقبة عمليات توريد حديد البناء      " جلنة إحداث من القرار ينص على      2الفصل  
لذا يقترح احملافظة على تسمية اللجنة يف ". جلنة مراقبة توريد حديد التسليح   "ينص على   
كامل النص 

 خيول هذا الفصل للمصنع أخذ العينات والقيام بالتحاليل و عرض النتائج على جلنة               -
وهذا اإلجراء يتناىف مع إجراءات املراقبة عند        .  ارمراقبة التوريد املنصوص عليها بالقر    

1994 أوت   29 املؤرخ يف    1994 لسنة   1744التوريد كما نصً  على عليها األمر عدد         

 واملتعلق بضبط طرق املراقبة     1999 جانفي   31 املؤرخ يف    1233 متٌ إمتامه باألمر عدد      كما
 ذه املراقبةالفنية عند التوريد والتصدير واملصاحل املؤهلة للقيام. 
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 : 2006 جويلية 13بتاريخ  ادر عن جملس املنافسةص ال62143أي عدد رال / 17
 

تعهد جملس  املنافسة بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية طلب فيها رأيه 
حول مشروع كراس الشروط اخلاص بتنظيم عمليات توريد املربعات اخلزفية وبإحداث           

 .قبة عمليات التوريدجلنة مرا
 

 1994 لسنة   1744وقـد متعن الس يف مقتضيات الفصل الرابع من األمر عدد            
 واملـتعلق بضبط طرق املراقبة الفنية عند التوريد والتصدير          1994 أوت   29املـؤرخ يف    

نية واملصاحل املؤهلة للقيام ذه العملية واليت جاء فيها أنّ املنتوجات اخلاضعة للمراقبة الف            
 : عند التوريد تراقب حسب طبيعتها من طرف

املصلحة الفنية املعنية و اليت ميكن أن جتـري إما حسب امللف مع إيـداع              •
عينـات عند اإلقتضـاء و إما بأخذ عينات قصد القيام بالتحـاليل و االختبـارات            

 .و التجارب أو بتطبيق هاتني الطّريقتني معا

ترتكز على التثبت عند استخالص املعاليم الديوانية من        مصاحل الديوانة اليت     •
مصاحبة البضاعة لشهادة مطابقة للتراتيب الفنية اخلاصة ا و املسلمة من طرف هيكل             

 .مؤهل هلذا الغرض

املـصلحة الفنـية املعنية مبطابقة املنتوجات املوردة اخلاضعة للخصوصيات           •
ق عليها بقرار من الوزير املكلّف بالتجارة و ميكن         احملددة هلا بكراسات الشروط مصاد    

 . أن تتطلّب تلك املراقبة أخذ عينات و إجراء حتاليل و اختبارات

   
كما رجع الس إىل ما نص عليه الفصل التاسع من نفس هذا األمر من أنّ كل                

املراقبة الفنية  منتوج مورد خاضع للمراقبة الفنية عند التوريد و كلّ ما مل خيضع إىل هذه               
 .مينع عرضه لالستهالك
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وبـناء علـى ذلك الحظ الس أنّ دور اإلدارة يف التوجه التحريري لألنشطة              
يتحول من املراقبة املسبقة إىل املراقبة الالحقة يف حني أنّ ما جاء ذا الكراس يبقى على                

مما حيد من حرية    جانـب مـن نظام الترخيص املسبق من طرف ثالثة أطراف متدخلة             
كما أضاف بأنّ سياسة الدولة تركّزت منذ سنوات        . النـشاط التجاري يف هذا القطاع     

على التوجه القاضي حبذف التراخيص اإلدارية تدرجييا وتعويضها بكراسات شروط على           
 .هاأن تقتصر هذه الكراسات على حتديد اجلوانب الفنية والتقنية والتنظيمية دون غري

 
 وبرأي الس فإنه عندما يتجاوز كراس الشروط هذا اإلطار ليحدد اإللتزامات           
واإلجـراءات ويـضبط العقوبات وأركان تتبع املخالفات ويصاحب بقرارات مصادقة           
حتدث جلانا حتدد وتراقب األنشطة املعنية املوكولة قانونا ملصاحل خمتصة مثلما هو الشأن              

الكراس، فإنّ ذلك سوف يؤدي إىل حصول لبس حول دور          بالنـسبة ملـشروع هـذا       
 .كراسات الشروط

 
 

 :2006 جويلية 13 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 62144الرأي عدد  / 18
  

طلب وزير التجارة و الصناعات التقليدية رأي جملس املنافسة حول مشروع            
لكلنكر و اإلمسنت و اجلري     قرار و كراس شروط يتعلّقـان بتنظيم عمليـات توريد ا        

 .و بإحداث جلنة مراقبة عمليات التوريد
 

نّ مشروع القرار الوزاري و مشروع كراس       هو أ  ومـن أهـم ما الحظه الس      
الشروط يتعلّقان بعملية توريد بضاعة من اخلارج و أنّ مراقبة عمليات التوريد ترجع إىل              

، وعليه فقد املشرف على مراقبة توريد البضائع أنظار وزير التجارة و الصناعات التقليدية       
إىل وزير التجـارة من قرار املصادقة  3قترح أن تسند رئاسة اللّجنة املذكـورة بالفصل ا

  أن تكلّف اإلدارة العـامة وو الصناعات التقليدية عوضـا عن الوزير املكلّف بالصناعة 
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ن اإلدارة العامة للصناعات املعملية، وذلك      للتجارة اخلارجية بكتابة تلك اللّجنة عوضا ع      

 كانت النية متجهة إىل جعل مهام       ويف حال . بالنظر إىل أنّ مهام اللّجنة هي مهام رقابية       
نه ميكن اإلحتفاظ باملهام املوكولة     قد رأى الس أ   اللّجنة املذكورة تقتصر على املتابعة ف     
ة إعادة النظر يف صياغة بعض فصول املشروع اليت         إىل الـوزارة املكلّفة بالصناعة شريط     

 . تتضمن صالحيات رقابة
 

  :2006 سبتمرب 7 اّلصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 62138الرأي عدد    /19 

 
طلب من جملس املنافسة مبقتضى إحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية             

علق بآستعمال وإصدار تذاكر اخلدمات،     إبداء رأيه خبصوص مشروع كراس الشروط املت      
 . من قانون املنافسة واألسعار9وذلك طبقا ألحكام الفصل 

 
وقد بين الس ابتداء، أنّ ظاهرة التعامل بسندات اخلدمات قد برزت منذ               
الثمانينات بصفة جلية يف ميدان الغذاء معوضة اإلتفاقيات املباشرة بني املؤسسات              

لتعامل بواسطة التذاكر أو الوصوالت جماالت أخرى مثل بيع          واملطاعم،  كما مشل ا    
املالبس وبيع اهلدايا والبرتين، وبالتوازي ظهرت عدة إشكاليات من جراء توسيع جمال             

 .استعمال التذاكر ألغراض أخرى غري اليت أحدثت من أجلها
 

كما أشار إىل وجود شركات خمتصة يف ترويج التذاكر تتعامل مع املؤسسات             
ملستفيدة بطرق غري موحدة وتنقصها الشفافية، وأنه تفاديا ملا ميكن أن يسببه اإلستعمال             ا

غري املنظّم لسندات اخلدمات من آنعكاسات سلبية على السياسة النقدية ظهرت احلاجة            
 .إلجياد إطار قانوين لضمان مزيد من الشفافية يف إصدار وتداول تلك السندات
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ه الس خبصوص حمتوى كراس الشروط املعروض عليه هو أنه          ومن أهم ما الحظ   

شروط ممارسة نشاط إصدار سندات اخلدمات،      :    تضمن أحكاما ختص املسائل التالية    
إجراءات التتبع القضائي وواجب إعالم وكيل اجلمهورية يف حال الكشف عن جتاوزات، 

املراقبة احلسابية والتتبع   إقصاء املروجني العرضيني لسندات اخلدمات من إجراءات          
القضائي،  ضبط عقوبات غري سالبة للحرية واملقصود ا مقدار الغرامات احملكوم ا              
على مرتكيب املخالفات لكراس الشروط املعروض وإجراءات التشديد يف حال العود ،             

 .وضع قيود ملمارسة نشاط إقتصادي 
 

إىل جمال السلطة التشريعية والبعض اآلخر      وبين الس أنّ تلك املواد بعضها يعود        
 من الدستور قد أوكل السلطة      53منها إىل السلطة الترتيبية العامة، مشريا إىل أنّ الفصل          

الترتيبية العامة إىل رئيس اجلمهورية الذي جيوز له تفويض كامل هذه السلطة أو جزء               
ون التونسي على آعتبار أنّ الوزراء      منها إىل الوزير األول، وأنه بناء على ذلك دأب القان         

ال ميكنهم إصدار أحكام تكتسي الصبغة الترتيبية إالّ مىت خولت هلم ذلك النصوص               
التشريعية أو الترتيبية النافذة أو إذا تبين أنهم آتخذوا تلك التراتيب بوصفهم رؤساء               

ض تلك التراتيب مع    مرافق إدارية بغية تنظيم املصاحل التابعة هلم وشريطة أن ال تتعار           
النصوص التشريعية والترتيبية وأالّ تتضمن إلتزامات إضافية جتاه مستعملي املرفق             

 .العمومي
 

وتأسيسا على ذلك، وآعتبارا آلحتواء املشروع املعروض على أنظار الس على           
 النظر  عدة أحكام تندرج يف اال التشريعي أو الترتييب،  فقد رأى الس ضرورة إعادة             

 .يف مبدإ تنظيم هذا القطاع مبقتضى كراس شروط
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 ::::    2006 سبتمبر  سبتمبر  سبتمبر  سبتمبر 7ادر بتاريخ ادر بتاريخ ادر بتاريخ ادر بتاريخ صصصص ال ال ال ال62147أي عدد أي عدد أي عدد أي عدد ررررالالالال /  /  /  / 20
 

 حول إبداء رأيه    املنافســة جملس   طلب وزير التجارة والصناعات التقلدية من     
و التكوين  مشروع كراس الشروط املتعلّق بتراتيب إحداث املؤسسات اخلاصة و التأهيل           

   .املهين لألشخاص املعوقني وتنظيمها وسريها
 

يف السوق اخلاصة   تتمثّل  السوق املعنية بإستشارة احلال     وبعد أن أشار إىل أنّ       
خبدمات التكوين والتربية و التأهيل املهين املنتمية إىل املنظومة التربوية اخلاصة باألشخاص         

متدخلني من القطاع العام ومن القطاع اخلاص         تضمهذه السوق   ، أشار إىل أنّ     املعوقني
أمهية الدور الذي تضطلع به اجلمعيات يف هذا اال مقارنة باجلهود املبذولة            ب  كما تتميز 

من قبل الدولة و من قبل القطاع اخلاص. 
 

 أحكام املشروع ال تتضمن أي نوع من احلواجز املباشرة اليت           والحظ الس أنّ  
تضييقات يف   أيةالكراس مل يتضمن     مشروع   كما أنّ ،  ق ممارسة النشاط  من شأا أن تعي   

 .املوارد البشريةالشروط الواجب توفرها يف ما خيص 
 

ـ62148ّالرأي عدد  الرأي عدد  الرأي عدد  الرأي عدد   /   /   /   /  21 ـّ  الص ـّ  الص ـّ  الص     14    بتاريخبتاريخبتاريخبتاريخ    افسةافسةافسةافسةــــالمنالمنالمنالمن    مجلسمجلسمجلسمجلس    عنعنعنعن    ادرادرادرادر  الص

  : : : :2006سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر 
 
 

لب فيها   يط  التقليدية والصناعاتوزير التجارة    بإحالة من    املنافسة جملس   تعهد
كراس الشروط املتعلّق بتنظيم مهنة تشخيص حمركات السيارات          رأيه خبصوص مشروع  

 . يف القطاع اخلاص
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وبعد أن أشار الس إىل أنّ مشروع كراس الشروط املعروض عليه يندرج يف             

 املؤرخ يف   2005 لسنة   1497من األمر عدد    )  مكرر  (7إطار تطبيق مقتضيات الفصل     
 2000 جانفي   24 املؤرخ يف    2000 لسنة   148 واملنقّح لألمر عدد     2005ي   ما 11

واملتعلّق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات             
الفحص الفني والبيانات اليت جيب أن تتضمنها، أشار إىل أنّ عملية تشخيص حمركات              

 الطاقّة وفقا للفصل الثالث من القانون عدد السيارات تدخل يف إطار عمليات التحكّم يف
 .  واملتعلّق بالتحكّم يف الطّاقّة2004 أوت 02 املؤرخ يف 2004 لسنة 72

 
وبالنسبة ملالحظاته على مشروع كراس الشروط أشار الس إىل ما تضمنه            

ص فيه  ينطبق على السيارات التي ال يتجاوز وزا اجلملي املرخ         "   من أنه    2الفصل  
، و استخلص الس من ذلك أنّ مشروع كراس الشروط املعروض ال              " كلغ 3500

 1497من األمر عدد    )  مكرر  (7يشمل إالّ صنفا معينا من السيارات واحلال أنّ الفصل          
دون حتديد وزا وهو ما يعين      "  السيارات" آنف الذّكر أشار إىل عبارة        2005لسنة  

حد يتعلّق بعمليات تشخيص حمركات السيارات من قبل        منطقيا صدور كراس شروط مو    
 . اخلواص لكافّة السيارات ومبختلف األوزان

 
تتولّى الوكالة الوطنية   "   اليت جاء فيها أنه      8كما تناول الس عبارات الفصل      

فيهم للتحكّم يف الطّاقّة تسجيل أمساء األشخاص الطبيعيني و الذّوات املعنوية الذّين تتوفّر             
الشروط املنصوص عليها ذا الكراس بقائمة حمطّات تشخيص حمركات السيارات املؤهلة 
لتسليم شهادة يف تشخيص احملركات وتعلمهم بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول            

، معتربا أنه قد أوكل إىل الوكالة دورا يتمثل يف منح الترخيص              "مع اإلعالم بالبلوغ  
 حمركات السيارات من عدمه مما جيعل ممارسة هذا النشاط املنظّم ملمارسة نشاط تشخيص

مبشروع كراس الشروط مقترنا مبوافقة الوكالة، واحلال أنّ اهلدف من إصدار كراس              
 .الشروط هو حترير ممارسة هذا النشاط و فق شروط حمددة مسبقا
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ـّادر عن جملس املنـافسة حتت عــدد           /22   بتــاريخ  62149الـرأي الص

 :2006 سبتمبـر 14

 
 حول  هرأيفيها   وزير التجـارة و الصناعات التقليدية طلب        تعهد الس بإحالة من   

مـشروع كراس الشروط اخلاص بتنظيم نشاط اخلرباء يف اإلستشارة و املساندة يف جمال              
 .الطاقة و مشروع قرار للمصادقة على هذا الكراس يف صياغتهما اجلديدة

 
إىل تنظيم نشاط   عليه يرمي    مشروع كراس الشروط املعروض      شار الس إىل أنّ   وأ

 3 و   2اخلـرباء يف اإلستشارة و املساندة يف جمال الطّاقة و ذلك عمال مبقتضيات الفصلني               
 و اخلـاص بالعالقة بني اإلدارة      1993 ماي   3 املؤرخ يف    1993 لسنة   982من األمر عدد    

ميكن تنظيم األنشطة اإلقتصادية يف إطار كراس       "نص على أنه    و املـتعاملني معهـا اليت ت      
  ." شروط ما مل تنص أحكام قانونية أو ترتيبية علـى خالف ذلك

 
أمهّية بالغة نظرا لعالقته    بات يكتسي    موضوع التحكّم يف الطّاقة      كما بين الس أنّ   

د املستمر و املشطّ ألسعار     الوثـيقة بالـتطور اإلقتـصادي و اإلجتماعي بآعتبار التصاع         
احملروقات يف السوق العاملية و اإلنعكاسات السلبية اليت حيدثها هذا اإلرتفاع على اإلقتصاد             

 .الوطين بصفة عامة و على القدرة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية بصفة خاصة
 

القانون عدد  نّ  ويف مالحظاته على كراس الشروط وقرار املصادقة عليه بين الس أ          
 واملتعلّق بالتحكّم يف الطاقة أخضع يف فصله        2004 أوت   2 املؤرخ يف    2004 لـسنة    72

، الرابع املؤسسات املستهلكة للطـاقة لتدقيق إجباري و دوري يقوم به خرباء مدققـون           
 مكّـن يف فصله السادس هذه املؤسسات املستهلكة للطّاقة من أن تتعاقد مع مؤسسات               و

 جمال الطاقة دف حتقيق إقتصاد يف اإلستهالك على أن متارس تلك املؤسسات             خدمات يف 
 . نشاطها وفقا لكراس شروط تتم املصادقة عليه مبقتضى قرار من الوزير املكلف بالطـاقة
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و متت املصادقة عليه    قد صدر   راس الشروط املذكور    كمـا أضـاف الس أنّ ك      
 .2004 ديسمرب 4لف بالطاقة بتاريخ مبقتضى القرار الصادر عن الوزير املك

 
 من القانون املشار إليه قد اقتضى صدور كراس شروط واحد     72و طاملا أن الفصل     

 4يـنظم نـشاط مؤسسات اخلدمات يف جمال الطاقة و أنّ إرادة املشرع قد حتقّقت منذ                 
 ال موجب إلصدار كراس شروط منفصل لتنظيم        ، فقد رأى الس أنه     2004ديـسمرب   

نـشاط اخلـرباء يف اإلستشارة و املساندة يف الطّاقة، إذ تبقى إمكانية تضمني حمتوى هذا                
املـشروع صـلب كراس شروط موحد، ال سيما أنّ موضوع كراس الشروط اجلديد إذ               
يتسلط على تنظيم نشاط اخلرباء يف اإلستشارة و املساندة يف جمال الطّاقة، فإنه يتناول صنفا   

ن احلرة و اهلياكل املتدخلة يف جمال الطاقة مل يتضمنه أي نص تشريعي أو              مستحدثا من امله  
 .ترتيـيب سابق

 
 ::::2006 نوفمبر  نوفمبر  نوفمبر  نوفمبر 2    بتاريخبتاريخبتاريخبتاريخ    مجلسمجلسمجلسمجلسالالالال    عنعنعنعن    ادرادرادرادرصصصص ال ال ال ال62152الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد  /  /  /  / 23

يطلب فيها   التقليدية   والصناعات وزير التجارة     بإحالة من  املنافسـة جملس   تعهد
نظيم توريد أجهزة االستقبال التلفزية      رأيه حول مشروع كراس الشروط اخلاص بت       

 .وبإحداث جلنة مكلفة مبتابعة عمليات التوريد ومراقبتها
ويف البداية أشار الس إىل أنّ توريد أجهزة االستقبال التلفزية خيضع إىل رخصة             

، وهو التاريخ األقصى الذي متّ تعيينه إلصدار كراس         2005 ديسمرب   31توريد إىل غاية    
علّق بتنظيم عمليات توريد هذه املواد، إالّ أنه متّ جتاوز هذا التاريخ ووقع              الشروط املت 

 17متديده مرتني بقرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية آخره القرار املؤرخ يف              
 2006 جوان   30 ، والذي مدد بثالثة أشهر يف األجل املضبوط ابتداء من            2006جوان  

كما أضاف أنّ توريد أجهزة االستقبال       .   الذكر إلصدار كراسات الشروط سالفة   
املتعلّقة باملواد اخلاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد       "  ج  "التلفزية يندرج ضمن القائمة     

وفقا لنظام كراسات الشروط املنصوص عليها بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية           
 .سالف الذكر
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 1994 لسنة   41لفصل الثاين من القانون عدد      ومن أهم ما الحظه الس هو أنّ ا       

 واملتعلق بالتجارة اخلارجية قد أقر حرية التوريد والتصدير          1994 مارس   7املؤرخ يف   
كمبدإ عام مع إدخال بعض اإلستثناءات خاصة باملنتوجات اليت هلا مساس باألمن               

وأنه .  ة والتراث الثقايف  والنظام العام والنظافة والصحة واألخالق والثروة احليوانية والنباتي       
 1994 أوت   29 املؤرخ يف    1994 لسنة   1742تطبيقا لتلك األحكام صدر األمر عدد       

              واملتعلق بضبط قائمة املنتوجات املستثناة من نظام حرية التجارة اخلارجية واليت يتم
توريدها مبقتضى رخص توريد وتصدير يسلّمها الوزير املكلف بالتجارة طبقا ملا جاء به             

 . سالف الذكر1994 لسنة 41الفصل اخلامس من القانون عدد 
 

وطاملا أن األمر املذكور مل يدرج أجهزة اإلستقبال التلفزية ضمن املنتوجات            
املستثناة من نظام حرية التجارة اخلارجية حسب القائمة املذكورة، فقد استخلص             

 .الس أنّ توريد هذه املنتوجات يكون حرا
 

  عليه األمر عدد        كما أشار ا 29 املؤرخ يف    1994 لسنة   1744لس إىل ما نص 
 واملتعلق بضبط طرق املراقبة الفنية عند التوريد والتصدير واملصاحل املؤهلة            1994أوت  

 املتعلّق بضبط   1994 أوت   30للقيام ذه العملية وقرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف          
الفنية عند التوريد والتصدير الذي مت تنقيحه        قائمة املنتوجات اليت ختضع للمراقبة       

 سبتمرب 15بالقرارات الالحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  
 املشار إليه أعاله قد فصل       1994 لسنة   1744، واستخلص أن األمر عدد       2005

، وهو ما يغين عن تناول      اإلجراءات املتعلقة باملراقبة الفنية وحدد اهلياكل الساهرة عليها       
عالوة على أن مشروع    .  تلك املسائل جمددا ضمن مشروع كراس الشروط املعروض        

كراس الشروط املذكورمل يقتصر على حتديد اجلوانب التقنية و التنظيمية بل جتاوز ذلك             
إىل إنشاء التزامات و إجراءات إضافية وهو ما راى أنه يتعارض و مبدأ تبسيط                  

 .  إقرار املراقبة الالحقةاإلجراءات و
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  :2006 نوفمرب 2 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 62153الرأي عدد  / 24
 

وزير التجارة والصناعات التقليدية    ورد عليه من    كتوب  تعهد جملس املنافسة مب   
 :من قانون املنافسة واألسعار حول) جديد (9على معىن الفصل يطلب فيه رأيه 

 .كراس شروط تتعلّق مبمارسة نشاط وكالة أسفار من صنف أ مشروع قرار و-
 . مشروع قـرار وكراس شروط تتعلق مبمارسة نشاط وكالة أسفار من صنف ب-

 مشروع قرار وكراس شروط تتعلق مبمارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم              -
 .خدمات إيـواء

 قد اكتفت   وقد رأى الس أنّ مشاريع كراسات الشروط موضوع اإلستشارة         
بتجسيم ما جاء بالقوانني واألوامر املتعلقة بالنشاط وهي لذلك ال تثري ملحوظات خاصة             

 .تتعلق باملنافسة
 
 :2006 نوفمرب 02 بتاريخ املنافسة جملس عن ادرص ال62154الرأي عدد   / 25

 

طلب فيها   التقليدية   والصناعاتوزير التجارة    بإحالة من    املنافسـةجملس  تعهد  
قرار مشترك من الوزيرين املكلّفني بالشؤون اإلجتماعية و الصحة          يه حول مشروع    رأ

 يتعلّق بشروط و إجراءات إحداث املؤسسات اخلاصة املختصة يف إيواء              العمومية
  .األشخاص املعوقني و رعايتهم

 
من مشروع القرار تضمن أنّ إحداث        2ومن أهم ما الحظه الس هو أنّ الفصل         

ـّة و               امل ؤسسات اليت تقدم خدمات يف اإليواء والرعاية و املرافقة الصحية و النفسي
ترخيص من وزيري الشؤون    "  اإلجتماعية لفائدة األشخاص املعوقني يتم مبقتضى         

اإلجتماعية و التضامن و التونسيني باخلارج و الصحة العمومية، بناء على طلب كتايب              
ذ رأي جلنة فنية خمتصة صلب وزارة الشؤون اإلجتمـاعية         من باعث املشروع و بعد أخ     

 ".و التضامن و التونسيني باخلارج 
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 18 و برأي الس فإنّ الفصل املذكور يثري تساؤال خيص مدى متاشيه مع حمتوى الفصل               

 واملتعلّق بالنهوض 2005أوت    15 املؤرخ يف    2005 لسنة   83من القانون التوجيهي عدد     
 املعوقني و محايتهم الذّي جاء به أنّ إحداث مؤسسات خاصة خمتصة يف إيواء باألشخاص

األشخاص املعوقني و رعايتهم يتم طبقا لشروط و إجراءات تضبط مبقتضى قرار مشترك             
 .من الوزيرين املكلّفني بالشؤون اإلجتماعية و الصحة العمومية

 
من ضبط شروط و إجراءات     هل أنه يدخل ض   :  و بناء على ذلك تساءل الس     

إحداث املؤسسات املذكورة املوكولة إىل الوزيرين املشار إليهما، جعل ذلك اإلحداث            
 . رهينا صدور ترخيص منهما

 
 :و جوابا على ذلك قدم الس فرضيتني

 
 فمىت متّ إعتبار احلصول على الترخيص جمرد شرط أو إجراء إلحداث املؤسسات               -

 إيواء األشخاص املعوقني و رعايتهم، فإنّ ذلك يدخل ضمن             اخلاصة املختصة يف  
 إىل كلّ من    2005 أوت   15الصالحيات اليت أوكلها القانون التوجيهي املؤرخ يف         
 . الوزيرين املكلّفني بالشؤون اإلجتماعية و بالصحة العمومية

 
 يتلوه النظر يف  ويف صورة إعتبار كون النظر يف وجوب الترخيص يتم يف مستوى أول،-

ـّروط و اإلجراءات املستوجبة ملمـارسـة النشـاط، فـإنّ ضبط الشـرط  ضبط الش
كما أنه يف هذه    . و اإلجراءات يكون بديال عن نظام الترخيص اإلداري للقيام بالنشاط         

احلالة يرجع إشتراط الترخيص للمشرع الذّي صدر عنه القانون التوجيهي املشار إليـه،            
 منه إلـى شروط 18 إقتصاره على إخضاع إحداث املؤسسات الواردة بالفصل        و يكون 

و إجراءات يصدر ما قرار الوزيرين دليال على أنه إستبعد إحداث تلك املؤسسات عن              
 . شرط الترخيص
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 :2006 نوفمرب 16 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 62156الرأي عدد  / 26
 

ة ملف طلب فيه وزير التجارة والصناعات التقليدية رأيه         عرض على جملس املنافس   
حاضن يتعلٌق مب كراس شروط أعدته وزارة شؤون املرأة والطفولة واملسنني         حول مشروع   

 .األطفال دون الثالث سنوات
 

وقد رأى الس أنّ مشروع كراس الشروط املعروض عليه ال يثري أي مالحظة              
 . تفى بتقدمي مالحظات شكليةمن زاوية قانون املنافسة، واك

 
ـّادر بتاريخ 62126املبـادئ الواردة بالرأي عدد :  الفقرة الثاّنية     سبتمرب 14 الص

2006:  
 

 حول  على الس ملفّا يطلب فيه رأيه     وزير التجارة و الصناعات التقليدية      عرض  
لتراخيص اإلدارية   حبذف ا  املتعلّقكراسـات الشروط اليت متّ إصدارها يف إطار الربنامج          

، وخاصة من حيث تالؤمها مع مقتضيات تطوير املنافسة         وتعويـضها بكراسات شروط   
 .واملبادئ األصولية اليت حتكمها

 
 92وبعد أن استعرض الس ما متّ إصدراه من كّراسات شروط بلغ عددها               

اكم هلذه  كراسا تعلّقت مواضيعها مبجاالت خمتلفة، تعرض إىل اإلطار التشريعي احل           
 . املسألة

  
 واملتعلّق بالعالقة   1993 ماي   3 املؤرخ يف    1993 لسنة   982األمر عدد   فذكر بأنّ   

يف فصله الثاين إىل إمكانية تنظيم األنشطة اإلقتصادية تعرض بني اإلدارة و املتعاملني معها 
دد وح،  يف إطـار كراس شروط ما مل تنص أحكام قانونية و ترتيبية على خالف ذلك              

أهم حمتويات كراسات الشروط و املتعلّقة بـاملقتضيات الالّزمة        منه   3الفصل  ضـمن   
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املصاحل اإلدارية اليت جيب إعالمها      و والوسـائل الـضرورية قصد ممارسة النشاط املعين       
       ة للنشاط املعينخاذها يف حالة خمالفة        و بالـشروع يف املمارسـة الفعليات التدابري اليت يتم

 .ت كراس الشروطمقتضيا
 

كمـا استعرض الس خمتلف ااالت اليت تكون فيها كراسات الشروط لضرورية            
 :لتأطري مزاولة األنشطة اإلقتصادية فذكر منها الثالث احلاالت التالية

 
تطبيقا ألحكام  وذلك  : تنظـيم بعض األنشطة التجارية مبقتضى كراس شروط       ) أ (

 املنقّح  1994 فيفري   24 املؤرخ يف    1994 لسنة   38  جديد من القانون عدد    3الفصل  
 و املتعلّق بتجارة    1991 جويلية   1 املؤرخ يف    1991 لسنة   44و املـتمم لقانون عدد      

ـ  ول الـتوزيع   8 املؤرخ يف    1999 لسنة   2552شروط املنصوص عليها باألمر عدد      لّ
ـراس شـروط   واملتعلّق بضبط قـائمة األنشطة التجارية اخلاضعة لك       1999نوفمرب  

 .و املصادق عليها بقرارات من الوزير املكلّف بالتجارة
 
عمال وذلك  :تـأمني املراقبة الفنية للمواد املوردة طبقا لنظام كراسات الشروط  ) ب(

 مارس  7 املؤرخ يف    1994 لسنة   41 من القانون عدد     8 و   2مبقتـضيات الفـصلني     
 لسنة  1744 من األمر عدد     4لفصل  ألحكام ا  و  واملـتعلّق بالتجارة اخلارجية    1994
 واملتعلّق بضبط الطرق الفنية عند التوريد والتصدير        1994 أوت   29 املؤرخ يف    1994

 .و املصاحل املؤهلة للقيام بتلك املراقبة
 
 وهو اإلطار الذي يندرج ضمنه     :  تعويض التراخيص اإلدارية بكراسات شروط      ) ج(

 .امللف اإلستشاري احلايل
 

أنّ برنامج حذف التراخيص اإلدارية     هذا اإلطار األخري، أضاف الس ب     وخبصوص  
 و ذلك يف إطار إجناز الربنامج املستقبلي 2000أو تعويضها بكراسات شروط إنطلق سنة 

، وأنه  "احلرية هي املبدأ و الترخيص هو اإلستثناء      "لسيادة رئيس اجلمهورية الذي أقر أنّ       
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 حذف أو   2004 سنة و 2000  سنة خالل الفترة املتراوحة بني     متّ تنفيذا لذلك الربنامج ،   
 كما.  ترخيصا 490 من التراخيص املعمول ا و البالغ عددها         %60تعويض ما يقارب    

 140 يتمثّل يف حذف أو تعويض       2006 و   2005متّ حتديـد هـدف خـالل سـنيت          
 . من التراخيص املتبقّية%53  نسبةترخيصـا و هو ما ميثّل

 
قوانني جديدة  من   هذا اإلطار     أخرى، استعرض الس ما متّ سنه يف       ومـن ناحية  

للقطاعـات املعنـية مبناسبة حذف التراخيص و تعويضها بكراسات شروط أو مبناسبة             
 املنظومة التشريعية   وذكر أنّ حتيني   ،تبـسيط إجراءات التراخيص اليت سيتم اإلبقاء عليها       

 :القوانني التالية مشل 
تعلّق حبذف رخص   امل و 2004 أوت   2ؤرخ يف   امل 2004 لـسنة    75 قانـون عـدد   ال -

 .ومراجعة موجبات إدارية ختص بعض األنشطة التجارية و السيــاحية و الترفيهية
 
 
تعلّق بتنظيم مهنة اخلبري    امل و 2002 أفريل   11ؤرخ يف   امل 2002 لسنة   38قانون عدد   ال -

 .يف احملاسبة
تعلّق بتبسيط اإلجراءات   امل و 2001 أوت   7ؤرخ يف   امل 2001 لسنة   91قانـون عدد    ال -

اإلداريـة اخلاصـة بالرخص اإلدارية املسلّمة من قبل مصاحل وزارة املالية يف النشاطات              
 .الراجعة هلا بالنظر

تعلّق بتبسيط اإلجراءات امل و2001 جويلية 10ؤرخ يف امل 2001 لسنة 67قانون عدد ال -
لرخص اإلدارية املسلّمة من قبل الوزارة املكلّفة بالنقل يف ااالت          اإلداريـة اخلاصـة با    

 .الراجعة هلا بالنظر
تعلّق حبذف التراخيص   امل و 2001 جويلية   10ؤرخ يف   امل 2001 لسنة   66قانون عدد   ال -

 .اإلدارية املسندة من قبل وزارة التجارة
تعلّق بتبسيط اإلجراءات   امل و 2001 مارس   19ؤرخ يف   امل 2001 لسنة   28قانون عدد   ال -

ة يف قطاع الفالحة و الصيد البحرياإلداري. 
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تعلّق بإمتام القانون عدد    امل 2001 مارس   8ؤرخ يف   امل 2001 لسنة   27قانـون عدد    ال -
 . واملتعلّق باملقاهي و احملالّت املماثلة هلا1959 نوفمرب 7 املؤرخ يف 1959 لسنة 147
تعلّق بتنقيح القانون   امل و 2001 جانفي   30ؤرخ يف   امل 2001 لسنة   15قانـون عدد    ال -

 و املتعلّق بالقانون التوجيهي للتكوين      1993 فيفري   17 املؤرخ يف    1993 لسنة   10عدد  
املهين. 

تعلّق بتبسيط  امل و   2001 جانفي     30ؤرخ يف   امل 2001 لـسنة    14قانـون عـدد     ال -
مة من وزارة البيئة و التهيئة الترابية يف        اإلجـراءات اإلداريـة اخلاصة بالتراخيص املسلّ      

 .ااالت الراجعة هلا بالنظر
تعلّق حبذف التراخيص   امل و 2001 جانفي   30ؤرخ يف   امل 2001 لسنة   13قانون عدد   ال -

اإلداريـة املسلّمة من قبل مصاحل وزارة الصحة العمومية يف خمتلف األنشطة الراجعة هلا              
 .بالنظر
 
تعلّق بتبسيط اإلجراءات امل و2001 جانفي 30ؤرخ يف امل 2001 لسنة 12قانون عدد ال -

 .اخلاصة بالتراخيص املسلّمة من قبل وزارة الثقاقة و املتعلّقة ببعث املشاريع الثقافية
تعلّق بتبسيط اإلجراءات   امل و 2001 جانفي   23ؤرخ يف   امل 2001 لسنة   3قانون عدد   ال -

ات رعـاية املسنني و املؤسسات املختصة يف تربيـة        اخلاصة بإحـداث و تسيري مؤسس    
 .و تأهيل و التكوين املهين للمعاقني

 
وألنّ املطلوب من الس هو تقييم تعامل السلط العمومية مع كراسات الشروط            
كـسبيل لتنظيم مباشرة األنشطة اإلقتصادية، فقد كان لزاما عليه تناول اإلطار النظري             

هر فيه هذه التقنية وذلك من خالل ضابطني، أوهلما التقنيات األخرى           العـام الذي تنص   
لـتأطري النـشاط اإلقتصادي باعتبارها خيارات قد وقع التخلّي عنها أو عدم األخذ ا               
متامـا، وثانيهما ما رسخ يف الفقه والقانون املقارن من مواقف وخيارات خبصوص هذه              

 .املسائل حتديدا
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اق، انطلق الس من بيان كون كراسات الشروط شكل من          وضـمن هذا السي   
أشـكال تنظيم مباشرة األنشطة اإلقتصادية، جلأت إليه الدولة عندما استقر لديها اخليار             
علـى تغليب مبدإ حرية الصناعة والتجارة و إقرار حرية املنافسة سبيال لتنظيم عالقات              

بين أنّ ذلك املبدأ ينطوي على معنيني يتصل كلّ         كما  . خمتلف املتدخلني يف ذلك النشاط    
             للخواص شاط اإلقتصادية إزاء فروع من النلط العموميات السمن صالحي مـنهما حبد
فهـو يعين من جهة أنّ األنشطة اإلقتصادية اليت يكون متاحا للخواص القيام ا جيب أن       

 وجوب أن متتنع الدولة عن املساس       تبقى نتيجة حلرية مبادرم،كما يعين من جهة أخرى       
اخليار على تركها للخواص مببدإ املنافسة يف القطاعات اليت إستقر. 

 
كما تعرض الس لنظام التراخيص اإلدارية من الناحية اإلقتصادية كاشفا له عن            

حيث اعتربه من جهة عائقا بالنسبة لألشخاص الذين حيول دوم ومباشرة            .  وجهني
وبناء على ذلك   .  اط ويف اآلن ذاته إمتيازا ومحاية غري مربرة ملن ميارس ذلك النشاط           النش

برر الس اإلتجاه السائد يف أغلب التشاريع احلديثة إىل جعل الترخيص إستثناء واحلرية             
 .قاعدة يف ممارسة خمتلف األنشطة اإلقتصادية

 

إلقتصادية قابل بطبعه للحد منه، فقد      وألنّ مبدأ حرية اإلنتصاب ملباشرة األنشطة ا      
تساءل الس عن أساسه القانوينّ ومصدر إلزامه وذلك تيسريا ملهمة ضبط الوسائل              

 .القانونية اليت ميكن من خالهلا تناول ذلك املبدإ بالتنظيم
 

ويف هذا اإلطار، أوضح الس أنه يف حال إعتبار حرية الصناعة والتجارة من              
 ع وال             ضمن احلرة حبيث خيضع إليها املشرة فإنه تكون هلا قيمة ومحاية دستورييات العام

ميلك احلد منها إالّ بالقدر الذي يسمح به الدستور، وأنه يف حال إعتبارها مبدأ قانونيا                
 .عاما فإنه تكون له قيمة تعلو األوامر الترتيبية ولكنه يبقى يف مرتلة دون التشريع
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 الس نبه بعد ذلك إىل أنه رغم تركّز اجلدل على مسألة تقاسم                غري أنّ 

اإلختصاص بني السلطتني التشريعية والترتيبية العامة خبصوص الدور املوكول لكلّ منهما           
يف تنظيم األشكال العملية لتطبيق مبدإ حرية الصناعة والتجارة، إالّ أنّ اجلانب األوفر من 

قة بتنظيم شروط وصيغ مباشرة األنشطة اإلقتصادية يأخذ شكل املقررات          النصوص املتعلّ 
الصادرة عن الوزراء املعنيني باألمر بناء على إحالة من القانون أو األمر الترتيـيب الصادر  

كما أضاف أنه منذ مراجعة العمل بنظام التراخيص اإلدارية ، أخذ هذا             .  يف الغرض 
 الوزراء شكل كراسات الشروط اليت صدر منها إىل حد اآلن ما             التنظيم الذي يتوالّه  

 . كراسا142يزيد عن 
 

بعد ذلك أشار الس إىل خاصيتني تتميز ما كراسات الشروط ضمن واقع             
ونسيالقانون الت. 

 
فأشار من جهة، إىل أنّ تنظيم مباشرة األنشطة اإلقتصادية مبقتضى كراسات             

اما مستحدثا ليس هو باملراقبة السابقة للنشاط ولكنه ال ينضم متاما إىل            الشروط يعترب نظ  
 .مبادئ املراقبة الالّحقة

 
كما كشف عن مزية هلا من جهة كوا إطار لتشريك أهل القطاعات املختلفة يف               

إضافة إىل وجوب   .  حنت التصورات العامة للنشاط املراد تنظيمه وشروط ممارسته         
عنيني ا داللة على حصول العلم الفردي مبحتواها وذلك خالفا ملا هو             إمضائها من امل  

 .معمول به بالنسبة لسائر القرارات الترتيبية
 

وبناء على هاتني اخلاصيتني خاض الس يف موقع كراسات الشروط ضمن التدابري             
امة لكراسات  املعروفة لتنظيم األنشطة اإلقتصادية كما اجتهد يف بيان اخلصائص الع           

 . الشروط كتقنية لتأطري األنشطة اإلقتصادية
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موقـع كراسـات الشروط ضمن التدابري املعروفـة لتنظيم األنشطـة           

 : اإلقتصـاديـة

 
انطلق الس من التذكري بأنّ كلّ األنشطة اإلقتصادية تستوجب ممن يريد القيام            

لعامة الالّزمة للقيام بالنشاط، مضيفا أنّ هذه        ا أن يتحقّق له قسط من الشروط ا        
الشروط ليست يف اية املطاف إالّ حتديدا عاما ملا ميلكه كلّ شخص من تأهل قانوينّ                

 .لإلنصراف إىل ما خيتار من األنشطة الصناعية والتجارية
 

طة كما اعترب هذا التحديد ضروريا طاملا أنّ حرية اإلنتصاب ملباشرة األنش             
اإلقتصادية حتتاج مثل سائر احلريات األخرى إىل بعض من الضوابط مثلما أقر به الس              

 والـذي جـاء فيه أنّ 1982 جويلية 27الدستوري الفرنسي يف قرار صادر عنه بتاريخ 
، ومثلما أضافه   "حرية اإلنتصاب ملمارسة األنشطة اإلقتصادية ليست عامة وال مطلقة          "  

احلرية املشار إليها متارس يف     "   من أنّ    1986 جانفي   16آخر صدر عنه بتاريخ     يف قرار   
 ".حدود يسمح ا القانون 

 
وبالنسبة لتنظيم حرية القيام باألنشطة اإلقتصادية، أقر الس بوجود نظم متعددة           

            ولة كفالته ملمارسي النة الذي تروم الداإلختيار بينها تبعا هلامش احلري يتم شاط املعين .
مستعرضا تلك النظم ضمن درجات أدناها من زاوية احلرية نظام إحتكار الدولة لبعض             

 :األنشطة اإلقتصادية وأقصاها نظام التصريح بالنشاط
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ويف إطاره يتم إستغالل جانب     :  نظام إحتكار الدولة لبعض األنشطة اإلقتصادية      �
شرة من املصاحل املركزية للدولة أو من طرف مؤسسات يتم          من األنشطة اإلقتصادية مبا   

إحداثها للغرض، ويعترب النظام األشد مساسا مببدإ حرية املنافسة ألنه ال يسمح ا               
 .إطالقا يف اال الذي خيضع إليه

 
 وما مييزه عن نظام إحتكار الدولة هو أنّ النشاط اإلقتصادي املعين          :  نظام منع النشاط   �

به ممنوع متاما لسبب ال يتعلّق بتخصيصه للدولة وإنمـا بدواعي تتصل باألمن العام أو              
 . . . ) .جتارة املخدرات، جتارة األسلحة ( األخالق أو الصحة العامة 

 
ويكون فيه القيام بالنشاط مقيدا باحلصول على الرخصة،        :   نظام الترخيص يف النشاط    �

. على سلطة تقديرية واسعة لإلدارة يف إسناد الترخيص من عدمه         كما أنه يبقي عادة     
ورغم ما فيه من احلد من املنافسة، فإنّ أغلب التشاريع واملعاهدات تقر به وجتيزه، إما               
لكونه يندرج يف نطاق الفترة اإلنتقالية اليت متر ا العديد من الدول وإما لكونه يتعلّق                

  وهو نظام مفيد مىت آستدعى األمر من       .   اليت حتتاج إىل مراقبة    ببعض القطاعات واملواد
السلط العمومية تغليب مصلحة أعلى درجة على مطلب املنافسة الذي ال يسوغ              

فاه اإلقتصاديماء والرما وسيلة لتحقيق النذاته وإن إعتباره هدفا يف حد. 
 

كلية بل أنّ العربة    وال يتوقّف الكشف عن هذا النظام على عناصر أو معايري ش           
تكون دائما مبدى حتوز اإلدارة املوكول هلا اإلشراف على النشاط اإلقتصادي بسلطة             
ختول هلا اإلستقالل بتقدير مدى تعين السماح بالنشاط من عدمه، وعليه فإنه يكون               

            صوص النى وإن إعتمدت الناالت حت سبةرخيص بالنافذة متاحا القول بتوفّر نظام الت
بشأا عبارات وتسميات تفيد مبدئيا دخوهلا ضمن أنظمة أخرى للمراقبة البعدية              

فال يكفي التوقّف عند الشكل الذي يكتسيه شرط مباشرة النشاط          .  لألنشطة اإلقتصادية 
ترسيم جبدول، موافقة، مصادقة، رخصة، إسناد بطاقة       :  أو العبارة املعتمدة للّتعريف به    
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كما أنه ويف مقابل ذلك ال يعد نظام         .  .  .  واز أو رخصة أو مؤهل    مهنية، تسليم ج  
الترخيص دائما مرادفا إلرادة التضييق على النشاط واحلد من املنافسة، بل أنّ إرساء هذا              
النظام بشأن بعض األنشطة قد تربره مصلحة عامة أعلى مرتبة من مبدإ املنافسة مثل                

ار إىل حني تأهيلها ومتكينها من الصمود يف وجه          محاية بعض القطاعات من اإلندث     
املنافسة األجنبية أو خدمة احلق يف التنمية، أو كذلك احملافظة على النظام العام من حيث               
األمن والصحة، لكن العربة تكمن دائما يف نوعية الرخصة املطلوبة وما إذا كان القانون              

 مبا يقيد سلطة اإلدارة ويضمن املساواة بني        قد ضبط بدقّة شروطا موضوعية إلسنادها     
 .مجيع املتعاملني بالسوق

 
وقد استخلص الس من ذلك أنه يف بعض احلاالت يكون اإلبقاء على نظام               
الترخيص املسبق مع ضبط شروط إسناده بدقّة متناهية أفضل من إقرار مبدإ املراقبة               

ك األمر موكوال إىل هيكل أو جهاز يتمتع        الالّحقة وإشتراط الترسيم بقائمة مع ترك ذل      
 .بسلطة تقديرية دون ضوابط

 :نظام ضبط شروط مباشرة النشاط  �

ذكر الس بأنّ هذا النظام يوجد يف عديد النظم والقوانني املقارنة، وهو يتمثّل يف قيام               
السلط العمومية مبقتضى مقررات إدارية بضبط شروط حتكم مباشرة األنشطة              

فإن مل تتوفّر منذ البداية الشروط       .  قتصادية سواء عند إحداثها أو الدخول إليها       اإل
مؤهل علمي، كفاءة مهنية، جنسية، نقاوة امللف العديلّ،        (  املستوجبة للبدء يف النشاط     

. فإنّ القيام به يكون ممنوعا    .  .  .  )  حملّ له مواصفات معينة، شروط ومواصفات فنية      
الشروط متوفّرة يف البداية مثّ ختلّفت بعد اإلنطالق يف النشاط فإنه يقع            وإن كانت هذه    

 . التصريح بذلك املنع من هيكل يناط به ذلك بعد مراعاة اإلجراءات املستوجبة
 

كما زاد الس يف وصف نظام حتديد شروط ممارسة النشاط، فأشار إىل عدم دقّة              
 باعتبار أنه يستوعب مجيع الصور واحلاالت اليت ال         العبارة املستعملة أحيانا للتعبري عنه    

 .جتد هلا موقعا ضمن بقية نظم تأطري األنشطة
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وذكر الس بشأنه أنه األكثر إستجابة ملبدأي حرية الصناعة         :  نظام التصريح بالنشاط   �
 أقلّ  والتجارة وحرية املنافسة ألنه يبقي إشراف الدولة على األنشطة اإلقتصادية يف            

حدوده املمكنة ويكرس متاما منط الرقابة الالّحقة حلرية اإلنتصاب ملمارسة األنشطة             
كما أنّ العمل ذا النظام يتم يف كلّ احلاالت اليت خيضع فيها القانون               .  اإلقتصادية

ممارسة النشاط إىل جمرد إخطار يتوالّه القائم به وحييط مبقتضاه اإلدارة علما ببعض               
 .يات املتصلة بالنشاط املزمع القيام به املعط

وخبصوص آثاره القانونية ، فإنّ التصريح وإن كان ال ميس من حرية إختيار               
وهو يعترب من جهة اإلدارة     .  النشاط إالّ أنه ينجر عن عدم القيام به عدم شرعية النشاط            

و جمرد شرط للبدء يف     ومن جهة القائم به ه    )  Acte déclaratif(عمال كاشفا للنشاط    
 ) .  Acte-condition( النشاط 

 
وبعد أن استقر له وصف كافّة النظم املمكنة ملراقبة مباشرة األنشطة اإلقتصادية،            
. التفت الس إىل نظام كراسات الشروط باحثا له عن موقع ضمن النظم املذكورة              

لثّالث املعروف بنظام حتديد شروط     فالحظ أنه من ضمن مجلة تلك النظم، يبدو النظام ا         
 .مباشرة النشاط األقرب إىل تقنية كراسات الشروط املعمول ا يف بالدنا

 
 : وهذا التقارب وجده الس يف ناحيتني

 
أنّ كالّ من النظامني يقوم على مبدإ الرقابة الالّحقة للنشاط بإعتبار أنّ األحكام                -

للمباشرة يتم التحقّق منها ومراقبتها وتتبع املخالفني هلا بعد         املضمنة فيهما تتعلّق بشروط     
 .القيام بالنشاط الذي ال يتوقّف تعاطيه على احلصول على ترخيص مسبق

:  أنّ كالّ من النظامني يقوم على ضبط صنفني من الشروط الزمني ملزاولة النشاط               -
موضوعية ختص كيفية مباشرة    شروط ذاتية تتعلّق بالتأهل للقيام بالنشاط، وشروط         

 . النشاط
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كما انّ هذا التقارب دفع الس إىل التساؤل عن دوافع إختيار بالدنا تقنية               
كراسات الشروط لتنظيم سبل اإلنتقال من الرقابة السابقة إىل الرقابة الالّحقة لألنشطة             

نه قد وضعت أصال يف سياق آخر اإلقتصادية، واحلال أنّ هذه التقنية مثلما سوف يلي بيا    
 .يتعلّق بتنظيم تعاقدي لشروط إجناز املشاريع يف إطار الصفقات العمومية

 
 :اخلصائص العامة لكراسات الشروط كتقنية لتأطري األنشطة اإلقتصادية

 
تناول الس كراسات الشروط كصيغة جلأت إليها الدولة لتعويض نظام             

ن زاوية نظرية، فرأى انها تطرح إشكاال أكيدا بسبب كوا ال متثّل            التراخيص اإلدارية م  
صنفا راجعا إىل أي مفهوم معروف من املفاهيم املتصلة بأساليب القيام بالوظيفة               

كما أنه بالرجوع إىل املادة املضمنة ا واليت هي مادة ترتيبية باألساس فإنه مل               .اإلدارية
ستبعادها من فئة املقررات اإلدارية و عدم اعتماد تسمية أخرى          يعثر على تربير مقنع إل    

 .تكون مناسبة هلا حبسب مرتلة السلطة اليت صدرت عنها ضمن هرم اإلدارة
 

كما برز للمجلس بالتمعن يف خمتلف كراسات الشروط نافذة املفعول، أنها تفتقر            
بذاته فضال عن اإلختالف البين بني      بشدة إىل التجانس الالّزم إلعتبارها مفهوما قائما        

 .مضموا واملعىن الذي توحي به
 

ولذلك رجع الس إىل تاريخ نشأة كراسات الشروط، فتبين له أنها إرتبطت             
مبادة الصفقات العمومية، إذ أطلقت على وثيقة أو جمموعة وثائق داخلة ضمن عقد               

 ديسمرب  17 املؤرخ يف    2002لسنة    3158كما رجع بشأا إىل األمر عدد        .  الصفقة
 واملتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية والحظ أنه خصص العنوان الثاّلث منه              2002

 .لكراسات الشروط
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والحظ أنّ ما مييز كراسات الشروط يف مادة الصفقات العمومية هو أنها تعترب              
طريف العقد والتقيد مبناسبة التنفيذ مبا      جزءا ال يتجزأ من عقد الصفقة ويتم إمضاؤها من          

جاء فيها ، وهو ما أثار جدال فقهيا كبريا خبصوص جانب من البنود الواردة بكراسات               
الشروط واليت متلك اإلدارة تغيريها من جانب واحد أثناء تنفيذ الصفقة، وهو جدل مل              

 .مينع من تغليب الصبغة التعاقدية لكراسات الشروط
 

 ذلك استخلص الس أنه ما دامت كراسات الشروط املعتمدة يف جمال              ومن
الصفقات العمومية ذات طبيعة تعاقدية ثابتة، فإن استحداث كراسات الشروط لتنظيم            
األنشطة اإلقتصادية مع طبيعتها الترتيبية الواضحة يضعنا إزاء مصطلح واحد ال ختضع             

 . أصنافه إىل نفس النظام
 

خيتلف تطبيق كراسات الشروط يف مادة الصفقات العمومية عن          فمن جهة ال    
               نظيم اإلداريذلك الذي كان يف كلّ البلدان اليت إستلهمت مبادئ القانون والت

 .الفرنسي، ولذلك فهو مل يطرح أبدا إشكاال خاصا بتونس
 

يم غري أنّ األمر خالف ذلك فيما خيص كراسات الشروط الواقع إبتداعها لتنظ            
مباشرة األنشطة اإلقتصادية، حيث أنّ ختصيصها هلذا الغرض خاص بالتجربة التونسية            
وال يتأيد بأي منوال أجنيب حىت ضمن البلدان اليت تتشابه معها من حيث نظامها                 

 .اإلداري وإختياراا اإلقتصادية
 

ه على التعامل   وبعد أن فرغ من اجلانب النظري، مر الس إىل تقدمي استنتاجات           
الواقع مع كراسات الشروط عند تنظيم أوجه مباشرة األنشطة اإلقتصادية، باحثا عن             
مجلة من القواسم املشتركة بينها ميكن إعتبارها إطارا عاما تصدر فيه تلك الكراسات،              

 .الفتا اإلنتباه إىل فوارق بدت له يف إعداد بعض كراسات الشروط طالبا هلا التفسري
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 :اإلستنتاجات 

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

 
 : أوال

الحظ الس أنّ بعض كراسات الشروط و إن ختلّت يف أغلب احلاالت عن قاعدة               
املصادقة اإلدارية املسبقة، فإنّ كثريا منها حافظ على حمتوى النصوص السابقة املنظّمة            

قتصادية املعنية، ضاربا على ذلك مثال بكراسات الشروط املنظّمة للمهن          للقطاعات اإل 
 .شبه الطبية

 

 :ثانيا
الحظ الس أنه مل تتم دائما اإلستجابة هلدف تبسيط اإلجراءات اإلدارية و حذف              
التراخيص املسبقة، مشريا إىل ما الحظه يف بعض احلاالت من زيادة يف تعقيد تلك               

أنّ باعثي بعض املشاريع أجربوا قانونا على احلصول على ترخيص          اإلجراءات حيث   
و ساق الس على    .  مسبق زيادة على احترام بنود كراس الشروط الذي متّ إصداره         

 2000 أوت   9 املؤرخ يف    2000 لسنة   83 من القانون عدد     11ذلك مثال الفصل    
 كلّ شخص يرغب يف     واملتعلّق باملبادالت و التجارة اإللكترونية الذي اشترط على        

تعاطي نشاط مزود خدمات املصادقة اإللكترونية احلصول على ترخيص مسبق من            
 من نفس القانون فرض     12الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية يف حني أنّ الفصل         

على مزود خدمات املصادقة اإللكترونية إصـدار و تسليم و حفظ الشهادات وفقا            
 . لكراس شروط
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 :اثالث
الحظ الس أنه يف غياب نص قانوين موحد ينظّم عملية املصادقة على إصدار كراس              
الشروط، ظهر تباين على مستوى طبيعة تلك النصوص حيث أنه متت املصادقة على              
أغلب كراسات الشروط بواسطة قرار وزاري يف حني أنه وقع اللّجوء يف بعض احلاالت 

 . إىل أوامر للمصادقة عليها
   

ورغم أنّ غياب اإلطار القانوينّ املوحد مينع من تقدمي تفسري يقيين إلختالف              
 . مستويات املصادقة على كراسات الشروط، إالّ أنّ الس حاول تقدمي ذلك التربير

 

فذكر أنّ مرتبة العمل القانوينّ الذي تتم مبقتضاه املصادقة ضمن املنظومة القانونية            
فكلّما برزت  .  ماية اليت يراد إعطاؤها ملبدإ حرية النشاط اإلقتصادي       تتحدد مبقدار احل  

الرغبة يف إعطاء دفع لقطاع معين وتوفري مزيد من الضمانات لإلستثمار فيه يكون مفيدا 
 . أن تتم املصادقة على كراس الشروط املتعلّق به بأمر

 

يهم موضوعها قطاعات خمتلفة    كما أشار إىل أنه وبالنسبة لكراسات الشروط اليت         
 .تتم املصادقة عليها من قبل كافّة الوزراء الراجعة إليهم تلك القطاعات بالنظر

 

 :رابعا
تعذّر على الس من خالل استعراض احلاالت املعروضة عليه التوصل إىل حد واضح             

التشريعية أو  بني ما تتدخل كراسات الشروط لتنظيمه وما يتعين تركه لتدخل السلطة            
بل أنّ ما الحظه هو أنّ تنظيم شروط القيام ببعض األنشطة املتماثلة يتم              .  الترتيبية

 .بنصوص خمتلفة ليست هلا نفس املرتبة
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 ففي حاالت تكون املادة ذاا جماال لتطبيق شروط واردة بنصني خمتلفني، وقد أكّد              -
نظام حتديد  (  يع اجلاري به العمل     الس يف هذه احلالة أنّ وجود شروط بالتشر        

يغين مبدئّيا عن إعتماد كراس شروط،      )  شروط تعاطي النشاط مثلما متّ بيانه أعاله        
كما أنّ إعتمادمها معا خبصوص نفس املسألة ال يستجيب لشروط تيسري بعث               

 . األنشطة وخيشى معه تباين أو عدم إنسجام األحكام املتعلّقة ما
 . خيضع النشاط ذاته ولكن يف مراحله املختلفة إىل نصني خمتلفني ويف حاالت أخرى -
 كما توجد حاالت أخرى خيضع فيها النشاط ذاته إىل أكثر من نظام تبعا لتغير                 -

 .ظروف القيام به
 

كما الحظ من جهة أخرى أنّ الدور الذي يقوم به الوزير الراجع إليه القطاع                 
    صوص         املراد تنظيمه ضمن إجراءات إتروط ليس واحدا يف كافّة الناس الشخاذ كر

 .املتضمنة اللّجوء إىل هذه التقنية القانونية
فلئن كانت احلالة الغالبة هي أنّ الوزير املكلّف بالقطاع يكتفي باملصادقة على             
كراس الشروط الذي يتم إتخاذه بالتنسيق بني الفئات املعنية بتطبيقه، إالّ أنه توجد               

ت ينص فيها القانون على أنّ الوزير هو الذي يصدر كراس الشروط وال يكتفي               حاال
 . باملصادقة عليه فقط

كما الحظ من جهة أخرى، عدم إتفاق كافّة النصوص املتضمنة إلصدار              
           يغ اليت تسبق املصادقة عليها من الوزير املختصاسات شروط على الصفمن هذه  .  كر

ور كراس الشروط بناء على إقتراح جهة إدارية معينة، ومنها النصوص ما ينص على صد 
ما تضمن أن صدور كراس الشروط يتم بعد أخذ رأي وزير أو وزراء آخرين، ومن                
هذه القوانني ما اكتفى باإلشارة إىل املصادقة بقرار على كراس الشروط دون أي إجراء              

 .آخر
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 :  خامسا
ي عليه عديد كراسـات الشروط من عبـارات عامـة        نبه الس إلـى ما حتتـو    

و مصطلحات غامضة قد تؤدي إىل صعوبة على مستوى التطبيق و تعطي لإلدارة               
حرية كربى لتأويــلها و تفسريها يف جمال حيتاج إىل ضوابط دقيقة ومعروفة مسبقا             

ا ميكن أن   وأشار إىل وجوب اإلحتياط إىل م     .  يتساوى معها مجيع املتعاملني بالسوق    
ينجر عن ذلك يف بعض احلاالت من إجحاف عند التنفيذ و تقييد حلرية ممارسة                
النشاط، و هو ما خيشى  معه الوصول إىل نتائج معاكسة للنتائج املرتقبة من عملية                

 . حذف التراخيص املسبقة
 

 :سادسا
يف نظر الس فإنّ بعض كراسات الشروط أبقت على وجوبية احلصول على               

راخيص إدارية وإن متّ ذلك بشكل مقنع، وذلك من خالل إشتراط بعض اإلجراءات             ت
 :من ذلك 

 الترسيم بقائمة األشخاص املخول هلم ممارسة النشاط مع إضافة اخلضوع إىل              -
 .مقتضيات كراسات الشروط

ثّل  مطالبة باعث النشاط مسبقا باإلدالء مبجموعة من الوثائق تقدم إىل اإلدارة مما مي             -
 .شكال من أشكال املراقبة املسبقة

 . احلصول على بطاقة مهنية إضافة إىل احترام كراس الشروط-
 إدراج شروط خاصة ال ميكن اعتبارها معايري فنية بل تراخيص إدارية على املعىن               -

املتعامل به كاإلبقاء على ضرورة تقدمي شهادة إثبات اخلربة صلب كراس الشروط             
عي اجللود اخلاماملتعلّق مبجم. 
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 :سابعا
 

نّ تنظيم قطاع من القطاعات اإلقتصادية بواسطة كراس شروط يكون           رأى الس أ  
 وضع قواعد عامة ملمارسة النشاط و ضبط قواعد          اهلدف منه مفيدا وإجيابيا إذا كان     

 .التعامل بني مجيع املتدخلني و محاية املستهلك
 

ختاذ إجراءات دف إىل محاية األمن      ا هدفه    أما إذا كان موضوع كراس الشروط و      
  ة              العامة و احليوانيب ممارسات املغالطة و ضمان محاية الصحة و السالمة البشريو جتن

والنباتية و البيئة فإنه ميكن تعويض كراس الشروط بتراتيب فنيــة و إجراءات صحية             
ات أو اخلدمات و كذلك طرق  حتدد خصائص املنتوجلنصوص قانونيةيتم اتخاذها طبقا 
 . ملواصفات عامليةوجوب مطابقتهاها أو ئإنتاجها أو إسدا

  
 اللّجوء إىل التراتيب الفنية أفضل نظرا إىل العدد الضخم من             يكون  ذا املعىن، و  

و العدد الكبري من    )   كراس 142(  كراسات الشروط اليت متّ إصدارها إىل حد اآلن          
 زالت حتت الدرس و مل يتم إصدارها بعد، مما سيؤدي إىل             كراسات الشروط اليت ال   

 .  تبسيط اإلجراءات اإلداريةإتواجد مادة ترتيبية دمسة وغري متناسقة مع مبد
 

 :ثامنا
أشار الس إىل ما تضمنته عديد الكراسات من شروط مشطّة و صعبة التنفيذ مما ميكن               

ر نوعا من أنواع احلد من الدخول إىل السوق         اعتباره من زاوية قانون املنافسة و األسعا      
وإىل عرقلة املنافسة احلرة فيه كاشتراط مستوى علمي مرتفع دون مربر مقنع أو كفاءات 
و جتربة مهنية طويلة املدى أو اإلثنني معا أو اشتراط امتالك أو كراء وسائل عمل أو                 

 .جتهيزات كثرية و باهضة الثمن
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 :تاسعا
إىل أنّ فرض أسعار و تعريفات موحدة لتسويق املنتوج و احلال أنّ األسعار              نبه الس   

حرة يف القطاع املقصود، يعترب حدا من ممارسة النشاط و من حرية املنافسة فيه حيث أنه               
مينع باعث املشروع من تطبيق تعريفات خمتلفة حسب أمهية احلريف و استمرارية التعامل             

 .  حسب الكميات املقتناةمعه و من تصنيف احلرفاء
 

  :عاشرا
الحظ الس أنّ بعض كراسات الشروط تعرضت إىل العقوبات دون التنصيص على             
حقوق الدفاع من إعالم و حق الرد و إعطاء الباعثني مهلة لتسوية وضعيتهم مع اإلدارة               

لة غالبا يف   كما أشار إىل أنّ العقوبات املذكورة و املتمثّ       .  و احترام بنود كراس الشروط    
إيقاف النشاط تعترب جمحفة و قاسية أحيانا حيث أنها تقفز إىل العقاب األقصى دون               

 . تطبيق مبدإ التدرج يف العقوبات حسب خطورة املخالفة أو العود
 

وتأسيسا على كلّ ما تقدم، خلص الس إىل أنّ كراسات الشروط املنظّمة ملباشرة               
نا ال تعبر عن تصور واحد لتأطري األنشطة املراد تنظيمها،           األنشطة اإلقتصادية يف بالد   

كما أنها ال تتحد من حيث ضبطها لطبيعة وحدود الدور املوكول لإلدارة يف مراقبة               
ولذلك فقد نبه إىل وجوب أن يراعى يف أي حماولة لتقييمها أو مراجعتها كون              .  النشاط

 :وحدا الظّاهرية ختفي إنقسامها إىل صنفني
 صنف أول يستجيب ملبدإ احلرية ويكرس الرقابة الالّحقة لألنشطة اإلقتصادية حبيث            -

وهو الصنف  .  تربز فيه السلطة املقيدة لإلدارة اليت يقتصر دورها فيه على املراقبة البعدية           
الذي ينسجم أكثر مع املفهوم احلقيقي لكراس الشروط ويستجيب لألهداف اليت يرمي            

 . إقرار هذا النظام الرامي إىل تعزيز حرية النشاط اإلقتصاديإليها 



 216 

 صنف ثان يتناقض متاما مع مفهوم كراس الشروط كيفما إستقر عند بداية اللّجوء               -
إليه بديال لنظام الترخيص ملباشرة النشاط، فهو ال يغير من طبيعة املراقبة اليت خيضع إليها               

 كما أنه ال خيفّف من اإلجراءات املستوجبة والقيود           إحداث املشاريع اإلقتصادية  
املفروضة على النشاط، ولذلك فقد بقيت األحكام املضمنة به أقرب إىل نظام الترخيص             

 ".  كراسات الشروط "ومل تتغير طبيعتها وإن متّ تضمينها بوثائق أطلق عليها وصف 

 

ذكورة وذلك إما باإلبقاء عليها ضمن      وبرأي الس فإنه يتعين احلسم يف ااالت امل        
نظام الترخيص مىت كان ذلك من مقتضيات كوا ذات مساس باألمن أو الصحة العامة             
أو بقطاعات حتتاج إىل محاية إىل حني تأهيلها للصمود أمام املنافسة األجنبية، أو بالنأي              

 .أكثر لكراس الشروطا عن نظام الترخيص متاما وإحلاقها بالصنف الذي يستجيب 
 

و فضل هذا اإلختيار هو أنه يساهم يف احلد من تضخم عدد كراسات الشروط، خاصة               
مىت تكامل مع جهد آخر يرمي إىل ختفيف حمتوى تلك الكراسات وذلك من خالل               
ختليصها من املسائل اليت تصلح أكثر إلدراجها ضمن تراتيب فنية تصدر ا نصوص              

 .  قانونية
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تعلّق األول  لتركيز اإلقتصادي    مشروعان ل  2006عرض على جملس املنافسة خالل سنة       

 .بتجارة التوزيع يف حني تعلّق الثّاين بسوق اللف والتعبئة
 

 :2006فيفري  23بتاريخ الصادر  62114الرأي عدد : الفقرة األوىل

   
مؤسستني ناشطتني يف جتارة عملية تركيز إقتصادي بني يف هذا امللف ب ستعهد ال

 .التوزيع
  

وقد انطلق الس من بيان الشروط اليت ينبغي أن تكتسيها عملية التركيز حىت              
 ال بد أن يتعلّق األمر بتركيز اقتصادي ختضع للرقابة وتكون من مرجع نظره، مذكّرا بأنه

 .ثر على املنافسةؤدرجة معينة ميكن أن تأوال و أن يبلغ 
 

املعروض إىل مشروع التركيز    وبغاية التثبت من الشرطني املذكورين رجع الس        
 من قانون املنافسة و األسعار حول مفهوم        7الحظ أنّ التعريف الوارد بالفصل      عليه و 

 .املعروضة عليه وضعية الالتركيز ينطبق إىل حد بعيد على 
 

ال يكفي احلسم يف اعتبار عملية أو مشروع ما يشكّل تركيزا            ف أنه   كما أضا  
للقول بأنه حري باملراقبة بل ال بد من أن يكون التركيز قد بلغ درجة من األمهية تسمح                 

 وال تتحقّق إالّ ببلوغ     ،باآلثار احملتملة له  تقاس  هذه األمهية   أنّ  له بتهديد املنافسة، و   
 .عتبات رقمية معينة
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من قانون املنافسة و األسعار     )  جديد  (7 الفصل   ويف هذا السياق، رجع الس إىل      
أنّ هذا اإلجراء ينطبق على كلّ املؤسسات املعنية بعملية التركيز االقتصادي سواء            وبين  

كانت طرفا فاعال أو هدفا هلا و كذلك املؤسسات املرتبطة ا يف صورة توفّر أحد                 
 : لينيالشرطني التا

 يف املائة من    30 أن يتجاوز نصيب هذه املؤسسات جمتمعة خالل سنة نسبة            -
البيوعات أو الشراءات أو كلّ الصفقات األخرى على السوق الداخلية ملواد أو                

 . منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق
لى السوق  أن يتجاوز إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسات ع       -

 ".الداخلية مبلغا يضبط بأمر
 

 2005 ديسمرب   12 املؤرخ يف    2005 لسنة   3238األمر عدد   إىل    كما عاد الس  
احلد األدىن لرقم املعامالت اإلمجايل املنجز على السوق الداخلية          فوجد أنه قد ضبط     
 .بعشرين مليون دينار

 
إىل دراسة السوق و خاصة قائمة     و   التركيز املعروض عليه  وبالرجوع إىل مشروع    

، تبين  2004نة املالية   لسموضوع عملية التركيز بالنسبة إىل ا     النتائج اخلاصة بالشركتني    
للمجلس أنّ رقم املعامالت احملقّق من املؤسستني املذكورتني قد جتاوز احلد األدىن الذي             

 قد  املعروض عليه  التركيز    أنّ مشروع  ضبطه األمر املشار إليه، وبناء على ذلك اعترب        
 .استوىف مجيع الشروط القانونية املوجبة لعرضه على الوزير املكلّف بالتجارة

 
 ال ميكن   ، رأى الس أنه    تأثري عملية اإلستيعاب على املنافسة     وخبصوص مدى 

 .استنتاجه إالّ بالنظر إىل الوضعية قبل عملية التركيز مثّ إىل الوضعية بعدها
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 الحظ الس أنّ سوق التوزيع      صوص وضعية املنافسة قبل عملية التركيز،     فبخ
قبل عملية التركيز تتميز بوجود مؤسستني متتلكان مساحات جتارية كربى ذات             

 :عالمات توزيع عاملية ومغازات كربى، و مها على التوايل
زة حتت عالمات    مغا 46و  "  جيان"التي متتلك املساحة الكربى     "  املربوك" جمموعة   -
" وتة ـت"ازات التجارية ـة املغـ لسلسلاموعةاء هذه ـى إثر إقتنـعل" مونوبري"
 ."البساج"و 
" كارفور"اليت متتلك مساحة كربى حتت عالمة        "  أوليس إيبار للتوزيع  "شركة    -

 ".شامبيون"ومغازتني كربيني حتت عالمة 
قطة بيع من بينها مغازات ذات        ن 45املغازة العامة اليت متتلك     "إضافة إىل شركة    
 .مساحات كربى

أما بقية املؤسسات املتدخلة يف القطاع و الناشطة خصوصا يف توزيع املواد الغذائية              
واملنتوجات املعدة لإلستهالك املرتيل فال متتلك إالّ مغازات كربى فحسب، وتنشط            

 :حتت العالمات التجارية التالية
 . موزعة على كامل تراب اجلمهورية43ا و عدده" بونربي" مغازات -
  .4و عددها " بروموقرو" مغازات -
 .2و عددها " مقرو" مغازات -

 

التركيز أنّ عملية   ، فالحظ الس    وضعية املنافسة بعد عملية التركيز    أما خبصوص   
 و حتديدا املغازات   مسالك التوزيع العصرية     يفعلى املنافسة   حتما   ستؤثر   املعروضة عليه 

عدد  من حيث    وذلك نظرا ألمهّية الوزن التجاري للمؤسسة اليت سيتم استيعاا        الكربى  
، واستخلص من ذلك  و من حيث انتشارها يف العديد من اجلهاتالراجعة هلانقاط البيع  

أنّ عملية التركيز    ستصبح أكثر توازنا بآعتبار       مسالك التوزيع العصرية  نّ هيكلة   أ
 . ستعدل موازين القوى يف هذه السوقيهااملطلوب الترخيص ف
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ال تتناىف    املشار إليها  أنّ عملية التركيز     وبناء على ذلك أفاد الس برأيه معتربا      
 بإمتام  املستوعبةركة  شال املوافقة عليها على أن تتعهد       واقترحاملنافسة يف السوق    مع حرية   

 من عملة و دائنني وحتقيق األهداف       تيعااالواقع اس ركة  شالالتزاماا جتاه املتعاملني مع     
 . للملفاملشار إليها بتقرير اجلدوى واملذكرة التوضيحية املصاحبة

 

 ::::2006 سبتمبر  سبتمبر  سبتمبر  سبتمبر 7 الصادر بتاريخ  الصادر بتاريخ  الصادر بتاريخ  الصادر بتاريخ 62145الرأي عـدد الرأي عـدد الرأي عـدد الرأي عـدد : : : : الفقرة الثّانيةالفقرة الثّانيةالفقرة الثّانيةالفقرة الثّانية
 

يف  خمتصة   وزير التجارة رأي جملس املنافسة حول مشروع سيطرة شركة         طلب   
 على شركة يتمثّل نشاطها األساسي يف اخلدمات املتعلّقة          و اللف اللين   مواد التعبئة إنتاج  

 . باللف و التعبئة
  

طبقا ملا  آنصهار العملية ضمن حاالت التركيز اإلقتصادي       وقد تثبت الس من     
  ى من خالله       ملنافسة و األسعار    ا من قانون    7الفصل  عليه  ينصع قد تبنحا أنّ املشرموض

الوسيلة اليت تتحقّق بواسطتها عملية      يقوم على    فهوم التركيز اإلقتصادي   مل تعريفا مزدوجا 
 . لى النتيجة املترتبة عنها يف اآلن ذاتهعالتركيز و 

 
تلك الطريقة اليت يتم مبقتضاها التركيز       "  بالوسيلة"يقصد  كما أضاف أنه     

حق اإلنتفاع أو   اإلقتصادي واليت تتخذ أشكاال متعددة، مثل دمج املؤسسات أو إحالة           
 .الشراء، أي كلّ العمليات اليت ينجر عنها نقل للملكية أو حلق اإلنتفاع أو جزء منها

 
به هو اكتساب مؤسسة ما     ، ذكر الس أنّ املقصود      "النتيجة" عنصر   وخبصوص 

سلطة رقابة أو سيطرة حامسة على نشاط مؤسسة أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة               
 . قتصاديوفقا للمعيار اإل
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املشرع التونسي اعتمد هذين املعيارين بصفة متالزمة إذ ال          كما بين الس أنّ     

تعد أي عملية تركيزا اقتصاديا إالّ إذا توفّر فيها وجوبا شرطان متالزمان، حيث ال بد أن 
 متكني  ينجر عنها نقل للملكية أو حلق اإلنتفاع أو جلزء منهما، مث أن تفضي العملية إىل              

مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط و قرارات مؤسسة أو               
 .عدة مؤسسات أخرى

 
ن املعروض عليه، تأكّد للمجلس أ     مشروع التركيز اإلقتصادي     بعد أن تثبت من   و

 العملية   أنّ  باعتبار عليه جاء به قانون املنافسة واألسعار ينطبق         ذيمفهوم التركيز ال  
ذكورة سيتم مبقتضاها نقل ملكية عينية وحقوق وإلتزامات من مؤسسة إىل مؤسسة             امل

 .أخرى

  
وذلك  آندراج العملية ضمن احلاالت اخلاضعة للترخيص         كما حتقّق الس من   

أن يعرض على الذي أوجب من قانون املنافسة واألسعار ) جديد (7الفصل بالرجوع إىل 
تجارة كل مشروع تركيز أو عملية تركيز إقتصادي من شأا          موافقة الوزير املكلّف بال   

خلق أودعم وضعية هيمنة على السوق الداخلية أو جزء منها بعد توفّر أحد الشرطني               
 :التاليني
 
يتمثّل هذا الشرط يف جتاوز نصيب املؤسسات املعنية جمتمعة          :  الشرط األول   

راءات أوكلّ الصفقات األخرى     من جممل البيوعات أو الش      %30 نسبة   ،خالل سنة 
 .املنجزة بالسوق الداخلية أوجزء منها ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة

ويتعلّق بتخطّي إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه           :  الشرط الثّاين 
 2005 لسنة   3238املؤسسات على السوق الداخلية مبلغا معينا، ضبطه األمر عدد            

 . بعشرين مليون دينار2005  ديسمرب12املؤرخ يف 
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 آستنادا إىل املعطيات املتوفّرة بامللـف موضوع اإلستشارة أن          وقد بين الس  
الشرط األول غري متوفّر حيث أن مجيع الشركات املعنية بعملية التركيز احلالية و كذلك              

 .تعليب اللين من سوق التغليف و ال%15الشركات املرتبطة ا ال يتجاوز نصيبها نسبة 
 

 أن  باعتبار  ا متوفّر قد وجده الس  أما الشرط الثاين املتعلّق برقم املعامالت ف       
 رقم معامالت قدر بـحوايل     2005 حقّقت مبفردها خالل سنة      املسيطرة قد ركة  شال

 . مليون دينار23,5
 

ة رغم من أنّ عملي   بين الس أنه      ،تأثري عملية التركيز على املنافسة    وخبصوص  
 يف سـوق التغليف    تقلص من عـدد املتنافسني   من شأـا أن    املعروضـة عليه   التركيز  

 يربز  إالّ أنه و التعليب اللين من خالل سيطرة أحد الصناعيني على منافس آخر بالسوق،             
 :وجود فائدة إقتصادية من هذه العملية و ذلك استنادا إىل املعطيات التالية

غليف على املستوى العاملي عمليات تركيز مل يسبق هلا مثيل          شهد قطاع التعبئة و الت     .1
برقم معامالت  "  أمكور باكادجينك   "و  "  ألكان باكادجينك "أفرزت عمالقني عامليني مها     

 . مليار دوالر لكلّ و احد منهما6تفوق 

أما على املستوى اإلقليمي فهناك تطور سريع ملؤسسات جديدة اكتسحت السوق             
من "  تونيك"من السعودية و  "  عوبيكان"أت يف منافسة املنتوج احمللي مثل       التونسية و بد  
من إيطاليا و كذلك بعض      "  رونزويل"و  "  سينتروبالست"و"  ساكيتال"اجلزائر أو   

 .املؤسسات التركية اليت ترتكز على سوق داخلية قوية و معرفة جيدة
أنّ و  طور التحرير الكلّي، السيما   يف   منتوج التغليف و التعبئة هو       توريد كما يالحظ أنّ    

املنتوج اجلزائري واملنتوج السعودي ال خيضعان ملعاليم ديوانية عند دخوهلما إىل السوق             
 .التونسية يف حني أنّ املنتوج التونسي خيضع هلذه املعاليم عند دخوله هلذين البلدين
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تصادية كادت تصل    موطن شغل و إنقاذ مؤسسة متر بصعوبات إق        60إنقاذ أكثر من     .2

 . إىل التصفية

 حجم الواردات من مواد التغليف و التعبئة        ختفيضمتكني العديد من املتدخلني من       .3
 .الصعبةوبالتايل احلد من إخراج العملة 

ـّة     الذي سينشأ عن عمليـة التركيز    تجمع  المتكني   .4  من مواجهـة املنافسـة األجنبي
جتاه احلرفاء  له  أكثر مصداقية   ،  مع ضمان     ور الزمن و اإلقليمية اليت تزداد حدة مع مر      

و غريهم قصد تلبية    "  كوكاكوال"و  "  هنكل"و  "  إونيليفر"و  "  دانون"العامليني مثل   
طلبام يف بلدان أخرى و بالتايل تدعيم الصادرات للقطاع كما حيصل حاليا يف               

 .اجلزائر واملغرب

أا استقطاب استثمارات أجنبية، و بالتايل العمل وفق استراتيجية تطوير إقليمية من ش  .5
 .املسامهة يف دعم اإلستثمار األجنيب

من احلصول على حجم أكرب قصد       الذي سينشأ عن عملية التركيز       تجمعالمتكني   .6
 .مساندة جمهودات البحث و التنمية و قصد التمركز اجليد يف السوق

  
املوافقة و الصناعات التقليدية      على وزير التجارة  اقترح الس     ذلكوبناء على   
 .على هذا املشروع
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            ،حصري رخيص يف عقدي متثيل جتاريلس مطلبان يتعلّقان بالتعرض على ا

، يف حني تعلّق    "الدجني  "  خيص األول ترويج عالمة معروفة للمالبس اجلاهزة من نوع          
 .الثّاين بتوزيع نظّارات تصحيح النظر ونظارات مشسية حاملة لعالمة معروفة

 

 :2006 ماي 25 بتاريخ ادرص ال62128الرأي عدد : الفقرة األوىل
 
 

الترخيص لشركة خياطة رأس اجلبل يف       مبطلب خيص    املنافســةجملس  تعهد  
بترويج املنتوجات احلاملة  يتعلّق" فيفات هولدينغ ليميتد أنقلند"جممع إبرام عقد إمتياز مع 

 . من قانون املنافسة واألسعار6طبقا للفصل " يل كوبر"لعالمة 
 

الحظ أنه متّ إبرامه منذ     وبعد أن تعرض الس إىل أطراف العقد وحمتواه          
للمالبس  رأس اجلبل  تعامل امع مع شركة      مشريا إىل أنّ  ،    2002  جانفي  1تاريخ  

 1991 لسنة   64 من القانون عدد     5خيضع ألحكام الفصل    يخ كان   اجلاهزة يف ذلك التار   
 2005 لسنة   60واملتعلّق باملنافسة واألسعار وذلك قبل تنقيحه مبقتضى القانون عدد           

 . مفعول رجعيوالذي ليس له 2005 جويلية 18املؤرخ يف 
   

 إليه   املذكور كان ينص قبل إدخال التنقيح املشار       5كما بين الس أنّ الفصل      
متنع عقود اإلمتياز والتمثيل احلصري إالّ يف حاالت إستثنائية يرخص فيها            :  "  على أنه 

 ".الوزير املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة 
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مل و يف حكم ذلك، استخلص الس أنه يف ظلّ غياب الترخيص املشار إليه،               
للمالبس  و شركة رأس اجلبل    أ "د أنقلند فيفات هولدينغ ليميت    " أي من جممع     يكن  

 يف إبرام عقد اإلمتياز املشار إليه وذلك إىل         2002  جانفي  1اجلاهزة ميلك احلق يف تاريخ      
 .غاية زوال املانع القانوينّ وآستيفاء الشروط املستوجبة

 
 غري أنّ ذلك مل مينع الس من ناحية أخرى، من اإلعتراف لطريف العقد باحلق يف          

يسعيا إىل تصحيح وضعهما القانوين من خالل مطلب الترخيص املقدم إىل وزير              أن  
 .التجارة وموضوع التعهد يف استشارة احلال، بآعتبار أنّ العقد مازال متواصال يف الزمن

  
و على هذا املستوى، جدد الس موقفه القائم على اعتبار أنّ إلغاء األحكام               

ياز والتوزيع التجاري احلصري إىل الترخيص مبقتضى        التشريعية خبضوع عقود اإلمت   
التنقيح األخري لقانون املنافسة واألسعار ال يعين أنه آنتفت كل إمكانية إلعتبار عقود               

 .اإلمتياز منظوية يف صور معينة حبكم موضوعها أو أثارها على إخالل بقواعد املنافسة
 
من ضمن اإلتفاقات املخلّة باملنافسة  وبعد أن استقر له اعتبار العقد املعروض عليه          

وكونه حباجة إىل الترخيص، خاض الس يف مدى إمكانية إدراجه ضمن اإلستثناءات             
 الواردة بالفصل السادس من قانون املنافسة واألسعار، مستدالّ مبا اجتهد الفقه يف ضبطه            

دة أكيدة جينيها   مستويات ميكن فيها القبول باملس من املنافسة مىت تالزم مع فائ            من  
 .اإلقتصاد أو قسط من تلك الفائدة يعود إىل املستهلك

 
وبين الس أنّ تلك املعايري تدخل ضمن ما يسمى بتقنية املوازنة بني األثار               
السلبية املترتبة لواقع املنافسة عن و جود اإلتفاق و املنفعة األكيدة اليت جينيها اإلقتصاد               

 . من قانون املنافسة واألسعار قد أخذ ا)جديد (6الفصل مالحظا أنّ 
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وتطبـيقا للعناصـر آنفـة الذكر وبالبحث يف مدى توفّرها يف العقد موضوع              
اإلستـشارة، الحظ الس أنّ شركة خياطة رأس اجلبل املنتجة واملوزعة ملالبس الدجني      

ملوزعة  قد عملت على تركيز شبكة من املغازات ا        1982ذات عالمة يل كوبر منذ سنة       
ذلك . والية لدعم تواجد املنتوج وتنمية تواجد العالمة ودفع املبيعات         18هلذه املالبس ب  

 كما  2005 مغازة سنة    41 إىل   1999 مغازة سنة    17أنّ عدد املغازات عرف تطورا من       
 عـامل باملعمل الكـائن برأس اجلبل      700سامهت يف توفري مواطن شغل بتشغيل قرابة        

 على املستعملني قسطا تدر ملغازات املوزعة للمنتوج إضافة إىل أنهاعلى مستوى ا 120و 
 من خالل العمل على توفّر املالبس من نوع الدجني ذات عالمة يل             عـادال من فوائدها   

 .كوبر على كامل تراب اجلمهورية وجبودة عالية طبقا للتقنيات واملواصفات العاملية
 

، و أنّ مدة العقد ال تتجاوز      % 6 ة ال تتجاوز  املعني كما أضاف أنّ نصيبها بالسوق    
اخلمـس سنوات وهي مدة معقولة تنسجم مع ما يعتربه الفقه مدة كافية إذا متّ جتاوزها                
يـصبح احلـد مـن املنافسة هاما، ويف ضوء ذلك خلص إىل أنّ عقد اإلمتياز موضوع                 

قانون املنافسة   من   6اإلستـشارة يـندرج يف نطـاق اإلستثناء املنصوص عليه بالفصل            
 .واألسعار و اقترح على الوزير املكلف بالتجارة الترخيص فيه

 
 :2006نوفمرب  2 بتاريخ ادرص ال62130الرأي عدد : الفقرة الثّانية

 

يف متثيل  "  للشركة العاملية للتوزيع و التجارة    "لترخيص   عرض على الس مطلب ل    
" دانيال سواروفسكي "و"   سيلوات  "جتاري حصري لتوزيع النظّارات احلاملة لعالميت      

 . من قانون واألسعار6على معىن الفصل 
  

مسألة انسجام التمثيل التجاري     ومن أهم ما تعرض إليه الس يف هذا الرأي هو
 .احلصري مع مقتضيات قانون املنافسة
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بدإ وقد انطلق الس من بيان أنّ التمثيل التجاري احلصري ميثّل بطبيعته خرقا مل             
حرية املنافسة على أساس أنّ هذا النوع من اإلتفاقيات يتولّد عنه حتما إقصاء صنف من               
املتدخلني يف السوق من املتاجرة يف مادة معينة أو منح امتياز توزيع إحدى البضائع إىل                

 .صنف حمدد من التجار أو شكل معين من أشكال التجارة دون غريه
  

لة على غاية من األمهّية، ختص املفعول الذي كان          كما تعرض الس إىل مسأ    
إللغاء األحكام التشريعية املتعلّقة مبنع العمل بعقود اإلمتياز والتوزيع التجاري احلصري،           

تلك العقود قد أضحت يف حلّ من        معتربا أنّ إلغاء تلك األحكام، ال يعين بالضرورة أنّ        
 . كلّ مراقبة
 

هذا :"  ا سبق له إقراره يف رأي سابق من أنّ           وقد استدلّ على هذا التوجه مب     
 من  5الصنف من اإلتفاقات كان خاضعا يف كلّ احلاالت إىل الترخيص بصريح الفصل             

 و قد كان غياب الترخيص      2005 جويلية   18قانون املنافسة و األسعار قبل تنقيحه يف        
قد أصبح األمر يقتضي أما بعد ذلك التنقيح ف.  يغين عن البحث يف خمالفته لقواعد املنافسة      

النظر يف حالة كلّ عقد على حدة، و البحث يف مدى احترامه لقواعد املنافسة، و مىت                 
تبين أنّ موضوعه أو أثره خيلّ باملنافسة فإنه يغدو مستوجبا لترخيص الوزير املكلّف               

 ". من القانون املذكور6بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة، طبقا ألحكام الفصل 
 

كما زاد الس يف تأييد موقفه باستعراض ما رسخ خبصوص هذه املسألة يف               
القانون املقارن فرجع إىل التشريع األورويب، ووجد به أحكاما شبيهة بتلك الواردة              

 من معاهدة 81 من الفصل 1 من قانون املنافسة واألسعار، وهي أحكام الفقرة 5بالفصل 
ات والتحالفات اليت من شأا أن تنال من املنافسة داخل          اإلحتاد األورويب اليت متنع اإلتفاق    

 .السوق األوروبية و حتد من التبادل التجاري بني الدول األعضاء
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 املذكور اليت تنص على عدم تطبيق املنع        81 من الفصل    3كما أشار إىل الفقرة     

ها اإلجيايب غالبا   الوارد بالفقرة األوىل من نفس الفصل على اإلتفاقات التي يكون تأثري           
  81على التأثري السليب على املنافسة، وهي اتفاقات تعرف حسب منطوق الفصل               

، وقد وضحت معاملها وشروطها الالئحة      (les accords exemptés)باإلتفاقات املعفاة   
املتعلّقة باإلعفاء حسب صنف النشاط  و أكّدت على            2790/1999األوروبية عدد   

 : التاليةوجوب توفر العناصر
 

 .ضمان تقدم تقين أو إقتصادي يدر على املستعملني قسطا عادال من فوائده -

نصيب الشركة املتمتعة باإلمتياز احلصري من السوق املعنية جيب أن ال تكون يف              -
 ).  من السوق املعنية% 30ال يتجاوز نصيبها ( وضعية هيمنة 

 .جيب أن ال تتجاوز مدة مخس سنوات: مدة العقد -
 

وعلى ضوء ذلك استعرض الس ما جاء مبطلب الترخيص و الوثائق املصاحبة             
اليت متّ اإلدالء ا ضمن ملف اإلستشارة وبين أنّ اإلتفاق املراد الترخيص فيه يؤدي إىل               
اقتصار السوق التونسية على موزع وحيد إلطارات النظّارات والنظّارات الشمسية ذات           

و أنه لذلك حيد من املنافسة فيها، إىل         "  دانيال سواروفسكي  "و"   سيلوات"عالمات  
جانب أنه يؤدي إىل تقاسم األسواق باعتبار أنّ التوزيع احلصري املتفق عليه يشمل               

 .التراب التونسي
 

غري أنه أضاف بأنّ اإلقرار بأنّ التمثيل التجاري احلصري يعد من بني اإلتفاقات              
فسة ال يعين اقصائها آليا و بشكل مطلق كتقنية من تقنيات            العمودية اليت حتد من املنا    

التوزيع يف السوق حيث أنّ جلّ التشاريع والفقه و فقه القضاء املقارن تقر بقبول هذا                
النوع من اإلتفاقات وتعتمد يف ذلك على تقنية املوزانة بني املس باملنافسة من جهة و بني            

 . جهة أخرىالفوائد اإلقتصادية املنجرة عنها من
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 من قانون   )جديد  (6الفصل  ورجوعا إىل التشريع التونسي، الحظ الس أنّ         
تعترب خملة حبرية     ال    "املنافسة واألسعار قد أخذ ذه املعايري من خالل تنصيصه على أنه          

املنافسة االتفاقات أو املمارسات اليت يثبت أصحاا أا ضرورية لضمان تقدم تقين أو              
 إىل  ، مشريا يف هذا الصدد    " على املستعملني قسطا عادال من فوائدها      ها تدر نأاقتصادي و 

 معا أي التقدم التقين أو       آنف الذكر   ضرورة التالزم بني الشرطني الواردين بالفصل      
 .اإلقتصادي و ضمان قسط عادل من فوائد املمارسة للمستعملني

 
الشركة "الس إىل أنّ    وبالتمعن يف مدى توفّر الشرطني املشار إليهما، خلص          

ميكن هلا إذا ما التزمت مبا جاء مبراسلتها املظروفة بامللف أنّ            "  العاملية للتوزيع والتجارة  
حتقّق نفعا لإلقتصاد و للمستهلك خاصة و أنه ثبت بعد التحريات أنها تعيش يف مناخ                

 . ن اجلوارتنافسي ال على املستوى الوطين فحسب بل و كذلك على مستوى بعض بلدا
 

وبناء عليه إقترح الس إسناد الترخيص املطلوب إليها مع حصر مدة عقد التمثيل           
التجاري احلصري يف مخس سنوات استنادا من جهة إىل ما جاء يف الفقه من أنها مدة                 
معقولة وكافية إذا متّ جتاوزها يصبح احلد من املنافسة هاما، و من جهة أخرى إىل                  

 . فقه قضاء جملس املنافسةاعتمادها يف
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 نوفمرب  16ميكـن اإلشارة يف هذا اإلطار إىل الراي الصادر عن الس بتاريخ             

وزير التجارة و الصناعات التقليدية      جوابا على إحالة من      62158 حتـت عـدد      2006
از تسيري ثالث شركات بعث عقاري من طرف أجنيب بصفة كلية و مدى              جو خبصوص

ة بقواعد املنافسة يف قطاع البعث العقاريمساس هذه الوضعي. 
 

 
 طلب املصادقة على تعاطي نشاط ةيف إطار دراسوقـد ورد يف هذه اإلحالة أنه    

 1990فيفري   26 املؤرخ يف    1990 لسنة   17 عمال بأحكام القانون عدد      البعث العقاري 
ارية للبعث  ش نظرت اللّجنة اإلست   و املـتعلق بتحويـر التشريع اخلاص بالبعث العقاري        

انترناسيونال سييت " تقدمت ما شركة طلبني يف م 2006 ماي   24العقـاري املنعقدة يف     
 لتعاطي نشاط البعث العقاري و الثاين       طلـب جتديد الترخيص   ب األول يـتعلق   "سـنتر 

 .ملمارسة نشاط باعث عقاريالقابضة العربية للتعمري شركة لل بالترخيص
 

 الشركة العقارية التونسية السعودية املرخص هلا يف        وقـد تضمنت اإلستشارة أنّ      
انترناسيونال " شركة    يف املائة من رأس مال     49.9متلك نسبة   باعث عقاري    تعاطي مهنة 
 يف املائة يف رأس مال الشركة       96.66و أنّ هذه األخرية متلك بدورها نسبة        " سييت سنتر 

 متلك نسبة   الشركة العقارية التونسية السعودية   وبذلك تصبح   القابـضة العـربية للتعمري      
، إضافة إىل   القابضة العربية للتعمري   يف املائة بصفة غري مباشرة يف رأس مال الشركة           48.2

احد أجنيب حيمل    و    رئيس جملس إدارة   أن  الـشركات الـثالث يشرف على تسيريها        
 .أجنيب حيمل اجلنسية املصرية  ومدير عام اجلنسية السعودية
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وخبصوص املسألة املراد منه إبداء الرأي بشأا، فقد حصرها الس يف التثبت من             
جـواز أن جيـتمع ألجنيب اإلشراف على شركات ثالثة تنشط كلّها يف ميدان البعث               

ة اليت تطرحهاواقتصر على بيان م. العقّارية العاموقفه خبصوص املسائل القانوني. 
    

وهلذه الغاية انطلق من التأكيد أن املؤسسات الثالث املشار إليها متحدة يف جهاز 
التصرف ومصادر التمويل كما أنها تنشط يف نفس السوق املرجعية، عالوة على أنّ              

 . بة للشركات الثالثرئيس جملس اإلدارة و املدير العام مها نفسهما بالنس
 

وقد مهد ذلك العتبار أنّ هذه الوضعية تفضي من زاوية جملّة الشركات التجارية 
 من تلك الّة، كما أكّد      461إىل وجود جتمع شركات وفقا للتعريف الوارد بالفصل         

الس أنّ ذلك ال يعفي األطراف املكونة لتجمع الشركات من التقيد باملبادئ اليت               
 من نفس الّة اليت جاء فيها       464تسوس املنافسة وذلك وفقا ملا تضمنته أحكام الفصل         

ال ميكن أن تكون لتجمع الشركات أهداف خمالفة للقانون مثل التهرب من               "أنه  
 ".الضرائب أو اإلخالل بقواعد املنافسة

 
ا أوسع  ورجوعا إىل فقه قضائه من هذه املسألة، الحظ الس أنه أعطى مفهوم           

وأمشل لتجمع املؤسسات، حبكم أنّ قانون املنافسة يتحسب للفرضية اليت يتحول فيها             
، وهي حالة تتوفّر كلّما ثبت أنّ املؤسسات        "مركز هيمنة مجاعي  "جتمع الشركات إىل    

 املكونة له قد باتت متلك جمتمعة، حبكم العالقة اهليكلية أو املالية اليت تربط بينها وبفضل              
التنسيق والتكامل الذي تتوخاه يف سياستها اإلقتصادية والقدرة على تبني موقف موحد            
جتاه السوق، تستطيع مبقتضاه فرض إرادا على املنافسني واحلرفاء واملستهلكني بعيدا عن 

 .اإلحتكام إىل آليات السوق وتوازناا الطّبيعية
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 قد دعاه إىل إستبعاد أن تكون مؤسسة أو         غري أنّ ما توفّر للمجلس من معطيات،      
جتمع مؤسسات يف وضعية هيمنة على سوق البعث العقاري، األمر الذي اعترب معه أنّ               

 .حالة الشركات موضوع اإلستشارة ال تطرح إشكاال مبدئيا من زاوية قانون املنافسة
 

ف أجانب  أمـا خبصوص املسألة املتعلّقة جبواز تسيري شركات بعث عقّاري من طر           
بصفة كلّية، فقد تعرض إليها الس أيضا، رغم إقراره بأنها ال تثري تساؤالت خاصة من               

 .زاوية قانون املنافسة
 

الشركة العقارية التونسية   طاملا أنّ    ولذلك انطلق من بيان القانون املنطبق، فبين أنه       
ق القانون اجلاري به العمل      مل تكن هلا اجلنسية التونسية لكن وقع تأسيسها وف         السعودية

يف الـبالد التونـسية و أن مقـرها الرئيسي موجود كذلك بالبالد التونسية، ومبا أنّ                
 مها شركتان حتمالن اجلنسية     القابضة العربية للتعمري  و الشركة   " انترناسيونال سييت سنتر  "

التونسية، فإنّ القانون الذي ينطبق عليها دون إستثناء هو القانون التونسي . 

 
 من جملة الشركات     209وضـمن هـذا القانون، رجع الس إىل أحكام الفصل           

التجارية ، فوجد أنها حتجر اجلمع بني أكثر من ثالث خطط ينتدب فيها شخص بصفته               
رئيس جملس إدارة عن الشركات اخلفية اإلسم اليت يكون مقرها بالبالد التونسية وشرط             

 . موضوع إجتماعي واحدأن ال يكون هلذه الشركات 
 

وطاملا أن املوضوع اإلجتماعي للشركات الثالث واحد ويتمثل يف البعث العقاري،           
               لس أنّ القانون ال يسمح بأن يكون هلا رئيس جملس إدارة واحد أجنيبفقد استخلص ا

 دون اجلنـسية وذلك خالفا حلالة األجنيب الثّاين الذي اعترب أنه ال شيء يف القانون حيول       
 . إضطالعه باإلدارة العامة فيها مجيعا
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 52113: : : : عدد   الرأي عدد   الرأي عدد   الرأي عدد   الرأي 

  2006 فيفري 09:  :  :  :  التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 
 .تنقيح القرار املتعلق بأسعار املواد الصيدلية :   الموضــوعالموضــوعالموضــوعالموضــوع        
 .التوزيع   :   :   :   : القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        
 – مكافأة خفية     –ية   سياسة متييز  – دواء منوذج     :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 توزيع أدوية   – وحدات دواء جمانية     –ختفيضات جتارية   
 رخصة  – رخصة ترويج    – حتديد أسعار األدوية      –

 .             استغالل

 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

 واملتعلق بأسعار املواد    1982 ماي   21مل تعد أحكام القرار املؤرخ يف         .  1
 الصيدلية نظرا لتزايد عدد املوزعني      الصيدلية مواكبة حلركية سوق توزيع املواد     

لذا ، وجب   .  اخلواص واإلبقاء على دور الصيدلية املركزية كموزع عمومي         
مراجعة القرار املذكور أعاله بالكامل ليشمل تنظيم هامش الربح املتاح ملوزعي     

 .األدوية باجلملة وإىل تأطري نسب التخفيضات املطبقة
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اد بصفة جمانية لكميات من الدواء وبني تقدمي         وجب التفريق بني اإلسن   .  2

ذلك أن الدواء   .  منوذج من دواء مستحدث بصفة جمانية لغاية التعريف به         
النموذج غري قابل للبيع بينما تعترب وحدات الدواء  اانية قابلة للبيع طاملا أا              

 .مماثلة لبقية األدوية اليت يتزود ا املوزع
 
دات دواء بصفة جمانية نوعا من التخفيض ذا طبيعة عينية           يعترب إسناد وح  .  3

غري منصوص عليه بالفاتورة وميكن أن ميثّل سبيال للمزود إلعمال سياسة متييزية           
من خالل منح هذه الوحدات لفئة دون أخرى من حرفائه ، وخرقا ملقتضيات             

 إسداء" من قانون املنافسة واألسعار اليت حجرت         32 من الفصل    4الفقرة  
 ".خدمات أو عرضها أو طلب إسدائهما مع مكافأة خفية بأي وجه كان 

  
ال شيئ مينع من زاوية املنافسة واألسعار من الرتول إىل ما دون األسعار              .  4

القصوى املضبوطة بالنسبة للمواد أو اخلدمات اخلاضعة إىل نظام تأطري األسعار           
وميكن للجهات اإلدارية   .  بشرط عدم البيع باخلسارة أي مبا دون سعر التكلفة        

الراجع إليها اإلشراف على هذه املواد واخلدمات ضبط نسب التخفيضات            
املسموح ا ألن األمر يتعلق أوال وأخريا مبجاالت رأى املشرع أن تكون              

 .املنافسة فيها بواسطة األسعار حمدودة
 
 بل هي   ال تعترب املنافسة يف قطاع توزيع األدوية منافسة على أساس السعر          .  5

 .منافسة من حيث جودة اخلدمة املسداة
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 62114: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 فيفري 23:  :  :  :  التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 

  . تركيز إقتصادي:    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع  

  . التوزيع بالتفصيل :       القطاعالقطاعالقطاعالقطاع  

 مساحة جتارية – مسالك التوزيع – تركيز إقتصادي :     المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        
 .كربى

 
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

يضع جملس املنافسة مبناسبة تقييمه لعمليات أو مشاريع التركيز اإلقتصادي           .  1
احلفاظ على املنافسة من كلّ األفعال واإلتفاقات اليت ميكن أن ختلّ ا كهدف أويل               

 .وأساسي جبب بلوغه 
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 62124و62119و 62116: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 مارس 16:  :  :  :  التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

وع كراس شروط يتعلق بإحداث مراكز خمتصة يف مراقبة          مشر    :    الموضــوعالموضــوعالموضــوعالموضــوع        
إنتاجية األلبان عند اإلغنام واملاعز ومشروع القرار املتعلق باملصادقة   

  .عليه
 . اخلدمات :      القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 تعدد كراسات الشروط    – مراقبة إنتاجية املاشية     – جلنة فنية    :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        
 . استشارة فالحية–

 
 

  : : : :ئئئئالمبادالمبادالمبادالمباد

 
تتمثّل مراقبة إنتاجية املاشية يف  جمموعة من األعمال يتم إجنازها دوريا طبقا              .1

لتراتيب فنية صادرة عن املنظّمة العاملية ملراقبة إنتاجية املاشية و مصادق عليها            
 .من قبل وزارة الفالحة واملوارد املائية

 
تج عنها تشتت   تعدد كراسات الشروط املتعلقة بأنشطة متكاملة ومتقاربة ين        .2

 .اهودات وتعدد اخلدمات املقدمة وتشعب األمور أمام املستثمر
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عدم اإلفصاح عن املراجع التشريعية والترتيبية يشكّل حجبا هلذه األخرية عن            .3
املتعاملني مع اإلدارة وبالتايل تقليصا لتفعيل املنافسة باستبعاد كلّ من ال تتوفّر            

 .ية بالنصوص التشريعية والترتيبية النافذةفيه الدراية الكاف

 
طلب الترسيم بقائمة رمسية جيعل صاحب املركز خاضعا يف اآلن نفسه               .4

 .لترخيص مسبق ولكراس شروط ملمارسة النشاط

 
يقتضي حترير األنشطة دعم دور القطاع اخلاص وجعل هياكل الدولة سلطة            .5

 .رقابة الحقة

 
ط سلم العقوبات املمكن تسليطها يف حالة اإلخالل إنّ إنعدام التدرج عند ضب .6

باإللتزامات واإلقتصار على ذكر  عقوبة وحيدة صارمة يؤدي عادة إما إىل             
عدم تفعيلها وجعلها حربا على ورق أو إىل تطبيقها على حاالت ال                

 .تستوجب تلك الشدة
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 62122: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 مارس 16:  :  :  :  التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 
مشروع كراس شروط يتعلق بإحداث خمابر خمتصة يف         :    املوضـــوع  

حتليل مدى إستجابة احلليب الطّازج للمواصفات التونسية       
 . املعتمدة يف هذا اال

 . اخلدمات:     القطاع  
 كراس  – مواصفات تونسية    – جودة  احلليب     –حليب طازج     :  املصطلحات املفاتيح   

 . حق الدفاع –الشروط 

 
  :املبادئ

 
جيب صياغة فصول كراس الشروط بوضوح باعتبار أنّ الشفافية هي من             .1

أهم العوامل املساعدة على إمكانية املراقبة واملتابعة وإرساء مناخ تنافسي           
 .يساعد على تطوير القطاع

 
احلليب الطّازج منتوج طبيعي خال من أي مواد إضافية ويتكون من املاء              .2

بة والدهون والربوتني والفيتامنات وتتفاوت نسبة هذه        ومن املواد الصل  
املكونات مبعدالت خمتلفة حبسب نوعية األكل املقدمة للحيوانات املنتجة          

 .للحليب
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تقاس جودة احلليب وفقا لعدة معايري يذكر منها درجة احلموضة ونسبة             .3
ويها لتر من   الدهون وكثافة اجلراثيم من الفيتامينات والربوتينات اليت حيت        

 .احلليب

 
املواصفات التونسية يف جمال حتليل مادة احلليب هي املواصفات التونسية            .4

 .1432 وعدد 1428 وعدد 1429عدد 
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 62121: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 مارس 23:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

مشروعا قرار وكراس شروط يتعلّقان بتنظيم نشاط       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
 . ة فحول األرانب واإلتجار فيهاتربي

 . الفالحية:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 . ترسيم- ممارسة الفالحة –تربية األرانب :      المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

تفتقر وجوبية التفرغ للممارسة يف القطاع الفالحي إىل سند قانوين ،             .1
ملستثمرين فضال عن أنّ هذا الشرط سوف يعوق حرية املنافسة ومينع ا           

الكبار من دخول هذا القطاع والنهوض به ، واحلال أنّ اإلستثمارات            
 .املكثّفة هي اليت تدفع التشغيل وختلق أكرب عدد ممكن من مواطن الشغل

 
 
يعد تقدمي طلب ترسيم بقائمة رمسية مبثابة الترخيص يف ممارسة النشاط            .2

 .التراخيصوهو إجراء يتعارض مع التوجه الرامي إىل حذف 
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 62115: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 مارس 23:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
     
كراس شروط تتعلق بتنظيم نشاط اخلرباء يف اإلستشارة        :       الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع    

 . واملساندة يف جمال الطّاقة
  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 .ق خبري مدقّ– ترشيد الطّاقة – أنشطة إقتصادية :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

األنشطة اإلقتصادية هي كلّ األنشطة غري املأجورة اليت يشملها            .1
قطاع اخلدمات واملتمثّلة يف تقدمي خدمة مبقابل مادي ، ما عدى            

 .اخلدمات اليت توفّرها الدولة يف نطاق ممارستها للسلطة العامة

 
تنص ميكن تنظيم األنشطة اإلقتصادية يف إطار كراس شروط ما مل              .2

 .أحكام قانونية أو ترتيبية على خالف ذلك
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 62117: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 مارس 23:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

مشروع كراس شروط يتعلّق بإحداث مراكز تربية        :            الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع        
فحول األغنام املؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية        

 . جيدة وإنتاجية عالية
  . الفالحة:            القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 تربيـة  – إحداث مراكـز تربيـة األغنـام        :         المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        
 . ترسيـم  –املـاشية 

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

بغض النظر عن اجلهة املعهود هلا باتخاذ القرار املتعلّق بإسنـاد              .1
الترخيص ، فإنّ هذا اإلجراء ال يتالءم مع حرية املنافسة يف قطاعات             

 .اتاإلنتاج والتوزيع واخلدم

 
 .يسمح وضع سلّم للعقوبات بالتدرج حسب خطورة العمل املقترف .2
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 62118: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 مارس 23:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 

مشروع كراس شروط يتعلّق بإحداث مراكز تربية        :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
فحول األبقار قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة          

 . وإنتاجية عالية 
  . فالحةال:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 . ترسيم – سفاد طبيعي – تلقيح صناعي :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 
 

إشـتراط تقـدمي مطلـب للترسيم بقائمة رمسية يبقي على أحد العناصر              .1
 .األساسية لنظام الترخيص
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 62123: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

  2006 مارس 30:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 
 

يتعلّق باملصادقة على كراس الشروط الفنية       مشروع قرار   :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
 . إلنتاج األغذية احليوانية املصنعة

 . الصناعة:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 – قـواعد فنيـة    – سلّم العقوبات    – أغذية حيوانية    :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
 .قاعدة تعامل 

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

اهلدف األساسي من وضع كراس الشروط الفنية هو إرساء قواعد            .1
فنية دقيقة جتنب اإلدارة التأويل وتقي املتعاملني الضبابية اليت ميكن أنّ         

 . تؤدي إىل عرقلة حرية املنافسة

 
إنّ ورود عبارات عامة يف بنود كراس الشروط دون تنصيص على             .2

معانيها وعلى أبعادها  التطبيقية يفقد هذا الكراس أهدافه ويبقى            
 .ق الترخيص رغم تغير الشكلالنشاط املعين به خاضعا ملنط
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يعترب اشتراط بطاقة مهنية لتعاطي نشاط ما نوعا من الترخيص يتناىف            .3
 .مع مبدإ حرية املنافسة وحرية اإلنتصاب

 
واجب اإلعالم هليكل مهين املوضوع على كاهل املنخرطني ،             .4

وخاصة فيما يتعلّق بأسعار بيع املنتوج ، يشكّل  حالة من حاالت             
 .تفاقات املمنوعة من وجهة نظر قانون املنافسةاإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 246 

 
 

 62125: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 مارس 30:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 

مشروع أمر يتعلّق بضبط طرق تدخل صندوق         :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
  .النهوض بزيت الزيتون املعلّب وطرق تسيريه 

  . التوزيع :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 صندوق  – دعم غري خصوصي     – أصناف زيت الزيتون     :  فاتيحفاتيحفاتيحفاتيحالمصطلحات المالمصطلحات المالمصطلحات المالمصطلحات الم        
 - مساعدات الدولة     –النهوض بزيت الزيتون املعلّب      

 .صادرات 

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

تأخذ مساعدات الدولة املوجهة للقطاع الفالحي أشكاال متعددة ومنها          .1
 أو  ما ال يؤثّر على املنافسة ألنه ال يشكّل دعما حتجره قواعد املنافسة            

 .اإلتفاقيات الدولية

يندرج تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون  املعلّب ضمن املساعدات           .2
املالية للدولة بعنوان دعم قطاعات اإلنتاج والتوزيع والتصدير ، ولئن           
كانت اإلجراءات الرامية إىل إسناد مساعدات ال تؤثّر بشكل مباشر           

      وق الدها قد تنطوي على       على املنافسة على مستوى السة إالّ أناخلي
 .بعض اإلنعكاسات يف إطار التبادل التجاري مع اخلارج
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 :ال يعترب دعما خصوصيا الدعم الذي يستجيب للشروط التالية   .3

أالّ تتضمن القواعد أو النصوص احملدثة له ما يفيد جعل اإلنتفاع خمصصا               •
 .ملؤسسة دون أخرى

 .فاع حمددة وغري غامضة أن تكون شروط اإلنت •

 .أالّ تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية ختول هلا تقرير من ينتفع بالدعم •
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 62120: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 ماي 04:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 

مشروع كراس الشروط املنظّم لتعاطي السفاد        :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
  .الطّبيعي عند األبقار للعموم يف مراكز خمتصة

  .  اخلدمات: : : :        اعاعاعاعالقطالقطالقطالقط        

 . سفاد طبيعي – حق الدفاع – ترخيص :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

إنّ اشتراط تقدمي مطلب ترسيم يبقى أحد العناصر األساسية لنظام            .1
 .الترخيص

إنّ حصر النشاط ضمن دائرة ترابية معينة من شأنه أن يضيق من              .2
 . حرية املنافسة حرية اإلختيار وميس بالتايل من

إنّ حتديد معلوم اخلدمة بقرار يتناىف مع مبدإ حرية املنافسة ومبدإ             .3
حرية األسعار عندما تكون اخلدمة غري واردة ضمن قائمة املواد            

 .واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار

إنّ عدم متكني الباعث من سبيل لدفع املخالفات املنسوبة إليه ال              .4
أ وجوب كفالة حق الدفاع لكافّة القرارات اليت يكون         يتماشى ومبد 

 .مبناها عيب تنسبه اإلدارة إىل سلوك املعين باألمر
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 62127: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 ماي 25:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 

مشروع كراس شروط يتعلّق خبدمات الوساطة يف        :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
  .جمال التعليم العايل

  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 . مطلب ترسيم–وسيط :   مصطلحات المفاتيحمصطلحات المفاتيحمصطلحات المفاتيحمصطلحات المفاتيحالالالال  
 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

إنّ إخضاع نشاط الوساطة يف جمال التعليم العايل يف اآلن ذاته إىل               .1
الترخيص املسبق وإىل مقتضيات كراس الشروط ال ينسجم مع سياسة          
املنافسة اليت تبنتها الدولة والرامية إىل تعويض التراخيص بكراسات           

 .الشروط

 
ند خضوع أحد األنشطة إىل الترخيص مع تنظيمه بكراس شروط فإنّ           ع .2

ذلك يبقى مقيدا باقتصار كراس الشروط على حتديد اجلوانب الفنية           
 .والتقنية دون غريها

 
 
 
 
 



 250 

 

 62128: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 ماي 25:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 .عقد امتياز:   الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

  . التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 عقد  – تقدم تقين واقتصادي      – ترخيص   –اتفاقيات  :    طلحات المفاتيحطلحات المفاتيحطلحات المفاتيحطلحات المفاتيحالمصالمصالمصالمص  
 .اإلمتياز

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

عقد اإلمتياز هو اتفاق يلتزم مبقتضاه منتج أو موزع منتوج معين               .1
بتخصيص معاقده بإعادة بيع املنتوج موضوع العقد على امتداد جغرايف          

 بيع منتوج منافس للمنتوج     حمدد على أن يلتزم هذا األخري باإلمتناع عن       
 .املتعاقد عليه وبدفع معلوم حمدد

 
إنّ إلغاء األحكام التشريعية خبضوع عقود اإلمتياز والتمثيل التجاري           .2

احلصري إىل الترخيص مبقتضى التنقيح األخري لقانون املنافسة واألسعار         
يف صور  ال يعين أنه انتفت كلّ إمكانية العتبار عقود اإلمتياز منظوية            

 .معينة حبكم موضوعها وأثارها على اخالل بقواعد املنافسة
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مييل الفقه عموما إىل القبول بعقد اإلمتياز احلصري وإنّ مس بقواعد             .3
 .املنافسة إذا كانت النتائج اإلقتصادية املنجرة عنه عامة و إجيابية

 
تكلفتها من  جيمع الفقه على أن حتسني جودة املنتوجات أو التخفيض يف            .4

 .عناصر التقدم اإلقتصادي
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 62129: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 ماي 25:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 

  .مشروع قانون يتعلّق بتنظيم جتارة التوزيع :   الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
  . التوزيع جتارة:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        
 عقود  –معات الشراء    جت – بند التحديد الترايب احلصري      :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        

 . مركزية الشراء–اإلستغالل حتت التسمية األصلية 

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 
 

تعترب عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلية من العقود اهلامة يف جتارة             .1
التوزيع من حيث تأقلمها مع الواقع اإلقتصادي املعومل ومن حيث            

 .تناغمها مع طرق التسويق احلديثة

 
 الشراء دورا هاما يف إذكاء روح املنافسة ومحاية           تلعب مركزيات  .2

املستهلك بفضل ما تتيحه له من فرصة اإلختيار بني منتوجات عالية            
 .اجلودة وبأمثان مدروسة
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 62136: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 ماي 25:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 

مشروع كراس شروط يتعلق بتنظيم عمليات توريد       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
  .أجزاؤه ومشروع قراراملقاعد واألثاث و

  . جتارة التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 – حق الدفاع    – مراقبة فنية عند التوريد      – جلنة مراقبة    :  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح        
 .  ضمان -عقوبات 

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 
 

إنّ اهلدف من املصادقة على كراس الشروط هو حتديد نشاط التوريد             .1
رى كمنح الترخيص ملمارسة    وليس البحث على احلد منه بطريقة أخ       

النشاط من طرف جلنة حمدثة للغرض ، ذلك أن دور اإلدارة يف التوجه             
التحريري لألنشطة جيب أن يتحول من املراقبة املسبقة إىل املراقبة             

 .الالحقة
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إن  انعدام التدرج عند ضبط سلّم العقوبات املمكن تسليطها يؤدي             .2
أو إىل تطبيقها على حاالت ال تستوجب كلّ        عادة إما إىل عدم تفعيلها      

 .تلك الشدة

 
 

دف املراقبة الفنية عند التوريد والتصدير إىل التثبت من مطابقة              .3
املنتوجات للتراتيب الفنية اجلاري ا العمل وخاصة اليت تتعلق بسالمة           

 .املستهلكني وصحتهم وكذلك برتاهة املعامالت
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 62131: : : : لرأي لرأي لرأي لرأي عدد اعدد اعدد اعدد ا

 2006 جوان 29:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 

مشروع كراس شروط يتعلّق بإحداث خمابر خمتصة        :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
يف حتليل األغذية احليوانية للتثبت يف مدى مطابقتها         

 .للمواصفات اخلاصة باملنتجات العلفية
  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 . خمابر حتليل–قوبات  ع–حق الدفاع :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 
 

إنّ ضبط املهلة بكلّ دقّة وبيان كيفية التنبيه على املعين باألمر والتنصيص             .1
على اعتماد وسيلة تكفل إثبات تاريخ التنبيه العتماده مرجعا عند            
اإلقتضاء من التنصيصات الواجب إدراجها بكراس الشروط إذا تعلّق          

 .األمر حبق الدفاع
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 62132: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جوان 29:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
كراس الشروط اخلاص بضبط التجهيزات الواجب       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

توفّرها يف وسائل نقل اللّحوم والشروط الصحية         
 .اخلاصة ا

  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 .كراس الشروط:   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

ياغة مشاريع كراسات الشروط بصفة عامة توخي        يستوجب عند ص   .1
الدقّة ذلك أنّ اهلدف األساسي من وضع كراسات الشروط هو إرساء           
قواعد من شأا جتنيب اإلدارة التأويل وتقي املتعاملني الضبابية اليت ميكن   

 .أن تؤدي إىل اختالف املقاييس وعرقلة حرية املنافسة
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 62134: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جوان 29:   :   :   :   لتاريخ   لتاريخ   لتاريخ   لتاريخ   اااا
 
 

 
مشروع قرار وكراس شروط يتعلقان بتنظيم عمليات       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

توريد اإلطارات املطّاطية والعجالت الكاملة وبإحداث      
 .جلنة مراقبة عمليات التوريد

  . جتارة التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 . صالحيات-عقوبة :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

رب إخالال مببدإ الشفافية عدم حتديد صالحيات اللجنة املكلفة مبراقبة          يعت.  1
مطابقة عمليات توريد اإلطارات املطّاطية والعجالت الكاملة بصفة واضحة         

 .ودقيقة

 
إنّ اإلقتصار على ذكر عقوبة وحيدة صارمة يؤدي عادة إما إىل عدم              .2

 . الشدةتفعيلها أو إىل تطبيقها على حاالت ال تستوجب كل تلك
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 62135: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جوان 29:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع كراس شروط يتعلق بتنظيم عمليات توريد       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

 .احلقن ذات اإلستعمال الوحيد
  . التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 . أسعار احلقن–توريد :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

 
ية لدخول سوق معينة يتناىف مع مبدإ حرية        إنّ شرط التمثيل لشركة أجنب     .1

املنافسة الذي أرساه قانون املنافسة واألسعار ويضيق من اإلمكانيات          
 .املتاحة للمؤسسات لدخول هذه السوق
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 62137: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جوان 29:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع كراس الشروط املتعلق بتوريد الورق        :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

 .ورق املقوى كرافت والورق والورق اآلخروال
  . التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 نشاط  – كراس الشروط    – جلنة مراقبة    –تعريف الورق   :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 .توريد الورق

 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

الورق مادة رقيقة مسطّحة تنتج عن طريق ضغط األلياف وتكون هذه           .  1
 .ساسا من السيليولوزاأللياف عادة طبيعية حبيث تتكون أ

 
يعترب شرط  الترسيم بقائمة موردي الورق والورق املقوى كرافت             .2

والورق والورق املقوى من الشروط اليت من شأا أن حتد من حرية             
 .ممارسة النشاط ألنه ميثل حاجزا إداريا لدخول هذه السوق
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 62139: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جوان 29:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع كراس شروط يتعلّق بضبط طرق املراقبة        :    ععععالموضـــوالموضـــوالموضـــوالموضـــو

الصحية البيطرية ملؤسسات إنتاج  وحتويل وتكييف        
 .املنتجات احليوانية وإسناد املصادقة إليها 

  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 نشاط  – كراس الشروط    – جلنة مراقبة    –تعريف الورق   :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 .توريد الورق

 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

يعترب عدم التنصيص على احلاالت اليت يقع فيها التعليق أو السحب              .1
 .واإلجراءات اليت تتخذ عند عملية السحب خرقا ملبدإ الشفافية
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 62133: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جويلية 13:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على كراس الشروط        :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

وتوريد اللّوحات اإللكترونية األساسية    اخلاص بتنظيم   
 .ألجهزة التلفزة وإحداث جلنة مراقبة 

  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 اعتماد اللّغة   – كراس شروط    – جلنة مراقبة    –عقوبات  :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 .العربية

 
  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 جيب أن تقتصر كراسات الشروط على املقتضيات الالزمة والوسائل        .  1

الضرورية ملمارسة النشاط ، أي أن يكون اهلدف منها تأطريا للنشاط            
فحسب وال باعثا على العرقلة والتعطيل ، كما أنّ اجلهة اإلدارية ال جيوز             
هلا مبقتضى التوجه حنو حذف التراخيص أن تبسط رقابتها بصفة مسبقة           

 .على املمارسة الفعلية للنشاط

 
ى اعتماد النسخ العربية يف تعامله مع الوثائق        دأب جملس املنافسة عل    .2

 .املقدمة إليه اقتداء مبا اتجه إليه يف فقه قضاءه  السابق
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تعترب املراقبة الفنية حلقة من حلقات التوريد اليت خيضع هلا املنتوج             .3
 .حبسب طبيعته

 
متثل املكونات اإللكترونية خطرا جسيما على البيئة  وصحة اإلنسان           .4

لذا ،  .  إذا خرجت عن اإلستعمال العادي ودخلت يف طور النفايات        
وجب تكريس التدابري الضرورية ملعاجلتها قانونيا على غرار ما هو           

 .معمول به يف العديد من الدول وخاصة منها األوروبية
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 62142: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جويلية 13:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
راس شروط يتعلّق بتنظيم عمليات توريد      مشروع ك :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

حديد البناء وخيوط اآلالت وبإحداث جلنة مراقبة         
 .عمليات التوريد

  . التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 .  كراس شروط – جلنة مراقبة –أسعار احلديد :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

إىل مصاحل  فنية    تعترب عملية رفع عينات من املواد املوردة والراجعة           .1
خمتصة تابعة لوزاريت الصناعة والتجارة متعارضة مع املشموالت          

 .املوكولة إىل اللّجنة املكلّفة بتنظيم عمليات التوريد
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 62143: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جويلية 13:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع كراس الشروط اخلاص بتنظيم عمليات       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

بعات اخلزفية وبإحداث جلنة مراقبة عمليات      توريد املر 
 .التوريد

  . التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 .  مراقبة فنية عند التوريد –كراس الشروط :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
دف املراقبة الفنية عند التوريد والتصدير إىل التثبت من مطابقة           .  1

اجلاري ا العمل وخاصة تلك اليت تتعلّق        املنتوجات للتراتيب الفنية    
 .بسالمة املستهلكني وصحتهم وكذلك برتاهة املعامالت

 
تقتصر كراسات الشروط على حتديد اجلوانب الفنية والتقنية            .2

والتنظيمية دون غريها ، إالّ أنه عندما يتجاوز كراس الشروط هذا            
ر كراسات  اإلطار فإنّ ذلك سوف يؤدي إىل حصول لبس حول دو         

 .الشروط
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 62144: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جويلية 13:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع قرار ومشروع كراس شروط يتعلّقان بتنظيم       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

عمليات توريد الكلنكر واإلمسنت واجلري وبإحداث       
 .جلنة مراقبة عمليات التوريد

  . التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 .  حق الدفاع –رسيم ت:   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

 
إنّ اشتراط تقدمي مطلب ترسيم بقائمة رمسية هو أحد العناصر            .  1

 .األساسية لنظام الترخيص
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 62140: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جويلية 27:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع كراس الشروط اخلاص مبنح إمتياز آستعمال       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

 املعدن الكائنة مبعتمدية نفزة والية      املياه املتأتية من عني   
باجة ومشروع أمر يتعلّق مبنح آمتياز آستعمال املياه         

 .املتأتية من نفس العني
 .السياحة:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 . إجناز حمطّة إستشفائية :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
ختضع عقود اللزمة وعقود اإلمتياز املتعلّقة بتفويض أو إسناد            .1

املرافق العمومية أو امللك العمومي للغري إىل مبدإ طلب العروض           
 .واملنافسة وحتترم فيها شفافية اإلجراءات
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 62141: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 جويلية 27:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع أمر يتعلق بضبط شروط اإلتفاقيات املربمة بني         :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

املندرجة يف نطاق   املؤسسات العمومية واهلياكل الرياضية      
 .تنمية األنشطة الرياضية

  . الثقافة:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 إسناد  – أصناف املتدخلني يف جمال اإلشهار       –إتفاقيات  :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 – قطاع الرياضة    – لزمة تسويق    –حقوق البثّ التلفزي    

 . وسيلة بثّ 

 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
ادة يف اجلامعات واجلمعيات    يتمثّل املعلن يف اال الرياضي ع      .      1

 .الرياضية
 
منح احلقوق احلصرية ملؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية مل يعد           .2

اآلن يتالءم ال مع الواقع بوجود مؤسسة خاصة واإلمكانيات           
املتاحة يف املستقبل لتنامي عدد اخلواص يف هذا القطاع و ال مع             

اإلنتقاء بتمكني أكرب عدد   قواعد املنافسة اليت تفرض توسيع قاعدة       
ممكن من املنافسني من املشاركة وفقا ملعايري موضوعية وضمان          

 .شفافية املعامالت
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وجب تصنيف املستشهرين وفقا ملعايري موضوعية حتدد بوضوح          .3

 .قيمة الدعم املادي أو العيين: صلب اإلتفاقية وخاصة منها 

 
 

ليت تتوىل مبقتضاها مؤسسة     إتفاقيات الرعاية هي اإلتفاقيات ا      .4
عمومية أو خاصة تقدمي دعم مادي أو عيين إىل هيكل رياضي            

 .دون مقابل إشهاري أو تروجيي للمؤسسة الراعية

 
 

إسناد لزمة تسويق األدوات التروجيية ال يقتصر على املؤسسات           .5
اخلاصة بل ميكن أن يشمل مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية           

 .وجتارية

 
 

 التقيد بإجراء املنافسة يف إسناد حقوق البثّ التلفزي من           وجب .6
خالل اتباع إجراءات طلب العروض وذلك لضمان تفعيل قواعد         
املنافسة واحترام مبدإ شفافية املعامالت واستبعاد املمارسات         
التمييزية اليت قد تؤدي إىل تكريس وضعيات احتكار من شأا أن           

ة باملنافسة كاإلستغالل  املفرط     تفضي إىل ظهور ممارسات خملّ     
 . ملركز هيمنة على السوق أو احلد من دخول مؤسسات أخرى
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 62138: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 سبتمبر  7:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع كراس الشروط املتعلّق باستعمال وإصدار       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

 تذاكر اخلدمات

  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 .رأس املال األدىن:   ححححالمصطلحات المفاتيالمصطلحات المفاتيالمصطلحات المفاتيالمصطلحات المفاتي  

 
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
إنّ ضبط حد أدىن لرأس مال مؤسسة ميكن أن يشكّل حاجزا              .1

حيول دون املبادرات اجلديدة لبعث اإلستثمارات خاصة بالنسبة         
لنشاط يراد تشجيعه وتنظيمه ويستقطب عددا وافرا من            

 .املؤسسات لإلستثمار فيه
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 62126: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 سبتمبر  14:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
كراسات الشروط اليت متّ إصدارها يف إطار الربنامج املتعلق :   الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

حبذف التراخيص اإلدارية وتعويضها بكراسات شروط        
وخاصة من حيث تالؤمها مع مقتضيات تطوير املنافسة          

 .واملبادئ األصولية اليت حتكمها
 . سات الشروطاملعنية بكرا كلّ القطاعات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 .   ترخيص-إصدار كراس الشروط :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
جاء حذف التراخيص اإلدارية أو تعويضها بكراسات شروط يف          .  1

احلرية "  إطار الربنامج املستقبلي لسيادة رئيس اجلمهورية الذي أقر أن           
 .هي املبدأ والترخيص هو اإلستثناء

 
هي شكل من أشكال تنظيم مباشرة        إن كراسات الشروط      .2

 .األنشطة اإلقتصادية يف خيار ليربايل
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: يعترب نظام التراخيص اإلدارية من الناحية اإلقتصادية ذا وجهني           .3

حيث يعترب عائقا بالنسبة لألشخاص الذين حيول دوم ومباشرة         
النشاط ويف اآلن ذاته يعترب امتيازا ومحاية غري مربرة ملن ميارس            

 .ذلك النشاط

إن مبدأ حرية اإلنتصاب ملباشرة األنشطة اإلقتصادية قابل بطبعه           .4
 .للحد منه

إنّ تنظيم مباشرة األنشطة اإلقتصادية مبقتضى كراسات شروط          .5
نظام مستحدث و ليس مراقبة سابقة للنشاط وهو ال يندرج            

 .ضمن املراقبة الالحقة للحريات

 اإلقتصادية ليست عامة وال     إن حرية اإلنتصاب ملمارسة األنشطة     .6
 .مطلقة بل هي  متارس يف حدود ما يسمح به القانون

إن بعض كراسات الشروط حافظ على حمتوى النصوص السابقة          .7
 .املنظّمة للقطاعات اإلقتصادية

يكون مفيدا  أن تتم املصادقة على كراس الشروط بأمر كلما              .8
 مزيد من   برزت الرغبة يف إعطاء دفع لقطاع معين وتوفري         

 .الضمانات لإلستثمار فيه

حتتوي كراسات الشروط على عبارات ومصطلحات عامة قد          .9
تؤدي إىل صعوبة على مستوى التطبيق وتعطي لإلدارة حرية           
كربى لتأويلها وتفسريها وسلطة تقديرية واسعة يف جمال حيتاج إىل 
ضوابط دقيقة ومعروفة مسبقا يتساوى معها مجيع املتعاملني          
بالسوق مما قد ينجر عنه يف بعض احلاالت إجحاف عند التنفيذ            
وتقييد حلرية ممارسة النشاط ، وبالتايل يؤول ذلك إىل نتائج            

 .معاكسة للنتائج املرتقبة من عملية حذف التراخيص املسبقة
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أبقت بعض كراسات الشروط على وجوبية احلصول على            .10

كل مقنع وذلك من خالل      تراخيص إدارية وإن متّ ذلك بش      
اشتراط بعض اإلجراءات كالترسيم بقائمة أو اإلدالء مسبقا          
مبجموعة من الوثائق أو احلصول على بطاقة مهنية أو إثبات            

 .اخلربة

 
إن تضمن كراس الشروط شروطا مشطّة وصعبة التنفيذ ال تربرها           .11

 من  طبيعة النشاط يعترب من زاوية قانون املنافسة واألسعار نوعا         
 .أنواع احلد من الدخول إىل السوق وعرقلة املنافسة احلرة

 
إن فرض أسعار وتعريفات موحدة لتسويق املنتوج واحلال أنّ            .12

األسعار حرة يف القطاع املقصود يعترب نوعا من أنواع احلد من            
 .ممارسة النشاط ومن حرية املنافسة فيه
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 62146: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 سبتمبر  14:   :   :   :   خ   خ   خ   خ   التاريالتاريالتاريالتاري
 
 

 
مشروع عملية استيعاب الشركة التونسية للعلب       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

 .املعدنية لشركة اللف املعدين الرفيع
  . )اللف(الصناعي :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        
 . موازنة إقتصادية :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 

يز اإلقتصادي يف مدى     ينظر جملس املنافسة عند تقييمه ملشروع الترك       .1
مسامهة مشروع ذلك التركيز يف التقدم التقين أو  اإلقتصادي قصد            
ضمان التعويض الكايف عن اإلخالل باملنافسة ويأخذ كذلك يف           
اإلعتبار ضرورة تعزيز أو احملافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات          

 .الوطنية إزاء املنافسة الدولية

 
 

 



 274 

 
 62148: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 سبتمبر  14:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع كراس الشروط املتعلق بتنظيم مهنة تشخيص   :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

 .حمركات السيارات يف القطاع اخلاص
  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 . إصدار كراس الشروط:   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
 
  : : : :المبدأالمبدأالمبدأالمبدأ

 
 
 

ات وفقا خلطورة   إنّ وضع سلم ينبين على مبدإ التدرج يف العقوب          .1
املخالفة املرتكبة يشكّل ضمانا للمتعامل مع اإلدارة دف تركيز           

 .املساواة والشفافية يف املعامالت
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 62150: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 سبتمبر  14:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 

مشروع أمر يتعلّق بتنظيم النقل العمومي غري املنتظم        :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع
 .لألشخاص على الطّرقات

  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 فروع النقل العمومي     – نشاط النقل     –ترخيص  :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 .  تعريفات-لألشخاص 

 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

إنّ اهلدف األساسي اليت ترمي إليه قواعد املنافسة هو احلفاظ على            .1
ذلك أن تنظيم قطاع النقل وحتديد التسعرية       .  مصلحة املستهلك 
 .ال يتعارض مع مبادئ املنافسةملسدي اخلدمات 

 
 

إنّ مبادئ املنافسة ليست غاية يف حد ذاا وإنما هي وسيلة لبلوغ  .2
 .الرفاه اإلقتصادي واإلجتماعي
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 62151: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 أكتوبر  12:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
 .مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية:   الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

  . اخلدمات:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 . مهن البحرية التجارية– عقوبات –حق الدفاع :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 

  : : : :المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

 
 

إنّ إخضاع مؤسسات تصنيف السفن لنظام الترسيم ومكاتب التمثيل          .1
لنظام كراس الشروط ال يتعارض مع قواعد املنافسة طاملا أنّ نشاط            

 .ط مكاتب التمثيلمؤسسات تصنيف السفن ال ينافس نشا

 
 

إنّ حتديد عدد األشخاص الذين يتعاطون مهنة ما دون اعتبارات             .2
موضوعية كاملساحة وكثافة املعامالت له آنعكاس على تفعيل املنافسة         

 .وإمكانية حصر ممارسة املهنة يف أشخاص معنيني وإقصاء آخرين
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 62130: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 نوفمبر  02:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
الترخيص للشركة العاملية للتوزيع والتجارة يف متثيل       :    لموضـــوعلموضـــوعلموضـــوعلموضـــوعاااا

جتاري حصري لتوزيع النظّارات احلاملة لعالميت         
 ".دانيال سواروفسكي"و " سيلوات"

 . )رأي وجويب(جتارة التوزيع :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        
 .  متثيل جتاري حصري–تقدم تقين وآقتصادي :   المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  

 
 

  : : : :مبدأمبدأمبدأمبدأالالالال

 
 

التمثيل التجاري احلصري ميثل بطبيعته خرقا ملبدإ حرية املنافسة على           .1
أساس أن هذا النوع من اإلتفاقيات يتولّد عنه حتما إقصاء صنف            

 .معين من املتدخلني يف السوق

 
يشكّل اإلتفاق احلصري عملية تفاهم عمودية من شأا منع املنافسة           .2

 عن كوا تيسر تقاسم السوق بني        صلب العالمة الواحدة فضال   
العالمات املختلفة األمر الذي يعرقل حرية املنافسة وال خيدم مصلحة          

 .املستهلك
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يشكّل مفهوم التقدم التقين واإلقتصادي يف غياب تعريف تشريعي           .3

مسألة تقديرية يعتمد إثباا أساسا على ما تتقدم به املؤسسة اليت تروم     
 يف اخلروج عن قواعد املنافسة من معطيات فنية            الترخيص هلا 

كما أنّ التعامل . وآقتصادية تربز املسامهة يف التقدم التقين واإلقتصادي
 . مع هذا املفهوم ال خيضع لقاعدة موحدة بل يتم تناوله حالة حبالة
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 62152: : : : عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي عدد الرأي 

 2006 نوفمبر  02:   :   :   :   التاريخ   التاريخ   التاريخ   التاريخ   
 
 

 
مشروع كراس الشروط اخلاص بتنظيم توريد أجهزة       :    الموضـــوعالموضـــوعالموضـــوعالموضـــوع

اإلستقبال التلفزية وبإحداث جلنة مكلّفة مبتابعة عمليات 
 .التوريد ومراقبتها

 . التوزيع:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع        

 إصدار كراس   – مراقبة فنية عند التوريد      –حق الدفاع   :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح  
 . الشروط

 
 
  : : : :أأأأالمبدالمبدالمبدالمبد

 
 

وجب اإلقتصار عند حترير كراس شروط على الشروط الفنية املتعلقة           .1
باملادة املوردة ليكون املورد على علم ا مسبقا ضمانا للشفافية            

 .وحفاظا على نزاهة املعامالت اإلقتصادية وسالمة املستهلك

 
 
 
 
 
 



 280 

 
 
 

 
 

 
 

 �ا:9ا��ء ا�
 

�ط ا'&%�) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 281 

 
 

 نشاطا مكثفا ومتنوعا متحور أساسا حول  2006نافسة خالل سنة    شهد جملس امل  
مواصلة دعم أسس العمل اإلستشاري والقضائي وإثراء مناهجه وتطوير وسائله وبناء           

و  الدويل القدرات وتنمية املهارات وتعزيز إشعاع الس وطنيا وعلى الصعيد          
 .خاصة منه العريب

 
طيات املتصلة مبختلف أوجه نشاط الس خالل وتتضمن احلوصلة التالية أبرز املع

 املؤرخ 2005 لنسة   60الفترة املعنية واليت تندرج يف إطار تطبيق مقتضيات قانون عدد           
والتكوين على الصعيدين الداخلي       وبرنامج التحديث والتطوير   2005 جويلية   18يف  

لية والتعاون  واخلارجي واحلضور على النطاق الوطين وكذلك صلب املنظّمات الدو         
 .الثنائي متعدد األطراف

 

I - 2005 لسنة 60  تطبيق أحكام القانون عدد:  

 
 بتويل جملس املنافسة استصدار النصوص التطبيقية اليت جاء ا          2006متيزت سنة   

 : ، فصدر على التوايل2005 لسنة 60القانون عدد 
 
ملتعلق بضبط   وا 2006 فيفري   3 املؤرخ يف    2006 لسنة   370 األمر عدد    -

 .املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية لس 
 
 واملتعلق بضبط طرق 2006 فيفري 15 املؤرخ يف   2006 لسنة   477 األمر عدد    -

 .التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
 

عليه من قبل اجللسة العامة     كما تولّى الس إعداد نظام داخلي متت املصادقة          
 .  2006 أفريل 20للمجلس جبلستها املنعقدة يوم اخلميس 
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II – نشر ثقافة املنافسة : 
 

جملس املنافسة بصفة     تواصلت جمهودات يف نطاق برنامج نشر ثقافة املنافسة،       
مبختلف عرب وسائل اإلعالم      يف هذا اال   بدوره بقواعد املنافسة و    للتعريف مكثّفة

نافها وباملشاركة الفاعلة يف الندوات العلمية واملؤمترات ذات الصلة باالختصاصات أص
الراجعة إليه، وذلك دف التعريف مبزايـا التقيد بقواعد املنـافسة و الفوائد املنجرة  
عنها بالنسبة لالقتصاد الوطنــي و املؤسسات االقتصادية و املستهلك، وتوعية           

  و خماطر املمارسات املخلّة باملنافسة جتاههم و إزاء            املتعاملني يف الس وق من مضار
املصلحة العامة االقتصادية، باإلضافة إىل توضيح جمال اختصاص جملس املنافسة             

  .واإلجراءات املتبعة لديه
 الصحافة املكتوبة .1
 

 ب على نشر  ضحف إهتماما خاصا باملنافسة، جعلها توا      صال  أبدت أغلب 
صدرها وميكن اإلشارة على    أ القرارات اليت    عديد   ملخص من  نافسة و أصداء جملس امل  
 حول التقرير السنوي    تالقرارات واملقاالت اليت متحور   عن   التعاليق   سبيل الذّكر إىل  

 :التنقيحات املدخلة على قانون املنافسة واألسعار الصادرة بكلّ من  و
 

 : القرارات  - أ

 
 .5181عدد لقرار ا عليق علىت :)2006 جانفي 13اجلمعة ( احلرية  �

 .4157عدد لقرار ا  تعليق على):2006 فيفري 3 اجلمعة (احلرية   �
  .5174 عدد لقرارا تعليق على :)2006فيفري  23 اخلميس(احلرية   �

 .5196 عدد لقرارا تعليق على :)2006مارس  7 الثّالثاء(احلرية   �

 .4160 لقرارا تعليق على :)2006أوت  2 األربعاء(احلرية   �
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 : أصداء الس -ب

 
 على إثر توقيع سيادة رئيس اجلمهورية       ):2006 فيفري   11 السبت   (احلرية   �

على األمر املتعلّق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية لس املنافسة ،             
 .  تولّت جريدة احلرية نشر مقال حول مضمون هذا األمر

متّ نشر حوصلة للتقرير السنوي لس        :)2006جويلية    15  السبت(احلرية     �
   .2005املنافسة لسنة 

 متّ نشر حديث مع رئيس جملس        :)2006سبتمرب    6  األربعاء  (الشروق     �
 2005املنافسة كشف فيه باخلصوص عن اإلضافات الّيت جاء ا قانون جويلية              

 .وانعكاستها على أنشطة وتدخالت الس

متّ نشر دراسة حول نشاط جملس      :    2006ر   أكتوب 26بتاريخ  "  حقائق"جملّة   �
املنافسة وأهم القضايا الّيت بت فيها من خالل التقرير السنوي الثّامن و حديث               

رئيس جملس املنافسة متحور حول دور جملس املنافسة يف التحكّم يف            أجري مع   
 . األسعار واحترام قواعد املنافسة الشريفة

على إثر االجتماع السنوي      )  :  2006مرب   نوف 2اخلميس  (  الصباح و البراس     �
موعة اخلرباء احلكوميني حول قانون وسياسة املنافسة ملؤمتر األمم املتحدة املنعقد           

 جبينيف للنظر يف التقرير املقدم من طرف جمموعة من          2006 أكتوبر   31يوم الثّالثاء   
إلشادة فيه بالتقدم الذي    اخلرباء احملايدين حول سياسة املنافسة بتونس و الذي متّت ا         

أحرزته تونس يف جمال املنافسة متّ نشر مقالني يف كل من الصباح والبراس حول               
 .هذا املوضوع

 
 متّ نشر حديث لرئيس جملس      :)  2006نوفمرب    18  السبت(األنوار التونسية    �

حها له   نشاط جملس املنافسة يف ظلّّ الصالحيات الّيت من         امكانية تطور  املنافسة حول 
 .2005 جويلية 18يف  املؤرخ 60عدد تنقيح قانون املنافسة واألسعار 
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مللتقى الذي انتظم بتونس    اتغطية   مبناسبة     :)2006ديسمرب    7  اخلميس(احلرية   �
 احديث أجرت جريدة احلرية ،"املنافسة والتنمية" حول 2006 ديسمرب 6يوم األربعاء 

نافسة يف تونس ومدى انتشار ثقافة املنافسة       مع رئيس جملس املنافسة حول واقع امل      
 .يف األوساط االقتصادية التونسية وأمهية املقاربة التونسية يف هذا اال

لندوة الّيت نظّمتها وزارة    ا تغطية   مبناسبة:    )2006 ديسمرب   8اجلمعة  (  الشروق   �
سمرب يف إطار    دي 7 و 6التجارة والصناعات التقليدية يومي األربعاء واخلميس        

انطالق برنامج  و مبناسبة   تفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي       ابرنامج مساندة   
 متّ نشر مقال حول دور      فرنسا  تونس و اهلياكل املعنية باملنافسة بكل من      التوأمة بني   

 .املنافسة يف دفع مسار التنمية افقتصادية

يت قام ا وفد من جملس محاية       على إثر الزيارة الّ   ):  2006 ديسمرب   8(  احلرية   �
  لرئيس الوفد  تصريحنشر  املنافسة باململكة العربية السعودية إىل جملس املنافسة،         

االستئناس و املتمثلة خاصة يف     على أنّ الغاية من الزيارة       باخلصوص  أعرب فيه   
 .بالتجربة التونسية الرائدة  يف جمال محاية املنافسة 

 
  مكتبة الس.2

حرصه املتواصل على تعميم الوعي بفوائد املنافسة وترسيخ مبادئها           نطاق   يف
ة أمـام اجلامعيني   ، بادر الس بفتح أبواب مكتبته املختص       لدى مجيع األطراف  
 كما  . املهتمني بقانون املنافسة   و أعوان اإلدارة وكلّ   طلبـة  الّوالقضـاة واحملامني و  

 املتخصصة و اإلشتراك يف الدوريات املهتمة        اقتناء املراجع حمتواها ب 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     
التونسية بالنسبة للفترة   واألقراص املضغوطة اليت حتتوي على الرائد الرمسي للجمهورية         

 .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.   املكتبات اجلامعية   خاصة على   يف أقراص مضغوطة لغاية توزيعها     التقرير
إىل مركز الدراسات القانونية والقضائية الراجع بالنظر إىل وزارة العدل و حقوق             

 .لس املنافسةالثامن   السنوي التقرير وتوزيعطبع ونشراإلنسان، 
 

III ةة و اإلقليميولياحة الداحلضور على الس : 
 

ة ملتقيات ومؤمترات مهنية متنوعة متّ      ، يف عد  2006كان للمجلس حضور خالل سنة      
 : تنظيمها على املستوى اإلقليمي والدويل و منها باخلصوص

 
 إىل  3املشاركة يف ملتقى دويل حول املنافسة نظمته شبكة املنافسة الدولية من             �

 . بإفريقيا اجلنوبية2006 ماي 5
انون التنمية من   املشاركة يف ملتقى دويل حول املنافسة نظمته املنظمة الدولية لق          �

 بالقاهرة و قد عرض خالله رئيس الس التجربة          2006 جويلية   10 إىل   3
التونسية يف جمال املنافسة و نشط اجلزء املتعلق بالنظام القانوين للهيئات              

 .التعديلية والرتاعات يف جمال املنافسة

تجـارة املشاركة يف ملتقى دويل حول املنافسة نظمته منظمة األمم املتحدة لل           �
 بغينيا بيساو و قد متّ خالله عرض التجربة         2006 أكتوبر   5 إىل   2و التنمية من    

 . التونسية يف جمال املنافسة من خالل ما أفرزه فقه قضاء الس

املشاركة يف أعمال الدورة السابعة للفريق احلكومي للخرباء يف جمال القانون             �
   .2006 نوفمرب 2 إىل  أكتوبر31وسياسة املنافسة املنعقد جبينيف من 
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 إىل  20املشاركة يف ملتقى حول املنافسة نظمته حمكمة التعقيب الفرنسية من             �
 بباريس وساهم فيه رئيس الس مبداخلة حول جتربة جملس          2006 نوفمرب     21

 . املنافسة بتونس وأوجه الطعن يف القرارات الصادرة عنه

نافسة نظمته منظمة األمم    املشاركة يف ملتقى دويل حول قانون وسياسة امل         �
 11املتحدة للتجارة و التنمية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة األردنية من            

 بعمان عرضت خالله التجربة التونسية يف االني          2006 ديسمرب   15إىل  
التشريعي والترتييب من ناحية ،والتطبيقي على ضوء فقه قضاء جملس املنافسة من 

 .ناحية أخرى  

املعارف املعمقة  "اركة يف ملتقى حول برنامج أوروماد لإلدارات العمومية         املش �
الذي نظمه املعهد األورويب لإلدارة العمومية بروما من        "  حول اإلحتاد األورويب  

   .  2006 فيفري  3 جانفي إىل 30

املشاركة يف ندوة حول املنافسة يف إطار الشراكة األورو متوسطية  بربلني من              �
   .2006فيفري  23 إىل 20

املشاركة يف الندوة اجلهوية حول املنافسة يف إطار الربنامج األورويب املتوسطي            �
  .  2006 أفريل 6 إىل 3لدعم أليات السوق باألردن من 

املشاركة يف ندوة حول املنافسة مت تنظيمها من قبل املفوضية األوروبية يف إطار              �
 21 إىل 18وق مبدريد بإسبانيا من الربنامج األورويب املتوسطي لدعم أليات الس    

 .2006ديسمرب 

IV - ويلالتعاون الد: 

يف إطار برنامج مساندة تنفيذ إتفاق الشراكة حول تدعيم القدرات املؤسساتية           
 بني  2006 ماي   18للهياكل املكلفة بتنفيذ سياسة املنافسة متّ إبرام عقد توأمة بتاريخ           

رية التونسية و وزارة االقتصاد واملالية والصناعة     وزارة التنمية والتعاون الدويل باجلمهو    
باجلمهورية الفرنسية ميتد على مدى مثانية عشر شهرا، وهو تعاون ثالثي بني               
اجلمهورية التونسية واجلمهورية الفرنسية و اإلحتاد األورويب تقوم مبوجبه اهلياكل            

مج تدعيم قدرات اإلدارة العامة     الساهرة على املنافسة باجلمهورية الفرنسية بتنفيذ برنا      
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للمنافسة و قمع الغش و جملس املنافسة باجلمهورية التونسية و يلتزم اإلحتاد األورويب             
 .مبقتضاه بتمويل هذا الربنامج ومتابعة تنفيذه

 
بإرسال اجلهة    2006هذا وقد بدأ هذا التعاون يتجسم بداية من أواخر سنة            

امو ا بتشخيص املوجود وتنظيم حلقات تدريب للعاملني        الفرنسية العديد من اخلرباء ق    
 .يف حقل املنافسة وتكوين مكونني يف جمال املنافسة

 

V -التعاون الثنائي : 
أصبح جملس املنافسة خالل السنوات األخرية بفضل ما اكتسبه من خربة وجتربة 

 .ية و عربيةحملّ اهتمام العديد من اهلياكل الساهرة على املنافسة يف بلدان إفريق
 وفد من جهاز محاية     2006ويف هذا اإلطار أدى للمجلس خالل شهر ديسمرب         
و قد تكون الوفد الذي     .  املنافسة من اململكة العربية السعودية زيارة عمل واستطالع       

ترأسه نائب جهاز محاية املنافسة باململكة العربية السعودية من ثالثة أعضاء مبجلس             
 . و إطارينمحاية املنافسة
 

VI -لسموارد ا  

 

  :املوارد املالية  -أ 
 والذي  2005 جويلية   18 املؤرخ يف    2005 لسنة   60رغم صدور القانون عدد     

 يف التصرف املايل  منح الس الشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل فإنّ دور الس            
والصناعات  التجارة   ها له وزارة  ت يقتصر على صرف بعض االعتمادات اليت فوض       بقي

نظرا إىل أنّ التطبيق العملي ملقتضيات القانون املذكور ال يدخل حيز التنفيذ            التقليدية  
إال بعد صدور األمر املتعلّق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل و سري أعمال جملس              

يزانية فضال على أنّ عملية إعداد امل 2006 فيفري 15املنافسة و الذي مل يصدر إالّ يف    
 . قد انطلقت قبل هذا التاريخ2007املتعلقة بالسنة املالية 
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 140حوايل    2006 خالل سنة    للمجلسضة  بلغ جمموع اإلعتمادات املفو   و  
أما املبلغ  .   ألف دينار  86   واملقدر حبوايل  قرامل تشتمل على معلوم كراء      ألف دينار 

اء والغاز واالتصاالت وشراء    املتبقي من اإلعتمادات فهو خمصص اة مصاريف امل       
جتهيزات املكاتب والكتب واألدوات املكتبية وصيانة السيارات اإلدارية واملباين           

 .والتجهيزات
 

 املوارد البشرية -ب 
  

 املتمثل يف الكتابة القارة واليت من مهامها األساسية         فـضال عن إطاره اإلداري    
ها و إعداد حماضر اجللسات وتدوين      تسجيل الدعاوى و مسك امللفات والوثائق و حفظ       

 يتركّب جملس    بكل مهمة أخرى يكلّفه ا رئيس الس،      و القيام   املداوالت والقرارات   
 و إبداء   ئية القضا  امللفات يفلنظر  املنافسة من أعضاء قارين و أعضاء غري قارين مكلّفني با         
 تتمثّل  لبحث و التحقيق   ا  مهمتها الرأي يف اإلستشارات، كمـا يضم الس ، إطارات       

 .يف سلك املقررين
 

 29 املؤرخ يف    1991 لسنة   64من القانون عدد    ) جديد (10الفصل  و تطبيقا ألحكام    
اشتملت تركيبة جملس املنافسة خالل سنة       واملـتعلق باملنافسة واألسعار      1991جويلـية   
 :على األعضاء و املقررين اآليت ذكرهم 2006

 

 :الرئيس .1

 
 اإلسم و اللقب الصفة عينيتاريخ الت

2 املؤرخ يف    2386األمر عدد   

 2001أكتوبر 

 

 مستشار باحملكمة اإلدارية

 -  الرئيس-

 غازي اجلريبـي
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 :نائبا الرئيس  .2

 
 اإلسم و اللقب الصفة تاريخ التعيني

 2005 لسنة 3284األمر عدد 
 2005 ديسمرب 19خ يف املؤر

 مستشار باحملكمة اإلدارية

 - األول النائب -

 رشدي احملمدي

  املؤرخ يف1515األمر عدد 

 1999 جويلية 5 

 مستشار بدائرة احملاسبات

 - النائب الثاين -

 رضا املاجري

 
 

 :األعضاء القضاة  .3

 
 اإلسم  و اللقب اخلطّة تاريخ التعيني

 8 املؤرخ يف1075 األمر عدد -
 2001ماي 

 12 املؤرخ يف 1705األمر عدد -
 ) عضويةجتديد (2006جوان 

 قاضي رتبة ثالثة

نائب املدعي العام مبحكمة 
 اإلستئناف بتونس

 نور الدين بن عياد

  املؤرخ يف 1705األمر عدد 

 2006 جوان 12

رئيس دائرة مبحكمة االستئناف 
 قاضي من الرتبة الثالثة_بتونس

 البشري علية

  املؤرخ يف 1705األمر عدد 

 2006 جوان 12

ناف رئيس دائرة مبحكمة االستئ
 بتونس

 قاضية من الرتبة الثالثة

 مسرية القابسي

  املؤرخ يف 1705األمر عدد 

 2006 جوان 12

وكيل رئيس احملكمة االبتدائية 
 قاضي من الرتبة الثانية_بتونس

 عماد الدرويش
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 : األعضاء املنتمون للقطاعات اإلقتصادية  .4

 
 اإلسم و اللقب الصفة تاريخ التعيني

املؤرخ يف 1428األمر عدد 
 2004 جوان 22

 حممد ادريس عضو

 
 
 

 :اإلطارات املكلّفة بالتحقيق  .5

 
 : املقـرر العـام -أ  

 
 اإلسم و اللقب الرتبــة تاريـخ التعييـن

 املؤرخ يف 459األمر عدد 
 2000 فيفري 21

 مستشار املصاحل العمومية

 
 أنور الزمريل

 
  :املقـــررون - ب 
 

 اإلسم و اللقب تبــةالر تاريـخ التعييـن

  املؤرخ يف482األمر عدد 

 1997 مارس 5 

 مستشار املصاحل العمومية

 

 حممود بن مامية

  املؤرخ يف498األمر عدد 

 1998 فيفري 26 

 طبيب بيطري

 

 جليلة الشيخ

  املؤرخ يف 553األمر عدد 

 2005 مارس 3

 مستشار املصاحل العمومية

 

 رضا احلاج قاسم

 املؤرخ يف 2509األمر عدد 

 2003 ديسمرب 9 

 مستشار املصاحل العمومية

 

 كوثر الشايب
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  املؤرخ يف3073األمر عدد 

 2002 نوفمرب 28 

 متصرف مستشار

 

مجال الدين 
 العوادي

  املؤرخ يف 483األمر عدد 

 1997 مارس 5

  متصرف

 

 فاطمة األمني

  املؤرخ يف 1108األمر عدد 
 2006أفريل  19

 موميةمستشار املصاحل الع

 

 بثينة األديب

  املؤرخ يف 552األمر عدد 

 2005 مارس 3

 رئيس خمرب رئيس

 

 عبد اهللا الصغري

 
VII -  كوين وتنمية املهاراتالت:  

 
تويل احلكومة أمهية قصوى للتكوين و الرسكلة سعيا منها لتطوير أداء أعوان              

ن و النهوض بقدرات    وقد حضي التكوي  .  الدولة وإضفاء مزيد من النجاعة على عملهم      
املوارد البشرية لسلكي املقررين و أعوان الكتابة القارة على الصعيدين الداخلي               

 . 2006واخلارجي مبكانة متميزة يف نشاط الس خالل سنة 
 
  التكوين الداخلي– 1

عملت وزارة التجارة والصناعات التقليدية على مزيد تدعيم املستوى املعريف            
لس وأعوانه من خالل دعوم لتلقّي تكوين يف جماالت الزمة إلسناد             إلطارات ا 

اختصاصهم األصلي يف مادة املنافسة، مبا يعزز من كفاءام و يتيح هلم مواكبة أحدث               
 .الوسائل والتقنيات لتحليل املعطيات وحفظها وحسن توظيفها

 
تتعلّق باملنافسة  و قد متّ تشريك املقررين واألعوان يف مراحل تكوين خمتلفة             

وااالت ذات الصلة ا ، و باإلعالمية وسبل التحكّم يف املعطيات ومبجاالت أخرى              
 .تعلقت ،خاصة ، باللغة األنقليزية التجارية ، وبتقنيات التفاوض
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 دورة  11 عونا حضروا    13هذا و قد بلغ عدد املشاركني يف هذه النشطات           
 :تكوينية هي
ظمتها اهليئة الوطنية لإلتصاالت تعلّقت باملواضيع      ثالث دورات تكوينية ن    �

مالءمة وتأهيل التشريع اخلاص    "املنافسة  يف قطاع اإلتصاالت و       :  "  التالية
مالءمة تنظيم األسواق القابلة للتعديل يف قطاع       "و  "  يف قطاع اإلتصاالت  

 ".اإلتصاالت
 هاعالتجارة والصناعات التقليدية موضو    دورة تكوينية نظمتها وزارة       �

  ".القدرة التنافسية والتجارة اخلارجية"
 . تكوينيتان حول األنترنات والتراسل اإللكترويندورتان �

   .نظام معاجلة قاعدة البياناتدورة تكونية حول  �

 . دورة تكوينية حول نظام اجلداول �
  . LOTUSتكوينية حول استعمال منظومة دورة  �
وزارة التجارة والصناعات   اللغة األنقليزية التجارية نظمتها      دروس يف    �

 .ةعات احلي معهد بورقيبة للّ بالتعاون معالتقليدية
�   تها وزارة التجارة و   دورة تكوينية نظم  عات التقليدية حول تقنيات    ناالص

 .التفاوض 

 
  التكوين اخلارجي– 2

 
 يف دورة تكوينية حول قانون املنافسة وقع          عضو من الس و مقررة      شارك

 2006 جويلية   12 إىل   1 من   IDLOاملنظمة الدولية لقانون التنمية     تنظيمها من قبل    
 .بالقاهرة

 




