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        المقدمــةالمقدمــةالمقدمــةالمقدمــة
  

إنّ املتأمل لتطور جملس املنافسة خالل السنوات األخرية، ال يفوته أن 

يالحظ استقرارا يف عطاء هذه اهليئة سواء تعلّق األمر مبعدالت احلسم 

القضائي يف الدعاوى املرفوعة إليها أو بنسق إبداء رأيها يف امللفّات االستشارية 

املعروضة عليها، وذلك بعد فترة لوحظ فيها ارتفاع كبري يف عدد امللفّات 

  .الواقع التعهد ا من قبلها

  

وقد تعود تلك التطورات الكبرية يف االحصائيات املتعلّقة بنشاط الس  

  :إىل أحد عاملني أو إىل كليهما معا

انت موجودة بداية االستغالل الفعلي والتوظيف العملي إلمكانيات ك - 

ن إ، حبيث ما 1991جويلية 29املؤرخ يف  1991لسنة  64أصال يف القانون عدد 

توفّرت الظّروف املثلى لتوظيف تلك اإلمكانيات من خالل نشر ثقافة املنافسة 

وخري . وحتسيس األطراف ذات العالقة حىت انعكس ذلك على أداء الس

مع  2000الس بداية من سنة مثال على ذلك تطور نسق ورود القضايا على 

  .تنوع املسائل املطروحة واختالف القطاعات املشمولة ا

استحداث حاالت جديدة لتعهد الس أو تدعيم اختصاصات سابقة  - 

له وذلك أسوة مبا هو متاح لغريه من أعرق اهليئات القائمة على املنافسة يف 

وهو ما متّ مع . صاد السوقبلدان العامل ذات السبق يف األخذ بقواعد اقت

 60التنقيح الواقع إدخاله على قانون املنافسة واألسعار مبقتضى القانون عدد 

والذي أدخل من جهة مبدأ  2005جويلية  18املؤرخ يف و 2005لسنة 

االستشارة الوجوبية للمجلس خبصوص سائر النصوص القانونية ذات الصبغة 
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مل على املنافسة، وأقر للمجلس من جهة أخرى حبق الترتيبية وذات األثر احملت

  .التعهد التلقائي باملمارسات املخلّة باملنافسة

وبفعل العاملني املشار إليهما، تطور أداء الس وأصبحت املعطيات 

املتعلّقة بعدد امللفّات القضائية واالستشارية اليت ترد عليه، وبعدد القرارات 

عنه سنويا، ومبعدل الفترة اليت تقضيها هيئاته إلجناز ذلك، واآلراء اليت تصدر 

تقرب إىل حد بعيد من املعطيات اليت تتم مطالعاا ضمن التقارير الصادرة عن 

أعرق هيئات املنافسة يف العامل، مع دسامة يف األفكار ومتكّن من مفاهيم 

ع خصائص االقتصاد املنافسة وحسن تطويع للقواعد املتعارفة يف هذا اال م

الوطين وتفاصيل بعض مكوناته، مبا جلب للمجلس تقدير وإشادة اهليئات 

الدولية ذات الصلة وحفّزها على االنتباه لنجاح املقاربة التونسية يف جمال 

  .قانون وسياسة املنافسة

  

وال يعين ذلك، بأي حال من األحوال، أنّ األهداف اليت ترمي إليها 

دعم قانون املنافسة وإسناد اهليئات القائمة عليه قد حتقّقت الدولة من 

  . بأكملها، وال أنّ الس قد بلغ يف استغالل قدراته أقصى حدوده املمكنة

  

بل إنّ املعطيات املتعلّقة بنشاط الس باتت يف حاجة إىل النظر إليها من 

الداخلية، كما زوايا مغايرة بغاية مزيد الكشف عن هيكلة عمله وتفريعاته 

أصبح متعينا ختصيص موقع يف هذا التقرير لتحليل املعطيات اخلاصة بكلّ فرع 

من فروع النشاط القضائي واالستشاري للمجلس للبحث عن مصادر الثّراء 

ومزيد إظهارها ولتقصي اآلليات اليت مل يتم بعد استغالهلا على الوجه األمثل 

  .فعيلهاومن مثّة العمل على مزيد ت
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وضمن هذا السياق، تظهر احلاجة لتناول معطيات ذات داللة حتليلية 

فائقة األمهّية مثل أمهّية عدد العرائض الواردة من املؤسسات االقتصادية ومدى 

توفّق أصحاا يف ختطّي حاجز االختصاص وحسن توظيف مفاهيم املنافسة 

أمهّية الدور الذي  كذلك يسوغ التساؤل عن مدى. للدفاع عن مصاحلها

تلعبه باقي اجلهات اليت خول هلا القانون إمكانية رفع الدّعاوى إىل الس 

وتقييم املساعي اليت بذلت ملزيد حتسيسها بوجوب القيام بالواجب الذي أناطه 

كما أنه قد مر على إقرار حق التعهد التلقائي للمجلس ما يكفي . ا القانون

م اجلهد الواقع بذله يف هذا اإلطار ومدى توفّق أعضائه يف من الوقت لتقيي

اكتساب القدرة على معاجلة املعطيات وتنمية روح اليقظة اليت تسمح بالتنبه 

وفضال عن . إىل املمارسات الكامنة يف بعض القطاعات والتصدي هلا يف أواا

يا كلّ ذلك، أصبح اال متاحا للخروج ببعض االستنتاجات من القضا

املرفوعة إىل الس خبصوص القطاعات املعنية ا واملمارسات األكثر تواترا يف 

نظر الس ودالالا خبصوص هيكلة األسواق التونسية وحالة املنافسة فيها 

  .وحركية مكوناا

  

ومن جهة أخرى، فإنّ أمهّية العمل االستشاري للمجلس ودقّة ما يطلب 

خالصة دراسته ألغلب األسواق باتت تستدعي توقّفا منه يف بعض امللفّات و

عند بعض التقييمات ذات البعد العام، مثل تقييم اخلطوات الواقع قطعها على 

درب تفكيك التراخيص اإلدارية وتعويضها بكراسات شروط تنفيذا للربنامج 

يص املستقبلي لسيادة رئيس اجلمهورية القائم على جعل احلرية مبدأ والترخ

استثناء، وبناء تصور عام حلالة بعض القطاعات واملواد  اليت ال زالت تعرف 

قيودا على املنافسة وتقييم األثر الذي كان لتدخل الدولة فيها وما إذا كان 
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 ن مراجعة ذلك يف ضوء االرتفاع املتواصل الذي تعرفه أسعار بعض املواديتعي

باتت تلوح فيها بوادر أزمات متشابكة  األساسية باألسواق العاملية، واليت

  .   وبالغة التعقيد

  

وما يزيد من أمهّية تقييم واقع املنافسة ببالدنا على ضوء نشاط اهليئات 

 ه يتملة، هو أنة ذات الصرتيبية والتشريعيصوص التالقائمة عليها وواقع الن

  :ى حد سواءضمن سياق يبشر بكلّ اخلري للمجلس ولالقتصاد الوطين عل

  

فبالنسبة للمجلس ميهد هذا اجلهد ملزيد ترسيخ مكانته على املستوى  - 

الذي الدويلّ باعتباره إطارا حمتضنا لعمل املركز اإلقليمي لنشر ثقافة املنافسة 

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات تركيزه ببالدنا  جيري العمل على

كما . مع  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية تنفيذا لالتفاق املربمالتقليدية 

يساهم يف مزيد ترسيخ صورة بالدنا املعتربة قاطرة تروج لثقافة املنافسة ضمن 

واإلفريقي الفضاء العريب.  

أما بالنسبة القتصادنا الوطين، فال خيفى على أحد ما يعرفه من حركية  - 

وهذه االستثمارات . ات األجنبيةكربى وتسارع يف وترية جذبه لالستثمار

متأتية أساسا من مؤسسات مالية كربى حترص متام احلرص على جناح 

مشاريعها وتعتمد على شبكة من املستشارين ذوي القدرة على استقراء مناخ 

وإنّ اختيار تلك املؤسسات لبالدنا . االستثمار ورصد حظوظ النجاح ألعماهلا

باملزايا اليت توفّرها كواحة مستقرة وذات أثر جاذب ال خيرج عن كونه اعترافا 

  .وحمفّز لالستثمار فيها باملال والذّكاء
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وإنّ هذه الصورة الناصعة لبالدنا لتحتاج إىل أن نتعهدها باستمرار مبزيد 

وليس أقلّ يف ذلك من مزيد دعم منظومة املنافسة ببالدنا . من العناية والتطوير

رخيص املسبق يف احلاالت اليت بتخليص اإلدارة التة من رواسب نظام التونسي

متّ فيها التخلّي عن هذا النظام، وسحب نظام الرقابة الالّحقة على احلاالت 

اليت ال تستوجب مراقبة مسبقة لألنشطة االقتصادية، وتطوير اللّجوء إىل 

وط، مع التراتيب الفنية يف القطاعات اليت ال تستوجب إخضاعها لكراس شر

بيان احلدود الفاصلة بني هذين النظامني ضمن النصوص املتعلّقة بتنظيم أوجه 

  . مباشرة األنشطة االقتصادية

  

كما يتعين، ضمن نفس السياق، مزيد تطوير املفعول اجلاذب للبيئة 

 ة من خالل االلتفات أكثر إىل ما يتطلّبه املستثمر األجنيبونسية التاالقتصادي

كام لبعض تقنيات التعامل االقتصادي ذات اجلودة واملردودية العالية من احت

من ذلك حالة عقود . واليت ال زال القانون التونسي مينعها أو يتحفّظ عليها

االستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة األصلية واليت يكون من املفيد 

عض حاالت التمثيل ، شأا يف ذلك شأن بالتدرج يف سن إطار مالئم لتطويرها

التجاري احلصري اليت ينبغي إحكام التعامل معها والقبول ا مىت ثبتت هلا 

فائدة جينيها االقتصاد الوطين.  

  

علما وأنّ عمل الس مستقر على إبداء املرونة كلّما كانت أكثر خدمة  

ار أنها ألغراض التنمية مع التحرر من مجود النظرة لقواعد املنافسة باعتب

ليست غاية يف حد ذاا وإنما جمرد وسيلة لبلوغ النماء االقتصادي والرفاه 

سات . االجتماعيلس إىل عدم مصادمة رغبة املؤسوهلذه الغاية حتديدا سعى ا
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االقتصادية التونسية يف التركّز واالجتماع يف كيانات كربى وأقر مشاريع 

ما ثبت له أنّ ذلك هو السبيل األوحد االندماج اليت عرضت عليه كلّ

لتمكينها من جماة واقع املنافسة العاملية احملتدمة وكلّما تعززت مشاريع 

التركيز املعروضة عليه مبوازنة مفيدة للمنافسة من جهة كفالتها فائدة 

ضة لقطاعات من االقتصاد الوطين ا أوما تقنيللمستهلك أو تقد.  

  

ريه مما هو مضمن بقرارات الس وآرائه الصادرة خالل وذا املنحى وغ

، يربز دور هذه املؤسسة القائم على معاضدة جهد الدولة الرامي 2007سنة 

إىل مزيد حتسني أداء االقتصاد الوطين وتطوير مناخ األعمال وصيانة السوق 

تعويدها على ومحاية آلياا مع حتسيس املؤسسات الوطنية مبزايا املنافسة و

التقيد الصارم بقواعدها مبا يضفي على أدائها  مزيدا من النجاعة ويؤهلها 

  .  خلوض غمار املنافسة العاملية دومنا خشية من تداعياا عليها
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        تقييم نشاط المجلستقييم نشاط المجلستقييم نشاط المجلستقييم نشاط المجلس

        
 اقضائي املفّ ثالثونملفا من بينهم مثانية وسبعني  ترسيم 2007شهدت سنة 

ثالثة بزيادة ، أي املفا استشاريأربعة و أربعون  و و أربع ملفات تعهد تلقائي

ويالحظ أنّ عدد امللفات  .2006 خالل سنة ةسجلاألرقام املعلى  ملفات
وهو مؤشر يدلّ على  2006قريب من العدد املسجل سنة  2007املسجلة سنة 

عقد جملس املنافسة خالل نفس السنة يآته كما . استقرارامللفات املسجلة
ثالثة وسبعني امة والدوائر القضائية ـستشارية املتمثلة يف اجللسة العالوا القضائية
  :كما يبينه اجلدول التايل جلسة

 
تطور نشاط الس خالل السنوات اخلمس األخرية: 1اجلدول   

 

  2002  2003  2004  2005  
  

2006  2007  

I  - لة78  75  43  34  24  26  امللفات املسج  

  الدعاوى -
  ملفات التعهد التلقائي -

11  
-  

9  
-  

19  
-  

33  
-  

22  
3  

30  
4  

  44  50  10  15  15  15  اإلستشارات     -     

II – 74  73  52  33  34  28  اجللسات  

III – 74  68  35  27  26  20  و األرا ء  القرارات  

 القرارات -

  التلقائي قرارات التعهد  -

8  
-  

11  
-  

10  
-  

24  
-  

20 
3  

22  
4 

  48  45  11  17  15  12  األراء  -     
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و يستخلص من اجلـدول املدرج أعاله أنّ عدد امللفات القضائية املسجلة 
يف املائة  يف حني أنّ عدد امللفات اإلستشارية قد تراجع بنسبة  36قد تطور بنسبة 

وأنّ عدد اآلراء و القرارات الصادرة عن الس  2006يف املائة مقارنة بسنة  12
و متّ تسجيل أربع . يف املائة 7يف املائة و  10على التوايل بنسبة  2006تطور سنة 

  . ملفات تعهد تلقائي
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        القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

        اإلختصاص القضائياإلختصاص القضائياإلختصاص القضائياإلختصاص القضائي

لس رساملفّثالثون م بكتابة اا قضائي تولّت و و أربعة ملفات تعهد تلقائي
أربعة ملفات عشرين دعوى و اثنني و البت يفاملنافسة لس  تانالقضائي تانالدائر

  .2007تعهد تلقائي خالل سنة 

اليت املسجلة و عدد القضايا  عدد القضايا التايل تطور ويبني الرسم البياين 
  :2007 إىل غاية سنة 2002وقع البت فيها خالل الفترة املمتدة من سنة 

 

يف ارتفاع مطرد و  يستنتج من الرسم البياين أعاله أن عدد الدعاوىو 
أنّ عدد القرارات الصادرة عن الس رغم تطوره بقي أقل من عدد امللفات 
املسجلة مما يستخلص منه و جود خمزون من امللفات القضائية يف طور 

ديسمرب  31وجتدر اإلشارة إىل أنّ خمزون امللفات القضائية إىل غاية . التحقيق
و البقية هي  2006فات تعود إىل سنة مل 9ملفا منها  36هو يف حدود  2007

  .2007ملفات سجلت سنة 

0

5

10

15

20

25

30

35

ت
�3
��
 ا�
4د
%

ا��ارات ا�����ت ا�����رّ��

ا�!�ارات 8 11 10 24 20 22

ا����3ت ا6 "��5رّ��  11 9 19 33 22 30

2002 2003 2004 2005 2006 2007
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معدل املدة اليت يستغرقها البت يف القضايا ال يزيد عن مع املالحظة أنّ  
مثانية أشهر ونصف وهي مدة ميكن التقليص فيها عندما يتسنى للمجلس اإلعتماد 

ات حمين معطيات وإحصائينة ودقيقة عن يف التحقيق على بنك معلومات يتضم
كما أنّ مدة الفصل يف القضايا مدعوة إىل  وضعية املؤسسات املتعاملة بالسوق

  .التقلّص أكثر مىت متّ إجناز برنامج اإلنتدابات اجلديدة اليت يعتزم الس القيام ا

بالس خالل سنة  املر مسةحجم امللفّات القضائية كما يستنتج أيضا أن 
أكرب و رقم ـوهمنها أربعة ملفات تعهد تلقائي،  ملفّا 34د هو يف حدو 2006

مع املالحظة وأنّ االرتفاع يف عدد القضايا  .2006من الرقم املسجل سنـة 
يعزى إىل تلقّي الس ستة قضايا من وزير التجارة  2007املرفوعة سنة 

  .والصناعات التقليدية

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

 :املتعلق باملنافسة واألسعار كالتايلو 1991جويلية  29املؤرخ يف 

  2007عدد و مصدر امللفات املسجلّة سنة : 2جلدول ا

 

  23 قتصاديةالاملؤسسات ا 

  1 اهلياكل النقابيةاملنظّمات و 

  6 الوزير املكلف بالتجارة

  4  التعهد التلقائي

باجلدول أعاله  الحظ من خالل توزيع الدعاوى حسب املصدر و املبينةيو
املؤسسات  وه 2007سنة املرفوعة خالل عاوى للد يأن املصدر الرئيس
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يليها الوزير املكلف بالتجارة بنسبة  يف املائة 77حوايل  بنسبة قدرها اإلقتصادية
 .يف املائة 20قدرها 

 لها القانون لرفع الدة اجلهات اليت أها بقيها مل ترفع  ىعاوأمخالل فإن
، سوى قضية واحدة من طرف اإلحتاد التونسي للصناعة و التجارة 2007سنة 

  .وثالثة ملفات تعهد ما الس تلقائيا

 توزيع الدعاوى املرسمة خالل الفترة املمتدة من كما يبين اجلدول التايل
حسب القطاع اإلقتصادي الذي نشب بشأنه  2007إىل غاية سنة  2002سنة 
 :الرتاع

  توزيع امللفات القضائيةحسب القطاع: 3اجلدول 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  القطاع

  7  10  6  3  5  7  الصناعي

  10  5  9  3  1  1  التجاري

  13  10  18  13  3  3  اخلدمات

  30  25  33  19  9  11  اموع

 

 2007من هذا اجلدول أنّ الدعاوى املرفوعة خالل سنة  و يستخلص
يف املائة  33يف املائة وقطاع التجارة بنسبة  43تتوزع على قطاع اخلدمات بنسبة 

  .يف املائة 24وقطاع الصناعة بنسبة 

، إلحدى عشر قضيةمن اخلوض يف أصل النزاع بالنسبة  الس متكّن و
مثلما يستخلص  من أصل اثنني وعشرين دعوى بت فيها منها باإلدانةستة نتهت إ

 :اجلدول التايلذلك من 
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  امللفات القضائية اليت بت فيها: 4جلدول ا

  السوق املرجعية  عدد القضية  املنطوق

  خدمات اإلتصال  61121  

  الزيوت النباتية  61120  

  حفّاظات الرضع انتاج وتوزيع  61109  

  صناعة معجون الطماطم  71137  

  كراء السيارات  71139  عدم االختصاص

  خدمات تركيب شبكات الكهرباء و اهلاتف و  اإلعالمية  5190  

  خدمات التكوين و اإلستشارات القانونية  51105  

  طفاء احلرائقإصفقة عمومية للتزود بآالت   5193  

  قطع غيار السيارات  71138  

  خدمات إعالمية  61122  رفض الدعوى شكال

  تذاكر الطريان  61114  ختلي العارضة عن الدعوى

  خدمات االشهار الربيدي دون عنوان  5195  

  الشحوم املعدنية  5189  

  ورق الكرافت املعد لصناعة أكياس الكرافت  61107  رفض الدعوى أصال

التكوين يف اخلدمات املتعلقة باإلستشارات و الدرسات و   61111  
  مجيع ااالت

  اهلاتف اجلوال الرقمي  61110  

  اآلالت الكهرويدوية  51102  

  الصحف و الدوريات الصادرة باخلارج  61125  

  زيوت حمركات السيارات  71136  اإلدانة

  الدعاية و اإلشهار بواسطة سيارات األجرة  61127  

  صفقة عمومية للتزود باملواد الغذائية   6117  

  سوق األغطية النسيجية  51103  

بعة ملفات خالل أما بالنسبة مللفات التعهد التلقائي فقد نظر الس يف أر
من القانون عدد ) جديد( 11وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  2007 سنة
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و املتعلق باملنافسة و األسعار، مثلما  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64
  :هو مبين باجلدول التايل 

 

  
 كما جتدر املالحظة من خالل الرسم البياين التايل الذي جيسم مآل

 2007إىل سنة  2002الس خالل الفترة املمتدة من سنة  الدعاوى املرفوعة أمام
خالل السنوات يف ارتفاع ملحوظ  أن امللفات اليت وقع النظر فيها يف األصل

لمتدخلني اإلقتصاديني مبجال لالست األخرية وهو ما ميكن تفسريه بإملام أكثر 
  .املنافسة
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  السوق املعنية  عدد القضية  املنطوق

  املراسالت القصرية  -  604  التعهد تلقائيا

  بيع تذاكر الطريان -          706  

  سوق القروض العقارية -          707  

  طباء املمارسة احلرةأحتديد أتعاب  -  605  عدم التعهد تلقائيا
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 50 نسبة  2007سنة  خالل امللفات اليت وقع النظر فيها يف األصلبلغت 
ات املرفوضة لعدم امللفّبلغت نسبة يف املائة من جمموع القضايا يف حني 

  .يف املائة 41 اإلختصاص 
  

ويبين اجلدول التايل املمارسات املخلة باملنافسة اليت وقعت ادانتها من 
افراط : حسب التصنيف النموذجي التايل 2007طرف جملس املنافسة خالل سنة 

عية تبعية اقتصادية، اإلتفاق يف استغالل مركز هيمنة، افراط يف استغالل وض
  .األسعار مفرطة اإلخنفاضو

 
 

  4  هيمنة افراط يف استغالل مركز

  2  افراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية

  0  اإلتفاق

  0  األسعار مفرطة اإلخنفاض

ضمن احلاالت اليت آنتهى فيها يالحظ و يتبين من اجلدول أعاله أنه 
املبنية على ثبوت القرارات ، فإنّ نسبة  2007الس إىل اإلدانة خالل سنة 

يف  %  66.66اإلستغالل املفرط لوضع هيمنة على السـوق وصلت إىل حدود 
فراط يف استغالل وضعية تبعية إلااملبنية على القرارات حني تأيت يف املرتبة املوالية 

  . يف املائة 33.34بنسبة  وذلك اقتصادية

إىل صنف أكرب هو  مىت علمنا أنّ املمارستني املشار إليهما تنتميان معاو
املعروف يف الفقه باإلفراط يف السيطرة، فإنّ االرتفاع املتزامن لنسبة كلّ منهما 
ينطق باحلركية اليت تشهدها األسواق االقتصادية ببالدنا، ونزوع بعض املؤسسات 

وهو ما يدعو إىل مزيد االنكباب على هذه . العاملة فيها إىل التفرد والسيطرة
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وعلى النظام  ناوهلا مبا هو الزم من احلزم حفاظا على حرية املنافسةالظّاهرة وت
  . العام اإلقتصادي

سلّط جملس املنافسة خطايا مالية تتعلق خبمسة ملفات قضائية من مجلة  
علما وأنّ . ألف دينار 280قدرها اجلملي  2007خالل سنة إدانة ستة ملفات 

وى ارتفاع الغرامات اليت حتكم ا هذه املبالغ وإن كانت ال تتميز بنفس مست
جمال املنافسة، إالّ أنّ ذلك يعود إىل األمهّية يف هيئات شبيهة يف البلدان اليت سبقتنا 

اليت يوليها الس لدوره التثقيفي والبيداغوجي من خالل ما تتضمنه القرارات 
خالفة ليس الصادرة عنه من مبادئ، حبيث أنّ التشدد عند عقاب املؤسسات امل

عفاء إلبعد من أولويات الس بدليل اكتفائه يف بعض القضايا بإقرار اإلدانة مع ا
  . من اخلطية
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        القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني

        اإلختصاص اإلستشارياإلختصاص اإلستشارياإلختصاص اإلستشارياإلختصاص اإلستشاري    
  

لسنة  60تدعم الدور اإلستشاري لس املنافسة بصدور القانون عدد 
املؤهلة لطلب  الذي وسع من دائرة اجلهات 2005جويلية  18املؤرخ يف  2005

  .أضاف حاالت جديدة من اإلستشارات الوجوبيةإستشارة الس و

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

واملتعلق باملنافسة  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد 
ف بالتجارة، أن يستشري جملس املنافسة حول مشاريع واألسعار للوزير املكلّ

  .باملنافسة عالقةالنصوص التشريعية ويف كل املسائل اليت هلا 
  
 مات املهنية والنقابية وهيئات املستهلكنيلمنظّلالفصل املذكور  خولكما 

ف الوزير املكلّ بواسطة جارةوغرف الصناعة والت القائمة بصفة قانونية
و اهليئات التعديلية القطاعية بصفة مباشرة، استشارة الس يف  ارةــبالتج

  .املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة
  

 مبادرة علىاإلستشـارات اإلختيارية اليت ينظر فيها الس يتوقف حجم و
وهي نفس اجلهات املؤهلة للتقاضي أمام  ،ذلك احلقاجلهات اليت منحها القانون 

  .و اجلماعات احمللية الس، بآستثناء املؤسسات اإلقتصادية
  

لسنة  60، فقد أضاف القانون عدد إلستشارات الوجوبيةبالنسبة لأما    
من قانون املنافسة و األسعار صورة أخرى من ) جديد( 9للفصل  2005
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منه على أنّ  3اإلستشارات الوجوبية، حبيث أصبح هذا الفصل ينص يف الفقرة 
 ةالنصوص الترتيبي جملس املنافسة يستشار وجوبا من قبل احلكومة حول مشاريع

اليت دف مباشرة إىل فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو 
 370قد صدر األمر عدد و  .تضع قيودا من شأا أن تعرقل الدخول إىل السوق

واملتعلق بضبط إجراءات و صيغ  2006فيفري  3 املؤرخ يف 2006لسنة 
  .االستشارة الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية

  
، مبوجب التعديل عمليات التركيز االقتصاديكما أصبح الترخيص يف     

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

 
اإلتفاقات و املمارسات وعالوة على ذلك فقد متّ اإلبقاء على إخضاع     

منافع على  ةو آقتصادي ةتقني ةضرور متثّل باملنافسة لكنها اليت متس و تدر
املكلّف بالتجارة بعد استشارة جملس املنافسة  ، إىل ترخيص الوزير نياملستعمل
  .وجوبا

  
ختيارية فإن إويف كل احلاالت ومهما كانت طبيعة االستشارة وجوبية أم     

لس غري ملزم وال يقيد اجلهة اليت طلبتهالرأي الذي يبديه ا .  
  

     املسجلةامللفات عدد : تطور العمل اإلستشارين الرسم البياين املوايل يبيو
من سنة  األخرية سنواتاخلمس  عدد اآلراء اليت أبداها جملس املنافسة خالل و

  :  2007إىل سنة   2002
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 2007املدىل ا خالل سنة  اآلراءويتبين من الرسم البياين أعاله أنّ عدد 
و بزيادة سبعة  2006بزيادة ثالثة أراء مقارنة بسنة رأيا أي أربعون مثانية وهو 
 2006و يعزى هذا التطور املهم خالل سنيت  .2005ثالثني رأيا مقارنة بسنة و
املؤرخ يف  2006لسنة  370إىل صدور األمر عدد  2005مقارنة مع سنة  2007و
صيغ االستشارة الوجوبية لس واملتعلق بضبط إجراءات و 2006فيفري  3

املعدل الذي تستغرقه مع املالحظة أن  .املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية
  .ستشاري هو يف حدود شهر واحدادراسة كل ملف 

  
يستنتج منه  وويكشف اجلدول التايل تـوزيع اآلراء حسب املوضـوع، 

كراسات الشروط ما زالت تنفرد باملرتبة األوىل من اإلستشارات وهو ما أن 
لتنظيم بعض يفسر بتمادي السلط العمومية يف انتهاج هذه الوسيلة كأداة مثلى 

  .نشطة اإلقتصادية والعدول تدرجييا عن نظام التراخيص اإلداريةاأل
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و جتدر اإلشارة  إىل أنه عالوة على النصوص الترتيبية و كراسات الشروط   
اليت واليت تندرج ضمن االستشارات الوجوبية حول مشاريع النصوص الترتيبية 

دف مباشرة  إىل فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع 
قيودا من شأا أن تعرقل الدخول إىل السوق فإنّ الس سجل كذلك مخسة 
ملفات استشارية و جوبية تتعلق ثالثة منها بالتركيز االقتصادي واثنان 

اقتصادية متثل ضرورة تقنية و نافسة لكنهاباملمارسات و االتفاقات اليت متس بامل
  .  تدر منافع على املستعملنيو
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عن سابقاا مبزيد من تنوع املادة النزاعية املعروضة على  2007متيزت سنة 
نظر الس، سواء من حيث القطاعات املشمولة ا أو طبيعة املمارسات املثارة 
فيها أو ما اقتضاه الفصل فيها من اعتماد نظريات ومبادئ مما مل يسبق إقراره أو 

  .االجتهاد فيه
  

املادة املعروضة على اهليئات احلكمية للمجلس وإنه لغين عن البيان أنّ ثراء 
يعود أساسا إلفالح السياسة املتوخاة منذ سنوات والقائمة على نشر ثقافة 
املنافسة بغاية التكشف تدرجييا على حميط متمكّن من مبادئها، صادق يف 

وقد أفاد ذلك يف عرض . االحتكام لقواعدها، راسخ فيه التمكّن من آلياا
ل بالغة التنوع واقتضى من الس إرساء مبادئ فقه قضائية جديدة ختص مسائ

مسائل خمتلفة مثل كيفية تقدير الصفة للقيام ومدى جواز تقسيم السوق املرجعية 
ووجود أطراف يف حالة هيمنة على سوق مرجعية مع إفراطهم يف استغالل تلك 

  .من املبادئ املستحدثةالوضعية يف سوق مرجعية خمتلفة إىل غري ذلك 
  

وإمجاال ميكن القول أنّ التمعن يف القضايا اليت خاض الس يف أصلها 
  :أربع مالحظات يثري 2007خالل سنة 
خالفا للسنتني الفارطتني اليت مل يتعهد فيهما الس بأية قضية  -

 يف 2007موضوعها تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض، فقد نظر الس خالل سنة 
  .أربع قضايا عرض فيها هذا الصنف من املمارسات

تواصل نظر الس يف قضايا يتعلّق موضوعها بإتفاقات حصرية مل حترز  -
على موافقة الوزير املكلّف بالتجارة ، رغم أنّ قانون املنافسة واألسعار مل يعد 

 يفرد هذه املمارسة مبوقع مستقلّ ضمن  2005جويلية  18منذ تنقيحه يف 
  . منه 5األصناف احملضورة طبقا للفصل 
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تعهد الس بقضايا تتعلّق مبخالفات اقتصادية وحاالت منافسة غري  -
ولئن أقر الس مبدئيا إختصاصه بالنظر فيها ، إالّ انه رفض اجلانب األوفر . نزيهة

لها منها ألنّ حجم العمليات املشتكى منها كان يف كلّ مرة من الضآلة مبا جع
 ا العامة وعلى توازوق املرجعيية املنافسة يف السأثري على حروهو يف . عدمية الت

املقابل مل يعترب تلك املخالفات ذات تأثري على السوق إال يف مناسبة واحدة عندما 
  .صدرت عن طرف حيتلّ مركز هيمنة على السوق

الس بالنظر يف  تعلّق األمر تقريبا يف ثلث القضايا اليت تعهد ا -
ممارسات تتعلّق باإلفراط يف استغالل مركز هيمنة على السوق وباإلفراط يف 

علما وأن هناك روابط بني هذين الصنفني من . استغالل وضعية تبعية اقتصادية
املخالفات الذين مييل جانب من الفقه إىل مجعهما يف صنف أكرب هو اإلفراط يف 

  .   السيطرة
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        األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم

        اإلختصاصاإلختصاصاإلختصاصاإلختصاص
 

رغم انقضاء ما يزيد عن مخسة عشر سنة من إحداثه، ما زال الس يف   
حاجة إىل ضبط حدود اختصاصه ومعايريه وتبصري املتقاضني ا، وذلك خاصة 
يف ضوء تعهده مبمارسات عدمية التأثري على املنافسة حالة كوا تتعلّق مبحض 

نافسة غري النزيهة وتقليد عالمات الصنع نزاعات أطراف خاصة م حاالت امل
وإن كان فصل القول يف اختصاص الس من . واملخالفات االقتصادية املختلفة

عدمه يتم عادة بقدر من السهولة، ويكفي للحسم فيه الرجوع إىل فقه القضاء 
أنه  ، إالّ أنّ تلك ليست صورة عامة وال غالبة، بدليل)الفقرة األوىل  (السابق 

قضايا تطلّبت من جهد أعضائه قدرا غري  2007عرضت على الس خالل سنة 
يسري واستوجبت الغوص يف تفاصيل دراسة السوق ومعطياا واإلمعان يف حتليل 
مركز األطراف بالسوق متهيدا للقول يف اية املطاف بعدم اختصاص الس 

ديدا لتوضيح منهج الس يف ويفيد الوقوف عند هذه القضايا حت. بالنظر فيها
  ).الفقرة الثّانية ( تقصي حدود اختصاصه 

  

الس يكتفي للحسم يف مسألة اختصاصه مبا أقره يف قضايا   - الفقرة األوىل

  : سابقة

  
عدم اختصاصه بالنظر يف قضايا  2007أقر جملس املنافسة خالل سنة 

وقد متّ ذلك منه يف مسائل . عرضت عليه، وذلك استنادا إىل فقه قضائه السابق
تبين أنها ختص حاالت املنافسة غري النزيهة وتقليد عالمات الصنع وقيام املشتري 

ومن  .العمومي مبناسبة ضبط احتياجاته باعتماد شروط تنال من مبادئ املنافسة
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جهة أخرى أقر الس اختصاصه بالنظر يف النشاط الذي تتعاطاه اجلمعيات مىت 
  .سى بعدا اقتصاديااكت

  

 :عدم اختصاص الس بنظر حاالت املنافسة غري النزيهة/  1

 
استقر عمل جملس املنافسة على اعتبار أنّ نظره ال يشمل حاالت املنافسة 
غري النزيهة اليت ختص عالقات املؤسسات االقتصادية فيما بينها وال ينصرف أثرها 

وأساس ذلك تفرقة أقامها الس منذ بداية عمله بني . إىل النيل من توازن السوق
افسة غري النزيهة اليت ينجر عنها فقط مساس احلالة الغالبة اليت تشمل صور املن

باحلقوق واملصاحل الذّاتية لألطراف ويرجع النظر فيها جلهة القضاء العديلّ، وبني 
صورة خاصة م احلاالت اليت يثبت فيها أن لتلك املمارسات أثر على توازن 

نة على السوق وسري املنافسة فيها وذلك مىت صدرت عن منشأة حتتلّ مركز هيم
السوق املعنية ا، وهي الصورة اليت تربر لوحدها عقد االختصاص لس 

  . املنافسة
  

يف  2007جويلية 26الس يف قراره الصادر بتاريخ  ذكّروضمن هذا اإلطار 
من قانون ) جديد( 9بأنّ اختصاصه ينحصر طبقا للفصل  5190القضية عدد 

املنافسة واألسعار يف احلاالت اليت يثبت فيها أن ما تأتيه مؤسسات اقتصادية من 
األعمال أو السلوك ينال من توازن السوق أو خيل بسريها العادي حسب قاعديت 
العرض والطلب، أما حاالت املنافسة غري الرتيهة واليت ال ترقى إىل مستوى التأثري 

ملرجعية بأكملها فال نظر فيها لس املنافسة بأي وجه من على توازن السوق ا
  .الوجوه
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مثّ تفحص الس يف تلك القضية أصل الرتاع بني الطرفني فوجده منحصرا 
يف ما يدعيه القائم بالدعوى من كون املدعى عليه كان وكيال لشركة راجعة إليه 

واإلعالمية وأنه قد سعى إىل وخمتصة يف تركيب الشبكات الكهربائية واهلاتفية 
ها التجارية وتوظيف تلك املعطيات ملنافستها من خالل راستغالل علمه بأسرا

استهداف حرفائها وعقد عقود املناولة مع غريها واحلصول على عقود ملفات 
وبناء على ذلك انتهى إىل أن ما يتمسك به املدعي . كانت بطور اإلجناز لفائدا

و حمض تصرفات مؤسسات اقتصادية يف عالقاا فيما بينها، وعلى فرض ثبوته ه
وأنه طاملا مل يثبت أن تصرفات املدعى عليه كانت ذات تأثري على توازن السوق 
املعنية بالرتاع وال على حسن سريها فإن النظر فيها يكون موكوال حملاكم احلق 

  .العام دون سواها ، وقضى بناء على ذلك بعدم االختصاص

                                                    

رفعها إليه مكتب  51105كما تعهد الس بدعوى رسمت حتت عدد 
احلجرة التونسية األملانية للصناعة والتجارة  ضد خمتص يف تقدمي االستشارات

عن موضوعهما االجتماعي  ومجعية أجنبية للمتقاعدين ناسبا إليهما اخلروج
وإتيان نشاط اقتصادي من خالل تقدمي االستشارات القانونية واخلدمات 

  .والتكوين والشراكة والتصرف يف املشاريع والنشر واإلرشاد وإجناز الدراسات

 2007نوفمرب 1وقد ذكر الس يف قراره الصادر يف هذه القضية بتاريخ 
دعى عليهما يندرج يف نطاق حاالت املنافسة غري أن ما تعيبه املدعية على امل

الشريفة وخرق أحكام قانون اجلمعيات وأنه مل يربز من التحقيق ارى يف 
القضية أي عنصر من شأنه أن جيعل األعمال املثارة ذات تأثري على توازن السوق 

انون من ق) جديد(5املرجعية أو تشكّل ممارسات خملّة باملنافسة على معىن الفصل 
  .املنافسة واألسعار، وقضى بناء عليه برفض الدعوى لعدم االختصاص
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يف  2007نوفمرب 1كما تبنى الس ذات املوقف يف قراره الصادر بتاريخ 
خبصوص شكاية رفعتها إليه مؤسسة اقتصادية ضد موظّفة  61121القضية عدد 

دثت شركة خاصة ا سابقة عندها مبقولة أنها استقالت من عملها لديها وأح
ملنافستها وحتويل حرفائها باعتماد الوسائل امللتوية وباستعمال أجهزة وبرامج 

  .املدعية مما تسبب هلا يف تدهور وضعيتها االقتصادية

وذكر الس يف هذه القضية أيضا أنه وبصرف النظر عن مدى صحة      
فإنه مل يثبت  ،وجهة احلرفاء األفعال املنسوبة إىل املدعى عليهما خبصوص حتويل

من التحقيق ارى يف القضية وال من األوراق املظروفة بامللف أن تلك األعمال 
. قد أضرت بالتوازن العام للسوق املرجعية أو كان من شأا املساس بآليتها

ا ال تندرج ضمن احلاالت موخلص إىل أن املمارسات املنسوبة إىل املدعى عليه
املنافسة واألسعار، وقضى تبعا لذلك قانون من  5املنصوص عليها بأحكام الفصل 

  .ختصاصبرفض الدعوى لعدم اال
    

 27وأكّد الس موقفه املذكور يف قضية أخرى صدر فيها حكمه بتاريخ 
وقد تعلّقت وقائع هذه القضية بدعوى تقدمت  .71139حتت عدد  2007ديسمرب

ا شركة لكراء السيارات ضد  إحدى منافساا من أجل املساس بسمعتها 
التجارية والسعي إىل استقطاب حرفائها من خالل مراسلتهم قصد عرض 
خدماا عليهم وإعالمهم بأن املدعية لن تعد متثّل شبكة أجنبية معروفة يف جمال 

  .شبكة بالسوق التونسيةكراء السيارات وأنها هي اليت أصبحت متثّل تلك ال

سوق كراء وبعد أن ضبط الس السوق املرجعية بأن حصرها يف 
تلك من املدعية واملدعى عليها أن نصيب كلّ من ، وتبين له السيارات السياحية

مدى  يفظر لنخلص إىل أنه ال حاجة ل، %0,7و %2,2السوق هو على التوايل 
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للمدعية صحة األفعال املنسوبة إىل املدعى عليها خبصوص تشويه السمعة التجارية 
أن تلك األعمال قد أضرت بالتوازن العام للسوق املرجعية أو كان طاملا مل يثبت 

 .من شأا املساس بآلياا

 

كما طبق الس نفس املوقف على حاالت اعتماد أسلوب اإلشهار 
. 2007ديسمرب 27بتاريخ  61120حكمه يف القضية عدد  الكاذب مثلما يظهر من

مؤسسة تتولّى االتجار يف  بدعوى تقدمت ا    وقد تعلّقت وقائع هذه القضية
 مغلوطإشهاري  نشرها إلعالنالنباتية ونسبت فيها إلحدى منافساا  لزيوتا
 اصمة تفيدوقيامها بتركيز معلّقات إشهارية بشوارع العاجلرائد التونسية  إحدىب

 .أن الزيت الذي تنتجه قد متّ اختياره منتوج السنة

  
ويف تناوله للدعوى أوضح الس أن ما تعيبه املدعية على املدعى عليها 

 117يندرج يف نطاق حاالت املنافسة غري الشريفة وخرق أحكام القانون عدد 
واملتعلّق حبماية املستهلك والقانون  1992ديسمرب  07املؤرخ يف  1992لسنة 
واملتعلّق بطرق البيع واإلشهار  1998جوان  2املؤرخ يف  1998لسنة  40عدد 

من التحقيق ارى يف القضية أي عنصر من شأنه أن له وحني مل يربز . التجاري
 5جيعل األعمال املثارة تشكّل ممارسات خملّة باملنافسة على املعىن الوارد بالفصل 

 . من قانون املنافسة واألسعار، قضى برفض الدعوى لعدم اإلختصاص) جديد(
 

  

  :عدم اختصاص الس بنظر النزاعات املتعلّقة بتقليد عالمات الصنع/  2

دأب الس يف احلاالت اليت عرضت عليه خبصوص تقليد عالمات 
سوق أنّ الصنع على نفي اختصاصه كلّما مل يثبت من ملف القضية ودراسة ال
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. تلك املمارسة كانت ذات تأثري على توازن السوق املرجعية وحسن سري آلياا
ولذلك فإنه مل حيد عن موقفه املذكور حني عرض عليه نفس األمر يف القضية 

  .2007ديسمرب 27الصادر فيها قراره بتاريخ  71137عدد 
 

شركة خمتصة يف وقد تعلّق األمر يف هذه القضية بشكاية تقدمت ا 
الصناعات الغذائية طلبت فيها مؤاخذة منافسة هلا من أجل تقليد عالمتها 
الصناعية املوضوعة على علب حلفظ الطّماطم املصبرة واملسجلة لدى املعهد 

وقد متسكت املدعية بأنّ املدعى عليها . القومي للمواصفات وامللكية الصناعية
تيبها واالستعمال املتماثل للصورة واخلط سعت من خالل تشابه األلوان وتر

  .واحلجم إىل جعل املستهلك ال يفرق بني العالمة املرسومة على علبة كلّ منهما
  

وجوابا على ذلك انتهى الس إىل نفي اختصاصه بالنظر يف املسألة سالكا 
  :إىل ذلك سبيلني

صرت على فبين من جهة أنّ أن آثار وأهداف املمارسة موضوع الدعوى اقت -
أطراف الرتاع ومل تنعكس على التوازن العام للسوق وال على حسن سريها 

  .حسب القواعد العادية اليت حتكمها
واملتعلّق  2001أفريل  17املؤرخ يف  2001لسنة  36كما نبه إىل أن القانون عدد  - - - - 

حبماية عالمات الصنع والتجارة واخلدمات أوكل إختصاص النظر القضائي يف 
 .الناشئة عن تقليد العالمة التجارية إىل جهاز القضاء العديل الرتاعات

  
وميكن اإلشارة ضمن نفس السياق إىل القرار الذي أصدره الس 

وذلك خبصوص دعوى أقامتها لديه  71138حتت عدد  2007ديسمرب 13بتاريخ 
مؤسسات خمتصة يف بيع قطع غيار السيارات باجلملة ضد شركة عاملة يف نفس 
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اال بدعوى أنّ هذه األخرية ممثّلة ملؤسسة خمتصة يف توزيع قطع غيار السيارات 
على غري أنه لوحظ تعمدها اقتناء قطع غيار غري أصلية " بيجو"احلاملة لعالمة 

أساس أا قطع غيار أصلية تابعة للعالمة املذكورة وبأمثان ال تتماشى مع ما هو 
  .معمول به بالسوق

  
ه للدعوى اعترب الس أا تدخل يف باب الغش التجاري ويف تكييف

واإلضرار باملستهلك  تعد بالتايل  خمالفات اقتصادية يرجع أمر تتبعها إىل قضاء 
احلق العام، غري أنه ذكّر أيضا مبا استقر عليه عمله من اعتبار أن املخالفات 

مبدئيا عن مرجع نظره االقتصادية وحاالت املنافسة غري الرتيهة وإن كانت خترج 
، إال انه ميكن أن يتعهد ا حصرا شريطة أن يثبت أن األطراف اليت أتتها حتتل 
مركز هيمنة اقتصادية مبا تكون معه املمارسات املذكورة ذات تأثري على آليات 

  . السوق وتوازا وذات مساس حبرية املنافسة بوجه عام
  

ا من السوق املرجعية املتمثّلة يف سوق بيع وبالتمعن يف حصة املدعى عليه      
قطع غيار السيارات التابعة للعالمة املشار إليها أعاله تبين للمجلس أنها ال 

من مجلة ما يتم توزيعه بواسطة الشبكة التابعة للعالمة ويف  %11تتجاوز نسبة 
ت تلك باعتبار جمموع قطع غيار السيارا %7كلّ األحوال ال تتجاوز نسبة  

  .العالمة اليت يتم توزيعها بالسوق التونسية
  

ل مركز هيمنة على السوق ال حتتوطاملا ثبت للمجلس أنّ املدعى عليها 
فقد اعترب  أنّ األفعال املنسوبة إليها ، وبقطع النظر عن ثبوا، ال املعنية بالنزاع 

من ) جديد(5الفصل  ترقى إىل مرتلة املمارسات املخلة باملنافسة مثلما ضبطها
  .قانون املنافسة واألسعار، وقضى بناء عليه بعدم االختصاص



 35

ديسمرب  27كما طبق الس نفس التمشي يف القرار الصادر عنه بتاريخ 
خبصوص دعوى تعلّقت يف جانب منها بتعمد  61110يف القضية عدد  2007

بعض املوزعني بالتفصيل ألجهزة اهلاتف الرقمي اجلوال ممارسة البيع دون الكلفة 
  .احلقيقة عند التوريد

تندرج ضمن حاالت إعادة البيع  ولئنفقد ذكّر الس أنّ  هذه الوضعية 
يت يشملها املنع للمنتوجات على حالتها بسعر دون السعر احلقيقي لشرائها ال

إالّ أنها ال تصبح ممارسة من قانون املنافسة واألسعار، ) جديد( 26الوارد بالفصل 
من قانون املنافسة واألسعار إالّ ) جديد(خملّة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس 

مىت شكّلت استغالال مفرطا ملركز اهليمنة الذي تستأثر به مرتكبتها تلك يف 
ترمي مبوجبها إقصاء مؤسسة أو عدة مؤسسات من السوق أو السوق املعنية و

  .احليلولة دون دخول أخرى إليها

وبتطبيق ذلك على صورة احلال انتهى الس إىل أنّ املدعى عليها ليست 
سوى موزع بالتفصيل وأن حجم تعاملها يف سوق اهلاتف الرقمي اجلوال ال 

لسوق املرجعية، واعترب أنّ ذلك يغين عن يسمح هلا بأن تتبوأ مركز الريادة داخل ا
النظر يف املخالفة االقتصادية املنسوبة إليها باعتبار أن تلك املخالفة وإن ثبتت ال 
ميكن أن ترقى إىل مرتبة املمارسات املخلة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس 

  .من قانون املنافسة واألسعار) جديد(
   

النزاعات اليت ختص حتديد احتياجات  يف نظرللعدم اختصاص الس  -  3

املشتري العمومي:  

 مستقلّ وخمتص ن يف واقع البلدان اآلخذة بوجود قضاء إداريإنّ املتمع
النزاعات اإلدارية، يعلم إىل أي حد يؤثّر ذلك يف مواقف جمالس  يف نظرالب
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ذا املعىن و. املنافسة كلّما عرضت عليه ممارسات تنسب إىل أطراف عمومية
فإنّ آليات ومعايري حتديد اختصاص القضاء اإلداري ليست فقط تلك اليت 
تقتصر على النظر يف فصله عن اختصاص القضاء العديلّ، وإنما يتعين إسنادها 

قضاء إلغاء، (مبعايري تنظّم سبل فصل بعض فروع اختصاص احملكمة اإلدارية 
كمة املذكورة مع جملس املنافسة عن أوجه نظر تتقامسها احمل) قضاء كامل

وهلذه الغاية دأب جملس . مبقتضى ما هلما من مرجع نظر يف قضايا املنافسة
املنافسة عند تعهده باملمارسات املنسوبة إىل الذّوات العمومية على التمييز بني 

  :صورتني
 الصورة اليت تتعاطى فيها اجلهة اإلدارية نشاطا اقتصاديا يف االنتاج أو -

إسداء اخلدمات، ويف هذه احلالة فإنها ترتّل مرتلة املؤسسة االقتصادية 
ثبت ارتكاا إلحدى  مىتوختضع لرقابة الس الذي ميلك مؤاخذا 

  .املمارسات املخلّة باملنافسة
الصورة اليت يقتصر فيها تدخل الذّات العمومية على تنفيذ نصوص  - 

يف مرفق عام أو اتخاذ أعمال مرة من خالل التدخل يف إطار تصرآ
سلطانية، وهي صورة ال حتتمل بأي حال من األحوال عقد 

ومىت أخلّت جهة اإلدارة بقواعد . االختصاص بشأا لس املنافسة
املنافسة بوصفها عنصرا من عناصر تقدير مشروعية أعماهلا فإنّ النظر 

عاة طبيعة يف ذلك موكول للمحكمة اإلدارية دون سواها مع مرا
 .تصنيف املنازعات املأخوذ ا أمامها

 
 1ومل يتخلّف الس عن تأكيد هذا املوقف مبناسبة حكمه بتاريخ 

وقد تعلّق األمر يف هذه القضية بشكاية وردت .  5193عدد  حتت 2007نوفمرب
من أجل قيامها مبمارسات خمالفة لقواعد على الس ضد شركة اتصاالت تونس 
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الشرعية مبناسبة نشرها لطلب عروض القتناء وتركيب وتشغيل أنظمة املنافسة 
  . لالستشعار واإلطفاء اآليل للحرائق

  
وقد جاء يف الدعوى أنّ الشركة املذكورة وبعد أن اشترطت يف البداية من 
أصحاب العروض اعتماد تكنولوجيا قائمة على نظام إطفاء يف شكل شحنة 

ألغت الصفقة، وعوضتها بطلب عروض ثان متكونة من أمالح البوتاسيوم 
اشترطت فيه نظام إطفاء يعتمد مادة غاز معينة ذات عالمة جتارية تعرف حتت 

مربرة ذلك بتعودها استعمال هذا النوع من الغازات كنظام "  FM 200"اسم 
  .إطفاء حلماية الفضاءات اليت تأوي مراكزها لالتصاالت

  
القضية إقصاًءا لباقي العالمات التجارية اليت وإزاء ما رأت فيه املدعية يف 

 64من القانون عدد ) جديد(تنشط يف امليدان وخمالفة ملقتضيات الفصل اخلامس 
واملتعلق باملنافسة واألسعار، أجاب  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة 

  : الس مبا يلي

أنّ مرجع نظره يتحدد مبدى تأثري العمل أو التصرف املتنازع بشأنه على  -
التوازن العام للسوق وحرية املنافسة فيه، حبيث أن اختصاصه ال يكون قائما إالّ 
مىت كانت تلك األعمال تندرج يف نطاق املمارسات املخلة باملنافسة على املعىن 

  .سة واألسعارمن قانون املناف) جديد( 5الوارد بالفصل 
أن الذّات العمومية عند حتديد حاجياا دف إبرام صفقة عمومية ال تتعاطى  - 

نشاطا اقتصاديا يتعلق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات بل إنها تقوم بأعمال 
والتصرف اليت تنظمها نصوص تشريعية  تندرج ضمن اختصاصات التسيري
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ورة فإنّ األمر خيرج عن اختصاص  ومذكرات داخلية ، ويف هذه ةوترتيبيالص
             .جملس املنافسة

 

جملس املنافسة يعلن اختصاصه بالنظر يف املمارسات املنسوبة إىل  – 4

  :اجلمعيات عندما تباشر نشاطا اقتصاديا
 61111حتت عدد  2007أفريل 12تعهد الس يف حكمه الصادر بتاريخ 

بدعوى رفعتها إليه الغرفة النقابية الوطنية ملؤسسات الدراسات واالستشارات 
والتكوين ضد مجعية أجنبية ذات مصلحة مشتركة بسبب ما عابته عليها من 
إضرار بسوق اخلدمات واالستشارة من خالل ما دأبت على إتيانه من نشاط 

وقد متسكت املدعية بأنّ تستر . املساعدة الفنية واالستشارة بالسوق التونسية
املدعى عليها بكون نشاطها جماين يف غري طريقه ضرورة أنّ املؤسسات التونسية 
املنتفعة خبدماا تتكفّل مبصاريف تنقّل و إقامة أعضائها وتدفع هلا مسامهات مالية 

  . ذات بال فضال عن كثافة عدد عملياا بالسوق التونسية
  

ى ذلك دفعت اجلمعية املدعى عليها بعدم خضوعها ملرجع نظر و جوابا عل
جملس املنافسة متمسكة بأنها مجعية ذات هدف غري رحبي وأنّ ما تتقاضاه من 
معلوم جزايف من املؤسسات املنتفعة خبدماا ال يعدو أن يكون مسامهة يف 

هم واقعامصاريف تنقّل اخلرباء املعتمدين لديها وهو دون ما تكلفة مهام .  
  

ويف تناوله هلذا الدفع حبث الس يف طبيعة املدعى عليها وما إذا كانت 
حائال دون اختصاصه كما خاض يف عنصر املقابل للعمليات اليت يقوم ا 

  .منتسبوها بالبالد التونسية
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فبخصوص النقطة األوىل بين أنّ طبيعة املدعى عليها كجمعية ذات هدف 
حتول دون اختصاصه ضرورة أنّ مفهوم املؤسسة االقتصادية ال يتحدد غري رحبي ال 

من زاوية قانون املنافسة وفقا ملعايري قانونية وإنما يتم االستناد فيه إىل معايري 
اقتصادية مبا جيعله يستوعب كافّة صور الشركات والتنظيمات و التجمعات وسائر 

لنظر عن طبيعتها القانونية وشكلها أو الذوات اخلاصة والعامة و ذلك بصرف ا
  .موضوعها أو األهداف املنصوص عليها ضمن قانوا األساسي

  
وخبصوص املسألة الثّانية ربط الس اختصاصه باحلالة اليت يثبت فيها أن 
اجلمعية تتقاضى مقابال خلدماا و ذلك بقطع النظر عن طبيعة ذلك املقابل و ما إذا 

  .املصاريف كان يغطّي كافّة
  

وتأسيسا على ذلك خلص الس إىل أنه طاملا ثبت أنّ اجلمعية املدعى عليها 
تقدم خدمات مبقابل لغري املنخرطني فإنها تغدو من وجهة نظر قانون املنافسة 
مؤسسة اقتصادية وأقر اختصاصه بالنظر يف القضية، وإن كان رفضها بعد ذلك 

ةأصال بسبب ضآلة حجم العمليوق املرجعيا بالس ات اليت قامت.  
  

الس خيوض بعمق يف دراسة السوق املرجعية تأسيسا  -الثّانية الفقرة 

  :حلكمه بعدم االختصاص يف القضية 

  
تطرأ للمجلس صور وحاالت يثري فيها األطراف لديه ممارسات خترج مبدئيا 
عن جمال اختصاصه، إما بسبب كوا جمرد خمالفات اقتصادية أو لتعلّقها بسلوك 

ريفة أو مباشرة بعض املهن دون وجه حقمنذ . املمارسة غري الش لس أقرغري أنّ ا
ممارسات خملّة باملنافسة مىت ثبت أنّ هلا  سنوات أنّ تلك احلاالت ميكن أن تشكّل
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صدرت عن مؤسسات حتتل مركز هيمنة  أوتأثريا على توازن السوق وسري آلياا 
  .اقتصادية
  

وهذا املوقف، وإن كان ينم عن حرص الس على درء كافّة أشكال 
عليه  املساس بآليات السوق، إالّ أنه أصبح يتطلّب منه أالّ يكتفي عندما تعرض
وإنما . احلاالت املذكورة أعاله بتفحص طبيعتها للقول بعدم اختصاصه بشأا

صار لزاما عليه يف كلّ مرة أن يتناول السوق املرجعية ومكانة أطراف النزاع منها 
  .بالدرس حىت يتسنى له اجلزم بانعدام أي أثر هلا على املنافسة

  
ما متّ بيانه بالفقرة السابقة وذلك يف ولئن كانت هذه العملية تتم بيسر مثل

كلّ احلاالت اليت يتبين فيها ضآلة حجم وتأثري األفعال املشتكى ا، فإنها تكتسي 
يف بعض الصور صعوبة خاصة وذلك بالنسبة لألسواق اليت يكون واقع املنافسة 

نّ أطرافا فيها هشا أو حساسا إما حبكم طبيعتها أو هيكلتها أو وجود شبهة على أ
 .اقتصادية حتتلّ مركز هيمنة عليها

  
يف القضية  2007أوت 9ويعترب القرار الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 

خري جتسيد ملقدار اجلهد املتعين بذله يف قضايا معينة قبل القطع بعدم  61109عدد 
  .  االختصاص بالنظر فيها

  
تها مؤسسة خمتصة يف صنع وقد تعلّق األمر يف هذه القضية بدعوى رفع
من أجل تنظيمها لعبة إشهارية وتوزيع حفّاظات الرضع ضد شركة منافسة هلا 
وذلك على أساس أنّ هذا  ،مع جعل املشاركة فيها مشروطة بشراء املنتوج
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 62الصنيع خيلّ بقواعد وشروط تنظيم األلعاب التروجيية كما جاء ا القانون عدد
  .املتعلّق باأللعاب التروجييةو 2002جويلية  9املؤرخ يف  2002لسنة 

 

وجوابا على دفع من نائب املدعى عليها بعدم اختصاصه احلكمي، أكّد 
وإن كانت خترج عن دائرة نظره إذا كان أثرها الس أنّ املخالفات االقتصادية 

ته أن تشكل يف اآلن ذامقتصرا على حد اإلضرار بأطراف النزاع، إالّ أنها ميكن 
ثبت كلّما نتج عنها مساس بآليات السوق أو توازا أو  ممارسات خملّة باملنافسة

عندما تصدر  وأنّ ذلك األمر يتحقق ،على حرية املنافسة فيها اهلا تأثري أنّ
املخالفات املشار إليها عن طرف يكون يف مركز هيمنة اقتصادية بالسوق 

  .املرجعية

البحث يف اختصاصه يف مثل هذه الصور وذا املعىن أقر الس بأنّ 
ألنه  ،هيمنة اقتصاديةيتوقّف على معرفة ما إذا كان الطّرف املدعى عليه يف حالة 

ويف هذه احلالة فقط ترتقي املخالفات االقتصادية املنسوبة إليه إىل مرتبة 
  . املمارسات املخلّة باملنافسة

الس يف دراسة  ويف سبيل التحقّق من وجود الشرط املذكور خاض
إنتاج حفاظات الرضيع غري القابلة لإلستعمال ألكثر من مرة، مبينا مزايا سوق 

كما بين أنها . هذا املنتوج وخصائصه ومكوناته وأوجه استعماله ومسالك توزيعه
اخلاصة حبفاظات الرضيع وتعرض إىل تعد سوقا تنافسية نظرا لتعدد العالمات 

سات املختصة يف إنتاجها وإىل نصيب كلّ منها وإىل حجم الواردات من املؤس
  .هذا املنتوج ونظامه الديواين

وبعد أن أفصح الس عن منهجه يف تقصي وضع اهليمنة االقتصادية 
والقائم على البحث يف جمموعة من املؤشرات كنصيب املؤسسة املشتكى ا من 
السوق املعنية وتفوقها على منافسيها من حيث أساليب التوزيع وشهرة العالمة 



 42

يات السوق، بدأ يف وقدرا على تنويع منتوجاا وفرض شروطها والتحكم يف آل
  . تناول تلك املؤشرات واحدا بعد اآلخر

 

فبدأ الس مبكانة املدعى عليها بالسوق من خالل الوقوف عند تطور 
الشركات الناشطة يف سوق إنتاج حفاظات  بقيةمبيعاا ومقارنتها حبصص 

غري أنه مل يظفر بعنصر حاسم يفيد يف بيان . الرضيع بالنسبة للفترة املعنية بالنزاع
أنها تتقاسم حصص سوق إنتاج حفاظات حقيقة مركز املدعى عليها، إذ تبين له 

من  %1الرضيع مع املدعى عليها وأنّ حصص الشركات املتبقية ال تتعدى الـ
  .السوق املرجعية

  

وأمام ضعف مؤشر حصة السوق وعدم كفايته لتحديد مدى أمهية نفوذ 
املدعى عليها على سوق حفاظات الرضيع، انتقل الس إىل البحث يف مؤشر 

أنّ األسعار املعمول ا من قبل أسعار البيع املطبقة من طريف النزاع، والحظ 
ظا من األسعار املعمول ا من قبل الشركة املدعى عليها كانت أكثر اخنفا
  .من الترفيع يف  حصتها من السوقهذه األخرية املدعية، وتبين له أن ذلك مل مينع 

من أهم العناصر احملددة لعملية وبالنسبة ألمهّية العالمة التجارية املعتربة 
اصة باملدعية والعالمة شراء املنتوج، تبين للمجلس أنّ كلّا من العالمة التجارية اخل

  .التجارية الراجعة للمدعى عليها حتضيان تقريبا بنفس درجة الشهرة

وألنّ التوزيع يعد من العناصر الرئيسية للتسويق، فقد تناوله الس أيضا 
وتأكّد له أن حفاظات الرضيع الراجعة لكلّ من املدعية واملدعى عليها تعرف 

ك التوزيع التقليدية والعصرية مثل املساحات الكربى تواجدا مكثفا بأغلب مسال
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وحمالت بيع املواد الصحية والدكاكني واملغازات والصيدليات وأما تتفوقان يف 
  .هذا اال على حفاظات الرضيع احلاملة للعالمات التجارية األخرى

 فرعا من املنتوجات الصحي ة وانطالقا من أنّ منتوج حفاظات الرضيع يعد
املتنوعة اليت ينتجها طرفا النزاع، وباعتبار تقارب احلصة الراجعة إىل كلّ منهما، 
ونظرا إىل أنّ النفوذ الذي تستمده أي مؤسسة غالبا ما يكون راجعا أيضا إىل 
تعدد منتوجاا وتواجدها يف أكثر من سوق، فقد عمل الس على مقارنة 

غري أنه وجدمها . الصحية بوجه عامحصص كل من الشركتني يف سوق املواد 
  .متقاربتني يف هذا اال أيضا دون سبق حاسم إلحدامها على األخرى

 رات الواقع استعراضها آنفا، مروبناء على نتيجة حبثه يف مجلة املؤش
فأوجزه يف . الس إىل تقدمي جوابه على مسألة االختصاص املعروضة عليه

  . مهعنصرين ومهد ما خلالصة حك

ال يكفي امتالك حصة السوق األكرب الحتالل مركز   :العنصر األول -
ألنّ ذلك املركز ال يتحقق إال مىت كانت املؤسسة قادرة . هيمنة على السوق

على فرض شروطها والتحكم يف آليات السوق و التأثري اجلذري على وضعية 
اخلضوع إىل ضغوط املتعاملني فيها والتصرف وفقا إلرادا املنفردة دون 

 . السوق ومتطلباا

مىت أتاحت هيكلة السوق أن يتقاسم حصصها طرفان ،  :العنصر الثّاين -
ومىت مل يثبت سعيهما لتوحيد النفوذ الحتالل مركز هيمنة مجاعي ، فإنه 
ينجر عن ذلك حتما أن يكون نفوذ كل منهما يف تلك السوق حمدودا، حبيث 

رفني املتنافسني فيها حبرية مطلقة يف إختاذ قراره وتتأثّر ال حيضى أي من الطّ
حصة كلّ منهما مبا يصدر من تصرف عن الطّرف املقابل مبا يقتضي إعتباره 

  .معطى أساسيا يف حتديد سياساته التجارية
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طاملا تبين أنّ املدعى عليها ال تتمتع مبركز هيمنة يف سوق حفّاظات  :اخلالصة -
لك يغين عن النظر يف مجلة املخالفات االقتصادية املنسوبة إليها الرضيع، فإنّ ذ

باعتبار أنّ تلك املخالفات، وإن ثبتت، ال ميكن أن ترقى إىل مرتبة املمارسات 
  .املخلّة باملنافسة، ويكون مآل الدعوى الرفض لعدم اختصاص هذا الس
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        القسم الثّانيالقسم الثّانيالقسم الثّانيالقسم الثّاني

        اإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءات
  

 

إنّ القضاء الذي يباشره جملس املنافسة قضاء من صنف خاص، وذلك 
راجع من جهة إىل طبيعة الدور املوكول إليه يف محاية النظام العام االقتصادي 
وردع اإلخالالت بآليات السوق وحسن توازناا، ومن جهة أخرى إىل كون 

تابعا جلهاز القضاء الس يعترب حبكم النص احملدث له هيكال قضائيا خاصا 
قة لدى جملس املنافسة خترج عن جمرى . اإلداريذا املعىن فإنّ االجراءات املطبو

ما اعتاد األطراف االحتكام إليه من قواعد يف سائر نزاعام، فضال عما يناط به 
من دور حركي يلعبه املقررون لديه عند تكليفهم بالتحقيق يف القضايا مبقتضى 

  . اءات املعمول ا أمامه من نوع االجراءات االستقصائيةكون االجر

غري أنّ هذه اخلصوصية ال تلقى يف بعض احلاالت سبيلها إىل فهم أطراف 
لذلك ترى أنّ الس قد . اخلصومة أو من ينوم يف اخلصام يف مادة املنافسة

اهلامة اليت مجلة من املبادئ االجرائية  2007ضمن قراراته الصادرة خالل سنة 
  .يتعين الوقوف عندها وحتليل مضامينها

وما جيمع بني هذه املبادئ هو انها تكرس من الس جا خاصا يراعي 
طبيعة الدور املوكول إليه، سواء تعلّق األمر بالنظر يف مطالب التخلّي الواردة عليه 

من حقوق لألطراف أو بضبط إجراءات التحقيق وما يتصل ا ) الفقرة األوىل ( 
  ).الفقرة الثّالثة ( أو بتقدير صفة القيام لديه ) الفقرة الثّانية ( 
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منهج جملس املنافسة يف تقدير مطالب التخلّي الواردة  - الفقرة األوىل

  :عليه

وردت على جملس املنافسة ضمن القضايا احملكوم فيها خالل سنة 
وما مييز مطلب الطّرح . ىثالثة مطالب للطّرح أو التخلّي عن الدعو 2007

عن مطلب التخلّي هو أنّ األول خالفا للثّاين يتيح للمدعي إعادة القيام من 
  .جديد مع شرط احترام اآلجال

وقد استجاب الس لطلب الرجوع يف الدعوى يف مناسبتني ورفضه يف 
الثّالثة، األمر الذي يدعو إىل الوقوف عند سبب هذا االختالف يف املوقف 

  .وبيان سلطات الس يف تناول املطالب الواردة عليه يف هذا املعىن

والواقع أنّ اعتراف الس لنفسه حبق تقدير مدى جواز قبول مطالب 
الرجوع يف الدعاوى أمر غري جديد عليه، وسبق له إقراره يف عديد القرارات 

محاية النظام العام وسبب ذلك راجع إىل طبيعة الدور املوكول له يف . السابقة
االقتصادي، حبيث أنه مىت تعهد بالدعوى فإنه يتناوهلا باستقالل عن طلبات 
املدعي وموضوعها وأسانيدها وميد نظره إىل السوق املعنية بالنزاع برمتها دون 
توقّف على ما متّ اللّجوء إليه بشأنه كما ال حيفل بأي طلب يتقدم به صاحب 

  .قا للرجوع فيهاالدعوى الح

ولو تعين التعبري عن املعىن املتقدم بعبارات أوضح جلاز القول بأنه مثلما أنّ 
قرار حتريك الدعوى  ليس شأنا خاصا باخلصوم يف ضلّ متتع الس بصالحية 
التعهد التلقائي باملمارسات املخلّة باملنافسة، فإنّ قرار الرجوع يف الدعوى ليس 

وإنما يعود أمر البت . تقلّ اخلصوم بتقديره على ضوء مصاحلهم الذّاتيةشأنا يس
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فيه للمجلس وله أن يقبل مطالب الطّرح أو التخلّي مىت تبين انعدام وجود أو 
  .تأثري املمارسة املشتكى منها أو اضمحالل أثرها من السوق املرجعية يف القضية

  :الوارد عليهجملس املنافسة يقبل مطلب التخلّي /  41

الصادر فيها قراره  61122وقد كان ذلك شأن الس يف القضية عدد 
واليت تعلّقت وقائعها بطلب تقدمت به مؤسسة تونسية  2007ديسمرب 27بتاريخ 

خمتصة يف صنع مواد النكهة املستخدمة يف بعض مشتقّات احلليب ضد شركة 
غري مشروعة وخملّة باملنافسة متثلت يف  أجنبية بدعوى قيام هذه األخرية مبمارسات

االستيالء على حرفاء املدعية بطرق غري مشروعة وسرقة وثائقها وإتالف قاعدة 
  .البيانات املتعلقة بالربامج اإلعالمية لنشاطها

صراحة عن طلبها  أعربت فيهتقدمت املدعية بتقرير  ففي هذه القضية
الس على عناصر جدية تفيد وجود وملّا مل يعثر . الرامي إىل طرح القضية

معطيات تربر متاديه يف النظر يف الدعوى فقد قبل الطّلب الوارد حني وجده 
  .                      صرحيا وصادرا ممن له الصفة

وكذلك كان األمر يف قرار صادر عن الس يف نفس التاريخ حتت عدد 
61114 ا اجلامعة الت متة لوكاالت األسفار خبصوص دعوى تقدونسي

والسياحة ضد جمموعة من شركات الطّريان بدعوى ضلوعها يف اتفاق خملّ 
  .باملنافسة خبصوص حتديد مقدار العمولة الراجعة لوكاالت األسفار

تيب االترففي هذه القضية بررت املدعية مطلب التخلّي عن الدعوى بكون 
اإلجراء يتخذ مبوافقة الشركة الوطنية وهي  املعمول ا دوليا تقتضي بأن مثل هذا

بالنسبة لقضية احلال اخلطوط اجلوية التونسية ، وبأنه طاملا انضمت هذه األخرية 
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إىل تيار ختفيض العمولة مبقتضى قرار اختذ فإنّ القضية املرفوعة ضد الشركات 
  .األجنبية أضحت ال مربر هلا

  
عوى كيفما ضبطها ويف تقديره ملطلب التخلّي، مل جيد الس يف حميط الد

أطراف التقاضي ما يوجب عليه التمادي يف النظر فيها، وقرر بناء على ذلك 
  . قبول مطلب التخلي ملّا وجده صرحيا وحمرزا على موافقة كل أطراف الرتاع

  

  :مطلب التخلّي ال مينع الس من مواصلة النظر يف الدعوى/  2

إنّ من خصائص التقاضي يف مادة املنافسة أنّ الس ال يهدف إىل محاية 
املصاحل الشخصية لألطراف بقدر سعيه إىل محاية النظام العام االقتصادي وردع 

وذا . املمارسات اليت ختلّ بالسري العادي للسوق وتنال من حرية املنافسة فيها
يف تقدير ما لألطراف من وزن يف الدعوى بعد املعىن فإنه ال ينبغي املبالغة 

حتريكها، ذلك أنّ جملس املنافسة ميلك مواصلة النظر يف القضية حىت مىت توصل 
   . األطراف إىل حلّ ينهي آثارها بينهم

ويف هذا السياق يترتّل املوقف الذي عبر عنه الس يف القضية عدد 
وتتلخص وقائع هذه . 2007اي م 15اليت صدر فيها حكمه بتاريخ  71136

شركة خمتصة يف توزيع السيارات احلاملة لعالمة معروفة بواسطة القضية يف قيام 
مراسلة إلكترونية مبطالبة وكالئها باستعمال زيت معين من زيوت السيارات 
كانت تتولّى توزيعه من خالل شركة تابعة هلا مع اعتبار ذلك من ضمن العناصر 

ومل . د حتديد سياسة الصيانة و الضمان املتعلّقني بالعالمة املذكورةاملعتمدة عن
يكن هذا السلوك لريضي املدعية بوصفها تنشط يف توزيع نوع آخر من زيوت 
السيارات باعتبار أنّ حمتوى ذلك البالغ قد محل مالكي السيارات احلاملة للعالمة 
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عة إليها  ألنّ ذلك كان من املذكورة على العزوف عن استعمال الزيوت الراج
شأنه أن خيرجهم من دائرة االنتفاع خبدمات الضمان و خدمات ما بعد البيع 
. الذين توفّرمها املدعى عليها سواء يف ورشاا أو يف ورشات وكالئها املعتمدين

 ارات يعدن من زيت السية بأنّ فرض نوع معيعية يف هذه القضيكت املدوقد متس
و صرحيا لقواعد املنافسة طاملا أنه ال ميكن للمدعى عليها بأي حال  خرقا واضحا

من األحوال أن تفرض على املستهلك نوعا معينا أو عالمة جتارية معينة و إنما 
  . ميكنها فرض مواصفات حمددة لزيت السيارات

 
ر وما يشد االنتباه يف هذه القضية هو أنّ املدعية ما لبثت أن أدلت بتقري

وهو ما . طلبت فيه طرح القضية بناء على وقوع صلح بينها و بني املدعى عليها
مثّل مناسبة للمجلس للتذكري مبوقفه القائم على عدم تأثّر نظره مبطالب الرجوع 
يف الدعاوى املرفوعة لديه مىت تبين أنّ املمارسات املعروضة على أنظاره قد 

عية قبل الرجوع فيها أو تقدمي مطلب الطّرح قلّصت من املنافسة يف السوق املرج
  .بشأا

  : ولتلخيص هذا املوقف ميكن القول أنه يرتكز على معادلة ثالثية األبعاد
  
أنّ الدور املوكول لس املنافسة يف محاية النظام العام االقتصادي   -أ  

تية وصيانة آليات السوق ينأى به عن أن يكون جهازا حيمي املصاحل الذّا
للمؤسسات االقتصادية أو أن يتقيد باألثر الذي يكون لسلوك بعضها على البعض 

  .اآلخر
  

أنّ قانون املنافسة ليس جماال للصلح أو التنازل و ذلك كلّما ثبت  -ب 
أنّ مؤسسة اقتصادية قد أتت من السلوك أو املمارسات ما تؤثّر به على السري 
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تقييد التعامل فيها خالل فترة معينة مبا ينايف  العادي للسوق، أو كان من نتائجه
  .حرية املنافسة و السري العادي لقاعدة العرض و الطلب

  
أنّ من خصائص التقاضي يف مادة املنافسة أنه ال يبقي على دور  –ج 

كبري لألطراف يف الرتاع ذلك أنهم ومبجرد رفعهم األمر إىل جملس املنافسة، فإنه 
ا تقيد باألطراف أو باألسباب موضوع الرتاع برمتها دومنيتعهد بالسوق 

  .الطلباتو
  

وانطالقا من هذه املعادلة انتهى الس إىل أنّ مطلب طرح القضية املقدم 
إليه ال مينعه من التمادي يف النظر فيها، وإىل أنّ مبادرة املدعى عليها بتصحيح 

ر يف األثر الذّي كان للممارسة التي وضعها مبا يتالءم مع املنافسة ال مينع من النظ
  .أتتها إبان العمل ا على السوق املرجعية

  

  :منهج جملس املنافسة يف تقدير صفة القيام لديه: الفقرة الثّانية

إنّ الدور الذي يلعبه جملس املنافسة يف صيانة النظام العام االقتصادي وطبيعة 
نزاعات اخلواص ال يؤثّر فقط على اإلمكانية نزاع املنافسة الذي يسمو عن حمض 

املتاحة لألطراف للرجوع يف الدعاوى بعد تعهد الس ا، بل أنه يوسع أيضا 
من دائرة األطراف املقبول منها االحتجاج لديه من املمارسات املخلّة بالسري 

املعرقل العادي للسوق أو من األفعال اليت حيتمل انطواؤها على ذلك األثر 
  .للمنافسة
وقد أفصح الس عن هذه امليزة لصفة القيام لديه وذلك مبناسبة حكمه   

أنّ " الذي جاء يف إحدى حيثياته  2007أوت 9بتاريخ  5195يف القضية عدد 
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الصفة يف التقاضي هي الدافع أو احلافز للقيام بالدعوى وهي تعبري عن وضعية 
دعواه، غري أنّ تقديرها ليس واحدا يف خمتلف أنواع حيتج ا املدعي للقيام ب

القضايا بل يتم وفقا لطبيعة الدعوى وموضوع النزاع وكون املصلحة املراد 
  ."الدفاع عنها فرعا من قاعدة أمشل ذات مساس بالنظام العام

والواقع أنّ هذه ليست املرة األوىل اليت يفصح فيها الس عن موقفه من 
ير صفة القيام لديه، فقد سبق له تضمني نفس احليثية يف قراره الصادر كيفية تقد
غري أنّ موقفه املعبر عنه يف القرار . 4171يف القضية عدد  2005جوان 2بتاريخ 

كان أوضح وأثره أبلغ يف قبول القيام من طرف ما  2007أوت 9الصادر بتاريخ 
عليه القواعد اليت جيري عادة  كان ميكن قبول دعواه من هذه الناحية لو طبقت

  .تطبيقها حلكم تلك املسألة
  

ولبيان موقف الس وجب توضيح خصوصية هذه القضية من حيث 
  .موضوعها واألطراف القائمة ا

  
انطلقت هذه القضية بشكاية رفعتها مؤسسة خمتصة يف عمليات االشهار 

تطبيق أسعار مفرطة  الربيدي دون عنوان ضد مؤسسة منافسة هلا من أجل
ونشري إىل أنّ النشاط املتنازع بشأنه يتمثّل يف القيام بإيصال مطبوعات . االخنفاض

إشهارية تروج للمنتوجات الراجعة للمؤسسات االقتصادية الراغبة يف ذلك إىل 
ضمن خدمات  وهي تدخل. شرائح اجتماعية معينة لقاء مثن يتم االتفاق عليه

إحدى الطرق املعتمدة من قبل املؤسسات اإلقتصادية  باشر باعتبارهاالتسويق امل
إضافة إىل اإلشهار التلفزي واإلذاعي، كأسلوب للّتسويق يرمي إىل التعريف 

  .ممكن من املستهلكني احملتملني دباملنتوجات وإىل استقطاب أكرب عد
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ية يف وقد أثري تساؤل يف هذه القضية خبصوص مدى أحقّية الشركة املدع
مزاولة نشاط اإلشهار الربيدي دون عنوان أصالة وحلساا اخلاص ودون 
االستعانة مبصاحل الربيد التونسي، ذلك أنّ هذا األخري دفع بأنه وحده املخول له 
القيام ذه العمليات بالبالد التونسية طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية سارية 

ا إليصال املراسالت املفعول، وأنّ املد ةعية حني استحدثت لنفسها شبكة خاص
االشهارية إىل أصحاا تكون مباشرة لنشاط ال حق هلا فيه ومن مثّة ال تكون هلا 

  .صفة للقيام لدى الس

هل تتمتع املدعية : وذا املعىن فإنّ السؤال الذي طرح على الس هو التايل
الربيدي دون عنوان حلساا اخلاص أم أنّ املشرع قد  حبق مباشرة نشاط اإلشهار

  .جعله حكرا على الديوان الوطين للربيد

النشاط الربيدي بوجه عام  وجوابا على ذلك، انطلق الس من تعريف
املتعلق و  1998جوان  02املؤرخ يف  1998لسنة  38كيفما ورد بالقانون عدد 

جمموعة خدمات تتعلق جبمع ونقل وتوزيع " فبين أنّ املقصود به هو الربيد،مبجلة 
املراسالت الصادرة عن أشخاص طبيعيني أو معنويني واملرسلة إليهم أو إىل غريهم 
داخل البالد أو خارجها ما عدا ما وقع حتجريه مبقتضى هذه الّة أو بقوانني 

   ".خاصة أخرى

ط الربيدي بوجه عام تتوزع إىل أقسام، كما الحظ الس أنّ خدمات النشا
وحبث خلدمات اإلشهار الربيدي عن موقع ضمن أحدها، فوجده داخال ضمن 
" اخلدمات الربيدية األساسية، التي عرفها الفصل الثاين من جملّة الربيد بأنها

خدمات تندرج ضمن النشاط الربيدي وتتمثّل يف معاجلة املراسالت اليت ال يفوق 
ا الكيلوغرام الواحد وميكن أن تكون رسائل شخصية أو مطبوعات أو رزما وز

  ".أو طرودا
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وخبصوص اخلدمات الربيدية األساسية حتديدا بين الس أنّ الفصل    
السادس من جملّة الربيد اقتضى جواز ختصيص متدخل له صفة مؤسسة عمومية 

وتطبيقا لذلك الفصل متّ إحداث لتأمينها على كامل تراب اجلمهورية، وأنه 
لسنة  1305الديوان الوطين للربيد وإسناده هذه اخلدمات مبقتضى األمر عدد 

املؤرخ  2003لسنة  1536واملنقّح باألمر عدد  1998جوان  15املؤرخ يف  1998
  .2003جوان  25يف 

                       

انفراد الديوان الوطين غري أنّ املدعية نازعت يف ذلك القول وأنكرت 
للربيد بإسداء اخلدمات الربيدية األساسية مبقولة أنّ حترير اخلدمات الربيدية هو 
مطلب عاملي وأورويب باألساس، وأنّ التوجه العام يف تونس يسري حنو اخلوصصة 

  .وفتح القطاعات االقتصادية كافّة أمام املبادرة الفردية 
  

لس ختليص هذه املسألة مما يكتنفها من الغموض لذلك كان لزاما على ا
واقتضى منه األمر الرجوع إىل األعمال التحضريية اخلاصة مبجلّة الربيد، وحتديدا 

 1998ماي  06جواب وزير املواصالت آنذاك على تساؤالت النواب جبلسة 

ة من التوجه العام يف العامل هو حنو خوصصة جمموع:" والذي جاء فيه ما يلي
بالنسبة للخدمات األساسية عموما تتم عن طريق مؤسسات . اخلدمات اإلضافية

عمومية يف الوقت احلاضر و يف جلّ الدول و إن كان يف بعض الدول مثل أوروبا 
الشمالية متّ التخصيص مبا يف ذلك اخلدمات األساسية، حبيث ميكن القول أنه 

سيقع ختصيص  6نس و هذا ما جاء به الفصل بالنسبة للخدمات األساسية يف تو
مؤسسة عمومية ملباشرة مثل هذه اخلدمات و تأمينها يف خمتلف أحناء اجلمهورية 

وبالنسبة للمؤسسات نظرا لنوعها األساسي وأمهيتها بالنسبة للمواطن 
  ".                                    االقتصادية
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    ع قد سارت دون وبناء على ذلك خلص الس إىل أنّ إرادة املشر
ريب حنو ختويل الديوان الوطين للربيد وحده حق القيام باخلدمات الربيدية 

  .وأنّ املدعية ال متلك أي حق يف مباشرة ذلك النشاطاألساسية 
  

وهذه اخلالصة، على أمهيتها، مل تكن كافية حلسم مشكل صفة القيام 
: وإنما كانت متهد لسؤال آخر كان يتعين اجلواب عليهاملطروح على الس، 

طاملا ثبت أنّ املدعية ال متلك احلق يف مزاولة النشاط املذكور وأنها توجد يف 
وضعية غري مطابقة للقانون، هل يتاح هلا حتريك الدعوى لدى الس دف 

فسة، وخاصة مىت التشكّي من منافس هلا بغاية محله على االنضباط لقواعد املنا
ثبت أنّ ذلك الطّرف قد اختار خالفا هلا مباشرة النشاط على النحو الذي ميليه 

  القانون؟
  

ويف جوابه على هذه املسألة كان لزاما على الس أن يراعي مجلة من 
املسائل ذات الصلة بطبيعة نظره وخصائص االجراءات لديه وتفاصيل العالقة بني 

  .روض عليهأطراف النزاع املع
  

فمن جهة مل يكن هناك جمال للتغاضي عن إطار القضية الذي ال يتعلّق 
بالنظر يف حقوق ذاتية لطرفني أو يف عواقب تعدي أحدمها على مصاحل الطّرف 
اآلخر، وإنما خيص نزاعا ذا صلة بالنظام العام االقتصادي وإخالالت تؤثّر يف 

  .لسوق برمتهاحال ثبوا على التوازن العام ل
  

ومن جهة ثانية، وجب االلتفات لطبيعة الدعوى يف جمال املنافسة بوصفها 
دعوى أرادها املشرع مفتوحة فوسع، من جهة،من دائرة األشخاص املخول هلم 
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حق القيام ا، وخول من جهة أخرى للمجلس، وحىت يف غياب رافع للدعوى، 
افسة تلقائيا ملا لذلك من أثر على توازن السوق أن يتعهد باملمارسات املخلّة باملن

  .وحسن سري آلياا
  

ومن جهة ثالثة، وبالرجوع إىل موقع أطراف النزاع يف القضية، راعى 
 ا لنشاط االشهار الربيديعية يف مباشرورة اليت أقدمت عليها املدلس أنّ الصا

ملعنية باألمر من اختيار ج أكثر وأنه ال شيء كان مينع ا. مل تكن صورة متحتمة
تطابقا مع القانون من خالل املرور عرب شبكة الربيد التونسي إليصال الوسائط 
االشهارية ألصحاا، ويف هذه احلالة كان الس سينظر حتما يف ما تعيبه على 

وعالوة على ذلك . املؤسسة املدعى عليها من تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض
جمال الفتراض أنّ مؤسسات أخرى يعنيها النشاط يف هذا اال والتعامل  فهناك

مع الديوان الوطين للربيد يف نفس الغرض، وال شك أنّ السلوك املنسوب 
للمدعى عليها يف حال ثبوته ميثّل حاجزا دوا والدخول إىل السوق املذكورة 

األحوال ال ميكن للمجلس أن يرضى  كما أنه ويف كلّ. ومزيد تفعيل املنافسة فيها
بأن تلهيه اعتبارات إجرائية عن النظر يف ممارسات ميلك أن يتعهد ا ولو بصفة 

  .تلقائية
  

وبناء على كلّ تلك االعتبارات، اعترب الس أنّ املدعية وإن انتفت عنها 
ة للقيام الصفة ملباشرة النشاط املتنازع بشأنه فإنّ ذلك ال ينفي عنها الصف

بالدعوى وقبل على أساس ذلك الدعوى املرفوعة إليه شكال بعد أن تثبت من 
 ظر يف أصل املمارسات املثارة يف حقإىل الن ة ومراستيفائها باقي شروطها القانوني

  .املدعى عليها
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الضمانات اإلجرائية املكفولة ألطراف الدعوى أمام جملس : الفقرة الثّالثة

  :املنافسة

تكتسي اإلجراءات املعمول ا لدى جملس املنافسة عند حبثه يف املمارسات 
ويقصد ذا الصنف من اإلجراءات أنّ . املعروضة على أنظاره صبغة استقصائية

الطّرف املكلّف بالبحث يف القضية ال يلتزم احلياد السليب الذي يعمل به يف املادة 
بل أنه يتاح له . ذات الصبغة احلقوقية والذّاتية املدنية وغريها من أصناف الدعاوى

املبادرة إىل كلّ إجراء يرى أنه يكفل جالء الغموض عن الوقائع املثارة مثل طلب 
الوثائق واستدعاء األطراف والتنقّل إىل مقرات األطراف وأخذ نسخ من الوثائق 

اخلصوصية اليت وهذه . ووسائل اإلثبات وإجراء أعمال التثبت الالّزم عليها
تكتسيها أعمال التحقيق يف القضايا املنشورة لدى جملس املنافسة جتد انعكاسا هلا 
يف تطبيق الس لبعض املبادئ املتعارفة يف حقل القضاء مثل احترام حق الدفاع 
وكفالة مبدإ املواجهة اليت أقر الس بشأا أنها تأخذ لديه بعدا خاصا يتالءم مع 

ظر املوكول إليهخصوصية الن.  

غري أنّ هذه اخلصوصية اإلجرائية ال جتد أحيانا طريقها إىل فهم أطراف 
التقاضي الذين تراهم يدفعون بعدم احترام بعض املبادئ اإلجرائية وهو ما حيمل 

ومن أهم ما جاء . الس على تضمني قراراته حيثيات يف الرد على تلك الدفوع
يف هذا الباب تعرضه لوسائل اإلثبات األولية  2007الصادرة سنة بقرارات الس 

  .وسبل تكريس مبدإ املواجهة عالوة على حاالت اللّجوء إىل االختبار

 

فبخصوص تقديره لواجب اإلدالء بوسائل اإلثبات األولية املنصوص عليه 
، أوضح الس يف قراره الصادر من قانون املنافسة واألسعار) جديد( 11بالفصل 
أنّ إرادة املشرع آتجهت حنو   61125يف القضية عدد  2007ديسمرب 27بتاريخ 
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آستبعاد الدعاوى غري اجلدية دون أن يلزم املدعي باإلدالء باحلجج والرباهني ، 
حبيث أنه آشترط تضمني العرائض وليس إرفاقها بوسائل اإلثبات األولية ، مما 

رك للمجلس جماال إلعمال آجتهاده مبا جييز له ختطّي العيوب الشكلية عند يت
وعلى أساس ذلك رفض الس دفعا مثارا لديه بتجرد الدعوى  . اإلقتضاء

مستندا إىل قيامه ، يف نطاق ما هو خمول له مبقتضى اإلجراءات اإلستقصائية 
س بالعديد من الوثائق املتبعة لديه، بدعوة العارض الذي حضر وأمد ال

  . الضرورية وحرر عليه حمضرا للغرض

أثريت  51103حتت عدد  2007ديسمرب 26ويف القرار الصادر بتاريخ  
لدى الس مسألة تتعلّق باحترام حقوق الدفاع ومبدإ املواجهة، وذلك من خالل 

ومل بينتها مساع  كونه أمهلاإلضايف من  على تقرير ختم األحباثما عابته املدعية 
يترك هلا اال لتقدمي ملحوظاا حول ما تقدم به خصومها من معطيات وبيانات 

  .وتصرحيات
  
قد استغلّ الس هذه املناسبة لبيان منهجه يف تطبيق املبدأين املذكورين، و

  .فعرف ما مثّ بين خصائص العمل ما لديه
  

الدفاع من املبادىء العامة أنّ مبدأ املواجهة واحترام حقوق فذكر من جهة 
التقاضي لدى سائر احملاكم وهو يعين متكني  للقانون اليت تسوس إجراءات

األطراف من إبداء موقفهم من كافّة الوثائق واملعطيات املدىل ا يف إطار القضية 
طاملا شكّلت أو كان من شأا أن تشكّل أساسا تستند إليه احملكمة للبت يف 

  .النزاع
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أوضح أنّ ذلك املبدأ وإن كان ثابتا من حيث لزوم آحترامه إالّ أنّ  كما
أوجه تطبيقه ختتلف حسب طبيعة املنازعة ووفقا للنصوص التشريعية اليت تنظّم 

واستعرض كيفية تطبيقه لديه طبقا . اإلجراءات املتبعة لدى كلّ هيئة حكمية
ذي يوجب عند انتهاء من قانون املنافسة واألسعار ال) جديد (  14للفصل 

البحث أن حيرر املقرر بالنسبة إىل كلّ قضية تقريرا حيال بواسطة رسالة مضمونة 
وحني تثبت من احترام تلك . الوصول مع اإلعالم بالبلوغ إىل املخالفني

  .جراءات قضى برفض الدفع لتجردهاإل
  

ق من هذا املشار إليها يف موضع ساب 5189ومبناسبة نظره يف القضية عدد 
التحليل، كان احلسم يف أصل النزاع متوقّفا يف جانب منه على تفحص احملاسبة 
التحليلية للمدعى عليها باعتباره السبيل الوحيد للتعرف على أعباء إنتاج املادة 

خبري حماسب يتوىل املتنازع بشأا، وكانت املدعى عليها ترى إيكال األمر إىل 
بة املمسوكة من طرف املدعى عليها بغاية البت يف مدى صحة التدقيق يف احملاس

  .  أسعار البيع املعدلة من طرف املدعية
  

وجوابا على طلب املدعى عليها أدرج الس يف قراره حيثية هامة بين 
فيها موقفه من مسألة االختبارات ومىت تعين اللّجوء إليها وأي أثر يكون لتقرير 

  .ه يف القضيةاخلبري على موقف
  
  :وميكن تلخيص موقف الس يف ما يلي 
  
أن اللجوء إىل طريقة االختبار من الوسائل املتاحة للمحاكم لبناء يقينها   -

ة للقانون مبا تتوصل إليه من حل للرتاع القائم أمامها وذلك طبقا للمبادىء العام
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بري املؤهل من إبداء التقاضي لديها مع ما يعنيه من متكني اخل اليت تسوس إجراءات
موقفه من كافة الوثائق واملعطيات احملاسبية املدىل ا يف إطار القضية وكذلك 
املمسوكة من أطراف الرتاع طاملا شكّلت أو كان من شأا أن تشكّل أساسا 

  . تستند إليه احملكمة للبت يف الرتاع
احلكمية أن الركون إىل اخلرباء يبقى من املالئمات املتروكة للهيئة  -

املتعهدة وهلا أن تستجيب إىل ما يرد عليها من طلبات يف هذا اال بقدر ما 
ومىت رأت تلك اهليئة أنه ال . يكون ذلك الزما لتحليل املعطيات املعروضة عليها

ضرورة إلجراء االختبار إما لعدم لزومه أو لكفاية الوثائق املظروفة بامللف فلها أن 
  . الب يف هذا اال شرط تعليل موقفهاتدفع ما يرد عليها من مط

  
التدقيق يف وثائق امللف مبا يف ذلك املقرر لدى جملس املنافسة  توىلطاملا  -

القول بأن  فإنه من غري اجلائزتقرير ختم األحباث اإلضايف وإعداد الوثائق احملاسبية 
املعطيات املتعلقة ليها مل تستوف التدقيق يف مجيع إاألحباث التكميلية اليت استند 

  .بالرتاع
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        القسم الثّالثالقسم الثّالثالقسم الثّالثالقسم الثّالث

        الممارسات المخلّة بالمنافسةالممارسات المخلّة بالمنافسةالممارسات المخلّة بالمنافسةالممارسات المخلّة بالمنافسة
  
  

أن املمارسات  2007من حتليل اإلدانات اليت صرح ا الس سنة يتبين 
املخلّة باملنافسة متثلت أساسا  يف اإلتفاقات املمنوعة والتعامل التجاري احلصري 

  .واإلفراط يف استغالل وضعية هيمنة إقتصادية
  

  اإلتفاقات املمنوعة: الفقرة األوىل

مل يتعلّق األمر  2007ضمن كافّة القضايا اليت نظر فيها الس خالل سنة 
إالّ يف حالة وحيدة مبوضوع االتفاقات املخلّة باملنافسة، وقد عرضت عليه يف 

  .2007ديسمرب 13اليت صدر فيها قراره بتاريخ  61127إطار القضية عدد 
وتتعلّق القضية املذكورة بدعوى تقدمت ا مؤسسة عاملة يف حقل  

" التاكسي"رفة اجلهوية لسيارات األجرة اإلشهار عرضت فيها أنها تقدمت إىل الغ
الراجعة ملنخرطيها، " التاكسي"بعرض قصد تركيز الفتات إشهارية على سيارات 

غري أنّ هذه األخرية أوقفت تلك املساعي وسارعت بإبرام اتفاق ائي يف نفس 
ومل تكتف بذلك بل . الغرض مع مؤسسة أخرى منافسة هلا ومبقابل مايل أقلّ

بنشر بالغ مزدوج يتمثّل يف إعالن إشهاري مشفوع ببالغ رمسي بالعديد  قامت
األجرة  من اجلرائد اليومية واجلرائد األسبوعية تعلم فيه أصحاب سيارات

أنها ال تعترف بأي عملية تعاقد لوضع لوحة جتارية على سيارة تتم " تاكسي"
يت وقع عليها اختيارها وأنها ال خارج اإلتفاقية املربمة من قبلها مع الشركة ال

تتحمل أية مسؤولية جتاه ما ينجر عنها من مشاكل قد تعود بالضرر على 



 61

ومتسكت املدعية بأنّ نشر البالغ املذكور أدى إىل عزوف أصحاب . املتعاقدين
عن التعاقد معها وإىل فسخ عقود اإلشهار القدمية " التاكسي"سيارات األجرة 

  .املربمة معهم

السوق املرجعية  بدراسةومتهيدا خلوضه يف األمر املعروض عليه بادر الس 
بسوق الدعاية واإلشهار عرب سيارات األجرة من  فضبط حدودها، مبينا أنها تتعلّق

وموضحا ما تتميز به عن بقية أسواق الدعاية واإلشهار "التاكسي الفردي"نوع  
 ا عتمدة ومدى نفاذها إىل الشرحية املستهدفةمن تنوع وسائل البث االشهاري امل

سيارات  ختضع إليهكما رجع إىل ما . ومدى اختالف التقنيات املستعملة فيها
، ذاكرا أنّ من حتديد مناطق اجلوالن املخصصة هلا األجرة باختالف أنواعها

مغادرة تراب سيارات األجرة اليت يقع متييزها ماديا بلوا األصفر ال ميكنها مبدئيا 
الوالية الراجعة إالّ بالنسبة ملنطقة تونس الكربى اليت تشمل واليات تونس وأريانة 

اجلملي لسيارات األجرة من نوع  عددالبلغ ومنوبة وبن عروس، واليت ي
سيارة توجد يف وضعية  8.000سيارة منها حوايل  11.800ا حوايل " التاكسي"

  .قابلة لتركيز العالمات اإلشهارية فوق أسقفها

لغرفة النقابية لسيارات التاكسي خاض الس يف ما ينسب لبعد ذلك 
من قانوا األساسي  3وبين أنه وعوض أن تتقيد مبهامها اليت ضبطها هلا الفصل 

 ة يف امليدان املهين واالقتصاديرعيفاع عن مصاحل أعضائها الشواملتمثّلة يف الد
ألصلية واالجتماعي ومصاحل القطاع الذي تنتمي إليه،  خرجت عن تلك املهام ا

وراحت تقرر يف حق منخرطيها مقدار ما يعود إليهم من عائدات مالية مقابل 
ختصيص أسقف سيارام لوضع عالمات إشهارية ومدة العقد، كما التزمت 
للشركة اليت وقع عليها اختيارها بأن تتعاقد مع منخرطيها وتلزمهم بتطبيق مجيع 

كسي من احلجم الكبري أو املتوسط مع سيارة تا 500تلك الشروط،وبأن توفّر 
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مدها جبدول يف البيانات املتعلّقة بتلك السيارات وحتيينه باستمرار كلّما وجدت 
قوائم إضافية، وعالوة على ذلك حددت معها نصيبا ماليا راجعا للغرفة بعضه 
يصرف إليها مرة واحدة وبعضه اآلخر يدخل خزائنها سنويا طيلة العمل 

  .اقباالتف

وألنّ اختصاص جملس املنافسة ال ينعقد إالّ يف حالة وجود ممارسات تنال     
من السري العادي للسوق، فقد كان لزاما عليه يف هذه القضية أالّ يقف عند 
وصف األفعال املنسوبة للغرفة النقابية كيفما تقدم، وأن يكسيها وصفا يستقيه 

لسبب أكّد أنّ االتفاقية املشار إليها تكون وهلذا ا. من قانون املنافسة واألسعار
 بالنسبة لسوق الدعاية بواسطة سيارات األجرة بإقليم تونس الكربى من قبيل

 موضوعها أو أثرها باملنافسة و تؤول إىل ختلّ من حيثاليت االتفاقيات الصرحية 
  .من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرة فيها داحل

ميكن اعتبار ذلك من قبيل التأكيد مبدئيا أنه مىت ثبت لالتفاقية املشار و
إليها ذلك األثر على املنافسة تكون األطراف الضالعة فيها عرضة للمؤاخذة طبقا 

وهو ما كان ميهد يف متشي . من قانون املنافسة واألسعار) جديد (  5للفصل 
احنصرت يف التثبت من التربيرات اليت ساقتها الس للمرحلة املوالية من حبثه اليت 

كلّ من الغرفة النقابية ومؤسسة اإلشهار الواقع االتفاق معها إلصدار البالغ 
  .املخدوش فيه بالصحف واجلرائد

ذكرت أن اهلدف من " تاكسي " فبالنسبة للغرفة اجلهوية لسيارات األجرة 
إعفاؤها من املسؤولية جتاه البالغ الذي أقدمت على نشره بالصحف هو 

منخرطيها عند تعاقدهم مع أطراف غري معلومة لديها، وذلك يف ضوء ما الحظته 
من تعرض بعضهم إىل مشاكل وتعقيدات جراء تعاقدهم مع شركات استغلّت 

  .ضعف مستواهم الثقايف وأمضت معهم عقودا مل يتثبتوا من حمتواها
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ن أوجد صيغا لتفادي ذلك الضرر من أنّ القانوبغري أنّ الس أجاا 
خالل طلب التعويض عنه لدى القضاء املختص، وأنها مل تتوصل إىل إثبات 
وجود السوابق املزعومة، فضال عن أنه ويف كلّ األحوال فإنّ صيغة البالغ املشار 
إليه تبعث على اعتقاد أصحاب سيارات األجرة أنّ السبيل األمثل حلماية 

تفادي اإلضرار م يكمن يف التعاقد مع املؤسسة الوارد امسها بالبالغ مصاحلهم و
  .دون سواها
وبذلك خلص الس إىل أنّ اهلدف من البالغ املشترك الصادر عن  

الغرفة النقابية ألصحاب سيارات األجرة والشركة الواقع اإلتفاق معها كان يرمي 
ل مع تلك الشركة دون غريها لو راموا إىل دفع املنخرطني بالغرفة إىل التعام

ختصيص سيارام ألعمال اإلشهار لقاء عائد مايلّ، واحلال أنه كان يفترض أن 
تتم عملية التعاقد املذكورة مباشرة وبكلّ حرية بني أصحاب سيارات األجرة 
بوصفهم مالكني لسيارام وإحدى الشركات املختصة يف جمال وضع وسائل 

يعرضهما إىل  سواء كانت تلك الشركة أو غريها ، ورأى يف ذلك ما اإلشهار
من قانون املنافسة و األسعار ووجه بناء عليه أمرا  5املؤاخذة طبقا للفصل 

  .  للطّرفني بالكف عن املمارسات املذكورة وسلّط عليهما خطية مالية
  

التجاري  موقف الس من اتفاقات وشروط التعامل: الفقرة الثّانية

  :احلصري

 2007عرضت على الس يف اثنتني من القضايا اليت نظر فيها خالل سنة 
  . مسائل تتعلّق بالتعامل احلصري بني األطراف االقتصادية

املذكورة وقائعها أعاله،  61127ففي مرة أوىل، ومبناسبة القضية عدد 
بعدم شرعية شرط  اختلطت األمور على حمامي املدعية فتمسك لدى الس
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التعاقد احلصري الوارد بأحد فصول االتفاقية املربمة بني الغرفة النقابية لسائقي 
سيارات األجرة وشركة اإلشهار املدعى عليها والذي كان ينص على أنه ال ميكن 
للغرفة التعاقد مع أي طرف آخر منافس يف وضع عالمات أو إشهارات أخرى 

وذلك بالنسبة لكلّ األماكن املتصلة يكل السيارة " لتاكسيا"لسيارات األجرة 
وقد اعترب  احملامي املذكور أنّ ذلك الشرط يعرقل قواعد . وطوال مدة العقد

املنافسة احلرة فضال عن أنّ الشروط احلصرية ممنوعة قانونا ما مل يتم الترخيص 
 .ي جملس املنافسةفيها مسبقا من قبل الوزير املكلف بالتجارة بعد أخذ رأ

غري أنّ الس أعرض عن ذلك املأخذ وأجاب صاحبه بأنّ الشرط 
احلصري املذكور ال يعترب من قبيل االتفاقات املخلّة باملنافسة املقصودة 

  .من قانون املنافسة واألسعار 6باالجراءات املنصوص عليها بالفصل 
  

أما املرة الثّانية اليت أثريت فيها املسألة لدى الس فكانت يف إطار القضية 
وتعلّق األمر هذه املرة . 2007ديسمرب 27الصادر فيها قراره بتاريخ  61125عدد 

أنه كان عرضة ب بدعوى متسك فيها صاحب كشك لبيع الصحف واالّت
خمتصة يف توريد وتوزيع اإلصدارات  ملمارسات خملّة باملنافسة صادرة عن مؤسسة

الصحفية األجنبية تتمثّل يف فرض إجراءات ردعية عليه قصد ثنيه عن التزود لدى 
مؤسسات أخرى وذلك مبوجب عقد رابط بينهما متضمن لقيود خملّة باملنافسة 

  .اضطر إىل اإلذعان إليها
  

يف القضية أنّ وقد ثبت للمجلس من النتائج اليت أفضى إليها التحقيق 
املدعى عليها فرضت على أصحاب األكشاك مبناسبة اإلتفاق معهم على تزويدهم 
بالصحف واالّت األجنبية اليت توردها، اإللتزام جبملة من شروط التوزيع اليت 
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ومنها باخلصوص التزود  تعتمدها و أرغمتهم على قبوهلا دون مناقشتها أو تعديلها
 . ل اإلنتفاع جبزء من األرباح اليت تغنمها من حماصيل البيعلديها حصريا مقاب

    

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

املتعلّق  1991جويلية  29املؤرخ يف  64أي قبل صدور القانون عدد  1993سنة 
باملنافسة واألسعار ، وإن كان قد تواصل  يف الزمن بعد دخول ذلك القانون حيز 

  .التنفيذ
  

ولذلك كان لزاما على الس أن يبدأ بفض مسألة تنازع القوانني يف 
  :وقد توصل إىل حلّ هلذه املسألة ميكن تفصيله يف ثالث نقاط. الزمن

مادة العقود يتم تطبيق القانون القدمي عند تنازع القوانني يف : املبدأ  -
على العقود اليت نشأت حتت طائلته واليت ال زالت يف طـور التنفيذ 

عدم رجعية القوانني وتكريسا لنظرية احلقوق  وذلك عمال مببدإ
  .املكتسبة

حالة القانون اجلديد الذي يكون متعلّقا بالنظام العام ، : إستثناء املبدإ  -
مثلما هو الشأن بالنسبة لقانون املنافسة واألسعار بآعتباره من القوانني 
ذات الصلة بالنظام العام اإلقتصادي واليت يستوجب تطبيقها فورا 

قانونية املمتدة يف وبداية من دخوهلا حيز التنفيذ ، على الوضعيات ال
 .الزمن 

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

يكون باطال بطالنا مطلقا حبكم القانون كلّ إلتزام أو إتفاق أو شرط "
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احملجرة بالفقرتني األوىل والثّانية من تعاقدي يتعلّق بإحدى املمارسات 
  ".هذا الفصل

  
وطبقا لذلك أقر الس بأنّ عقد التوزيع احلصري املربم بني الطّرفني خيضع 

من  1إىل قانون املنافسة واألسعار منذ صدوره ، وطبق عليه ما جاء بالفقرة 
من ذلك القانون اليت حجرت األعمال املتفق عليها ) جديد( 5الفصل 

واإلتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمالّ باملنافسة 
واليت تؤول إىل احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة 

ها سيطرا املطلقة على احلرة فيها، وإستخلص من ذلك بأنّ آستغالل املدعى علي
سوق توزيع الصحف واالّت األجنبية إللزام املوزعني على التعامل معها حصريا 
ومنعهم من ترويج البضاعة اليت يستوردها منافسوها ، يكون متعارضا مع أحكام 

  .املذكور باعتباره ميثّل ممارسة خملّة باملنافسة 5الفصل 
  

لبعض التشاريع األجنبية اليت وضعت عدة كما أضاف الس أنه خالفا 
 ونسي ولئن أقربعض األصناف من اإلتفاقات ، فإنّ القانون الت إعفاءات ختص

سالف اإلشارة وذلك صلب ) جديد( 5بعض اإلستثناءات ألحكام الفصل 
من نفس القانون ، فإنه أخضعها إىل إجراء الترخيص من لدن ) جديد( 6الفصل 

ف بالتجارة بعد آستشارة جملس املنافسة وجوبا، وهو ما مل يثبت أنّ الوزير املكلّ
  .باملنافسة إتفاق خملّيف  مبا يكونان معه ضالعني  عليه طريف القضية قد حصال

  
وما يالحظ يف هذا اال هو أنّ الس كان يف قضائه السابق يكتفي ذا 
 فاقات توزيع حصريظر ليقضي بإدانة األطراف املنخرطة يف إتاملستوى من الن
دون احلصول على الترخيص املستوجب، غري أنه إختار يف هذه القضية أن يكون 
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 طريف اإلتفاق وذلك حبكم اإلختالل أكثر انتباها إىل طبيعة العالقة الرابطة بني
  .الفادح للتوازن بينهما

  
ذلك أنّ وقائع القضية ودراسة السوق قد أثبتتا أنّ الشركة املدعى عليها 

ومن مثّة . كانت يف مرتلة شبه إحتكارية لسوق توريد وتوزيع النشريات األجنبية 
ا ميلكون سوى اإلذعان ملشيئتها فإنّ املدعي ومن كانوا يف مثل وضعيته مل يكونو

ولذلك أقر الس بإنعدام أي خيار آخر له غري . أو اإلنقطاع عن النشاط
اإلنصياع ملشيئة الطّرف األقوى املتحكّم يف السوق أو اخلروج منها ، وإستخلص 
من ذلك أنه من غري الوارد مؤاخذته على إمضائه لإلتفاق املذكور نظرا لعدم 

  .اإلرادةتوفّر ركن 

  

  :اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة: الثّالثة الفقرة

خبمس قضايا تعلّق األمر فيها   2007تعهد جملس املنافسة خالل سنة    
وقد أفصح الس من خالل نظره . باإلفراط يف إستغالل مركز هيمنة بالسوق 

لتني يف هذه القضايا عن منهج يف تقصي املمارسة املذكورة يتم على مرح
مرحلة أوىل يعىن فيها بتقدير مدى توفّر ما ينسب إىل الطّرف : متساندتني 

املدعى عليه من إحتالل مركز هيمنة على السوق املرجعية ومرحلة ثانية يهتم فيها 
  .بالوقوف عند إقتران ذلك باإلفراط يف إستغالل ذلك املركز يف حال ثبوته 

في وجود هيمنة على السوق ذات النظر ، يف وقد إنتهى الس يف قضييتني إىل ن
  .حني قضى يف القرارات الثّالثة الباقية بثبوت اهليمنة واإلفراط يف إستغالهلا 
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  :أ ـ الس يقضي بإنتفاء مركز اهليمنة على السوق املرجعية 

ففي . 2007قضى الس بإنتفاء وضع اهليمنة يف حالتني عرضتا عليه خالل سنة 
األوىل مل جيد الس جماال لتطبيق وصف اهليمنة االقتصادية على الغرفة احلالة 
بتونس يف عالقتها مبنخرطيها، ويف " تاكسي "بية اجلهوية لسيارات األجرة النقا

احلالة الثّانية مل يقض الس بإدانة مؤسسة تعمل يف سوق إنتاج وتوزيع الورق 
لصناعة أكياس الكرافت رغم أن وق املعدها توجد يف وضع هيمنة على الس

  .املذكورة، وذلك ألنه مل يثبت إفراطها يف استغالل تلك الوضعية

  

:  2007ديسمرب 13الصادر فيها قرار الس بتاريخ  61127القضية عدد * 
عالقة الغرفة اجلهوية لسيارات األجرة بتونس مبنخرطيها ال تستجيب لوصف 

  :اهليمنة االقتصادية  

ذكر يف موضع سابق أنّ وقائع هذه القضية تتعلّق بدعوى تقدمت ا 
" التاكسي"مؤسسة عاملة يف حقل اإلشهار ضد الغرفة اجلهوية لسيارات األجرة 

من أجل اإلعراض عن االتفاق معها على  تركيز الفتات إشهارية على سيارات 
يف نفس الغرض مع مؤسسة  الراجعة ملنخرطيها، وإبرام اتفاق ائي" التاكسي"

إضافة إىل قيام الغرفة املذكورة بنشر بالغ  ،أخرى منافسة هلا ومبقابل مايل أقلّ
رمسي بالعديد من اجلرائد اليومية واجلرائد األسبوعية تنبه فيه على أصحاب 

تفاقية املربمة من قبلها مع بعدم التعاقد خارج اال" تاكسي"سيارات األجرة 
عن الشركة اليت وقع عليها اختيارها وأنها ال تتحمل أية مسؤولية جتاه ما ينجر 

 . من مشاكل قد تعود بالضرر على املتعاقدين ذلك
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ويف أحد تقاريره املدىل ا للمجلس متسك نائب املدعية بأنّ الغرفة 
س بوصفها الساهر الوحيد على اجلهوية لسائقي سيارات التاكسي بتون

وبوصفها مجعية مهنية دف إىل " التاكسي"أصحاب مهن سيارات األجرة 
خدمة الصاحل العام الراجع إىل املهنة يمن ماديا ومعنويا على منخرطيها تبعا 
إلرادا املنفردة ودون اخلضوع إىل ضغوطات تنافسية من أي غرفة أخرى 

  . هنية على والية تونسالنفرادها بالساحة امل
  

وهي شركة منافسة للمدعية يف ( كما أضاف أنّ املدعى عليها الثّانية 
تعترب هي أيضا يف حالة استغالل مفرط لوضعية ) شهار إلجمال تقدمي خدمات ا

هيمنة على اعتبار قوا اإلقتصادية وتفوقها التكنولوجي وأسلوا التجاري 
دا املنفردة يف ضغوطات السوق علها تتحكّم وفقا إلراومواردها املالية مما جي

  .متطلّباتهو
  

فقه قضائه السابق الذي استقر على اعتبار وجوابا على ذلك ذكّر الس ب
أنّ وجود مؤسسة اقتصادية يف مركز هيمنة على السوق ال يتحقّق إالّ مىت كانت 

لسوق والتأثري اجلذري املؤسسة قادرة على فرض شروطها والتحكم يف آليات ا
على وضعية املتعاملني فيها، وذلك حبكم أمهية نصيبها منها أو تفوقها التكنولوجي 

  .أو أسلوا التجاري أو مواردها املالية أو متركزها اجلغرايف
 

، فوجد أنه "التاكسي"مثّ تثبت يف حالة الغرفة اجلهوية لسيارات األجرة     
هوم اهليمنة االقتصادية عليها ضرورة أنها ال تنشط يف من غري الوارد تطبيق مف

السوق املرجعية و ال تعترب يف وضعية منافسة مع مؤسسات الدعاية و اإلشهار 
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عالوة على كون مهمتها األصلية تتمثل يف خدمة الصاحل العام من حيث تأطري 
  .املهنة

ملدعية يف جمال خدمات أما خبصوص املدعى عليها الثّانية واملتنافسة مع ا    
اإلشهار، فقد رجع الس إىل وثائق امللف وخاصة دراسة السوق وتبين أنّ 
اإلتفاقية املربمة بينها وبني الغرفة اجلهوية لسيرات األجرة مل تكن ختول هلا استغالل 

لوضع لوحات إشهارية وذلك " التاكسي"سيارة أجرة من نوع   500أكثر من 
سيارة بوالية تونس قابلة لتركيز العالمات اإلشهارية فوق  8.000من جمموع 

باملائة من  6،25ونظرا لضآلة هذا القسط الذي مل يكن يتجاوز نسبة . أسقفها
السوق املرجعية،  توصل الس أيضا إىل نفي وجود املدعى عليها الثانية يف 

  .وضعية هيمنة اقتصادية
  

:  2007نوفمرب 1الصادر فيها قرار الس بتاريخ  61107القضية عدد  •
هيمنة مؤسسة اقتصادية على سوق الورق املعد لصنع أكياس الكرافت ال 

   :تؤول إىل إدانتها ما مل يثبت إفراطها يف استغالل املركز املذكور
 

تعهد الس يف هذه القضية بشكوى تقدمت ا مؤسسة خمتصة يف صنع 
الشركة التونسية لصناعة الورق والورق املقوى ناسبة إليها األكياس ضد 

االستغالل املفرط هليمنتها على سوق ورق الكرافت و ذلك بتوخيها سياسة 
  .متييزية أثرت تأثريا سلبيا على سوق إنتاج أكياس الكرافت

ومتسكت املدعية يف هذه القضية بأنها تتحملّ خسارة سنة تلو األخرى 
ودة املتدنية للورق الذي حتتكر املدعى عليها إنتاجه فضال عن أنّ هذه جراء اجل

األخرية حتظى بارتباط عضوي بإحدى الشركات العاملة يف قطاع صنع األكياس 
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ومتنحها إمتيازات خاصة بصورة جتعل منافسيها ومن بينهم العارضة غري قادرين 
  . على مزامحتها إطالقا

، ذكر الس بأنّ السوق املعنية بالقضية ومتهيدا للخوض يف أصل الدعوى
هي سوق ورق الكرافت املعد لصناعة أكياس الكرافت الذي يستعمل للف املواد 
الثقيلة كاإلمسنت على سبيل املثال، واليت يتم إنتاجها من الورق الذي يتميز 

من مادة أولية تكون يف شكل عجني بني اللون يستخرج من  إنطالقا بصالبته
من  2005كما أضاف أنه قد ثبت له من دراسـة منجزة سنة . خشب الشجر

قبل وكالة النهوض بالصناعة أنّ الشركة التونسية املدعى عليها حتتلّ مركز هيمنة 
يف سوق ورق الكرافت املعد لصنع األكياس وهي متثل بالنسبة للشركات املنتجة 

  .الداخلية ألكياس الكرافت مصدر التزود الوحيد يف السوق

ويف حتليله للممارسات املثارة، أوضح الس أنه ينحصر يف التثبت يف ما إذا 
كانت املدعى عليها تفرط فعال يف استغالل مركز هيمنتها على السوق، وأنّ هذا 

  :التثبت يشمل مسألتني

هل أنّ املدعى عليها كانت تسند ختفيضات متفاوتة و متييزية لفائدة  -
  . ر سلبا على وضعية الشركات املتدخلة يف إنتاج أكياس الكرافتثّمما أحرفائها 

ما مدى صحة القول بأنّ املدعى عليها استغلّت انفرادها بتزويد السوق  -
العالقة  تسيء استخدامالداخلية لتسويق نوعية متدنية من ورق الكرافت وأنها 

ركات املختصة يف صنع األكياسالعضوية اليت تربطها بإحدى الش.  

فبخصوص التخفيضات التجارية ، انطلق الس من تعريفها بكوا ركيزة 
من ركائز السياسات التجارية املعتمدة من قبل الشركات التجارية لتنمية مبيعاا 

معايري موضوعية لتحديد قيمتها وشروط تطبيقها، ضبط مسبقا  يتمشريطة أن 
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ل مصدر خطر على املنافسة داخل السوق كّأن تشغري أنه أضاف أنها ميكن 
املرجعية إذا منحت بصفة متييزية وغري موضوعية للناشطني داخلها األمر الذي من 
شأنه أن يؤدي إىل إقصاء البعض من املتدخلني  ومتكني البعض اآلخر من 

  .االستفادة من تدعيم حصته داخل السوق املرجعية

ىل ما استقر عليه فقه القضاء  األورويب من كما رجع بشأن هذه املسألة إ
إتاحة احلق  للشركات اليت حتتل مركز هيمنة يف منح ختفيضات حلرفائها إعتبارا 
وأنّ هذه التخفيضات تعكس مجلة املرابيح اليت حتققها هذه الشركات جراء  
 إخنفاض تكاليف إنتاجها ، وباعتبار أنه كلّما ارتفعت  كميات مبيعاا كلّما
ساهم هذا العامل يف احلد من قيمة تكاليف اإلنتاج، األمر الذي ميكّن املزود من  

  .إسناد ختفيضات حلرفائه وهو تصرف  جتاري مشروع

وبعد ذلك تعرض الس إىل التخفيضات اليت كانت الشركة املدعى عليها 
تشمل احلسم تسندها ملصنعي األكياس فتبين له تعددها ومشوهلا ألصناف خمتلفة 

خفيضات املرتبطة بالدفع فورا والتخفيضات النوعية و التخفيضات على لتوا
بين باعتماد جداول وأرقام أنّ نسبة التخفيضات املتعلّقة كما . معلوم النقل

نسبة  2005لتبلغ  سنة  2004وسنة  2003يف كلّ من سنة  %50باحلسم فاقت 
التخفيضات يف السياسة التجارية  واستنتج من ذلك أمهية هذا النوع من% 80

للمدعى عليها وأنه يعترب جوهر الرتاع الراهن الذي يتعين التثبت من طرق منحه 
وخاصة  املعايري املعتمدة للتأكد من سالمة السياسة التجارية اليت تتوخاها املدعى 

  .عليها
ن وخبصوص األطراف اليت انتفعت أكثر من غريها بالتخفيضات بعنوا

من  %23مبعدل  فاتورات احلسم تبين للمجلس أنّ املدعية تأيت يف املرتبة الثّانية
مجلة التخفيضات اليت أسندا املدعى عليها خالل السنوات الثّالث املذكورة 
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شركة اللف " وذلك مباشرة بعد شركة أخرى منافسة للمدعية تسمى 
عية قد ارتفعت سنة "العصريمقارنة بسنة  2004، وأنّ نسبة احلسم املتعلّقة باملد
  .2004مقارنة بسنة  2005مثّ تراجعت بإحدى عشر نقطة خالل سنة  2003

  
جاء بالشروط وملزيد متحيص الوضعية املعروضة عليه رجع الس إىل ما 

العامة للبيع  اخلاصة باملدعى عليها وأوضح أنّ املعايري املعتمدة لتحديد قيمة 
احلسم هي حجم رقم املعامالت السنوي ونسبة الديون املتخلدة بذمة كلّ حريف 

 .و اليت مل يتم خالصها يف اآلجال  املتفق عليها
 

 احملاسبية  املعطياتولبيان كيفية تطبيق تلك الشروط رجع الس إىل 
يف ملف القضية وتثبت من رقم املعامالت احملقق مع حرفاء املدعى عليها  املتوفرة

املشار أنّ شركة اللف العصري وتبين له   2005و 2004و  2003 خالل سنوات 
 لاألواحلريف تعترب إليها أعاله واليت متتعت بالقدر األوفر من التخفيضات 

  .عليها وأنّ الشركة املدعية تأيت يف املرتبة الثانيةبالنسبة للمدعى 

وألنه باإلمكان تعديل هذا املعيار مبعايري اقتصادية وموضوعية أخرى 
كطريقة اخلالص أو أمهية الديون املتخلّدة بذمة احلريف وتسديدها يف اآلجال 

دعى عليها املتفق عليها، فقد التفت الس أيضا إىل هذه املعايري، وثبت له أنّ امل
حرفاء أوفياء بتعهدام ويدفعون يف اآلجال :أقامت تقسيما حلرفائها بني صنفني 

املتفق عليها  وحرفاء مشكوك فـي إيفـائهـم بإلتزامام املالية وال حيترمون 
  .اآلجال احملددة

عن سياسة   ختلّت منذ فترةتبين للمجلس أنّ املدعية  ويف هذا اإلطار،
جتاوز مدة التسعني  الذييف تسديد متخلّداا  باتت تتعمد التأخريواخلالص فورا 
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يوما يف حني أنّ بقية حرفاء املدعى عليها ومنهم الشركة اليت توجد بينها وبني 
يوما من  90املدعى عليها عالقة عضوية يسددون ديوم يف اآلجال أي بعد 

ت من  التخفيضات على النقل كما مل يفت الس التثب. تاريخ إصدار الفاتورة
اليت متنح للحريف الذي يعول يف نقل بضاعته على وسائل نقل املدعى عليه وبين 

على معلوم النقل املتعاقد عليه وهي  %37أنّ املدعية حتصلت على ختفيض نسبته 
  .اآلخرين ءأعلى نسبة مقارنة مع التخفيضات املمنوحة للحر فا

  
   ها بنوعية وخبصوص ما كانت املدعى عليها من مدعية تعيبه على املد

غري جيدة من ورق الكرافت، فقد فنده الس حني ثبت له من امللف أنّ املدعية 
تتزود من ذات اجلهة بكميات هامة  من الورق املخصص لصناعة أكياس موجهة 

إىل  2003سنة للتصدير، وأنهامل تقم بأية عملية توريد خالل الفترة املمتدة من 
  .رغم أن التوريد حر تتعلّق بالورق املقوى 2006سنة 

كذلك توصل الس إىل نفي املآخذ املنسوبة إىل املدعى عليها خبصوص 
عالقتها مع الشركة املرتبطة ا عضويا حني ثبت له أنّ هذه األخرية تأيت يف 
املرتبة األخرية من حيث حجم التخفيضات املمنوحة وأن ارتفاع قيمة 

مرده تقلّص  2003التخفيضات اليت حتصلت عليها خالل الفترة املوالية لسنة  
  . حجم الديون املتخلّدة وإرتفاع رقم املعامالت احملقق مع املدعى عليها

ة يف بيان أوجه اإلفراط يف استغالل مركز اهليمنة املدعي وإزاء إخفاق
وعدم وقوف الس على ما يفيد اإلقتصادية الذي تعيبه على املدعى عليها 

ييزية عند حتديدها التخفيضات ضلوع هذه األخرية يف سلوك أي سياسة مت
للحرفاء أو أي أفعال من شأنها التأثري على التوازن العام للسوق املرجعية، فقد 

  .قررت الدائرة القضائية رفض الدعوى أصال
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الس يقضي بإدانة أطراف من أجل اإلفراط يف إستغالل مركز  –ب 

  :هيمنة بالسوق 

قرارات إستغالل مركز هيمنة يف ثالثة  قضى الس بتوفّر عناصر اإلفراط يف
ومتيز اجتهاده يف القضايا املذكورة باخلوض  ، 2007صادرة عنه خالل سنة 

فمن جهة، تعرض الس ألول مرة إىل . يف مسائل مل تعرض عليه سابقا
صورة اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة يف احلالة اليت تلمس فيها آثاره يف 

ومن جهة أخرى، قضى . مغايرة للسوق الواقعة اهليمنة عليهاسوق مرجعية 
الس بإدانة مؤسسة خمتصة يف توزيع النشريات األجنبية من أجل ذات 

 ويف الصورة الثّالثة،. األسباب اليت أدت إىل مؤاخذا لديه يف قضية سابقة
ل قطاع واحد تسنى للمجلس القيام للمرة األوىل بتفصيل نشاط التوزيع داخ

  .إىل سوقني مرجعيتني منفصلتني
  
:  2007ديسمرب 13الصادر فيها قرار الس بتاريخ  71136القضية عدد * 
على سوق معينة والتأثري على توازن سوق فراط يف إستغالل مركز هيمنة اإل

  : مغايرة

شركة خمتصة يف توزيع السيارات تتلخص وقائع هذه القضية يف قيام 
احلاملة لعالمة معروفة بواسطة مراسلة إلكترونية مبطالبة وكالئها باستعمال زيت 
معين من زيوت السيارات كانت تتولّى توزيعه من خالل شركة تابعة هلا مع 
اعتبار ذلك من ضمن العناصر املعتمدة عند حتديد سياسة الصيانة و الضمان 

ومل يكن هذا السلوك لريضي . السيارات احلاملة للعالمة املذكورةاملتعلّقني ب
املدعية بوصفها تنشط يف جتارة مشتقّات النفط وتقوم بتوزيع نوع آخر من 
زيوت السيارات باعتبار أنّ حمتوى ذلك البالغ قد محل مالكي السيارات احلاملة 
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ة إىل املدعية ألنّ ذلك لتلك العالمة على العزوف عن استعمال الزيوت الراجع
كان من شأنه أن خيرجهم من دائرة االنتفاع خبدمات الضمان و خدمات ما بعد 
البيع الذين توفّرمها املدعى عليها سواء يف ورشاا أو يف ورشات وكالئها 

وقد متسكت العارضة يف هذه القضية بأنّ فرض نوع معين من زيت . املعتمدين
اضحا و صرحيا لقواعد املنافسة طاملا أنه ال ميكن للمدعى السيارات يعد خرقا و

عليها بأي حال من األحوال أن تفرض على املستهلك نوعا معينا أو عالمة جتارية 
  . معينة و إنما ميكنها فرض مواصفات حمددة لزيت السيارات

ن ويف حتليله للممارسات املثارة، انطلق الس من موقع املدعى عليها ضم
سوق بيع السيارات، فبين أنها املمثّل املعتمد والوحيد على التراب التونسي 
لشركة فرنسية معروفة وأنها خمتصة يف بيع السياّرات وتأمني خدمات ما بعد البيع 
و خدمات الضمان إىل جانب اإلشراف على أداء الشبكة احلاملة لنفس العالمة، 

لسيارات وقطع الغيار األصلية يع اواستخلص من ذلك أنها حتتكر سوق ب
  .خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع  الراجعة إىل تلك العالمةو

وعالوة على ذلك، ثبت للمجلس أنّ الشركة املدعى عليها تباشر أيضا 
نشاطا بسوق توزيع زيوت حمركات السيارات من خالل ترويج نوعية منها حتت 

  ."آلف"عالمة 
 

تسنى للمجلس تكييف الدعوى بأنها ترمي إىل مؤاخذة وذا املعىن 
املدعى عليها من أجل إفراطها يف استغالل مركز هيمنة على سوق خدمات ما 
بعد البيع و الضمان بالنسبة للسيارات احلاملة للعالمة اليت تنضوي حتتها وذلك 

 .بغرض التأثري على سوق ذات صلة ا هي سوق توزيع زيوت احملركات
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كان لزاما على الس أن يبحث عن موقع هلذه الصورة ضمن أحكام  و

من قانون املنافسة واألسعار الذي ينص يف فقرته الثانية على  )جديد( 5الفصل 
مينع االستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام  :"أنه 
استغالل مركز هيمنة اقتصادية أنّ أركان اإلفرط يف  فذكر يف هذا األمر ،"منها 

ال تتحقّق فقط يف احلالة التي يتم فيها التأثري على ذات السوق التي حتتلّ فيها 
املؤسسة املدانة ذلك املركز، و إنما جيوز تتبع مؤسسة تتمتع مبركز مهيمن مىت 

  .تبين أنّ أثر أفعاهلا ينال من توازن سوق مرجعية أخرى

اندراج احلالة املعروضة عليه ضمن خمالفة اإلفراط يف  وبعدما استقر له
استغالل مركز مهيمن، تعرض الس هلذا املفهوم بالتعريف، فذكّر مبا استقر عليه 
فقه قضائه من أنه ال يتحقّق إالّ مىت كانت املؤسسة متتلك قدرا من القوة 

ف وفقا إلرادة التصرة اليت متنحها إستقالليا املنفردة دون اخلضوع إىل اإلقتصادي
ضغوطات السوق ومتطلّباا يف قطاع معين، بكيفية جتعلها قادرة على فرض 
شروطها والتحكم يف آليات السوق والتأثري اجلذري على وضعية املتعاملني فيها، 
وذلك حبكم أمهية نصيبها منها أو تفوقها التكنولوجي أو أسلوا التجاري أو 

  .ية أو متركزها اجلغرايفمواردها املال

 متتلك وبتطبيق ذلك التعريف على حالة املدعى عليها الحظ الس أنها
بالعالمة الراجعة إليها  يتصلقوة إقتصادية متأتية من احتكارها لكلّ ما  بال جدال

خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع  وسيارات البالسوق التونسية من بيع 
استخلص من ذلك أنها توجد دومنا ريب يف وضعية هيمنة ثابتة على املتعلّقة ا و

  .السوق املذكورة
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وطاملا أنّ احتالل مركز مهيمن على السوق ليس يف حد ذاته مدعاة 
. الشركة ملؤاخذة الشركة املدعى عليها، فقد مر الس إىل البحث يف سلوك تلك

إدارا  ومن خالل 2006نوفمرب  28والحظ يف هذا اال  أنها عمدت بتاريخ 
املركزية وبواسطة مراسلة إلكترونية إىل مطالبة وكالئها باستعمال زيوت 

، 2007دون سواها و ذلك ابتداء من غرة جانفي " ألف"السيارات من نوع 
ات احلاملة للعالمة الراجعة إليها بزيت معلمة إياهم بأنه يف صورة تزويد السيار

فإنها حترم من خدمات الضمان وخدمات " ألف"غري زيت حمركات السيارات 
  . ما بعد البيع

ويف حتليله لذلك السلوك، أقر الس أنّ املدعى عليها تكون قد أفرطت 
ها يف استغالل وضعية هيمنتها كممثّل وحيد بتونس للعالمة  اليت تنضوي حتت

وأنها أثّرت بفعلها على سوق أخرى هي سوق توزيع زيت حمركات السيارات 
ملّا ربطت تقدمي خدمات الضمان و خدمات ما بعد البيع حلرفائها باستعمال 

  .التي تروجها بنفسها يف السوق التونسية" آلف"زيوت احملركات احلاملة لعالمة  

ضية هو أنّ الس وبعد أن أقر غري أنّ ما جتدر إليه اإلشارة يف هذه الق
إدانة املدعى عليها من أجل ما ذكر، أخذ بعني االعتبار مبادرا بسحب املراسلة 
من مجيع وكالئها واعتبارها وكأنها مل تكن وتعاوا التام عند التحقيق يف القضية 
ة إىل جانب القصر النسيب للفترة الزمنية  اليت حصلت فيها األعمال املخلّ

  .باملنافسة، وقرر بناء على كلّ ذلك إعفاء املدعى عليها من اخلطية

ولسائل أن يتساءل عن السبب الذي جعل الس يتمادى يف النظر يف 
القضية، رغم ورود مطلب طرح من املدعية، وجيتهد يف بيان املخالفة املنسوبة إىل 

  .ل ما نسب إليهااملدعى عليها، طاملا أنه مل حيكم بتخطئتها من أج
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غري أنّ تفسري ذلك يسري، و يرجع من ناحية إىل األمهّية اليت يوليها الس لنشر 
ثقافة املنافسة باعتبار أن بالدنا وإن بادرت إىل استحداث نظام حلماية املنافسة إالّ 
أنّ فهمه مل يتيسر بعد لقطاعات األعمال بالقدر الذي يساهم يف استفادا من 

ه مىت متّ التسليم بأنّ رجوع املؤسسات االقتصادية ومن جهة أخرى فإن. مبادئه
عن املمارسات املخلّة باملنافسة بعد ارتكاا أوالتظلّم منها لدى الس كفيل 
بإيقاف النظر يف التتبعات اليت تكون عرضة هلا، فإنّ ذلك ميكن أن يشجع تلك 

على أمل تدارك  املؤسسات على ارتكاب املمارسات املقيدة للمنافسة بالسوق
وضعها عند اختصامها لدى الس وبناء عليه فإن التمشي على هذا النحو ليس 
 من أهداف نظام املنافسة الذي ينبغي أن يكون له يف اآلن ذاته مفعول زجري
. للمخالفات املرتكبة ومفعول مانع من ارتكاب أمثال تلك املخالفات يف املستقبل

افسة يف قضية احلال، وإنّ أعفى املؤسسة املدانة من وعلى أية حال فإن جملس املن
  .نشر منطوق قراره على نفقتها بصحيفتني يوميتنياخلطية، فإنه قد أوجب 

  
:  2007ديسمرب 27الصادر فيها قرار الس بتاريخ  61125القضية عدد * 

اإلدانة من أجل اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة على سوق توزيع النشريات 
  : األجنبية 

ليست هذه هي املرة األوىل اليت يتدخل فيها الس للنظر يف ممارسات 
وقد سبق له . تنال من املنافسة يف سوق توزيع الصحف والدوريات األجنبية

س املؤسسة ومن أجل ذات األسباب التعهد بدعوى ضد نف 2006خالل سنة 
وقضى حينذاك بإدانتها ووجه هلا أمرا بالكف عن املمارسات املخلّة باملنافسة 

غري أنّ األمر ما لبث أن عرض عليه جمددا وتعلّق مرة أخرى . املثارة يف حقّها
بشكوى تقدم ا صاحب كشك لبيع االّت واجلرائد ضد املؤسسة املذكورة 

 وذلك من أجل قيامها ملكانة املعروفة يف سوق توزيع النشريات األجنبيةوذات ا
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تيفائه اللتزاماته املالية معها عدم اس بتعلّةقطع عمليات التزويد عنه بصفة ائية ب
تنذره برسالة  كما ملمتده بفاتورة يف املستحقات املطالب ا  واحلال أنها مل

سك املدعي بأنّ املؤسسة املذكورة وعالوة على ذلك مت. مضمونة الوصول 
بدفع ضمانات مالية جمحفة تتجاوز بكثري رقم املعامالت املسجل معها  ألزمته

املسلمة له على سبيل اإليداع بصفة مسبقة خمالفة  النشرياتتسديد مثن وبأسبوعيا 
   .1993التوزيع الذي أبرمه معها منذ سنة عقد ب ما جاء

الدعوى، تناول الس السوق املرجعية فبين أنها ومتهيدا خلوضه يف أصل 
إىل يتم توريدها  النشرات الدورية الصادرة باخلارج واليتتوزيع الصحف وتتعلّق ب

دفع املعلوم الديواين عند التوريد  مع إعفائها منالسوق التونسية حتت نظام احلرية 
ية التعامل يف السوق كما فصل كيف .ا فقط إلجراءات اإليداع القانوينإخضاعهو

إىل غاية اقتنائها من  على ملك ناشرهاظلّ املنشورات ت أناملذكورة والقائم على 
، يتم استرجاعها لدى باعة الصحف منها اء وأن األعداد غري املباعةرطرف الق

 متسلّووقف الس عند أمهّية نشاط املدعى عليها يف هذا املضمار باعتبار أنها ت
وذلك  صدارات التونسية والفرنسية وببلدان إفريقيا والشرق األوسطاإل خمتلف

على سبيل اإليداع مث تقوم بتوزيعها وبيعها للعموم بواسطة أعوان البيع املتعاقدة 
  . موزع 500معهم والذين يبلغ عددهم حاليا ما يقارب 

 التجارةاملتعلقة بعمليات  ةحصائياإل كما رجع الس إىل قاعدة املعطيات
من جمموع الواردات اليت مت  املدعى عليهاحصة املبينة وتبين له أن  اخلارجية

        بلغت نسبة 2006 حدود إ�� 2002 الفترة املمتدة من سنةإجنازها خالل 
داخل السوق املرجعية  يمنةأن حتافظ على مركز اهل استطاعت وأنها ، 82.2 %

مما رغم حترير هذا الصنف من الواردات على مستوى إجراءات التجارة اخلارجية 
كانة شبه احتكارية يف حني عجز بقية املتعاملني عن تطوير حجم مب جعلها تتمتع
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.  إىل جتميد نشاطهم اآلخر معامالم مع دور النشر األجانب واضطر البعض
بعالقة » إرساليات الصحافة الباريسية اجلديدة« كما أضاف أنها ترتبط مع

من  60%متميزة فسحت اال هلذه األخرية بأن تكون أهم مزود هلا بنسبة تفوق 
وذلك منذ أن استحوذت يف سنة  فضال عن كوا إحدى فروعها جمموع التزويد

ية املنتصبة ببلدان إفريقيا الفرنكوفون» هاشات«على فروع امع العاملي  1983
اليت تبلغ مسامهتها يف رأس مال » الشركة اإلفريقية للكتاب والصحافة«ومنها 

  .%49.7املدعية نسبة 
  

بعد ذلك خاض الس فيما ينسب للمدعى عليها من إفراط يف استغالل 
وضع اهليمنة على السوق ال  مركز هيمنة اقتصادية، وانطلق من التذكري بأنّ

عد املنافسة إال إذا اقترن بثبوت قيام املؤسسة يشكّل يف حد ذاته خرقا لقوا
 املهيمنة مبمارسات من شأا أن تؤول إىل عرقلة السري الطبيعي لقواعد املنافسة أو

  .إزاحة املنافسني
  

ويف ظلّ ثبوت هيمنة املدعى عليها على السوق املرجعية، انطلق الس يف 
بعد أن حتقّق هلا االنفراد بالتوريد تقصي حقيقة ما ينسب إليها، فيتبين له أنه 

الفرصة إلخضاع  والتوزيع بالسوق الداخلية للصحف واالّت األجنبية، انتهزت
وقد متّ هلا ذلك . ا دون قيد أو شرطباعة الصحف الذين تتعامل معهم لسلطا

عقد توزيع  الذي أبرمت معهباعتماد عقود حصرية مثلما كان الشأن مع املدعي 
يضبط باخلصوص شروط التوزيع وااللتزامات احملمولة  1993سنة  نذمحصري 
   .على البائع

وأن يتسلّم  ،من غريهاعن قبول العناوين امتناعه ومن بني تلك الشروط 
مث يتوىل  ععلى سبيل اإليدا ائد والنشرات واملؤلفاتاجلر بوصفه وكيال مجيع منها
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كما أقرت .  التفريط فيها ولو دون مقابلعن بيعها أو مع امتناعه  بيعها حلساا
يف صورة اعتزامه  املدعي املدعى عليها لنفسها كامل احلرية يف عدم قبول خلف

قطع مجيع عمليات التزويد بصفة  مع حقّها يف ،إاء مسك اإليداع قبل األوان
فضال عن منع املعين باألمر من بيع  ،آنية يف صورة عدم خالص حماصيل البيع

رائد والدوريات اليت يتسلمها على سبيل اإليداع القابل للتراجع وذلك خارج اجل
سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو بواسطة  املوقع املخصص للبيع موضوع العقد

  .أشخاص آخرين
  

ويف حتليله للوضع الذي فرض على املدعي يف تعامله مع املدعى عليها، بين 
اعتباره تاجرا حرا من منظور قانون املنافسة الس أن وصفه بالوكيل ال مينع من 

الذي يعتمد باألساس على املعايري اإلقتصادية بدليل أنه تولّى اإلستثمار بنفسه يف 
نقطة البيع اليت ميارس ا نشاطه وأنه يتحمل كلفة العناوين اليت مل يتم بيعها يف 

  .حال عدم إرجاعها خالل املدة احملددة
  

ل مجيع كما أضاف اد يتحمى على فرض أنّ املزوه حتدا، أنلس تزي
، فإنّ قانون املنافسة ينسحب على تلك )وهي غري صورة احلال(املخاطر التجارية 

العالقة القائمة بني الطّرفني ، كلّما آستعمل املزود سيطرته على السوق ومركزه 
أي مزود من املزودين  املهيمن ليفرض على املوزع اإللتزام بعدم التعامل مع

  . اآلخرين ، بغية إقصائهم ومنعهم من دخول السوق
  

ورجوعا إىل وقائع القضية متعن الس يف أسباب قطع العالقة التجارية بني 
الطّرفني وذلك للنظر يف مدى اعتبارها ضربا من االفراط يف استغالل مركز 

  .اهليمنة االقتصادية
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مثن طلبية  مل يسدد أن العارضاملدعى عليها ب ويف هذا السياق دفعت
وضع من كما أنه  وأنّ هذا الصنيع قد تكرر منه يف عديد املراتمتخلّدة بذمته 

باسترداد كامل  حني طالبها 2006منذ شهر ماي  هاتلقاء نفسه حدا للتعامل مع
تقديرها  طالبامستحقاته املالية املتخلدة بذمتها مبا يف ذلك الضمان املودع لديها 

مبقتضى إذن على عريضة صادر عن احملكمة االبتدائية بتونس  خبري عديل بواسطة
  .   2006سبتمرب  9بتاريخ 

االختبار العديل وتبين  أعمال غري أنّ الس، وجوابا على ذلك، تثبت يف
مبلغ له أنّ املدعى عليها كانت تتحوز على مبالغ مالية راجعة للمدعي تفوق 

واستخلص من . الضمان املتفق عليه وتتجاوز مثن الطلبية اليت مل يقم خبالصها
وضع نفسه  كان حيق هلا أن تتذرع بعدم اخلالص أو بأن املدعيذلك أنه ما 

سددها رد مطالبته باألموال الراجعة له واليت كان قد  خارج دائرة التعامل معها
  .ئية على الفواتريهلا على دفوعات بعنوان تسبقات جز

وبناء على كلّ ذلك أقر الس بأنّ ما أتته املدعى عليها يشكّل منها إساءة 
وجه إليها أمرا بالكف عن تلك  و استخدام لوضع مهيمن على السوق املرجعية

املمارسات مع تسليط خطية عليها وإلزامها بنشر منطوق هذا القرار على نفقتها 
  .بصحيفتني يوميتني

  

:  2007ديسمرب 27الصادر فيها قرار الس بتاريخ  51102القضية عدد  *  
الس يفرع سوق اآلالت الكهرويدوية عالية األداء إىل سوقني ويدين من أجل 

  :اإلفراط يف استغالل اهليمنة على السوق الفرعية لقطع الغيار

تعهد الس يف هذه القضية بدعوى قدمتها إليه مؤسسة تونسية عاملة يف 
قطاع توزيع اآلالت الكهرويدوية عالية األداء املعدة لالستعمال الصناعي واحلريفّ 
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" بالك أندكار"وعرضت فيها أنها تنشط بالسوق بوصفها املمثّلة الرمسية ملعدات 
صبح مقترنا بالعالمة املذكورة على كامل تراب ، و  أنّ امسها  أ"ديوالت"و 

غري أنها فوجئت بقيام الشركة األجنبية املالكة للعالمتني املذكورتني . اجلمهورية
بقطع العالقة التجارية الرابطة بينهما ألسباب جمهولة ورفضها تزويدها بالسلع 

بصدد وضع إستراتيجية  املراد اقتناؤها وأنه بالتحري يف األمر تبين أنّ خصيمتها
جديدة بالسوق التونسية دف إىل إقصائها من السوق و توزيع منتجاا عرب  

كما أضافت العارضة أنّ رفض تزويدها باملعدات والسلع من . شركتني آخرتني
شأنه أن حيطّ بشكل كبري من رقم معامالا كما أا متعهدة مع حرفائها 

  .به جراء ذلك الصنيع ءو ما ال ميكنها اإليفابالتزامات ما بعد البيع و ه
  

وتكمن خصوصية هذه القضية يف ما طرحته من صعوبة عند ضبط السوق   
املرجعية، وهو ما يقتضي الوقوف عند هذه املسألة قبل تناول موقف الس من 

  .  املمارسات املعروضة على أنظاره

  :عن السوق املرجعية املعنية 

لدعوى، فحصرها يف سوق استرياد ببيان السوق املشمولة بابدأ الس 
توزيع اآلالت الكهرويدوية املعدة باخلصوص للثقب والقص والرحي والتثبيت و

ملختلف املواد واملعادن، والتي ال حتتاج الستعماهلا إىل غري حركة اليدين والقوة 
إما من خالل ربطها بشبكة  اجلسدية، وتعتمد يف تشغيلها على الطاقة الكهربائية

الكهرباء أو من خالل اعتمادها على شحنات كهربائية خمزنة يف بطريات خاصة 
مثّ قسم تلك اآلالت حبسب مردوديتها إىل نوعني، . موضوعة داخل اآللة ذاا

اآلالت ذات اجلودة العالية و اآلالت ذات اجلودة املنخفضة، متوصال هكذا إىل 
: نازعة يف اآلالت ذات اجلودة العالية اليت فصلها بدورها إىل فئتنيحصر نطاق امل
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فئة اآلالت الكهرويدوية عالية اآلداء وهي معدة باألساس إىل االستعمال الصناعي 
واحلريف، وفئة اآلالت الكهرويدوية متوسطة اآلداء وتعد باألساس إىل االستعمال 

 .املرتيل أو األعمال املرجتلة

مثّ بين الس أنّ اآلالت ذات اجلودة عالية األداء تتميز بانتمائها يف الغالب 
إىل عالمات عاملية معروفة توفّر عادة إىل املستهلك خدمات ما بعد البيع لدى 
وكالئها املعتمدين، األمر الذي أدى إىل تطور أسواق قطع الغيار املعدة لإلصالح 

جعل املؤس ة منها والصيانة، إىل حدة وخاصعة لآلالت الكهرويدويسات املصن
  . ذات اجلودة عالية األداء تطور أسواقا خاصة بقطع الغيار اخلاصة مبنتوجاا

وبرأي الس فإنّ هذا األمر انعكس على مناهج الكشف عن السوق 
  :املرجعية، مثلما يظهر من أمرين

لى القول بأنّ قطع غيار اآلالت أنّ العمل يف فقه وقضاء املنافسة استقر ع -
التابعة لعالمة بعينها متثّل سوقا مرجعية مستقلّة عن قطع غيار اآلالت التابعة 

  .لعالمات أخرى مىت توفّرت بعض الشروط

أنه وبفعل تنامي النزاع حول حق كربى الشركات يف احتكار تصنيع  -
ه وتوزيع قطع الغيار الالّزمة إلصالح وصيانة منتوجاا أصبح من اجلائز القول بأن

توجد أسواق مرجعية مستقلّة بالنسبة لكلّ واحدة من قطع الغيار اخلاصة بالعالمة 
الواحدة مىت ثبت أن قطع الغيار املذكورة غري قابلة لالستبدال فيما بينها، وأنّ 
املؤسسة املتصرفة يف العالمة توجد يف وضعية هيمنة على سوق قطع الغيار 

  .الّزمة لصيانة ما تنتجه من آالت وإصالحهاال

ومهد ذلك للمجلس لتكريس موقف غري مسبوق يف قراراته السابقة خلّصه   

من اجلائز هليئات املنافسة، مىت اقتضى ذلك حسن النظر فيما "  : بقوله أنه 

يعرض عليها، أن تقيم صلب نفس امللف القضائي متييزا بني سوقني إثنني 
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ع من املنتجات احلاملة لنفس العالمة، وذلك مىت بررت ذلك خبصوص فرو

اختالفات يف أوضاع املنشآت وعالئق بعضها ببعض أو متايز يف شروط توفّر 

  .املمارسات املخلّة باملنافسة وأوجه التحقّق من وجودها
  

كما أنه وتطبيقا لذلك املبدإ، قدر الس أنه طاملا أن املمارسات املثارة يف   
  : قضية احلال متس سوقني خمتلفتني، فإنّ الدعوى حتتمل تقسيمها إىل فرعني مها

الفرع األول من الدعوى املتعلّق باملمارسات ذات التأثري على سوق  -1
توزيع اآلالت الكهرويدوية ذات اجلودة عالية األداء واملعدة لإلستعمال الصناعي 

ودة متوسطة األداء املوجهة لإلستعمال واحلريف واآلالت الكهرويدوية ذات اجل
حامال  بوصفهما منتوجا ائيا) bricolage(املرتيل أو األعمال املرجتلة 

  ".ديوالت"و" بالك   أندكار"لعالميت

الفرع الثّاين من الدعوى املتعلّق باملمارسات اليت ثبت نيلها من سوق  -2
البيع لآلالت الكهرويدوية ذات توزيع قطع الغيار املعدة لتأمني خدمات ما بعد 

اجلودة عالية األداء واملعدة لإلستعمال الصناعي واحلريف واآلالت الكهرويدوية 
ذات اجلودة متوسطة األداء املوجهة لإلستعمال املرتيل أو األعمال املرجتلة 

)bricolage (احلامل هائيبوصفها أفصاال الزمة لصيانة وإصالح املنتوج الن 
  ".ديوالت"و" بالك أندكار" لعالميت

وبعد ذلك خاض الس يف كلّ فرع من الدعوى على حدة باعتبار أنّ 
املمارسات املتعلّقة بسوق قطع الغيار تكيف على أنها إفراط يف استغالل مركز 
هيمنة، وسيتم تناوهلا لذلك يف هذا املوضع، أما املمارسات ذات التأثري على 

لنهائي فرأى فيها الس إفراطا يف استعمال وضعية تبعية سوق توزيع املنتوج ا
  .اقتصادية، وسيتم التعرض إليها ضمن الفقرة املوالية



 87

  :وق توزيع قطع الغيارس خبصوص استغالل مركز هيمنة اقتصادية على

شددت العارضة يف دعواها على أنه يف الوقت الذي أقدمت فيه املدعى 
تعاملهما التجاري كان لديها خمزون هام من املعدات واآلالت عليها على قطع 

اليت ال ميكن بيعها إالّ إذا كانت مدعومة باسترياد معدات أخرى جديدة، فضال 
عن كون قطع العالقة على الوجه املذكور قد جعلها عاجزة عن االيفاء بالتزامتها 

البيع من إصالح وصيانة  مع حرفاء هلا سابقني مبقتضى حتملها لواجبات ما بعد
لألعطاب اليت تلحق باآلالت اليت زودم ا وحبكم حاجتها أيضا لقطع الغيار 

  .الالّزمة وهو أمر بات متعذّرا عليها من جراء أعمال املدعى عليها

ويف جوابه على ذلك، نبه الس إىل مسألتني إحدامها نظرية واألخرى 
  .هذات ارتباط باألمر املعروض علي

فأشار من جهة إىل أنّ سوق قطع الغيار املعدة لتأمني خدمات الضمان 
وخدمات ما بعد البيع غالبا ما تكون مرتبطة شديد اإلرتباط باملنتوج النهائي 

كما نبه إىل أنّ سوق قطع الغيار موضوع النزاع .احلامل للعالمة الراجعة هلا
البيع لآلالت الكهرويدوية واملعدة لتأمني خدمات الضمان وخدمات ما بعد 

هي سوق غري تنافسية نظرا إىل أنّ  " ديوالت"و" بالك أندكار"التابعة لعالميت 
املدعى عليها توجد يف وضعية احتكار هلا وأنه مل يثبت توفّر قطع غيار جنيسة أو 
قطع غيار من عالمات أخرى قابلة لذات االستعمال وقادرة على أن تليب الطلب 

  .ايف و اجلودة املطلوبةبالشكل الك

ويف ضلّ ثبوت وضع اهليمنة يف حق املدعى عليها، خاض الس فيما 
ينسب إليها، فوجد أنها مل متيز يف تعاملها مع املدعية بني املنتوج النهائي وبني 
قطع الغيار املعدة لتأمني خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع، وعاب عليها  
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ع العالقة التجارية مع املدعية دون أن تعبأ بالتزامات هذه أنها أقدمت على  قط
  .األخرية مع حرفائها السابقني

وألنّ املدعية تتحمل مبوجب القانون والعرف املهين خدمات الضمان 
وخدمات ما بعد البيع جتاه املستهلكني خبصوص املعدات واآلالت اليت زودم ا 

مع املد ان تعاملها املستقرذه إب ها أصبحت عاجزة عن الوفاءعى عليها، وألن
اإللتزامات جراء رفض هذه األخرية مدها بقطع الغيار الالّزمة إلصالح أعطاب 

إىل اعتبار أنّ ما أقدمت عليه املدعى عليها من الس تلك املعدات، فقد خلص 
سوق قطع  قتصادية علىسلوك يشكّل من جانبها إفراطا يف استغالل هيمنتها اال

نّ ما أتته من فرض شروط أالغيار الالّزمة لصيانة وإصالح اآلالت املذكورة و
  .متييزية وجمحفة وامتناع عن البيع يعرضها للمؤاخذة من هذا الباب

علما وأنّ تقدير الس ألسباب قطع العالقة التجارية يف هذه احلالة مل 
فراط يف استغالل وضعية تبعية خيتلف عن تقديره هلا عند نظره يف خمالفة اإل

   .  اقتصادية، ولذلك سيتم إرجاء تفصيل القول فيها للفقرة املوالية
 

  :اإلفراط يف إستغالل وضعية تبعية إقتصادية : الفقرة الرابعة

اإلفراط يف بيف مناسبتني تعلّق فيها األمر  2007تعهد الس خالل سنة
وعالوة على الفرع من الدعوى املشار إليها أعاله . استغالل وضعية تبعية اقتصادية

والذي قضى فيه بإدانة مؤسسة أجنبية من أجل القطع التعسفي للعالقة التجارية 
اليت كانت تربطها مبؤسسة تونسية عاملة يف قطاع اآلالت الكهرويدوية عالية 

ة معروفة األداء، نظر اسة عاملية أتتها مؤسة أخرى يف ممارسات مشالس يف قضي
  .   يف جمال صنع وتوزيع األغطية واملنسوجات القطنية
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 : 2007ديسمرب 27الصادر فيها قرار الس بتاريخ  51102القضية عدد * 
 االفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية يف سوق توزيعالس يؤاخذ على 

" بالك أندكار"اآلالت الكهرويدوية بوصفها منتوجا ائيا حامال لعالميت 
  ":ديوالت"و

 

رجوعا إىل وقائع القضية مثلما متّ وصفها يف الفقرة السابقة واملتعلّقة     
بالقطع من جانب واحد للعالقة التجارية اليت كانت تربط بني طريف النزاع يف 
 ناعيصة لإلستعمال الصة عالية األداء املخصجمال توزيع اآلالت الكهرويدوي

ن يثري مسألة إفراط اجلهة املالكة لعالميت واحلريفّ، فإنّ ما عرض على الس كا
يف استغالل وضعية التبعية االقتصادية اليت كانت " ديوالت"و " بالك أندكار"

  .املدعية توجد فيها إزاءها فيما خيص توزيع منتوجاا النهائية بالسوق التونسية
  

قضائه من وقد ذكّر الس توطئة لنظره يف املسألة مبا دأب عليه فقه 
اعتبار أنّ التثبت من املمارسة املتمسك ا يقتضي النظر يف مدى تظافر عنصرين 

  .متالزمني مها وجود حالة التبعية اإلقٌتصادية واإلفراط يف استغالهلا
  
كما عرف الس التبعية االقتصادية  بأنها حالة تتشكّل من حتالف  

يف مرتلة يصعب فيها عليه التخلّص من  عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التاجر
وقدم تلك العناصر وعددها أربعة . تأثري املزود على نشاطه وما جينيه من أرباح

  :هي
السمعة اليت حتضى ا عالمة املزود و أمهية نصيبها يف السوق /   1

  .التونسية املرجعية



 90

تاجر املوزع أو مدى تأثري عالمة املزود يف رقم املعامالت اجلملي لل/  2
  .املؤسسة احلريفة
  .صعوبة احلصول على حلول بديلة للتزود مبواد أو خدمات مشاة/  3
أن ال تكون حالة التبعية وليدة لسياسة التاجر نفسه كأن خيتار /  4

تلقائيا عدم تنويع مصادر تزوده أو حصر تعامله التجاري مع طرف دون 
  .سواه

عند كلّ واحد من عناصر التبعية وتثبت من وبعد ذلك توقّف الس 
  .وجوده

واملتمثّلتني يف اآلالت لمدعى عليها المتني الراجعتني لفوجد أنّ الع
تتمتعان بصيت ورواج كبريين  "ديوالت"و" بالك أندكار"الكهرويدوية من نوع 

بأنهما  يف العامل، وأنّ املدعى عليها ذاا تصفهما من خالل موقعها يف األنترنات
. من أهم العالمات العاملية اليت حتتلّ مراكز مرموقة بني مثيالا يف األسواق العاملية 

رأى من السوق التونسية احلصة اليت استأثرت ا هاتان العالمتان  وخبصوص
  %11 نسبة 2005و  2004و 2003 تتجاوز خالل السنوات الس أنها وإن مل

من رقم املعامالت اجلملي احملقّق يف السوق املرجعية، إالّ أنّ تلك احلصة ليست 
باهلينة بالنظر إىل تعدد العالمات اليت يتم تروجيها بالسوق والشهرة العاملية اليت 

ويف اآلن ذاته صعب اقتحامها من ا وكون تلك السوق تنافسية هتتمتع ا مجيع
ية ألنّ األطراف األجنبية متيل يف الغالب إىل حصر تعاملها مع املؤسسات التونس

  .طرف بذاته دون سواه

   ت يف رقم املعامالت اجلملين للمجلس من التثبسبة للعنصر الثّاين تبيوبالن
أنّ للعارضة أنّ قسطا وافرا منه كان يتحقّق من خالل تعاملها مع املدعى عليها و
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  %45نهما تراوح خالل فترات تعاملهما املستقر بني رقم املعامالت احملقّق بي
 .للمدعية مالت اجلملياعاملمن رقم  %60و
 

وبالنسبة لشرط صعوبة احلصول على حلول بديلة للتزود وجده الس 
متوفّرا أيضا ملا الحظ أنّ املدعية وبعد اصطدامها برفض املدعى عليها مواصلة 

 إقامة عالقات جتارية مع مؤسسات أجنبية التعامل التجاري معها، سعت إىل
أخرى إالّ أنّ مساعيها جوت بالرفض أو عدم التجاوب من املؤسسات املصنعة 

  ".بوش"و" ميتابو"و" ماكيتا"لعالمات 
  

وقد استبعد الس أنّ تكون تلك الوضعية وليدة اختيار إرادي من 
صية القطاع وتفضيل األطراف املدعية، وأرجع تعاملها مع طرف وحيد إىل خصو

  .األجنبية الناشطة به يف الغالب التعامل مع موزع وحيد بالسوق احمللّية
  
   ة مرة اقتصاديه حالة تبعيأ له وصف الوضع املعروض عليه بأني وبعد أن

الس إىل املرحلة الثّانية من حتليله، للنظر يف ما إذا كانت املدعى عليها قد 
  . أخطأت يف حق املدعية حني قررت قطع التعامل التجاري معها

  
املدعى عليها والذي أرجعته وكان ذلك يقتضي منه مراقبة صحة ما قدمته 

إىل إخفاق املدعية يف بلوغ األهداف التجارية املتفق عليها ذاكرة أنها مل تسع أبدا 
لقطع العالقة التجارية مع العارضة ووقفت إىل جانبها إبان الصعوبات املالية التي 

وبة، وأنّ مرت ا وقبلت مواصلة تزويدها بشرط تقدمي الضمانات املالية املطل
املدعية عجزت عن توفري ذلك لتخبطها يف أزمة مالية خانقة ووصل ا األمر إىل 
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حد تقدمي اعتمادات بنكية غري كافية خلالص مبلغ طلبياا األمر الذي أدى 
  .باملدعى عليها إىل إشتراط خالص طلبياا نقدا

 
املطلوب منه هو التركيز  وحلصر املسألة املعروضة عليه توفّق الس إىل أنّ  

باعتبار أنّ لب  2005على الفترة الفاصلة بني شهري أوت وديسمرب من سنة 
النزاع الذي نشب بني طريف القضية وآل إىل قطع العالقة التجارية بينهما ينحصر 

  .يف الفترة املذكورة
  

هات وألنّ األمر يتعلّق بتقدير منه للوقائع اليت آلت إىل اختالف يف وج  
النظر بني طريف النزاع، فقد استحضرها الس يف قراره وأجرى تثبته الالّزم 

  :عليها، وخلص إىل ما يلي
            ثبت للمجلس أنّ املدعية بادرت بفتح اعتماد مستندي بتاريخ/    1
 70. 289بقيمة  CDI. 2005. 079.  1425وذلك حتت عدد  2005أوت 1

ألف دينار تونسي غري أن املدعى عليها تأخرت يف  115أورو أي ما يعادل 
إرسال الطلبية متعلّلة بتأخري العارضة عند خالص رسالة اعتماد أخرى تتعلّق 

  .بطلبية سابقة
ثبت للمجلس أيضا من بريد إلكتروين موجه من أحد منتسيب املدعى عليها /   2

ا قد أخذت يف ذلك احلني أنّ املشتكى  2005سبتمرب  25إىل العارضة بتاريخ 
قرارا يقضي بعدم التعامل مستقبال مع العارضة إالّ بواسطة الدفع نقدا ومسبقا 
وأنه حىت يف صورة ما إذا تبين أنّ القانون التونسي مينع الدفع مسبقا يف أعمال 

  .التجارة اخلارجية فإنها لن تقوم بتزويدها مستقبال
دعى عليها بادرت منذ ذلك الوقت باعتماد سياسة أنّ امل وقف الس على/  3

جتارية متييزية إزاء املدعية وذلك ببتزويد املوزع اجلديد الذي اختارته لعالمة 
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وذلك   % 30بأسعار أقلّ من تلك اليت تعتمدها مع العارضة بنسبة " ديوالت"
  .خبصوص نفس املنتوجات ويف نفس الفترة

عثر الس بوثائق امللف على نسخة معربة من مراسلة إلكترونية وجهتها /  4
بقصد إعالمها بأنها قررت  2005سبتمرب  28املدعى عليها إىل العارضة بتاريخ 

من جانب واحد تغيري شروط التعامل التجاري بينهما حبذف التعامل 
مراجعة آجال اخلالص بالتقليص و % 7بالتخفيضات والترفيع يف األسعار بنسبة 

   .يوما مع تطبيق كافّة الشروط انطالقا من املصنع يف ديب 60فيها إىل 
  

ويف حتليله جلملة تلك األفعال مل جيد الس هلا أي صلة مبا ميكن أن ينشأ   
بني أطراف اقتصادية من تعامل جتاري عادي قوامه صيانة املصاحل املشتركة، كما 
اعترب أنّ املدعى عليها كانت متلك بدائل لصيانة املصاحل اليت تدعيها كتنويع 

اط ضمانات معقولة مما هو متعامل به ضمن موزعيها بالسوق التونسية واشتر
وقدر أنّ ما صدر منها إزاء العارضة يدخل دون ريب ضمن . أعراف التجار

من ) جديد( 5الشروط التمييزية واحفة املشار إليها بالفقرة الثّالثة من الفصل 
دية، قانون املنافسة واألسعار واليت متثّل إفراطا يف استغالل وضعية تبعية اقتصا

  .وقضى بناء عليه بإدانة الشركة األجنبية املالكة للعالمتني املشار إليهما
  

 : 2007ديسمرب 26الصادر فيها قرار الس بتاريخ  51103القضية عدد *  
سوق األغطية االفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية يف الس يؤاخذ على 

  :النسيجية

مؤسسة تونسية خمتصة يف توزيع األغطية النسيجية قامت لدى الس 
 مارسات منافية لقواعد املنافسة صدرت عنمل متمسكة بأنها كانت عرضة

وقد نسبت إليها  ،)MORA(» مورا«مؤسسة أجنبية مالكة للعالمة املعروفة 
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السعي إىل إقصائها من السوق من خالل التحالف ضدها مع شركة تونسية 
األمر الذي  االخنفاض، ترويج البضاعة املذكورة بأسعار خبسة ومفرطةة هلا لمنافس

وتكبيدها خسائر مالية فادحة وجعلها  أدى إىل تراجع مبيعاا بالسوق الداخلية
  .عرضة لإلفالس

  
وما يشد االنتباه يف قضية احلال هو أنّ نائب املدعية مل يتفطّن إىل السند 

على أساسه، واقتصر على رمي املدعى عليها بتطبيق  الذي كان يتعين  القيام
غري أنّ الس وانطالقا . أسعار مفرطة االخنفاض دون أن يوفّق يف إثبات ما يدعيه

من دوره يف محاية النظام العام االقتصادي ودرء اإلخالالت بتوازن السوق قد 
أعمال  ما أفضت إليهاستعمل الصالحية املخولة له للتوسع يف الدعوى واعتمد 

من األجنبية واقع املعامالت التجارية بني املدعية ومزودا  ملزيد متحيصالتحقيق 
  .زاوية قانون املنافسة

  
وقد تسنى بذلك للمجلس الوقوف عند مالحظة كانت منطلقا لبحثه  

رفني حيث بدا له أنّ العالقة التجارية اليت كانت قائمة بني الطّ. الضايف يف القضية
من النفاذ إىل سوق األغطية النسيجية  »مورا« التجارية بقدر ما مكّنت العالمةو

 ،التونسية والتموقع داخلها مما أكسبها صيتا وشهرة ضمن بقية العالمات األخرى
افإ يف املقابل إىل تقييد حرت أدعية ة يااضعإوالشركة املدعلى تنويع  ف قدر

حالة من اخلضوع إىل شريكتها وأفقدها القدرة  امصادر تزودها مبا فرض عليه
  .واإلرادة على جتاوزها

غري أنّ ذلك مل يكن إالّ منطلقا للمجلس للتثبت من الوضعية املذكورة 
ومزيد النظر يف مدى تظافر العنصرين الذين جرى عمله دائما على اشتراط 
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التبعية  وجود حالة تالزمهما إلصدار قرار باإلدانة يف أمثال هذه الصورة، ومها
  .   االقتصادية واإلفراط يف استغالهلا

  
فبخصوص حالة التبعية اإلقتصادية، ومثلما كان شأنه يف القضية السابقة 
ذكر الس أنها تتشكّل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التاجر يف 

ا جينيه من أرباح حالة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه وم
  :وهي

السمعة اليت حتضى ا عالمة املزود و أمهية نصيبها يف السوق /   1
  .التونسية املرجعية

مدى تأثري عالمة املزود يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزع أو /  2
  .املؤسسة احلريفة
3  /د مبواد أو خدمات مشاةصعوبة احلصول على حلول بديلة للتزو.  
أن ال تكون حالة التبعية وليدة لسياسة التاجر نفسه كأن خيتار /  4

تلقائيا عدم تنويع مصادر تزوده أو حصر تعامله التجاري مع طرف دون 
  .سواه

مثّ شرع الس يف التثبت من وجود كلّ واحد من تلك الشروط، فتبين له 
  :ما يلي

  
أنّ العالمة التجارية الراجعة للمزود األجنيب تعد عالمة ذات صيت  -

ورواج كبريين حيث يتم ترويج املنسوجات احلاملة هلا يف ما يزيد عن ستني دولة 
يف العامل، عالوة على ما تتمتع به من خربة يف هذا اال اكتسبتها من تواجدها 

   .يف السوق منذ مخسينات القرن املاضي
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على  مسعتها التجارية يف سوق األغطية النسيجية أسست أنّ املدعية -
مزودا أقدمت  ارتباطها بشهرة وصيت عالمة الشركة املدعى عليها، وأنه حني

عجزت املدعية عن  د يف السوق التونسيةعلى التعامل مع موزعني جد املذكورة
ل بديلة فانعكس ذلك على تنويع مصادر تزودها وتعذّر عليها احلصول على حلو

مث آل األمر إىل  2003حجم واردا الذي تراجع بشكل ملحوظ انطالقا من سنة 
  .2005توقفها متاما عن النشاط يف سنة 

مل يشأ الس االقتصار خبصوص نصيب املزود األجنيب من السوق  - 
التونسية  على املعطيات املستقاة من قاعدة التجارة اخلارجية رغم أا تضمنت أن 
الواردات من األغطية احلاملة للعالمة املذكورة قد بلغت خالل أوج تعاملها مع 

وسبب ذلك عدم . غطية النسيجيةمن جمموع واردات األ % 17املدعية نسبة 
كفاية هذا املعطى بالنظر إىل انتهاج املزود املذكور سياسة جتارية تقوم على 
اعتماد طرق خمتلفة للتسويق وما كشفت عنه األحباث امليدانية الواقع القيام ا 

مبختلف » مورا«خالل التحقيق يف القضية من وجود األغطية احلاملة لعالمة 
التوزيع بكميات ووفرة ال تتماشى واحلصة الراجعة إليها يف حال  مسالك

  .االقتصار على املعطيات الرمسية املتعلّقة بتسريح البضائع عند التوريد

أنّ تعامل املدعية مع مزود أجنيب وحيد مل يكن وليد اختيار إرادي من  -
يفرضه واقع وطبيعة الت وق جانبها بقدر ما هو سلوك جتاريعامل يف الس

املرجعية، بدليل أنه ومبجرد انتهاء العالقة بينهما توقّفت املدعية متاما عن النشاط 
  .ومل يثبت إفالحها يف ربط عالقات جتارية بديلة

ما استقر له وصف العالقة القائمة بني الطّرفني بأا قائمة على التبعية  وبعد
س أن يتثبت من األسباب اليت حدت بالطّرف االقتصادية، كان لزاما على ال

  .القوي فيها إىل قطعها وما إذا كانت تستند إىل مربرات موضوعية
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فرجع إىل العقد املربم بني الطّرفني والذي تواصل تطبيقه من جويلية  
، فوجده متضمنا أنّ املدعية تتمتع 2004إىل غاية إاء العمل به يف جوان  1998

ة الوكيل احلصري للمزودة اإلسبانية مقابل تعهدها بتوزيع أغطيتها مبوجبه بصف
بالسوق التونسية وبتنمية مبيعاا مع التزامها بعدم » مورا«حتت عالمتها التجارية 

ترويج هذا الصنف من األغطية خارج السوق دون ترخيص من مزودا وبإجناز 
كما وجد فيه أنّ املزودة اإلسبانية . ليهرقم معامالت سنوي أدىن وقع االتفاق ع

تلتزم بعدم إبرام عقد توزيع مع شخص أو مؤسسة أخرى لترويج أو متثيل 
  .عالمتها املنصوص عليها بالعقد داخل السوق املرجعية

مثّ متعن الس يف تاريخ التعامل التجاري بني طريف النزاع يف أوج ازدهاره 
الشركة املدعية بذلت يف بداية تعاملها التجاري مع  وبعد فتوره، فالحظ أنّ

مزودها األجنيب من اجلهد يف سبيل تعزيز مكانة العالمة الراجعة إليه وتنمية 
حصتها بالسوق التونسية ما رضي به عنها فهنأها على العمل الصعب املنجز من 

إسنادها اجلائزة الذهبية بالدرجة األوىل بالسوق و أعلمها ب» مورا«طرفها لوضع 
كما أضاف الس أنّ . »فريق املؤسسات والنفوذ املهين«لقمة اجلودة من طرف 

املدعية كانت تفطّنت منذ البداية إىل وجود كميات من الصنف الثّاين ذي اجلودة 
 املتدنية من املنتوج املتفق عليه يوزع بالسوق التونسية فلفتت نظر مزودها إىل
ذلك األمر، غري أنه مل حيرك ساكنا وعوض أن يسعى إليقاف تدفّق تلك النوعية 
الرديئة من املنتوج من فرنسا راح حياول إقناع املدعية بأن تقوم بدورها بتوريد 

  . كميات من ذلك الصنف
كما ثبت للمجلس من تصرحيات أحد األطراف املنافسة للمدعية لدى 

يه أنه قد تسنى له االتصال باملزودة اإلسبانية مبقرها يف مدريد التحرير املكتيب عل
حيث اتفق معها على تزويده بالصنف الثّاين من منتوجاا من نوع مورا سلفر، 
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من جمموع واردات  68.7%للشركة الراجعة له إجناز حوايل  األمر الذي خول
   .2003خالل سنة  »مورا« التجاريةاألغطية النسيجية احلاملة للعالمة 

  
 د األجنيبستا حلكمه بإدانة املزولس من ذلك نتيجتني أسواستخلص ا

  :ومها
أنّ ذلك املزود قد شرع يف إرساء تعامل جتاري مع غري املدعية لترويج  -

منتوجاته من الصنف الثّاين بالسوق التونسية وذلك يف وقت كان يترتبط فيه مع 
ويف هذه احلالة . جيعل من هذه األخرية املوزع الوحيد له ذه السوقاملدعية بعقد 

ال حيق له منطقا أن يتذرع بإخفاق املدعية يف حتقيق احلد األدىن من رقم 
  . املعامالت املتفق عليه لقطع التعامل التجاري معها

يت ن الرغبة اجلاحمة العأنّ ملف القضية حافل باملعطيات اليت تكشف  -
كانت حتدو املزودة األجنبية باستمرار لتوخي طرق ملتوية سواء بصفة مباشرة أو 

تكفل توزيع منتجاا بالسوق التونسية من خالل تصرفات بعض منتسبيها حىت 
سواء كان ذلك وبعيدا عن التقيد بقواعد السوق وضوابطها  متعددةط امنوفقا أل

   .ألسعارعلى مستوى طريقة التوريد أو سياسة ا

، سلّط الس على املدعى عليها املذكورة خطية وبناء على كل ما سبق
مالية مع توجيه األمر إليها بالكف عن املمارسات املذكورة وإلزامها وعلى نفقتها 

  .بنشر منطوق القرار بصحيفتني يوميتني

  :تطبيق األسعار مفرطة االخنفاض: الفقرة اخلامسة

الس يف أربع حاالت بدعاوى عرض فيها األطراف لديه تطبيق  تعهد
غري أنه مل يقر يف أي من تلك القضايا . منافسني هلم أسعارا مفرطة االخنفاض

  .بثبوت املخالفات املدعى ا
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الس :  5189يف القضية عدد  2007جويلية  26القرار الصادر بتاريخ /  1
ة االخنفاض عن منشأة عمومية خمتصة يف إنتاج ينفي مة تطبيق أسعار مفرط

  :زيوت تشحيم السيارات

تعهد الس يف هذه القضية بشكوى تقدمت ا شركة خمتصة يف صنع 
جتميد ها تعمد بسببحوم املعدنية ضد منشأة عمومية عاملة يف نفس القطاع لشا

أفريل  غاية إىل 2003منذ نوفمرب  املعدنية اللزجة حوممنتجاا من الشأسعار بيع 
بعد ذلك بنحو مل تراع فيه الكلفة احلقيقية للمواد األولية اليت  مثّ تعديلها 2005

وكذلك  35 % و 25 % بنسب عالية تتراوح ما بني سجلت أسعارها ارتفاعا
 مل تكنبأن املدعى عليها من جهة أخرى العارضة  متسكتكما  .االستغاللء أعبا

 تحملة بعنوان االستثماراتضمن عناصر كلفة اإلنتاج نسبة اهلالك املحتتسب 
إىل  حوم التابعة هلاوحدة تصنيع الش حتديث جتهيزاتية لعم لتمويل املخصصة

تأمني النقل ااين  ديدة دف إىلتطبيق سياسة جتارية ج جانب اعتزامها
منحها ختفيضات مع الشركات البترولية  نتجات املذكورة لفائدة حريفااللم

  . إضافية ذات بال
 من وقد رأت املدعية أنّ املنشأة العمومية املدعى عليها كانت دف

تراجع مركزها تلك إىل احلطّ من قدرا التنافسية و التجارية سياستهاانتهاج 
طية العجز املايل يف تغ معتمدة املعين زاحتها من قطاع النشاطإلمتهيدا  بالسوق
اليت جتنيها  على ما توفره هلا األرباح دون سعر التكلفةع منتوجاا بي عن املتأيت

  .شحيم املستعملةزيوت الت ل يف إعادة تكريرعن نشاطها الثاين املتمث

وتوطئة لنظره فيما عرض عليه، انطلق الس من وصف السوق املرجعية 
املتوفّرة  جبميع أصنافهااملعدنية حوم املعنية بالقضية، فضبطها يف سوق الش

ذكر أنها تعترب من و. والتوريد من اخلارج يعن طريق اإلنتاج احملل لالستهالك
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كني أو من االحتكاك بني سطحني متحر زييت الصلبة اليت تستعمل للحدمواد الت
ثات اخلارجية أو للحماية من الصكما أسهب يف وصف . دإملنع نفاذ امللو

ا باعتبار ذلك عنصرا هامناة فذكر أنّ منها مكوالكلس والشحوم ا يف القضي
واألمحاض قلوية مثل هيدروكسيد الليثيوم معادن  مناملضافات املتكونة احليوانية و
الشحوم وزيوت  لصنعاملستعملة يف نفس الوقت  الزيوت القاعدية البكروكذلك 
أساسي تبين للمجلس أنها مكون  البكر ةالقاعديوخبصوص الزيوت  .التشحيم

وأنّ توريدها  ركيبةمن كامل الت 80 %   ةوأنّ مقاديرها تتجاوز بصفة عام
اليت توجد حاليا يف  ETAP" سة التونسية لألنشطة البتروليةاملؤس" تتكفّل به

" أكسون موبيل"مثل  ركات البتروليةفيما تؤمن الشوضعية احتكار الدولة 
حتويلها إىل زيوت  ا وهي على حالتها تلك أو حوممصنعي الش تزويد "شال"و

  . السوق الداخليةب مث توزيعها تشحيم

 أنمثّ خاض الس يف مكانة طريف النزاع ضمن السوق املرجعية، موضحا 
الشحوم املعدنية باإلضافة  الشركتني املتنازعتني مها املنتجان احملليان الوحيدان ملادة

واليت تتوىل تأمني  املوردة من اخلارج حوممن الشإىل توفّر كميات متفاوتة 
التشحيم  يوتاليت تنشط يف جمال توزيع ز" جمموعة املستقلني"عمليات توريدها 

كما أكّد أنّ املنشأة العمومية . بأصنافها املختلفة إىل جانب الشركات البترولية
إذ ة املرجعيافظ على مركز الريادة داخل السوق أن حت استطاعتاملدعى عليها 
من جمموع مبيعات اإلنتاج  62 %حوايل  2005سنة  يف اية هاناهزت حصت

كميات الشحوم املوردة من  باعتبار 46 %احمللي من الشحوم املعدنية وحوايل 
   .اخلارج

بعد ذلك خاض الس فيما ينسب للمدعى عليها من تطبيق أسعار مفرطة 
ة  بكوا األسعار اليت ال تنعكس فيها االخنفاض، منطلقا من تعريف هذه األخري
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مقومات السعر احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغرية 
وهامش الربح واليت من شأا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل 

  .قواعد املنافسة يف السوق

كان لزاما على الـس  ولقياس مدى توفّر تلك الوضعية يف قضية احلال، 
يف صنع  احتساب كلفة املواد األولية املستهلكة طريقة اإلنتاج وكيفية الرجوع إىل

  . الشحوم املعدنية اللزجة املعتمدة من طرف الشركتني املتنازعتني

 الفظهر له من وثائق امللف ومن جداول ضمنها يف قراره أنّ املدعى عليها 
تقتصر أنها وها حوملتصنيع ش SBS2500ب  املعروف يوتتستعمل صنف الز

سـة  الشحوم املكلّباستثناء  SN600 املسمى يوتتعمال صنف الزعلى اسفقط 
تستخلصه مـن حماسـبتها    الذي الكلفةمعدل على أساس  وتتوىل ضبط كلفتها

بذلك ختتلف عن العارضة من حيث طريقـة اإلنتـاج    التحليلية بصفة آلية وأنها
 األكثر استهالكا يف إنتـاج  واحتساب كلفة الزيوت القاعدية اليت تعترب من املواد

من كامل تركيبة هذه املادة وبنسبة تتـراوح مـن    80%بنسبة تتجاوز  الشحوم
  .من سعر التكلفة بدون احتساب هامش الربح 53%إىل  %37.7

بين الس أن طـريف   أمحاضمضافات ووخبصوص بقية املواد األولية من 
، وأنّ إىل الشركات البتروليـة  دون اللجوء مباشرة ها بصفةتوريد النزاع يتولّيان

من جمموع املواد األولية املستعملة  22 % و 3 % بني معدل استهالكها يتراوح
 . ارتفعت عند التوريد أسعارها وأنّ لتصنيع الشحوم املعدنية اللزجة

من هذه املواد الـيت أجنزـا    كما استعرض الس كشفا عن الواردات
 2005 إىل جـوان  2002خالل الفترة املمتدة من جـانفي  الشركتان املعنيتان 

توريد هذه املواد مـن حيـث    ،واستخلص منه أن الشركتني ختتلفان يف طريقة
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بفضل و املدعى عليها التوريد من ذلك أنالكميات املوردة والسعر الفردي عند 
تتوىل توريد كميات مرتفعة وبأسعار أكثر تنافسية طاقة خزن ما يتوفّر لديها من 

املـواد وجماـة تطـور     هذه األمر الذي جعلها تتحكم يف كلفةمن منافستها 
أسعارها، وبين انعكاس ذلك على مستوى كلفتها مقارنة بالكلفة املتحملة مـن  

  . قبل منافستها

غري أنّ ذلك مل يكن كافيا متاما إلزاحة مآخذ املدعية على املدعى عليهـا  
الوكالـة  "إىل ضرورة أنها كانت تتحوز مبراسلة تولت هذه األخرية توجيههـا  

مقترحة فيها باخلصوص كلفة مصاريف اإلنتاج بالنسـبة  " حلماية احمليطالوطنية 
من أصناف معينة، وترى املدعيـة أنّ هـذه املراسـلة     حوملطن واحد من الش

تضمنت كشفا صادقا عن حقيقة أعباء االنتاج اليت تتحملها املدعى عليها وأنـه  
راسلة املشار إليها ميكـن  مبراجعة هيكلة أسعارها على ضوء املعطيات الواردة بامل
  . التوصل إىل كوا كانت تطبق أسعارا دون سعر التكلفة

إالّ أنّ الس مل جيار املدعية يف موقفها خبصوص تعين األخذ حرفيا مبـا  
ورد بتلك املراسلة وتبنى موقفا مغايرا يتمثّل يف أنه يتعين التعامل معها باعتبارها 

مدير تطوير املنظومات بالوكالة الوطنيـة للتصـرف يف   ردا على طلب تقدم به 
صاريف التقديرية الالزمة إلنتاج كميات متفاوتـة مـن   النفايات ملده جبملة امل

الـيت ال  " جمموعة املستقلّني"لفائدة  باستعمال الزيوت القاعدية اددة الشحوم
ا نظـرا لضـآلة   تسمح هلا ظروفها بتسويق الزيوت القاعدية اددة على حالته

حتويلها إىل زيوت تشحيم على  جهة وعدم توفّر إمكانيةكميات هذه الزيوت من 
  .من جهة أخرى "أسو"و" شال" ما تقوم به شركتاغرار 

وعليه اعترب الس أنّ تلك املراسلة ال تصلح  سندا العتمادها يف قضـية  
يرية ختص عملية حباهلا احلال طاملا وأن املعطيات الواردة ا هي جمرد بيانات تقد
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خارجة عن عمليات اإلنتاج االعتيادية كانت املدعى عليها تروم القيام ا لفائدة 
املستقلني واليت ال ميكن يف أي حال من األحوال أن تلزمها أو تعتمدها ككلفـة  

  . حقيقية يف عملية تعديل أسعار البيع اليت تولت إجراءها

يف صميم النزاع الواقع بني الطّرفني، بعد ذلك كان على الس أن خيوض 
وأساسا شكوك املدعية أن املدعى عليها تستغلّ ما جتنيه من أرباح عن نشاطها 
الثاين الذي تباشره بشكل متوازي من خالل احتكارها تكرير الزيوت املستعملة، 

  . لتغطية العجز الناتج عن بيعها الشحوم اللّزجة مبا دون سعر التكلفة

وجوابا على ذلك، رجع الس إىل النظام احملاسيب الذي كانت املدعى 
عليها تعتمده فوجد أنها متسك حماسبة موحدة خاصة بنشاطني خمتلفني من حيث 

بإنتاج  الطبيعة واألهداف حيث يندرج األول يف قطاع تنافسي وهو يتعلق
ة بينما يتمثل الثاين الشحوم املعدنية اللزجة الذي يشمله موضوع الدعوى الراهن

يف تكرير زيوت التشحيم املستعملة وهي متارسه دون منافسة أي متدخل آخر 
  .وتوجد بذلك يف وضعية احتكارية

ولئن مل يصل السّ إىل حد إلزام املدعى عليها مبسك حماسبتني خمتلفتني، 
اطني العمل على الفصل بني النشيكون مناسبا هلا  إالّ أنه أقر صراحة أنه
حماسبة داخلية وحسابات منفصلة  ومسكوواضحة  املذكورين بصفة جلية

لنشاطها التنافسي مثلما تقتضيه اإلجراءات العادية كما لو كانت متارس هذا 
ومع ذلك مل يكن بوسع الس ترتيب أي أثر على  .مؤسسة مستقلة النشاط

دىل ا ما مكّنه من ذلك، طاملا وجد يف نتائج التحقيق واملعطيات احملاسبية امل
مراقبة السعر الذي كانت تطبقه املدعية بكافة عناصره من كلفة قارة ومتغيرة 
وهامش ربح، وهي مراقبة مل تفض إىل ثبوت مآخذ املدعية املأخوذة من كون 
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املدعى عليها كانت تطبق أسعارا مفرطة االخنفاض، ويف حكم ذلك قضى الس 
  .  برفض الدعوى أصال

  
الس :  2007أوت 9الصادر فيها قرار الس بتاريخ  5195القضية عدد /  2

يربئ مؤسسة ناشطة يف جمال اإلشهار الربيدي من مة تطبيق أسعار مفرطة 
  :االخنفاض

تعهد الس يف هذه القضية بشكوى تقدمت ا شركة خمتصة يف جمال 
أجل  ضد شركة منافسة هلا منتوزيع مراسالت اإلشهار الربيدي دون عنوان 

  .ال تتماشى و الكلفة احلقيقية للخدمات اإلشهارية الربيدية اتطبيقها أسعار

هيكلة قطاع الربيد و بعث مصلحة جتارية خاصة  ومتسكت املدعية بأنه إثر
إىل الوطين للربيد  بتوزيع املطبوعات واإلرساليات اإلشهارية، عمد الديوان

يقومون باالتصال باملؤسسات االقتصادية الراغبة يف ريني التعامل مع وسطاء جتا
التعريف مبنتجاا لدى الشرائح الواسعة من املستهلكني من خالل إعداد وتوزيع 
مطويات إشهارية إىل حمالت سكناهم ومن ضمنهم املدعى عليها، غري أنّ هذه 

تعمد وديوان الوطين للربيد ق سياسة التسعري املعمول ا من قبل الال تطباألخرية 
ىل ختفيض األسعار بطريقة ال تقبل املنافسة من حيث كوا ال تتماشى و الكلفة إ

ااحلقيقية وال مع أسعار الس وق املعمول بالتوازن العام للسوق  األمر الذي أضر
  .خاص شكلبالعارضة بصفة عامة ومبصاحل الشركة 

خدمة اإلشهار الربيدي تعترب شكال  نّويف حتليله للسوق املرجعية أوضح أ
من أشكال التسويق املباشر وأنها موجهة باألساس إىل أصحاب الشركات 

دف  واملؤسسات ملساعدم على اإلتصال رأسا حبرفائهم والتعريف مبنتوجام
إيصال من خالل  ممكن من املستهلكني احملتملني وذلك داستقطاب أكرب عد
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ىل حمالت إنات اإلشهارية وغريها اإلرساليات و االت و العيخمتلف أشكال 
  .سكىن املواطنني وصناديق بريدهم

   
ومل يفت الس أن يرجع إىل السوق املقارنة وخاصة السوق األوروبية     

فالحظ فيها تدرجا يف حترير اخلدمات الربيدية مثلما يظهر من الكتاب األخضر 
املتعلّق بتطوير السوق املوحدة األوروبية للخدمات الربيدية الذي أعدته اللجنة 

رة عن جملس الوزراء املكلّفني بالربيد األوروبية ومن التوجيهات الصاد
خبصوص مواصلة اإلنفتاح  1997ديسمرب1واإلتصاالت باإلتحاد األورويب بتاريخ 

واليت حددت جدوال زمنيا ملراحل حترير قطاع   على املنافسة للخدمات الربيدية
حترير اخلدمات الربيدية املتعلّقة  1998الربيد حيث متّ إنطالقا من تاريخ 

غ على أن تبقى اخلدمات الربيدية الدنيا  350راسالت اليت تزن أقلّ من بامل
خمصصة للقطاع العمومي فيما يتعلّق جبمع ونقل وفرز وتوزيع املراسالت ذات 

بداية لدخول اخلواص  2006جانفي1غ، كما حددت تاريخ  350وزن أقلّ من 
أجال  2009جانفي1ريخ غ وتا 50فيما يتعلّق بتوزيع املراسالت اليت يفوق وزا 

  .لإلنفتاح التام لقطاع اخلدمات الربيدية على املنافسة
 

دراسة قامت ا مؤسسة السوق التونسية، رجع الس إىل  وخبصوص 
 ، فوقف عندبتونس يف خصوص تطور السوق اإلشهارية" ميديا ساكن تونس"

  :يليتقنيات التسويق والحظ ما أمهّية اإلشهار الربيدي ضمن 
  .من اإلرساليات اإلشهارية الربيدية  تقرأ من قبل املرسل هلم%   98 أنّ  -
  .من اإلرساليات يتم إعادة قراءا%  76أن  -
 .ز املستهلك على شراء املنتوجمن اإلرساليات حتفّ % 71أنّ  -
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خبدمة  أنها تتعلّق حتديدا الس تحديد السوق املرجعية ذكرب وفيما يتعلّق
ضمن اخلدمات الربيدية دون عنوان، وأنها تندرج  املراسالت اإلشهارية توزيع

خدمات تندرج ضمن " األساسية، التي عرفها الفصل الثاين من جملّة الربيد بأنها
النشاط الربيدي وتتمثّل يف معاجلة املراسالت اليت ال يفوق وزا الكيلوغرام 

  ".بوعات أو رزما أو طروداالواحد وميكن أن تكون رسائل شخصية أو مط

وخبصوص األطراف اليت ميكن هلا القيام باخلدمات الربيدية األساسية، رجع   
ميكن ختصيص : " الس إىل ما تضمنه الفصل السادس من جملّة الربيد من أنه

متدخل له صفة مؤسسة عمومية لتأمني اخلدمات الربيدية األساسية و اخلدمات 
يدية على كامل تراب اجلمهورية و نقل وتوزيع الربيد اإلداري و أي املالية الرب

، كما الحظ أنه وتطبيقا لذلك الفصل متّ إحداث الديوان "خدمة بريدية أخرى
 1998لسنة  1305الوطين للربيد وإسناده هذه اخلدمات مبقتضى األمر عدد 

 25املؤرخ يف  2003لسنة  1536واملنقّح باألمر عدد  1998جوان  15املؤرخ يف 
                       .2003جوان 

سوق توزيع املراسالت اإلشهارية دون وتأسيسا على ذلك، أوضح الس أنّ 
عنوان وإن كانت سوقا غري تنافسية بإعتبار أنّ الربيد التونسي خيتص دون غريه 

ات خاصة شرك، إالّ أنّ ذلك مل مينع من الوجهة الواقعية من تواجد بتقدميها
، فمنها صنف يتعاطى نشاط اإلشهار الربيدي حلسابه اخلاص تنشط يف هذا اال

وصنف  املدعية ،ركة شمستعينا للغرض بشبكة توزيع خاصة به مثلما هو شأن ال
ثان ال ينافس الديوان الوطين للربيد يف اختصاصه وإنما يعترب حريفا له ويقتصر 

ع املؤسسات الراغبة يف التعريف مبنتجاا واستعمال دوره على عقد اإلتفاقات م
شبكة توزيع املراسالت الراجعة للربيد لقاء مقابل يتم اإلتفاق عليه، وهو حال  

  .املدعى عليها
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وبعد أن أمتّ وصف السوق املرجعية ووضعية كلّ من املدعية واملدعى عليها 
الثّانية من تطبيق أسعار مفرطة فيها، رجع الس إىل ما رمت به األوىل 

االخنفاض، وبادر باإلفصاح عن التوجه الذي ينوي اعتماده للتحقّق من وجود 
  :تلك األفعال، والقائم على مراعاة مسألتني

أنه من غري الوارد القول بأنّ املدعى عليها تقوم بإسداء خدمة إىل الربيد  -
يتعين تقدير وضعها بوصفها طرفا  التونسي حالة كونه صاحب االمتياز، وإنما

يشتري خدمة بريدية أساسية منه قبل بيعها إىل الغري ذي احلاجة إليها ولقاء مثن 
  .يكفل هلا رحبا يربر إقدامها على هذا النشاط

أنّ التمعن يف صحة املآخذ املنسوبة إىل املدعى عليها يقتضي الرجوع   -
ا من الديوان الوطين للربيد يف جمال تبليغ  إىل كيفية ضبط األسعار املتعامل

مطبوعات اإلشهار الربيدي، والتثبت من السياسة اليت يتوخاها عند إسناد 
التخفيضات التجارية إىل األطراف اليت تلجأ إىل مصاحله لتأمني اخلدمة املذكورة، 

تحقّق مما إذا كانت وما إذا كان يسند امتيازا خاصا إىل الشركة املدعى عليها كال
هذه األخرية تضبط أسعار تعاملها مع الغري يف مستوى يقلّ عن األسعار اليت 

  .تشتري ا اخلدمة من الديوان املذكور

  

فبخصوص التعريفة املطبقة من الديوان املذكور، أوضح الس أنها تضبط 
، ورجع إىل الربيدة جملمن  5مبقتضى قرار من الوزير املكلّف بالربيد طبقا للفصل 

مقدارها كيفما ضبطها القرار الصادر عن املدير العام للديوان الوطين للربيد 
ملّيما للمطوية  40يف هذا الغرض فوجد أنها تقدر ب  2004أكتوبر  27بتاريخ 

غراما، كما الحظ  أنّ املتعامل مع الديوان بصفة  30اليت ال يتجاوز وزا 
  .%50عاقدية ميكن أن حيضى بنسبة ختفيض تساوي منتظمة ووفقا لعالقة ت
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كما الحظ الس أن ذلك كان شأن املدعى عليها اليت أبرمت عقدا مع الديوان 
 300.000الوطين للربيد، والتزمت مبقتضاه بتحقيق رقم معامالت سنوي يفوق 

كما وضع ذلك العقد على كاهلها %.  50دينار مقابل التمتع بتخفيض بنسبة 
منها أن تدفع لفائدة الديوان الوطين للربيد يف كلّ األحوال ويف التزامات أخرى 

يوما األوىل من الشهر الذي يلي دخول العقد حيز التنفيذ  15أجل ال يتجاوز ال 
كذلك التزامها بتسديد الرصيد الذي وقع .  آالف دينار 10تسبقة شهرية ب 

أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّم فاتورة اإلرجاع، ويف حال عدم حتديده يف 
وصول رقم املعامالت احملقق يف اية السنة التعاقدية السقف املتفق عليه يقوم 
الربيد التونسي طبقا لفاتورة حسم بتوقيف الوضعية احملاسبية وحيدد مبلغ الفارق 

                                                                     .               بالنسبة لنسب التخفيض احملددة
 

بعد ذلك تثبت الس من الثّمن الذي كانت املدعى عليها تطبقه يف 
غراما فالحظ  30تعاملها مع األطراف خبصوص املطويات اليت يصل وزا إىل 

وطاملا . للمطوية ملّيما 25ب 2006و  2005و 2004أنها ضبطته خالل سنوات 
ملّيما للمطوية، فقد  40أنّ الثّمن الذي يطبقه الديوان دون اعتبار التخفيض هو 

  :كان لزاما على الس أن جييب على تساؤلني طرحتهما املدعية
هل جيوز للمدعى عليها أن تبادر جبعل أمثاا عاكسة للتخفيض /  1

يد واملعلّق على شرط بلوغ رقم املعامالت املمنوح إليها من الديوان الوطين للرب
  .املتفق عليه وذلك قبل التوصل إىل حتقيق ذلك الشرط

كيف ميكن النظر إىل األمثان املتعامل ا من املدعى عليها يف احلاالت /  2
اليت يتعذّر فيها عليها يف آخر السنة التوصل إىل حتقيق رقم املعامالت املتفق عليه 

وهل أبدى الديوان الوطين للربيد .  حتصل على التخفيض املذكورومن مثّة ال
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تساهال معها يف هذا اال مبا يكون معه ضالعا يف سلوك متييزي يؤثّر على نزاهة 
  . املعاملة بالسوق املرجعية

وجوابا على املسألة األوىل، أجاب الس بأنّ العربة يف تقدير األمثان 
ا من املد ن ببطاقة اإليداع املتعاملما تكون بالثّمن املضمعى عليها مع الغري، إن

الوقتية اليت دأبت املدعى عليها واملتداخل ديوان الربيد على اعتمادها إثباتا 
للعمليات الواقعة بينهما، وال بفاتورة احلسم بوصفها تتعلّق بإجراء احلساب 

جارياألهداف الت خالل سنة كاملة وختص هائيفق عليها النة املذكورة آنفا و املت
  .مع الديوان الوطين للربيد دون سواه

وبناء على ذلك، نزه الس املدعى عليها من مة تطبيق أسعار مفرطة 
االخنفاص واعترب أنه مل يثبت أنها كانت ترمي إىل تطبيق أسعار ال تعكس مثن 

 25بطت أسعارها يف مستوى شراء اخلدمة من الديوان الوطين للربيد عندما ض
ملّيما للمطوية الواحدة، طاملا أنّ اتفاقها مع الديوان يلزمها بدفع تسبقات إليه 
والتمتع بنسبة التخفيض املتفق عليها عند كلّ عملية شراء، أما إجراء احلساب 

  .النهائي فيتم يف اية السنة مع إصدار فاتورة حسم عند االقتضاء

ن األمثان املطبقة منها مل تكن دف إىل ديد توازن السوق أو كما رأى أ
نزاهة املعامالت فيها، وإنما كانت تدخل يف باب تنفيذ سياستها التجارية 
املنطوية بطبعها على قدر من املخاطرة، والقائمة من جهة على السعي إىل بلوغ 

ل على التخفيض عند إجراء احلد األدىن من رقم املعامالت الذي خيول هلا احلصو
احلساب يف اية السنة، مع املبادرة من جهة ثانية جبعل أمثان بيعها للخدمة 

  .للعموم عاكسة لتلك التخفيضات
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أما خبصوص املسألة الثّانية فقد أرسى الس رقابته على كيفية تطبيق العقد 
 2004نوفمرب  01الرابط بني املدعى عليها والديوان خالل الفترة املمتدة بني 

  .واليت حامت حوهلا شكوك الشركة املدعية 2006أكتوبر  31و
 

احملررة بتاريخ  0276691وقد الحظ الس أنه خبصوص فاتورة احلسم عدد 
أكتوبر  31إىل  2004نوفمرب  01واملتعلّقة بالفترة املمتدة من  2005أكتوبر  31

ورغم أنّ رقم املعامالت احملقّق خالل تلك السنة مل يبلغ املقدار املتفق عليه  2005
دينار، فقد برر الربيد التونسي منح الشركة  500,296.076وبقي يف حــدود 

بكون الفارق ضئيل مقارنة  املتفق عليها % 50عليها نسبة التخفيض ب  املدعى
دينار، وذكر أنّ ذلك  300.000باملبلغ املشترط حتقيقه صلب العقد واملقدر ب 

  .متّ منه بصفة إستثنائية
                                     

 31إىل  2005فمرب نو 01أما بالنسبة للفترة التعاقدية الثانية واملمتدة من 
واليت مل تتمكّن املدعى عليها خالهلا من حتقيق رقم املعامالت  2006أكتوبر 

املطلوب فلم يثبت للمجلس أنّ الديوان منحها بعنواا نسبة التخفيض املتفق 
عليها، األمر الذي انتفى معه وجود أي ممارسات متييزية من قبله، أو أي إفراط يف 

.                                                                                  على السوق املعنية إستغالل هيمنته
 

وتأسيسا على كلّ ذلك خلص الس إىل تربئة املدعى عليها من أي سلوك 
يؤثّر على توازن السوق املرجعية وحرية املنافسة فيها، واعترب أنّ النهج الذي 

املدعية والقائم، خروجا عن مقتضى القانون، على استحداث شبكة انتحته 
خاصة ا تنافس الشبكة الراجعة للربيد التونسي يف إيصال املراسالت اإلشهارية 
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إىل الشرحية املقصودة ا، هو الذي جيعلها يف وضعية تنافسية هشة لضعف 
اجعة للدا مقارنة بتلك الرايوان املذكوروسائلها وإمكاني.  

  
:  2007ديسمرب 26بتاريخ  51103القرار الصادر يف القضية عدد /  3

الس ينفي عن مؤسسات عاملة يف سوق األغطية النسيجية مة تطبيق أسعار 
  :مفرطة االخنفاض

قامت لدى الس مؤسسة تونسية خمتصة يف توزيع األغطية النسيجية 
 مارسات منافية لقواعد املنافسة صدرت عنمل متمسكة بأنها كانت عرضة

وقد نسبت إليها  ،)MORA(» مورا«مؤسسة أجنبية مالكة للعالمة املعروفة 
السعي إىل إقصائها من السوق من خالل التحالف ضدها مع شركة تونسية 

األمر الذي  االخنفاض، ترويج البضاعة املذكورة بأسعار خبسة ومفرطةمنافسة هلا ل
وتكبيدها خسائر مالية فادحة وجعلها  إىل تراجع مبيعاا بالسوق الداخليةأدى 

فضال عن أا أضحت عاجزة على اإليفاء بالتزاماا التعاقدية  عرضة لإلفالس،
ساري املفعول  عقد توزيع حصريجتاه مزودا املذكورة واملنصوص عليها ب

  .بينهما

اعتبار أن  عمله باطّراد من وجوابا على ذلك، ذكّر الس مبا جرى عليه
هي األسعار اليت ال تنعكس فيها مقومات السعر  األسعار مفرطة االخنفاض

احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغيرة وهامش الربح 
واليت من شأا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة 

  .يف السوق

ما أفصح عن جه يف التثبت من هذه الوضعية  والقائم على الرجوع ك
املعطيات املتعلقة بالواردات من األغطية النسيجية احلاملة للعالمة التجارية  إىل
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اليت مت إجنازها من طرف طرف املدعية وخصيمتيها طيلة الفترة اليت  »مورا«
ليل اقتصادي يتعلق باألسعار تقامست فيها عمليات التوريد بقصد إخضاعها إىل حت

   .  املطبقة عليها عند التوريد وكذلك جبودة السلع ونوعيتها

وقد أفضى حتليل تلك املعطيات إىل وقوف الس عند حقيقة كانت 
أن القيمة الفردية املطبقة عند التوريد حيث الحظ . ممهدة حبق ملوقفه يف القضية

الراهن ختتلف بالنسبة جلميع الشركات على األغطية النسيجية موضوع الرتاع 
  .املوردة من حيث معدالا وأسعارها الفردية

غري أنّ العارضة كانت ترجع قدرة منافستيها على تطبيق أسعار منخفضة    
إىل اختالف جودة البضاعة اليت كانت توزعها بالسوق احمللّة مقارنة بتلك اليت 

عمدت  »تاكستيل مورا«ودة اإلسبانية املز يوزعها غريها، متمسكة يف ذلك بأن
اليت تروج يف  بأغطيتها من الصنف الثاينإىل تزويد الشركتني املنافستني هلا 

السوق الفرنسية بأسعار مفرطة االخنفاض و واصلت يف اآلن ذاته تزويد املدعية 
بأغطيتها من الصنف األول بأسعار مشطة غري عابئة مبا خلّفته هلا هذه الوضعية 

  .من مصاعب يف التسويق وخسائر مالية

صيال، مقدما غري أنّ املزود األجنيب املذكور فند مزاعم املدعية مجلة وتف 
بينها وبني منافسيها، حيث ذكر أن تعامله التجاري تفسريا آخر الختالف األمثان 

من ذلك وأنّ اتفاقه مع أحد . معهما خمتلف عن ذلك الذي أرساه مع املدعية
على أن يقوم بإمتام خياطتها  جاهزةنصف  منافسيها كان يقوم على تزويده بسلع

لداخلية التونسية على حالتها اجلديدة كأغطية وتغليفها مث تروجيها بالسوق ا
، وهو ما ينعكس حتما على مثن هذه »مورا«جاهزة حتت عالمتها التجارية 

  .املنتجات ويقلص يف كلفتها
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وهذا املعطى تثبت منه الس ووقف على صحته بالرجوع إىل إحصائيات 
دى الشركات املنافسة إحالتجارة اخلارجية اليت أفادت أنّ الواردات اليت أجنزا 

اشتملت إىل جانب األغطية النسيجية على األقمشة واملكمالت النسيجية  للمدعية
األكياس األخرى مثل الشرائط والرقاع والصور املطبوعة والصور الفوتوغرافية و

  .البالستيكية

املطبقة من طرف  أسعار البيع تدين أنوقد استخلص الس من ذلك 
السعر املعملي من  يف تخفيضال مل يكن نتيجة املنافسة للمدعية الشركة الوطنية
 ، وإنما كاندون تكلفتها عند اإلنتاجعلى تلك األغطية سبانية طرف املزودة اإل

ركةطريقة التوريد املعتمدة من طرف ه عدة عوامل منها مردعلى  اليتو تلك الش
يف السوق قدرا التنافسية  وتدعم أساسها استطاعت أن ختفض من كلفة اإلنتاج

باإلضافة إىل اختالف جودة السلع اليت تتزود ا املدعى عليها الثانية لدى 
وبناء على ذلك رفض . اليت انعكست على مستوى سعر البيعوسبانية الشركة اإل

الس مزاعم املدعية من هذا الوجه، وإن كان توصل إىل إدانة املزود األجنيب من 
  .راط يف استغالل وضعية تبعية اقتصاديةاالفأجل 
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تعهد الس يف هذه القضية بدعوى تقدمت ا شركة خمتصة يف بيع 
بقواعد  دها اإلخاللمن أجل تعمأجهزة اهلاتف اجلوال  ضد مؤسسة منافسة هلا 

من خالل العروض  اهلاتف الرقمي اجلوال توزيع سوقاملنافسة الرتيهة داخل 
احلاملة  التجارية اليت تولّت تنظيمها والرامية إىل بيع هذا الصنف من األجهزة

ومتسكت العارضة بأنّ تلك  . بأسعار مفرطة االخنفاض» نوكيا«للعالمة التجارية 
ق املرجعية بعد أن بادر بعض املوزعني أدخلت اضطرابا على السو املمارسات
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بالتفصيل باقتناء كمية من الباقات املعروضة من املدعى عليها للقيام بتفكيكها مث 
للعموم دون كلفتها  بيع أجهزة اهلاتف الرقمي اجلوال املتكونة منها منفردة وبسعر

  .احلقيقية عند التوريد
  

للهيئة الوطنية «وقبل النظر يف القضية طلب الس الرأي الفين 
ميثل أحد أجنح األساليب  «Pack»ه أن العرض التجاري جاء فيو» لالتصاالت

املعتمدة اليوم يف ترويج خدمات االتصاالت بالنظر للخاصية اليت متيزها أال وهي 
نة مع برجمة ذلك اجلهاز التخفيض يف سعر جهاز اهلاتف مقابل االشتراك ملدة معي

وفق برجميات الشبكة اهلاتفية املنتفعة وبشكل جيعل استخدامها مقتصرا على 
الشبكة املعنية ملدة معينة، وأنّ مشغلي شبكات اهلاتف اجلوال يقفون وراء غزو 

وذلك باالتفاق مع  العروض التجارية ملزيد استقطاب املشتركني هذا الصنف من
جهزة الطرفية وباالعتماد على قنوات التوزيع القوية الشركات املصنعة لأل

  .واملتعددة اليت غالبا ما تكون شركات التوزيع املتعاقدة معها
  

كما أضافت اهليئة أن هذه العروض مفيدة للمستهلك وللمشغل معا إذ أا 
توفّر للطرف األول أجهزة اهلاتف اجلوال بسعر زهيد مقابل االشتراك ملدة معينة 

لذا فإن عملية التخفيض . يستفيد الطرف الثاين عرب توسيع قاعدة مشتركيه بينما
يف السعر ال ميكن أن تتشكل عنها خمالفة البيع باخلسارة وال تتناىف مع قواعد 

  .املنافسة الرتيهة
 كما خاض الس يف وصف السوق املرجعية املعنية بالقضية فحصرها يف

ال للهاتف الرقمي اجلوال، مبينا أنّ هذه توزيع أجهزة اإلرسال واالستقب سوق
الوسيلة من وسائل االتصاالت عرفت تطورا تكنولوجيا سريعا ورواجا منقطع 
النظري لدى العموم خالل السنوات العشر األخرية، كما شهدت على الصعيد 
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خاصة بعد أن متّ تركيز شبكتني للهاتف الرقمي اجلوال وإسناد  الوطين منوا هاما
 باعتبارها »اتصاالت تونس« لفائدة 1998 سنة تشغيلها األوىل خالللزمتني ل
 »تونيزيانا«والثانية لفائدة املشغل  يف تونس ل التارخيي لشبكة االتصاالتاملشغ

عدد ، عالوة على تطور »أوراسكوم تيليكوم« جممعالذي هو على ملك 
 680و ينيمال 5 2005ة ـ سنالذي بلغ يف موىف االتصال املشتركني بشبكات

  .الاجلو لهاتفل بالنسبة مشترك ألف

، أفاد الس بأنه خيضع بالسوق الداخلية وبالنسبة لتوزيع هذه األجهزة 
أو  بصفة منفردةتوزع حسب إحدى الطريقتني إما إىل نظام حرية األسعار وأنها 

يف إطار عروض جتارية تروجيية تنظّمها إحدى قنوات التوزيع باالتفاق مع أحد 
  .غلي شبكة اهلاتف اجلوالمش

وخبصوص مركزي كلّ من طريف النزاع ضمن السوق املرجعية توصل 
من السوق املرجعية مما جيعلها  27.9%املدعية تستأثر حبصة تساوي  أنالس إىل 

يسمح هلا باكتساب قدرة تنافسية عالية ومما وق داخل هذه الس تتبوأ مركزا رياديا
اليت مل تبلغ حصتها سوى   »معلوف لالتصاالت«مع املدعى عليها شركة  مقارنة

%11.8.  
  

وجوابا على ما رمت به املدعية املدعى عليها من تطبيق أسعار مفرطة 
االخنفاض، تثبت الس من مصدر أجهزة اهلاتف املعروضة للبيع من طرف 

ها متأتا اليت  ية مناملدعى عليها يف إطار عروضها التجارية فوجد أنجمموع واردا
، كما تثبت من كمياا وكلفتها عند  2006أجنزا خالل شهري فيفري ومارس 

باحتساب األداء على القيمة املضافة وكذلك أسعار البيع اليت طبقتها  التوريد
  .خالل فترة التخفيضات عليها
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الباقات اليت وبناء على ذلك تولّى الس حتليل هيكلة السعر املطبق على 
تولّت املدعى عليها توزيعها خالل الفترة املتنازع عليها سالكا إىل ذلك سبيل 

باإلضافة  للبيع حتتوي فذكر أنه طاملا أن الباقة الواحدة املعروضة. الربهنة املنطقية
 5بالشبكة اهلاتفية وبطاقة شحن قيمتها  إىل اجلهاز اهلاتفي على خط اشتراك

املدعى عليها يف تنظيم العروض  مشغلة الشبكة وشريكة اناجم دنانري متنحهما
التجارية، فإن ما يتعين اإللتفات إليه هو مدى كفاية سعر البيع لتغطية تكاليف 

  .إقتناء اجلهاز دون باقي مكونات الباقة املعروضة للعموم

العروض التجارية موضوع الرتاع  كما أخذ الس بعني االعتبار كون
ب تاألمر الذي يتررضية خارج نطاق النشاط العادي للمدعى عليها متت بصفة ع
 ضمن عناصر الكلفة املتغرية املندرجةجزء فقط من أعباء االستغالل  عليه توظيف

والذي يقع احتسابه على أساس مسامهتها يف إقامة العروض التجارية التروجيية 
  .فحسب
  

موضوع الرتاع، وجد وبتفكيك عناصر سعر البيع املطبق على الباقات 
الس أنه يتكون يف صورة طرح كلفة احلصول على على خط إشتراك وبطاقة 

  :الشحن، من ثالثة عناصر، هي
يف ذلك أعباء النقل والتأمني والوضع لالستهالك  أجهزة اهلاتف مبا كلفة شراء -

وهي كلفة قارة مل يطرأ عليها أي تطور يف السوق الداخلية املوظفة عليها 
يذكر طاملا أنه مت احتساا على أساس كلفة الكميات اجلملية اليت تولت 

  .املدعى عليها توريدها من اخلارج
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 املبذول حتملتها املطلوبة مقابل اهود وهي مجلة األعباء اليت أعباء االستغالل  -
العروض املذكورة سواء فيما خيص اليد العاملة املستعملة أو األعباء  خالل

 .ة أو اإلشهار التجارياللوجستي
  .الذي توصلت املدعى عليها إىل حتقيقه هامش الربح  -

  
وبتطبيق هذه العناصر على املعطيات الواردة مبلف القضية خلص الس 

كلفة شراء  كافية لتغطيةكانت املدعى عليها  طبقتهاأسعار البيع اليت إىل أنّ 
التروجيية  أجهزة اهلاتف ومجيع املصاريف احملمولة عليها خالل عروضها التجارية

باإلضافة إىل أا تفرز هامشا للربح من املتيسر هلا جنيه من هذه  دون سواها
وبناء  .باالخنفاض املفرط ةسمالعروض، األمر الذي يرتع عنها طبيعة األسعار املت

  .الفرع من الدعوى على ذلك رفض الس هذا
                  

  :املخالفات االقتصادية ذات التأثري على توازن السوق:الفقرة السادسة

لئن كان الس يرفض بصفة مبدئية مد نظره إىل املخالفات االقتصادية 
باعتبار أنّ النظر فيها موكول إىل حماكم احلق العام، إالّ أنّ عمله قد سار باطّراد 

اختصاصه يشمل تلك املخالفات يف احلاالت اليت يتبين فيها أنها  على اعتبار أن
صدرت عن طرف حيتلّ مركز هيمنة اقتصادية على السوق املرجعية ومن مثّة 

  .كانت ذات أثر على توازن السوق وحرية املنافسة فيها

 2007نوفمرب 1الصادر فيها قراره بتاريخ  61117وقد مثّلت القضية عدد 
وزير التجارة وقد تعلّقت وقائعها بدعوى تقدم ا . مناسبة لتكريس هذا املوقف

والصناعات التقليدية ضد إحدى الشركات من أجل إفراطها يف استغالل وضعية 
اقتصادية خالل مشاركتها يف الصفقات العمومية املنجزة بوالية القصرين  هيمنة
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رية والعجني الغذائي وذلك من خالل إتباع لتزويد املؤسسات التربوية مبواد العط
إستراتيجية حمكمة للفوز بالصفقات املذكورة تقوم على تقدمي أسعار شديدة 

.                                                                                      االخنفاض لبعض املواد الغذائية مما مسح هلا بإزاحة كلّ منافسيها

وقد انطلق الس يف تفحصه للقضية املذكورة من تعريف السوق من     
منظور قانون املنافسة بأنها املكان الذّي يتالقى فيه العرض والطّلب حول بضاعة أو 

 روض بذاته سوقاخدمة معينة، مضيفا أنه يف مادة الصفقات العمومية ميثّل طلب الع
  .تكون فيه عطاءات املشاركني العرضيكون فيه كراس الشروط الطّلب و

وطاملا تسلطت الدعوى يف قضية احلال على ممارسات منسوبة إىل املدعى 
عليها مبناسبة مشاركتها يف طلبات عروض لتزويد مجلة من املؤسسات التربوية 

لس أن طلبات العروض املذكورة هي بوالية القصرين باملواد الغذائية فقد اعترب ا
السوق املرجعية يف القضية الراهنة، مثّ أمعن النظر فيها وتبين له أنّ الشركة املدعى 

صفقة  نيمثانية وعشربسبعة عشرة صفقة من بني  2003عليها فازت خالل سنة 
على  2004أجنزت لتزويد املؤسسات التربوية بوالية القصرين وحتصلت سنة 

على  2005وعشرين صفقة من مجلة ثالثني صفقة ، كما حتصلت سنة  واحد
وذا املعىن توصل الس إىل القول . عشرين صفقة من مجلة  إثنني وثالثني صفقة

  .بأنّ املدعى عليها حتتلّ مركز هيمنة على السوق املذكورةّ

على وزير التجارة والصناعات التقليدية  ض الس إىل ما يعيبهرعتمثّ 
الشركة املدعى عليها فثبت له من تفحص العروض املالية اليت تقدمت ا ومن 
األوراق املظروفة مبلف القضية إتباعها إستراتيجية حمكمة للفوز بصفقات تزويد 
املؤسسات التربوية بوالية القصرين باملواد الغذائية تتمثّل يف تواتر تقدمي أسعار 

وذلك دف ضمان الفوز بأكرب عدد املواد الغذائية  لبعضشديدة اإلخنفاض 
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من ذلك  تعمدها حمو الوحدة الدالّة على وزن علب . ممكن من الصفقات
الذّي يشري إىل وحدة  5املصبرات الغذائية يف بعض العروض وتعمد فسخ العدد 

الكلغ املعتمدة يف التزود مبصبرات املعجون والطماطم و اهلريسة وعرضها يف 
العمود اخلاص بسعر الوحدة أمثانا تتطابق مع القيمة املتداولة للكلغ الواحد 
للمصبرات الغذائية املذكورة، كذلك تنصيصها يف عروض أخرى على وحدتني 

  . لنفس املنتوج) كلغ  1/ لغك 5علبة وزن ( خمتلفتني 

وبرأي الس فإنّ هذه املمارسات أدت إىل ختفيض القيمة اجلملية للصفقة 
مقارنة بالعروض  املنافسة مما جعل عرض املدعى عليها أقلّ من املنافسني لتضمنه 

كما أنّ املدعى عليها . سعر وحدة أقلّ ومكّنها بالتايل من الفوز بالصفقة
أسلوب اخلداع مما مكّنها من مغالطة املشتري العمومي وإنعكس ذلك اعتمدت 

سلبا على وضعية املنافسة باعتبار أنّ تلك املمارسات آلت إىل إقصاء مؤسسات 
  .أخرى من السوق املعنية

ويف تكييفه لتلك األفعال رأى فيها الس إعادة للبيع باخلسارة وخمالفة 
قانون املنافسة واألسعار وليس ممارسة خملّة  من 26اقتصادية على معىن الفصل 

  .باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من القانون سالف الذكر

غري أنه رأى أيضا أنّ إرتكاب املدعى عليها لفعلة إعادة البيع باخلسارة 
والتالعب بوحدات الوزن واحلال أنها حتتلّ مركز هيمنة يف السوق املرجعية 

من قانون املنافسة واألسعار ) جديد( 5تقع حتت طائلة الفصل املعنية جيعلها 
بإعتبار أنّ املمارسات التي ثبتت يف حقّها أثّرت حبكم موضوعها وبفعل اآلثار 
املترتبة عنها على حرية املنافسة و على التوازن العام للسوق فضال عن تسببها يف 

   .بإدانتها إحلاق أضرار باألموال العمومية، وقضى من مثّة
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        القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع

    التعهد التلقائي بالممارسات المخلّة بالمنافسةالتعهد التلقائي بالممارسات المخلّة بالمنافسةالتعهد التلقائي بالممارسات المخلّة بالمنافسةالتعهد التلقائي بالممارسات المخلّة بالمنافسة

 
من قانون املنافسة واألسعار مثلما متّ تنقيحه ) جديد(  11ينص الفصل  

ميكن " على أنه  2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60بالقانون عدد 
املمارسات املخلة باملنافسة يف السوق و ذلك  تلقائيا بالنظر يفللمجلس أن يتعهد 

 .بناء على تقرير يعده املقرر العام و بعد إدالء مندوب احلكومة مبلحوظاته الكتابية
و يعلم رئيس الس بذلك الوزير املكلف بالتجارة و عند االقتضاء اهليئات 

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

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

  .املنافسة متضمنا قواعد اجرائية يتم التعهد على اساسها

ويف هذا اإلطار تضمن النظام الداخلي املذكور أنه إذا حصلت للمجلس  
معلومات عن وجود ممارسات خملّة باملنافسة، يبادر املقرر العام بإعداد تقرير 

  .يضمنه عناصر اإلثبات األولية مثّ يرفعه إىل رئيس الس

باملنافسة، أو  وإذا بلغ إىل علم الس وجود تصرفات من شأا اإلخالل 
وردت عليه وثائق تفيد ذلك و تكتسي طابع اجلدية، فإنه ميكن لرئيس الس 
. تكليف مقرر أو أكثر بالبحث فيها و موافاته بتقرير يف األجل الذي حيدده له

ولرئيس الس أن يطلب من املقرر العام مده بتقرير معلّل حول تلك األفعال 
  .خالل أجل حمدد
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تضمن النظام الداخلي يف موضع آخر أنه يف صورة إحتواء كما 
التقارير املشار إليها على عناصر أو قرائن من شأا الكشف عن وجود 
ممارسات خملّة باملنافسة، حييل رئيس الس ذلك التقرير إىل مندوب احلكومة، 

ذلك، وميكنه إثر . لإلدالء مبلحوظاته الكتابية يف أجل أقصاه شهر واحد
تكليف إحدى الدوائر القضائية بالنظر فيها آلختاذ قرار يف التعهد التلقائي من 

و ال ميكن للدائرة القضائية اليت قررت . عدمه، و يكون ذلك حبجرة الشورى
التعهد التلقائي و لألعضاء الذين شاركوا يف اختاذ ذلك القرار، البت يف أصل 

  .القضيــة

 أربعةالثّانية للمجلس  ة القضائيةكام أصدرت الدائروتطبيقا لتلك األح
حتديد قرارات يف مادة التعهد التلقائي وذلك خبصوص مسائل خمتلفة مشلت قطاع 

أطباء املمارسة احلرة التعام وقطاع املراسالت القصرية للهاتف اجلوال وسوق 
وسوق تأمني خدمات بيع تذاكر السفر بالطائرة من قبل وكاالت األسفار 

  .القروض املعدة للسكن

تعهدت الدائرة  2007ديسمرب 28الصادر بتاريخ  605ففي قرارها عدد 
حول ممارسات حمتملة مبناسبة حتديد أطباء املمارسة احلرة ألتعام  املذكورة بتقرير

يف نطاق احلدود القصوى والدنيا الواردة بقرار الس الوطين لعمادة األطباء 
ا األمر عدد  2005جانفي 7ادر بتاريخ الص ادرلّة واجبات الطّبيب الص وفقا

وبعد املداولة استقر رأي الدائرة على عدم .  1993ماي 17املؤرخ يف  1155
  . التعهد باملمارسات املشار إليها لضعف احتمال انطوائها على مساس باملنافسة

  
، تعهدت الدائرة الثّانية  604دد ويف قرار آخر صادر بنفس التاريخ حتت ع

بتقرير حول ممارسات خملّة باملنافسة يف قطاع خدمات االتصاالت باعتماد 
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وق املراسالت القصرية للهاتف اجلووذلك استنادا إىل دراسة ضافية للس قميال الر
املعنية وحصة كلّ واحد من املتدخلني فيها وما ثبت يف حق بعضهم من ارتكاب 

فات اقتصادية حالة كوم يف وضعية هيمنة  اقتصادية على السوق املشار خمال
  .إليها

وقد وجد الس يف األفعال الواردة بالتقرير ويف حتليل املركز القانوين 
للمتدخل الذي أتاها عناصر رجحت يف رأيه أن تفضي يف حال مزيد التعمق يف 

  .قرر لذلك التعهد تلقائيا بامللف، وباملنافسةحبثها إىل الوقوف عند ممارسات خملّة 

 28بتاريخ  706كما نظرت الدائرة يف قرارها الصادر حتت عدد 
، 61114يف ممارسات متّ الوقوف عليها مبناسبة النظر يف القضية عدد  2007ديسمرب

. وم سوق خدمات بيع تذاكر السفر بالطّائرة من قبل وكاالت األسفار
لتقرير املعروض على الدائرة مؤشرات جدية على وجود اتفاق صريح وتضمن ا

بني جمموعة من وكاالت األسفار على حتديد أسعار خدمات بيع تذاكر الطّريان 
واحلال أنّ كلّ اخلدمات اليت تقوم ا الوكاالت املذكورة ختضع ملبدإ حرية 

رت الدائرة التعهد تلقائيا قروقوا وبناء على متاسك تلك املؤشرات . األسعار
بامللف.  

 

كما عرض على نفس الدائرة تقرير تعهد تلقائي خيص عالقة بنك 
وقد انطلق التقرير املذكور من . اإلسكان حبرفائه مبناسبة إسنادهم قروضا للسكن

تفحص الوثائق املطلوب توفريها من قبل حرفاء بنك اإلسكان الذين يرومون 
ى قروض لتمويل اقتناء املساكن، فوجد من بينها مطبوعتني تتعلّق احلصول منه عل

األوىل مبطلب اخنراط يف التأمني اجلماعي على احلياة وتتعلّق الثّانية مبطلب اخنراط 
كما الحظ التقرير أن كال التأمينني املطلوبني . يف التأمني اجلماعي ضد احلرائق
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وقد مهد ذلك . ابعة مع بنك اإلسكانالت" سليم " يتمان لدى شركة التأمني 
ألن يستخلص التقرير أنّ بنك اإلسكان إما أن يكون ضالعا يف اتفاق يأباه قانون 
املنافسة مع شركة التأمني املذكورة بغاية فرض التعاقد معها على حرفاء البنك، أو 

للتصرف يف أنّ البنك املذكور يفرط يف استغالل مركزه املهيمن بوصفه حمتكرا 
صندوق النهوض باملساكن االجتماعية وذلك بقصد التأثري على سوق أخرى هي 

  .سوق التأمني املوصوفة أعاله
 

وألنّ املؤشرات الدالة على وجود املمارسات املشار إليها كانت على غاية من 
الصادر  707التماسك، فقد ذهبت الدائرة القضائية الثّانية بالس يف قرارها عدد 

  . إىل التعهد تلقائيا بامللف 2007ديسمرب 28بتاريخ 
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ارتفاع عدد امللفّات االستشارية املتعهد ا من  2007تواصل خالل سنة   

رأيا تناولت مسائل  48قبل جملس املنافسة حيث بلغ عدد اآلراء الصادرة عنه 
ويعد ذلك انعكاسا طبيعيا لتنقيح قانون املنافسة واألسعار مبقتضى القانون . خمتلفة
من الذي جعل استشارة الس  2005جويلية 18املؤرخ يف  2005لسنة  60عدد 

اليت دف مباشرة إىل  ةحول مشاريع النصوص الترتيبيوجوبية  قبل احلكومة
ا أن أسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شفرض شروط خاصة ملمار
  .تعرقل الدخول إىل السوق

  
وقد تسنى بلوغ ذلك املستوى من النشاط االستشاري للمجلس رغم أنه مل 
يتعهد خالفا للسنوات املاضية بأي استشارة ختص طلب رأيه حول واقع املنافسة 

التغيرات احلثيثة اليت يعرفها االقتصاد لّ ظوالواقع أنه ويف . يف بعض القطاعات
التونسي واحتمال تأثّره بتواصل إيفاء الدولة بتعهداا مبقتضى اتفاق الشراكة 
املوقّع مع االتحاد األورويب، مع موجة االستثمارات املتدفّقة على بالدنا حبكم ما 

لس تبقى مفيدة حىت توفّره من بيئة تشريعية ومؤسساتية مواتية، فإنّ استشارة ا
يتسنى ألعضائه مؤازرة سعي الدولة الدؤوب ملزيد حتسني أداء أسواقها وإكسائها 

  .النجاعة واملردودية املطلوبة
  
    للمجلس هو أنّ جهده انصب وما يالحظ خبصوص هيكلة العمل االستشاري

عام لتعلّقه على االستجابة ملطالب وردت يف طلب رأيه يف مسائل بعضها ذو بعد 
بنصوص تشريعية وترتيبية وبكراسات شروط تستهدف تأطري بعض األنشطة 

يف حني تعلّق بعضها اآلخر بطلب موقف الس خبصوص حاالت . االقتصادية
 6بعينها مثل عمليات التركيز االقتصادي ومطالب منح اإلعفاء الوارد بالفصل 
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أخذه رأيه بالنسبة ألوضاع عرضت على من قانون املنافسة واألسعار عالوة على 
  . اهليئات التعديلية
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        القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

        مشاريع النصوص التشريعية والترتيبيةمشاريع النصوص التشريعية والترتيبيةمشاريع النصوص التشريعية والترتيبيةمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية
  
  

مبشروعي قانونني عالوة على إبداء رأيه  2007تعهد الس خالل سنة   
  .خبصوص عدد من مشاريع النصوص الترتيبية

  

الس خبصوص مشاريع النصوص اآلراء الصادرة عن : الفقرة األوىل

  :التشريعية

  

تعهد الس مبلفّني استشاريني تعلّقا بطلب رأيه خبصوص مسائل ختص تنظيم  
  .امللكية األدبية والفنية وتنظيم املهن الصيدلية

  

  2006مارس  1در عن جملس املنافسة بتاريخ االص 72166الرأي عدد /  1

عرض وزير التجارة والصناعات التقليدية على نظر الس مشروع قانون 
 1994فيفري  24املؤرخ يف  1994لسنة  36متعلّق بتنقيح وإمتام القانون عدد 

  .واملتعلّق بامللكية األدبية والفنية
  

أحكام القانون سابق الذكر  مزيد توضيح بعضاملراجعة إىل  ودف هذه
 ، الفنيةاملتعلّقة بامللكية األدبية و الدولية" بارن"اتفاقية  معبقصد ضمان تالؤمها 

فناين  أيضاكذلك لتوسيع نطاق احلماية لتشمل اليت يعبر عنها حبقوق املؤلّف، و
السمعية أو السمعية البصرية وهيئات اإلذاعة يف األداء ومنتجي التسجيالت 

صبغة ب وأنّ القانون املذكور يتسمعلما . ما يعبر عنها باحلقوق ااورة نطاق
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مبدأ حق االستغالل احلصري لصاحب املبتكرات على من جهة إقراره محائية 
  .مبتكراته
  

وبعد أن استعرض الس جمال التنقيحات واإلضافات اليت جاء ا مشروع 
تشمل مجيع احلقوق اليت ترد على بأنها القانون، بادر بتعريف امللكية الفكرية 

غري مادية ويدخل ضمنها مجيع صور اإلبداع الفكري األصيل يف ااالت  أشياء
العلمية والفنية واألدبية الناجتة من وحي العقل واليت ميكن التعبري عنها يف صور 

امللكية الصناعية وامللكية األدبية  ، كما ميز بني فرعني منها مهاخلق مادي
  .والفنية

  

املفهومني هو متييز فقهي باعتبار هذين تمييز بني على أنّ ال الس كما أكّد
األدبية والفنية واملتفرع عن القانون املدين يتكفّل  القانون املتصل بامللكيةأنّ 

حبماية عبقرية اإلنسان وجتلّيات شخصيته ضمن أثره وبصيانة إنتاجه الفكري عن 
القانون املتصل  أنّج وطريق ضمان حقوقه املالية واملعنوية على ذلك اإلنتا

 ا من فروع القانون التجاري خيتصة الذي يعترب فرعا تقليدية الصناعيبامللكي
حبماية احلقوق املتصلة باحلرفاء واليت تنشأ عن براءات االختراع والنماذج 
والرسوم الصناعية واليت متنح حق االستفراد باستغالل االختراع أو األمنوذج أو 

ملن سخر علومه ومهاراته وجهده وبذل وقته وأمواله للقيام الرسم الصناعيني 
باإلختبارات والتجارب والدراسات اليت استوجبها إجناز ذلك االختراع أو 

  .تصميم ذلك األمنوذج أو الرسم
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حقوق  تطرق الس إىل ما تستوجبه مسألةويف دراسته ملشروع القانون 
الفنية الذي يقوم يف دبية واية امللكية األيف املعادلة بني قانون مح خوضاملؤلّف من 

بني قانون متنح إىل أصحاب هذه احلقوق وجوهره على اإلمتيازات احلصرية اليت 
املنافسة الذي ينبذ هذا النوع من اإلمتيازات إالّ يف حاالت استثنائية يربرها 

  .التقدم التقين أو اإلقتصادي

ملقارن على ضرورة وجود هذه القوانني وإذ بين الس اتفاق فقه القضاء ا
احلمائية واإلقرار مببدإ حق االستغالل احلصري لصاحب املبتكرات على مبتكراته 

مدى وطرق استغالل هذا احلق تبقى حمور إشكال مركزي يتم فإنه أوضح أنّ 
اال أمام فقه القضاء  وهو ما فسح اخلوض فيه حالة حبالة من قبل القضاء،

قانون  املقارن لبناء تصور للمسألة املطروحة تراوح بني التطبيق الصارم ملقتضيات
بني تطويعها حتى تأخذ بعني اإلعتبار خصوصية مادة املنافسة يف مرحلة أوىل و

يعتربان  نذيالتجديد اللّيث مسامهتها يف تطوير اإلبتكار وحقوق املؤلّف من ح
  .ساسي للنهضة اإلقتصادية واإلجتماعيةاحملرك األ
  

من األجنبية ذات العالقة التشريعات  حتول يف وانطالقا مما الحظه من
البعد اإلقتصادي تأخذ بعني اإلعتبار النظرة احلمائية الكالسيكية إىل نظرة 

هلذه احلقوق  املزدوجةالطبيعة تماعي خاصة يف مرحلة االستغالل بفعل واالج
عجز أصحاب حقوق املؤلّف بصفتهم أشخاصا  ، وباعتبارها املتغيروحمتوا

إىل إضافة  معومل طبيعيني على التصرف الفردي يف هذا احلق يف إطار اقتصاد
عدم تغييب الرقابة املتعلّقة تعدد وسائل اإلتصال احلديثة، فقد أوصى الس ب

معينة مراعاة ق شروط باملمارسات املخلّة باملنافسة حتى بصفة استثنائية ووف
  .خلصوصية املادة
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  :كما أشار الس إىل أمرين بالغي األمهّية
 5كام الفصل أنّ املمارسات املخلّة باملنافسة اليت نصت عليها أحأوهلما 

األسعار ال ميكن أن تستشف من نص مشروع القانون من قانون املنافسة و
ة التما من احلاالت العمليي ميكن أن يكشف عنها التطبيقاملعروض وإن.  

اكتساب حق امللكية األدبية والفنية  تعين الفصل بني مفهومي وثانيهما أنه
رية املنافسة وبآليات السوق ي ال ينطوي بطبيعته على مساس حبمن جهة والذ

د تكون حملّ تتبع حسب اليت قن جهة أخرى وبني ممارسة هذه احلقوق مو
  .الوضعياتاحلاالت و
  

 أية مالحظة أنّ مشروع القانون املعروض ال يثري وبناء على ذلك استخلص
  .من حيث املنافسة

  

ماي  9الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  72167الرأي عدد  /  2

2007:  
 18طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية رأي جملس املنافسة بتاريخ 

  .بتنظيم املهن الصيدليةخبصوص مشروع قانون يتعلّق  2007جانفي 
  

لسنة  55حكام القانون عدد أل جذرية مراجعةوتضمن هذا املشروع 
1973 مل تعد تتالءم تعلق بتنظيم املهن الصيدلية اليت وامل 1973أوت  3خ يف املؤر

ة اليت طرأت على الدواء من حيث حتديد مفهومه وطبيعته مع التطورات العلمي
 1985لسنة  91كما يهدف إىل مواكبة أحكام القانون عدد  .وطرق صرفه
واملتعلّق بصناعة األدوية املعدة لالستعمال البشري  1985نوفمرب  22املؤرخ يف 

الذي أحدث إطارا قانونيا جديدا ملمارسة بعض األنشطة الصيدلية على غرار 
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ة املسؤولني الصيادلة املسؤولني عن الصنع مبؤسسات صنع األدوية أو الصيادل
  .الفنيني ذه املؤسسات أو وكاالت التنمية واإلعالم الطبي والعلمي

وبعد التطرق إىل احملتوى املادي ملشروع القانون وإىل اإلطار القانوين 
املنظّم للمهن الصيدلية الذي يتميز بتعدد النصوص وتواتر التنقيحات املدخلة 

مالحظات عامة وأخرى  قسمها إىل عليها قدم الس مجلة من املالحظات
  .خاصة

  

توقّف جملس املنافسة عند تعدد النصوص  ففي باب املالحظات العامة
 أن املتعلّق بتنظيم املهن الصيدلية، واعتربمشروع القانون إليها أحال التطبيقية اليت 

مع  عند تطبيقهاوالصعوبة  إصدارهاكثرة النصوص التطبيقية ينجر عنه البطء يف 
ويف رأي الس فإنّ هذه الوضعية ال . اإلملام جبميع أحكامهاالقدرة على عدم 

أن تكون النصوص  ذكر بشأنه دائما أنه يقتضي تتماشى مع مفهوم املنافسة الذي
القانونية يف متناول املتعاملني يف السوق من حيث العلم بوجودها وإدراك معناها 

جيد مصدره  ميكن أناإلخالل باملنافسة  أنّر ، باعتباوتناسقها وتسلسلها اهلرمي
أيضا يف كثرة النصوص وتشعبها بكيفية تتقلّص معها احلرية واملساواة يف 

  .املعامالت
  

كما التفت الس إىل العقوبات الواردة مبشروع القانون، واقترح جتميعها 
ح بصنفيها اإلداري والعديل ضمن باب واحد مستقلّ مع العمل على توضي

 69و 22و 12و 11ور اليت تنطبق عليها العقوبات الواردة بالفصول االت والصاحل
ل كلّ من اإلدارة أو جملس عمادة الصيادلة لسحب الرخصة واليت تستوجب تدخ

حثّ ضمن هذا الباب، و. ئياأو غلق احمللّ أو توقيف ممارسة النشاط وقتيا أو ا
على ضرورة أن يضبط الباب اخلامس من مشروع القانون أيضا الس 
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مشموالت الصيادلة املتفقدين وأن يوضح طرق تدخلهم ومعاينة املخالفات 
  .وحترير احملاضر وإحالتها

   
عمال مببدإ توازي الشكليات وتكريسا للمعايري املوضوعية  ،الس أقركما 

نون على أن املوافقة على التنصيص ضمن مشروع القا وجوب ،وملبدإ املساواة
التفويت أو اإلحالة إىل الورثة تتم حسب نفس الشروط املستوجبة ملنح الرخصة 

  . ألول مرة
 

 املالحظات اخلاصةومن أهم  لس تلك اليت ختصنها رأي االيت تضم
قائمة أصناف املنتجات الصيدلية  الذي تضمن أنّمن مشروع القانون  37الفصل 

يف الصيدليات اخلاصة للبيع  ية واليت ال ميكن بيعها للعموم إالّمن غري األدو
عد أخد رأي جلنة فنية حتدث بقرار من وزير الصحة العمومية بتضبط بالتفصيل 
وزيري كلّ من موكول حاليا إىل ونبه الس إىل أنّ إعداد هذه القائمة  .للغرض

 .صياغة هذا الفصلإعادة  واقترح بناء عليهالتجارة والصحة العمومية 
  

أنه  منمن مشروع القانون  65الفصل  عليه نصكذلك متعن الس يف ما 
ن رمست أمساؤهم جبدول فني مبصلحة عمومية ممال جتوز إحالة الصيادلة املكلّ

من قبل  العمادة على جملس التأديب مبوجب أعمال تتعلق بوظيفتهم العمومية إالّ
، والحظ يل العام لدى حمكمة االستئناف بتونسوزير الصحة العمومية أو الوك

 ه مل يتمحتديد اجلهة املكلفة باختاذ  ، واقترح لذلكالتنصيص على نوعية العقوبةأن

إىل السلطة التأديبية اعتبارا خلضوع الصيادلة املوظّفني  العقوبات حسب نوعيتها
ساسي للوظيفة أحكام القانون األوذلك عمال ب لرئيس اإلدارة اليت ينتمون إليها

   .العمومية
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تأهيل أعوان املراقبة االقتصادية إىل  كما اقترح الس من ناحية أخرى
جانب الصيادلة املتفقدين ملراقبة مدى احترام وتطبيق األحكام الواردة مبشروع 
هذا القانون باعتبار أنّ الصيدليات تنفرد بترويج بعض أصناف املنتجات الصيدلية 

 .غري األدوية

  :  اآلراء الصادرة عن الس خبصوص مشاريع النصوص الترتيبية: رة الثّانيةالفق

  : املخطّطات املديرية/  1
يثري املخطّط املديري كإطار لتدخل الدولة عديدا من التساؤالت من 
منظور احلفاظ على املنافسة وذلك من حيث املفهوم ومن حيث الشكل القانوين 

حيث تأثريه على دخول منافسني جدد مبختلف األسواق والصبغة اإللزامية ومن 
  .املنظّمة بواسطة هذه اآللية

ويالحظ اختالف املفاهيم رغم استقرار تسمية املخطّط املديري واختالف 
ويف هذا اإلطار ميكن للمخطّط املديري  .الشكل القانوين الذي ميكن أن يكتسيه

أن يأخذ شكل أوامر تضبط مناطق التركيز كما هو الشأن بالنسبة إىل املخطّط 
أو أن تضبط كما  ،املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد البحري

عنية التهيئة الترابية التوجهات األساسية لتهيئة املناطق الترابية امليف مادة هو الشأن 
الذي يتعين احملافظة عليه بني  ناعتبارا للعالقات مع اجلهات ااورة والتواز

التوسع العمراين وممارسة األنشطة الفالحية واألنشطة االقتصادية األخرى واعتبارا 
أن يأخذ شكل أوامر أو  كذلك لضرورة محاية املواقع الطبيعية واملواقع الثقافية أو

  .العدد األقصى للممارسني بالنسبة إىل نشاط معينقرارات ميكن أن تضبط 
وميس املخطّط املديري الذي يقوم بتحديد العدد األقصى للممارسني 
لنشاط معين من حرية املنافسة واالستثمار وذلك باحلد من إمكانية دخول 

  . ناشطني جدد إىل السوق وبالتدخل لتوجيه آليات السوق
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تعهد جملس املنافسة يف هذا اإلطار مبلفّني من وزير التجارة وقد 
يطلب فيهما رأيه حول مشروع أمر يتعلّق باملصادقة على والصناعات التقليدية 

املخطّط املديري للمساخل من ناحية و مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على املخطّط 
  .خرىمن ناحية أ املديري ملراكز جتميع احلليب الطّازج ونقله

  

  2007ديسمرب  27ادر عن جملس املنافسة بتاريخ صال 72194رأي عدد ال  - أ

  
 طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية رأي جملس املنافسة خبصوص

ويندرج هذا األمر . يتعلّق باملصادقة على املخطط املديري للمساخل مشروع أمر
أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95ضمن تطبيق مقتضيات القانون عدد 

  .واملتعلق بتربية املاشية وباملنتجات الفالحية 2005
ويف دراسته لوضعية املساخل يف البالد التونسية مبختلف أصنافها تبين 

 من احلاالت وأنّ املساخل % 40للمجلس أمهّية ظاهرة الذبح العشوائي اليت تفوق 
عمل وتفتقر إىل خمازن تشكو نقصا فادحا على مستوى التجهيزات ومرافق ال

  . حوم احلمراءلّقل مكيفة وعصرية خاصة بالنسبة إىل التربيد ووسائل ن
باإلضافة إىل ذلك إىل مسألة ضرورة استكمال املنظومة  وتطرق الس

القانونية لعملية الذبح من خالل التوصية بالعمل على إصدار القرارات املشتركة 
واملتعلّقة ت العمومية وبالفالحة والبيئة والصحة وزراء املكلّفني باجلماعابني ال

ة واملراقبة الصحية ضبط شروط ذبح حيوانات ازرة وقواعد حفظ الصحب
  .البيطرية باملساخل واملذابح

كما أثار الس أيضا مجلة من املالحظات تعلّقت يف جانب منها مبفهوم   
أن يأخذه ويف جانب آخر وحمتوى املخطّط املديري وبالشكل القانوين الذي جيب 
  .بتأثري مشروع األمر املعروض لالستشارة على املنافسة
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فبالنسبة ملفهوم وحمتوى املخطّط املديري، انطلق الس من فرضية أساسية   
وهي أنّ املخطّط املديري هو آلية دف إىل ضبط العدد األقصى للمساخل بتراب 

لضبط  لتايل غري معد مبدئيااجلمهورية مع توزيعها حسب الواليات وهو با
شارة ستموضوع اإل الع على النصتبين باإلطّوقد . شروط تركيز املساخل ويئتها

أنه يرمي يف اآلن نفسه إىل ضبط عدد املساخل وإىل حتديد اإلجراءات اخلاصة 
  . بإحداثها وتأهيلها

سبة للشكل القانوين للمخطّط املديري للمساخل، فقد ذكّر اا بالنلس أم
أن األوامر اليت تتخذها السلطة الترتيبية العامة تنقسم إىل أوامر مستقلة وأوامر ب

، ورجوعا إىل األمر املعروض يف قضية احلال الحظ أنه كان يف جانب تطبيقيـة
  .منه تطبيقيا لنص القانون الذي أحال عليه وأنه كان يف جانب آخر أمرا مستقالّ

لئن كان خموال للسلطة الترتيبية ، رأى الس أنه وخبصوص هذا اجلانب األخري
من الدستور  53و 35العامة يف إطار الصالحيات املمنوحة هلا مبقتضى الفصلني 

اختاذ أوامر مستقلة تضبط شروط بعث املساخل واإلجراءات العامة للتصرف فيها 
يستحسن إفرادها بنص على حدة وعدم إدراج حمتواها  أنهوظروف يئتها، إالّ 
طبيقيالت صلب النص.  

بعد ذلك متعن الس يف التأثري احملتمل ملشروع النص املعروض لالستشارة   
امللحق املصاحب ملشروع األمر يف بابه  هاستوجبعلى املنافسة، وتوقّف عند ما 

مسلخ من جلنة أحدثت للغرض  ترخيص لتركيز أو تأهيلالإجراءات  من الرابع
الربنامج  ضمنتعارض مع ما جاء ت معتربا أنّ هذه الوضعيةعلى مستوى الوالية 

احلرية هي املبدأ والترخيص هو "الرئاسي لسيادة رئيس اجلمهورية الذي أقر أنّ 
النصوص القانونية والترتيبية املنطبقة يف هذا اال مل تشترط  أنّ باعتبار" االستثناء

واقترح الس، تفاديا هلذه  .راحة إخضاع ممارسة هذا النشاط إىل ترخيصص
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سعيا إلجياد مناخ تنافسي بني كل املتدخلني يف القطاع، أن يتم الوضعية و
  .إخضاع نشاط بعث مسلخ إىل كراس شروط يتخذ يف الغرض

من مشروع املخطط املديري  الثّالثالفصل  كما دقّق الس يف ما تضمنه
يتم تأهيل قطاع " هأنمن مساخل امللحق مبشروع األمر موضوع االستشارة لل

مساخل جديدة وغلق  6مسلخا وتأهيلها وإحداث  25املساخل بغرض اإلبقاء على 
ساخل للمملحق األمر املتضمن قائمة ويف  "سنوات 5بقية املساخل تدرجييا خالل 

القائمة  والحظ أنّحداثات اجلديدة، اإلتلك موضوع موضوع التأهيل ويف 
املذكورة قد تضمنت تفاوتا كبريا يف عدد املساخل املراد اإلبقاء عليها أو برجمتها 

واليات ذات امتداد جغرايف أكرب يراد هلا أن تقتصر على  أنّوبواليات اجلمهورية 
  .مسلخ وحيد

  : ميكن حوصلتهما كاآليت من زاوية املنافسة تنيمالحظومهد ذلك إلبداء 

املنافسة حالة تقوم على استحداث وضع يسمح بوجود متنافسني إثنني  أنّ: أوال
أو أكثر يتوجهون بنفس النشاط لغاية إشباع ذات االحتياجات لدى نفس 

وتسمح حالة التنافس بينهم بتحقيق فائدة للمستهلك . الشرحية من املستهلكني
  .من األسعار قوامها حتسني اجلودة واحلطّ

مشروع األمر، حني أوصد باب املنافسة يف عدد من  فإنّ وبرأي الس
واليات اجلمهورية بأن منع وجود أكثر من مسلخ وحيد ا، يكون قد أسند 

سات أخرى قد ترغب يف االنتصاب يف ذات الدوائر لنفسه حق إقصاء مؤس
الترابية، واحلال أنّ األصل يف الدول اليت تعتنق مبادئ املنافسة أن قواعد السوق 

يت تتكفّل ذه املهمة مبعىن أن واقع املنافسة هو الذي حيتم على املؤسسات هي ال
  .اليت ال تقوى على جماتها أو حتسنب أدائها اخلروج من السوق
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اخليار الذي كرسه مشروع األمر موضوع االستشارة  اعترب الس أنّ: ثانيا
مح بتجاوزه والقائم على التدخل ابتداء لضبط عدد أقصى من املساخل ال يس

إىل داخل أي من واليات البالد، مع الرتول بذلك العدد إىل درجاته الدنيا بالنسبة 
واليات ممتدة جغرافيا وبعضها مترامية األطراف، ميكن أن يؤول واقعا إىل غري ما 

 2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95أراده املشرع مبقتضى القانون عدد 

  .ة وباملنتجات احليوانيةواملتعلّق بتربية املاشي

من ذلك أن األمر املذكور وعوضا أن يساهم يف احلد من ظاهرة الذبح 
املساخل عن أماكن  اعتبارا لبعدالعشوائي، فإنه قد يدفع إىل مزيد انتشارها وذلك 

  .انتصاب اازر وارتفاع تكلفة النقل وأعباء االستغالل

مبدإ التحديد األقصى لعدد التخلي عن  واقترح الس يف هذا اإلطار
ل طلب من بعضها إىل ما املساخل بواليات البالد الذي يؤول مبجرد االستجابة ألو

تأهيل املساخل  كما وضح أنّيشبه االحتكار القانوين للنشاط يف دائرة معينة، 
وإحكام تنظيمها ميكن بلوغه باالقتصار على وضع شروط ملمارسة النشاط 

  .الرقابة الالّزمة الحترام أصحاب املساخل هلا والتثبت منها وإجراء
 

  2007 أكتوبر 25ادر عن جملس املنافسة بتاريخ صال 72186رأي عدد ال  -ب

اخلاص باملصادقة على املخطّط املديري  القرارالنظر يف مشروع  مكّن
من الوقوف على أمهّية عملية جتميع احلليب  ملراكز جتميع احلليب الطّازج ونقله

الطّازج ونقله باعتبار تأثريها املباشر على نوعية احلليب املصنع واملروج وعلى 
مجلة االمتيازات اليت حيظى ا هذا النشاط واليت تتمثّل خاصة يف إسناد منحة 

ى مستوى على كلّ لتر حليب طازج جممع ويف الرفع من سعر احلليب الطّازج عل
  .اإلنتاج والتجميع
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وقد أبرز الس هيكلة هذه السوق من حيث املتدخلني على مستوى 
املتأتية من  الطّازج كميات احلليب مبينا أنّ العرض يتمثّل يف ،العرض والطلب

بإستثناء الضيعات التابعة لديوان األراضي الدولية الضيعات الصغرى واملتوسطة 
الفالحي وشركات اإلحياء  توفري املرعى ووحدات اإلنتاجتربية املاشية و وديوان

إما تابعة تكون اليت من مراكز التجميع وأنّ الطّلب ينبع  التنمية الفالحيةو
  .لتعاضديات فالحية أو للخواص أو لشركات فالحية أو للمصانع

   
كما خاض الس يف دراسة خمتلف جوانب املخطّط املديري وإحداث 

وخلص يف هذا اخلصوص وأمام غياب أي تعريف . احلليب ونقله مراكز جتميع
 18املؤرخ يف  2005لسنة  95عدد قانوين ملفهوم املخطّط املديري ضمن القانون 

الصيغة العامة أنّ  ، إىلباملنتجات احليوانيةواملتعلّق بتربية املاشية و 2005أكتوبر 
بإحداث مراكز جتميع  املدرج بكراس الشروط املتعلّق تعريفاليت جاء عليها ال

م مبقتضاها حتديد طبيعة لكيفية اليت يتوعدم ضبطه ل احلليب الطازج ونقله

 العديد من التصوراتتفضي إىل تواجد  بهن تضمينها املعايري اليت يتعيالشروط و
  .فيما يتعلّق بكيفية صياغة املخطط املديري

  
عدد اإلحداثات اجلديدة ملراكز جتميع احلليب جوع إىل بالر وأبرز الس

راكز املزمع إحداثها املام بني عدد اهلتفاوت ، الاملنصوص عليها مبشروع القرار
 وفسر ذلك وذلك اعتبارا ملا هو موجود من مراكز مبختلف واليات اجلمهورية

 من بضرورة توفري العدد األكرب من اإلحداثات بالواليات اليت يتوفر ا إنتاج هام
  .احلليب الطازج واليت تتطلب توفر أكرب عدد ممكن من مراكز جتميع احلليب

  



 139

واستنادا ملا سبق أثار الس مالحظات قسمها إىل مالحظات عامة 
ضبط شروط ممارسة  فذكر يف باب املالحظات العامة بأنه رغم.  وأخرى خاصة

إالّ أنّ بعض اجلوانب من  طمبقتضى كراس شروجتميع احلليب ونقله شاط ن

ذلك فيما يتعلّق بعدد إىل رقابة إدارية مسبقة و ممارسة هذا النشاط بقيت ختضع

 وفسر ذلكعن طريق آلية املخطّط املديري اإلحداثات وكيفية توزيعها 
 ة احلليب الطازج وعالقة جناعة توزيع هذه املادة بتطورساسية نشاط توزيع مادحب

 .قطاع الصناعات التحويلية ملادة األلبان
 

واضح من  مساس مببادئ املنافسة وحد ذلككان يف  كما أوضح أنه وإن
أنّ ذلك ال يثري إشكاال قانونيا  دخول الناشطني اجلدد إىل سوق جتميع احلليب إالّ

ع نفسه اجتهت حنو متكني السلط اإلدارية حمافظة على رطاملا أنّ إرادة املش
وذلك من خالل  توازنات السوق من حتديد عدد املراكز وفق شروط موضوعية

   .2005أكتوبر  18املؤرخ يف  1995لسنة  95القانون عدد 
 

مستقر على التأكيد على فقه قضاء جملس املنافسة  وأبرز يف هذا اإلطار أنّ
ها مبقتضى ال ميكن احلد منرتبطة بالنظام العام اإلقتصادي وأنّ قواعد املنافسة م

حرية الصناعة  إمببدور واملساواة الذي أقره الدست إترتييب الرتباطها مببد نص
زة لبعض ات املميع من أخذ بعض اخلاصيأنّ ذلك ال مينع املشرو ،والتجارة

من املنافسة  األنشطة اإلقتصادية بعني اإلعتبار ومن إقرار أحكام تشريعية حتد
  .ةاتيجيوذلك خدمة ملصاحل وطنية واستر

  
ر الذي انتهجه مشروع املخطط املديري التصووختاما الحظ الس أنّ 

على حتديد عدد اإلحداثات اجلديدة ملراكز جتميع والقائم موضوع اإلستشارة 
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املراكز احلالية  التعرض حلالةدون احلليب بكل والية من واليات اجلمهورية 
املوجودة واليت ميكن أن تكون موضوع إحداثات جديدة يف صورة ما إذا مت غلق 

 2005لسنة  95من القانون عدد  45أحكام الفصل يتعارض مع  ، البعض منها

مل واملتعلّق بتربية املاشية وباملنتجات احليوانية الذي  2005أكتوبر  18املؤرخ يف 

ولذلك اقترح الس إعادة صياغة امللحق . جديدةيتطرق إىل عبارة إحداثات 
  .بطريقة تضمن التناسق بني مقتضيات النص التشريعي والترتييب

  :النصوص الترتيبية املتعلّقة بقطاع احلرف الصغرى -2
 16املؤرخ يف  2005لسنة  15ينقسم قطاع احلرف مبقتضى القانون عدد  
ة احلرف الصغرى والصناعات واملتعلّق بتنظيمه إىل أنشط 2005فيفري 
وقد أحال هذا القانون إىل نصوص تطبيقية تتمثّل يف تسعة أوامر تطبيقية .التقليدية

  . ومخسة قرارات
  

وزير التجارة والصناعات التقليدية على الس  أحال ويف هذا اإلطار
متثّلت يف مشروعي أمرين يتعلّق األول قطاع يف خصوص هذا الملفاّت  مخسة

ارسة األنشطة املتعلّقة باملصنوعات من الفضة أما الثّاين فيتعلّق بضبط بطرق مم
قائمة أنشطة احلرف الصغرى اليت ميكن تنظيمها بكراسات شروط؛ وثالثة 
مشاريع قرارات يتعلّق األول باملصادقة على اإلتفاقية اإلطارية املتعلّقة خبدمات 

احلرفية يف حني يتعلّق الثّاين بضبط  التزويد وترويج منتجات احلرفيني واملؤسسات
إجراءات التسجيل بسجلّ احلرفيني وجممعات خدمات تزويد وترويج منتجات 
احلرفيني وحتديد البيانات الوجوبية املتعلّقة م أما الثالث فيتعلّق بضبط شروط 

  . وإجراءات اإلختبار املهين إلثبات الكفاءة املهنية يف قطاع احلرف
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  :2007 جانفي 25 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 62161د الرأي عد  - أ
طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية رأي جملس املنافسة خبصوص 
مشروع أمر يتعلّق بضبط قائمة أنشطة احلرف الصغرى اليت ميكن تنظيمها 

  .بكراسات شروط

احلرف واستنادا إىل دراسة سوق أبرزت األمهّية اليت يكتسيها قطاع 
الصغرى من حيث ما حيدثه من مواطن شغل وما يسمح به من تشغيل ذايت، 
تعمق الس يف جدوى إخضاع ممارسة بعض أنشطة احلرف الصغرى إىل 
ضرورة توفّر كفاءة مهنية من ناحية وإىل االستجابة إىل مقتضيات كراس شروط 

على مستوى  إشكال كما نظر يف ما يطرحه مشروع األمر من. من ناحية أخرى
  . عدد كراسات الشروط اليت ستصدر ومدى مالءمتها لواقع النشاط

وقد اعتمد الس يف دراسته جلملة هذه املسائل على قائمة أنشطة احلرف 
 29املؤرخ يف  2005لسنة  3078الصغرى اليت متّ ضبطها مبقتضى األمر عدد 

 اسة عشر اختصاصنشاطا حرفيا مقسمة إىل مخ 189واليت تضم  2005نوفمرب 
وخاصة تلك اليت تستوجب ممارستها توفّر الكفاءة وعلى ما تضمنه مشروع األمر 

  .من قائمة لألنشطة اليت سيتم إخضاعها إىل كراس شروط

  :وقد استبعد الس عند دراسته ملشروع األمر الفرضيتني التاليتني

   :الفرضية األوىل. 1
  

اإلستشارة أن يأخذ شكل تنظيم كلّ ميكن لتطبيق أحكام األمر موضوع  
جمموعة أنشطة بكراس شروط منوذجي يطبق على خمتلف األنشطة املنتمية 

  .للمجموعة
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ويف هذه احلالة وإن كان من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إىل إصدار عدد 
إالّ أنها ال تراعي عدم جتانس خمتلف )  15( شروط المعقول من كراسات 
نفس اموعة أو االختصاص األمر الذي ال تقبل معه  األنشطة املنتمية إىل

  . تنظيمها مبقتضى نفس الكراس
  

   :الفرضية الثانية. 2
  

وتتمثّل يف إصدار كراس شروط لكلّ نشاط من األنشطة الواردة باألمر 
 189، فيكون عددها 2005نوفمرب  29املؤرخ يف  2005لسنة  3078عدد 

الواردة بالقائمة ال تستدعي تنظيمها  كراس شروط يف حني أنّ جلّ احلرف
بكراسات شروط كنشاط بناء أو طباخ أو طياب و غريها من احلرف باعتبار أنّ 

  .ممارسة هذه األنشطة تستوجب الكفاءة املهنية دون سواها
  

من اعتبار أنّ كراسات الشروط عمله ما دأب عليه  واقترح الس يف إطار
أشكال تنظيم مباشرة األنشطة اإلقتصادية وأنه ال ال خترج عن كوا شكال من 

داعي إىل تضخيم عدد كراسات الشروط وخاصة إذا ما تعلقت املسائل الواردة 
ا مبسائل ذات صبغة تقنية من ادي إدراجها ضمن تراتيب فنية تصدر مبقتضى 

كراسـات  اليت يستدعي تنظيمها اللّجـوء إىل  نصوص قانونية؛ انتقاء األنشطة 
األنشطـة املتعلّقة باحلالقة وبالتجميل وبتصليح أجهزة اهلاتف شروط على غرار 

اجلوال وبتصليح اآلالت الكهربائية واآلالت اإللكترونيـة لإلسـتعمال املـرتيل    
واالكتفاء بوضع شروط الكفاءة املهنية الواجب توفّرها ملمارسة مهنة ما بالنسبة 

  .إىل احلرف الصغرى األخرى
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  :2007مارس  1 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72168الرأي عدد   -ب
تعلّق رأي جملس املنافسة مبشروع أمر يتعلّق بتنظيم نشاط من بني أنشطة   

املؤرخ  2005لسنة  3078كما متّ ضبطها مبقتضى األمر عدد  الصناعات التقليدية
  .وهو املصنوعات من الفضة 2005نوفمرب  29يف 

ملنظومة تنميته  خاصيات قطاع الصناعات التقليدية وحتليلهتطرقه إىل وبعد   
لصعوبات اليت ، عرج الس على أهم اهلياكل املكلّفة بتأطريهباإلضافة إىل ا

حاليا  القطاع ككلّ وقطاع املصوغ على وجه اخلصوص والذي يضم يواجهها
  .صحريف متخص 3000حوايل 

صعوبات متثّل من ناحية يف تضارب املصاحل بني إنّ ما تعمق فيه الس من 
التجار واحلرفيني ومن ناحية أخرى يف نقائص تتعلّق بطابع الضمان باعتبار أنّ 
دار الطّابع ال يتوفّر لديها اإلطار الفني الكفء واآلالت والتجهيزات الضرورية 
إىل جانب عدم توحيد إجراءات عمليات الطّابع بكلّّ من تونس وسوسة 

  .وصفاقس
متيازات وبين الس ما يتمتع به قطاع املصوغ املصنوع من الفضة من إ

ضبط حصص مادة  يف نطاق تنظيم تزويد السوق متّوأبرز يف هذا اإلطار أنه 
مت  وأنه 2004و 2003و 2002القطاع خالل سنوات  الفضة اخلام لتلبية حاجيات

من طرف  م د 8,5قدر حبوايل  الفضة اخلام بقيمة مجلية ت منطن  37,1 توريد
هذا إىل جانب كون مادة الفضة . تحصلني على حصص توريدحرفيني وجتار م

أداء على  %6أداء مجركـي و % 10(تتمتع بامتيازات جبائية وديوانية اخلام 
  ). القيمة املضافة

وأوىل الس اهتماما خاصا عند إبداء رأيه يف مشروع األمـر إىل طـابع   
يف ز أنّ ما استوجبه الفصل الرابع من األمر من أن يكون هذا الطّابع احلرف وأبر

شكل مثلث يتضمن بأعاله العدد الرمزي للمندوبية اجلهوية للـديوان الـوطين   
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بأسفله رقم تسجيل احلريف بدفتر طابع لتقليدية مرجع النظر الترايب وللصناعات ا
يبقى منقوصا باعتبـار   ،بق لهاحلرف اخلاص باملصنوعات من الفضة والعيار املطا

عدم تطرقه إىل العيار رغم أنه من العناصر املهمة الواجب تضـمينها بالطّـابع   
باإلضافة إىل عدم حتديد مقاسات األضلع وعدم إدراج ملحق للتقييس يوضـع  

  .على ذمة اجلهة املؤهلة لذلك
واقترح باإلضافة إىل ذلك تضمني طول القطعة وشكلها ووزا واملقاسات 
األخرى يف وثيقة خاصة تقدم إىل املندوبية اجلهوية للصناعات التقليدية تكـون  

تضمن حق املستهلك عند حدوث خالف مع احلريف أو املؤسسة ومبثابة املواصفة 
  .احلرفية

إىل القطع املتكونـة مـن   وأوضح أنّ مشروع األمر مل يتعرض من ناحية 
وأيهما يتعين أخذه بعـني االعتبـار يف   )  800و 925(عيارات خمتلفة من الفضة

صورة التعرض إىل هذه احلالة ومن ناحية أخرى إىل القطع املتضمنة معادن نفيسة 
من الذهب أو البالتني إضافة إىل الفضة، حيث مل يتعرض مشروع األمر إىل مثل 

  .ما مل يتعرض إىل اجلهات املؤهلة لوضع الطّابعهاته احلاالت ك
  

 فيفري 15 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72164الرأي عدد   -ج

2007:  
جـانفي   16أحال وزير التجارة والصناعات التقليدية على الس بتاريخ 

مشروع قرار يتعلّق بضبط إجراءات التسجيل بسجل احلرفيني وجممعات  2007
خدمات تزويد وترويج منتجات احلرفيني وحتديد البيانات الوجوبية املتعلّقة ـم  

  .قصد إبداء الرأي فيه
وأفاد الس أنّ مشروع هذا القرار يندرج ضمن اسـتكمال املنظومـة   

األمر عدد خاصة ضمن تطبيق مقتضيات الترتيبية املنظّمة لقطاع احلرف وبصفة 
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املتعلّق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيني و املؤسسـات   2006لسنة  3067
احلرفية وجممعات خدمات تزويد وترويج منتجات احلرفيني والذي يقتضي إصدار 

  .قرار لضبط إجراءات التسجيل ذا السجل
مـن  وبالرغم من أنّ الس أقر بأنّ مشروع القرار ال يثري أية مالحظات 

قاعدة من تكوين هذا السجلّ مبا ميكن أن يساهم فيه  إالّ أنه اهتمزاوية املنافسة 
  .بيانات هامة من املمكن توظيفها يف جمال اإلحصاء على الصعيد الوطين

بضـبط بعـض   اطا وثيقـا  ارتبمرتبط حتقيق هذا اهلدف أنّ  كما اعترب 
  : اجلوانب املنقوصة مبشروع القرار ميكن تبياا كما يلي

ضرورة ضبط التنظيم الواجب آتباعه عند مسك السجل مـن حيـث    -
حتديد كيفية إسناد العدد التعريفي لكل مسجل ومن حيث ضرورة التنسيق بـني  

ثابة جتميـع  اإلدارات اجلهوية واإلدارة املركزية قصد مسك سجلّ وطين يكون مب
 . ملختلف السجالّت اجلهوية

ضرورة ضبط أمنوذج موحد ضمن القرار لوصل التسـجيل بسـجل    -
تراب الوطين الاحلرفيني واملؤسسات احلرفية بصفة تكفل توحيد العمل به بكامل 

سواء كان ذلك على مستوى اإلدارات اجلهوية للتجارة أو املندوبيات اجلهويـة  
 .ناعات التقليديةللديوان الوطين للص

التصـريح  قرار التسجيل ضمن سجل احلرفيني ومشروع ال استوجب -
أو عقوبات يتم تسـليطها يف   إجراءاتالتنصيص على أية  دونبالبيانات الالّزمة 

وهو ما يستوجب  حال عدم اإلدالء بتلك البيانات أو اإلدالء ا بشكل غري دقيق
  .ى على السجلتدارك هذا األمر إلضفاء مزيد من اجلدو
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  :2007 فيفري 15 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72165الرأي عدد   - د

تعلّق رأي الس مبشروع قرار خيص ضبط شروط وإجراءات اإلختبـار  
  .املهين إلثبات الكفاءة املهنية يف قطاع احلرف

ويقع اللّجوء إىل هذا اإلختبار يف حال عدم توفّر الشهادات املثبتة للكفاءة 
املهنية يف خصوص قائمة األنشطة اليت تتطلّب ممارستها توفّر هذه الكفاءة والـيت  

  . 2005نوفمرب  29املؤرخ يف  2005لسنة  3078جاء ا األمر عدد 
ر من ناحية على شفافية وقد تركّز اهتمام الس يف دراسته ملشروع القرا  

  .اإلختبار ومن ناحية أخرى على الشروط الواجب توفّرها الجتياز هذا اإلختبار
اقترح الس احلد من السلطة ففي خصوص ضمان شفافية االختبار،   

 عن طريق تدعيم عدداملطلقة للمؤسسة التكوينية عند إجراء االختبارات وتقييمه 
  . شرافأعضائها بعنصرين من سلطيت اإل

كما نظر الس يف هذا اإلطار يف مدى جواز استعانة املترشح بإحدى 

اإلدارة ال متتلك احلق اإلدارات يف تكوين مطلبه الجتياز االختبار املهين وأقر أنّ 

يف إسداء خدمات ال تدخل يف مهامها من شأا أن متس حبيادها جتاه 

  .املترشحني
لإلختبار فقد انصب اهتمام الس على أما يف خصوص شروط التقدم 

سن املترشح وعلى سنوات ممارسة النشاط الفعلية واتجه حنو عدم حتديد هذه 
املعطيات كشرط أويل للتقدم لالختبار واستند يف ذلك إىل خصوصية النشاط 

نية من ناحية وإىل تفاوت املدة الزم احلريف الذي يتطلّب البداية املبكّرة يف املمارسة
له ألصول ب وتقباستعداد املتدر مبدىاملطلوبة الكتساب املهارة باعتبار ارتباطها 

  .من ناحية أخرى احلرفة املراد تعلّمها وإىل نوعية احلرفة
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  :2007 ماي 3 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72171الرأي عدد   -ه
على  2007 جانفي 27أحال وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 

جملس املنافسة مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على االتفاقية اإلطارية املتعلّقة 
  .خبدمات التزويد وترويج منتجات احلرفيني واملؤسسات احلرفية يطلب فيه رأيه

وقد تبين من امللف أنّ االتفاقية اإلطارية املعنية باملصادقة تربم بني كلّ من 
احلرفية وجممعات خدمات التزويد وترويج منتجات احلرفيني أو املؤسسات 

  .احلرفيني

ودف هذه اإلتفاقية إىل ضبط اخلطوط العامة واملبادئ اليت حتكم العالقة 
صنف من أصناف  بني الطّرفني وميكن أن تكون موضوع اتفاقيات خاصة لكلّ

  .وهي آلية ضمان لكلّ من الطّرفني. احلرف
 معات تتوىلا مثل هذه احلرفية إحداثني واملؤسسات يللحرفميكن و

متزويدهم باملواد واملنتجات الصجتميع  وتعمل على احلة ألنشطتهم وفقا حلاجيا
 .تاجهم وتروجيه عرب مسالك التوزيعإن

شكل تعاضدية أو شركة على معىن جملة  إما هذه امعات وتأخذ
وافز واإلمتيازات وقد جاء رأي الس على جمموعة احل .الشركات التجارية

املوضوعة لغرض تشجيع إحداث هذه امعات ملا هلذه اهلياكل من دور يف ختطّي 
صعوبات القطاع على مستوى التزود باملواد األولية وعلى مستوى ترويج 

  .املصنوعات سواء كان ذلك على املستوى الداخلي أو على املستوى اخلارجي

هوامش  ارتفاع أسعار البيع املعتمدة وتوظيفوتتمثّل أهم هذه النقائص يف 
ربح مرتفعة وخمتلفة من مزود إىل آخر بالنسبة إىل نفس املنتوج التقليدي ويف 
عدم تنظيم العالقة بني شركة سوكوبا وبني احلرفيني مبقتضى اتفاقية تضبط نظام 
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وحقوق وواجبات ومسؤوليات كلّ طرف وطريقة ) ائي أو باإليداع(الشراء 
زيع املنتوجات بني خمتلف نقاط البيع بطريقة تضمن املساواة بني خمتلف تو

املزودين وشفافية العالقات ومن عدم التمكّن يف توسيع حضور املنتوج التقليدي 
  .كأمريكا الشمالية وأستراليا ودول اخلليج يف األسواق الواعدة

وترويج  ن كانت هذه االتفاقية اإلطارية املتعلقة خبدمات التزويدلئو
إالّ  ،منتجات احلرفيني واملؤسسات احلرفية ال تثري أية مالحظة من زاوية املنافسة

تضمنها لكافّة املسائل لوغ األهداف املرجوة منها يقتضي أنّ الس اعترب أنّ ب
اليت تنظّم العالقة بني امعات واحلرفيني وبالتايل إبراز ما إذا كانت تلك العالقة 

ح حدود دور امع عند قيامه مبهامه وما إذا كان يقوم ا بوصفه حصرية وتوضي
عة أو جمرد وسيط يتقاضى تاجرا حيصل على أرباح لقاء بيعه للمواد األوة واملصنلي

  .عمولة لقاء خدماته فضال عن جواز االشتراك بذلك امع لغري احلرفيني

دور  ثّل من ناحية يف أنّتتمذلك يف إطار ضوابط حدد معاملها الس يتم و
باملواد واملنتوجات الصاحلة  دون سواهم امعات ينحصر يف تزويد احلرفيني

حرفيني ومن ناحية أخرى يف أنه للألنشطتهم وجتميع إنتاجهم وتروجيه 
ع سواء للتزومواملؤسسات احلرفية كامل احلرية للتعامل مع غري الية د باملواد األو

إعماال ملبدإ حرية التعاقد  ذلك هم أو دف ترويج منتوجام ويعدالالّزمة لنشاط
املطبق عليهم مبقتضى مبدإ أعم هو مبدأ حرية مباشرة األنشطة الصناعية 

  .والتجارية

  :النصوص الترتيبية املتعلّقة بالبيئة /  3
تعهد جملس املنافسة بثالثة ملفّات واردة من وزير التجارة والصناعات 

يتعلّقان على التوايل بضبط  ينيدية يطلب فيها رأيه حول مشروعي أمرالتقل
اخلاص باستعادة شروط وطرق إسناد العالمة البيئية التونسية وبالنظام العمومي 
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زيوت التشحيم واملصايف الزيتية املستعملة والتصرف فيها وحول مشروع قرار 
اص بنظام استعادة مشترك يتعلّق بضبط شروط وقيمة اإليداع اإلجباري اخل
  .املراكم املستعملة يف وسائل النقل وألغراض صناعية خمتلفة

وتنصهر مجلة هذه النصوص يف إطار األخذ بعني االعتبار املقتضيات البيئية 
ضمن منظومة اإلنتاج اعتبارا لألهداف الوطنية الرامية إىل حتقيق التنمية املستدمية 

  . مستوى األسواق اخلارجية وإىل تطوير تنافسية املنتوجات على

املنظومة الوطنية للتصرف يف النفايات اليت كما تدخل يف إطار جتسيد 
بط املبادئ العامة يف جمال تعتمد على استراتيجية متكاملة العناصر من أبرزها ض

ث عهدة على امللوال«إ على مبد عتمادالاو أصناف النفايات التصرف يف كلّ

 استعمال أساليببالتشجيع على التقليص من إنتاج النفايات و» واملنتج املسترد

تشريك القطاع اخلاص يف خمتلف أنشطة التصرف يف إىل جانب  اإلنتاج النظيفة
  .النفايات
  

  :2007 ماي 24 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72175الرأي عدد   - أ

التقليدية خيص تعهد الس مبلف أحاله عليه وزير التجارة والصناعات   
  .بضبط شروط وطرق إسناد العالمة البيئية التونسية مشروع أمر يتعلّق

هل أنّ املعهد الوطين : ومتحور الرأي حول اإلجابة على سؤال جوهري  
للمواصفات وامللكية الصناعية له اختصاص حصري وشامل إلسناد عالمة وطنية 

  بالنسبة إىل قطاع معين؟أم أنّ هياكل أخرى ميكن أن تضطلع ذه املهمة 
من  الرابع عشرذلك على ما اقتضاه الفصل اإلجابة على واعتمد الس يف   

املتعلّق بالتقييس واجلودة الذي أفرد  1982أوت  6املؤرخ يف  66القانون عدد 
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مبنح العالمة الوطنية ملطابقة  الصناعيةاملعهد الوطين للمواصفات وامللكية 
  . ترخيص يف استعماهلا من قبل املنتجنياملواصفات وأهله لل

يتم تسجيل العالمات الوطنية ملطابقة املواصفات بالنسبة لعالمات الصنع و
أفريل  27املؤرخ يف  1985لسنة  665والعالمات التجارية طبقا لألمر عدد 

واملتعلق بنظام شهادات املطابقة للمواصفات الذي حدد بدقّة كل املراحل  1985
ا املنتوج أو اخلدمة للحصول على شهادة املطابقة للمواصفات اليت  اليت مير

ة بكل عالمة حتدث لدى أقرظر يف ذلك إىل جلنة خاصة النت بشأنه وأوكل مهم
  .املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية الذي يتوىل أمانتها الفنية

من إفراد البيئة انطلق الس مما يهدف إليه مشروع األمر هذا وقد 
وما سينجر عن تطبيقه من  خصوصية وبعالمة مطابقة خصوصية مبواصفات

إحداث جلنة استشارية لدى وزير البيئة والتنمية املستدمية وجلنة فنية قارة متّ إسناد 
 األوىل باعتماد تقوم رئاستها إىل املدير العام ملركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة

 األمر الذي اليت متّ حتديدها واقتراحها من قبل الثّانية؛ اإليكولوجيةوالفنية املعايري 
يتعارض مع نية املشرع اليت اتجهت مبناسبة اتخاذ النصوص التشريعية املنظمة 

املعهد الوطين للمواصفات للمواصفات إىل جعل هذه املادة مقصورة على 

من أمهّها إعداد املواصفات يف كلّ  الحياتبالنسبة لبعض الص وامللكية الصناعية

بالنسبة ملشموالت  وزير االقتصاد الوطينوعلى  اخلدمات والسلع دون استثناء
  . أخرى دون تدخل أي طرف عمومي آخر

 
أنه ال ميكن اتخاذ أية بادرة من شأا أن  وبناء على ما سبق اعترب الس

ال ينبغي  فإنه آن واحد وهلذا الغرضجتعل عدة أجهزة تقوم بنفس األعمال يف 
بأي حال من األحوال أن تقوم املرافق العمومية واملنظّمات املهنية واملهنية 
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املشتركة أو أي جهاز آخر بإعداد مواصفة ما مبحض إرادا وميكنها عند 
 مدعمة الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية اإلقتضاء إبالغ مقترحاا إىل املعهد

ويقدر املعهد مدى أمهية هذه املقترحات مثّ يقر الربنامج . باملربرات الضرورية
بالتعاون مع األجهزة املعنية وله أن حيدث جلان  العام إلعداد املواصفات أو يغيره

  .فنية تقوم بتحديد املعايري الفنية اخلاصة ا
أنّ مشروع األمر خمالف  نتيجة للتحليل املبني أعاله استخلص السو

يف  للتشاريع والتراتيب القانونية املنطبقة يف جمال إعداد املواصفات وأنه ال ميكن
أنه إذا أضاف و .ضوء التشريع احلايل اتخاذ مشروع األمر املعروض على أنظاره

طار ما كانت نية السلط العمومية متجهة حنو إفراد املواصفات املتعلّقة بالبيئة بإ
  .قانوين خصوصي فإنه يتجه عندئذ سن قانون يف هذا اال

  

 سبتمرب 13 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72191الرأي عدد   -ب

2007:  
أوت  18طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية من الس بتاريخ 

سنة ل 693إبداء الرأي يف مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  2007
واملتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت  2002املؤرخ يف أول أفريل  2002

  .التشحيم واملصايف الزيتية املستعملة والتصرف فيها
ويهدف مشروع هذا األمر إىل إجياد آلية قانونية من شأا أن تضمن 

احلصول على املعطيات اإلحصائية » للوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات«
املذكورة واعتمادها كقاعدة لتوظيف معاليم  املتعلقة بواردات املواد الصحيحة

االخنراط بالنظام العمومي جلمع ونقل وتكرير زيوت التشحيم احملمولة على 
  .موردي ومصنعي زيوت التشحيم ومحلهم على استخالصها
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وينصهر هذا النظام العمومي ضمن املنظومة الوطنية للتصرف يف النفايات 
عن طريق إعادة االستعمال ي إىل استعادة هذه النفايات ومعاجلتها وتثمينها رموي

هذا  تتوىل الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات اإلشراف على تسيريو .ةوالرسكل
  .النظام

تسهر الوكالة على متويل هذا النظام عن طريق مسامهات املنخرطني و
ملنتجات املروجة يف السوق احملددة بالنسبة للمصايف حسب كميات وأصناف ا

الداخلية ومعدصنف منها وبالنسبة للزيوت حسب  ف يف كلّل كلفة التصر
معادلة تأخذ يف االعتبار كميات زيوت التشحيم اجلديدة وكميات الزيوت 

  .  املكررة اليت يتعهد املنخرطون يف النظام العمومي باستعادا

لس أنه ال توجد جدوى من متكـني  اعترب ااستنادا إىل دراسة السوق، و
الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات من آلية قانونية ملراقبة هـذه املـواد عنـد    
التوريد تتمثل يف فرض ختمها املسبق على الفواتري التجارية املـدىل ـا لـدى    

  .مكاتب الديوانة من طرف املوردين

ضـبط   اللّجوء إىل هذه اآلليةوأبرز الس أنه بإمكان الوكالة أوال ودون 
كامل كميات زيوت التشحيم اجلديدة املوردة من اخلارج وبالتايل توظيف معلوم 

مباشرة لدى مصاحل  على أساس معطيات ميكن أن تطلبهامورد  االخنراط عن كلّ
ديوا املتخلّدة بذمة بعـض  كما أنه ميكنها من ناحية أخرى استخالص  الديوانة

حيررهـا   الـيت  لزاماإلبطاقات  عن طريق % 6ين ال تتعدى نسبتهم املوردين الذ
يتوىل الـوزير  اليت و ويصدرها املدير العام للوكالة وفق التشريع اجلاري به العمل

  . ةاملكلف بالبيئة إعطاءها الصبغة التنفيذي
الوطنية للتصرف يف النفايات على رأى الس أن تدخل الوكالة  كما

وإن كان يسمح هلا مبزيد إحكام  يات توريد هذه املوادمستوى مراقبة عمل
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إالّ أن ذلك قد ينطوي على بعض اإلشكال من التصرف يف القطاع بصفة عامة، 

سلطة تقديرية للبت يف اإلجراء سالف اإلشارة مينحها  أنّزاوية املنافسة من ذلك 

نه يف ، وهو ما ميكن أن يتشكّل عمطالب التوريد واملوافقة عليها من عدمه
بعض احلاالت عرقلة عمليات التوريد أو احلد منها فضال عن أن ذلك يتعارض 
مع األحكام الواردة بقانون التجارة اخلارجية اليت مل تستثن صراحة هذا الصنف 

  . من الواردات من نظام حرية التجارة اخلارجية
  

ب األمهّية اليت جيمسألة يثري هذا الرأي إىل جانب ما سبق ذكره كما 
إيالءها إىل وثيقة شرح األسباب اليت جيب أن تكون بالوضوح الكايف الذي 
يسمح للمجلس من تقصي نية اجلهة الطّالبة لإلستشارة ومن إبداء رأيه على 

  . ضوئها
  

 أكتوبر 25 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72192الرأي عدد   -ج

2007:  

تعهد جملس املنافسة باستشارة تقدم ا وزير التجارة والصناعات التقليدية 
يطلب فيها رأيه خبصوص مشروع قرار مشترك يتعلّق  2007أوت  27بتاريخ 

بضبط شروط وقيمة اإليداع اإلجباري اخلاص بنظام استعادة املراكم املستعملة يف 
  . وسائل النقل وألغراض صناعية خمتلفة

األمر نظام العمومي الستعادة املراكم املستعملة احملدث مبقتضى وميثّل ال
واملتعلّق بضبط شروط  2005ديسمرب  26املؤرخ يف  2005لسنة  3395عدد 

أحد مكونات املنظومة الوطنية  وطرق مجع املراكم واحلاشدات املستعملة
خطرة على معىن للتصرف يف النفايات باعتبار وأنّ املراكم املستعملة تعترب نفايات 
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واملتعلّق بضبط قائمة  2000أكتوبر  10املؤرخ يف  2000لسنة  2339األمر عدد 
  .النفايات اخلطرة

ويعتمد هذا النظام قاعدة اإليداع اإلجباري على أن تضبط شروط وقيمة 
  . هذا اإليداع مبقتضى قرار مشترك من الوزراء املكلّفني باملالية وبالبيئة وبالتجارة

رأي الس على من ناحية تعريف املراكم املستعملة الذي جاء وانبىن 
 تعريفا شامال لكلّ أنواعها وتصنيفاا حسب وزا أو حسب العناصر املكونة هلا

  :على دراسة سوق املراكم املستعملة اليت أظهرت ومن ناحية أخرى
أنه ولئن يمن املراكم من نوعية حامض الرصاص بفرعيها مراكم  -

نطالق واملراكم ذات االستعمال الصناعي على العرض فإنه جيب إيالء األمهّية اال
النيكال كادمييوم (الكافية إىل كمية املراكم األخرى املستعملة للعناصر األخرى 

واملتواجدة باآلالت الكهرومرتلية واهلواتف ) والنيكال ميتال إيدرور والليتيوم
عتبارا إىل عدم وجود إحصائيات دقيقة حول اجلوالة واحلواسيب احملمولة وذلك ا

الكمية الفعلية هلذه املراكم ووجود بعض املؤشرات اليت تدلّ على األمهّية الفعلية 
  .تهالكمي

ال توجد يف جمال الطّلب وحدات للتصرف يف النفايات غري تلك  أنه -
أربعة وحدات رسكلة مرخص هلا من طرف (اليت من نوعية حامض الرصاص 

كما ). ير البيئة والتنمية املستدمية من بينهم وحدات تابعة إىل املنتجني احمللينيوز
أنه ال يوجد حاليا مكان لتجميع وخزن النفايات من املراكم األخرى املوجودة 
 ه سيتما رسكلتها على املستوى احمللّي أو تصديرها، إالّ أنبالبالد التونسية قصد إم

النفايات الصناعية واخلاصة مبنطقة جرادو من والية قريبا إجناز وحدة معاجلة 
  .زغوان وهو ما سيمكّن من حلّ هذه اإلشكالية

  



 155

مؤكّدا كما انبىن رأي الس على جمال تطبيق نظام اإليداع اإلجباري 
يشمل كلّ أنواع املراكم  على أنه استنادا إىل النصوص الترتيبية فإنّ هذا النظام

فعليا سحب هذا النظام على كلّ أنواع  حني أنه ال ميكندون تفرقة بينها يف 
أنه إذا كان من ادي اعتماد هذا النظام بالنسبة إىل املراكم من واملراكم اعتبارا 

نوعية حامض الرصاص نظرا إىل شفافية السوق واختالف مدة حياة املركم عن 
هذا النظام على املراكم  وسيلة النقل أو اجلهاز املدمج به فإنه ال ميكن تطبيق نفس

من النوعيات األخرى نظرا إىل وجود سوق موازية وإىل التطابق بني مدة حياة 
  .اجلهاز واملركم

كما أوضح أنّ هذه الوضعية ال تعين عدم جتميع مثل هذه املراكم 
املستعملة وإنما تستوجب إجياد نظام خاص ميكّن من حتقيق الفعالية والوصول إىل 

 . لتجميع املمكنة وذلك ألسباب متليها متطلّبات بيئية وأخرى تنافسيةأكرب نسب ا

ىل املعطيات اليت استشفّها من مفهوم املراكم املستعملة ومن إواستنادا 
دراسة السوق ومن جمال تطبيق نظام اإليداع اإلجباري أثار الس مجلة من 

  .املالحظات العامة واخلاصة

باجلوانب  املالحظات العامةولعلّ أهم ما جاء بالرأي تعلّق يف خصوص  
  :التالية

اعتبارا إىل أنّ اختاذ القرار املشترك موضوع االستشارة هو تطبيق ملا ورد  -
وأنّ نظام  2005ديسمرب  26املؤرخ يف  2005لسنة  3395بأحكام األمر عدد 

اثه مبقتضى ذات األمر ينطبق على سائر استعادة املراكم املستعملة الذي متّ إحد
أنواع املراكم دون أي متييز بينها يف حني اقتصر مشروع القرار املشترك موضوع 
االستشارة على ضبط قيمة اإليداع اإلجباري بالنسبة إىل املراكم املستعملة يف 
وسائل النقل وألغراض صناعية خمتلفة دون غريها من املراكم؛ رأى الس بأنّ 
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ملشروع املقترح ال يفي باحلاجة مما يتجه معه مراجعته وسحب مفعوله على بقية ا
  . املراكم اليت مل يقع التعرض إليها صلبه

  
تبين للمجلس بالرجوع إىل مشروع القرار املشترك موضوع االستشارة  -

وهو ما جيعله غري  )املوزعون باجلملة( مل يشمله األمر   أته أضاف متدخال
  .ابق ملقتضياتهمط

إالّ أنه أخذا بعني االعتبار أنّ اقتصار اإليداع اإلجباري على العالقة بني 
املشتري واملوزع بالتفصيل فقط، ال متكّن من بلوغ نظام استعادة املراكم 
املستعملة األهداف املرجوة منه واملتمثّلة يف متكني املنتجني واملوردين من جتميع 

املراكم املستعملة قصد إحالتها لوحدات الرسكلة وحرصا أكرب عدد ممكن من 
على أن يكون مشروع القرار متطابقا مع األمر املذكور حثّ الس على أنه 
يستحسن التفكري يف إمكانية مراجعة هذا األمر جبعله ينطبق على كلّ مشتري 

 .مهما كان مصدر شرائه
ق باستعادة املراكم املستعملة بالنظر إىل أنّ متويل النظام العمومي املتعلّ -

يتم عن طريق معلوم للمحافظة على البيئة يوظّف على املدخرات الكهربائية 
على أساس رقم املعامالت خال من األداء على القيمة املضافة احملقق  % 5حبساب 

من قبل مصنعي املنتجات اخلاضعة يف النظام الداخلي وعلى أساس القيمة الديوانية 
أنّ صندوق باعتبار و .ذلك لفائدة صندوق مقاومة التلوثإىل التوريد و بالنسبة

مقاومة التلوث هو صندوق خاص للخزينة يتولّى متويل املشاريع الرامية إىل محاية 
البيئة ومساعدة املؤسسات على إجناز االستثمارات للحد من التلوث ولتطبيق 

تقنيات غري امللوثة باعتبار التعريف التدابري الرامية إىل احلثّ على استعمال ال
أثار الس بعض اإلشكاليات وأكّد يف  ، املعتمد من قبل قانون امليزانية احملدث له

مستوى أول أنه ولئن يفهم من توسيع جمال تطبيق املعلوم للمحافظة على البيئة 
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ويل هذا ليوظّف على املدخرات الكهربائية أنّ هذه العائدات املالية موجهة لتم
 ه متويالته مل ينصالنظام إالّ أنّ الفصل احملدث للصندوق والضابط لنطاق توج
صراحة على متويل النظام العمومي الستعادة املراكم املستعملة كما متّ ذلك 

  .بالنسبة إىل النظام العمومي الستعادة النفايات البالستيكية
ه على مستوى ثان ولئن كان اخلصم خيصكما أوضح أن  املراكم اليت يتم

إنتاجها أو توريدها بصفة منفصلة إالّ أنّ عمليات التصرف يف النفايات من 
املراكم م كالّ من املراكم املنفصلة واملراكم املدجمة اليت ال يتم إخضاعها إىل 

  %. 5اخلصم بنسبة 

وإىل جانب بعض املسائل املتعلّقة بأطراف  ويف باب املالحظات اخلاصة
قة يف إطار نظام اإليداع اإلجباري والشكل الذي ستأخذه مصادقة الوكالة العال

الوطنية للتصرف يف النفايات على كلّ وصول اإليداع اإلجباري تسلّط اهتمام 
تضبط  ": الس على ما تضمنه الفصل السادس من مشروع القرار من أنه

وكذلك طرق حتويل .. .شروط وطرق تطبيق ومتابعة تسيري نظام استعادة املراكم
املبالغ املتأتية من اإليداع اليت مل يتم استرجاعها إىل صندوق مقاومة التلوث، يف 
اتفاقية تربم بني الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات ومنتجي وموردي املراكم 

   "ويصادق عليها الوزير املكلّف بالبيئة 
  :  ه األحكام لألسباب اآليت بيااوتبين له بعد الدرس أنه ال ميكن اختاذ هذ

املؤرخ  2005لسنة  3395لقد عهد الفصل اخلامس من األمر عدد  - √
إىل القرار موضوع االستشارة مهمة ضبط شروط وقيمة  2005ديسمرب  26يف 

اإليداع اإلجباري دون متكينه من التصرف يف األموال املتأتية من نظام استعادة 
  املراكم املستعملة؛ 
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الة تعهد عملية متابعة تسيري نظام استعادة املراكم املستعملة إىل الوك -√
  ؛الوطنية للتصرف يف النفايات

يعترب حتويل املبالغ املتأتية من اإليداع اليت مل يتم استرجاعها إىل  -√
صندوق مقاومة التلوث إحداثا ملوارد جديدة لفائدة هذا الصندوق الذي هو 

ة، لذا فإنّ مثل هذا التحويل ال ميكن أن يتم عن طريق حساب خاص يف اخلزين
  .اتفاقية بل عن طريق قانون املالية

  

  :النصوص الترتيبية املتعلّقة بقطاع النقل الربي /  4
وزير التجارة والصناعات التقليدية من الس إبداء الرأي يف  طلب السيد

أفريـل   19املؤرخ يف  2004ة لسن 33مشاريع النصوص التطبيقية للقانون عدد 
وتتمثّل هذه النصوص يف أمر وأربعة قرارات . واملتعلّق بتنظيم النقل الربي 2004

ومثاين كراسات شروط وهي جمموعة من النصوص تنـدرج يف إطـار ضـبط    
اإلجراءات التطبيقية والتنظيمية وحتديد الشروط املنصوص عليها جبملة األحكام 

الفقرة الثانية و  34و  33الفقرة الثانية و  32و  30و  28و  22الواردة بالفصول 
  .من القانون املذكور 40و  38

 8 الصادر بتاريخ 62163الرأي عدد ضمن جملس املنافسة  وقد قام

  :قرارات تتعلّق بـ مشاريع أربعة موحد حول رأي بإبداء 2007 فيفري
خيضع استغالهلا يف ضبط حد الوزن اجلملي املرخص فيه للعربات اليت  -

نقل البضائع على الطّرقات حلساب الغري لكراس شروط وتصريح مسبق لدى 
املصاحل املختصة بالوزارة املكلّفة بالنقل وبضبط العالمات التمييزية هلذه العربات 
وباملصادقة على كراسي الشروط اخلاصني بتعاطي نشاط نقل البضائع على 

   .الطّرقات حلساب الغري
  .صادقة على كراس الشروط اخلاص بتشغيل مركزيات نقل البضائعامل -
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ضبط احلد األقصى لعمر السيارات املستخدمة يف النقل العمومي غـري   -
املنتظم لألشخاص وخاصياا الفنية وطرق حتديد املسالك اليت تتبعها سـيارات  

لقواعـد العامـة   والنقل الريفي وا" لواج"اجلماعي وسيارات األجرة " التاكسي"
املتعلّقة باالستغالل والوسائل املادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غـري املنـتظم   

 .صلألشخا
شروط اخلاصة بتعاطي نشاط كراء صنف أو املصادقة على كراسات ال -

جمموعة أصناف من العربات املعدة لنقل األشخاص أو البضائع وبضبط أصناف 
  . اؤها إالّ بسائقالعربات اليت ال ميكن كر

مبختلف فروعه اليت ويف دراسته لقطاع النقل الربي لألشخاص والبضائع 
ما  ، قدم السالنقل احلديدي والنقل على الطرقات وكراء العرباتتشتمل على 

مشلت باخلصوص مراجعة اإلطار  إصالحات جوهريةحظي به هذا القطاع من 
الطرقات والنقل اجلماعي للمسافرين  التشريعي وحترير أنشطة نقل البضائع عرب

وضع و وفتحها أمام اخلواص وإسناد لزم استغالل لبعض حمطّات النقل الربي
مزيد التنوع والفاعلية بتركيز  هباكسبرامج لتأهيل مؤسسات النقل دف إىل إ

ومساعدته على حتسني خدماته ومؤازرة  ةالتنافسي تهدعم قدرالسوق وآليات 
  . كما قدم أهم ما اجنر عن هذه اإلصالحات من نتائج إجيابية. اإلنتاجقطاعات 

وخبصوص مالحظاته على مشاريع القرارات قسمها الس إىل مالحظات 

   .عامة وأخرى خاصة

أورد الس ثالث مالحظات خصت  املالحظات العامةفي خصوص ف
املتعلّق بتشغيل مركزيات مشروع القرار املتعلّق باملصادقة على كراس الشروط 

  .نقل البضائع
إىل أنّ تعريف مركزية نقل البضائع الذي جاء  يف هذا اإلطار أشار السو

 بتشغيل مركزيات نقل البضائع والذي ينص روط اخلاصاس الشبه مشروع كر
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على أنها كلّ مؤسسة مهمتها التقريب بني العرض والطّلب يف ميدان النقل الربي 
رغم  ،للبضائع وإعالم املتدخلني خاصة مبا يتعلّق بطلبات النقل واألسعار املتداولة

مطابقته للقانون املتعلّق بتنظيم النقل الربي فهو تعريف عام مل يشتمل بصفة 
ها مثل هذا الصنف من ءمفصلة على باقي اخلدمات اليت يتولّى عادة إسدا

ت مسؤوليتها عمليات نقل البضائع لفائدة املؤسسات على غرار تنظيم وتأمني حت
الغري دف باخلصوص إىل تفادي العديد من اإلشكاليات كاليت تتعلّق بالعودة 
حبمولة فارغة أو جتميع البضائع ونقلها يف دفعة وحيدة حلساب مرسلني ومتقبلني 

  .خمتلفني
   

كما أكّد يف خصوص نفس الكراس على ضرورة أن يتعرض إىل 
اليت جيب أن توفّرها مركزيات نقل البضائع يف تعاملها مع حرفائها  الضمانات

وكذلك إىل القدرة املالية اليت جيب أن تكتسبها واليت تكفل هلا استيفاء مجيع 
ضمن حتسني اخلدمات املقدمة لفائدة ت بطريقة التزاماا املهنية من هذه الناحية

  .    ا التنافسيةاملؤسسات على تطوير قدرهذه ساعد تاملستهلك و
والحظ أنّ تنظيم هذا النشاط مبقتضى كراس الشروط املعروض مل يكن 

ال  بذلك تضمنها، وهوومية جانب هام من األحكام اليت متكامال باعتبار عم
  . يتماشى مع هدف حترير هذا النظام

واعتبارا ملا سبق اقترح الس إعادة النظر يف حمتوى هذا الكراس وذلك 
بتوضيح خمتلف اخلدمات اليت ميكن إسداؤها يف إطار املركزية وتضمينه كافّة 
الشروط املتعلّقة مبمارسة املهنة من حيث الكفاءة وتوفّر اإلمكانيات املادية 

  .  والضمانات الضرورية
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فقد تعلّقت مبختلف مشاريع القرارات كلّ واحد  املالحظات اخلاصةأما 
  .على حدة

شروع القرار املتعلّق بضبط حد الوزن اجلملي املرخص فيه مبيف ما يتعلّق 
للعربات اليت خيضع استغالهلا يف نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري لكراس 
شروط وتصريح مسبق لدى املصاحل املختصة بالوزارة املكلّفة بالنقل وبضبط 

الشروط اخلاصني العالمات التمييزية هلذه العربات وباملصادقة على كراسي 
  :البضائع على الطرقات حلساب الغري اتجه الس حنوبتعاطي نشاط نقل 

حذف الفصل اخلامس من مشروع القرار باعتباره أرسى شرطا حيد من  -
املنافسة يتمثّل يف أنه على الشخص الطبيعي الذي يرغب يف تعاطي نشاط نقل 

ة األمر الذي ال يسمح مبمارسة البضائع حلساب الغري احلصول على رخصة سياق
  .باالستعانة بأجري يتوفّر له الشرط املطلوب إالّ النشاط
املالئمة بني شرط السن القصوى للعربة املستخدمة ملمارسة نشاط نقل  -

سنوات بالنسبة إىل الشخص الطبيعي وسنتان بالنسبة  5(البضائع حلساب الغري 
من  الثّامن والعاشر نيالفصلاملنصوص عليها بكلّ من  )إىل الشخص املعنوي 

كراسي الشروط اخلاصني بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري 
ال مربر إذ رأى الس أنه  من طرف األشخاص الطبيعيني واألشخاص املعنويني

  .لوجود مثل هذا االختالف
ة على كراس الشروط اخلاص مشروع القرار املتعلّق باملصادق ويف خصوص

بتشغيل مركزيات نقل البضائع فقد متعن الس يف مقتضيات الفصل الثّامن منه 
الذي أدرج إمكانية استغالل املخازن لتجميع البضائع املعدة للنقل بشرط توفّرها 
على مساحات كافية إليواء العربات اليت تقصدها لتفريغ أو حتميل البضائع 

وذلك بتحديد هذه املساحات " كافية" ح املقصود من عبارة توضيواقترح 
  . وضبط مقاساا
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 التاسع عشركما اقترح الس التخلّي عن االختالف الذي يقره الفصل 
مشروع القرار املتعلّق بضبط احلد األقصى لعمر السيارات املستخدمة يف  من

ا الفنياقل العمومي غري املنتظم لألشخاص وخاصية وطرق حتديد املسالك اليت الن
والنقل الريفي والقواعد " لواج"اجلماعي واألجرة " التاكسي"تتبعها سيارات 

العامة املتعلّقة باالستغالل والوسائل املادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غري 
املنتظم لألشخاص يف جانبه املتعلّق بالسن القصوى للحافالت املخصصة للنقل 

ي العادي من ناحية وللحافالت املخصصة للنقل العرضي للشباب من العرض
  .ناحية أخرى

مشروع القرار املتعلّق  كما رفع الس مجلة من املالحظات يف خصوص
باملصادقة على كراسات الشروط اخلاصة بتعاطي نشاط كراء صنف أو جمموعة 

ضبط أصناف العربات أصناف من العربات املعدة لنقل األشخاص أو البضائع وب
  .اليت ال ميكن كراؤها إالّ بسائق

ففي اجلانب املتعلّق بكراس الشروط اخلاص بنشاط كراء الدراجات النارية 
اقترح الس إدراج تعريف مدقّق لكلى الصنفني من هذه  ،أو العربات الصغرية

الوسائل حيدد بالنسبة للدراجات النارية قوة احملرك وسعة اسطواناته وإمكانية 
جتهيزها أو عدم جتهيزها مبركبات جانبية وبالنسبة للعربات الصغرية صنفها 

نقل األشخاص واستعماالا إما بانتمائها إىل صنف عربات السياحة املعدة ل
وحتتوي يف هذه احلالة على هياكل وأبدان تشبه هياكل وأبدان العربات السياحية 
ويكون سقفها الداخلي مغلّفا كليا مع إمكانية أن يكون قابال للفصل أو إىل 
صنف املقطورات املعدة لنقل البضائع واحملتوية على غرف للقيادة جمهزة 

  .  مبحركات الدراجات النارية
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من نفس  السابع عشراقترح الس تعميم ما استوجبه الفصل كما 
الكراس من عدم القيام بعملية كراء لقاصر أو لشخص غري متحصل على رخصة 

  .السياقة على كافّة أصناف وسائل النقل الواردة بكراس الشروط
  

أما يف ما خيص اجلانب املتعلّق بكراس الشروط اخلاص بنشاط كراء 
منه إذ رأى فيه ما حيد  السادسالسيارات اخلاصة فقد اقترح الس حذف الفصل 

من املنافسة باعتبار ما يستلزمه من توفّر حصول املمثّل القانوين للشخص املعنوي 
لى شهادة مسلّمة من مدرسة الذي يتعاطى نشاط كراء السيارات اخلاصة ع

سياحية مصادق عليها من قبل وزارة السياحة يف اختصاص له عالقة بالنشاط 
املطلوب إذ أنّ هذا الشرط ال يسوغ عندما يتعلّق األمر بكراء سيارات دون 

  . اتصال ذلك بنشاط سياحي

من كراس الشروط اخلاص بنشاط  السابعكما تعمق الس يف الفصل 
عربات نقل البضائع على الطرقات اليت يتجاوز وزا اجلملي املرخص فيه كراء 

اثين عشر طنا الذي اشترط أن يكون على ملكية كلّ شخص يرغب يف تعاطي 
هذا النشاط أسطول يتركّب على األقلّ من ست عربات نقل مستثنيا بذلك 

يف هذا اجلانب  الس واقترح. إمكانية استئجار األسطول بطريقة اإلجيار املايل
املالئمة بني مقتضيات هذا الكراس وما ورد بكراسي الشروط اخلاصني بتعاطي 
نشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري املصادق عليهما بالقرار املتعلّق 
بضبط حد الوزن اجلملي املرخص فيه للعربات اليت خيضع استغالهلا يف نقل 

الغري لكراس شروط وتصريح مسبق لدى املصاحل البضائع على الطرقات حلساب 
  .املختصة بالوزارة املكلّفة بالنقل وبضبط العالمات التمييزية هلذه العربات
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  :النصوص الترتيبية املتعلّقة بوكاالت األسفار /   5 
ملفّا  2007جانفي  17أحال وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 

يتضمن طلب رأي جملس املنافسة حول مشروع قرار يتعلّق مبمارسة نشاط وكالة 

  . 2007 فيفري 15 بتاريخ 72170 عددوالذي صدر حتت  أسفار عرب األنترنات
وتأسيسا لرأيه وبعد عرض اإلطار التشريعي والترتييب املنظّم هلذا القطاع 

القانون يف هذا اإلطار واستنادا إىل  انطلق الس من تعريف لوكالة األسفار ليبين
واملتعلّق بتنظيمها أنّ وكالة  1973نوفمرب  19املؤرخ يف  1973لسنة  68عدد 

كلّ مشروع ميارس بصفة مستمرة قصد التحصيل على أرباح " األسفار هي

نشاط يتمثل يف تنظيم جوالت أو إقامات للعموم فردية أو مجاعية أو تقدمي 

صفة مباشرة أو غري مباشرة ومقابل أجور مجلية أو خدمات متصلّة بذلك ب

 لطبيعة نشاطها إىل صنفني وفقا فتصن؛ وأنها "مبالغ حسب اخلدمة املقدمة 
  ". ب"وصنف " أ"صنف 
  

تعاطي أنّ  إىل دراسة سوق وكاالت األسفاركما تطّرق الس من خالل 
يودع األسفار خيضع لكراس شروط ولتصريح مسبق نشاط أحد صنفي وكاالت 

مسامهة  تابعة للوزارة املكلفة بالسياحة وأنه يف حال وجودلدى املصاحل املختصة ال
بعد احلصول على  تتمهذا النشاط ممارسة  فإنّ% 50ـأجنبية بنسبة تفوق ال

  . جنة العليا لالستثمارموافقة اللّ

وأبرز يف هذا اإلطار أنها سوق  على أهم خصوصيات هذه السوقوعرج 
ية اخلدمات املسداة من جهة تعدد املتدخلني من جهة وتنوع نوعباعتبار تنافسية 

  .مومسيةأخرى إىل جانب كوا سوقا 
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سواق املرجعية بالنسبة لنشاط للسوق أو لأل اواضح احتديد واعترب أنّ 
الطلبات نظرا إىل أن  تدقيق النظر يفب مرتبط ارتباطا وثيقاوكاالت األسفار 
تسدى إىل املقيمني وإىل غري املقيمني إذمزدوجة  العملية التسويقية تعد.  

وبعد أن متعن الس يف إجيابيات ممارسة نشاط وكالة األسفار عرب 

إىل أنّ اللّجوء لألنترنات ألنترنات واإلشكاليات اليت ميكن أن تطرحها خلص ا

ميكّن من تسويق هذه اخلدمات بسرعة كوسيلة عرض خلدمات وكالة أسفار 

 نكبرية يف أهم األسواق األجنبية كما يساعد على إستقطاب السياح الذي

إالّ أنّ ذلك يتطلّب توفري الضمانات . يفضلون التعامل بالوسائل العصرية

القانونية الكافية لكلّ املتعاملني وذلك بوضع إطار قانوين يؤمن سالمة 

   .عرب األنترناتاملبادالت التجارية 

كما أقر يف هذا اإلطار أنه رغم التطور التشريعي الذي شهده هذا اال 
أنّ احلماية  من اعتراف حبجية الوثيقة اإللكترونية واإلمضاء اإللكتروين إالّ

القانونية اليت قد تكفلها هذه النصوص للناشطني يف جمال التجارة اإللكترونية 
 أمهية العوائق الواقعية اليت من شأنها احلد من تطور هذا تبقى غري كافية نظرا إىل

  . النوع من النشاط

وأقر بأنّ اعتماد األنترنات لتسويق خدمات وكاالت األسفار سيغير من 
هيكلة وخصائص السوق املعتمدة على مسالك توزيع مادية لتصبح سوقا 

وجتاوز الصعوبات نونية افتراضية كما اعترب أنه يف حال توفّر الضمانات القا
فإنّ هذه السوق تتوافق مع هيكلة الواقعية اليت جاء على حتليلها الس بإطناب، 

سوق املنافسة الكاملة والصافية واليت اعتربت لفترة طويلة جمرد نظرية مثالية 
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اعتبارا ألنها متثل األسواق األكثر شفافية من حيث توفر املعلومات ومن حيث 
  .ضتعدد العرو

ومل يفت الس إثارة ما ميكن أن يتولد عن استعمال مثل هذه الطّرق 

اجلديدة للتوزيع من إعادة نظر جلملة العناصر املتعارفة مثل السعر واملنتوج 

والعنصر اجلغرايف واملعتمدة لتحديد السوق املرجعية خاصة وأنّّ هنالك العديد 

فضال عن أنّ عروض األنترنات من املنتوجات اليت يتم تقدميها بصفة جمانية 

ما يفيف شكل منتوج واحد و غالبا ما ال تتمشكل سلّة من املنتوجات أو يف  إن

  .باقة عرض بعضها غري مرتبط برقعة جغرافية معينة شكل

  
وتأسيسا على ذلك أفضى الس برأيه يف ما عرض عليه بأن الحظ يف 

ر من األسفار عرب األنترنات ال يغي باب املالحظات العامة أنّ ممارسة نشاط وكالة
طبيعة نشاط وكاالت األسفار وإنما يغري من أدوات ممارسة هذا النشاط ومفهوم 

اط يتعلّق وأنّ نطاق تطبيق قانون املنافسة على هذا النش العالقات الناشئة يف ظلّه
دث ا أن حتاليت من شأاملعامالت املتولدة عن ممارسته وفقط جبملة املبادالت و

  . خلال بالتوازن العام للسوق الوطنية
  

أكّدت من ناحية على أنّ اخلضوع كما أبدى بعض املالحظات اخلاصة 
إىل مقتضيات مشروع القرار املعروض لإلستشارة ال يعين إحداث صنف جديد 

كراسي الشروط اخلاصني بتعاطي من وكاالت األسفار وال يغين عن اخلضوع إىل 
ومن ناحية أخرى على شفافية ممارسة " ب"و " أ"وكالة أسفار من صنفي  نشاط

هذا النشاط والضمانات اليت جيب توفريها إىل املستهلك وذلك من خالل تدعيم 
  . املعلومات اليت جيب وضعها على ذمة احلريف مبوقع الوكالة
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 الفصل الثّاين كما نبه الس يف إطار املالحظات اخلاصة ويف خصوص
 1973لسنة  13عشر إىل أنّ بعض العقوبات املنصوص عليها باملرسوم عدد 

املتعلّق بتنظيم وكاالت األسفار قد أصبحت غري قابلة للتطبيق بفعل مراجعة نظام 
الرقابة اإلدارية على هذا الصنف من النشاط وتعويضه بنظام كراس شروط 

ات الواردة بالقانون عدد العقوبأنّ إىل صريح مسبق لدى املصاحل املختصة ووبت
إىل جانب  واملتعلّق باملبادالت والتجارة اإللكترونية تشمل أيضا 2000لسنة  83

اليت تتصل مباشرة مبمارسة نشاط جتاري عرب األنترنات على العقوبات  العقوبات
  .اخلاصة مبزود خدمات املصادقة اإللكترونية

  

  :ت الفالحيةاملنتوجابالنصوص الترتيبية املتعلّقة  /  6

  :2007 فيفري 8 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 62162الرأي عدد   - أ

من قانون املنافسة واألسعار ) جديد( 9تعهد جملس املنافسة طبقا للفصل 
باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية خبصوص مشروع 

تعلّق بضبط املو 2005أوت  9املؤرخ يف  2005لسنة  2177تنقيح األمر عدد 
راءات إجروط وع قرار يتعلّق بضبط شروشروط اإلجتار يف الزيوت الغذائية ومش

منح التراخيص للمصدرين اخلواص قصد تصدير زيت الزيتون التونسي املعلب 
حتت عالمة تونسية يف إطار احلصة السنوية املمنوحة للبالد التونسية من طرف 

حاد األورويباإلت.  
وقبل اإلدالء باستشارته، استند الس يف ذلك إىل دراسة سوق زيت 

التونسي وذكّر يف هذا اإلطار أنه سبق له أن اهتم ذا القطاع عند تعهده الزيتون 
  .2006مارس  30الصادر رأيه فيه بتاريخ  62125بامللف االستشاري عدد 
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لزيتون علـى  وقد مكّنت هذه الدراسة من استجالء وضع سوق زيت ا
املستوى العاملي والتونسي كما أوضحت بصفة خاصة أهم آليـات النـهوض   

  .  بالقطاع واألطراف املتدخلة فيه باإلضافة إىل آليات متويل عمليات التصدير

ويف إطار موضوع االستشارة من اتجار يف الزيوت الغذائيـة وتصـدير   
 لساستخرج للزيت الزيتون املعلّب من طرف اخلواصرات اهل اة بعض املؤشام

  .اليت أفرزا دراسة السوق

وتربز هذه املؤشرات بعض اخلاصيات اهليكلية لقطاع زيت الزيتـون يف  
من حيث العمـل علـى    تونس وبعض الصعوبات اليت تعمل الدولة على ختطّيها

ان من احلاالت حنو ثالثة بلـد  % 95تنويع وجهة الصادرات باعتبار توجهها يف 
ومن حيث تدعيم تشريك اخلواص يف جمال عملية تصدير زيت الزيتون وبصـفة  
خاصة الزيت البيولوجي يف شكله املعلّب إذ أنه ورغم توفّر اإلمكانية منذ سـنة  

1994  ة لللخواصخارج إطـار  تصدير زيت الزيتون إىل كافة األسواق اخلارجي
داخل هذه احلصة فـإنّ الكميـات    احلصة السنوية ويف بعض املواسم االستثنائية

  .املصدرة تبقى متواضعة وموجهة حنو الزيت يف شكله السائب
إنّ ما سبق استعراضه مكّن الس من إبداء مجلة من املالحظات العامـة    
  .واخلاصة
ويف خصوص ما جاء منها يف باب املالحظات العامة، فقد الحظ الس   

 الصادراتمعظم زيت الزيتون املعلّب وتوجه  صادرات اخلواص من ةضعف نسب
يستدعي إجياد آليات خاصة بتصدير  األمر الذي سبانياإولزيت إىل إيطاليا من ا

  .أسواق واعدة على غرار ما مت بالنسبة للواليات املتحدة القتحامالزيت 
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إذ  عند التصدير إىل اجلدوى اخلزناملراقبة الفنية ملعدات  كما الحظ افتقار
ر يف خم تتمأيناحمللّيني  الوسطاءخمازن املعاصر أو  دون أن تشملازن املصد 

  .الزيوت املعدة للتصدير تتواجد

طلّبه تإشكالية تعدد اجلهات اإلدارية املتدخلة يف قطاع الزيتون وما ت وطرح
الس الوطين للزيتون  هأسندمن تنسيق يف ما بينها وأورد يف هذا اإلطار ما 

من مهام متثّلت بالنسبة إىل وزارة  1998ديسمرب  29املنعقد يف  اجتماعهالل خ
 يفتنفيذ اإلستراتيجية يف مستوى إنتاج الزيتون وإىل وزارة الصناعة الفالحة يف 

 أما. تنمية الصادراتيف  الفالحةالتجارة و يتوزار إىلالتحويل و نشاطتأهيل 
فقد مسؤولية تنمية القطاع مع ضمان جتميع الزيت وتأطري السياسة السعرية 

   .الوطين للزيت لديوانأوكلها إىل ا
  

قطاع زيت الزيتون تضع ومراقبة  ملتابعةتدخلني املكثرة  كما أقر الس أنّ
على كاهل املؤسسات الناشطة فيه صعوبة أخرى تنضاف إىل تلك اليت يكتسيها 

. صال بفعل حدة املنافسة وصعوبة تسويق املنتوج وإكسائه قدرة تنافسيةنشاطهم أ
ومل يفت الس يف هذا اإلطار استعراض كامل اإلجراءات اليت يتعين على 
املنتجني واملصدرين لزيت الزيتون احترامها واللّجان واهلياكل املطلوب منهم 

  .اال التعامل معها املوجودة بالنصوص املنطبقة يف هذا

فإىل جانب املالحظات من حيث  أما يف ما يتعلّق باملالحظات اخلصوصية  
أدرج الس مهّت كلّ من مشروع تنقيح األمر ومشروع القرار الشكل واليت 

  .بعض املالحظات من حيث مضموا
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إىل الفصل الثّالث من مشروع القرار الذي أوجب  يف هذا اإلطاروتطرق 
نافذة املفعول قصد تصدير زيت الزيتون التونسي البيولوجي احلصول على رخصة 

  .وزيت الزيتون التونسي املعلّبّ 

وأبرز الس أنّ أحكامه غري متناسقة مع حترير تصدير زيت الزيتون، 
من األمر عدد  5ومرتبطة بنظام الترخيص الذي كان منصوصا عليه بالفصل 

املتعلّق بضبط شروط اإلتجار يف و 1994 ماي 23املؤرخ يف  1994لسنة  1166
 2005لسنة  2177الزيوت الغذائية والذي متّ إلغاء العمل به مبقتضى األمر عدد 

. املتعلّق بضبط شروط اإلتجار يف الزيوت الغذائيةو 2005أوت  9املؤرخ يف 
منه أصبح هذا النشاط خيضع بالنسبة للمقيمني  3وأوضح أنه مبقتضى الفصل 

أما بالنسبة إىل غري املقيمني فإنه بإمكام تصدير زيت الزيتون . لكراس شروط
التونسي بعد توجيه مطلب للغرض إىل وزير الفالحة واملوارد املائية واإلستجابة 

يف قائمة تضبط من قبل الوزير  من الترسيم يف حال استيفائها متكّنهملشروط 
  .تصدير زيت الزيتون التونسياملذكور بعد إستشارة جلنة متابعة 

  
ميكن تصدير زيت الزيتون : " لذلك اقترح إعادة صياغته على النحو التايل

املعلّب حتت عالمة تونسية يف إطار  بيولوجي وزيت الزيتون التونسيالتونسي ال
 احلصة السنوية املذكورة أعاله من قبل األشخاص املاديني واملعنويني املرسمني
بقائمة املصدرين اليت تضبطها وزارة الفالحة واملوارد املائية والذين تتوفّر فيهم 
مجلة الشروط املنصوص عليها بكراس الشروط املنظّم لتصدير زيت الزيتون 
التونسي واحلاصلني على ترخيص للتصدير داخل احلصة السنوية املذكورة أعاله 

  ."من هذا القرار  6و 5لني يتم إسناده طبقا ملقتضيات الفص
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 31آجال إجناز احلصة السنوية للتصدير تتواصل إىل غاية  وحيث أنّ
من مشروع القرار  الرابعالفصل  خبصوصأكتوبر من كلّ سنة فقد اقترح الس 

  .  أكتوبر 31جويلية بـ  31مراجعة الفترة الواردة به وتعويض 

من مشروع القرار من  7الفصل ىل ما تضمنه إويرى الس باالستناد 
وجوب أن يراعي كلّ حاصل على رخصة تصدير داخل احلصة مجلة من 
اإلجراءات ومن أنه تسحب رخصة تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي يف 

يف تصدير زيت صورة عدم إحترامها ويف ظلّ مـا تبين من إلغاء نظام الترخيص 
ونسييتون التوضيح، أنّ األمر يستالزه . دعي التدد أنكان  لئنوأبرز يف هذا الص

املقصود هو سحب رخصة التصدير داخل احلصة فإنه من الواجب حتديد ذلك 
وأنه إن كان القصد هو تعميم . باعتماد عبارة تفيد سحب تلك الرخصة حتديدا

 ،طي تصدير زيت الزيتون بوجه عاممفعول املنع ليتسلّط على الترخيص يف تعا
 9املؤرخ يف  2005لسنة  2177فإنّ ذلك مل يعد جائزا منذ صدور األمر عدد 

املتعلّق بضبط شروط اإلتجار يف الزيوت الغذائية باعتبار خضوع و 2005أوت 
  .لكراس شروطهذا النشاط 

من مهام من مشروع القرار  8الفصل كما نظر الس يف ما جاء به 
جنة املكلّفة بالنظر يف عروض شراء زيت الزيتون التونسي املعد أوكلت للّ

إقتراح سحب رخصة تعاطي تصدير زيت الزيتون للتصدير وخاصة مهمة 
ونسييتون التعلى جلنة املصادقة على تعاطي تصدير زيت الز ونسيالت.  

إللغاء  وأثار يف هذا اإلطار أنّ مباشرة هذا االختصاص مل تعد واردة نظرا
ي تصدير زيت جلنة املصادقة على تعاطأنّ من ناحية و  رخصة تعاطي التصدير

 ونسييتون التخ  2005لسنة  2177مل تعد موجودة بصدور األمر عدد الزاملؤر
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من ناحية أخرى واقترح تباعا حذف هذا اإلختصاص املوكول  2005أوت  9يف 
  .يتون التونسي املعد للتصديرلزللجنة املكلّفة بالنظر يف عروض شراء زيت ا

  

  :2007 نوفمرب 1 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72185الرأي عدد   -ب

طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية رأي جملس املنافسة حول 
  .نظيم موسم إنتاج وحتويل الطّماطممشروع أمر يتعلّق بت

خمتلف املتدخلني يف إطار ويهدف مشروع األمر إىل تنظيم التعامل بني 
يتم إعداده باتفاق بني االحتاد التونسي للصناعة والتجارة  عقد إنتاج منوذجي

وإىل إرساء نظام  والصناعات التقليدية واالحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري
هذا إىل جانب  2009تسعرية الطماطم الفصلية حسب اجلودة ابتداء من موسم 

ة األطراف تقوم حتت إشراف جممع الصناعات الغذائية بإعداد إحداث جلنة متعدد
  .مشروع برجمة اإلنتاج ومتابعة إجنازه على النطاق اجلهوي والوطين

وارتكز الس عند إبداء رأيه على مجلة من املعطيات أفرزا دراسة سوق 
الطّماطم الطّازجة من حيث عدم استقرار كلّ من اإلنتاج السنوي للطّماطم 

 كميات معجون الطماطم املنتجة من طرف وحدات حتويل الطّماطمطّازجة وال
املصدرة ومن حيث أمهّية عدد العقود معجون الطمـاطم وتفاوت كميات 

املؤسسات التحويلية أو التجارية أو النموذجية اليت متّ إبرامها بني الفالّحني و
 2004لسنة  60د لفصل السادس من القانون التوجيهي عدتطبيقا ل التصديرية

عقدا متّ إبرامها خالل موسم  1971عقدا منوذجيا من بني  1598واليت بلغت 
2007 .  
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سعر الطماطم الطازجة املعدة للتحويل وسعر  كما أوضح الس أنّ
معجون الطماطم بكافة أحجامه خيضع على مستوى اإلنتاج إىل قاعدة العرض 

  . والطلب يف حني ختضع هذه املنتوجات لتأطري نسب األرباح يف مرحلة التوزيع

ومن خالل دراسة مجلة هذه املؤشرات أبدى الس مجلة من املالحظات 
  .امة وأخرى خاصةمنها ما كانت ع

ففي باب املالحظات العامة، أكّد الس على أنّ األمر تناول مسائل 
خارجة عن جمال تدخل السلطة الترتيبية العامة واقترح يف املقام األول وبصفة 

نة به أصلية مراجعة شكل النص موضوع االستشارة وذلك بإدراج املادة املضم
زراء املكلفون بالفالحة وبالصناعة ضمن قرار يصدره أو يصادق عليه الو

وبالتجارة، مع حذف املسائل الواردة به ذات الصلة بااللتزامات وإبقائها ضمن 
  .جمال القانون

  :على جانبني أساسيني اقتراحهالس  وأسس

"  أنه الفصل األول من مشروع األمر من نص عليهإنّ ما  :اجلانب األول

" لني يف قطاع إنتاج الطماطم الفصلية املعدة للتحويلخمتلف املتدخالتزامات حيدد 
  .من الدستور 34خيرج من دائرة اختصاصه لريجع إىل املشرع طبقا للفصل 

 2004لسنة  60ما نص عليه القانون التوجيهي عدد  :اجلانب الثّاين  
واملتعلّق بأنشطة اإلنتاج الفالحي ضمن فصله  2004جويلية  27املؤرخ يف 

اخلامس من إمكانية تأطري تدخل األطراف املعنية وبوجه اخلصوص املستغلني 
الفالحيني واحملولني واملروجني واملخزنني واهلياكل املهنية املعنية ضمن منظومات 

 صناعة املصادقة عليها بقرار مشترك من الوزراء املكلّفني بالفالحة والتتم

  .وبالتجارة
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واستنادا إىل أن قواعد التنظيم اإلداري وما يتصل ا من توزيع اإلختصاص 
بني مكونات اإلدارة املركزية تقتضي أنه مىت أوكل القانون اختصاصا إىل سلطة 

نة فإنه ال جيوز لغريها مباشرة ذلك االختصاص عوضا عنها حىت وإن تعلّق يمع
وأن هذه  امتلك حق ممارسة السلطة الرئاسية عليه األمر بسلطة تعلوها درجة أو

املسألة من متعلقات النظام العام وتثريها احملاكم من تلقاء نفسها؛ أكّد الس أنّ 
املسائل اليت أوكلها القانون التوجيهي إىل الوزراء املكلّفني بالفالحة وبالصناعة 

أن يصدر يف  وبالتجارة ونص على أا تصدر بقرار مشترك منهم ال ميكن
خصوصها نص ذو طبيعة أخرى حىت وإن كان أمرا ذا مرتبة أعلى من هذه 

  .القرارات

حتديد سعر يتمثّل يف كما أبرز الس أنّ اهلدف من مشروع األمر   
مرجعي إلحالة الطماطم من املنتج إىل احملول تضبط على أساسه تكلفة إنتاج 

باتفاق بني االحتاد التونسي معجون الطماطم وذلك قبل فتح موسم التحويل 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واالحتاد التونسي للفالحة والصيد 

  .البحري

غري مستثناة من الطماطم الطازجة ومعجون الطماطم  واعتبارا إىل أنّ

وأنّ ما يتيحه قانون املنافسة واألسعار  نظام حرية األسعار على مستوى اإلنتاج
التجارة من آلية سلطوية جذرية متكنه من إختاذ الوسائل التحفظية للوزير املكلف ب

الوقتية اليت تسمح له بتعديل أي سوق اختل توازا لسبب ما تبقى آلية وقتية، 
فإنه ال ميكن اختاذ مشروع األمر وذلك ملخالفته الواضحة للقواعد واملبادئ اليت 

 . تسوس مادة املنافسة

اصة، فقد نبه الس عمال مبا دأب عليه يف أما يف باب املالحظات اخل
نطاق عمله االستشاري يف خصوص ما نص عليه الفصل الثّالث من مشروع 
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األمر؛ من أن اشتراط احلصول على بطاقة مهنية قبل ممارسة أي نشاط اقتصادي 
هو مبثابة الرجوع إىل نظام الترخيص اإلداري وهو ما ال يتالءم مع نظام كراس 

. لذي يعترب تقنية للمراقبة الالحقة على ممارسة األنشطة االقتصاديةالشروط ا
  .  واقترح تبعا لذلك حذف هذا الفصل

كما اقترح إعادة صياغة الفصل السادس يف اتجاه توسيع دائرة مزودي 
مصانع التحويل بالطّماطم وعدم اقتصارها على املنتجني الفالحيني فقط لتشمل 

يقومون بشراء كميات الطماطم الفصلية من صغار الفالحني أيضا الوسطاء الذين 
  .بصناديق البالستيك جلمع احملصول مقابل مدهم
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        الثّانيالثّانيالثّانيالثّاني    القسمالقسمالقسمالقسم

        كراسات الشروطكراسات الشروطكراسات الشروطكراسات الشروط    
  

  

االستشاري لس  كراسات الشروط حيزا هاما من العملاحتلت مادة 
وذلك على نفس منوال السنة املنقضية متاشيا مع جمهود  2007املنافسة خالل سنة 

حرية ممارسة األنشطة االقتصادية وجتسيده على أرض  إالدولة حنو تكريس مبد
 وتعويضه اإلداري الترخيص نظام فكيكا املتواصل على تعملهالواقع عرب 

وال غرو يف ذلك من أن عدد املشاريع اليت وردت عليه  .الشروط بكراسات
أربعة وعشرين منها  لسنة يعترب قياسيا ومسح للمجلس من إبداء رأيه حولطوال ا

  .عرضها عليه السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية
  

ختفي وراء  وبغض النظر عن عددها فإن مجيع مشاريع الكراسات املعروضة
وتنوعا من حيث األهداف املرسومة  وحدا الظاهرية ثراء من حيث مواضيعها

كما أا بدت منصهرة متاما باجتاه احملاور الرئيسية اليت ساهم الس يف . لوضعها
حنت معاملها األساسية بعد أن توفرت له فرصة تقييم ما مت إجنازه يف هذا اال 
وطرح تصوره املستقبلي للضوابط املشتركة واملبادئ العامة اليت يتعني على السلط 

  . لكراسات الشروطالعمومية االهتداء ا عند إصدارها 
  

يف  2007وعلى هذا األساس فإن ما صدر عن جملس املنافسة خالل سنة 
مادة كراسات الشروط ميكن تقسيمه واستعراضه وفق طبيعة املواضيع املتعلقة ا 

  . واملرامي اليت تصبو إىل حتقيقها
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   تنظيم بعض األنشطة بكراسات شروط: الفقرة األوىل
  

الدولة منذ أواسط التسعينات والرامي إىل تنظيم إن النهج الذي اعتمدته 
بعض األنشطة االقتصادية مبقتضى كراسات الشروط جاء بديال لغياب مبادرة 

الذايت يف إطار ما يتوصلون إليه من اتفاقيات مهنية واستجابة  املهنيني للتنظيم
 للضرورة امللحة لصياغة شروط مباشرة خمتلف األنشطة االقتصادية ووضع قواعد

وإضفاء  التعامل اجلاري بني خمتلف املتدخلني يف أي قطاع من هذه القطاعات
ونزاهة املعامالت وتوفري  مزيد من اجلدوى االقتصادية عليها وحتسني الشفافية

  .الظروف التنافسية املالئمة داخلها
  

سبتمرب  14بتاريخ   62126ومن هذا املنطلق أكد الس يف رأيه عدد 
بأن الدولة راهنت على هذا املنهج إميانا منها حبسن خيارها على تغليب  2006

مبدإ حرية الصناعة والتجارة وإقرار حرية املنافسة سبيال لتنظيم عالقات خمتلف 
  .املتدخلني وحتفيزا منها على املبادرة اخلاصة

  
وال غرو يف ذلك من أن جل املشاريع املتعلقة بكراسات الشروط اليت 

تأطري خمتلف  الس يف نطاق وظيفته االستشارية دف باألساس إىل تعهد ا
  .األنشطة االقتصادية وإدخال املرونة على مستوى ممارستها

  

مارس  1 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72169الرأي عدد  -أ 
2007  

يف هذا الرأي مبلف ورد من وزير التجارة والصناعات  تعهد الس
من  9وتضمن طلب رأيه على معىن الفصل  2007جانفي  17التقليدية بتاريخ 
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اقة بالتدقيق يف الط����قانون املنافسة واألسعار حول مشروع كراس الشروط اخلاص
  .كن واخلدماتعلى الرسم البياين يف قطاعي الس

أن أعمال التدقيق يف الطاقة على الرسم البياين من  وجاء يف رأي الس
كل من اخلبري املدقق واملهندس املعماري عند القيام  األعمال اليت يتوىل إجنازها

إىل التثبت من  باخلصوص ببناء املباين اجلديدة أو توسيع املباين القائمة ودف
عمل يرمي إىل مدى جناعة هذه املشاريع يف استهالك الطاقة واقتراح برنامج 

أهداف  وذلك متاشيا مع ترشيد استهالك الطاقة واللجوء إىل الطاقات املتجددة
السياسة الطاقية للبالد وباعتبار أن هذا اال أضحى من ضمن األولويات الوطنية 

  . وعنصرا أساسيا للتنمية املستدمية
  

لس أي كما جاء يف هذا الرأي بأن املشروع املذكور ال يثري من جانب ا
أوكل  2 الفصلإشكال يتعلق باملنافسة، غري أن ذلك مل مينعه من اإلشارة إىل أن 

مهمة القيام بالتدقيق يف الطاقة على الرسم البياين إىل اخلبري املدقق يف الطاقة وإىل 
أحكام الفقرة الثانية من  ىلاملهندس املعماري وذلك دون االستناد صراحة إ

مما يتجه معه  2004سبتمرب  2املؤرخ يف  2004لسنة  2144لألمر عدد  14الفصل 
  .تاليف ذلك
  

واستنتج الس أيضا من املشروع احملال عليه أن تكليف اخلبري املدقق 
من  18باملهمة املذكورة ورد قياسا مع التأهيل املنصوص عليه بأحكام الفصل 

الذي ختضع له  األمر سالف اإلشارة بالنسبة للتدقيق اإلجباري والدوري يف الطاقة
املؤسسات املفرطة يف استهالك الطاقة والذي يتوىل إجنازه اخلرباء املدققون 

 للمهندس املعماريأن فتح اال  املسجلون بقائمة اخلرباء املؤهلني فضال على
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اخلبري املدقق اقتضته  مبعية يف الطاقة يف قطاعي السكن واخلدمات للقيام بالتدقيق
از هذا الصنف من التدقيق واملتمثلة يف إعداد الرسم البياين الطريقة املعتمدة إلجن

 وهي طريقة راجعة إىل اختصاص املهندسني املعماريني، وهو ما يكون معه حمتوى
املذكور متالئما مع ما يقتضيه إجراء االختبار من توفر كفاءات خمتصة  2 الفصل

    .يف اهلندسة املعمارية من جهة ويف الطاقة من جهة ثانية
  

الصادران عن جملس املنافسة  72176 عددو 72173عدد الرأيان  -ب

   2007ماي  3بتاريخ 

ذين الرأيني بإحاليت وزير التجارة والصناعات التقليدية يف ه تعهد الس
على معىن  فيهما رأيه يطلب اللتنيو  2007 مارس 26و  2007فيفري  8بتاريخ 
من قانون املنافسة واألسعار خبصوص مشروعي قرارين يتعلق األول  9الفصل 

الغالل شروط اخلاص بتنظيم نشاط تكييف التمور وباملصادقة على كراس ال
بينما يتعلق الثاين باملصادقة على  ازجة وبإحداث جلنة مراقبة فنيةواخلضر الط

  .الشروط اخلاص بتنظيم األنشطة التجارية ألعالف احليواناتكراس 
  

وباعتبار أن املشروعني يتعلقان بالقطاع الفالحي انتهز الس هذه الفرصة 
ويربز  ليستعرض اإلطار القانوين املنطبق على خمتلف جماالت هذا القطاع احليوي

. من خالله األمهية الكربى واملكانة املتميزة اليت حتتلها الفالحة يف االقتصاد الوطين
بأن تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية املتعلقة  وقد الحظ الس يف هذا الصدد

مبسالك توزيع منتجات الفالحة والصيد البحري ورغم مرور مدة زمنية عن 
صدورها عرف بعض الصعوبات خصوصا على مستوى البنية األساسية وتسيري 

السوق "وباستثناء  ويذكر يف هذا اجلانب بأن جل هذه األسواق. األسواق
ال تستجيب ملقومات البنية األساسية املنصوص عليها  "قصعةالوطنية ببئر ال
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باملخطط املديري ألسواق اجلملة كما أا تفتقر إىل فضاءات خلزن املنتوجات 
وحفظها وحىت إن توفرت هذه الفضاءات ببعض األسواق فهي غري جمهزة وال 

 فإن عالوة على ذلك. تسمح هذه الوضعية حبماية املنتوجات املعروضة من التلف
يف جل األسواق وهو ما حيد من  عملية الفوترة ال زالت جترى بطريقة يدوية

وكذلك الشأن . شفافية املعامالت وجيعل متابعة الكميات واألسعار أكثر صعوبة
بالنسبة لبطاقات الدخول إىل أسواق اإلنتاج وأسواق اجلملة باعتبار وأا تالقي 

سمح هذه الوضعية حبماية األسواق من إىل اآلن صعوبات مجة يف التنفيذ وال ت
كما أن بعض األسواق ذات املصلحة اجلهوية ال يتوفر فيها العدد األدىن . الدخالء

وقد حيول ذلك دون إذكاء روح املنافسة  باثننيمن القائمني بالبيع واحملدد 
ويساهم يف ظهور املمارسات االحتكارية وحيد بالتايل من الضغط على األسعار 

إلضافة إىل أن بعض املستلزمني املسيرين هلذه األسواق يقومون بدور وكيل هذا با
  .البيع وهو ما يفضي إىل التداخل يف املهام وحيول دون متابعة التزويد واألسعار

  
وأثار الس من جهة أخرى مسألة جودة املنتوجات الفالحية الطازجة 

ومبستوى األسعار وسالمة  وتصنيفها مربزا ارتباطها الوثيق بشفافية املعامالت
املنتوجات وعدم تالؤمها مع الواقع املعاش ناهيك وأن املعامالت يف هذا القطاع 

  . ال زالت تتسم بعدم احترام املتدخلني يف مسالك التوزيع لضوابط اجلودة
  

مث استعرض الس النتائج املسجلة من طرف القطاع خاصة على مستوى 
، الناتج احمللي اإلمجايل وتشغيل اليد العاملة يف البالدالتصدير وكذلك مسامهته يف 

 وهي نتائج تعكس يف جمموعها املكانة اليت حيتلها يف االقتصاد الوطين واليت جتعله
موجها باألساس للسوق احمللية وال تستجيب عديد منتجاته بالقدر الكايف 

تعترب مرتفعة وأن  للمواصفات اخلارجية باإلضافة إىل أن كلفة اإلنتاج للعديد منها
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اإلنتاج يبقى عموما غري منتظم ويؤثر سلبا على االستغالل الكامل لنظام حصص 
صادرات املنتجات الفالحية حنو االحتاد األورويب وكذلك تزويد الصناعات 

وحتتم النتائج املسجلة مزيد إكساب القطاع الفالحي القدرة . الغذائية احمللية
ظم مواصفات اجلودة والسالمة للمنتجات الفالحية التنافسية العالية وتطبيق ن

املوجهة سواء للسوق الداخلية أو لألسواق اخلارجية مبا يساهم يف تأمني جمهود 
التصدير وجيعل املنتجات التونسية مصدرا موثوقا به يف جمال التزويد باملنتجات 

  .الفالحية
  

يف هذا وعلى ضوء ما تقدم ذكره أمكن للمجلس أن يبدي مالحظاته 
القطاع يطرح  واقع إطار تشريعي متطور فإن املوضوع مؤكدا أنه رغم سن

خاصة على مستوى التفاوت بني النص و الواقع اإلشكاليات  العديد من
واختالف التأويل بالنسبة لبعض األحكام الترتيبية باإلضافة إىل عدم اإلملام 

التطوير ومواكبة  بالنصوص على مجيع املستويات وعدم التوفيق بني مقتضيات
التحديث وبني ضرورة إثبات الرؤية أمام املستثمرين وعدم التفويت يف احلقوق 

   .املكتسبة
  

 ،ازجةالغالل واخلضر الطالتمور ووبالنسبة للمشروع األول املتعلق بقطاع 
ما من شأنه أن ميس  ال حظ الس بأن املشروع املعروض على أنظاره ال يثري

  .باملنافسة يف السوق املعنية
  

أشاد  أعالف احليوانات بتجارة ويف رأيه حول املشروع الثاين املتعلق
واليت تكمن باخلصوص يف جتميع خمتلف النصوص الترتيبية اليت الس بأمهيته 

ر مبختلف أنواعها البسيطة منها واملصنعة يف إطا تطرقت إىل نشاط جتارة األعالف
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نص ترتييب واحد األمر الذي يضفي مزيدا من الشفافية على قطاع النشاط 
غري أن ذلك مل حيد دون اإلشارة إىل عدم تقيد املشروع مبا ينص .  املستهدف

 1999 نوفمرب 8املؤرخ يف  1999لسنة  2552عليه الفصل الثاين من األمر عدد 
اس شروط من شروط من واملتعلق بضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة لكر

الواجب أن يتضمنها كراس الشروط ومنها باخلصوص تلك املتعلقة بقواعد 
التعامل بني املنتجني وجتار التوزيع باجلملة أو بالتفصيل وقواعد التعامل بني جتار 

 وقواعد التعامل بني التاجر واملستهلك التوزيع باجلملة وجتار التوزيع بالتفصيل
وكذلك املقتضيات التشريعية املتعلقة بالفصل بني حمالت البيع باجلملة وحمالت 
 البيع بالتفصيل مع مسك حماسبة مستقلة لكل مرحلة طاملا وأن جتارة األعالف
هي من القطاعات اليت ال حتتوي وجوبا على مرحليت توزيع على معىن الفصل 

واملتعلق بضبط  1994جويلية  15األول من قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف 
قائمة القطاعات التجارية اليت حتتوي وجوبا على مرحليت توزيع، وهو ما 
يستدعي مراجعة هذا املشروع وتضمينه األحكام الناقصة مبا جيعله كفيال بضمان 

  .الشفافية يف التعامل وإرساء املنافسة الشريفة بني كافة املتدخلني
  

 ماي 24 بتاريخ ر عن جملس املنافسةالصاد 72179الرأي عدد  -ج
2007  

يف هذا الرأي تعهد الس بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
من قانون  9يطلب فيها إبداء رأيه على معىن الفصل  2007مارس  28بتاريخ 

مؤسسات  املنظم لنشاطشروط المشروع كراس املنافسة واألسعار خبصوص 
  .الباعة باجلملة املوزعني يف الصيدلة
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 ويتعلق مشروع كراس الشروط املعروض بإمتام كراس الشروط اخلاص
واملصادق عليه  بتنظيم استغالل مؤسسات الباعة باجلملة املوزعني يف الصيدلة

طبقا ملقتضيات األمر عدد  2001ماي  28وزير الصحة العمومية بتاريخ بقرار 
 886واملتعلق بتنقيح األمر عدد  2001ماي  14املؤرخ يف  2001لسنة  1078
واملتعلق بتنظيم استغالل مؤسسات الباعة  1991جوان  8املؤرخ يف  1991لسنة 

ويهدف التنقيح املزمع إدخاله على الكراس . باجلملة املوزعني يف الصيدلة
احملكم لتوزيع  استكمال األحكام الواردة به جبملة من القواعد املتعلقة بالتطبيق

املواد الصيدلية باجلملة ضمانا جلودة املواد الصيدلية املروجة واحملافظة عليها إىل 
  .إىل املستهلك غاية تسليمها

  
ومن أهم ما جاء مبالحظات الس أن هذا املشروع مل يتضمن األحكام 

وره اجلديدة املزمع إدخاهلا صلب التنقيحات الواردة مبشروع القانون املعروض بد
املؤرخ  1973لسنة  55على الس إلبداء رأيه فيه واملتعلق بتنقيح القانون عدد 

واملتعلق بتنظيم املهن الصيدلية وخاصة تلك املتعلقة بتسيري  1973أوت  3يف 
مؤسسات الباعة باجلملة املوزعني يف الصيدلة الذي سيعهد مستقبال إىل صيدالين 

 والتراتيب اجلاري ا العمل ويساعده مسؤول بصفة شخصية عن تطبيق القوانني
مبمارسة النشاط يف إطار شركات، وهو ما  يف ذلك صيدالين مساعد وكذلك

سيعرضه إىل صعوبات يف التطبيق فضال على أنه ال ميكن استغالل حمتواه احلايل 
لتنظيم ومتابعة طريقة توزيع األدوية باجلملة من طرف املؤسسات الصحية اخلاصة 

التزود من مؤسسات بيع  هلا حسب تنقيحات القانون سالف اإلشارةاملخول 
  .األدوية باجلملة
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والرأي  2007ماي  24بتاريخ  72181 عددو 72180عدد  الرأيان - د

    2007 نوفمرب 1بتاريخ  47218عدد 

من وزير التجارة والصناعات  راء تعهد الس بثالثة مطالباآل يف هذه
يف حني أحيل الثالث بتاريخ  2007أفريل  12ورد األول والثاين بتاريخ  التقليدية

من قانون املنافسة  9طلب رأيه على معىن الفصل وتضمنت  2007جويلية  11
مشاريع كراسات شروط تتعلق بنشاطي احلالقة وفين يف  واألسعار خبصوص

  .اهلاتف اجلوالببعث مؤسسة حرفية إلصالح أجهزة التجميل و
  

املشاريع الثالثة يف إطار وضع أحكام الفصل األول من األمر عدد  وتندرج
قائمة أنشطة احلرف  ق بضبطعلواملت 2007أفريل  10املؤرخ يف  2007لسنة  913

الشروط الواجب توفرها لتعاطي  باخلصوص ضبطوهي ت حيز التطبيق الصغرى
. إىل قائمة األنشطة التابعة لفرع احلرف الصغرىاألنشطة املذكورة واملنتمية 

 املؤسساتومتارس هذه األنشطة احلرفية بكل حرية وفقا للعرف املهين يف إطار 
الصغرى اليت حتتل مكانة متميزة يف تركيبة النسيج االقتصادي الوطين كما أا 

 عمول بهغرار ما هو م على االستراتيجية التنموية للبالديف حتضى بأمهية بالغة 
 اليت راهنتفرنسا وأملانيا وإيطاليا مثل الدول املتقدمة  مبا يف ذلك البلدانببقية 
على التأقلم مع املتغريات  ةقدرمن  ملا يتوفر لديها املؤسسات هذا الصنف منعلى 

فضال عن املرونة الفائقة اليت تتصف ا يف  االقتصادية النامجة عن احتداد املنافسة
استقطاب اليد العاملة وتالؤمها مع سياسات التشغيل الرامية إىل اعتماد منوذج 

  .العمل املستقل وحفز املبادرة الذاتية
  

جممل املقاييس  ومن أبرز ما جاء من ملحوظات يف هذين الرأيني أن
منطبقة على كافة احلرفيني حلالقة النشاط األول اخلاص با والشروط اليت خيضع هلا



 185

ومسريي املؤسسات احلرفية للحالقة مهما كان موقعهم والقدرات املادية املتوفرة 
لديهم ودون األخذ بعني االعتبار للتباين املوجود من حيث مكان االنتصاب 

الراقية أو داخل األحياء  األنشطة التجارية واخلدماتية كان داخل مراكز سواء
ويطرح ذلك العديد من اإلشكاليات على . ملناطق الداخلية للبالدالشعبية وا

املستوى االقتصادي واالجتماعي ناهيك وأنه ال ميكن سحب نفس األحكام على 
مؤسسة حرفية تنشط يف قرية صغرية ومؤسسة أخرى تعمل يف أفخر الرتل أو يف 

تنظيم النشاط  وقد الحظ الس يف هذا الصدد أن. األحياء الراقية للمدن الكربى
املعين مبقتضى كراس الشروط املعروض مل يكن متكامال طاملا أنه ال يتماشى مع 

سياسة التشغيل الوطنية الرامية إىل اعتماد منوذج العمل املستقل  ما دف إليه
اه ظر يف حمتوإعادة الن والتشجيع على بعث املؤسسات الفردية واقترح تبعا لذلك

ذه املؤسسات على غرار ما هو معتمد  تصنيف خاصمن خالل االعتماد على 
بالنسبة للمقاهي واملطاعم والرتل والذي ميكن مبقتضاه التفريق بني ثالثة أصناف 
هلذه املؤسسات على أساس قيمة االستثمارات املوظفة والتجهيزات املتوفرة 

  .وكذلك مكان االنتصاب ونوعية اخلدمات املسداة
  

طاملا وأن النصوص املنطبقة ويف باب املالحظات اخلاصة أشار الس أنه 
يف جمال ممارسة نشاطي احلالقة وفنيي التجميل تشترط حصول املعنيني باألمر 
على الشهادة يف الكفاءة املهنية املسلمة من السلط املؤهلة لذلك فقد أضحى من 

ث مؤسسة حرفية يف الضروري أن يتعلق كراسا الشروط بتنظيم شروط إحدا
أحد االختصاصني وال مبمارسة املهنة اليت تبقى خاضعة لشهادة الكفاءة املهنية 

  . املذكورة
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كما ذكّر الس يف نفس السياق بفلسفة كراس الشروط اليت تكمن يف 
السماح لكل من توفرت فيه شروط موضوعية مبزاولة النشاط دون التضييق يف 

لة لتأويالت خمتلفة واقترح إعادة النظر يف بعض ذلك بإجراءات أو بشروط قاب
  .املقاييس الواردة بالنصوص املعروضة عليه على حد السواء

  

 جوان 21 بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة 72183الرأي عدد  -ه
2007  

تعهد الس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
من قانون املنافسة  9على معىن الفصل  فيها رأيهطلب  2007ماي  21 بتاريخ

بضبط الشروط اليت تؤهل  املتعلق واألسعار حول مشروع كراس الشروط
  .ةالعمومي ة للمشاركة يف إجناز الصفقاتمقاوالت األشغال الغابي

  
التوجه إىل جملس  ومن أهم ما جاء من مالحظات يف هذا الرأي أن

املنافسة لطلب رأيه خبصوص مشاريع كراسات الشروط ال خيرج عن كونه رغبة 
عيب خمالفة قواعد املنافسة عن ذلك النص باعتبار أن تلك  ءمن املشرع يف در

القواعد هي جزء من مصادر املشروعية ويترتب عن اإلخالل ا جعل النص 
للجهة اليت صدر عنها كراس الشروط  املذكور عرضة لدعوى اإللغاء وإمنا حيفظ

كفالة الغرض الذي أصدرته من أجله وذلك بضمان أقصى درجات التالؤم بني 
وال يتم ذلك إال مىت . التوجهات العامة لكراس الشروط وقواعد املنافسة

أفصحت وثيقة شرح األسباب املدىل ا رفقة مشروع كراس الشروط بكامل 
ما مل يقع استخالصه بالنسبة للملف املعروض الدقة عن تلك التوجهات، وهو 

وحال دون الس وإحاطة ما يصدر عنه من رأي بكامل الدقة واإلفادة املطلوبة 
  .منه
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أكتوبر  25 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 72193الرأي عدد  - و
2007  

تعهد الس يف هذا امللف بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
مشترك يتعلق قرار مشروع  يطلب فيها رأيه حول 2007أوت  30بتاريخ 

وذلك  باملصادقة على كراس الشروط املتعلق بضبط شروط نقل احلليب الطازج
  .واألسعارجديد من قانون املنافسة  9طبقا ألحكام الفصل 

  
من  45الفصل  أحكام س الشروط يف إطار تطبيقامشروع كر يندرجو

واملتعلق بتربية املاشية  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95القانون عدد 
يتم إحداث مراكز لتجميع احلليب «وباملنتجات احليوانية الذي ينص على أنه 

يهما الطازج ونقله طبقا لكراس شروط ووفقا ملخطط مديري تتم املصادقة عل
ويتم نقل احلليب الطازج منها وإليها وفق . بقرار من الوزير املكلف بالفالحة

بالفالحة فني الوزراء املكل كراس شروط تتم املصادقة عليه بقرار مشترك من
جيب مراعاة الشروط الصحية والفنية  .وبالداخلية وبالصحة العمومية وبالتجارة

  .»يف نقل احلليب
  

عبارة أن  املالحظات اخلاصة من ذلك بعض الس بشأنهأبدى وقد 
 نقل احلليب معنوي يتوىل كل شخص مادي أو املنطبقة على» مهين نقل احلليب«

، توحي بإقصاء بعض من أماكن اإلنتاج إىل مراكز التجميع أو وحدات التصنيع
يف  وإمناالذين ال يقومون ذه العملية بعنوان مهين بني أصناف الناقلني مثل املر

ويتعني بذلك استبداهلا  تربية األبقار املتمثل يفنشاطهم الرئيسي فرعي لر إطا
من أماكن اإلنتاج إىل  نقل احلليب معنوي يتوىل كل شخص مادي أو«بعبارة 

وكذلك الشأن بالنسبة للشرط احملمول  .»مراكز التجميع أو وحدات التصنيع
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اإلدارة بنسخة عند كل طلب من « هاستظهارواملتمثل يف  ناقل احلليب على
ممضاة من هذا الكراس وجبميع الوثائق واملؤيدات الكتابية الالزمة ملمارسة النشاط 

االكتفاء  ويستحسن يف هذه احلالة »واليت تقتضيها التراتيب اجلاري ا العمل
س مع حتديد الوثائق اليت جيب اإلدالء ابالشروط املنصوص عليها صلب هذا الكر

 .عوق نشاط الناقلنييتأويل من شأنه أن اديا ألي تفطلب وذلك  ا عند كل
الناقل عن  فوقّتعند املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية  كما اقترح الس إشعار

 ة وألسباب قاهرة ويف صورة التوقّف النهائي يتم اإلشعاروقتينشاطه بصفة 

 منعلى األقل  أشهر ثالثة قبل مبكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
وعوضا عن ستة أشهر املنصوص عليها يف املشروع وذلك سعيا للمالئمة التوقّف 

واقترح الس أيضا أن يتم . ددة بالنسبة ملراكز جتميع احلليب ونقلهمع املدة احمل
عند الواجب احترامها  ثتلو قواعد حفظ الصحة وسالمة املنتوج من كل ضبط

الوثائق  ية اليت يتم تسليمها بصفة دوريةوالتعريف باجلهات الفن نقل احلليب املربد
وسائل نقل احلليب بصهاريج أو حاويات مغطاة وعازلة  الفنية املثبتة لتجهيز
األعوان ب فضال عن التعريف التسليم عملية تواترمع تدقيق  للحرارة ومبحرار

مراقبة نشاط نقل احلليب وذلك دف الراجع إليهم االختصاص يف املؤهلني و
  .د من الشفافية على عمليات املراقبة الالحقةإضفاء مزي
  

ديسمرب  25 بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة 72204الرأي عدد  -ز
2007      

تعهد الس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
من قانون املنافسة  9على معىن الفصل  طلب فيها رأيه 2007نوفمرب  2 بتاريخ

  .بتجارة املواد الكهرومرتلية املتعلق واألسعار حول مشروع كراس الشروط
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وأفرزت دراسة السوق اليت أعدها الس حول النشاط املراد تنظيمه 
مبوجب مشروع كراس الشروط املعروض على أنظاره أن هذا الصنف من 

يم حمكم بني خمتلف حلقات تجارة يكتسي أمهية بالغة نظرا ملا يتطلبه من تنظال
استقرار تزويد السوق من هذه املواد  ومسالك التوزيع ومبا من شأنه أن يضمن

ويسمح باخلصوص مبراعاة شروط اجلودة والسالمة حسب املواصفات الفنية 
املعمول ا يف هذا اال مع توفري خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع من 

ملستهلك باعتباره عنصرا هاما يف الدورة االقتصادية قبل التاجر املوزع لفائدة ا
  .وكذلك محاية ملصاحل التاجر

  
وبعد أن قدم تعريفا لألجهزة املذكورة ذاكرا بأا تتوفر يف السوق عن 
طريق الصناعة احمللية اليت تعتمد باألساس على عمليات جتميع وتركيب املكونات 

مؤسسات منضوية حتت نظام  6من ضمنها  مؤسسة إنتاج 23األساسية من طرف 
اخلارج، وأيضا بواسطة التوريد من  ISO-9002و  ISO-9001 اجلودةالتحكم يف 

الس يف رأيه إىل أنه بالرجوع إىل السند القانوين ملشروع كراس الشروط  أشار
واملتعلق بضبط  1999نوفمرب  8املؤرخ يف  1999لسنة  2552عدد  أال وهو األمر

 قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة إىل هذا النظام يتضح بأن املشروع املعروض عليه
مل يبت يف بعض النقاط القانونية بشكل واضح وبكيفية تقطع اال أمام أي 

تسمية للنشاط مغايرة للتسمية الواردة  تأويل عند التطبيق أال وهي االعتماد على
وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف  لتسمية املعتمدة يف قراربالنص املذكور وكذلك ا

واملتعلق بضبط قائمة القطاعات اليت حتتوي وجوبا على  1994جويلية  15
بالفصل األول  مرحليت توزيع وكان من األجدر اعتماد التسمية املنصوص عليها

كما استخلص الس بأن مشروع الكراس مل يتضمن . من األمر سالف اإلشارة
الشروط املنصوص عليها بالفصل الثاين من نفس األمر ومنها باخلصوص تلك 
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املتعلقة بقواعد التعامل بني املنتجني وجتار التوزيع باجلملة أو بالتفصيل وقواعد 
وجتار التوزيع بالتفصيل، وهو ما من شأنه أن  التعامل بني جتار التوزيع باجلملة

يضمن الشفافية يف التعامل وإرساء املنافسة الشريفة بني كافة املتدخلني يف 
مسالك التوزيع فضال على أن تنظيم القطاع يساهم بقسط وافر يف احلد من 
ظاهرة بيع هذه املواد عرب املسالك املوازية خاصة منها تلك اليت ال تتوفر فيها 

. جلودة الكافية أو اليت ال تتطابق مع املواصفات املطلوبة من حيث السالمةا
واقترح الس تاليف السهو املسجل مع التنصيص أيضا على املوردين باعتبارهم 
من ضمن املتدخلني الفاعلني يف مجيع حلقات اإلنتاج والتوريد والتوزيع باجلملة 

 الفصل بني تنص على وجوب إدراج أحكام كما اقترح الس. وبالتفصيل
مرحليت التوزيع عند توريد املنتوجات والسلع قصد إعادة بيعها على حالتها مع 

  .استثناء املغازات ذات األجنحة املتعددة
  

ويف باب املالحظات اخلاصة اليت يشتمل عليها هذا الرأي مت التذكري 
أن نظام كراس  باخلصوص مبا استقر عليه الس يف عمله االستشاري من اعتبار

نة من التجارة حسب شروط موضوعية يالشروط يرمي إىل تنظيم أصناف مع
تتعلق مبدى استجابة املواد املوزعة بواسطتها إىل هذه الشروط واملواصفات دون 

حيث التضييق يف ذلك بإجراءات إضافية قابلة بأن تؤثر على مستوى املنافسة 
وعلى هذا األساس . ة مثل هذه االعتباراتأكد يف العديد من آرائه بأن تقع مراعا

ارتأى بأن تقع مراجعة املساحة املضبوطة على النحو الوارد مبشروع الكراس 
املعروض عليه موضحا بأن التمشي الذي اعتمده املشروع بقدر ما يعترب مفيدا 
من حيث غلق باب التأويل وفرض شروط موضوعية وشفافة خيضع هلا مجيع 

طاع دون متييز فإن املقاسات اليت يقترحها تبدو يف املقابل مبالغا املتعاملني يف الق
فيها وتستدعي األخذ بعني االعتبار واقع القطاع الذي ال يزال العديد من صغار 
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التجار واملوزعني بالتفصيل ينتمون إليه والذين ال تتوفر لديهم إمكانيات مادية 
أو أم خيتصون فقط يف  بالقدر الكايف تسمح هلم باستغالل مغازات فسيحة

توزيع األجهزة صغرية احلجم من الصنف اآليل ذي احملرك الكهربائي املندمج 
  .الذي ال يستدعي خزا توفر مساحات وفق النمط املطلوب

  

الصادران عن جملس املنافسة  72202 عددو 72201عدد الرأيان  -ح 

   2007 سمربيد 27 بتاريخ

ذين الرأيني بإحاليت وزير التجارة والصناعات التقليدية يف ه تعهد الس
من قانون  9على معىن الفصل  فيهما رأيه يطلب اللتنيو 2007 أكتوبر 23بتاريخ 

من وزير الصناعة والطاقة  املنافسة واألسعار خبصوص مشروعي قرارين
واملؤسسات الصغرى واملتوسطة يتعلقان باملصادقة على كراسي الشروط اخلاصني 

مصانع وبتنظيم نشاطي مصانع نصف مصربات املواد ذات األصل النبايت 
  .مصربات اخلضر و الغالل

    
ومن أهم ما جاء يف هذين الرأيني أن املشروعني املعروضني يهدفان إىل 

تصبري اخلضر والغالل  نشاطني ينتميان إىل نفس الفرع ومها صناعةتنظيم 
 واخلضر املخللة ةريزيتون املائدة والكبار والقنا وكذلك) املصربات الغذائية(
وذلك طبقا ملقتضيات األمر ) نصف املصربات احملضرة للحفظ ملدة زمنية حمدودة(

واخلاص بالعالقة بني اإلدارة  1993ماي  3 املؤرخ يف 1993لسنة  982عدد 
 2006 سبتمرب 20واملتعاملني معها وتنفيذا لتوصيات الس الوزاري املنعقد يف 

 يمبشروع تشري إليه وثيقتا شرح األسباب امللحقتنيحسب ما والذي قرر 
إعداد كراسات شروط قصد املصادقة الفنية ملصانع  ين املذكورين أن يقعالقرار

ومبوجب املشروعني . جلنة املراقبة الفنية املؤهلة للغرض دهاتتوىل إسنا التحويل
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املعروضني مت ضبط الشروط الفنية والصحية وشروط السالمة الواجب احترامها 
للحصول على املصادقة الفنية املذكورة وخاصة العمل على إرساء نظام حتكم يف 

من » حتليل مصدر اخلطر ونقاط التحكم احلرجة«جودة املنتوج على أساس 
  .2010طرف مجيع الصناعيني املعنيني وذلك قبل موىف سنة 

  
وأثار الس من ناحية أخرى مسألة تنازع االختصاص بني خمتلف اللجان 
الفنية سواء تلك اليت ينص عليها مشروعا كراسي الشروط أو اليت أحدثها قرار 

واملتعلق بقبول احملالت و  1974ديسمرب  19وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف 
مراقبة املؤسسات اليت تعاجل الغالل والبقول الطازجة املخصصة للتصدير والتصبري 

واملتعلق  2000جانفي  18املؤرخ يف  2000لسنة  134األمر  الغذائي وكذلك
إىل اإلدارة العامة للصناعات  41بتنظيم وزارة الصناعة والذي أوكل يف فصله 

. ري ورئاسة جلنة مراقبة ومتابعة مصانع قطاع الصناعات الغذائيةالغذائية مهمة تسي
ومجيع هذه اللجان تتعهد باملراقبة الفنية والصحية وشروط السالمة ملصانع 
التحويل بصفة عامة بغض النظر إن كانت املنتوجات اليت يتم تصبريها أو 

ا يطرح معاجلتها يف هذه املصانع من أصل نبايت أو من أصل حيواين، و هو م
التساؤل عن جدوى تقسيم قطاع املصربات الغذائية إىل مصربات اخلضر و الغالل 

املصربات ذات األصل احليواين وكذلك إىل نصف املصربات ذات األصل  وإىل
النبايت من جهة عالوة عما ميكن أن يتعرض إليه املتدخلون يف القطاع من تعدد 

عدد كراسات الشروط هذا دون عمليات املراقبة إضافة إىل كثرة النصوص وت
اعتبار أن جل الوحدات الصناعية مندجمة ومؤهلة إلعداد مجيع أصناف احملضرات 
من املنتجات النباتية واحليوانية وللقيام جبميع عمليات التحويل والتصبري والتكييف 

وعلى هذا األساس اقترح الس وضع كراس موحد لقطاع . والتجميد
  .فة عامةالصناعات الغذائية بص



 193

 شروط حتديد نظام ويف باب املالحظات اخلاصة ذكر الس مبوقفه حول

الذي يف حال اعتماده على غرار ما ورد يف املشروعني يغين مبدئيا  النشاط تعاطي
 نفس خبصوص معا عتمادمهاا أنّعن اللجوء إىل نظام كراس الشروط يف حني 

عدم  أو تباين معه وخيشى تيسري ممارسة األنشطة لشروط يستجيب ال املسألة
  .ما املتعلقة األحكام انسجام
  

سبتمرب  14بتاريخ الصادر  62126يف رأيه عدد  مبا ورد ر السكما ذكّ
 يكون شروط كراسن تنظيم إحدى القطاعات االقتصادية بواسطة أمن  2006

 النشاط ملمارسة عامة قواعد وضع اهلدف من ذلك كان إذا وإجيابيا مفيدا

 كان إذا ماأ. كاملستهل ومحاية مجيع املتدخلني بني التعامل قواعد وضبط

 العام األمن محاية إىل إجراءات دف اختاذ وهدفه الشروط كراس موضوع

 واحليوانية البشرية والسالمة الصحة محايةة وضمان املغالط ممارسات وجتنب
ة وإجراءات صحية فني بتراتيب الشروط كراس تعويض ميكن فإنهوالنباتية والبيئة 

اخلدمات  أو املنتوجات خصائص حتدد قانونية لنصوص طبقا اختاذها ميت
 يصبحوبذلك . عاملية ملواصفات طبقا أو إسدائها أو إنتاجها طرق وكذلك

حتاشيا لتضخم عدد كراسات الشروط اليت يتم  أفضل الفنية إىل التراتيب اللجوء
اسقها مع مبدإ تبسيط اإلجراءات دسامة املادة الترتيبية وعدم تنلإصدارها و

  .اإلدارية

حذف التراخيص اإلدارية وتعويضها بكراسات : الفقرة الثّانية

   شروط
النهج الذي سلكته خالل السنة  2007واصلت احلكومة خالل سنة 

املنقضية باجتاه تفكيك نظام التراخيص اإلدارية وتعويضه بنظام كراسات 
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من إرادة السلط العمومية  هذا اجلانب عما حيدواملبذول يف اجلهد  ويعرب .الشروط
رغبة رجعة وبال حرية مباشرة األنشطة االقتصادية  مبدإ راسخة حنو تكريس

 أمام إزاحة مجيع احلواجز والقيود اليت يفرضها نظام الرقابة السابقةجاحمة يف 
تشجيع على الحفز املبادرة الفردية و وسعيها الدائم إىل األفراد واملؤسسات

مقومات بعد االستثمار يف مجيع ااالت إال يف بعض القطاعات اليت مل تتوفر فيها 
  .أو بسبب حساسيتها على املستهلك فتحها على املنافسة

  
ومن هذا املنطلق توصل الس إىل إصدار سبعة آراء تضمنت مجلة 

لى نظره مع مالحظاته واقتراحاته حول مدى تالؤم أحكام املشاريع املعروضة ع
  .مقتضيات املنافسة واملبادئ األصولية اليت حتكمها

  

 مارس 15 بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة 72174الرأي عدد  - أ
2007  

تعهد الس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
من قانون املنافسة  9على معىن الفصل  طلب فيها رأيه 2007فيفري  13 بتاريخ

واألسعار حول مشروعي قرارين لوزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 
روط اخلاصني مبمارسة نشاط مقاول يف ميدان يتعلقان باملصادقة على كراسي الش

البناء واألشغال العمومية يف اختصاصي املصاعد من جهة واملطابخ واملغاسل من 
  .جهة أخرى
  
الس بالصفقات العمومية من منظور قانون املنافسة على بعد أن عرف  و

أا سوق بذاا يلتقي فيها الطلب العمومي إلجناز أشغال عمومية بالعرض الذي 
ترشيد التصرف  تترمجه عطاءات املشاركني وفق الضوابط القانونية الرامية إىل
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 كانت صادقاتة معد ذفاملبادرة حب ، أكّد على أنالسليم يف األموال العمومية
اختصاصي املصاعد يف السابق ملقاوالت البناء واألشغال العمومية يف متنح 

هذا الصنف من ل ألصحاا املشاركة يف وخت كانت اليتو واملطابخ واملغاسل
عديد جتاوز يف  ساهموتعويضها بكراسي شروط من شأا أن تالصفقات 
اليت عادة ما تكمن يف غياب الدراسة الواقعية واملتكاملة لألشغال املزمع  النقائص
االتفاق بصفة صرحية أو ضمنية لتقاسم  جنوح بعض املقاولني إىليف أو  القيام ا

  . حصص السوق أو لتحديد مستوى األسعار

دها دكما اعترب الس بأن مجلة الضوابط واملقاييس املوضوعية اليت حي
راسي الشروط املعروضني عليه من شأا حتفيز العارضني على التنافس مشروعا ك

الرتيه فيما بينهم وتتيح الفرصة لعدد أكرب منهم للمشاركة يف الصفقات العمومية 
وبالتايل فهي تساهم يف تفعيل املنافسة يف خمتلف مراحل الصفقة وخاصة يف 

ىل أن انتهاج املبالغة يف غري أن ذلك مل مينعه من لفت النظر إ. مرحلة املشاركة
تدقيق بعض الشروط كتلك املتعلقة باإلمكانيات املالية واملادية والبشرية الواجب 
توفريها من طرف املقاول املشارك يف الصفقة قد يفضي إىل حصر املشاركة يف 

  .ما ورد بالكراس يف هذا املعىن املشاركني ويتعين إعادة النظر يفعدد ضئيل من 
  

الحظات اخلاصة أثار الس مسألة كان قد تعرض إليها يف ويف باب امل
اس الشروط واليت على رمناسبات سابقة تتعلق بالصبغة الترتيبية اليت يكتسيها ك

أساسها حيق لإلدارة أن تبادر بتنقيح أحكامه واستبداهلا بأحكام جديدة كلما 
اإلبقاء على دعت الضرورة إىل ذلك وعمال باملبدإ العام الذي ينص على عدم 

وهو ما جعله يتساءل على . دت عنها حقوق مكتسبةلّأحكام ترتيبية حىت وإن تو
ط خبمس سنوات قابلة اس الشرورة صلوحية كدد مدضرورة إدراج أحكام حت
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ني أن اهلدف من إلغاء الترخيص وتعويضه بكراس الشروط هو للتجديد يف ح
وعية تنطبق على كل من رغب يف إخضاع املقاولني إىل قواعد ترتيبية عامة وموض
  .ممارسة املهنة بصرف النظر عن إرادة اإلدارة

  

جويلية  5 بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة 72178الرأي عدد  -ب
2007  

تعهد الس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
من قانون املنافسة  9على معىن الفصل  طلب فيها رأيه 2007مارس  28بتاريخ 

اخلاص بتنظيم نشاط تكرير الزيوت  واألسعار حول مشروع كراس الشروط
  .يةنالغذائية وبإحداث جلنة مراقبة ف

  
 يف جمال الزيوت النباتية ليقوم بدراسة ضافية ولقد انتهز الس الفرصة

باإلطار التشريعي والترتييب املتعلق  بالنظر حلساسية هذه املادة مذكّرا يف البداية
 املذكورة أن النشاط اخلاص بتكرير املواد مشريا إىل يف هذا اال باالستثمار

ملوافقة اإلدارة وذلك على خالف بقية األنشطة املتعلقة  2002خيضع منذ فيفري 
ين، باستخراج الزيوت الغذائية اخلام وتعليب الزيوت وإنتاج املواد الدهنية واملرقر

على مستوى إجراءات التجارة اخلارجية  رالنباتية ح يف حني أن توريد الزيوت
  . خيضع إال إىل املراقبة الفنية اآللية عند التوريد الّو

  
 عتيتم للزيت الديوان الوطين انتهت دراسة السوق املرجعية بأن كما

 م للتعويضمن الصندوق العا مةعباختصاص حصري يف توريد الزيوت النباتية املد
ألف طنا من الزيوت النباتية املوردة من بلدان  100وكذلك حبصة سنوية تبلغ 

املستوجبة يف النظام  15 % عوضا عن 9 % االحتاد األورويب مبعلوم ديواين يساوي
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بعض الوحدات التابعة  دة علىريات املومى الديوان توزيع الكلّويتو. العام
بالسوق الداخلية وبيعها  وذلك للقيام بتكريرها للخواص حسب نظام احلصص

ل يف املصادقة اإلدارية على األسعار يف كل مراحل ثّنظام تأطري األسعار املتم حتت
إحدى يبلغ يف الوقت احلاضر  علما وأن عدد هذه الوحداتاإلنتاج و التوزيع 

ور إىل ألف طن يف السنة قابلة للتط 230عشرة مؤسسة بطاقة حتويل مجلية تناهز 
 تفوقمبا جيعلها طن بدخول ثالث وحدات جديدة و ألف 317.500 حدود
   .ألف طن يف السنة 170 احتياجات البالد اليت تناهزمعدل  بكثري

  
جاء يف ختام  من الصندوق العام للتعويض وبالنسبة للزيوت غري املدعمة

يف  النباتية تقاليد استهالكية ألنواع جديدة من الزيوتالدراسة أنه سعيا إلرساء 
املعاليم  بإعفاء على الزيوت النباتية اخلام تنتفع واردات نويع العرضإطار ت

 وذلك يف إطار حصة تقدر %6وبتخفيض األداء على القيمة املضافة إىل الديوانية 
. تتوىل إجنازها حاليا أربع مؤسسات تابعة للخواصألف طن سنويا  10وايل حب

على أن اهود املبذول يف هذا اإلطار يبقى دون املؤمل وال يسمح باحلد من 
الذي ظل يساهم يف دعم  ندوق العام للتعويضاملسلّطة على الصالضغوطات 

  .األف طن سنوي 150 حوايل
  

وق أثار الس وبعد أن عرض املعطيات املتحصل عليها من دراسة الس
ق بعدم انسجام مشروع كراس لّباخلصوص نقطة قانونية على غاية من األمهية تتع

متاما مع نظام الترخيص الواقع إقراره باألمر الشروط املعروض على االستشارة 
بالنسبة لنشاط تكرير الزيوت  2002فيفري  27املؤرخ يف  2002لسنة  517عدد 

مشروع القرار نظام املراقبة الالحقة على هذا ن مالنباتية وذلك من جهة تض
النشاط وام يف كراس الشروط موضوع املصادقة واحلال أن هذا النظام يصلح س
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وعلى هذا األساس . بديال لنظام الترخيص اإلداري وال ميكن حبال أن يتالزم معه
اعث كل ب يلتزم des règlements techniques  ةاقترح الس إصدار تراتيب فني

جه تمشروع لتكرير الزيوت الغذائية باحترامها للحصول على الترخيص ومن امل
تضمينها كافة املعطيات الواردة مبشروع كراس الشروط حبيث يتم تغيري شكل 

  .النص املراد اختاذه واإلبقاء على مضمونه
  

امللحوظات اخلاصة  كما أبدى الس يف موقع ثان ضمن رأيه احلايل بعض
من مشروع  8الفصل  أبرزها تلك اليت تتعلق باإلمكانية اليت ختوهلا أحكاممن 

وايل اجلهة اختاذ  إىل اللجنة القتراحها علىقرار املصادقة على كراس الشروط 
ق املؤسسة املخالفة وما ميكن أن تطرحه من إشكال يتعلّق زمة لغلاإلجراءات الال

ال باعتمبدى تطابق هذا اإلجراء مع الصالحيات املخوبار تعلق لة للوايل يف هذا ا
ذلك أن إجراء الغلق الوارد مبشروع الفصل جاء يف األمر بإجراء ضبط إداري 

صياغة عامة تفيد الغلق النهائي وهو ما ال يتاح للوايل بأي حال من األحوال 
ذلك أن السلطة املتمتعة بصالحيات الضبط اإلداري العام ال ميكنها يف أقصى 

 .إالّ اإلذن بالغلق املؤقت وشريطة أن يكون ذلك دف درء خطر حمدقاحلاالت 
  .هذه الفقرة من مشروع الفصل الس االستغناء علىقترح لذلك ا
   

عن جملس املنافسة الصادران  97218 عددو 87218عدد  الرأيان -ج

  2007 سبتمرب 13بتاريخ 
يف هذين الرأيني تعهد الس بإحاليت وزر التجارة والصناعات التقليدية 

من قانون املنافسة  9طلب فيهما رأيه على معىن الفصل  2007جويلية  31بتاريخ 
كل من الشروط اليت تؤهل  انيضبطواألسعار حول مشروعي كراسي شروط 
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التنقيب عن املياه  مقاوالت وكذلك مقاوالت أشغال احملافظة على املياه والتربة
  .ةشاركة يف إجناز الصفقات العموميامل

  
ومن أبرز ما أثاره الس من مالحظات يف رأيه هذا مسألة خضوع نشاط 
مقاوالت التنقيب عن املياه إىل إجراءين يتمثل األول يف احلصول على البطاقة 

ذه الفئة من املهنية يف حني يتعلق الثاين بنظام كراس الشروط، وهو ما يعين أنّ ه
املقاولني ستكون خاضعة مىت أرادت املشاركة يف صفقة عمومية إىل نظامني 

 1992فيفري  10املؤرخ يف  1992لسنة  320أحكام األمر عدد  اقانونيني تسوسهم
واملتعلق بضبط معايري وصيغ منح وسحب املصادقة اليت تؤهل مقاوالت البناء 
واألشغال العمومية للمشاركة يف إجناز الصفقات العمومية من جهة واألمر عدد 

واملتعلق بضبط شروط تعاطي  1997أكتوبر  27املؤرخ يف  1997لسنة  2082
ارتأى الس أنه ولئن  ويف هذا الصدد. نشاط حفر اآلبار املائية من جهة أخرى

كان هناك إطار قانوين واضح خيضع نشاط التنقيب عن املياه إىل اإلجراءين 
املذكورين فإنّ تلك الوضعية قد ال تتالءم مع سياسة املنافسة الرامية إىل تعويض 
التراخيص اإلدارية بكراسات شروط فضال على أن التمشي الرامي إىل إخضاع 

ات من شأنه أن يعيق الدخول إىل السوق املعنية السيما نفس النشاط لعدة إجراء
  .وأنّ نظام البطاقة املهنية يشبه إىل حد كبري نظام الترخيص املسبق

  
خبصوص الشرط املستوجب على املقاولني يف التنقيب عن املياه ومقاويل و

أشغال احملافظة على املياه الراغبني يف إجناز الصفقات العمومية يف أحد جمايل 

 انتخابيةلنشاط الذي ميارسونه واملتمثل يف عدم تكليفهم بوظيفة عمومية أو ا
الحظ الس أن هذا الشرط هو مبثابة املنع املخالف لعديد النصوص  مأجورة

التشريعية وخاصة منها الة االنتخابية فضال على أنه ال يسوغ منع املقاولني 
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التقدم إىل االنتخابات التشريعية املعنيني مبقتضى نص يف مرتبة كراس الشروط من 
كما خيالف هذا الشرط املبادئ . أو من الترشح إىل عضوية جملس املستشارين

األساسية لقانون املنافسة طاملا وأنه يقصي دون عذر شرعي املقاول من املشاركة 
  .يف صفقة عمومية رد عضويته مبجلس النواب أو مبجلس املستشارين

  

 نوفمرب 1بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة  20072 عدد الرأي - د
2007  

 28تعهد الس بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 
من قانون املنافسة واألسعار  9على معىن الفصل  طلب فيها رأيه 2007سبتمرب 
كراس الشروط املتعلق باملؤسسات يتعلق بتنقيح وإمتام  قرار مشروعحول 
  .2001ماي  28املصادق عليه بالقرار املؤرخ يف  اخلاصةالصحية 
  

ولقد ارتأى الس أن املشروع املعروض عليه تقيد بأحكام النصوص 
التشريعية والترتيبية املتعلقة بالنشاط املزمع تنظيمه مبقتضى هذا الكراس وهو 

  .أي إشكال يتعلق باملنافسةبالتايل ال يثري يف هذه الصورة 

  

 ديسمرب 25بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة  20672عدد الرأي  -ه
2007  

تعهد الس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
من قانون املنافسة  9على معىن الفصل  طلب فيها رأيه 2007نوفمرب  24بتاريخ 

اخلاص اس الشروط مشترك يتعلق باملصادقة على كرقرار مشروع واألسعار حول 
  .بتعاطي مهنة رفع املياه املستعملة املتأتية من السفن باملوانئ البحرية التجارية
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ومن أهم ما جاء يف هذا الرأي أن املهنة املزمع تنظيمها مبشروع كراس 
الشروط واملتمثلة يف رفع املياه املستعملة املتأتية من السفن باملوانئ البحرية 

 1996 جوان10خ يف املؤر 1996لسنة  41انون عدد الق التجارية واملصنفة على معىن
غري خطرية،  على أا نفايات وإزالتهاف فيها بالنفايات ومبراقبة التصرق واملتعل

مجع  ميكن أن متارسها باإلضافة إىل صنف املتعاطني اجلدد املؤسسات اليت تتوىل
باستثناء النفايات وتثمينها وإزالتها النفايات وفرزها ونقلها وخزا ومعاجلتها 

اس كرإىل لواحد أو أكثر من هذه األنشطة ها واليت ختضع عند مزاولت اخلطرة
مزود السفينة يف مصادق عليه بقرار من الوزير املكلف بالبيئة وكذلك  شروط
وفقا ملقتضيات الفصل الثاين من  هنة رفع املياه املستعملة من السفنمل ممارستهحال 

بتنظيم املهن ق واملتعل 1995 أفريل 14خ يف املؤر 1995لسنة  33القانون عدد 
 أكتوبر 27خ يف املؤر 1997لسنة  69عدد  تنقيحه وإمتامه بالقانون البحرية كما مت

1997.  
إىل الباب األول من كراس فصل وعلى هذا األساس ارتأى الس إضافة 

ود مزعلى اس ينص على سحب مقتضيات هذا الكرروط موضوع االستشارة الش
  .فنهنة رفع املياه املستعملة من السمل ممارستهالسفينة يف حال 

  

املتعلق  ي والترتييبالتشريع اإلطار استكمال: الفقرة الثّالثة

   بتحرير التجارة اخلارجية
  

إن االعتماد على نظام كراس الشروط يف إطار استكمال اإلطار التشريعي 
 استدعته ضرورة تفعيل بعض أحكام والترتييب املتعلق بتحرير التجارة اخلارجية

واملتعلق بالتجارة اخلارجية  1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41القانون عدد 
 املوردة وخاصة تلك اليت ينص عليها الفصل الثامن واليت ختضع بعض املواد
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حتديد  ويتناول الكراس باألساس .للمراقبة الفنية طبقا لنظام كراسات الشروط
الفنية هلذه املواد وتأهيل املصاحل الفنية املكلفة بالتثبت من مطابقتها اخلصوصيات 

 29املؤرخ يف  1994لسنة  1744من األمر عدد  4الفصل  هلا وذلك وفقا ألحكام
صدير واملصاحل ية عند التوريد والتنق بضبط طرق املراقبة الفواملتعل 1994أوت 
ملواد اخلاضعة للمراقبة الفنية طبقا لنظام وتتضمن قائمة ا .لة للقيام ذه املراقبةاملؤه

أوت  30كراسات الشروط اليت يضبطها قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف 
 15مثلما مت تنقيحه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  1994

بند تعريفي والزال  60عددا من املنتجات الواردة حتت أكثر من  2005سبتمرب 
خاضع إىل اآلن إىل إجراء  يدها يف ظل عدم إصدار كراسات الشروط بشأاتور

رخصة التوريد على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمنتجات املستثناة من نظام 
  .   احلرية عند التوريد

  
عرضت على جملس املنافسة إحالة وحيدة من وزير التجارة  ا االيف هذو

طلب فيها رأيه على معىن الفصل  2007جانفي  26 والصناعات التقليدية بتاريخ
كراس  علىقرار يتعلق باملصادقة  مشروعمن قانون املنافسة واألسعار حول  9

الصطناعية واملوكات وبإحداث الزرايب ابتنظيم عمليات توريد املتعلق  الشروط
  .التوريد ومراقبتها جلنة مكلفة مبتابعة عمليات

  

ملحوظاته  2007ماي  3 بتاريخ 72172د عد رأيهالس يف  ولقد أبدى
حول املشروعني موضوعي االستشارة مشريا باخلصوص إىل ضرورة احلسم 

الغاية من إصدارمها، فمىت كان اهلدف هو تسهيل عمليات توريد  بوضوح يف
الزرايب اإلصطناعية ضرورة أا ليست مضاهية للزربية التقليدية وال منافسة هلا 
فإنه من املتعني ختليصها من رواسب نظام الترخيص سواء تعلق األمر بوجوب 
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أما إذا  .ة النشاطترسيم املصدرين بقائمة أو فرض رقابة صارمة عليهم عند مباشر
كان اهلدف من إعداد املشروعني هو تشديد الرقابة على توريد هذا الصنف من 
الزرايب فإنه يكون من ادي االكتفاء بإصدار تراتيب فنية تنص على عدة 

من شأا أن تكفل عدم املساس باملنتوج التقليدي وتكليف  مقاييس صارمة
مبهمة  لتابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليديةاملصاحل الديوانية وهياكل املراقبة ا

السهر على تطبيقها وتفادي إحداث هياكل أخرى للرقابة وما سينتج عن ذلك 
  .من تضارب يف األدوار و تداخل يف الصالحيات

  
كما أبدى الس بعض املالحظات اخلاصة من أبرزها تلك اليت تعلقت 

صادقة الذي أسند للجنة احملدثة مهمة مبحتوى الفصل الثاين من مشروع قرار امل
اختاذ كل التدابري الالزمة والكفيلة بضمان تزويد البالد بصفة منتظمة بالزرايب 
اإلصطناعية واملوكات واحلال أن هذه املنتوجات ال تعد من املنتوجات احلساسة 

فضال على أنه ويف كل األحوال ينبغي  اليت تتطلب متابعة وضع تزويد السوق ا
بقاء األمر موكوال ملبادئ املنافسة احلرة وحلكم قاعدة العرض والطلب مبا إ

  .يفترض حذف هذه املهمة من صالحيات اللجنة

  

استكمال التأطري التشريعي والترتييب لبعض : الفقرة الرابعة

   األنشطة

إن االعتماد على نظام كراس الشروط يف إطار استكمال التأطري التشريعي 
والترتييب لبعض األنشطة مييط اللثام عن كيفية تعامل السلط العمومية مع هذا 
اخليار واعتماده كسبيل لتنظيم عدة أنشطة اقتصادية مل ترد يف شأا نصوص 
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اس الشروط والتخلي عن تشريعية وترتيبية تنص على تنظيمها باعتماد تقنية كر
  .أنظمة أخرى كالترخيص السابق ملباشرة النشاط

  
ولئن جسد هذا النظام مقولة ختلي السلط العمومية على قدر من 
صالحياا إزاء فروع من األنشطة االقتصادية للخواص فإن ذلك يستدعي من 

العامة اجلهات املكلفة بإعداد هذه الكراسات التثبت من مدى مالءمتها للمبادئ 
للتشريع وأن متتنع باملساس باملبدإ العام للمنافسة يف القطاعات اليت استقر اخليار 
على التخلي عنها لفائدة اخلواص فضال على أن التخلي للخواص يقتضي ترك 

  .احلرية ملبادرام
  
من وزير التجارة  أربع إحاالتعرضت على جملس املنافسة  ا االيف هذو

إلبداء رأيه  شروطات كراس مشاريعطلب فيها رأيه حول ية والصناعات التقليدي
تالءم حمتواها مع مقتضيات املنافسة وحتديد ما تضمنته من أحكام  فيها ومن مدى

  .جمحفة من شأا أن تعرقل األنشطة املنظمة مبقتضاها
  

 جوان 7بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة  18272عدد الرأي  - أ
2007  

تعهد الس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
من قانون املنافسة  9على معىن الفصل  طلب فيها رأيه 2007ماي  2بتاريخ 

من وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى و قرار مشروع واألسعار حول 
قطاع  خاص بتنظيم االستثمار يف املتوسطة يتعلق باملصادقة على كراس شروط

  .اإلمسنت و اجلري
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بالسند الذي على أساسه مت إعداد مشروع كراس  ر السكّوبعد أن ذ
يندرج يف إطار توصيات الس  مشريا إىل أنه الشروط املعروض على أنظاره

والذي أقر خاصة املوافقة على مبدإ انتصاب  2007جانفي  22الوزاري املنعقد يف 
 ا إىل كراس شروط ينصإخضاع استثمارا مصانع جديدة لإلمسنت على أن يتم
على ضرورة إعطاء األولوية للسوق احمللية عند ترويج اإلمسنت من ناحية وعلى 
ضرورة توجيه هذه املصانع الستعمال فحم البترول واحملروقات الصلبة والطاقات 

تجددة عوضا عن الفيول الثقيل من ناحية أخرى، توىل تقدمي دراسة مستفيضة امل
للسوق املعنية بالنظر خلصوصية النشاط الصناعي املستهدف باعتباره من 
الصناعات اإلستراتيجية اليت ترتبط مباشرة بأعمال اإلنشاء والتعمري ومتثّل يف 

وتناولت هذه . خرىموقعها هذا قاطرة للعديد من األنشطة االقتصادية األ
الدراسة مجلة النتائج املسجلة على مستوى اإلنتاج والتصدير وكذلك التوقعات 
بالنسبة للفترة القادمة خاصة من حيث تزويد السوق الداخلية من املواد املعنية 

برجمة العديد من و 3,5%واعتبارا للنسق احلايل لتطور الطلب السنوي املقدر بنسبة 
اليت ختص البنية األساسية مثل مشروع البحرية اجلنوبية ومطار املشاريع الكربى 
وخلصت الدراسة إىل اإلشارة إىل عجز يف العرض يتوقع . النفيضة واحملوالت

مليون طن يف  7,8حبوايل مليون طن ليصل إىل  2009تسجيله انطالقا من سنة 
و ما يف صورة اإلبقاء على الوحدات اإلنتاجية احلالية وه 2025غضون سنة 

يتطلب الشروع يف تركيز وحدة جديدة إلنتاج اإلمسنت بطاقة إنتاج ال تقلّ عن 
  .2009املليون طن تسمح مبجاة الطلب على األمد القصري إىل غاية سنة 

  
ومن أهم ما جاء يف مالحظات الس أن االستثمارات يف األنشطة املشار 

ارات الصادرة مبوجب القانون جملة التشجيع على االستثم إليها بالفصل األول من
شريطة  حبريةتنجز « 1993ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120عدد 
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االستجابة للشروط اخلاصة بتعاطي هذه األنشطة وفقا للتشاريع والتراتيب اجلاري 
وبناء على االختالف الوارد على هذا النحو بني مفهومي االستثمار . »ا العمل

وشروط تعاطيها من ناحية أخرى وطاملا أن األصل يف يف األنشطة من ناحية 
االستثمار يف األنشطة هو احلرية فإن جواز احلد من هذه احلرية ال ميكن أن 
يتسلط إال من جهة تعاطي هذه األنشطة وبالتايل فإن أي حد من حرية االستثمار 

الس أنه  ومن هذا املنطلق اعترب. مبقتضى نصوص ترتيبية يعد خرقا ملبدإ الشرعية
إذا كان باإلمكان إخضاع قطاع صنع اإلمسنت و اجلري إىل إطار ترتييب فإنه ال 
جيوز سحب هذه اإلمكانية على االستثمارات اليت تبقى خاضعة إىل نصوص 

 2006سبتمرب  14املؤرخ يف  62126واستنادا إىل ما جاء يف رأيه عدد . تشريعية
من أن مبدأ حرية الصناعة والتجارة يرقى إىل مرتلة ال ميكن أن تنال منها السلطة 
الترتيبية العامة إال بناء على نص تشريعي سابق يضبط أوجه مباشرة تلك احلرية 
وحدود تنظيمها واعتبارا وأن كراس الشروط يكتسي صبغة ترتيبية ثابتة فإنه ال 

إ حرية مباشرة األنشطة االقتصادية وهو ما ميكنه أن يتضمن أحكاما تنال من مبد
  .جيعله حييد عن مبدإ الشرعية

  

كما أدىل الس مبالحظات تتعلق ببعض األحكام اليت يتضمنها مشروع 
الكراس واليت بدت له وأا ذات تأثري واضح من زاوية املنافسة خاصة منها 

كيز وحدات صناعية املتعلقة بااللتزامات الواجب على املستثمرين احترامها لتر
جديدة واليت يفهم منها استثناء الوحدات السابقة حبيث تؤدي هذه الوضعية إىل 

وتتعلق هذه االلتزامات باستعمال املعدات والتجهيزات . عدم التكافؤ بني الصنفني
املقتصدة يف الطاقة وبتحديد نسبة اإلنتاج املسموح بتصديرها إىل اخلارج إىل 

ذلك أوال تفاوت يف كلفة اإلنتاج لفائدة املصانع املنتصبة الثلث، مما يترتب عن 
يف الوقت احلاضر فضال عن خمالفة مبدإ حرية التصدير املنصوص عليه بالفصل 
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ومن هذا املنطلق . املنافسةالثاين من قانون التجارة اخلارجية وكذلك مبدإ حرية 
بتصديرها مبقتضى ه لئن كان من غري اجلائز حتديد النسب املسموح يرى الس أن

كراس الشروط موضوع االستشارة فإنه ميكن يف إطار احلفاظ على املعادلة بني 
احلريات االقتصادية املمنوحة من جهة وبني املتطلبات االقتصادية للمراحل القادمة 
من جهة أخرى أن يقع تفعيل أحد املقترحني املتمثلني يف إدراج ماديت اإلمسنت 

ية التجارة اخلارجية أو يف توظيف معلوم راد املستثناة من حواجلري ضمن قائمة املو
على التصدير على ماديت اإلمسنت واجلري على غرار ما هو معمول به يف بعض 

  .املواد األخرى مثل العجني ومشتقاته
  

 جويلية 5بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة  17772عدد الرأي  -ب
2007  

 27تعهد الس بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 
من قانون املنافسة واألسعار  9على معىن الفصل  طلب فيها رأيه 2007مارس 
خاص بضبط الشروط  يتعلق باملصادقة على كراس شروطقرار مشروع حول 

الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية ملنشآت التوليد املؤتلف بالشبكة الوطنية 
  .للكهرباء
  

الذي ينظمه  وبعد أن ذكر الس بالسند القانوين للتوليد املؤتلف للطاقة
واملتعلق بالتوليد املؤتلف  2002ديسمرب  3 املؤرخ يف 2002لسنة  3232األمر عدد 
ف منشأة التوليد املؤتلف وأوجب بيع فوائض الكهرباء للشركة والذي عر

التونسية للكهرباء والغاز اليت تلتزم بدورها بشراء هذه الفوائض يف إطار عقد 
منوذجي تصادق عليه سلطة اإلشراف كما أوجب على منشآت التوليد املؤتلف 

 ائية، أشار السالتقيد بالشروط الفنية املتعلقة بالربط وبتصريف الطاقة الكهرب
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االستشارة يهدف إىل حتديد الشروط الفنية املذكورة  أن كراس الشروط موضوع
  . من األمر السابق الذكر 4النص التطبيقي للفصل  ويعترب مبثابة
  

وقد الحظ الس خبصوص هذا الكراس أن بعض فصوله يعتريها الغموض 
ا يف هذا ا ال خاصة بالنسبة لشروط من جهة عدم ذكر املواصفات املعمول

الربط كما أنه حييل على بعض الوثائق مثل عقد الكهرباء املضمن بامللف الفين 
الذي على ضوئه تقع معاينة شروط الربط وكذلك كراس الشروط املتعلق بتزويد 
كامل تراب اجلمهورية بالتيار الكهربائي ويف ما يتعلق باجلهد الرجوع لرموز جلنة 

املبادئ األساسية  وبذلك تتعارض صياغته مع. دون ذكرها الكهرباء الدولية
لكراسات الشروط اليت جيب أن تتسم بكامل الوضوح والدقة وأن يتم التنصيص 
ا قدر اإلمكان على تعريف التجهيزات املطلوبة وتركيزها وعلى ذكر املقاييس 

يقبل املستثمر املعتمدة واملواصفات املتفق عليها باللجان واهلئيات الدولية حبيث 
على هذا النوع من املشاريع ويتدعم عدد العاملني يف هذا اال وهو ما حيقّق 
التقدم االقتصادي للمؤسسة من ناحية وخيفّض من نسبة استهالك الطاقة األولية 

  .بالنسبة لالقتصاد من ناحية ثانية
  

سبتمرب  13بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة  72187عدد الرأي  -ج
0720  

 30تعهد الس بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 
من قانون املنافسة واألسعار  9على معىن الفصل  طلب فيها رأيه 2007جويلية 
املتعلق بإسناد أراض بالدينار الرمزي إلجناز مبيتات شروط الكراس مشروع حول 

  .ةجامعية خاص
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اجلبائية واملالية كمنحة  أن استعرض الس مجلة التشجيعات وبعد
من كلفة املشروع وإسناد أراضي بالدينار الرمزي اليت  25 %االستثمار بنسبة 

أشار إىل أن مشروع  املستثمرون اخلواص يف قطاع السكن اجلامعي يتمتع ا
 أنظاره يهدف إىل ضبط املقاييس والشروطكراس الشروط املعروض على 

واإلجراءات اليت يتعني اعتمادها عند إسناد أراض بالدينار الرمزي إلجناز مبيتات 
جامعية خاصة ويعترب مبثابة التكملة لكراس الشروط املتعلق بالسكن اجلامعي 

مث تعرض الس إىل اإلطار العام  .2003أكتوبر  17اخلاص املصادق عليه يف 
تشجيع الدولة  أن ذلك يندرج يف سياقإلسناد أراضي بالدينار الرمزي مشريا إىل 

للمستثمرين اخلواص إلجناز مشاريع تعود بالنفع على املستثمر وعلى اموعة 
الوطنية كإجناز مبيتات جامعية خاصة واملسامهة يف حل أزمة السكن اجلامعي 

وتعترب . عددهم يف ازدياد متواصلواالستجابة إىل رغبات الطلبة الذي ما انفك 
ويسند هذا  ة من قبيل التفويت يف عقارات تابعة مللك الدولة اخلاصهذه العملي
  .بأمر بعد أخذ رأي اللجنة العليا لالستثمار االمتياز
  

ومن أهم ما جاء يف ملحوظات الس يف هذا الصدد أن إسناد االمتيازات 
يف ميدان السكن اجلامعي ومنها التفويت يف ملك الدولة اخلاص بالدينار الرمزي 

مبقتضى أمر وهو ما يعين مبدئيا أن رئيس اجلمهورية يتمتع بسلطة تقديرية  يتم
ملمارسة هذه الصالحية اليت ال ميكن التضييق فيها أو تنظيمها إال مبقتضى نص 

واعتبارا هلذا املعطى فإنه . قانوين له مرتبة أعلى من املقرر اإلداري املسند لالمتياز
المتياز مبقتضى كراس شروط تتم املصادقة عليه ال جيوز تنظيم معايري إسناد هذا ا

مبقتضى قرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك احتراما 
العدول عن  وبناء عليه اقترح الس. ملبدإ التسلسل اهلرمي للنصوص القانونية
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واستبداله مبشروع أمر يعرض على إمضاء  كراس الشروط موضوع االستشارة
  .ئيس اجلمهوريةر

  

مرب ديس 25بتاريخ الصادر عن جملس املنافسة  90721عدد الرأي  - د
2007  

 7تعهد الس باستشارة من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 
من قانون املنافسة واألسعار  9على معىن الفصل  تتعلق بطلب رأيه 2007أوت 
العامة املتعلقة بالصفقات العمومية ط اإلدارية روكراس الشتنقيح مشروع حول 
  .لألشغال

وقبل اخلوض يف حمتوى املشروع املعروض عليه أوىل الس عنايته باإلطار 
العام الذي تندرج فيه االستشارة الراهنة واملتعلق بالصفقات العمومية وهو من 
ااالت اليت شهدت خالل السنوات األخرية العديد من التنقيحات على مستوى 

نصوص الترتيبية املنظمة هلا وذلك نظرا حلساسيته وألن األشغال العمومية ال
أضحت رافدا من روافد التنمية يف البالد ومعيارا ملدى منوها وتطور العيش فيها 
كما أا تعد من األنشطة العمومية اليت تتطلب استثمارات ضخمة إلجنازها وال 

كما اهتم الس . تعترب األكرب أدل على ذلك من أن حصتها يف ميزانية الدولة
بكراس الشروط العامة املتعلقة باألشغال العمومية خاصة من حيث موقعها ضمن 
بقية وثائق الصفقة العمومية ككراس الشروط الفنية اخلاصة وكراس الشروط 

صيغ  الفنية العامة وغريها من الوثائق وذلك اعتبارا ألمهيتها حبيث أا تضبط
لقة بالتراتيب إىل جانب التفاصيل املتعوشروط إبرامها وتنفيذها  ة العموميةالصفق

  .اإلدارية املنطبقة على صفقات األشغال
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واقتصر رأي الس خبصوص املشروع موضوع االستشارة على بعض 
امللحوظات اخلاصة ال غري باعتبار وأن أغلب التنقيحات اليت مشلت فصول كراس 

هي تنقيحات ذات طبيعة لغوية مفادها حتسني  الشروط اإلدارية العامة لألشغال
  .التركيب اللغوي
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        القسم الثّالثالقسم الثّالثالقسم الثّالثالقسم الثّالث

        اآلراء الصادرة عن المجلس بخصوص حاالت بعينهااآلراء الصادرة عن المجلس بخصوص حاالت بعينهااآلراء الصادرة عن المجلس بخصوص حاالت بعينهااآلراء الصادرة عن المجلس بخصوص حاالت بعينها

  
  

  : موقف الس خبصوص العقود النموذجية: الفقرة األوىل
  

 2007أكتوبر  2 والصناعات التقليدية بتاريخأحال السيد وزير التجارة 
يتعلق بقطاع توزيع املشروبات الغازية وذلك على جملس املنافسة ملفا استشاريا 
وتقدمي مالحظاته  األسعار من قانون املنافسة 9إلبداء رأيه فيه على معىن الفصل 

وأصدر بشأنه  .بشأنه من زاوية مدى تالؤم حمتواه مع مقتضيات قانون املنافسة
  2007 ديسمرب 27بتاريخ  72199الس رأيه حتت عدد 

  
وألول وهلة الحظ الس بأن اجلهة اليت صدر عنها املشروع املعروض ال 

مؤسسة اقتصادية  وهي» ةالشركة التونسية للمشروبات الغازي«تعدو أن تكون 
عن مدى  صناعة وتوزيع املشروبات الغازية، وتساءل تنشط يف قطاع خاصة

عن طريق للتقدم لديه  األسعارمن قانون املنافسة  9الفصل تأهلها على معىن 
بغرض استشارته يف إحدى املسائل اليت هلا عالقة  الوزير املكلف بالتجارة

باملنافسة واحلال أا مل ترد ضمن قائمة الذوات املنصوص عليها صراحة يف الفقرة 
  .اخلامسة من الفصل سالف اإلشارة

  
أنظاره إمنا  وقد خلص جوابا على ذلك إىل أن االستشارة املعروضة على 

تندرج يف إطار ما ختوله الفقرة الثالثة من نفس الفصل إىل الوزير املكلف بالتجارة 
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من إمكانية الستشارة الس حول كل املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة وبذلك أقر 
  .التعامل معها على هذا األساس

كما أضاف الس أنّ مشروع كراس شروط املعروض على نظره وإن 
ن يتعلق ظاهريا بتنظيم عمليات توزيع املشروبات الغازية من طرف منتجها كا
املذكورة، إالّ أنّ التساؤل جائز عن مدى » ةالشركة التونسية للمشروبات الغازي«

استجابة ذلك املشروع من الناحية الشكلية وعلى مستوى املضمون للمقاييس 
ىل مزيد التعمق يف حمتوى ودفع ذلك الس إ. ملفهوم وتقنية كراسات الشروط

  .الوثيقة موضوع االستشارة وطبيعة األحكام اليت تتناوهلا
  

وملّا تبين له احتواء املشروع على أحكام ختص فض الرتاعات املتعلقة 
بصحة الوثيقة وبتنفيذها وتأويل مقتضياا وكذلك باألطراف املمضية أسفلها 

القة قانونية قائمة بني أشخاص فضال عن وجود تنصيصات تتناول مسألة تأطري ع
القانون اخلاص، فقد أكّد الس أن األمر يتعلق يف احلقيقة والواقع بعقد منوذجي 

اليت تنتمي هلا » معمل اجلعة بتونس« و » شركة التربيد« جمموعة  ملنتجات
  .الشركة صاحبة املشروع وليس بكراس شروط مثلما تراءى هلذه األخرية

  
مفهوم كراس الشروط  إىلالس ستنتاج عاد وانطالقا من ذلك اال

خيتلف بصفة جوهرية عن االقتصادية  بوصفه تنظيما ألوجه مباشرة بعض األنشطة
هو تفعيل مبدإ ليؤكد على أنه إذا كان األصل يف مادة العقود  مفهوم العقد،

اإلرادة فإن كراس الشروط هو عبارة عن عمل سلطوي تلجأ إليه السلطة 
 .إطار صالحياا الترتيبية لتنظيم بعض املهن أو القطاعات املختلفة التنفيذية يف

جمرد  جهة واحدة فإن عن ت على فرض أن الشروط املضمنة بالوثيقة صدرىتوح
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تفعيال ملبدإ اإلرادة وجيعل منها عقدا  قبوهلا واإلمضاء عليها من الطرف اآلخر يعد
وبناء على ذلك أكّد الس  .»عقد إذعان«يطلق عليه الفقه تسمية الذات  قائم
 فيها باعتبارها يتطلب إعادة النظر املعروضة عليهستشارة الالنظام القانوين ل أنّ

 الذين يتعاملون معه اتفاق عمودي بني املنتج واملوزعنيب تتعلق من هذه الناحية
من قانون  6و  5تستدعي النظر فيها على أساس أحكام الفصلني وبالتايل فهي 

  .واألسعار املنافسة
وضمن هذا السياق، الحظ الس أن ما نصت عليه الفقرتان األوىل 
واألخرية من الفصل الثامن من الوثيقة املعروضة من شروط حصرية تتعلق باملنطقة 
اجلغرافية ملمارسة النشاط وبأولوية التزود من امع إمنا تعترب من قبيل القيود على 

من قانون  6اء املنصوص عليها بأحكام الفصل املنافسة املتصلة حباالت اإلعف
واليت يتعني إبداء الرأي بشأا بصفة مغايرة ملا هو عليه األمر  املنافسة واألسعار

من قانون املنافسة  9بالنسبة للحاالت املعروضة على الس على معىن الفصل 
  .واألسعار
  
ظاره ال كما أكد الس على أن موضوع االستشارة املعروضة على أن 

يصلح أن يكون جماال إلبداء الرأي فيها حىت وإن أعيد تقدميها يف شكل طلب 
سالف  6ترخيص موجه إىل الوزير املكلف بالتجارة على أساس أحكام الفصل 

اإلشارة ضرورة أن هذه األحكام تنص على حاالت االتفاقات اليت يثبت 
ا ضرورية لضمان تقدم تقين أو اقتصادي وأا أعلى املستعملني أصحا ا تدر

وذكّر الس يف هذا اجلانب باملبدإ الذي سبق وأن . قسطا عادال من فوائدها
حول منح إعفاء مجاعي وفق  2007فيفري  1استند إليه يف رأيه الصادر بتاريخ 

ترخيص «من قانون املنافسة واألسعار والذي يقوم على أن  6 أحكام الفصل
الوزير املكلف بالتجارة املشار إليه ضمن ذلك الفصل ال ميكن أن يأخذ إالّ شكل 
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ضرورة أنه يصدر بناء على طلب موجه من أطراف معلومة يف  الفردياملقرر 
افة زمن اختاذه وخبصوص اتفاقات أو ممارسات معينة فضال عن أنه يستنفذ ك

آثاره بتطبيقه على وقائع أو أعمال قانونية بذاا دون قدرة على امتداد تلك اآلثار 
  .»إىل ما مل يكن مشموال بطلب الترخيص الفردي احملدد

  
بصفة سليمة ارتأى الس  6وعلى هذا األساس وسعيا منه لتطبيق الفصل 

بيعته للتطبيق االحتفاظ برأيه خبصوص حمتوى بنود عقد منوذجي قابل من حيث ط
على أوضاع ال متناهية وغري معلومة وعلى أطراف عديدة إالّ يف صورة عرض 

  .عقود فردية حيصل االتفاق عليها طبقا للعقد النموذجي املذكور
  

  موقف الس خبصوص مطالب اإلعفاء اجلماعي: الفقرة الثّانية

  :واإلعفاء الفردي
يتعلقان بإبداء رأيه يف قرار منح  عرض على الس يف هذه املادة مطلبان

د لعقإعفاء طلب منح  ويف ةحتت العالمة األصلي لعقود االستغاللإعفاء مجاعي 
  .التسمية األصلية االستغالل حتت

   

  2007 يرفيف 1 بتاريخ 62160الرأي الصادر يف امللف عدد  - أ

تعهد الس مبلف أحيل عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
يتعلق من قانون املنافسة واألسعار  9طبقا للفصل  2006نوفمرب  30بتاريخ 

لعقود االستغالل حتت منح اإلعفاء اجلماعي  رأيه حول قرار موضوعه بطلب
من  6وفق أحكام الفصل  ترخيص صاحب العالمة أو اإلسم التجاري األصلي

  .قانون املنافسة واألسعار
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د االستغالل حتت العالمة ظري لعقواستعرض الس اإلطار الن ويف البداية
مربزا مكانتها ضمن عقود التوزيع بوجه عام ومعرفا ا مستندا يف ذلك  ةاألصلي

الذي  بتنظيم جتارة التوزيعالقانون املتعلق  إىل التعريف الوارد مبشروع تنقيح
بني مؤسسة مالكة لعالمة أو تسمية جتارية أو «جتمع العقود اليت يصنفه ضمن 

طرق تسويق ختول مبقتضاها لشخص طبيعي أو معنوي مستقل بذاته حق 
وهو ما جيعله خمتلفا عن  »استغالل هذه العالمة أو التسمية مقابل مبلغ مايل

ية العقود األخرى كعقود االمتياز اليت تنص باخلصوص على املنطقة اجلغراف
اجلانب املتعلق مبدى جواز منح قرار مجاعي إلعفاء  إثر ذلك تناولمث . احلصرية

من قانون  5ستثناء من املنع الوارد بالفصل عقود االستغالل حتت العالمة األصلية ا
مبا هو مستقر من أن عقد االستغالل مذكّرا يف هذا الصدد  املنافسة واألسعار

حتت ترخيص صاحب العالمة أو اإلسم التجاري األصلي ال يعدو أن يكون 
بني شركات سوى اتفاقا عموديا لشراء أو بيع منتوجات أو إسداء خدمات يربم 

لكنه أشار يف املقابل إىل أنه من الوارد أن يفضي هذا الصنف من . غري متنافسة
مىت احتوت على بنود تنص مثال على موزع  خالل باملنافسةاالتفاقات إىل اإل

 وحيد لبضاعة معينة ذات عالمة معينة أو إسم جتاري معني وينتج عن ذلك احلد
من التنافس احلر يف السوق بني العالمات أو بني املوزعني للعالمة الواحدة أو على 

يف مجيع هذه  ابارهمن قبل صاحب العالمة، وهو ما يتعني اعت حتديد سعر البيع
من قانون املنافسة  )جديد(من قبيل االتفاقات املخالفة للفصل اخلامس  احلاالت
  .واألسعار
  
انطالقا من هذه الفرضية واعتبارا حلاجة هذه االتفاقات إىل الترخيص و

من  6الفصل خاض الس يف إمكانية النظر يف مدى إدراجها ضمن استثناءات 
تقدم تقين «ضرورة أا تكون متالزمة مع فوائد أكيدة و  واألسعارقانون املنافسة 
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» قسطا عادال من فوائدها«باستطاعة االقتصاد جنيها أو أا تدر » أو اقتصادي
اختاذ قرار إعفاء مجاعي خبصوص لكنه الحظ يف املقابل بأن . على مستعمليها

إشكاال أكيدا يف عقود االستغالل حتت التسمية األصلية يطرح من حيث املبدإ 
 غياب أحكام صرحية ضمن قانون املنافسة واألسعاربالنظر إىل القانون التونسي 

ضمن القوانني املقارنة املعتمدة احللول  املذكور على غرارقرار الجتيز إصدار 
لصياغة ال يستجيب متاما املشروع املعروض وألن  وأساسا التشريع األورويب

جتزم فقط يف املمارسات واالتفاقات  اليت األسعارمن قانون املنافسة و 6الفصل 
  .رخيص فيها مىت يأت شروط ذلكيت يطلب أصحاا بشكل إنفرادي التال

  
وعلى ضوء ما سبق بيانه خلص الس إىل القول بأن منح اإلعفاء 

من قانون  6 اجلماعي لعقود االستغالل حتت العالمة األصلية ال يستقيم مع الفصل
سعار مثلما ورد يف صياغته احلالية وأنه ال مناص من املبادرة بتنقيح املنافسة واأل

أحكام هذا الفصل على حنو جييز معه مستقبال إصدار مشروع القرار موضوع 
على أن ذلك االستنتاج مل مينع الس من بيان موقفه من عدة مسائل . االستشارة

ناده اإلعفاء إذا ما ثبت تتعلق بعقد االستغالل حتت العالمة األصلية يف حال إس
انسجامه مع حالة الفصل السادس من قانون املنافسة واألسعار أو يف ظلّ التنقيح 

واستعرض الس يف هذا السياق ما يقتضيه . املزمع إدخاله على الوجه املتقدم
اإلعفاء من توفّر أربعة عناصر أساسية تتعلق مبوضوع العقد أو أثره الذي يتعني 

تنمية وتطوير اإلنتاج أو التوزيع أو حصول تقدم تقين واقتصادي  تالزمهما مع
وبانتفاع مستعمليه بقسط عادل من فوائده وبعدم احتوائه على بنود تتضمن 
تضييقات غري ضرورية لتحقيق األهداف املرجوة منه فضال عن امتناع أطرافه من 

ار اإلعفاء إىل كما استقر للمجلس أن يقع إخضاع قر. إقصاء املنافسة بصفة كلية
شرط حتديد حصة السوق الراجعة إىل صاحب العالمة أو املزود يف حدود سقف 



 218

وذلك استئناسا بالتشريع املقارن يف هذا اال واعتبارا إىل أن االتفاق  30 %
يفضي إىل تنمية اإلنتاج أو التوزيع وإىل حتقيق نتائج عادلة لفائدة املستهلك كلما 

ويف حال . سوق املرجعية دون السقف املنصوص عليهظل نصيب املزود من ال
نص االتفاق على التزويد احلصري فإنه يتعني احتساب نصيب املزود من السوق 
املرجعية يضاف إليه نصيب املؤسسات التابعة له دون أن يتجاوز اموع السقف 

  .املنصوص عليه
  

حدوثها ويف موضع آخر تعرض الس إىل بعض احلاالت اليت يتوقع 
كحاالت عدم تطبيق اإلعفاء اليت تتعلق بالعقود املتعني إقصاؤها من دائرة اإلعفاء 

املمنوح   النطوائها على إخالالت باملنافسة مثل إعادة البيع بأسعار  اجلماعي
مفروضة أو تضييقات أخرى من شأا احلد من املنافسة وكذلك بالبنود 

عني استثناؤها من اإلعفاء مثلما هو الشأن وااللتزامات اليت تتضمنها العقود املت
بالنسبة لبند التزويد احلصري أو البند املتعلق بالرقعة اجلغرافية أو باحلرفاء الذين 
يسمح هلم دون غريهم ببيع املنتوجات من طرف املستغل أو بتقدمي اخلدمات 

كما تناول الس أيضا مسائل تتعلق بتحديد مدة صلوحية . موضوع العقد
عفاء خبمس سنوات وهي مدة معقولة تضمن توفر عدة عوامل منها األمن اإل

القانوين لفائدة األطراف املنتفعة باإلعفاء أو تفعيل املنافسة يف السوق وكذلك 
احلاالت اليت تؤدي إىل إلغاء اإلعفاء بسحب مفعوله إذا ما ثبت بأن العقد قد 

من قانون املنافسة  6 حاد عند تطبيقه عن الشروط املنصوص عليها بالفصل
واألسعار أو باالستثناء من مفعول اإلعفاء بالنسبة للحاالت املتعلقة بتواجد 

  .50 %شبكات موازية تتجاوز حصتها يف السوق املرجعية 
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   2007 مربنوف 92 بتاريخ 87219الرأي الصادر يف امللف عدد  -ب
تعهد الس مبلف أحيل عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 

من قانون املنافسة واألسعار يتعلق  9طبقا للفصل  2007سبتمرب  19بتاريخ 
 شركة بني التسمية األصلية د االستغالل حتتلعقإعفاء موضوعه بطلب منح 

Tunisian Ice Cream Factory كةرشاملختصة يف صناعة املثلجات و SANIA 
ومبقتضى العقد املذكور ختول صاحبة . املختصة يف بيع املواد الغذائية بالتفصيل

التسمية يف إطار  هذه استعمال للمستغلة حق «PARAD’ICE»العالمة األصلية 
  .منطقة توزيع حصرية

  
وبعد أن استعرض الس املزايا اليت سيوفّرها عقد االستغالل كاالنتشار 
السريع بالنسبة لصاحبة التسمية األصلية عرب إنشائها لشبكة توزيع واسعة تكفل 
هلا توسيع قاعدة حرفائها دون أن حيملها ذلك عبئا ماليا ثقيال واالستفادة من 

لقّي املعونة الفنية بالنسبة للمستغلة جتربة جتارية مكتسبة يف تراب جغرايف آخر وت
وكذلك االلتزامات احملمولة على طريف العقد، انربى حيلل الطبيعة القانونية 
ملختلف التضييقات اليت وردت ضمن العقد فتبين له بأا تنص على حق 

حتديد سعر وعلى د احلصري واجب التزوعلى واالستغالل التـرايب احلصري 
لتزام بعدم وعلى اال غري مباشرة من قبل صاحب العالمة إعادة البيع بطريقة

ويف حكم ذلك استخلص الس بأن العقد موضوع االستشارة يشكّل . املنافسة
  . اتفاقا ممنوعا على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار

  
وبعد أن استقر له اعتبار العقد املذكور من ضمن االتفاقات املخلة 
باملنافسة وخيضع يف هذه الوضعية إىل الترخيص من الوزير املكلف بالتجارة 

من  6خاض الس يف إمكانية إدراجه حتت االستثناءات املنصوص عليها بالفصل 
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قانون املنافسة واألسعار مستندا يف ذلك إىل ما خوله املشرع من مس باملنافسة 
أكيدة ميكن جنيها على املستوى االقتصادي أو أن مىت تالزم ذلك مع فوائد 

  .قسطا منها ميكن أن ينتفع به املستهلك
  

وانطالقا من تلك املعطيات وبالبحث يف مدى توفرها ضمن العقد 
 للمجلس بأن البنود املتعلقة بالتزود والتوزيع احلصريني وبعدم املذكور، ولئن تبني

املنافسة ال تثري إشكاال من زاوية املنافسة، فإن األمر خمتلف بالنسبة للبند املتعلق 
بتحديد سعر إعادة البيع بطريقة غري مباشرة حبيث أنه ورد خمالفا للمنع الوارد 

ويبدو أن الغاية واألسعار املنافسة  بالفقرة األوىل من الفصل اخلامس من قانون
األساسية من ذلك تكمن يف الزيادة يف املرابيح ضرورة أن يتسىن لصاحب العالمة 

ويف ضوء ذلك خلص الس إىل أن . تسجيلها يف حال مقامستها مع املستهلك
من  6هذا النوع من التضييقات ال ميكن أن يكون حمل إعفاء على معىن الفصل 

إال أن ذلك ال يغين عن ضرورة حذفه من مشروع . سة واألسعارقانون املناف
  .االتفاق حىت يكون هذا األخري مطابقا ملا ورد بقانون املنافسة واألسعار

  
  :اآلراء الصادرة عن الس يف مادة التّّركيز االقتصادي: الفقرة الثّالثة

  
ز ثالثة مشاريع للتركي 2007عرض على جملس املنافسة خالل سنة 

تعلّقت على التوايل بأسواق صناعة األسالك اهلاتفية وبصناعة املواد االقتصادي 
  . وبصناعة املطّاط )اللّدائن(شبه الكيمياوية 

واعتمد الس على نفس التمشي يف كلّ من االستشارات الثالثة من 
حيث التثبت من انصهار عملية التركيز ضمن احلاالت املنصوص عليها بالفصل 
السابع من القانون املتعلّق باملنافسة واألسعار ومن خضوعها إىل رقابته من خالل 
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ا الفصل اخلاصة بالنصيب من التثبت يف توفّر أحد الشرطني املنصوص عليهما ذ
  . السوق وبرقم املعامالت للمؤسسة املوحدة اليت ستؤول إليها عملية التركيز

ولئن آلت كلّ آراء الس يف هذا اخلصوص إىل املوافقة على عملية 
التركيز إالّ أنّ تأسيسها جاء خمتلفا حسب احلالة وقد اعتمد يف ذلك على منهجية 

مرحلة أوىل على استقصاء تأثري عملية التركيز على هيكلة تدرجيية تعتمد يف 
وتركيبة السوق املرجعية ويف مرحلة ثانية ومىت ما ثبت هذا التأثري استقصاء ما إذا 

ملا سينجر عنها من إخالل  فكان هلذه العملية فوائد متكّن من حتقيق تعويض كا
  .  باملنافسة

  :  2007جانفي  4 بتاريخ نافسةجملس امل عن ادرصال 62155 عدد رأيال  - أ

" األسالك التونسية"عملية استيعاب شركة تعلّقت استشارة الس ب
املختصة يف " تيليكوكابل"املختصة يف صناعة األسالك الكهربائية لشركة 

  .اتفيةصناعة األسالك اهل
وباعتبار انتماء كلّ من الشركتني املعنيتني بعملية االستيعاب إىل سوقني 
خمتلفني يتمثّل األول يف صناعة األسالك الكهربائية والثاين يف األسالك اهلاتفيـة  
فقد اعترب الس أنّ السوق املرجعية املعنية هي صناعة األسالك اهلاتفية وارتكز 

  : يف ذلك على معيارين إثنني
الثانية باعتبار أن النشاط يف كلّ منـهما  التكامل بني السوق األوىل و -

  ). PVCالنحاس و مادة (يقوم على استعمال نفس املواد األولية 
  .التجهيزات املعدة لصناعة األسالكاحتادمها خبصوص  -

وبعد التثبت من أنّ عملية االستيعاب موضوع االستشارة تنصهر ضمن 
من القانون عدد  7تصادي املنصوص عليها مبقتضى الفصل حاالت التركيز االق

ومن أنها خاضعة لرقابة الـس   1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64
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باعتبار توفّر كلّ من الشرطني املنصوص عليهما بنفس هذا الفصل من حيـث  
ختطى أو   %30نسبة  2006 نصيب املؤسسات املعنية جمتمعة خالل سنة جتاوز
عشرين مليون يف السوق الداخلية مبلغ  هاايل رقم املعامالت املنجز من طرفإمج

مدى مسامهة مشروع التركيـز اإلقتصـادي يف   دينار، خاض الس يف تقييم 
لى ما سينجر عنه لتعويض الكايف عه لضمان ومدىالتقدم التقين أو اإلقتصادي 

  . إخالل باملنافسةمن 
اثل ينطوي على انعكاسات اقتصادية إجيابية مشروع اإلندماج امل وبثبوت أنّ

 وأنه ليس هلذه العمليةميكن أن تعود بالنفع على الذات الناشئة عن عملية اإلندماج 
وهي بذلك ال بقطاعني خمتلفني  هاتعلّقنظرا لانعكاس على التركيبة احلالية للسوق 

املوافقة على هذا رح الس ، اقتمنها يف السوق الداخلية حتد من املنافسة أو تضيق
  .املشروع

 نوفمرب 01 بتاريخ جملس املنافسة عن ادرصال 72195 عدد رأيال -ب

2007 :  

اندماج بني كلّ من شركيت بروكيم للصناعة تعهد الس يف هذا امللف بعملية 
شركة  )(absorptionأخذ شكل استيعاب توشركة مصنع املواد الكيمياوية 

تندثر س واليت على إثرهامصنع املواد الكيمياوية من قبل شركة بروكيم للصناعة 
-Prokimالشخصية القانونية لألوىل وتتكون شركة واحدة جديدة حتت تسمية

MPC .  

ومتكّن الس من خالل دراسة القطاعات الفرعية لقطاع صناعة الكيمياء 
بإبداء رأيه تتعلّق بأحد هذه القطاعات  من الوقوف على أنّ عملية االندماج املعنية

الفرعية وهي صناعة املواد شبه الكيمياوية وبصفة خاصة تلك املستعملة كمواد 
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أولية يف صناعة الدهون ومنتوجات اللصق وأبرز أنّ أهم هذه املواد تتمثّل يف 
  .والبوليمر واملستحلب الريزين

الفين للكيمياء  ملركزملستقاة من اىل املعطيات اإكما متكّن الس استنادا   
من الوقوف على بعض اخلاصيات هلذه السوق تعلّقت مبحدودية عدد الناشطني 
 ا وانتمائهم بالنسبة إىل معظمهم إىل جمامع وبأمهّية نسبة الواردات من هذه املواد

  . 2006بالنسبة إىل سنة % 40,2اليت تناهز 

 2005كما رأى أنه اعتبارا ملا كانت عليه نسبة الواردات خالل سنة 
فإنه بإمكان املنتجني احمللّيني تطوير قدرة  ،%50,9واليت كانت يف حدود 

  .   إنتاجهم واملسامهة يف تقليص هذه النسبة من سنة إىل أخرى

م وذكّر الس يف هذا اإلطار أنّ توريد هذه املواد ال خيضع إىل معالي
اليت  390750009ديوانية إالّ بالنسبة إىل تلك املوردة حتت التعريفة الديوانية 

يف حال متّ توريدها من بلدان غري أوروبية وإىل نسبة  %27ختضع إىل نسبة 
  .يف حال متّ توريدها من بلدان أوروبية% 1,08

بعد تأكّده من انصهار هذه العملية ضمن حاالت التركيز االقتصادي 
راجها ضمن احلاالت اخلاضعة للترخيص، تركّز اهتمام الس على تأثري واند

عملية االستيعاب على املنافسة وخاض بصفة خاصة يف ما جاءت به أحكام 
املؤرخ يف  1991لسنة  64مكرر من القانون عدد  9الفقرة الثّانية من الفصل 

يحه وإمتامه خاصة واملتعلّق باملنافسة واألسعار كما متّ تنق 1991جويلية  29
يف ما يتعين عليه  2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60بالقانون عدد 

من األخذ بعني االعتبار ضرورة تعزيز أو احلفاظ على القدرة التنافسية 
  . للمؤسسات الوطنية إزاء املنافسة الدولية عند تقييمه ملشروع تركيز اقتصادي
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مشروع  والوثائق املتوفّرة لدى الس أنّ وتبين بدراسة خمتلف املعطيات
يف سوق " بروكيم للصناعة"التركيز احلايل يعد من قبيل تدعيم مركز شركة 

وأنه سينتج عنه تقليص يف عدد املتنافسني ) اللّدائن ( صناعة املواد شبه الكيمياوية 
بعملية االندماج متنافستان يف  الشركتني املعنيتنييف السوق املرجعية باعتبار أنّ 

نفس السوق باإلضافة إىل أنّ شركتني حملّيتني تقومان بإنتاج هذه املواد 
الكيمياوية لفائدة شركات منتمية لنفس امع الذي تنتمي إليه أو لفائدة شركة 

  .د من املنافسة بالسوق الوطنيةالعملية من شأا أن حتحمددة واستخلص أنّ 

رغم ما ينجر عن عملية االستيعاب من حد على  أنه السوقد أكّد  
 فإنه يتوفّرنظرا إىل أمهية نسبة الواردات بالسوق احمللية إالّ أنه  مستوى املنافسة
تدعيم حصصها من السوق الداخلية ل احمللّية إمكانيات هامة لبقية الشركات

نها من تلبية نسبة هامة سيمكّ الشيء الذيمن خالل تطوير طاقة إنتاجها وذلك 
  .من الطلب الداخلي

كما أوىل الس أمهّية خاصة ملا تتيحه عملية التركيز موضوع اإلستشارة 
من إمكانيات لتعزيز القدرة التنافسية للشركة املندجمة إزاء املنافسة الدولية 
ولتدعيم صادراتنا من هذه املواد ومن إمكانيات لتحقيق املعادلة بني قيمة 

واردات والصادرات من هذه املنتوجات شبه الكيمياوية ليقترح املوافقة على ال
  . هذه العملية
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 نوفمرب 29 بتاريخ جملس املنافسة عن ادرصال 72196 عدد رأيال -ج

2007  :  

تعهد الس مبشروع عملية تركيز اقتصادي متّت إحالته من طرف وزير   
تعلّق بسوق صناعة املطّاط  2007سبتمرب  6التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 

  .باختالف أصنافه
املنتجة " املواسري" ومتثّلت عملية التركيز االقتصادي يف استيعاب شركة 

" املطّاط املثايل للصناعات"لشركة ألنابيب اإلمسنت والبوليتيالن وللمطّاط 
" ة ودف هذه العملية إىل تدعيم نشاط شرك. املختصة يف صناعة املطّاط

 . الثانوي املتعلّق باملنتوجات املطّاطية" املواسري

   ـوق خمـتصذه الس لة أنّ كلّ متدخوق املرجعينت دراسة السوقد بي
مبجال معين من صناعة املطّاط وقد متّ الوقوف يف هذا اإلطار علـى اـاالت   

  : التالية
    :املطّاطيةاحللق املطّاطية و املقاطع صناعة الوصاالت و -
  صناعة القطع الفنية املطّاطية و قطع الغيار املطّاطية للسيارات -
  صناعة األنعال املطّاطية  -

من " املطّاط املثايل للصناعات"كما بينت هذه الدراسة أنّ نصيب شركة 
  .% 13و  12يتراوح بني السوق املرجعية 

ين لعملية التركيز املعروضة الستشارته اهتم الس يف مرحلة أوىل بالتحليل القانو
لسنة  64عدد  قانونالمن  7بالفصل وأكّد يف هذا اإلطار وعلى ضوء ما جاء 

أنّ املشرع  ، املنافسة و األسعارواملتعلّق ب 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991
نعت لكي ي عيارين بصفة متالزمةماعتمد التونسي على عكس املشرع الفرنسي 

ينجر عن هذه العملية من نقل  ويتمثّالن يف ضرورة أناقتصاديا ا تركيزا عملية م
للملكية أو حق لالنتفاع أو جزء منها متكّن مؤسسة أو عدة مؤسسات من 



 226

لكي  ممارسة سيطرة حامسة على نشاط وقرار مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى
  .املعروض على أنظارهمشروع االستيعاب  على خيلص إىل انطباق هذا املفهوم

  
كما أكّد أنّ إخضاع أي عملية تركيز إىل املراقبة مرتبط مبدى خلقها أو 
دعمها لوضعية هيمنة على السوق الداخلية وأنّ املشرع التونسـي حصـرها يف   

من قانون املنافسة و األسعار  7ضرورة أحد الشرطني املنصوص عليهما بالفصل 
مـن   % 30املتمثّلني يف جتاوز نصيب املؤسسات املعنية جمتمعة خالل سنة نسبة 

أو يف جتاوز إمجايل رقم املعامالت املنجز مـن طـرف هـذه     السوق الداخلية
  .ن مليون دينارياملؤسسات على السوق الداخلية مبلغ عشر

إمجايل رقم املعامالت املنجز على السـوق  الشرط املتعلّق بوباعتبار توفّر 
العشرين مليـون دينـار فـإنّ عمليـة      2006الذي جتاوز خالل سنة  الداخلية

  .االستيعاب احلالية ختضع وجوبا للعرض املسبق على الوزير املكلّف بالتجارة
  

تتمثّـل يف  املشرع التونسي وأكّد الس أنّ مهمته مبقتضى ما أوكله إليه 
ليات أو مشاريع التركيز االقتصادي رامسـا يف ذلـك كهـدف أويل    تقييم عم

كن أن ختلّ ا االتفاقات التي ميظ على املنافسة من كلّ األفعال وأساسي احلفاو
أنّ هذا اإلخالل من له تبين وأنه ال ميكن جتاوز أو خمالفة هذا اهلدف إالّ مىت ما 

  .تصادياشأنه أن حيقّق للمؤسسة تقدما تقنيا أو اق
إنّ ما اعتمده الس يف عملية التقييم هو مقارنة وضعييت املنافسة ما قبل 

وما بعـدها   "املطّاط املثايل للصناعات"لشركة " املواسري" عملية استيعاب شركة
والوقوف على ما إذا كانت عملية االستيعاب ستغير وضعية املنافسة بالسـوق  

ساسي لتحديد وضعية املنافسة هي العالقة الـيت  املرجعية واعتبار وأنّ املقوم األ
  .تربط املؤسستني
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ففي خصوص وضعية املنافسة قبل عملية االستيعاب بين الس أنّ أهم ما 
 وأنه فعليا" املواسري"تعترب أحد فروع شركة " املطّاط املثايل"أنّ شركة مييزها هو 
 إىل جانب" املطّاط املثايل  "حامسة على شركة سيطرة فعلية وشركة هذه المتارس 

رغم استقاللية الشخصـية   أنّ الشركتني معا متارسان نشاطا متكامال يف السوق
  .القانونية لكليهما

  
باعتبـار أنهـا   على املنافسة يف السوق  لن تؤثّر الراهنةوبرهن أنّ العملية 

عن طريق  إعادة هيكلة داخلية للمؤسستني دف إىل الضغط على تكلفة اإلنتاج
عنها مـن  توحيد الشخصي ه رغم ما سينجرستني و أنة لكلّ من املؤسة القانوني

املطّاط فإنه ال تأثري لذلك على السوق  يف سوق "املواسري"يف نصيب شركة  زيادة
 . بإعتبار أنّ املؤسستني موضوع التركيز تصنعان منتوجات خمتلفة من املطّاط

املوافقة على عملية أفضت إليه هذه املقارنة  على أساس ماقترح الس وا
  .االستيعاب بني الطرفني املذكورين

  

اآلراء الصادرة عن الس بناء على طلب اهليئات : الفقرة الرابعة

  :التعديلية
  

قامت اهليئة الوطنية لالتصاالت باعتبارها هيئة تعديلية بطلب رأي الس 
قبل كلّ من شركة أوراسكوم اتصاالت  منإليها حول ثالثة عرائض مرفوعة 

من ) جديد( 9تونس وشركة اتصاالت تونس وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 
واملتعلّق باملنافسة  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد 

  :وقد صدرت عن الس يف هذا اإلطار اآلراء اآليت بياا .واألسعار
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 2007فيفري  1الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  62159الرأي عدد  - 
أفريل  6حول عريضة الدعوى املرفوعة إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت بتاريخ 

شركة أوراسكوم اتصاالت " ضد " شركة اتصاالت تونس"من املدعية  2006
  .حول ممارسات خملّة باملنافسة يف إطار عالقة الربط البيين" تونس

أكتوبر  25الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  72197الرأي عدد  -
 3حول عريضة الدعوى املرفوعة إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت بتاريخ  2007

شركة "ضد " شركة أوراسكوم اتصاالت تونس" من املدعية 2006سبتمرب 
  .حول ممارسات خملّة باملنافسة يف إطار عرض جتاري متييزي" اتصاالت تونس

ديسمرب  25الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  72203دد الرأي ع -
 22حول عريضة الدعوى املرفوعة إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت بتاريخ  2007
شركة "ضد " شركة أوراسكوم اتصاالت تونس" من املدعية  2007أكتوبر 

  .حول ممارسات خملّة باملنافسة يف إطار عرض جتاري" اتصاالت تونس
  

الس برأيه يف املسألة املعروضة عليه استشاريا يف خصوص  وقد احتفظ
كلّ االستشارات السابق ذكرها وذلك دون اخلوض يف حتليل ودراسة وتقييم 

  . املمارسة املخلّة باملنافسة املعنية باالستشارة اليت تنضوي حتت وظيفته القضائية
  

إذ اعترب أنّ املسألة املطلوب إبداء  نفس التمشيواملالحظ أنّ الس اعتمد 
رأيه بشأا تتعلّق برتاع ذي طبيعة قضائية واعتبارا إىل أنّ فقه قضائه استقر على 

ال ميكن لإلختصاص فإنه  وجوب التمييز بني فرعي نشاطه القضائي واالستشاري
   .حمل اإلختصاص القضائي اإلستشاري أن حيلّ
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ن أنّ إستقاللية الوظيفتني القضائية واإلستشارية وأقر الس أنه بالرغم م
ينجر عنها عدم تقيد إحدامها مبا يظهر يف األخرى فإنه ميكن أن اليت يضطلع ما 

من مواقف الشيء الذي جييز اإلختالف بينهما باعتبار ما يتطلّبه العمل القضائي 
 وبناء على ذلك من توفّر ضمانات أكرب من تلك اليت يتطلّبها العمل اإلستشاري

فإنّ إعراب الس عن موقف خبصوص منازعة معلومة وجتاه مؤسسة اقتصادية 
بعينها من شأنه أن يقيده ولو أدبيا لو عرضت عليه تلك املنازعة الحقا يف نطاق 

عنه تضارب يف املواقف بني ما قد تقره اجللسة  يتولّدعمله القضائي ومن شأنه أن 
وما تقرره الدائرة املختصة عند بتها يف امللف  ستشاريالعامة مبناسبة نظرها اإل

   .قضائيا

وقد أكّد الس يف كلّ من اآلراء الصادرة عنه على أنّ مرجع نظره 
اإلستشاري ينحصر يف املسائل واإلشكاليات العامة اليت ال ترتبط مبوقف معين 

بني أطراف مؤسسة بعينها أو من خالف  يراد إتخاذه من ممارسات صدرت عن
وأنّ البت يف مدى شرعية املمارسات املنسوبة . معلومة زمن تقدمي اإلستشارة

إلحدى املؤسسات يفترض استعمال الس لصالحياته اإلستقصائية وركونه إىل 
كافّة وسائل التحقيق مبا يف ذلك إدخال املؤسسة املذكورة يف الرتاع، وهو ما ال 

، عالوة على أنه ال قيمة لرأي يف نزاع ينطق به يتاح يف نطاق الوظيفة اإلستشارية
  .دون مراعاة مبدإ حق الدفاع وإعمال مبدإ املواجهة
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        األولاألولاألولاألولالقسم القسم القسم القسم 

        المضمنة بقرارات المجلسالمضمنة بقرارات المجلسالمضمنة بقرارات المجلسالمضمنة بقرارات المجلس    المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

        

        5189: : : : القـضـية القـضـية القـضـية القـضـية 

        2007جويلية جويلية جويلية جويلية     26: : : : تاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرار

        """"SOTUGRAISSEالشركة التونسية للشحوم ومشتقّاتها الشركة التونسية للشحوم ومشتقّاتها الشركة التونسية للشحوم ومشتقّاتها الشركة التونسية للشحوم ومشتقّاتها : ": ": ": "األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 ::::ضد ضد ضد ضد 

        """"    SOTULUBالشركة التونسية لمواد التزييت الشركة التونسية لمواد التزييت الشركة التونسية لمواد التزييت الشركة التونسية لمواد التزييت " " " "     

  

  

 .سوق الشحوم املعدنية :                القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

   .أسعار مفرطة اإلخنفاضتطبيق  :      موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

   .أصالرفض الدعوى  :           مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

حماسبة حتليلية ، حبث تكميلي،  سوق الشحوم املعدنية ،: المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
   .أسعار مفرطة االخنفاضكلفة  قارة، كلفة متغيرة ، هامش ربح ، 

 
        ::::    المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ

  
  

عرض "من قانون املنافسة و األسعار ) جديد(الفصل اخلامس مينع  -1
نشاط اقتصادي أو تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بصفة دد توازن 

 ".ونزاهة املنافسة يف السوق
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إنّ اللجوء إىل طريقة االختبار وإن كان من الوسائل املتاحة  -2
للمحاكم لبناء يقينها مبا تتوصل إليه من حل للنزاع القائم أمامها وذلك 
طبقا للمبادئ العامة للقانون اليت تسوس إجراءات التقاضي لديها ، غري أنّ 

اء يبقى من املالئمات املتروكة للهيئة احلكمية املتعهدة الركون إىل اخلرب
وهلا أن تستجيب إىل ما يرد عليها من طلبات يف هذا اال بقدر ما يكون 

ومىت رأت تلك اهليئة أنه ال . ذلك الزما لتحليل املعطيات املعروضة عليها
فة بامللف ة الوثائق املظرويضرورة إلجراء االختبار إما لعدم لزومه أو لكفا

  .   فلها أن تدفع ما يرد عليها من مطالب يف هذا اال شرط تعليل موقفها
جرى عمل الس على اعتبار أنّ األسعار مفرطة اإلخنفاض هي  -3

األسعار اليت ال تنعكس فيها مقومات السعر احلقيقي الّذي جيب أن 
لّيت من شأا يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغيرة وهامش الربح وا

أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف 
 .السوق

يتعين الرجوع , للتثبت من وجود تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض -4
إىل طريقة اإلنتاج وكيفية احتساب كافة املواد األولية املستهلكة يف صنع 

  .  رف الشركتني املتنازعتنيالشحوم املعدنية اللّزجة املعتمدة من ط
لعدم وجاهتها كلّما مل يثبت من التحقيق  الدعوىيتجه رفض   -5

ارى يف القضية واألوراق املضمنة بامللف أنّ املدعى  عليها كانت تطبق 
أسعارا مفرطة االخنفاض، أو أنّ أسعار البيع املعدلة من طرفها كان هلا 
انعكاس على تقلّص حجم مبيعات منافسـتها  وتراجع حصتها يف 

  . السوق
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        5190: : : : ـية ـية ـية ـية عـدد القـضعـدد القـضعـدد القـضعـدد القـض

            2007جويلية جويلية جويلية جويلية     26: : : : تاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرار

والهاتفية والهاتفية والهاتفية والهاتفية     شركة تركيب الشبكات الكهربائيةشركة تركيب الشبكات الكهربائيةشركة تركيب الشبكات الكهربائيةشركة تركيب الشبكات الكهربائية: " : " : " : "   األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

        ".".".".    واإلعالميةواإلعالميةواإلعالميةواإلعالمية

 :::: ضدضدضدضد

عادل بن صالح بيزيد بصفته الشخصية و بصفته وكيل شركة عادل بن صالح بيزيد بصفته الشخصية و بصفته وكيل شركة عادل بن صالح بيزيد بصفته الشخصية و بصفته وكيل شركة عادل بن صالح بيزيد بصفته الشخصية و بصفته وكيل شركة " " " "     

  ".".".".الكهرباء واإلعالمية الكهرباء واإلعالمية الكهرباء واإلعالمية الكهرباء واإلعالمية 
 
 

 .تركيب الشبكات الكهربائية واإلعالمية :    القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

   .عروض وعقد صفقات مناولة بأسعار منخفضةتقدمي  :  موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

مآل القضيمآل القضيمآل القضيعوى ::::                ةةةةمآل القضيلعدم اإلختصاص رفض الد.   

 ، حتالف،تركيب الشبكات الكهربائية واإلعالمية: المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
وسائـل اإلثبات األولية ، أسعار مفرطة اإلخنفاض ، استغالل األسرار التجارية ، 

   .، عدم اختصاص املناولةعقود 

 
  ::::    المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ

  
  

يف احلاالت الّيت يثبت فيها أنّ ما ينحصر اختصاص جملس املنافسة  -1
تأتيه املؤسسات اإلقتصادية من األعمال أو السلوك ينال من توازن السوق 
أو خيلّ بسريها العادي حسب قاعديت الطّلب والعرض، أما حاالت 

يت ال ترقى إىل مستوى التأثري على توازن السوق املنافسة غري النزيهة والّ
 .املرجعية بأكملها فال نظر فيها لس املنافسة بأي وجه من الوجوه
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يتجه رفض الدعوى لعدم اإلختصاص كلّما مل يثبت بقول املدعي  -2
ومؤيداته أو مبظروفات امللف أنّ تصرفات املدعى عليه كانت ذات تأثري 

  . املعنية بالنزاع أو على حسن سريهاعلى توازن السوق 
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        5195: : : : عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية 

            2007أوت أوت أوت أوت     09: : : : تاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرار

        ".".".".ت ت ت ت ككككديب كونتاديب كونتاديب كونتاديب كونتا" " " " شركة  شركة  شركة  شركة  : : : : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 ::::    ضدضدضدضد

 """"BMD Rapp Collins    """"""""راب كولين راب كولين راب كولين راب كولين     ....دددد....مممم....بببب" " " " شركة شركة شركة شركة     

  ....الديوان الوطني للبريدالديوان الوطني للبريدالديوان الوطني للبريدالديوان الوطني للبريد: : : : المتداخلالمتداخلالمتداخلالمتداخل

  

  

  دون عنوان الربيدينشاط اإلشهار  :                 القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  أسعار مفرطة اإلخنفاضتطبيق  :      موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

   .رفض الدعوى أصال :           مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

، النشاط الربيدي ، توزيع املراسالت  القيامصفة  :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
 .االشهارية، سوق غري تنافسية، أسعار مفرطة اإلخنفاض، سياسة متييزية

  

  ::::    المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ
  
  
  

الشركة املدعية يتوقّف على إنّ التثبت من توفّر الصفة للقيام لدى  -1
النظر فيما إذا كان هلا احلق يف مباشرة نشاط إسداء خدمات اإلشهار 
الربيدي دون عنوان ومدى احتفاظها حبق حتريك الدعوى الرامية إىل إلزام 

وق املرجعية ذات يف الس خملّة باملنافسةغريها بالكف عن القيام مبمارسات 
 .الصلة مىت استقر عدم االعتراف هلا حبق النشاط فيها
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إنّ نزاع املنافسة يسمو بطبعه على أن يكون رهينا بعالقات  -2
املتدخلني االقتصاديني، ليبحث يف ردع األعمال الصادرة عن بعضهم مىت 

أساسه أخلّت مبا هو الزم من املنافسة بينهم إلقامة توازن عادي للسوق 
اإلحتكام لقاعديت العرض والطّلب، طاملا أنّ القواعد الّيت تسوسه ذات 

 .صلة بالنظام العام
إنّ الدعوى من أجل اإلخالل باملنافسة دعوى مفتوحة مثلما جاء  -3

 29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 11بذلك الفصل 
الّذي جعل حتريكها شامال باملنافسة واألسعار واملتعلّق  1991جويلية 

 .لكافّة األطراف ذات املصلحة كما أجاز تعهد الس تلقائيا
لعدم وجاهتها كلّما مل يثبت من خالل  الدعوىيتجه رفض  -4

التحقيق ارى يف القضية واألوراق املضمنة بامللف أنّ املدعى  عليها 
ثّل يف توزيع كانت تطبق أسعارا مفرطة اإلخنفاض على نشاطها املتم

 .ويات اإلشهاريةطامل
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        61109: : : : عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية 

            2007أوت أوت أوت أوت     9: : : : تاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرار

        """"فلوريس للتوزيع فلوريس للتوزيع فلوريس للتوزيع فلوريس للتوزيع " " " " شركة  شركة  شركة  شركة  : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

        ::::ضدضدضدضد

  """"    SAH »      «المواد الصحيةالمواد الصحيةالمواد الصحيةالمواد الصحية" " " " شركة شركة شركة شركة     

  

حفاظات الرضيع غري القابلة لإلستعمال أكثر من إنتاج  :                    القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
  مرة

                           "couches jetables"  

   .إخالل بقواعد تنظيم لعبة إشهارية :                            موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

   .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :               مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

سوق تنافسية ، وضعية  ،حفاظات الرضيع إنتاج  :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
    .عدم إختصاص إقتصادية ، هيكلة السوق، هيمنة

  

  ::::    المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ
  
  
  

س لإنّ املخالفات االقتصادية وإن كانت خترج عن دائرة أنظار جم -1
املنافسة إذا كان أثرها مقتصرا على حد اإلضرار بأطراف النزاع، إالّ أنها 
ميكن أن تشكّل يف اآلن ذاته ممارسات خملّة باملنافسة ومن مثّة تدخل يف 

نتج عنها مساس بآليات السوق أو توازا صميم اختصاصه وذلك كلّما 
 .أو ثبت أنّ هلا تأثريا على حرية املنافسة
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يتطلّب النظر يف مدى وجود وضعية هيمنة التثبت من جمموعة من  -2
املؤشرات كنصيب املؤسسة من السوق املعنية، وتفوقها من حيث أساليب 

ويع منتوجها وعلى فرض التوزيع املعتمدة وشهرة العالمة، وقدرا على تن
 .شروطها وعلى التحكّم يف آليات السوق

هيئات املنافسة أنه مىت أتاحت إنّ املستقر عليه يف الفقه ويف قضاء  -3
هيكلة السوق أن يتقاسم حصصها طرفان كما هو شأن   سوق حفاظات 
الرضيع املعنية يف نزاع احلال، ومىت مل يثبت سعيهما لتوحيد النفوذ 

الل مركز هيمنة مجاعي، فإنه ينجر عن ذلك حتما أن يكون نفوذ الحت
كلّ منهما يف تلك السوق حمدودا حبيث ال حيضى أي من الطّرفني 
املتنافسني فيها حبرية مطلقة يف اتخاذ قراره وتتأثّر حصة كلّ منهما مبا 
 يصدر من تصرف عن الطّرف املقابل مبا يقتضي اعتباره معطى أساسيا يف

 .  حتديد سياسته التجارية

طاملا تبين أنّ املدعى عليها ال تتمتع مبركز هيمنة يف سوق حفاظات  -4
الرضيع، فإنّ ذلك يغين عن النظر يف مجلة املخالفات اإلقتصادية املنسوبة 
إليها باعتبار أنّ تلك املخالفات، وإن ثبتت، ال ميكن أن ترقى إىل مرتبة 

نافسة، وتعين لذلك القضاء بعدم اختصاص جملس املمارسات املخلّة بامل
    .     املنافسة
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        5193: : : : عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية 

            2007نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر     1: : : : تاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرار

        """"إشارة إشارة إشارة إشارة " " " " شركة  شركة  شركة  شركة  : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

        ::::ضد ضد ضد ضد 

  """"اتصاالت تونس اتصاالت تونس اتصاالت تونس اتصاالت تونس " " " " شركة شركة شركة شركة     
 
  

  صفقة عمومية للتزود بأنظمة إطفاء احلرائق :                 القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

ممارسات خملّة باملنافسة من طرف مشتري عمومي يف  :       موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
  .العمومية مادة الصفقات

   .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :            مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

، ذات عمومية ، طلب عروض، أنظمة إطفاء احلرائق :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
   .ختصاصاعدم  ،عموميةصفقة 

  

  ::::    المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ
  

مبدى تأثري العمل أو التصرف  س املنافسةنظر جملمرجع   يتحدد -1
 .ابشأنه على التوازن العام للسوق وحرية املنافسة فيهاملتنازع 

اته دف إبرام صفقة عمومية، ما حيدد املشتري العمومي حاجيعند -2
 ،قتصاديا يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدماتاه ال يتعاطى نشاطا إنف

أعمال قانونية تندرج ضمن إختصاصات التسيري الّيت تنظّمها يقوم ب وإنما
 . نصوص تشريعية وترتيبية
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        51105: : : : عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية 

            2007    نوفمبرنوفمبرنوفمبرنوفمبر    01: : : : تاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرار

        ".".".".لإلستشارة لإلستشارة لإلستشارة لإلستشارة     MKC" " " " شركة  شركة  شركة  شركة  : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

        ::::ضد ضد ضد ضد                                             

        ".".".".الحجرة التونسية األلمانية للتجارة والصناعة الحجرة التونسية األلمانية للتجارة والصناعة الحجرة التونسية األلمانية للتجارة والصناعة الحجرة التونسية األلمانية للتجارة والصناعة " " " "     - - - -                                                                         

  """"للمتقاعدين للمتقاعدين للمتقاعدين للمتقاعدين     SESجمعية جمعية جمعية جمعية " " " "     - - - - 

   

  

  .ستشارات القانونيةاالخدمات  :                القطاع القطاع القطاع القطاع 

  .باملنافسة وخرق أحكام قانون اجلمعياتممارسات خملّة  :      موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

   .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :           مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

  .قانون اجلمعيات ، السوق املرجعية ، عدم اختصاص  :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  

  ::::    المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ
  
  
  

مل يربز من التحقيق ارى يف يتجه رفض الدعوى لعدم اإلختصاص كلّما     
القضية أي عنصر من شأنه أن جيعل األعمال املثارة ذات تأثري على توازن 

 . السوق املرجعية أو تشكّل ممارسات خملّة باملنافسة
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        61111: : : : عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية عـدد القـضـية 

            2007أفريل أفريل أفريل أفريل     12: : : : تاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرارتاريـخ القـرار

ستشارات ستشارات ستشارات ستشارات واالواالواالواالالغرفة الوطنية لمؤسسات الدراسات الغرفة الوطنية لمؤسسات الدراسات الغرفة الوطنية لمؤسسات الدراسات الغرفة الوطنية لمؤسسات الدراسات : ": ": ": "األطراف األطراف األطراف األطراف 

        """"والتكوينوالتكوينوالتكوينوالتكوين

        ::::ضدضدضدضد

     إكتيإكتيإكتيإكتي: : : : التقنية الدوليةالتقنية الدوليةالتقنية الدوليةالتقنية الدولية     ستشاراتستشاراتستشاراتستشاراتجمعية المبادالت واالجمعية المبادالت واالجمعية المبادالت واالجمعية المبادالت واال" " " " شركة شركة شركة شركة     

ECTI    """"  

  

  

  .االستشارات والدراسات والتكوين خدمات :                القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

   .واخلدماتاملنافسة يف سوق اإلستشارة إخالل بقواعد  :      موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

   .رفض الدعوى أصال :            مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

االستشارات السوق املرجعية ،  قانون اجلمعيات، :    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
اقتصادية، حجم النشاط،    مؤسسة ، مجعيات أجنبية، والدراسات والتكوين 

 .رفض الدعوى توازن السوق، 
  

  ::::    المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ
  
  

املؤسسة اإلقتصادية من زاوية قانون املنافسة وفقا ال يتحدد مفهوم  -1
ملعايري قانونية وإنما يتم االستناد فيه إىل معايري اقتصادية مبا جيعله يستوعب 
كافّة الشركات والتنظيمات والتجمعات وسائر الذّوات اخلاصة والعامة 
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اف وذلك بصرف النظر عن طبيعتها أو شكلها أو موضوعها أو األهد
 .املنصوص عليها بقانوا األساسي

طاملا ثبت أنّ املدعى عليها تقدم خدمات مبقابل لغري املنخرطني  -2
فإنها تغدو من وجهة نظر قانون املنافسة مؤسسة إقتصادية األمر الّذي 

 . يغدو معه دفعها من هذا الوجه حريا بااللتفات عنه

النشاط الذّي تأتيه املدعى إنّ العربة يف نزاع احلال إنما تكون حبجم  -3
عليها بالسوق التونسية للخدمات و اإلستشارة و ما إذا كان تأثريها على 
توازن تلك السوق وسري آلياا، وال غىن لقياس ذلك األثر عن تدقيق 
النظر يف عدد املهمات اليت قام ا أعضاؤها ومقارنته حبجم النشاط الذّي 

  .التونسية الناشطة يف السوق املرجعيةتأتيه مكاتب االستشارات 
بالرجوع إىل عدد مكاتب الدراسات واإلستشارة وإىل عدد  -4

مكاتب التكوين بإعتبارها املؤسسات اإلقتصادية التونسية اليت حيتمل 
تقاطع نشاطها مع املهام اليت تقوم ا اجلمعية املدعى عليها، وإىل ما 

ى هلا التمادي يف الوجود و مواصلة يفترض أن تقوم به من دور حتى يتسن
نشاطها، و مبقارنة ذلك مع ما هو ثابت من مهام قامت ا املدعى عليها 
فإنّ حجم نشاط هذه األخرية يكون على درجة من الضآلة حبيث ينعدم 
كلّ تأثري له على توازن سوق اإلستشارة واخلدمات أو على حسن سري 

  .   آلياا
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        51102: : : : عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية 

        2007ديسمبر  27: : : : تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

        """"سويسي أيس هوم سنترسويسي أيس هوم سنترسويسي أيس هوم سنترسويسي أيس هوم سنتر""""شركة شركة شركة شركة : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

ضدضدضدضد        

        """"جججج....بالك أنداكر أوفرسيز أبالك أنداكر أوفرسيز أبالك أنداكر أوفرسيز أبالك أنداكر أوفرسيز أ""""شركة شركة شركة شركة 

        

        

        .استرياد وتوزيع اآلالت الكهرويدوية ذات اجلودة العالية    ::::                    القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

        .قطع العالقات التجارية من طرف املزود : : : :             موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  األعمال اليت أتتها املدعى عليها من قبيل املمارسات إعتبار: : : :             القضيةالقضيةالقضيةالقضيةمآل مآل مآل مآل 
        .املخلّة باملنافسة وتوجيه أمر إليها بالكف عنها 

متثيل حصري ، آالت كهرويدوية ، إفراط يف  : : : :     المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
في للعالقة التجارية ، قطع تعسة ، جتارة دولية اقتصادية تبعية ، استغالل وضعي

  .قطع الغيار، شروط جمحفة ومتييزية ، خدمات ما بعد البيع
        

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

        

استقر العمل يف فقه وقضاء املنافسة على القول بأنّ قطع غيار اآلالت . 1
التابعة لعالمة بعينها متثّل سوقا مرجعية مستقلّة عن قطع غيار اآلالت التابعة 

. املذكورة غري قابلة لالستبدال فيما بينهالعالمات أخرى مىت ثبت أن قطع الغيار 
وبالتايل فإنّ املؤسسة املتصرفة يف العالمة توجد يف وضعية هيمنة على سوق قطع 
الغيار الالزمة لصيانة ما تنتجه من آالت وإصالحها، وهي تصبح كذلك يف 

  .وضعية احتكار مىت مل ترخص للغري يف صنع قطع الغيار املذكورة
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هليئات املنافسة مىت اقتضى ذلك األمر أن تقيم صلب نفس امللف  من اجلائز. 2
القضائي متييزا بني سوقني إثنني خبصوص فروع من املنتجات احلاملة لنفس 

  .العالمة
دأب جملس املنافسة على اعتبار أن اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية . 3

ا وجود حالة التبعية اقتصادية يقتضي النظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مه
  .واإلفراط يف استغالهلا

التبعية االقتصادية هي حالة تتشكّل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها . 4
وضع التاجر يف مرتلة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه وما 

ملزود وتتمثّل هذه العناصر يف السمعة اليت حتضى ا عالمة ا. جينيه من أرباح
وأمهية نصيبها يف السوق ويف مدى تأثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر 
املوزع أو املؤسسة احلريفة وصعوبة التزود مبواد أو خدمات مشاة من أي جهة 
أخرى على أن ال يكون مرد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجارية، 

  .وع مفروضة وليست وليدة اختيار إراديضرورة أنّ التبعية تعبر عن حالة خض
يعترب ما ارتكبته الشركة املدعى عليها إفراطا يف استغالل وضعية تبعية . 5

اقتصادية طاملا أا فرضت شروطا متييزية وجمحفة على الشركة املدعية يف حني 
كانت تعلم يقينا أنها عاجزة عن االستجابة لبعض منها، وذلك متهيدا إلزاحتها 
من السوق وتعويضها مبنافسني هلا، واحلال أنها كانت متتلك بدائل لصيانة املصاحل 
اليت تدعيها كتنويع موزعيها بالسوق التونسية واشتراط ضمانات معقولة مما هو 

  .متعامل به ضمن أعراف التجار تطبقها عليهم دون متييز
ت الضمان وخدمات ما يعترب احتكار سوق قطع الغيار املعدة لتأمني خدما. 5

بعد البيع لآلالت الكهرويدوية التابعة لعالميت الشركة املدعى عليها وضعية هيمنة 
وبالتايل فإنّ عدم متييزها يف . من قانون املنافسة واألسعار 5على معىن الفصل 

تعاملها مع املدعية بني املنتوج النهائي وبني قطع الغيار عند قطع عالقتها التجارية 
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ل هذه األخرية عاجزة عن الوفاء بالتزامات الضمان وخدمات ما بعد البيع جع
جتاه املستهلكني، لذلك يعترب هذا السلوك إفراطا يف استغالل وضعية هيمنتها 
االقتصادية على سوق قطع الغيار الالزمة لصيانة وإصالح اآلالت التابعة 

  .لعالمتيها
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        71138: : : : عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية 

        2007ديسمبر  13: : : : تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

        ومن معهاومن معهاومن معهاومن معها" " " " STAPستابستابستابستاب""""الشركة التونسية لقطع غيار السيارات الشركة التونسية لقطع غيار السيارات الشركة التونسية لقطع غيار السيارات الشركة التونسية لقطع غيار السيارات : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

ضدضدضدضد        

        """"NPAن ب أ ن ب أ ن ب أ ن ب أ """"شركة الشمال لقطع غيار السيارات شركة الشمال لقطع غيار السيارات شركة الشمال لقطع غيار السيارات شركة الشمال لقطع غيار السيارات 

                

        

        .بيع قطع غيار السيارات بالتفصيل: : : :                     القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
        .بيع قطع غيار غري أصلية مع تطبيق أسعار منخفضة : : : :             موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

        .الدعوى لعدم االختصاص رفض: : : :                     مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
األصلية للسيارات ، خمالفات اقتصادية ، قطع الغيار  : : : :             المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

  .نزيهة ، مرجع نظرمنافسة غري 
        

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

        

تدخل املمارسات املنسوبة إىل املدعى عليها كبيع قطع غيار غري أصلية يف . 1
بالتايل تعد خمالفات اقتصادية باب الغش التجاري واإلضرار باملستهلك، وهي 

  .يرجع أمر تتبعها إىل قضاء احلق العام
استقر عمل جملس املنافسة على أنّ املخالفات االقتصادية وحاالت املنافسة . 2

غري الرتيهة وإن كانت خترج مبدئيا عن مرجع نظره، إالّ أنه ميكن أن يتعهد ا 
تتها حتتلّ مركز هيمنة اقتصادية مبا حصرا شريطة أن يثبت أن األطراف اليت أ

تكون معه املمارسات املذكورة ذات تأثري على آليات السوق وتوازا وذات 
  .مساس حبرية املنافسة بوجه عام
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طاملا ثبت من دراسة السوق أن الشركة املدعى عليها ال حتتلّ مركز هيمنة . 3
ر فإنّ األفعال املنسوبة على سوق توزيع قطع غيار السيارات من النوع املذكو

إليها، وبقطع النظر عن ثبوتـها، ال ترقى إىل مرتلة املمارسات املخلّة باملنافسة 
من قانون املنافسة واألسعار، األمر الذي ) جديد( 5مثلما ضبطـها الفصـل 

  .يكون معه الس غري خمتص بالنظر فيها
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        71136: : : : عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية 

        2007ديسمبر  13: : : : تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

        """"سرنكومسرنكومسرنكومسرنكوم""""شركة الخدمات والصناعة والتجارة شركة الخدمات والصناعة والتجارة شركة الخدمات والصناعة والتجارة شركة الخدمات والصناعة والتجارة : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

ضدضدضدضد        

        """"أرتاس رينوأرتاس رينوأرتاس رينوأرتاس رينو""""شركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات شركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات شركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات شركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات 

        

        

        توزيع زيوت احملركات    ::::                    القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

فرض نوع معين من زيوت احملركات على الوكالء      ::::            موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
  املعتمدين

إعتبار األعمال اليت أتتها املدعى عليها من قبيل املمارسات     ::::            مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
        املخلّة باملنافسة مع إعفائها من اخلطية

زيوت السيارات ،استغالل مفرط ملركز هيمنة ،      ::::    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .خدمات ما بعد البيع والضمان ، طرح القضية ، النظام العام اإلقتصادي

        

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

        

إنّ الدور املوكول لس املنافسة يف محاية النظام العام االقتصادي وصيانة . 1
آليات السوق ينأى به أن يكون جهازا حيمي املصاحل الذاتية للمؤسسات 
االقتصادية أو أن يتقيد باألثر الذي يكون لسلوك بعضها على البعض اآلخر، كما 

، ليس جماال للصلح أو التنازل وذلك أنّ قانون املنافسة وبالنظر إىل تلك املعطيات
كلّما ثبت أنّ مؤسسة اقتصادية قد أتت من السلوك أو املمارسات ما تؤثّر به 
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على السري العادي للسوق، أو كان من نتائجه تقييد التعامل فيها خالل فترة 
  . معينة مبا ينايف حرية املنافسة والسري العادي لقاعدة العرض والطلب

القضية املقدم من املدعية ال مينع الس من التمادي يف النظر طلب طرح . 2
فيها، كما أنّ مبادرة املدعى عليها بتصحيح وضعها مبا يتالءم مع املنافسة ال مينع 
من النظر يف األثر الذي كان للممارسة اليت أتتها إبان العمل ا على السوق 

  .املرجعية
كز هيمنة اقتصادية ال تتحقّق فقط يف احلالة أركان اإلفراط يف استغالل مر. 3

اليت يتم فيها التأثري على ذات السوق اليت حتتلّ فيها املؤسسة املدانة ذلك املركز، 
وإنما جيوز تتبع مؤسسة تتمتع مبركز مهيمن مىت تبين أنّ أثر أفعاهلا ينال من 

  .توازن سوق مرجعية أخرى
سة على اعتبار أنّ وجود مؤسسة اقتصادية يف استقر فقه قضاء جملس املناف. 4

مركز هيمنة على السوق ال يتحقّق إالّ مىت كانت املؤسسة متتلك قدرا من القوة 
اإلقتصادية اليت متنحها إستقاللية التصرف وفقا إلرادا املنفردة دون اخلضوع إىل 

درة على فرض ضغوطات السوق ومتطلّباا يف قطاع معين، بكيفية جتعلها قا
شروطها والتحكّم يف آليات السوق والتأثري اجلذري على وضعية املتعاملني فيها، 
وذلك حبكم أمهية نصيبها منها أو تفوقها التكنولوجي أو أسلوا التجاري أو 

  .مواردها املالية أو متركزها اجلغرايف
احتكارها لكلّ ما  متتلك املدعى عليها بال جدال قوة إقتصادية متأتية من. 5

يتصل بعالمة عاملية بالسوق التونسية من بيع السيارات وخدمات الضمان 
وخدمات ما بعد البيع املتعلّقة ا وهو ما جيعلها يف وضعية هيمنة ثابتة على 

  .السوق املرجعية
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ثبوت إدانة املدعى عليها، ال مينع الس من أن يأخذ بعني االعتبار درجة . 6
ا مع التحقيق ومبادرا بتاليف تلك املمارسات عالوة على القصر النسيب تعاو

  .للفترة الزمنية اليت حصلت فيها األعمال املخلّة باملنافسة
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        61127: : : : عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية 

        2007ديسمبر  13: : : : تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

        """"موبي بوبموبي بوبموبي بوبموبي بوب""""شركة شركة شركة شركة : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

ضدضدضدضد        

        " " " " التاكسيالتاكسيالتاكسيالتاكسي""""الغرفة الجهوية لسيارات األجرة الغرفة الجهوية لسيارات األجرة الغرفة الجهوية لسيارات األجرة الغرفة الجهوية لسيارات األجرة 

        """"بوب سيتيبوب سيتيبوب سيتيبوب سيتي""""والشركة التونسية لإلشهار والشركة التونسية لإلشهار والشركة التونسية لإلشهار والشركة التونسية لإلشهار 

        

        

التاكسي "الدعاية واإلشهار عرب سيارات األجرة من نوع : : : :                     القطاعالقطاعالقطاعالقطاع
        "الفردي

وبني شركة " التاكسي"اتفاق بني الغرفة النقابية لسيارات  : : : :             موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
  .لغرض تركيز عالمات إشهارية بأسقف السيارات الراجعة ملنخرطيها إشهار

ملدعى عليهما من قبيل إعتبار األعمال املقترفة من ا: : : :             مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية
  املخلّة باملنافسة وتوجيه أمر إليهما بالكف عنهااملمارسات 

دعاية ، إشهار ، سيارات األجرة ، إفراط يف استغالل      ::::    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .افسةمركز هيمنة اقتصادية ، شروط حصرية ، إتفاقات صرحية ختلّ باملن

        

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

        

ال ميكن تطبيق مفهوم اهليمنة االقتصادية على الغرفة اجلهوية لسيارات . 1
، ضرورة أنها ال تنشط يف السوق املرجعية وال تعترب يف وضعية "التاكسي"األجرة 

منافسة مع مؤسسات الدعاية واإلشهار عالوة على كون مهمتها األصلية تتمثّل 
  .العام من حيث تأطري املهنةيف خدمة الصاحل 
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الشرط احلصري الذي يشمل األماكن املتعلّقة يكل السيارة الواحدة، . 2
والذي ينبع من اعتبار حمرريه أنّ كلّ سيارة أجرة متثّل وحدة دعائية ال تقبل 
التجزئة أو املشاركة بني املتنافسني، ال يعترب من قبيل االتفاقات املخلّة باملنافسة 

  .من قانون املنافسة واألسعار 6صودة باإلجراءات املنصوص عليها بالفصل املق
 "التاكسي"الغرفة اجلهوية لسيارات األجرة تضمني البالغ الصادر عن . 3

أنها ال تتحمل تبعات أي اتفاق يربمه منخرطوها مع طرف آخر غري املدعى 
ارات الراجعة إليهم، فيها عليها الثّانية لغرض تركيز عالمات إشهار بأسقف السي

ما يبعث على اعتقاد هؤالء أنّ السبيل األمثل حلماية مصاحلهم وتفادي اإلضرار 
م يكمن يف التعاقد مع املؤسسة الوارد امسها بالبالغ دون سواها، وهو ما يعترب 
كافيا من زاوية املنافسة للقول بتدخل عنصر يؤثّر على عوامل اختيار أصحاب 

األجرة وتغيب به مقومات اإلرادة التلقائية واحلرة عند ضبط قاعدة  سيارات
  .العرض والطّلب

، وهي املؤمتنة على "التاكسي"اجلهوية لسيارات األجرة ال ميكن للغرفة  .4
حقوق ومصاحل منخرطيها، أن تتذرع بعدم علمها مبقدار ما متتلكه من سلطة 

ون ألي إشارة منها جتاههم بالتصرف على أدبية على منخرطيها وبالوقع الذي يك
  .حنو معين أو باالمتناع عن التعامل مع األطراف اليت ال تبتغيها

إصدار الغرفة النقابية لبالغ يرمي إىل إرباك وإخافة منخرطيها من مغبة . 5
التعامل مع مؤسسات أخرى غري تلك املتعاقد معها من شأنه خلق موطأ قدم هلا 

بواسطة سيارات التاكسي، والتضييق على املؤسسات الدعائية  بسوق اإلشهار
وهو ما يعرض كل من املدعى  األخرى قصد منعها من الدخول إىل تلك السوق،

  .من قانون املنافسة واألسعار 5عليهما إىل املؤاخذة طبقا للفصل 
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        61121: : : : عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية 

        2007 نوفمبر 1: : : : تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

        """"إيكوستافإيكوستافإيكوستافإيكوستاف""""شركة شركة شركة شركة : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

ضدضدضدضد        

        ومن معهاومن معهاومن معهاومن معها" " " " ISEأنترناسيونال سرفيس أنترناسيونال سرفيس أنترناسيونال سرفيس أنترناسيونال سرفيس """"شركة شركة شركة شركة 

        

        

  اخلدمات والتصرف يف بنوك املعطيات: : : :                                     القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

حتويل وجهة احلرفاء من طرف شركة جديدة أحدثتها  : : : :                             موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
  سابقة بالشركة املدعية عاملة

        رفض الدعوى لعدم اإلختصاص: : : :                                                 مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

  .منافسة غري شريفة ، اختصاص      ::::    المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
 
        

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

        

بصرف النظر عن مدى صحة األفعال املنسوبة إىل املدعى عليهما خبصوص . 1
حتويل وجهة احلرفاء فإنه مل يثبت من التحقيق ارى يف القضية وال من األوراق 

بالتوازن العام للسوق املرجعية أو املظروفة بامللف أنّ تلك األعمال قد أضرت 
  .كان من شأا املساس بآلياا
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        61117: : : : عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية 

        2007 نوفمبر 1: : : : تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

        وزير التجارة والصناعات التقليديةوزير التجارة والصناعات التقليديةوزير التجارة والصناعات التقليديةوزير التجارة والصناعات التقليدية: : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

ضدضدضدضد        

        شركة القاضي وأبناؤهشركة القاضي وأبناؤهشركة القاضي وأبناؤهشركة القاضي وأبناؤه

        

        

  صفقات عمومية للتزود باملواد الغذائية : : : :                     القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

زن يف إطار صفقات عمومية التالعب بوحدات الو : : : :             موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
  املؤسسات التربوية بوالية القصرينلتزويد 

  اعتبار املمارسات اليت اقترفتها املدعى عليها خملّة باملنافسة : : : :                                     مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

إفراط يف  ،صفقات عمومية ، مواد العطرية  : : : :             المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
استغالل وضعية هيمنة اقتصادية ، تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض، اختصاص ، 

  .خمالفة اقتصادية
        

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

        

 64ختضع إجراءات التقاضي أمام جملس املنافسة إىل أحكام القانون عدد . 1
ويف صورة . واملتعلّق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة 

هذا القانون عن إجراء ما فإنه ميكن للمجلس بوصفه هيئة قضائية راجعة  سكوت
بالنظر إىل جهاز القضاء اإلداري أن يطبق اإلجراءات والقواعد املنصوص عليها 

واملتعلّق باحملكمة  1972املؤرخ يف أول جوان  1972لسنة  40بالقانون عدد 
  .اإلدارية
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ن املنافسة واألسعار يف فقرته األوىل جديد من قانو 11طاملا جاء بالفصل . 2
تعرض الدعاوى على جملس املنافسة من قبل الوزير املكلّف "التنصيص على أن 

 1117فإنه ال جمال لتطبيق أحكام الفصلني ..." بالتجارة أو من يفوض له يف ذلك
  .من جملّة اإللتزامات والعقود 1118و

عروض يف مادة الصفقات استقر الرأي فقها وقضاء على أنّ طلب ال. 3
العمومية ميثّل بذاته سوقا يكون فيه كراس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات 

  .املشاركني العرض
دأب فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار أنّ مبدأ حرية األسعار الّذي . 4

يقترن  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64وضع أركانه القانون عدد 
بالضرورة بقاعدة احترام حرية املنافسة الّيت تفرض ضمان التوازن العام للسوق، 
األمر الذي يستوجب التصدي إىل التالعب باألسعار املقدمة يف إطار طلبات 

  .العروض مبناسبة الصفقات العمومية
إرتكاب املدعى عليها لفعلة إعادة البيع باخلسارة والتالعب بوحدات . 5
زن واحلـال أنها حتتلّ مركز هيمنة يف السوق املرجعية املعنية يـجعلها تقع الو

من قانون املنافسة واألسعار باعتبار أنّ املمارسات ) جديد( 5حتت طائلة الفصل 
اليت ثبتت يف حقّها أثّرت حبكم موضوعها وبفعل اآلثار املترتبة عنها على حرية 

بها يف إحلاق أضرار باألموال املنافسة وعلى التوازن العام للسوق، فضال عن تسب
  .العمومية
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        61107: : : : عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية عـدد القضية 

        2007 نوفمبر 1: : : : تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار تاريخ القرار 

        """"SOGEMBAL""""شركة قابس للف شركة قابس للف شركة قابس للف شركة قابس للف : : : : األطراف األطراف األطراف األطراف 

ضدضدضدضد        

        """"SOTUPAPIER""""الشركة التونسية لصنع الورق والورق المقوى الشركة التونسية لصنع الورق والورق المقوى الشركة التونسية لصنع الورق والورق المقوى الشركة التونسية لصنع الورق والورق المقوى 

        

        

   .األكياساملعد لصناعة " الكرافت"سوق ورق : : : :                     القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

التمييز بني احلرفاء عند إسناد التخفيضات التجارية من  : : : :             موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
  .طرف الشركة املنتجة لورق الكرافت

   .قبول الدعوى شكال ورفضها أصال: : : :                                 مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

مصلحة للقيام ، ورق الكرافت ، ختفيضات جتارية  : : : :     المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .مفرط ملركز هيمنةستغالل ا متييزية،

        

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

        

شرط املصلحة للقيام وإن كان الزما لقبول الدعوى من جهة الشكل . 1
مبقتضى كونه يقوم على إثبات الطالب أنّ ضررا قد حلقه من السلوك الذي 
يطلب اإلذن بالكف عنه، إالّ أنّ تقديره ليس واحدا يف خمتلف أصناف القضايا، 

الدعوى وموضوع النـزاع وكون املصلحة املراد الدفاع بل إنه يتم وفقا لطبيعة 
  .عنها فرعا من قاعدة أمشل ذات مساس بالنظام العام

يسمو قانون املنافسة وآليات الرتاع املناط به عن جمرد عالقات التجار . 2
بعضهم ببعض ليبحث يف ردع األعمال الصادرة عنهم مىت أخلّت مبا هو الزم من 
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إلقامة توازن عادي للسوق أساسه اإلحتكام إىل قاعديت العرض املنافسة بينهم 
والطلب، كما أنّ القواعد اليت حيتكم إليها ذات صلة بالنظام العام.  

تعترب التخفيضات التجارية ركيزة من ركائز السياسات التجارية املعتمدة . 3
ا معايري موضوعية من قبل الشركات التجارية لتنمية مبيعاا شريطة أن حتدد مسبق

لتحديد قيمتها وشروط تطبيقها، كأن تعكس تلك التخفيضات مجلة املرابيح اليت 
حتققها الشركات جراء اخنفاض تكاليف إنتاجها، األمر الذي ميكّن املزود من 

  .إسناد ختفيضات حلرفائه وهو تصرف جتاري مشروع
املنافسة داخل  يـمكن للتخفيضات التجارية أن تشكّل مصدر خطر على. 4

السوق املرجعية إذا منحت بصفة متييزية وغري موضوعية للناشطني داخلها، األمر 
الذي من شأنه أن يؤدي إىل إقصاء البعض من املتدخلني ومتكني البعض اآلخر من 
اإلستفادة من تدعيم حصته داخل السوق املرجعية، هذا فضال على أنّ درجة 

خفيضات تتفاوت وفقا لدرجة املنافسة داخل السوق خطورة هذا النوع من الت
  .املعنية وتبعا ملكانة الشركة املاحنة هلا

لئن كان رقم املعامالت معيارا أساسيا لتحديد نسبة احلسم املمنوحة . 5
للحريف إال أنه باإلمكان تعديل هذا املعيار مبعايري اقتصادية وموضوعية أخرى 

املتخلّدة بذمة احلريف وتسديدها يف اآلجال  كطريقة اخلالص أو أمهية الديون
  .املتفق عليها
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            51103: : : : عدد القضيةعدد القضيةعدد القضيةعدد القضية

        2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     27: : : : تاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرار

        " " " " يوموتاكس يوموتاكس يوموتاكس يوموتاكس " " " " شركة شركة شركة شركة : : : : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 ضد ضد ضد ضد        

        """"تاكستيل مورا تاكستيل مورا تاكستيل مورا تاكستيل مورا " " " " و شركة و شركة و شركة و شركة " " " " قولدن باالص قولدن باالص قولدن باالص قولدن باالص " " " " شركة شركة شركة شركة 

  
  

  األغطية النسيجية:         القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

واستغالل مفرط  االخنفاضترويج بضاعة بأسعار مفرطة  :موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية
  لوضعية تبعية اقتصادية 

   عنها ملنافسة واألمر بالكفاعتبار املمارسات املدعى ا خملّة با :        مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

، خنفاضاالمفرطة البيع بأسعار  ، عقد توزيع حصري: المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  . تبعية اقتصادية ، حقوق الدفاع 

  

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

  
يرتكز مبدأ املواجهة واحترام حقوق الدفاع على متكني األطراف من إبداء  . 1

موقفهم من كافة الوثائق واملعطيات املدىل ا يف إطار القضية طاملا شكّلت أو 
كان من شأا أن تشكّل أساسا تستند إليه احملكمة للبت يف النزاع، ويعترب هذا 

تسوس إجراءات التقاضي لدى سائر احملاكم املبدأ من املبادئ العامة للقانون اليت 
  . والواجب احترامه

تلك اليت ال تنعكس فيها مقومات السعر هي خنفاض األسعار مفرطة اال .2
جيب أن تشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغيرة وهامش الربح  يتاحلقيقي ال
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تعطيل قواعد املنافسة واليت من شأا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل 
     .يف السوق

إنّ دور الس يف محاية النظام العام االقتصادي ودرء اإلخالالت بتوازن  .3
السوق مينحه صالحية التوسع يف الدعوى وضبط حدود املنازعة دومنا تقيد 

  .باألطراف واملوضوع ودومنا توقف على ما استندت إليه الدعوى من األسباب
تتشكّل حالة التبعية االقتصادية من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع  .4

التاجر يف حالة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه وعلى ما 
جينيه من أرباح وتتمثّل هذه العناصر يف شهرة عالمة املزود وحجم نصيبها يف 

للتاجر املوزع أو املؤسسة احلريفة السوق ومدى تأثريها يف رقم املعامالت اجلملي 
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 وليست وليدة اختيار إرادي
تجارية بني املزود واملوزع احلصري استغالال ميثّل القطع التعسفي للعالقة ال. 5

  .مفرطا لوضعية تبعية اقتصادية
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            61110: : : : عدد القضيةعدد القضيةعدد القضيةعدد القضية

        2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     27: : : : تاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرار

 Liaisons satellites" " " " آل سات آل سات آل سات آل سات " " " " شركة شركة شركة شركة : : : : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 ضد ضد ضد ضد        

  " " " " معلوف لإلتصاالت معلوف لإلتصاالت معلوف لإلتصاالت معلوف لإلتصاالت " " " " شركة شركة شركة شركة 
  

  توزيع اهلاتف الرقمي اجلوال:                         القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  أسعار مفرطة اإلخنفاضتطبيق  :          القضيةالقضيةالقضيةالقضيةموضوع موضوع موضوع موضوع 

   رفض الدعوى أصال:                         مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

أسعار مفرطة اإلخنفاض، الطّرفيات اهلاتفية :         المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .الالّسلكية املنقولة ، خمالفة اقتصادية ، توسع يف الدعوى ، رفض الدعوى أصال

  

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

        

يعترب اإلعراض عن اجلواب على تقرير ختم األحباث تسليما بصواب ما  .1
  . تضمنه من نتائج

إعادة البيع للمنتوجات على حالتها بسعر دون السعر احلقيقي للشراء تعترب  .2
من قانون املنافية  )جديد( 26من املخالفات االقتصادية املمنوعة مبقتضى الفصل 

ارسة خملّة باملنافسة خاضعة لرقابة جملس املنافسة واألسعار، غري أنها ال تصبح مم
إالّ مىت شكّلت استغالال مفرطا ملركز اهليمنة االقتصادية الذي تستأثر به مرتكبتها 
تلك يف السوق املعنية وترمي مبوجبها إىل إقصاء مؤسسة أو عدة مؤسسات من 

  .السوق أو احليلولة دون دخول أخرى إليها
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            61114: : : : عدد القضيةعدد القضيةعدد القضيةعدد القضية

        2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     27: : : : تاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرار

        الجامعة التونسية لوكاالت األسفار والسياحةالجامعة التونسية لوكاالت األسفار والسياحةالجامعة التونسية لوكاالت األسفار والسياحةالجامعة التونسية لوكاالت األسفار والسياحة: : : : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 ضد ضد ضد ضد        

للخطوط الجوية للخطوط الجوية للخطوط الجوية للخطوط الجوية " " " " لوفتنزا لوفتنزا لوفتنزا لوفتنزا " " " " شركة الخطوط الجوية الفرنسية وشركة شركة الخطوط الجوية الفرنسية وشركة شركة الخطوط الجوية الفرنسية وشركة شركة الخطوط الجوية الفرنسية وشركة 

بريتش بريتش بريتش بريتش " " " " أليتاليا للخطوط الجوية اإليطالية وشركة أليتاليا للخطوط الجوية اإليطالية وشركة أليتاليا للخطوط الجوية اإليطالية وشركة أليتاليا للخطوط الجوية اإليطالية وشركة " " " " األلمانية وشركة األلمانية وشركة األلمانية وشركة األلمانية وشركة 

  للخطوط الجوية البريطانية للخطوط الجوية البريطانية للخطوط الجوية البريطانية للخطوط الجوية البريطانية " " " " آروايز آروايز آروايز آروايز 
  
  

  وكاالت األسفار:                         القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  اتفاق ضمين لتحديد عمولة :                موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

   تخلّي عن الدعوىال:                         مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

اتفاق ضمين، سحب الدعوى، عمولة وكاالت :         المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .  األسفار مقابل بيع تذاكر السفر

  

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

  

تتجه االستجابة ملكتوب التخلّي عن الدعوى وسحبها كلّما متّ ذلك على أساس  
  . مطلب صريح ونال موافقة مجيع أطراف النزاع
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            61120: : : : عدد القضيةعدد القضيةعدد القضيةعدد القضية

        2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     27: : : : تاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرار    

 """"أقريماد أقريماد أقريماد أقريماد " " " " الشركة الفالحية المتوسطية الشركة الفالحية المتوسطية الشركة الفالحية المتوسطية الشركة الفالحية المتوسطية : : : : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 ضد ضد ضد ضد        

  شركة سالمة للزيوت شركة سالمة للزيوت شركة سالمة للزيوت شركة سالمة للزيوت 
  
  

  عباد الشمسزيت :                         القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  الكاذب شهاراإل :                موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  رفض الدعوى لعدم اإلختصاص:                         مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

إعالن إشهاري مغلوط، املعهد التونسي لسرب :         المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .اآلراء، ممارسات غري شريفة ، عدم اختصاص

  

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

  

ال خيتص جملس املنافسة بالنظر يف القضايا اليت يندرج موضوعها يف نطاق  
حاالت املنافسة غري الشريفة واليت تشكّل خرقا ألحكام القانون املتعلّق حبماية 
املستهلك والقانون املتعلّق بطرق البيع واإلشهار التجاري مىت مل يثبت أنها تشكّل 

  .من قانون املنافسة واألسعار )جديد( 5الفصل  ممارسات خملّة باملنافسة على معىن
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            71137: : : : عدد القضيةعدد القضيةعدد القضيةعدد القضية

        2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     27: : : : تاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرار

        " " " " سياك محبوبة سياك محبوبة سياك محبوبة سياك محبوبة " " " " شركة الصناعات الغذائية شركة الصناعات الغذائية شركة الصناعات الغذائية شركة الصناعات الغذائية : : : : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 ضد ضد ضد ضد        

  " " " " سكودالسكودالسكودالسكودال" " " " شركة شركة شركة شركة 
  
  

  )معجون الطماطم( الصناعات الغذائية:                         القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  الصنعتقليد عالمة  :                موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

    رفض الدعوى لعدم اإلختصاص:                         القضيةالقضيةالقضيةالقضيةمآل مآل مآل مآل 

  . عدم اختصاص ، تقليد عالمة صناعية:         المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

  

ينحصر مرجع النظر القضائي لس املنافسة يف النزاعات املتعلّقة باملمارسات  .1
 املخلّة باملنافسة اليت هلا انعكاس على التوازن العام للسوق وعلى حسن سريها
حسب القواعد العادية اليت حتكم تلك السوق وخاصة منها قاعدة العرض 

  .والطّلب وعنصري اجلودة والسعر
لنظر يف النزاعات الناشئة عن تقليد عالمة صناعية باال خيتص جملس املنافسة  .2

اقتصرت آثارها على أطراف النزاع ومل تنعكس على التوازن العام للسوق مىت 
سريها حسب القواعد العادية اليت حتكمها، وتبقى هذه النزاعات وال على حسن 

  .من اختصاص القضاء العديل
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            71139: : : : عدد القضيةعدد القضيةعدد القضيةعدد القضية

        2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     27: : : : تاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرار

        الهاشمي عامر وشركة فاست لكراء السيارات الهاشمي عامر وشركة فاست لكراء السيارات الهاشمي عامر وشركة فاست لكراء السيارات الهاشمي عامر وشركة فاست لكراء السيارات : : : : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 ضد ضد ضد ضد        

  " " " " ايكونوميك رنت كارايكونوميك رنت كارايكونوميك رنت كارايكونوميك رنت كار" " " " بثينة عبروقي وشركة بثينة عبروقي وشركة بثينة عبروقي وشركة بثينة عبروقي وشركة 
  
  

  السياحية كراء السيارات:                         القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  التشهري بقطع عالقة جتارية :                موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  رفض الدعوى لعدم اإلختصاص:    مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

مسعة جتارية، كراء  ،التشهري بقطع العالقة التجارية:  المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  . السيارات السياحية ، عدم اختصاص

  

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

  

ال خيتص جملس املنافسة بالنظر يف األفعال اخلاصة بتشويه السمعة التجارية    
 )جديد(واليت ال تدخل ضمن احلاالت املنصوص عليها بأحكام الفصل اخلامس 

من قانون املنافسة واألسعار ما مل يثبت أنها أضرت بالتوازن العام للسوق 
  .املرجعية أو كان من شأا املساس بآلياا
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            61125: : : : د القضيةد القضيةد القضيةد القضيةعدعدعدعد

        2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     27: : : : تاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرارتاريخ القرار

 محمد علي الحاجيمحمد علي الحاجيمحمد علي الحاجيمحمد علي الحاجي: : : : األطرافاألطرافاألطرافاألطراف

 ضد ضد ضد ضد        

  SOTUPRESSEالشركة الشركة التونسية للصحافة الشركة الشركة التونسية للصحافة الشركة الشركة التونسية للصحافة الشركة الشركة التونسية للصحافة 
  
  

  الصحف والدوريات األجنبيةتوزيع :   القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  استغالل مفرط لوضعية هيمنة اقتصادية : موضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضيةموضوع القضية

  خملّة باملنافسة واألمر بالكف عنها اعتبار املمارسات املدعى ا : مآل القضيةمآل القضيةمآل القضيةمآل القضية

ممارسات تعسفية، استغالل مفرط لوضعية هيمنة : المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .اقتصادية، حقوق الدفاع ، عقد توزيع حصري

  

        ::::المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

  

ة للقانون اليت تسوس حقوق الدفاع من املبادىء العام مبدأ املواجهة واحترام .1
التقاضي لدى سائر احملاكم وهو يعين متكني األطراف من إبداء موقفهم  إجراءات

من كافة الوثائق واملعطيات املدىل ا يف إطار القضية طاملا شكّلت أو كان من 
شأا أن تشكّل أساسا تستند إليه احملكمة للبت يف الرتاع، غري أن ذلك املبدأ وإن 

جه تطبيقه ختتلف حسب طبيعة كان ثابتا من حيث لزوم احترامه إال أن أو
املنازعة ووفقا للنصوص التشريعية اليت تنظّم اإلجراءات املتبعة لدى كل هيئة 

  .حكمية
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متت إحالة تقرير ختم األحباث إىل نائب املدعى عليها ومتكّن من الرد  طاملا. 2 
على ما تضمنه من عناصر ومقترحات، فإنّ القول بإهدار حق الدفاع ومبدإ 

  املواجهة يكون يف غري طريقه 
ال يشكّل وضع اهليمنة على السوق يف حد ذاته خرقا لقواعد املنافسة إالّ إذا  .3

ؤسسة املهيمنة مبمارسات من شأا أن تؤول إىل عرقلة السري اقترن بثبوت قيام امل
  .العادي لقواعد املنافسة أو إزاحة املنافسني

آستغالل املدعى عليها سيطرا املطلقة على سوق توزيع الصحف واالّت . 4
األجنبية إللزام املوزعني على التعامل معها حصريا ومنعهم من ترويج البضاعة اليت 

املذكور باعتباره ميثّل ممارسة  5وردها منافسوها، يتعارض مع أحكام الفصل يست
  .خملّة باملنافسة

لئن كانت املبادئ اليت حتكم التنازع الزمين للقوانني يف مادة العقود تقضي  .5
بتطبيق القانون القدمي على العقود اليت نشأت حتت طائلته واليت ال زالت يف 

عدم رجعية القوانني وتكريسا لنظرية احلقوق  مببدإطـور التنفيذ ، عمال 
املكتسبة ، إالّ أنّ هذا املبدأ ال خيلو من استثناءات أبرزها عندما يكون القانون 
اجلديد يهم النظام العام ، مثلما هو الشأن بالنسبة لقانون املنافسة واألسعار 

قتصادي واليت يستوجب تطبيقها بآعتباره من القوانني ذات الصلة بالنظام العام اإل
  .فورا وبداية من دخوهلا حيز التنفيذ ، على الوضعيات القانونية املمتدة يف الزمن

حتد عقود التوزيع احلصري من املنافسة احلرة يف السوق ومن دخول . 6
من قانون  )جديد( 5مؤسسات أخرى إليها، وتعترب خمالفة ألحكام  الفصل 

عار العقود اجلديدة أو املوجودة قبل صدور هذا القانون واليت مل املنافسة واألس
تتحصل على ترخيص مسبق من الوزير املكلّف بالتجارة على املعىن الوارد 

  .من قانون املنافسة واألسعار )جديد( 6بالفصل 
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 يذعن لإلتفاق إالّ آضطرارا ، ضرورة أنه مل يكن له خيار طاملا أنّ املدعي مل. 7
ري اإلنصياع ملشيئة الطّرف األقوى املتحكّم يف السوق أو اخلروج منها، آخر غ

  .فإنه ال ميكن مؤاخذته على إمضائه لإلتفاق املذكور نظرا لعدم توفّر ركن اإلرادة
آستقر فقها وقضاء أنه حتى يف صورة حتمل املزود جلميع املخاطر التجارية ، . 8

تلك العالقة القائمة بني الطّرفني ، كلّما  فإنّ قانون املنافسة ينسحب على
آستعمل املزود سيطرته على السوق ومركزه املهيمن ليفرض على املوزع اإللتزام 
بعدم التعامل مع أي مزود من املزودين اآلخرين ، بغية إقصائهم ومنعهم من 

  . دخول السوق
  

  
  
  
    

  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 268

        الثانيالثانيالثانيالثانيالقسم القسم القسم القسم 

        بآراء المجلسبآراء المجلسبآراء المجلسبآراء المجلسالمضمنة المضمنة المضمنة المضمنة المبادئالمبادئالمبادئالمبادئ

  

            62155: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007جانفي جانفي جانفي جانفي     04: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  تركيز اقتصادي:    الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

  أسالك االتصاالت :   القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

األسالك الكهربائية  -اندماج  -تركيز اقتصادي  : المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  األسالك اهلاتفية –

  

  

        : : : : دأدأدأدأالمـبـالمـبـالمـبـالمـبـ

  
مدى مسامهة  يفجملس املنافسة مبناسبة تقييمه ملشروع تركيز اقتصادي  ينظر -1

عن  ه لتعويض كافضمان ومدىاملشروع يف التقدم التقين أو االقتصادي 
  . الذي ميكن أن ينجر عنهبالسوق الداخلية اإلخالل باملنافسة 

  
  
  



 269

            62161: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007جانفي جانفي جانفي جانفي     25: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
 
  

  مشروع أمر يتعلّق بضبط قائمة أنشطة احلرف الصغرى :   الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

   .اليت ميكن تنظيمها بكراسات شروط 

  احلرف  :  القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

الس  – الصناعات التقليدية –احلرف الصغرى  : المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .الوطين ألنشطة احلرف الصغرى

  

  

  : دأدأدأدأالمـبالمـبالمـبالمـب

  

مباشرة األنشطة اإلقتصادية تعترب كراسات الشروط شكال من أشكال تنظيم  -1
وتأطري مزاولتها جلأت إليه الدولة عندما قررت إزاحة احلواجز املعيقة للمنافسة؛ 
وال توجد ضرورة إىل تضخيم عدد هذه الكراسات عندما يتعلّق األمر مبسائل 
تكتسي صبغة تقنية دف إىل جتنب ممارسة املغالطة وضمان محاية الصحة 

ة واحليوانية والنباتية والبيئية أو إىل مراعاة مواصفات اجلودة ميكن والسالمة البشري
 .استصدارها ضمن نصوص قانونية
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            62159: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007فيفري فيفري فيفري فيفري     01: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

من املدعي  عريضة دعوى مرفوعة إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت:         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
حول " أوراسكوم اتصاالت تونس"ضد شركة " شركة اتصاالت تونس"

  ممارسات خملّة باملنافسة يف إطار عالقة الربط البيين

  االتصاالت :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  الربط البيين  :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

  

  

        المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ

  
واإلشكاليات ينحصر مرجع النظر االستشاري لس املنافسة يف املسائل  -1

العامة اليت ال ترتبط مبوقف معين يراد اتخاذه من ممارسات صدرت عن مؤسسة 
  .بعينها أو من خالف بني أطراف معلومة زمن تقدمي االستشارة

ال ميكن لإلختصاص االستشاري أن حيلّ حملّ االختصاص القضائي نظرا إىل  -2
طلب املشورة مىت متّ ذلك يف  استقاللية كلّ منهما عن اآلخر كما أنه ال نظر يف

  .نطاق االختصاص القضائي
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            62160: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007فيفري فيفري فيفري فيفري     01: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  منح إعفاء مجاعي لعقود االستغالل حتت ترخيص صاحب :                 الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
  العالمة أو اإلسم التجاري األصلي  

  التوزيع :                القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

عقود االستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة أو  :        المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  -شروط اإلعفاء  –اإلسم التجاري األصلي 

  

        المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ

  

إنّ اتخاذ قرار إعفاء مجاعي خبصوص عقود االستغالل حتت التسمية األصلية  -1
يطرح من حيث املبدإ إشكاال أكيدا يف القانون التونسي خيتلف به عن احللول 

ويرجع ذلك . اليت متّ األخذ ا ضمن القوانني املقارنة وأساسا التشريع األورويب
ار باإلعفاء اجلماعي ضمن قانون من جهة إىل غياب أحكام صرحية جتيز إصدار قر

املنافسة واألسعار خالفا حلالة القوانني املقارنة، ومن جهة ثانية إىل صعوبة اعتبار 
  . من قانون املنافسة واألسعار 6مشروع اإلعفاء اجلماعي مستجيبا لصياغة الفصل 

ر من قانون املنافسة واألسعار على حالته اختاذ قرا) جديد( 6ال يتيح الفصل  -2
باإلعفاء اجلماعي لعقود االستغالل حتت العالمة األصلية مما يستوجب تنقيح 

  .أحكام هذا الفصل للتمكّن من إصدار مثل هذه القرارات
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            62162: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007فيفري فيفري فيفري فيفري     08: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

مشروع تنقيح األمر املتعلّق بضبط شروط االجتار يف :                 الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
قرار يتعلّق بضبط شروط وإجراءات منح التراخيص الزيوت الغذائية ومشروع 

للمصدرين اخلواص قصد تصدير زيت الزيتون التونسي املعلّب حتت عالمة 
تونسية يف إطار احلصة السنوية املمنوحة للبالد التونسية من طرف اإلتحاد 

   .األورويب

  زيت الزيتون :                القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

     :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

        المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ

  

املؤسسات الناشطة يف قطاع زيت الزيتون العديد من الصعوبات منها  تواجه -1
حدة املنافسة على مستوى األسواق العاملية وصعوبة تسويق املنتوج  إضافة إىل 

 .كثرة املتدخلني يف جمال متابعة ومراقبة القطاع 
 2005لسنة  2177األمر عدد متّ حترير قطاع تصدير زيت الزيتون مبقتضى  -2

واملتعلّق بضبط شروط اإلتجار يف الزيوت الغذائية،  2005أوت  9ؤرخ يف امل
كما متّ مبقتضى قرار مشترك بني وزراء الفالحة واملوارد املائية والتجارة 
والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة بتاريخ 

نظّم لتصدير زيت الزيتون املصادقة على كراس الشروط امل 2005أكتوبر  19
وخيول هذا القرار لكلّ األشخاص املاديني واملعنويني املقيمني بالبالد . التونسي

التونسية والذين تتوفّر فيهم مجلة من الشروط املنصوص عليها بكراس الشروط 
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ويتم ترسيم هؤالء األشخاص املمضني لكراس . من تصدير زيت الزيتون التونسي
ة يضبطها وزير الفالحة واملوارد املائية باقتراح من جلنة متابعة الشروط بقائم

  .عمليات تصدير زيت الزيتون التونسي
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            62163: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

      2007فيفري فيفري فيفري فيفري     08: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

املؤرخ  2004لسنة  33مشاريع النصوص التطبيقية للقانون عدد :         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
واملتعلّق بتنظيم النقل الربي املتمثّلة يف أمر وأربعة قرارات  2004أفريل  19يف 

   .ومثاين كراسات شروط

  النقل الربي :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

نقل  -النقل السياحي  –النقل العمومي لألشخاص   :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
النقل العمومي  –مركزيات نقل البضائع  -البضائع على الطرقات حلساب الغري 

  .غري املنتظم لألشخاص
  

        دأدأدأدأالمـبـالمـبـالمـبـالمـبـ

 

املتعلّق بتنظيم النقل الربي  2004لسنة  33عرف كلّ من القانون عدد  -1
ومشروع كراس الشروط املتعلّق بتشغيل مركزيات نقل البضائع، هذه املركزيات 
بأنها كلّ مؤسسة مهمتها التقريب بني العرض والطلب يف ميدان النقل الربي 

ويعترب هذا . للبضائع وإعالم املتدخلني مبا يتعلّق بطلبات النقل واألسعار املتداولة
لتعريف عاما باعتبار عدم تطرقه إىل بعض اخلدمات األخرى اليت تتولّى مثل هذه ا

املؤسسات تقدميها ويذكر يف هذا اإلطار ما ميكن أن تقوم به هذه املؤسسات من 
تنظيم وتأمني حتت مسؤوليتها لعمليات نقل البضائع لفائدة الغري وذلك تفاديا 

  .ولة فارغةللعديد من اإلشكاليات مثل العودة حبم
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            72164: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007 فيفريفيفريفيفريفيفري    15: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

مشروع قرار يتعلّق بضبط إجراءات التسجيل بسجلّ احلرفيني :         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
وجممعات خدمات تزويد وترويج منتجات احلرفيني وحتديد البيانات الوجوبية 

   .املتعلّقة م

  الصناعات التقليدية واحلرف الصغرى :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

   سجلّ احلرفيني :المفاتيحالمفاتيحالمفاتيحالمفاتيح    المصطلحاتالمصطلحاتالمصطلحاتالمصطلحات
  

        دأدأدأدأالمـبالمـبالمـبالمـب

        

املتعلّق  2000أكتوبر  31املؤرخ يف  2000لسنة  2475مل يستثن األمر عدد  
باإلجراء املوحد لدى قباضات املالية قطاع الصناعات التقليدية من االنتفاع 
باإلجراءات املبسطة املنصوص عليها باألمر، لذا فإنه ميكن قبول التسجيل بسجلّ 
احلرفيني لدى قباضات املالية خاصة باألماكن اليت ال توجد ا اإلدارة اجلهوية 

  . هوية للديوان الوطين للصناعات التقليديةللتجارة واملندوبية اجل
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            72170: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007فيفري فيفري فيفري فيفري     15: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

   .مشروع قرار يتعلّق مبمارسة نشاط وكالة أسفار عرب األنترنات:         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

  وكاالت األسفار :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

   نترنتوكالة األسفار عرب األ :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  
  

        المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ

 

نشاط وكالة األسفار عرب األنترنات ال يغير من مفهوم نشاط ممارسة  -1
وكاالت األسفار وإنما يغير من أدوات ممارسة هذا النشاط وطبيعة العالقات 

  .الناشئة يف ظلّه
باعتبار أنّ األنترنات وسيلة اتصال تتجاوز احلدود اجلغرافية للبالد فإنّ نطاق  -2

ط يتعلّق فقط جبملة املبادالت واملعامالت تطبيق قانون املنافسة على هذا النشا
املتولّدة عن ممارسة هذا النشاط واليت من شأا أن حتدث خلال بالتوازن العام 

  .للسوق الوطنية
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            72166: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007مارس مارس مارس مارس     01: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

 1994لسنة  36مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإمتام القانون عدد :         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
   .واملتعلّق بامللكية األدبية والفنية 1994فيفري  24املؤرخ يف 

  امللكية األدبية والفنية :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

حقوق  –امللكية الصناعية  –امللكية األدبية والفنية  :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  املؤلّف

  
  

        المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ

 

 
ال يثري مشروع القانون املتعلّق بامللكية األدبية والفنية مالحظات من حيث    -1

 5املنافسة ضرورة أنّ املمارسات املخلّة باملنافسة اليت نصت عليها أحكام الفصل 
من قانون املنافسة واألسعار ال ميكن أن تستشف من نص مشروع القانون وإنما 

  . ف عنها التطبيقمن احلاالت العملية اليت ميكن أن يكش
يتعين الفصل بني مفهوم اكتساب حق امللكية األدبية والفنية من جهة واليت  -2

ال ينطوي بطبيعته على مساس حبرية املنافسة وبآليات السوق وبني ممارسة هذه 
  .احلقوق من جهة أخرى واليت قد تكون حملّ تتبع حسب احلاالت والوضعيات
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            72169: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007مارس مارس مارس مارس     01: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

مشروع كراس شروط خاص بالتدقيق يف الطّاقة على الرسم :         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
   .البياين يف قطاعي السكن واخلدمات

  السكن واخلدمات :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  التدقيق يف الطّاقة على الرسم البياين :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  
  

        دأدأدأدأالمـبـالمـبـالمـبـالمـبـ

 

ختضع املشاريع اجلديدة املستهلكة للطاقة وكذلك مشاريع توسيع املؤسسات  
املستهلكة للطاقة يف قطاعي السكن واخلدمات واليت يساوي أو يفوق استهالك 
الطّاقة اجلملي املتوقّع للتجهيزات التابعة هلا مخسمائة طن من النفط املعادل يف 

رة الوجوبية واليت تتمثّل يف التدقيق السنة، قبل الشروع يف إجنازها، إىل االستشا
  . يف الطّاقة على الرسم البياين
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        72174: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

  2007مارس مارس مارس مارس     15: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

مشروعي قرارين لوزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية :         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
اسي الشروط اخلاصني مبمارسة نشاط مقاول يف ميدان يتعلّقان باملصادقة على كر

البناء واألشغال العمومية يف اختصاصي املصاعد من جهة واملطابخ واملغاسل من 
  . جهة أخرى

  .مقاوالت البناء واألشغال العمومية :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

مقاول يف ميدان البناء واألشغال العمومية يف اختصاص  :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
واألشغال العمومية يف اختصاص املطابخ  املصاعد مقاول يف ميدان البناء

  .واملغاسل
  

        المـبـادئالمـبـادئالمـبـادئالمـبـادئ

        

تعترب الصفقات املتعلّقة باألشغال العمومية من أكثر األسواق عرضة جلملة  -1
املمارسات املخلّة باملنافسة ومن أهم هذه املمارسات تتداوال االتفاقيات الصرحية 

  .مستوى األسعاروالضمنية املتعلّقة بتقاسم حصص السوق أو حتديد 
لئن تقتضي ممارسة نشاط إجناز األشغال العمومية يف إطار مقاوالت خمتصة  -2

توفري مجلة من اإلمكانات املالية واملادية والبشرية دف تأمني تنفيذ الصفقات 
العمومية يف أحسن الظروف ووفق القواعد الفنية للمهنة وأخالقياا، فإنه يتجه 
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دقيق اإلمكانيات الواجب توفريها حىت ال تكون االستجابة اجتناب املبالغة يف ت
  .للطلب حمصورة يف عدد ضئيل من املقاولني

يكتسي كراس الشروط صبغة ترتيبية وحيق لإلدارة يف كلّ وقت تنقيح  -3
أحكامه واستبداهلا بأخرى كلّما دعت الضرورة إىل ذلك وهي إمكانية متاحة 

ال ميكن ألحد اإلبقاء على أحكام ترتيبية " ائل بأنه العام الق إلإلدارة عمال باملبد
  ".حىت مىت تولّدت عنها حقوق مكتسبة
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        72176: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

  2007ماي ماي ماي ماي     03: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على كراس الشروط املتعلّق بتنظيم :         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
   .التجارية ألعالف احليوانات  األنشطة

  جتارة األعالف احليوانية :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  توزيع األعالف  –األعالف املركّبة –األعالف البسيطة :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  
  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

 

تعترب درجة املنافسة يف سوق األعالف على مستوى التوريد وعلى مستوى  -1
ينتمون  باعتبار وأنّ أهم املوردين وأهم املصنعنيتصنيع األعالف املركّبة حمدودة 

فضال عن أنّ هذه الشركات متتلك حصص السوق ) جممع بولينا(إىل نفس امع 
األكرب سواء يف سوق التوريد أو يف سوق تصنيع األعالف املركّبة وهو ما من 
شأنه أن حيد من املنافسة يف قطاع األعالف احليوانية فضال عن إمكانية وقوع 

  .لتوازن العام لقطاع األعالفممارسات احتكارية من شأا أن ختلّ با
 يعد قطاع جتارة األعالف من القطاعات اليت ال حتتوي وجوبا على مرحليت -2

توزيع وميكن لتاجر العلف اجلمع بني مرحلة البيع باجلملة والبيع بالتفصيل، إالّ 
أنه يتعين يف هذه الصورة الفصل بني حمالّت البيع باجلملة وحمالّت البيع بالتفصيل 

 .مع مسك حماسبة مستقلّة لكلّ مرحلة
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            72167: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007ماي ماي ماي ماي     09: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

املؤرخ  1973لسنة  55مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد :         ععععالموضوالموضوالموضوالموضو
   .واملتعلّق بتنظيم املهن الصيدلية 1973أوت  3يف

  املهن الصيدلية :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

صناعة األدوية املعدة لإلستعمال  –املهن الصيدلية  :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
   -البشري 

  
  

        دأدأدأدألمـبلمـبلمـبلمـباااا

 
إنّ كثرة النصوص التطبيقية ينجر عنه بطء يف اإلصدار وصعوبة على املستوى  

مفهوم املنافسة أن تكون  يقتضيو. التطبيقي وعدم اإلملام جبميع األحكام
النصوص القانونية يف متناول املتعاملني يف السوق من حيث العلم بوجودها 

باملنافسة قد جيد مصدره  وإدراك معناها وتناسقها وتسلسلها اهلرمي ألنّ اإلخالل
أيضا يف كثرة النصوص وتشعبها بكيفية تتقلّص معها احلرية واملساواة يف 

    .املعامالت
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        72181     ::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007ماي ماي ماي ماي     24: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

  مشروع كراس شروط يتعلّق بنشاط فني يف التجميل:         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

  نشاط فني يف التجميل :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  فني يف التجميل  :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  
  

        دأدأدأدألمـبلمـبلمـبلمـباااا

  

  
إنّ التنصيص على العقوبات اإلدارية اليت ميكن أن يتعرض هلا املخالف ألحكام  

الشروط وعلى كيفية إسنادها وإشعاره ا دون التنصيص على إمكانية  كراس
االستماع إىل املخالف قبل إعالمه أو اتخاذ القرار بشأنه فيه مساس حبقوق 

  .الدفاع عالوة عن تأثريه على حرية املنافسة
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        72182     ::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007جوان جوان جوان جوان     07: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

بتنظيم اإلستثمار يف قطاع اإلمسنت مشروع كراس شروط خاص : الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
  واجلري

  اإلمسنت واجلري :القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

االستثمار يف قطاع اإلمسنت  –صناعة اإلمسنت واجلري :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  نسبة إنتاج اإلمسنت واجلري املسموح بتصديرها  –واجلري

  
  

        دأدأدأدألمـبلمـبلمـبلمـباااا

  

  
نفع أعم ميكن احلد من مبدإ حرية الصناعة والتجارة إذا ما كان يف ذلك  

 ذلك مبقتضى نص ة متأكّدة من هذا التحديد وذلك بشرط أن يتمومصلحة عام
  .تشريعي
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            72183     ::::عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

  2007جوان جوان جوان جوان     21: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

مشروع كراس الشروط املتعلّق بضبط الشروط املتعلّق بضبط  :        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
الشروط اليت تؤهل مقاوالت األشغال الغابية للمشاركة يف إجناز الصفقات 

  . العمومية

  اخلدمات :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  . ملك الدولة للغابات – مقاوالت األشغال الغابية :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  

املنافسة لطلب رأيه خبصوص مشاريع كراسات إنّ التوجه إىل جملس  - 1  
عيب خمالفة قواعد املنافسة  ءالشروط ال خيرج عن كونه رغبة من املشرع يف در

عن ذلك النص باعتبار أنّ تلك القواعد جزء من مصادر املشروعية ويترتب عن 
  . اإلخالل ا جعل النص عرضة لدعوى اإللغاء

ظ للجهة اليت صدر عنها كراس الشروط كفالة ميلك جملس املنافسة أن حيف  -2
الغرض الذي أصدرته من أجله وذلك لضمان أقصى درجات التالؤم بني 
التوجهات العامة اليت حتدو كراس الشروط من جهة وقواعد املنافسة من جهة 

وال يتم ذلك إالّ مىت أفصحت وثيقة شرح األسباب املرفقة مبشروع . أخرى
مل الدقّة عن توجهات اإلدارة املصدرة له بالنسبة إىل القطاع كراس الشروط بكا

  . املعين به
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        72186: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

      2007أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     25: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

مشروع قرار لوزير الفالحة واملوارد املائية يتعلّق باملصادقة على  :        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
  .املديري ملراكز جتميع احلليب الطّازج ونقله املخطّط 

  األلبان  :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  مراكز جتميع احلليب   – املخطّط املديري :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  
  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  

هو وثيقة مصادق عليها رمسيا تضبط  على املستوى القانوين املخطّط املديري -1
. جتميع احلليب يف خمتلف جهات البالدواملعايري املعتمدة لتوزيع مراكز  الشروط

آلية إدارية متنح اإلدارة حق التدخل يف جماالت ذات كما ميثّل  املخطّط املديري 
طبيعة خصوصية وذلك دف حتقيق نوع من التوازن بني اجلهات من خالل 

  .ضمان توزيع حمكم لعدد مراكز جتميع احلليب يف خمتلف واليات اجلمهورية
إنّ يف حتديد عدد مراكز جتميع احلليب الطازج ونقله مساس مببادئ املنافسة  -2
د واضح من دخول الناشطني اجلدد إىل سوق جتميع احلليب، إالّ أنّ ذلك ال وح

يثري إشكاال قانونيا طاملا أنّ إرادة املشرع نفسه اجتهت حنو متكني السلط اإلدارية 
  .من حتديد هذا العدد وفقا لشروط موضوعية وذلك حمافظة على توازنات السوق
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            72187: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر     13: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

مشروع كراس شروط يتعلّق بإسناد أراضي بالدينار الرمزي  :        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
  .إلجناز مبيتات جامعية خاصة

   السكن اجلامعي :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

املبيتات اجلامعية   - إسناد أراضي بالدينار الرمزي :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  اخلاصة 

  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  

ال جيوز تنظيم معايري إسناد أراضي تابعة إىل ملك الدولة اخلاص بالدينار  -1
الرمزي مبقتضى كراس شروط تتم املصادقة عليه مبقتضى قرار من وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا باعتبار وأنّ النصوص القانونية يف هذا اال 

  . اقتضت أن يتم ذلك مبقتضى أمر
يساهم نظام املصادقة املسبقة لألسعار بالنسبة إىل تسعرية الكراء إليواء الطّلبة  -2

باملبيتات اجلامعية من الصنف الثّاين والثّالث واملتحصلة على اإلمتيازات املنصوص 
عليه ضمن كراس الشروط املتعلّق بالسكن اجلامعي اخلاص واملصادق عليه 

أكتوبر  17 والبحث العلمي والتكنولوجيا بتاريخ مبقتضى قرار وزير التعليم العايل
منتفع  24؛ يف ضعف إقبال املستثمرين على مثل هذه املشاريع إذ من مجلة 2003

  .  بأرض بالدينار الرمزي منتفعان فقط انطلقا يف إجناز املشروع



 288

            72189: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر     13: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

  يتعلّق بضبط الشروط اليت تؤهل مقاوالتمشروع كراس شروط  :        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
  .التنقيب عن املياه للمشاركة يف إجناز الصفقات العمومية 

                                                        اخلدمات  :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

وكالة  – امللك العمومي للمياه – التنقيب عن املياه :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .التنقيب عن املياه

  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  

رغم وجود إطار قانوين واضح خيضع نشاط التنقيب عن املياه إىل إجرائني  -1
يتمثّل األول يف ضرورة احلصول على بطاقة مهنية والثّاين إىل ضرورة اخلضوع 
إىل كراس شروط للمشاركة يف إجناز الصفقات العمومية، فإنّ هذه الوضعية ال 

امية إىل تعويض التاسات شروط تتالءم مع سياسة املنافسة الرراخيص اإلدارية بكر
باعتبار وأنّ إخضاع نفس النشاط إىل عدة إجراءات قد يعيق الدخول إىل السوق 
املعنية سيما وأنّ إجراء البطاقة املهنية يبقى شبيها إىل حد كبري بنظام الترخيص 

  .  املسبق
لنصوص منع املقاول من ممارسة وظيفة انتخابية مأجورة خمالف لعديد ا -2

التشريعية وخاصة منها الّة االنتخابية لذلك فإنه ال يسوغ منع املقاول مبقتضى 
نص يف مرتبة كراس الشروط من التقدم إىل االنتخابات التشريعية أو من الترشح 
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ويعترب اقتضاء مثل هذا خمالف للمبادئ األساسية . إىل عضوية جملس املستشارين
أنه من شأنه أن يقصي دون عذر شرعي املقاول من  لقانون املنافسة ضرورة

  .املشاركة يف صفقة عمومية رد عضويته مبجلس النواب أو مبجلس املستشارين
يتم العمل مبقتضيات كراس الشروط بداية من تاريخ التوقيع عليه واكتمال  -3

كلّ الشروط الواردة به دون حتديد ملدة معينة وهو ما جيعل املقاول خاضعا إىل 
وجيب على ممارس النشاط االمتثال إىل . أحكامه طاملا مل يدخل عليها تغيري

ى كراس الشروط أو استبداله األحكام اجلديدة يف حال إدخال حتويرات عل
بكراس آخر وذلك بصرف النظر عن املدة الفاصلة بني إمضائه لكراس الشروط 

  . وصدور هذه األحكام
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        72184: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر     01: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

مشروع كراس شروط خاص ببعث مؤسسة حرفية إلصالح  :        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
  .اهلاتف اجلوال أجهزة 

    خدمات إصالح اهلاتف اجلوال:        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

جملس وطين ألنشطة احلرف  – مناطق احلرف :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
الطرفيات  -إصالح أجهزة اهلاتف اجلوال  –مصنف وطين للمهن –الصغرى
  اهلاتفية 

  
  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  
تعد مدة الضمان أحد العناصر اليت تلعب فيها املنافسة دورها لذلك فإنّ   

إالّ أنه ميكن  .حتديدها بصفة موحدة صلب كراس الشروط جيعل املهين مقيدا
حتديد حد أدىن مضمون للمستهلك يف خصوص مدة الضمان مبوجب كراس 

  .الشروط
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            72185: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

   2007نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر     01: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

  .الطّماطم الفصليةمشروع أمر يتعلّق بتنظيم موسم إنتاج وحتويل  :  الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

  الصناعات الغذائية :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  .الطماطم :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  

  
مىت أوكل القانون اختصاصا إىل سلطة معينة فإنه ال جيوز لغريها مباشرة  -1

ذلك االختصاص عوضا عنها حىت وإن تعلّق األمر بسلطة تعلوها درجة أو متلك 
وهذه املسألة من متعلّقات النظام العام وتثريها . حق ممارسة السلطة الرئاسية عليها

  .احملاكم من تلقاء نفسها
الطماطم الطّازجة ومعجون الطّماطم على مستوى اإلنتاج إىل  خيضع سعر -2

  .نظام حرية األسعار يف حني خيضع على مستوى التوزيع لتأطري نسبة األرباح
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        72198: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

  2007نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر     29: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

منح إعفاء لعقد استغالل حتت التسمية األصلية مربم بني كلّ من :         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
  . Sania وشركة Tunisian Ice Cream Factoryشركة 

  توزيع املثلّجات الغذائية  :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

املثلّجات  – عقود استغالل حتت التسمية األصلية :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .الغذائية

  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  
إنّ السبب اجلوهري إلبرام عقود استغالل حتت التسمية األصلية هو استغالل  -1

امليزة التنافسية املتأتية من اتساع وشهرة العالمة التجارية للشركة صاحبة 
التسمية، إالّ أنه يف حال انعدام هذه الشهرة ميكن أن تتأتى امليزة التنافسية 

ويف حال انعدام . باملساندة التجارية والتقنية للمرخص له يف اجلانب املعريف املتعلّق
  .هذين اجلانبني فإنّ العقد فاقد لسبب إبرامه

إنّ لبند التزود احلصري ضمن عقد االستغالل حتت التسمية األصلية إجيابيات  -2
عديدة تتمثّل من جهة يف تطوير شبكة املزود وهو ما ينعكس إجيابا على قطاع 

خرى يف توفري منتوجات للمستهلك متميزة من حيث جتارة التوزيع ومن جهة أ
ونظرا إىل هذه اإلجيابيات ميكن أن يكون هذا البند موضوع إعفاء على . اجلودة
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وال جيب أن تتجاوز مدة شرط . من قانون املنافسة واألسعار 6معىن الفصل 
  . التزود احلصري اخلمس سنوات

فاء بشرط أن ال تتجاوز مدته ميكن أن يكون بند التوزيع احلصري حملّ إع -3
وال ميكن أن يكون هذا الشرط قابال للتجديد حتى يف صورة . اخلمس سنوات

  .جتديد العقد بصفة ضمنية
إنّ حتديد السعر من قبل صاحب التسمية األصلية ولو بصفة غري مباشرة  -4

جيوز من قانون املنافسة واألسعار، إالّ أنه  5خمالف للفقرة األوىل من الفصل 
لصاحب التسمية األصلية اقتراح أسعار إلعادة بيع منتوجاته دون أن تأخذ هذه 
األسعار صبغة األسعار احملددة أو األسعار الدنيا ويهدف ذلك باألساس إىل 
احملافظة على املكانة اليت حتظى ا العالمة التجارية يف ذهن املستهلك اعتبارا وانّ 

  .ددة ملستوى العالمةالسعر يعد من أهم العناصر احمل
إنّ البند املتعلّق بتحديد السعر يعد من بني البنود اليت من شأا إقصاء أي  -5

  .عقد من إمكانية متتيعه بإعفاء
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        72203: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

  2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     25: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

اهليئة الوطنية لالتصاالت من املدعية  عريضة دعوى مرفوعة لدى:         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
حول " شركة اتصاالت تونس" ضد " شركة أوراسكوم اتصاالت تونس"

  .ممارسات خملّة باملنافسة يف إطار عرض جتاري

  اتصاالت  :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

   اهلاتف اجلوال :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

  

  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  

ينحصر مرجع النظر االستشاري لس املنافسة يف املسائل واإلشكاليات  -1
العامة اليت ال ترتبط مبوقف معين يراد اختاذه من ممارسات صدرت عن مؤسسة 

  .بعينها أو من نزاعات بني أطراف معلومة زمن تقدمي اإلستشارة
ن حيث ال ميكن للمجلس عند ممارسته لصالحياته االستشارية أن ينظر م -2

األصل يف أي ملف تتوفّر فيه مؤشرات أو عناصر توحي بقيام نزاع ميكن عرضه 
  .الحقا على ذات الس يف إطار صالحياته القضائية
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        72194: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

  2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     27: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

مشروع أمر يتعلّق باملصادقة على املخطّط املديري للمساخل وعلى :         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
  .ملحق

  املساخل  :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  .املخطّط املديري – املساخل :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

  

  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  

يهدف املخطّط املديري للمساخل إىل ضبط العدد األقصى للمساخل بتراب  -1
اجلمهورية مع توزيعها حسب خمتلف الواليات وهو ليس معدا مبدئيا لضبط 

  .شروط تركيز املساخل ويئتها
لئن كان خموال للسلطة الترتيبية العامة يف إطار الصالحيات املمنوحة هلا  -2

من الدستور اتخاذ أوامر مستقلّة فإنه يستحسن أالّ  53و 35مبقتضى الفصلني 
  .تتناول هذه األوامر مسائل قرر املشرع أن تكون موضوع أمر تطبيقي

ود متنافسني إثنني أو املنافسة حالة تقوم على استحداث وضع يسمح بوج -3
أكثر يتوجهون بنفس النشاط لغاية إشباع ذات االحتياجات لدى نفس الشرحية 

وتسمح حالة التنافس بينهم بتحقيق فائدة للمستهلك قوامها . من املستهلكني
  . حتسني اجلودة واحلطّ من األسعار
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        72199: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

  2007 ديسمبرديسمبرديسمبرديسمبر    27: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  

  كراس شروط متعلّق بتوزيع منتجات الشركة التونسيةمشروع :         الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
  .للمشروبات الغازية 

  املشروبات الغازية  :        القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

 – اجلعة –املشروبات الكحولية –املشروبات الغازية :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح
  .عصري الغالل – احلليب –املياه املعدنية

   

  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  

من قانون املنافسة  9أقصى املشرع من خالل الفقرة اخلامسة من الفصل  -1
واألسعار املؤسسات االقتصادية من قائمة الذوات اليت ميكن هلا طلب الرأي 
االستشاري لس املنافسة وهي وإن كانت مؤهلة لرفع الدعاوى القضائية أمامه 

  .يةفإنها ال متلك أن تطلب رأيه يف املادة االستشار
ميكن أن تدرج مطالب االستشارة من قبل املؤسسات االقتصادية يف إطار  -2

ميكن للوزير املكلّف بالتجارة :" الفقرة الثالثة من نفس الفصل اليت تنص على أنه 
استشارة الس حول مشاريع النصوص التشريعية وحول كلّ املسائل اليت هلا 

 ".عالقة باملنافسة
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        72204: : : : عدد الرأيعدد الرأيعدد الرأيعدد الرأي

  2007ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     25: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
  

  .مشروع كراس شروط متعلّق بتجارة املواد الكهرومرتلية: الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

  .جتارة املواد الكهرومرتلية :القطاعالقطاعالقطاعالقطاع

  .املواد الكهربائية –املواد الكهرومرتلية :المصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيحالمصطلحات المفاتيح

   

  

  

        لمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئلمـبـادئاااا

  
تندرج جتارة املواد الكهرومرتلية ضمن قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة  -1

لكراس الشروط باعتبارها فرعا من فروع النشاط التجاري للمواد الكهربائية 
  .والكهرومرتلية، وهي من القطاعات اليت حتتوي وجوبا على مرحليت توزيع

فصل بني مرحليت التوزيع تستثىن املغازات ذات األجنحة املتعددة من عملية ال -2
  .بالنسبة إىل املنتوجات والسلع املوردة قصد إعادة بيعها على حالتها

ختضع عمليات توريد هذه املواد إىل نظام احلرية وإىل املراقبة الفنية عند  -3
التوريد، كما ختضع على مستوى التوزيع يف السوق الداخلية إىل نظام حرية 

  .األسعار
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القانون أحكام بالبدء الفعلي يف تطبيق  2007متيز نشاط الس خالل سنة 
و املتعلق بتنقيح و إمتام  2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60عدد 

املتعلق باملنافسة و  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد 
األسعار فيما خيص متتع الس بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وذلك ابتداء  

و تركيز  وقد اقتضى ذلك خاصة تطوير هيكله التنظيمي. 2007من غرة جانفي 
املنظومات اإلعالمية املتعلقة بالتصرف اإلداري واملايل ودعم قدراته الفنية 

  . والبشرية
  

أيضا اهتمامه خالل السنة املنصرمة ، حنو مواصلة اهودات  و وجه الس       
ذلك بواسطة و احلثّ على االلتزام مببادئها وتفعيل قواعد املنافسة  الرامية إىل

واملشاركة الفاعلة يف الندوات العلمية عرب وسائل اإلعالم احلمالت التحسيسية 
 خاصة، الدويل التعاونتفعيل واصات الراجعة إليه واملؤمترات ذات الصلة باالختص

قصد مواكبة املستجدات والتطورات العاملية يف هذا اال، املنـافسة ل يف جما
مع املنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصه وهيئات مزيد توطيد العالقات و

ستفادة منها أو تقدمي املعونة إلوالصديقة قصد ا املنافسة التابعة للبلدان الشقيقة
  .هايلإالفنية 
  

I    ––––    ة للمجلسة و البشرية للمجلسالتنظيم و القدرات الفنية و البشرية للمجلسالتنظيم و القدرات الفنية و البشرية للمجلسالتنظيم و القدرات الفنية و البشريالتنظيم و القدرات الفني        

  

   :تدعيم األسس اهليكلية للمجلس .1
 64من القانون عدد ) جديد( 9عمال بأحكام الفقرة األوىل من الفصل 

واملتعلق باملنافسة واألسعار ،كما مت  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة 
املؤرخ يف  2005لسنة  60تنقيحه وإمتامه بالقوانني الالحقة و خاصة القانون عدد 
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واليت أحدث مبقتضاها هيئة تسمى جملس املنافسة تتمتع   2005جويلية  18
لسنة  477بالشخصية املعنوية وباالستقالل املايل وتطبيقا ملقتضيات األمر عدد 

املتعلق  بالتنظيم اإلداري واملايل لس  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006
املنافسة فإنه وقع تعزيز مصاحل الس حىت يتسىن له القيام مبهامه على الوجه 

  : هياكل هياحداث ثالثة و قد جتسم هذا التعزيز يف .األكمل
  مصلحة الشؤون اإلدارية   -
  مصلحة الشؤون املالية   -
  وثيق واإلعالميةمصلحة الت -

  .مكتب الضبط املركزي و كتابة الس واعادة تنظيم هيكلني آخرين مها
  

بتركيز آليـات التصـرف    2007كما بادر جملس املنافسة مع بداية سنة 
نصاف و أدب إاحلديث يف املوارد البشرية واملالية للمجلس باخنراطه يف منظومة 

  . و رشاد
  

 :املوارد البشرية .2

ديسـمرب   31إىل غاية  عونا 25يعد جمموع أعوان وإطارات جملس املنافسة 
وقد توىل . ،  موزعني بني مقررين و إطارات إدارية وأعوان تنفيذ وعملة2006

أعوان إضافيني ليبلـغ جممـوع    7، انتداب  2007جملس املنافسة، خالل سنة 
علما وأنه، مبناسبة تقدمي التقرير السنوي لنشاط جملس املنافسة .عونا 31األعوان 
، إىل سامي سيادة رئيس اجلمهورية ، أذن سيادته بتعزيـز املـوارد   2006لسنة 

البشرية للمجلس، وذلك باملوافقة على خمطط مخاسي يتمثل يف انتداب مقـررين  
  . 2008اثنني كل سنة ابتداء من سنة 
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ىل التغيري احلاصل على مستوى رئاسة الس، يف بداية كما جتدر اإلشارة إ
السيد حممد القلسي ،املستشار باحملكمة اإلدارية ،  من خالل تعيني ،  2007 سنة 

لسـيد غـازي   ل خلفاذلك و،  2007فيفري  26ابتداء من رئيسا للمجلس 
   .رئيسا أوال للمحكمة اإلداريةالذي  عين  اجلرييب

   :املوارد ملالية .3

تلحق  األسعاراملنافسة و من قانون) جديد( 9طبقا ألحكام الفصل الفصل 
وعمال مبقتضيات . ترتيبيا مبيزانية الوزارة املكلفة بالتجارةميزانية جملس املنافسة 

فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477عدد  األمرمن  13و 12ني الفصل أحكام
 املايل وسري أعمال جملس املنافسةطرق التنظيم االداري و واملتعلق بضبط  2006

وتتضمن  عنوان أول هو ميزانية التصرف: تتفرع ميزانية الس إىل عنوانني
تقديرات املصاريف املتعلقة بالسري العادي للمجلس وعنوان ثان هو ميزانية 

  .التجهيز وحيوي برامج التجهيزات
  
ألف دينارا  675بالعنوان األول  ، 2007سنة  بلغت االعتمادات املفتوحة 

موزعة على فصلني أوهلما يتعلق مبنحة الدولة بعنوان التأجري و ميثل حوايل نسبة 
يف املائة من اإلعتمادات املرصودة ، و ثانيهما يتعلق مبنحة الدولة بعنوان  70

ألف دينارا  31،5فقد بلغت  أما االعتمادات املفتوحة بالعنوان الثاين،. التسيري
  .يب وطابعات وسيارة وظيفيةرصدت القتناء حواس

أن العنوان الثاين مليزانية جملس املنافسة، يصرف من قبل املصاحل بمع العلم 
املختصة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية ، يف حني تتوىل مصلحة الشؤون 

مستعملة يف املالية مبجلس املنافسة صرف االعتمادات املفتوحة بالعنوان األول 
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" رشاد"تركيز منظومة  أيضامت  ،ويف نفس السياق ".أدب" منظومة   ذلك 
  .بالقيام باملأموريات باخلارج املتعلقة كامل اإلجراءات القيام بتمكني الس من ل

  

  : اإلعالمية .4

" إنصاف"و منظومة  " رشاد"و منظومة  "أدب"منظومة تركيز  فضال على
يعمل على جتسيم مشروع اإلدارة اإللكترونية من خـالل  جملس املنافسة ما فتئ 

ففي هذا اإلطـار أرسـى   . العمل على إدخال اإلعالمية يف مجيع جماالت عمله
يطلق عليه اسم " حرا"الس دعائم شبكة داخلية مستعمال هلذا الغرض برنامج 

حتويـل  قصد ختزين املعلومات و وضعها على ذمة املستعملني و تداول و " بلون"
املعلومات بني أعضاء الشبكة دون اللجوء إىل الطريقة الكالسيكية اليت تعتمـد  

إجنـاز  ومن ناحية أخرى ،يعكف الس ،حاليا ،علـى  . الورق كوسيلة لذلك
ـ خاصة م على التـوايل  تطوير برجميات تتعلّق بثالثة مشاريع  ة امللفـات  متابع

" واب"إحـداث موقـع   وخزون املالتصرف يف القضائية وامللفات االستشارية و
   .خاص مبجلس املنافسة

  :لتدريبا.5

يتطلّب التعامل مع خمتلف املنظومات والربجميات املركّزة بالس تـدريب  
األخرى الـيت  اهليئات إطاراته وأعوانه ومتكينهم من فرص اإلطالع على جتارب 

تدريبيـة  وذلك من خالل تنظيم دورات  سبق هلا التمرس على تلك املنظومات
من الساهرين على كل متكني  وضمن هذا اإلطار متّ.  وتكوينية خمصصة للغرض

مصلحة الشؤون اإلدارية ومصلحة الشؤون املالية من تكوين تطبيقـي بـاملركز   
  . التصرف اإلداري واملايلمنظومات  على الوطين لإلعالمية
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ت تدريبيـة  للمقررين بالس أن يشاركوا يف ورشات عمل ودورا كما تسنى 
وتربصات، خنض بالذكر منها ما هو مبين باجلدول التايل، تعلقت مبوضـوعات  
متنوعة مشلت تقنية دراسة امللفات القضائية واإلستشارية جبميع جوانبها وآليات 
تنفيذ سياسة املنافسة فضال عن بعض التطبيقات اإلعالمية اخلاصة مبجال البحث 

املعلومات بواسطة األنترنات والتكوين عـن بعـد    يف امللفات القضائية وتقصي
وقد أشرف على دورات التـدريب   .والقطاعات املنظمة والتوثيق واالتصاالت

والتربص املشار إليها فريق مكونني فرنسيني ،وذلك يف إطار تنفيذ بنود إتفاقيـة  
  .فرنسابني هياكل املنافسة يف تونس ومثيالا يف  2006التوأمة املربمة خالل سنة 

  

  موضوع الدورة  تاريخ الدورة

  تعريف التحقيق و االجراءات الواجب اتباعها  جانفي

  تقنيات البحث  فيفري

  خصوصيات املنافسة يف الصفقات العمومية  مارس

  كيفية صياغة تقرير ختم األحباث  مارس

  اإلندماج اإلقتصادي  أفريل

  اإلتفاقات العمودية  ماي

  اإلتفاقات األفقية  ماي

األحباث اإلقتصادية و معاجلتها من طرف اإلدارة   ماي
  املختصة

يف  تحقيقدور مندوب احلكومة و كيفية ال  جوان
  امللفات القضائية يف جملس املنافسة

  اإلفراط يف استغالل وضعية هيمنة  جويلية

  املساحات الكربى للتوزيع  نوفمرب

  املنافسة يف قطاع املواصالت  نوفمرب
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II     - - - -     ثقافة المنافسةثقافة المنافسةثقافة المنافسةثقافة المنافسةنشر نشر نشر نشر        

  

حرص جملس املنافسة على التواصل مع خمتلف وسائل اإلعالم اليت تبدي 
وشارك بصفة فعالة يف عدة ندوات وملتقيات وعقد جلسات  اهتماما باملنافسة ،

عمل مع مسؤويل اهليئات واملنظمات املهنية والوطنية ذات الصلة باالختصاصات 
واصل انفتاحه على املؤسسات  العلمية واألكادميية وتفاعله كما . الراجعة إليه
يد بقواعد التعريف مبزايـا التقدف  املهتمني بقانون املنافسة كلمع اإلجيايب 

 املستهلكة وسات االقتصاديسلمؤرة عنها بالنسبة لالفوائد املنجاملنـافسة و
  .هذا االيف  بعة لديهملتاختصاص جملس املنافسة واإلجراءات اولتوضيح 
  

  :  وسائل اإلعالم .1

جعلها تواظب على  ا باملنافسة،صخا اهتماماوسائل اإلعالم  أبدت أغلب
 من ناحية ، ة اليت يصدرهامملخص من القرارات اهلاأصداء جملس املنافسة و نشر
تصال برئيس الس إلجراء أحاديث معه حول أنشطة الس وجماالت نظره واال

  .من ناحية أخرى
يف هذا اإلطار إىل االهتمام اإلعالمي الكبري الذي لقيه اإلشارة  جتدرو 

نشاط الس  على إثر رفع رئيس جملس املنافسة للتقرير السنوي لنشاط الس 
إىل سيادة رئيس اجلمهورية ،حيث أبدت أغلب وسائل  ،2006خالل سنة 

دث ونشرت ملخصا اهتماما خاصا ذا احل املكتوبةاإلعالم املرئية واملسموعة و
وتوقفت عند العناية السامية واملوصولة اليت أبداها سيادة رئيس  لنشاط الس ،

مواكبة التجربة التونسية لألنظمة احلديثة يف جمال ، ذه املناسبة قصد اجلمهورية
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واهتمام سيادته بتطوير عمل الس يف ضوء اإلصالحات اليت مشلته بعد  ،املنافسة
  .2005سنة  التنقيح املدخل على قانون املنافسة واألسعار

  
رئيس جملس املنافسة العديد من املداخالت اإلعالمية خالل لكانت كما   
وميكن اإلشارة يف هذا . تدخله للتعريف بأنشطة الس وجماالت 2007سنة 
لس األحاديث اليت إىل ال اا رئيس ا جلريدة الصباح يف عددها الصادر أدىل
يف " الصريح"وجلريدة  1129يف عددها   "حقائق "لة و 2007جويلية  27يوم 

وإىل العمود الذي خطه جبريدة الصباح  ،2007أكتوبر  18يوم عددها الصادر 
جملس املنافسة كأداة للدولة  "حتت عنوان 2007نوفمرب  6يوم يف عددها الصادر 

  . "لتنفيذ سياسة اإلصالح االقتصادي
  

أبدت مؤسسة التلفزة التونسية اهتماما بنشاط جملس  ويف نفس السياق،
،إلجراء حديثني  2007املنافسة من خالل استضافة رئيسه ،مرتني خالل سنة 

  .معه
  

ري عن أمهّية كما كانت للنائب األول لرئيس الس مداخلة بإذاعة املنست
قانون املنافسة ضمن آليات تنفيذ اخليارات االقتصادية للدولة، وذلك على هامش 

  .االحتفاالت بالذّكرى العشرين للتحول املبارك
  

  الندوات و امللتقيات الوطنية .2
حرص جملس املنافسة على تلبية الدعوات الصادرة إىل أعضائه للحضور يف 

  .اليت مت تنظيمها على املستوى الوطين لة باملنافسة وذات الصالندوات وامللتقيات 
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كانت للمجلس مشاركة فاعلة يف امللتقى الوطين ألعوان ،ويف هذا الصدد  
ألقى  ، حيثمايخالل شهر املراقبة االقتصادية الذي التأم مبدينة احلمامات 

النائب األول لرئيس جملس املنافسة حماضرة حول دور جملس املنافسة على ضوء 
  .التنقيحات اجلديدة لقانون املنافسة واألسعار 

املائدة املستديرة اليت نظمها اإلحتاد التونسي للصناعة والتجارة  خاللو
، " سةاملؤسسات التونسية واملناف"جويلية  حول خالل شهر  والصناعات التقليدية

رئيس جملس املنافسة مداخلة أبرز فيها دور الس يف مكافحة املمارسات لكانت 
رصد املمارسات املمنوعة يف دور املنظمات املهنية والنقابية و املخلة باملنافسة 

  .قانونا خاصة يف القطاعات احلساسة
   

 ةاملنظمات املذكورهو أنّ عزوف  ،يف هذا الصددإليه  جتدر اإلشارةومما 
جملس قد جعل رئيس ، كون ذلك متاح هلا قانونارغم عن اللّجوء إىل الس 

إىل  بأعضاء وممثّلي تلك املنظمات واهليئات يبادر كلّما مجعه لقاءاملنافسة 
 وهلذا الغرض. بهعلى االضطالع حتسيسها بأمهّية الدور املوكول إليها وحثّها 

كلّ من مع جلسيت عمل  2007خالل شهر جوان رئيس جملس املنافسة عقد 
اهليئة التنفيذية لإلحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مبدينة 

   .مع مسؤويل الغرفة الصناعية والتجارية بسوسةو ،صفاقس
    

  االنفتاح على املؤسسات اجلامعية .3
ذات واصل جملس املنافسة انفتاحه على املؤسسات التعليمية واألكادميية     

يف  بعض أعضاء الس ةسامهفضال عن مو .ةهتمام بقانون املنافسالعالقة واال
إعدادها من خالل تأطري ومناقشة األطروحات والبحوث اليت يتم اللجان العلمية 
وتوليهم تدريس بعض املواد  ،باملعاهد العليا املختصة والكلياتيف جمال املنافسة 
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املنافسة يف بعض املؤسسات التكوينية ذات الصلة بالقانون اإلداري وبقانون 
فقد قامت دفعتان من الفوج  كاملدرسة الوطنية لإلدارة واملعهد األعلى للقضاء،

 ضمتملحقا قضائيا،و 29األوىل  ضمت( الثامن عشر للمعهد األعلى للقضاء 
ماي خالل شهر بإجراء زيارتني ميدانيتني إىل مقر الس  ) ملحقا 30الثانية 

وتوضيح اختصاصه إطالعهم على خمتلف جماالت نشاط الس ،حيث مت 
كما مت قبول  .القضائي واالستشاري  واإلجراءات املتبعة لديه يف هذا اال

متربصني مبجلس املنافسة أحدمها ملحق قضائي باملعهد األعلى للقضاء إلجراء 
ة أجرت ،وثانيهما طالبة أجنبي 2007ماي  31إىل  16تربص تطبيقي بالس من 

  .2007جوان  29و 1تربصها خالل الفترة املتراوحة بني 

    مكتبة الس .4

تعميم الوعي بفوائد املنافسة وترسيخ نظرا إىل الدور الذي تلعبه يف جمال 
جامعيني وقضـاة  من املهتمني بقانون املنافسة مبادئها لدى مجيع األطراف وسائر

كبرية جتسمت يف تطوير مكوناا  حضيت مكتبة الس بعناية ،وحمامني وطلبـة
حمتواها واصل تدعيم وضمن هذا اإلطار ت. ودعم اإلطار البشري الساهر عليها

مت  ، كمايف الدوريات املهتمة باملنافسة واالشتراكاقتناء املراجع املتخصصة ب
تمة جتديد االشتراك يف الدوريات امله من هلا مما مكّنامليزانية املخصصة  الترفيع يف

باملنافسة واقتناء جمموعة من املوسوعات والكتب عالوة على تعزيزها مبحرك حبث 
يف األقراص املضغوطة اليت حتتوي على الرائد الرمسي للجمهورية التونسية بالنسبة 

  . 2005إىل سنة  1976للفترة املمتدة من سنة 
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  التقرير السنوي  .5

املتعلق لتقرير السنوي لنشاط الس با سيادة رئيس اجلمهوريةإثر توصل    
أصدر إذنه السامي بترمجة التقرير املذكور إىل اللغتني الفرنسية  2006سنة ب

واألنقليزية، وللغرض عهد الس إىل مركز الدراسات القانونية والقضائية الراجع 
 التقرير وتوزيع طبع ونشربالنظر إىل وزارة العدل و حقوق اإلنسان بترمجة و 

وفقا ملا نصت عليه أحكام الفقرة الثالثة من  على ذمة العمومحتى يكون  السنوي
جديد من قانون املنافسة واألسعار وحىت يتسىن للهيئات ) مكرر( 10الفصل 

،على غرار  ذلك التقرير تضمنيكما مت .الدولية املختصة لإلطالع على حمتواه
 على املكتبات اجلامعية توزيعها يف أقراص مضغوطة لغايةالتقارير السابقة، 

  .واهليئات ذات العالقة
 

III - التعاون الدوليالتعاون الدوليالتعاون الدوليالتعاون الدولي 
  

  املشاركة يف املؤمترات و الندوات  .1
عمل جملس املنافسة على مزيد تعزيز التعاون مع املنظّمات واهليئات الدولية 
 ذات الصلة باختصاصه وعلى دعم اإلشعاع الذي تتميز به التجربة التونسية يف

وهلذا الغرض، فقد سعى بالقدر املمكن إىل التجاوب . حميطها اإلقليمي والدويل
   :مع الدعوات اليت وجهت إليه للمشاركة يف املؤمترات والندوات

شارك رئيس الس يف فعاليات الدورة الثامنة لفريق  وضمن هذا اإلطار،
اخلرباء احلكومي الدويل املكلف بقانون وسياسة املنافسة يف إطار مؤمتر األمم 

  .املتحدة للتجارة والتنمية اليت التأمت مبدينة جينيف خالل شهر جويلية
وة كما حضر رئيس الس، بدعوة من وزارة التجارة األمريكية، أعمال الند 

"  امفورذ "السنوية حول القانون العاملي للمنافسة اليت نظمتها كلية القانون جبامعة 
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رئيس الس شارك وعلى هامش تلك الندوة، . بنيويورك خالل شهر سبتمرب
ونائبه األول يف البعثة الدراسية اليت نظمتها وزارة التجارة األمريكية خالل شهر 

ها للتباحث يف سبل التعاون الثنائي يف جمال واليت متّ ختصيص 2007أكتوبر 
  . املنافسة

لس يف ندوة حول املنافسة االنائب األول لرئيس ومن جهة أخرى، شارك 
متوسطي لدعم آليات  التأمت بأملانيا خالل شهر مارس يف إطار الربنامج األورو

شلونة أحد املقررين يف امللتقى الذي مت تنظيمه يف مدينة بر ، كما حضرالسوق
" أوروماد"خالل شهر جوان حول املنافسة ومساعدات الدولة يف إطار برنامج 

  .املتعلق باإلدارات العمومية

  

  العالقات الثنائية .2

بعد اختيار تونس الحتضان املركز اإلقليمي لنشر ثقافة املنافسة بالبلدان 
والتنمية، مت اإلفريقية وبلدان الشرق األوسط من قبل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 

خالل شهر مارس إبرام إتفاق مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية تتوىل 
مع اإلشارة إىل أنه سيتم تطبيق . املذكور تونس مبقتضاه، احتضان املركز اإلقليمي

   .مقتضيات هذا اإلتفاق بعد رصد التمويالت الالزمة للغرض
اإلدارة ممثلة يف جملس املنافسة و نافسةمت إبرام إتفاقية توأمة بني هياكل املكما 

 الصناعات التقليديةاث اإلقتصادية بوزارة التجارة والعامة للمنافسة واألحب
ودف هذه اإلتفاقية إىل حتديث و تدعيم اهلياكل الساهرة . ومثيالا يف فرنسا

على تطبيق سياسة املنافسة من خالل قيام اجلانب الفرنسي يف مرحلة أوىل 
خيص عام للهياكل الساهرة على تطبيق سياسة املنافسة و اإلجراءات املتبعة بتش

و التقنية هلذه اهلياكل  انية حتديد احلاجيات الفنيةيف الغرض ويف مرحلة ث
واملساعدة على بلورة سياسة التكوين واإلتقان وحتديد اهلياكل الساهرة على 
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يبية بكل من تونس وفرنسا تنفيذها واإلشراف والتنسيق على تنظيم دورات تدر
املساعدة على تطوير رين وأعوان األحباث اإلقتصادية وموجهة باخلصوص إىل املقر

وقد استكملت . اخلطاب واألسلوب املتبع يف نطاق برنامج نشر ثقافة املنافسة
  .مجيع املراحل احملددة ذه اإلتفاقية يف أواخر شهر نوفمرب

  
التعاون الثنائي مع بعض البلدان الشقيقة و أخريا و دف متتني جسور 

املؤرخ  2006لسنة  2969مبقتضى األمر عدد  تمت ،والصديقة يف جمال املنافسة
املصادقة على إتفاق تعاون يف ميدان املنافسة بني حكومة   2006نوفمرب  9يف 

وباعتبار ما  ويف نفس السياق، .املغربيةاجلمهورية التونسية وحكومة اململكة 
حتقيقه من نتائج مثمرة ملثل هذا التعاون، انطلقت املفاوضات بني  ميكن

  .واملصرية إلبرام إتفاقية مماثلة احلكومتني التونسية
   

  املساعدة الفنية .3

أمثرت زيارة العمل إىل جملس املنافسة التونسي اليت قام ا وفد من جملس 
إقرار برنامج تعاون يسهر عليه  2006محاية املنافسة السعودي خالل أوائل سنة 

ومبقتضى هذا الربنامج، يقوم النائب األول . مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
لرئيس جملس املنافسة باإلشراف على تصور وتنفيذ خطّة عمل دف إىل تكوين 
. إطارات جملس محاية املنافسة السعودي واملساعدة على نشر ثقافة املنافسة هناك

حمدودتني يف الزمن باململكة العربية  وقد قام النائب األول للغرض مبهمتني
   .  2007السعودية خالل سنة 

يف إطار الزيارة اليت قام ا وفد من مجهورية التشاد يتكون مـن  كذلك و 
لإلطالع بالدنا خالل شهر ماي أربعة إطارات عليا خمتصة يف جمال الصفقات إىل 



 311

رغبة منه بزيارة إىل الس  قات العمومية ، قام الوفد املذكورعلى منظومة الصف
  .يف اإلطالع على التجربة التونسة واستكشاف امكانيات التعاون يف هذا اال

IV - - - -حقيقحقيقأعضاء المجلس واإلطارات المكلّفة بالتحقيقأعضاء المجلس واإلطارات المكلّفة بالتحقيقأعضاء المجلس واإلطارات المكلّفة بالتأعضاء المجلس واإلطارات المكلّفة بالت        

  : الرئيس -1

  
 تاريخ التعيني الصفة اإلسم و اللقب

  اإلدارية مستشار باحملكمة  حممد القلسي

 - الرئيس  - 

 26املؤرخ يف  645األمر عدد 

 2007 مارس

 
  : نائبا الرئيس -2

 تاريخ التعيني الصفة اإلسم و اللقب

  مستشار باحملكمة اإلدارية رشدي احملمدي

 -النائب األول  - 

 19خ يف املؤر 3284األمر عدد 
 2005ديسمرب 

  مستشار بدائرة احملاسبات رضا املاجري

 - الثاين النائب  - 

  املؤرخ يف 1515األمر عدد 
 1999جويلية  5 

 18ملؤرخ يف ا 2007 األمر عدد

  )جتديد( 2004 أوت
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  :األعضاء القضاة  -3

 تاريخ التعيني اخلطّة اإلسم  و اللقب

نائب املدعي العام مبحكمة  نور الدين بن عياد
قاضي رتبة  - اإلستئناف بتونس

  ثالثة
 

 8املؤرخ يف 1075األمر عدد  -
  2001ماي 
 12املؤرخ يف  1705األمر عدد  -

 )جتديد عضوية( 2006جوان 

رئيس دائرة مبحكمة االستئناف  البشري علية
 قاضي من الرتبة الثالثة - بتونس

املؤرخ يف  1705األمر عدد 
 2006جوان  12

رئيس دائرة مبحكمة االستئناف  مسرية القابسي
 الثالثةقاضية من الرتبة  - بتونس

املؤرخ يف  1705األمر عدد 
 2006جوان  12

وكيل رئيس احملكمة االبتدائية  عماد الدرويش
 قاضي من الرتبة الثانية - بتونس

املؤرخ يف  1705األمر عدد 
 2006جوان  12

  : األعضاء املنتمون للقطاعات اإلقتصادية -4

 تاريخ التعيني الصفة اإلسم و اللقب

 22املؤرخ يف 1428األمر عدد  أعمالرجل  حممد ادريس
 2004جوان 

الرئيس املدير العام لشركة  طارق بن حيمد
 "سوتوميس"

 22املؤرخ يف 1428األمر عدد 
 2004جوان 

الرئيس املدير العام للشركة  حممد الكعلي
 التونسية العاملية للتجارة

 22املؤرخ يف 1428األمر عدد 
 2004جوان 

تنفيدي باالحتاد الكتب املعضو  محودة امليساوي
 الوطين للفالحة والصيد البحري

 12املؤرخ يف 1705األمر عدد 
 2006جوان 
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  :األعضاء ذوي الكفاءة يف امليدان االقتصادي -5

 تاريخ التعيني الصفة اإلسم و اللقب

املؤرخ يف 1705األمر عدد  لمجمع الكميائيلعام الدير املرئيس ال  رضا التوتييت
 2006جوان  12

املؤرخ يف 1705األمر عدد  مدير املدرسة العليا للعلوم االقتصادية حممود الزواوي
 2006جوان  12

  :اإلطارات املكلّفة بالتحقيق  -6

  :املقـرر العـام  - أ   

  
 تاريـخ التعييـن الرتبــة اإلسم و اللقب

  مستشار املصاحل العمومية أنور الزمريل

 

املؤرخ يف  459األمر عدد 
 2000فيفري  21

  : املقـــررون - ب  

 تاريـخ التعييـن الرتبــة اإلسم و اللقب

  مستشار املصاحل العمومية حممود بن مامية
 

  املؤرخ يف 482األمر عدد 
 1997مارس  5 

  مستشار املصاحل العمومية اج قاسماحلرضا 
 

  املؤرخ يف  553األمر عدد 
 2005مارس  3

  العمومية مستشار املصاحل كوثر الشايب
 

املؤرخ  2509األمر عدد 
  2003ديسمرب  9يف 
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  متصرف مستشار مجال الدين العوادي
 

املؤرخ  3073األمر عدد 
 2002نوفمرب  28يف 

  متصرف  فاطمة األمني
 

  املؤرخ يف  483األمر عدد 
 1997مارس  5

  مستشار املصاحل العمومية بثينة األديب
 

املؤرخ  1108األمر عدد 
 2006 أفريل 19يف 

  رئيس خمرب رئيس عبد اهللا الصغري
 

  املؤرخ يف  552األمر عدد 
 2005مارس  3

  
 

  

  

  

  

  




