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إنّ عراقة التجربة التونسية يف جمال قانون وسياسة املنافسة أصبحت 
حقيقة متأكّدة، وتشهد ا تقارير اهليئات الدولية ذات العالقة وإشادا 

عناصر احلياد والكفاءة املستمرة مبا حتقّق لس املنافسة التونسي من 
والتوازن يف تطبيق أحدث ما متّ التوصل إليه من مبادئ وقواعد مع حسن 

  .توظيفها مبا يتماشى مع واقع االقتصاد الوطين واملتغيرات العاملية
ويعترب ذلك النجاح مثرة طبيعية هود السلط العمومية اليت مل تأل 

مع إعطائه كافّة مقومات اإلستقاللية كما جهدا لدعم الس بشريا وماديا 
وفّرت ألعضائه إطارا مالئما للتعاون مع نظرائهم يف أعرق هيئات املنافسة 

كما وسعت الدولة من خالل . يف العامل وتبادل التجارب واخلربات معهم
 1991جويلية 29املؤرخ يف  1991لسنة  64التنقيحات املتعاقبة للقانون عدد 

ق باملنافسة واألسعار من جماالت تعهد الس يف فرعي نشاطه واملتعلّ
القضائي واالستشاري وعززت دوره حني جعلت استشارته وجوبية 
خبصوص سائر مشاريع النصوص الترتيبية ذات األثر احملتمل على املنافسة 

  .ومكّنته من حق التعهد التلقائي باملمارسات املخلّة باملنافسة
أنّ ما تقدم ينطق حبرص السلط العمومية على كفالة االحترام كما  

الواجب ملبادئ املنافسة باعتبارها صمام األمان ملا يتم حنته من سياسات 
إقتصادية ودليل الدولة الساطع على استقرار خيارها على منط إقتصاد 

مناخ السوق سبيال لتنمية اخلريات واالستفادة العادلة منها مع تعزيز 
اإلستثمار يف بالدنا وإعطائها مفعوال حمفّزا لإلستثمار الوطين وجاذبا بشدة 
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ل سيادة . لإلستثمار األجنيبية هذا املسعى تفضولعلّ خري دليل على جد
رئيس اجلمهورية، مبناسبة اطّالعه على التقرير السنوي الثّاين عشر املتعلّق 

ة، باإلذن بأن تعرض على الس مجيع بنشاط جملس املنافسة للسنة املنقضي
كراسات الشروط اليت يرجع تاريخ صدورها إىل وقت سابق إلقرار 

ويهدف هذا . استشارته الوجوبية بذلك الصنف من األعمال القانونية
اإلجراء إىل توحيد النصوص املتعلّقة بأوجه مباشرة األنشطة اإلقتصادية 

عليها وإزالة احلواجز اإلدارية اليت تنال من  وتعميم مبدإ الرقابة الالّحقة
  .مبدإ حرية الصناعة والتجارة

وبتظافر تلك العوامل مع اجلهد الدؤوب لنشر ثقافة املنافسة الذي متّ 
القيام به بالتعاون مع مصاحل وزارة التجارة والصناعات التقليدية تسنى 

ات القضائية واإلستشارية احلفاظ على معدالت حمترمة للحسم يف امللفّ
  .املعروضة على الس مع اإلبقاء على وترية عالية لورود امللفّات عليه

وبالرجوع إىل أدبيات املنافسة وإىل ما رسخ يف مواقف وكتابات أكرب  
اخلرباء واملختصني يف العامل ضمن هذا اال، فإنّ تفعيل املنافسة واستحداث 

ها ينعكس إجيابا على نسق التنمية ووترية إحداث النظم الناجعة حلمايت
املؤسسات ومواطن الشغل كما يزيد من معدل الدخل الفردي ويدعم 
القدرة الشرائية للمستهلك ويزيد من فرصه للحصول على أعلى جودة 

كما أنّ اإلحتكام للمنافسة يزيد من مناعة اإلقتصاد . ممكنة وبأفضل األسعار
دعم تحسني إنتاجيتها وبالتايل من حافز للمؤسسات لبفعل ما خيلقه 

تنافسيتها من خالل تطوير البحث وجتديد أساليب التسويق وتبين نظم 
  .التصرف األكثر حداثة
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ويضاف إىل ذلك أنّ املنافسة أصبحت مطلبا أكيدا خللق بيئة جاذبة 
املوارد لإلستثمار األجنيب وخاصة بالنسبة للبلدان اليت تشكو من نقص 

وضمن هذا السياق يتآزر اجلهد الذي تبذله الدولة إلعالء شأن . الطّبيعية
املنافسة مع التسارع احلثيث لنسق اإلصالحات التشريعية اليت تناولت 
البيئة العامة لألعمال بتونس واليت جتسدت خاصة يف صدور قانون حفز 

التجارية وجملّة التأمني وتنقيح املبادرة اإلقتصادية ومراجعة جملّة الشركات 
  . األمر املنظّم للصفقات العمومية

علما وأنّ تساند التشريعات واإلصالحات على النحو املذكور ليس 
باألمر اجلديد على بالدنا ذلك أنّ جانبا وفريا مما تنعم به من قدرات 

العمومية تنافسية هو مثرة اإلصالحات العميقة اليت أقدمت عليها السلط 
ليت أفرزت آنذاك حترير األسعار منذ مطلع تسعينات القرن املاضي وا

مراجعة قانون الصرف والتجارة اخلارجية والتفكيك التدرجيي للقيود و
كما مشلت تلك املبادرات إبرام اتفاق . اجلمركية وإقرار مبدإ حرية التوريد

ام عديد االتفاقيات اخلاصة شراكة مع االتحاد األورويب عالوة على إبر
بإنشاء مناطق إقليمية للتبادل التجاري احلر تنفيذا لإللتزامات احملمولة على 

  .تونس باعتبارها عضوا يف منظّمة التجارة العاملية
وضمن تلك املنظومة يربز دور جملس املنافسة باعتباره أداة الدولة 

كما أنّ مباشرة . دع اإلخالالت االفعالة يف محاية توازنات األسواق ور
نظرة شاملة  توخيذلك الدور على الوجه األكمل تقتضي من الس 

تراوح يف اآلن ذاته بني األخذ بأحدث القواعد والتقنيات اليت يتم التوصل 
 عي إىل جعلها متالئمة مع الواقع اإلقتصاديإليها يف جماالت عمله مع الس
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املة اليت تأخذ بتالزم البعدين اإلقتصادي للبالد واملقاربة التة الشونسي
  .واإلجتماعي وكون رفاه املواطن هو املطمح األمسى ألي جهد يتم القيام به

وال يفوت املتمعن يف القرارات واآلراء الصادرة عن الس خالل سنة 
أن يتلمح آثارا واضحة لذلك التمشي واجتهادا قصد تطويع مبادئ  2008

وضمن هذا اإلطار توصل الس . نافسة خلدمة أهداف التنمية الوطنيةامل
مبناسبة نظره يف إحدى القضايا إىل تبني تصور جديد ملفهوم التبعية 
اإلقتصادية حني مل جيد سبيال غري ذلك حلماية مؤسسة توزيع وطنية من 

ل إبرام صفقة تعسف دار نشر أجنبية ورغبتها يف فرض إرادا عليها وتعطي
  .عمومية موضوعها التزود بكتب ومنشورات موجهة إىل األطفال

كما يدخل ضمن نفس اإلطار سعي الس إىل تبني سياسة حازمة إزاء 
املؤسسات اليت تتهاون حبق املشتري العمومي يف اإلستفادة من املنافسة 

ى للحصول على أنسب العروض أو اليت تسعى إىل بسط هيمنتها عل
أصناف من الصفقات العمومية واحلصول على املال العام خبالف ما يقتضيه 

  .القانون
ومن جهة أخرى فإنّ أمهّية الوظيفة اإلستشارية لس املنافسة تكمن 

ذلك . يف أنها تساعد على حتقيق نفس الغاية املذكورة ولكن بطريقة وقائية
استباق مشاكل املنافسة وتوقّع  أنّ اهتمام الس ينصب يف هذه احلالة على

الصعوبات اليت ميكن للنص املعروض على نظره أن يثريها من حيث 
وضمن هذا اإلطار يلعب جملس املنافسة دورا هاما يف جمال حترير . التطبيق

األنشطة اإلقتصادية ودعم املبادرة الفردية، وذلك من خالل حرصه على 
رواسب نظام الترخيص اإلداري ختليص مشاريع كراس الشروط من 

وإكساء أحكامها بالشفافية والدقّة الالّزمتني لدفع االستثمار وضمان تكافئ 
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كما تكمن أمهّية الدور . فرص اإلقبال على بعض املشاريع اإلقتصادية
االستشاري لس املنافسة يف أنه يدرأ عن سائر النصوص الترتيبية األخرى 

مع القانون باعتبار أنّ مبدأ حرية املنافسة حيتلّ يف بالدنا  عيب عدم التطابق
 عن عدم مراعاته تصيري القرار اإلداري ه ينجرللقانون وأن مرتلة املبدإ العام

  .الصادر خبالف ما يقتضيه عرضة للطّعن فيه باإللغاء أمام احملكمة اإلدارية
  

املنافسة هو التغيري الكبري ولعلّ ما يزيد من دقّة املهام املوكولة لس 
يف هيكلة األسواق واحتداد املنافسة يف بعضها مبا ينبئ باحتمال وجود 
ممارسات تنال من حقوق بعض األطراف يف الدخول إليها أو املمارسة احلرة 

  . فيها
من ذلك أنّ تطور جتارة التوزيع احلديثة وتزايد اإلقبال على املساحات 

إن كان ينطوي على فوائد كبرية للمستهلك من خالل التجارية الكربى و
اتساع هامش اإلختيار واخنفاض األسعار واتسام عملية التسوق مبتعة ال 
نظري هلا يف منافذ البيع التقليدية، إالّ أنه يف مقابل ذلك يضع على كاهل 

لبيع املزودين حتديات مغايرة ويضعهم يف مركز تبعية إقتصادية إزاء قوة ا
وهذه التبعية وإن كانت ال . املتعاظمة الراجعة للمساحات التجارية الكربى

تشكّل يف حد ذاا خمالفة لقانون املنافسة، إالّ أنها حتتم اإلنتباه حلركية جتارة 
التوزيع احلديثة خاصة وأنّ أي تطور هلا ال يتم إالّ من خالل التوسع على 

ت الطّاقة التشغيلية العالية واألثر اإلجتماعي الذي ال حساب جتارة احلي ذا
  .خيفى

كما أنّ إقبال عديد الشركات واملؤسسات املالية الكربى على 
اإلستثمار يف بالدنا حبكم ما توفّره من بيئة مالئمة واستقرار حمبذ أصبحت 
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جعة على تطرح ضرورة تناول بعض املسائل التقنية والقيود القانونية باملرا
حنو يسمح باعتماد أوسع  ألساليب التوزيع اليت تعتمدها أغلب املؤسسات 
املالكة للعالمات املعروفة واليت تكفل هلا متثيال بالسوق التونسية يالئم 
منتجاا ويتماشى مع خصائصها وحاجتها إىل توفّر شروط دنيا عند 

  .التوزيع
خالل السنوات املاضية يف  ويضاف إىل ذلك أنّ اجلهد الذي متّ بذله

سبيل نشر ثقافة املنافسة لدى األوساط اإلقتصادية وارتفاع وترية دخول 
املؤسسات األجنبية ذات العلم الواسع مببادئ املنافسة مع السمعة اليت 
باتت بالدنا تتمتع ا يف هذا اال، تنبئ بطرح مسائل مستجدة وتقتضي 

  .مستويات اإلملام ا والقدرة على معاجلتها اإلستعداد هلا مبا يكفي من
و بقدر ما يطرحه ذلك من حتديات أمام جملس املنافسة وباقي اجلهات 
املتدخلة يف هذا اال، إالّ أنه يعبر يف اآلن ذاته عن أنّ مستوى التطور 

كما أنّ طبيعة . الذي بلغته بالدنا هو الذي يتيح طرح تلك التساؤالت
اليت يكشف عنها التطبيق التونسي لقانون املنافسة، وعالوة على احللول 

دورها يف محاية السوق الوطنية ودعم آلياا، قد أصبحت منذ مدة مادة 
موضوع طلب من املؤسسات الدولية ملزيد االطّالع على خصائص التجربة 

نافسة يف بعض التونسية يف هذا املضمار، ومادة خصبة ترجع إليها هيئات امل
البلدان العربية لالستلهام منها واالستئناس ببعضها لفض ما يطرح عليها من 

  .إشكاليات
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 املفّ ثالثة وعشرون  منهاملفا  مخسنيو أربع ترسيم 2008شهدت سنة 
 .املفا استشاري وواحد وثالثون ملفات تعهد تلقائي ةأربعباعتبار   اقضائي

 2007من العدد املسجل سنة  أقلّ 2008ويالحظ أنّ عدد امللفات املسجلة سنة 
ويرجع ذلك يف جانب كبري منه إىل اخنفاض يف عدد امللفّات االستشارية الواردة 

سيط على الس باعتبار أنّ منظومة إصدار كراسات الشروط يف إطار تب
اإلجراءات وتسهيل انتصاب املستثمرين يف العديد من القطاعات شارفت على 

 عقد جملس املنافسة خالل نفس السنة يآته القضائيةكما . االستكمال
 مخسة وستني جلسةامة والدوائر القضائية ـستشارية املتمثلة يف اجللسة العالوا

  السنوات األخريةتطور نشاط الس خالل  اجلدول التايل ويبين
األخرية الستةتطور نشاط الس خالل السنوات : 1اجلدول 

200320042005  200620072008  

I - لة243443757854امللفات املسج  

  الدعاوى-
ملفات التعهد التلقائي-

9  

-

19  

-

33  

-

22  

3

30  

4

19  

4  
  151510504431االستشارات   -     

II – 343352737465اجللسات

III – 262735687450و اآلراء  القرارات  

  القرارات-
التلقائيقرارات التعهد -

11  
-

10  
-

24  
-

20  
3

22  
4

21  
4  

  151711454825اآلراء -     
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لس رساملفّ تسعة عشرم بكتابة اوأربعة ا قضائي ملفات تعهد تلقائي 
إحدى وعشرين دعوى  البت يفاملنافسة لس  تانالقضائي تانتولّت الدائرو

  .2008ملفات تعهد تلقائي خالل سنة  وأربعة
 اليت املسجلة وعدد القضايا  عدد القضايا التايل تطور ن الرسم البياينويبي

  :2008 إىل غاية سنة 2003وقع البت فيها خالل الفترة املمتدة من سنة 

يف ارتفاع إالّ  عدد الدعاوى نه لئن كانيستنتج من الرسم البياين أعاله أو
أنّ نسق هذا االرتفاع غري مستقر من سنة إىل أخرى ذلك أنّ عدد امللفات 

إىل غاية سنة  2003القضائية املسجلة سجل منوا خالل الفترة املمتدة من سنة 
مث االخنفاض  2007واالرتفاع ثانية سنة  2006اض سنة ليعود إىل اإلخنف 2005
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من ناحية أخرى يالحظ أنّ عدد القرارات الصادرة عن  .2008من جديد سنة 
رغم تطوره أقل من عدد امللفات املسجلة مما يستخلص منه وجود  الس بقي

  .خمزون يتمثّل يف  امللفّات القضائية يف طور التحقيق
 58بلغ  2008أنّ العدد اجلملي للملفّات القضائية لسنة وجتدر اإلشارة إىل 

ملفّا قضائيا  35ملفّا باعتبار خمزون امللفّات املسجل يف بداية السنة والذي بلغ 
  .2007أما البقية فهي ملفّات سجلت سنة  2006ملفّات تعود إىل سنة  9منها 

 31بتاريخ  القضايابلغ خمزون قد وباعتبار ما متّ البت فيه من قضايا ف
متّ  املفّ 12و 2006ملفّات تعود إىل سنة  4ملفّا منها   37 ،2008 ديسمرب

  . 2008سجلت سنة  تتعلّق بقضايا هي ملفّاتفالبقية أما  2007سنة ترسيمها 
املدة اليت يستغرقها البت يف القضايا وجتدر املالحظة يف هذا الصدد أنّ  

باختالف طبيعة املمارسة املخلّة باملنافسة املثارة  ختتلف من ملف قضائي إىل آخر
كما أن تشعب  وباعتبار مدى توفّر معطيات دقيقة وواضحة عن السوق املرجعية

القضايا وضرورة متكني األطراف من ممارسة حقّهم يف الدفاع عن مصاحلهم 
تراوح وميكن التقليص يف هذه املدة اليت ت أطول جيعل آجال البت يف بعض امللفات

للمجلس بنك معلومات يتضمن معطيات  مىت توفّر بني مثانية أشهر والسنة
كما أنّ مدة  وإحصائيات حمينة ودقيقة عن وضعية املؤسسات املتعاملة بالسوق

الفصل يف القضايا مدعوة مبدئيا إىل التقلّص أكثر مع تقدم إجناز الربنامج 
  .2008قة باملقررين والذي بدأ تنفيذه منذ سنة اخلماسي لالنتدابات اجلديدة املتعلّ

جلهة املخول هلا رفع حسب املصدر أي ا املسجلة ات القضائيةتتوزع امللفّو
 1991لسنة  64من القانون عدد  11املنصوص عليها بالفصل الدعـاوى و

على النحو املبين املتعلق باملنافسة واألسعار و 1991جويلية  29املؤرخ يف 
  :التايلباجلدول 
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 2008مصدر امللفات املسجلّة سنة وعدد : 2جلدول ا

  15قتصاديةالاملؤسسات ا 

  4الوزير املكلف بالتجارة

  4  التعهد التلقائي

باجلدول أعاله  املبينةخالل توزيع الدعاوى حسب املصدر والحظ من يو
املؤسسات  وه 2008سنة املرفوعة خالل عاوى للد ياملصدر الرئيس أنّ
ف بالتجارة بنسبة يليها الوزير املكلّ يف املائة 65حوايل  بنسبة قدرها قتصاديةاال

.يف املائة 17 حوايل قدرها
 لها القانون لرفع الدة اجلهات اليت أها بقيواملتمثلة يف اهليئات  ىعاوأم

خالل مل ترفع  املهنية واجلماعات العمومية ومنظمة الدفاع عن املستهلك فهي
أية قضية وهو ما يفرض على الس مزيد اجلهد يف جمال نشر ثقافة  2008سنة 

املنافسة لدى هذه األطراف حىت تقوم بالدور املنوط بعهدا والرامي إىل احملافظة 
  .عام االقتصاديعلى النظام ال

من ناحية أخرى بلغ عدد ملفات التعهد التلقائي اليت بادر الس بفتحها 
   .2007أربعة ملفات وهو نفس العدد املسجل سنة  2008سنة 

وفيما يتعلّق بتوزيع القضايا حسب خمتلف القطاعات االقتصادية فقد 
يب األسد ضرورة اتضح بالتمعن يف خمتلف امللفات أنّ قطاع اخلدمات حيتلّ نص

يف حني نال قطاع  %61أنّ النسبة اليت حيتلها هذا القطاع كانت يف حدود 
  .%13يليه قطاع الصناعة بنسبة  %26التجارة نسبة 

يبين اجلدول التايل توزيع الدعاوى املرسمة خالل الفترة املمتدة من سنة و
  :الذي نشب بشأنه الرتاع االقتصاديحسب القطاع  2008إىل غاية سنة  2003
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  حسب القطاع توزيع امللفات القضائية: 3اجلدول 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  القطاع

  3  7  10  6  3  5  الصناعي

  6  10  5  9  3  1  التجاري

  14  13  10  18  13  3  اخلدمات

  23  30  25  33  19  9  اموع

بتعدد القضايا من ناحية أخرى اتضح أنه لئن اتسمت السنوات الفارطة 
اليت أعلن فيها الس عدم اختصاصه بالنظر يف الرتاع املعروض عليه فإنّ نسبة 
القضايا اليت تطرق فيها إىل أصل النزاع يف تطور مستمر وهو عنصر إجيايب يثبت 
بصفة واضحة أنّ املتقاضني أصبحوا أكثر إملاما مبرجع نظر جملس املنافسة 

  .مهوباإلجراءات املتبعة أما
من اخلوض يف أصل النزاع   الس يف تسع قضايا متكّنويف هذا اإلطار 

مثلما  من مجلة إحدى وعشرين دعوى مت البت فيها باإلدانةثالثة منها  انتهت
:باجلدول التايل على النحو املبينذلك و

  امللفات القضائية اليت بت فيها: 4جلدول ا

  املرجعيةالسوق   عدد القضية  املنطوق

  صفقة عمومية إلنتاج الطّاقة الكهربائية  61128  
أدوات (إقصاء من طلب عروض للمشاركة يف صفقات عمومية   71146  عدم االختصاص

  )قيس خزانات احملروقات
  معاليم حترير الصكوك اخلاضعة للترسيم بالسجلّ العقاري  71148  
تعيري (عمومية إقصاء من طلب عروض للمشاركة يف صفقات   81160  

  )أدوات قيس كهربائية
  توزيع مصنوعات من اآلالت الناسخة  71147  رفض الدعوى شكال
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  )سوق املالبس اجلاهزة(إخالل بالتزامات تعاقدية بني طرفني   61112  
  إنتاج أواين خزفية  61113  

  إنتاج أواين خزفية  61118  ختلّي العارضة عن الدعوى
  اآلجروحدات إنتاج   61119  
  سوق اإلشهار على القنوات التلفزية  71129  
  قطاع االتصاالت  71152  
  توزيع األدوية باجلملة  71130  
  توزيع مادة اإلمسنت  71131  

  قطاع االتصاالت  71145  رفض الدعوى أصال
  سوق تصميم مواقع الواب  71149  
  سوق تصميم مواقع الواب  71150  
  قطاع االتصاالت  71151  
  سوق التوزيع والنشر  71135  

  نشاط توزيع آالت النسخ وأجهزة الفاكس  71141  اإلدانة
عروض جماملة يف الصفقات العمومية لتزويد املؤسسات العمومية   81159  

  باللّحوم احلمراء
  نشاط مزود خدمات األنترنت  71140  طرح القضية

لس خالل سنة أما بالنسبة إىل ملفات التعه2008د التلقائي فقد نظر ا 
من القانون ) جديد( 11ملفات وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  ةيف أربع
واملتعلق باملنافسة واألسعار،  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64عدد 

  :مثلما هو مبين باجلدول التايل وذلك 

  السوق املعنية  عدد القضية  املنطوق
قطاع أحواض االستحمام املستعملة يف  -  808  

  جتهيز غرف االستحمام
سوق النفاذ إىل شبكة األنترنت عن طريق  -  809  عدم التعهد تلقائيا

  اخلطوط الرقمية الالّمتوازية املوجهة للعموم
  سوق اإلشهار اإلذاعي والتلفزي-  810  
  قطاع اخلدمات املساعدة اجلنائزية-  811  
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الس خالل  الدعاوى املرفوعة أمام مآليربز الرسم البياين التايل كما 
 ات وقع النظر فيها يف األصلملفّ من 2008إىل سنة  2003الفترة املمتدة من سنة 

ويتضح من هذا الرسم البياين . وتلك اليت حكم فيها بالرفض لعدم االختصاص
رفوضة لعدم االختصاص خالل مثلما سبق التعرض إليه اخنفاض عدد القضايا امل

  .2007مقارنة بسنة  2008سنة 

  
 نسبة  2008سنة  خالل امللفات اليت وقع النظر فيها يف األصلبلغت هذا و

  االختصاصات املرفوضة لعدم امللفّبلغت نسبة من جمموع القضايا يف حني  43%
  .2007يف سنة  %41مقابل  فقط 19%

ملفا متّ البت فيها وهو ما  23أما اإلدانات فقد بلغ عددها أربعة من مجلة 
من القضايا املفصولة علما وأنّ هذه النسبة تتوافق مع ما هو  %20ميثّل حوايل 

  .معمول به يف اهليئات األجنبية املماثلة الناشطة يف جمال املنافسة
 قبلإدانتها من متّت ويبين اجلدول التايل املمارسات املخلة باملنافسة اليت 

إفراط : حسب التصنيف النموذجي التايلوذلك  2008جملس املنافسة خالل سنة 
يف استغالل مركز هيمنة، إفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية، االتفاق 

  .واألسعار مفرطة االخنفاض
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  0  ل مركز هيمنةإفراط يف استغال
  2  إفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية

  1  االتفاق
  1  األسعار مفرطة االخنفاض

تعلّقت  2008ويف هذا اإلطار قد تفيد اإلشارة إىل أنّ أهم خطية سنة 
مبجال الصفقات العمومية ذلك أنه تبين وللسنة الثانية على التوايل أن الس 
حريص على أن تتسم املعامالت مع املشتري العمومي بالشفافية التامة وبتفعيل 
املنافسة السليمة دون إتاحة الفرصة للمتعاملني مع اإلدارة للعبث باألموال 

ويف هذا اإلطار متّت إدانة . بعاد املنافسنيالعمومية عرب تقاسم األسواق أو إ
مؤسسة اقتصادية مبناسبة فوزها بصفقة عمومية لتزويد املؤسسات العمومية بوالية 
القصرين باللّحوم ذلك أنه يتبين من التحقيق أنّ املؤسسة املذكورة تلجأ دف 

قدمي عروض إنفرادها بالسوق املرجعية املعنية وفرض سيطرا عليها إما إىل ت
  .تغطية أو إىل تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض مما ساهم يف عدم توازن السوق

هذا وقد بلغت مجلة اخلطايا اليت سلطها الس على املؤسسات  
علما وأنّ هذه املبالغ وإن . ألف دينار 85قدره ما  2008خالل سنة االقتصادية 

كانت ال تتميز بنفس مستوى ارتفاع الغرامات اليت حتكم ا هيئات شبيهة يف 
جمال املنافسة، إالّ أنّ ذلك يعود إىل األمهّية اليت يوليها يف البلدان اليت سبقتنا 

لصادرة عنه الس لدوره التثقيفي والبيداغوجي من خالل ما تتضمنه القرارات ا
من مبادئ، حبيث أنّ التشدد عند عقاب املؤسسات املخالفة ليس من أولويات 

  . عفاء من اخلطيةإلالس بدليل اكتفائه يف بعض القضايا بإقرار اإلدانة مع ا
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لسنة  60تدعم الدور االستشاري لس املنافسة بصدور القانون عدد 
املؤهلة لطلب  الذي وسع من دائرة اجلهات 2005جويلية  18املؤرخ يف  2005

  .أضاف حاالت جديدة من االستشارات الوجوبيةاستشارة الس و
من ) جديد(لت أحكام الفصل التاسع ، خواالختيارية لالستشاراتبالنسبة و

علق باملنافسة واملت 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد 
 جملس املنافسة حول مشاريع ريأن يستشبف بالتجارة، واألسعار للوزير املكلّ
  .باملنافسة عالقةاملسائل اليت هلا  كلّ حولالنصوص التشريعية و

 مات املهنية والنقابية وهيئات املستهلكنيلمنظّلالفصل املذكور  خولكما 
ف الوزير املكلّ بواسطة وغرف الصناعة والتجارة القائمة بصفة قانونية

واهليئات التعديلية القطاعية بصفة مباشرة، استشارة الس يف  ارةــبالتج
  .املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة

 مبادرة علىاليت ينظر فيها الس  االختيارية االستشاراتيتوقّف حجم و
للتقاضي أمام وهي نفس اجلهات املؤهلة  ،ذلك احلقاجلهات اليت منحها القانون 

  .االقتصادية واجلماعات احملليةاملؤسسات  باستثناءالس، 
لسنة  60، فقد أضاف القانون عدد الوجوبية الستشاراتبالنسبة لأما   

من قانون املنافسة واألسعار صورة أخرى من ) جديد( 9للفصل  2005
منه على أنّ  3االستشارات 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 
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 370وقد صدر األمر عدد  .تضع قيودا من شأا أن تعرقل الدخول إىل السوق
تعلق بضبط إجراءات وصيغ وامل 2006فيفري  3 املؤرخ يف 2006لسنة 

  .االستشارة الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية
، مبوجب التعديل عمليات التركيز االقتصاديكما أصبح الترخيص يف     

األخري لقانون املنافسة واألسعار املذكور آنفا، خاضعا إلجراء االستشارة 
.طلب هذا الرأي اختيارياالوجوبية لس املنافسة، بعد أن كان 

فاقات واملمارسات اليت اإلتوعالوة على ذلك فقد متّ اإلبقاء على إخضاع     
منافع على املستعمل ةقتصادياو ةتقني ةضرور متثّل باملنافسة لكنها متس إىل نيوتدر ،

  .ترخيص الوزير املكلّف بالتجارة بعد استشارة جملس املنافسة وجوبا
فإن  ةختياريإومهما كانت طبيعة االستشارة وجوبية أم ويف كل احلاالت     

لس غري ملزم وال يقيد اجلهة اليت طلبتهالرأي الذي يبديه ا .  
امللفات عدد تطور العمل االستشاري استنادا إىل ن الرسم البياين املوايل يبيو

من  األخرية سنواتاخلمس  عدد اآلراء اليت أبداها جملس املنافسة خاللاملسجلة و
  :  2008إىل سنة   2003سنة 
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ن من الرسم البياين أعاله أنعدد ارتفع  2006ه انطالقا من سنة ويتبي
 2006لسنة  370االستشارات بصفة جوهرية وذلك نظرا إىل صدور األمر عدد 

واملتعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية  2006فيفري  3املؤرخ يف 
كما يربز من خالل الرسم . لس املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية 

 البياين تقارب كبري بني عدد االستشارات الواردة على الس وعدد اآلراء
 الصادرة يف شأا وغياب خمزون يتم تناقله من سنة إىل أخرى ويعزى ذلك إىل

لبعض امللفات االستشارية من جهة، وإىل املدة اليت تستغرقها  الطّابع االستعجايل
  . دراسة ملف استشاري واليت هي يف حدود الشهرين من جهة ثانية

يستنتج منه وويكشف اجلدول التايل تـوزيع اآلراء حسب املوضـوع، 
باعتبار كراسات الشروط مل تعد تشكّل اجلانب األكرب من االستشارات أن 

 .اقتراب استكمال منظومة تبسيط اإلجراءات اإلدارية اليت اعتمدا الدولة

200320042005200620072008

5127138و الترتیبّیةالنصوص التشریعّیة 

231322716كراسات الشروط

-33-22مشاریع التركیز االقتصادي

----11طلبات العروض

-52213عملّیةإشكالیات قانونّیة و

221---6اتفاقات على معنى الفصل 

---86-الدراسات

151711454825المجموع
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شهد غيابا  2008وجتدر اإلشارة إىل أنّ اجلانب االستشاري لسنة 
لالستشارات املتعلّقة بعمليات التركيز، إالّ انّ ذلك ال جيب أن حيجب الوجود 

ذلك أن استشارة الس ال تكون وجوبية إالّ مىت  الفعلي ملثل هذه العمليات
من السوق املرجعية أو  %30جتاوز نصيب املؤسسات موضوع التركيز نسبة 

وهو ما يعين أنّ الس ال يبسط . مليون دينار 20مىت جتاوز إمجايل رقم معامالا 
رقابته إالّ على عمليات التركيز اهلامة واليت من شأا أن حتدث أثارا بالسوق 

، كما متيزت نفس السنة بتضاعف عدد االستشارات املتعلّقة بالنصوص املعنية
  . 2007الترتيبية مقارنة بسنة 
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أسوة بسابقاا بتنوع وثراء املادة النزاعية املعروضة على  2008متيزت سنة 
طبيعة من حيث نظر الس، سواء من حيث القطاعات املشمولة ا أو 

إجرائية على قدر من املمارسات املثارة فيها أو من خالل ما طرحته من مسائل 
وهو ما تطلّب من الس ترسيخ جانب من فقه قضائه السابق واالجتهاد . األمهّية

  .يف اجلواب على املسائل اليت عرضت عليه ألول مرة

ينطق بنجاح لوإنّ تنوع املسائل املعروضة على النظر القضائي للمجلس 
 سبيل نشر ثقافة املنافسة السياسة اليت عكفت عليها اجلهات ذات العالقة يف

وبيان مزايا االحتكام ملبادئها وترسيخ الوعي بضرورة التقيد الصارم ا لدى 
املؤسسات االقتصادية واهلياكل اإلدارية املكلّفة بالسهر على توازن األسواق 

  .وشفافية املعامالت االقتصادية

قضايا املرفوعة إىل كما كان لتلك السياسة بالغ األثر يف تقليص عدد ال
جملس املنافسة دون أن يكون خمتصا ا واليت مل تتجاوز خالل هذه السنة نسبة 

فقط من مجلة القضايا احملكوم فيها، حبيث بات يلحظ لدى املؤسسات  19%
االقتصادية إملام أكرب باحلدود الفاصلة بني النظر املخول لس املنافسة 

كما أصبحت التقارير املرفوعة . من اهلياكل القضائيةختصاص الراجع لغريه واإل
إىل الس من أطراف املنازعات أو من ينوم يف اخلصام متميزة يف جانب كبري 

  .جراءات لديهمنها بدراية أكرب خبصوصيات نزاعات املنافسة وإملام أفضل بسري اإل

ة املعروضة على ازاعية النلة، فإنّ املاد2008لس خالل سنة ويف احملص 
هتمام إىل زوايا جديدة من نظره مثل تقدير آجال كانت مفيدة لغاية توجيه اإل
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املنافسة وكيفية التعامل مع سقوط احلق يف القيام خبصوص املمارسات املخلّة ب
جراءات القاطعة لذلك األجل سواء تعلّقت بقضايا يتم نشرها لدى حماكم اإل

ليت تتوالّها مصاحل األحباث االقتصادية التابعة لوزارة أخرى أو بإجراءات البحث ا
كما واصل الس تعقّب املمارسات املقترفة . التجارة والصناعات التقليدية

مبناسبة املشاركة يف الصفقات العمومية واليت تنال من حق املشتري العمومي يف 
 تلك سة بني أصحابستفادة املثلى من املنافعروض واإلاحلصول على أحسن ال

 2008ومن جهة أخرى كانت إحدى القضايا احملكوم فيها خالل سنة . العروض
قتصادية املشمولة بوصف حالة التبعية اإلمناسبة للمجلس لتوسيع دائرة احلاالت 

وذلك يف سبيل التأقلم مع األوضاع املستجدة وتوفري احلماية الالّزمة للمؤسسات 
  .االقتصادية الوطنية

وإمجاال ميكن القول أنّ التمعن يف القضايا اليت خاض الس يف أصلها 
  :يثري أربع مالحظات 2008خالل سنة 

ا خالفا للسنة الفارطة اليت متيزت بوفرة القضايا اليت كان موضوعه -
 2008خنفاض، فقد اكتفى الس خالل سنة متعلّقا بتطبيق أسعار مفرطة اإل

ا هذا الصنف من املمارسات مبناسبة سعي أحد املزودين إىل بقضية واحدة أثري فيه
بسط هيمنته على سوق تزويد املؤسسات العمومية لوالية القصرين باللّحوم 

  . .احلمراء
مل تعرض على نظر الس أي قضية ختص إتفاقا حصريا مربما دون  -

  . احلصول على موافقة الوزير املكلّف بالتجارة
- د اة وحاالت منافسة غري إلس بقضايا تتعلّق مبخالفات تعهقتصادي

ولئن أقر الس مبدئيا إختصاصه بالنظر فيها ، إالّ انه رفضها مجيعا ألنّ . نزيهة
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حجم العمليات املشتكى منها كان يف كلّ مرة من الضآلة مبا جعلها عدمية التأثري 
  . وعلى توازا العام على حرية املنافسة يف السوق املرجعية 

قضى الس بإدانة األطراف املدعى عليها يف ثالث قضايا، وبىن حكمه  -
قتصادية، يف حني أسس إيف قضيتني على أساس اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية 
ستني مها تطبيق األسعار حكمه باإلدانة يف القضية الثّالثة على أساس توفّر ممار

  .   والتواطؤ مع الغري لتقدمي عروض جماملة يف إطار صفقة عمومية خنفاضمفرطة اإل
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مسألة اختصاصه  2008ختتلف القضايا اليت تناول فيها الس خالل سنة   

.  عن تلك اليت تعود اخلوض فيها خبصوص هذه املسألة خالل السنوات السابقة
مبمارسات عدمية التأثري على املنافسة حالة ذلك أنه مل يتعهد خالل هذه السنة 

كوا تتعلّق مبحض نزاعات أطراف خاصة م حاالت املنافسة غري النزيهة 
ومبعىن آخر فإنّ الس مل . املخالفات االقتصادية املختلفةوتقليد عالمات الصنع و

يكن يف حاجة إىل مزيد تفصيل القول يف معايري متييز اختصاصه عن ذلك الراجع 
وقد يفسر ذلك ببداية جين مثرات اجلهد الدؤوب الذي متّ بذله . للمحاكم العدلية

لدى املؤسسات االقتصادية طوال السنوات املاضية يف سبيل نشر ثقافة املنافسة 
واهلياكل  اليت ترعى مصاحلها وإبراز خصائص الدور الراجع لس املنافسة يف 
محاية آليات السوق وما يقتضيه من قصر نظره على املمارسات املخلّة باملنافسة 

  . دون سواها
فيها ا لس ويف املقابل فإنّ املسائل املتعلّقة باالختصاص احلكمي واليت بت

تظهر احلاجة لتركيز االهتمام على زاوية أخرى من جماالت  2008خالل سنة 
نظره واليت تتقاطع مع االختصاص الراجع ألجهزة القضاء اإلداري وذلك خاصة 
عندما يتعلّق األمر باألعمال القانونية الصادرة عن أشخاص القانون العام حالة 

اآلمرة أو بغرض ضبط احتياجام عندما تدخلهم تنفيذا للنصوص التشريعية 
يكونون يف وضعية املشتري العمومي أو بغاية التصرف يف فروع من األمالك 

  .العمومية عندما يقدمون على استدراج العروض إلبرام عقود اللّزمات
علما وأنّ  احلاالت املذكورة آنفا ليست هي الصور الوحيدة اليت يستبعد فيها 
الس اختصاصه من املنازعات رغم تعلّقها باحلد من املنافسة بفعل السلط 
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العمومية، ذلك أنه ال يقر اختصاصه أيضا مىت كان االنتقاص املتمسك به 
ة أو التشريعيوص التةللمنافسة مصدره النصذكري . رتيبيلس إىل التوقد احتاج ا

  .  ذا املبدإ يف قضية كان موضوعها التماس مراجعة نص له مرتلة القانون
بصدور قرارات عن جملس املنافسة  2008وعالوة على ذلك، متيزت سنة 

تعرض فيها صراحة للحدود الفاصلة بني اختصاصه واختصاص اهليئة الوطنية 
رب حسم الس يف هذا األمر ذا أمهّية قصوى بالنظر إىل احتدام ويعت. لالتصاالت

املنافسة بني املشغلني الناشطني يف سوق خدمات اهلاتف اجلوال وقرب التحاق 
متدخل ثالث بالسوق املرجعية املذكورة مع ما يقتضيه ذلك من وجوب ختليص 

ملؤسسات العاملة مسألة االختصاص مما يكتنفها من الغموض حبكم عدم إملام ا
بالقطاع املذكور باجلهة املختصة باملمارسات املخلّة باملنافسة ذات التأثري على 
سوق االتصاالت وما لوحظ يف السنوات املاضية من توجهها بالقضايا املتعلّقة 
بتلك املمارسات إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت أو التوجه بشأا يف نفس الوقت 

  .املذكورة وإىل جملس املنافسة إىل اهليئة

المجلس ينظر في فصل اختصاصه عن االختصاص  -الفقرة األولى 
  :الراجع للمحكمة اإلدارية

ثالث قضايا يتعلّق موضوعها  2008عرضت على جملس املنافسة خالل سنة 
مبطالب ترمي إىل مقاضاة مؤسسات عمومية من أجل عزوفها عن التعاقد مع 

وهو ما رأت فيه هذه األطراف إخالال مببادئ املنافسة ونيال من أطراف بعينها 
ويف مجيع . حقّها يف احلصول على الصفقات العمومية أو إسناد  اللّزمات إليها

هذه القضايا انتهى الس إىل استبعاد اختصاصه مقرا بأنّ النظر يف املسائل اليت 
  .تثريها يعود إىل قاضي جتاوز السلطة
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اختصاص الس بالنظر يف صحة إجراءات إسناد الصفقات عدم  / 1
  :العمومية

 جويلية 17الصادر فيها قراره بتاريخ  71146تعهد الس يف القضية عدد 
بشكاية تقدمت ا املدعية طعنا يف طليب عروض صادرين عن الشركة  2008

بالكشف عن التسربات خبزانات احملروقات الوطنية لتوزيع البترول ويتعلّق األول 
 وقنواا باستعمال الطريقة الفوق صوتية يف حني خيص طلب العروض الثّاين 

  .توفري وتركيز جمموعات قيس السوائل مبحطّات توزيع البترول
وما كانت  املدعية تعيبه على املشتري العمومي هو إخالله بقواعد املنافسة    

من كراسي الشروط الفنية للصفقتني املشار إليهما بندا متييزيا  بسبب إدراجه بكلّ
 50يقتضي أنه ال حيق املشاركة فيهما إالّ للمؤسسات اليت أجنزت على األقلّ 

عملية قيس خزانات حمروقات لفائدة املؤسسة املدعى عليها خالل الفترة الفاصلة 
وأنّ املدعى عليها بررت إدراج  علما. وتاريخ فتح العروض 2002جانفي  1بني 

ذلك الشرط بوجوب إكتساب املشاركني يف طلب العروض خلربة عريضة يف 
امليدان بالنظر إىل الطّبيعة اخلصوصية واخلطرة للخدمات املطلوبة واليت تتمثّل يف 
معاينة وجود تسربات حمروقات من خزانات الوقود املتواجدة مبحطّات التوزيع 

ن ينجر عن ذلك من انعكاسات خطرة على مستوى السالمة وتلوث وما ميكن أ
  .املائدة املائية

ورغم أنّ النزاع يتعلّق يف قضية احلال بشرط إقصائي ميكن أن يشكّل 
حاجزا للدخول إىل السوق املرجعية اليت متثّلها كلّ واحدة من الصفقتني املشار 

مذكّرا مبا سار عليه عمله باطّراد من  األمر إليهما، إالّ أنّ الس رفض النظر يف
ال خيتص بالنظر يف صحة اإلجراءات اليت تتخذها الذوات العمومية  اعتبار أنه

إلسناد الصفقات العمومية باعتبار أن هذا الصنف من النزاعات يندرج ضمن 
  .اختصاص القاضي اإلداري املنتصب يف مادة قضاء جتاوز السلطة
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 مة لديه كما أقرة مرسة أخرى مشاجملس املنافسة نفس املوقف يف قضي
ويف . 2008جويلية  17وذلك مبوجب قراره الصادر بتاريخ  81160حتت عدد 

هذه القضية تظلّمت املدعية وهي شركة خمتصة يف حتقيق وتعيري آالت القيس  من 
عتراف الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليت دأبت على رفض االسلوك 

بشهادات التعيري املسلّمة من قبلها لفائدة املؤسسات الصناعية يف إطار صفقات 
التزويد بدعوى أنّ املخابر اليت تستغلّها غري معتمدة من قبل الس الوطين 

  . لالعتماد
وقد نشب النزاع بني الطّرفني حني طلبت الشركة التونسية للكهرباء 

االتصال مبصاحل الس الوطين لالعتماد قصد التأكد ة والغاز من الشركة املدعي
 20املؤرخ يف  1994لسنة  70من احترام قواعد االعتماد الواردة بالقانون عدد 

واملتعلّق بإحداث نظام وطين العتماد هيئات تقييم املطابقة باعتبار  1994جوان 
اعترافا رمسيا "نون سادســا  من ذلك القا - أنّ االعتماد ميثّل وفقا للفصل الثاين

من قبل السلطات املختصة بشأن كفاءة هيئة الشهادة باملطابقة أو هيئة املراقبة أو 
أو إعداد التقارير يف جمال ما  خمرب االختبار يسمح مبنح العالمات أو الشهادات

وقد بررت املدعى عليها سلوكها إزاء ". باالعتماد على استقصاء أو تقييمو
خمرب متحصل على شهادة اعتماد أجنبية، تتمسك ا عندما تتعامل مع املدعية بأنه

دوما بأخذ احليطة يف اعتماد الشهائد الصادرة عنه وذلك بتوجيهه إىل الس 
الوطين لالعتماد باعتباره اهليكل الوحيد املؤهل قانونا إلبرام االعتراف املتبادل مع 

.منها خمابر التعيريالدول األجنبية هليآت تقييم املطابقة و 
وجوابا على املسألة املعروضة عليه، انتهى الس إىل استبعاد اختصاصه ا     

  :مربرا موقفه من جهتني
أنّ املدعى عليها مارست صالحياا يف إطار احملافظة على جودة املنتوج   -

  .ضمن ما هو خمول هلا يف نطاق اإلجراءات املنظمة للصفقات العمومية
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جملس املنافسة ال خيتص بالنظر يف صحة اإلجراءات اليت تتخذها أنّ -
الذوات العمومية إلجناز الصفقات العمومية ضرورة أنّ هذا الصنف من 
النزاعات يندرج ضمن اختصاص القاضي اإلداري املنتصب يف مادة قضاء 

.جتاوز السلطة

  :إسناد اللّزماتعدم اختصاص جملس املنافسة بالنظر يف إجراءات /  2 
مل يسبق لس املنافسة يف إطار عمله القضائي أن أبدى موقفا خبصوص 
اجلهة اليت يعود إليها النظر يف مسائل املنافسة اليت يطرحها توجه الدولة القائم 
على تصريف جانب من املرافق العامة باعتماد أسلوب التعاقد مع الذّوات اخلاصة 

ومن هذه الزاوية تبدو أمهّية املوقف الذي عبر عنه . ماتعلى أساس عقود اللّز
  .61128يف القضية عدد  2008أكتوبر  30الس مبناسبة نظره بتاريخ 

طبقا  Enerciel Tunisieوقد تعلّقت وقائع نزاع احلال بقيام شركة 
التفاق مربم مع وزارة الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة 
بدراسات الستكشاف أنسب املواقع لبعث مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية 

وذلك باإلستعانة بالشركة التونسية للكهرباء  (éoliennes)بواسطة اهلوائيات 
يت إمتدت على حوايل مثان وقد أفضت تلك الدراسات املشتركة ال. والغاز

سنوات إىل حتديد أربع حمطّات لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق اهلوائيات يف 
وكانت الشركة املدعية تعول على . مناطق جبل متلني وكشابطة وبين عوف

استغالل تلك املواقع إلنتاج الكهرباء وبيع ما تولّده من طاقة إىل الشركة التونسية 
والغاز، كما تقدمت للغرض لوزارة الصناعة والطاقة واملؤسسات للكهرباء 

الصغرى واملتوسطة مبشروع كامل دف إنتاج الكهرباء عن طريق اإلتفاق 
املباشر، غري أنها فوجئت بقيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإصدار مناقصة 

ربت الشركة املدعية أنّ وإعت. دولية لتركيز حمطّات هوائية  باملناطق املذكورة
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طلب العروض الذي أعلنت عنه الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبعث حمطّات 
للطاقة الكهربائية بواسطة هوائيات يف مناطق جبل متلني وكشابطة وبين عوف 
يشكّل خرقا للقانون وتعديا واضحا على مشروعها بإعتبار أنّ الدراسات اليت متّ 

ها لوزارة الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة هي إجنازها وتقدمي
ملك فكري هلا ال حيق لغريها استغالله، و أنّ دور الشركة التونسية للكهرباء 
والغاز قد اقتصر على مد العارضة ببعض املعلومات خبصوص اخلرائط املناخية 

ة يف حني حتمة وشبكة توزيع الطاقة الكهربائيلت العارضة عبء مجع واجلغرافي
كافّة املعلومات والقيام باختبارات ميدانية جلأت فيها خلرباء أجانب على حساا 
اخلاص، إىل جانب قيامها بتركيب حمطّات قيس سرعة الرياح وقوا، وذلك على 
أساس أنه سوف يقع متكينها من القيام بإنتاج الطاقة يف مرحلة ثانية يتم فيها خلق 

يقتصر " أنرسيال تونس"ة راجعة للمجموعة مبا أنّ موضوع شركة شركة جديد
وتأسيسا على ذلك طلبت املدعية تتبع . على القيام بالدراسات وحتليل املعطيات

الشركة التونسية للكهرباء والغاز على أساس أنّ ما أتته يشكّل استغالال مفرطا 
ضا بأنها توجد إزاء كما متسكت أي. ملركزها املهيمن على السوق الداخلية

املدعى عليها يف وضعية تبعية اقتصادية ألنّ التعاون الفني معها يف مرحلة القيام 
بالدراسات األولية قد فرض عليها فرضا، واستنتجت من ذلك أنّ تصرف 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز هو من قبيل اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية 

  .اقتصادية
ردا على ذلك دفعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنّ ما قامت به مل و

يكن إالّ نزوال عند مقتضيات األحكام التشريعية والترتيبية والقرارات اإلدارية اليت 
بالترخيص تلقيها إذنا جيب عليها كمتصرف يف مرفق عمومي التقيد ا باعتبار 

از بإصدار مناقصة دولية لتركيز حمطّات هوائية للشركة التونسية للكهرباء والغ
متول بقروض تفاضلية، وهو ما يعين أنّ الدولة قد كلّفت املدعى عليها بتلك 
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عالوة على أنّ قطاع إنتاج الكهرباء ليس بالقطاع التنافسي ضرورة أنّ . املهمة
الصفقة  اإلنتاج موكول بالقانون إىل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأنّ

العمومية الدولية املعلن عنها من طرفها ال دف إىل إنتاج الكهرباء بل إىل تركيز 
وصيانة حمطّات كهربائية تعمل بالطاقة اهلوائية تسلّم إليها بعد إجنازها كي تتولّى 
عملية اإلنتاج الذي يبقى حكرا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبوجب 

  .القانون
يبا على أقوال الطّرفني، انطلق الس من تفحص موضوع النزاع مبينا وتعق

  :أنه يتفرع إىل مسألتني
وتتمثّل األوىل يف تولّي الشركة التونسية للكهرباء والغاز مهمة بعث -

مولّدات إلنتاج الطاقة الكهربائية عوضا عن اموعة اليت متثّلها املدعية 
خرية إستثمرت يف مرحلة دراسة املشروع وذلك بعد أن كانت هذه األ

على أمل متكينها من عقد لزمة عن طريق اإلتفاق املباشر للقيام بإنتاج 
.الكهرباء

وأما املسألة الثّانية فتتعلّق بقيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز باإلعالن -
عن طلب عروض لبعث مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح 

 املناطق اليت توصلت إليها الدراسات املشتركة بينها وبني املدعية، على يف
أن تتولّى الشركة املدعى عليها تأمني عملية اإلنتاج بنفسها بعد تسلّمها 

.للمشروع جاهزا
كما بين أنّ املدعية ال تتمتع باألولوية يف استغالل مشروع إنتاج الطاقة 

ائيات وأنها ال متلك أي حق يف محل اإلدارة على الكهربائية باستعمال اهلو
ويف سبيل الوصول إىل هذه اخلالصة اعتمد . االتفاق املباشر معها لذلك الغرض

  :الس برهنة تقوم على أربعة عناصر
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أنّ قرار إسناد اللّزمة للمجموعة اليت تنتمي إليها املدعية من عدمه ال يعود 
والغاز وإنما للدولة وذلك عن طريق وزارة الصناعة للشركة التونسية للكهرباء 

والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة، باعتبار أنّ هذه األخرية هي اليت أوكل 
 8إليها القانون املهمة املذكورة طبقا ملا نص عليه الفصل الثالث من املرسوم عدد 

ركة التونسية واملتعلّق بإحداث الش 1962أفريل  3املؤرخ يف  1962لسنة 
 1996لسنة  27للكهرباء والغاز وتنظيمها كما متّ تنقيحه مبقتضى القانون عدد 

أنه ميكن للدولة أن تقوم بإسناد لزمات إلنتاج " والّذي جاء بفقرته الثانية 
  ".وتضبط شروط وإجراءات منح اللزمة بأمر. الكهرباء إىل اخلواص

على اللّزمة عرب التعاقد املباشر مع  أنّ متسك املدعية بأحقيتها يف احلصول
الوزارة املعنية يتناىف مع املبادئ العامة املعمول ا يف جمال عقود اللّزمة واليت 
تقتضي الدعوة إىل املنافسة بني خمتلف األطراف املتنافسة يف السوق مما يسمح 

لفنية، خاصة بالتوصل إىل أنسب العروض سواء من الناحية املالية أو من الناحية ا
واملتعلّق بضبط  1996جوان  20املؤرخ يف  1996لسنة  1125وأنّ األمر عدد 

يتم إختيار "شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج الكهرباء إىل اخلواص يقتضي أن 
املنتج اخلاص للكهرباء بعد الدعوة إىل املنافسة عن طريق طلب عروض مفتوح أو 

رحلة انتقاء أويل، وذلك طبقا للشروط عن طريق طلب عروض مضيق مسبوق مب
".احملددة من طرف اللجنة العليا لإلنتاج اخلاص للكهرباء

 2008لسنة  23أنّ هذا املوقف يتأيد مبا جاء به الحقا القانون عدد  
واملتعلّق بنظام اللّزمات والذي ألزم مانح اللزمة يف  2008أفريل  1املـؤرخ يف 

ه بالدعوة إىل املنافسة ضمانا للمساواة بني من 12و 11و 10و 9الفصول 
املترشحني ولشفافية اإلجراءات ولتكافؤ الفرص، وسحب ذلك حىت على 
العروض اليت يقترحها شخص ما من تلقاء نفسه على الشخص العمومي، مبا 
يتعين معه القول بأنّ القانون التونسي قد أقصى متاما إمكانية اختيار صاحب 
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التفاوض املباشر وحصرها يف بعض الوضعيات االستثنائية اليت  اللزمة عن طريق
  .ضبطها الفصل العاشر من القانون املذكور واليت ال تنطبق على قضية احلال

أنّ القرار الذي ترفض مبقتضاه السلطة اإلدارية التعاقد مع أحد األطراف  -
أو التوزيع أو اخلدمات، ال ميثّل، ويف كلّ األحوال نشاطا اقتصاديا يتعلّق باإلنتاج 

بل ممارسة لصالحية إدارية منفصلة عن النشاط االقتصادي يف حد ذاته حىت وإن 
وهو ما جيعل من قرار االمتناع عن إسناد اللّزمة . كانت تستهدفه أو تتعلّق به

 ة ما مل يتمع بقرينة الشرعيا يتمتعية قرارا إداريللمجموعة اليت متثّلها الشركة املد
  .الطعن فيه باإللغاء أمام القاضي اإلداري

وبعدما تبين له عدم متتع املدعية باحلق يف احلصول على الصفقة خلاصة 
نفسها بسبيل االتفاق املباشر، ختلّص الس إىل ما كانت تعيبه على الشركة 

 فذكر أنّ صفة الذات العمومية ولئن كانت ال تعفي. التونسية للكهرباء والغاز
املدعى عليها املذكورة من اخلضوع إىل قواعد املنافسة ولرقابة جملس املنافسة فيما 
يتعلّق مبختلف األنشطة االقتصادية اليت تقوم ا، إالّ أنّ القرارات اإلدارية اليت 
تصدر عنها ال ختضع لواليته شأا يف ذلك شأن األعمال اليت تقوم ا تلك 

ية آمرة أو يف إطار تطبيق النصوص التشريعية أو الذوات تنفيذا لقرارات إدار
الترتيبية، وذلك حتى إذا ما إجنر على تنفيذها مساس بآليات السوق أو توازنه، 
ضرورة أنّ مهمة النظر يف شرعية تلك األعمال القانونية ترجع إىل القاضي 

  .اإلداري
وانطالقا من ذلك اعترب الس أنّ القرار الذي اتخذته الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز باإلعالن عن طلب العروض لتركيز حمطّات توليد الكهرباء عن 
طريق اهلوائيات هو عمل قانوين إداري يندرج يف إطار املهمة اليت أسندت إليها 

 1962أفريل  3املؤرخ يف  1962ة لسن 8مبقتضى الفصل الرابع من املرسوم عدد 
واملتعلّق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والّذي إقتضت 
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الشركة التونسية للكهرباء والغاز هلا مهمة بعنوان خاص ا "الفقرة الثانية منه أنّ 
  ".هي التنمية للصاحل القومي لكامل الطاقة بالبالد التونسية

من النشاط املوكول للشركة التونسية للكهرباء والغاز يكتسي وألنّ جانبا 
صبغة اقتصادية،  فقد كان لزاما على الس أن يراعي القدر الذي قد يؤثّر من 

غري أنه الحظ أنّ سعي . خالله على املنافسة ويربر رمبا عقد االختصاص لديه
وطنية إلنتاج الكهرباء تلك الشركة ملد احلكومة حبلول قصد تطوير القدرة ال

باستعمال الطاقات البديلة ال ميكن أن يؤخذ على أنه جمرد عمل جتاري، خاصة 
 ا له طابع إستراتيجي وميسا حيوية ميثّل مرفقا عموميوأنّ قطاع الطاقة الكهربائي
مباشرة بالصاحل العام بوصفه ركيزة من الركائز األساسية للسياسة التنموية 

كما استدل الس يف ذلك مبا ورد مبحضر جلسة العمل . الوطين لالقتصاد
واملتعلّقة باستغالل طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء  2004مارس  22الوزارية ليوم 

واملتعلّق بالطاقات البديلة  2006مارس  14وحمضر الس الوزاري املضيق ليوم 
عن الشركة التونسية والذين استخلص منهما أنّ خمتلف األعمال اليت صدرت 

للكهرباء والغاز مل تكن إالّ جتسيما لقرارات وخيارات حكومية تتعلّق بتحقيق 
الصاحل العام واعتماد الطرق األنسب واألكثر خدمة للمصلحة الوطنية فيما يتعلّق 

  .بإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق اهلوائيات
ختصاصه مضمنا حيثيات وعلى ضوء كلّ ذلك خلص الس إىل استبعاد ا

 ثقيفين رفع األمر إليها وذلك مراعاة للجانب التحكمه بيانا للجهات اليت يتعي
لقضاء املنافسة الذي يقوم يف جانب منه على توضيح احلدود الفاصلة بني ما 

  .خيتص به الس وما يرجع لغريه من احملاكم
نّ ما تدعيه من حق يتفرع وضمن هذا اإلطار بين الس للشركة املدعية أ

إىل مسألتني لكلّ منهما قاض خمتص حبيث أنّ رفض إبرام عقد لزمة معها 
باالتفاق املباشر لغاية إنتاج الطّاقة الكهربائية باستخدام اهلوائيات يعود للقاضي 
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اإلداري شأنه يف ذلك شأن املطلب االحتياطي الذي تقدمت به واملتعلّق بإيقاف 
جراءات الصفقة العمومية املعلن عنها من طرف الشركة التونسية للكهرباء تنفيذ إ

والغاز، يف حني يرجع للقاضي العديلّ النظر يف ما أثارته املدعية من مسألة اعتداء 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ملكيتها الفكرية للدراسات واملعطيات 

  .طّات توليد الكهرباء باهلوائياتع الصاحلة لبعث حمالفنية اليت متّ مجعها حول املواق

رقابة المجلس ال تمتد إلى األعمال القانونية : الفقرة الثّانية
  :الصادرة عن السلط العمومية

غرفة عدول  يف قضية رفعتها إليه 2008ديسمرب 31بت الس بتاريخ 
ورسمت بكتابته حتت عدد  اإلشهاد بدائرة قضاء حمكمة االستئناف بصفاقس

وتكمن أمهّية هذه القضية وطرافتها يف اآلن ذاته يف موضوعها الذي . 71148
غرفة عدول اإلشهاد بدائرة قضاء حمكمة االستئناف بصفاقس من يتعلّق بتذمر 

منافسة غري مربرة وغري متكافئة ترى أنها مسلّطة على منتسبيها بفعل ما اقتضته 
ينية من إمكانية قيام حمرري العقود لدى إدارات امللكية العقارية جملّة احلقوق الع

 377بتحرير العقود اخلاضعة للترسيم بالسجل العقاري مع تنصيص الفصل 
منها على أن يضبط بأمر املبلغ الواجب دفعه مقابل حترير العقود لدى ) مكرر(

املؤرخ  1992لسنة  2144 وبرأي املدعية فإن األمر عدد. إدارة امللكية العقارية
والذي تولّى ضبط املبالغ اليت تستخلصها إدارة امللكية  1992نوفمرب  30يف 

العقارية عن ذلك الصنف من اخلدمات قد تضمن معاليم مفرطة االخنفاض مقارنة 
مع ما يتقاضاه عدول اإلشهاد وفقا للقرار املشترك الصادر عن وزير العدل واملالية 

، األمر الذي يهدد توازن النشاط االقتصادي لقطاع 1991ري فيف 07بتاريخ 
  .عدول اإلشهاد ويفرض عليهم منافسة غري متكافئة من قبل القطاع العام
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ولئن دفع املكلّف العام برتاعات الدولة خبروج الدعوى عن جمال تطبيق     
حيات القانون املتعلّق باملنافسة واألسعار إالّ أنه مل ينب موقفه على حدود صال

الس، بل أراد استبعاد القطاع برمته من رقابته من خالل التمسك بأنه  أحد 
من القانون املذكور استثناءها من جمال تطبيقه إذا  3القطاعات اليت أجاز الفصل 

ووفقا هلذه النظرة فإنّ األمر . كانت األسعار فيها حمددة بأحكام تشريعية وترتيبية
واملتعلّق بضبط املبالغ اليت  1992نوفمرب  30املؤرخ يف  1992لسنة  2144عدد 

من جملّة احلقوق ) مكرر( 377تستخلصها إدارة امللكية العقارية تطبيقا للفصل 
  .العينية يكون قد صدر بتحديد األسعار ضمن القطاع املشار إليه

غري أنّ الس استبعد ذلك الطّرح، ذاكرا أنّ نشاط حترير الكتائب     
د بأنواعها إمنا هو نشاط تنافسي أساسه إسداء اخلدمات املعنية إىل طالبيها والعقو

لقاء مقابل مايل مبا ال يصح معه القول بأنه قطاع مستثىن من املنافسة من خالل 
ويف املقابل، فإنّ املشرع حني أقر معاليم خمفّضة يف حال االستعانة . السعر

لكية العقارية بالنسبة للعقود املتعلّقة بالعقارات مبحرري العقود التابعني إلدارات امل
املسجلة كان يرمي إىل غاية بعينها هي احلد من ظاهرة مجود الرسوم العقارية 

  .األمر الذي يسوغ معه ترتيل هذا الصنف مرتلة النشاط الذي يبتغي الصاحل العام
عدول وقد كان الس حباجة إىل مزيد توضيح سبب اعتباره أنّ نشاط     

من القانون  29اإلشهاد خيضع ملبدإ املنافسة وذلك يف ضوء ما تضمنه الفصل 
واملتعلّق بتنظيم مهنة عدول  1994ماي  23املؤرخ يف  1994لسنة  60عدد 

اإلشهاد من أن األجر الذي يستحقه عدل اإلشهاد يضبط وفق تعريفة حتدد  
ذا القرار األخري يقتصر على فبين أن ه.  بقرار مشترك من وزيري العدل واملالية

ضبط سقف يتم حتديده طبقا لنسبة مائوية من قيمة موضوع الكتب دون أن مينع 
  .ذلك عدول اإلشهاد من ضبط مقدار أتعام يف مستوى أقلّ من ذلك السقف
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     ن له أنّ أيعوى املرفوعة إليه فتبيلس إىل موضوع الدوبعد ذلك رجع ا
كن أن يتم بغري النظر يف األعمال القانونية اليت ترى املدعية موقف حيدده هلا  ال مي

أنها أحلقت ضررا بعدول اإلشهاد ونالت من مركزهم التنافسي ضمن سوق 
  .إسداء اخلدمات املتعلّقة بتحرير العقود والكتائب  والتصرحيات وغريها

القضية  وبذلك أرجع الس النقاش املتعلّق مبدى اختصاصه بالنظر يف هذه    
إىل موقعه السليم وهو أنه ال شيء مينعه مبدئيا من النظر يف واقع املنافسة بقطاع 
عدول اإلشهاد إالّ يف صورة ما إذا كان موضوع الدعوى أمرا آخر غري 

اء على ذلك أقر الس فقه قضائه السابق يف هذه نوب. املمارسات املخلّة باملنافسة
لس وإن كان يتعلّق مبراقبة االحترام  املسألة،  والذي استقرعلى اعتبار أنّ دور ا

الالّزم ملبادئ املنافسة، إالّ أنه يقتصر على املمارسات املخلّة باملنافسة مىت صدرت 
عن املؤسسات االقتصادية جبميع أصنافها، دون أن ميتد إىل النظر يف األعمال 

تشريعية ومقررات إدارية حىت القانونية الصادرة عن السلط العمومية من نصوص 
وإن تبينت خمالفتها ملبدإ املنافسة الذي يرقى يف القانون التونسي إىل مرتلة املبدإ 

  .العام للقانون
وتطبيقا لتلك التفرقة متعن الس يف طلبات غرفة عدول اإلشهاد املدعية     

وجهني من املدعية مثلما تظهر من عريضة الدعوى ومن التظلّمني املرفقني ا وامل
إىل كلّ من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية ووزير العدل وحقوق اإلنسان، 

املؤرخ يف  1992لسنة  84فتبين له أنها تتمثّل يف  التماس مراجعة القانون عدد 
واملنقح لبعض فصول جملّة احلقوق العينية، وقضى بناء على ذلك  1992أوت  06

جع النظر القضائي لس املنافسة ورفض الدعوى لعدم خبروج الطلب عن مر
                         .االختصاص
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المجلس ينظر في فصل اختصاصه عن  -الفقرة الثّالثة 
  :االختصاص الراجع للهيئة الوطنية لالتصاالت 

يتالزم االختصاص املوكول جلميع هيئات املنافسة يف العامل مع دور يناط 
التعديلية القطاعية يف إطار سعيها لتنظيم العالقة بني املتدخلني باهليئات 

االقتصاديين يف ااالت املفتوحة حديثا للمنافسة أو يف القطاعات اليت تقتضي 
التصرف يف شبكات مشتركة أو مترابطة مبا يطرح مسألة بيان احلق الراجع لكلّ 

  .اوزه يف عالقته بباقي املتنافسنيمن املتدخلني واحلد الذي ال ينبغي عليه جت
ومن الناحية العملية، يطرح وجود هيئات تعديلية قطاعية إىل جانب  

جملس املنافسة مشكال يتمثّل يف أنه قد يصعب يف بعض احلاالت على املؤسسات 
لتلك االقتصادية العاملة يف اال الراجع للهيئة التعديلية أن متيز املسائل اليت ترجع 

فتراها يف بعض احلاالت تتوجه . اهليئة عن القضايا اليت خيتص ا جملس املنافسة
إىل اهليئة التعديلية مبا ال يصح نشره إالّ لدى جملس املنافسة، وتراها يف حاالت 
 نازع اإلجيايبا يساهم يف إنشاء حاالت للتأخرى ترفع األمر إليهما معا مم

  .لالختصاص
قانون التونسي يف هذا اال بأنه كان واضحا متاما وقاطعا يف ويتميز ال   

املؤرخ يف  1991لسنة  64بيان مفردات تلك العالقة حيث تضمن القانون عدد 
املتعلّق باملنافسة واألسعار أنّ جملس املنافسة خيتص بالنظر يف  1991جويلية 29

ت اليت تتعلّق فيها تلك املمارسات املخلّة باملنافسة وأوجب عليه يف احلاال
املمارسات مبجاالت تتدخل فيها إحدى اهليئات التعديلية أن يستنري برأيها الفني، 
كما أعطى للهيئات التعديلية القطاعية صفة القيام لدى الس خبصوص 
املمارسات املخلّة باملنافسة فضال عن حقّها يف أن تطلب من  الس  استشارات 

  .ئل اليت ترى فائدة يف أخذ رأيه بشأاخبصوص املسا
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وقد سبق للمجلس يف إطار عمله االستشاري أن امتنع عن إبداء موقف 
حمدد خبصوص مسائل عرضتها عليه اهليئة الوطنية لالتصاالت وم قضايا مرفوعة 

وقد أكّد الس يف اآلراء الصادرة عنه يف تلك املسائل  .إليها بني مشغلي اهلاتف
لى أنّ مرجع نظره االستشاري ينحصر يف املسائل واإلشكاليات العامة اليت ال ع

مؤسسة بعينها أو من ترتبط مبوقف معين يراد اختاذه من ممارسات صدرت عن
وقد كان ذلك املوقف، مع ما . خالف بني أطراف معلومة زمن تقدمي االستشارة
  .شارية والقضائية لس املنافسةفيه من مراعاة ضوابط التمييز بني املهمتني االست
قد استدعت من الس أن  2008غري أنّ بعض القضايا احملكوم فيها خالل سنة 

يكون أكثر وضوحا وصراحة يف بيان موقفه من حدود النظر الراجع إليه مقارنة 
  .مبرجع نظر اهليئة الوطنية لالتصاالت

 يف القضية 2008أكتوبر  30قراره الصادر بتاريخ  وقد متّ ذلك منه يف    
ضد " تونيزيانا"اليت تقدمت ا شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت  71145عدد 

شركة تونس لالتصاالت بسبب قيام هذه األخرية مبناسبة حلول العيد و منذ 
بتقدمي عرض جبميع مراكز خدماا حتت تسمية  2007أكتوبر  15تاريخ 

نخرطني باتصاالت تونس جبهاز هاتف جوال من واملتمثل يف متتيع امل" بقالوة"
 - ALCATEL E100   - ALCATEL E 105-: أحد األنواع التالية

MOTOROLA C118  - NOKIA 1110 - MOTOROLA C139  - 
SONY ERICSSON J100 - NOKIA 1600 خبط مسبق   ، مصحوبا

دينارا وهو  39دنانري وذلك مقابل مبلغ  5و ببطاقة شحن من فئة " لول"للدفع 
إخالال  بقواعد املنافسة وخمالفة ألحكام الفصل " تونيزيانا " ما رأت فيه شركة 

واملتعلّق  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  26
  . باملنافسة واألسعار
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بعدم اختصاص جملس املنافسة بالنظر يف عليها دفعت املدعىويف هذه القضية، 
الرتاع الراهن لدخوله ضمن مشموالت اهليئة الوطنية لإلتصاالت مستندة يف ذلك 

  . إىل مربرين
فمن جهة متسكت بأنّ اهليئة الوطنية لإلتصاالت هي اليت ختتص بوصفها هيئة 

والترتيبية املتعلّقة خمتصة بالنظر يف الدعاوى املتعلّقة باإلخالل باألحكام التشريعية 
أضافت أنّ مسائل اإلخالل باملنافسة ضمن قطاع مبيدان اإلتصاالت، كما 

اإلتصاالت ختضع إىل نظام خاص يستثنيها من الوالية العامة لس املنافسة طاملا 
من جملة اإلتصاالت  63أنّ اهليئة الوطنية لإلتصاالت متلك مبقتضى أحكام الفصل 

النظر يف الرتاعات املتعلّقة بإقامة وتشغيل الشبكات عالوة على ما خوله هلا 
من ذات الة من سلطة تسليط العقاب على مشغلي شبكات  74الفصل 

اإلتصاالت ومزودي اخلدمات ا مىت ثبت إخالهلم باألحكام التشريعية والترتيبية 
  .اليت تسوس ذلك امليدان

يتبين أنه يرتكز " اتصاالت تونس " التمعن يف الدفع الذي تقدمت به شركة وب
أنّ جملّة االتصاالت تعترب النص اخلاص يف مواجهة قانون املنافسة على اعتبار 

واألسعار باعتباره النص ذا الصبغة العامة يف جمال تتبع املمارسات املخلّة 
ل يكون االختصاص معقودا للهيئة الوطنية وأنه وفقا لذلك القو. باملنافسة

لالتصاالت خبصوص املمارسات املخلّة باملنافسة اليت تنال من سوق االتصاالت 
بينما خترج املمارسات املذكورة عن مرجع نظر جملس املنافسة الذي وبالتمادي 
يف نفس التحليل يفقد كلّ صالحية للتدخل القضائي يف القطاعات اليت تسهر 

  .عليها هيئة تعديلية أخرى
وجوابا على هذا الدفع انطلق الس من إرجاع املسألة اليت أثارا شركة 

إىل موقعها من إشكاالت  تنازع  االختصاص فذكّر بأنّ " اتصاالت تونس " 
القاعدة املعمول ا عند فض إشكاالت تنازع القوانني تقتضي أن يغلّب تطبيق 
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غري أنه استطرد مبينا أن . ت أحكامه مع النص العامالنص اخلاص مىت تضارب
 ني يعترب النصمن النص ليم رهني بتحديد أيتطبيق تلك القاعدة على الوجه الس

جملّة االتصاالت أو قانون املنافسة : اخلاص الواجب ترجيحه عند التطبيق 
دة يتوقّف أن حسن تطبيق تلك القاع" وذكر الس يف هذا اإلطار. واألسعار

على ضبط اال الذي يتعين النظر من خالله إىل الطبيعة العامة أو اخلاصة 
  ".للنصوص القانونية املراد ترجيح إحداها على األخرى

وذا املعىن اختار الس أن يقف بدقّة عند طبيعة النظر الراجع إليه مقارنة 
نّ ذلك يفيد يف بيان أنه إنما بذلك الذي تتوالّه اهليئة الوطنية لالتصاالت، أل

يتعهد داخل قطاع االتصاالت فقط باملمارسات املخلّة باملنافسة دون سائر 
وهو ما جيوز معه وصف قانون املنافسة . النزاعات اليت تنشأ بني مشغلي اهلاتف

  . واألسعار بالنص اخلاص مقارنة بعموم املسائل اليت تتناوهلا جملّة االتصاالت
صوص الدور الراجع إليه، أوضح جملس املنافسة أنه حني ميارس اختصاصه وخب

املضبوط له بقانون املنافسة واألسعار فإنه ال ميد رقابته على واقع النشاط ضمن 
قطاعات اقتصادية كيفما اتفق وأيا كانت األفعال الصادرة عن املؤسسات العاملة 

لتصرفات باحلد الذي تؤثر من خالله على فيها، بل إنه يلتزم عند نظره يف تلك ا
حرية املنافسة ومىت مل يثبت ذلك األثر فإنّ الس ال خيتص ا ويرجع أمرها إىل 

  .احملاكم واهليئات ذات النظر
كما مل يكتف الس ذا املستوى من التحليل، وانتقل إىل جملة االتصاالت 

 2001جانفي  15املؤرخ يف  2001لسنة  1الصادرة مبقتضى القانون عدد 
ومتعن  2008جانفي  8املؤرخ يف  2008لسنة  1املنقحة واملتممة بالقانون عددو

يف أحكامها علّه يعثر فيها على ما يفيد أنها تسند صراحة إىل اهليئة الوطنية 
لالتصاالت اختصاصا بالنظر يف املمارسات املخلّة باملنافسة املؤثرة على قطاع 

  . تاالتصاال
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ويف هذا السياق الحظ جملس املنافسة أنّ الّة املذكورة ولئن تضمنت ضمن 
منها عبارات عامة عند ضبط مرجع نظر اهليئة الوطنية لالتصاالت  63الفصل 

وكذلك " النظر يف الرتاعات املتعلّقة بإقامة وتشغيل واستغالل الشبكات" مثل 
ألحكام التشريعية و الترتيبية يف ميدان مراقبة احترام االلتزامات الناجتة عن ا"

، إال أنها اقتضت كذلك أنه ال ميكن للهيئة املشار إليها أن تتعهد "االتصاالت
جديد  67بتلك املسائل إالّ مىت أثارا لديها اجلهات املخولة لذلك طبقا للفصل 

  .من جملة االتصاالت
للجهات اليت متلك وبالرجوع إىل هذا الفصل تبين للمجلس أنه قد ضبط 

الصفة للقيام لدى اهليئة الوطنية لالتصاالت  جماالت وقع تعدادها على سبيل 
الدعاوى املتعلّقة بالربط البيين وتقسيم احللقة احمللية "احلصر وهي تشمل فقط 

  ". والتموقع املشترك للبنية التحتية وخدمات االتصاالت
تصلح سندا ملنح اهليئة  ومن هنا استخلص الس أنّ تلك األحكام ال

الوطنية لالتصاالت اختصاصا للنظر يف املمارسات املخلّة باملنافسة، كما الحظ 
أيضا أنّ اهليئة املذكورة ال ميكن أن تكون خمتصة ا واحلال أنّ جملة االتصاالت مل 
تتضمن أي إشارة إىل تلك املمارسات ال من حيث تعدادها وال من حيث 

  .من قانون املنافسة واألسعار 5تتضمن أي إحالة إىل الفصل  تعريفها، كما مل
ومل يغفل الس يف قراره أن ينوه بتساند النصوص التشريعية الصادرة 
ببالدنا خبصوص هذه املسألة، والحظ أنّ نفي االختصاص عن اهليئة الوطنية 

فسر ما تضمنه لالتصاالت يف جمال نظر املمارسات املخلّة باملنافسة هو الذي ي
من قانون املنافسة واألسعار من إدراج تلك اهليئة ضمن اجلهات اليت  11الفصل 

خيول هلا القانون إمكانية رفع الدعاوى إىل جملس املنافسة بوصفه هيئة تعديلية 
قطاعية خبصوص املمارسات املخلّة باملنافسة اليت يتم اقترافها ضمن القطاع 
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من نفس القانون  9أنه يفسر أيضا ما منحها إياه الفصل  الراجع إليها بالنظر، كما
  .من إمكانية أخذ رأي جملس املنافسة حول املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة

وتأسيسا على كلّ ما تقدم، أقر الس اختصاصه بالنظر يف املنازعة 
املؤرخ  1991لسنة  64مستبعدا دفع املدعى عليها مشددا على أنّ القانون عدد 

املتعلّق باملنافسة واألسعار حني قصر نظره على املمارسات  1991جويلية  29يف 
املخلّة باملنافسة يكون هو النص اخلاص احلري بالتطبيق يف مواجهة ما أسندته جملة 
االتصاالت إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت من اختصاص عام بنظر الدعاوى الوارد 

  .منها )جديد( 74و)جديد( 67و 63تعدادها ضمن الفصول 
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 ظام العاميعترب جملس املنافسة أهم اهلياكل القضائية الساهرة على محاية الن
االقتصادي لذلك فهو ال يستهدف محاية املصاحل اخلاصة ألطراف التقاضي لديه 

ختضع فيه املؤسسات االقتصادية بقدر ما يرمي إىل إرساء مناخ إقتصادي سليم 
وتترتب عن ذلك مجلة . إىل قواعد موضوعية واضحة تذكي لديها روح املنافسة

من النتائج اإلجرائية اهلامة اليت تسبغ على نظر الس ميزات ال تتوفّر لغريه من 
  .اهليئات

كول من ذلك أنّ البحث يف هذا الصنف من القضايا يتميز بأمهّية الدور املو
هليكل التحقيق والذي أجاز له قانون املنافسة واألسعار مطالبة أطراف التقاضي 
بالوثائق الالّزمة للبت يف القضية، كما أنّ سكوت القانون املذكور عن ترتيب 
جزاء على عدم استجابة األطراف ملا ذكر مل حيل دون البحث عن أساس لتوقيع 

املتعلّق  1972جوان  1املؤرخ يف  1972لسنة 40ذلك اجلزاء ضمن القانون عدد 
باحملكمة اإلدارية باعتبار أن جملس املنافسة هيكل قضائي متخصص داخل جهاز 
القضاء اإلداري وباعتبار أنّ قانون احملكمة اإلدارية يعترب النص العام الذي يطبق 

اخلاص ا حكم بالنصعلى قضاء املنافسة يف احلاالت اليت ال يرد بشأ.  
ومن جهة أخرى تفقد األطراف املدعية يف القضايا املنشورة لدى الس 
أي سلطة يف التأثري على مآل التتبع وذلك  مبجرد إيداع عرائضها لديه، حبيث أنّ 
الس ال يتقيد مبا ميكن أن تديل به بعد ذلك من مطالب طرح أو ختلّ عن 

ظر يف القضيعوى وهو ميلك مواصلة النمعطيات تفيد يف الد ة مىت توفّرت بامللف
  .القطع بوجود ممارسات خملّة باملنافسة
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 ظام العاملقضاء املنافسة وارتباطه مبطلب صيانة الن جريكما أنّ البعد الز
االقتصادي حيتم إقرار أجل أقصى من تاريخ ارتكاب املخالفات ال تسمع بعده 

من الزمن هناك احتمال قوي لزوال  وتربير ذلك أنه بعد مرور ردح. الدعوى
آثار املخالفة مع اضمحالل وسائل اإلثبات الالّزمة للمجلس حىت يقف عند 
وجود املمارسات من عدمها، ويضاف إىل ذلك أنّ يف إقرار األجل املذكور حتفيز 
للمتضررين من املمارسات املذكورة على رفعها يف أواا إىل من له نظر مع دعم 

من قانون ) جديد (  11وهلذا الغرض اقتضى الفصل . ألوضاع القانونيةاستقرار ا
تسقط الدعاوى املتعلّقة باملمارسات " املنافسة واألسعار يف الفقرة الرابعة منه أنه 

بيد أنّ تطبيق تلك ". املخلّة باملنافسة مبرور ثالثة سنوات على تاريخ ارتكاا
القاعدة ليس دائما على درجة كبرية من اليسر الحتمال وقوع أعمال قاطعة 

ل املدة املذكورة، وهو ما يقتضي متحيص تلك األعمال مىت دفع ا للتقادم خال
لدى الس ومتييز ما كان منها ذا أثر قاطع للتقادم عن األعمال اليت حبكم 

  .طبيعتها أو موضوعها أو اإلطار الذي متّ فيه القيام ا ال متلك ذلك األثر

رفاق الجزاء الذي يسلّطه المجلس على عدم إ: الفقرة األولى
  :الدعوى بوسائل اإلثبات األولية

عريضة صادرة عن عدد من  2007أفريل  28وردت على الس بتاريخ 
الشركات املختصة يف تزويد العموم خبدمات األنترنات وتضمنت طلب مقاضاة 
شركة أخرى عاملة يف نفس القطاع من أجل عرضها للخدمات املذكورة 

اقع املنافسة بالسوق املذكورة واضطر املؤسسات باخلسارة األمر الذي أثّر على و
املدعية إىل جماراة تلك التعريفات مفرطة االخنفاض خاصة فيما يتعلق خبدمات 

  . (ADSL 256Kbps) كيلوبيت يف الثانية 256 (ADSL)اآلديسال 
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وما يالحظ خبصوص هذه القضية  هو أنّ عريضة الدعوى وردت يف     
أن يتم  إرفاقها مبا يقيم الدليل على أنّ املمارسات املشتكى صيغة مقتضبة ودون 

. منها موجودة أو أنه من شأنها أن تؤول إىل عرقلة السري الطّبيعي آلليات السوق
ولغرض تدارك ذلك األمر، تولّى الس يف إطار إجراءات التحقيق املعمول ا 

يلية، غري أنها مل حترك ساكنا لديه مطالبة األطراف املدعية بوثائق ومعطيات تكم
  .و مل متتثل ملا طلب منها

واملتعلّق  1991جويلية  29املؤرخ يف  64وبالرجوع إىل القانون عدد  
 11باملنافسة واألسعار يتبين أنه وإن تضمنت الفقرة السادسة من  الفصل 

منه  وجوب أن ترفق عريضة الدعوى بوسائل اإلثبات األولية يف أربعة  )جديد(
نظائر، إالّ أنه جاء خاليا من اإلشارة إىل اجلزاء الذي ميكن للمجلس أن يسلّطه 

  .يف حال تقاعس األطراف عن توفري تلك الوثائق واملعطيات رغم التنبيه عليهم
دد النص املرجع الذي يتعين ولتدارك ذلك الفراغ كان على الس أن حي     

  .االستلهام منه وفقا ملا سبق له إقراره يف بعض قراراته السابقة
حتت  2008جويلية 17وهلذا الغرض تضمن القرار الصادر يف القضية بتاريخ 

  :    التمشي التايل 71140عدد 
انطلق جملس املنافسة من التذكري بأنه جهاز قضائي خمتص يف مسائل  

ملنافسة  ختضع قراراته استئنافيا وتعقيبيا إىل احملكمة اإلدارية  األمر الذي يتعين ا
مثّ .  معه  اعتباره هيكال قضائيا متخصصا منضويا ضمن جهاز القضاء اإلداري

أقر أنه يف ظل سكوت النص اخلاص به عن تنظيم تعامله مع أطراف النزاع اليت 
ها رغم ما ميكن أن ميثله ذلك من تعطيل لسري تتقاعس يف اإلدالء مبا يطلب من

القضايا و إعاقة لصدور األحكام فيها ، فإنه ال مناص من تطبيق اإلجراءات ذات 
 1972يف غرة جوان  املؤرخ1972لسنة   40الصلّة و الواردة بالقانون عدد 
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لى كلّ املتعلّق باحملكمة اإلدارية بوصفها النص العام الذي ينطبق يف هذه املادة عو
  . ما مل يرد بشأنه حكم بالنص اخلاص

 38و مهد ذلك ألن يعود الس إىل ما  تضمنته الفقرة الثانية من الفصل  
املتعلّق  باحملكمة  و 1972جوان  1املؤرخ يف  1972لسنة  40من القانون عدد 
ائق إذا بقي التنبيه املتعلّق بعريضة الدعوى و الوث:" ...... اإلدارية من أنه 

، وتأسيسا عليه قرر طرح "املصاحبة هلا بدون نتيجة فإنه حيكم بطرح القضية
  .القضية

منهج مجلس المنافسة في تقدير مطالب  - الفقرة الثّانية 
  :التخلّي الواردة عليه

 2008وردت على جملس املنافسة ضمن القضايا احملكوم فيها خالل سنة 
  . ة صراحة التخلّي عن الدعوىست حاالت طلبت فيها األطراف املدعي

ولئن استجاب الس يف كلّ احلاالت املشار إليها إىل طلب األطراف 
املدعية سحب قضاياها، إالّ أنه تثبت يف كلّ مرة من أنّ امللف على حالته مل يكن 

وبذلك حافظ الس على املوقف . يسمح بالقطع بوجود ممارسات خملّة باملنافسة
يف فقه قضائه السابق باطّراد والقائم على اعتبار أنه مىت تعهد بالدعوى الذي أقره 

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 

ب الدعوى الحقا للرجوع فيها إالّ مىت ثبت أنه يتقيد بأي طلب يتقدم به صاح
ال موجب ملواصلة البحث النعدام املمارسات املخلّة باملنافسة ضمن السوق 

  .املرجعية املعنية بالقضية
 2008 جويلية 3الصادر فيها قراره بتاريخ  61112ففي القضية عدد /  1

اشطة يف قطاع صناعة املالبس تعهد الس بشكاية تقدمت ا شركة تونسية ن
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ترويج  ملّا الحظت أنه يعتزم» فيفات هولدينغ ليميتد انقلد«جممع اجلاهزة ضد  
 املصنعة مبصنعه العامل حتت" اجليرت"جزء من إنتاجه من املالبس اجلاهزة وسراويل 

ية حتت وذلك يف السوق احمللّ النظام الديواين للمستودع احلر واملعدة كليا للتصدير
يف إنتاج سلعها وتوزيعها يف الشركة التونسية املدعية ذات العالمة اليت تستغلّها 

الذي » االستغالل حتت التسمية األصليةعقد « حسب ما خيوله هلانفس السوق 
غري أنّ املدعية أدلت بعد ذلك بتقرير أعلنت فيه ختلّيها عن . معه منذ مدة أبرمته

  . الدعوى
تقديره لذلك املطلب، تثبت الس من صياغته ومعناه فوجده مطابقا ويف 

عن الدعوى جيب أن يتوفّر فيه  التخلّي اليت تقر أنّ لمبادئ العامة لإلجراءاتل
  .عنصران أساسيان ومها الوضوح والصراحة وأنه ال ميكن استنتاجه

لواردة عليه، كما ذكّر الس مبنهجه يف التعامل مع مطالب التخلّي ا
والقائم على أنّ تقدميها ال يقيد الس الذي ميكنه مواصلة النظر يف القضية مىت 

وملّا الحظ أنّ امللف . توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة
على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع بوجود مثل تلك املمارسات بالسوق املعنية 

  .باالستجابة إىل مطلب التخليبالنزاع قضى 
جويلية  3كما عبر الس عن نفس املوقف يف قراره الصادر بتاريخ /  2

من قبل وزير التجارة  املرفوعةخبصوص الدعوى  61119حتت عدد  2008
رصد مؤشرات عن وجود اتفاق بني شركات  خبصوصوالصناعات التقليدية 

ر وحتديد أسعار دنيا هلا ومراجعتهما مصنعة لآلجر حول الزيادة يف أسعار اآلج
حيث أدىل املدعي يف . بصفة دورية برعاية من الغرفة الوطنية لصانعي اآلجر

تاريخ الحق لرفع الدعوى بتقرير إضايف ضمنه طلب قبول ختليه عن الدعوى 
  .النتفاء موجباا
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فوجدمها ففي هذه القضية تثبت الس أيضا من عنصري الوضوح والصراحة 
متوفّرين يف طلب التخلي مثّ اعترف لنفسه بإمكانية مواصلة النظر يف القضية مىت 

غري أنه مل يثبت له من . توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة
وثائق امللف وجود مؤشرات موضوعية ومتضافرة تتعلّق بإمكانية وجود تلك 

  .لب التخلّي عن الدعوىاملمارسات فقرر االستجابة لط
أفصح الس يف  71129ويف قضية أخرى مرسمة لديه حتت عدد /  3

وقد تعلّقت وقائع . عن موقف مشابه 2008 جويلية 3قراره الصادر بتاريخ 
ضد " حنبعل"بدعوى تقدمت ا شركة تونيميديا بوصفها مالكة لقناة النزاع 

اإلتصال اإلشهاري و رئيسها تبعا  لدراسة أعدها الغرفة الوطنية النقابية لوكاالت 
مكتب دراسات خبصوص نتائج سرب لآلراء حتدد نسبة املشاهدة على القنوات 
التلفزية، وكانت نتيجة هذا السرب حملّ خالف بني قناة حنبعل و الشركة 

خبصوص طريقة ومصداقية و موضوعية عملية سرب اآلراء وما إذا كانت  املذكورة
 ةة النقابية يف ضوء ما قامت به الغرفة الوطنينشاط وكاالت االتصال خاص م

لوكاالت اإلتصال اإلشهاري من إصدار بالغ يف مجيع الصحف يدعو أعضاء 
  .الغرفة ملقاطعة قناة حنبعل

غري أنّ حمامي املدعية طلب بعد ذلك طرح القضية لوقوع الصلح بني 
فه اة هدفه إيقاف األطراف، وهو ما كيه ختلّ عن القضيلس على أساس أن

  .إجراءات التقاضي بطلب من املدعي
و بعد التثبت من ركين الوضوح والصراحة يف مطلب التخلّي، ذكّر الس 

السهر نظام العام االقتصادي وبأنه و إنطالقا من الدور الذّي يضطلع به يف محاية ال
اعدة العرض و الطلب فإنه حينما ترفع خاصة على حسن سري السوق وفقا لق

أمامه الدعوى يتعهد بالسوق موضوع النزاع برمتها مبا خيول له النظر فيها من 
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مجيع جوانبها، دون التقيد باألطراف و األسباب والطلبات ال سيما و أنّ املشرع 
  .منحه حق التعهد التلقائي باملمارسات املخلّة باملنافسة

وأمام خلو وثائق امللف مما يعزز فرضية وجود إخالل بالتوازن العام  غري أنه
  .للسوق املرجعية قرر قبول ختلّي العارضة عن دعواها

 61118و 61113ويف قضيتني رسمتا لدى جملس املنافسة حتت عدد /  4
 عرض عليه نزاع بني مؤسستني تنشط إحدامها يف إنتاج املواد املصنعة من اخلزف

الصيين يف حني تنشط الثّانية يف جمال توزيع التجهيزات املرتلية واجلماعية واملتمثّلة 
وبعد تلقّيه مطلبني يف التخلّي عن .  يف حاجيات النزل واملطاعم واملقاهي

وذلك بعدما  2008أكتوبر  30القضيتني قرر الس االستجابة إليهما جبلسة 
  .املبينة أعاله تثبت من استيفائهما للشروط

تعهد الس بشكاية مرفوعة من شركة  71152ويف القضية عدد /  5
ضد شركة تونس لإلتصاالت بسبب " تونيزيانا"أوراسكوم تونس لإلتصاالت 

قيام هذه األخرية يف إطار تغيري و جتديد خدماا بتقدمي مجلة من العروض رأت 
فيها املدعية إخالال بقواعد املنافسة بسبب طرحها يف السوق دون تقدمي ملف يف 

إىل اهليئة الوطنية لإلتصاالت ودون احلصول على موافقتها عالوة على ما الغرض 
كانت العروض املذكورة ترمي إليه من تثبيت مكانة املدعى عليها بسوق 
االتصاالت واستحواذها على نسب هائلة منها حالة كوا مهيمنة بشكل دائم 

البحث عن  على شبكة اهلاتف القار وهو ما يوجب عليها التصرف فيها دون
.إسناد أي امتياز إىل املنخرطني بإحدى شبكيت اهلاتف اجلوال

أدىل أثناء " أوراسكوم تونس لإلتصاالت"غري أنّ املمثّل القانوين لشركة
جلسة املرافعة بطلب يرمي إىل طرح القضية، وهو ما أوله الس على أساس أنه 

عية، وقضى بقبوله يف القرار إجراء هدفه إيقاف إجراءات التقاضي بطلب من املد
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وذلك بعدما تثبت فيه والحظ أنه واضح  2008ديسمرب  31الصادر عنه بتاريخ 
وصريح وأنّ امللف على حالته كان خلوا مما يفيد القطع بوجود ممارسات خملّة 

  .باملنافسة بالسوق املعنية بالنزاع
يالحظ بأنّ التخلي عن وقد تفيد اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه كثريا ما 

الدعوى يرد على الس بعد إتصال األطراف بتقرير خلتم األحباث يقترح فيه 
املقرر على الس رفض الدعوى لعدم ثبوت ممارسات خملّة باملنافسة لذلك يلجأ 
املدعي إىل تقدمي مطلب يف التخلي عن الدعوى حىت ال يؤول األمر إىل إصدار 

  .قرار يقضي برفضها

منهج مجلس المنافسة في خصوص آجال القيام : الفقرة الثّالثة
  :لديه وشروط تحقّق األعمال القاطعة لها

 ع فيها إىل احلدها القانون ويوسدائما بآجال للقيام يقر جرييرتبط القضاء الز
الذي يرى أنه يكفل تتبع املخالفات ألحكامه وإبقاء األطراف املخالفة حتت 

. غري أنه وبانقضاء تلك اآلجال يسقط حق تتبع تلك املمارساتسطوة سلطانه، 
وقد اجتهد الفقه يف بيان أساس تلك القاعدة، فأرجعها إىل وجوب حتقيق مطلب 
استقرار األوضاع القانونية وحثّ األطراف الراغبة يف التتبع على ممارسة حقّها 

رها عالوة على أنّ بقاء ضمن مهلة معقولة تكفل بقاء وسائل اإلثبات وعدم اندثا
املخالف حتت طائلة احلذر من إنزال حكم القانون على صنيعه واخلشية من 
انعكاسه على مصاحله ميثّل يف حد ذاته عقابا نفسيا يساهم يف دفعه إىل عدم إتيان 

  .الفعل احملضور وإن كان ال يضاهي العقوبة اليت يأيت ا القانون
من قانون املنافسة واألسعار يف ) جديد (  11وهلذا الغرض اقتضى الفصل 

تسقط الدعاوى املتعلّقة باملمارسات املخلّة باملنافسة مبرور " الفقرة الرابعة منه أنه 
  ".ثالثة سنوات على تاريخ ارتكاا
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وتأسيسا على العناصر املشار إليها آنفا، فإنّ األصل أنه مىت بادر كما أنه 
التتب كه الطّرف املالك حلقإجراء قانوينّ يفصح من خالله عن متس ع إىل أي

مبمارسة ذلك احلق فإنّ أجل التقادم املسقط ينقطع مبعىن أنه يبتدئ احتسابه من 
  .جديد انطالقا من تاريخ القيام بالعمل القاطع

وليست هذه القاعدة، على وضوحها واستقرار العمل ا، سهلة دائما عند 
االت اليت حييط فيها شك خبصوص الطّرف الذي يصدر عنه التطبيق خاصة يف احل

  .العمل القاطع أو طبيعة اإلجراء املوصوف بكونه كذلك والغرض من القيام به
فرصة لبيان موقفه  2008وكان جانب مما عرض على الس خالل سنة 

 من تلك املسائل، فأقر من جهة أنّ استدعاء األطراف الضالعة يف ممارسات خملّة
باملنافسة من قبل أعوان األحباث االقتصادية للبحث يف تلك االخالالت يعترب من 

من قانون ) جديد (  11قبيل األعمال القاطعة للتقادم املنصوص عليه بالفصل 
كما  استبعد الس من ذلك اال اإلجراءات اليت يتم القيام . املنافسة واألسعار

لدى حمكمة أخرى يف نطاق موضوع ال يتعلّق  ا لرد دعوى ترفع ضد املخالف
  .باملمارسات املخلّة باملنافسة

دور األحباث اليت تقوم ا اإلدارة يف قطع آجال سقوط حق القيام /  1
  :  بالدعوى

تعهد جملس املنافسة بدعوى تقدم ا وزير التجارة والصناعات التقليدية  
يف طلب إدانة أطراف من أجل إخالهلا باملنافسة مبناسبة  2008جانفي  15بتاريخ 

مشاركتها يف الصفقات العمومية املنجزة بوالية القصرين لتزويد املؤسسات 
وقد جاء بالتقرير املفصل املرفق بعريضة الدعوى أنّ .التربوية باللحوم احلمراء

القصابني الذي املمارسات املخلّة باملنافسة قد صدرت بشكل أساسي عن أحد 
دأب على اعتماد إستراتيجية حمكمة ترتكز على تقدمي أسعار ذات مستويات 
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متباعدة يصل الفارق بني أدناها وأقصاها إىل حوايل الضعف، حيث كان يقدم 
أسعارا موغلة يف االخنفاض يف الصفقات اليت يتقدم فيها منافسون جديون، وهي 

قواعد العرض والطلب، يف حني تعرف أسعار تقلّ عن التكلفة وال ختضع ل
األسعار املقدمة من طرفه ارتفاعا مشطّا كلّما شارك يف الصفقات العمومية مبفرده 
أو يف احلاالت اليت يتقدم فيها أحد املتواطئني معه ممن تربطهم به عالقة قرابة 

ارة وخبصوص عملية التواطؤ املذكورة جاء بتقرير اإلد. بعروض جماملة أو تغطية
صفقات خالل  6حيث تقدم قريباه املذكوران مبناسبة  2004أنها تعود إىل سنة 

كما أثبتت اإلدارة . بعروض جماملة متّ رفضها يف مرحلة الفرز الفني 2004سنة 
أنّ العروض اليت تقدم ا املدعى عليه املذكور يف احلاالت اليت يتقدم فيها معه 

ري تلك اليت يقدمها يف حالة وجود منافسني قريباه لنفس الصفقة، تفوق بكث
حقيقيني، أي أنها تقريبا نفس األسعار اليت يقدمها يف احلاالت اليت ال يتقدم فيها 
أي منافس حقيقي للصفقة، وهو ما يدعم القول بأنه كان ضامنا مسبقا الفوز 

  . غري ذه الصفقات بإعتبار أنّ املنافسة صورية ومن قبيل ااملة ال
ويف هذه القضية متسك مندوب احلكومة يف رده على تقرير ختم األحباث 
بأن الدعوى مل تسقط يف شأن املتواطئني مع املدعى عليه األول باالستناد إىل ما 

  : يلي
أنّ إشعار اإلدارة العامة للمنافسة واألحباث اإلقتصادية باملمارسات املعنية  -

الّذي يعترب  2006جانفي  4للتجارة بالقصرين متّ بتاريخ  من قبل اإلدارة اجلهوية
 2004تاريخ تعهد اإلدارة بامللف، يف حني يرجع إرتكاب املمارسة إىل سنة 

تاريخ إبرام الصفقة اليت شارك فيها الطّرفان املذكوران وبالتايل فإنّ حق اإلدارة 
  .ث سنواتيف تتبع املخالفني مل يسقط طاملا أنه مل يتعد أجل ثال

أنّ البت يف سقوط الدعوى يستوجب األخذ بعني االعتبار ألعمال  -
التحقيق اليت قامت ا اإلدارة خالل سريان آجال تقادم الدعوى وفقا ألحكام 
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تسقط "من جملّة اإلجراءات اجلزائية اللّذين ينصان على أن  6و  5الفصلني 
مبرور ثالثة ... ليت نص عليها القانون الدعاوى العمومية فيما عدا الصور اخلاصة ا

وذلك ابتداء من يوم وقوع اجلرمية ... أعوام كاملة إذا كانت نامجة عن جنحة
إذا "، وعلى أنه "على شرط أن ال يقع يف حبر تلك املدة أي عمل حتقيق أو تتبع

حصل يف غضون آجال السقوط اليت سبق تعدادها بالفصل املتقدم أعمال حتقيق 
تتبع ومل يصدر عقبها حكم فإنّ الدعوى العمومية الواقع قطعها ال تبتدئ مدة أو 

سقوطها إالّ بتاريخ آخر عمل، وجيري ذلك ولو يف حق من مل يشمله عمل 
ونظرا إىل أنه متّ مساع الشخصني املعنيني من قبل أعوان ". التحقيق أو التتبع

وهو ما يعترب من قبيل  2006جويلية  3اإلدارة اجلهوية للتجارة بالقصرين بتاريخ 
أعمال البحث والتحقيق فإنه قد متّ قطع آجال سقوط الدعوى حبيث يقع 
احتساب سرياا من تاريخ آخر تدخل لإلدارة، ومبا أنّ الدعوى رفعت إىل جملس 

فإنها مل تسقط يف حق كل من املدعى عليهما  2008جانفي  15املنافسة بتاريخ 
  .املذكورين

ري أنّ اهليئة احلكمية للمجلس وإن أيدت مندوب احلكومة فيما انتهى إليه غ
إالّ أنها مل تشأ اعتماد التمشي املقترح من قبله والقائم على تطبيق ما جاء 

 81159بأحكام جملّة اإلجراءات اجلزائية واقتصرت يف قرارها الصادر حتت عدد 
لقاطع لإلجراءات الواقع القيام ا من على إقرار األثر ا 2008ديسمرب  31بتاريخ 

اإلدارة اجلهوية بالقصرين يف حق املتواطئني مع املدعى عليه األول باعتبار أنّ 
عملية استدعاء األطراف والتحرير عليهم تعترب من قبيل أعمال البحث والتحقيق 

ا من تاريخ آخر تدخل القاطعة آلجال سقوط الدعوى الّيت يقع احتساب سريا
  .لإلدارة
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استبعاد األثر القاطع للتقادم عن اإلجراءات اليت يتم القيام ا لدى  / 2
  : حماكم أخرى

 31اليت صدر فيها قراره بتاريخ  71147تعهد الس يف القضية عدد 
أا تنشط يف سوق توزيع اآلالت ب برتاع متسكت فيه املدعية 2008 ديسمرب

مبقتضى  1976يف السوق التونسية منذ جويلية » كانون«الناسخة حتت عالمة 
مث » س.ن.كانون إ«االتفاق الذي أبرمته يف ذلك التاريخ مع الشركة اليابانية 

أكتوبر  1أصبحت مبقتضى عقد التوزيع احلصري املربم مع نفس الشركة بتاريخ 
ل احلصري بالبالد التونسية لآلالت املذكورة مع توابعها وقطع غيارها املمثّ 1977

إالّ أنّ معاقدا املذكورة فرضت . واإلعالمية موكلّ املنقوالت املتعلّقة بامليكروفيل
وفق عقد توزيع جديد » كانون فرنسا«عليها بعد ذلك التعامل مع فرعها 

وبعد فترة . اد بالبالد التونسيةخسرت مبقتضاه صفة املوزع احلصري لتلك املو
 1998تفطّنت املدعية خالل سنة متسمة بالتعامل املستقر وتنامي حجم املبيعات 

ومتارس إىل وجود شركة تونسية أخرى تنافسها يف التوزيع بالسوق التونسية 
وانتهى األمر إىل فرض صيغة عقد توزيع . ضدها شتى االستفزازات والعراقيل

ملواصلة تعاملها التجاري  1999سبتمرب  16انتقائي جديد معها مؤرخ يف 
وترى املدعية . يف السوق التونسية» كانون«كموزع معتمد غري حصري موعة 

مطالبتها بتحقيق رقم » كانون فرنسا«أنه انطالقا من تلك الوضعية تسنى لشركة 
مث وبعد أن تبين  2000مليون فرنك فرنسي خالل سنة  16معامالت مجلي يبلغ 

هلا إخفاقها يف حتقيق تلك االلتزامات قررت قطع التعامل التجاري معها بصفة 
متعلّلة يف ذلك بأعذار واهية وغري مقبولة،  2001فيفري  16ائية انطالقا من 

اليت قررت بدورها إبطال » يف.كانون أوروبا ان«األمر بالنسبة لشركة وكذلك 
وهو ما ميثّل يف نظرها إفراطا من ، 2001ماي  1العقد مع العارضة حبلول تاريخ 

 إزاءها فضال عنحالة التبعية اليت تشكو منها يف استغالل " كانون " جمموعة 
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الستغالل املفرط لوضعية اهليمنة ا يف» كانون فرنسا«املطلوبة األوىل شركة  تورط
وأجزاءها ولوازمها  املكتبية واإلعالمية املواد اليت تستأثر ا يف سوق

  .ومستهلكاا
وجوابا على الدعوى دفع نائب املدعى عليها بأنّ العالقة التجارية بني 

يف حني أنّ موضوع الدعوى يتعلّق  2001فيفري  16طريف النزاع انقطعت منذ 
رسات خملّة باملنافسة متّ ارتكاا يف السوق التونسية قبل ذلك التاريخ أي قبل مبما

ست سنوات من تاريخ رفع الدعوى أمام الس وعليه فإنّ دعوى احلال تكون 
لسنة  64من القانون عدد  11قد سقطت مبرور الزمن طبقا ألحكام الفصل 

  .واملتعلّق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991
كما متسك نائب املدعى عليها من جهة أخرى بأن الغرض من القيام ذه 
 ف يف استعمال حقعسة ال يعدو أن يكون  املماطلة وربح الوقت والتالقضي

. التقاضي بغية عدم خالص الديون املتخلّدة بذمة املدعية لفائدة املدعى عليها
ملدعية رفعت دعواها إىل الس بعد مدة من استدعائها أمام احملكمة بدليل أنّ ا

 2008أفريل  26االبتدائية بتونس اليت أصدرت بشأا حكمها املؤرخ يف 
والقاضي بإكساء احلكم االبتدائي الصادر عن الدائرة الثّالثة للمحكمة التجارية 

ة وهو احلكم القاضي بإلزامها بالصبغة التنفيذي 2003أكتوبر  8بباريس بتاريخ 
خبالص تلك الديون والذي متّ إقراره بالقرار الصادر عن حمكمة االستئناف 

  .2006نوفمرب  15بباريس بتاريخ 
وجوابا على الدفع املذكور انطلق الس من التذكري باألجل املسقط للتتبع 

بينا أنه من متعلّقات من قانون املنافسة واألسعار م) جديد (  11والوارد بالفصل 
  .النظام العام وأنه لذلك يتعين عليه إثارته تلقائيا

كما أضاف أنّ الغرض من إقرار هذا املبدأ هو تفادي اندثار وسائل 
اإلثبات واستقرار األوضاع القانونية، مستخلصا أنّ تطبيقه ال يتم بصفة جمردة 
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وجود ممارسات كانت قد ارتكبت وإنما ينبغي أن يسبقه تثبت الس من مدى 
حبق املدعية مث البحث يف األسباب اليت منعت هذه األخرية من إثارا لدى من له 

  .نظر حال وقوعها وقبل مضي املدة اليت حيددها هلا القانون للقيام بدعواها أمامه
وضمن هذا السياق تبين للمجلس من مراجعة مظروفات امللف أنّ املدعية 

حبوزا وسائل اإلثبات األولية الكفيلة بالكشف عن إجراءات كانت قد كانت 
واليت ختول هلا رفع دعواها يف » كانون فرنسا«سلّطتها عليها املطلوبة األوىل 

اآلجال احملددة وطبقا لإلجراءات القانونية املستوجبة لكنها امتنعت عن ممارسة 
  .حقّها والذّود عن مصلحتها يف اإلبان

كان لزاما على الس أن ميعن النظر يف الوقائع اليت جدت بعد كما 
التاريخ الذي متّ فيه ارتكاب تلك املمارسات، ضرورة أنّ طريف النزاع ضالّ يف 

مبطالبة املدعية بتسديد » كانون فرنسا«حالة خصام  بسبب قيام املطلوبة األوىل 
ايا يف الغرض لدى القضاء مستحقّاا املخلّدة بذمتها وتطلّب ذلك نشر قض

حبيث أنّ السؤال الذي طرح على الس كان يتعلّق مبدى جواز اعتبار . الفرنسي
تلك اإلجراءات قاطعة ألجل السقوط اليت على أساسها يتسنى لصاحبة الدعوى 

  .جتاوز اجلانب الشكلي كيفما تقدم ذكره
لقضايا اليت نشرت وضمن هذا اإلطار، كان ميكن للمجلس أن يعترب أنّ ا

أمام القضاء الفرنسي خالل الفترة املوالية لتاريخ ارتكاب املمارسات املخلّة 
باملنافسة وتاريخ القيام بدعوى احلال قاطعة لآلجال لو أنه ثبت أن املدعية هي 
اليت قامت لدى جهة أخرى للمطالبة حبقوق من توابع الضرر الالّحق ا من 

  .مسك اجراء املمارسات املت
غري أنّ ذلك مل يتوفّر يف قضية احلال، حيث ثبت للمجلس بالتمعن يف 
إجراءات نشر القضايا املتعلّقة بتلك األحداث والوقائع أمام احملاكم الفرنسية أنها 
مل تكن من عمل املدعية كرد فعل منها دف اإلبقاء على تعاملها التجاري مع 
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ة معها، وإنما على العكس من ذلك فإنّ هذه األخرية مزودا األجنبية املتخاصم
هي اليت اختصمتها لغرض احلصول على أمواهلا املتخلّدة بذمة خماصمتها وهو 
األمر الذي حيول دون اعتبار أنّ إجراءات التنازع املذكورة قد أفضت إىل قطع 

  .أجل السقوط
  :وبناء عليه خلص الس إىل نتيجة فصلها يف نقطتني

أنّ الطّبيعة القانونية للممارسات املنسوبة إىل املدعية يف القضايا اليت متّ  -
نشرها لدى القضاء الفرنسي تندرج ضمن حاالت اإلخالل بااللتزامات التعاقدية 
وهي لذلك ختتلف متاما عن املمارسات املخلّة باملنافسة اليت تكون موضوع تتبع 

.جل محاية النظام العام االقتصاديمن طرف جملس املنافسة دون غريه من أ
أنّ اإلجراءات اليت ال يكون موضوعها ذا صلة بالنزاع املعروض على  

من  11أنظار الس ال تصلح لقطع آجال سقوط حق التتبع الواردة بالفصل 
  .قانون املنافسة واألسعار

  
  
  
  
  



62

 

 

من ) جديد(س املنافسة وفقا للفصل التاسع القضائية ل تتمثّل الوظيفة  
قانون املنافسة واألسعار يف تتبع املمارسات املخلّة باملنافسة املنصوص عليها 

وبالتمعن يف الفصل املذكور يتبين أنه . من نفس القانون) جديد( 5بالفصل 
أربعة أصناف توخى تقسيما رباعيا للممارسات املذكورة حني أدرجها ضمن 

  : هي
رة،  االتفاقاتة غري املربمنيرحية أو الضالص  
املفرط ملركز هيمنة االستغالل،
ة االستغالل املفرطة اقتصادية تبعيلوضعي،
تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض. 

مع اإلشارة إىل أنّ املخالفة املتمثّلة يف اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية 
تتشابه مع خمالفة  اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة اقتصادية من عدة أوجه، من 
ذلك أنه يف كلتا احلالتني ال ميثّل مركز اهليمنة وال وضعية التبعية االقتصادية خمالفة 

ذا ما بإساءة استخدامهما، كما أنّ الفصل يف حدما ينبغي اقتراجديد( 5ا وإن (
وعالوة . من قانون املنافسة واألسعار تضمن حاالت لإلفراط تنطبق عليهما معا

على ذلك، فإنه من الزاوية التارخيية كان قانون املنافسة يقتصر على معاقبة خمالفة 
ادية وحني برزت يف التطبيق القضائي اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة اقتص

حاالت ال تتوفّر فيها أركان تلك املخالفة مع وجود أثر سليب على توازن السوق 
تدخل املشرع يف بعض البلدان ليفرع عن املخالفة األوىل املذكورة صنفا ثانيا 

ونشري ضمن هذا . بات يعرف باإلفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية
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لسياق إىل أنّ جترمي هذه املخالفة وإن كان يرمي إىل محاية آليات السوق وحسن ا
ومن هذه الزاوية . توازا إالّ أنه يوفّر أيضا احلماية الالّزمة للمؤسسات الصغرى

يبدو امتياز املشرع التونسي الذي أقر وجوب معاقبة هذا الصنف من املخالفات، 
مع املشرعني اجلزائري واملغريب يف تبني  مستوى العامل العريبعلى  علما وأنه ينفرد

هذا االختيار يف حني أنّ مجيع البلدان العربية األخرى ال تتضمن أحكاما خاصة 
  .بتجرمي اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية

يت كما تظهر األمهّية العملية هلذا التوجه من جهة وفرة عدد القضايا ال 
واليت أثريت فيها لديه ممارسات من الصنف  2008تعهد ا الس خالل سنة 

ذلك أنّ التمعن يف القضايا احملكوم فيها خالل السنة املذكورة يبين أنه . املشار إليه
من مجلة ثالث قضايا انتهى فيها الس بإدانة األطراف املدعى عليها تعلّق األمر 

  .  رسة اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصاديةيف اثنتني منها مبما
ومن ناحية أخرى يثري التمعن يف القضايا احملكوم فيها يف األصل خالل 

  :املالحظات التالية 2008سنة 
تواصل عرض القضايا املتعلّقة بنسبة ارتكاب املخالفات االقتصادية إىل  -

يع تلك امللفّات برفض الدعوى وقد قضى الس يف مج. األطراف املدعى عليها
أصال بعدما وقف على انتفاء مركز اهليمنة على األطراف املذكورة ومن مثّة انعدام 

  .تأثري تلك املمارسات على حرية املنافسة بالسوق املرجعية
تعهد الس يف قضية واحدة مبمارسة تطبيق األسعار املفرطة االخنفاض،  -

ا تبين له ثبوت تلك املخالفة يف شأن املدعي مبناسبة وقضى فيها باإلدانة ملّ
  .مشاركته يف صفقات عمومية

تعهد الس يف ثالث قضايا مبمارسات تتعلّق باإلفراط يف استغالل مركز  -
ولئن اكتفى الس باإلدانة يف قضية واحدة منها إالّ أنّ ارتفاع . هيمنة اقتصادية
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املركز املهيمن يف جانب املدعى عليه يفيد يف حتليل  نسبة القضايا اليت توفّر فيها
  .هيكلة بعض القطاعات ووجوب االنتباه إىل أحوال املنافسة فيها

إىل  2008مل يتعرض الس يف أي من القضايا احملكوم فيها خالل سنة  -
كما مل تعرض عليه مسائل تتعلّق . ممارسات تتعلّق باالتفاقات املخلّة باملنافسة

  .ود التمثيل التجاري احلصري ومل يثرها من تلقاء نفسهبعق

  :القضايا المحكوم فيها برفض الدعوى أصال: الفقرة األولى

. برفض الدعوى أصال يف ست قضايا 2008قضى الس خالل سنة 
ويالحظ أنّ األمر تعلّق يف ثالث منها مبخالفات اقتصادية مل ترق إىل درجة التأثري 
على حرية املنافسة بالنظر إىل صدورها عن أطراف ال حتتلّ مركز هيمنة 
 باألسواق اليت تنشط فيها، ولذلك فقد اكتفى الس بالتذكري بفقه قضائه السابق

غري أنه ويف املقابل احتاج الس إىل الغوص يف طبيعة  اال . يف هذه املسألة
املشمول جبانب من أنشطة املشغل التارخيي لالتصاالت كي ينفي على ممارسات 
مثارة يف حقّه أي أثر هلا على املنافسة نظرا حملدودية أثرها وارتباطها بأبعاد تنموية 

تني الباقيتني تعهد الس مبمارسات خملّة باملنافسة على معىن ويف القضي.واجتماعية
قانون املنافسة واألسعار غري أنه قضى برفض الدعوى لعدم ثبوت أركان تلك 

  .املخالفات
لّ انتفاء املركز ظالس ال يؤاخذ على املخالفات االقتصادية يف  –أ 
  :املهيمن

ليت يتعلّق موضوعها مبا يصدر عن استقر عمل الس على أنّ النزاعات ا
املؤسسات االقتصادية من املخالفات اليت ال تنال من توازن السوق خترج عن 

ومل يقر الس لذلك إالّ استثناء وحيدا يتعلّق حبالة املؤسسات اليت . مرجع نظره
نّ حتتلّ مركز هيمنة اقتصادية بالسوق املرجعية اليت تنشط ا، وذلك باعتبار أ
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حجم تلك املؤسسات ووزا وتأثريها جيعل املخالفات االقتصادية اليت تقترفها 
ذات أثر على هيكلة السوق وتوازا حبيث ميكن أن تزيد يف حدة هيمنتها أو 
تؤثّر بشكل كبري على أوضاع منافسيها األمر الذي يرتفع باملخالفة االقتصادية 

ولذلك فال يصح القول أنّ الس يف مثل . سةإىل مستوى املمارسة املخلّة باملناف
تلك الصور يتعهد باملخالفات االقتصادية بل إنه يتعهد باملمارسات ذات التأثري 
على املنافسة اليت جتد أساسها يف صدور خمالفة اقتصادية عن طرف ذي مركز 

  .مهيمن
مبا ، عرضت على الس ثالث قضايا تعلّق موضوعها 2008وضمن سنة 

. نسبته األطراف املدعية إىل األطراف املدعى عليها من ارتكاب خمالفات اقتصادية
ولئن انتهى الس يف كلّ تلك القضايا إىل رفض الدعوى أصال، إالّ أنه قد 
احتاج للوصول إىل تلك اخلالصة إىل اعتماد دراسة ضافية للسوق املرجعية 

نافسيت بعمق من املركز التالعة يف تلك املخالفات وحني  والتثبلألطراف الض
. تسنى له القطع بانتفاء عنصر اهليمنة عنها انتهى إىل خالصة حكمه املشار إليها

وقد مشلت تلك املخالفات سوق إجناز وتصميم مواقع الواب وسوق االتصاالت 
قميال الرعرب اهلاتف اجلو.  

االقتصادية يف سوق إجناز رفض الدعوى املتعلّقة باملخالفات / 1
  :وتصميم مواقع الواب

يف قضيتني متشاتني من حيث  2008نوفمرب 27نظر الس بتاريخ 
 71149موضوع الدعوى والطّرف املشتكى به ومرسمتني لديه حتت عدد 

طلب مقاضاة املدعى عليها طبقا ألحكام وقد تعلّق األمر فيهما ب. 71150و
املنافسة واألسعار من أجل قيامها بتجاوزات دد  الفصل اخلامس من قانون

  . السوق الوطنية لقطاع الربجميات واهلندسة اإلعالمية وخاصة جبهة صفاقس
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ومتثّلت املخالفات املنسوبة إىل املؤسسة املدعى عليها  يف خلق مواقع الواب بصفة 
راجع مع كثافة جمانية وإجبار احلريف على توقيع عقد ملدة مخس سنوات دون ت

                                                           .لالّفتات بالطّريق العاموايف إشهار تلك اخلدمات باعتماد الربيد اإللكتروين 
وبغاية تبين حقيقة املركز التنافسي للشركة املدعى عليها تثبت الس من 

دة من القضيتني املشار إليهما فاعترب أنها ختص السوق املرجعية املعنية بكلّ واح
وذا املعىن أقر الس أنّ تصميم موقع الواب . وتصميم مواقع الواب سوق إجناز

يعترب مرحلة مستقلّة من ضمن جمموعة من مراحل إجناز مشروع الواب، وهو ما 
متوقع كان يقتضي التعرض إىل خمتلف تلك احللقات توصال إىل تبين حقيقة 

  . املدعى عليها
وضمن هذا السياق ذكر الس أنّ املقصود مبشروع الواب هو كلّ 
املراحل اليت مير ا أي موقع واب انطالقا من حتديد األهداف املرجو بلوغها من 
تصميم املوقع مرورا حبجز اسم جمال، كما ميكن أن تتواصل إىل حدود صيانة 

لألنترنت هي املؤسسة كما أضاف أنّ الوكالة التونسية . هذا املوقع وحتيينه
الوحيدة املكلّفة بإحداث املعرف الرمسي للخادم الذي يتم إيواؤه والتصريح به 

وأنها تنفرد أيضا بعملية إيوائه  www.domaine.tnعلى شبكة األنترنت بصيغة 
    .أو استضافته وصوال إىل عملية إشهاره على حمركات البحث

كما زاد الس يف تفصيل خصائص كلّ مرحلة من مراحل مشروع 
الواب املشار إليها على حدة، فبين أنّ حتديد األهداف املرجوة ميكّن من حتديد 
طبيعة املوقع الذي سيتم تصميمه والذي ميكن أن يكون موقع عرض أو موقع بيع 

  .أو موقعا مؤسساتيا أو موقع عالمات أو بوابة مؤسسة
كما أضاف أنّ تطوير موقع واب ميكن أن يكون عن طريق برنامج حر أو 

أو عن طريق عن طريق تطوير برجمية مشخصة لفائدة املؤسسة االقتصادية
أو باللّجوء  استعمال برجميات معدة سلفا مع احلصول على ترخيص من صاحبها
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ون كلفته أقلّ باعتماد وبين الس أنّ تطوير املوقع تك. إىل حلول تقنية وسطية
ختتلف حبسب جودة  الطّريقة األوىل اليت ترتكز على برامج حرة عالوة على أنها

املوقع وطبيعة اخليارات واخلدمات املدجمة باملوقع  والتقنيات املستعملة وخربة 
  .املطورين وسالمة املنظومات ووفقا هلندسة املوقع ومجاليته

ها تتمثّل يف خزن صفحات وخبصوص خدمة إيواء املوقع بيلس أنن ا
واب متّ تصميمها على خادم مسدي خدمات خارجي عن املؤسسة اإلقتصادية 

وأنّ أهم .  وذلك قصد توفريها لدى طريف أي مستعمل يقوم بطلبها إلكترونيا
وعرض النطاق وهي معايري حتدد معيارين تقنيني يف عملية اإليواء مها طاقة اخلزن 

افذين يف نفس الوقت إىل موقع الوابعدد الن .
إشهار املوقع على حمركات البحث، فأوضح الس أنها  أما بالنسبة لعملية

متكّن من التعريف باملوقع عن طريق تسجيله مبحركات البحث وبأدلّة املواقع عن 
طريق كلمات مفاتيح، وأنها ميكن أن متتد إىل ما يعرف بالترتيب االستراتيجي 
للموقع الذي ميكّن من أفضل ترتيب للموقع عند إظهار نتيجة البحث من قبل 

يينه كما تعرض أيضا إىل مرحلة صيانة املوقع واليت تتمثّل يف حت. حمرك البحث
بصفة دورية وتغيريه أو جتديده والتثبت من أنّ املوقع عملي ووظيفي عالوة على 

  . ديا لألعطال وإلشكاليات السالمةاملراقبة املستمرة لعملية اإليواء تفا
وبعد حصر نطاق السوق املرجعية، تعرض الس إىل خصائصها اليت ميكن 

  :جتميعها حول ستة عناصر
ينبع الطّلب بالنسبة إىل هذه السوق من املؤسسات االقتصادية اليت تريد  -

نتجات أو أن تكون متواجدة على شبكة اإلنترنت وذلك للتعريف بنفسها وبامل
اخلدمات اليت تقدمها أو بيع منتوجاا عن طريق األنترنت عرب إحداث موقع 

  .جتاري
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ميكن تأمني هذه العملية من طرف املؤسسة االقتصادية اليت تقوم يف هذه  -
كما . احلالة بوسائلها الذّاتية بتطوير املوقع مثّ تلجأ إىل خدمات اإليواء واإلشهار

األنترنت الذي يقوم بتوفري طاقة إيواء عادة  مزود خدماتميكن إيكال األمر إىل 
ما تكون جمانية لفائدة كلّ مؤسسة اقتصادية تقوم باإلشتراك يف خدمة اخلطوط 

، أو إىل وكالة واب أو عن طريق شركة ADSL PROالرقمية الالّمتوازية املهنية 
اللّجوء إىل خدمات وهندسة إعالمية؛ كما ميكن تأمني هذه العملية عن طريق 
كما بين .مؤسسة أو مؤسسات متخصصة يف هذا اال قصد تصميم الواب

  .الس أنّ خمتلف هذه املؤسسات ختضع عند إحداثها إىل أنظمة قانونية خمتلفة
تعترب سوق تصميم مواقع الواب سوقا تنافسية باعتبار تعدد املتدخلني فيها  -     

كما أنها سوق ضيقة باعتبار ضعف عدد املؤسسات االقتصادية املوجودة 
بالسوق الوطنية وهو ما جيعلها سوقا مفتوحة أكثر من أي سوق أخرى حنو جتمع 

  . رقم املعامالت املؤسسات وحنو تصدير اخلدمات قصد تطوير
تشكو سوق تصميم مواقع الواب من ضعف تنظيمها وتأطريها القانوين من  -

ناحية ومن أمهّية عامل مثن أو سعر اخلدمة من ناحية أخرى ضرورة أنه يعترب 
العامل األساسي يف اختيار املؤسسة اليت ستقوم باخلدمة باعتبار أنّ املؤسسات 

  .مؤسسات متوسطة أو صغرىاإلقتصادية الوطنية هي عامة 
تتميز السوق بوجود عدد من املتطفّلني على املهنة ومن األشخاص الذين  -  

  .يقومون بإجناز املوقع بأسعار رمزية
ميتد نطاق السوق املرجعية إىل السوق الوطنية وال ميكن حصره يف حدود  -

اليت تلجأ خلدمات النطاق اجلهوي ملدينة صفاقس باعتبار أنّ طلبات املؤسسات 
املتدخلني يف هذه السوق ال ختتلف حسب اجلهات، وأنه تبين بالرجوع إىل 
البعض من املواقع اليت قامت بتصميمها الشركة املدعية أنها ختص شركات 
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منتصبة بتونس العاصمة، باإلضافة إىل أنّ أهم املنافسني الذين أوردم األطراف 
  .ؤسسات منتصبة أيضا بتونس العاصمةاملدعية يتمثّلون يف م

وانطالقا من تلك الوضعية خلص الس إىل أنه يصعب حتديد نصيب كلّ       
متدخل يف هذه السوق بصفة دقيقة وواضحة، كما يصعب تقسيم السوق الوطنية 
حسب االختصاص ضمن مرحلة معينة من مراحل إجناز مشروع واب ككلّ 

لعاملة ا تلجأ إىل تنويع خدماا حتى تتمكّن من البقاء يف طاملا أنّ املؤسسات ا
  . السوق فتقوم بتطوير برجميات وصناعة املواقع وغريها من اخلدمات

غري أنّ ذلك مل مينع الس من حماولة حتديد حجم السوق املرجعية 
ويف  .ونصيب الشركة املدعى عليها منها باعتماد بعض املؤشرات املوضوعية

بيل ذلك قام باعتماد مؤشر عدد مواقع الواب اليت متّ تصميمها من قبل املدعى س
عليها مقارنة بعدد مواقع الواب اجلملية، وذلك بعد أن الحظ أنه ال ميكن اعتماد 
رقم املعامالت  احملقّق من كلّ شركة باعتبار التفاوت الكبري يف أمثان إجناز هذه 

زتا عددا متفاوتا وخمتلفا من مواقع الواب أن املواقع، حبيث ميكن لشركتني أجن
  .يكون هلما نفس رقم املعامالت

وباعتماد ذلك التمشي تسنى للمجلس بالرجوع إىل العدد اجلملي ملواقع 
األنترنت حسب املعطيات املتوفّرة مبوقع وزارة تكنولوجيات االتصال أنّ يالحظ 

مل تتجاوز  2007و 2006و 2005أنّ حصة الشركة املدعى عليها خالل سنوات 
  . من تلك السوق  %3,23خالل أعلى درجات تطورها نسبة 

وعلى هذا املستوى تيسرت للمجلس كافّة املعطيات اليت متكّن من اجلزم 
وهو ما أمتّه . حبقيقة األثر الناجم عن املخالفات املنسوبة إىل الشركة املدعى عليها

  :على ثالثة مراحل
جهة أوىل أنّ ما يعاب على املدعى عليها  من تقدمي بعض اخلدمات فأقر من   -  

بصفة جمانية والبيع املشروط يعدان من ضمن املخالفات االقتصادية على معىن 
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واملتعلّق باملنافسة  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد 
.   واألسعار

اعتبار أنّ املخالفات االقتصادية وحاالت  مثّ ذكّر مبوقفه املستقر والقائم على  -
املنافسة غري النزيهة بأنواعها وإن كانت ال خترج عن اختصاص جملس املنافسة إالّ 
أنها ميكن أن تشكّل يف اآلن ذاته ممارسات خملّة باملنافسة يف احلاالت اليت يثبت 

من شأا عرقلة  فيها أنّ تلك األعمال قد أثّرت على التوازن العام للسوق أو كان
  .آلياته بكيفية تنال من حرية املنافسة يف القطاع املعين باألمر

وأمام عدم وجود املدعى عليها يف مركز هيمنة بالسوق املرجعية املذكورة،   -
أقر الس بأنّ املمارسات املنسوبة إليها وبقطع النظر عن ثبوا وعن طبيعتها 

ة املعنية برتاع احلال حبيث تعترب عدمية التأثري على حروق املرجعيية املنافسة بالس
أنها ال ترقى إىل مرتلة املمارسات املخلّة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من 

  .قانون املنافسة واألسعار، وقضى بناء على ذلك برفض الدعوى أصال

اهلاتف رفض الدعوى املتعلّقة باملخالفات االقتصادية يف سوق خدمات /  2
قميال الراجلو:     

اليت رفعتها  71145بالقضية عدد  2008 أكتوبر 30 تعهد الس بتاريخ
ضد شركة تونس " تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت لديه 

 15لإلتصاالت من أجل قيام هذه األخرية مبناسبة حلول العيد و منذ تاريخ 
" بقالوة"راكز خدماا و هو عرض بتقدمي عرض جديد جبميع م 2007أكتوبر 

ويتمثل هذا العرض يف متتيع املنخرطني باتصاالت تونس جبهاز هاتف جوال من 
دنانري بسعر  5و ببطاقة شحن من فئة " لول"أنواع معينة و خبط مسبق للدفع 

اعتربت املدعية أنّ هذا السعر خيل بقواعد املنافسة باعتبار أنه و. دينارا 39يساوي 
عن مثن البيع التفصيلي األدىن مما جيعل هذا العرض مبثابة إعادة البيع منخفض 
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إىل جانب تعارضه مع أحكام   ٪50إىل  ٪32خبسارة تتراوح قيمتها ما بني 
 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  26الفصل 

  . واملتعلّق باملنافسة واألسعار
" بقالوة"ا بأنّ العرض التجاري عليهوجوابا على ذلك متسكت املدعى 

خاصة أجهزة اهلاتف اجلوال املسوقة ضمنه هي من قبيل املنتوجات اليت جتاوزها و
من القانون  26التطور التقين و اليت تدخل ضمن اإلستثناءات الواردة بالفصل 

  .واملتعلّق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64عدد 
فقرة ثالثة من قانون املنافسة واألسعار ) جديد (  11طبيقا ملا جاء بالفصل وت

الذي يوجب عليه طلب الرأي الفني للهيئات التعديلية عند النظر يف القضايا 
املتعلّقة بالقطاعات الراجعة إليها بالنظر، قام الس مبكاتبة اهليئة الوطنية 

وجاء فيه   2008جانفي  4ووافته به بتاريخ لالتصاالت يف طلب رأيها الفني 
باخلصوص أنّ العرض التجاري موضوع الدعوى املقدمة إىل الس ال يشكّل 

اليت " لول"خرقا لقواعد املنافسة الرتيهة طاملا أنّ الباقة تضمنت خدمة خط 
حىت ال " non verouillé"وافقت اهليئة على تسويقه و جهاز هاتف غري مشفر 

ركي املشغل املنافس من إستعماله، أما فيما يتعلّق بأسعار تلك األجهزة مينع مشت
و التخفيض فيها إىل أقلّ من سعرها احلقيقي فهي مسألة خارجة عن اختصاص 

  .اهليئة لعدم مساسها بتعريفات خدمات االتصاالت وتعديلها
على ومتهيدا ملوقفه من النزاع انطلق الس مما تعيبه شركة تونيزيانا 

منافستها شركة اتصاالت تونس من خالل تقدميها للعرض التجاري املتنازع 
جرمية إعادة  بشأنه، فالحظ أنّ املدعية رأت يف األسعار املطبقة بالعرض املذكور

 1991لسنة  64من القانون عدد 26البيع باخلسارة وفقا ملا جاء بأحكام الفصل 
  . واملتعلّق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29املؤرخ يف 
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واقتضى ذلك من الس تذكري أطراف النزاع مبوقفه املستقر من هذه املسألة 
والذي جرى باطّراد  على اعتبار أنّ املخالفات االقتصادية وإن كانت خترج عن 
دائرة نظره إذا كان أثرها مقتصرا على حد اإلضرار بأطراف النزاع، إال أنها 

ن تشكّل يف اآلن ذاته ممارسات خملّة باملنافسة ومن مثّة تدخل ضمن صميم ميكن أ
اختصاصه، و ذلك كلّما نتج عنها مساس بآليات السوق أو توازا أو ثبت أنّ 
هلا تأثريا على حرية املنافسة فيها، وهو أمر يتحقّق عندما تصدر تلك املخالفات 

  .سوق املرجعيةعن طرف يكون يف مركز هيمنة اقتصادية على ال
وذا املعىن خلص الس إىل أنّ النظر يف وجود ممارسة  اإلفراط يف استغالل 

التثبت أوال من وجود وضعية اهليمنة من خالل وضعية هيمنة من عدمه يقتضي
حتديد السوق املرجعية ذات الصلة باملمارسات املثارة وإبراز خصائصها و مكانة 

ها، فمىت توفّر املركز املهيمن يف حق املدعى عليها وجب املؤسسات الناشطة في
أما إذا مل يثبت ذلك املركز . التثبت من كون ما ينسب إليها يعد خمالفة اقتصادية

املهيمن فإنّ الس يكون غري خمتص بالدعوى بقطع النظر عن وجود املخالفة 
  .االقتصادية

 نافسيلس أن  ولغاية ضبط حقيقة املركز التعى عليها كان لزاما على اللمد
يتعرض بكامل الدقّة لتحديد السوق املرجعية من جهة وخلصائصها من جهة 

  .ثانية، وذلك قبل الوقوف عند مكانة طريف النزاع منها
 ةحتديد السوق املرجعي :  

انطلق الس من تعريف السوق املرجعية بوجه عام فذكّر أنها تعرف من 
ظور قانون املنافسة  بكوا املكان الذي يتالقى فيه العرض والطلب خبصوص من

مواد أو خدمات قابلة لالستبدال فيما بينها، كما عرف مفهوم االستبدال بكونه 
اإلمكانية املخولة لكلّ منتفع أو مستعمل حني يروم إشباع بعض حاجاته 
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اجة أو على األقل نسبة قوية باالستعاضة عن منتوج معين بآخر يوفّر له نفس احل
  .منها

وانطالقا من ذلك التعريف، توصل الس إىل القول بأنّ سوق االتصاالت 
عرب اهلاتف اجلوال الرقمي متثّل سوقا مستقلة بذاا عن سوق اإلتصاالت اهلاتفية 

اعتبارا لعدم إمكانية استبدال خدمة اإلتصال عرب اهلاتف اجلوال خبدمة القارة 
بيد أنّ هذا القول كان حيتاج إىل دعمه ببيان مجلة . تصال عرب اهلاتف القاراإل

  .اليت جتعل لكلّ  من اخلدمتني سوقا خمتلفة عن األخرىالفوارق 
وضمن هذا اإلطار بين الس أنّ اخلدمتني املشار إليهما ختتلفان من حيث 

  .اخلصائص ومن حيث األسعار
أنّ خدمات االتصاالت  عرب اهلاتف  فمن جهة اخلصائص، الحظ الس 

من خالل  من توجيه اإلتصال إىل شخص معين دون آخرالرقمي اجلوال متكّن 
استعمال جهاز طريف جوال يتضمن مجلة من املعطيات الشخصية كقائمة األمساء 
و اإلرساليات والصور اخلاصة بصاحب اجلهاز وهي معطيات تضفي صبغة  

  .هلاتف اجلوالشخصية على جهاز ا
كما أنه، وعالوة على ذلك، متكّن االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال 

وذلك مجيع األماكن اليت تغطيها الشبكة  املشترك من تلقي وإجراء مكاملات يف 
 ة اليت يتم تأمينها عرب هاتف قار يتمة القارصاالت اهلاتفيخالفا خلدمات االت

إجراء و تلقي اإلتصال  التواجد يف كما تتطلّب عملية  إستعماله بصف مجاعية،
  . مكان حمدد إعتبارا وأنّ الشبكة  القارة ال متكّن املشترك من إمكانية التنقل

وانطالقا من تلك االختالفات أقر الس بأنّ خدميت اهلاتف اجلوال والقار ال 
ادي املستهلك يف اإلشتراك متثّالن بدائل لبعضهما بدليل ما يالحظ واقعا من  مت

خبدمات اإلتصاالت القارة وكون عدد املشتركني يف خدمات اهلاتف القار يف 
  .تطور مستمر رغم توفّر خدمات اهلاتف اجلوال
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كما رجع الس أيضا إىل أسعار كلّ من املكاملات القارة واملكاملات 
ا من الثّانية األمر الذي يزيد باستعمال اهلاتف اجلوال فرأى أنّ األوىل أشد اخنفاض

من تأكيد فكرة وجود سوقني منفصلتني مها السوق اخلاصة خبدمات االتصاالت 
وحبكم تغطية  .اهلاتفية اجلوالة والسوق اخلاصة خبدمات االتصاالت اهلاتفية القارة

والت شبكة اهلاتف اجلوال لكافة التراب التونسي فضال عن توفّر التجهيزات واحمل
الالّزمة اليت متكّن من عملية الربط بني  الشبكات الالّسلكية، أقر الس أيضا أنّ 

خبدمات اإلتصاالت عرب اهلاتف الرقمي السوق املرجعية يف قضية احلال تتعلّق 
   .اجلوال املوجهة للعموم يف كلّ أحناء تراب اجلمهورية

 ة اجلوصاالت اهلاتفيالةخصائص سوق اإلت:  
استحضر الس سياسة الدولة عند فتح املنافسة بسوق خدمات االتصاالت 

حترير عرب اهلاتف الرقمي اجلوال، فذكّر أنها قامت على مبدأين، كوا سياسة 
دف  توفري عدد أكرب من الناشطني إلقامة وتشغيل شبكات االتصاالت، أفقية 

وأنها تعتمد يف حالة األنشطة العـمودية املسداة من قبل نفس املشغل على 
مكرر من  26طريقة الفصل احملاسيب بني األنشطة مثلما تقتضيه أحكام الفصل 

عمومية لالتصاالت وشبكات يلتزم مشغلو الشبكات ال: "جملة االتصاالت من أنه 
النفاذ باعتماد حماسبة حتليلية متكّن من التمييز بني كلّ شبكة و كلّ خدمة على 
حده والتخلّي عن كلّ ممارسة منافية لقواعد املنافسة وخاصة عمليات الدعم 

  ". املتداخل
إىل سوق اإلتصاالت عرب اهلاتف  احلواجز عند الدخولكما متعن الس يف 

  :الرقمي اجلوال فرأى أنها حواجز هامة ومن صنفني
حواجز إدارية باعتبار أنه ال ميكن تأمني هذه اخلدمات إالّ من قبل  -

املتحصلني على إجازة ختول للمنتفع ا حق إقامة وتشغيل شبكة اإلتصال، مع 
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اإلجازة ملدة ال تتجاوز مخس عشرة  وجود إطار تشريعي صارم يقتضي أن متنح
 املصادقة عليها بأمر ووجوب أن يتم مديد فيها، وأن تتمة التسنة مع إمكاني

  .اختيار املترشح بعد الدعوة إىل املنافسة
حواجز مادية أو موضوعية حبكم أمهية االستثمارات املستوجبة عند إقامة  -

إسناد اإلجازة لدفع معلوم يتم حتديده وتشغيل و صيانة  الشبكة عالوة خضوع 
  . يف إتفاقية اللّزمة

 الا مكانةقمي اجلوخلني يف سوق االتصاالت عرب اهلاتف الرملتد:  
كان على الس البحث عن معيار يكفل بيان احلصة الراجعة لكلّ واحد من 

عامالت وقد تعذّر عليه االعتماد على رقم امل. املتنافسني بسوق اهلاتف اجلوال
احملقّق من قبل كلّ من الشركتني نظرا لعدم وجود فصل حماسيب بني خمتلف 
األنشطة اليت تعود بالنظر  إىل كل منهما من ذلك مثال غياب الفصل احملاسيب بني 

ولذلك السبب جلأ . نشاط الربط البيين ونشاط توفري خدمات اإلتصال للعموم
يف الشبكة الراجعة املشتركني الناشطني  الس إىل معيار آخر مأخوذ من عدد

إىل كال الطّرفني مع بيان أنّ املقصود باملشترك الناشط هواملشترك الذي يتلقى 
  .وجيري إتصاالت بصفة متواصلة ودورية

و اعتمادا على هذا املعيار ووفقا جلملة اإلحصائيات املتوفرة من قبل كلّ من  
احلصة الراجعة إىل طريف النزاع من السوق  املشغلني، تبين للمجلس تقارب

منها  " أوراسكوم لإلتصاالت تونس "املرجعية، حيث ناهز نصيب املدعية شركة 
" ،  يف حني كان نصيب املدعى عليها2008خالل شهر أفريل   % 48,65

  .51,35%يساوي خالل تلك الفترة  " إتصاالت تونس
من ذلك مالحظتني بىن عليهما النتيجة ومن زاوية املنافسة، استخلص الس 

  :اليت نطق ا قراره
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من تطوير حصتها من أنّ املدعية متكّنت يف ظرف وجيز : املالحظة األوىل -  1
مع املدعى عليها أن تتقاسم  سوق اإلتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال ومن

 .املشغل التارخيي لإلتصاالت حصص سوق اهلاتف الرقمي اجلوال
أنّ سوق اإلتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال هي سوق : املالحظة الثّانية -  2

ال تتوفّر ألحد منهما  القدرة على التحكّم  بصفة مطلقة يف يتقامسها مشغالن 
، إذ تتأثر حصة كلّ منهما مبا يصدر من تصرف عن الطّرف آليات السوق

يد سياسته التجارية مبعزل عن الطّرف املقابل مبا حيد من حرية كليهما يف حتد
  .املقابل، و تبعا لذلك فإنّ كال الطّرفني ال يتمتعان يمنة على السوق املعنية

أنّ وجود مؤسسة اقتصادية يف مركز هيمنة على السوق ال : النتيجة – 3  
يتحقّق إالّ مىت كانت املؤسسة متتلك قدرا من القوة اإلقتصادية اليت متنحها 
إستقاللية التصرف وفقا إلرادا املنفردة، بكيفية جتعلها قادرة على فرض 

ذري على وضعية املتعاملني فيها، شروطها والتحكّم يف آليات السوق والتأثري اجل
أسلوا التجاري  وذلك حبكم أمهية نصيبها منها أو تفوقها التكنولوجي أو

  .أومواردها املالية أو متركزها اجلغرايف
يف  ال توجدطاملا تبين من دراسة حصص السوق املرجعية أنّ املدعى عليها و  

، فإنّ ذلك يغين عن النظر يف املخالفة اإلقتصادية املنسوبة إليها طاملا مركز هيمنة
أنّ تلك املخالفة على فرض ثبوا ال ميكن أن ترقى إىل مرتلة  املمارسة املخلّة 

ومن مثّة تعين رفض . من قانون املنافسة و األسعار 5باملنافسة على معىن الفصل 
  .الدعوى
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ات التنموية واالجتماعية عند نظره يف املمارسات الس يراعي االعتبار/ ب 
  :املخلّة باملنافسة

 71151قراره يف القضية عدد  2008نوفمرب 27أصدر جملس املنافسة بتاريخ 
ضد شركة تونس " تونيزيانا"اليت رفعتها إليه شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت 

.لإلتصاالت
رفني بسبب قيام املدعى عليها الطّ وتعلّق األمر يف تلك القضية برتاع بني

" ريف.مويب"يف إطار تغيري و جتديد خدماا، بترويج خدمة " اتصاالت تونس "
(Mobirif)  املتمثّلة يف وضع شبكة هاتف نقال تتسع محولتها ما يقارب

وهو ما رأت فيه املدعية . منطقة ريفية 1300خط ومتسح حوايل  100.000
أوت  10قرار وزير تكنولوجيا اإلتصاالت املؤرخ يف  من 4خرقا ألحكام الفصل 

و املتعلّق باملصادقة على املخطّط الوطين للترقيم والعنونة يف هذا اال من  2001
خالل قيام املدعى عليها بإسناد أرقام هواتف قارة ملنخرطيها يف هذه اخلدمة 

ن استعمال النظام واستعمال نظام الفوترة اخلاص بشبكة اهلاتف القار عوضا ع
اخلاص بشبكة اهلاتف اجلوال األمر الذي جيعل من اإلبقاء على هذه اخلدمة سببا 

  . يف إحلاق الضرر ا عالوة على مسامهته يف خلق مناخ خيلّ بقواعد املنافسة
فقرة ثالثة من قانون املنافسة واألسعار ) جديد (  11وتطبيقا ملا جاء بالفصل  

ب الرأي الفني للهيئات التعديلية عند النظر يف القضايا الذي يوجب عليه طل
املتعلّقة بالقطاعات الراجعة إليها بالنظر، قام الس مبكاتبة اهليئة الوطنية 

وتضمن   2008مارس  18لالتصاالت يف طلب رأيها الفني ووافته به بتاريخ 
  :باخلصوص ما يلي 

ريفي تعتمد املدعى عليها على أنه يف إطار تدعيم شبكة اهلاتف ال-
وتكنولوجيا   RTF"الراديو يف احللقة احمللية"تكنولوجيات خمتلفة مثل 

".ريف . املويب"بالنسبة ل GSMال
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جوان  2شهدت منذ انطالق تسويقها يف " ريف .مويب"أنّ خدمة ال -
 1300ألف مشترك وتغطّي حوايل   100، بطاقة إمجالية تقدر ب 2003

منطقة ريفية موزعة على كامل تراب اجلمهورية، إقباال كبريا حيث 
و بلغ عدد املشتركني  2003مشتركا عند اية شهر جوان  3060استقطبت 

وقد خصصت املدعى عليها هلذه اخلدمة . 2007ألف مشترك يف  41حوايل 
  ".79"أرقاما من اال الفرعي 

  :صوصيات التاليةتشتمل على اخل" ريف.مويب"أنّ خدمة ال -
التنقل احملدود حول مكان اإلقامة حيث ميكن للمشتركني التواصل داخل -

خلية خيتلف شعاعها بإختالف املوقع اجلغرايف والظروف املناخية ميكن أن 
.كلم و تنقطع اخلدمة عند التحول إىل خلية جماورة 20يصل إىل 

ع بنفس تعريفة اهلاتف القارالتمت.
ع بقمي مثل خدمة املراسالت التمتال الركافة خدمات اهلاتف اجلو

وخدمة حتويل املكاملات و خدمة التعرف على رقم  SMSالقصرية 
املتصل وخدمة املراسالت الصوتية وخدمة االنتظار و خدمة اإلحبار يف 

.شبكة األنترنات وغريها من اخلدمات األخرى
 ة باألسواق بأسعار معقولة هاتف االعتماد على جتهيزات طرفية متوفر

.GSMجوال حيتمل تكنولوجيا ال 
فع"واخلالص " املفوتر" توفّر نظامي اخلالصق الده " مسبمع املالحظة أن

 حن اخلاصفع ميكن شحن اخلطّ بنفس الشق الدظام املسبسبة للنبالن
  .باهلاتف الرقمي اجلوال

  .الرقمي اجلوالنفس عناصر شبكة اهلاتف " ريف.املويب " يستخدم -
واعتمادا على ما جاء بذلك الرأي وعلى أقوال األطراف يف القضية وعلى 
أعمال البحث اليت متّ القيام ا من قبل هيكل التحقيق التابع له، قام الس 
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التثبت من اخلصائص الفنية خلدمات االتصال عرب اهلاتف الريفي والتمعن يف ب
ة للمدعى عليها لتغطية املناطق الريفية ذات اخلصائص البدائل اليت كانت متاح

الطبيعية غري املالئمة، وذلك بغاية الوقوف عند حقيقية األثر الناجم على املنافسة 
  ".  املويب ريف " من قيام املدعى عليها بطرح خدمات 

وضمن هذا اإلطار تبين للمجلس أنّ خدمة اإلتصال عرب اهلاتف الريفي 
زع بشأا تقوم على اعتماد تقنية متكّن من مترير املكاملات بواسطة  شبكة املتنا

، وأنّ سبب الركون إليها هو كون GSMهاتفية السلكية تعمل وفقا لنظام ال
الشبكات الالّسلكية  تعد أكثر الشبكات تالؤما مع املناطق  الريفية اليت يصعب 

هذه األخرية يتطلب عمليات حفر ومد  فيها إقامة شبكة سلكية، خاصة وأنّ تركيز 
كوابل على مسافات طويلة، فضال على أنّ إقامتها يف بعض املناطق يكاد يكون 

  .مستحيال بالنظر إىل اخلصائص اجلغرافية اليت حتول دون إمكانية مد أسالك هاتفية
غري أنّ الس الحظ أيضا أنّ املناطق اليت تشملها خدمات اهلاتف الريفي 

غطيها أيضا شبكتا اهلاتف الرقمي اجلوال لكل من املدعية و املدعى عليها حبيث ت
  :أنها جزء من السوق اليت تتنافسان عليها، وهو أمر استخلص منه نتيجتني

أنّّ اعتماد املدعى عليها يف تلبية حاجيات املستهلك ، : النتيجة األوىل -
اهلاتف الريفي مع تطبيق نظام الفوترة  املتواجد يف املناطق الريفية، على خدمة

املويب " املطبق بالنسبة خلدمات اهلاتف القار يؤدي إىل حتويل الطلب حنو خدمة 
على حساب بقية خدمات االتصاالت اهلاتفية األخرى باعتبار ما تتميز " ريف 

  .من اخنفاض يف السعر بالنسبة للمشترك
متلك القدرة على توفري نفس اخلدمة  أنّ املدعية ال: النتيجة الثّانية -

بأسعار مماثلة نظرا القتصار نشاطها على سوق خدمات اهلاتف الرقمي اجلوال، 
كما أنّ احتكار املدعى عليها لشبكة اهلاتف القار مكّنها من اإلستئثار بإمكانية 
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ا مل يكن اعتماد نظام الفوترة  املتعلّق خبدمات اهلاتف القار وهو ما أتاح هلا امتياز
  . مثرة لتفوقها على املدعية يف اال الذي تنشطان فيه معا

" وعلى هذا املستوى كان ميكن للمجلس أن ينتهي إىل إدانة شركة 
من أجل ما ذكر، غري أنه اختار أن يكون أكثر انتباها إىل " اتصاالت تونس 

مصلحة ميكن أن  اخلصائص اليت حتيط ببعض املناطق الريفية والوعرة وإىل وجود
تسمو على املنافسة بني مشغلي اهلاتف اجلوال باعتبار حساسية موقف الشرحية 

  . االجتماعية اليت تقطن باملناطق املذكورة
املويب "بالتمعن يف طبيعة خدمات " وضمن هذا اإلطار ذكر الس أنه 

اال للتجاذب بني طريف يتبين أنّ هلا أبعادا اجتماعية وتنموية تسبق كوا جم" ريف
النزاع على أساس دعم املوقع التنافسي ألي منهما أو رفع حصته على حساب 
اآلخر، ضرورة أنّ اهلدف من وراء استحداثها هو خدمة شرحية اجتماعية معينة 
من املواطنني القاطنني ببعض املناطق اليت يستحيل أو يصعب فيها إيصال خدمات 

ف القار نظرا لإلرتفاع املشطّ لكلفة الربط بالشبكة أو اإلتصال عرب اهلات
الستحالتها على املستوى التقين، إضافة إىل حمدودية القدرة الشرائية هلذه الشرحية 

  ".من املواطنني 
وميكن اعتبار هذا املوقف امتدادا ملا سبق للمجلس اإلصداع به من كون 

يف نظره وسيلة لبلوغ أهداف التنمية املنافسة ليست غاية يف حد ذاا وأنها 
االقتصادية والرفاه االجتماعي وأنه مىت تبين وجود غاية تسمو إليها وجب 

  .تقدميها والعمل على توفري كافّة الظّروف املالئمة لتحقيقها
كما حبث الس عن أساس تقين يدعم ذلك التوجه فوجد أنه يف قضية 

" يانا املدعية عن توفري خدمات مضاهية خلدمات احلال يعود عجز شركة تونيز
مرده انفراد املدعى عليها بتوفري خدمات اهلاتف القار، وهو أمر " املويب ريف 

ووفقا هلذا املنطق، . خيرج عن موضوع نزاع احلال وال دخل فيه لس املنافسة
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عمول ما مع اعتماد نظام الترقيم والفوترة امل" املويب ريف" فإنّ عرض خدمة 
خبصوص شبكة اهلاتف اجلوال ليس اهلدف منه إنشاء امتياز لفائدة شركة 
اتصاالت تونس بقدر ما يهدف إىل إعطاء امتياز لفئات تسكن يف بعض املناطق 
النائية وذلك تنفيذا لسياسة احلكومة القائمة على مراعاة بعض اجلوانب 

  .االجتماعية
اهتمامات الس، فإنه مل يكن غائبا  وألنّ مطلب املنافسة هو من صميم

متاما عن اعتباراته بل أنه عاد إليه يف خامتة قراره والحظ أنه إزاء النفع األكيد 
الذي جينيه متساكنو املناطق الريفية والنائية من إقرار خدمة املويب ريف لفائدم 

. من مركزها التنافسيفإنه ال وجود لتهديد فادح ملصاحل املدعية أو انتقاص أكيد 
أنه ويف كلّ األحوال فإنّ عرض تلك اخلدمة يف املناطق " وذكر ضمن هذا اإلطار 

املعزولة عن شبكة اهلاتف القار ال يشكّل عائقا دون حتقيق منافسة حرة بسوق 
االتصاالت بشكل عام باعتبار حمدودية هذه املناطق جغرافيا من جهة و ضآلة 

وجودين واحملتملني هلذه اخلدمة من جهة أخرى و بالتايل عدد املستهلكني امل
ويف حكم ذلك استخلص الس أنّ ما ينسب ". حمدودية التأثري على السوق

للمدعى عليها ال يرقى إىل مرتلة املمارسات املخلّة باملنافسة وقضى برفض 
  .الدعوى أصال

سات املثارة الس يقضي برفض الدعوى حني تنتفي أركان املمار –ج 
  :يف القضية

استقر عمل الس على اعتبار أنّ ممارسة اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة 
ال تثبت، شأا يف ذلك شأن اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية إالّ بتوفّر 
عنصرين مها املركز املهيمن أو وضعية التبعية االقتصادية من جهة وإساءة 

  . ا من جهة أخرىاستخدامهم
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ووفقا هلذا املوقف دأب الس يف كلّ القضايا اليت عرضت فيها عليه 
إحدى هاتني املمارستني على البحث يف مقام أول عن مدى توفّر ركن اهليمنة 
االقتصادية يف الطّرف املدعى عليه أو عن مدى وجود املؤسسة الشاكية يف 

املشتكى به، وبعد التثبت من وجود إحدى  وضعية تبعية اقتصادية إزاء الطّرف
الوضعيتني املذكورتني مير يف طور ثان إىل مناقشة مدى توفّر عنصر اإلفراط يف 

  .استخدامها
، وجد الس 2008غري أنه ويف إحدى القضايا اليت تعهد ا خالل سنة 

رسات مربرا يف الوقائع املعروضة عليه ويف سلوك املدعية الذي سبق ارتكاب املما
لقلب التمشي املشار إليه، حيث بادر بتفحص أسباب فرض الشروط التجارية 
املشتكى منها وملّا وجدها مستندة إىل مربرات موضوعية قضى برفض الدعوى 
دون حاجة للنظر يف مدى توفّر أي من ركين اهليمنة االقتصادية أو التبعية 

  .االقتصادية

الس يرفض الدعوى لعدم توفّر مقومات املركز املهيمن وعناصر  – 1
  :التبعية االقتصادية

اليت رفعتها  71131بالقضية عدد  2008 ديسمرب 31تعهد الس بتاريخ 
إليه مؤسسة خمتصة يف نقل مادة االمسنت ضد إحدى املؤسسات املختصة يف صنع 

األخرية بإستغالل وضعية التبعية االقتصادية  وذلك من أجل قيام هذههذه املادة 
للمدعية وإخضاعها إىل شروط بيع تعسفية من خالل فرض أسلوب الدفع نقدا 
أو بالصك املعتمد والترفيع املشطّ يف نسبة الضمان البنكي املشترط إضافة إىل 

ة الرفع بطبق التمييز بني املدعية ومنافسيها من حرفاء املدعى عليها خبصوص تقني
التحميل عند تثبيت اإلمسنت فوق الشاحنات وهو ما رأى فيه نائب املدعية حدا 

  .من دخول سوق خدمة النقل ومن املنافسة احلرة فيها



83

كما متسكت املدعية أيضا بأنّ املدعى عليها كانت تقوم بإرجاع معلوم 
خلاصة بإستثناء الشركة النقل حلرفائها يف حال رفع مبيعاا إليهم بوسائلهم ا

املدعية كما متنح باقي حرفائها إسقاطا ماليا قيمته ديناران للطن الواحد عند 
الدفع باحلاضر  يف حني أنها ترفض تطبيقه على املدعية واحلال أنها تقوم بتسديد 

  .كافّة شراءاا باحلاضر
خللفية ويف جوابه على عريضة الدعوى كشف نائب املدعى عليها عن ا
شركة "احلقيقية للنزاع ذاكرا أنّ منوبته كانت تتعامل سابقا مع مؤسسة تسمى 

ديون هامة بلغت مليوين دينار  1999وقد ختلّدت بذمتها خالل سنة " بالرحومة
فتم االتفاق على خالصها أقساطا حبساب مائة ألف دينار شهريا انطالقا من شهر 

كمبيالة لكنه مل يقع خالصها ومبجرد توقّف  20وحررت يف ذلك  2000جانفي 
تأسست شركة جديدة مسيت  1999شركة بالرحومة عن النشاط يف أواخر سنة 

وهي املدعية يف قضية  (SOCOBAT)"سوكوبات"الشركة التجارية للبناء 
احلال والتي أصبحت تنشط يف مقر شركة بالرحومة وتستعمل نفس و سائل 

مع نفس احلرفاء، وبالتحري يف املوضوع تبين أنّ األمر يتعلّق  النقل و تتعامل
مبواصلة الشركة القدمية لنشاطها بواسطة شركة سوكوبات يف حماولة للتفصي من 

كما أضاف نائب املدعى عليها أنها ومبجرد تفطّنها .خالص الدين الذي بذمتها
قررت التعامل معها حبذر من إىل العالقة اليت تربط املدعية بشركة بالرحومة 

  .خالل إشتراط اخلالص نقدا أو بصكوك مضمونة الرصيد
وتعقيبا على أقوال الطّرفني، انطلق الس من دراسة السوق املرجعية املعنية 
بالقضية، فبين أنّ  العرض فيها يصدر عن الشركات املنتجة لإلمسنت يف حني 

كما أضاف الس . ومن بينهم العارضةينبع الطلب من شركات نقل اإلمسنت 
أنّ شركات نقل اإلمسنت تويل عنصر قرب مسافة وحدات إنتاج اإلمسنت 
املتعامل معها أمهّية بالغة، وهو ما يتعين معه اعتبار هذا املعطى مبا تكون معه 
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السوق املعنية تشمل شركات إنتاج اإلمسنت الكائنة بالفضاء اجلغرايف بأقصى 
. و باملناطق احمليطة بالعاصمة دون الشركات الكائنة بالشمال الغريب مشال البالد

وعلى ضوء ذلك خلص الس إىل اعتبار أنّ السوق املرجعية املعنية بقضية احلال 
هي تلك اليت تشمل تنافس شركة إمسنت برترت املدعى عليها مع شركيت 

جبل الوسط الكائنة اإلمسنت اإلصطناعي الكائن جببل اجللود وشركة إمسنت 
بزغوان بإعتبار أنه من حيث قرب املسافة بني موقع الشركة العارضة الكائن 

تونس فإنّ هذه األخرية  -بأريانة وشركة اإلمسنت اإلصطناعي الكائن جببل اجللود
حتتلّ املرتبة األوىل تليها شركة إمسنت جبل الوسط وشركة إمسنت برترت يف 

  .سافة هي نفسها تقريبانفس املرتبة طاملا أنّ امل
كما استعرض الس املعطيات املتعلّقة بصناعة اإلمسنت فبين أنها تندرج 
 ة منها ختتصل سبع شركات، ستها تشهد تدخضمن صناعة مواد البناء، وأن
بدرجة أوىل بصناعة اإلمسنت الرمادي إىل جانب مؤسسة خمتصة يف صناعة 

عن تطور إنتاج كما استعرض بعد ذلك أرقاما وإحصائيات .اإلمسنت األبيض
مادة االمسنت ونصيب الشركات املختصة يف هذا اال خالل السنوات الثمانية 

املرتبة األخرية واستخلص منها أنّ املدعى عليها شركة إمسنت برترت إحتلّت 
  .2007و املرتبة الثالثة خالل سنة  2006إىل  2000سنوات جهويا خالل الثانية

يف السوق املرجعية، ذكر الس أنها بدأت  وخبصوص وضعية املدعية
، وأنّ هذا التعامل عرف 2000بالتعامل مع الشركة املدعى عليها منذ سنة 

حيث بلغت نسبة كميات اإلمسنت املرفوعة من قبل  2002تراجعا منذ سنة 
 ة احلرفاء  حبساب الطنات املرفوعة من قبل بقيعية مقارنة بالكمي0,18املد % 

   .% 12 ـب 2000تقدر خالل سنة  كانت بعد أن 2007ة سن
كما رجع الس إىل السجلّ التجاري للشركة املدعية وإىل قانوا 
األساسي بغاية تبين حقيقة نشاطها فوجد أنه يتمثّل يف بيع مواد البناء باجلملة 
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ي واخلشب واخلردوات، كما متعن يف نصيب اإلمسنت يف رقم معامالا اجلمل
 % 97فتبين له أنّ شراءاا من مادة اإلمسنت من املدعى عليها كان يقدر بـ 

وخبصوص أغلب حرفائها . يف تاريخ بداية التعامل مع املدعى عليها 2000سنة 
  . بين الس أنهم يتمركزون بوالية تونس

كما مل يفت الس البحث يف ما أثاره حمامي الشركة املدعى عليها من 
بعد تفاقم  1999القة املدعية بشركة سابقة توقّفت عن النشاط يف أواخر سنة ع

 20مديونيتها، فقام بالرجوع إىل القانون األساسي للشركة املدعية املؤرخ يف 
وتثبت من املسامهني وتبين له صحة موقف املدعى عليها حني  1999أكتوبر 

لى األموال العمومية والتعامل مع خيرت اعتماد التحري حرصا على احلفاظ ع
  . املدعية باحلاضر عرب الصكوك املعرفة أو اإليداعات البنكية

وبعد الفراغ من دراسة السوق، يأت للمجلس كافّة العناصر الالّزمة  
  .للبت يف موضوع املنازعة، فاستعرض املمارسات املثارة يف حق املدعى عليها

ى املأخوذ من اإلفراط يف إستغالل وضعية تبعية فبخصوص الفرع من الدعو
من قانون املنافسة ) جديد (  5إقتصادية، استعرض الس ما ورد بالفصل 

مينع اإلستغالل املفرط لوضعية تبعية إقتصادية "... واألسعار الذي ينص على أنه 
لة للتسويق أو يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين ممن ال تتوفّر هلم حلول بدي

وميكن أن تتمثّل حاالت اإلستغالل املفرط لوضعية . التزود أو إسداء اخلدمات
تبعية إقتصادية خاصة يف االمتناع عن البيع أو تعاطي بيوعات أو شراءات 
مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط متييزية أو قطع 

ض اخلضوع إىل شروطأو بسبب رف العالقات التجارية دون سبب موضوعي
  .جتارية جمحفة

كما ذكّر مبا دأب عليه من اعتبار أنّ اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية 
اقتصادية يقتضي النظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعية 
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توفّر االقتصادية و اإلفراط يف استغالهلا، ومن مثّة كان عليه البحث يف مدى 
  عناصر التبعية االقتصادية للمدعية إزاء املدعى عليها

وألنّ قانون املنافسة واألسعار مل يعرف أركان تلك الوضعية، كان لزاما 
على الس أن يتولّى تلك املهمة على ضوء فقه قضائه السابق الذي استقر على 

وضع التاجر يف مرتلة أنها حالة تتشكّل من حتالف عناصر ينشأ عن إجتماعها 
و . يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه و ما جينيه من أرباح

تتمثّل هذه العناصر يف السمعة اليت حتضى ا عالمة املزود و أمهية نصيبها يف 
السوق ويف مدى تأثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزع أو املؤسسة 

وبة التزود مبواد أو خدمات مشاة من أي جهة أخرى على أن ال احلريفة و صع
يكون مرد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجارية ضرورة أنّ التبعية تعبر 

  .عن حالة خضوع مفروضة و ليست وليدة إختيار إرادي
غري أنّ الس وعند قيامه بتحليل العناصر املذكورة وتطبيقها على وقائع 

  . ية الراهنة مل يقف على كافّة أركااالقض
فلئن ثبت له أنّ اإلمسنت املصنع من قبل املدعى عليها حيظى بشهرة وعالمة 

سنة  % 29,84جودة هامة، وأنها حتتلّ املرتبة الثّانية على املستوى اجلهوي بنسبة
ذّي ، وأنّ رقم املعامالت ال2007سنة  % 28,54واملرتبة الثّالثة بنسبة  2000

من رقم  % 97حتقّقه املدعية معها خالل فترة التعامل املستقر كان يقدر بـ
إالّ أنّ ذلك مل يكن كافيا بنظر الس للقول بأنّ الشركة . معامالا اجلملي

املدعية توجد يف وضعية تبعية اقتصادية إزاء املدعى عليها وذلك ألنه يتبين من 
لك الشركة كانت متلك حلوال أخرى للتزود مبادة خالل دراسة السوق أنّ ت

اإلمسنت غري أنها أعرضت عنها ووضعت نفسها مبحض إرادا يف حالة من 
التبعية اإلقتصادية إزاء املدعى عليها بدليل أنّ مقرها كائن بوالية أريانة و بالتايل 

كة اإلمسنت فإنه من ناحية كلفة النقل يكون هلا حلّ أفضل بالتعامل مع شر
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إىل جانب تركّز . اإلصطناعي التونسي الكائنة جببل اجللود أي بوالية تونس
و ذلك دون إعتبار احللّ اآلخر الذّي متثّله . أغلب حرفائها بإقليم تونس الكربى

شركة إمسنت جبل الوسط الكائنة بزغوان و اليت تتميز بتواجدها بإقليم الشمال  
ي يصل تقريبا إىل ضعف إنتاج شركة إمسنت برترت وكذلك بأمهية إنتاجها الذّ

  .املدعى عليها
لّ ما ثبت من توفّر حلول بديلة كانت تكفل للمدعية مصادر أخرى ظويف 

للتزود مبادة اإلمسنت اعترب الس أنه ال وجه لتمسكها بوجودها يف حالة تبعية 
  .اإلفراط إقتصادية إزاء املدعية و اكتفى بذلك عن البحث يف صور

كما مل يكن حظّ املدعية أفضل يف الفرع الثّاين من دعواها الذي أسسته 
  . على إفراط املدعى عليها يف استغالل مركز هيمنة اقتصادية

ففي جوابه على هذه املسألة، انطلق الس أيضا من التذكري بأنّ وجود 
 مىت كانت املؤسسة مؤسسة اقتصادية يف مركز هيمنة على السوق ال يتحقّق إالّ

قادرة على فرض شروطها  والتحكّم يف آليات السوق والتأثري على وضعية 
املتعاملني فيه وذلك حبكم أمهية نصيبها منها أو تفوقها التكنولوجي أو أسلوا 

  . التجاري أو مواردها املالية أو متركزها اجلغرايف
   عريف على وضعية املده وبتطبيق ذلك التلس أنعى عليها، الحظ ا

على مستوى السوق  2007يتبين من دراسة السوق أنها حتتلّ املرتبة الثّالثة سنة 
 %28,54املرجعية املعنية املتعلّقة بالفضاء اجلغرايف بالشمال إلنتاج اإلمسنت بنسبة 

واإلمسنت اإلصطناعي التونسي  % 41,70بعد شركيت إمسنت جبل الوسط بنسبة 
كما أنّ رأس ماهلا  يأيت يف املرتبة الثّالثة بعد الشركتني املشار ، %29,77نسبة ب

  .إليهما
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وانطالقا من ذلك، أقر الس أنّ املدعى عليها مل تكن حتتلّ مركز هيمنة 
واكتفى بذلك لرفض هذا الفرع من الدعوى كسابقه دون حاجة للبحث يف 

  .صور اإلفراط

   :بانتفاء اإلفراط للقضاء برفض الدعوىالس يكتفي  – 2
القضية كرس جملس املنافسة هذا التوجه اجلديد مبناسبة قراره الصادر يف 

ويف هذه القضية تقدمت إحدى . 2008 أكتوبر 30بتاريخ  71130عدد 
مقاضاة مؤسستني مصنعتني للدواء طبقا صيدليات البيع باجلملة بدعوى يف طلب 

اخلامس من قانون املنافسة واألسعار وذلك استنادا إىل إفراطهما ألحكام الفصل 
يف استغالل وضعية هيمنة اقتصادية من خالل رفضهما تزويدها باألدوية اليت 

وقد متسك نائب املدعية بأنّ بعضا من .تنفردان بتروجيها وفق الكميات املطلوبة
دى باقي املزودين، وأنها تعد األدوية اليت طلبتها من املدعى عليهما غري متوفّرة ل

من ضمن األدوية األساسية اليت يتم وصفها لعالج العديد من األمراض، وأنّ 
تصرف املطلوبة قد أدى إىل تضرر عدد هام من الصيدليات املوجودة باجلنوب 
التونسي وعدد من املواطنني املتساكنني بتلك املنطقة باعتبار أنّ املدعية تقوم 

  .ع األدوية هناكبتوزي
وجوابا على ذلك، متسك نائب الشركتني املدعى عليهما بأنّ توقّفهما عن 
إسناد املدعية تسهيالت يف الدفع مرده الوضعية املالية احلرجة للمدعية وتفاقم 
ديوا وعدم قدرا على الوفاء بالتزاماا  وهو أمر تأيد بوجودها يف نفس 

  .لية املركزيةالوضعية إزاء الصيد
وتعقيبا على أقوال الطّرفني، انطلق الس من حتديد نطاق املنازعة فبين 
أنها تنحصر فيما تعيبه املدعية على املدعى عليهما من االستغالل املفرط لوضعية 
هيمنة اقتصادية باعتبار ما هو ثابت من جهة من كوما ينفردان بصنع جمموعة 
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من األدوية املضبوطة قائمة فيها بدراسة السوق ومن جهة أخرى من خالل رفض 
إىل  2006نوفمرب  16تزويدها بالكميات املطلوبة خالل مرحلة أوىل امتدت من 

 15مثّ رفض مطلق للبيع يف مرحلة ثانية وذلك منذ  2007فيفري  15حدود 
  .2007فيفري 

سألة املعروضة عليه، فذكّر مبا مثّ استعرض الس أدوات جوابه على امل
استقر عليه عمله من  أنّ وجود مؤسسة اقتصادية يف مركز هيمنة ال يؤول بذاته 

من قانون املنافسة واألسعار إالّ مىت اقترن ذلك  5إىل إدانتها على معىن الفصل 
  .املركز بإفراط يف استغالله مبا يؤثّر على حرية املنافسة ضمن السوق املعنية

ألنّ االفراط املتمسك به يف قضية احلال قد أخذ شكل فرض اشتراطات و
معينة فيما يتعلّق خبالص مشتريات املدعية من األدوية والتخلّي عن التسهيالت يف 
الدفع اليت كانت تتمتع ا خالل فترات تعاملها السابق مع مصنعي الدواء املدعى 

الس الوقوف عند األسباب والظّروف اليت عليهما، فإنّ األمر كان يقتضي من 
  .برر ا املدعى عليهما تغير شروط التعامل مع املدعية

أما وجه التجديد يف هذا القرار فيتمثّل يف أنه وخالفا للقضايا السابقة اليت  
كان الس ال مير فيها إىل مناقشة أسباب قطع العالقة التجارية إالّ بعد أن يثبت 
له املركز املهيمن للمدعى عليه، فإنه انطلق يف قضية احلال من مناقشة طبيعة تلك 

وقد برر الس توجهه . األسباب قبل التمعن يف املركز التنافسي للمدعى عليهما
اجلديد بأنه مىت ثبت كون تلك األسباب مربرة وراجعة إىل معطيات ذات صلة 

فإنه ويف كلّ األحوال ال وجه ملؤاخذة املدعى عليهما عن  بالوضعية املالية للمدعية
فرض شروط جديدة عليها حىت وإن كانتا حتتالّن مركز هيمنة اقتصادية بالسوق 

  .املرجعية



90

ووفقا هلذا املنطق، رجع الس إىل مجلة الوقائع املثبتة بامللف بغاية الوقوف 
انتحاء وجهة جديدة يف التعامل مع عند األسباب اليت حدت باملدعى عليهما إىل 

  :وتبين له ما يلي. املدعية
أنّ الشركة املدعى عليها قد عجزت عن خالص كمبيالة مسحوبة  -

  .2006عليها يف شهر ديسمرب 
أنّ الكمبياالت املتعلّقة باملدعى عليها واخلاصة بتلبية أذون التزود للفترة  -

رجعت دون خالص األمر  2007فيفري  15و 2006نوفمرب  16املتراوحة بني 
الذي جعل مجلة الديون املتخلّدة بذمتها لفائدة كلّ من الشركتني املدعى عليهما 
تساوي املبالغ املبينة باجلدول املوايل وهو ما أدى إىل استصدار عريضتني يف األمر 

  : 2007أكتوبر  15بالدفع يف خصوص هذه املبالغ بتاريخ 

 ديسمرب 31 إىل حدود  ارماكو للتوزيعمتخلّدات شركة ف
2006  

  2007 إىل حدود جوان

  94.204,577  62.776  تونس شركة سانويف أفنتيس فارما
  102.610,123  93.605  أ.شركة أفنتيس فارما أس

  
سبق للعارضة أن عاشت نفس هذه الوضعية مع ذات الشركتني إذ  -

ما قدره  2005بلغت القيمة اجلملية للديون املتخلّدة بذمتها إىل حدود ماي 
لفائدة املدعى عليها األوىل أفنتيس  265.979,613دينار تتوزع إىل  364.270
ة سانويف أفنتيس فارما لفائدة املدعى عليها الثّاني 98.289,907أ وإىل .فارما أس

تونس فقامت كلّ من الشركتني بإعادة جدولتها الحقا دون توظيف خطايا 
وذلك وفقا لدليل إجراءاا الداخلي املتعلّق بالتصرف يف احلرفاء والشروط 

  .التجارية
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وانطالقا من تلك املعطيات اليت مل تتوصل املدعية إىل تفنيدها، خلص 
لس إىل أنّ الوضعية اا املاليداعية وعجزها عن اإليفاء بتعهة احلرجة للمدة املالي

إزاء املزودين هي اليت حتمت على املدعى عليهما توخي احلذر يف التعامل معها، 
حبيث يكون ذلك السلوك من قبيل التصرفات العادية اليت حتمي املصلحة املباشرة 

كما أضاف . من استمرارية نشاطهاوغري املباشرة للمؤسسة اإلقتصادية وتض
الس أنّ تصرف املدعى عليهما على الوجه املذكور كان خاليا من أي تعسف 
ومنقادا فقط بالرغبة يف صيانة مصاحلهما املشروعة وذلك وفقا لدليل اإلجراءات 
الداخلي للتصرف يف احلرفاء والشروط التجارية الذي يفرض عليهما يف مثل هذه 

البيع إالّ باحلاضرالص ور أالّ يتم.  
وطاملا ثبت للمجلس أنّ الشروط التجارية اليت مت اعتمادها من املزودين 
املشار إليهما مبناسبة تعاملهما مع املدعية كانت يف طريقها وخالية من التعسف 

دعى فإنه مل ير داعيا ملزيد البحث يف مدى توفّر ركن اهليمنة االقتصادية يف حق امل
عليهما وال يف مدى وجود املدعية إزاءمها يف وضعية تبعية اقتصادية، وذلك 
باعتبار أنّ األمر سيؤول يف مجيع األحوال إىل رفض الدعوى النتفاء التعسف يف 

  . قطع العالقة التجارية

حاالت اإلدانة من أجل ارتكاب الممارسات المخلّة : الفقرة الثّانية
  :بالمنافسة

بإدانة  2008قضى جملس املنافسة يف ثالثة قرارات صادرة عنه خالل سنة 
وقد تعلّق األمر . األطراف املدعى عليها من أجل اقتراف ممارسات خملّة باملنافسة

يف مناسبتني باعتبار املمارسات املنسوبة للجهة املشتكى ا من قبيل اإلفراط يف 
لقضية الثّالثة بىن الس موقفه على أساس ويف ا. استغالل وضعية تبعية اقتصادية

أنّ ما أتاه املدعى عليه مبناسبة مشاركته يف الصفقات العمومية لتزويد املؤسسات 
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التربوية بوالية القصرين باللّحوم احلمراء يعترب تطبيقا ألسعار مفرطة االخنفاض 
استعانة املعين باألمر بصفة دد نزاهة املنافسة بالسوق املذكورة، كما رأى أنّ 

ببعض معارفه لتقدمي عروض تغطية تيسريا حلصوله على جانب من تلك الصفقات 
  . مبثابة االتفاق احملضور الذي تأباه قواعد املنافسة

  :الس يدين من أجل االفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية –أ 
اط يف استغالل وضعية تبعية أدان جملس املنافسة يف مناسبتني من أجل اإلفر   

ويف احلالة األوىل مشلت املمارسة املذكورة قطاع توريد الكتب . اقتصادية
املنشورة باخلارج وتوزيعها بالسوق الداخلية، يف حني تعلّق األمر يف املناسبة 
الثّانية بنشاط توزيع آالت النسخ وأجهزة الفاكس باعتبارها وسائل مكتبية 

  .لعمل اإلداريمساعدة يف ا
ولئن اقتصر األمر يف هذه احلالة األخرية على معاينة وجود العناصر 
الكالسيكية لوضعية التبعية االقتصادية كيفما سبق للمجلس أن بينها يف فقه 
قضائه السابق، إالّ أنه وخبصوص املمارسة الواقع تتبعها يف قطاع توزيع الكتب 

وجه للتجديد حيث قام الس بابتداع حالة غري املنشورة باخلارج كان هناك 
وقد برر الس موقفه اجلديد بأنّ تقدير مدى توفّر . مألوفة للتبعية االقتصادية

ذلك الوضع ميكن أن يراعي صورا خمصوصة وأوضاعا معينة يلمس فيها تأثري بين 
املوجودة بالشكل على حالة املنافسة بالسوق مبا يقتضي تطويع الوسائل واملفاهيم 

الذي يسمح باستيعاب الصور واألوضاع املستجدة ومينع مرتكيب املمارسات 
  .املخلّة باملنافسة من اإلفالت من العقاب
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الس يقر : 2008ديسمرب 31احملكوم فيها بتاريخ  71141القضية عدد /  1
  :بوجود التبعية االقتصادية وفقا لفقه قضائه السابق

عرض املدعي يف هذه القضية أنه يباشر نشاطه يف بيع املعدات املكتبية 
و ذلك بوصفه ممثّال جتاريا للمدعى عليها  1984اإللكترونية واإلعالمية منذ سنة 

جبهة صفاقس واجلنوب التونسي يف توزيع معدات العالمة التجارية والصناعية 
ختصيص اجلانب األوفر من نشاطه وأنّ ذلك قد استدعى منه ". إكزيروكس"

وإمكانياته التجارية لترويج املعدات واملنتوجات التابعة هلا بانتظام واستمرار 
حتى أصبح نشاطه مرتبطا يف نظر حرفائه بتوزيع تلك العالمة وباتت عنصرا 

غري أنه فوجئ بتغير يف سلوك املدعى . أساسيا لألصل التجاري الراجع إليه
إخضاعه لشروط جديدة و جمحفة  2007اليت قررت منذ شهر فيفري  عليها

حول الكميات الدنيا التي جيب تروجيها و بيعها كتعلّة لتربير رفض تزويده 
باملعدات املطلوبة حالة كوا املزود الوحيد واحلصري للمنتجات حتت عالمة 

عي تتبع املدعى عليها وبناء على ذلك طلب املد. بالبالد التونسية" إكزيروكس"
على أساس أنّ ما بدر منها يعترب قطعا تعسفيا للعالقة التجارية من جانب واحد 
دون أي سبب موضوعي و هو ما ميثّل صورة من صور اإلستغالل املفرط 

  .لوضعية التبعية اإلقتصادية اليت يؤاخذ عليها قانون املنافسة و األسعار
القضية، انطلق الس من دراسة السوق املرجعية ومتهيدا لبناء موقفه من 

املعنية ا، فذكر أنها تنحصر يف نشاط توزيع آالت النسخ و أجهزة الفاكس 
باعتبارها آالت مكتبية مساعدة يف العمل اإلداري و معدة باخلصوص لنسخ 

كما أضاف أنّ معظم اآلالت . الوثائق وتراسلها عن طريق شبكة اهلاتف
" شارب"و" إكزيروكس"ورة تنتمي إىل عالمات عاملية معروفة مثل املذك

بالنسبة آلالت النسخ،  "  مينولتا"و" توشيبا"و" كونيكا"و " ريكو"و" كانون"و
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بالنسبة ألجهزة " ريكو"و " شارب"و  "ساجام"و" سامسونق"و " براذر"و
  .الفاكس
لس أنه يتم وخبصوص ترويج هذه اآلالت على املستوى العاملي، بين ا 

ضمن مسالك توزيع وكالء معتمدين وذلك من خالل تقسيم جغرايف حبسب 
. املناطق، مبا يضمن توفري خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع للمستهلك

وبالنسبة للسوق التونسية بين أنّ تزويدها ذه اآلالت يتم عن طريق التوريد نظرا 
لب الداخلي، و أنّ توزيعها  خيضع لنفس القواعد لغياب صناعة حملّّية تلبي الطّ

املعمول ا بالنسبة ملثل هذه التجارة يف كافّة بلدان العامل، ذلك أنّ املنتجني 
يعينون وكالء معتمدين لعالمام يف كافّة أحناء العامل و يرتبطون معهم يف أغلب 

  .األحيان بعقود توزيع حصرية للمنطقة اليت ينتمون إليها
وانطالقا من ذلك خلص الس إىل أنّ هيكلة مسالك توزيع آالت النسخ 

  :والفاكس يف تونس تنقسم إىل مسلكني
املسلك األول وميثّله املوردون الذّين تربطهم باملنتج األصلي -

وصاحب العالمة عقود توزيع منتجام على التراب التونسي و هم غالبا ما 
.القدرة  االقتصادية و املالية اهلامةيكونون من املؤسسات ذات  

املسلك الثّاين و ميثّله جتّار التفصيل الذّين يقومون ببيع تلك -
املنتجات إىل املستهلك النهائي و الذّين يتزودون يف أغلب احلاالت من املوردين 
املنتصبني بتونس، و الذّين ينقسمون بدورهم إىل جتّار متخصصني مثل مؤسسات 

ت بيع اآلالت والتجهيزات املكتبية و جتاّر غري متخصصني يف هذا النوع وحمالّ
.بالذّات من اآلالت مثل املغازات الكربى

كما متعن الس يف هيكلة السوق املذكورة وما طرأ عليها من تغيري خالل 
بية السنوات األخرية املاضية، فتبين له أنّ بعض املؤسسات املوردة للتجهيزات املكت

بدأت يف بعث شبكات خاصة ا لإلتجار بالتفصيل يف نفس املنتجات التي 
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توردها و هو ما اعتربه الس مؤشرا على وجود أرضية ساحنة ملمارسات متييزية 
تفترضها وضعية التركيز العمودي لنشاطي التوريد والبيع بالتفصيل لدى املؤسسة 

  .الواحدة
مبدى وجود املدعية يف وضعية تبعية اقتصادية إزاء  وألنّ األمر كان يتعلّق

املدعى عليها بوصفها مزودا حصريا للسوق التونسية بآالت النسخ والفاكس 
احلاملة إلحدى املاركات العاملية املعروفة، فقد كان لزاما أن تتعرض دراسة 

ومدى حضورها وانتظامه السوق ملكانة العالمة املتنازع بشأا بالسوق التونسية 
وهو أمر توالّه الس مستعينا مبعطيات مستقاة من وزارة . برقم معامالت املدعي

  :التجارة والصناعات التقليدية واستعرضه يف جداول يستخلص منها ما يلي
أنّ حصة املدعى عليها من سوق توزيع آالت النسخ بلغت خالل سنة  -

وأنّ هناك مؤسسات  2007خالل سنة  %11كما بلغت  %12,2نسبة  2005
  .% 30أخرى تتقدمها حبصص من السوق جتاوزت يف بعض السنوات نسبة 

 %5أنّ حصة املدعى عليها من سوق توزيع أجهزة الفاكس تقلّ عن  -
كما أنها توقّفت متاما عن توريد هذه املعدات خالل  2006و 2005خالل سنيت 

  .2007سنة 
املدعى عليها إىل مؤسسة املدعي احتلّت نسبة مائوية أنّ مبيعات   -

سنة  %85مرموقة يف رقم معامالت هذا األخري ذلك أنها بلغت على التوايل 
  . 2006سنة  % 83 و 2005 سنة % 80و  2004

وعلى ضوء تلك املعطيات قام الس بتحليل مدى ثبـوت املمارسـات   
عيبه عليها العارض يعد إذا ثبت قطعـا  ما ي أنّ املثارة يف حق املدعى عليها باعتبار

تعسفيا للعالقة التجارية من خالل فرض شروط جمحفة عليه، كما أنه إذا متّـت  
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الربهنة على وجوده يف عالقة تبعية اقتصادية إزاء املدعى عليها يكون ذلك مـن  
  .قبيل اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية

ويف سبيل التحقّق من تلك الوضعية انطلق الس من استعراض ما ورد 
مينع االستغالل  :"من قانون املنافسة واألسعار يف فقرته الثانية من أنه  5بالفصل 

املفرط ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها أو لوضعية ة تبعي
ة يوجد فيها أحد احلرفاء أإقتصاديو املزودين ممفر هلم حلول بديلة ن التتو

للتد أو إسداء اخلدماتسويق أو التزو".  

وألنّ الفصل املذكور قد اقتصر على التعرض إىل حالة التبعية االقتصادية 
دون تعريفعا وبيان أركاا، فقد احتاج الس إىل التذكري بعناصر التبعية 

: االجتهاد يف حتديدها، وذكر ضمن هذا اإلطار ما يلياالقتصادية كيفما سبق له 
التبعية اإلقتصادية هي حالة تتشكّل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع " 

التاجر يف مرتلة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه وما جينيه 
عالمة املزود و أمهية معة اليت حتضى ا و تتمثل هذه العناصر يف الس. رباحمن أ

نصيبها من السوق و يف مدى تأثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزع أو 
املؤسسة احلريفة و صعوبة التزود مبواد أو خدمات مشاة من أي جهة أخرى 
على أن ال يكون مرد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجارية، ضرورة أنّ 

ة تعبر عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إراديالتبعي".  
و بالرجوع إىل وثائق امللف والتثبت يف تلك العناصر كالّ على حدة، 

  :وجدها الس جمتمعة يف حالة طريف النزاع

واملتمثّلتني يف آالت  لمدعى عليهاعالمتني التجاريتني الراجعتني لمتتع ال -
" إكزيروكس"أجهزة الفاكس من نوع و" إكزيروكس"  النسخ املكتبية من نوع

بصيت ورواج كبريين يف العامل بدليل الدعاية اخلاصة ما اليت  "سامسونق"و 
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تقدمهما على أنهما من أهم العالمات العاملية اليت حتتلّ مراكز مهيمنة يف ميادين 
.نشاطها

الذي تراوح يف أمهّية رقم معامالت املدعي مع الشركة املدعى عليها  -
.من رقم معامالته اجلملي  87%و %  60فترات التعامل املستقر بني 

رفض مجيع مساعي املدعي الرامية إىل إقامة عالقات جتارية أخرى مع  -
  .مؤسسات منافسة للمدعى عليها

رغم أنها ( شهرة وصيت عالميت املدعى عليها على املستوى العاملي  -
باإلضافة إىل ) يف السوق التونسية  % 12.2حلاالت نسبة مل تتجاوز يف أغلب ا

تأثريها يف رقم املعامالت اجلملي للمدعي طوال فترات التعامل العادية وانعدام 
زت األربعة احللول البديلة إىل جانب طول العالقة التجارية بني الطرفني ملدة جتاو

ة يف منطقة عي يف التعريف بالعالمتني املعشر سنة و مسامهة املدذكورتني  خاص
  .صفاقس واجلنوب التونسي

وبعد التثبت من توفّر التبعية االقتصادية، كان على الس البحث يف 
 5الفقرة الثّالثة من الفصل مدى وجود إفراط يف استغالهلا، وذلك على معىن 

 لميكن أن تتمثّ:"من قانون املنافسة و األسعار اليت تنص على أنه ) جديد(
اة حاالت االستغالل املفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعيقتصادية يف ة خاص

راء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض االمتناع عن البيع أو الش
ة دون ة أو قطع العالقات التجاريعادة البيع أو فرض شروط متييزيأسعار دنيا إل

  ."ة جمحفةاريسبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جت
و ضمن هذا السياق اصطدمت ادعاءات العارض بتمسك نائب املدعى 
عليها بأنها مل تفرض عليه أي شروط جمحفة أو استثنائية أو تعسفية يف تزويده 
ببضاعتها وأنه و خالفا ملا متسك به فهو الذي كان يطلب منها متكينه من نسبة 

سك نائب املدعى عليها أيضا أنها كما مت. خصم قياسية لترويج بضاعتها
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وعالوة على كوا مل تتصل من املدعي بأي طلبية دقيقة حتدد كمية البضاعة 
اليت يروم تسويقها بصفاقس، فإنّ جتارته غري مرتبطة ا مبا أنه يسوق بضائع 
وأدوات مكاتب و جتهيزات أخرى من عدة عالمات حبيث ال جمال له للتعلّل 

حيل عليه تغيري نشاطه بني عشية و ضحاها وفق ما جاء حرفيا بعريضة بأنه يست
  .دعواه

و لتمحيص مواقف الطّرفني املتضاربة، الحظ الس أنّ أصل النزاع 
الذي نشب بني طريف القضية وآل إىل قطع العالقة التجارية بينهما انطلق منذ 

ى حقيقة التعامل الواقع ، وقرر بناء على ذلك تسليط الضوء عل2007مطلع سنة 
  .بينهما خالل الفترة املذكورة

  :وضمن هذا اإلطار وقف الس على احلقائق واملعطيات التالية 
من جهة تبين للمجلس، وخالفا ملا دفعت به املدعى عليها، وجود  -

عالقة جتارية بني طريف القضية منذ أمد بعيد، كما ثبت أنّ هذه العالقة كانت 
لى أساس التمثيل التجاري احلصري  يف صفاقس واجلنوب التونسي قائمة ع
" إكزيروكس"بالنسبة آلالت النسخ املكتبية و عالميت " إكزيروكس"لعالمة 

بالنسبة ألجهزة الفاكس، مثلما يتضح من شهادات التمثيل " سامسونق"و
  .لف القضيةاملسلّمة من املدعى عليها إىل املدعي و املظروفة نسخة منها مب

ومن جهة أخرى وقف الس عند وجود أدلّة تفيد سعي املدعى  -
عليها إىل فرض شروط متعلّقة بالكميات و قيمة املشتريات وامتناع واضح عن 

مارس  12تزويد املدعي، من ذلك مثال الربيد اإللكتروين الصادر عنها بتاريخ 
قد تسلّمت طلبيتك التي ال تتطابق ل" و الذّي يتضمن العبارات التالية  2007

مع األهداف، فإذا أردمت احلصول على املوافقة هلذه الطلبية فهذه هي الكميات 
 2007مارس  26و كذلك الربيد اإللكتروين الصادر عنها بتاريخ ..."  املطلوبة

دينار يف الشهر هو حد أدىن ال ميكننا  50.000 إنّ رقم: "والذي ينص على اآليت
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املضمنة  "مرفوض"و أيضا من التوقيع اليدوي وعبارة ..."  القبول بأقلّ منه 
  . 2007أفريل  27بإذن التزود املرسل إليها بتاريخ 

أنّ اجتماع عنصري التبعية من  و انطالقا من ذلك، خلص الس إىل
عليهااملدعىأنّجهة و اإلفراط يف استغالهلا من جهة أخرى قد حتقّق حبكم

إىللإلنصياعاملوزعا علىإىل فرض إرادذلكترمي بصنيعهاكانتإنما
يف تعاطي بيوعات مشروطة بتحقيق رقم معامالت حمدد يف املتمثّلةمشيئتها
وجود ذلكيفاإللتزامات، مستغلةتلكمثلبينهما ويتضمنيربطعقدغياب
اء عليه بإدانة املدعى عليها من وقضى بن .تبعية إقتصاديةوضعيةيفإزاءهااملدعي

بالكف عن تلك املمارسة مع تسليط خطية مالية  اأمر أجل ما ذكر ووجه إليها 
  ).د60.000,000(عليها قدرها ستون ألف دينار 

الس يقر : 2008ديسمرب 31احملكوم فيها بتاريخ  71135القضية عدد /  2  
  :ويعاقب على اإلفراط فيهاصورة جديدة للتبعية االقتصادية 

مل يكن الس إىل حد تاريخ إصدار حكمه يف هذه القضية يقر سوى 
صورة واحدة للتبعية االقتصادية، وهي الصورة الواقع استعراضها بالفقرة السابقة 
واملتعلّقة حبالة املوزع الذي يرتبط مع مزوده بعالقة جتارية مستقرة مع توفّر 

عاجزا عن التمادي يف نشاطه التجاري أو االلتجاء إىل شخص آخر  شروط جتعله
غري ذلك املزود يف حال قرر هذا األخري وقف التعامل بينهما أو فرض عليه 

ة جمحفة تنال من وضعه االقتصاديشروطا جتاري.  
غري أنّ الفقه بدأ منذ مدة يف الكشف عن حاالت أخرى للتبعية االقتصادية 

عند حتليله الختالل ميزان القوى بني املزودين وكربى شركات التوزيع وخاصة 
علما وأنّ . اليت تستغلّ منافذ البيع احلديثة واملساحات التجارية متعددة األجنحة

املزود هو الذي بات يوجد يف وضعية تبعية اقتصادية خالفا ملا كان عليه األمر يف 
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االستقطاب التجاري للمساحات التجارية الكربى  احلالة األوىل باعتبار أنّ درجة
وتنامي حجم مبيعاا وارتفاع حصتها من مبيعات بعض املنتجات وخاصة منها 
الغذائية جتعله يفضل إبقاء تعامله معها حىت وإن اقترن بفرض شروط جمحفة عليه 

ريف فيما خيص آجال اخلالص وسبل تنمية مبيعاته وحتمل التخفيضات ومصا
جارياالشهار الت.  

وعليه فإنّ التعريف الذي كان الس يقره باطّراد حلالة التبعية االقتصادية 
ال يستفرغ مجيع صورها بل يشمل حالة منها فقط وهو يبقى صاحلا حلكم تلك 

من قانون ) جديد( 5ويف املقابل فإنّ الفصل . احلالة مىت طرحت عليه مستقبال
حني مل يتضمن تعريفا تشريعيا لوضعية التبعية االقتصادية فإنه  املنافسة واألسعار

يكون قد أطلق يد الس ألن خيلع ذلك الوصف على كلّ الصور اليت ينال فيها 
طرف اقتصادي من حرية املنافسة باستخدام ما له من سيطرة على طرف آخر 

  .لتجاريةبغاية فرض امالءاته عليه واحلد من استقالل سياسته ا
. وقد مثّلت قضية احلال إطارا مالئما لنحت هذا التوجه اجلديد للمجلس

ومتثّلت وقائعها يف أنّ املدعية، وهي مؤسسة خمتصة يف توريد وتوزيع الكتب 
واملؤلّفات األجنبية، شاركت يف طلب العروض الذي نظّمته وزارة الثّقافة 

متهيدا و. تعلّق باقتناء كتب أجنبيةوامل 19/2006واحملافظة على التراث حتت عدد 
منشورات «لذلك تولّت املدعية توجيه طلبية إىل دار النشر األجنبية املدعى عليها 

لية بشأا بفاتورة أو العارضة تاليت مدهذه األخرية مبوافقة  وحضيت »قروند
البنوك جوع لدى أحد رعلى أساسها بادرت بفتح اعتماد بنكي غري قابل للو

حسب ما  دصدير وهو ما يعتى بدوره إرساله إىل مراسله يف بلد اللّاحمللية الذي تو
رف األول طّويل مبثابة التزام الجاري الدتعامل التهو متعارف عليه يف جمال ال

ل من اين الذي يتكفّرف الثّعتماد ملصلحة الطّمان موضوع اإلضبتسديد قيمة ال
فوجئت برفض  أنّ العارضةغري . فق عليهاة املتدملجانبه بشحن البضاعة يف ا
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ة سوء نيأنه ينطق ب رأتوهو موقف  إمتام عملية البيع املزودة األجنبية املذكورة
افرقيا انفو «ركة املتداخلة فقة لفائدة الشورغبتها يف منح الص املزودة األجنبية

م عقد تزويد حصري معها دت بإبراطّاليت تربطها معها عالقة قدمية تو» للتوزيع
ة على فقة دون منازعة أي منافس آخر وفرض أسعار مشطّيكفل هلا الفوز بالص

ونتيجة لذلك الرفض وجدت  .املشتري العمومي دون اعتبار للمصلحة العمومية
املدعية نفسها عاجزة عن احترام اآلجال التعاقدية اليت التزمت ا إزاء معاقدا 

احملافظة على التراث اليت قامت نتيجة لذلك بإلغاء الصفقة وحجز وزارة الثّقافة و
  . الضمان النهائي الذي تقدمت به لفائدة اخلزينة العامة

ومتهيدا للخوض فيما عرض عليه، بادر الس إىل دراسة السوق، فاعترب 
ورة يف املنش أنّ السوق املرجعية املعنية بالقضية املاثلة تشمل نشاط توريد الكتب

أو يف إطار إجناز الصفقات العمومية اليت  ها يف السوق الداخليةوتوزيع اخلارج
وأن هذا النشاط حيضى بعناية كبرية تنظّمها وزارة الثّقافة واحملافظة على التراث 

ناهيك وأن  قايفيادي يف اال الثّالرها لدور تعزيزامن الدولة التونسية وذلك 
ألن تكون عاصمة ثقافية طيلة ها لأه وهو ما زةيف تونس مكانة متمي الثّقافة حتتلّ

ألصالتها وإشعاعها  »اليونسكو«لة يف ولية ممثّاموعة الدمن تكرميا  1997سنة 
   .ز شعبهاقافية اخلالدة اليت متيواعترافا مبا حققته يف ضوء القيم الثّ

ظة على التراث واستقى كما عاد الس إىل مصادر وزارة الثّقافة واحملاف
» السنة الوطنية للكتاب«اليت تقرر أن تكون  2003منها أن ميزانيتها لسنة 

قتناء املؤلّفات واملنشورات التونسية ال مليون دينارا مت رصدها 3تضمنت أكثر من 
الناشرين فضال عن  فائدةلالورق املستعمل يف صناعة الكتاب  واألجنبية ولدعم

  . عض املراجع من املوروث األديب والفكري الوطينطباعة ونشر ب
كما رجع الس إىل قاعدة املعطيات اإلحصائية املتعلّقة بعمليات التجارة 

شهدت انطالقا  املنشورة يف اخلارجاخلارجية واتضح له منها أن واردات الكتب 
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 2002مقارنة بإجنازات سنة  30,9 %منوا متواصال قدر يف حدود  2004من سنة 
ألف دينارا خالل سنة  17.527وتضاعفت قيمتها خالل السنوات املوالية لتبلغ 

مقارنة بنفس اإلجنازات مع   %39,9مسجلة بذلك نسبة منو تساوي 2007
اإلشارة إىل أن توريد الكتب املنشورة يف اخلارج إىل السوق التونسية يتم حتت 

باستثناء الكتب (نظام احلرية وهي معفاة من دفع املعلوم الديواين عند التوريد 
وختضع فقط إلجراءات اإليداع ) الّدة باجللد الطبيعي أو االصطناعي أو ادد

 32انوين املنصوص عليها بأحكام جملة الصحافة الصادرة مبقتضى القانون عدد الق
مثلما متّ تنقيحه وإمتامه بالنصوص  1975أفريل  28املؤرخ يف  1975لسنة 

أوت  2املؤرخ يف  1993لسنة  85الالّحقة وخاصة القانون األساسي عدد 
1993:  

تبين للمجلس أنها  ،»منشورات قروند«وبالنسبة للمدعى عليها شركة 
سات لعديد من املوزعني احملليني كمؤستعد من ضمن دور النشر اليت يلجأ إليها ا

وغريها  »افريقيا كيلتري«و  »دار الكتاب«و  »كالر فونتان«و  »سرييس للنشر«
كما . للتزود لديها باملنشورات من صنف املوسوعات وقواميس الفنون اجلميلة

يبلغ رقم معامالا يف الوقت  1880أضاف أن هذه الدار اليت متّ إحداثها منذ سنة 
عنوانا  1800مليون أورو يف حني يناهز رصيدها السنوي  18,2احلاضر حوايل 

إدماج املؤسسة املدعى عليها  2007جوان  مؤلّفا جديدا، وأنه متّ منذ 200و
من رأس ماهلا والذي يعد  100%بعد حيازته على  «Editis»صلب جممع 

وحيتلّ املرتبة الثّانية بعد جممع  «Wendel Investissement»بدوره فرعا من
«Hachette»  شر يف فرنسا باكتسابهة سوق وهو  40%يف قطاع النكحص

  .املياع 21متحصل على املرتبة 
أما خبصوص املدعية، فقد بينت األحباث اليت توالّها جهاز التحقيق يف 
القضية أنها قامت مبناسبة الصفقة املتنازع بشأا باقتحام ميدان التوريد ألول مرة 
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افرقيا انفو «شركة املتداخلة لالتوريد خالفا ل حبيث أنها ليست متعودة على نشاط
وهي حصة  2007جمموع واردات من  % 1,4ت وارداا نسبة اليت بلغ »للتوزيع

كالر «ومكتبة » شركة احملمدي«ضئيلة مقارنة مع بعض املوردين اآلخرين مثل 
  .»دار اجليل«و » فونتان

ويف حتليله للممارسات املثارة، أوضح الس أنّ املدعية اقتصرت على 
ن إدراجه صراحة ضمن إحدى نسبة سلوك خملّ باملنافسة إىل املدعى عليها دو

من قانون املنافسة واألسعار، غري أنّ ذلك مل  5الصور املنصوص عليها بالفصل 
يعقه عن ممارسة دوره التنقيـيب بوصفه قواما على النظام العام االقتصادي 

وانطالقا من ذلك الدور قام الس بتكييف . ومسؤوال على صيانة آليات السوق
األفعال املعروضة على نظره والتثبت من مدى اندراجها ضمن أصناف 

من قانون املنافسة واألسعار  5رسات املخلّة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل املما
  .من نفس القانون 9والداخلة ضمن مرجع نظره القضائي طبقا للفصل 

وضمن هذا السياق متعن الس يف طبيعة العالقة التجارية اليت ربطت بني 
رت على عملية وحيدة وظرفية فتبين له أنّ تلك العالقة ولئن استق طريف القضية، 

فإنها زجت باملدعية حبكم ظروف الصفقة العمومية اليت شاركت فيها وارتباطها 
بآجال للوفاء بالتزاماا يف موقع اخلضوع واالرتباط باملدعى عليها باعتبارها 

جمموع العناوين اليت حتتوي  املزود الذي يتوجب على املدعية التعامل معه القتناء
 وما يدعم ذلك األمر هو. عليها الطّلبية اليت تعهدت للمشتري العمومي بتوفريها

اليت تعهدت  كانت متثّل القسط األكرب من جمموع الكتب الطّلبية املذكورة أن
املدعية باقتنائها يف إطار تولّيها إجناز الصفقة العمومية اليت أبرمتها مع وزارة 

العقد بنود وملحقات  واليت تنص عليها بكل دقّة الثّقافة واحملافظة على التراث
املربم بني الطّرفني املعنيني وذلك من حيث عددها وحمتواها والسلسلة اليت تنتمي 

  .إليها
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غري أنّ ثبوت عالقة اخلضوع والتبعية املفروضة على املدعية إزاء املدعى 
صفقة أن تتحصل عليها، كانت تقتضي أالّ يكون متاحا هلا يف ظروف تنفيذ ال

على الكتب موضوع الطّلبية املقدمة إىل املدعى عليها من دار نشر أخرى، و مىت 
  .توفّر ذلك احللّ ينتفي أي جمال للقول بوجود عالقة تبعية اقتصادية بني الطّرفني

وهلذا السبب تثبت الس من مسألة حقوق النشر علّه يعثر على جهة 
غري أنّ النتائج اليت توصلت . أخرى كان بوسع املدعية العثور على ضالّتها لديها
وعلى  دار النشر املدعى عليهاإليها أعمال التحقيق يف النزاع الراهن أثبتت أنّ 

تستغلّ حلساا حقوق النشر الراجعة غرار بقية دور النشر األخرى كانت 
ة واملصنفات الذين تتعامل معهم باعتبارها األدبي للمؤلّفني وأصحاب األعمال

وخاصة  وليةالدفاقيات واملعاهدات تواالة الوطني التشريعات حقوقا حممية يف مجيع
 .1886رب سبت 9يف  الصادرة" فات األدبية والفنيةمحاية املصن بشأنرن افاقية بتا"

ومن خالل ذلك استخلص الس أنه قد تسنى للمدعى عليها اإلنفراد بنشر تلك 
مبا يف ذلك جمموع الكتب اليت التزمت املدعية  األعمال األدبية واملصنفات

  . بتوفريها يف إطار الصفقة العمومية املشار إليها
انات املضمنة مبا ورد بالبيكما استأنس الس أيضا إلثبات ذلك املعطى 

مبراسلة املصاحل املكلّفة بالصفقات العمومية بوزارة الثّقافة واحملافظة على التراث 
واملدىل ا يف القضية واليت يستروح منها أنه قد استحال على املدعية اقتناء 
اموعة املتفق عليها من الكتب لدى مصادر تزويد أخرى بعد إجهاض عملية 

  .دعى عليها أو استبداهلا مبنشورات بديلةالبيع من طرف امل
وبذلك متهدت للمجلس مجيع املقومات اليت من شأا أن حتمله على 
القول بأنّ املدعى عليها قد زجت باملدعية يف وضعية تبعية إزاءها حني بادرت 

مدا إثر االتصال األويل ا باملوافقة على الطّلبية اليت تقدمت ا العارضة وعلى 
جمال التعامل  وهو ما يعترب حسب ما هو متعارف عليه يفللغرض بفاتورة أولية 
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 بإمتام عملية البيع املزمع إجنازها قبل أن تتراجع فيما بعد لتزامالتجاري مبثابة اإل
ا بذريعة عدم اخنراط هذه ا التزمت به إزاء حريفتها عمر رفض البيع لفائدوتقر

لدى الشركة الفرنسية لتأمني  فرنسي للتأمني على القروضاألخرية يف النظام ال
1جارة اخلارجيةالت.  

وعلى هذا املستوى كان الس حباجة إىل وضع الصورة اليت كشفت عنها 
قضية احلال ضمن سياق فقه قضائه السابق، فاسترجع تعريفه القدمي للتبعية 

عناصر يصعب معها على املؤسسة اجتماع االقتصادية ذاكرا أنها حالة تنشأ عن 
جاري مع انتفاء احللول من تأثري مزودها على قرارها الت قتصادية التخلّصاإل

البديلة مبا جيعلها رهينة أي قرار يصدر عن ذلك املزود ويؤثّر على متوقعها 
  .بالسوق املرجعية اليت ينشط يف إطارها

يقتضي تالزم  أنّ ثبوت ذلك الوصف وإن كان" كما أضاف الس
عناصر أربعة هي شهرة عالمة املزود وأمهية نصيبه بالسوق وحجم حصته ضمن 
إمجايل رقم املعامالت الراجع إىل التاجر وانعدام البدائل عند تزود هذا األخري، إالّ 
أن تقدير حالة التبعية االقتصادية ميكن أن يراعي أيضا صورا خمصوصة وأوضاعا 

  ".لشأن يف وضعية احلالمعينة مثلما هو ا
وميكن اعتبار هذه احليثية األخرية مبثابة املعرب الذي كفل انفتاح التعريف 
 ى له أن ميرد به، حبيث تسناملشار إليه على حاالت مغايرة ملا سبق للمجلس التعه
إىل حتليل الوضع الناشئ عن ارتباط املدعية مبوضوع الطّلبية اليت أحرزت يف بادئ 

وبرأي الس فإنّ العالقة التجارية بني املدعية . ر على موافقة املدعى عليهااألم
  :ودار النشر املدعى عليها ولّدت وضعية استثنائية تتلخص يف نقطتني

                                                       

املصدرين الفرنسيني وضمان حصوهلم  علما وأنّ الس قد أسقط هذا املربر من حسابه باعتبار أن النظام املذكور يهدف إىل محاية  1 
على مستحقّام املالية يف صورة عدم تسديدها من طرف زبائنهم األجانب وهو أمر ال ينطبق على املدعية اليت بادرت بفتح االعتماد 

  .البنكي غري القابل للرجوع ووفّرت للمدعى عليها كافّة ضمانات خالص الطّلبية يف آجاهلا
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ارتقاء الطّلبية موضوع النزاع الراهن إىل مرتبة السوق املستقلة بذاا  -
  .وزيعسوق النشر والتواملنفصلة عن 

وز اعتبارها من قبيل التبعية اإلقتصادية حبكم املدعية يف حالة جي وجود -
تفاق ة عناوين متّ إعدادها على ضوء اإللتزامها مع املشتري العمومي بقائمارتباط إ

األويل مع الناشر األجنيب املدعى عليه وحبكم ارتباط الصفقة بآجال يتعين 
يسلّطه نظام الصفقات العمومية احترامها حتت طائلة التعرض للجزاء الذي 

املعمول به واملتمثّل يف حجز مبالغ الضمان النهائي وفسخ الصفقة من قبل 
  .املشتري العمومي ومن جانب واحد

وتأييدا هلذا القول األخري أضاف الس أن دار النشر املعنية حني رفضت 
ختيارها ومل تبق هلا إالّ إمتام ما اتفقت عليه مع املدعية تكون قد نالت من حرية ا

حالّ واحدا هو التزود لدى الشركة املتداخلة إن رامت الوفاء بالتزاماا إزاء 
الكتب املتبقية من كما أنها فوتت عليها الفرصة القتناء  . املشتري العمومي

هم يف جمموع الصفقة لدى دور نشر أخرى باعتبار وأن تواتر األحداث معها سا
وبذلك . زم فنفذت تلك الكتب متاما من السوقن القيام بالالّمضي الوقت دو

أضحت املدعية تشكو حالة تبعية تامة إزاء مزودا حبيث انعدمت لديها حلول 
بديلة القتناء ما حتتاجه من العناوين موضوع الصفقة العمومية اليت فازت ا مما 

  .امايف تعطيل إجراءات تنفيذها إىل غاية إبطاهلا متتسبب 
وبتوصله إىل إثبات حالة التبعية االقتصادية اليت فرضت على املدعية بفعل 
املعطيات املشار إليها آنفا، قطع الس نصف الطّريق املفضي إىل التحقّق من 

وبقي أمامه البحث يف مدى جدية األسباب اليت . وجود املمارسات املدعى ا
  .ها لرفض متكني العارضة من الطّلبيةتذرعت ا دار النشر املدعى علي

لنشر الفرنسية املتعلّق وضمن هذا اإلطار استخلص الس أنّ قرار دار ا
سلوك يرمي إىل  يكشف عنستجابة لطلبية العارضة ورفض البيع لفائدا بعدم اإل
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 فرض هيمنتها على املدعية وإخضاعها إىل سلطاا ومن ورائها الصفقة العمومية
التأثري على قرار سلوكها املذكور أيضا رغبتها اجلاحمة يف ا خيفي كم. برمتها

 املشتري العمومي من أجل إسناد قسط من تلك الصفقة إىل الشركة املتداخلة
رضها واعتباره غري برفض عالقاضي  جنة الوزارية للصفقاتبقرار اللّ رغم علمها

عيةمثمر مقابل التصريح بفوز املد .  
 متناع عن البيعحاالت اإليعترب من قبيل أي الس فإنّ ذلك السلوك وبر

من ) جديد(اخلامس ، وهو لذلك يدخل حتت طائلة الفصل دون سبب موضوعي
املفرط لوضعية تبعية  ستغاللمينع اإل«عار الذي ينص على أنه قانون املنافسة واألس

ال تتوفّر هلم حلول بديلة اقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين ممن 
وميكن أن تتمثّل حاالت االستغالل املفرط . للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات

متناع عن البيع أو تعاطي بيوعات أو شراءات ضعية تبعية اقتصادية خاصة يف اإللو
مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط متييزية أو قطع 

رية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط العالقات التجا
  .»جتارية جمحفة

، قضى الس باعتبار املمارسات املنسوبة لشركة بناء على ذلكو
املدعى عليها من قبيل اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية  »منشورات قروند«

  .اقتصادية، وسلّط عليها من أجل ما ذكر خطية مالية
  

يدين من أجل تطبيق األسعار مفرطة االخنفاض والتواطئ الس  -ب   
  :عند املشاركة يف الصفقات العمومية

  :اإلدانة من أجل تطبيق األسعار مفرطة االخنفاض/  1  
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خالفا للسنة املنقضية اليت تعهد فيها الس يف أربع حاالت بدعاوى     
يتعلّق موضوعها بتطبيق األسعار مفرطة االخنفاض، فإنّ هذا الصنف من 

إالّ يف مناسبة وحيدة  2008املمارسات مل يثر يف القضايا احملكوم فيها خالل سنة 
سات وصدر عن أحد األشخاص أثناء مشاركته يف صفقة عمومية لتزويد املؤس

  .العمومية التربوية بوالية القصرين باللّحوم احلمراء
أنه كان هو نتباه بالنسبة للمجال املشمول باملمارسة املذكورة وما يشد اإل

يتعلّق بالصفقات العمومية اليت تواتر ورود القضايا بشأن زيغ أصحاب العروض 
ممارسات تنال من حق املشتري  فيها عن قانون املنافسة وضلوع بعضهم يف

  .العمومي يف احلصول على أفضل العروض من حيث التكلفة واخلصائص الفنية
وينبئ ذلك بكون مادة الصفقات العمومية باتت تشكّل أرضية القتراف    

املمارسات املذكورة مبا يهدد األموال العمومية ويدعو إىل مزيد توجيه عناية 
ة عند إبرامها وتنفيذها خمتلف األطراف السفقات العمومياهرة على مراقبة الص

  . بقصد الكشف عن التجاوزات بأنواعها وتعهد جملس املنافسة ا
من األمر عدد ) جديد (  79علما وأنّ ذلك يتماشى مع ما أصبح الفصل 

ينص عليه بعد تنقيحه باألمر  2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة  3158
حيث أصبح الفصل .  2008جويلية  5املؤرخ يف  2008لسنة  2471عدد 

يتولّى املشتري العمومي إعالم الوزير املكلّف بالتجارة : " املذكور يتضمن ما يلي
خنفاض أو متس برتاهة املقبولة من أجل أسعار مفرطة اإل بالعروض املالية غري

التجارة رفع دعوى لدى جملس ويف هذه احلالة ميكن للوزير املكلّف ب. املنافسة
 1991لسنة  64املنافسة ضد أصحاب هذه العروض وفقا ألحكام القانون عدد 

وعند التأكّد، ميكن . املتعلّق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29املؤرخ يف 
للوزير املكلّف بالتجارة تقدمي طلب يف اتخاذ الوسائل التحفّظية املنصوص عليها 
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 29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  11خرية من الفصل بالفقرة األ
  ."املتعلّق باملنافسة واألسعارو 1991جويلية

ورجوعا إىل القضية اليت كانت مناسبة للبت يف هذا الصنف من 
حتت عدد  2008ديسمرب 31املمارسات، فقد صدر قرار الس فيها بتاريخ 

وزير التجارة والصناعات  ن قبلوذلك خبصوص دعوى مرفوعة م 81159
رات تتعلّق التاجعة إليه من رصد مؤشلت إليه املصاحل الرة بناء على ما توصقليدي

بالتعسف يف إستغالل وضعية هيمنة واإلتفاق على تقدمي عروض جماملة مبناسبة 
بوالية حوم احلمراء ت العمومية لتزويد املؤسسات التربوية باللّإجنازالصفقا

  .القصرين
ويف تفصيله للمارسات املثارة يف حق املدعى عليهم أبرز وزير التجارة أنّ 
املدعى عليه األصلي املدعو عزوزي السويلمي، وهو قصاب إختص يف تزويد 

حوم احلمراء، قد إعتمد على ومية املوجودة جبهة القصرين باللّاملؤسسات العم
فقات دة حسب وضعية املنافسة يف الص أسعار متباعإستراتيجية ترتكز على تقدمي

العمومية اليت يشارك فيها، باإلضافة إىل تقدمي عروض جماملة أو تغطية إليهام 
فقات، وذلك بالتواطؤ مع صاملشتري العمومي بوجود حد أدىن من املنافسة يف ال

الم بن كلّ من املدعو رؤوف بن الرايس بن صاحل احملمدي واملدعو عبد الس
  .احلسناوي بن عبد اهللا مدائين

كما أضاف املدعي أنّ اإلستراتيجية اليت إتبعها املدعو العزوزي السويلمي 
لعمومية املتعلّقة بالتزود فقات استئثار بوضعية هيمنة على سوق الصمكّنته من اإل

من  حوم احلمراء يف جهة القصرين، ومن اإلفراط يف إستغالل تلك الوضعيةباللّ
خالل عرضه ألسعار ذات مستويات متباعدة يصل الفارق بني أدناها وأقصاها 
إىل حوايل الضعف، حيث كان يقدم أسعارا موغلة يف اإلخنفاض يف الصفقات 
اليت يتقدم فيها منافسون جديون، وهي أسعار تقلّ عن التكلفة وال ختضع لقواعد 
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من طرفه إرتفاعا كلّما شارك يف العرض والطلب، يف حني تعرف األسعار املقدمة 
الصفقات العمومية مبفرده أو يف احلاالت اليت يتقدم فيها أحد املتواطئني معه 

و بفضل تواتر هذه املمارسات تسنى للمدعى عليه اإلنفراد تقريبا . بعروض جماملة
بكلّ الصفقات املتعلّقة بتزويد املؤسسات العمومية بوالية القصرين باللحوم 

  .2006خالل سنة  99,6%مراء حيث بلغت حصته من هذه الصفقات احل
وخبصوص ما ينسب إىل املدعى عليه املذكور من تواطئ مع الغري للهيمنة 
على السوق املذكورة، تضمنت وثائق الدعوى أنّ املدعو العزوزي السويلمي، 

حوم احلمراء التزود باللّلعمومية املتعلّقة بفقات اصويف إطار سعيه لإلستئثار بكلّ ال
إىل التواطئ مع أطراف أخرى تربطه  2004يف والية القصرين، جلأ خالل سنة 

م عالقة قرابة، ومها كلّ من رؤوف احملمدي وعبد السالم مدايين اللذين تقدما 
، بعروض جماملة متّ رفضها يف مرحلة الفرز 2004صفقات خالل سنة  6مبناسبة 

دارة أنّ العروض اليت تقدم ا املعين باألمر يف احلاالت اليت كما ثبت لإل. الفني
يتقدم فيها معه قريباه لنفس الصفقة، تفوق بكثري تلك اليت يقدمها يف حالة وجود 
منافسني حقيقيني، وهو ما يدعم القول بأنه كان ضامنا مسبقا الفوز ذه 

وعالوة على ذلك . ااملة ال غريالصفقات بإعتبار أنّ املنافسة صورية ومن قبيل 
دى مساعهم فإنّ عالقة القرابة اليت جتمع املدعى عليهم والتصرحيات اليت أدلوا ا ل

ة جارة من طرف مصاحل وزارة التناعات التقليديتدعم القول بوجود إتفاق والص
  .خملّ باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار

تبار ناوله ملوضوع الدعوى، ذكّر الس مبوقفه املستقر باطّراد على اعويف ت
ة الصة ميكن أن ميثّل بذاته سوقا يكون أنّ طلب العروض يف مادفقات العمومي

وعلى ضوء . كراس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات املشاركني العرض افيه
ل تتمثّل يف سوق اإلتجار يف ذلك، خلص إىل أنّ السوق املرجعية يف قضية احلا

اللّحوم احلمراء باجلملة عرب املشاركة يف الصفقات العمومية اليت ينظّمها املشترون 
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حوم باجلملة سوقا تتميز عن سوق االتجار باللّالعموميون، وذلك باعتبارها 
عموما من خالل خضوعها إىل مجلة من املبادئ واإلجراءات اليت تنظّم الصفقات 

  . موميةالع
ويف نطاق حصر السوق يف إطارها اجلغرايف، بين الس أنه نظرا للبعد 
اجلهوي الذي يكتسيه نشاط املدعى عليهم يف القضية الراهنة وخاصة منهم 

فقات الذي إختص باملشاركة يف أغلب الصاملدعى عليه األول عزوزي السويلمي 
بوالية القصرين، فإنّ النطاق اجلغرايف للسوق  املتعلّقة بتزويد املؤسسات العمومية

املعنية بقضية احلال ينحصر ضمن مرجع النظر الترايب لوالية القصرين، وذلك 
رغم أنّ نشاط جتّار اجلملة املتدخلني يف قطاع اللّحوم احلمراء ال يقتصر على 

وكذلك الشأن الوالية اليت ا مقر إنتصام وقد يتجاوزها إىل بقية الواليات 
  .بالنسبة للصفقات العمومية اليت ميكنهم املشاركة فيها

وبعدما فرغ من حتديد السوق املرجعية، تناول الس اإلطار القانوينّ الذي 
فبين أنها ختضع إىل مبدإ احلرية الذي تبناه . خيضع له تعاطي جتارة اللّحوم احلمراء

املتعلّق باملنافسة واألسعار والذي إقتضى  1991لسنة  64املشرع يف القانون عدد 
حتدد أسعار املواد واملنتوجات واخلدمات بكلّ حرية بإعتماد "يف فصله الثاين أن 

غري أنه أضاف من ناحية أخرى أنّ املبدأ املذكور ال يسري على ". املنافسة احلرة
مبوجب قرارات  إطالقه حبيث ميكن لإلدارة أن تتولّى ضبط أسعار اللحوم احلمراء

شهر، وهو ة أبالتجارة وال يتجاوز مفعوهلا الستوقتية يصدرها الوزير املكلّف 
ابع من نفس القانونإستثناء أتاحه الفصل الر.  

كما استعرض الس أيضا اإلطار القانوينّ املنظّم للصفقات العمومية 
ؤرخ امل 1973سنة ل 81ادرة بالقانون عدد اسا جملّة احملاسبة العمومية الصوأس

 3158األمر عدد النصوص اليت نقّحتها ومتّمتها و ومجيع 1973ديسمرب  31فـي 
فقات العمومية واملتعلّق بتنظيم الص 2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة 
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واألمر عدد  2003أوت  4املؤرخ يف  2003لسنة  1638املنقّح باألمر عدد 
 2006لسنة  2167واألمر عدد  2004نوفمرب  2املؤرخ يف  2004لسنة  2551

جوان  4املؤرخ يف  2007لسنة  1329واألمر عدد  2006أوت  10املؤرخ يف 
واألمر عدد  2008مارس  4املؤرخ يف  2008لسنة  561واألمر عدد  2007
  .2008جويلية  5املؤرخ يف  2008لسنة  2471

العمومية كيفما ورد  فقاتمن ذلك رجع الس إىل تعريف الص وانطالقا
 2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة  3158بالفصل األول من األمر عدد 

عقود كتابية يربمها املشتري العمومي قصد إجناز طلبات "والذي جاء فيه أنها 
ولة واجلماعات احمللية ا عموميا على معىن هذا األمر الدوتعترب مشتري... عمومية

ومية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية واملنشآت واملؤسسات العم
وتعترب طلبات عمومية، إجناز أشغال أو التزود مبواد أو إسداء خدمات . العمومية

  ".أو إعداد دراسات موضوع الصفقة
ابع من نفس األمر من مبادئ قّف الس عند ما جاء بالفصل السكما تو

ام ام الصفقات العمومية وأساسا تلك املتعلّقة باملساواة أمأساسية خيضع هلا إبر
  .جوء إىل املنافسةفية اإلجراءات وواجب اللّشفاالطلب العمومي وتكافؤ الفرص و

وخبصوص هذا املبدإ األخري أقر الس أنّ واجب القيام بالدعوة العامة 
التصرف يف األموال فقات العمومية ضمانة حلسن صللمنافسة يعترب يف مادة ال

وأنّ  املنافسة ركيزة جوهرية بإعتبار أنها . العمومية وحتقيق جناعة الشراء العمومي
متكّن من احلصول على أحسن العروض وأنسبها من ناحية، كما تضمن املساواة 
بني املتنافسني أمام الطلبات العمومية من ناحية أخرى، وهو ما جيعل اإلنتباه 

رف املشترين العموميني ضروريني للحيلولة دون إرتكاب ممارسات واليقظة من ط
وذلك خاصة يف ضوء ما أفرزه التطبيق من كون سوق . خملّة بقواعد املنافسة

كن الصفقات العمومية تشكّل بطبعها أرضية مالئمة ملمارسات من هذا القبيل، مي
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فاقات الرعة كاإلتف يف امية إىل تقاأن تتخذ أشكاال متنوسم األسواق أوالتعس
 إستغالل وضعية هيمنة، كما تستعمل يف هذا اإلطار أساليب عديدة من بينها

ة عروض التاملة أو تقدمي أسعار شديدة اإلخنفاضخاصغطية أو عروض ا.  
كما تناول الس جانبا من املعطيات املتعلّقة بقطاع اللحوم احلمراء واليت 

 به حوم احلمراء وما يتميزإليها فاستعرض هيكلة قطاع اللّصل تسنى للتحقيق التو
وتعددهم من مربني وخاصة فيما يتعلّق بلحوم األبقار من تنوع املتدخلني 

جتّار وقصابني مبينا أنّ العدد اجلملي هلذا الصنف األخري من املتدخلني وخنّاسني و
آالف قصاب  8لوغه حوايل غري معروف بدقّة وإنّ كانت التقديرات تشري إىل ب

  .تقريبا
وخبصوص جهة القصرين املعتربة إطارا جغرافيا للممارسات املدعى ا، 

ل اا لس إىل بيان حجم اإلستهالك من اللّتوصا والذي يبلغ سنوي حوم احلمراء
املشترين  ادرة سنويا عنكما تعرض إىل حجم الطّلبات الص. طن 3825حوايل 

 86فقات العمومية بوالية القصرين فذكر أنه يف حدود يف إطار الصالعموميني 
كما استعرض الس جداول . حم الغنميطن من اللّ 13طن من اللحم البقري و

بإطعام العاملني ومعطيات إحصائية تعكس تطور عدد اهلياكل العمومية املكلّفة 
حلمراء يف والية القصرين خالل حوم اواملقيمني أو النزالء فيها واليت تزودت باللّ

  . 2006وسنة  2004الفترة املمتدة بني سنة 
وتطور إنتاج اللحوم احلمراء  كما تناول الس أيضا تطور قطيع املاشية

ألف مرب يف حني يبلغ عدد  15بوالية القصرين مبينا أنّ عدد املربني باجلهة يبلغ 
  .تاجرا 276جتّار اللحوم احلمراء 

ار اللّحوم احلمراء املشاركني يف ل الس على ضبط عدد جتّكما عم
الصفقات العمومية املتعلّقة بتزويد املشترين العموميني بوالية القصرين ونصيب 
كلّ واحد منهم خالل الفترات املعنية باملمارسات املثارة يف القضية، واستخلص 
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ارك يف مجيع الصفقات من ذلك أنّ املدعى عليه األول عزوزي السويلمي ش
 2004العمومية املتعلّقة بتزويد املؤسسات العمومية باللّحوم احلمراء خالل سنة 

، حبيث بلغت القيمة املالية للصفقات صفقة 33بـصفقة، فاز منها  35وعددها 
دينار وهي القيمة  576.760دينار من مجلة  534.085اليت فاز ا مبلغا يقدر ب 

كما شارك املدعى عليه املذكور خالل . اجلملية للصفقات املربمة يف تلك السنة
صفقة، حبيث بلغت  31وفاز بـ 36صفقة عمومية من مجلة  35يف  2005سنة 

 687.677دينار من مجلة  612.662القيمة املالية للصفقات العمومية اليت فاز ا 
مجيع طلبات العروض اخلاصة بتزويد املشترين العموميني وشارك أيضا يف .دينار

طلب عروض وفاز من  12والبالغ عددها  2006باللّحوم احلمراء خالل سنة 
 680.183، حبيث بلغت القيمة املالية للصفقات العمومية اليت فاز ا 11بينها بـ

  .دينار 682.703دينار من مجلة 
ج الس أنّ املدعو عزوزي السويلمي وانطالقا من تلك املعطيات، استنت

يف وضعية هيمنة على سوق  2006إىل  2004كان خالل الفترة املمتدة من 
حوم احلمراء، ذلك أنه فاز خالل العموميني يف والية القصرين باللّتزويد املشترين 
من عدد  %90,3مت إبرامها أي بنسبة  83صفقة من جمموع  75هذه الفترة بـ 

الصفقات، كما بلغت حصة للصفقات اليت متّ إبرامها ته من جمموع القيمة املالي
  . %93,7خالل هذه الفترة يف ميدان اللحوم احلمراء 

وبعد فراغه من حتديد موقع املدعى عليه املذكور بالسوق اليت ينشط يف 
ك املزود، إطارها، متهدت للمجلس مجيع عناصر اجلواب على ما ينسب إىل ذل

 اوتةومل يبق له إالّ النظر يف األسعار املقدمة من قبله للنظر يف ما إذا كانت متف
بشكل الفت وفادح مبا ينبئ عن وسيلة استعملها املدعى عليه لتوطيد هيمنته على 

  .السوق املرجعية وإخضاع املنافسني ملشيئته
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ثبت خالل السنوات وضمن هذا اإلطار اعتمد الس منهجا يقوم على الت
املتنازع بشأا ومقارنة سلوك املدعى عليه وطبيعة األسعار املقترحة من قبله 

الصفقات العمومية اليت يتقدم إليها مبفرده والصفقات : ضمن طائفتني من الصور
  .العمومية اليت يتقدم فيها إىل جانبه متنافسون آخرون

وزي السويلمي وانطالقا من مقارنة العروض املاليا املدعو عز مة اليت تقد
يف طلبات العروض الصادرة عن املشترين العموميني يف والية القصرين، تبين 
للمجلس وجود تباين واضح بني األسعار املعروضة من طرفه، ذلك أنّ الفارق 
بني أدىن سعر وأقصى سعر معروض كان يصل إىل حوايل الضعف خالل السنة 

  ).2005ملّيم خالل سنة  8800ملّيم و 4900(الواحدة 
كما استخلص الس من حتليله لتلك الوضعية أنّ التباعد الكبري يف األسعار 
مل يكن اعتباطيا، وأنّ املزود عزوزي السويلمي كان يقوم باإلحندار باألسعار إىل 

لت الصة للمنافسة كلّما سجا بشكل تنتفي معه كلّ إمكانيفقات أدىن مستويا
العمومية وجود منافسني جديني، يف حني يلجأ إىل الترفيع يف هذه األسعار بشكل 
كبري يف حاالت غياب املنافسة، أي يف احلاالت اليت تقدم فيها مبفرده للمشاركة 

  . يف طلب العروض
كما وجد الس تأييدا لتلك اخلالصة يف ما أفاد به املزود املذكور يف 

فيفري  23ي حررته اإلدارة اجلهوية للتجارة بالقصرين بتاريخ حمضر السماع الذ
عند إستجوابه حول طريقة ضبطه ألسعار املشاركة يف الصفقات العمومية  2006

تتفاوت أسعار املشاركة يف الصفقات العمومية حبسب : "حيث صرح مبا يلي
تدمة لكثرة عدد درجة املنافسة إذ أقترح أسعارا منخفضة كلّما كانت املنافسة حم

املشاركني وأرفّع يف هذه األسعار كلّما كانت املنافسة ضئيلة لقلّة عدد املشاركني 
وذلك لغاية الفوز بالصفقات العمومية واحلفاظ على إستمرارية العالقات 

  ".التجارية
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كما أفاد املدعى عليه ضمن نفس اإلطار أنه كان يعلم بصفة مسبقة من 
ترين العموميني هوية األطراف الساحبة لكراسات الشروط خالل إفادات املش

  .وعددها ويكيف عرضه املايلّ حسب وضعية املنافسة يف كلّ صفقة
وهو أمر حدا بالس إىل أن يضمن قراره حيثية ال تدخل مبدئيا ضمن  

له دائرة الرقابة اليت جيريها، ومع ذلك صرح ا حىت يعلم كلّ مشتر عمومي ما 
وضمن هذا السياق أكّد الس أنّ مسؤولية احلفاظ على سرية . وما عليه

العروض تقع على املشتري العمومي، ضرورة أنّ إطّالع أحد املزودين على عدد 
وهوية العارضني يف صفقة عمومية ميثّل إخالال باملبادئ األساسية يف مادة 

بني العارضني، ومبدأ الشفافية، وهو ما الصفقات العمومية وأساسا مبدأ املساواة 
من شأنه أن ينعكس بصفة مباشرة على املنافسة وخيلّ ا، ذلك أنّ املنافسة 
الشريفة تقتضي أن ال يتمتع أحد العارضني مبعلومات يقع حجبها عن غريه، كما 

ة أنّ إفشاء تلك املعلومات من شأنه أن يسهل جلوء العارضني إىل اإلتفاقات املخلّ
باملنافسة بغرض تقاسم السوق فيما بينهم وفرض أسعارهم على املشتري 

  .العمومي
ورجوعا إىل ما ينسب إىل املزود العزوزي السويلمي من تقدمي أسعار 
مفرطة اإلخنفاض يف أكثر من مرة مبناسبة مشاركته يف صفقات عمومية، ركن 

واألسعار وحتديدا الفقرة من قانون املنافسة ) جديد(الس إىل الفصل اخلامس 
كما مينع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض "األخرية منه اليت ورد ا  

وتناول تلك ". بصفة دد توازن نشاط إقتصادي ونزاهة املنافسة يف السوق
الفقرة على ضوء التعريف الذي استقر عليه ملفهوم األسعار مفرطة االخنفاض 

ال تنعكس فيها مقومات السعر احلقيقي الذي جيب أن باعتبارها األسعار اليت 
  .يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغيرة وهامش الربح
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وبتطبيق ذلك التعريف على جانب من العروض املالية اليت تقدم ا املزود 
تبين للمجلس أنّ األسعار الدنيا  ،2006و 2005عزوزي السويلمي خالل سنيت 

مليم للكغ بالنسبة لسنة  4900من طرفه بالنسبة للحوم العجول  والبالغة  املقترحة
ديد، وذلك تتميز بإحندارها الش 2006مليم للكغ بالنسبة لسنة  3580و  2005

بالرجوع إىل املعطيات املستقاة من شركة اللّحوم واليت تفيد أنّ معدل أسعار 
مليم يف  6860كان يقدر بـ 2005الكلغرام الواحد من حلم العجول خالل سنة 

  .مليما 7327,5ليبلغ  2006حني إرتفع خالل سنة 
وقد كان لزاما على الس أن يتثبت من سر قدرة املدعى عليه على النزول 
إىل ذلك املستوى من األسعار، كأن يكون سبب تفوقه متوقع استراتيجي جيد 

  .و تربية املاشيةواندماج لنشاطه مع نشاط مساند له يف الفالحة أ
غري أنّ شيئا من ذلك مل يثبت حيث أقر املعين باألمر بأنه يتولّى شراء 
األبقار من أسواق الدواب املنتصبة بكامل تراب اجلمهورية ومن كبار الفالّحني، 
أما األغنام فيقوم بإقتنائها من أسواق الدواب املنتصبة جبهيت القصرين وسيدي 

الفالّحني، كما أنه يقوم بعملية الذّبح باملساخل البلدية املتواجدة بوزيد ومن كبار 
حبيث ثبت للمجلس أنّ املدعى عليه يتزود . بالقصرين وسبيطلة وسيدي بوزيد

جار الذين ينافسونه يف السوق، وهو ما ملصادر اليت يتزود منها معظم التمن نفس ا
تحمله أقلّ مما يتحمله غريه من يقصي إمكانية أن يكون سعر الكلفة الّذي ي

  .املشاركني يف طلبات العروض
عرضها املدعى عليه وانطالقا من ذلك استخلص الس أنّ األسعار اليت 

وهو السعر (مليم للكغ كسعر أدىن  3500فقات واليت بلغت خبصوص بعض الص
هي )  2006الذي فاز مبقتضاه بصفقة تزويد السجن املدين بالقصرين خالل سنة 

أسعار تقلّ عن سعر الكلفة خاصة وأنّ أسعار التزود املذكورة أعاله ال متثّل 
ناصر أخرى وخاصة منها مصاريف النقل كامل سعر الكلفة الذي يشمل ع
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ه يف الوقت الذي  عرفت فيه . خزينوالتلس أيضا أنل اوعالوة على ذلك سج
 2005يلمي إخنفاضا بني سنيت األسعار املعروضة من طرف السيد عزوزي السو

فإنّ تلك الفترة شهدت منحى تصاعديا فيما يتعلّق بأسعار اللّحوم  2006و
احلمراء مما يشري إىل أنّ اإلستراتيجية اليت إتبعها يف حتديد األسعار مل تكن ختضع 
لقواعد العرض والطّلب وال تأخذ بعني اإلعتبار عنصر إرتفاع الكلفة بل ترمي 

فقات العمومية املتعلّقة بالتزود اإلستئثار بسوق الصإىل إزاحة منافسيه وباألساس 
  .باللّحوم احلمراء يف والية القصرين

ويف حتليله آلثار تلك املمارسة، بين الس أنها ال تقتصر على النيل من 
املنافسني وإزاحتهم من السوق، بل تتعدى ذلك إىل اإلضرار باملشتري العمومي 

يتحمل هو اآلخر تبعات األسعار املنخفضة اليت يقدمها املزود، ضرورة أنّ  الذي
هذا األخري يسعى يف الغالب إىل تفادي اخلسائر يف مرحلة تنفيذ الصفقة، مستغالّ 

. يف ذلك إلتزام املشتري العمومي بضمان إستمرارية املرفق العمومي الذي يسيره
فقة إىل سبل ملتوية متكّنه رحلة تنفيذ الصلجأ املزود خالل مومن صور ذلك أن ي

من تقدمي منتوج ال يتطابق مع املواصفات املتفق عليها، سواء من حيث اجلودة أو 
  .من حيث التالعب بالكميات

وبناء على ما ذكر، انتهى الس إىل إدانة املدعى عليه املذكور من أجل 
ق تزويد زه املهيمن على سوتطبيق أسعار مفرطة االخنفاض وإساءة استخدام مرك

ات العمومية بوالية القصرين عالوة على ما ثبت من انتفاعه بتواطئ املؤسس
أطراف أخرى معه بغاية تضليل املشتري العمومي، ووجه إليه أمرا بالكف عن 

  .تلك املمارسات مع تسليط خطية عليه من أجل ما ذكر

2 / املةاإلدانة من أجل التواطئ وتقدمي عروض ا:  
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ثبت للمجلس يف نفس القضية أنّ املدعى عليه األول عزوزي السويلمي 
قد سعى إىل احلصول على عروض جماملة من قبل بعض األطراف اليت تربطه م 

بعروض  2004عالقة قرابة، وذلك من خالل تقدم شخصني آخرين خالل سنة 
هة القصرين ميني جبصفقات لتزويد املشترين العمو) 06(للمشاركة يف ستة 

كما ثبت للمجلس أيضا أنّ كلّ تلك الصفقات آلت إىل رفض . حوم احلمراءباللّ
العرض الذي تقدم به هذان املشاركان يف مرحلة الفرز الفني وإىل فوز املدعى 

  . عليه األول بالصفقة
والحظ الس يف هذا اخلصوص أنّ املزود عزوزي السويلمي تقدم 

تتعلّق باللّحم البقري الطازج عند مشاركته  كلغ/د 5 و 4,2بني اوح بأسعار تتر
يف الصفقات العمومية اليت شهدت مشاركة مزود آخر لتزويد املدرستني 

ويف مقابل ذلك، . اإلعداديتني بسبيبة وعني اخلمايسية ومعهدي سبيبة وجدليان
ويف نفس السنة،  كانت األسعار املعروضة من طرف املدعى عليه املذكور ترتفع 

كلغ كلّما كان منافسوه يف الصفقة مها قريباه /د 7,280و  5,900تراوح بني لت
، وهو ما يستفاد منه )إبن خالته(وعبد السالم املدايين ) إبن أخته(رؤوف احملمدي 

أنه كان مطمئنا للفوز بتلك الصفقات لعدم وجود منافسني حقيقيني بني 
  .العارضني

 قرييب املدعى عليه األول، استند الس وإلثبات مة التواطئ املنسوبة إىل
إىل ما جاء بأقواهلما مبناسبة مساعهما من طرف مصاحل وزارة التجارة والصناعات 

  .التقليدية
مشاركته  2006جويلية  4فمن جهة ولئن أنكر رؤوف احملمدي بتاريخ 

قريبه املزود  يف أية صفقة عمومية أو تقدميه ألي ملف يف الغرض إالّ أنه أقر أنّ
أن ميكّنه من نسخة من بطاقة  2004عزوزي السويلمي طلب منه خالل سنة 

  .تعريفه اجلبائية قصد تقدميها يف إطار املشاركة يف الصفقات العمومية
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جويلية  3وخبصوص عبد السالم املدايين فقد أقر لدى مساعه بتاريخ 
رة األمساك يف مرحلة التفصيل وأنه بأنّ نشاطه املهين الوحيد يتمثّل يف جتا 2006

يف بعض الصفقات العمومية املتعلّقة بتزويد  2004سبق وأن شارك خالل سنة 
املؤسسات العمومية باللّحوم احلمراء رغم أنه ال ميلك تصرحيا يتعلّق بتجارة 

  .اللّحوم احلمراء وال حمالّ معدا للغرض
ركة رؤوف احملمدي واستخلص الس من ذلك أنّ الغرض من مشا

وعبد السالم املدايين  يف الصفقات العمومية املشار إليها مل يكن دف السعي إىل 
احلصول عليها وإنما كانا يرميان من ذلك إىل اإلحياء بوجود منافسة حقيقية 
وتضليل املشتري العمومي الذي جيد نفسه مرغما على التعاقد مع العزوزي 

ي للعارضني اآلخرين السويلمي بعد أن يتمرفض العرض الفن.  
وإزاء ما متسك به املعنيان باألمر من غياب النية لديهما يف اإلخالل 
باملنافسة، أكّد الس موقفه املستقر على اعتبار أنّ اإلتفاقات املخلّة باملنافسة هي 

يات اليت يكون موضوعها خمالفا لقواعد املنافسة أو اليت تؤدي إىل تعطيل آل
السوق والتأثري على حرية املنافسة فيها، وذلك بقطع النظر عن توفّر عنصر النية 
من عدمه، إذ أنّ إنعدام النية ال يعفي املذنب من املؤاخذة على اقترافه ملمارسات 
خملّة باملنافسة، دون أن حيول ذلك من أخذ العنصر املذكور بعني االعتبار عند 

وبناء عليه قرر إدانة املدعى عليهم الثالثة من أجل . هاتقدير حجم العقوبة ودرجت
  . املشاركة يف اتفاقات خملّة باملنافسة
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من قانون املنافسة واألسعار مثلما متّ تنقيحه ) جديد(  11ينص الفصل  
ميكن " على أنه  2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60بالقانون عدد 
وق و ذلك سة باملنافسة يف اللّاملمارسات املخ تلقائيا بالنظر يفد هللمجلس أن يتع

 .ر العام و بعد إدالء مندوب احلكومة مبلحوظاته الكتابيةربناء على تقرير يعده املق
االقتضاء اهليئات  جارة و عندتف باللّو يعلم رئيس الس بذلك الوزير املك

جارة اعالم الس باألحباث اليت تكما يتوىل الوزير املكلف بال.التعديلية املعنية
  ".تكون مصاحل الوزارة بصدد إجنازها

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

  .ساسهاأجرائية يتم التعهد على إاملنافسة متضمنا قواعد 
ويف هذا اإلطار تضمن النظام الداخلي املذكور أنه إذا حصلت للمجلس  

معلومات عن وجود ممارسات خملّة باملنافسة، يبادر املقرر العام بإعداد تقرير 
  .ة مثّ يرفعه إىل رئيس السيضمنه عناصر اإلثبات األولي

وإذا بلغ إىل علم الس وجود تصرفات من شأا اإلخالل باملنافسة، أو  
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
س أن يطلب من املقرر العام مده بتقرير معلّل حول تلك األفعال ولرئيس ال

  .خالل أجل حمدد
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كما تضمن النظام الداخلي يف موضع آخر أنه يف صورة إحتواء 
التقارير املشار إليها على عناصر أو قرائن من شأا الكشف عن وجود 

ير إىل مندوب احلكومة، ممارسات خملّة باملنافسة، حييل رئيس الس ذلك التقر
وميكنه إثر ذلك، . 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

لألعضاء الذين شاركوا يف اختاذ ذلك القرار، البت يف أصل التعهد التلقائي و 
  .القضيــة

األوىل للمجلس أربعة  ة القضائيةوتطبيقا لتلك األحكام أصدرت الدائر
قرارات يف مادة التعهد التلقائي وذلك خبصوص مسائل خمتلفة مشلت قطاع توزيع 

وسوق النفاذ إىل شبكة   أحواض االستحمام املستعملة يف جتهيز بيوت االستحمام
االنترنات عن طريق اخلطوط الرقمية الالّمتوازية املوجهة إىل العموم وسوق 

  . اإلشهار اإلذاعي والتلفزي وقطاع خدمات املساعدة اجلنائزية
تعهدت الدائرة  2008ديسمرب 31الصادر بتاريخ  808ففي قرارها عدد 

سوق حتمال وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف القضائية األوىل مبؤشرات تتعلّق با
  .املستعملة يف جتهيز غرف االستحمامأحواض االستحمام 

وبعد أن استعرضت الدائرة خصائص أحواض االستحمام أو ما يسمى 
من حيث استعماالا وتركيبتها وتطور أشكال تصنيعها واحلماية " البانو"

املواصفات الوطنية والعاملية اليت صنعها و لنماذج والرسوم املعتمدة يفالقانونية ل
المة، استعرضت سختضع إليها ووجوب استجابتها للشروط الصحية ومقاييس ال

  .إنتاجها على املستوى احمللّي خمتلف املؤسسات الوطنية اليت تؤمن 
فبينت أن كما توقّفت الدائرة عند إجراءات توريد أحواض االستحمام 

وريد املستوجبة وفقا تية عند النضع إىل إجراءات املراقبة الفوال خي روريد حتال
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 1994أوت  29املؤرخ يف  1994لسنة  1744من األمر عدد  4ألحكام الفصل 
صدير واملصاحل املؤهلة للقيام توريد والتية عند النواملتعلق بضبط طرق املراقبة الف

. ذه املراقبة
لتعهد التلقائي من وجود مؤسستني وبعد ذلك استعرضت ما جاء بتقرير ا

تونسيتني عمدتا عند أنتاج أحواض االستحمام من احلديد الصب، ونظرا 
لية املستعملة، إىل اعتماد سياسة استرياد أحواض احلديد وة األدالرتفاع كلفة املا

عمليات طالء األحواض الصب بدون طالء من األسواق األجنبية مع القيام ب
  .مصانعها بالبالد التونسية املوردة يف

جارة اخلارجية من أنّ الشركتني تمعطيات الوخبصوص ما أفرزته 
ستحمام من احلديد أحواض اإلع تنفردان بتوريد ماملذكورتني واملنتميتني لنفس ا

أمنوذج صناعي مسجل باملعهد الوطين  وذلك باعتمادالصب غري املطلي 
للمواصفات وامللكية الصناعية وأنهما تستفيدان من تلك احلماية من خالل رفض 
الترخيص لباقي املؤسسات املنافسة للقيام بنفس النشاط، رأت الدائرة أنّ تلك 

 الفصل املعطيات ال متثّل قرينة كافية على وجود ممارسات خملّة باملنافسة على معىن
   .من قانون املنافسة واألسعار، وبناء عليه قررت عدم التعهد بامللف) جديد (  5

، تعهدت نفس الدائرة  809ويف قرار آخر صادر بنفس التاريخ حتت عدد   
ة على وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف سوق لّادرات شعن وجود مؤبتقرير 

اخلطوط الرقمية الالمتوزاية املوجهة النفاذ إىل شبكة  األنترنات عن طريق 
   .للعموم

وبعد أن استعرضت الدائرة خمتلف طرق النفاذ إىل شبكة األنترنات 
اليت تقوم عليها، تعرضت إىل السوق الوطنية وما تتميز به من كنولوجيا توال

عالوة على تعدد املتدخلني " إتصاالت تونس "وجود مشغل وحيد هو شركة 
  .مستوى توزيع خدمة النفاذ إىل شبكة األنترنات والبالغ عددهم مخسةعلى 
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تونس لإلتصاالت "رات الدالة على إفراط شركة شكما تناولت الدائرة املؤ
ىل شبكة إع به يف سوق خدمة النفاذ تيف إستغالل مركز اهليمنة اليت تتم" 

بالتقرير من كوا  األنترنات عرب اخلطوط الرقمية الآلمتوازية وخاصة ما ورد
فاذ إىل شبكة األنترنات عن طريق اخلطوط الرقمية نتتعمد ربط بيع خدمة ال

كما ر باهلاتف القانة من اإلشتراكاتيالالمتوزاية املوجهة للعموم  بنوعية مع
دي خدمات وتقصر أنظمة اإلشتراكات يف اخلدمة املذكورة وبالنسبة لكل مز

  .اكات  ثالثية أو سداسية أو سنويةاألنترنات فقط على اشتر
غري أنّ الدائرة املتعهدة وبعد مناقشة تلك املؤشرات انتهت إىل كوا ال 
ترقى إىل مرتلة القرائن اليت تربر اتخاذ قرار بالتعهد التلقائي ومن مثّة قررت عدم 

  .التعهد
ضت تعر 810حتت عدد  2008ديسمرب  31ويف قرارها الصادر بتاريخ    

رات الدالة على وجود ممارسات شتقرير متعلّق جبملة من املؤنفس الدائرة إىل 
  . خملّة باملنافسة يف قطاع اإلشهار اإلذاعي والتلفزي

املتسم بفتح  والتلفزي اإلذاعي لواقع اجلديد لإلشهاروبعد استعراضها ل
وحلّ الوكالة  باب املنافسة للقطاع اخلاص بدخوله جمال البث اإلذاعي والتلفزي
 2007لسنة  33الوطنية للنهوض باإلنتاج السمعي البصري مبقتضى القانون عدد 

واملتعلّق باملؤسسات العمومية للقطاع السمعي  2007جوان  4املؤرخ يف 
البصري، تناولت الدائرة ما ورد بتقرير التعهد التلقائي من احتمال العمل عند 

ع املساحات اإلشهارية ببعض املعايري اليت متيز بني املواد عريفة املتعلّقة ببيتضبط ال
على أساس مصدرها من خالل تطبيق ضارب خمتلف على تسعرية اإلشهار 
كاحتمال وجود حاالت إستغالل للقوة اإلقتصادية من قبل بعض املؤسسات 

ق بغاية التأثري يف عمليات اإلشهار بصفة تؤول إىل مراقبة نفاذ غريها إىل سو
  .اإلشهار بواسطة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة
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غري أنّ الدائرة، وأمام عدم استناد تلك املؤشرات إىل قرائن ثابتة قررت 
بامللف لقائيد الترفض التعه.  

، 811يف امللف عدد  2008ديسمرب  31ويف قرارها الصادر بتاريخ 
ة باملنافسة يف قطاع لّممارسات خم حول احتمال وجودتعهدت نفس الدائرة بتقرير 
  .خدمات املساعدة اجلنائزية

دمات املساعدة اجلنائزية وبعد أن استعرضت ما جاء بالتقرير من حتديد خل
ت ودفنه يواملتمثلة باخلصوص يف املساعدة على إمتام مراسم العزاء وتكفني امل

والتوابيت وحفر ويئة وتوفري األكفان  عربات املوتى نقل األموات بواسطةو
رتيبية اليت خيضع إليها النشاط تاألحكام القانونية والالقبور، تناولت الدائرة أيضا 

فن دت إىل مكان اليكما استعرضت االجراءات املستوجبة خلدمة نقل امل.املذكور
لة سات اخلاصة املتدخسية واملؤلّواملصاحل اإلدارية ذات العالقة مثل اجلماعات احمل

عند إسداء خدمات نقل املوتى ودفنهم بالنسبة للجنسيات املختلفة من املسلمني 
أو املسيحيني وغريهم املقيمني منهم وغري املقيمني أو الذين قدموا إىل البالد يف 

. داوي وقضوا حنبهم يف األثناءتياحة أو السإطار ال
 عضوخبصوص ما تضمنه التقرير من وجود مؤشرات عن ضلوع ب

املتعاملني يف قطاع النقل الصحي يف إسداء خدمات نقل األموات بواسطة 
سيارات النقل الصحي اليت هي على ملكهم وذلك على وجه خمالف لطبيعة 

شاط الراجع إليهم، اعتربت الدائرة أنّ ما ورد بامللف ال ينهض دليال كافيا نال
ة احتمال وجود املمارسة املشار إليها، وقرد على قورت بناء على ذلك عدم التعه

                   .ا تلقائيا
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ملفّا استشاريا اختلفت  25يف  2008نظر جملس املنافسة خالل سنة 
وقد وجدت مصادرها يف . جماالا وتنوعت املسائل والقطاعات اليت تعلّقت ا

استشارات صادرة عن السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية بناء على طلب 
الفقرة الرابعة من ) جديد(من احلكومة يف نطاق تفعيل مقتضيات الفصل التاسع 

واألسعار تعلّق وموضوعها بقطاعات النقل والسياحة والصحة قانون املنافسة 
  .العمومية واخلدمات وجتارة التوزيع والثّقافة والتربية والتعليم العايل

وجتدر املالحظة إىل أنّ عدد امللفّات املتعهد ا قد اخنفض مقارنة بسنة 
ويفسر  . رأيا 48 الذي ارتقى خالهلا عدد اآلراء الصادرة عن الس إىل 2007

الدولة املتعلّق بتفكيك نظام  برنامجاخنفاض عدد امللفات االستشارية باكتمال 
الترخيص اإلداري ملزاولة بعض األنشطة االقتصادية وتعويضه بنظام كراسات 
الشروط تطبيقا للربنامج املستقبلي لسيادة رئيس اجلمهورية الذي أقر مبدأ احلرية 

لكن هذا االخنفاض سيكون مقتصرا . عل من الترخيص استثناءيف هذا اال وج
يف نطاق حرصه على  2008ديسمرب  30بعد أن أذن سيادته يوم  2008على سنة 

املساواة بني مجيع املتدخلني االقتصاديني ودعم الشفافية يف املعامالت التجارية 
على أنظار الس مع العلم أنه  2005عرض كراسات الشروط الصادرة قبل سنة 
كان عرض كراسات الشروط  2005قبل تنقيح قانون املنافسة واألسعار سنة 

  . على أنظار الس اختياريا مما جعل جلّها تصدر دون أن يبدي الس رأيه فيها
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أربعة وعشرين رأيا على معىن الفقرة  2008أبدى الس خالل سنة 
من قانون املنافسة و األسعار و اليت نصت على أن ) جديد( 9الرابعة من الفصل 

يستشار الس وجوبا من قبل احلكومة حول مشاريع النصوص الترتيبية اليت "
دف مباشرة إىل فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع 

وقد نص الفصل الثاين من األمر ". شأا أن تعرقل الدخول إىل السوققيودا من 
واملتعلّق بضبط اجراءات  2006فيفري  3املؤرخ يف  2007لسنة   370عدد  

وصيغ اإلستشارات الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية على 
  . الشروط واملقررات أنّ هذه النصوص هي مشاريع األوامر والقرارات وكراسات

  :وتتوزع األراء االستشارية  كالتايل
تتعلّق مبشاريع أوامرأراء  4-
أراء تتعلّق مبشاريع قرارات 4-
رأيا تتعلّق بكراسات الشروط  16-

أما مواضيع االستشارة فقد تعلّقت على التوايل بالنقل والسياحة والتربية 
والتجارة والصناعات التقليدية والصحة والتكوين والتعليم العايل واخلدمات 
.العمومية ومبجال املنافسة بصفة عامة

  النقلاالراء الصادرة عن المجلس بخصوص قطاع : الفقرة األولى

يندرج مشروعا القرارين املتعلقني على التوايل بضبط الوزن اجلملي املرخص 
لطرقات حلساب الغري فيه للعربات اليت خيضع استغالهلا يف نقل البضائع على ا
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وبضبط احلد األقصى لعمر السيارات املستخدمة يف النقل العمومي غري املنتظم 
لألشخاص وخاصيتها الفنية وطرق حتديد املسالك اليت تتبعها سيارات التاكسي 

والنقل الريفي والقواعد العامة املتعلّقة باالستغالل " لواج"اجلماعي واألجرة 
دية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص،  ومشروع والوسائل املا

كراس الشروط  املتعلقة بتشغيل مركزيات نقل البضائع يف إطار تطبيق مقتضيات 
 19املؤرخ يف  2004لسنة  33من القانون عدد  34و 30و  28و  22الفصول 

فيخص : ا الشروط املتبقيانأما كراس. و املتعلّق بتنظيم النقل الربي  2004 أفريل
األول تنظيم  مهنة التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة 
على الطّرقات و سياقة العربات و تكوين مدريب تعليم سياقة العربات والثاين 

  .استغالل املراكز املختصة يف التكوين يف جمال السياقة
:2008مارس  13الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  08822الرأي عدد .1

تعهد الس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
كراس قرار من وزير النقل يتعلّق باملصادقة على  طلب فيها رأيه حول مشروع

الشل مركزيات نقل البضائعيبتشغ روط اخلاص.  
تعلّقة بالتعريف مبركزيات نقل البضائع مربزا الدوافع اليت تناول الس اجلوانب املو

أدت إىل إحداث هذا الصنف من النشاط ذلك أنّ احلاجة إىل بعث مثل هذه 
احملطّات الربية أو املواقع املنتصبة يف مفترقات الطّرقات أمالها تنامي حجم الطّلب 

 لكنهشغور عند العودة يف قطاع نقل البضائع عرب الطّرقات وارتفاع نسبة ال
ال يوجد حاليا تبين أنه ورغم مرور عشر سنوات على إحداث النشاط املذكور 

ل وحيد ينتمي إىل القطاع اخلاصسوى مشغ.  
للمجلس أنه مل  اتضحيه وبتمعنه يف حمتوى مشروع كراس الشروط املعروض عل

مينع اجلمع بني ممارسة مهنة ناقل البضائع وتعاطي نشاط مركزية نقل البضائع وهو 
األمر الذي يترتب عليه توجيه الطّلب من طرف املركزية حنو ناقل معين وبالتايل 
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نة واإلخالل باملنافسة بني ناقلي البضائع مما يفترض ياحتكار النشاط يف منطقة مع
صل ضمن الباب املتعلّق بشروط ممارسة النشاط للتنصيص على عدم إضافة ف

  .اجلمع بني النشاطني
تناول الس يف باب امللحوظات اخلاصة الصياغة اليت وردت فيها بعض كما 

فصول مشروع الكراس واليت اعتراها بعض الغموض مما يتطلّب مزيد التوضيح 
البضائع واملواد اليت متثّل «استعمال عبارة  تالفيا لصعوبات التطبيق من ذلك مثال

وعبارة  »زمةالّالتدابري ال«وعبارة  »خطرا على األشخاص أو على بقية البضائع
  .  »الوثائق الضرورية«

مارس  13الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  09822الرأي عدد  .2
2008:

التجارة والصناعات التقليدية باستشارة وردت عليه من وزير تعهد الس 
تعلّق بضبط الوزن اجلملي يقل قرار من وزير الن حول مشروع طلب فيها رأيه

رقات حلساب املرخص فيه للعربات اليت خيضع استغالهلا يف نقل البضائع على الطّ
قل ق لدى املصاحل املختصة بالوزارة املكلّفة بالنبالغري لكراس شروط وتصريح مس

روط مييزية هلذه العربات وباملصادقة على كراسي الشتط العالمات الوبضب
  .رقات حلساب الغرياخلاصني بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطّ

على  رقات حلساب الغرينقل البضائع على الطّ سوقويف مسار دراسته ل
 االستشارةأنّ العربات املعنية بالقرار موضوع استخلص الس  املستوى الداخلي

ل نسبة حمدودة من العربات متثّ طنا 12يتجاوز وزا اجلملي املرخص فيه اليت و
 اجلملي من عدد العربات 15%حبيث ال تتجاوز  املرجعيةوق سال املستعملة يف

ة افعة املتوفّرمن جمموع احلمولة الن 75%ولكنها يف مقابل ذلك توفّر نسبة 
  .88%تساوي  تستأثر بنسبة هامة من الطّلبو
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أدى إىل احتداد املنافسة  1991غرة جانفي  كما أنّ حترير األسعار منذ 
بني خمتلف املتدخلني يف القطاع فاخنفضت بذلك األسعار عما كانت عليه قبل 

كما ساهم هذا املعطى يف تراجع مستوى األسعار ويف الترتيالت . ذلك التاريخ
 ولذلك تأزمت. أدى إىل تدني هامش الربحمما  50% املمنوحة اليت تصل إىل

ارد اقلون على توفري املوالن وعجزالسوق  واضطربتالوضعية املالية للقطاع 
  .صيانتهالضرورية لتجديد األسطول و

املنافسة على مستوى  ، وأمام احتدادويل للبضائعقل الدجمال النويف  
فتح مما فرض صعوبات  عدة فيه ركات العاملةالش اعترضت ،وليةدالسوق ال

أبواب السالتوسيع جمال نشاطهها اخلية أماموق الد اقلني من ومتكني خمتلف الن
  .اخلي واخلارجينافس على املستويني الدتال

والحظ الس يف هذا الصدد أنّ اإلعفاءات الديوانية واجلبائية املمنوحة 
الدويل للبضائع على جتهيزاا املوردة من لفائدة الشركات العاملة يف جمال النقل 

ة تشجيع جملّمن  50الفصل  اخلارج واليت ليس هلا مثيل مصنوع حمليا مبقتضى
ديسمرب  27خ يف املؤر 1993لسنة  120ادرة بالقانون عدد الص االستثمارات

فؤ بني متيزها عن باقي الناقلني العاملني يف النقل الداخلي مما يفرز عدم تكا 1993
يشكّل إخالال واضحا مببدإ املساواة الذي أقره و هذين الصنفني من املتدخلني 

فضال عن ا ادس من الدستورالفصل السقواعد ب اإلخاللوق وختالل توازن الس
كراء عربات نقل البضائع عرب كما تعرض الس أيضا إىل مآل نشاط . املنافسة

وما يتطلّبه ذلك  2002فيفري  5 ادر يفقل الصإلغاء قرار وزير الن بعد رقاتالطّ
إىل حني إصدار قرار املصادقة على كراس شروط جديد ينظّم من أحكام انتقالية 

شاطذلك الن.  
 كما اهتم الس من خالل املالحظات اخلاصة جبملة من املسائل منها

على  يقمن تضي نيروط اخلاص باألشخاص الطبيعيبكراس الشما ورد  باخلصوص
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را بيعيخص الطّالشا  يف استغالل أكثر من وحدة نقل والذي مل جيد له مربواقعي
متكني خمتلف األطراف من ممارسة تقتضي قواعد املنافسة  ضرورة أنّأو قانونيا 

ةأعلى قدم املساواة سواء  االقتصاديشاط النة أو ذوات معنويكانوا ذوات طبيعي. 
شخاص املعنوية اليت فرض عليها كراس الشروط اخلاص وكذلك األمر بالنسبة لأل

ا قيودا خبصوص العدد األدىن من عربات نقل البضائع اليت يتكون منها 
األسطول الراجع هلا مبا من شأنه إقصاء من تعوزه اإلمكانيات املادية المتالك هذا 

لقصوى كما الحظ أيضا وجود اختالف بالنسبة للسن ا. العدد من العربات
للعربات املستعملة من طرف األشخاص الطبيعيني واألشخاص املعنويني وهو ما 

  .يتعين تالفيه بتوحيد الشروط املستوجبة ضمانا للمساواة بني خمتلف املتدخلني
 مارس 13 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 10822 عدد الرأي.3

2008:  
وزير التجارة والصناعات التقليدية عرضت على جملس املنافسة إحالة من 

األقصى  دبضبط احليتعلّق  النقلمشروع قرار من وزير حول  هرأيفيها طلب ي
ياا صقل العمومي غري املنتظم لألشخاص وخانيارات املستخدمة يف السلعمر ال

اجلماعي واألجرة " التاكسي"بعها سيارات لفنية وطرق حتديد املسالك اليت تتا
يفي والقواعد العامة املتعلّقة باالستغالل والوسائل املادية الدنيا روالنقل ال" لواج"

  .قل العمومي غري املنتظم لألشخاصنلتعاطي ال
وبعد أن ذكّر الس بأنه سبق له أن أبدى رأيه يف مشروع هذا القرار 

اإلطار  وحدد 2007فيفري  8الصادر بتاريخ  62163مبقتضى الرأي عدد 
على  التشريعي والترتييب املطبق يف جمال النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص

النقل العمومي غري املنتظم  أنّ تعاطي، بين من خالل دراسة هذه السوق الطرقات
ترخيص للشخص لتعاطي املهنة : لألشخاص على الطّرقات خيضع إىل ترخيصني
لسنة  2202عليها باألمر عدد  وذلك حسب الشروط واإلجراءات املنصوص
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واملتعلّق بتنظيم النقل العمومي غري املنتظم  2007سبتمرب  3املؤرخ يف  2007
لألشخاص على الطّرقات وآخر الستغالل عربة معينة ملمارسة نشاط معين وذلك 

من قبل الوكالة الفنية للنقل الربي تربز  بطاقة استغالل عربةمن خالل إسناد 
تاكسي ( واخلدمات املسموح االترخيص وخاصيات السيارة هوية صاحب

والقيود املفروضة عليها ومدة  )فردي أو مجاعي أو لواج أو تاكسي سياحي
  .صلوحيتها

 اتعريف" لواج"عرف سيارات األجرة مشروع القرار  كما بين أيضا أنّ
فأصبحت سيارة األجرة هي السيارة اليت  توفّر أكثر من ستة مقاعد دون  اموسع

جتاوز ثالثني مقعدا باعتبار مقعد السائق على خالف التعريف الذي كان معموال 
كما متّ  1998ديسمرب  28املؤرخ يف  1998لسنة  2554به تطبيقا لألمر عدد 

نظيم النقل العمومي لألشخاص املتعلّق بتو 2000لسنة  2375 تنقيحه باألمر عدد
والنقل العمومي الريفي والذي " لواج"واألجرة " التاكسي" بواسطة سيارات 

حدد العدد األقصى للمقاعد بتسعة ونتيجة للتعريف اجلديد الحظ الس أنّ 
يفوق عدد مقاعدها التسعة سيساهم يف تغيري اهليكلة " لواج"دخول سيارات 

ات اللّواج وستنجر عنه منافسة غري متوازنة بني أصحاب العامة ألسطول سيار
األسطول القدمي والناشطني اجلدد املالكني لسيارات يفوق عدد مقاعدها التسعة 

" اللّواج"دون جتاوز الثالثني وذلك خاصة إذا ما متّ اإلبقاء على نظام حمطّات 
  .املعمول به حاليا

 شروع القرار على أنّ من مالفصل الثّامن عشر من جهة أخرى نص
قل العمومي ناحلافالت املخصصة عاديا لل:" ال تنطبق على األحكام اليت جاء ا 

 يف حني نص "ياحي عند قيامها بعملية نقل عرضيسقل النلألشخاص أو ال
 .قل العرضي بواسطة حافالتنالفصل السابع عشر من مشروع القرار أن يتم ال

 2004لسنة  33من القانون عدد  21 و 17ني إىل الفصل استناداإالّ أنه تبين 
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واملتعلّق بتنظيم النقل الربي فإنه ال ميكن القيام ذا  2004أفريل  19املؤرخ يف 
استنتج لذلك النشاط إالّ من قبل ناقل عمومي مجاعي منتظم أو ناقل سياحي، 

رض مع الس أنّ مقتضيات الفصل الثّامن عشر من مشروع القرار تتعا
مقتضيات القانون سابق الذكر باعتبار أنه يفهم من مشروع القرار إحداث نشاط 
جديد يتم القيام به بصفة مستمرة من قبل شخص معنوي جديد يف حني أنّ 

قل نالقانون يقتضي ممارسة هذا النشاط كنشاط فرعي لنشاط أساسي وهو ال
  . ياحيسقل النالعمومي أو ال

لس أنا كما يرى ا فرقة اليت جاءتر موضوعي للتمرب ه ال وجود ألي
النقل العرضي العادي والنقل العرضي للشباب بني  الفصل التاسع عشرمقتضيات 

فيما يتعلّق بالسن القصوى للحافالت املستعملة باعتبار أن القانون املتعلّق بالنقل 
تغالل خاصة حبافالت النقل أنه ال توجد بطاقة اسذلك  .الربي مل يقم ذه التفرقة

قل العمومي اجلماعي نللضرورة أنّ هذا الصنف من النقل موكول العرضي 
أن أشار إىل أنّ هذه التفرقة من شأا و .ياحيسال قلنللأو  املنتظم لألشخاص

  .اقلني العرضينينها منافسة غري شريفة بني خمتلف النينجر ع
ال ميكن استخدام احلافالت املخصصة للنقل : " أنه 20كما اقتضى الفصل   

لتأمني خدمات نقل عرضي بني املدن إالّ يف حاالت استثنائية " باص"احلضري 
وأكّد الس يف هذا اإلطار على ضرورة ". وبترخيص من املدير العام للنقل الربي

ضي احلضري اإلستغناء عن هذا الفصل باعتبار أنه يرسي  تفرقة بني النقل العر
والنقل العرضي بني املدن وبني الوسائل املادية الالّزمة ملمارسة كلّ صنف من هذا 

الستعمال وسائل النقل العمومية  اإضافي ترخيصاالنشاط، فضال عن أنه سيحدث 
  .  اليت خول هلا القانون تأمني النقل العرضي أيا كان نوعه
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رد بالفصل السادس والعشرين حول وأشار الس إىل أنّ التعريف الذي و  
من القانون  21مفهوم النقل الريفي خمالف ملا جاء بالفقرة السادسة من الفصل 

واليت عرفت النقل الريفي بأنه  2004أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33عدد 
داخل منطقة خدمة لنقل األشخاص يقع إسداؤها على خطّ يتبع مسلكا حمددا "

وذلك باعتبار أنّ ما نص ". أو بني منطقة ريفية ودائرة نقل حضري جماورة  ريفية
يربط اخلطّ " عليه كراس الشروط الذي عرف مسلك سيارات النقل الريفي بأنه 

ودائرة واحدة للنقل  أو مناطق ريفيةأو بني منطقة أو أكثر  ريفيتنيمنطقتني بني 
  ".احلضري مع إتباع املسلك األقصر 

من شروط لتقدمي خدمة نقل عمومي  45 تناول الس ما تضمنه الفصلو  
  :، وأكّد يف هذا اخلصوصغري منتظم لألشخاص

أنه ال توجد ضرورة لتوفّر مقر اجتماعي ملمارسة هذا النشاط مبا أنه  -
يكفي أن يتوفّر مبحلّ إيواء السيارات مكتب خمصص يقوم مقام هذا املقر؛ كما 

ضروري حتديد الشروط الفنية العامة اليت جيب توفّرها يف حملّ إيواء يبدو من ال
  .السيارات وحتديدها حسب عدد السيارات املتوفّرة

أنّ إلزام كلّ شخص معنوي بتوفري أسطول يتركّب من مخس سيارات  -
ملمارسة هذا النشاط تضييق ال يتالءم مع التوجه الوطين الرامي إىل  كحد أدىن

كما يعترب هذا الشرط جمحفا ومن شأنه أن يعيق دخول . االستثمار اخلاص حتفيز
أشخاص معنويني جدد هلذه السوق سواء كان ذلك يف إطار استثمار جديد أو 
يف إطار توسيع وتطوير نشاط شخص طبيعي يريد إحداث شركة يف حني أنّ 

انية استغالل األسطول املستغلّ مل يبلغ احلد األدىن املطلوب علما وأنّ إمك
يفوق عدد مقاعدها التسعة تستدعي استثمارات أهم من " لواج"سيارات األجرة 

على شكلها احلايل، وهو ما يؤول " اللّواج"املبالغ املخصصة الستغالل سيارات 
إىل إقصاء فئة معينة من املستثمرين الذين يرغبون يف اإلستثمار يف هذا القطاع 
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ورة طاقة مالية القتناء مخس سيارات دفعة واحدة، مما دون أن تكون هلم بالضر
  .جيعل هذا الشرط عائقا لتفعيل قواعد املنافسة يف هذا اال

توفّر أسطول يتركّب من مخس حافالت كحد  46 كما اقتضى الفصل
أدىن ملمارسة الشخص املعنوي لنشاط النقل العرضي، إالّ أنه اعتبارا للكلفة 
املرتفعة هلذه احلافالت فإنّ مثل هذا الشرط ميكن أن يكون عائقا أمام املستثمر 

تثمرين لدخول هذه السوق ويؤدي بالتايل إىل حصر النشاط يف فئة معينة من املس
. دون األخرى

 أكتوبر 9 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 19822 عدد الرأي.4
2008:  

من قانون املنافسة واألسعار باستشارة وردت  9تعهد الس طبقا للفصل 
 قلنالقرار من وزير ناعات التقليدية حول مشروع صجارة والتعليه من وزير ال

التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد بضبط شروط تعاطي مهنة ق يتعلّ
يب تعليم سياقة تكوين مدرمة على الطرقات وسياقة العربات والالساجلوالن و

  .العربات
خيضع إىل مقتضيات هن والحظ الس يف هذا اخلصوص أنّ تأطري هذه امل

 26املؤرخ يف  1999لسنة  71جملّة الطرقات الصادرة مبقتضى القانون عدد 
منها، و إىل  81املتعلّق بإصدار جملّة الطرقات وخاصة الفصل و 1999جويلية 

بضبط شروط  واملتعلّق 2002فيفري  5مقتضيات قرار وزير النقل املؤرخ يف 
تعاطي مهنة التدريب و التعليم و التكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على 

  .تعليم سياقة العربات الطّرقات وسياقة العربات و تكوين مدريب
وأكّد أنّ ممارسة خمتلف هذه املهن ختضع من ناحية إىل ضرورة احلصول 
على شهادة الكفاءة املهنية ومن ناحية أخرى إىل احلصول على إجازة وفقا لقرار 

وبين يف خصوص شهادة الكفاءة املهنية أنها تسلّم . وزير النقل املذكور أعاله
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ازوا بنجاح امتحانا ينظّم من طرف الوكالة الفنية للنقل للمترشحني الذين اجت
أما اإلجازة فهي . الربي وذلك حبسب نوع الشهادات املزمع احلصول عليها

رخصة إدارية تسندها اإلدارة ملدة ال تتجاوز اخلمس سنوات قابلة للتجديد وتقوم 
  .قبل تسليمها من التثبت من بعض املعطيات

مرتبط شديد االرتباط بنظام " اإلجازة"أنّ لفظ  طار إىلوأشار يف هذا اإل  
ومباشرةمدوحيولو لألشخاص سبةبالنعائقايعد  الذيالتراخيص اإلدارية 

غريومحاية امتيازاذاتهاآلنيف ويعتربشاطالن ذلكميارسملنرةمربشاطالن.  
وأوضح الس أنّ احلد من حرية املنافسة من خالل اعتماد نظام املراقبة 

دريب التقبل مباشرة نشاط " اإلجازة"املسبقة لإلدارة بفرض احلصول على 
رقات وسياقة مة على الطّكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالعليم والتالتو

قد وجد أوجه مشروعيته يف  يب تعليم سياقة العرباتتكوين مدرالعربات و
  .من جملّة الطّرقات )جديد( 81اإلحالة املضمنة بالفصل 

 81إالّ أنه بين أنّ مطابقة مشروع القرار املعروض ملقتضيات الفصل   
من جملّة الطرقات ال يعين بالضرورة تالئمه مع روح النص ومع مقاصد  )جديد(

 2املذكور بالفصل  )جديد( 81الفصل وأوضح يف هذا اإلطار أنّ تنقيح . املشرع
بتبسيط واملتعلّق  2001جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  67من القانون عدد 

قل يف فة بالنمة من قبل الوزارة املكلّاخلاصة بالتراخيص املسلّاإلجراءات اإلدارية 
االت الرال ظراجعة إليها بالنه حنو تبسيط إجراءات تدخيعين ضرورة التوج ،

اإلدارة الذي يتم عامة عن طريق حذف التراخيص وتعويضها بإجراءات أكثر 
مرونة وأقلّ عبءا على املتدخلني يف القطاع إىل جانب تكريس مبدإ الرقابة 

 67عدد الالّحقة إالّ أنّ النص املعروض مل يتبع منهج التبسيط الذي أقره القانون 
  : أعاله ذلك أنه املذكور 2001لسنة 
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على مسألة احلصول على اإلجازة رغم وجود ما يثبت توفّر املؤهل  حافظ -
.املهين املتمثّل يف شهادات الكفاءة املهنية مبختلف أنواعها

قلّص يف مدة صلوحية اإلجازة من مخس سنوات إىل ثالث سنوات وربطها  -
.رسكلةبضرورة القيام بعمليات 

اشترط للحصول على اإلجازة توفّر عقد شغل بالنسبة لألجراء مربم مع -
 مؤسسة لتعليم سياقة العربات أو مركز خمتص يف التكوين يف جمال سياقة العربات

وشهادة مسلّمة من قبل املصاحل املختصة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي 
شريع اجلاري به العمل، منخرط بالصندوق املذكور طبقا للت تثبت أنّ املعين باألمر

مهمة اخنراط أجريه  ر ؤجيف حني أنّ قانون الضمان االجتماعي يلقي على عاتق امل
هشهر من تاريخ انتدابكما يعطيه مهلة  ب ندوقبالص.

من مشروع القرار أخلّ مببدإ املساواة   28كما الحظ الس أنّ الفصل 
الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة  أعوانبني 

واملدربني واملكونني اخلواص على مستويني إثنني   اإلدارية أو املنشآت العمومية
ذلك أنه قلّص من ناحية من مدة صلوحية اإلجازة إىل سنتني عوضا عن اخلمس 

 اخلواص، ومن ناحية أخرى مل سنوات املمنوحة إىل املدربني واملعلّمني واملكونيني
يفرض على من يروم احلصول على اإلجازة الوقتية من األعوان العموميني نفس 

  .الشروط اليت أوجبها على املدربيني اخلواص
  :واقترح الس لتفادي هذه الوضعية أحد احللّني التاليني  
جه اإلداراتاللّجوء إىل تقنية املناولة حبيث تت ا أن يتمالعمومية  فإم

واجلماعات احمللّية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية واملنشآت 
العمومية إىل املدربني واملعلّمني واملكونني اخلواص يف جمال قواعد اجلوالن 

.والسالمة على الطّرقات وسياقة العربات قصد احلصول على حاجياا
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روط املتعلّقة بأعوان الضبط الش دولة واجلماعات احمللية أو أن يتم
واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية واملنشآت العمومية الراغبني يف 
ممارسة نشاط التعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على 
الطّرقات وسياقة العربات حلساب مشغليهم بشكل ال ينال من مبدإ 

.الشروط املساواة و إخضاعهم بالتايل إىل نفس
من مشروع القرار حاد عن  33وعلى صعيد آخر الحظ الس أنّ الفصل 

مبدإ الشرعية حني أوكل لوزير النقل مهمة معادلة الشهادات األجنبية باعتبار أنّ 
 2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  10من القانون عدد  63الفصل 

واملتعلّق بالتكوين املهين أوكل هذه املهمة إىل الوزارة املكلّفة بالتكوين املهين إذ 
الوزارة املكلفة بالتكوين املهين إسناد معادلة لشهادات تتولّى :" نص على أنه 

وفق شروط تضبط بقرار من الوزير املكلّف بالتكوين  التكوين املهين األجنبية
من القانون املذكور أعاله مل يستثن صراحة وال  63صل علما وأنّ الف". املهين

ضمنيا معادلة الشهادات األجنبية املتعلّقة بتعليم سياقة العربات من مرجع نظر 
لذلك اتجه العمل بالقواعد العامة املتعلّقة بتأويل . الوزارة املكلّفة بالتكوين املهين

ن جملّة اإللتزامات و العقود م 533النصوص القانونية واملضمنة بأحكام الفصل 
  ".إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطالقها:" التي نصت على أنه 

 ديسمرب 18 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 30822 عدد الرأي.5
2008:  

 20بتاريخ وزير التجارة والصناعات التقليدية تعهد الس بإحالة من   
ق لّيتع النقلمن وزير حول مشروع قرار  هطلب رأي تضمنت 2008 أكتوبر

باملصادقة على كراس الشروط اخلاص باستغالل املراكز املختصة يف التكوين يف 
  . جمال سياقة العربات
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وبعد أن أبرز الس أنّ مشروع القرار موضوع االستشارة ميثّل مراجعة 
 2002فيفري  5املؤرخ يف شاملة لكراس الشروط  امللحق بقرار وزير النقل 

واملتعلّق  باملصادقة على كراس الشروط  املتعلّق  باستغالل مؤسسات تعليم سياقة 
العربات وكراس الشروط  املتعلّق  باستغالل املراكز املختصة يف التكوين يف جمال 
سياقة العربات، بين مجلة األهداف املرجوة من هذه املراجعة واليت تتمثّل يف 

هنية للقطاع والرفع من مستوى التكوين وحدد مجلة احملافظة على الصبغة امل
  .املقتضيات اجلديدة اليت ستمكّن من الوصول إىل هذه األهداف

ويف دراسته لقطاع التكوين يف جمال النقل على الطّرقات عرف الس 
املراكز املختصة يف التكوين يف جمال سياقة العربات وأبرز تطورها عرب السنوات 

هذا التطور إىل سبب رئيسي يتمثّل يف تفعيل اإلدارة ملسألة إجبارية  وأوعز
االستظهار بشهادة التكوين بأحد املراكز املختصة عند الترشح الجتياز امتحانات 

وأنّ هذه املراكز تتمركز يف . احلصول على شهادات الكفاءة مبختلف أصنافها
  . ن قبل األشخاص الطبيعينيعلى الشريط الساحلي وحتدث يف أغلبها م معظمها

كما أبرز الس، من خالل تعداد ما ميكن ملراكز التكوين يف جمال النقل 
على الطّرقات أن تقوم به من أنشطة، أنه ولئن تنوعت هذه األنشطة وتعددت إالّ 

حاليا على تكوين املترشحني للحصول على  يقتصر راكزامل هذه نشاطأنّ 
املهنية لتعليم سياقة العربات فقط وذلك على إثر اإلعالن عن شهادات الكفاءة 

و هي دورات غري حمددة يف الزمن وليست . الدورات اليت تنظّمها وزارة النقل
وأما يف خصوص بقية . مربجمة بصفة مسبقة مما جيعل هذا النشاط متسما باملومسية
دور تشاريع جترب خمتلف األنشطة املذكورة فإنّ وضعها حيز التنفيذ يبقى رهن ص

  .شرائح املهنيني على التكوين والرسكلة
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وبعد أن بين الس اإلطار القانوين والترتيبيب املنطبق يف جمال مهنة تكوين 
مدريب تعليم سياقة العربات وحدد شروط ممارسة هذه املهنة، أبدى مجلة من 

  : املالحظات يتمثّل أمهّها يف ما يلي
كراس الشروط يف العديد من فصوله بني الشخص الطّبيعي  مشروع  ميز -

والشخص املعنوي يف ما خيص بعض الشروط الواجب توفّرها الستغالل مركز 
، على غرار عدد العربات أو مساحة خمتص يف التكوين يف جمال سياقة العربات
والحظ الس ذا اخلصوص أنّ  .املراكز الواجب توفّرها  ملمارسة النشاط

الشكل القانوين ملتعاطي النشاط ال جيب أن يؤثّر على مجلة احلقوق و الواجبات 
وأنّ تقنني أي نشاط إقتصادي جيب أن يراعى فيه مبدأ املساواة يف احلقوق 
واألعباء من جهة وأنّ التمييز  بني الشخص الطّبيعي  والشخص املعنوي املضمن 

ت مشروع كراس الشروط ال ينطوي على جدوى واضحة خاصة وأنّ مبقتضيا
من جملّة الشركات التجارية أقرت بإمكانية  159إىل  148أحكام الفصول من 

تأسيس شركة الشخص الواحد ذات املسؤولية احملدودة، لذلك فإنّ كلّ راغب 
ا ما ملس امتيازا يف استغالل مركز خمتص يف التكوين يف جمال سياقة العربات له، إذ

  .إضافيا، أن يقوم بتأسيس شركة عوضا عن تعاطيه النشاط بصفته شخصا طبيعيا
املراكز املختصة يف التكوين يف جمال على  حجر مشروع كراس الشروط -

القيام بتكوين املترشحني الجتياز امتحانات احلصول على خمتلف  سياقة العربات
عتربه الس إجراء غري مؤسس على أي مربر أصناف رخص السياقة وهو ما ا

  . موضوعي
من مشروع كراس الشروط  على الشخص الطّبيعي  7منع الفصل  -

استغالل أكثر من مركز واحد خمتص يف التكوين يف جمال سياقة العربات 
واجلمع بني استغالل مركز خمتص يف التكوين يف . وإحداث فروع هلذا املركز

  . العربات ومؤسسة تعليم سياقة العربات جمال سياقة
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و يف هذا اإلطار، الحظ الس أنّ املنع املتعلّق بتحجري استغالل أكثر من مركز 
واحد قد اقتصر على الشخص الطّبيعي دون الشخص املعنوي، األمر الذي ميكن 
جتاوزه من خالل إحداث الشخص الطّبيعي لشركة الشخص الواحد ذات 

معتربا أنّ من شأن هذه املقتضيات إدخال تعقيدات ال طائل . حملدودةاملسؤولية ا
من ورائها وإقامة متييز غري مربر فضال عن انعدام جدواها من الناحية العملية مما 

  .جعله يقترح التخلّي عنها

األراء الصادرة عن المجلس بخصوص قطاع : الفقرة الثانية
  السياحة

استشارتان تتعلّقان بقطاع السياحة وتتمثالن يف وردت على الس 
يندرج مشروع األمر يف إطار تطبيق أحكام الفصل مشروع أمر ومشروع قرار و

املتعلّق مبراقبة و 1973أكتوبر  3خ يف املؤر 1973لسنة  3من املرسوم عدد  2
التصرف يف املؤس1973لسنة  58ياحية واملصادق عليه بالقانون عدد سات الس 
ه   1973نوفمرب  19خ يف املؤرعلى أن الذي نص»ترتب مؤسياحة يف سات الس

ا  .»رتيب وكيفياته بأمرجمموعات وأصناف ويقع ضبط إجراءات هذا التأم
مشروع القرار فهو يندرج يف إطار مقتضيات مشروع األمر الذكور أعاله والذي 

لترتيب املؤسسات السياحية نص على أن تضبط القواعد الدنيا الواجب احترامها 
  . للتنشيط باستعمال املوسيقى بقرار

ديسمرب  18الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  82226الرأي عدد .1
2008

تعهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات 
 للتنشيط السياحية املؤسسات بترتيبمشروع أمر يتعلّق التقليدية خبصوص 

  .املوسيقى باستعمال
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نشيط سوق خدمات التوأكّد الس يف دراسة السوق اليت أعدها حول 
ة  املوسيقى باستعمالياحي السوق املرجعيا الس زعلى اخلصوصيات اليت تتمي

واحتكامها إىل مبدإ  خول إليهاأمهية احلواجز عند الداخلصوص ب منها ويذكر
ية األسعار فضالحر عن وفرة وتنوع املؤسلة فيهاسات املتدخ.  

  :هذا الرأيمالحظات ضمن من ومن أهم ما جاء 
 رتيبالتعملية ياحية املعنية بسات الساملؤس االقتراح املتعلّق بتحديد -

 ي إىلبا لكلّ تأويل من شأنه أن يؤدوضوح جتنالبكامل  املنصوص عليها باألمر
زل إىل جانب النتؤديها اليت  املوسيقى باستعمالياحي سال نشيطخدمات الت إعفاء

  .تلك العمليةة عن املنجر االلتزامات من خدماا األساسية املتمثلّة يف اإليواء
ياحية باستعمال سات الساملؤسأقر الفصل الثاين من مشروع توزيع  -

وهي  ية وحمتوى خدمااأربع جمموعات حسب مميزاا املاد إىلاملوسيقى 
املطاعم السياحية اليت تقدم عروضا الكباريهات والنوادي اللّيلية ونوادي الرقص و

زل غري ابعة للنيلية التأنّ املالهي اللّ ذلك يفهم منو فنية أو تبثّ موسيقى مضخمة
ة بالتوضيح من خالل إعادة رتيب املزمع معنياعتماده، وهو ما يتطلّب مزيد الت

ياحية سات السب املؤسترت« :كاآليتوىل من هذا الفصل صياغة الفقرة األ
سة إيواء يف أربع باستعمال املوسيقى سواء كانت مستقلّة أو تابعة ملؤس

  .»جمموعات
 تعود إىلب رتيخاذ قرار التبأنّ صالحية ات العاشرصياغة الفصل  توحي -

جلنة ترتيب املؤسسات السم خدمات اإليواء املنصوص عليها باألمر ياحية اليت تقد
ع ذا واحلال أنها ال تتمت 2007مارس  6 خ يفاملؤر 2007لسنة  457عدد 

د هيكل استشاري الذي جعل منها جمراملذكور و طبقا ألحكام األمر االختصاص
ياحة الذي يوان الوطين للسل دوره يف إعطاء رأيه وجوبا للمدير العام للديتمثّ

 .برتيخاذ قرار التله سلطة اتتعود 
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 ديسمرب 18 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 82227 عدد الرأي.2
2008 :  
مشروع  رأي الس خبصوصناعات التقليدية وزير التجارة والص طلب
ياحية سات السالواجب احترامها لترتيب املؤسنيا دالبضبط القواعد  قرار يتعلّق

املوسيقىنشيط باستعمال للت.  
ياحي نشيط السسوق خدمات التبأنّ  أقر السويف إطار هذه االستشارة 

باعتبار أنّ خدمة التنشيط  يف حد ذاا مرجعية هي سوق باستعمال املوسيقى
باخلدمات السياحية األخرى كخدمات اإليواء  ستبداهلااال ميكن السياحي 

  . واألكل والنقل
 على احلصول يستوجب السوق هذه الدخول إىل  أنّ كذلك وبين

 استثمارات يتطلّب و من ناحية املكلف بالسياحة وزيرال قبل من مسبق ترخيص
  . أخرى هامة من ناحية

 التنشيط خدمات أسعار بأنّ ما مييز هذه السوق هو حرية حتديد وذكّر
  . نها سوق تنافسية وتعدد املتدخلني مما يفترض مبدئيا أ  املوسيقى باستعمال

 التنشيط خدمات سوق يف املتدخلني قوى موازين وتبين من خالل حتليل
 كسوق أخرى مرجعية أسواق يف ناشطني متدخلني وجود املوسيقى باستعمال
 اخلدمات وعلى اعتبار أنّ .السياحية املطاعم وسوق السياحي اإليواء خدمات
فإنها  املوسيقي التنشيط خلدمة تكميلية خدمات هي األسواق ذه املتوفّرة

 اليت تلك من أهم وتسويقية جتارية قوة من املتدخلين من الصنف هذا متكّن
 التنشيط خدمات سوق يف حصريا الناشطة السياحية املؤسسات متتلكها

  .املوسيقى وبذلك تصبح هذه األخرية واقعيا سوق غري تنافسية باستعمال
 ساتاملؤس قبل من توفريها الواجب القواعد مجلة نّأ الس كما الحظ

خدمات سوق يف اشطةالن مشروع مبالحق الواردةو املوسيقى باستعمال نشيطالت 
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ال تشكّل حاجزا لدخول الناشطني  األساسية بالبنية املتعلّقة تلك خاصةو القرار
 ألنها نظرا اال هذا يف املتدخلة ساتاملؤس أغلب لدى إليها مبا أنها متوفرة

 1974 فيفري 16 يف خاملؤر للقرار طبقا فنية وقواعد لشروط بنائها يف ختضع
 باووج عرضها يتم واليت البناء، أمثلة على للمصادقة املفروضة روطشلبا املتعلّقو

 مبقتضى تنظيمها متّ كما ياحيةالس ساتاملؤس لبناء الفنية جنةاللّ مصادقة على
.1973 أكتوبر 30 يف املؤرخ 1973 لسنة 511 عدد األمر

ومن أهم املالحظات اخلاصة اليت تضمنها رأي الس تلك اليت تتعلّق 
مبالحق مشروع القرار واليت نبه إىل استكمال الناقص منها وخاصة توفري 

 يف قائمة املوسيقى باستعمال التنشيط جمال يف الناشطة السياحية املؤسسات
الدقيقة كتقدمي شهادة  غري العبارات من العديد و توضيح خدماا أسعار خمتلف

حول جودة العزل الصويت وأخرى حول صلوحية الشبكات الفنية ذات العالقة 
بالسالمة دون حتديد جمال اختصاص املكاتب اليت تسلّمها وشرط االعتراف ا 

 سنوي خمطّط عدادمن قبل الدولة لتأمني مصداقية الشهادات املمنوحة  وإ
 دون املعنية املصاحل من عليه مؤشر للنادي التابع األمين بالفريق خاص للتكوين

 أن يتعين اليت التجربة سنوات من األدىن واحلد التأشري بعملية املعنية املصاحل حتديد
املفعول، دون اإلشارة  سارية وقائية شهادة األمين وتقدمي الفريق رئيس يف تتوفر

 واملتعلّق 2004 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة 1876 عدد األمر ألحكام
  .واإلشارة إىل تشاريع خاصة غري موجودة الوقاية وشهادة احملل بصلوحية

التربية األراء الصادرة عن المجلس بخصوص قطاع : الفقرة الثالثة
  والتكوين والتعليم العالي
بقطاع التربية والتكوين وردت على الس ثالث استشارات تتعلّق 

يندرج و. والتعليم العايل وهي استشارات تضمنت مشروعي كراس شروط
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لسنة  80من القانون التوجيهي عدد  38مشروع األمر يف إطار تطبيق الفصل 
2002 2002جوان  22خ يف املؤر ربية والتعليم املدرسي كما متّ واملتعلّق بالت

الذي  2008فيفري  11خ يف املؤر 2008لسنة  9تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد 
ميكن لألشخاص الطبيعيني واملعنويني إحداث مؤسسات تربوية "نص على أنه 

  .ربية تضبط شروطه بأمربعد ترخيص الوزارة املكلّفة بالت خاصة واإلنفاق عليها
قة روط يف إطار مراجعة  وحتييني الشروط املتعلّجاء مشروعا كراس الشو

بالسكن اجلامعي اخلاص بالنسبة للكراس األول وتنقيح بعض الفصول املتعلقة 
  . اينلعايل و سري أعماهلا بالنسبة للكراس الثّبتنظيم املؤسسات اخلاصة للتعليم ا

 أفريل 3 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 82212 الرأي عدد.1
2008

تعهد جملس املنافسة بإحالة واردة عليه من وزير التجارة والصناعات 
رخيص يف بضبط شروط الت مشروع أمر يتعلّقالتقليدية يطلب فيها رأيه حول 

  .إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وبتسيريها
مربزا مكانته من خالل  التربية والتكوينبعد أن عرج على قطاع و

من الناتج احمللّي اإلمجايل  7 %ها نسبمادات اهلامة املخصصة له واليت بلغت اإلعت
ة بني سنيت بالنن يف 2007و 2003سبة للفترة املمتدراسة تؤملس أنّ الدن ابي ،

مربزا نصيب كلّ منهما  على القطاعني العمومي واخلاصمؤسسات تربوية تتوزع 
وأنه على ضوء املعطيات  سبة األقلّاخلاصة الن ربويةمتثّل املؤسسات الت حبيث

ميكن تقسيم املؤسسات  تبين للمجلس أنه كوينربية والتوزارة التاملستقاة من 
ة النة اخلاصاشطة حاليا يف تونس إىل ثالثة أصناف باعتبار مدى استجابتها التربوي

وهي روط الواردة يف مشروع األمرللش:  
  .%21يبة لشروط األمر وهي متثّل نسبة املؤسسات املستج -
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 وهي متثّل نسبة اليت بإمكاا االستجابة لشروط األمر املؤسسات -
21%.  

 وهي متثّل نسبة اليت ال ميكنها االستجابة لشروط األمر املؤسسات -
58%.  

 روط واملواصفات املطلوبةحتديد الشويتضمن مشروع األمر املعروض 
 ربوية اخلاصة يف جوانبها املتعلّقة بالبنية األساسيةباملؤسسات التالواجب توفّرها 

  .دريس وإطار اإلشراف اإلداريواملديرين وإطار الت وبالباعثني
  :الحظ الس أن و
- سات التمؤسسات  ضمن اليت ذكرها مشروع األمركوين ربية والتاملؤس

ة مل التهاحتديد جمال عمل يقعربوية اخلاص املراحل الت عليمية اليت ميكن فيما خيص
من األحكام املتعلّقة بالبنية كما متّ إعفاؤها دون موجب  مزاولتها يف إطارها

وذلك دون تفصيل األساسية ومن األحكام اليت ال تتالءم مع طبيعة نشاطها 
  .الشروط اليت ينسحب عليها اإلعفاء

التربية  توفّرها يف جمال روط الواجبالش مشروع األمر مل يتطرق إىل -
ياضية وذلك فيما خيصالبدنية والر مالعب من البنية األساسية ودريس إطار الت

لسنة  80وجيهي عدد من القانون الت 50 واحلال أنّ الفصلوجتهيزات رياضية
يدرجها  عليم املدرسيربية والتواملتعلّق بالت 2002جويلية  23املؤرخ يف  2002

ضبط  وقد اقترح الس تدارك السهو امللحوظ من خالل. ضمن برامج التعليم
املتعلّقة توضيح األحكام مزيد  مع عليمية اليت ميكن مزاولتها عن بعداملراحل الت
الميذ روط املتعلّقة مبمارسة التلشل وكذلك الشأن بالنسبة بصفة صرحيةباإلعفاء 

ياضية داخل الألنشطة الرسات التةملؤسربوية اخلاص.  
وجيهي عدد من القانون الت 16هنالك وجود تطابق بني أحكام الفصل  -

 عليم املدرسيربية والتواملتعلّق بالت 2002جويلية  23املؤرخ يف  2002لسنة  80
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التعريف بتلك املؤسسات وباألهداف املرجوة من التربية قبل  واليت تناولت
روط املتعلّق بفتح من كراس الش 8 و 6 نيجاء بالفصل منها ومااملدرسية اليت تؤ

ادر عن وزيرة شؤون املرأة رياض األطفال املصادق عليه مبقتضى القرار الص
ة يطرح إشكالية إزدواجي ، األمر الذي2003مارس  28 بتاريخفولة واألسرة والطّ

املرأة واألسرة كوين من جهة ووزارة ربية والتوزارة الت(هياكل اإلشراف 
 ب إزدواجية األنظمة املعمول اإىل جان) فولة واملسنني من جهة أخرىوالطّ

ة إىل نظام التة قبل املدرسيسات التربويرخيص املسحبيث ختضع املؤسيف حني  قب
ختضع رياض األطفال إىل نظام التاس الشة وأنّ مشروع صريح وكرروط، خاص

. سالف اإلشارةفولة شؤون املرأة واألسرة والطّ ةار وزيرمل يلغ قر املعروضاألمر 
وبالنه النموضوع ظر إىل عدم وضوح توج امتداد جمال  االستشارةص فيما خيص

من  53نصيص صلب الفصل الت فقد اقترح الس تطبيقه إىل رياض األطفال
ع إدراج مفولة شؤون املرأة واألسرة والطّ ةقرار وزيرمشروع األمر على إلغاء 

رياض األطفال ضمن صنف املؤسسات ما قبل املدرسية  ينص على إدراجفصل 
ابع املتعلّق باألحكام اإلنتقالية مقتضيات الباب الس ومطالبتها باالمتثال إىل

ملشروع األمر أو إدراج فصل واضح خيرج رياض األطفال صراحة من جمال 
  .تطبيق هذا األمر

 من مشروع األمر املعروض الباب اخلامس حذف فرضية كما طرح الس
اعتبارا وأنّ موضوع  عليم اخلاصاملمنوحة للمستثمرين يف الت باالمتيازاتاملتعلّق و

ربوية اخلاصة وذلك ضبط شروط إحداث املؤسسات التب يتعلّقمشروع األمر 
يف املؤرخ  2002لسنة  80وجيهي عدد من القانون الت 38وفقا ملا جاء به الفصل 

 االمتيازاتهذه يف حني أنّ  عليم املدرسيربية والتواملتعلّق بالت 2002جويلية  23
ة جملّحتداالستثماراتة تشجيع دها نصوص تشريعية وخاص ادرة بالقانون الص
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حتها أو صوص اليت نقّوالن 1993ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120عدد 
  .متهامتّ

أقصى اخلواص  األول من مشروع األمر لالفص أيضا أنّ الس والحظ
وذلك على  جية أو ملعاهد منوذجيةذإحداث جديد ملدارس إعدادية منومن إمكانية 

 80وجيهي عدد من القانون الت) جديد( 29الفصل خالف ما تنص عليه أحكام 
كما  عليم املدرسيربية والتواملتعلّق بالت  2002جويلية  23املؤرخ يف  2002لسنة 

 .2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  9إمتامه بالقانون عدد  متّ تنقيحه و
إضافة كلّ من املدارس اإلعدادية النموذجية  السهو اقترح السولتدارك هذا 

كما أضاف أنه مل تقع  .واملعاهد النموذجية إىل القائمة املدرجة ذا الفصل
ة اخلاصة اليت ختتص بتقدمي دروس دعم مراعاة خصوصيات املؤسسات التربوي

 من حيث اليت جاء ا مشروع األمر وتدارك وذلك بإخضاعها إىل مجيع الشروط
ة والتالبنية األساسيمثلها مثل بقية  واإلدارة دريسجهيزات واألعوان وإطارات الت

املؤسسات اليت تسدي خدمات تربوية وتعليمية حضوريا أو عن بعد مبقابل 
هذا الصنف عائقا أمام بعث واعترب الس أنّ ذلك اإلجراء ميثّل . ة منتظمةوبصف
طبيعة ال تتماشى مع  حفةجمشروط ولتفادي إخضاعها إىل  .ؤسساتمن امل
  .بشروط أكثر مرونة هاإفراداقترح الس  ومتطلّباته هانشاط

فة إسناد الصأنّ النص املعروض عليه أقر إمكانية  السمثّ الحظ 
ةالنمبقتضى قرار من الوزير املكلّف  موذجية إىل املدارس اإلعدادية واملعاهد اخلاص
دون ربيةبالت على أساسها إسناد ذكر املعايري والش تلك روط اليت يتمفةالص 

ربية وجيهي واملتعلّق بالتمبقتضى القانون الت تعترباملؤسسات واحلال أنّ هذه 
س عليم املدرسيوالتة ختضع عند إحداثها أو تغيريها إىل مؤسة خاصات تربوي

ربية على أساس شروط ومعايري يتم ضبطها ق من الوزير املكلّف بالتبترخيص مس
إفراد  وارتأى الس ذا اخلصوص أنه يتعين . موضوع االستشارةمبقتضى األمر 
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سات جبملة من الشنف من املؤسضفاء إل كذاته وذل روط صلب األمرهذا الص
وضمان املساواة بني املستثمرين يف امليدان فافية والوضوحالش.  

ربوية اخلاصة إىل املؤسسات الت الس كذلك إىل مسألة إخضاع وتعرض
ضمن الفصل الثالث من مشروع األمر وذلك إىل جانب اشتراط  كراس شروط

املؤرخ يف  2002لسنة  80وجيهي عدد الت قتضيات القانونالترخيص هلا طبقا مل
وأشار إىل عدم جدوى  عليم املدرسيربية والتواملتعلّق بالت 2002جويلية  23

روط اليت تضمن مجيع الشي املعروضألمر مشروع اأنّ اإلجراء األول ضرورة 
جه معه حذفميكن أن تتعلّق مبختلف أوجه النهذا اإلجراء شاط، وهو ما يت .

ئاسي على اعتبار الربنامج املستقبلي الرمبا استقر عليه  صددوذكّر الس يف هذا ال
اس الشكررخيص وأداة مثلى لتعويضهروط بديال للت.  

احلصول على من ناحية أخرى اعترب الفصل الرابع من مشروع األمر أنّ 
إلحداث أقسام أو  هو يف حد ذاته ترخيصترخيص إلحداث روضة أطفال 

ه يفهم من هذا  ،قبل املدرسيةربية فضاءات تعىن بالتلس إىل أنلذلك أشار ا
 مما جعله يقترح  .قبأنّ إحداث روضة األطفال خاضع لترخيص مسالتوجه 

رياض اليت أبداها خبصوص ملالحظة العامة اإعادة صياغة هذا الفصل على ضوء 
  .األطفال

رخيص وقرارات قرارات رفض منح الت كما اقترح الس أن تكون
ا الفصل اخلامس من مشروع األمر حبالس أمهية  باعتبار معلّلة وجوبا اليت جاء

وملنح  رخيصقة قبل احلصول على التباالستثمارات الواجب إجنازها بصفة مس
 وضمانا حلقوقه خصةيف حالة رفض منح الر قائصتدارك النلاملستثمر  الفرصة إىل
يف حالة اتانية من الفقرة الثّ التخلّي عن اقترحكما  .رخيصخاذ قرار سحب الت

يتم طبقا ملقتضيات ربية لوزير املكلّف بالتا باعتبار أنّ تفويض سلطة الفصل هذا
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واملتعلّق  1989مارس  24املؤرخ يف  1989لسنة  457من األمر  13الفصل 
  .بتفويض بعض سلطات أعضاء احلكومة إىل الوالّة

من إحداث الواحد الباعث فقد منع  أما الفصل السادس من مشروع األمر
ة خاصسة تربويلس أنّ ذلك املنع أكثر من مؤسة فإعترب املنافسة يف من ا حيد

كما . الثالثة من هذا الفصل ةحذف الفقر وعلى هذا األساس اقترح القطاع
الباعث  واليت متنع ألخرية من هذا الفصلاابعة والر إعادة صياغة الفقرة اقترح

ونسي ربوي التظام التمسية املعتمدة بالنرن اجلمع بني تدريس الربامج الالواحد م
ابقة دريس األجنبيةوبني برامج التوذلك على ضوء مالحظته الس.  

ربية اجلهوية للت اتإلدارل كما انتهى الس أيضا إىل ضرورة ضبط أجل
ل الواردة عليها لباطامل لإلجابة على كوينوالتيف رخيصلت اتسإحداث مؤس 

 مع بيان مآهلا يف صورة انقضاء األجل دون رد خاصة إذا ما ارتأت تربوية خاصة
القاعدة العامة املتمثّلة يف اعتبار سكوت اإلدارة ملدة تفوق  اعتمادعدم  اإلدارة

ال مبثابةهرين الشالفض رمن القانون عدد  37مين وفق ما جاء بأحكام الفصل ض
  .1972ؤرخ يف غرة جوان امل 1972لسنة  40

من مشروع األمر  14كما تناول الس الصياغة اليت وردت بالفصل 
واليت اعتراها بعض الغموض مما يتطلّب ذلك مزيد التوضيح تالفيا لصعوبات 

نظرا لعموميتها ولتأثريها  »عليمربية والتمهيأة خصيصا للت«بارة ع التطبيق من ذلك
على عملية التثبت من مدى استجابة املؤسسة ألحد الشروط اليت ينص عليها 

كلّ أضرار « عنبعيدة ربوية املؤسسة الت أن تكون"الفصل املذكور أعاله وعبارة 
بسالمة الت تهمميكن أن متسا وصح مصادر  و ذلك بتبيان "الميذ والعاملني

  .قد تتسبب يف هذه األضرار واليت يتعين تفاديها األخطار اليت
وارتأى الس إعادة النظر يف املساحة الدنيا لقاعات الدراسة اليت جاء ا 

من مشروع األمر ذلك أنّ حتديدها على النحو املعتمد مل يكن  22الفصل 
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القسم الواحد  متناسقا مع املعايري املوضوعية واملتعلّقة بالعدد األقصى للتالميذ يف
وكذلك باملساحة الدنيا املخصصة لكلّ تلميذ فضال عن أنّ العدد اجلملي للتالميذ 

  .عادة ما يقلّ عن احلد األقصى املضبوط مبشروع األمر
كما الحظ الس أنه من األفضل أن يتم جتهيز قاعات تدريس اإلعالمية 

ات التالميذ احملددة من قبل باحلواسيب الالّزمة اليت يتم توزيعها على جمموع
ربط مجيع  املستثمر بالنسبة لكلّ قاعة وترك اخليار له لتوفري موزع بكلّ قاعة أو

  .احلواسيب أو البعض منها مبوزع مركزي أو أكثر
من مشروع  51أخريا اعترب الس أنّ األجل األقصى الذي حيدده الفصل  

ل للشروط اجلديدة اليت ينص عليها األمر للمؤسسات التربوية قصد اإلمتثا
مشروع األمر املعروض غري كاف خاصة وأنّ عدد املؤسسات اليت ال تستجيب 

إىل تقييم كما اقترح اإلستغناء عن اإلجراء الرامي . إىل تلك الشروط مرتفع جدا
وضعيتها خالل السنة لتسوية  »مبادرة جدية«مدى سعي هذه املؤسسات التخاذ 

  .األوىل من صدور هذا األمر

جويلية  11 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 82221 الرأي عدد.2
2008

تعهد الس يف هذا الرأي مبلف ورد عليه من وزير التجارة والصناعات 
عليم العايل والبحث وزير الت قرارالتقليدية وتضمن طلب رأيه حول مشروع 

اس  2003أكتوبر  17خ يف العلمي والتكنولوجيا املؤرواملتعلّق باملصادقة على كر
الشكن اجلامعي اخلاصروط املتعلّق بالس.  

 ويهدف مشروع كراس الشروط املعروض على استشارة الس إىل
مراجعة الش كن اجلامعي اخلاصإدخال بعض من خالل روط املتعلّقة بالس

التالش املصادق عليه روط املتعلّق بالعديالت على كراس كن اجلامعي اخلاصس
تأمني النظافة وذلك على مستوى  2003أكتوبر  17مبقتضى القرار الصادر يف 
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تأمني اإلحاطة الصحية الضرورية عن و وتطبيق قواعد حفظ الصحة والسالمة
 قافيةثّتوفري وسائل الراحة احلياتية وفضاءات األنشطة الو طريق التعاقد مع طبيب

تصنيف املبيتات  حبسبسعرية املعتمدة يف معاليم الكراء مراجعة الت نبإىل جا
الب على جماة لة يف هذا القطاع مع احملافظة على قدرة الطّاالمتيازات املخو وفق

  .هذه املعاليم
واستعرض الس ما تضمنته دراسة سوق املبيتات اجلامعية اخلاصة من 

وتوزيعها اجلغرايف وتبويبها وطاقة استيعاا معطيات تتعلّق بعدد هذه املؤسسات 
طاقة بالّت احمل منها لنف األوالص يضم إذ تصنف حاليا إىل ثالثة أصناف

الّت يف حني يتكون الصنف الثّاين من احمل سرير 100 و 50 ستيعاب تتراوح بنيا
تفوق طاقة و سرير 300 سرير وال تتجاوز 100 ستيعاب تتراوح بنياطاقة ب

كما تناول  .سرير 600 سرير وال تتجاوز 300 الثالصنف الثّ استيعاب حمالّت
ضع مبدئيا لنظام احلرية باستثناء مشريا إىل أنه خي باألسعار الس اجلانب املتعلّق

أو  مزيعلى أرض بالدينار الر املبيتات اليت تتمتع مبنحة االستثمار أو املتحصلة
من قبل مصاحل  إىل نظام املصادقة اإلداريةاالمتيازين معا واليت ختضع تسعريا 

وزارة التجارة والصناعات التعليم العايل والبحث قليدية بعد أخذ رأي وزير الت
العلمي والتكنولوجيا ووزير التجهيز واإلسكان والترابيةهيئة الت.  

ت املقترحة فالحظ أنّ بعض الشروط مث اطّلع الس على مجلة التعديال
الواردة مبشروع كراس الشروط تعترب من قبيل الترخيص املقنع أو االلتزامات اليت 

عليم العايل والبحث الت ليس هلا سند قانوين مثلما هو األمر بالنسبة ملوافقة وزارة
إليواء على املسؤول املكلّف باإلشراف على احمللّ امل كنولوجياالعلمي والت عد

لذلك انتهى الس إىل  إبرام عقود تأمني للمبيت وجلميع املقيمني به الطّلبة أو
تعريفات املطبق حاليا على  املصادقة اإلدارية كما الحظ أنّ نظام. ضرورة حذفها

 ال ميكن العمل به باعتبار أنّ ابعالث والراين والثّف الثّاصنمن األباملبيتات اإلقامة 
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كرية باملبيتات اجلامعية خيضع حاليا ملبدإ املنافسة وقاعدة العرض حتديد األ
واملنتوجات  ملوادا سيما وأنّ هذه اخلدمات غري مدرجة ضمن قائمة لبوالطّ

لسنة  1996 األمر عدداليت حددها  واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار
لسنة  59كما وقع تنقيحه باألمر عدد  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991
املؤرخ يف  1995لسنة  1142 عددواألمر  1993جانفي  11املؤرخ يف  1993

  .1995جوان  28
 نوفمرب 6الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  28222لرأي عدد ا.3

2008:
تعهد الس يف هذا الرأي مبلّف ورد عليه من وزير التجارة والصناعات 

عليم العايل والبحث وزير الت قرارالتقليدية وتضمن طلب رأيه حول مشروع 
اس من  28 و 26واملتعلّق بتنقيح أحكام الفصلني ا كنولوجيالعلمي والتكر

املصادق  للتعليم العايل وسري عملهااملتعلّق بتنظيم املؤسسات اخلاصة الشروط 
  .2000سبتمرب  28عليم العايل املؤرخ يف وزير الت عليه بقرار
يف إطار متابعة تطور  الفصلني املزمع إجراؤه على هذيننقيح تاليندرج و

ة للتسات اخلاصنشاط املؤسعليم العايل من عليم العايل ضمن املنظومة الوطنية للت
شريات جهيزات العلمية والبيداغوجية وقائمة املراجع والنالتخالل ضبط قائمة 

الئمة املراسة دالالواجب توفّرها ذه املؤسسات حتى توفّر لطلبتها ظروف 
صياغة دليل مرجعي واليت على أساسها متّت  ماثلة لنظرياا يف القطاع العاماملو
للتاملرجعي امللحق بالقرار الصادر ليل جهيزات العلمية والبيداغوجية على غرار الد
  .2000سبتمرب  28يف 

 عليم العايل اخلاصقطاع التشاملة لوانتهز الس الفرصة للقيام بدراسة 
مستعرضا فيها باخلصوص النتائج اليت سجلها هذا القطاع خالل السنوات املاضية 
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بلورة و االستثمارإىل جانب ما وفّرته الدولة من حوافز وتشجيعات لدعم جمهود 
مشريا من ناحية أخرى إىل بعض  اخلاصو العام نيشراكة حقيقية بني القطاع

الصعوبات اليت الزالت تعترضه خاصة من حيث اإلقبال عليه سواء من ناحية 
أو على مستوى االختصاصات العلمية اليت يقع  املستثمرين أو من ناحية الطلبة
   . يل اخلاصتدريسها مبؤسسات التعليم العا

ومن أهم ما جاء مبالحظات الس أن بعض العبارات اليت يتضمنها هذا 
مساحة قاعة املطالعة اليت «لك مثال املشروع يكتنفها بعض الغموض من ذ

 »عدد كاف من التجهيزات«أو  »تتماشى مع عدد الطّلبة املسجلني باملؤسسة
تقييم ات عمليح لإلدارة القيام بتتطلّب مزيد التوضيح والتدقيق مبا يتيواليت 

دون استعمال سلطتها  روط اجلديدةاملؤسسات املعنية للش استجابةومراقبة مدى 
كما نبه . التقديرية وللمؤسسات املعنية املعرفة الدقيقة لاللتزامات احملمولة عليها

الس إىل ضرورة إدراج أحكام انتقالية تضمن للمؤسسات املعنية التمتع بآجال 
  .إضافية لالستجابة للشروط اجلديدة

  الخدماتصوص قطاع االراء الصادرة عن المجلس بخ: الفقرة الرابعة
املتعلق ببعث حماضن املؤسسات يف   يندرج مشروع كراس الشروط

قطاعي الصناعة و اخلدمات و استغالهلا يف إطار تطبيق أحكام الفقرة الثّانية من 
ديسمرب واملتعلّق حبفز  27املؤرخ يف  2007لسنة  69من القانون عدد  38الفصل 

كراسي الشروط املتعلقني على التوايل مبمارسة  ويأيت مشروعا. املبادرة اإلقتصادية
نشاط مكتب الدراسات ومبمارسة مهندس مستشار يف نطاق تنقيح وإدخال 

 2001جانفي  17تعديالت  على قرار وزير التجهيز واإلسكان املؤرخ يف 
واملتعلّق باملصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط مكتب الدراسات وممارسة 

أما مشروعا كراسي الشروط املتعلقني على التوايل بضبط . شارمهنة مهندس مست
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مقاييس الترخيص هلياكل املراقبة الفنية و باختبار اآلالت ذات الضغط و منشآت 
 ي العامنقل الغاز القابل لالحتراق عرب األنابيب فهما يندرجان يف إطار التمش

ل يف حذف التراخيص الذي تنتهجه احلكومة يف السنوات األخرية و املتمثّ
  .اإلدارية و تعويضها بكراسات شروط

فيفري  14الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  72205الرأي عدد .1
2008  

تعهد الس يف هذا الرأي مبلف ورد عليه من وزير التجارة والصناعات 
اخلاص باختبار  التقليدية وتضمن طلب رأيه حول مشروع كراس الشروط

غط ومنشآت نقل الغاز القابل لإلحتراق عرب األنابيباآلالت ذات الض.  
وقبل اخلوض يف حمتوى املشروع املعروض عليه تناول الس اجلوانب 

ذه اآلالت واملنشآت وباالختبارات اليت جترى عليها و عريفياكل املتعلّقة بالت
المة والتوقّي من ية ئها مربزا أمهلة إلجرااملراقبة املؤهاالختبارات على مستوى الس

حوادث االنفجارات واحلرائق اليت حتدثها تلك اآلالت واملنشآت موليا عنايته 
ويف هذا السياق أشار . مبجاالت تطبيقها ومدى تطور الطّلب على إجرائها

يت الس إىل أنّ اختبارات السالمة الصناعية ميكن أن تكون هيدرولية وهي ال
ترمي إىل قياس قدرة اآللة على حتمل ضغط هيدرويل باستعمال املاء لكن هذه 
الطريقة تشكو من عدة نقائص بسبب األضرار املترتبة عنها خاصة بالنسبة 

 منها أجزاءعدة عيوب يف بروز أو  االنفجارب الغاز أو كتسرلآلالت القدمية 
و أشار الس إىل وجود . ملية االختبارجراء الضغط العايل املسلّط عليها أثناء ع

متكّن من حتديد سالمة املواد اختبارات أخرى إىل جانب االختبارات اهليدرولية 
 جترى بهأذى  إحلاق والعناصر واهلياكل ومن قياس بعض خصائص اجلسم دون

يف مجيع مراحل التإتالفيةالالّ وتعرف باالختبارات شغيلصنيع أو اإلنشاء أو الت 
صوير اختبار التو وتيةالص االنبعاثاتاختبارات و اختبار الفحص البصري مثل
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ز . وغريها عاعيالشختبارات اهليدرولية إتالفية مقارنة باالالالّ االختباراتوتتمي
بأدائها وقدرا على اكتشاف األخطاء بطريقة غري مكلفة ودون تعريض سالمة 

بات ومن قياس األبعاد كما متكّن من كشف التسر ،لألذىة املخترب اآلالت
ومن  االنفعالوحتديد اخلصائص الفيزيائية وامليكانيكية ومن قياس اإلجهاد و
لذلك صارت  تصنيف املواد وحتديد التركيب الكيمائي وكشف وتقييم العيوب

   .إلزامية يف عديد التشريعات املقارنة
ريقة الوحيدة اهليدرولية الطّ راتاالختبا وعلى املستوى الوطين ولئن ظلّت

فقد بدأت بعض األطراف يف تطبيق التقنيات احلديثة  اليت تكتسي صبغة إلزامية
مشروع  يف إطار وتيةنبعاثات الصتقنية االاعتماد  2007يف سنة من ذلك أنه متّ 

متر  16.000 بسعةانات كروية ختبار خزمركز تعبئة الغاز املسيل برادس ال
بمكع .  

ص هلا من قبل إىل هياكل مراقبة مرخ االختباراتة إجناز هذه تعهد مهمو
وزير الصناعة واملؤسسات الصهيكل مراقبة 12عددها  يبلغطة وغرى واملتوس 

وذلك ونسية للمراقبة فريطاس ركة التالشوحاليل جارب والتاملخرب املركزي للتك
ناعة المة بعد موافقة إدارة السبوزارة الصواملؤسسات الصعلى  طةغرى واملتوس

غط أو من قبل  ناقل م من قبل صانع أو مالك اآللة ذات الضاملقد االختبارطلب 
  .عرب األنابيب لالحتراقالغاز القابل 

أصناف  املتاحة للّجوء إىلمكانية اإلأنّ  يؤكّد السوعلى ضوء ما تقدم 
صوص النالية عدم مواكبة تطرح إشك أخرى من االختبارات غري اهليدرولية

للتغيرات احملدثة على  غطجهيزات ذات الضالت ختباراملعمول ا يف جمال ا القانونية
مث بعد ذلك  صوص القانونيةمراجعة النأوال  وهو األمر الذي يتطلّب أرض الواقع

. وتطبيقه على خمتلف أصناف االختبارات املمكنة روطش اسمشروع كر إعداد
املعروض على استشارة  موضوع مشروع كراس الشروطمن جهة أخرى تبين أنّ 
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تعويض  يهدف إىل وإنما ق بتحديد شروط ممارسة نشاط اقتصاديال يتعلّ الس
ى غرسات الصواملؤسبوزارة الصناعة  المةإدارة الس يمهاسلتتولّى تثالث رخص 

راتيب اإلدارية عوضا عن  طةواملتوسه من األجدى اعتماد تقنية التلذلك رأى أن
آلية كراس الشروط مذكّرا مبا استقر عليه رأيه يف املوضوع من اعتبار تلك اآللية 

  .شكال من أشكال تنظيم مباشرة األنشطة االقتصادية
من مشروع  4حذف الفصل كما اقترح يف باب امللحوظات اخلاصة 

كراس الشروط املعروض عليه بالنظر إىل الصياغة اليت ورد فيها واليت تكرس 
تقدمي مطلب إلدارة « اإلبقاء على مبدإ الترخيص من خالل استعمال عبارة

من املشروع الذي  9األمر بالنسبة للفصل  وكذلك. »السالمة للتأشري عليه
ر عليه من طرف إدارة ختبار مؤشحصول املراقبني على مطلب ا« يتضمن شرط

  .اإلداري رخيصشكل من أشكال الت وهو »المةسال
   ماي 15 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 14822 عدد الرأي.2

 بتاريخالتقليدية  والصناعاتوزير التجارة  على الس إحالة منعرضت 
مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على كراس  حوليطلب فيها رأيه  2008أفريل  غرة

ناعة واخلدمات سسات يف قطاعي الصالشروط اخلاص ببعث حماضن املؤ
  واستغالهلا

ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69من القانون عدد  36الفصل عرف و
فضاءات جمهزة "واملتعلّق حبفز املبادرة االقتصادية حماضن املؤسسات بأنها  2007

عدة الباعثني يف القطاعات اددة واألنشطة الواعدة على بلورة أفكارهم ملسا
وحتويلها إىل مشاريع جاهزة لإلجناز وإيواء هذه املشاريع ملدة زمنية حمددة 

".وإعانتها على اإلنتصاب خبارج احملضنة بعد فترة احلضن
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بعث أساسا يف تكوين الباعثني اجلدد خاصة يف جمال  ال خدماوتتمثّ
املشاريع واإلحاطة م عند إعداد املشروع وإيواء املشاريع اددة و مرافقتها 

ري اخلدمات اللوجستية نوات األوىل من انطالقها وذلك عرب توفالسخالل 
سيري و التسات يف التعريف األساسية وتقدمي اخلربات الالّزمة لدعم املؤس

  ."ةمبنتوجاا و ضبط إستراتيجيتها املستقبلي
أنّ هذا املفهوم ليس مفهوما حديثا بل أنّ ظهوره يعود إىل  وذكّر الس

سنوات اخلمسينات من القرن املاضي حني متّ اعتماده وألول مرة من قبل باحثني 
ومستثمرين يف جمال اإلعالمية دف تقاسم وسائل وخدمات مشتركة وأنه يعود 

دون تنظيمه بنص قانوين إىل أواخر ظهوره على أرض الواقع بالنسبة إىل تونس و
سات مبقتضى إبرام  تركيز النواة األوىل حملاضن املؤسالتسعينات من خالل 

  .إتفاقيات إطارية
إحداث حماضن املؤسسات  ومجلة من كما أبرز الس مجلة األهداف 

وذكر يف هذا ها اهلياكل الساهرة على تنظيم وحدداخلدمات املقدمة من قبلها، 
ة للمحاضن ومتابعة أنشطة اليت تتوىل رسم اإلستراجتية العاماإلطار جلنة اإلشراف 

سيري اليت تتوىل ضبط برامج نشاط احملاضن ومتابعة وتقييم وجلان التاحملضنة 
إنتقاء املترشحني لالنضمام إىل هذه احملاضن وإدارة احملضنة اليت تعترب  ونتائجها، 

سيري إشراف الوكالة يتولّى تنفيذ ومتابعة قرارات جلنة الت ا حتتإداري هيكال
سات اخلارجية ومساعدة ومساندة املشاريع مع املؤسوتنمية وربط العالقات 

.املنضوية حتت برنامج احملاضن
كما أظهر الس من خالل دراسة السوق أنّ إحداث حماضن املؤسسات 

ية أو من قبل املستثمرين اخلواص وأنه يتم ميكن أن يتم إما من قبل اهلياكل العموم
حاليا على تشجيع اخلواص لالستثمار يف مثل هذا اال من خالل مجلة  العمل

  .من التحفيزات اجلبائية
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اربة بني احملاضن العمومية للمؤسسات وبني احملاضن قمب قام السويف هذا اإلطار 
ة للمؤسة اخل حملاضنا فاتضح له أنّسات اخلاصتكاد تكون غائبة على اص 
  . املستوى الوطين

  :والحظ الس
خدمات املساندة واملساعدة والتأطري والتكوين اليت يتم إسنادها أنّ  -

سداة يف إطار املدمات اخل تعترب من قبيل للباعثني اجلدد يف إطار حماضن املؤسسات
هذه اخلدمات تطبيقا مرفق عام وأنه باعتبار أنّ اخلواص بإمكام تقدمي مثل 

 2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69من القانون عدد  36للفصل 
واملتعلّق حبفز املبادرة االقتصادية فإنه جيدر إخضاعهم إىل مراقبة ومتابعة سلطة 

  . اإلشراف على القطاع
وضعية املنافسة بني احملاضن العمومية للمؤسسات  إىل تعرض الس -

 تعتربوأنّ التعريفات اليت تقترحها اهلياكل العمومية  سيماواحملاضن اخلاصة 
امنخفضة جد ا يطرح إشكالية وال تغطي التكاليف احلقيقية املسداة من قبلها مم

ى دفع قدرة التشجيعات واإلمتيازات املمنوحة للمستثمرين اخلواص عل حول
املبادرة اخلاصة لإلستثمار يف ظلّ مواصلة إمداد اهلياكل العمومية مبنح ومساعدات 

كال اهلام على مستوى واقترح الس يف هذا اال  ولتجاوز هذا اإلش. مالية
سات شكال قانونيا مغايرا حيقق هلا ا إكساب احملاضن العمومية للمؤسإماملنافسة 

فاا اإلقتصادية والقانونية عنوية وحيملّها مسؤولية كافة تصراملاإلستقاللية املالية و
ة للخدمات يذلك من تقدميها ألسعار تراعي الكلفة احلقيق سينجر عنمع ما 

ولشروط املنافسة أو مزيد حتفيز اخلواص على إجناز مثل هذه املشاريع من خالل 
ليها بالفصـل متكينهم من امتيازات إضافية ،عالوة على تلك املنصوص ع

من جملة التشجيع على اإلستثمارات، واليت من شأنها أن جتعل هذا  )جديد(52
  .النوع من املشاريع ذا مردودية استثمارية هامة  مقارنة مبشاريع اقتصادية أخرى
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-  روط نصاس الشه يف صورة على الفصل الثّالث عشر من مشروع كرأن
سات فإنه يتعين أن تكون معاليم املؤساز حماضن اإلنتفاع باإلمتيازات اخلاصة بإجن

قا من قبل وزارة احملضنة تطبيقها مصادقا عليها مسبالكراء اليت يعتزم باعث 
وأشار الس يف هذا اخلصوص إىل أنّ عملية حتديد األسعار . الصناعة والطاقة

ي واملصادقة عليها ترجع بالنظر إىل وزارة التجارة دون سواها مع أخذ رأ
وأنّ عملية حتديد  علما الوزارات الفنية عند اإلقتضاء حسب طبيعة النشاط

املواد واملنتجات املستثناة من نظام يقتصر على األسعار من قبل وزارة التجارة 
حرية األسعار، و هو ما ال ينطبق على معاليم كراء حماضن املؤسسات اليت  ال 

املؤرخ  1991لسنة  1996ر عدد توجد ضمن تلك القوائم املنصوص عليها باألم
 1993لسنة  59املنقح واملتمم الحقا بكل من األمر عدد 1991ديسمرب  23يف 

 28خ يفاملؤر 1995لسنة   1142واألمر عدد   1993جانفي   10املؤرخ يف
حرة وحتدد حسب قاعة العرض  هذه األسعار تبقىو هو ما يعين أنّ 1995جوان 

إما اإلبقاء على معاليم الكراء حرة وذلك يف هذا الصدد واقترح الس  .والطلب
ة معاليم كراء متاشيا مع ما ورد بأحكام األمر أو تنقيح األمر املذكور بإضاف

د اإلدارة أسعارهافضاءات حماضن املؤساد اليت حتدسات صلب قائمة املو.  

8200أكتوبر  9الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  23822الرأي عدد .3

التجارة والصناعات التقليدية باستشارة وردت عليه من وزير تعهد الس 
بتنقيح وإمتام بعض فصول قرار وزير  يتعلّق قرار حول مشروع طلب فيها رأيه

خ يف الصاو 2000فيفري  22ناعة املؤراس الشروط ملتعلّق باملصادقة على كر
بضبط مقاييس الت ي املراقبةرخيص هلياكل اخلاصةالفن.  

المة إطار مراجعة النصوص املتعلّقة بالسويندرج التنقيح املقترح يف 
الصمة يف هذا امليدانناعية والسمع العلم وأنّ عي لضمان جودة اخلدمات املقد 
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ص هلا من قبل وزارة العدد هياكل املراقبة الفنية املرخسات صناعة والطاقّة واملؤس
طة الص2008ذلك إىل حدود شهر جويلية و هيكال 16 بلغيغرى واملتوس. 

إىل سبعة أصناف راخيصوتنقسم الت  بكات يتمات والشحسب اآلالت واملعد
. إسنادها يف إطار املراقبة الرمسية وكذلك املراقبة القانونية املسبقة أو الدورية

وختضع هذه اآلالت واملعدات إىل اختبارات هيدرولية تكتسي صبغة إلزامية يف 
خمرب  ة أوهيئة املراقب أو هيئة إشهاد باملصادقة(حني حتضى هياكل تقييم املراقبة 

جارب والتو باالعتماد )املترولوجياحاليل والتا بكفامسي هو االعتراف الرء
عالمات جودة أو شهادات أو بإعداد تقارير وذلك يف جمال  بإسناد والسماح هلا

ذلكيكون و نمعي من خالل التوري لنظام جودة اهليكل ولطرق عمله قييم الد
ويتوىل الس الوطين  .بات الوطنية يف الغرضحسب املواصفات الدولية واملتطلّ

كلّهو مو عتماد وتقييم املطابقةولة يف جمال اإللالعتماد تنفيذ سياسة الدة ف خاص
نح االعتماد هليئات تقييم املطابقة أو ومب ظام الوطين لالعتمادهر على تطبيق النالسب

ية من أكثر نشاطات تقييم املطابقة يعترب نشاط املراقبة الفنكما   .تعليقه أو سحبه
ه قلتعلّاملستهلك وجارية وسالمة املبادالت التباملباشر  الرتباطهتأثريا نظرا 

ل أي هيكل مراقبة على وإىل حد اآلن مل يتحص .مبجاالت تقييم املطابقة األخرى
ة قنينشاء نظام اجلودة واإلجراءات التال تزال هذه اهلياكل يف طور إ إذ االعتماد

ااخلاص ة.  
يتعلّق  استشارتهموضوع مشروع القرار املعروض على والحظ  الس أنّ 

باملصادقة على كربضبط مقاييس الّاس الش ترخيص هلياكل املراقبة روط اخلاص
لس من اعتبار يةالفنعليه عمل ا وهو ما ال يستقيم مع ما استقر اسات أنّ كر

 االقتصاديةمن أشكال تنظيم مباشرة األنشطة الشروط ال خترج عن كوا شكال 
رت إجلأت إليه الدازاحة احلواجز املعيقة للمنافسة وولة عندما قرلديها  ستقر

لذلك ارتأى أن تتم مراجعة . تغليب مبدإ حرية الصناعة والتجارة اخليار على



163

ية إىل اإلبقاء على الن اتجهت يف صورة ما إذا شكل نص ترتييب القرار املذكور يف
االحتفاظرخيص أو نظام الت اس الشبكرلط العمومية روط إذا كانت إرادة الس

متجهة حنو إقرار شروط ومعايري موضوعية ميكن لكلّ شخص مىت توفّرت فيه 
  .شاطممارسة الن تلك الشروط واملعايري

 األحكام االنتقالية املتعلّقة بتوضيح كما أشار الس باخلصوص إىل غياب
ن تداركه تنقيح اجلديدقبل صدور الّ احملدثةة يوضعية اهلياكل الفنوهو ما يتعي.  

:2008 نوفمرب 6 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 24822 عدد الرأي.4

ناعات التجارة والصلس بإحالة واردة من وزير التد اة تعهفيها طلب يقليدي
باملصادقة يتعلّق لوزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  قرار مشروعه حول رأي

  .على كراس شروط ممارسة مهنة مهندس مستشار
وبعد أن تطرق الس لتعريف مهنة املهندس املستشار وحتديد أهم املنافسني 

 ه ولئن كانت مهامال وخمتلف طاليب اخلدمة ، أكّد على أناملهندس له يف ا
فإنّ ممارسة هذه  املستشار ال ختتلف عن املهام املوكولة إىل مكتب الدراسات

كن للذّوات ال ميأنه و األشخاص الطبيعيينإالّ من قبل ال ميكن أن تكون هنة امل
  .  املعنوية القيام بذلك

وأكّد الس يف هذا الرأي على نفس املوقف الذي اتخذه يف الرأي عدد   
املتعلّق مبكتب الدراسات من أنّ مطلب   2008نوفمرب  6لصادر بتاريخ ا 82225

تضمني كراس الشروط ال يعدو أن يكون ترخيصا مقنعا ملمارسة مهنة مهندس 
  .مستشار

لقرار شروع ااألسباب املصاحبة مل شرحبالرجوع إىل وثيقة كما أبرز أنه 
ما دعا وزارة التجهيز يتبين أنّ  ،روط موضوعي االستشارةمشروع كراس الشو

واإلسكان والتهيئة الترابية إىل البحث عن إصدار القرار موضوع االستشارة هو 
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ما بينته التجربة العملية اليت تلت إلغاء نظام التراخيص وتعويضه بتقنية كراسات 
نقائص على مستوى ممارسة مهنة مستشار ذلك أنّ هذا النظام " الشروط من 

 تعطيل مهمة اإلدارة املتمثّلة أساسا يف مراقبة تدخالت املهندسني ساهم يف
إدخال التعديالت الضرورية "، وأنّ مشروع النص املقترح يهدف إىل "املستشارين

على عنصر املراقبة الدقيقة من قبل اإلدارة للمهندسني املستشارين قصد حتسني 
  ".خدمام

مبدئية، وجود خلل يف منهجية  والحظ الس ضمن هذا اإلطار، وبصفة
اإلدارة صاحبة مشروع القرار مبناسبة معاجلة النقائص اليت أفرزا معاينة املرحلة 
اليت عقبت إخضاع نشاط مكاتب الدراسات واملهندسني املستشارين لنظام 

جوان  17ذلك أنّ قرار وزير التجهيز واإلسكان الصادر بتاريخ . كراس الشروط
د تنقيح أحكامه، إنما صدر تنفيذا ألحكام الفصل األول من األمر واملرا 2001
واملتعلّق بتنقيح األمر عدد  2001جانفي  15املؤرخ يف  2001لسنة  263عدد 

واملتعلّق بتنظيم إجناز البنايات  1989ديسمرب  23املؤرخ يف  1989لسنة  1979
: ل تنص على ما يلياملدنية والذي أصبحت مبقتضاه الفقرة الثّانية من الفص

ميارس املهندسون املستشارون ومكاتب الدراسات نشاطهم طبقا لكراسي "
شروط مصادق عليهما بقرارين من وزير التجهيز واإلسكان وتضبط مقتضيات 

  " .هذين الكراسني وفق املقاييس املعتمدة
وغين عن البيان أنّ إلغاء نظام التراخيص اإلدارية وتعويضه بكراسات 
الشروط يفقد معناه وال حتقّق الغاية منه مىت ما حافظت اإلدارة على جها القدمي 
الذي كان يقوم على إرادة إخضاع املؤسسات العاملة بالقطاع إىل مراقبة سابقة 

  .مبا ميكّنها من سلطة تقييم استعدادهم ملمارسة املهام املوكولة إليهم
اعد القانونية أنّ وزير التجهيز من ناحية ثانية، يقتضى مبدأ تدرج القو

واإلسكان والتهيئة الترابية ال ميلك أن يغير مبقتضى قرار صادر منه نظام الرقابة 
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اإلدارية الذي أقره نص له مرتبة األمر فيحوله من رقابة الحقة إىل نظام للرقابة 
  .السابقة، حتى وإن كان الباعث على ذلك حسن تنفيذ الصفقات العمومية

وفضال عن ذلك، ويف مطلق األحوال، فإنه ميكن بلوغ الغاية املعبر عنها 
بوثيقة شرح األسباب، من خالل التقيد مببادئ الرقابة الالّحقة ومزيد إحكام 
ضبط الشروط الفنية واهليكلية ملمارسة األنشطة املشار إليها مع إقرار نظام ناجع 

ة لتسليط اجلزاء املناسب على املؤسسات للرقابة البعدية مشفوع بإجراءات كافي
  .اليت ال تستجيب لتلك الشروط

وعلى ضوء ما سبق اقترح الس صلب املالحظات اخلاصة بالفصل 
ات املتعلّقة مبطلب التضمني حذف املقتضي السابع من مشروع كراس الشروط

اس الشروط وإيداعها باملصلحة املروالتكزية أو نصيص على ضرورة إمضاء كر
تحديد أجل لإلدارة للقيام كممارسة النشاط  ينطلق عنداجلهوية املعنية ضمن أجل 

  . بالتثبت على عني املكان من توفّر خمتلف الشروط املنصوص عليها بالكراس
كما أدرج الس أيضا مجلة من املالحظات اخلاصة تتعلّق ببعض فصول 

صيل مجلة الواجبات احملمولة على مشروع كراس الشروط وتم بتوضيح وتف
عاتق املهندس املستشار وجبدوى بعض الوثائق اليت يستوجب مدها ملصاحل اإلدارة 
بصفة دورية ومنتظمة وبتوضيح املصاحل اإلدارية املختصة للقيام بأعمال الرقابة 
لنشاط هذا املهندس املستشار وبضرورة احترام حقوق املهندس املستشار يف 

  .ع عن نفسه عند تسليط عقوبة إدارية عليهالدفا
:2008 نوفمرب 6 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 25822 عدد الرأي.5

وزير أدىل جملس املنافسة برأيه يف خصوص إحالة وردت عليه من طرف 
ناعات التجارة والصة التلوزير  قرار مشروعحول  2008 أوت 22 بتاريخقليدي
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ادقة على كراس شروط ممارسة باملصيتعلّق التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 
  .مكتب الدراساتنشاط 

واستند الس يف رأيه إىل دراسة أبرز فيها بأنّ نشاط مكتب الدراسات 
ويتمثّل يف مجلة مبجال البناء واخلدمات اهلندسية املعين باالستشارة يتعلّق حصريا 

املتعلّقة بالربجمة وبالدراسات يف خمتلف ااالت املتعلّقة باهلندسة  األعمال الفنية
املدنية وبالنقل والتهيئة الترابية والعمرانية واهلندسة الصناعية ووضع األنظمة 

  . اإلعالمية
كما أوضح أنّ نشاط مكتب الدراسات ال خيتلف عن نشاط املهندس 

اليت ميكن أن تكون أوسع بالنسبة إىل املستشار إالّ يف ما خيص جماالت التدخل 
  .مكتب الدراسات متعدد اإلختصاصات

وباإلضافة إىل ما سبق أبرز الس يف دراسته هلذا النشاط أنّ مكتب 
كما يتنافس . الدراسات يقدم خدماته لكلّ من القطاع اخلاص والقطاع العمومي

ري لتقدمي جمموعة مكتب الدراسات مع املهندس املستشار واملهندس املعما
  .اخلدمات واألعمال الفنية املذكورة سابقا

وأكّد أنه وفقا لإلحصائيات فإنّ أغلب مكاتب الدراسات يف اال هي 
ؤسسات من فئة امل هي )% 87قرابة ( هامعظمأنّ مكاتب ذات اختصاص وحيد و

 .تشغل أقلّ من مخسة مهندسني اليت صغرىال
كما عرج الس على ما يطرحه نشاط مكاتب الدراسات من إشكاليات  

 االت ميكن أن متتدسمية ميكن أن حتيل إىل العديد من األنشطة واباعتبار أنّ الت
من جمال البناء إىل جمال اإلعالمية وتكنولوجيات اإلتصال مرورا مبكاتب 

  .الدراسات القانونية
بأنّ تسمية مكتب دراسات ميكن أن تكون  ويف نفس هذا اإلطار، أبرز

الرابع الفصل غطاء ملمارسة مهنة اخلبري يف املساحة وذلك استنادا إىل ما نص عليه 
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واملتعلّق بتنظيم مهنة  2002أفريل  11املؤرخ يف  2002لسنة  38القانون عدد  من
أو  دراساتمبكتب منفردا أو مهنته"  :يباشراخلبري من أنّ  اخلبري يف املساحة

وختضع هذه املهنة إىل كراس  ." ضمن شركة ختضع للتشريع اجلاري به العمل
شروط متّت املصادقة عليه مبقتضى قرار التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية املؤرخ 

  . 2002ديسمرب  11يف 
كما أثار الس مسألة  مصطلح مكتب الدراسات الذي هو مصطلح عام 

عديد من ااالت واقترح أن يقترن إسم مكتب الدراسات ميكن أن يستوعب ال
بالنشاط واال الذي سيتدخل فيه، وأن يصبح بالتايل عنوان كراس الشروط 

كراس الشروط املتعلّق مبمارسة نشاط مكتب الدراسات يف ميدان :" كما يلي
  ".واهلندسةالبنايات 
 روع كراس الشروط أجالالثّالث من قرار املصادقة على مش الفصلأسند و

راسات املوجودة اانتقالياس مل بثالثة أشهر لتمتثل مكاتب الدقتضيات الكر
 اهذا األجل قصري اعترب السوضعية السوق ما جاء بدراسة اجلديد، وعلى ضوء 

على أغلب املكاتب املوجودة تدقيق وضعيتها املالية والنظر يف ما يتعين أنه  ذلك
ستأخذ شكل مكتب متعدد اإلختصاصات أو مكتب خمتص وانتداب إذا كانت 

وهو ما جيعل األجل احملدد بكراس الشروط قصريا وغري كاف  مهندسني جدد
  .لبلوغ األهداف املرجوة

أن تقوم كلّ ذات من مشروع كراس الشروط  الفصل السابعاقتضى كما 
مطلب بإيداع  نشاطها سةارقبل مممعنوية تعتزم ممارسة نشاط مكتب الدراسات 

كراس الشروط مصحوبا بنظريين من كراس الشروط بعد اإلمضاء  تضمني
  .عليهما والتعريف بإمضائهما

من هذا الكراس بأنّ  الفصل الثّامنواعترب الس، على ضوء ما نص عليه 
تضمينه وختمه  يتم بعدتسليم نظري من كراس الشروط إىل مكتب الدراسات 
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من قبل اإلدارة العامة للبنايات املدنية إثر تثبتها من مطابقة شروط ممارسة النشاط 
، أنّ املقتضيات اجلديدة تنطوي على تكريس ظرف شهرللتصنيف املطلوب يف 

والذي خيالف مفهوم  قةاملسبغري مباشر لنظام الترخيص الذي يعتمد على الرقابة 
واقترح تباعا حذف هذه . الالّحقةإلدارة كراس الشروط املعتمد على رقابة ا

املقتضيات والتنصيص على ضرورة إمضاء كراس الشروط وإيداعها باملصلحة 
املركزية أو اجلهوية املعنية ضمن أجل حمدد من انطالق ممارسة النشاط وحتديد 
أجل لإلدارة للقيام بالتثبت على عني املكان من توفّر خمتلف الشروط املنصوص 

  . ها بالكراسعلي
أقر الس فقد  من مشروع كراس الشروط أما يف خصوص الفصل التاسع

بأنّ الشروط املتعلّقة باإلمكانيات البشرية الدنيا الواجب توفريها من قبل مكاتب 
الدراسات متعددة االختصاصات مبختلف أصنافها تعترب شروطا جمحفة وذلك 

اليت تفيد أنه خصوص املكاتب املوجودة حاليا  على ضوء اإلحصائيات املتوفّرة يف
مكتب دراسات واحد يتطابق مع مقتضيات مشروع كراس إالّ يوجد  ال

 "2أ"مكتب ميكن أن يصنف  وال يوجد أي" 1أ"الشروط يف خصوص الصنف 
وذلك  "4أ"ا هوثالثة مكاتب ميكن تصنيف 3"أ"مكتبان ميكن تصنيفهما يوجد و

  .املطلوبة بع اختصاصاتاملهندسني ودون اعتبار توفّر الس باإلعتماد على عدد

  الثقافةاألراء الصادرة عن المجلس بخصوص قطاع : الفقرة الخامسة
يندرج مشروعا كراس الشروط املتعلقني على التوايل بإحداث قاعة عروض 
سينمائية ذات صبغة جتارية و بفتح و استغالل نادي فيديو يف اطار تطبيق 

 15املؤرخ يف  2006لسنة  27مقتضيات الفصل األول و الثّاين من القانون عدد 
  .صة بالقطاع الثّقايفو املتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية اخلا 2006ماي 
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 جويلية 11 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 15822 عدد الرأي.1
2008:

ناعات التجارة والصلس بإحالة من وزير التد اة تعهه رأيفيها طلب يقليدي
قرار وزير الثّقافة واحملافظة على التراث املتعلّق باملصادقة على حول مشروع 
  .جتاريةاخلاص بإحداث قاعة عروض سينمائية ذات صبغةكراس الشروط 

عدد قاعات السينما يف تقلّص مستمر منذ السبعينات إىل والحظ الس أنّ 
يف كامل تراب قاعة  25 سوى 2007درجة أنه مل يعد يوجد يف موفّى سنة 

هذه تفتقر ملثل  والية 13منتشرة بصفة غري متوازنة بني اجلهات وأنّ اجلمهورية 
يف  القاعات وأنّ قطاع السينما بصفة عامة وقاعات العروض باخلصوص يعرفان

لفزية والقرصنة وثقل بفعل  صعبااهن وضعا الوقت الرتنامي عدد القنوات الت
االستثمارات يف جمال قاعات السينما اليت أضحت تستعمل جتهيزات عصرية 

  .الرقميةباهضة الثمن متأتية خاصة من اعتماد التقنيات 
روط إلحداث قاعة لشحذف الترخيص وتعويضه بكراس ا أبرز الس أنّو

اخلروج من األزمة اليت تعاين منها  قصدعروض سينمائية ذات صبغة جتارية 
مة للدولة الرامية يتماشى مع التوجهات العا أنهقاعات العروض السينمائية رغم 

ل احلل احلرية يف تعاطي األنشطة اإلقتصادية إالّ أنه ال ميثّ إىل تكريس مبدإ
دراسة املعطيات املتعلّقة بقطاع  ذلك أنّ. األنسب لتحقيق األهداف املعلنة

املعمق يف  نما تستدعي البحثة لقاعات السيأنّ معاجلة األزمة احلاليتبين السينما 
  . لعدد القاعات بالبالداألسباب احلقيقية اليت أدت إىل التراجع الكبري

نّ أزمة قاعات العروض السينمائية ال ميكن وأوضح الس يف هذا اإلطار أ  
 ال يزال الغموض يلف املنظومة السينمائية إذفصلها عن اإلطار العام هلذا القطاع، 

ويف هذا اإلطار . ينمالدعم صناعة الس وذلك رغم اهودات املبذولة من الدولة
ملراقبة ما يؤول  ناجعة قانونيةساتية وسآلليات مؤس مثال أنه ال وجود يالحظ ال
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 ينماال متلك مركزاً وطنياً للس كما أنّ بالدنا املقدم من قبل الدولة، إليه الدعم
 .األفالميراقب تكلفة يؤطّر النشاط يف مجيع املراحل من اإلنتاج إىل االستغالل و

ان يف تونس قانون حيمي امللكية الفكرية ومينع كما عرج الس على أنه ولئن ك
نسخ األفالم أو ما يسمى بالقرصنة إالّ أنّ تكاثر مغازات الفيديو واألمثان اليت 

  . تتعامل ا خري شاهد على أنّ ردع هذه املخالفات غائب يف هذا اال
لس أيضا إىل بعض السلبياتوأشار ا ينما  األخرى اليت يعاين منها قطاع الس
نسيق بني مجيع األطراف لتغياب اواملتمثّلة يف واليت تستوجب التدخل العاجل 

ر إمكانية استرياد عدم توفّاملتداخلة من منتجني وموزعني وأصحاب قاعات إذ أنّ 
ي تزامنا مع عرضها يف باقي القاعات لتونسأفالم حديثة وعرضها للجمهور ا

عامة ع شجتبأمثان خبسة  لتوفريها القرصنة يتيح الفرصة ألصحاب حمالّت العاملية،
  .ئيةينماالسقاعات العروض ة قاطعالناس على م

والحظ الس أيضا الغياب الكلّي للمركّبات املتعددة القاعات يف تونس   
وأنه ورغم ذلك مل يتضمن كراس الشروط الراهن أي إشارة إىل إمكانية 

جديدة يف  املركبات املتعددة القاعاتواعتبارا لكون فكرة إحداث . إحداثها
من جانب " األحادية"تونس فإنّ اإلقبال عليها سيكون أفضل من القاعات 

واقترح يف هذا اإلطار إضافة باب إىل كراس الشروط موضوع . املستثمرين
االستشارة الراهنة يتضمن شروط تعاطي نشاط إحداث مركّبات متعددة 

  .ناس واإلقتداء بالتجارب األجنبية الرائدة يف هذا االالقاعات مع إمكانية االستئ
 جويلية 11 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 16822 عدد الرأي.2

2008 :
جارة والصأي يف إطار إحالة من وزير التذا الر لسناعات أدىل ا

واحملافظة على قرار من وزير الثقافة ه حول مشروع طلب رأية متضمن التقليدية
  .التراث يتعلّق باملصادقة على كراس الشروط اخلاص بفتح واستغالل نادي فيديو
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ويف دراسته لقطاع نوادي الفيديو ، ذكّر الس بالفصل السابع من 
واملتعلّق بتنظيم قطاع  1988جويلية  2املؤرخ يف  1988لسنة  76القانون عدد 

اإلستغالل التجاري لألشرطة بأنها تباشر الفيديو الذي عرف نوادي الفيديو 
وأكّد أنه كان للتطور التكنولوجي تأثري سليب  املسجلة يف الفيديو كراء وبيعا

على قطاع إنتاج الفيديو من خالل احلد من محاية امللكية الفكرية وحقوق 
 بدرجة كبرية يف تطوير ما تفقد سامهت اإلنترنا. التأليف اليت تعود للمنتجني

، وذلك من خالل وضع آخر ما صدر من "ثقافة اانية"أصبح يعرف بـ
الربجميات واألفالم السينمائية وغريها من املعطيات احملمية حبقوق امللكية الفكرية 

  .واألدبية على ذمة اجلميع دون مقابل
كما أوضح الس أنه ولئن كان لتلك الظاهرة إجيابيات مثل متكني العموم 

الولوج إىل املنتوج الفكري والعلمي والثّقايف بأقلّ األمثان، فإنّ آثارها السلبية  من
  . كانت كبرية نظرا ملا نتج عن ذلك من خسائر حلقت بالصناعات الثّقافية

وأكّد الس يف املقابل أنه كان للتطور التكنولوجي وللتحوالت الكبرية 
كبري الفيديو خالل السنوات األخرية تأثرياليت عرفتها تقنيات تسجيل وعرض 

على نشاط نوادي الفيديو، وأنّ انتشار احلواسيب لدى عامة الناس وإخنفاض 
  .أسعارها سامها بقدر كبري يف تسهيل بعث مثل هذه املشاريع بأقلّ التكاليف

وأشار إىل أنه يف حني كان نشاط نوادي الفيديو يف السابق يعتمد أساسا 
اليت كانت  "VHS"ء األفالم املسجلة على أشرطة الفي آتش آس على كرا

تكلفتها أكرب وجودا أقلّ، فإنّ نشاط بيع وكراء أشرطة الفيديو أصبح اليوم 
 ""CDيعتمد باألساس على التسجيالت الرقمية سواء يف شكل أقراص مضغوطة 

، وهي تكنولوجيات تتميز بإخنفاض تكاليفها وجودا ""DVDأو أقراص رقمية 
كما أصبح الترابط بشبكة اإلنترنات يتيح . العالية وسهولة التسجيل والنسخ

للجميع إمكانية حتميل آخر اإلصدارات السينمائية وذلك حتى قبل نزوهلا 
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ة مراقبة األفالم املورا جعل عمليعة للقاعات يف بلدان صدورها أحيانا، ممدة واملوز
  .يف السوق أصعب من قبل

 ب عن ازدهار نشاط نوادي الفيديو تأثري سليبه ترتلس أنكما أوضح ا
على قاعات السينما اليت أصبحت عاجزة عن منافسة هذه السوق املوازية لألفالم 

م مما أدى إىل تراجع مستمر يف نشاطها وإىل إغالق العديد منها باعتبار أنّ األفال
املعروضة يف قاعات السينما أصبحت تصل إىل اجلمهور بعد أشهر من تواجدها 
بنوادي الفيديو، عالوة على أنّ األسعار املقترحة لدى نوادي الفيديو هي أقلّ 

  .بكثري من أسعار تذاكر السينما
من مجلة  % 42,64كما أنّ من أبرز ما جاءت عليه دراسة السوق هو أنّ 

 الترخيصوزعة على خمتلف واليات اجلمهورية تعمل دون نادي فيديو م 6477
واملتعلّق  1988جويلية  2املؤرخ يف  1988لسنة  76الذي جاء به القانون عدد 

وهو ما جينب هؤالء ضرورة التعامل مع املوزعني الرمسيين  . بتنظيم قطاع الفيديو
ون الثقافية اعتمادا على عليها وزارة الشؤ مل تصادقالذين ال ميكنهم توزيع أفالم 

  .القائمات اليت يقترحها املوزعون
وافترض الس أنّ إلغاء العمل بنظام الترخيص وإخضاع النشاط لكراس 

) الذي يعتزم إصداره مبقتضى مشروع القرار املعروض على أنظاره(الشروط 
 سوف يساهم يف توضيح معامل القطاع وإجياد حلول تتالءم مع ما يطرحه من

.إشكاليات ومع التطورات العديدة اليت عرفها يف السنوات األخرية
كما بينت دراسة السوق أيضا أنّ نوادي الفيديو مل تعد تقتصر على بيع 

ختتص يف بيع كلّ املنتجات الرقمية  غريها بل أصبحتوكراء أشرطة الفيديو دون 
ويشمل ذلك إىل  اليت ميكن ختزينها على أقراص مضغوطة أو أقراص رقمية،

جانب بيع وكراء أفالم الفيديو  بيع التسجيالت املوسيقية والربجميات اإلعالمية 
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إعادة النظر يف كراس الشروط بأخذ تطور هذا  وألعاب الفيديو لذلك وجب
. النشاط بعني االعتبار وبتنظيم جوانبه املتعددة

يتعين على أصحاب "ونص الفصل الثّاين من مشروع القرار على أنه 
ويف أجل ال يتجاوز ستة نوادي الفيديو اليت متّ فتحها قبل صدور هذا القرار 

عن ذلك تسوية وضعيام بإمضاء هذا الكراس واإلستجابة إىل كلّ شروطه  أشهر
، ونظرا لقصر "وتسليمه إىل املندوبية التابعة للوزارة املكلّفة بالثقافة، املختصة ترابيا

دة استحسن الس أن يتم التمديد يف هذا األجل ملدة سنة واحدة لتمكني هذه امل
  .نوادي الفيديو من مدة كافية لإلستجابة ملقتضيات كراس الشروط

الراغب يف بعث  من مشروع كراس الشروطالفصل الثّاين لزم أكما 
ة جننشاطه قبل احلصول على موافقة اللّ ال ميارس"مشروع نادي فيديو بأن 

خاصة  اجمحف اعتربه الس هو شرطو" البلدية ألمن املؤسسات املفتوحة للعموم
نوادي الفيديو خاضعة لشهادة السالمة اليت تسلّمها مصاحل احلماية املدنية  وأنّ

 بصلوحية واملتعلّق 2004 أوت 11 يف املؤرخ 2004 لسنة 1876 عددطبقا لألمر 
، كما أنّ طبيعة النشاط ال تستوجب إجراءات سالمة خاصة الوقاية وشهادة احملل

تستدعي رقابة مضاعفة، خاصة وأنّ أغلبية نوادي الفيديو تقتصر على بيع وكراء 
األشرطة دون القيام بعروض على عني املكان مثلما يتيحه هلا الفصل السابع من 

علّق بتنظيم قطاع واملت 1988جويلية  2املؤرخ يف  1988لسنة  76القانون عدد 
مينع عرض األشرطة املذكورة "الفيديو والذي نص يف فقرته الثانية على أنه 

ويضبطها قرار من  إالّ يف بعض احلاالت اليت يكون هدفها ثقافيا وتربوياللعموم 
  ".وزير الشؤون الثقافية

ونظرا إىل أنّ معظم نوادي الفيديو هي مشاريع صغرى وغالبا ما تكون 
ها حمدودة، فإنه يقترح ترك اإلمكانية لصاحب نادي الفيديو لكي يتخلّى مساحت

عن نشاط عرض األفالم التربوية والثقافية للعموم كنشاط موازٍ لنشاطه األصلي، 
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وبالتايل إعفاؤه من احلصول على ترخيص اللجنة البلدية ألمن املؤسسات، مع 
يديو اليت ترغب يف ختصيص فضاء إبقاء هذا الترخيص ساريا بالنسبة لنوادي الف

  .لعرض األفالم كنشاط ثانوي
أن يكون املسؤول  من مشروع كراس الشروط الفصل اخلامس إشترطو  

عائقا غري مربر لتعاطي  وهو ما اعتربه الس "متفرغا كليا لتسيريه"عن اهليكل 
شاط حبيث ميكن أن يقوم املسؤول عن اهليكل بتشغيل شخص آخر يباشر الن

كما ميكن أن يقوم بتسيري اهليكل أكثر من شخص . مهمة تسيري نادي الفيديو
واحد باعتماد تقاسم وقت العمل بني شخصني أو أكثر، لذا اقترح الس التخلّي 

.عن هذا الشرط
لضمان "أنه من  الفصل الثاين عشروأشار الس يف خصوص ما اقتضاه 

على صاحبه انتداب أعوان  يتعين اهليكلحسن إسداء اخلدمات اليت يقدمها 
باعتبار أنّ معظم نوادي و، أنه "ينماذوي الدراية مبيدان الفيديو والس التنفيذ من

الفيديو هي مشاريع صغرية احلجم غالبا ما يشرف على تسيريها شخص واحد أو 
أنّ ال  مىت تبين لهشخصان فإنه ال ميكن إلزام صاحب املشروع بالقيام بانتدابات 

  .اجة له بذلك وخير القيام بتسيري احمللّ بنفسهح

التجارة األراء الصادرة عن المجلس بخصوص قطاع : الفقرة السادسة
  والصناعات التقليدية

يندرج مشروع كراس الشروط املتعلّق مبمارسة جتارة منتجات الصناعات 
املؤرخ يف غرة  1991لسنة  44التقليدية يف إطار تطبيق أحكام القانون عدد 

لسنة  38واملتعلّق بتجارة التوزيع كما متّم و نقّح بالقانون عدد  1994جويلية 
لسنة  2552وتطبيقا ألحكام األمر عدد  1994فيفري  14املؤرخ يف  1994
واملتعلّق بضبط قائمة األنشطة التجارية  1999نوفمرب  8املؤرخ يف  1999
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مشروع القرار املتعلّق بتنظيم جتارة توزيع  كما يندرج. اخلاضعة لكراس شروط
الصفائح و املواد العازلة يف إطار التمشي العام الذي تنتهجه احلكومة يف السنوات 

حذف  األخرية و املتمثّل يف تسهيل اإلجراءات اإلدارية و حترير التجارة من خالل
م توريد حديد أما مشروع كراسي الشروط املتعلق بتنظي. التراخيص اإلدارية

البناء وخيوط اآلالت من احلديد يف نسخته األوىل والثانية فهو يندرج يف إطار 
واملتعلّق  1994أوت  30وضع حيز التنفيذ قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف 

بضبط قائمات املنتوجات اخلاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد كما مت تنقيحه 
  .حقةوإمتامه بالقرارات الالّ

 فيفري 14الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  72207الرأي عدد .1
 18 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 82231 والرأي عدد 2008

  2008 ديسمرب
التجارة وزير  على استشارته هعرض مبلف نيالرأي الس يف هذين تعهد

مشروع قرار مشترك  حولوتضمن طلب رأيه يف نسختني  والصناعات التقليدية
ناعة والطّبني وزاريت الصاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسجارة طة والت

والصقليدية يتعلّناعات التق باملصادقة على كراس الشبتنظيم توريد  روط اخلاص
وريد فة مبتابعة عمليات التحديد البناء وخيوط اآلالت وبإحداث جلنة مكلّ

  .ومراقبتها
االعتماد على نظام كراس الشروط يف إطار استكمال اإلطار  فإنّوللتذكري 

التشريعي والترتييب املتعلّق بتحرير التجارة اخلارجية استدعته ضرورة إدخال حيز 
 1994مارس  7 املؤرخ يف 1994لسنة  41القانون عدد  النفاذ بعض أحكام

 ة تلك اليت ينصجارة اخلارجية وخاصعليها الفصل الثّامن واليت واملتعلّق بالت
دة ختضع بعض املواداملور للمراقبة الفنية طبقا لنظام كرروطاسات الش.  
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مربزا  القطاع وضعية استعرض الس مبناسبة نظره يف هذا امللف وقد
املستعملة يف تسليح  حديد البناء وخيوط اآلالت مواد ومشريا إىل أنّ خصائصة
ونسية لتركة االش الذي تؤمنه يوق عن طريق اإلنتاج احمللّبالس متوفّرة اخلرسانة

ولة يف رأس ماهلا سة عمومية تبلغ مسامهة الدسوهي مؤ» الفوالذ«لصناعة احلديد 
على  2000 منذ سنة طور اإلنتاجالذين دخلوا  بعض اخلواص إىل جانب 91 %

» انتار ميتال«مصنع احلديد ك إثر تكريس سياسة حترير االستثمار بالبالد
ويتم . »سيد نور«ونسية ملصانع الصلب ركة التلشوا» دن للوسطاملعاشركة «و

حيث  املوادوق ذه ضمان حسن تزويد السل وريد من اخلارجالت اللّجوء إىل
خيوط اآلالتو حديد البناء اتدارولت سج ا وذلك بزيادة بلغتملحوظ راتطو 

 رلت أعلى نسبة تطوبينما سج 2002مقارنة بسنة  2006خالل سنة  %28
  .172 %وذلك بنحو  2004خالل سنة 
جلنة متابعة «طبيعة األعمال املوكولة إىل إىل إثر ذلك  رض السوتع

ليت أحدثها ا» عمليات توريد حديد البناء وخيوط اآلالت من احلديد ومراقبتها
فتبين أنها تنقسم إىل صنفني يشمل الصنف األول األعمال  مشروع قرار املصادقة

وق عي إىل ضمان حسن تزويد السإىل السباألساس دف و باملتابعة اليت تتعلّق
من هذه املواد احلساسة من خالل متابعة وضع التر األسعار باألسواق زويد وتطو

الداخلية واخلارجية وعند االقتضاء اتدابريخاذ الت تزويدرورية لضمان انتظام الّالض 
دين مدى استجابة املور منثبت إىل الت قة باملراقبةاألعمال املتعلّ ترمي يف حني

روط وريد للشاغبني يف القيام بعمليات التالروسواء املباشرين منهم أو اجلدد 
املنصوص عليها بالباب األول من كرروط امللحق بالقرار وتسجيلهم اس الش

إىل جانب مراقبة مطابقة عمليات » بقائمة موردي حديد البناء وخيوط اآلالت«
ون إجنازهاوريد اليت يتولّالت للخصوصيات الفندة هلا بكرية احملدولئن . روطاس الش

 فقد الحظ وق املرجعيةأثري على املنافسة يف السالت ةعدمي املتابعة أعمال بدت
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راخيص التضمن  فةمن قبيل األعمال املصنأنها  الس خبصوص أعمال املراقبة
 .يةجارة اخلارجه قانون التالذي أقر وريدية التمتاما مع مبدإ حر وتتعارض اإلدارية
قائمة موردي حديد «اإلجراء الرامي إىل إحداث  أنّ أيضا الحظ السكما 

ب ميكن أن يترتا سند قانوين فضال عم ال يرتكز على أي »البناء وخيوط اآلالت
دين بدعوى أنهم ال عنه من تأثري سليب على املنافسة نتيجة إقصاء فئة من املور

يستجيبون للشروط املطلوبة أو أنذه القاهم غري مسج ئمةلني.  
وتناول الس يف باب املالحظات اخلاصة حول مشروع كراس الشروط 

انية عدة مسائل من ذلك الشرط املعروض على استشارته يف نسختيه األوىل والثّ
 15عن  سبة حلديد البناء لفترة ال تقلّإبرام عقد تأمني مسؤولية مدنية بالنب املتعلّق

مليون دينار 1,5عن  مبلغ ال يقلّ أمني يف حدودسنة مع حتديد قيمة ضمان الت 
تشريعي وذلك وفقا  مبقتضى نص اليت ال ميكن إقرارها إالّوهو من الشروط 

امي إىل حتديد ي الرلتمشإىل أنّ ا كما نبه .ستورمن الد 34حكام الفصل أل
يات أو تقييس بعض املعطيات املتعلّالكمقة بعمليات التوريد أو التوق وزيع يف الس
ةاخلية وتفصيلها بدقّالد طي اس الكريستجيب متاما إىل األهداف  روط الش

املرجوة من نظام كرروط الذياس الش يرمي بصفة عامنة ة إىل تنظيم أصناف معي
جارة حسب شروط موضوعية تتعلّمن التدة أو  ق مبدى استجابة املواداملور

عة بواسطتها إىل هذه الشاملوزضييق يف ذلك بإجراءات روط واملواصفات دون الت
واعترب  .ر على مستوى املنافسةمن شأا أن تؤثّوإضافية خيضع هلا املوردون 

شهادة قبول تثبت مطابقة املنتوج للمواصفات  لس أنّ اإلجراء املتعلّق بتسليما
يتوازى مع  حن من طرف هيكل مراقبة مصادق عليهمة قبل الشقة ا مسلّاملتعلّ

  . املطابقة ية طبقا لنظامملراقبة الفنإجراء ا
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 جويلية 29 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 20822 عدد الرأي.2
2008:

قليدية مبلف أحيل عليه من طرف وزير التجارة والصناعات الت تعهد الس
 ممارسة شروط قرار يتعلّق باملصادقة على كراسيطلب فيه رأيه حول مشروع 

  .قليديةالت ناعاتالص منتجات توزيع جتارة
 وبعد أن قدم الس قطاع الصناعات التقليدية الذي أبرز من خالله

لني يف القطاع من هياكل  خصوصيات منتجات الصناعات التقليدية وأهماملتدخ
لإلشراف والتأطري باإلضافة إىل وزارة التجارة والصناعات التقليدية 

حرفيني وجتّار ووسطاء ودالّلة ومكانة القطاع  واملتدخلني يف مسالك التوزيع من
تشغيل والقيمة املضافة والتصدير يف التنمية الشاملة من حيث االستثمار وال

وخمتلف اإلجراءات املتخذة لفائدة هذا القطاع، خلص إىل املالحظات اآلتية 
   :الذّكر

من أنّ منتجات  كراس الشروطمشروع من  24جاء بالفصل  باعتبار ما  
ناعات التالصقليدية اليت يتم جار واحلرفيني جيب أن بيعها وتروجيها من طرف الت

وأنّ واقع السوق يبين أنّ العديد من حمالّت بيع . "منتجات تونسية"تكون 
منتجات الصناعات التقليدية تقوم بترويج منتجات تونسية إىل جانب منتجات 
تقليدية أجنبية موردة  ميكن أن ينجم عنه خلط يف ذهن احلرفاء وخاصة األجانب 

ضمن كراس الشروط  منهم حول مصدر تلك املنتجات، اقترح الس التنصيص
على منع احملالّت املختصة يف بيع املنتجات التقليدية التونسية من ترويج املنتجات 

  . األجنبية
من كراس الشروط موضوع االستشارة على أنّ جتارة توزيع  11نص الفصل 

منتجات الصناعات التقليدية متر حتما مبرحليت توزيع اعتبارا وأنّ الفصل املذكور 
الشروط بكراس عليهم املنصوص احلرفية واملؤسسات احلرفيني تولّي على نص 
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 التزويد وجممعات التقليدية الصناعات مبنتجات باجلملة التوزيع جتار تزويد
 بدورها باجلملة التوزيع وجتار والترويج التزويد جممعات ىتتولّ أن على ،والترويج

وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف يف حني أنّ قرار  التفصيلالتوزيع ب جتار تزويد
ق بضبط قائمة القطاعات التجارية اليت حتتوي وجوبا واملتعلّ 1994جويلية  15

على مرحليت توزيع، مل ينص على نشاط توزيع منتجات الصناعات التقليدية، لذا 
 13اقترح الس إما إعادة صياغة هذا الفصل ليستقيم معناه مع ما جاء بالفصل 
  .من مشروع كراس الشروط ومع أحكام قرار وزير االقتصاد الوطين أو حذفه

 شأا من اليت واملمارسات االتفاقات كل متنع" اخلامس عشر على أنهنص الفصل 
 املشار املتدخلني بني التجارية املعامالت شفافية من احلد أو الشريفة املنافسة عرقلة
  :وخاصة هذا الشروط بكراس إليهم

 توزيع وجتارة االنتاج نشاط بني اجلمع صورة يف احلرفيني امتناع -
  .حباجيام وزيعالت ارجتّ تزويد عن منتجام
  .حباجيام وزيعالت ارجتّ تزويد عن رويجوالت زويدالت جمامع امتناع -
 والبيع باجلملة وزيعالت مرحليت بني مجعهم حال يف وزيعالت ارجتّ امتناع -

م آخرين ارجتّ تزويد عن فصيلبالتحباجيا.
 كل  قليديةالت ناعاتالص منتجات توزيع مبسالك املتدخلني كل على رجحت كما 

فاقاتاالت أو منيةالض ال هذا يف الوسطاء مع رحيةالصاحلرفاء توجيه قصد ا 
 سواهم دون لنياملتدخ من جمموعة أو لمتدخ إىل أجانب أو تونسيني كانوا سواء

  .التوزيع مسالك يف
والحظ الس أنّ صياغة هذا الفصل ميكن أن تساهم يف خلق التباس عند   

  .من قانون املنافسة واألسعار 5التطبيق وذلك مبقارنتها مبضمون وعبارات الفصل 
املمارسات املخلّة "من مشروع القرار عبارة  15فمن جهة تضمن الفصل 

وهي عبارة ال تتالءم مع التمييز " سة الشريفةباملنافسة اليت من شأا عرقلة املناف



180

الذي أقامه فقه قضاء جملس املنافسة بني املمارسات املخلّة باملنافسة وصور 
 15ومن جهة أخرى فإنّ احلاالت اليت استعرضها الفصل . املنافسة غري النزيهة

تصادية أو املشار إليه ليست مبمارسات خملّة باملنافسة بل هي إما جمرد خمالفات اق
حاالت تتعلّق باملنافسة غري الشريفة اليت ترجع بالنظر إىل القاضي العديل، واحلال 

  .أنّ صياغة الفصل املذكور قد توحي بعكس ذلك
من قانون املنافسة واألسعار يوفّر الغطاء القانوين الذي  5وعليه وطاملا أنّ الفصل 

األسواق املتعلّقة بإنتاج وتوزيع يكفل عدم املساس بتوازنات األسواق عامة ومنها 
من  15منتجات الصناعات التقليدية فقد اقترح الس االستغناء متاما عن الفصل 

  . مشروع القرار موضوع االستشارة
 ناعاتالص منتجات توزيع مسالك يف لنياملتدخلفصل الثامن والعشرون ا ألزمو 

 اليت للمنتجات بالنسبة البيع بعد ما وخدمات الضمان شروط توفريب التقليدية
ليقترح أن يتم ذكر وبصفة حصرية للقائمة يف املنتجات اليت تتطلّب  ذلك بتتطلّ
وذلك لضمان حد أدىن من الشفافية  البيع بعد ما وخدمات مانالض شروط توفري

  .جتاه املتدخلني وتفاديا للتأويالت يف هذا اال
 يف الضمان من املواد ن الذي استثىن بعضيأما يف خصوص الفصل التاسع والعشر

، فقد اعترب الس أنّ اجلملة األخرية من الفقرة األوىل من صفيةالت عمليات حالة
 16املؤرخ يف  2005لسنة  15هذا الفصل متثّل استثناء ملا جاء به القانون عدد 

واملتعلّق بتنظيم قطاع احلرف يف فصله التاسع الذي نص على  2005فيفري 
 9وجوبية الضمان مما جعل هذا االستثناء غري شرعي نظرا لكون عبارة الفصل 

وباعتبار . من القانون املذكور جاءت مطلقة يف ما يتعلق بوجوبية توفري الضمان
اه النص التشريعي، أنه ال ميكن للنص الترتيبـي أن حيدث استثناء ملا اقتض

  .من كراس الشروط 29استوجب الس حذف هذا االستثناء الوارد بالفصل 
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 ماي 15 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 13822 عدد الرأي.3
2008:  

ناعات جارة والصفسة بإحالة وردت عليه من وزير التتعهد جملس املنا
يتعلّق  مرفق مبشروع كراس شروط قرارالتقليدية يطلب فيها رأيه حول مشروع 

فائح واملواد العازلةبتنظيم جتارة توزيع الص.  
وبعد أن ذكّر الس أنه قد سبق أن عرض مشروع كراس الشروط 

لسنة  2الراهن على أنظاره يف مناسبتني وأصدر يف شأنه كالّ من الرأي عدد 
 22املؤرخ يف  2003لسنة  3277والرأي عدد  2001ماي  10املؤرخ يف  2001
   .الصفائح واملواد العازلة خاصيات ومميزات سوققدم الس  .2003ماي 

 ها كلّ املوادالعازلة على أن لس الصفائح واملوادف اويف هذا اإلطار عر
واليت  .6871090004و  68071010002تنيالتعريفتني الديوانياملنضوية حتت 
من قار نفطي أو من زفت (من مواد مماثلة  لفائف من األسفلت أوهي يف شكل 
ويتم بيعها يف .تستعمل لعزل املباين ضد تسرب املياه والرطوبة) قطران الفحم

  .حمالّت بيع املواد احلديدية ومواد البناء
  :وتتميز سوق الصفائح واملواد العازلة بـ

خالل  وتراجع اإلنتاج احمللّيحمدودية عدد وحدات التصنيع احمللية * 
  .السنوات األخرية

االرتفاع امللحوظ للواردات من املواد العازلة نتيجة لتزايد الطّلب وقدرة * 
  . املواد املوردة على منافسة اإلنتاج احمللّي خاصة من حيث األسعار

والحظ الس أنّ الواردات من الصفائح واملواد العازلة واليت تتمثّل أساسا يف 
مواد يقع تصنيعها يف بعض البلدان اآلسيوية ومن مثّة يقع تصديرها إىل إيطاليا أو 
إىل فرنسا قبل توريدها إىل السوق التونسية ال تستجيب عموما ملعايري اجلودة 

يف حني . اا أكثر تنافسية من أمثان املواد املنتجة حمليااملعمول ا، وهو ما جيعل أمث
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تصنع املؤسسات التونسية منتجات ذات جودة عالية ومتكّن حرفاءها من ضمان 
  . سنوات، وختضع منتجاا إىل مؤسسات الرقابة اخلاصة 10ملدة 

ليت قد واعترب الس أنّ كراس الشروط الراهن ميكن أن ميثّل إحدى السبل ا
متكّن من فرض بعض الضوابط واحلد من التوريد العشوائي ومن آثاره السلبية 
على املؤسسات الوطنية، إىل جانب تفادي األضرار اليت قد تلحق بالبنايات اليت 

  .تستعمل فيها مواد عزل ال يتوفّر فيها حد أدىن من اجلودة
 2يف كلّ من الرأي عدد  وذكّر الس يف هذا اإلطار باملوقف الذي اتخذه

الصادر  2003لسنة  3277والرأي عدد  2001ماي  10الصادر يف  2001لسنة 
اهن تراح للتخلّي عن كراس الشروط الرمن اقيف هذا الشأن  2003ماي  22يف 

ووضع كراس شروط موحد لتعاطي نشاط توزيع خمتلف املواد اليت تندرج ضمن 
ةصنف مواد البناء واملواد الصحية واحلديدي.  

لسنة  2552وقد اعتمد الس يف رأييه من ناحية على أنّ األمر عدد 
مل يذكر نشاط توزيع الصفائح واملواد  1999نوفمرب  8واملـؤرخ يف  1999

العازلة ضمن قائمة األنشطة التجارية اليت خيضع تعاطيها إىل كراس شروط، بل 
ومن ناحية أخرى على قرار " ة واحلديديةمواد البناء واملواد الصحي"إكتفى بذكر 

واملتعلّق بضبط قائمات  1994أوت  30وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف 
املنتوجات اخلاضعة للرقابة الفنية عند التوريد والتصدير كما متّ تنقيحه الحقا 

يسمرب د 26مبقتضى قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية الصادر يف 
و بالتايل  - ج- والذي مل ترد فيه الصفائح واملواد العازلة ضمن القائمة  ،2003

فهي ال ختضع للمراقبة الفنية عن طريق نظام كراسات الشروط عند التوريد 
  .والتصدير

  :عناصر أخرى  لتأكيد موقفه السابق تتمثّل يفكما أضاف الس 
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 إليه واملواد العازلة ال ميثّل كما سبقت اإلشارةفائح إنّّ توزيع الص :أوال -
نشاطا إقتصاديا مستقالّ عن نشاط توزيع مواد البناء واملواد الصحية واحلديدية، 

اجة إلخضاعه لكراس شروط مستقلّ، خاصة وأنه مل يتبين احلهو ما تنتفي معه و
ديدا فائح واملواد العازلة موضوع مشروع القرار الراهن متأنّ الص ثّل خطورة أو

خاصا لسالمة املستهلك مبا يستوجب متييزها عن بقية املواد املصنفة ضمن مواد 
  .لكراس شروط مستقلّ إخضاعهاالبناء واملواد الصحية واحلديدية، ويربر 

إنّ اإلتجاه حنو إفراد كلّ مادة أو صنف فرعي من مواد البناء : نياثا -
دية بكراس شروط خاص به من شأنه أن يؤدي إىل تضخم واملواد الصحية واحلدي

يف عدد كراسات الشروط، وهو أمر ال خيدم التوجه التحرري لإلقتصاد 
والتشجيع على املنافسة يف خمتلف القطاعات، حيث أنّ وضع كراسات الشروط، 

األنشطة ولئن كان ميثّل طريقة أقلّ صرامة من التراخيص اإلدارية يف تنظيم وتأطري 
اإلقتصادية، فهو يبقى رغم ذلك رقابة الحقة على تلك األنشطة، مما يقتضي 

  .العمل على احلد من عدد كراسات الشروط وجتميعها مىت كان ذلك ساحنا
إنّ التضخم يف عدد النصوص وتعدد كراسات الشروط قد يطرح : ثالثا -

ة ملتعاطي النشاط اإلقتصادي املزيد من التعقيدات اإلجرائية والغموض بالنسب
حبيث يصعب عليه اإلملام جبميع النصوص واألحكام اليت تنطبق على ذلك النشاط 
يف صورة إفراد كلّ جزء منه بكراس شروط مستقلّ، وهو ما يؤول إىل صعوبات 

  .لدى التطبيق
يف خصوص ضرورة وضع ضوابط أمام التوريد اقترح الس كما 
ة العشوائي للصسات التونسيفائح واملواد العازلة ووجوب محاية املستهلك واملؤس

اجلودة من منافسة املواد املوردة ضعيفة اجلودة، التخلّي عن إدراج مقتضيات 
اس الشروط الرة عند اهن وإخضاع تلك املواد الواردة بكرة اآلليللمراقبة الفني

وريدالت.  
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املتعلّقة مبختلف فصول  سائلمجلة من املىل ما سبق أثار الس وباإلضافة إ
أورد فيها العديد من املالحظات حول توضيح بعض املفاهيم  كراس الشروط

وحتديد بعض املصطلحات مما ميكن أن يضفي سهولة يف تطبيق مقتضيات 
روط كما أورد مالحظات ختصاس الشمن مشروع  9و 5 الفصول مشروع كر

     :من مشروع كراس الشروط 6و 5تتعلّق بالفصلني القرار ومالحظتني جوهريتني 
 لس يف خصوص الفصل اخلامس من مشروع القرار أن يتماقترح ا
حذف ما اشترطه من أن يكون املورد للصفائح واملواد العازلة ممثّال ملصنع أجنيب 

به يتحمل بإمسه وعلى مسؤوليته مجيع اإللتزامات اليت يقتضيها التشريع اجلاري 
العمل، باعتبار أنّ املورد ليس بالضرورة ممثّال ملصنع أجنيب بل ميكنه أن يكون 
موردا مستقالّ، وأنه ال يوجد أي سند قانوين ملنعه من توريد تلك املواد أو حصر 
نشاطه يف توريد منتوجات مصنع أجنيب معين دون غريه، فضال عما يف ذلك من 

  .ال اكتسى عقد التمثيل املربم للغرض صبغة حصريةاملساس بقانون املنافسة يف ح
املنتج من مشروع األمر أنه يتعين على كلّ من  اسعالت واقتضى الفصل

قبل القيام بأية عملية ترويج، احلصول على الرأي الفني ملركز التجارب واملورد 
  .وتقنيات البناء الراجع بالنظر للوزارة املكلّفة بالتجهيز واإلسكان

واقترح الس حذف هذا الفصل باعتبار غياب السند القانوين الذي 
خيضع املواد العازلة هلذا الشكل من املصادقة وعدم اختصاص اهليكل الذي 

 1991لسنة  224ذلك أنّ األمر عدد . أحيلت له مهمة القيام بتلك املصادقة
واملتعلّق بتنظيم وضبط مشموالت مركز جتارب  1991فيفري  4املؤرخ يف 

وتقنيات البناء أقر أنّ هذا اهليكل خيتص بالقيام بالدراسات والتجارب وإعداد 
آلراء فنية حول إمكانية "املواصفات الفنية يف قطاع البناء، إىل جانب تقدميه 
لقيام ، وهو ما ال يعين ا"استعمال أساليب وطرق ومواد أو جتهيزات جديدة
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مبراقبة دورية لكلّ عملية إنتاج أو توريد ملنتجات من مادة معينة مثلما يقتضيه 
  .كراس الشروط الراهن

األراء الصادرة عن المجلس بخصوص قطاع الصحة : الفقرة السابعة
  العمومية

يندرج مشروع األمر املعروض على استشارة الس يف إطار توخي سياسة 
من خماطر بعض املنتوجات املتعلّقة مبواد التجميل وحفظ الصحة  الوقاية و احلذر

 اليت شخصتها الدراسة قائصالنبعض جتاوز املعروضة يف السوق الداخلية و 
  .حية والبيئيةقابة الصالوكالة الوطنية للرمن طرف  2005يف سنة  املنجزة

1.82211أي عدد الر 2008 أفريل 3بتاريخ  ادر عن جملس املنافسةالص  
تعهد جملس املنافسة مبلف عرضه عليه وزير التجارة والصناعات التقليدية 

  .جميل وحفظ صحة البدنالت مشروع أمر يتعلّق مبواديطلب فيه رأيه حول 
وبعد أن تطرق إىل الغرض الذي من أجله متّ إعداد مشروع األمر 

يف سنة  املنجزة ها الدراسةاليت شخصت قائصالنبعض جتاوز  املعروض أال وهو
ومنها حية والبيئية للمنتجات قابة الصالوكالة الوطنية للرمن طرف  2005

وجود و جميل وحفظ صحة البدنالت غياب تعريف قانوين ملواد باخلصوص
اخلة يف  ثغرات خبصوص قائمة املوادغياب نظام رقابة إىل جانب  تهاتركيبالد

، تعرض الس إىل طبيعة هذه املواد وآثارها على رويجتال على مستوى ااستعماهل
وإن كانت ال تضر بالصحة إذا متّ استعماهلا  صحة املستهلك وسالمته ذلك أنها

الئمة املروف ظّال يف حال عدم توفّرخطر  ا تظلّ مصدرروف العادية فإنهيف الظّ
من شأا أن  وادتركيبتها على م فضال عن إمكانية احتواءصنعها أو خزا ل

.املفرط االستعمالتتسبب يف مضاعفات ثانوية خطرية عند 
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 اليت ينص عليها حكاممثّ انربى الس بعد ذلك ليستعرض خمتلف األ
جميل الت وادملتعريف وضع  واليت تقترح باخلصوص مشروع األمر املعروض

هو حة والعاملية للصاملنظّمة  الذي تعتمدهعريف تبال استئناسا وحفظ صحة البدن
 مسح بتفادي اخللط بني هذه املوادوونسي شريع التألول مرة يف الت أمرحيصل

ومواد أخرى كالداألحكام املذكورة من ناحية  وأوكلت .بيةشبه الطّ واء أو املواد
 جميل وحفظ صحة البدنالت مواد الداخلة يف تركيبة مهمة ضبط املوادأخرى 
غريها من و ناتكامللواملواد ة ما فوق البنفسجية إىل  احلافظة واملوادة لألشعاملصفي

ةقرار مشترك من وزير الصة حالعموميسات ناعة والطّووزير الصاقة واملؤس
الصطة ووزير التغرى واملتوسجارة والصوباعتبار أنّ .قليديةناعات الت مواد 
ة البدنالتا أو املستوردةاملصنوعة  جميل وحفظ صحمقاييس  حملي ال ختضع ألي

أحكام  اقتضت املواد ة هذهغرة وضمانا لسالمذه الثّا هلوتالفي من حيث اخلزن
ت مالئمة يون وكذلك املوردون حمالّأن يوفّر املصنعون احمللّ مشروع األمر

معارف علمية  وذيتعيني شخص مؤهل كلشروط اخلزن واإليداع  ةستجيبوم
كافية يف جمال التف يف املوادصر أوجبت أحكام كما  .اومسكها وحفظ خمزونا

توفّر لديها إجراءات تاألمر املعروض على املؤسسات املذكورة أن  مشروع
مكتوبة تتعلّق بإعادة معاجلة أو إتالف املواد ة أو املوادعة يف  األولينصف املصن

يات مبعاجلة التشكّو لوحيةلف أو جتاوز تواريخ الصالتحاالت عدم املطابقة أو 
يف حالة فعاتواسترجاع الد استرسال التزوصادق عليها ي د من هذه املواد

املسؤول عن الصنع بالنسات الصسبة ملؤسف يف نع أو املسؤول عن التصر
املخزونات بالنسات التد وريسبة ملؤس  

يف إطار احلفاظ على صحة وعلى صعيد آخر  يقترح مشروع األمرو
املستهلك وضع منظومة حذر للتوقّي من نتائج استعمال مواد جميل وحفظ الت

وهي منظومة على غرار ما هو موجود بالبلدان املتطورة يف هذا اال  صحة البدن
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مجيع ووعية بإيداع تركيبتها الن القيام مورد هلذه املواد كلّ مصنع أو تفرض على
مركز مقاومة لدى فيها  الداخلة املواد كذلكاملعلومات اإلضافية املتعلّقة ا و

ها حتسبا ملخاطرو ريريةجارب السلتل وبالنسبة .وقبالس هاقبل أول عرض التسمم
 يصادقأحكام مشروع األمر املعروض إىل نظام كراس شروط  هاأخضعتفقد 

ميةحة العموعليه بقرار من وزير الص.
 واستند الس عند إبداء رأيه إىل مجلة من املعطيات أفرزا دراسة سوق

التونسية من حيث خصوصياا والنتائج اليت سجلتها إذ جميل الت لعطور وموادا
تبين له أنّ هذه السوق ورغم حمدوديتها من حيث احلجم شهدت منوا ملحوظا 

زى ويع. 2005 و 2003نوات بني الس خالل الفترة املتراوحة  %12 تهنسب بلغت
 2005 خالل سنة % 14بنحو  جميلالت واردات موادذلك باخلصوص إىل تطور 

 للسوق الرئيسيحاد األورويب املزود وتعترب بلدان اإلت. 2004سنة بمقارنة 
دين األوىل من بني أهم املزو املرتبة حتتلّ فرنساوجميل الت لعطور وموادل يةونستال

فيعة أغلب العالمات الفرنسية الر من جمموع الواردات كما أنّ % 59حبصة تبلغ 
 على غرار تتمتع منذ زمن بصيت ورواج كبريينو ونسيةوق التالسبجتاريا  ممثّلة

نسبيا  ةهام اإلنتاج احملليوتعترب مسامهة  .»إيف روشي«و» نوسيب«و» مارينو«
سة  بعد أن أصبح القطاع يضمحتت نظام إجازة ينشط  عدد منهاقرابة املائة مؤس

رنع الصة بهخ عالمات صنع والبعض اآلخر طويف حني  »فاتال« مثل عالمة اص
. ونسيةاملقيمة بالبالد التغري ركات األجنبية نظام الشحتت مؤسسات  10 انضوت

اليت ميل جالت من العطور وموادهو ما انعكس على مستوى قيمة الصادرات  و
  .2004مقارنة بسنة  2005سنة تضاعفت خالل 

 سبة ملوادعريف الذي يقترحه املشروع املعروض بالنلس يف التوخاض ا
الصيغة العامة اليت  التجميل  وحفظ صحة البدن وخلص يف هذا اجلانب إىل أنّ

 بعض موادبني  جاء ا التعريف ال تسمح بتجنب إمكانية الوقوع يف خطإ اخللط
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جميلالت ة البدن وبني موادي ختضع حبكم  وحفظ صحأخرى مثل األدوية الت
ظام القانوين طبيعتها إىل نظام قانوين وإىل نظام رقابة صارمني وخمتلفني عن الن

  .موضوع مشروع األمر املعروض على الس
يت ينطبق ونبه الس يف هذا الصدد إىل ضرورة اعتماد قائمة يف املواد ال

عليها هذا التعريف على غرار ما هو معتمد يف التشاريع املقارنة مثل التشريع 
جميل التيف مواد  ويف حالة عدم االعتماد على قوائم. األورويب أو الفرنسي

من مشروع  2إضافة فقرة أخرى إىل الفصل  اقترح الس وحفظ صحة البدن
بيعة العالجية على غرار ما ذات الطّ واديتم مبوجبها إقصاء امل األمر املعروض

 Directive) جميلالت املتعلّقة مبوادالالئحة  تقترحه املفوضية األوروبية لتنقيح

«cosmétique» 76/768 CEE) هاليت اقتضت أن:  
أو احلقن  االستنشاقرب أو جتميل املادة أو اخلليط املعد للش تعترب موادال «

اجلسم البشريرع داخل أو الز«.  
من مشروع األمر املعروض وأشار  5و  4وتناول الس ما جاء بالفصلني 

إىل أنّ صياغتهما القانونية تثري عدة إشكاالت من زاوية احترام مبدإ الشفافية مبينا 
النسبة بلدقةا يتوخةعامبصفةالقانونية تستوجبياغةصالأنّ يف هذا اخلصوص 

تقنني األنشطة مناألساسياهلدفأنذلكمعين نشاط لتعاطية قنيالت روطلشل
 منمعها املتعاملنيوتقيل أويالتاإلدارةبجتندقيقةة يفنقواعدإرساءهو
ا اليتة بابيالضأنمن شأعرقلةىل إيتؤدتستدعي يف حني املنافسةيةحر 

  .ةلإلدارقديريةالتلطةالسإعمالالفصلني املذكورين ب الشروط املضمنة
مبشروع األمر  الواردةيةنقالتاملقتضياتتدقيقزيدلذا اقترح الس م

روط الواجب توفّرها يف من خالل اإلحالة إىل كراس شروط يضبط الشاملعروض
 واألشخاص املؤهلة للقيام بنشاط مسك وخزن واستيداع وحفظ مواد احملالّت

ة البدن جميلالتوحفظ صح.  
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أنّ  السابع والثامن من مشروع األمر من خالل الفصلنيالس  واستخلص
وعلى مستوى الن جهة حنو محاية املشتري أو املستهلك على املستوى الصحيية مت
التجاري من خالل ضمان إجراءات مكتوبة تضمن حقوق عامل املايل والت

  .األطراف املتدخلة
الوارد بالفصلني حو راءات على النالحظ أنّ ترك املصادقة على اإلجكما 
ال خيلو من اخلطورة ضرورة أنه ال جيب أن تبقى املسألة حكرا على املذكورين 

إقحام الر ل أن يتمد بل يفضع أو املورابعني إىل املصنقابة اإلدارية األشخاص الت
وع صحة املستهلك خاصة وأنّ مشر تفاديا لكلّ تقصري حمتمل يف محاية أموال و

وال على من تعود  ينص يف أي فصل من فصوله على أي عقاب األمر ال
د مبقتضيات الفصلني املذكوريناملسؤولية يف حالة عدم التقي.  

 رغم إقرارهومشروع األمر املعروض  ويف مقابل ذلك تبين للمجلس أنّ
 جميلالت بإمكانية وجود حاالت عدم مطابقة أو حاالت تلف ملواد منه 7بالفصل 

وهو األمر الذي يدرج تلك املواد ضمن النفايات اخلطرة  وحفظ صحة البدن
أكتوبر  10املؤرخ يف  2000لسنة  2339األمر عدد  الواردة بالقائمة اليت يضبطها

2000 د إالّ أفايات اخلطرة واملتعلّق بضبط قائمة النه مل يأت على وجوب التقين
 1996جوان  10املؤرخ يف  1996لسنة  41الواردة بالقانون  عدد  بااللتزامات
ف فيها وإزالتها فايات واملتعلّق بالنومبراقبة التصر.  

مع مراعاة أحكام القانون «: إضافة عبارة الس قترحوبناء على ذلك ا
فايات ومبراقبة واملتعلّق بالن 1996جوان  10املؤرخ يف  1996لسنة  41عدد 
من مشروع األمر املعروض 7 يف طالع الفصل »ف فيها وإزالتهاالتصر.  

يف و لالستهالكمشبوه يف كوا غري صاحلة « اعترب الس أنّ عبارةكما 
ة املستهلكني وكوض للخطر صحالفقرة الثّانية من ب الواردة»  سالمتهما تعر

أال وهو عن املعىن املراد  ادتأويل وحمن مشروع األمر مدعاة للت 13الفصل 
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على هذا األساس  اقترحو 10و  9مقتضات الفصل  إتالف املواد نتيجة خلرق
  .املذكورةإعادة صياغة الفقرة و هاحذف

األراء الصادرة عن المجلس في مادتي اللّزمات : الفقرة الثّامنة
  والصفقات العمومية

العمومية بنصني  تعلّقت تدخالت الس يف جمال اللّزمات والصفقات
  . هامني أعدما الوزارة األوىل ويتمثّالن يف مشروع أمر ومشروع كراس شروط
 23ويندرج مشروع األمر يف إطار تطبيق أحكام الفصول القانون عدد 

يف فصله ذي نص الواملتعلّق بنظام اللّزمات  2008أفريل  1املؤرخ يف  2008لسنة 
عوة إىل املنافسة وخاصة كيفية شروط وإجراءات الدتضبط بأمر «أنه  علىالتاسع 

ويف فصله العاشر على أنه  »إعداد الوثائق املتعلّقة ا وحتديد خمتلف مراحلها
منح اللّزمات بعد تنظيم استشارة أو عن طريق  تضبط بأمر شروط وإجراءات«
ه و» فاوض املباشرالتتضبط بأمر شروط «يف فصله احلادي عشر على أن

ميثّل فهو  الشروط كراسأما مشروع  .»التلقائية االقتراحاتراءات قبول وإج
ومنوذجا يتم اتباعه عند لقطع الغيار إطارا توجيهيا ملختلف املشترين العموميني 

ميكّن من تفادي مجلة الصعوبات و املتعلّقة بطلبات قطع الغيار إعداد الكراسات
ومن جتاوز بعض األخطاء املرتكبة  لباتواملشاكل املتعلّقة ذا الصنف من الطّ

  .هذه الصفقاتاملنافسة ضمن عند الدعوة إىل 

جويلية  11الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  82217الرأي عدد .1
2008  

الصناعات وزير التجارة و تعهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من
  .وإجراءات منح اللّزمات شروطضبط ب مشروع أمر يتعلّقالتقليدية خبصوص 
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 اللّزماتتعرض إىل يومن أهم ما أثاره الس يف رأيه هو أنّ مشروع األمر 
 اليتو واخلاص بني القطاعني العام عاقديةأشكال الشراكة التشكال من  باعتبارها

ذكر و .تتمثّل يف إسداء مرفق عمومي أو يف استغالل جتهيزات ومنشآت عمومية
امللك العمومي البحري كيف العديد من ااالت  نظام اللّزماتب العمل أنه متّ

وامللك العمومي املينائي وامللك العمومي للمياه وامللك العمومي للطّرقات 
والحظ . طهري واملناجم واحملروقاتقل والتوالكهرباء والن االتصاالت توجماال

 نظام اللّزماتل إطار تشريعي عامإرساء  إىليرمي القانون سابق الذّكر  أيضا أنّ
سة ضمن بعد أن كانت هذه التقطاعيةرتيبية تصوص قانونية ونقنية القانونية مكر 

مث للتمشي العادي الذي يقتضي إصدار نص تشريعي عام  متشي مغايرهو و
بعض املتطلّبات اخلصوصية لعقود اللّزمة يف تتناول نصوص قانونية قطاعية خاصة 

على عقود  نطبقت هذه األحكام نّكما أشار إىل أ .القطاعات وااالتبعض 
مما يستبعد من املربمة من طرف الدولة واملؤسسات واملنشآت العمومية  اللّزمات

املتعلّقة بإسناد لزمة  العقودات احمللّية وها اجلماعنحاللّزمات اليت متجمال تطبيقها 
  .يدمرفق عمومي داخل امللك العمومي البل

ويف جانب آخر أثار الس إمكانية إجناز اللّزمات يف إطار اخلصخصة 
 30إىل حدود مذكّّرا يف هذا اخلصوص بعدد املؤسسات اليت متّت خصخصتها 

وهو ما من  مؤسسة 216ن مجلة ت ممخسة مؤسساوالذي بلغ  2008أفريل 
الس  كما تعرض .األجنبيةاملباشرة  االستثماراتاستقطاب شأنه أن حيثّ على 

عقد مربزا اختالفها من ذلك مثال عقد اللّزمة لبعض العقود اليت تبدو مشاة إىل 
خص العمومي الذي باسم وحلساب الشمبقتضاه املناول  يعمل الذياملناولة 

تأجري املناول إىل جانب اخلدمات موضوع العقد  إسداءوحده مسؤولية  تحملي
 .حتويل معظم املخاطر على عاتق صاحب اللّزمةيف حني يستوجب عقد اللّزمة 

من  رخيصتالنظام اإلشغال الوقيت الذي يتمثّل عادة يف وكذلك األمر بالنسبة ل
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قبل الشة يف  خص العمومي للخواصاستغالل جتهيزات وممتلكات عمومية ملد
  .حمدودة

معدات أو لللمنشآت أو ل مث استأثر اهتمام الس حبق االستغالل احلصري
هذا فالحظ أنّ  صاحب اللّزمة لفائدة عقد اللّزمة الذي خيوله عموميةالمالك لأل

من املنافسةحي احلق ة إشكاليات منها ما يتعلّق بالطّريقة املعتمدة  دوتتولّد عنه عد
نتقاء اخلدمات واملرافق واملمتلكات العمومية اليت ميكن أن تكون موضوع لزمة ال

ومدى تالؤمها  اختيار صاحب اللّزمةيقع املعايري اليت على أساسها  ومنها ما يهم
مشريا إىل  الفرص واملساواة بني خمتلف املترشحني للفوز باللّزمة ؤتكافمع مبادئ 

رار مدة من حيث املنافسة على غ بالغةأمهّية  تكتسي بعض بنود عقد اللّزمة أنّ
 وانب اهلامة اليت تتعلّقي عند حتديدها بعض اجل جيب أن تراعيتالعقد ال

ستشرافية حول تطور السوق وإمكانية وجود العطيات اامل وببعض االستثماراتب
مترشحني آخرين بإمكام تقدمي اخلدمة موضوع اللّزمة بشروط أفضل وجبودة 

املؤرخ  2008لسنة  23القانون عدد الحظ الس يف هذا السياق أنّ و. أحسن
لئن أحال إىل أوامر تطبيقية تضبط شروط وإجراءات و 2008يف أول أفريل 

ة إعداد الوثائق املتعلّقة ا وحتديد خمتلف مراحلها فإنه يالدعوة إىل املنافسة وكيف
مل يوضح املعايري املوضوعية واملبادئ األساسية اليت يتم على أساسها إخضاع 

أكيد على قتصر على التزمة بل الّالمرفق عمومي ما أو ممتلكات عمومية إىل نظام 
سبة إىل أنّ املبادرة بعرض اللّزمة تعود إىل مانح اللّزمة وهو ما يرسي فراغا بالن

القانون سالف  وكذلك األمر عندما يترك .ااالت غري املنظّمة بنصوص قطاعية
ببعض  النصوص القطاعية اخلاصةملراعاة أحكام  43املـجال يف فصله  اإلشارة

النص الذي سيتم تطبيقه عند وجود تتعلّق ب اللّزمات وهو ما يطرح إشكالية
تضييق لنطاق بعض الشاجلديد مقارنة بالن العام صوص القطاعية روط ضمن النص

  .سابقة أو عند وجود تضارب بينهاال
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بعض حاالت الستعراض  سنحت الفرصة إىل السويف هذا اإلطار 
التعارض بني النالت ة  حولشريعي العام صوص القطاعية والنصبعض املبادئ العام

  :ومنهااليت تسوس إبرام عقود اللّزمة 
مديد يف مدة اللّزمة إالّ ألسباب حمددة من بينها املصلحة التمبدأ عدم  -

ة واحدة فقط العام53وهو ما ال يتطابق مع ما اقتضاه الفصل ) 18الفصل (ة وملر 
على أ جاريةمن جملّة املوانئ البحرية الت ة أقصاها الذي نصن متنح اللّزمة ملد

ة إضافية أقصاها عشرون سنةثالثون سنة قابلة للتة واحدة ملدمديد مر.
للّزمات ذات إىل اسبة املصادقة على عقد اللّزمة بأمر إالّ بالن مبدأ عدم -

جملّة املوانئ البحرية من  60الفصل  مأحكا مع وهو ما يتعارض األمهّية الوطنية
خ يف  2005لسنة  90القانون عدد وكذلك رية جاالت2005أكتوبر  3املؤر 
3280من األمر عدد  3الفصل و املتعلّقة باملنتزهات احلضرية اتسبة إىل اللّزمبالن 

متويل وإجناز  اتلزمب فيما يتعلّق 2005ديسمرب  19املؤرخ يف  2005لسنة 
اخل من طرفطهري واستغالل منشآت الت املصادقة  ت استوجبيتالوواص أن تتم

.مبقتضى أمر مجيع هذه العقودعلى 
شركة أسهم أو ذات مسؤولية حمدودة خاضعة للقانون  مبدأ إحداث -

ب عليهد ونسي موضوعها منحصر يف إجناز موضوع العقالتتضييق ملا  وهو ما يترت
والذي يفتح اال أمام  جاريةجملّة املوانئ البحرية التمن  58صل جاء بالف

.األشخاص الطبيعيني إلبرام عقود لزمة
الذي يكرسه نظام  الدعوة إىل املنافسة إمبدأما يف سياق تعرضه إىل 

لتطبيق قانون  شاسعا جماالتشكّل ة اللّزمات ماداللّزمات أشار الس إىل أنّ 
املنافسة ذلك أا تنطوي بطبعها على ممارسة مانح اللّزمة لسلطة االختيار 

مة إليه بغاية احلصول على ما يكون منها أنسب من واملفاضلة بني العروض املقد
النتنافس أصحاب العروض من أجل  ية ومن زاوية املقابل املايل كما أنّاحية الفن
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يف احلصول قّه وائب اليت تنال من حدائما خاليا من الش الظّفر باللّزمة ال يكون
من أجل تنسيق العروض أو  العارضنيتفاهم  عندة على أفضل العروض خاص

يظلّ صاحب تنفيذ عقد اللّزمة وأثناء  ذلك وفضال عن كلّ .تقاسم احلصص
حتت جهيزات األساسية املوضوعة لغريه يف استعمال الت احلقاللّزمة مطالبا بإتاحة 

للّزمة مبا آجال امديد يف استغالل وضعه إزاء مانح اللّزمة بغاية التأو عدم  تصرفه
ددا للحصول  ينال من حقخلني االقتصاديني يف فتح باب املنافسة جمباقي املتد

  .عليها
إىل مشروع األمر املعروض على  يف باب املالحظات العامةوتعرض الس 

من  11 و 10 و 9 مجيع املسائل املعنية بالفصولاستشارته من زاوية كونه يتناول 
نص القانون ي يف حني 2008أفريل  1املؤرخ يف  2008لسنة  23القانون عدد 

م مرحلتني  ومبا أنّ الفصول املذكورة. مستقلّمر بأكلّ مسألة  على إفراد
خص املخول له الش والثّانية طريقة اختيار صاحب اللّزمةب ىل تتعلّقاألو خمتلفتني

حذف العنوان الثّالث  فإنّ ذلك حييل يف تصور الس إىل املبادرة بعرض اللّزمة
العنوان ال حيمل إضافة ملا جاء به القانون  هذا عالوة على أنّ من مشروع األمر

حمتوى الدراسات املنصوص وال  ئيةالتلقا االقتراحاتومل يبين شروط وإجراءات 
املالية وأوجه اختالفها عن العرض املايل يف إطار  منهاعليها بالقانون وخاصة 

طلب العروض وإبراز آجال اإلجابة على املقترحات واملعايري اليت سيتم على 
  .أساسها تقييمها وبالتايل قبوهلا أو رفضها
عن العنوان األول من مشروع  االستغناء وعلى نفس املنوال اقترح الس

ضبط شروط وإجراءات منح اللّزمة ه يرمي إىل وأنّ اهلدف من ناهيكاألمر 
عوة إىل املنافسة بالنسبة إىل احلاالت املمكنة واملنصوص عليها بالقانون وهي الد

  .واستثناءاا املتمثّلة يف تنظيم استشارة أو التفاوض املباشر
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وخاصة  عوة إىل املنافسة إجراءات الدنب املتعلّق بوخبصوص هذا اجلا
تساءل الس عن سكوت  كيفية إعداد الوثائق املتعلّقة ا وحتديد خمتلف مراحلها

خصية والوثائق على غرار مجلة الضمانات املالية والشاألمر عن البعض منها 
يف نفس  ااإلدالء ب وهل أنّ األمر يتعلّق دارية إىل جانب العرض الفني واملايلاإل

سبة إىل اإلدالء بالعرض الفني مثّ اإلدالء بالعرض املايل بصفة الحقة بالن مالوقت أ
املقبولني فنلس . ي للعروضيا بعد مرحلة الفرز الفنيف هذا وقد مشل اقتراح ا

وأنّ صوصا نصيص على هذه الوثائق صلب مشروع األمر خالت ضرورة اإلطار
  .بغة هامة وينجر عن عدم تقدميها إلغاء العرضبعضها يكتسي ص

كراس العناصر املرجعية أن يتم توضيح مسألة إخضاع  الس ارتأى
اليت جاء بالفصل  طلب العروض املضيق املسبوق مبرحلة انتقاءل لالنتقاء بالنسبة

من  13املنصوص عليها بالفصل  اخلامس من مشروع األمر إىل رأي اللّجنة
. خاصة وأنه مل يتم إبراز هذه املسألة بصفة جلية بالفصل املذكور مشروع األمر

 طلب العروض حتديد الوثائقوأن يتم نة مللفا الفصل السادس  املكو اليت جاء
مكان وتاريخ  وكذلكاإلعالن عن طلب العروض من مشروع األمر ضمن 

الفنية وإذا ما كانت هذه  وساعة جلسة فتح الظّروف احملتوية على العروض
  .اجللسة علنية

من  الفصل السابع من مشروع األمراستكمال أن يتم  الس كما اقترح
ملنح  حضرييةبإعداد املراحل التيعهد إليها اليت  اصةاخلجان لّال مهام وضيحتخالل 
مل يستوجب  تركيبة كلّ واحدة منها ذلك أنّ هذا الفصلوكذلك حتديد  اللّزمة

وأن  .العروضود مراقب املصاريف أو مراقب الدولة إالّ بالنسبة إىل جلنة فتح وج
صطلح املوازنة مب من مشروع األمر فيما يتعلّق  12ما جاء بالفصل  توضيح يتم

ية واملالية للعروض ومدى إلزامية رأي اللّجنة املنصوص عليها بني القيمة الفن
مبا وهل أنها تأخذ شكل املصادقة بالنسبة إىل كلّ احلاالت من األمر  13بالفصل 
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كما نبه الس إىل أمهية معايري االختيار  .املتعلّقة باملنشآت العمومية يف ذلك
املعتمدة لفحص العروض من زاوية املنافسة باالقتصار على الالّزم منها لضمان 

وكذلك الشأن . املرجعية حسن تنفيذ اللّزمة واتقاء حواجز الدخول إىل السوق
 إمكانية منحها اإلشارة إىل اليت يتعين لصاحب اللّزمة املمنوحةالمتيازات ل بالنسبة

ة ة األطراف على بينحىت تكون كافّ ن يقع عليه االختيار ضمن طلب العروضمل
  .من ذلك

 نوفمرب 6 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 28822 عدد الرأي.2
2008:

 مبقتضاها وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلبتعهد الس بإحالة من 
كراس الشروط اإلدارية اخلاص النموذجي املتعلّق بالصفقات  مشروعرأيه حول 

  .العمومية اخلاصة بالتزود بقطع الغيار
وبعد أن أبرز الس بأنّ مشروع هذا الكراس  ميثّل إطارا توجيهيا 

ترين العموميني من مثل هذه القطع ومنوذجا يتم اتباعه عند إعداد ملختلف املش
هذه الكراسات ميكّن من تفادي مجلة الصعوبات واملشاكل املتعلّقة ذا الصنف 

عند الدعوة إىل املنافسة هلذه ومن جتاوز بعض األخطاء املرتكبة  من الطّلبات
اسات الالصه وعلى خالف كرشروط اإلدارية العامة فقات وعند إبرامها وأن

وكراسات الشروط الفنية املشتركة اليت تصبح سارية املفعول بقرار من الوزير 
األول بناء على رأي اللّجنة العليا للصفقات فإنّ كراسات الشروط اإلدارية 
اخلاصة ال تستوجب إصدار أي نص ترتييب لسريان مفعوهلا إذ هي كراسات 

تنص وجوبا على فصول كراسات الشروط اإلدارية  خاصة بكلّ صفقة على حدة
  .العامة اليت استثين تطبيقها أو تضمنت فيما خيصها أحكاما خمالفة
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أنّ حتديد  هلسوق صفقات قطع الغيار اجلديدة، تبين ل ة السويف دراس
هذه السوق يطرح العديد من اإلشكاليات اليت م من ناحية املشتري العمومي 
ومن ناحية أخرى األشخاص املاديني واملعنويني املخول هلم املشاركة يف مثل هذه 

ختص بصفة جوهرية حتديد مفهوم قطع الغيار وقائمة هذه القطع هي فقات وصال
حسب مدة حياا اإلفتراضية ودرجة تواتر  وحتديد طرق تصنيف قطع الغيار

قطع استهالكية أو قطع ميكن استعماهلا ملدة طويلة أو قطع ( عملية تغيريها
  . )تستبدل بصفة عرضية يف إطار حادث مثال

أبرز الس أنه نظرا إىل أنّ كراس الشروط املنظّم للنشاط التجاري لقطع و
ثاين من مشروع القرار يق مقتضيات الفصل الالغيارمل يصدر بعد فإنه يصعب تطب

ختول املشاركة لألشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين تتوفّر فيهم الضمانات "  اليت
كراس الشروط املنظّم  املهنية واملالية املطلوبة ضمن هذا الكراس والذين أمضوا

1999لسنة  2552عدد  مراألجاري لقطع الغيار املنصوص عليه بللنشاط الت 
ة التجارية اخلاضعة بضبط قائمة األنشط واملتعلّق 1999 نوفمرب 8املؤرخ يف 

خاصة أنه مل يتم حتديد احللّ البديل إىل حني إصدار هذا " لكراس شروط
  .الكراس

كما أشار الس إىل ما تطرحه شهادة املعادلة لقطع الغيار املطلوبة 
ية باعتبار عدم وجود حتديد ملفهوم للمشاركة يف صفقات قطع الغيار من إشكال

هادة وال للهيكل الذي سيقوم مبدها كما أنه ال يوجد أي إطار قانوين الش هذه
  . قترح توضيح هذا اجلانبمما جعله يملعادلة قطع الغيار 

من مشروع القرار من أنه يتم  الرابع كما أبرز الس أنّ ما اقتضاه الفصل
ي واستدعاؤه بصفة مان الوقيت عنحجز الضد ختلّف املشارك الذي قبل عرضه الفن

قانونية عن احلضور لتقدمي عرضه املايل أو حضور املشارك الذي قبل عرضه الفني 
 3158من األمر عدد  48ألحكام الفصل  اعه عن تقدمي عرضه املايل، خمالفوامتن
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واملتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية  2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة 
كما متّ تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالّحقة له واقترح يف هذا اإلطار حذف هذه 

ة فصول ذه املالحظة بعني االعتبار يف بقياملقتضيات من هذا الفصل وأخذ ه
الكراس موضوع اإلستشارة واليت أدرجت ا مثل هذه املقتضيات على غرار 

. عشرالفصل الثّاين
حول جدوى  السابع من مشروع القرار تساءل الس يف خصوص الفصلو

 اإلدالء بصفة منفصلة بالتكلفة ومثن البيع باعتبار أنّ املشارك يف الصفقة سيتم
صنف ونوع من قطع الغيار موضوع اختياره على أساس الثمن الفردي للبيع لكلّ 

حال من . فقةالص ه ال ميكن يف أياألحوال دراسة مدى مقبولية التكلفة واعترب أن
اقترح حذف هذه  ولذلك فقد. املقدمة من قبل املشارك من قبل جلنة الفرز املايل

أنّ مثل هذه املعطيات تدخل ضمن اإلستراتيجية التجارية واملقتضيات خاصة 
  . للمزود أو املصنع املشارك يف الصفقة

الثامن من  خصوص الفصل كما أدرج الس نفس املالحظة السابقة يف
الذي اقتضى يف خصوص األقساط املتعلّقة بقطع الغيار املستوردة  مشروع القرار

  : " جيب أن تتضمن األمثان البيانات التالية: " أنه
  .من يف املصنعالثّ -
  .من عند الشحن والنقلالثّ -
- أمنيمعاليم الت.  
  املعاليم الديوانية -
  .الربح ودون اعتبار األداء على القيمة املضافةالثمن باعتبار هامش  -
  .نسبة األداء على القيمة املضافة -
  ." الثمن باعتبار األداء على القيمة املضافة -
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كما أضاف الس إىل أنّ املعطيات املطلوب اإلدالء ا يف إطار صفقات 
املرتبط التزود بقطع الغيار م املورد دون غريه باعتبار طابعها السري 

باستراتيجيته التجارية وبقدرته التنافسية وأنّ حتديد األسعار بالنسبة إىل بيع قطع 
  .الغيار يبقى حراّ

أن يتم  الثالث عشر من مشروع القرار اقترح الس يف خصوص الفصلو
توضيح املقصود بدراسة مقبولية األسعار املقترحة وإذا ما كانت مهام جلنة الفرز 

ر على مقارنة األسعار باعتبار كامل األداءات مع ملف تقديرات املايل تقتص
اإلدارة أم تتعدى ذلك لدراسة مدى صحة نسبة وقيمة األداءات املدرجة 
ومساءلة املشارك يف الصفقة لكلّ بند من البنود املدرجة مبحتوى األمثان وتصحيح 

بعني  مشارك أخذ الوضعيات اخلصوصية لكلّتلف هذه البنود وهو ما يتطلّب خم
كما اعترب أنه من شأن توضيح . خاصة تلك املتعلّقة باإلمتيازات اجلبائيةواإلعتبار 

هذه النقطة بالنسبة إىل كلّ املشاركني ضمان املساواة بني املترشحني وتفادي كلّ 
  . إشكاليات الطّعن يف نتائج الفرز

موالت جلنة الفرز كما أشار إىل أنه ال يوجد أي نص ترتييب يوضح مجلة مش
  . املايل وهو ما جيعل عمل كلّ جلنة مرتبطا بتأويل أعضائها ملشموالا
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 لس مطلب يتعلّق بالترخيص يف اعتماد عقد منوذجي خيصعرض على ا
  .توزيع الصحف واالّت األجنبية

 ديسمرب 18 بتاريخ املنافسة جملس عن الصادر 82227 عدد الرأي
2008 :  

ناعات التقليدية وزير التجارة والص تعهد جملس املنافسة مبلف وارد من
املطلوب الترخيص فيه  مدى تأثري التمثيل التجاري احلصري حوليطلب فيه رأيه 

وفق أحكام  األجنبية على واقع  املنافسة يف قطاع توزيع الصحف واالّت
  .األسعارمن قانون املنافسة و 6الفصل 
» SOTUPRESSE«ويتعلّق الطّلب بترخيص للشركة التونسية للصحافة       

يف اعتماد عقد منوذجي تلزم مبقتضاه املوزعني املتعاملني معها بالتزود حصريا 
  . لديها

وقد حدد الس يف إطار دراسته للملف طبيعة نشاط الشركة التونسية 
من ناحية ومميزات السوق املرجعية العاملة به واملتمثّلة يف توزيع  للصحافة

  .من ناحية أخرى الصحف والنشريات اليومية منها والدورية الصادرة باخلارج
وأبرز يف هذا الشأن أنّ الشركة متارس نشاط استرياد وتوزيع الصحف   

خمتلف اإلصدارات واالّت األجنبية بالسوق التونسية حيث تقوم بتسلّم 
األوروبية وببلدان إفريقيا والشرق األوسط بواسطة التوريد وذلك على سبيل 

مث تقوم بتوزيعها وبيعها للعموم بواسطة أعوان البيع املتعاقدة معهم  إليداعا
  .موزع 500والذين يبلغ عددهم حاليا ما يقارب 
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ة منها والدورية وأكّد الس على أنّ توريد الصحف والنشريات اليومي  
الصادرة باخلارج، حر ومعفى من املعلوم الديواين عند التوريد وال خيضع إالّ 

.إلجراءات اإليداع القانوين املنصوص عليها مبجلة الصحافة
كما أوضح أنّ عملية التوزيع ميكن أن تتم إما عن طريق البيع بالعدد   

أنّ طريقة البيع باالشتراكات عن  وأبرز. أوالبيع باالشتراكات عن طريق الربيد
تقريبا من جمموع التوزيع تتم مباشرة بني  %35 طريق الربيد اليت متثّل نسبة

القارئ والناشر يف حني أن طريقة البيع بالعدد متر بعدة قنوات انطالقا من 
اليت عادة ما تأخذ شكل » إرساليات الصحافة«الناشرين مباشرة أو بواسطة 

سسها الناشرون لضمان جتميع وتوزيع إصدارام أو شركات تعاضديات يؤ
  . جتارية تتولّى مباشرة النشاط املذكور

بدورها تسلّم خمتلف النشريات الصحفية لدى » شركات اإليداع«وتتولّى   
على سبيل اإليداع متعهدة حبلقة توزيعها على » إرساليات الصحافة«الناشرين أو 

  . معها أعوان البيع املتعاقدين
وبعد دراسة معمقة للسوق املرجعية املعنية باالستشارة بين الس أنّ   

أهم مودع هلذا الصنف من اإلصدارات بالبالد » الشركة التونسية للصحافة«
التونسية إىل جانب بعض املؤسسات األخرى من دور نشر وموزعني مثل 

اللّتني ختتصان » املغاربية للتوزيعالشركة «و » شركة املنشورات الفنية املختصة«
يف توزيع بعض املصنفات األدبية والعلمية املنشورة بصفة دورية وكذلك 

» جون أفريك«اليت تسهر على توزيع مصنفات » الشركة اإلفريقية للصحافة«
  . بصفة حصرية

» الشركة التونسية للصحافة«ويف هذا اإلطار بين الس أمهّية حصة   
خالل الفترة املتراوحة  % 80بالترخيص من جمموع الواردات واليت فاقت  املعنية
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مربزا أنها استطاعت أن حتافظ على مركز اهليمنة  2008وسنة  2002بني سنة 
داخل السوق املرجعية ضرورة أا انفردت رغم حترير هذا الصنف من الواردات 
بتوريد غالبية النشريات الصحفية الصادرة باخلارج مما جعلها تتمتع مبكانة شبه 

  . احتكارية
الشركة ليت تربط بني وقد فسر الس هذه الوضعية بالعالقة الوطيدة ا

اليت " إرساليات الصحافة الباريسية اجلديدة"التونسية للصحافة والشركة الفرنسية 
  . سامهت يف تضييق اال أمام بعض الشركات املوردة األخرى

وعرج الس على ما أثبتته أعمال التحقيق املنجزة من قبله مبناسبة نظره   
تونسية للصحافة طرفا فيهما من أنّ التعامل التجاري يف قضيتني كانت الشركة ال

بني هذه األخرية وموزعي وباعة الصحف يستمد أساسه من عقد توزيع 
من بني الشروط اليت يضعها العقد على ويف هذا اإلطار أبرز الس أنه . حصري

مىت » ةركة التونسية للصحافالش«تناعه عن قبول عناوين توفرها كاهل املتعاقد ام
   .هعرضها غريها عليه لبيعها مبحلّ

كما يقضي العقد بأن يتسلّم بائع الصحف بوصفه وكيال للشركة املذكورة 
. مجيع اجلرائد والنشرات واملؤلّفات على سبيل اإليداع مث يتولّى بيعها حلساا

على أن يتم اإليداع بصفة قابلة للتراجع دون أن يكون له احلق يف بيعه أو 
يط فيه ولو دون مقابل وللشركة التونسية للصحافة كامل احلرية يف عدم التفر

قبول خلفه يف صورة اعتزامه إاء مسك اإليداع قبل األوان كما أن هلا احلق بعد 
وعالوة على . التنبيه عليه يف قطع عمليات التزويد دون أن تعوض له عن ذلك

بصفة آنية وذلك يف صورة عدم ذلك ميكن هلا أيضا قطع مجيع عمليات التزويد 
خالص حماصيل البيع من طرف بائع الصحف املتعاقد معها فضال عن منع هذا 
األخري من بيع اجلرائد والدوريات اليت يتسلّمها على سبيل اإليداع القابل للتراجع 
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وذلك خارج املوقع املخصص للبيع موضوع العقد سواء كان ذلك بصفة مباشرة 
  .  رينأو بواسطة أشخاص آخ

احلصري على التجاريللتمثيللألثر احملتمل الس عند حتليله القانوين الحظ
التجارياملنافسة يف سوق توزيع الصحف واالّت األجنبية، أنّ التمثيلواقع 

منالنوعهذاأنّأساسعلىاملنافسةحريةملبدإخرقابطبيعتهميثلاحلصري
ممارسة  منالسوقيفاملتدخلنيمنصنفإقصاءحتماعنهيتولداإلتفاقات

أوالتجارمنحمددصنفإىلالبضائعإحدىتوزيعامتيازمنحنشاط معين أو
  .غريهدونالتجارةأشكالمنمعينشكل

مبنعاملتعلقةشريعيةالتاألحكامإلغاءوقد ذكّر الس يف هذا اإلطار بأنّ
تلكأنّبالضرورةيعينالاحلصريالتجاريوالتوزيعاإلمتيازبعقودالعمل
من قانون املنافسة  6ذلك أنّ الفصل  مراقبةكلمنحلّيفأضحتقدالعقود

.واألسعار مازال يقتضي الترخيص فيها
مشروع العقد واستنادا إىل التحليل القانوين السابق، بين الس أنّ   

ونسية للصحافة"ده مستقبال بني موذجي املراد الترخيص يف اعتماالنالشركة الت "
ضمنيندرجمن جهة أخرى من جهة وعدد من املوزعني املتعاملني معها

لةواملمنوعةفاقاتاإلتمن قانون املنافسة واألسعار و5 الفصلمبقتضياتاملخحيد
مغلقة، ها وجعلها سوقا تقامسإىلييؤدهأنجانبإىل،وقيف الساملنافسةمن

احلصريوزيعالتّأنباعتبارفضال على أنه يعرقل دخول شركات وموزعني جدد
  .التونسيرابالتيشملاملراد الترخيص فيه

إمكانية إدراج هذا الصنف من  ويف ظلّ هذه الوضعية تساءل الس عن
ي من قانون املنافسة واألسعار الذ 6دة بالفصل الوار االستثناءاتالعقود ضمن 
ية املنافسة االتفاقات أو املمارسات اليت يثبت رال تعترب خملة حب:" ينص على أنه

أصحاا أا ضرورية لضمان تقدم تقين أو اقتصادي وأنها تدر على املستعملني 
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وختضع هذه املمارسات إىل ترخيص الوزير املكلف  .قسطا عادال من فوائدها
  ."بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة

غياب أحكام صرحية جتيز واستبعد الس هذه الفرضية وذلك استنادا إىل 
وباعتبار صعوبة  إصدار قرار باإلعفاء اجلماعي ضمن قانون املنافسة واألسعار

استجابة املشروع الوارد على الس لصياغة الفصل السادس جديد من نفس 
إثبات فوائدها؛ بنفسهم، القانون الذي تطلّب أن يقوم أصحاب االتفاقات بأ

التوزيع احلصرية بني أطراف خبصوص عقود تخاذ قرار إعفاء مجاعي لذلك فإنّ ا
يطرح من حيث املبدإ يف زمن تقدمي الرأي االستشاري للمجلس  غري معلومة

 ونسيإشكاال أكيدا يف القانون الت.  
من ) جديد (  6أنّ الفصل ب ، أقرالس على التحليل الذي قام بهوبناء 

إصدار مشروع القرار موضوع ب، ، على حالتهيسمحقانون املنافسة واألسعار ال 
  .االستشارة
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  61112: عـدد القـضـية 
2008جويلية  03: تاريـخ القـرار

في شخص ممثّلها القانوني » خياطة رأس الجبل«شركة : ألطرافا
:ضد 

  »فيفات هولدينغ ليميتد انقلد«مجمع  

.توزيع املالبس اجلاهزة :               القطاع
   .أسعار مفرطة اإلخنفاضتطبيق  :      موضوع القضية

   .قبول التخلّي عن الدعوى :           مآل القضية
  .طرح القضية ، ختلّ عن الدعوى ، إجراءات: المصطلحات المفاتيح

  : المـبـادئ

تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس الذي ميكنه مواصلة  - 1
  .النظر يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة

بوجود ممارسات خملّة  طاملا أنّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع -2
باملنافسة بالسوق املعنية بالنزاع فإنه جيوز القضاء بقبول مطلب التخلّي عن 

.الدعوى
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  61119: عـدد القـضـية 
  2008جويلية  03: تاريـخ القـرار

  وزير التجارة والصناعات التقليدية:   األطراف
:ضد

ومن معها الغرفة النقابية الوطنية لصانعي اآلجر 

.صناعة وترويج مادة اآلجر :                القطاع
   .إتفاق على أسعار بيع اآلجر :     موضوع القضية

   .قبول التخلّي عن الدعوى :           مآل القضية
  .اتفاق، ختلّ عن الدعوى، إجراءات :المصطلحات المفاتيح

  : المـبـادئ
املبادىء العامة لإلجراءات تربز أنّ التخلي  أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ -1

عن الدعوى جيب أن يتوفّر فيه عنصران أساسيان ومها الوضوح والصراحة و أنه 
.ال ميكن إستنتاجه

تقدمي مطلب يف التخلي عن الدعوى ال يقيد الس الذّي ميكنه مواصلة  -2
  .ممارسات خملّة باملنافسةالنظر يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود 

أقر فقه قضاء جملس املنافسة إنطالقا من الدور الذّي يضطلع به هذا  -3
اهليكل القضائي يف محاية النظام العام اإلقتصادي و السهر خاصة على حسن سري 
السوق وفقا لقاعدة العرض و الطلب أنه حينما ترفع أمامه الدعوى، فإنه يتعهد 

الرتاع برمتها مبا خيول له النظر فيها من مجيع جوانبها، دون بالسوق موضوع 
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التقيد باألطراف و األسباب والطلبات ال سيما و أنّ املشرع منحه حق التعهد 
  .التلقائي باملمارسات املخلّة باملنافسة
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  71140: عـدد القـضـية 
  2008جويلية  17: تاريـخ القـرار

:ومن معها ضد  شركة هيقزا بايت: األطراف
  TOPNET"شركة توب نات  

  .إسداء خدمات بسوق األنترنات :                 القطاع
  .بيع باخلسارة :      موضوع القضية

   .طرح القضية :           مآل القضية
وسائل اإلثبات األولية، حتقيق، هيئات القضاء اإلداري، : المصطلحات المفاتيح

ة نصتنبيه، طرح القضي ،عام إجرائي.
  

  : المـبـادئ
  

جملس املنافسة جهاز قضائي خمتص يف مسائل املنافسة  ختضع قراراته  -1
استئنافيا وتعقيبيا إىل احملكمة اإلدارية  األمر الذي يتعين معه  اعتباره هيكال 

 .قضائيا متخصصا منضويا ضمن هيئات القضاء اإلداري
الس مع  النص اخلاص مبجلس املنافسة عن تنظيم تعامليف ظل سكوت  -2

ه ال مناص من تطبيق ، زاع اليت تتقاعس يف اإلدالء مبا يطلب منها أطراف النفإن
املؤرخ يف غرة 1972لسنة   40اإلجراءات ذات الصلّة و الواردة بالقانون عدد 

العام الذي ينطبق يف هذه  ق باحملكمة اإلدارية بوصفها النصو املتعلّ 1972جوان 
.صص اخلاناملادة على كلّ ما مل يرد بشأنه حكم بال
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عية عن اإلستجابة ملا ورد بتنبيه الس املوجه دطاملا أعرضت األطراف امل -3
.، فقد اجته احلكم بطرح القضية 2007أكتوبر  31إليها بتاريخ 
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  71146: عـدد القـضـية 
    2008جويلية  17: تاريـخ القـرار

  شركة عمير للتقنيات الحديثةشركة  : األطراف 
  :ضد

 عجيل"ركة الوطنية لتوزيع البترول الش"  

حملروقاتا :                 القطاع
   .صفقة عمومية إقصاء من طلب عروض :       موضوع القضية

   .اإلختصاصرفض الدعوى لعدم  :            مآل القضية
طلب عروض، إجراءات إسناد الصفقات العمومية،  :المصطلحات المفاتيح

    .اختصاص، قاضي جتاوز السلطة
  

  : المـبـادئ

وات تخذها الذّال خيتص جملس املنافسة بالنظر يف صحة اإلجراءات اليت ت
العمومية إلسناد الصفقات العمومية ضرورة أن هذا الصنف من النزاعات 
يندرج ضمن إختصاص القاضي اإلداري املنتصب يف مادة قضاء جتاوز السلطة 

  .األمر الذي يتجه معه رفض الدعوى لعدم اإلختصاص
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  81160: عـدد القـضـية 
  2008جويلية  17: تاريـخ القـرار

  " تحقيق و تعيير االت  القيس" شركة متروكال: األطراف 
  :ضد 

 ركة التالغازونسية للكهرباء و الش  

  .الطّاقة :                 القطاع
  .صفقة عمومية إقصاء من طلب عروض :       موضوع القضية

   .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :            مآل القضية
طلب عروض، شروط متييزية، إجراءات إسناد الصفقة  :المصطلحات المفاتيح

   .العمومية، اختصاص قاضي جتاوز السلطة
  

  : المـبـادئ
  

وات تخذها الذّال خيتص جملس املنافسة بالنظر يف صحة اإلجراءات اليت ت
العمومية إلسناد الصة ضرورة أن هذا الصزاعات فقات العمومينف من الن

يندرج ضمن إختصاص القاضي اإلداري املنتصب يف مادة قضاء جتاوز السلطة 
  .اإلختصاصاألمر الذي يتجه معه رفض الدعوى لعدم 
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  61113: عـدد القـضـية 
    2008أكتوبر 30: تاريـخ القـرار

  الشركة التونسية للتجهيز الجماعي والمنزلي: األطراف 
  :ضد            

   شركة تونس للخزف الصيني                  

  .توزيع التجهيزات املرتلية واجلماعية :               القطاع  
  .ممارسات متييزية خملّة باملنافسة:       موضوع القضية

   .قبول التخلّي عن الدعوى :           مآل القضية
  .طرح القضية ، إجراءات، ختلّ عن الدعوى  :المصطلحات المفاتيح

  

  : المـبـادئ
  

العامة لإلجراءات تقر أنّ أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ املبادىء   -  1   
الدعوى جيب أن يتوفّر فيه عنصران أساسيان ومها الوضوح ي عن التخلّ

  .والصراحة و أنه ال ميكن إستنتاجه
ي عن الدعوى ال يقيد الس الذّي ميكنه تقدمي مطلب يف التخلّ - 2

مواصلة النظر يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة 
  .باملنافسة
على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات طاملا أنّ امللف  – 3

خملّة باملنافسة بالسوق املعنية بالرتاع فإنه جيوز القضاء بقبول مطلب التخلّي عن 
  . الدعوى
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  61118: عـدد القـضـية 
   2008أكتوبر  30: تاريـخ القـرار

  »ينيتونس للخزف الص«شركة : األطراف 
  :ضد

  STECOM» الشركة التونسية للتجهيز الجماعي والمنزلي« 

  .توزيع التجهيزات املرتلية واجلماعية :                القطاع
  . تقليد عالمة الصنع، حتالف :       موضوع القضية

   .قبول التخلّي عن الدعوى :مآل القضية            
  .إجراءات، ختلّ عن الدعوى طرح القضية ،  :المصطلحات المفاتيح

  
  : المـبـادئ

العامة لإلجراءات تقر أنّ أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ املبادىء   -  1   
عنصران أساسيان ومها الوضوح ي عن الدعوى جيب أن يتوفّر فيه التخلّ
ه ال ميكن إستنتاجهوالصراحة و أن.  
يقيد الس الذّي ميكنه ي عن الدعوى ال تقدمي مطلب يف التخلّ - 2

مواصلة النظر يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة 
  .باملنافسة
3 – ن ما يفيد القطع بوجود ممارسات  طاملا أنّ امللفعلى حالته ال يتضم

ن خملّة باملنافسة بالسوق املعنية بالرتاع فإنه جيوز القضاء بقبول مطلب التخلّي ع
  . الدعوى
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  61128: عـدد القضية 
  2008أكتوبر  30: تاريخ القرار 

»شركة أنرسيال تونس : األطراف  Enerciel Tunisie »  
 ضد  

ركة التة للكهرباء والغازالشونسي  
  

  .توليد الطّاقة الكهربائية باستعمال اهلوائيات :    القطاع
 عـعلى سوق شراء وتوزياستغالل مفرط لوضعية هيمنة :   موضوع القضية

   .الكهرباء
  .رفض الدعوى لعدم االختصاص :    مآل القضية

اختصاص، عقد لزمة، طلب عروض، تعاقد مباشر، الدعوة : المصطلحات المفاتيح
لغاء، نظام عام اري، مرفق عام، اختصاص قاضي اإلإىل املنافسة، قرار إد

  .اقتصادي، ملكية فكرية، اختصاص القاضي العديلّ
  

  :المبادئ 
زمة للمجموعة اليت تنتمي إليها املدعية، وبقطع إنّ قرار عدم إسناد اللّ - 1

نسية والشركة التالنظر عما إذا كان يتشكّل منه خطأ مضر مبصاحلها، ال يعود إىل 
ما للدولة وذلك عن طريق وزارة الصناعة والطاقة للكهرباء والغاز وإن

ث من املرسوم واملتوسطة، وهو ما نص عليه الفصل الثالواملؤسسات الصغرى 
ركة التة للكهرباء والغاز وتناملتعلّق بإحداث الشظيمها والّذي جاء بفقرته ونسي

غري أنه ميكن للدولة أن تقوم بإسناد لزمات إلنتاج الكهرباء إىل : "انية ما يليالثّ
  ".زمة بأمروتضبط شروط وإجراءات منح اللّ. واصاخل
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2- ك املدتها يف احلصول على اللّإنّ متسزمة عرب التعاقد املباشر مع عية بأحقي
زمة واليت لّالوزارة املعنية يتناىف مع املبادئ العامة املعمول ا يف جمال عقود ال

وق مما يسمح  خمتلف األطراف املتنافسة يف الستقتضي الدعوة إىل املنافسة بني
  .وض سواء من الناحية املالية أو من الناحية الفنيةبالتوصل إىل أنسب العر

لطة الس إستقر عمل الس على إعتبار أنّ القرار الذي ترفض مبقتضاه -3
إقتصاديا يتعلّق باإلنتاج أو اإلدارية التعاقد مع أحد األطراف ال ميثّل نشاطا 

ة منفصلة عن اوزيع أو اخلدمات، بل ممارسالتة إدارية لصالحيشاط اإلقتصادي لن
وهو ما جيعل من قرار اإلمتناع . يف حد ذاته حىت وإن كانت تستهدفه أو تتعلّق به

ركة املدعية قرارا إداريا يتمتع بقرينة وعة اليت متثّلها الشعن إسناد اللزمة للمجم
  .الشرعية ما مل يتم الطعن فيه باإللغاء أمام القاضي اإلداري

عمومية ولئن كانت ال تعفي املدعى عليها املذكورة من ات الإنّ صفة الذّ -4
اخلضوع إىل قواعد املنافسة ولرقابة جملس املنافسة فيما يتعلّق مبختلف األنشطة 
اإلقتصادية اليت تقوم ا، إالّ أنّ قضاء جملس املنافسة قد جرى باطّراد على إعتبار 

مية غري خاضعة لواليته شأا أنّ القرارات اإلدارية اليت تصدر عن الذوات العمو
دارية آمرة أو وات تنفيذا لقرارات إأن األعمال اليت تقوم ا تلك الذّيف ذلك ش

ة أو التشريعيصوص التةيف إطار تطبيق النرتيبي.  
إنّ سعي املدعى عليها ملد احلكومة حبلول قصد تطوير القدرة الوطنية  -5

د عمل ت البديلة ال ميكن أن يؤخذ على أنه جمرإلنتاج الكهرباء باستعمال الطاقا
طابع اقة الكهربائية ميثّل مرفقا عموميا حيويا له جتاري، خاصة وأنّ قطاع الطّ

مباشرة بالص احل العام ويؤثّر يف النظام العام اإلقتصاديإستراتيجي وميس 
ة للسكائز األساسية لإلقتصاد ياسة التنموواإلجتماعي، وبوصفه ركيزة من الري

  .الوطين
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ركة نافسة النظر يف مسألة إعتداء الشال يدخل يف جمال إختصاص جملس امل -6
راسات واملعطيات الفنية اليت والغاز على ملكيتها الفكرية للدالتونسية للكهرباء 

  . متّ مجعها حول املواقع الصاحلة لبعث حمطّات توليد الكهرباء باهلوائيات
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  71130: عـدد القضية 
  2008أكتوبر 30: تاريخ القرار 

  وزيعشركة فارماكو للت: األطراف 
ضد  

  أ.وشركة أفنتيس فرما أس شركة سانوفي أفنتيس فارما تونس

  .سوق التزود باجلملة باألدوية الصيدلية :    القطاع
ة  :  ةموضوع القضياستغالل مفرط ملركز هيمنة اقتصادي.  

  .الدعوى أصالرفض  :    ةالقضيمآل 
وضعية هيمنة اقتصادية، رفض البيع، اشتراط الدفع   :المصطلحات المفاتيح

  .باحلاضر، ظروف موضوعية، حصة سوقية، مصاحل مشروعة
  

  :المبادئ 
استقر عمل الس على اعتبار أنّ وجود مؤسسة اقتصادية يف مركز  - 1

من قانون املنافسة واألسعار  5هيمنة ال يؤول بذاته إىل إدانتها على معىن الفصل 
إالّ مىت اقترن ذلك املركز بإفراط يف استغالله مبا يؤثّر على حرية املنافسة ضمن 

  .السوق املعنية
2 - جارية اليت طاملا دفع نائب املدر ظروف العالقة التعى عليهما بأنّ تغي

تربطهما باملدعية مرده ظروف موضوعية فإنه يتعين التثبت يف تلك الظّروف ومىت 
ثبت كوا مربرة وراجعة إىل أسباب ذات صلة بالوضعية املالية للمدعية فإنه ال 

ها أيا كان مركزمها وجه ملؤاخذة املدعى عليهما عن فرض شروط جديدة علي
  .بالسوق املرجعية
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طاملا ثبت أنّ الوضعية املالية احلرجة للمدعية وعجزها عن اإليفاء  - 3
بتعهداا املالية إزاء املزودين هي اليت حتمت على املدعى عليهما إلزامها بالدفع 

عى عليهما من السه ال حاجة ملزيد اخلوض يف مركز املدة باحلاضر، فإنوق املرجعي
راء أو البحث فيما إذا كانا يف وضعية هيمنة اقتصادية، كما أنه ال طائل من و

عية حياهلما ألنّ البحث يف مدى توفّر عناصر التة االقتصادية يف جانب املدبعي
األمر سيؤول يف كلّ األحوال إىل رفض الدعوى النتفاء التعسف يف قطع العالقة 

  .التجارية
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  71145عـدد القضية 
  2008 أكتوبر 30: تاريخ القرار 

  " تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت : األطراف 
ضد  

  شركة تونس لإلتصاالت

  .سوق خدمات االتصال عرب اهلاتف الرقمي اجلوال :    القطاع
  .إعادة البيع باخلسارة يف إطار عرض جتاري  :  موضوع القضية

  .رفض الدعوى أصال :    القضيةمآل 
اختصاص، قطاع االتصاالت، تنازع القوانني يف الزمن،   : المصطلحات المفاتيح

هيئة تعديلية قطاعية، اهليئة الوطنية لالتصاالت، عرض جتاري، إعادة البيع 
باخلسارة، خمالفة اقتصادية، سوق مرجعية، مفهوم االستبدال، حاجز عند 

  . ز هيمنةالدخول، مرك
  

  :المبادئ 
لئن كان من املسلّم به أنّ القاعدة املعمول ا عند فض اشكاالت تنازع  - 1

ص نص اخلاص مىت تضاربت أحكامه مع النالقوانني تقتضي أن يغلّب تطبيق ال
العام، إال أن حسن تطبيق تلك القاعدة يتوقّف على ضبط اال الذي يتعين النظر 

صوص القانونية املراد ترجيح إحداها الطبيعة العامة أو اخلاصة للنىل من خالله إ
  .على األخرى

جملس املنافسة حني ميارس اختصاصه املضبوط له بقانون املنافسة إنّ  -2
واألسعار ال ميد رقابته على واقع النشاط ضمن قطاعات اقتصادية كيفما اتفق 

ل إنه يلتزم عند نظره املة فيها، بوأيا كانت األفعال الصادرة عن املؤسسات الع
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صرفات باحليف تلك التالذي تؤثر من خالله على حر ية املنافسة ومىت مل يثبت د
  .ذلك األثر فإنّ الس ال خيتص ا ويرجع أمرها إىل احملاكم واهليئات ذات النظر

لسنة  1ة اإلتصاالت الصادرة مبقتضى القانون عدد حىت باإلقتصار على جملّ -3
لسنة  1مة بالقانون عددمو املنقحة واملت 2001جانفي  15املؤرخ يف  2001
معن يف نصوصها أنها تفإنه ال يثبت من ال 2008جانفي  8املؤرخ يف  2008

رة على قطاع ملمارسات املخلّة باملنافسة املؤثّتسند اختصاص النظر يف ا
  .اإلتصاالت إىل اهليئة الوطنية لإلتصاالت

صاالت خمتصة بالنظر يف املمارسات غ القول بأنّ اهليئة الوطنية لإلتيسو ال -4
صاالت مل اجع إليها بالنظر، واحلال أنّ جملّة اإلتاملخلّة باملنافسة يف القطاع الر

تعدادها وال تعريفها، كما مل ن أي إشارة إىل تلك املمارسات ال من حيث متتض
وهو . من قانون املنافسة واألسعار 5إىل الفصل ة املذكورة أي إحالة تتضمن الّ

صاالت من ضمن اجلهات اليت خيول هلا قانون اهليئة الوطنية لإلتما يتدعم بكون 
مكانية رفع الدعاوى إىل جملس املنافسة بوصفه هيئة تعديلية إاملنافسة واألسعار 

ن القطاع قطاعية خبصوص املمارسات املخلّة باملنافسة اليت يتم اقترافها ضم
  .الراجع إليها بالنظر

استقر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أنّ املخالفات اإلقتصادية وإن  -5
كانت خترج عن دائرة نظره إذا كان أثرها مقتصرا على حد اإلضرار بأطراف 
النزاع، إال أنها ميكن أن تشكّل يف اآلن ذاته ممارسات خملّة باملنافسة ومن مثّة 

ضمن صميم اختصاصه، و ذلك كلّما نتج عنها مساس بآليات السوق أو تدخل 
توازا أو ثبت أنّ هلا تأثريا على حرية املنافسة فيها، وهو أمر يتحقّق عندما 

وق سقتصادية على الإتصدر تلك املخالفات عن طرف يكون يف مركز هيمنة 
  .املرجعية
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ال بأمهية احلواجز عند اجلو تتميز سوق اإلتصاالت عرب اهلاتف الرقمي -6
خول إليها، ذلك أنه ال ميكن تأمني هذه اخلدمات إال من قبل املتحصلني على دال

إجازة ختول للمنتفع ا حق إقامة وتشغيل شبكة اإلتصال، هذا فضال عن أمهية 
  .اإلستثمارات املتعلّقة بإقامة وتشغيل و بصيانة  الشبكة

قمي اجلوال هي سوق يتقامسها مشغالن راهلاتف السوق اإلتصاالت عرب  -  7
ال تتوفّر ألحد منهما  القدرة على التحكّم  بصفة مطلقة يف آليات السوق، إذ 

ية رتتأثر حصة كلّ منهما مبا يصدر من تصرف عن الطّرف املقابل مبا حيد من ح
 عا لذلك فإنّكليهما يف حتديد سياسته التجارية مبعزل عن الطّرف املقابل، و تب

ةكال الطّرفني ال يتمتوق املعنييمنة على الس عان.  
استقر  عمل جملس املنافسة  على اعتبار أنّ وجود مؤسسة اقتصادية يف  - 8

مركز هيمنة على السوق ال يتحقّق إالّ مىت كانت املؤسسة متتلك قدرا من القوة 
نفردة دون اخلضوع إىل اإلقتصادية اليت متنحها إستقاللية التصرف وفقا إلرادا امل

ا يف قطاضغوطات السنوق ومتطلّباع معي.  
طاملا تبين من دراسة حصص السوق املرجعية أنّ املدعى عليها ال توجد  -9 
ظر يف املخالفة اإلقتصادية املنسوبة إليها مركز هيمنة، فإنّ ذلك يغين عن النيف 

طاملا أنّ تلك املخالفة على فرض ثبوا ال ميكن أن ترقى إىل مرتلة  املمارسة 
  .من قانون املنافسة و األسعار 5 الفصل املخلّة باملنافسة على معىن
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  71149: عـدد القضية 
  2008نوفمبر 27: تاريخ القرار 

" BRAINSTORM"شركة برينستورم : األطراف 
 ضد

  "INTERNET SOFT"شركة إنترنت سوفت 

       . سوق إجناز وتصميم مواقع الواب  :    القطاع
  جمانية وممارسة البيع املشروطخلق مواقع واب بصفة   :  موضوع القضية

  .رفض الدعوى أصال  :    مآل القضية
مواقع واب، بيع مشروط، خمالفة اقتصادية، منافسة غري   :المصطلحات المفاتيح 

  .نزيهة، انتفاء وضعية اهليمنة، عدم اختصاص الس
  

  :المبادئ 
املخالفات شروط يعدان من ضمن تقدمي خدمات بصفة جمانية والبيع امل - 1

 1991جويلية  22املؤرخ يف  1991لسنة  64قتصادية على معىن القانون عدد اإل
  .واملتعلّق باملنافسة واألسعار

قتصادية وحاالت املنافسة غري النزيهة بأنواعها وإن إنّ املخالفات اإل -2
كانت خترج عن اختصاص جملس املنافسة إالّ أنّ فقه قضائه قد استقر على اعتبار 

نها ميكن أن تشكّل يف اآلن ذاته ممارسات خملّة باملنافسة يف احلاالت اليت يثبت أ
فيها أنّ تلك األعمال قد أثّرت على التوازن العام للسوق أو كان من شأا عرقلة 

  .آلياته بكيفية تنال من حرية املنافسة يف القطاع املعين باألمر
جيعل املمارسات املنسوبة  عدم وجود املدعى عليها يف مركز هيمنة -3

إليها وبقطع النظر عن ثبوا وعن طبيعتها عدمية التأثري على حرية املنافسة 
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بالسوق املرجعية املعنية برتاع احلال حبيث أنها ال ترقى إىل مرتلة املمارسات 
املخلّة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار األمر الذي 

.عين معه رفض الدعوى أصاليت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



225

  71150: عـدد القضية 
   2008نوفمبر 27: تاريخ القرار 

  " CRESUS"شركة كريسيس : األطراف 
ضد  
  "INTERNET SOFT"شركة إنترنت سوفت 

       . سوق إجناز وتصميم مواقع الواب  :    القطاع
  وممارسة البيع املشروطخلق مواقع واب بصفة جمانية   :  موضوع القضية

  .رفض الدعوى أصال :    مآل القضية
قتصادية، منافسة غري إمواقع واب، بيع مشروط، خمالفة   : المصطلحات المفاتيح

  .ختصاص السإنزيهة، انتفاء وضعية اهليمنة، عدم 
  

  :المبادئ 
تقدمي خدمات بصفة جمانية والبيع املشروط يعدان من ضمن املخالفات  -1
 1991جويلية  22املؤرخ يف  1991لسنة  64قتصادية على معىن القانون عدد اإل

  .واملتعلّق باملنافسة واألسعار
قتصادية وحاالت املنافسة غري النزيهة بأنواعها وإن كانت إنّ املخالفات اإل -2

خترج عن اختصاص جملس املنافسة إالّ أنّ فقه قضائه قد استقر على اعتبار أنها 
أن تشكّل يف اآلن ذاته ممارسات خملّة باملنافسة يف احلاالت اليت يثبت فيها ميكن 

أنّ تلك األعمال قد أثّرت على التوازن العام للسوق أو كان من شأا عرقلة 
  .آلياته بكيفية تنال من حرية املنافسة يف القطاع املعين باألمر

عدم وجود املدعى عليها يف مركز هيمنة جيعل املمارسات املنسوبة إليها  -3
وبقطع النظر عن ثبوا وعن طبيعتها عدمية التأثري على حرية املنافسة بالسوق 
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املرجعية املعنية برتاع احلال حبيث أنها ال ترقى إىل مرتلة املمارسات املخلّة 
قانون املنافسة واألسعار األمر الذي يتعين باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من 

.معه رفض الدعوى أصال
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  71151: عـدد القضية 
  2008نوفمبر 27: تاريخ القرار 

  "تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت : األطراف 
ضد  

  شركة تونس لإلتصاالت

   .خدمات االتصال عرب اهلاتف الريفي :      القطاع
استعمال خصائص اهلاتف القار بالنسبة خلدمات اهلاتف  :  موضوع القضية

  .الريفي
  .رفض الدعوى أصال :           مآل القضية

إفراط يف استغالل وضعية هيمنة اقتصادية ، تطبيق أسعار   :المصطلحات المفاتيح 
  .مفرطة االخنفاض، اختصاص

  
  :المبادئ 

أنّ القاعدة املعمول ا عند فض اشكاالت تنازع لئن كان من املسلّم به  -1
 ،القوانني تقتضي أن يغلّب تطبيق النص اخلاص مىت تضاربت أحكامه مع النص العام
إال أن حسن تطبيق تلك القاعدة يتوقّف على ضبط اال الذي يتعين النظر من خالله 

  .يح إحداها على األخرىإىل الطبيعة العامة أو اخلاصة للنصوص القانونية املراد ترج
جملس املنافسة حني ميارس اختصاصه املضبوط له بقانون املنافسة واألسعار إنّ  - 2

ال ميد رقابته على واقع النشاط ضمن قطاعات اقتصادية كيفما اتفق وأيا كانت 
األفعال الصادرة عن املؤسسات العاملة فيها، بل إنه يلتزم عند نظره يف تلك 

باحلفات التصرالذي تؤثر من خالله على حر ية املنافسة ومىت مل يثبت ذلك األثر د
  .فإنّ الس ال خيتص ا ويرجع أمرها إىل احملاكم واهليئات ذات النظر
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لسنة  1ة اإلتصاالت الصادرة مبقتضى القانون عدد حىت باإلقتصار على جملّ -3
 2008لسنة  1القانون عددو املنقحة واملتممة ب 2001جانفي  15املؤرخ يف  2001

فإنه ال يثبت من التمعن يف نصوصها أنها تسند اختصاص  2008جانفي  8املؤرخ يف 
النظر يف املمارسات املخلّة باملنافسة املؤثرة على قطاع اإلتصاالت إىل اهليئة الوطنية 

  .لإلتصاالت
املمارسات  ال يسوغ القول بأنّ اهليئة الوطنية لإلتصاالت خمتصة بالنظر يف -4

ن احلال أنّ جملة اإلتصاالت مل تتضماملخلّة باملنافسة يف القطاع الراجع إليها بالنظر، و
أي إشارة إىل تلك املمارسات ال من حيث تعدادها وال تعريفها، كما مل تتضمن 

وهو ما يتدعم . من قانون املنافسة واألسعار 5الة املذكورة أي إحالة إىل الفصل 
ا قانون املنافسة ئة الوطنية لإلتصاالت من ضمن اجلهات اليت خيول هلاهليبكون 

مكانية رفع الدعاوى إىل جملس املنافسة بوصفه هيئة تعديلية قطاعية واألسعار إ
خبصوص املمارسات املخلّة باملنافسة اليت يتم اقترافها ضمن القطاع الراجع إليها 

  .بالنظر
5 - جوع إىل خدمة اإلتن بالريتبيها تقوم على اعتماد صال عرب اهلاتف الريفي أن

تقنية متكّن من تلقي و إجراء مكاملات هاتفية داخل نطاق جغرايف حمدود باإلعتماد 
  .على جهاز طريف جوال

6 - عية ال متلك القدرة على توفري نفس اخلدمة بأسعار مماثلة ال جدال يف أنّ املد
قمي اجلوال، كما أنّ احتكار اتف الرنشاطها على سوق خدمات اهل نظرا القتصار

املدعى عليها لشبكة اهلاتف القار مكّنها من اإلستئثار بنظام الفوترة  املتعلّق خبدمات 
امتيازا مل يكن مثرة لتفوقها على املدعية يف اال الذي  اهلاتف القار وأتاح هلا بالتايل

  . تنشطان فيه معا
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أنّ هلا أبعادا اجتماعية " املويب ريف"ات يتبين بالتمعن يف طبيعة خدم -7
 نافسيزاع على أساس دعم املوقع التجاذب بني طريف النا جماال للتة تسبق كووتنموي
ألي منهما أو رفع حصته على حساب اآلخر، ضرورة أنّ اهلدف من وراء استحداثها 

املناطق اليت يستحيل أو هو خدمة شرحية اجتماعية معينة من املواطنني القاطنني ببعض 
  .يصعب فيها إيصال خدمات اإلتصال عرب اهلاتف القار

مع اعتماد نظام الترقيم " املويب ريف" ليس اهلدف من عرض خدمة  -8
والفوترة املعمول ما خبصوص شبكة اهلاتف اجلوال إنشاء امتياز لفائدة شركة 

تسكن يف بعض املناطق النائية  اتصاالت تونس بقدر ما يهدف إىل إعطاء امتياز لفئات
  . وذلك تنفيذا لسياسة احلكومة القائمة على مراعاة بعض اجلوانب االجتماعية
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  71131: عـدد القضية 
  2008ديسمبر 31: تاريخ القرار 

  "سوكوبات"جارية للبناء الشركة الت: األطراف 
 شركة إسمنت بنزرتضد  

  . إنتاج ونقل وتوزيع اإلمسنت :    القطاع
  .ممارسات متييزية ذات تأثري على حرية املنافسة  :  موضوع القضية

  . رفض الدعوى أصال:            مآل القضية
تبعية اقتصادية، خدمات نقل اإلمسنت، حلول بديلة   : المصطلحات المفاتيح

   .للتزود، هيمنة اقتصادية
  

  :المبادئ 
دأب جملس املنافسة على إعتبار أنّ اإلفراط يف إستغالل وضعية تبعية  -1

إقتصادية يقتضي النظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعية 
  .اإلقتصادية و اإلفراط يف إستغالهلا

تتشكّل التبعية اإلقتصادية من حتالف عناصر ينشأ عن إجتماعها وضع  - 2 
مرتلة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على نشاطه و ما جينيه  التاجر يف

معة اليت حتضى ا عالمة املزود و أمهية و تتمثّل هذه العناصر يف الس. باحمن أر
نصيبها يف السوق و يف مدى تأثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزع أو 

مبواد أو خدمات مشاة من أي جهة أخرى املؤسسة احلريفة و صعوبة التزود 
ذلك سلوك الت ة ضرورة أنّ على أن ال يكون مرداجر نفسه أو سياسته التجاري

  .التبعية تعبر عن حالة خضوع مفروضة و ليست وليدة إختيار إرادي
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لّ ما ثبت من توفّر حلول بديلة كانت تكفل للمدعية مصادر أخرى ظيف  - 3
مسنت فإنه ال جمال ألن تتمسك بوجودها يف حالة تبعية إقتصادية للتزود مبادة اإل

  .إزاء املدعية و هو ما يغين عن البحث يف صور اإلفراط
إستقر فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار أنّ وجود مؤسسة إقتصادية يف  - 4

 مركز هيمنة على السوق ال يتحقّق إالّ مىت كانت املؤسسة قادرة على فرض
شروطها  والتحكّم يف آليات السوق والتأثري على وضعية املتعاملني فيه وذلك 
حبكم أمهية نصيبها منها أو تفوقها التكنولوجي أو أسلوا التجاري أو مواردها 

  .املالية أو متركزها اجلغرايف
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   71135: عدد القضية
  2008ديسمبر  31: تاريخ القرار

جديد السمعيات والبصريات الثقافية واالتصالية  فوروم: األطراف
  »فناك«

 ضد  
  .Editions GRÜND S.A» منشورات قروند«شركة 

  .صفقة عمومية للتزود بالكتب :    القطاع
  .امتناع عن التزويد بكتب الزمة يف إطار صفقة عمومية :  موضوع القضية

  . اعتبار املمارسات املدعى ا خملّة باملنافسة واألمر بالكف عنها :     مآل القضية
امتناع عن التزويد، صفقة عمومية، دور تكييف الوقائع   :المصطلحات المفاتيح

تنقييب، نظام عام اقتصادي، حقوق الناشر، تبعية اقتصادية، حلول بديلة للتزود، 
  .إفراط

  
  :المبادئ 

ميلك جملس املنافسة ومبقتضى دوره التنقيـيب وبوصفه قواما على النظام  -1
العام االقتصادي ومسؤوال على صيانة آليات السوق، سلطة تكييف األفعال املعروضة 
على نظره والتثبت من مدى اندراجها ضمن أصناف املمارسات املخلّة باملنافسة 

  .سة واألسعارمن قانون املناف 5املنصوص عليها بالفصل 
قتصادية وإن كان يقتضي تالزم عناصر أربعة هي إنّ ثبوت حالة التبعية اإل -2

يل رقم املعامالت شهرة عالمة املزود وأمهية نصيبه بالسوق وحجم حصته ضمن إمجا
اجع إىل التبعية الرد هذا األخري، إالّ أن تقدير حالة التاجر وانعدام البدائل عند تزو
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دية ميكن أن يراعي أيضا صورا خمصوصة وأوضاعا معينة مثلما هو الشأن يف االقتصا
  .وضعية احلال

بإعراضها عن إمتام ما اتفقت عليه مع املدعية تكون دار النشر قد نالت من  -3
 املدعية وفرضت عليها حالة اإلذعان إىل األمر الواقع ،وبذلك أضحت حرية اختيار

تشكو حالة تبعية تامة إزاء مزودا حبيث انعدمت لديها حلول بديلة القتناء  العارضة
ما حتتاجه من العناوين موضوع الصفقة العمومية اليت فازت ا مما تسبب يف تعطيل 

  .إجراءات تنفيذها إىل غاية إبطاهلا متاما
لطلبية ستجابة لنشر الفرنسية املتعلّق بعدم اإلبالرجوع إىل قرار دار ا -4

وبغض النظر عما تذرعت به من أسباب وتربيرات العارضة ورفض البيع لفائدا 
تتعلّق خاصة بالضمانات املتعين توفريها خلالص مثن الكتب واملؤلّفات اليت تنوي 

سلوك املطلوبة الرامي إىل فرض هيمنتها على املدعية  اقتناءها، فإنه يكشف عن
  . ومن ورائها الصفقة العمومية برمتهاوإخضاعها إىل سلطاا 
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   71141: عدد القضية
  2008ديسمبر  31: تاريخ القرار
  فتحي بوعتور : األطراف

 ضد  
  "جاس"ركة العامة لإللكترونيك شال

  .توزيع آالت النسخ وأجهزة الفاكس :القطاع
التجارية دون سبب فرض شروط جتارية جمحفة وقطع العالقة  :موضوع القضية

موضوعي.  
  . إقرار وجود املمارسات املخلّة باملنافسة واألمر بالكف عنها :مآل القضية

مزود حصري، شروط جتارية جمحفة، قطع تعسفي للعالقة  :المصطلحات المفاتيح
  .التجارية، إفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية، اتصال القضاء

  
  :المبادئ 

دأب جملس املنافسة على اعتبار أنّ اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية  -1
اقتصادية يقتضي النظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعية 

  .اإلقٌتصادية واإلفراط يف استغالهلا
التبعية اإلقتصادية هي حالة تتشكّل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها  -2

نشاطه وما وضع التاجر يف مرتلة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على 
ضى ا عالمة املزود معة اليت حتو تتمثّل هذه العناصر يف الس. جينيه من أرباح

ثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر أمهية نصيبها من السوق و يف مدى تأو
املوزع أو املؤسسة احلريفة و صعوبة التزود مبواد أو خدمات مشاة من أي جهة 
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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

أنّ اجتماع عنصري التبعية من جهة و اإلفراط يف استغالهلا جيوز القول ب -3
إىل ترمي بصنيعهاكانتإنماعليهااملدعىأنّمن جهة أخرى قد حتقّق حبكم

يف تعاطي بيوعات املتمثّلةمشيئتهاإىللإلنصياعاملوزعا علىفرض إراد
مثلبينهما ويتضمنيربطعقدمشروطة بتحقيق رقم معامالت حمدد يف غياب

  .تبعية إقتصاديةوضعيةيفإزاءهاوجود املدعيذلكيفاإللتزامات، مستغلةتلك
إنّ الدفع الذّي أثارته املدعى عليها و املأخوذ من متسكها بقرينة اتصال  -4

القضاء  على إثر صدور احلكم االبتدائي يف املادة التجارية يف القضية عدد 
ال ميكن أن يعتد به يف قضية احلال ضرورة أنه ال يوجد مبلف القضية ما  22873

يفيد بأنّ احلكم التجاري احملتج به قد أضحى ائيا ، فضال عن عدم اتحاد 
 العارضاملوضوع بني القضية املشار إليها و قضية احلال املتعلّقة مبا يرمي به 

باملنافسة و هي مسألة ينفرد هذا الس  املدعى عليها من إتيان ممارسات خملّة
  .من قانون املنافسة و األسعار) جديد( 9بالنظر فيها طبقا للفصل 
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   71147: عدد القضية
  2008ديسمبر  31: تاريخ القرار

  CIMEF» سيماف«شركة : األطراف
 ضد  

  CANON FRANCE» كانون فرنسا«شركة 
  

  .توزيع آالت النسخ :    القطاع
  .قتصاديةإفراط يف استغالل وضعية تبعية إ :  القضية موضوع

   .رفض الدعوى شكال :    مآل القضية
التقاضي، وسائل اإلثبات األولية، إجراء قاطع، نظام  آجال :المصطلحات المفاتيح

اقتصادي عام.    

  :المبادئ 
  .تلقائياآجال التقاضي م النظام العام ويتعين على الس إثارا ولو  -1
رور الزمن هو اعتبارا إىل أنّ الغرض من إقرار سقوط حق القيام مب -2
ندثار وسائل اإلثبات واستقرار األوضاع القانونية فإنّ ذلك حييل إىل إتفادي 

رتكبتها املدعى عليها الثّالث حبق إالتثبت من مدى وجود ممارسات كانت قد 
عت هذه األخرية من إثارا لدى الس املدعية مث البحث يف األسباب اليت من

  .حال وقوعها وقبل مضي املدة اليت حيددها هلا القانون للقيام بدعواها أمامه
طاملا وأنّ الطّبيعة القانونية للممارسات املنسوبة إىل املدعية يف القضايا  -3

اليت متّ نشرها أثناء أجل الثّالث سنوات تدرجها ضمن ممارسات اإلخالل 
لتزامات التعاقدية، واملختلفة متاما عن املمارسات املخلّة باملنافسة اليت تكون باال
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 ظام العامع من طرف جملس املنافسة دون غريه من أجل محاية النموضوع تتب
 تأثري لقطع آجال سقوط حق االقتصادي، فإنّ ذلك يرتع عن تلك اإلجراءات أي

  .من قانون املنافسة واألسعار 11التتبع الواردة بالفصل 
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   71148: عدد القضية
  2008ديسمبر  31: تاريخ القرار 

غرفة عدول اإلشهاد بدائرة قضاء محكمة االستئناف : األطراف
بصفاقس
 ضد  

 ولة في حقولة "المكلّف العام بنزاعات الدوزارة أمالك الد
  "والشؤون العقارية

  .جلّ العقّاريسالعقود اخلاضعة للترسيم بالحترير  :    القطاع
منافسة غري متكافئة مع سلك حمرري العقود بإدارات  :  موضوع القضية

  .العقّارية امللكية
  رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :    مآل القضية

حمررو العقود بإدارات امللكية العقّارية، معاليم مفرطة  :المصطلحات المفاتيح
حترير العقود والكتائب بأنواعها، نشاط يبتغي الصاحل العام، االخنفاض، نشاط 

أعمال قانونية، مبدأ عام للقانون، مراجعة فصول من جملّة احلقوق العينية، عدم 
  .اختصاص الس

  :المبادئ 
نشاط حترير الكتائب والعقود بأنواعها هو نشاط تنافسي أساسه إسداء  - 1 

لقاء مقابل مايل، غري أنه وفيما يتعلّق بالعقود املتعلّقة اخلدمات املعنية إىل طالبيها 
بالعقارات املسجلة فإن غاية املشرع من إقرار معاليم خمفّضة يف حال اإلستعانة 
مبحرري العقود التابعني إلدارات امللكية العقارية تكمن يف احلد من ظاهرة مجود 

الصنف مرتلة النشاط الذي  الرسوم العقّارية األمر الذي يسوغ معه ترتيل هذا
  .يبتغي الصاحل العام
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خيضع النشاط الذي يتوالّه عدول اإلشهاد إىل مبدإ املنافسة بينهم وبني سائر  -2
من أناط م القانون القيام بتحرير أصناف من الكتائب والعقود، حتى وإن 

قه عدل املتعلّق بتنظيم مهنة عدول اإلشهاد أن األجر الذي يستح القانون تضمن
اإلشهاد يضبط وفق تعريفة حتدد  بقرار مشترك من وزيري العدل واملالية، ذلك 
أن هذا القرار األخري يقتصر على ضبط سقف يتم حتديده طبقا لنسبة مائوية من 
قيمة موضوع الكتب دون أن مينع ذلك عدول اإلشهاد من ضبط مقدار أتعام 

  .يف مستوى أقلّ من ذلك السقف
3-  لس على اعتبار أن دوره وإن كان يتعلّق مبراقبة االحترام استقرعمل هذا ا

الالّزم ملبادئ املنافسة، إالّ أنه يقتصر على املمارسات املخلّة باملنافسة مىت صدرت 
عن املؤسسات اإلقتصادية جبميع أصنافها، دون أن ميتد إىل النظر يف األعمال 

ة من نصوص تشريعية ومقررات إدارية حىت القانونية الصادرة عن السلط العمومي
وإن تبين تنكبها عن مبدإ املنافسة الذي يرقى يف القانون التونسي إىل مرتلة املبدإ 

  .العام للقانون
لسنة  84أن ما ترمي إليه العارضة هو إلتماس مراجعة القانون عدد  طاملا تبين -4

واملنقح لبعض فصول جملّة احلقوق العينية، فإن  1992أوت  06املؤرخ يف  1992
ذلك الطلب خيرج عن مرجع النظر القضائي لس املنافسة األمر الذي يتعين معه 

  .رفض الدعوى لعدم االختصاص
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   71152: عدد القضية
  2008ديسمبر  31: تاريخ القرار

  "تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت : األطراف
 ضد  

  شركة تونس لإلتصاالت

  .خدمات االتصال عرب اهلاتف اجلوال :    القطاع
  .عروض جتارية خملّة باملنافسة :  موضوع القضية

    .قبول مطلب التخلّي عن الدعوى :    مآل القضية
طرح القضية، إجراءات، ختلّ عن الدعوى، إمكانية  :المصطلحات المفاتيح

   .مواصلة النظر يف القضية
  :المبادئ 

أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ املبادئ العامة لإلجراءات تقر أنّ  -1
خلي عن الدعوى جيب أن يتوفّر فيه عنصران أساسيان ومها الوضوح تال

  .هاجتميكن إستنال والصراحة وأنه  
أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ تقدمي مطلب يف التخلي عن الدعوى  -2
الس الذي ميكنه مواصلة النظر يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات  ال يقيد

  .تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة
نّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات أ طاملا -3

خملّة باملنافسة بالسوق املعنية بالنزاع فإنه جيوز القضاء بقبول مطلب التخلّي عن 
عوىالد.  
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  81159:عدد القضية
  2008ديسمبر  31: تاريخ القرار

  وزير التجارة والصناعات التقليدية: األطراف
 ضد  

  العزوزي بن الطيب السويلمي ومن معه

  .تزويد املؤسسات العمومية باللّحوم احلمراء :    القطاع
صفقة عمومية عروض تغطية و تطبيق أسعار مفرطة  :  موضوع القضية

  . االخنفاض
  .ثبوت املمارسات املخلّة باملنافسة وتوجيه أمر بالكف عنها :         مآل القضية

أسعار مفرطة االخنفاض، مشتري عمومي، طلب عروض،  :المصطلحات المفاتيح
ة املنافسني، مبدأ املساواة بني العارضني، الشفافية، تقاسم األسواق، إزاح

استمرارية املرفق العام، اتفاق على تقدمي عروض جماملة، تضليل املشتري 
  .العمومي، افراط يف استغالل مركز هيمنة اقتصادية

  :المبادئ 

ر عليهم من قبيل أعمال البحث حريإستدعاء األطراف والتتعترب عملية  -1
حقيق القاطعة آلجال سقوط الدا من تاريخ عوى الّيت والتيقع احتساب سريا

  .آخر تدخل لإلدارة
مسؤولية احلفاظ على سرية العروض تقع على املشتري العمومي،  -2

ضرورة أنّ إطّالع أحد املزودين على عدد وهوية العارضني يف صفقة عمومية 
واة ميثّل إخالال باملبادئ األساسية يف مادة الصفقات العمومية وأساسا مبدأ املسا

بني العارضني، ومبدأ الشفافية، وهو ما من شأنه أن ينعكس بصفة مباشرة على 
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املنافسة وخيلّ ا، ذلك أنّ املنافسة الشريفة تقتضي أن ال يتمتع أحد العارضني 
مبعلومات يقع حجبها عن غريه، كما أنّ إفشاء تلك املعلومات من شأنه أن 

ملخلّة باملنافسة بغرض تقاسم السوق فيما يسهل جلوء العارضني إىل اإلتفاقات ا
  .بينهم وفرض أسعارهم على املشتري العمومي

األسعار يقترن  حريةمبدأ  أنّفقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار  دأب -3
وق، وازن العام للستية املنافسة التي تفرض ضمان الحر احترامرورة بقاعدة ضبال

يف إطار طلبات التالعب باألسعار املقدمة إىل  التصدياألمر الذّي يستوجب 
فقات العموميةالعروض مبناسبة الص.  

إستقر فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار أنّ األسعار مفرطة االخنفاض  -4
عر احلقيقي الذي جيب أن يشتمل ر اليت ال تنعكس فيها مقومات السهي األسعا

على الكلفة القاررة والكلفة املتغيا أن تؤول إىل ة وهامش الربح واليت من شأ
وقإزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف الس.  

ال تقف اإلنعكاسات اإلقتصادية للممارسات املخلّة باملنافسة عند  -5
وق، بل نافسني وإقصائهم وحرمام من الدخول إىل السحدود اإلضرار بامل

العمومي الذي يتحمل هو اآلخر تبعات  ار باملشتريتتعدى ذلك إىل اإلضر
األسعار املنخفضة اليت يقدمها املزود، ضرورة أنّ هذا األخري يسعى يف الغالب إىل 
تفادي اخلسائر يف مرحلة تنفيذ الصفقة، مستغالّ يف ذلك إلتزام املشتري العمومي 

ك أن يلجأ املزود ومن صور ذل. بضمان إستمرارية املرفق العمومي الذي يسيره
خالل مرحلة تنفيذ الصفقة إىل سبل ملتوية متكّنه من تقدمي منتوج ال يتطابق مع 

  .املواصفات املتفق عليها، سواء من حيث اجلودة أو من حيث التالعب بالكميات
استقر عمل جملس املنافسة على اعتبار أنّ اإلتفاقات املخلّة باملنافسة  -6

هي اليت يكون موضوعها خمالفا لقواعد املنافسة أو اليت تؤدي إىل تعطيل آليات 
السوق والتأثري على حرية املنافسة فيها، وذلك بقطع النظر عن توفّر عنصر النية 
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في املذنب من املؤاخذة على إقترافه ملمارسات من عدمه، إذ أنّ إنعدام النية ال يع
خملّة باملنافسة، دون أن حيول ذلك من أخذ العنصر املذكور بعني االعتبار عند 

  . تقدير حجم العقوبة ودرجتها
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أيعدد الر: 72205

2008فيفري  14 : اريخالت

روط اخلاص باختبار شاس الرمشروع قرار يتعلّق باملصادقة على ك :  الموضوع
  .غط ومنشآت نقل الغاز القابل لإلحتراق عرب األنانيبضاآلالت ذات ال

  .غطضاإلختبارات اهليدرولية على اآلالت ذات ال :اخلدمات:  القطاع
، اآلالت حتت ضغط البخار، اآلالت حتت ضغط الغاز : المصطلحات المفاتيح

، يدرويل اهلختبار اإلمنشآت نقل الغاز القابل لإلحتراق عرب األنابيب، 
  .الالإتالفيةختبارات اإل

بادئـمـال

يعترب إلغاء التراخيص اإلدارية اخلاصة بطلـب إجـراء اإلختبـارات    .1
اهليدرولية متشيا يهدف إىل تبسيط اإلجـراءات اإلداريـة وإىل إلغـاء    
املراقبة اإلدارية املسبقة املعمول ا يف جمال السالمة الصناعية، مما مـن  
شأنه أن ينجر عنه تشريك الصناعيني واملوردين ومالكي التجهيـزات  

وذلك اعتبارا وأنهم مدعوون . ذات الضغط يف تأمني السالمة الصناعية
ـ    ل مبقتضى هذا التنقيح إىل التأكّد من سالمة هـذه التجهيـزات قب

.إخضاعها إىل اإلختبار
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غط، على املستوى الوطين، ألصـناف  ضجهيزات ذات التإنّ خضوع ال.2
أخرى من اإلختبارات غري اهليدرولية كاإلختبارات االإتالفيـة جيعـل   
النصوص القانونية اخلاصة باإلختبارات على التجهيزات ذات الضـغط  

بعا لذلك فإنه كان غري مواكبة ملا هو معمول به واقعيا يف هذا اال وت
ـ اس الرمشروع ك نمن األجدى، قبل التفكري يف س ـ ش اهن، رروط ال

غـيريات الـيت   تمراجعة تلك النصوص القانونية وذلك على ضـوء ال 
ـ ضيشهدها جمال اختبار التجهيزات ذات ال م اإلقتصـار  تغط حىت ال ي

ـ على تقنني صنف من اإلختبارات دون آخر و حىت تتج ب اجلهـة  ن
  .درة لكراس الشروط اإلضطرار إىل مراجعته مبجرد صدورهاملص

إنّ استبدال التراخيص بكراس شروط يضبط كيفية تقـدمي طلبـات    .3
إجراء االختبارات هو إجراء غري ذي موضوع فاألحرى استبدال هذه 

جملـس   التراخيص بتراتيب إدارية أخرى غري آلية كراس الشروط ألن
أنّ " 2006سبتمرب  14الصادر بتاريخ  62126املنافسة أقر يف رأيه عدد 

كراسات الشروط ال خترج عن كوا شكال من أشكال تنظيم مباشرة 
  ".األنشطة االقتصادية
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72207:أيرعدد ال

2008فيفري  14 : اريختال

مشترك يتعلّق باملصادقة على كراس الشروط اخلاص مشروع قرار  :  الموضوع
البناء وخيوط اآلالت وبإحداث جلنة مكلّفة مبتابعة عمليـات  بتنظيم توريد حديد 

  .التوريد ومراقبتها
  .حديد البناء وخيوط اآلالت:وزيعتجتارة ال :  القطاع

سوق حديد البناء وخيوط  -خيوط اآلالت -حديد البناء :المصطلحات المفاتيح
  .اآلالت

بادئـالم

على ترخيص مسبق قبـل   إن اإلجراءات اإلدارية اليت جترب املورد احلصول.1
الشروع يف إجناز عملية التوريد تتعارض متاما مع مبدإ حرية التوريد الذي 

.أقره قانون التجارة اخلارجية

إذا كان اهلدف املنشود من كراس الشروط فرض املراقبة الفنية اآللية على .2
ضرورية، فإنـه  مواد معينة ضمانا ملقاييس السالمة ومطابقة املعايري الفنية ال

من األجدى إدخال تنقيح على قرار وزير اإلقتصاد الوطين املتعلّق بقائمات 
املنتوجات اخلاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد واالستغناء عـن إصـدار   

.كراس شروط يف الغرض
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82208:أيرعدد ال

2008 مارس 13  : اريختال

بتشغيل روط اخلاص شعلى كراس الباملصادقة يتعلّق مشروع قرار  :  الموضوع
  مركزيات نقل البضائع

  على الطرقاتنقل البضائع : اخلدمات:   القطاع
نقل البضـائع للحسـاب    –نقل البضائع حلساب الغري  : المصطلحات المفاتيح

 مركزيات نقل البضائع –اخلاص

بادئـالم

األسعار يف قطاع نقل البضائع حتدد أصبحت  1991إبتداء من غرة جانفي .1
هـذه  وقـد أدت  . باعتماد مبدإ املنافسة واحترام قواعد العرض والطّلب

إىل اخنفاض هام لألسعار املعتمدة من أغلب املتـدخلني   الوضعية اجلديدة
.مقارنة باألسعار اليت كانت ختضع لنظام املصادقة اإلدارية

اطي نشاط مركزية نقل البضائع، من إنّ اجلمع بني مهنة ناقل للبضائع وتع.2
شأنه أن ينجر عنه توجيه الطلب من طرف مركزية نقل البضائع حنو ناقل 
معين دون غريه، وبالتايل ميكن أن تؤدي هذه الوضعية إىل احتكار النشاط 

  .يف منطقة معينة وإىل اإلخالل باملنافسة بني ناقلي البضائع
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82209:أيرعدد ال

2008 مارس 13  : اريختال

اجلملي املرخص فيـه لعربـات    يتعلّق بضبط الوزنمشروع قرار  :  الموضوع
نقل البضائع على الطرقات و بضبط العالمات التمييزية هلذه العربات وباملصادقة 
على كراسي الشروط اخلاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطّرقات حلساب 

  .الغري
  .على الطرقاتنقل البضائع  :اخلدمات :  القطاع

 -النقل الداخلي للبضائع عرب الطّرقات حلساب الغـري    :المصطلحات المفـاتيح 
  الوزن اجلملي املرخص فيه –النقل الدويل للبضائع عرب الطرقات حلساب الغري 

بادئـالم

إنّ رفع احلواجز بني السوق الداخلية والسوق الدوليـة املتعلّقـة بنقـل    -1
حلساب الغري دون متكني الشركات العاملة بالسوق الداخلية من  البضائع

نفس االمتيازات اخلاصة باالستثمار يف جمال النقل اليت تتمتع ا نظرياا 
العاملة يف السوق الدولية واليت تزامحها يف السوق الداخليـة  يشـكّل   

لدسـتور  إخالال واضحا مببدإ املساواة الذي أقره الفصل السادس مـن ا 
.وباملنافسة داخل هاته األسواق
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82210:أيرعدد ال

2008مارس  13  : اريختال

قرار من وزير النقل يتعلّق بضبط احلد األقصـى لعمـر   مشروع   :  الموضوع
السيارات املستخدمة يف النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص وخاصياا الفنيـة  

" لـواج "اجلماعي واألجرة" التاكسي"سيارات وطرق حتديد املسالك اليت تتبعها 
والنقل الريفي والقواعد العامة املتعلّقة باإلستغالل والوسائل املادية الدنيا لتعـاطي  

  .النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص
  النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص :   القطاع

التاكسـي   –التاكسي الفـردي   –التاكسي اجلماعي  : المصطلحات المفاتيح
ناقـل   –النقـل الريفـي    –النقل العرضي  -"لواج"سيارة األجرة  –السياحي 
  .ناقل سياحي –عمومي 

المبادئ

ينبع الطّلب يف جمال النقل العمومي غري املنـتظم لألشـخاص علـى    .1
الطّرقات من األشخاص املعنويني واألشخاص الطبيعيني إمـا بصـفة   

بصفة عرضية وذلك قصد التنقّل بني نقطـتني معلـومتني   مستمرة أو 
بصفة مسبقة وذلك حسب مسلك حمدد ومعـروف وهـو املسـلك    

  .األقصر عامة
يقتصر تعاطي نشاط النقل الريفي على األشخاص الطبيعيني يف حني ال .2

.ميكن تعاطي نشاط النقل العرضي إالّ من قبل األشخاص املعنويني
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معنوي بتوفري أسطول يتركّـب مـن مخـس     يعترب إلزام كلّ شخص.3
سيارات كحد أدىن ملمارسة هذا النشاط تضييقا ال يتالءم مع التوجـه  

امي إىل حتفيز اإلستثمار اخلاصـرط   . الوطين الركما يعترب هـذا الش
جمحفا ومن شأنه أن يعيق دخول أشخاص معنويني جدد هلذه السـوق  

أو يف إطار توسـيع وتطـوير   سواء كان ذلك يف إطار استثمار جديد 
  .نشاط شخص طبيعي يريد إحداث شركة
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82211:أيرعدد ال

2008أفريل  3 :اريختال

  .مبواد التجميل و حفظ صحة البدنيتعلّق أمر مشروع  :  الموضوع
  .مواد التجميل :وزيعتال  :  القطاع

  املغازات احلرة – سوق العطور ومواد التجميل : المصطلحات المفاتيح

المبدأ

تستوجب الصياغة القانونية بصفة عامة توخي الدقة خاصة فيما يتعلّق بالشروط  .1
التقنية لتعاطي نشاط معين، ذلك أن اهلدف  األساسي من تقنني األنشطة هو إرساء 

اخللـط   قواعد فنية دقيقة جتنب اإلدارة التضارب يف التأويالت و تقي املتعاملني من
  .الذي من شأنه أن يؤدي إىل عرقلة حرية املنافسة
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82212:أيعدد الر

2008أفريل  3 :اريخالت

حداث مؤسسات إرخيص يف أمر يتعلّق بضبط شروط التمشروع  :  الموضوع
  تربوية خاصة و بتنظيمها و بتسيريها

  املؤسسات التربوية اخلاصة :اخلدمات  :  القطاع
 -مؤسسـات تربويـة    -مؤسسات تربويـة خاصـة    : المصطلحات المفاتيح

.روضة األطفال –مؤسسات التربية قبل املدرسية 

بادئـالم

إن إخضاع نشاط اقتصادي يف اآلن ذاته إىل ترخيص مبوجب نص ترتييب وإىل .1
كراس شروط غري ذي جدوى خاصة عندما يتضمن النص التـرتييب مجيـع   

مـن جهـة   . اليت ميكن أن تتعلّق مبختلف أوجه النشاط بصفة دقيقةالشروط 
أخرى يعترب هذا التوجه غري مساير لسياسة الدولة ذلك أن الربنامج الرئاسـي  

.املستقبلي يعترب كراس الشروط بديال للتراخيص

ميثّل منع نفس الباعث من إحداث أكثر من مؤسسة تربويـة خاصـة حـدا    .2
ال جيد له مربرا قانونيا أو واقعيا حبيث تقتضـي قواعـد    للمنافسة يف القطاع

املنافسة متكني خمتلف الباعثني الذين تتوفر لديهم اإلمكانيات املادية من ممارسة 
لّبات العرض والطلـب، وذلـك   شاط اإلقتصادي حسب ما متليه متطنهذا ال

سةبغض النة وأنّ كلّ مؤسسات احملدثة، خاصيقع إحداثها  ظر عن عدد املؤس
 .متفرغ هلذا النشاط تكون حتت إشراف مدير مؤسسة
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معلّلة وذلـك   حبسرخيص وقرارات التقرارات رفض منح ال جيب أن تكون.3
قصد متكني املستثمر من تدارك النقائص يف حالة رفـض مـنح التـرخيص    

 .وضمانا للشفافية وحلقوق املستثمر يف حالة سحب الترخيص
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82213:أيعدد الر

2008ماي  15 :اريخالت

يتعلّق بتنظيم قليدية لتناعات اقرار من وزير التجارة والصمشروع  :  الموضوع
  جتارة توزيع الصفائح واملواد العازلة

   فائح واملواد العازلةالص توزيع: اخلدمات :  القطاع
  عزل املباين  –الصفائح واملواد العازلة    :المصطلحات المفاتيح 

بادئـالم

الصفائح واملواد العازلة ال ميثّل نشاطا إقتصاديا مسـتقالّ عـن   إنّ توزيع .1
نشاط توزيع مواد البناء و املواد الصحية و احلديدية، وهو ما تنتفي معـه  
احلاجة إلخضاعه لكراس شروط مستقلّ، خاصة و أنّ الصفائح و املـواد  

 ا لسالمة املستهلك مبا يسـتوجب  العازلة ال متثّل خطورة أوديدا خاص
.متييزها عن بقية املواد املصنفة ضمن مواد البناء واملواد الصحية واحلديدية

العديد من املصطلحات التقنيـة املتعلّقـة بـأنواع     حيوي كراس الشروط.2
واعتبارا وأنّ هذا الكراس يتوجه أساسـا إىل  . الصفائح و املواد املكونة هلا

العاملني يف القطاع فإنه يكون من الصاحل إضافة الترمجة الفرنسية لتلـك  
املصطلحات ضمن كراس الشروط ذاته باعتبار أنها األكثر تـداوال بـني   
خمتلف املتدخلني، وذلك بغرض رفع الغموض الذي قد حيوم حول بعـض  

ة العبارات، خاصة وأنّ ترمجة بعض املصطلحات إىل العربية ليست موحد
.وختتلف من بلد إىل آخر
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82214:أيعدد الر

2008ماي 15 :اريخالت

مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على كراس الشروط اخلاص ببعث  :  الموضوع
  حماضن املؤسسات يف قطاعي الصناعات واخلدمات

  حماضن املؤسسات اخلاصة: اخلدمات  :  القطاع
حفز  –احملاضن العمومية للمؤسسات -حماضن املؤسسات : المصطلحات المفاتيح

  .الباعثني اجلدد –املبادرة اإلقتصادية 

بادئـالم

أمهية بالغة على املستوى الوطين وتـربز هـذه   حماضن املؤسسات  تكتسي.1
األمهية خاصة من حيث مسامهتها يف بعث جيل جديد مـن املؤسسـات   

.املنافسةقادر على افتكاك مكانة يف السوق و على مواجهة 

تكتسي اخلدمات املقدمة من طرف حماضن املؤسسات صبغة جتارية هدفها .2
حتقيق أهداف وطنية ومنفعة اقتصادية و يطرح ذلك تساؤال خبصوص مـا  
قد تؤول إليه وضعية املنافسة بني احملاضن العمومية للمؤسسات واحملاضـن  

عمومية هـي جـد   اخلاصة ضرورة أنّ التعريفات اليت تقترحها احملاضن ال
.منخفضة  وال تغطي التكاليف احلقيقة املسداة من قبلها

لرفع التساؤل خبصوص وضعية املنافسة بني احملاضن العمومية للمؤسسات .3
:واحملاضن اخلاصة يقترح

إكساب احملاضن العمومية للمؤسسات شـكال قانونيـا   : فرضية أوىل
عنوية وحيملها مسـؤولية كافـة   مغايرا حيقّق هلا االستقاللية املالية وامل
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تصرفاا االقتصادية والقانونية مع متابعتها والتحقّق من أنهـا تقـدم   
  .أسعارا تراعي الكلفة احلقيقية للخدمات ولشروط املنافسة

حتفيز اخلواص على إجناز احملاضن من خالل متكينهم مـن  :فرضية الثانية
) جديد( 52ها بالفصل امتيازات إضافية عالوة على تلك املنصوص علي

.من جملّة التشجيع على االستثمارات
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82215:أيعدد الر

2008جويلية  11 :اريخالت

راث يتعلّق باملصـادقة  لثّقافة واحملافظة على التمشروع قرار من وزير ا :الموضوع
بإحداث قاعة عروض سينمائية ذات صبغة على كر روط اخلاصجتاريةاس الش  
  قاعات العروض السينمائية: اخلدمات   :  القطاع

املركبات  -"األحادية"قاعات السينما  -قطاع السينما  : المصطلحات المفـاتيح 
  املتعددة القاعات

بادئـالم

اعتبارا لكون أسعار البقاع يف قاعات السينما ختتلف حسب نوعية القاعة .1
للفرجة داخـل القاعـة نفسـها،    وترتيبها أو حسب األماكن املخصصة 

وتدعيما للشفافية جتاه رواد السينما فإنه يتعين إضـافة فصـل لكـراس    
الشروط يتم من خالله إلزام أصحاب قاعات العروض السينمائية بتعليـق  

.تعريفام بصفة مفصلة ويف أمكان يسهل اإلطّالع عليها
الدقة سـواء  تستوجب صياغة فصول مشاريع كراسات الشروط توخي .2

تعلّق األمر بالشروط الفنية لتعاطي النشاط أو باجلوانب القانونية والترتيبية 
الواجب احترامها ذلك أن اهلدف األساسي من وضع كراسات الشـروط  
هو إرساء قواعد دقيقة جتنب اإلدارة التأويل وتقي املتعاملني معها الغموض 

نافسة والتطبيق اخلاطئ ملقتضـيات  الذي ميكن أن يؤدي إىل عرقلة حرية امل
  .كراس الشروط
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82216:أيعدد الر

2008جويلية  11 :اريخالت

ـ   :  الموضوع راث يتعلّـق  مشروع قرار من وزير الثّقافة واحملافظة علـى الت
بفتح واستغالل نادي فيديوباملصادقة على كر روط اخلاصاس الش  

  نوادي الفيديو: اخلدمات:    القطاع
  املسجلة بطريقة الفيديو  متوزيع األفال -الفيديو  : المصطلحات المفاتيح

بادئـالم

يبقى كراس الشروط منقوصا يف صورة ما إذا مل يأخذ بعني اإلعتبار تطور .1
، ففي صورة ما إذا تبـين أنّ هـذا   ) نوادي الفيديو(النشاط الذي ينظّمه

أشرطة الفيديو، وأصـبح   النشاط كان يقتصر يف املاضي على بيع وكراء
اليوم خيتص أيضا يف بيع كلّ املنتجات الرقمية اليت ميكن ختزينـها علـى   
أقراص مضغوطة أو أقراص رقمية، ويف كراء أفالم الفيديو والتسـجيالت  

فإنه يتعين على اإلدارة أن . املوسيقية والربجميات اإلعالمية وألعاب الفيديو
نية اجلمع بني نشاط بيع وكراء أشرطة الفيديو حتدد موقفها من مدى إمكا

.وبني بقية األنشطة األخرى املذكورة
سعيا إىل تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتقريب اخلدمة من باعث املشـروع  .2

فإنه يستحسن احتراما ملبدإ توازي الشكليات إعتماد نفـس الطريقـة يف   
ث املشروع أو بإحداث التواصل بني الباعث واإلدارة سواء فيما يتعلّق ببع

وذلك جبعل املندوبية اجلهوية للـوزارة املكلّفـة بالثقافـة    . تغيريات عليه
  .املختصة ترابيا املخاطب الوحيد لصاحب املشروع يف كلتا احلالتني
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82217:أيعدد الر

2008جويلية  11 :اريخالت

بضبط شروط وإجراءات منح اللّزماتأمر يتعلّق مشروع :   الموضوع
اإلشغال  –لزمة مرفق عمومي  -عقد املناولة -عقد لزمة   :المصطلحات المفاتيح

  الوقيت

بادئـالم

يطرح نظام اللّّزمات من حيث املنافسة إشكاليتني تتمثلّ األوىل يف أسـس  .1
انتقاء اخلدمات واملرافق واملمتلكات العمومية اليت ميكن أن تكون موضوع 

املعايري والطّرق اليت سـيتم علـى أساسـها    لزمة يف حني تتمثل الثّانية يف 
.اختيار صاحب اللّزمة

تكتسي بعض بنود عقد اللّزمة أمهّية خاصة من حيث املنافسة على غـرار  .2
مدة العقد الذي جيب أن تراعى فيها أمهيـة اإلسـتثمارات املسـتوجبة    
وكذلك معطيات استشرافية حول تطـور السـوق وإمكانيـة وجـود     

آخرين بإمكام تقدمي اخلدمة موضوع اللّزمة بشروط أفضـل  مترشحني 
.وجبودة أحسن

تعد مادة اللّزمات جماال لتطبيق قانون املنافسة، ذلك أنه جيب على صاحب .3
اللّزمة االلتزام بالدعوة العامة للمنافسة والذي يعين واجـب يئـة كـلّ    

يت ميكن أن تكون الظروف الالّزمة إلعمال منافسة حقيقية بني األطراف ال
معنية بطلب العروض علما وأن التنافس بني أصحاب العروض من أجـل  
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الظفر باللّزمة ال يكون بالضرورة خاليا من الشوائب اليت ميكن أن تنال من 
حق صاحب اللّزمة ومجهور املستعملني يف احلصول على أفضل العـروض  

ل تنسيق العروض أو وخاصة يف احلاالت اليت يتم فيها تفاهم بينهم من أج
.تقاسم احلصص

يكتسي ضبط املعايري الواجب أخذها بعني االعتبار عند فحص العـروض  .4
ذلك أنه من واجب مانح اللّزمـة أن  . أمهية بالغة من زاوية قانون املنافسة

يقتصر على ما هو الزم لضمان حسن تنفيذ اللّزمة، أما إذا قام بالترفيع يف 
الفنية دون موجب فإنه يكون قد أوجد حاجزا  سقف الضمانات واملعايري

  .للدخول إىل السوق اليت متثّلها اللّزمة وهو أمر تأباه مبادئ املنافسة
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82218:أيرعدد ال

2008نوفمبر  6 :  اريخالت

تأثري التمثيل التجاري احلصري املطلوب الترخيص فيه على واقـع   :  الموضوع
  ةتوزيع الصحف واالت األجنبياملنافسة يف قطاع 

  توزيع الصحف واالّت األجنبية : اخلدمات :  القطاع 
البيـع بالعـدد البيـع     –الصحف والنشريات اليومية  : المصطلحات المفاتيح

  باإلشتراكات
بادئـالم

ميثل التمثيل التجاري احلصري بطبيعته خرقا ملبدإ حرية املنافسة علـى  .1
النوع من اإلتفاقات يتولد عنه حتما إقصاء صنف مـن  أساس أنّ هذا 

املتدخلني يف السوق من ممارسة نشاط معين أو منح امتيـاز توزيـع   
إحدى البضائع إىل صنف حمدد من التجار أو شكل معين من أشـكال  

.التجارة دون غريه
مل يتم تضمني أحكام صرحية يف القانون، وحتديـدا قـانون املنافسـة    .2

عار جتيز إصدار قرار مجاعي بإعفاء أي صـنف مـن أصـناف    واألس
.اإلتفاقات أو املمارسات املخلّة باملنافسة

أنّ إلغاء األحكام التشريعية املتعلّقة مبنح العمل بعقود االمتياز والتوزيع .3
التجاري احلصري غري تلك اليت حتصل على تـرخيص مـن الـوزير    

أن تلك العقود قد أضحت يف حلّ املكلّف بالتجارة ال يعين بالضرورة 
 62128من كلّ مراقبة وقد أقر جملس املنافسة هذا التوجه يف رأيه عدد 

.2006ماي  25الصادر بتاريخ 
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إن اختاذ قرار إعفاء مجاعي خبصوص عقود التوزيع احلصرية بني أطراف .4
غري معلومة يطرح من حيث املبدإ إشكاال أكيدا يف القانون التونسـي  

به عن احللول اليت متّ األخذ ا ضمن القوانني املقارنة وأساسـا  خيتلف 
.التشريع األورويب

من قانون املنافسة واألسـعار صـياغة    )جديد( 6تعترب صياغة الفصل .5
جازمة إلنصرافها فقط حلالة املمارسات واإلتفاقـات الـيت يطلـب    

ـ .أصحاا بشكل إنفرادي الترخيص فيها مىت يأت شروط ذلك ا كم
أنّ ترخيص الوزير املكلّف بالتجارة املشار إليه ضمن ذلك الفصـل ال  
ميكن أن يأخذ إالّ شكل املقرر الفردي مبا أنه يصدر بناء على طلـب  
صادر عن أطراف معلومة يف زمن إتخاذه و خبصـوص إتفاقـات أو   
ممارسات معينة فضال عن أنه يستفذ كافّة آثاره بتطبيقه علـى وقـائع   

ل قانونية بذاا دون قدرة على إمتداد تلك اآلثار إىل ما مل يكن وأعما
.مشموال بطلب الترخيص الفردي واحملدد
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82219:أيد الرعد

2008أكتوبر  9 : اريخالت

ضبط شروط تعاطي مهنـة  قل يتعلّق بمشروع قرار من وزير الن  :  الموضوع
قواعد اجلوالن والسالمة علـى الطّرقـات   التدريب والتعليم والتكوين يف جمال 

يب تعليم سياقة العرباتوسياقة العربات وتكوين مدر.  
ـ يفالتعليم والتكوين  : اخلدمات :  القطاع المة  جمال قواعد اجلوالن والس
  يب تعليم سياقة العرباتلطرقات وسياقة العربات وتكوين مدرعلى ا

  شهادة الكفاءة املهنية : المصطلحات المفاتيح

بادئـالم

إنّ مبدأ حرية الصناعة والتجارة يعين وجوب أن متتنع الدولة عن املسـاس  .1
مببدإ املنافسة يف القطاعات اليت استقر اخليار على تركها للخواص وذلك من 
خالل إزاحة كافة العراقيل عن الدخول إىل النشاط فيها و تفـادي اختـاذ   

تدخل متييزا بني سائر املتدخلني أو تعطي لبعضهم امتيـازا ال  تراتيب ولوائح 
.ينسحب على البعض اآلخر

مرتبط بنظام التراخيص اإلدارية الذي وصفه الـس يف  " اإلجازة"لفظ  أنّ.2
أرائه السابقة بأنه يعد عائقا بالنسبة لألشخاص حيول دوم ومباشرة النشاط 

.غري مربرة ملن ميارس ذلك النشاط ويعترب يف اآلن ذاته امتيازا ومحاية
من مباشرة األنشـطة   ال متلك أن تبادر بإنشاء نظام حيدإنّ السلطة الترتيبية .3

بط حـدوده  يعي يقر مبدأ التنظيم ويضراإلقتصادية يف حال غياب نص تش
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مـع   ذلـك  ية نشاط إقتصادي عندما يتعارضكما ال متلك حق إقرار حر
  .القانون
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82220:أيعدد الر

2008جويلية  29 :اريخالت

يتعلّـق   ناعات التقليديـة التجارة والصمشروع قرار من وزير   :  الموضوع
   .قليديةتناعات الالص باملصادقة على كراس شروط ممارسة جتارة توزيع منتجات

  ةيالصناعات التقليدمنتجات : التوزيع   :  القطاع
        الوسـطاء  –الدالّلـة   – احلريف – قليديةتناعات الالص :المصطلحات المفـاتيح 

 الفضاءات احلرفية-

بادئـالم

إنّ كراس الشروط يهدف باألساس إىل التشجيع على اإلسـتثمار و ذلـك   .1
بتوفري إطار تنظيمي واضح وشفّاف  لذلك فهو يستوجب اعتمـاد الدقّـة   
وتفادي كلّ غموض ميكن أن تنتج عنه إشكاليات عند تنفيذ ما متّ وضـعه  

وبالتايل فإنّ التنصيص على النصوص التشريعية والترتيبية بقائمة . من أحكام
اطالعات مشروع القرار ميكّن املتدخلني من اإلطـالع عليهـا وااللتـزام    

.مبقتضياا
من قانون املنافسة واألسعار الغطاء القانوين الذي يكفل عدم  5يوفّر الفصل  .2

األسواق  املتعلّقة بإنتـاج وتوزيـع   املساس بتوازنات األسواق عامة ومنها 
منتجات الصناعات التقليديةّ  لذا فال جدوى من التذكري مبقتضيات الفصل 
املذكور أعاله يف قرار يتعلّق باملصادقة على كراس شروط وينظّم ممارسـة  

  . جتارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية
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82221:أيعدد الر

2008جويلية  11 :اريخالت

قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيـا  مشروع  :   الموضوع
كن اجلامعي اخلاصاس الشروط املتعلّق بالسيتعلّق باملصادقة على كر  

   السكن اجلامعي اخلاص :اخلدمات :  القطاع
  ديوان اخلدمات اجلامعية  –املبيتات اجلامعية  :  المصطلحات المفاتيح

المبدأ 

خيضع ملبدإ املنافسـة   اخلاصة لمبيتات اجلامعيةلنسبة لحتديد األكرية با إنّ.1
ميكن أن يكون موضـوع مصـادقة    ال لذلكوقاعدة العرض والطلب و

.مسبقة
إن شرط املوافقة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على تعـيني  .2

.مقنعامسؤول لإلشراف على حملّ معد إليواء الطلبة يعترب ترخيصا 
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82223:أيعدد الر

2008أكتوبر  9 : اريخالت

قرار يتعلّق باملصادقة على كراس الشروط اخلاص بضبط مشروع   :  الموضوع
  مقاييس الترخيص هلياكل املراقبة الفنية

  اخلدمات:    القطاع
اآلالت حتت ضغط البخار  –اآلالت حتت ضغط الغاز :  المصطلحات المفـاتيح 

هياكل املراقبـة   –االعتماد  -منشآت نقل الغاز القابل لالحتراق عرب األنابيب –
  االختبار اهليدرويل –

المبادئ 

ال ميكن لكراس الشروط الذي هو شكل من أشـكال تنظـيم مباشـرة    .1
األنشطة االقتصادية أن يؤول إىل إقرار نظام الترخيص ضرورة أنه جمعـول  

معنوي مىت توفّرت فيه الشروط اليت جاء ا لتمكني كلّ شخص مادي أو 
.من ممارسة املهنة املعنية دون الرجوع إىل اإلدارة

تكون رقابة اإلدارة على ممارسة النشاط مسبقة مـىت كانـت خاضـعة    .2
للترخيص بينما تصبح هذه الرقابة الحقة كلّما تعلّق الشأن مبمارسة نشاط 

.إقتصادي خيضعّ إىل  نظام كراس الشروط

يكون إقرار نظام الترخيص يف نشاط اقتصادي ما يف شكل نص ترتييب وال .3
.يكون يف أية حال من األحوال يف شكل كراس شروط
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82224:أيعدد الر

2008نوفمبر  6  : اريخالت

يتعلّـق  قرار لوزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيـة  مشروع   :  الموضوع
  مهنة مهندس مستشارباملصادقة على كراس شروط 

  الدراسات اهلندسية: اخلدمات :  القطاع
  املهندس املستشار :المصطلحات المفاتيح

المـبادئ

نّ وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة يقتضي مبدأ تدرج القواعد القانونية أ.1
ر رابية ال ميلك أن التقابة اإلدارية الذي  نظام مبقتضى قرار صادر منهيغيالر

أقره نص له مرتبة األمر فيحوله من رقابة الحقة إىل نظام للرقابة السابقة، 
.العمومية حتى وإن كان الباعث على ذلك حسن تنفيذ الصفقات

تعترب املقتضيات اليت متّت إضافتها صلب مشروع كراس الشروط واملتمثّلة .2
ىل املهندس املستشار بعد تثبت اإلدارة يف تسليم نظري من كراس الشروط إ

من مطابقة شروط ممارسة املهنة مع االختصاص املطلوب ومتكينها مـن  
مهلة شهر للرد تكريسا غري مباشر لنظام الترخيص الذي يعتمـد علـى   

.الرقابة السابقة
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82225:أيعدد الر

2008نوفمبر  6  : اريخالت

يتعلّـق  قرار لوزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيـة  مشروع   :  الموضوع
  باملصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط مكتب الدراسات

  الدراسات اهلندسية :اخلدمات :  القطاع
مكتـب الدراسـات متعـدد     –مكتـب دراسـات     :المصطلحات المفاتيح

  اإلختصاصات  

المبادئ

الشروط إىل مكتب اس نظري من كرتسليم  أحكام تقتضياعتماد  يعترب.1
الدراسات يف ظرف شهر حىت تتمكّن اإلدارة من التثبت يف مدى مطابقة 
شروط ممارسة النشاط للتصنيف املطلوب تكريسا غري مباشر لنظام 
الترخيص الذي يعتمد على الرقابة املسبقة وهو ما خيالف مفهوم كراس 

.الالّحقة الشروط الذي يعتمد على رقابة اإلدارة
تعترب الشروط املتعلّقة باإلمكانيات البشرية الدنيا الواجب توفريها من قبل .2

فها شروطا جمحفة مكاتب الدراسات متعددة اإلختصاصات مبختلف أصنا
ذلك على ضوء اإلحصائيات املتوفّرة يف خصوص املكاتـب املوجـودة   و

مع مقتضـيات   يوجد مكتب دراسات واحد يتطابق واليت تفيد أنه حاليا
وهو ما من شأنه أن يكون حاجزا لدخول هـذه  مشروع كراس الشروط 

  .السوق
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82228:أيعدد الر

2008نوفمبر  6  : اريخالت

فقات وط إداري خاص منوذجي يتعلّق بالصمشروع كراس شر :   الموضوع
  العمومية اخلاصة بالتزود بقطع الغيار

  قطع الغيار: التوزيع :  القطاع
  طع غيار معادلة لألصلية ق  :المصطلحات المفاتيح

المـبادئ

إن طلب معطيات تتعلّق بالتكلفة يف إطار صفقة تزود بقطع الغيار م املزود .1
دون غريه باعتبار طابعها السري املرتبط باستراتيجيته التجاريـة وبقدرتـه   

ة علما وأن حتديد أسعار بيع قطع الغيار يبقى حراالتنافسي.
يطرح حتديد سوق صفقات قطع الغيار العديد من اإلشكاليات اليت م من .2

األشـخاص  ناحية املشتري العمومي ومن ناحية أخرى األشخاص املاديني و
ختـص بصـفة    اليتاملعنويني املخول هلم املشاركة يف مثل هذه الصفقات و

جوهرية حتديد مفهوم قطع الغيار وقائمة هذه القطع وحتديد طرق تصـنيف  
.فتراضية ودرجة تواتر عملية تغيريهااإلقطع الغيار حسب مدة حياا 
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82226:أيعدد الر

2008 ديسمبر18  : اريخالت

نشـيط  مشروع أمر يتعلّق بترتيـب املؤسسـات السـياحية للت    :  الموضوع
  املوسيقى ستعمالإب

  ستعمال املوسيقىإنشيط باملؤسسات السياحية للت: اخلدمات :  القطاع
مالهي ليلية  –مطاعم سياحية  –املؤسسات السياحية  : المصطلحات المفاتيح 

  مستقلّة عن النزل 

المـبادئ

تبدو سوق خدمات التنشيط باستعمال املوسيقى يف ظاهرها سوقا تنافسـية  .1
أسعار اخلدمات يتم وفق قاعدة العرض والطلـب لكنـه   ضرورة أنّ حتديد 

يتبين على أرض  الواقع وجود تباين يف موازين قوى املتـدخلني يف هـذه   
.السوق مما من شأنه أن جيعل تنافسيتها حمدودة

سـات  سترتيـب املؤ بتصنيف وتعىن بمشاريع النصوص الترتيبية اليت  تعترب.2
السوق املعنية بنشاط  ضعية املنافسة يفذات إنعكاس مباشر على و اإلقتصادية

خمتلـف   تلك املؤسسات خاصة يف احلاالت اليت ال تغطي فيها أحكامهـا 
وهو األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل إعفـاء بعـض    املتدخلني بالسوق

  .املتدخلني من اإللتزامات املنجرة عن مثل هذا الترتيب



272

82227:أيعدد الر

2008 ديسمبر18  : اريخالت

الدنيا الواجـب احترامهـا   بضبط القواعد  قرار يتعلّقمشروع   :  الموضوع
سات السياحية للتنشيط بإستعمال املوسيقىلترتيب املؤس  

  سات السياحية للتنشيط بإستعمال املوسيقىاملؤس: اخلدمات :  القطاع
املطاعم  -النزلالترخيص يف فتح مالهي ليلية مستقلّة عن   :المصطلحات المفاتيح

  املالهي اللّيلية التابعة للرتل  –السياحية

المبدأ

ال تشكل الشروط املتعلّقة بالبنية األساسية حاجزا لـدخول الناشـطني   .1
بسوق التنشيط باستعمال املوسيقى طاملا أنّ هذه املؤسسـات ختضـع يف   

 1974فيفـري   16بنائها لشروط وقواعد فنية ضبطها القرار املؤرخ يف 
  . املتعلّق بالشروط املفروضة للمصادقة على أمثلة البناء
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82230:أيعدد الر

2008 ديسمبر18  : اريخالت

قرار من وزير النقل يتعلّق باملصـادقة علـى كـراس    مشروع   :  الموضوع
  .الشروط اخلاص باستغالل املراكز املختصة يف التكوين يف جمال سياقة العربات

  .مراكز تكوين سياقة العربات: اخلدمات  :  القطاع
  شهادة الكفاءة املهنية  –مراكز التكوين  : المصطلحات المفاتيح

المـبادئ

ليس للشكل القانوين ملتعاطي النشاط أن يؤثّر على مجلة احلقوق .1
والواجبات ضرورة أنه جيب أن يراعي تقنني أي نشاط اقتصادي مبدأ 

.واألعباءاملساواة يف احلقوق 
يتجه اإلفصاح عن املراجع التشريعية والترتيبية، باعتبار أنّ اإلغفال عن .2

ذلك يشكّل حجبا لإلطار التشريعي والترتييب عن املتعاملني مع اإلدارة 
وبالتايل تقليصا للمنافسة باستبعاد كل من ال تتوفّر فيه الدراية الكافية 

.فذةبالنصوص التشريعية والترتيبية النا
نظام حيد من مباشرة األنشطة  إن السلطة الترتيبية ال متلك أن تبادر بإنشاء.3

االقتصادية يف حال غياب نص تشريعي يقر مبدأ التنظيم ويضبط حدوده 
كما ال متلك حق إقرار حرية نشاط اقتصادي عندما يتعارض ذلك مع 

  .القانون
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82231:أيعدد الر

2008 ديسمبر18  : اريخالت

اس شروط متعلّق بتنظيم توريد حديد البناء و خيوط مشروع كر  :  الموضوع
  .اآلالت من احلديد

  .حديد البناء وخيوط اآلالت :   القطاع
املراقبة الفنية عنـد   -خيوط اآلالت -مواد حديد البناء   :المصطلحات المفاتيح

  . التوريد

المـبادئ

سند  يوخيوط اآلالت على أدي حديد البناء رحداث قائمة موإال يرتكز .1
فضال عما ميكن أن يترتب عنه من تأثري سليب على املنافسة نتيجة قانوين 

.إقصاء فئة من املوردين بدعوى أم غري مسجلني ذه القائمة
2.امي إىل حتديد الكميي الرض املعطيات املتعلّقة ات أو تقييس بعإنّ التمش

اس قّة طي كراخلية وتفصيلها بدلسوق الدبعمليات التوريد أو التوزيع يف ا
روط ولئن يتناسق يف حد ذاته مع مبدإ الشفافية وعدم التمييز بني شال

ة من نظام ومتاما إىل األهداف املرج باملوردين فإنه يف املقابل ال يستجي
نة من يروط الذي يرمي بصفة عامة إىل تنظيم أصناف معشكراس ال

ضوعية تتعلّق مبدى استجابة املواد املوردة أو التجارة حسب شروط مو
املوزعة بواسطتها إىل هذه الشروط واملواصفات دون التضييق يف ذلك 

من شأنها أن تؤثر على مستوى وبإجراءات إضافية خيضع هلا املوردون 
.املنافسة



275

 
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



276

  
لس املنافسة واالستشارينشاطه القضائي وازي مع بالت ة أنشطة ، كانعد

تطوير هيكله التنظيمي ودعم قدراته الفنية جه أساسا إىل تت 2008سنة  أخرى
والتأهيل املستمر ملوارده البشرية وحتسني التصرف يف الشؤون اإلدارية واملالية من 

قليمي جهة، وتنمية عالقات الس مبحيطه اخلارجي على الصعيد الوطين واإل
  . والدويل من جهة أخرى

لس بعد منحه الشة املعنوية واالستقالل املايلوقد سعى اوإفراده  خصي
إىل حتقيق االستغالل األمثل ملوارده  2007من غرة جانفي ابتداء مبيزانية مستقلّة

البشرية واملادية واملالية، من خالل عديد التوجهات يذكر منها باخلصوص اعتماد 
  . ت اإلعالمية اليت متكّن من التصرف األمثل يف امليزانيةاملنظوما

فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وتطبيقا ملقتضيات األمر عدد 
2006 لس املنافسة املتعلق بالت لس وبعد نظيم اإلداري واملايلتعزيز مصاحل ا

 املاليةؤون ومصلحة الش ؤون اإلداريةمصلحة الش: هياكل هيبإحداث ثالثة 
لسوإعادة تنظيم  وثيق واإلعالميةومصلحة التمكتب الضبط املركزيو كتابة ا ،

فقد وجه الس اهتمامه إىل تفعيل هذه اهلياكل وإرساء مناهج التصرف احلديث 
  . على الوجه األكمل االقيام مبهامه احىت يتسىن هل صلبها

حيث مت جتديد قاعة  2008كما أويل مقر الس عناية خاصة خالل سنة 
اجللسات مبا يتماشى مع املكانة اليت يتبوؤها الس كهيئة قضائية واستشارية 

  .ويئة جناح خاص بإدارة الشؤون اإلدارية واملالية
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I– 

  املوارد البشرية . 1

يعد جمموع أعوان وإطارات جملس املنافسة زيادة عن رئيس الس ونائبيـه  
،   مـوزعني  2008ديسمرب  31إىل غاية  عونا 26وأعضاء الس غري القاريني 

  :بني إطارات وأعوان وعملة كما هو مبين باجلدول التايل

  العدد  
  1  املقرر العام 

  9  نواملقرر

  2  إطارات إدارية

  7  أعوان تنفيذ

  7  عملة

  26  اموع

انتداب مقررين برتبة مستشـار   2008وقد تولّى جملس املنافسة خالل سنة 
املصاحل العمومية  تطبيقا ملا أذن به سيادة رئيس اجلمهورية، مبناسبة تقدمي التقرير 

، من تعزيز للموارد البشرية للمجلس 2006السنوي لنشاط جملس املنافسة لسنة 
وذلك باملوافقة على خمطط مخاسي يتمثّل يف انتداب مقررين اثنني كل سنة ابتداء 

  . 2008من سنة 
منظّر برتبة ملحق إدارة ليضطلع  3ومتّ كذلك انتداب عون متعاقد صنف أ

طلعا مبهام كتابة الس، باإلضافة إىل عاملني متعاقدين من الصنف الرابع ليض
  .   مبهمة سائق
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كما أحيل أحد املقررين على التقاعد من أجل بلوغ السن القانونية ابتداء 
  .2008من غرة جانفي 

أما بالنسبة لألعضاء غري القارين فإنه طرأ تغيريعلى تركيبته متثّل يف تعيني 
 2008لسنة  2409السيد لطفي بوزيان، أستاذ التعليم العايل، مبقتضى األمر عدد 

كفاءة يف امليدان االقتصادي  اذ اعضووذلك بصفته ، 2008جوان  23املؤرخ يف 
، والسادة عارف بلخريية والبشري بوجدي وماهر أو ميدان املنافسة أو االستهالك

غري قارين مبجلس املنافسة بعنوان أربع  الفقي وكرمي داود بصفة أعضاء
وزيع أو تأو ال ون نشاط يف قطاعات اإلنتاجمارسوا أو ميارسشخصيات 

 06املؤرخ يف  3215مبقتضى األمر عدد  وذلك الصناعات التقليدية أو اخلدمات
، بعد أن انتهت املدة النيابية احملددة لألعضاء السابقني وذلك 2008أكتوبر 

املؤرخ  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 10تطبيقا ملقتضيات الفصل 
نافسة واألسعار الذي حيدد املدة النيابية هلذا واملتعلّق بامل 1991جويلية  29يف 

  .امع من األعضاء بأربع سنوات غري قابلة للتجديد

  :الشؤون املالية. 2
   تلحق ميزانية على أنه من قانون املنافسة واألسعار ) جديد( 9الفصل  نص

وعمال مبقتضيات أحكام . جارةلّفة بالتجملس املنافسة ترتيبيا مبيزانية الوزارة املك
 2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477من األمر عدد  13و 12الفصلني 

واملتعلق بضبط طرق التنظيم االداري و املايل وسري أعمال جملس املنافسة تتفرع 
ن تقديرات صرف وتتضممبيزانية الت يتعلقل عنوان أو: نية الس إىل عنواننيميزا

جهيز مبيزانية الت يتعلقري العادي للمجلس وعنوان ثان تعلقة بالساملصاريف امل
  .برامج التجهيزاتعلى  تويوحي
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ألف دينارا   755، بالعنوان األول 2008بلغت االعتمادات املفتوحة سنة و    
  :قسمنيموزعة على 

ألف  447بلغت اإلعتمادات املرصودة  :القسم األول املتعلق بالتأجري العمومي
بالنسبة لتأجري  ألف دينارا 82وبالنسبة لتأجري لألعوان القارين و الوقتيني  دينار

  األعوان املتعاقدين، 
ألف  224بلغت اإلعتمادات املرصودة : القسم الثاين املتعلق بوسائل املصاحل 

. دينار
  . %93وهكذا متثّل  نسبة إجناز اإلعتمادات املخصصة للعنوان األول  

 ،ألف دينارا 37 املنجزة واملتعلّقة بالعنوان الثاين فقد بلغتعتمادات إلاأما     
  .اقتناء سيارة وظيفيةباألساس إلعادة يئة قاعة اجللسات و رصدت

و يف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أنّ الترفيع يف  ميزانية جملس املنافسة لسنة     
، و يعزى باألساس إىل  %11.85بلغ نسبة   2007مقارنة مبيزانية سنة  2008

تنامي نفقات التأجري العمومي نتيجة اإلنتدابات اجلديدة من جهة، وتزايد نفقات 
وسائل املصاحل تبعا لتنامي حجم العمل القضائي و اإلستشاري للمجلس من جهة 

  . أخرى

  : اإلعالمية. 3
بات اإلدارة احلديثة، مت رفع من مستوى األداء ومواكبة متطلّسعيا إىل ال

بـ  تزويد الس يف إطار برنامج التوأمة مع اموعة األوروبية 2008خالل سنة 
رين الذين تتطلب طبيعة عملهم الولوج ا على املقرمت توزيعه ا جديد احاسوب 11

ورقن التقارير و معاجلة املعطيات إىل شبكة األنترنات والبحث يف قواعد البيانات 
بطابعة أوراق عالية اجلودة وذات سعة كبرية لالستجابة للكم و. واملراسالت
  . طلبات الطّباعةاهلائل من 
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ومن جهة أخرى مت تركيز حاسوب خادم لتخزين املعطيات واحتواء 
الذي مكّن من إرساء دعائم شبكة " بلون"التطبيقات اإلعالمية مثل الربنامج احلر 

تداول و حتويل املعلومات بني أعضاء الشبكة دون اللجوء إىل  داخلية ختول
وقد مت توسيع هذه الشبكة خالل سنة . الطريقة الكالسيكية اليت تعتمد الورق

. لتشمل كافة املقررين واإلطارات واألعوان اإلداريني 2008
هي اآلن يف  تطبيقة إعالمية فقد اقتىن السعلى مستوى الربجميات، أما 

املتعلقة  ر األخري من اإلجناز وستمكّن من التصرف األمثل يف أنشطتهالطو
فات القضائية واالستشارية وذلك من خالل التصرف اآليل يف امللفات رحبا بامللّ

على الكلفة اإلضافية اليت تنجر على طباعة امللف جبميع وثائقه  اللوقت وضغط
جال عرب وضع نظام حتسني التصرف يف اآل دفكلما اقتضت احلاجة ذلك، و

. ن من التعامل األمثل مع آجال دراسة امللفاتتنبيه آيل على ذمة املستعملني ميكّ
ن من إجياد حلول أكثر جناعة لعملية احلفظ اآليل لكل الوثائق مما ميكّ باإلضافة إىل

قييم أنشطة الس وإضفاء أكثر ختزين امللفات ووضع أساليب آلية وعصرية لت
سة امللفاتية على دراسر .  

كل من مصلحة التوثيق واإلعالمية مبجلس املنافسة وإدارة ل أوكلتوقد    
مهمة متابعة التنظيم واملناهج واإلعالمية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية 

  .إعداد هذه الربجمية
II 

: وسائل اإلعالم.1
وذلك  2008كانت لرئيس جملس املنافسة عديد املداخالت اإلعالمية سنة 

وقد أدىل بعدد من . ملزيد التعريف بأنشطة الس وجماالت تدخله وأبرز اجنازاته
  :األحاديث منها
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 22حوار نشر بامللحق االقتصادي واالجتماعي جلريدة الصحافة بتاريخ  -
، أبرز فيه رئيس الس أهم القضايا اليت نظر فيها الس خالل   2008مارس 

السنة املاضية كما ذكّر مبختلف األطراف اليت يسمح هلا القانون برفع قضايا  
لدى جملس املنافسة مركّزا باخلصوص على تنقيح قانون املنافسة واألسعار سنة 

كافة النصوص  الذي أقر مبدأ االستشارة الوجوبية للمجلس خبصوص 2005
  .الترتيبية اليت م املنافسة

لقاء مع ممثل جملة األخبار القانونية حول تطور قانون املنافسة الذي نشر  -
واستأثر بثالث صفحات  2008يف العدد الثاين واألربعني منها بتاريخ مارس 

  .كاملة
مداخلة باإلذاعة الوطنية حول دور جملس املنافسة والصالحيات املوكولة  -

  ).النائب األول(إليه 
رد توضيحي جبريدة األسبوعي على مقال نشر سابقا بنفس اجلريدة  -

  .2008ماي  5حول إحدى القرارات اليت أصدرها جملس املنافسة وذلك بتاريخ 

  مكتبة الس.2

تعميم الوعي بفوائد املنافسة وترسيخ مبادئها لدى مجيع األطراف يف إطار 
حضيت  ،جامعيني وقضـاة وحمامني وطلبـة من املهتمني بقانون املنافسة وسائر

اقتناء حمتواها بتدعيم مكتبة الس بعناية كبرية ومتواصلة جتسمت باخلصوص يف 
 متّ الترفيع يف ، كمايف الدوريات املهتمة باملنافسة واالشتراكاملراجع املتخصصة 
جتديد اإلشتراك يف الدوريات املهتمة باملنافسة  منهلا مما مكّنامليزانية املخصصة 

وعالوة على ذلك، متّ وضع قائمة . واقتناء جمموعة من املوسوعات والكتب
املراجع املوجودة باملكتبة على صفحات األنترانات الداخلية مما يسهل على 

يث العاملني بالس وزوار املكتبة عملية البحث عن املعلومات الالزمة لعملهم ح
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ميكّنهم حمرك البحث من احلصول على كل العناوين اليت م موضوعا حمددا كما 
  .ميكّنهم من احلصول على رموز املراجع 

ر السنويـالتقري.3

على التقرير السنوي  2008ديسمرب  30يوم رئيس اجلمهورية سيادة لع طّا
ئي احلادي عشر لس املنافسة الذي يستعرض نشاط الس بفرعيه القضا

وقد جدد رئيس الدولة ذه املناسبة التذكري مبا يوليه . 2007واالستشاري لسنة 
من أمهية ملزيد دعم إشعاع الس ونشر ثقافة املنافسة بالتعاون مع اهلياكل 

  .واملنظمات ذات العالقة
وضمن هذا اإلطار تسىن للمجلس بالتنسيق مع مركز البحوث والدراسات 

لوزارة العدل وحقوق اإلنسان نشر التقرير السنوي للمجلس، القضائية التابعة 
بنشاط الس ومتكني الباحثني  وهو ما مثل إضافة هامة على مستوى التعريف

والطلبة من اإلطالع على قراراته وآرائه اليت باتت تشكل قاعدة معرفية ومرجعا 
  .يتم إعتماده عند إعداد رسائل التخرج وخمتلف األحباث العلمية

III
املشاركة يف املؤمترات و الندوات.1

توطيدا لعالقات التعاون املمتازة بني جملس املنافسة ومنظمة التعاون 
االجتماع السابع يف رئيس الس  ، شارك)OCDE(االقتصادي والتنمية 

بدعوة من هذه  2008بباريس خالل شهر فيفري للمنتدى العاملي حول املنافسة 
. وقد متّ التباحث حول موضوع العالقة بني املنافسة ومحاية املستهلك. األخرية

كما أجرى رئيس الس عددا من املقابالت مع مسؤولني مبنظمة األمم للتجارة 
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والتنمية وهيئة املنافسة بالربتغال حول موضوع املركز اإلقليمي للتكوين يف جمال 
.املنافسة
ائب الثاين لرئيس جملس املنافسة يف ملتقى مبدينة مدريد كما شارك الن 

االسبانية يف إطار برنامج أوروماد لإلدارات العمومية، حيث نظّم املعهد 
إىل  25من  ملتقى حول املنافسة ومساعدات الدولةاألورويب لإلدارة العمومية 

نافسة ،وقد متّ خالل هذا امللتقى تقدمي تدخل تعلق بسياسة امل2008فيفري  29
  .ومساعدات الدولة بتونس

وبدعوة من رئيس اهليئة اليابانية للتجارة الرتيهة، قام رئيس جملس املنافسة  
املنعقد بكيوتو  املؤمتر السنوي السابع للشبكة العاملية للمنافسةباملشاركة يف 

  .   2008أفريل  16إىل  14باليابان من 
جوان مبدينة  20إىل  16من  بندوة علمية أحد مقرري السكما شارك 

  نيويورك يف جمال املنافسة نظمها معهد فورذام لقانون املنافسة 
الدورة الثامنة للخرباء احلكوميني يف وحضر رئيس جملس املنافسة فعاليات  

اليت نظمها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية جبنيف  قانون وسياسة املنافسة
وقد قام رئيس الس خالل هذه .  2008جويلية  18إىل  15بسويسرا من 

الدورة بتقدمي مداخلتني تتعلق األوىل باستقاللية ومسؤولية اهليئات املكلّفة 
ويف نفس هذا اإلطار . باملنافسة، أما الثّانية فتتعلق مبوضوع دعم التعاون التقين

عقد الوفد التونسي على هامش أعمال الدورة جلسة عمل مع املسؤول عن 
ة مبؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية قصد التباحث يف موضوع املركز املنافس

  .اإلقليمي للتكوين يف جمال املنافسة
ومن جهة أخرى أشرف النائب األول لرئيس جملس املنافسة ضمن فريق  

نظّمها مؤمتر األمم  دورة تكوينية يف جمال املنافسةمن اخلرباء الدوليني على 



284

التنمية جبنيف لفائدة أعوان اهليئة العراقية للمنافسة وذلك خالل املتحدة للتجارة و
وقد قام بتقدمي ثالث . 2008سبتمرب  12الفترة املمتدة من غرة سبتمرب إىل 

مداخالت تتعلق بعناصر حتليل مشاريع التركيز االقتصادي وأثرها على املنافسة 
يار املؤسسة اإلقتصادية لقانون املنافسة وفقا ملع عموميةومظاهر خضوع الذوات ال

مع استعراض أمثلة عملية عن قضايا وملفات استشارية مما سبق للمجلس النظر 
  .فيه

وأخريا، شارك رئيس الس بدعوة من رئيس جملس املنافسة الفرنسي   
األيام األوروبية واملدير العام للمنافسة واالستهالك وقمع الغش يف أشغال 

مبناسبة رئاسة فرنسا  2008نوفمرب  19و 18اليت انتظمت بباريس يومي  للمنافسة
وذه املناسبة واستجابة لطلب املنظّمني للتظاهرة قام رئيس . لالحتاد األورويب

بني أجهزة املنافسة  2006الس بتقدمي مداخلة حول برنامج التوأمة املربم سنة 
  .التونسية والفرنسية

العالقات الثنائية.2
تدعيما ألواصر التعاون بني البلدين الشقيقني قام وفد أردين من وزارة  

بزيارة دراسية لس املنافسة  2008الصناعة والتجارة األردنية يف أوائل نوفمرب 
  . وذلك دف اإلستفادة من التجربة التونسية يف هذا اال

العية بزيارة استط 2008وفد من مدغشقر خالل شهر ديسمرب  كما قام 
إىل الس وذلك باقتراح من أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية اليت تعتزم 

  .  إحداث سلطة مكلّفة باملنافسة مبدغشقر
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IV -   
  : الرئيس -1

التعينيالصفةاإلسم و اللقب
  حممد القلسي

  
  مستشار باحملكمة اإلدارية

- الرئيس  -
2007مارس  26خ يف راملؤ 645األمر عدد 

  :نائبا الرئيس -2

التعينيالصفةاإلسم و اللقب
  مستشار باحملكمة اإلداريةرشدي احملمدي

-النائب األول  -
2005ديسمرب  19خ يف املؤر 3284األمر عدد 

  مستشار بدائرة احملاسباترضا املاجري
-النائب الثاين  -

   2004أوت  18خ يف املؤر 2007األمر عدد 
  

  : األعضاء القضاة-3

التعينياخلطّةاإلسم  و اللقب
رئيس دائرة مبحكمة نور الدين بن عياد

التعقيب بتونس
  2001ماي  08 خ يفاملؤر 1075األمر عدد  -
   2006جوان  12خ يف املؤر 1705عدداألمر  -

)جتديد عضوية(
رئيس دائرة مبحكمة البشري علية

االستئناف بتونس
2006جوان  12خ يف املؤر 1705عدد  األمر

الرئيس األول للمحكمة مسرية القابسي
2االبتدائية بتونس 

2006جوان  12خ يف املؤر 1705األمر عدد 

وكيل رئيس احملكمة عماد الدرويش
االبتدائية بتونس

2006جوان  12 خ يفاملؤر 1705األمر عدد 
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 : للقطاعات اإلقتصادية األعضاء املنتمون-4

التعينيالصفةاإلسم و اللقب
2008أكتوبر  06خ يف املؤر 3215األمر عدد رئيس مدير عام شركةعارف بلخريية

2008أكتوبر  06خ يف املؤر 3215األمر عدد   رئيس مدير عام شركةبشري بوجديال

قتصادية لشؤون اإلمدير مركزي لماهر الفقي
التونسي للصناعة االتحاد ب

ناعات التجارة والصقليديةوالت

2008أكتوبر  06خ يف املؤر 3215األمر عدد 

عضو املكتب التنفيذي لالحتاد كرمي داود
التونسي للفالحة والصيد 

وعضو جملس  البحري
املستشارين

2008أكتوبر  06خ يف املؤر 3215األمر عدد 

  :االقتصادياألعضاء ذوي الكفاءة يف امليدان -5

التعينيالصفةاإلسم و اللقب
2008جوان  23خ يف راملؤ 2409األمر عدد   أستاذ تعليم عايل   لطفي بوزيان

مدير املدرسة العليا للعلوم حممود الزواوي
قتصاديةاإل

2006 جوان 12يف  خراملؤ1705األمر عدد 

  :اإلطارات املكلّفة بالتحقيق -6
  :املقـرر العـام  -أ   
  

التعييـنالرتبــةاإلسم و اللقب

2000فيفري  21خ يف راملؤ 459األمر عدد مستشار املصاحل العموميةأنور الزمريل
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  :املقـــررون  -ب   

التعييـنالرتبــةاإلسم و اللقب
1997مارس  05املؤرخ يف  482األمر عدد مستشار املصاحل العموميةحممود بن مامية

2005مارس  03املؤرخ يف  553األمر عدد مستشار املصاحل العموميةقاسمرضا احلاج 

  2008أفريل  28املؤرخ يف  1737األمر عدد مستشار املصاحل العموميةكوثر الشايب
2007نوفمرب  02املؤرخ يف  2817األمر عدد متصرف مستشارالعوادي مجال الدين

2006أفريل  19املؤرخ يف  1108األمر عدد مستشار املصاحل العموميةبثينة األديب

 2008أفريل  28املؤرخ يف  1736األمر عدد مستشار مساعد بدائرة احملاسبات مجيلة اخلبثاين
1997مارس  05املؤرخ يف  483األمر عدد متصرف فاطمة األمني

 2008سبتمرب  18املؤرخ يف  3116األمر عدد مستشار املصاحل العمومية  حممد الطرابلسي
2008سبتمرب  16املؤرخ يف  3048األمر عدد مستشار املصاحل العمومية  سليم الربهومي




