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إنّ حتسني مناخ األعمال والسعي إىل تطوير أداء خمتلف اهليئات ذات 

مستقر يف سياسة الدولة، اليت مل تأل جهدا يف سبيل تطوير خمتلف العالقة أمر 
قتصادية يف اتجاه حترير املبادرة الفردية التشريعات ذات الصلة بااالت اإل

  . واحلفز على بعث املؤسسات ودفع عجلة التنمية يف خمتلف ااالت
عتبارها وسيلة وحتتل مسائل املنافسة ضمن هذا اإلطار مركزا حموريا با

قتصاديين ودفعهم إىل تطوير أدائهم الدولة الستنهاض مهم خمتلف الفاعلني اإل
كما يعد قانون املنافسة ضمانة . وتوخي أساليب اإلنتاج والتصرف األكثر حداثة

قتصادية الوطنية واألجنبية على حد سواء، باعتبار أنه أساسية للمؤسسات اإل
واق ومينع عنها املمارسات الضارة اليت تنال من حق املؤسسات يكفل شفافية األس

حتكار والتفاهم الصغرى يف الوجود والنماء وحيمي املستهلك من نزعات اإل
  .وإساءة استخدام الوضع املهيمن

ولعلّ خصوصية قانون املنافسة تكمن يف قدرته الدائمة على مواكبة تطور 
قتصادية وما ينتج عنها من تغيري جذري يف هيكلة األسواق ووزن احلياة اإل

  . املؤسسات الناشطة فيها ومن تقّلبات تستدعي النظر يف سلوك املستهلك
حتياط الواجب إزاء تلك ولذلك حيتاج جملس املنافسة إىل إبداء اإل

  .املتغيرات من خالل التسلّح بأمرين
ىل تطويع اجتهاداته باستمرار مستعينا فمن جهة يقتضي ذلك منه السعي إ 

بتراكم اخلربة لدى أعضائه ومبا رسخ يف أدبيات املنافسة ويف فقه القضاء املقارن 
  .قتصادية املستجدةمن مناهج حبث وأدوات حتليل وأساليب تعامل مع الظّواهر اإل
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 كما يتعين على جملس املنافسة أيضا أن يعمل على استباق بعض املتغيرات 
واقتراح احللول املالئمة مبا يتماشى وخيارات بالدنا القائمة على البحث باستمرار 

ستفادة من نظام اقتصاد السوق مع رعاية التوازنات على بلوغ أعلى درجات اإل
نسياق قتصادية الصغرى من تداعيات اإلجتماعية واحلفاظ على املؤسسات اإلاإل

  .غري املدروس يف ذلك النظام
ويظهر هذا البعد األخري يف عمل جملس املنافسة من خالل وظيفته 

ستشارية اليت تدعمت مبوجب تنقيح قانون املنافسة واألسعار مبقتضى القانون اإل
ستشارته إوالذي أقر مبدأ  2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60عدد 

قتصادي واألثر احملتمل إلالوجوبية خبصوص سائر النصوص الترتيبية ذات احملتوى ا
  .على املنافسة

ستشارية الصادرة عن جملس املنافسة خالل سنة وبالتمعن يف اآلراء اإل
، يتبين أنه عمل على استباق التطور احلاصل يف جمال جتارة التوزيع احلديثة 2009

وما رافقه من تغيري يف سلوك وانتظارات املستهلك ومن حتول جذري لعملية 
ذلك أنّ هذه األخرية مل تعد جمرد استجابة حلاجة املستهلك امللحة إلشباع . شراءال

ستهالكي يترجم عن رغبته إرغبة سابقة لعملية الشراء، بقدر تعبريها عن سلوك 
خنراط يف عملية مركّبة تتحكّم فيها الفضاءات التجارية غري الواعية متاما يف اإل

تعاظم ملركزيات الشراء التابعة لتلك الفضاءات وقوة كما أنّ الدور امل. الكربى
مركزها التفاوضي يف مواجهة املزودين بدأت تنبئ حباالت إجحاف يف حقّهم حبكم 

طّالع ومن خالل اإل. قتصادية إزاء منافذ البيع احلديثةإوجودهم يف وضعية تبعية 
احلديثة، تسنى للمجلس رسم على جتارب البلدان اليت ازدهرت فيها جتارة التوزيع 

  .مالمح التطور األكيد لذلك النمط يف بالدنا
قتصادي مشلت إفبادر، مبناسبة إبداء رأيه حول مشروع عملية تركيز  

سوق جتارة التوزيع العصرية، إىل تفكيك عناصر تلك السوق منبها إىل أنها ختفي 
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مساحتها وأماكن تركيزها  وراء وحدا الظّاهرة تصنيفات ملنافذ البيع حسب
كما متعن الس يف الفوارق اليت . تساع دائرة معروضاا ورقعة جذا التجاريإو

تفصل منافذ البيع احلديثة عن املساحات الكربى املتخصصة من جهة وعن جتارة 
القرب من جهة ثانية، وتوقّف عند حالة هذه األخرية ومقدار تأثّرها بتطور مناهج 

التجزئة العصرية والدور الذي يتوقّع هلا أن تتقوقع فيه يف خامتة ذلك  جتارة
كما بين الس يف رأيه املذكور معايري  احتساب حصة السوق الراجعة . التطور

إىل كلّ شكل من أشكال منافذ البيع واملؤشرات املعتمدة لذلك ومناهج الكشف 
  .وعناصر الرقابة اراة عليها عن تأثريات عمليات التركيز اليت تشملها

ويف رأيني آخرين تناول الس ظاهرة تطور جتارة التوزيع احلديثة من  
زاويا مغايرة، فبين من جهة التجاذبات اليت تترتب عنها عند النظر يف حتديد 
مواقيت فتح احملالّت التجارية والرهانات املرتبطة بذلك من زاوية قانون الشغل 

قتصادية وحق املستهلكني يف كفالة يات الضبط اإلداري ودواعي النجاعة اإلوآل
كما تعرض الس من جهة أخرى إىل . فضاءات مشتركة للترفيه جتمعهم

التعقيدات املتصلة بتحديد آجال الدفع بني املهنيين وأثرها يف محاية مصاحل 
للمساحات التجارية الكربى ذات  املزودين من تعسف مركزيات الشراء التابعة

القدرة التفاوضية املتعاضمة واليت تستقيها من أمهّية حجم الشراءات املتجمعة 
يف  مبناسبة تشريكهيف تنظيم مجلة هذه املسائل  مسامهتهكما توج الس . لديها

املتعلّق و 2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69 إعداد وصياغة القانون عدد
  .بتجارة التوزيع ونصوصه التطبيقية

ستشارية، وما تطلّبه من حبث علما وأنّ اجتهاد الس يف إطار وظيفته اإل
وتعمق يف جانب غري يسري من امللفّات، ومن توغّل يف مسائل مل يسبق له التعهد 

املعطيات قتصار على بل أنه وحىت باإل. ا، مل يعطّل وترية نظره يف امللفّات املتبقّية
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بلوغ معدالت غري مسبوقة يف نظره  2009اإلحصائية، تسىن للمجلس خالل سنة 
  .ستشارياإ رأيا نيستشاري، حيث بلغ ما صدر عنه يف هذا اإلطار مخسة ومخساإل

ومل حيد جملس املنافسة عن هذا املنحى يف وظيفته القضائية بعنوان سنة 
ني ملفّا قضائيا مع عدد غري مسبوق ، حيث توصل إىل البت يف واحد وثالث2009

  .من اإلدانات لألطراف اليت ثبت ضلوعها يف ممارسات خملّة باملنافسة
إطارا مالئما المتحان مدى قدرة  2009سنة  كانتالتوجه وضمن هذا 

الس على حسن توظيف صالحية التعهد التلقائي اليت أوكلها إليه تنقيح قانون 
 ةوقد توصل جملس املنافسة إىل معاجلة ست. 2005ل سنة املنافسة واألسعار خال

نتهى يف إثنني منها إىل إقرار املؤشرات الواقع رصدها إملفّات للتعهد التلقائي و
  . والتعهد تلقائيا باملمارسات املثارة

كما بت الس خالل هذه السنة يف ملفّات قضائية كانت وليدة لقرارات 
ميكن ذكر يف هذا السياق و. ي صدرت خالل السنوات الفارطةبالتعهد التلقائ

تفاق بني شركات الطّريان والغرفة الوطنية لوكاالت األسفار امللف املتعلّق باإل
خبصوص حتديد مقدار العمولة املستوجبة عن تقدمي اخلدمات للمسافرين بالنقل 

ات القصرية باستعمال اجلوي، وامللف القضائي املتعلّق بسوق خدمات اإلرسالي
اهلاتف اجلوال، إىل جانب امللف املتعلّق بأوجه إفراط شركات النفط يف عالقتها 

ويف مجيع . شتراطات احفة عليهمبوكالء حمطّات اخلدمات التابعة هلا وفرض اإل
نتهى الس إىل إدانة األطراف الضالعة يف املمارسات الواقع إتلك القضايا 

وهو ما يشهد جبدية التعامل مع آلية التعهد التلقائي ومدى ما الكشف عنها، 
  . توفّره من محاية لألسواق

ومل يغفل جملس املنافسة، مبناسبة تعهده مبا عرض عليه من ممارسات خملّة 
 نة، عن وضع املستهلك يف صدارة اهتماماته، ذلك أنّ أيباملنافسة خالل هذه الس

نافسة يكون بال معىن ما مل يتولّد عنه أثر ملموس ينعكس جهد يف تطبيق قانون امل
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على جودة اخلدمات والسلع املعروضة يف األسواق وعلى أسعار بيعها للمقبلني 
ملراقبة وضمن هذا اإلطار كانت بعض القضايا املعروضة على الس فرصة . عليها
املستهلك من يف اإلثراء على حساب ة بعضها قتصادية ورغباملؤسسات اإل سلوك

خالل توظيف حاجته امللحة لبعض املنتجات وضعف مسالك التوزيع لربط 
تفاقات وضبط مستوى األسعار يف مستوى مصطنع ما كانت لتبلغه التحالفات واإل

صطناع املنافسة إأو تقبع فيه لوال التعطيل املتعمد آلليات العرض والطّلب و
  .الومهية

دولة الدؤوب من أجل نشر ثقافة املنافسة وإعالء ويف احملصلة فإنّ جهد ال
 متكامل، بدأ ايتشأن اهليئات الساهرة عليها، وما وفّرته من إطار تشريعي ومؤسس

. يعطي أكله ويؤشر للمرور إىل مرحلة موالية من تطور بالدنا على هذا الصعيد
تجابة إليه، كما سقتصادية يف اإلحيث باتت املنافسة مطلبا تلح املؤسسات اإل

تراجعت بشكل واضح حاالت خلطها بني اختصاص جملس املنافسة والنظر 
ما بات يلحظ من تعاوا مع التحقيق يف  علىالراجع إىل غريه من اهليئات، عالوة 

القضايا املنشورة ضدها ومسارعتها بتصحيح وضعها مبا يتالءم مع القوانني 
  . ا االوالضوابط اليت تسوس نشاطها يف هذ

هتمام البالغ اليت أصبحت وسائل وقد تغذّى هذا الوضع من حالة اإل
جبميع أصنافها ودعائمها تبديه لعمل وقرارات جملس املنافسة مبا انعكس  عالماإل

إجيابا على واقع األسواق وحسن من تنافسية املؤسسات الناشطة فيها وأيقظ فيها 
  .مكامن البحث والتجديد

هذا الوضع اجلديد من الس مراجعة منهجه يف التعامل مع  كما استدعى
فبعد املرحلة اليت كان فيها . العقاب الواجب تسليطه على املؤسسات املدانة

الس يعطي األولوية للبعد التثقيفي ألحكامه ويكتفي بتسليط خطايا بسيطة على 
أكثر مع املخالفني ويراعي املخالفني أو يقر إدانتهم من دون خطية، أصبح يتشدد 
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يف مقدار اخلطايا املسلّطة عليهم حقيقة ما بدر منهم وحجم إضرارهم بالسوق 
املعنية واحلاجة امللحة إىل ترغيبهم عن الرجوع مرة أخرى إىل املمارسات املثارة يف 

  .حقّهم
ويؤشر الدور الذي أصبح جملس املنافسة يلعبه يف حميطه وحجم تأثريه يف 

قتصاديني عن صواب خيارات بالدنا اليت كانت ضمن حميطها وك الفاعلني اإلسل
أول املبادرين إىل استحداث هذه اهليئة وضلّت على الدوام مرجعا حيتكم إليه يف 
جمال القدرة على األخذ بأحدث النظم والنظريات ذات العالقة وتطويعها مبا 

. قتصاديةيتالءم مع مقتضيات التنمية اإل
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تتطلّب عملية التقييم الشامل اإلعتماد على معايري ذات طبيعة كمية 
وأخرى نوعية لتحديد مدى تطور نشاط الس من سنة إىل أخرى بفرعيه 

  .القضائي واإلستشاري



يف عدد امللفّات لتقييم نشاط جملس املنافسة  يتمثّل املعيار الكمي املعتمد
ويربز اجلدول التايل تطور . القرارات واآلراء واجللسات املنعقدةو املسجلّة ،

  : نشاط جملس املنافسة خالل السنوات اخلمس األخرية
  

  2005  2006  2007  2008  2009  

I -لة105  54  78  75  43  امللفات املسج  

  28  19  30  22  33  الدعاوى-

  6  4  4  3  -  ملفات التعهد التلقائي-

  71  31  44  50  10  اإلستشارات-

II - 86  50  74  68  35  القرارات واآلراء  

  25  21  22  20  24  القرارات-

  6  4  4  3  -  قرارات التعهد التلقائي-

  55  25  48  45  11  اآلراء-
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ويستنتج من اجلدول أعاله أنّ مجيع املؤشرات املتعلّقة بالنشاط القضائي 
ذلك أنّ  2009والنشاط اإلستشاري قد شهدت تطورا ملحوظا خالل سنة 

بلغت على التوايل ادرة القرارات واآلراء الصو امللفّات املسجلّةنسبة تطور 
  . 2008مقارنة بسنة  %72 و 94,4%

  :التطور اهلام بالتحليل وفقا لطبيعة نشاط السوسيتم تناول هذا 

: النشاط القضائي- 1

ّات املسجلّةعدد امللف:
متّ خالل هذه إذ لة ، ة املسجات القضائيبتطور عدد امللفّ 2009متيزت سنة 

 47%وايلحبتطور تقدر  نسبة بقضائيا  بكتابة الس  ملفّا 28السنة ترسيم 
لقائي د التات التعهعدد ملفّأيضا ، كما مشل هذا التطور 2008مقارنة بسنة 

  .%50والذي بلغ نسبة 
املسجلة التعهد التلقائي  اتملفّو القضائية اتمللفّا بياين تطورالسم رالويربز 

  :خالل اخلمس سنوات األخرية

2005 2006 2007 2008 2009

الدعاوى 33 22 30 19 28

تعھد تلقائي 3 4 4 6
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من 18% نسبة مثّلتلقائي د التات التعهجتدر اإلشارة إىل أنّ ملفّ كما
كما هو مبين بالرسم   2009خالل سنة  ةات القضائية املسجلالعدد اجلملي للملفّ

البياين التايل وهو ما يعكس الدور البارز هلذه اآللية يف تعزيز النشاط القضائي 
املعدل املسجل  تفوقعلما وأنّ هذه النسبة  2005لس املنافسة منذ إقرارها سنة 

  . يف أعرق هيئات املنافسة يف العامل

ادرةعدد القرارات الص:
ر عدد القرارات الص2008مقارنة بسنة  %24بنسبة   2009ادرة سنة تطو 

 من %91ادرة نسبة القرارات الص ومثّلت. كما هو مبين بالرسم البياين التايل
.ة املسجلّةات القضائيعدد امللفّ

82%

18%

توزيع طبيعة الملفات القضائية

الدعاوى  ملفات التعهد التلقائي
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زاعالقطاعات موضوع الن:

أنّ القطاعات  2009يربز من خالل القرارات الصادرة خالل سنة 
علما وأنّ أغلبها تتميز بأمهية طبيعتها الفنية . موضوع النزاع خمتلفة ومتنوعة

وفيما يلي أهم . مقارنة بالقطاعات التقليدية كسوق الصفقات العمومية مثال
:وع نظر من قبل السالقطاعات اليت كانت موض
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القرارات الصادرة

القطاعات موضوع نظر مجلس        
  2009المنافسة خالل سنة           

  قطاع تعليب الزيتون -1
  توزيع املنتوجات النفطية  -2
3- جميلتوزيع أدوية الت  
4- ياحيالترفيه السنشيط والت  
5- صاالتاإلت  
6- عحافظات الرض  
  قبل وكاالت األسفاراخلدمات املسداة من  -7
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عاوى حسب املصدرتوزيع الد:
تتوزع امللفّات القضائية املسجلة حسب املصدر أي اجلهة املخول هلا رفع 

املؤرخ  1991لسنة  64من القانون عدد  11الدعاوى واملنصوص عليها بالفصل 
واملتعلّق باملنافسة واألسعار على النحو املبين باجلدول  1991جويلية  29يف 

:التايل

  عدد امللفات  
  18  املؤسسات االقتصادية

  9  الوزير املكلّف بالتجارة

  6  التعهد التلقائي

  1  اهليئات املهنية

ويالحظ من خالل اجلدول أعاله أن املصدر الرئيسي للدعاوى املرفوعة 
يليها الوزير املكلّف  %53هو املؤسسات اإلقتصادية بنسبة قدرها  2009سنة 

مع العلم أنّ نسبة تطور عدد امللفّات املقدمة من . %26بالتجارة بنسبة قدرها 
  . 2008مقارنة بسنة  %50قبل الوزير املكلّف بالتجارة بلغت 

اليت مل وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنه خالفا للسنوات الفارطة 
ترسيم   2009تقدم خالهلا دعاوى من طرف اهليئات املهنية سجلت خالل سنة 

  .قضية مرفوعة من قبل الغرفة الوطنية النقابية لوكالء وأصحاب حمطّات النفط
ةتوزيع الدعاوى حسب القطاعات اإلقتصادي:

على مركز الصدارة بنسبة  2008حافظ قطاع اخلدمات على غرار سنة 
  .كما هو مبين بالرسم البياين التايل %60



2009الكتاب األول 

17

مجلس 
المنافسة

  
وزيع الدعاوى حسب منطوق احلكمت :  

لئن إتسمت السنوات الفارطة بتعدد القضايا اليت أعلن فيها جملس املنافسة       
عدم إختصاصه بالنظر يف النزاع املعروض عليه فإنّ نسبة القضايا اليت تطرق فيها 

تثبت بصفة واضحة أنّ املتقاضني أصبحوا  2009إىل أصل النزاع خالل سنة 
  .أكثر إملاما مبرجع نظر جملس املنافسة وباإلجراءات املتبعة أمامه

ويف هذا اإلطار متكّن الس من البت يف عشرة قضايا من أصل مخسة 
وعشرين دعوى ومن اخلوض يف أصل النزاع انتهت سبعة منها باإلدانة  كما هو 

  :التايلمبين باجلدول 

0

5

10

15

صناعي
تجاري

خدمات

2

8

15

  السوق املرجعية  عدد القضية  املنطوق

  عدم االختصاص

  إاء مدة عقد الوكالة احلرة  81169
  قطاع التكوين يف جمال سياقة العربات  91183
  رفض إسداء قرض   91184
كراس الشروط الذّي ينظّم العالقة التعاقدية بني   91185

  وكالء حمطّات النفط

ختلّي العارضة عن 
  الدعوى

  قطاع االتصاالت  61123
  قطاع مأكوالت الرضيع  71133
  قطاع االتصاالت  71143
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ملمارسات املخلّة باملنافسةحسب ا امللفّات املدانة  توزيع:
2009من قبل جملس املنافسة خالل سنة  فيها إدانةاليت متّت  امللّفات عتتوز 

قضية (ل مركز هيمنة إفراط يف إستغال: التالية املمارسات املخلّة باملنافسةعلى 
 )قضايا 3( فاق، اإلت)قضيتان( وضعية تبعية إقتصادية، إفراط يف إستغالل ) واحدة

ه اجلدول وذلك على النحو الذي يبين) قضية واحدة( واألسعار مفرطة اإلخنفاض
  :التايل

  قطاع االتصاالت  71144
  قطاع البلور املورق  71155
  قطاع التصوير باألشعة  71156
  قطاع االتصاالت  81167
  قطاع االتصاالت  81170
  قطاع االتصاالت  81171
  االتصاالتقطاع   81172
  إقصاء من طلب عروض   91190

  سوق العروض التنشيطية املوجهة للطفل  71134  رفض الدعوى أصال
  تقاسم الصفقة بني املشاركني  81164
  قطاع الزيتون  81166

  قطاع الغوص   61115  اإلدانة
  قطاع احملروقات  61124
سوق توزيع أدوية التجميل املخصصة للوقاية من   71142

مس وعالج البشرةالش  
  سوق حافظات الرضع  71154
  عرب وكاالت األسفارسوق بيع تذاكر الطريان   81162
  سوق اإلتصاالت  81163
  سوق إسداء اخلدمات اجلوية  81176
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  املمارسات املخلّة ويربز من خالل الر سم البياين املشار إليه أعاله أنّ أهم

 فاقات خملّة باملنافسة بنسبةل يف إبرام إتتتمثّ 2009باملنافسة املدانة خالل سنة 
من مجلة  %29ويف اإلفراط يف  إستغالل وضعية تبعية إقتصادية بنسبة  43%

املمارسات  %28سبة املتبقية واملتمثلّة يف املدانة ، فيما تتقاسم الناملمارسات 
املتعلّقة باإلفراط يف إستغالل وضعية هيمنة إقتصادية وعرض أسعار مفرطة 

  .اإلخنفاض
ويف هذا اإلطار تتعين اإلشارة إىل أنّ مجلة اخلطايا اليت سلّطها جملس     

علما وأنّ  .د 3.346.000املنافسة على املؤسسات اإلقتصادية بلغت ما قدره 
مبالغ الغرامات ال ترتقي إىل نفس مستوى الغرامات اليت تسلّطها هيئات املنافسة 

ذلك ال مينع من اإلشارة إىل أنّ قيمة هذه  املشاة يف البلدان األوربية مثال، إال أنّ
الغرامات ارتفعت مقارنة بالسنوات الفارطة ألنّ ذلك يعود إىل األولوية اليت 
يوليها الس لدوره التثقيفي والبيداغوجي من خالل ما تتضمنه القرارات 

  .الصادرة عنه من مبادئ

14%

29%
43%

14%

إفراط في إستغالل مركز هيمنة  اإلتفاق   إفراط في إستغالل وضعية تبعية إقتصادية أسعار مفرطة اإلنخفاض 
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 ة املطلوبةيف الفترة الزمني ة امللفاتللبتالقضائي:   
ترتبط الفترة الزمنية املطلوبة إلصدار القرار باملدة اليت يستغرقها امللف يف     

طور التحقيق وباألجل املطلوب للرد على تقرير ختم األحباث والذي حدده 
من قانون املنافسة واألسعار بشهر وبالتايل فإنّ البت يف ) جديد( 14الفصل 

بعضها متعلّق بسري عمل الس وبعضها وامل متعددة امللفّات القضائية حتكمه ع
  .اآلخر يرتبط باألطراف

وتعترب مرحلة التحقيق من أبرز العوامل املؤثّرة على املدة املطلوبة إلصدار    
وتتباين هذه املدة من ملف قضائي إىل آخر وفقا لطبيعة السوق املرجعية . القرار

ف النزاع مع التحقيق ونوعية األحباث موضوع النزاع وكيفية تعاون أطرا
  .واإلجراءات اإلستقصائية اليت يتوىل املقرر القيام ا وتوفّر املعطيات املطلوبة

ومن جهة أخرى، جتدر اإلشارة إىل أنّ طبيعة العمل القضائي بصفة عامة      
مهية جملس املنافسة يويل أ ال ميكن إخضاعها إىل ضوابط زمنية حمددة غري أنّ

حرصا منه على حقوق  عند التحقيق يف امللفّات القضائية خاصة هلذا املوضوع
املتقاضني  من جهة وأخذا يف اإلعتبار خصوصية موضوع امللفّات القضائية الذي 
هو اقتصادي من جهة أخرى وذلك من خالل احلرص على إنتداب كفاءات 

  .منهجية حبث شاملة ودقيقةرفيعة  املستوى توكل هلا مهام التحقيق وترسيخ 
وبالتأمل يف امللّفات القضائية اليت كانت موضع نظر جملس املنافسة خالل 

من امللفّات اليت وقع البت فيها يعود ترسيمها بكتابة  %16 يستنتج أنّ 2009سنة 
إىل  %12و 2007 إىل سنة  %32و  2008 إىل سنة %40و 2009الس إىل سنة 

  .2006سنة 
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::شاط اإلستشاريشاط اإلستشاريمستوى النمستوى النعلى  على  --22

خاصة على إثر  2009املنافسة خالل سنة لس تدعم الدور اإلستشاري      
سيادة رئيس اجلمهورية مبناسبة تلقيه للتقرير ه أذن ب ذياإلجراء ال بداية تطبيق

ة مزيد على أمهي هدف إىل التأكيدذي يوال السنوي احلادي عشر لس املنافسة،
اهلياكل خمتلف عاون مع ونشر ثقافة املنافسة بالت وتفعيل دور جملس املنافسةدعم 
ة لس املنافسة ستشارة الوجوبياإل مبدإ ترسيخخاصة و مات ذات العالقةواملنظّ

اسات ، صوص ذات األثر على املنافسةبشأن سائر النحيث متّ اإلذن بعرض كر
أي قبل تنقيح القانون عدد ( املبدإ الشروط اليت متّ إصدارها قبل إقرار هـذا

املؤرخ  2005لسنة  60األسعار بالقانون عدد وواملتعلّق باملنافسة  1991لسنة  64
مبا يضمن وحدة املبادئ اليت يقوم عليها على أنظار الس  )2005جويلية  18يف 

.هذا الصنف من األعمال الترتيبية

جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّ عدد امللفات اإلستشارية املسجلّة و
سواء كان ذلك من  الفارطة نواتالسبشهد قفزة هامة مقارنة  2009خالل سنة 

حيث عدد اإلستشارات املسجلّة أو من حيث عدد اآلراء الصادرة وذلك على 
  :ايلالت الرسم البياينيربزه  النحو الذي

  

11

45 48

25

55

الملفات المسجلة اآلراء الصادرة
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إرتفع عدد  2006سم البياين أعاله أنه إنطالقا من سنة من خالل الريتبين و
ملحوظة مقارنة ادرة بصفة عدد اآلراء الص كذلكة واإلستشارات املسجل

 3املؤرخ يف  2006لسنة  370صدور األمر عدد  تيجةذلك نو بالسنوات السابقة
لس املنافسة  واملتعلّق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبية 2006فيفري 

صوص التة، حول مشاريع النه لوحظ تراجع نسيب خالل سنيت رتيبي2007إال أن 

مرده اكتمال برنامج الدولة املتعلّق بتفكيك نظام الترخيص اإلداري  2008و
ملزاولة بعض األنشطة اإلقتصادية وتعويضه بنظام كراس الشروط واملقترن 

رئيس اجلمهورية الذي أقر مبدأ احلرية والذي جعل بالربنامج املستقبلي لسيادة 
 2009من الترخيص إستثناء ليعود إىل اإلرتفاع ثانية وبشكل ملحوظ خالل سنة 

مقارنة بسنة  129%وامللفّات املسجلة   %120حيث بلغت نسبة تطور  اآلراء 
2008.  

من ناحية أخرى، جتدر اإلشارة إىل أنه رغم الطّابع اإلستعجايل للنشاط 
بعض امللفات اإلستشارية اإلستشاري لس املنافسة، فإنّ ذلك ال ينفي أنّ 

وخاصة الدراسات واحلاالت الواردة بعينها تطلّبت حيزا زمنيا أهم مقارنة بأغلب 
من األسواق املرجعية اليت تتطلّب  امللفّات األخرى نظرا إىل  تطرقها جلملة

دراستها طلب مجلة من املعطيات واإلحصائيات من اهلياكل اإلدارية املعنية 
  . باإلشراف عليها

 .لةات املسجمن مجلة امللفّ %77,5ومتثّل اآلراء الذي أبداها الس نسبة 
لنسبة تتراجع فإنّ هذه ا ،2008امللفّات الثمانية املسجلة سنة ما استثنيت  اوإذ

ملفا  24وهو ما يعين بقاء خمزون من امللفّات اإلستشارية يوازي  %66لتصل إىل 
  .  2010إلبداء الرأي فيها خالل سنة 

وتتنوع طبيعة اإلستشارات الواردة على جملس املنافسة وتنقسم إىل 
وتتعلّق اإلستشارات الوجوبية . إستشارات وجوبية وأخرى إختيارية: صنفني
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نظر يف مشاريع النصوص الترتيبية اليت دف إىل فرض شروط خاصة ملمارسة بال
نشاط إقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأا أن تعرقل الدخول إىل السوق 

  :وميكن أن تتمثّل اإلستشارات الوجوبية يف ما يلي

  
  
  

:م اإلستشارات اإلختيارية خاصة يف حني-
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وفق أنواعها   2009خالل سنة  املنافسة ادرة عن جملسع اآلراء الصتتوزو
  :اآليت بيانهعلى النحو 

  

  
سم البياين املشار إليه أعاله أنّ اجلانب اإلستشاري ويربز من خالل الر

صوص التاملتعلّق بالن84%نسبة  لوحده لميثّة رتيبي ادرة عن من مجلة اآلراء الص
  .جملس املنافسة

لعرض مشاريع هذه النصوص ة بغة الوجوبيسبة بالصالنتفسر أمهية هذه و 
املؤرخ  2005لسنة  60جديد من القانون عدد  9اليت أقرها الفصل على الس و

منه على أنّ جملس املنافسة يستشار  3حيث تنص الفقرة  2005جويلية  18يف 
صوص التوجوبا من قبل احلكومة حول مشاريع الندف رتيبي مباشرة إىل ة اليت

فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط إقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن 
  .تعرقل الدخول إىل السوق

وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنه بالرغم من أنّ الرأي الذي 
يصدره جملس املنافسة غري ملزم سواء تعلّق األمر بإستشارة وجوبية أو بإستشارة 

7%
5%

4%

84%

إستشارات قطاعّیة قوانین مشاریع تركیز نصوص ترتیبیة
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دارية ملزمة بتربير عدم إتباع حمتوى الرأي ضرورة أن إلإنّ السلط اإختيارية، ف
 2006فيفري  3املؤرخ يف  2006لسنة  370عدد  من ما جاء باألمر 6الفصل 

لس املنافسة حول مشاريع واملتعلّق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبي ة
ترفق مشاريع النصوص الترتيبية : "نص صراحة على أنه النصوص الترتيبية

املستوجبة للنشر واخلاضعة إلستشارة جملس املنافسة عند إحالتها إىل مصاحل 
الوزارة األوىل بنسخة من رأي جملس املنافسة ومذكّرة تفسريية تتضمن 

  ."ءوبيان مدى إستجابة الوزارة هلا أو ردها عند اإلقتضاإقتراحات الس 



تتمثّل املعايري النوعية املعتمدة يف تقييم نشاط جملس املنافسة خاصة يف 
ة املتباملنهجيها من خالل اآلراء جوق املرعة يف دراسة السة ويف املبادئ اليت أقرعي

مدى سرعة تيف و ادرة عنهوالقرارات الصنقيحات املتعلّقة بقانون املنافسة فعيل الت
  .ويف نسبة رفض القرارات يف اإلستئنافواألسعار 

  :منهج عمل جملس املنافسةوتطور أسلوب  - 1

األساليب اليت عمل  جملس املنافسة منذ إحداثه على تطوير مناهج عمله و
ة من مستمدعلمية من خالل  توظيف أساليب  لفّاتتم دراسة املتعلى أساسها 
ةمناهج رياضياملنافسة  اتمتعارف عليها من قبل أغلب هيئ ة وإقتصادي

ر مرونة العرض مؤشوز السوق ، لقياس درجة تركّ "هريمشان"مؤشر كاستعماله 
  .بني السلع واإلستبدال بني اخلدمات ر اإلستبدالمؤش ولب والطّ

  :امللفّات من طرف املقررينكما حرص أن تتبع املراحل التالية عند دراسة 
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عوبات املتعلّقة جتاوز خمتلف الصكما يربز تطور أداء الس أيضا يف جناحه يف   
يف ظلّ غياب بنوك معطيات  ات املطلوبةر املعطيات واإلحصائيفّخاصة بعدم تو

ىل جتميع املعطيات من خمتلف اجلهات املعنية إوذلك من خالل سعيه الدؤوب 
اخلاصة أو عن طريق مراسلة اجلهات الرمسية ملعاجلتها وتوظيفها يف دراسة  بوسائله

امللف وهو جمهود يعكس مدى قدرة توظيف الس خلربته يف جتاوز مثل هذه 
الصعوبات وتوفري املعلومة الدقيقة وعدم الوقوف عاجزا عن إبداء الرأي أو 

  .إصدار القرار
تلتجأ  مرجعامن قبل جملس املنافسة من جعله  وقد مكّنت منهجية العمل املتبعة

إليه العديد من اجلهات للبحث عن املعلومة وذلك بالبحث عنها يف تقاريره 
  .السنوية

  :املبادئ - 2
  ن جلّتتضم مبادئ تتعلّق ادرة عن جملس املنافسة اآلراء والقرارات الص

مفهوم األسعار وواإلفراط فيها  اإلقتصادية مفهوم اهليمنةك مبجموعة من املفاهيم
تعلّقة غريها من املفاهيم املسوق وخول إىل الاحلواجز عند الدوفرطة اإلخنفاض م
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من قبل  املفاهيممجلة هذه ، إال أنّ حسن تطويع وتكريس بتطبيق كراس الشروط
ها املصطلحات حيظى  بنفس األمهية اليت حتتلّ دالل استاإلجملس املنافسة جعل 

  .القانونية يف اال القضائي

  
  :نقيحات اليت مشلت قانون املنافسة واألسعارالتفعيل سرعة ت - 3

اليت م جمال  نقيحاتبسرعة تفعيله ملختلف الت  جملس املنافسةيتميز     
تفعيله سرعة  ميكن ذكر هذا د على ومن أهم  األمثلة اليت تؤكّإختصاصه 

ة التعهلصالحية  لقائيد التة تضمن حقوق املتقاضني وخاصه إجراءات خاصبسن
 منها التفريق بني الدائرة اليت تصدر قرار التعهد والدائرة اليت تبت يف امللف

ومن أهم  .2007هذا الصنف من القضايا بداية من سنة وإصدار قرارات يف 
صاالت اإلتذكر خاصة سوق تلقائيا يلتعهد الس  ااألسواق اليت كانت موضوع

ات اخلدماتفط عرب حمطّعرب اإلرساليات القصرية وسوق توزيع منتوجات الن 
.وسوق اخلدمات املقدمة من قبل وكاالت األسفار
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  :الطّعن يف قرارات الس - 4
ميكن الطّعن باإلستئناف يف قرارات الس أمام احملكمة اإلدارية طبقا 

واملتعلّق باحملكمة  1972املؤرخ يف أول جوان  1972لسنة  40للقانون عدد 
  . اإلدارية بعد تبليغها إىل املعنيني بواسطة عدل منفّذ

ويبين اجلدول التايل نسبة استئناف قرارات الس وتطورها خالل الفترة 
:2008إىل سنة  2005املمتدة من سنة 

  2005  2006  2007  2008  

  21  22  20  24  عدد القرارات

  4  8  4  7  القرارات املستأنفةعدد 

%19%36%17%29  نسبة اإلستئناف

ويالحظ من اجلدول أعاله أنّ معدل نسبة االستئناف خالل هذه الفترة ال 
، كما يتبين إستنادا إىل املعلومات املتوفّرة لدى الس عن مآل %25,25يتجاوز 

أنّ جلّ القرارات الصادرة  القرارات املستأنفة واليت تبت فيها احملكمة اإلدارية،
   .عنها قد أقرت قرار جملس املنافسة
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قفزة نوعية كبرية  2009شهد النشاط القضائي لس املنافسة خالل سنة 
من خالل أمهية عدد األحكام الصادرة بإدانة األطراف املدعى عليها وطبيعة 

وباإلضافة إىل ذلك، فإنّ . القطاعات املشمولة باملمارسات الواقع الكشف عنها
عددا من امللفّات املفضية إىل اإلدانة كان أساسها قرارات بالتعهد التلقائي يف 

ل خدمات وكاالت األسفار ومترير اإلرساليات القصرية قطاعات حساسة مث
باعتماد اهلاتف اجلوال الرقمي أو توزيع احملروقات وسائر خدمات وكالء حمطّات 

كما أنّ جانبا من تلك اإلدانات مشل االتفاقات املخلّة باملنافسة رغم ما . النفط
كم أنها تتم يف يكتسيه هذا الصنف من املمارسات من صعوبة عند اإلثبات حب

الغالب باملراكنة وال يترك فيها أثر كتايب، وهو ما جيعل التوصل إىل إثباا رهانا 
تتسابق هيئات املنافسة إىل كسبه من خالل اعتماد املؤشرات والقرائن املتظافرة 
والسعي إىل حتفيز املؤسسات الضالعة فيها على التعاون مع التحقيق على أمل 

  .من اخلطية أو ختفيف العقاب إعفائها
ويعكس ما تقدم سعي الس إىل إرساء رقابة ناجعة على حسن سري 
األسواق واالستفادة من صالحية التعهد التلقائي مع مد نظره إىل قطاعات مهمة 
من زاوية املستهلك الذي ينبغي أن يستفيد من املنافسة للحصول على أعلى 

  .وبأقل األسعار مستويات اجلودة املمكنة
وينطق تنوع املسائل املعروضة على النظر القضائي للمجلس بنجاح 
السياسة اليت عكفت عليها اجلهات ذات العالقة يف سبيل نشر ثقافة املنافسة 
وبيان مزايا االحتكام ملبادئها وترسيخ الوعي بضرورة التقيد الصارم ا لدى 

دارية املكلّفة بالسهر على توازن األسواق املؤسسات اإلقتصادية واهلياكل اإل
  .وشفافية املعامالت اإلقتصادية
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كما كان لتلك السياسة بالغ األثر يف تقليص عدد القضايا املرفوعة إىل 
جملس املنافسة دون أن يكون خمتصا ا، كما لوحظ أنّ املتقاضني يف عدد متزايد 

دعاواهم أو التخلّي عنها مبجرد إحالة من القضايا بادروا بالتقدم مبطالب لطرح 
تقرير ختم األحباث إليهم، وذلك حني تفطّنوا إىل جدية األحباث اراة وأنّ 
ادعاءام يتم متحيصها وال تلقى أي استجابة يف حال جتردها أو افتقارها إىل 

  .اجلدية املطلوبة
 2009لس خالل سنة ويف احملصلة، فإنّ املادة النزاعية املعروضة على ا

كانت مفيدة لغاية توجيه اإلهتمام إىل قطاعات حيوية من زاوية املستهلك 
وتفعيل آلية التعهد التلقائي، مع مواصلة الس يف إقرار مبادئ إجرائية مستحدثة 
مثل حق األطراف املدعى عليهم يف توجيه دعوى عارضة ضد األطراف اليت 

  .   هم لدى جملس املنافسةتبادر إىل التشكّي من
وإمجاال ميكن القول أنّ التمعن يف القضايا اليت خاض الس يف أصلها  

  :أربع مالحظات يثري 2009خالل سنة 
مل تعرض على نظر الس أي قضية ختص إتفاقا حصريا مربما دون  -

  . احلصول على موافقة الوزير املكلّف بالتجارة
وانتهى إىل موقفه . قضايا برفض الدعوى أصال قضى الس يف ثالث -

املذكور إما ألن ما عرض عليه كان غري ذي عالقة باملنافسة وخيوض يف نزاعات 
ذاتية بني األطراف، أو بسبب عدم ثبوت املمارسات املدعى ا وغياب التأثري 

  .على السوق املرجعية املعنية
- الن لس مبمارسات مثارة ضدد اادي البلدي للغوص بطربقة يف تعه

سوق تقدمي خدمات الغوص السياحي والترفيهي باجلهة وأقر اختصاصه بالنظر يف 
كما انتهى إىل إدانة النادي املذكور . القضية استنادا إىل معيار املؤسسة اإلقتصادية
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من أجل تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض وعاب عليه رجوعه إىل نفس السلوك 
  . سبقت إدانته من أجله الذي

قضى الس بإدانة األطراف املدعى عليها يف سبع قضايا، وبىن حكمه  -
يف ثالث من تلك القضايا على وجود إتفاقات خملّة باملنافسة،  ويف ثالث قضايا 
أخرى على اإلفراط يف السيطرة بشكليها اهليمنة اإلقتصادية واستغالل حالة التبعية 

يف حني أسس حكمه يف قضية واحدة على تطبيق األسعار مفرطة . اإلقتصادية
  . االخنفاض
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بلغ عدد القضايا اليت تناول فيها الس مسألة اختصاصه خالل سنة 
لعدم الدعوىبرفضالتصريح إىل مخس قضايا انتهت أربعة منها 2009

  .يهافأهليته للحكم  ختصاص يف حني أكّد الس يف اخلامسةاإل
ختصاص اإللعدمالدعوىالقاضية برفض ةالقرارات األربعوباستقراء

يتبين أنّ جملس املنافسة مواصل على نفس النهج الذي وضعه يف حتديد والية 
قضائه أال وهو احلكم على املمارسات اليت خصه املشرع بالنظر فيها دون سواها 

نطاق األعمال املخلّة باملنافسة واليت هلا انعكاس وهي املمارسات اليت تدخل يف 
على التوازن العام للسوق وعلى حسن سريها حسب القواعد العادية اليت 

  .حتكمها
ختصاص احلكمي وخيلص من التأمل يف القضايا األربع املرفوضة لعدم اإل

  :أنّ قرارات الرفض املتعلّقة ا تستند إىل أسباب عدة
يتمثّل يف أنّ آثار األفعال أو الوقائع موضوع التتبع منها ما : أوال-

فقط وليس هلا أي تأثري على املنافسة األمر الذي  ةتقتصر على أطراف املنازع
حبريةا املساسشأ مناليتباملنافسةاملخلةجيعلها ال تدخل يف نطاق األعمال

من قانون) جديد( 5بالفصل الوارداملعىنعلىالعام للسوقوبالتوازن املنافسة
واألسعار ويف حكم ذلك يتم إدراجها ضمن اختصاص القضاء العديل  املنافسة

  .للحكم عليها
وقد تعود الس منذ سنوات خلت على اعتماد هذا املنهج كلما تبين له 
أنّ املمارسات املعروضة عليه تتعلّق حباالت املنافسة غري النزيهة وهو اإلطار الذي 
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إصرار يؤكّد و. رج فيه القضية املتعلّقة خبرق أحد األطراف اللتزاماته التعاقديةتند
بعض املتقاضني على التظلّم لدى جملس املنافسة حفظا ملصاحلهم اخلاصة دون 
التأكّد من مدى تأثري املمارسات املثارة من طرفهم على السوق الراجعة إليه 

الذي سلكه حنو مزيد نشر ثقافة املنافسة  مواصلة جهوده يف النهج ضرورةبالنظر 
قتصادي قتصاديني يف مجيع فروع النشاط اإلوبثّها يف أوساط خمتلف املتعاملني اإل

واخلدمايت  وكذلك العاملني يف احلقل القانوين من حمامني ومستشارين حبكم عدم 
  .ةإملامهم بكلّ دقّة مبجاالت اختصاص كل من جملس املنافسة واحملاكم العدلي

ومنها ما أثاره الس يف قرار ثان عندما استبعد من مرجع : ثانيا-
قتصادية وخاصة قرار إنظره النزاعات املتعلّقة باملؤسسات اليت متر بصعوبات 

إحالة مؤسسة يف وضعية تسوية قضائية إىل الغري واليت يعود إىل جهاز القضاء 
 17املؤرخ يف  1995لسنة  34عدد  العديل النظر فيها طبقا ملا نص عليه القانون

  .واملتعلّق بإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوبات اقتصادية 1995أفريل 
ولقد متيز موقف الس يف هذا املستوى بوضوح الرؤيا ذلك أنّ مسألة 

يف قتصادية بقدر ما تتطلّب التفكري والتدقيق إإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوبات 
وقدرا على الوفاء بالتزاماا التعاقدية املستقبلية لتلك املؤسسات وضع املايل ال

على وضع السوق فهي تظلّ عدمية التأثري واملنضوين فيها  املتعاملني معهاإزاء 
  .وبالتايل على املنافسة على املستهلك هلا أي انعكاس وليس

قررات املأنّ إىل  يؤسس السبب الثالث فهو ذلك الذيوأما : ثالثا-
ختصاص إاليت تصدرها اإلدارة مبناسبة قيامها بوظيفتها اإلدارية خترج عن نطاق 

أنّ النظرباعتبار املنافسةعلىاملقررات تأثريكان لتلكوإنحىت جملس املنافسة
.اإلداريمشروعيتها ينضوي ضمن والية القاضييف

ختصاص الراجع على أنّ هذه احلالة مل تكن الوحيدة اليت تقاطعت مع اإل
إىل جهاز القضاء اإلداري بل وردت صورة أخرى مل يقر الس فيها اختصاصه 
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إذ تعلّق األمر فيها بطلب صادر عن إحدى الغرف النقابية التابعة لالتحاد 
غري . إىل القيام مبراجعة أحكام كراس شروطويهدف التونسي للصناعة والتجارة 

ل املراد إمتامه يعد من قبيل األعمال اإلدارية الراجعة أنّ الس اعترب أنّ العم
بالنظر إىل اجلهات اإلدارية املختصة واليت يتولّى إبداء رأيه فيها يف إطار ممارسة 

ويف حال نشوب منازعات بسبب تطبيق األحكام . ستشارية ال غريمهمته اإل
جهاز ىل إمعقودا  الواردة بالنص املذكور فإنّ البت يف مدى مشروعيتها يظلّ

اإلداري بصرف النظر عن تعهد اجلهات املعنية مبراجعة تلك األحكام من القضاء
  .عدمه

    



يف محاية آليات السوق والسهر على  اأساسي اجملس املنافسة دوريلعب 
وانطالقا من هذا املعطى فإنّ اختصاصه احلكمي ينحصر  .حسن سري املنافسة فيها

ويف املقابل . يف املمارسات املخلّة باملنافسة اليت تنعكس على التوازن العام للسوق
ية فيما قتصادفإنّ حاالت املنافسة غري النزيهة اليت ختص عالقات املؤسسات اإل

بينها واليت دف إىل محاية املتنافسني أنفسهم والدفاع على حقوقهم ومصاحلهم 
الذّاتية تعترب من قبيل األعمال اليت ال تتجاوز آثارها حدود املؤسسة الوحيدة أو 

قتصادية وال ينصرف أثرها إىل النيل من يف أقصى احلاالت بعض املؤسسات اإل
  .توازن السوق

واليت  81169الس إبرازه يف القضية املرسمة لديه حتت عدد رام وهو ما 
كان موضوعها النزاع احلاصل بني وكيلة حمطّة لبيع احملروقات والزيوت ومعاقدا 
الشركة البترولية واليت يرجع أصل النزاع فيها إىل أنّ الوكيلة املذكورة التزمت 
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ما فتئت أن نكثت عهدها وأخلّت بالتزود لدى الشركة املتعاقدة معها لكنها 
  .بالتزاماا التعاقدية معها فأقدمت على التزود لدى شركة أخرى

وطاملا أنّ املنازعة املعروضة تتعلّق بسبل تطبيق بنود عقد الوكالة احلرة 
لتزامات التعاقدية الناشئة عنه وذلك املربم بني طريف النزاع ويف مدى تقيدمها باإل

وق وسريها العادي دون أن تتعدبآليات الس زاع أو متسى آثارها حدود طريف الن
ختصاص جملس املنافسة إأو حبرية املنافسة بوجه عام فإنّ ذلك خيرجها من دائرة 

وهو ما أقره الس بوضوح صلب قراره . ويرجع النظر فيها جلهة القضاء العديل
  .2009نوفمرب  12الصادر بتاريخ ويف هذه القضية 





يف هذا اإلطار بت الس يف قضيتني يتعلّق موضوع القضية األوىل بالطّعن 
باإللغاء يف مقررات إدارية فيما نشأ النزاع الثّاين عن أعمال إدارية متعلّقة مبراجعة 

وانتهى الس يف القضيتني املذكورتني إىل . الترتيبية أو رفض القيام االنصوص 
استبعاد اختصاصه مقرا بأنّ النظر يف املسائل اليت تثريها القضيتان يعود إىل 

  .القاضي اإلداري
دور الس ال ميتد إىل النظر يف األعمال اإلدارية الصادرة عن - 1

  :السلط العمومية
بت الس يف قضية عرضها على أنظاره مركز خمتص يف تكوين املدربني 

تضمنت قد و. 91183يف السياقة ورسكلة السواق ورسمت بكتابته حتت عدد 
عريضة الدعوى تذمرات املركز املدعي خبصوص املنافسة غري املتكافئة املسلّطة 

ة األردنية اهلامشية ذلك أنّ عليه من قبل مركز إعداد وتدريب السواقني باململك
مؤسسة التدريب األجنبية املذكورة أضحت قبلة العديد من التونسيني طاليب 
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الشهادة املهنية اخلاصة بتعليم السياقة حبكم نسبة النجاح املرتفعة لديها واليت 
متفوقة خبمسة أضعاف ما بلغته النسبة املسجلة باملراكز التونسية  100%تساوي 

آلية معادلة الشهادات املهنية املسلّمة من طرف   هذا اإلطار تذمر املدعي منيفو
وهو األمر الذي . تلك املؤسسة واليت تتعهد بإسنادها الوكالة الفنية للنقل الربي

صعوبات مجة من وجهة نظر املدعي أضحت معه مراكز التدريب احمللّية تشكو 
دها خماطر التوقّف عن النوقد حدا هذا الوضع باملركز . شاط واإلفالسوتتهد

املتضرر إىل املطالبة بإلزام مصاحل الوزارة املكلّفة بالنقل بالتوقّف عن إسناد املعادلة 
هلذا الصنف من الشهادات متمسكا بأنّ قراراا يف هذا الشأن باطلة أساسا ألنها 

 11املؤرخ يف  2008 لسنة 10من القانون عدد  63تعد خرقا ألحكام الفصل 
  .واملتعلّق بالتكوين املهين 2008فيفري 

وردا على تلك املطاعن دفعت املدعى عليها بأنّ ما قامت به إنما يندرج 
يف إطار ممارسة صالحياا املخولة هلا مبوجب أحكام قرار وزير النقل املؤرخ يف 

فعول ومل يشمله اإللغاء ضرورة أنّ القرار املذكور ظلّ ساري امل 2002فيفري  5
. من القانون املتعلّق بالتكوين املهين سالف اإلشارة 65 املنصوص عليه بالفصل

عالوة على أنّ مزاعم املدعي تفتقر إىل أساس موضوعي وجدي إلثبات املضرة 
  .اليت حلقته بسبب تعويض الشهادات األجنبية لتكوين املدربني يف سياقة العربات

موقف الطّرفني ارتأى الس أن يتفحص موضوع النزاع وتعقيبا على 
انطالقا من عبارات عريضة الدعوى اليت صاغها املدعي نفسه واليت ذكر فيها 
صراحة أنّ أصل النزاع هو قضية جتاوز السلطة وعدم احترام القانون من طرف 

ر بأنّ املدعي مصاحل الوزارة املكلّفة بالنقل ذات النظر وهو ما مسح له باإلقرا
يطعن باإللغاء يف مقررات إدارية ويعترب ذلك من قبيل منازعة اإلدارة فيما يصدر 

  .عنها مبناسبة قيامها بوظيفتها اإلدارية
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وبناء على ذلك أدرك الس ضرورة أن يفصل بني ما خيتص به وما خيرج 
ببيان أنّ  2009سبتمرب  17عن مرجع نظره مضمنا حيثيات قراره الصادر بتاريخ 

اإلداري الذي خيتص القضاء جلهازاألمر بالنسبة للنزاع الراهن يظلّ معقودا 
  .لوحده بالنظر يف مشروعية املقررات اإلدارية

القضاء اإلداري وحده بالنظر يف النزاعات الناشئة عن  اختصاص- 2
:قيام ااألعمال اإلدارية املتعلّقة مبراجعة النصوص الترتيبية أو رفض ال

فقد عرضتها عليه  91184أما القضية الثّانية املرسمة لديه حتت عدد 
تحاد التونسي للصناعة الغرفة الوطنية لوكالء وأصحاب حمطّات النفط التابعة لإل

والتجارة وسعت مبوجبها إىل إخضاع أحكام كراس الشروط املتعلّق بتنظيم 
العالقة التعاقدية بني وكالء حمطّات النفط والشركات النفطية املزودة إىل املراجعة 
الوجوبية من طرف جملس املنافسة الندراجه ضمن قائمة النصوص الترتيبية 

  .2005سنة  الصادرة قبل
ستشاري وتوجه الس يف إطار بته يف هذه القضية ليستند إىل فقهه اإل
ختصاص الذي سبق أن سطّره يف العديد من آرائه والذي أقر فيه أنّ اإل

ختصاصه القضائي نظرا إستشاري لس املنافسة ال ميكن أن حيلّ حملّ اإل
ك امتنع الس عن التعهد واستنادا إىل ذل. الستقاللية كلّ منهما عن اآلخر

ببعض املمارسات اليت ولئن بدت أنّ هلا تأثريا على املنافسة غري أنّ  إثارا يف 
ستشارية متنعه من احلكم عليها ضرورة أنّ البت يف شرعية تلك إملفّات 

ستقصائية املوكولة إليه ومجيع املمارسات يفترض منه استعمال الصالحيات اإل
ا يف ذلك إدخال أطراف النزاع لتمكينها من حق الدفاع قبل وسائل التحقيق مب

  .ستشاريتخاذ أي موقف جتاهها وهو أمر يتجاىف مع طبيعة نشاطه اإلإ
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ختار الس أن يتناول نفس املنهج للتثبت من اختصاصه إويف هذا السياق 
ماد هذا وما محل الس على اعت. احلكمي مبناسبة نظره يف الدعوى املرفوعة لديه

اخليار هو ما تثريه عريضة الدعوى من طلب يتعلّق مبراجعة كراس شروط واحلال 
أنّ املراجعة املطلوبة إنما تدخل ضمن األعمال اإلدارية الراجعة بالنظر إىل 
اجلهات اإلدارية املختصة وأنّ تدخل جملس املنافسة يقتصر فقط على إبداء رأيه 

ممارسة  غري قضائي أي يف إطار ية املنافسة يف إطاربشأن حمتوى الكراس من زاو
  .اختصاصه االستشاري

وعلى هذا األساس خلص الس إىل رفض الدعوى املعروضة عليه معلّال 
ستشاري شريطة أن تتم ختصاصه اإلإقراره باقتصار تدخله يف إبداء رأيه يف إطار 

ة الذي يتكفّل حصرا ستشارته يف املوضوع من طرف الوزير املكلّف بالتجارإ
  . بعرضه على أنظاره مبقتضى إحالة باسم احلكومة





عرضت على أنظار الس وضعية إحدى املؤسسات اليت متر بصعوبات 
قتصادية وتعلّق األمر يف هذه القضية اليت رسمت بكتابة الس حتت عدد إ

املركّب السياحي سيدي سامل بشكوى رفعتها املؤسسة املذكورة وهي  91184
الشركة التونسية للبنك وذلك من أجل ما أتته هذه األخرية من  ببرترت ضد

برنامج واردة ضمن تصرف تعسفي إزاءها بعد أن رفضت هلا مجيع املقترحات ال
يف حني أنها استجابت  نتفاع به للخروج من ضائقتها املاليةاإلنقاذ اليت رامت اإل

ملطلب نزل مرفه برترت يف نفس الغرض وهو األمر الذي فوت عليها حسب 
  .زعمها فرصة تفادي التفويت يف نزهلا إىل الغري طبقا للحكم الصادر عن احملكمة
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باتجاه نفي اختصاصه خبصوص املطاعن اليت تثريها واستقر قرار الس 
الدعوى وخاصة ما تعلّق منها بتكريس البنك الدائن سياسة املكيالني يف تعامله 
مع ملفّات اإلنقاذ املايل املعروضة عليه طاملا أنه مل يثبت أنّ ذلك التصرف كان 

  .امؤثّرا على توازنات السوق املعنية بالنزاع وعلى حسن سريه
بذات املوقف الذي أقره خبصوص أعمال واستأنس الس يف قراره هذا 

التقليد املتعلّقة بالعالمات التجارية متشبثا بكوا من قبيل املمارسات اليت تقتصر 
زاع دون املساس حبرأثري على على أطراف الننة ودون التية املنافسة يف سوق معي

املتعلّق حبماية عالمات الصنع والتجارة واخلدمات آلياا فضال على أنّ القانون 
يرجع اختصاص النظر يف النزاعات الناشئة عن تلك املمارسات إىل جهاز القضاء 

  .العديل
أنّ مرجع النظر يف النزاعات املتعلّقة  إىلوبناء على ذلك انتهى الس 

  .ق العامباملؤسسات اليت متر بصعوبات اقتصادية يعود إىل حماكم احل

  –  



 81163تعهد الس تلقائيا بامللف القضائي املرسم بكتابته حتت عدد 
واملتعلّق بدراسة وضعية املنافسة يف سوق خدمات  2008جانفي  23بتاريخ 

باعتماد املراسالت القصرية والتحقّق من مدى وجود ممارسات من تصاالت اإل
  .شأا اإلخالل بالتوازن العام لتلك السوق من عدمه

واستدعى هذا امللف من الس أن ينظر من جديد يف ضبط حدود 
تصاالت وذلك استئناسا مبمارسته اختصاصه مقارنة مبرجع نظر اهليئة الوطنية لإل

زاع احلكمية اليت كرنة املنقضية عند نظره يف النأن خالل السسها يف هذا الش
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وشركة  »تونيزيانا«الذي نشب بني شركة أوراسكوم تونس لالتصاالت 
  .»بقالوة«خبصوص عرضها  »تصاالت تونسإ«

ختصاص جملس املنافسة إففي هذه القضية دفعت املدعى عليها بعدم 
تصاالت ختضع إىل نظام  قطاع اإلمتمسكة بأنّ مسائل اإلخالل باملنافسة يف

وهو ذات املوقف الذي انتهت . خاص يستثنيها من الوالية العامة لس املنافسة
يف ردودها على ما ينسبها الس إليها وإىل  »تصاالت تونسإ« املدعى عليها إليه

رتكاب إمن أفعال ورطتهما يف  »تونيزيانا«تصاالت شركة أوراسكوم تونس لإل
تصاالت باعتماد الفة اإلفراط يف استغالل وضعية اهليمنة على سوق اإلخم

بأنّ اهليئة الوطنية  »اتصاالت تونس«حبيث متسكت شركة . اإلرساليات القصرية
تصاالت مبراقبة من جملّة اإل 63تصاالت خمتصة على معىن أحكام الفصل لإل

تصاالت إلوالترتيبية يف ميدان ا لتزامات النامجة عن األحكام التشريعيةاحترام اإل
وكذلك النظر يف النزاعات املتعلّقة بإقامة وتشغيل الشبكات كما ميكنها أيضا 

من نفس الّة أن تتعهد تلقائيا بالنظر يف  67وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 
هو ما و. تصاالتاملمارسات املخلّة باألحكام التشريعية والترتيبية يف ميدان اإل

تصاالت خاضعة إىل نظام قانوين يترتب عن ذلك اعتبار أنّ املنافسة يف قطاع اإل
  .خاص وإىل هيئة قضائية خاصة

بادر الس  2008سنة وعلى غرار ما سلكه يف القضية املعروضة عليه يف 
دعى بالتمعن يف الدفع املتعلّق باستبعاد اختصاصه بالنظر يف األفعال املنسوبة إىل امل

عليهما فتبين له أنّ ذلك الدفع ينطلق من مسلّمة على أساسها تعترب جملّة 
االتصاالت نصا خاصا بينما يكون قانون املنافسة واألسعار نصا ذا صبغة عامة يف 

اهليئة ستنتاج تنفرد ويف ضوء ذلك اإل. ردع املمارسات املخلّة باملنافسةجمال 
التدخل القضائي واحلكم على املمارسات املخلّة تصاالت بصالحية الوطنية لإل

تصاالت باعتماد املراسالت القصرية باملنافسة اليت تنال من سوق خدمات اإل
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ضمن مشموالت حسب حتليل املدعى عليها وعليه يصري النزاع الراهن منضويا 
  .تلك اهليئة

ملثارة من ستنتاج كان لزاما على الس أن يتناول املسألة اوأمام هذا اإل
ختصاص حىت يستند إىل القاعدة املعمول جانب موقعها األصلي يف باب تنازع اإل

ا يف باب فض إشكاالت تنازع القوانني واليت تقتضي باخلصوص أن يغلّب 
العام مىت تضاربت أحكامه مع النص اخلاص وكان لزاما عليه . تطبيق النص

طبيق تلك القاعدة وما تتطلّبه تلك باملوازاة مع ذلك أن يذكّر بضرورة حسن ت
الضرورة من حتمية النظر يف الطّبيعة العامة أو اخلاصة للنصوص القانونية املراد 

بعبارة أخرى حتديد أي من النصني يعترب النص أي خر حدها على اآلأترجيح 
  .تتصاالقانون املنافسة واألسعار أم جملّة اإل: وتطبيقهاخلاص الواجب ترجيحه 

وتأسيسا على ذلك ارتأى الس أن يتوقّف قليال عند طبيعة الرقابة اليت 
قتصادية وكذلك األفعال الصادرة عن املتدخلني يسلّطها على واقع األنشطة اإل

فيها ليبين أنّ تلك الرقابة تظلّ دوما مرتبطة مباشرة باآلثار املترتبة عن تلك 
فات على حريلس بأن ة املاألفعال أو التصرنافسة وما يطرحه ذلك من التزام ا

يتقيد عند نظره حبد أدىن لذلك التأثري مبا يسمح له باإلقرار بوجود املمارسات من 
ختصاصه باحلكم عليها ويرجع إعدمه ومىت كان ذلك األثر منعدما فإنه يستبعد 

  .أمرها إىل احملاكم واهليئات ذات النظر
أفرزته التحليالت اليت حرص على استعراضها ومل يقتصر الس على ما 

تصاالت ويتمعن يف نصوصها وأحكامها فلم آنفا بل أىب إالّ أن يرجع إىل جملّة اإل
ختصاص النظر يف املمارسات املخلّة باملنافسة املؤثّرة إيثبت له ما يفيد أنها تسند 

ذلك أنه ولئن تضمنت . تصاالت إىل اهليئة الوطنية لالتصاالتعلى قطاع اإل
سالف اإلشارة عبارات عامة عند ضبط مرجع نظر اهليئة  63أحكام الفصل 

النظر يف النزاعات املتعلّقة بإقامة وتشغيل «املذكورة مثلما يفهم من عبارات 
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جتة عن األحكام لتزامات النامراقبة احترام اإل«وكذلك  »واستغالل الشبكات
اهليئةعنختصاصاإلنفيإالّ أنّ »التشريعية والترتيبية يف ميدان االتصاالت

باملنافسة يبدو أمرا ال مفر من املخلّةاملمارساتنظرجماليفالوطنية لالتصاالت
التسليم به إالّ ما تعلّق حباالت التعهد التلقائي حينما تتم إثارا لديها من طرف 

  .تصاالتمن جملّة اإل 67هات املخولة لذلك طبقا للفصل اجل
وبالرجوع إىل هذا الفصل تبين للمجلس ما ينص عليه من أحكام تقضي 

االت اليت ميكن للجهات اليت متلك الصفة للقيام لدى اهليئة الوطنية بضبط ا
الدعاوى «االت حمددة على سبيل احلصر وتشمل فقط ي جمتصاالت وهلإل

املتعلّقة بالربط البيين وتقسيم احللقة احمللّية والتموقع املشترك للبنية التحتية 
ويف غياب أي إشارة إىل املمارسات املخلّة باملنافسة يف . »وخدمات االتصاالت

الفصل إىلالقطاع الراجع بالنظر إىل اهليئة الوطنية لالتصاالت وكذلك أي إحالة
واألسعار أدرك الس استحالة اختصاص هذه األخرية املنافسةقانونمن 5

  .بالنظر يف تلك املمارسات
غري أنّ تلك النتيجة مل متنع الس من اإلشارة إىل تساند كلّ من جملّة 
االتصاالت وقانون املنافسة واألسعار خبصوص هذه املسألة حبيث أدرج الفصل 

االت ضمن اجلهات املخول هلا إمكانية اهليئة الوطنية لالتص األخري من القانون 11
رفع الدعاوى إىل جملس املنافسة بوصفها هيئة تعديلية قطاعية فيما يتعلّق 
باملمارسات املخلّة باملنافسة املرتكبة يف قطاع االتصاالت الراجع إليها بالنظر 

سة فضال عن إمكانية استشارة جملس املنافسة حول املسائل اليت هلا عالقة باملناف
  .من نفس القانون 9اليت منحها إليها الفصل و

ختصاصه بالنظر يف املمارسات الواردة يف إوبذلك خلص الس إىل إقرار 
الذي متسكت به إحدى بعدم اإلختصاص امللف القضائي املتعهد به رافضا الدفع 

قصر نظر  القانون املتعلّق باملنافسة واألسعار حني مؤكّدا على أنّواملدعى عليهما 
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 احلري اخلاص جملس املنافسة يف املمارسات املخلّة باملنافسة يكون هو النص
تصاالت إىل اهليئة الوطنية لإلتصاالت من بالتطبيق يف مواجهة ما أسندته جملة اال

 )جديد( 67و  63ختصاص عام بنظر الدعاوى الوارد تعدادها ضمن الفصول إ
  .منها )جديد( 74و
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تضمنت بعض القرارات الصادرة عن جملس املنافسة خالل السنة القضائية 
بيانا ملوقفه من مسألتني إجرائيتني تتعلّق املسألة األوىل بالتخلّي عن  2009

  .الدعوى يف حني م املسألة الثّانية إجراءا مستجدا يتعلّق بالدعوى املعارضة
اخلوض يف املسألة األوىل حبيث استطاع خالل  ولئن تعود الس على

السنوات األخرية من حنت الشروط الواجب توفّرها يف التخلّي باعتباره من 
اإلجراءات الكفيلة بإيقاف إجراءات التقاضي أمامه بطلب من املدعي مفصحا 
كذلك عن حقّه يف تقدير مدى جواز قبول مطالب التخلّي عن الدعاوى من 

املسألة الثّانية طرحت عليه ألول مرة بعد أن تدخل ليفصح عن موقفه  عدمه فإنّ
منها بكلّ وضوح ردا على دفع شكلي متّت إثارته يف إحدى القضايا اليت نظر 

ستئناس بالقواعد تهادا وفرضت عليه هذه العملية اإلوقد تطلّب منه ذلك اج. فيها
واملتعلّق  1972 أول جوان املؤرخ يف 1972لسنة  40اليت وضعها القانون عدد 

 21املؤرخ يف  1991لسنة  64باحملكمة اإلدارية يف ظلّ سكوت القانون عدد 
  . عن هذه املسألة واملتعلّق باملنافسة واألسعار 1991جويلية 

–

النظام العام محايةالسهر علىبالنظر إىل الدور املوكول إليه والقائم على 
اعد السوق وحسن سريها فإنّ قتصادي وردع املمارسات واألفعال املخلّة بقواإل

صا يراعي طبيعة الدور فترض على جملس املنافسة أن يكرس جا خاذلك إ
  .ه عند ضبطه إلجراءات التحقيقاملوكول إلي
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 لس اكتست دوما ا لومن هذا املنطلق فإنّ اإلجراءات املعمولدى ا
ستقصائيا متاشيا مع خصوصية املادة الراجعة إليه وما تستدعيه من مباشرة طابعا إ

دية إىل يقظة تنافسية مستمرة على السوق والقيام بالتحريات واألحباث املؤ
قتصادية الدقيقة والصاحلة للكشف عن املمارسات املخلّة احلصول على املعلومة اإل

  .ا املتعهد
ستئناس بالقواعد املعمول ا يف مادة  أنّ ذلك مل حيل دون الس واإلغري

ما ميكن أن يعترض التحقيق يف الدعاوى املنشورة لديه القضاء اإلداري يف إطار 
منضويا وذلك أنّ هذا األخري يعترب هيكال قضائيا متخصصا يف مسائل املنافسة 

  .ضمن جهاز القضاء اإلداري
ويف هذا اإلطار يندرج موقف الس ردا على الدفع املثار يف القضية 

والذي يتعلّق مبدى قبول دعوى معارضة متّ  81176املرسمة بكتابته حتت عدد 
تقدميها أثناء التحقيق وإضافتها إىل أصل القضية املنشورة لديه مثّ القضاء فيها 

  .حبكم واحد
يرها الذي قدمه حماميها إىل الس للرد ففي هذه القضية وبالتوازي مع تقر

متسكت فيها بأنّ واملدعى عليها دعوى معارضة  سجلتعلى عريضة الدعوى 
الشركة املدعية هي صاحبة املمارسات اليت تنال من املنافسة يف السوق املرجعية 

 اتخاذ القرارات الضرورية بشأا فضال عن مطالبتهابوطالبت على أساس ذلك 
غري أنّ الدعوى املذكورة قوبلت برفض املدعية اليت . بعدم مساع الدعوى األصلية

  .شدد حماميها ضمن تقريره املقدم إىل الس على جتردها وصبغتها الكيدية احملضة
ويف سياق رده على هذا الدفع الشكلي أىب الس إالّ أن يذكّر بفقه 

مسألة إجرائية  ن أينافسة واألسعار عقضائه خبصوص مسألة سكوت قانون امل
ل دون البحث على أساس لتطبيق إحدى ومشريا إىل أنّ ذلك السكوت ال حي
  .اإلجراءات ذات الصلة بقضية احلال
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ويف سبيل تدارك ذلك الفراغ يف قانون املنافسة واألسعار كان لزاما على 
د النصلس أن حيدن اإل اوعلى هذا األساس . ستئناس بهاملرجع الذي يتعي

تنصيصا على القواعد ذات الصلة  2009ديسمرب  11تضمن قراره الصادر بتاريخ 
الواردة بالقانون املتعلّق باحملكمة اإلدارية حىت تكون له سندا لبناء موقفه مبينا أنّ 

وأنّاإلداريجهاز القضاءداخلمتخصصاقضائياهيكالجملس املنافسة يعترب
احلاالتيفاملنافسةقضاءالذي يطبق علىالعامالنصهواإلداريةاحملكمةقانون

  .بالنص اخلاصحكمبشأايردمل اليت
ومهد ذلك إىل الس الرجوع إىل ما تضمنته الفقرتان الثّانية والثّالثة من 

 1972املؤرخ يف أول جوان  1972لسنة  40من القانون عدد  46الفصل 
كما جيوز للمدعى عليه أثناء نشر القضية «:واملتعلّق باحملكمة اإلدارية ما نصه

وقبل إحالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بدعوى معارضة يف صيغة مطلب 
يقدم لكتابة احملكمة يرمي إىل احلصول على غرم الضرر الناجم عن القضية أو غري 

وال تقبل الدعوى املعارضة يف . ى األصليةذلك من املطالب اليت هلا صلة بالدعو
  .»وحيكم يف الدعوى املعارضة مع الدعوى األصلية. نطاق دعوى جتاوز السلطة

وتأسيسا على ذلك قرر الس قبول الدعوى املعارضة من الناحية الشكلية 
  .طاملا قدمت ممن له الصفة واملصلحة وأثناء نشر القضية

 –

وردت 2009سنةخاللاملنافسةجملسفيهااليت نظرمن بني القضايا
الدعاوى عنالتخلّيصراحةاملدعيةاألطراففيهاطلبتإحدى عشرة حالة

املذكورة إىلمجيع احلاالتيفواستجاب الس. املرفوعة من طرفها إىل الس
  .األطراف الرامي إىل إيقاف إجراءات التقاضي لديهطلب
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ولئن بدا عدد القضايا املتعلّقة بالتخلي يف تطور واضح فإن ظاهرة هذا 
فقد تبين يف الواقع أنّ أغلب . التنامي يف عدد هذه القضايا ال تعترب مؤشرا سلبيا

يف ملفاا وبعد أن إنتهى  مطالب التخلي وردت على الس بعد أن مت التحقيق
وسعيا للحفاظ على ماء الوجه . تقرير ختم األحباث إىل إقتراح رفض الدعوى

يبادر املدعي بتقدمي ختليه مدركا أن قواعد اإلجراءات تقتضي النظر يف مطالب 
ستجابة الس الكلّية  إنّ التخلي قبل البت يف أصل الرتاع من ناحية أخرى فإ

ن الدعاوى الواردة عليه ال تعين أنه ختلّى عن حقّه يف تقدير ملطالب التخلّي ع
مدى جواز قبول هذه املطالب من عدمه أو أنه امتنع عن مباشرة سلطته يف رفض 
تلك املطالب بل وقبل التصريح بقراره الرامي إىل قبوهلا بادر الس بالتثبت بكلّ 

د بصفة قطعية وباتة من انعدام روية يف أوراق امللفّات املعروضة عليه والتأكّ
  .املمارسات املخلّة باملنافسة

وبذلك يبدو جليا أنّ الس ظلّ وفيا للمنهج الذي سلكه يف هذا الباب 
قتصادي اإل العام باطّراد متاشيا مع طبيعة الدور املوكول له دف محاية النظام

ناوهلا باستقالل عن طلبات حبيث أنه مىت تعهد بالدعاوى كان لزاما عليه أن يت
واضيعها وأسانيدها وينطلق يف نظره يف السوق املعنية ا برمتها مبالقائمني ا و

وحتليل املمارسات املرتكبة داخلها استنادا إىل ما يتوالّه يف طور التحقيق من 
يده يف أثناء ذلك أي طلبات ميكن أن ترد عليه استقصائية وحتريات ال تقأحباث 

  .نو الرجوع يف الدعاوى أو التخلّي عنهاوتر
وبناء على ما تقدم فقد أمكن للمجلس أن ميارس حقّه يف البت يف قرارات 
الرجوع يف الدعاوى وإقرار صالحياته كاملة يف قبول تلك املطالب بعد أن تبين 
 انعدام وجود أو تأثري املمارسات املثارة على املنافسة يف السوق املرجعية يف

القضايا املعروضة عليه وأمكن له بذلك أن يفصح للمتقاضني لديه طبقا لرغبام 
  .عن إيقاف األحباث وتعليق التحقيق يف تلك القضايا
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على أنّ الس ويف تقديره جلميع مطالب التخلّي املعروضة عليه تثبت من 
تخلّي عن صياغتها فوجدها مطابقة للمبادئ العامة لإلجراءات اليت تقر أنّ ال

الدعوى جيب أن يتوفّر فيه عنصران أساسيان ومها الوضوح والصراحة وأنه ال 
كما رجع أيضا إىل املنهج الذي سلكه يف تعمله مع مطالب . ميكن استنتاجه

واصلة النظر يف القضية مىت مالتخلّي واملؤسس على أنّ تقدميها ال يقيده وميكنه 
  . مارسات املخلّة باملنافسةتوفّرت له معطيات تقر بوجود امل

: وهو ما توخاه الس يف القضايا املرسمة بكتابته حتت األعداد التالية
واليت  81172و 81171و 81170و  81167و 71144و 71143و 61123

تصاالت تسلّطت مجيعها على ممارسات اشتكى منها أحد املتدخلني يف سوق اإل
وشركة أوراسكوم تونس  »تونس لالتصاالت «شركة ضد املتدخل الثّاين ومها 

  :وتتعلّق باخلدمات التالية »تونيزيانا«تصاالت لإل
املتمثّلة يف متتيع املنخرطني فيها بتخفيض يف سعر  »أحباب كوم«-

املكاملة الصادرة من شبكة اهلاتف اجلوال حنو ثالثة أرقام خيتارها املشترك ومن 
.ربينها أرقام من شبكة اهلاتف القا

الصادرة من تعميم املزايا املتعلقة بالتخفيض يف سعر املكاملات -
تصاالت على مجيع أرقام شبكيت اهلاتف الرقمي اجلوال املراكز العمومية لإل

.التابعتني للمشغلني املتدخلني يف سوق االتصاالت التونسية
 27ليلة املتمثّلة يف متتيع املنخرطني فيها إىل غاية  »أحبايب«خدمة -

من شهر رمضان بألف دقيقة من املكاملات اانية من الساعة التاسعة ليال إىل 
الساعة السابعة صباحا حنو رقمني خيتارمها املشترك من شبكة اهلاتف القار أو 

.اجلوال
اعتماد تسعرية تفاضلية على املكاملات الصادرة والواردة إىل نفس -

.ة املشغل الثّاينالشبكة دون تعميمها على شبك
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تنظيم ألعاب تروجيية طيلة شهر رمضان مع إخضاع املشاركة فيها -
إىل شروط منها أن يكون املشارك منخرطا يف شبكة اهلاتف اجلوال للمشغل 

.منظّم اللّعبة
القيام حبملة إشهارية تتضمن لعبة تروجيية دف إىل تنمية البيوعات -

.جامعات مدن تونس وسوسة واملنستري واملهديةلدى األوساط الطالّبية وداخل 
إبرام أحد املشغلني اتفاقية جتارية مع شركة نقديات تونس الناشطة -

.املنفردة بسوق إدارة وتسويق اخلدمات املالية عرب الشبكات اإللكترونية التونسية
ويف نفس هذا السياق ترتّل املوقف الذي أفصح عنه الس يف القضيتني 

املقدمتني من طرف وزير التجارة والصناعات التقليدية  71156و 71155عدد 
واليت كشفت األوىل عن قيام اتفاق بني عمادة األطباء يف تونس وشعبة التصوير 
باألشعة التابعة لنقابة أطباء املمارسة احلرة يرمي إىل حتديد أسعار خدمات 

لعادي للسوق وفقا لقاعدة العرض التصوير باألشعة بشكل حيول دون السري ا
والطّلب بينما تسلّطت الثّانية على ممارسات خملّة باملنافسة جتسدت يف إفراط 

ستغالل وضعية هيمنة على سوق البلّور املورق املخصص إيف  بوهامرتك
للواجهات األمامية للعربات السيارة ويف قيامها باتفاق على حتديد أسعار ذلك 

  .حيول دون السري العادي لتلك السوق وفقا لقاعدة العرض والطّلبالبلّور بشكل 
كما عبر الس على ذات املوقف يف القضية املرسمة بكتابته حتت عدد 

واليت تسلّطت على دعوى رفعها إليه مكتب استشارات هندسة وتنمية  91190
حتها دون عذر ضد املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد من أجل إزا

مربر لعرضها يف إطار طلب عروض يتعلّق بإجناز دراسة وإحاطة لثالثة خمطّطات 
وقد أدىل املدعي يف تاريخ الحق لتاريخ رفع . للتنمية التشاركية بسيدي بوزيد

  .الدعوى مبراسلة طالب مبوجبها قبول ختلّيه عن الدعوى النتفاء موجباا
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أفصح الس أيضا عن نفس  71133ت عدد ويف القضية املرسمة لديه حت
موقفه الرامي إىل قبول مطلب التخلّي بعد أن تعلّقت وقائع النزاع القائم بني 
املدعية شركة م م الصحة واملدعى عليها شركة بالدينا باإلفراط يف استغالل 
وضعية هيمنة على السوق املرجعية من خالل ارتكاا جلملة من املمارسات مل 

  .ثبت فيما بعد إمكانية وجودهات
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من ) جديد ( تتمثّل الوظيفة القضائية لس املنافسة وفقا للفصل التاسع   
قانون املنافسة واألسعار يف تتبع املمارسات املخلّة باملنافسة املنصوص عليها 

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

  : هي
رة،  اإلتفاقاتة غري املربمنيرحية أو الضالص  
املفرط ملركز هيمنة اإلستغالل،
ة  اإلستغالل املفرطة تبعيةإلوضعيقتصادي،
تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض. 

تناول مجيع تلك  2009وقد أتاحت القضايا اليت نظر فيها الس خالل سنة 
كما انعكس . ارسات، وهو ما بريز تنوع املادة الرتاعية املعروضة عليه وثراءهااملم

ذلك على منهج الس يف تقصي املمارسات املخلّة باملنافسة حيث متيزت قراراته 
الصادرة خالل هذه السنة بإسهاب واضح يف تعليل موقفه بالنظر إىل دقّة ما 

  .عرض عليه
 2009يف القضايا احملكوم فيها يف األصل خالل سنة و يثري التمعن          

  :املالحظات التالية
تعهد الس برتاعات ال تثري ممارسات خملّة باملنافسة، إما بسبب كوا ختوض  -

يف عالقات األطراف اإلقتصادية دون نيل من توازن السوق، أو ألن املشتري 
عروض للتأثري على حقّة يف صيانة العمومي مل يتوصل إىل إثبات تواطئ أصحاب ال

  .األموال العمومية من التالعب
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-  لها يف قطاع تنافسية من أجل تدخمجعي ة مرفوعة ضدلس بقضيد اتعه
. واستفادا من امتيازات غري مربرة خولت هلا تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض

سلوك املدعى عليها وتكمن خصوصية هذه القضية يف حالة العود اليت ميزت 
  .من أجل نفس األفعال 2004باعتبار أنه سبق للمجلس مقاضاا سنة 

تعهد الس يف ثالث قضايا باتفاقات خملّة باملنافسة يف أسواق خدمات  -
املساعدة اجلوية وتوزيع حافظات الرضع ذات اإلستعمال الوحيد وخدمات 

وتعد تلك القضايا مناسبة . ل الرقمياملراسالت القصرية باستعمال اهلاتف اجلوا
للوقوف عند منهج الس يف الكشف على هذا الصنف من املمارسات، ال سيما 

  .أنها تقوم عادة على املراكنة ويصعب إثباا بغري اعتماد نظام القرائن
للسنة الثّانية على التوايل، مل تعرض على الس مسائل متعلّقة بعقود التمثيل  -
  .لتجاري احلصري ومل يثرها من تلقاء نفسها



. برفض الدعوى أصال يف ثالث قضايا 2009قضى الس خالل سنة 
وتعلّق األمر يف القضية األوىل مبمارسات مثارة يف سوق بيع وحتويل زيتون 

مبمارسات مثارة يف سوق العروض التنشيطية املائدة، يف حني تعلّقت الثّانية 
املوجهة للطّفل، وأما القضية الثّالثة فتخص ممارسات موجهة إىل أصحاب 
العروض املقدمة يف إطار صفقة تزويد مصاحل املترولوجيا القانونية ببعض 

. املعدات
  : 81166يف القضية عدد  2009سبتمرب 17القرار الصادر بتاريخ  –أ 

ديوان طلبت العارضة وهي شركة خمتصة يف تعليب زيتون الطّاولة تتبع 
. العاملني يف ذلك القطاعاألراضي الدولية ووضع حد ملمارسات بعض التجار 

وحدة حتويل لتصنيع زيتون املائدة املصبر  وذكرت يف دعواها أنها تتصرف يف
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إمضاء عقد شراكة مع  أنها توصلت إىلو قصد تروجيه يف األسواق اخلارجية
طن سنويا من زيتون املائدة  300 هلا توفّر على أساس أنشركة فرنسية 

كمية الزيتون  املدعيةديوان األراضي الدولية رفض تسليم غري أنّ . البيولوجي
فوق (مليم للكغ الواحد  2000أنه توصل إىل بيعه باحلاضر بـ مبقولةاملتفق عليها 

كما أضافت املدعية أنّ الوسيط .طاء يف هذا القطاعأحد الوسإىل ) الشجرة
املذكور رفض بدوره أن ميكّنها من الكمية املطلوبة بضغط من أحد التجار 

املوجود باملنطقة الصناعية  هاغلق مصنعاملهيمنني على القطاع وهو ما تسبب يف 
يت حلقت بقعفور من والية سليانة، ولذلك فهي تطالب بتعويض اخلسائر املادية ال

  .إىل جانب األضرار املعنوية 2007باملصنع املذكور منذ سنة 
عديد من يشكو املائدة أنّ قطاع زيتون  وضمن دراسة السوق الحظ الس

العراقيل اليت حتد من تطوره وذلك بالنسبة إىل مجيع املراحل بدءا باإلنتاج 
ووزيع والتوصوال إىل التورغم احتالهلا تونس  جعلوهو ما . صديرحويل مثّ الت

ال  األورويبحاد يتون بعد بلدان االتالززيت إنتاجاملرتبة الثانية على مستوى 
   .املائدةطن من زيتون  ألف 15سوى كمعدل سنوي ر توفّ

احللقة األضعف يف تعد وزيع زود والتمسالك الت كما أضاف الس أنّ
وعدم توفّر معلومات  القنوات والوسطاءاليت تتميز بتعدد املائدة منظومة زيتون 

دقيقة للمنتجني حول الطلب على منتجام وخاصة يف ما يتعلّق بأسعار البيع 
والكميات املعروضة، فيما تتوفّر معلومات أكثر لدى عدد من املشترين سواء 

ساومة كانوا من املصنعني أو من التجار والوسطاء مما يوفر هلم قدرة أكرب على امل
وق على مدى تبعا للتطورات احلاصلة يف الس وأنه. والتحكّم يف مسالك التزود

شا املائدة من فقد أصبح قطاع زيتون عقود من الزز بتنامي القطاع ومهميتمي
ايل خيضع بصفة غري مباشرة إلرادة عدد من الوسطاء املوازي والفوضوي وهو بالت
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يات  املتوفّرة يف السوق لغايات الكم التزود بأقصى قدر منيعملون على الذين 
  .احتكارية

وضعية ال أفرزت جارية قاليد واملعامالت التهذه الت كما بين الس أنّ  
ر قواعد وآليات املنافسة النزيهة يف القطاع حيث أصبح دخول تسمح بتطو

السد رهن إنشاء نوع من الشراكة واملعامالت اخلاوق وتأمني عمليات التزوة ص
مع أصحاب التل داخويف غياب ذلك فإنّ أي  ،راكمية الطويلة يف القطاعجربة الت

يواجه العديد من الصعوبات اليت ميكن أن تكون سببا يف السوق  إىلجديد 
  .  إفالسه

متعن الس يف ما كانت املدعية تنسبه لديوان  وبعد الفراغ من دراسة السوق،
سامهت حسب قوهلا يف تعطيل نشاطها من خالل  األراضي الدولية من ممارسات

  .عدم إلتزام الديوان مبا متّ اإلتفاق عليه مبقتضى عقد الشراكة املربم بينهما
ولذلك الغرض، رجع الس إىل نص إحداث الديوان مبينا أنّ مهامه تتمثّل 

امهة يف يف اإلستغالل األمثل لألراضي الدولية وتنويع املنتوجات الفالحية واملس
. اهود الوطين للنهوض بالتصدير من خالل تطوير عمليات الشراكة مع اخلواص

وأنه يف ذلك اإلطار حتديدا متّ إمضاء  االتفاق املتمسك به من املدعية يف شكل 
وإلتزم مبقتضاه ديوان األراضي الدولية بأن يوفّر هلا كمية من  عقد إنتاج للتصدير

قصد توفري حاجيات مصنعها لتصبري الزيتون املوجه ) طن 400(زيتون املائدة 
 فاق بصريح العبارة إىل أنّ أسعار البيعتاإلمتّت اإلشارة يف وثيقة  للتصدير،كما

ستكون تلك اليت حتدد حسب قاعدة العرض والطلب مع إنطالق موسم جين 
  .زيتون املائدة

هو التثبت من مدى وجود  وعلى هذا املستوى فإنّ ما كان مطلوبا من الس
عملية تفاهم من عدمها بني الديوان وبقية املدعى عليهم لتجريد املدعية من حقّها 
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وهلذا الغرض تثبت الس من اإلجراءات . يف احلصول على احلصة املشار إليها
املتبعة من قبل ديوان األراضي الدولية يف خمتلف عمليات بيع منتجات املركّبات 

فتبين له أنّ مجيع أنشطة الديوان بوصفه مؤسسة عمومية ال . حية التابعة لهالفال
تكتسي الصبغة اإلدارية ختضع إىل نصوص قانونية وترتيبية إضافة إىل النصوص 

وأن . الداخلية املصادق عليها من طرف جملس إدارته وهياكل الرقابة املختصة
يه يتعرض إىل الطرق واملناهج واألساليب الديوان يعتمد دليال إجرائيا مصادقا عل

كما أنّ . اإلجرائية والتنظيمية اليت يتعين عليه إتباعها عند بيع منتوجاته الفالحية
حماصيل الديوان من زيتون املائدة يتم بيعها عن طريق بتة عمومية للبيع باملزاد 

يف الصحف العلين اإلختياري على رؤوس األشجار بعد إشهار إعالن البتة 
عدل منفّذ يراقب عملية  وحبضور مجيع املشاركني ومسؤويل الديوان إضافة إىل

  .املزايدة
كما ثبت للمجلس أيضا من الوثائق املظروفة مبلف القضية والتحقيق يف 

املتنازع بشأا أنّ ديوان األراضي الدولية  2006عمليات بيع صابة الزيتون لسنة 
اتيب اجلاري ا العمل وكذلك إلتزاماته جتاه املدعية احترم اإلجراءات والتر

للكغ إالّ أنّ املمثّلة  1.976ضرورة أنه وافق على بيع كمية من الزيتون بسعر 
القانونية للمدعية رفضت هذا اإلقتراح بداعي إرتفاع األسعار، وهو أمر جددت 

  .التمسك به يف عريضة الدعوى
  :ذلك مبا يليغري أنّ الس أجاا على 

أنه طاملا وأنّ قطاع زيتون املائدة خيضع لقواعد السوق فإنه من البديهي  -
  .أن تكون األسعار مرتبطة بصفة مباشرة بواقع السوق يف فترة زمنية معينة

أنه اتضح يف ما يتعلّق بالفترة اليت حدد فيها سعر الكغ من الزيتون بـ   -
سجل تراجعا ملحوظا، فعلى مستوى مركب  ملّيما، أنّ حجم اإلنتاج1.947
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تراوح ( 2005طنا سنة  254طنا بعد أن كانت 160الطويلة قدرت الصابة بـ 
وبالنسبة لإلنتاج الوطين فقد عرف ). مليما 910مليما و 780السعر أنذاك بني 

، يضاف إىل ذلك أنّ البتة املنجزة 2005مقارنة بسنة  %44بدوره اخنفاضا بنسبة 
 2.225أفرزت سعر بيع للكغ من الزيتون قدر بـ  2007ب الطويلة سنة يف مركّ

  .ملّيما
أنّ األسعار املسجلة كانت طبيعية طاملا أنّ حجم العرض يف السوق له  -  

تأثري مباشر على مؤشر األسعار، كما أنّ اإلجراءات املتبعة مثلما سبق بيانه ال 
  .أخرى يف حتديد أسعار البيعتتيح إمكانية تدخل الديوان أو أية جهة 

ويف ضوء ما سبق استخلص الس أنّ ما نسبته العارضة إىل ديوان 
األراضي الدولية مل يكن يف طريقه كما رفض مزاعمها خبصوص األطراف اليت 
اتهمتها برفض التعامل معها طاملا أنّ تلك األطراف حتتفظ حبق التعامل مع غريها 

  .ركية السوق ومتطلّبااوفقا ملصاحلها ومراعاة حل
كوا من الشركة املدعية به متسكت ما  ومن ناحية أخرى، وخبصوص

جانب من املدعى عليهم كاستغالل من قبل  هددت مصاحلهاتتعرض ملمارسات 
ما حبوزم من شيكات وكمبياالت كانوا قد تسلّموها منها بغاية التأثري على 

مآخذ الشركة املدعية وردت يف صيغة غري واضحة وال نشاطها، اعترب الس أنّ 
عالوة على أنّ لب النزاع بني  يستشف منها أي موجب لتدخل جملس املنافسة

أطراف القضية ناتج باألساس عن متلّص املدعية وتقصريها يف اإليفاء بتعهداا 
  .مرت ا املالية جتاه دائنيها يف ظلّ الصعوبات املالية واإلقتصادية اليت

وانطالقا من كلّ ذلك قضى الس برفض الدعوى أصال مستحضـرا فقـه   
قضائه الذي استقر باطّراد على اعتبار أنّ نزاع املنافسة يسمو بطبعه عن أن يكون 
رهينا بعالقات املتدخلني اإلقتصاديني ليبحث يف ردع األعمال الصـادرة عـن   
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املنافسة بينهم إلقامة توازن عـادي للسـوق   بعضهم مىت أخلّت مباهو الزم من 
أساسه اإلحتكام لقاعديت العرض والطّلب طاملا أنّ القواعد الّيت تسوسه ذات صلة 

  .بالنظام العام

  : 71134حتت عدد  2009سبتمرب 17القرار الصادر بتاريخ / ب 
تعهد الس يف هذه القضية بدعوى رفعها إليه جمموعة مـن األشـخاص   

ضـد  اإلنتاج والتوزيع الفنـي والثّقـايف   العاملة يف حقل  عييني والشركات الطّبي
ناسـبني إىل   اإلنتاج السمعي البصري والتنشيط والترفيه مؤسسة ناشطة يف جمال

موظّف بوزارة شؤون املـرأة  خمالفة القانون مبقولة أنّ صفته ك أحد املسامهني فيها
 50له املشاركة يف شركة جتارية بأكثر مـن  ختول واألسرة والطّفولة واملسنني ال 

وكيل صـوري  بتعيني شخص آخر ك هما قاماوأن، شريكهشأنه يف ذلك شأن  %
املـدعى  باعتبـار أنّ  املمارسات املخلّة باملنافسة الشـريفة  للشركة دف تغطية 

ا تربطهما عالقة بدور ورياض األطفال حبكم وظائفهما وأنهماملذكورين عليهما 
بعقود التنشيط لفائدة ريـاض ونـوادي األطفـال    يستعمالن كلّ الطّرق للظّفر 

  .وحيرمان غريمها من ذلك
كما أضاف نائب املدعني أنّ املدعى عليهما يستغالّن صفتهما كموظّفني 
عموميين للتأثري على املتداخلني يف السوق مما أدى إىل احتكار السوق ومنع 

ة احلرة والتنافس احلر ألنشطتهم خملّني بذلك بالفقرة الثّانية من املدعني من املمارس
 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64الفصل اخلامس من القانون عدد 

                                                                                                 .واملتعلّق باملنافسة واألسعار
ومتهيدا للخوض يف أصل ما يعرض عليه، انطلق الس من دراسة السوق 
فبين أنّ السوق املرجعية يف قضية احلال هي سوق تقدمي العروض التنشيطية 

واقتضى منه . املوجهة للطّفل سواء كانت عروضا متخصصة أو عروضا متنوعة
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ل يف العرض التنشيطي ذلك تعريف التنشيط وحتديد طبيعة املنتوج املتمثّ
  . ومستوياته وحتديد مستهلك املنتوج وضبط مسالك ترويج هذه العروض

ما متّ إدراجه مبوقع وزارة  فبخصوص مفهوم التنشيط اعتمد الس لتعريفه
التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا يف خصوص مسالك التكوين والذي 

يت يقوم ا فرد أو جمموعة من األفراد دف مجلة من العمليات الجاء فيه أنه 
نساين أو مكان أو حميط يف إطار تربوي إإدخال تعديل أو تغيري على سلوك 

ه للطّفل  .دةوثقايف وفق أهداف مضبوطة وحمدنشيط املوجلس أنّ التا كما أقر
التنشيط التربوي اإلجتماعي والتنشيط الثّقايف والتنشيط الترفيهي أنواع منها 

والذي ميكن أن يدمج به التنشيط السياحي وتنشيط األحداث مثل إحياء حفالت 
. أعياد امليالد عالوة على التنشيط اإلشهاري والتنشيط التلفزي واإلذاعي

ه لألطفال، بينشيطي املوجلس أنّ  وخبصوص طبيعة العرض التن ا
التنشيطي يكون إما عرضا متخصصا يعتمد على مهارة معينة أو عرضا  العرض

متنوعا يدمج مهارات عديدة ومتنوعة متس العديد من ااالت منها املسرح 
وفنون العرائس واأللعاب السحرية وتصميم الرقصات وفن التصوير باأللوان على 

حتديد األمثان، فأوضح الس أنّ تلك بة إىل عنصر أما بالنس. وجوه األطفال
املعايري واملعطيات مثل املسألة ختضع إىل مبدإ حرية األسعار وتؤثّر فيها مجلة من 

شهرة الفرقة أو املنشط وحمتوى العرض وعدد األشخاص املكونني للفرقة 
  .والتجهيزات املستعملة  فضال عن القدرة املالية لطالب املنتوج

السوق املرجعية املعنية بقضية احلال ا راعى الس يف حتليله خصوصية كم
بالنظر إىل طبيعة الشرحية العمرية اليت تستهدفها واليت تشمل األطفال املمتدة 

سنة عالوة على أنّ الطّفل ليس الطّالب الفعلي  15سنوات و 3أعمارهم بني 
اكل اخلاصة والعمومية اليت تعىن ذه للمنتوج باعتبار أنّ الطّلب يصدر عن اهلي

  . الشرحية
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العرض تقدمي النشاط، بين الس أنّ  أوجه مباشرة هذاوخبصوص 
، وهو ما كراس شروطأي ضع إىل خيال الترخيص كما إىل حيتاج التنشيطي ال

من العديد من الفرق واألشخاص  انعكس على القطاع الذي ينبع فيه العرض
مبا جيعل السوق ذات تنافسية عالية بالنظر إىل  ةواحملترف اة منهيواوالشركات اهل

ضعف حواجز الدخول إليها وارتفاع عدد املتدخلني وارتفاع عدد اهلياكل اليت 
ه ال وجود ألير عن طلب، حبيث أنة هيمنة على  ميكن أن تعبل يف وضعيمتدخ

  .هذه السوق أو سيطرة على جزء منها
تيسر له وصف السوق املرجعية كيفما ذكر، مر الس إىل تناول وبعد أن   

  :ما ينسب إىل األطراف املدعى عليها مفصال قوله يف ذلك على مرحلتني

صوص قيام موظّف عمومي بنشاط خاص مبقابل له عالقة مباشرة خب
  : مبهامه

ان من النظام األساسي العام ألعوالفصل اخلامس  ذكّر الس بأحكام
الدولة واجلماعات العمومية احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
واليت تضمنت أنه حيجر مبدئيا على كلّ عون عمومي أن ميارس بعنوان مهين 
ومبقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه، مع وجود استثناءات ينظّمها أمر صادر 

كما رجع الس إىل األمر . فة هذا التحجريبضبط الشروط اليت ميكن فيها خمال
واملتعلّق  1995جانفي  16املؤرخ يف  1995لسنة  83املذكور وهو األمر عدد 

مبمارسة أعوان الدولة واجلماعات العمومية احمللية واملؤسسات العمومية ذات 
ما متّ الصبغة اإلدارية واملنشآت اإلدارية بعنوان مهين لنشاط خاص مبقابل ك

، والذي نص يف 1997ماي  5املؤرخ يف  1997لسنة  775تنقيحه باألمر عدد 
ال ينطبق التحجري املنصوص عليه بالفصل الثّاين من هذا :" فصله الرابع على أنه

األمر على إجناز األعمال العلمية واألدبية والفنية وال على البحث العلمي، غري أنه 
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ويف صورة ما إذا متّ القيام . غة التجارية على هذه األعمالال جيب أن تسيطر الصب
ذه األنشطة مبقابل يتعين على العون إعالم رئيس اإلدارة أو املنشأة العمومية 

  ".الراجع هلا بالنظر
وانطالقا من تلك األحكام استخلص الس أنّ ما أثري يف قضية احلال 

اهلذيل ومعز جاءباللّه  لنشاط يتعارض مع خبصوص مزاولة املدعى عليهما رضوان 
من : صفتهما كموظّفني عموميني، هو شأن خيرج عن مرجع نظره من ناحيتني

ناحية أوىل باعتبار أنّ كلّ ما يهم واجبات املوظّف العمومي يرجع إىل اختصاص 
رئيس اإلدارة اليت يعمل ا العونان املذكوران وخيرج بالتايل عن نطاق اختصاص 

ومن ناحية ثانية، وحىت مىت ثبت عدم أحقّية املدعى عليهما يف . لس املنافسةجم
مباشرة النشاط املشتكى منه فإنّ ذلك يندرج يف نطاق حاالت املنافسة غري 
الشريفة واليت ال ميكن أن تتحول إىل ممارسات خملّة باملنافسة تقع حتت طائلة 

إالّ مىت صدرت عن متدخل يف الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار 
وضعية هيمنة ومىت كان هلا تأثري على التوازن العام للسوق أو كان من شأا أن 

  .تعرقل آلياته بكيفية تنال من حرية املنافسة يف القطاع املعين باألمر
وعلى هذا املستوى مر الس إىل مرحلة ثانية من نظره لتحليل مدى توفّر 

  .هيمنة اقتصادية على السوق املرجعيةعناصر اإلفراط يف استغالل وضعية 
  

  :خبصوص مدى توفّر عناصر إسأءة إستخدام املركز املهيمن
املنسوب متحورت مآخذ املدعني حول األثر الضار باملنافسة بفعل النشاط 

نشيط شركة الفيشطة للتإىل جهتني متداخلتني مها رضوان اهلذيل من جهة  و
منذ من جهة أخرى باعتبار أنّ هذه األخرية ورغم اندثارها القانوين والترفيه 
لّ امسها متداوال ضمن الوثائق اإلشهارية للعروض التنشيطية ظ 2005ديسمرب 

  .2007إىل جوان  2006من سبتمرب  للمنشط املذكور خالل الفترة املمتدة
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 فبخصوص شركة الفيشطة للتنشيط والترفيه، خلص الس انطالقا مما
مقارنة حبجم الطّلب  املذكورةمن حمدودية نشاط الشركة  تضمنته دراسة السوق

اعتبارها يف مركز هيمنة أو أنّ  إىل أنه من غري الوارداملرجعية  بالسوقاملتوفّر 
  .من السوق إزاحة املنافسنييهدد بنشاطها 

وأما خبصوص وضعية السيد رضوان اهلذيل ومدى استفادته من صفته 
ة للطّفولة بأريانة  كمربعالقات مع رياض األطفال إلرساء باملصلحة اجلهوي

 ، فلم يثبت للمجلس من وثائق امللف وبعض املؤسسات الثّقافية يف إطار عمله
قتصادية متكّنه من إيوجد يف وضعية هيمنة ودراسة السوق أنّ املعين باألمر 

اليت يرتبط يف إطار ؤسسات السوق أو التأثري على قرار امل التحكّم يف آليات
صفقات  إجراءات تعاقدية أو كما مل يقف الس عند وجود. وظيفته بعالقة ا

فتح اال مبا يطرفا  رة والطّفولة واملسننيواألس فيها وزارة املرأة كانتعمومية 
وانطالقا من كلّ تلك املعطيات خلص  .ستغالهلا لصاحلهالأمام أحد موظّفيها 

الس إىل أنّ املمارسات املثارة يف حق كافّة األطراف املدعى عليها وفضال عن 
عليها بالفصل عدم ثبوا ال ترقى إىل مرتلة املمارسات املخلّة باملنافسة املنصوص 

    .من قانون املنافسة واألسعار، وقضى من مثّة برفض الدعوى من جهة األصل 5

  :81164حتت عدد  2009أكتوبر 8القرار الصادر بتاريخ  –ج 

 ة ضدناعات التقليديجارة والصة يف قيام وزير التص وقائع هذه القضيتتلخ
جمموعة من املؤسسات من أجل اقترافها ممارسات خملّة باملنافسة مبناسبة مشاركتها 
يف صفقة عمومية القتناء معدات لفائدة مصاحل املترولوجيا القانونية بوزارة 

  .2007الل سنة التجارة والصناعات التقليدية خ
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وتأسيسا لدعواه أدىل املدعي جبملة من املؤشرات اليت تنهض يف رأي 
. املصاحل املختصة بالوزارة دليال على وجود إتفاق العارضني على تقاسم الصفقة

  :وتتمثّل تلك املؤشرات يف ما يلي
أنّ طلب العروض املذكورمل يشهد تقدمي عروض خبصوص أربعة من  -

مشلها وآل إىل إقصاء أحد العروض يف مرحلة الفرز الفني ، مما جعل  الفصول اليت
الوزارة تلجأ إىل إعالن طلب العروض غري مثمر يف خصوص الفصول املذكورة 

  .وإىل تنظيم إستشارتني القتناء املعدات املتعلّقة ا
مل تشارك يف اإلستشارة األوىل سوى شركتان ، وقد تعلّق عرض  -

 بالفصول الثّالثة األوىل من اإلستشارة يف حني تعلّق عرض الشركة الشركة األوىل
الثّانية بالفصل الرابع فقط، وهو ما يدلّ على غياب للمنافسة وعلى إمكانية 

  .تشاور وتبادل معلومات بني العارضني وتفامههما على إقتسام الصفقة
شركتان  تقدمت على إثرهاوتعلّقت اإلستشارة الثّانية بفصل وحيد  -

بعرضني متساويني ماليا كما أنّ إحدى الشركتني مل تتقدم بعرض فني دف 
تفاق إإقصائها وقبول عرض الشركة األخرى، وهو ما يدلّ على إمكانية وجود 

بني العارضني على تقدمي أحد األطراف عرض تغطية لكي يتمكّن العارض اآلخر 
  .من الفوز بالصفقة

تلك املمارسات تتناىف مع مقتضيات الفصل اخلامس  ومتسك املدعي بأنّ
واملتعلّق باملنافسة  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد 

واألسعار عالوة على ما هلا من إنعكاسات إقتصادية سلبية من حيث اإلضرار 
املنافسة بني باألموال العمومية واإلخالل بأهم مقومات الصفقات العمومية وهي 

  .العارضني
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ويف تناوله للسوق املرجعية، انطلق الس من التذكري مبا استقر عليه فقه 
إعتبار أنّ طلب العروض يف مادة الصفقات العمومية ميكن أن ميثّل  قضائه من

بذاته سوقا يكون فيه كراس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات املشاركني 
 طلب العروض الّذي كان منطلقا لدعوى احلالكما نبه إىل خصوصية  .العرض

يقع تروجيها من طرف أصناف خمتلفة مبجموعة من املعدات اليت  هتعلّق من جهة
كما أضاف الس بأنه يظهر من  .من املزودين الناشطني يف ميادين جتارية متباينة

ة أنّ موضوع الدالقضي عوى ال يتعلّق مبمارسات تعلّقت الوثائق املدرجة مبلف
بطلب العروض املشار إليه بالعريضة وإنما باإلستشارتني الالّحقتني واللّتني متثّالن 
تبعا لذلك سوقني منفصلتني عن بعضهما يتالقى يف كلّ منهما عرض وطلب 
مستقلّ بذاته، حبيث أنّ األمر يقتضي البحث يف مدى ضلوع األطراف املدعى 

فاقني منفصلنيعليها يف إت .  
  

بالنسبة لإلستشارة األوىل :
تعلّقت هذه االستشارة مبعدات داخلة ضمن مشتريات اإلدارة الفرعية لقمع 

األقراص البالستيكية  وكمية منلوضع األختام  اتكماشالغش، وهي تتمثّل يف 
وابع طّإضافة إىل كمية من الزجاجية  اتماصوجمموعة املستعملة يف وضع األختام 

  .افّة مستعملة يف اخلتم بالشمعاجل
ويف حتليله للممارسات املثارة خبصوص هذه االستشارة، تعرض الس إىل 
ما كانت تعيبه اإلدارة على الشركتني املتقدمني بعروض يف إطارها، فالحظ أنّ 
 القرينة األساسية اليت قامت على أساسها الدعوى الراهنة هي إنفراد الشركتني

بالتقدم بعروض تتعلّق بفصول خمتلفة وهو ما أوجد يف رأي اإلدارة شبهة قوية 
  .على وجود إتفاق بني الطّرفني املذكورين على اإلنفراد بالصفقة وتقامسها بينهما



2009الكتاب األول 

65

مجلس 
المنافسة

غري أنّ الس أجاب بأنّ تلك القرينة ال تكفي لتأسيس اإلدانة وأنها ال 
  :قراره، ومنهاتصمد أمام املعطيات اليت عددها يف 

  

أنّ الشركتني املدعى عليهما ال تتحمالن مسؤولية عزوف الشركات  -
األخرى اليت تلقّت اإلستشارة عن املشاركة، خاصة وأنّ ذلك العزوف مرده 
اآلجال القصرية اليت وضعتها اإلدارة لتقدمي العروض واليت مل تكن لتمكّن 

موضوع الصفقة، خاصة الشركات املعنية من البحث عن مصادر لتوريد املعدات 
  . وأنّ أغلب تلك املعدات ال يتم تصنيعها حمليا

  

ستشارة وكيفية تقامسها أنه ثابت من خالل نوعية الفصول موضوع اإل -
ال الذي يتماشى مع نشاطهاركتني أنّ بني الشمت يف اكلّ واحدة منهما تقد .

ونقش اللّوحات اإلشهارية وبيع حيث أنّ املؤسسة األوىل خمتصة يف صنع األختام 
وابع املستعملة الطّب املتعلّقةلفصول األدوات املكتبية ولذلك تقدمت بعروض يف  ا

اشات ومع يف اخلتم بالشة املستعملة يف وضع األختاموالكماألقراص البالستيكي. 
مع ويف مقابل ذلك فإنّ الفصل الوحيد الذي تقدمت فيه الشركة الثّانية يتماشى 

اختصاصها يف بيع معدات املخابر باعتبار تعلّقه باقتناء عدد من املاصات 
وعليه فإنّ تقاسم الفصول بني الشركتني على النحو الّذي سارت عليه . الزجاجية

  . اإلستشارة أمر حتمي وال خروج فيه عن مقتضى املنافسة
  

مصلحة الطّرفني من املفترض أنه يف صورة وجود اتفاق يرمي إىل خدمة  -
املشاركني فيه بتوزيع الفصول بينهما بصفة متوازنة فإنه حيقّق هلما قسطا من 

  .الربح على حساب املشتري العمومي، وهو ما ال أثر له يف قضية احلال
تغييب  هوفقات العمومية عموما اإلتفاق يف جمال الصمن دف إنّ اهل -

فقات ستحواذ على الصى اإلدارة واإلشروط املزودين عل املنافسة بغاية فرض
غري أنه يالحظ يف وضعية .بأمثان مرتفعة تعود باخلسارة على املشتري العمومي
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من طرف الشركتني العارضتني كانت يف جمملها األمثان اليت متّ عرضها  احلال أنّ
  . أقلّ من األمثان التقديرية اليت ضبطتها اإلدارة على ضوء مشترياا السابقة

  

الثّانيةسبة لإلستشارة بالن :
أجهزة ) 10(بفصل وحيد يتمثّل يف اقتناء عشرة هذه اإلستشارة تعلّقت 

يف عمليات مراقبة  الستعماهلالتحليل احلليب بواسطة املوجات فوق الصوتية 
احلليب للتثبت من مكوناته والوقوف على حاالت الغش اليت قد يعمد هلا بعض 

  .التجار
حتليله للممارسات املثارة لديه، استعرض الس املؤشرات اليت بنت ويف 

عليها اجلهة املدعية شكوكها خبصوص وجود اتفاق بني املؤسستني الوحيدتني 
املتقدمتني بعروض واملتمحورة حول نقطتني مها  تساوي العرضني املاليني املقدمني 

   .وإعراض إحدى الشركتني عن تقدمي عرضها الفني
با على ذلك انطلق الس من التأكيد على أنّ الشركات املتقدمة اوجو

بعروض يف إطار اإلستشارة املتعلّقة باقتناء آالت حتليل احلليب ال تتحمل 
مسؤولية عدم تقدم غريها من الشركات بعروض طاملا أنه مل يثبت قيامها 

. ودين ومنعهم من املشاركةمبمارسات إقصائية دف إىل إزاحة غريمها من املز
كما أضاف الس أنّ املسؤولية عن ضعف املنافسة يتحملها املشتري العمومي 
بسبب حتديده آلجال قصرية للشركات اليت متّت استشارا فضال عن كونه اجلهة 
اليت تتحمل مسؤولية احلفاظ على سرية مضمون العروض الّيت يتلقّاها وعلى سرية 

طراف املشاركة يف خمتلف طلبات العروض الّيت تعلن عنها اإلدارة وذلك هوية األ
  . إىل تاريخ انعقاد اجتماع فرز العروض

أما خبصوص تساوي العرضني املاليني للشركتني وعدم تقدمي إحدامها 
لعرض فني خالل اإلستشارة، فلم جيد فيه الس ما يكفي اراة اإلدارة املدعية 
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أنه من جهة، ميكن تفسري عدم تقدم إحدى الشركتني  بعرض  يف دعواهاذلك
فني إلعتقادها أنّ العرض الفني الذي سبق هلا التقدم به يف إطار طلب العروض 
غري املثمر كان كافيا، خاصة وأنها تداركت األمر بعد أن متّ تنبيهها إىل ذلك و 

ألفضل ماليا وكانت هي الفائزة تقدمت يف املرحلة الثّانية من اإلستشارة بالعرض ا
أنّ القيمة املالية للعروض اليت تقدمت ا الشركتان مل تكن مرتفعة  كما. بالصفقة

بصفة تعكس وجود استغالل لغياب املنافسة أو نية فرض أسعار جمحفة على 
، واستخلص الس من كلّ ذلك أنّ تساوي العروض اليت تقدمت ا اإلدارة

ملتنافستان يف إطار اإلستشارة املتعلّقة باقتناء آالت لتحليل احلليب ال الشركتان ا
يعود إىل إتفاق سابق بني الشركتني وال يتعدى كونه جمرد حالة للتوازي يف 
السياسة التجارية ويف ضبط األسعار بني الشركتني اللّتني تقدمتا بعروض جدية 

ة وال إىل فرض شروط جمحفة على املشتري وتنافسية مل دف إىل تعطيل املنافس
  .العمومي مبا خيالف قانون املنافسة ويضر باملال العام

تقدم، انتهى الس إىل رفض الدعوى خبصوص كافّة اء على ما بنو
األطراف املرمية بادعاء اإلتفاق على تغييب املنافسة مبناسبة املشاركة يف الصفقات 

  .املشار إليها


حبلى بالقرارات املفضية إىل إدانة األطراف الواقع  2009كانت سنة 
وانصب جانب من تلك . تتبعها من أجل اقتراف املمارسات املخلّة باملناسبة

اسة من زاوية املستهلك مثلما هو الشسبة القرارات على قطاعات حسأن بالن
لقطاع اإلرساليات القصرية باستعمال اهلاتف اجلوال أو سوق توزيع حافظات 

كما مشلت قرارات اإلدانة أسواقا تشهد حركية . الرضع املعدة لالستعمال الوحيد
كربى على املستوى الدويل مع تداعيات على أوضاع شرائح واسعة من املهنيني 
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القاا بشركات النقل اجلوي للمسافرين، وقطاع مثل نشاط وكاالت األسفار وع
اخلدمات اجلوية املقدمة لشركات الطّريان العامة واخلاصة، وكذلك حالة قطاع 
توزيع احملروقات املتميز بطبعه بسطوة كربى الشركات يف عالقاا بوكالء 

  . حمطّات اخلدمات
عن الس خالل سنة وما يشد اإلنتباه خبصوص قرارات اإلدانة الصادرة 

، هو أنّ جانبا غري يسري منها صدر يف إطار قضايا تعهد ا الس تلقائيا 2009
يف إطار الصالحيات املوكولة إليه مبقتضى التنقيح الذي متّ إدخاله على قانون 

. 2005جويلية 18املؤرخ يف  2005لسنة  60املنافسة واألسعار بالقانون عدد 
ية حتديدا تعترب هذه السنة حمكّا حقيقيا لقياس درجة الفاعلية اليت ومن هذه الزاو

ميزت تعامل الس مع الصالحية اجلديدة املوكولة إليه وانعكاسها على الدور 
  .املناط به يف جمال محاية النظام العام اإلقتصادي وإنفاذ قانون املنافسة

ادرة عن ان يف قرارات اإلدانة الصميكن 2009لس خالل سنة وبالتمع ،
  :حتليلها يف سياق اخلصائص التالية

للمرة األوىل منذ عدة سنوات، وفّرت املادة النزاعية املعروضة على الس  -
إمكانية تأسيس أحكام اإلدانة على مجيع صور املخالفات املنصوص عليها بالفصل 

عالوة على مطلب محاية  وهو ما يشكّل. اخلامس من قانون املنافسة واألسعار
األسواق من مجيع أصناف املمارسات الضارة باملنافسة، إثراء للمادة املضمنة 
بالتقرير السنوي ومن مثّة تنوعا مفيدا لغرض نشر ثقافة املنافسة عند اإلذن بنشر 
حمتواه لعموم املهتمني بشأن املنافسة يف بالدنا وسائر املؤسسات الدولية ذات 

  .قةالعال
توصل الس يف ثالث قضايا إىل اإلدانة على أساس إبرام األطراف املدعى  -

عليها اتفاقات خملّة باملنافسة، علما وأنّ الرقم املذكور يقابل مجلة ما متّ القضاء به 
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ومن هذه الزاوية يربز . خالل السنة الفارطة على أساس مجيع املخالفات املمكنة
من اهلياكل املكلّفة بالتحقيق يف جملس املنافسة، باعتبار أنّ  مقدار اجلهد املبذول

اإلتفاقات احملضورة تتميز بأنها األصعب واألشد تعقيدا عند البحث يف وسائل 
اإلثبات، كما مييل فقه املنافسة واملختصون يف هذا اال إىل اعتبار أنّ هذا 

درجة إضرارها باملنافسة الصنف من املخالفات هو أخطر املمارسات من حيث 
  .ووقعها على باقي املنافسني

متيزت اخلطايا املالية املسلّطة من الس على املخالفني الواقع إدانتهم خالل  -
بارتفاع ملحوظ مقارنة مبا كانت هيئاته احلكمية تقضي به خالل  2009سنة 

عاينتها واحلجم وميكن تفسري ذلك خبطورة املمارسات الواقع م. السنوات املاضية
وعالوة على ذلك فإنّ الس وبعد أن . اإلقتصادي اهلام لألطراف الضالعة فيها

أعطى األولوية خالل فترات من نشاطه للبعد التوعوي للقرارات الصادرة عنه، 
قد أصبح مطالبا بأن يكسي قراراته جبانب ردعي حىت ال تستهني املؤسسات 

ليت يسلّطها وتراعي عند ضبط سياساا التجارية اإلحترام اإلقتصادية بالعقوبات ا
  . الواجب ألحكام املنافسة واجلهات الساهرة عليها

ويف ضوء املالحظات السابقة، ميكن استعراض قرارات الس الصادرة 
حبسب تعلّقها بكلّ واحدة من  2009بإدانة األطراف املدعى خالل سنة 

من قانون املنافسة واألسعار، وباعتماد  5بالفصل املمارسات املنصوص عليها 
  .ترتيب تلك املمارسات كيفما وردت بالفصل املشار إليه

  :الس يدين من أجل االتفاق على اخلروج على قواعد املنافسة –أ 
متنع األعمال : " من قانون املنافسة واألسعار على ما يلي 5 ينص الفصل 

اليت يكون موضوعها أو  تفاقيات الصرحية أو الضمنيةاإلالتحالفات واملتفق عليها و
  :أثرها خمال باملنافسة واليت تؤول إىل
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  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،  - 1    
احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرة  - 2    
  فيها، 
  ستثمار أو التقدم التقين،أو التسويق أو اإل اإلنتاجحتديد أو مراقبة  - 3    

  ".تقاسم األسواق أو مراكز التموين - 4  
. وتعترب مادة اإلتفاقات ذات أمهّية خاصة يف نظر مجيع هيئات املنافسة

وذلك راجع من جهة إىل خطورة انعكاساا على املنافسة خاصة مىت اكتست 
املستوى من حلقات العملية بعدا أفقيا ومشلت مؤسسات تنشط يف نفس 

اإلتفاقات "اإلقتصادية، حيث يطلق عليها جانب من الفقه يف هذه احلالة عبارة 
كما أنه ومن جهة أخرى يكتسي الكشف على هذه املمارسة أمهّية ". البغيضة

خاصة يف نظر هيئات املنافسة ألنه دليل على متكنها من األسواق وسيطرا على 
ث باعتبار أنّ االتفاقات تنطوي بطبعها على عنصر السرية واملراكنة جمريات األحبا

  .مبا جيعل إثباا يف الغالب من الصعوبة مبكان
وميكن الوقوف عند مجلة تلك اخلصائص من خالل النظر يف القضايا الثّالث 

  .احملكوم فيها باإلدانة على أساس هذه املمارسة

  :81162يف القضية عدد  2009مربسبت 17القرار الصادر بتاريخ /  1
بالتعهد التلقائي قرار رسمت هذه القضية مبجلس املنافسة بناء على 

 2007ديسمرب  28الدائرة القضائية األوىل مبجلس املنافسة بتاريخ  أصدرته
اجلامعة التونسية لوكاالت بني شركات النقل اجلوي واإلتفاق املربم  خبصوص

   .بتحديد أسعار خدمات إصدار تذاكر السفراألسفار واملتعلّق 
 60علما وأنه منذ تعديل قانون املنافسة واألسعار مبقتضى القانون عدد 

ينص يف فقرته الثّالثة على ) جديد( 13أصبح الفصل  2005جويلية  18املؤرخ يف 
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يف املمارسات املخلة باملنافسة  تلقائيا بالنظر يفوميكن للمجلس أن يتعهد : " أنه
السوق و ذلك بناء على تقرير يعده املقرر العام و بعد إدالء مندوب احلكومة 

  ".مبلحوظاته الكتابية
وقد كان املؤشر املفضي إىل فتح ملف التعهد التلقائي هو وثيقة إتفاق 

اجلامعة أدىل ا األطراف يف إطار قضية سابقة ومشل االتفاق املذكور إىل جانب 
والسياحة عددا من شركات الطّريان هي  شركة  رالت األسفاالتونسية لوكا

وشركة " لوفترتا"اخلطوط اجلوية الفرنسية وشركة اخلطوط اجلوية األملانية 
بريتش "وشركة اخلطوط اجلوية الربيطانية " أليتاليا"اخلطوط اجلوية اإليطالية

ة اخلطوط وشركة اخلطوط امللكية املغربية إىل جانب الناقلة الوطنية شرك" آروايز
  .اجلوية التونسية

ويتعين لفهم طبيعة اإلتفاق الذي تعهد به جملس املنافسة توضيح التطور 
الذي عرفه دور وكاالت األسفار يف عالقتها بشركات الطّريان، وهو أمر تعرض 

  .إليه قرار الس بإسهاب يف اجلزء املتعلّق بدراسة السوق
إىل أنّ نشاط وكاالت األسفار الذي وجتدر اإلشارة ضمن هذا اإلطار  

كراس ، خيضع إىل خدمات أخرىعدة بيع تذاكر الطريان  يشمل عالوة على
 وكالة أسفار 500حوايل تعد وق التونسية السوأن  ،شروط ولتصريح مسبق

وكالة أسفار معتمدة من  قبل  185منها املدن التونسية، خمتلف  موزعة على 
وخبصوص هذه األخرية فهي عبارة عن  ."األياتا"  للطّريان منظمة اإلحتاد  الدويل

منظّمة دولية تعىن بشؤون الطّريان وشركاته أنشئت بعد احلرب العاملية الثانية، 
دولة من بينهم الناقلة  126عضوا من أكثر من 270وهي تضم حاليا أكثر من 

أكثر من  "األياتا"ريان األعضاء يف وتشكل رحالت شركات الطّ. اجلوية التونسية
  . ريان الدوليةمن مجيع رحالت الطّ 98%
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وتتطلّب ممارسة نشاط توزيع تذاكر السفر من طرف وكالء األسفار  
" متنحه املنظمة الدولية للنقل اجلوي  تفويض أو اعتماداملذكورة احلصول على 

ه لدى إىل إطار قانوين معمول ب روختضع إجراءات اعتماد وكيل األسفا".  األياتا
، وحيتوي هذا النظام على رلوكاالت األسفا  IATAيسمى برنامج  األياتامنظمة 

والذي يضم  عشر بابا 15 ن مناملتكو 814عدد القرار  قرارا من بينها 70 أكثر من
القواعد العامة اليت يتعين تطبيقها من قبل وكاالت األسفار املعتمدة عند إصدارها 

  .لتذاكر الطّريان
       م اعتماد وكالة األسفار يف وثيقة إتفاق يتمة يتجسكلياحية الشومن الن

يف "  األياتا" إبرامها بني وكيل األسفار من جهة واملنظمة الدولية للنقل اجلوي 
حق مجيع أعضائها من الشركات اجلوية من جهة أخرى، وخيول هذا العقد 

مقابل حصوله على عمولة ختصم من سعر للوكيل املعتمد إصدار التذاكر اجلوية  
  .التذكرة اجلوية

كما ترتبط وكاالت األسفار املعتمدة من قبل منظمة اإلتحاد الدويل 
، ومتكنها تلك املنظومة من التعرف "أماديوس"للطّريان  مبنظومة إعالمية تسمى 

د وبصفة آنية على خمتلف األسعار املقترحة من قبل شركات الطريان وعلى عد
األماكن الشاغرة وأوقات الرحلة وغريها من املعلومات اليت متكّنها من تقدمي 

  .عروض خمتلفة للحريف
ويف املقابل كانت وكاالت األسفار تتحصل على عمولة وتدرجها على     

ويتم حتديد تلك العمولة طبقا . أساس كوا عنصرا من مكونات التعريفة اجلوية
  :بط نسبها القصوى كاآليتالذي كان يض 016للقرار 

  بالنسبة للتذاكر الدولية،9%
  النسبة للتذاكر الداخلية،ب% 5
  . بالنسبة للشحن% 9
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غري أنّ تطورا طرأ على هذا النظام وأدى إىل إلغاء العمل به  يف بعض البلدان     
حـتم  وهو ما .بسبب عدم تطابقه مع  قوانني املنافسة فيها 1999ابتداء من سنة 

العمولة " الذي أصبح ينص على أنّ  824من قرار اإلياتا عدد  9تعويضه  باملادة 
أو أي مبلغ يتقاضاه وكيل األسفار من شركات الطّريان مقابل بيع تذاكر الطّريان 
يوازي قيمة اخلدمة املقدمة ويتغير هذا املقابل من حني آلخر مع ضرورة إعـالم  

  ".وكيل األسفار بذلك 
النسـبة   بنظامالعامل ومنها  تونس عديدة بورغم تواصل العمل يف مناطق  

، إالّ أنه وإثـر تراجـع   016عدد القدمي " األياتا"املائوية املنصوص عليها يف قرار 
وإشتداد املنافسة بني الناشطني يف هذا  2001نشاط النقل اجلوي  خاصة منذ سنة

عبئا ثقيال على شـركات   رت األسفاوكاال هاباتت العمولة اليت تتقاضاالقطاع 
ـ ي النقل اجلوبادرت العديد من شركات النوبفعل ذلك . الطريان وق اشطة بالس
إىل % 9حلد من نسبة العمولة اليت تتقاضاها وكاالت األسفار مـن  إىل االوطنية 

وذلك قبل أن يؤول األمـر إىل إلغـاء    %1حدود مثّ إىل   2005منذ سنة  7%
بالعمولة اليت تتقاضاها وكاالت األسفار من شـركات النقـل اجلـوي    العمل 

  ".مبعاليم خدمات امللف"وتعويضها بنظام اقتصادي جديد يعرف 
ومبقتضى هذا النظام اإلقتصادي اجلديد، تغير دور وكيل األسفار من جمرد 
وسيط يعمل لفائدة الناقالت اجلوية إىل مستشار أسفار يقدم النصائح 

وجيهات الالّزمة للحريف كاقتراح التعريفات األرخص والناقلة اليت تقدم والت
مة اخلدمات اإلستشارية املقدأفضل اخلدمات، على أن يتولّى احلريف تسديد قيمة 

  .لفائدته



2009الكتاب األول 

74

مجلس 
المنافسة

كما أنه ومبقتضى هذا التغيري طرأ حتول على موقع وكاالت األسفار من 
هذا التطور من خالل النقطتني وميكن حصر . السوق اليت تنشط يف إطارها

  :التاليتني
يف إطار نظام العمولة، كانت خدمات وكاالت األسفار املتعلّقة حبجز  -

من خالل العمل  .موجهة باألساس إىل شركات الطّريانوإصدار تذاكر الطريان 
على حسن إصدار تذاكر الطّريان بتفادي حجز األماكن غري الشاغرة أو يف 

بقة لربنامج رحالت الشركة و جتنيب شركة النقل اجلوي تكبد أوقات غري مطا
. مصاريف تعويض احلريف يف حاالت احلجز املغلوط

وبعد إلغاء العمل بنظام العمولة وتعويضه بنظام معاليم خدمات امللف،  -     
 خبدماا اخلاصة حبجز وإصدار تذاكر الطريانأصبحت وكاالت األسفار تتوجه 

  .عوضا عن شركات الطريان إىل احلريف
كما أنه وتبعا لذات التطور أصبحت شركات الطّريان ال تعول فقط فيما      
خبدمات إصدار وحجز تذاكر الطّريان على شبكة وكاالت األسفار   يتعلّق

املعتمدة، إذ تعترب أيضا من بني العارضني  ملثل هذه اخلدمات من خالل 
  .هلا ونقاط البيع اخلاصة ا واملتواجدة باملطاراتالوكاالت التجارية التابعة 

وخيلص من ذلك أنه من زاوية املستهلك، يتولّد عن تطبيق النظام 
اإلقتصادي اجلديد إبرامه لعقدين خمتلفني مع كلّ من وكاالت األسفار وشركات 

  :الطريان 
العقد األول يتعلّق خبدمات حجز وإصدار تذاكر الطريان وتتلخص هذه -

اخلدمات يف متكني وكاالت األسفار وشركات الطّريان احلريف من اختيار أفضل 
. العروض ومقابل ذلك يتولّى احلريف دفع معاليم هذه اخلدمات
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دفع  احلريف العقد الثاين يتمثلّ يف بيع تذاكر الطريان و مقابل ذلك يتولّى-
تتحمل شركة الطريان يف إطار هذا العقد مسؤولية إسداء مثن تذكرة الطريان و

  .خدمة النقل
ص الس إىل ضبط السوق املرجعية ذاكرا وعلى هذا املستوى حتديدا، خل      

وتبعا ملا تقدم بيانه وطاملا أنّ اإلتفاق املربم بني كلّ من اجلامعة : "يف هذا اال
ت األسفار وشركات الطريان يهم حتديد معاليم امللف اليت يقوم الوطنية لوكاال

اخلاصة  –احلريف بتسديدها لقاء خدمات  حجز وإصدار تذاكر الطريان 
فإنه يتجه حصر السوق املرجعية موضوع املمارسات  - بالصنف األول من العقد 

طريان املثارة يف قضية احلال يف  سوق إسداء خدمات حجز وإصدار تذاكر ال
   .املوجهة للحريف

وبعدما يأ له وصف السوق املرجعية كيفما ذكر، خاض الس يف أصل 
ما تعهد به من إتفاقيات مربمة بني اجلامعة الوطنية لوكاالت األسفار وشركات 

  .النقل اجلوي
  : بالنسبة لإلتفاق األول - أ    

بني  2007أفريل 26بتاريخ أشار الس إىل أنه متّ إبرام هذا اإلتفاق      
اجلامعة الوطنية لوكاالت األسفار وجمموعة من شركات النقل خبصوص سبل 

  . تطبيق نظام خدمات امللف عوضا عن نظام العمولة
كما رجع الس إىل حمضر اجللسة والحظ أنه قد تضمن فقرة هامة 

بعد مناقشة الشبكة "  :وجاء يف الفقرة املذكورة ما يلي. ضمنها يف حيثيات قراره
املقترحة نقطة بنقطة، متّ اإلتفاق على إجراء تعديالت على مستوى معاليم 
اخلدمات والقيام بتجميع املناطق اجلغرافية بغية تسهيل استعمال هذا النظام 

جتدون طي هذا مشروعا للشبكة يتضمن التحويرات املتفق عليها يف هذا .اجلديد
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 فاقهذا اإلتواستخلص الس من ذلك أنّ اهلدف األساسي من ".  اإلجتماع
يتمثّل يف مناقشة شبكة معاليم خدمات امللف من قبل أطراف اإلجتماع إلدخال 

  :وفقا للجدول املوايل بعض التعديالت املقترحة ومن مثّة املصادقة عليها

  معاليم اخلدمة املتعلّقة بإصدار تذاكر السفر
  15  الرحالت الداخلية

  درجة إقتصادية  درجة غري إقتصادية  نوعية الدرجة املسافة
  45  80  مشال إفريقيا -أوروبا

  85  150  إفريقيا -الشرق -بلدان اخلليج
  150  250  آسيا وبقية بلدان العامل–أمريكا 

  
 اجلامعة الوطنية لوكاالت األسفاروقد مشل هذا اإلتفاق كالّ من 

شركة ، شركة اخلطوط اجلوية الفرنسية :الذكر آلتيةاي شركات النقل اجلوو
، شركة "أليتاليا"طوط اجلوية اإليطاليةاخلركة ش ،"لوفترتا"طوط اجلوية األملانية اخل

، شركة اخلطوط امللكية املغربية عالوة "بريتش آروايز"اخلطوط اجلوية الربيطانية 
.على شركة اخلطوط اجلوية التونسية

األسباب اليت دفعت باألطراف املشار إليها إىل إبرام االتفـاق  ويف حبثه عن 
  :املذكور، أشار الس إىل عدد من العوامل اليت ميكن تلخيصها يف نقاط ثالثة

  :قرار التخفيض من نسبة العمولة اليت تتقاضاها وكاالت األسفار املعتمدة/  1

نيابة شركة اخلطوط  من طرف 2005ماي  10يوم  العمل ذا النظام انطلق
ختفيض العمولة اليت تتقاضاها وكاالت حني قررت اجلوية الفرنسية بتونس 

مث2005ّة يباملائة ابتداء من غرة جويل 7إىل  9ج تذاكرها من األسفار اليت ترو ، 
بتداء من غرة جويلية إ"يالآليطا"شركة  مثلنسجت على منواهلا شركات أخرى 
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اخلطوط اجلوية التونسية و شركة  2005غرة أوت  ابتداء من" لوفترتا"و 2005
  .2006ابتداء من غرة جويلية 

  :قرار إلغاء العمولة وتطبيق النظام اإلقتصادي اجلديد بالسوق الوطنية/  2
تعد السوق الوطنية من بني األسواق املتأخرة نسبيا يف تبني هذا النظام 
اجلديد بالنظر إىل أنّ بداية تطبيق هذا النظام باألسواق األجنبية تعود إىل سنة 

ي الوطنية واألجنبية التخفيض من نسبة شركات النقل اجلو وحني قررت .2001
 ، مثّل ذلكمعاليم اخلدماتنظام  يقتطبوصوال إىل  %7إىل  %9العمولة من 
تشكلّها كانت بالنسبة لوكاالت األسفار املعتمدة نظرا لألمهية اليت  حتوال جذريا

  .يف عائداا املاليةاليت تتقاضاها العمولة 
اجلامعة الوطنية لوكاالت األسفار،  قامتاة هذا الوضع اجلديد /  3   

البحث مع شركات بوصفها نقابة مهنية تسهر على الدفاع على مصاحل القطاع، ب
مصاحل الطّرفني من يكفل أسعار متفق عليها ظام على نريان املتعامل معها الطّ

تلك اليت كانت لوكاالت األسفار املعتمدة تعوض توفري عائدات مالية  حيث
يف إطار نظام العمولة، وختفيف تكاليف شركات  ريانمن شركات الطّ تتقاضاها

ابطة بني وكاالت األسفار املعتمدة عاقدية الرتواصل العالقة التالطّريان، مع 
  . الطرفني التي جتمع بنيبالنظر للمصاحل املشتركة  ريانوشركات الطّ

ام اإلتفاق وأفضت مساعي اجلامعة الوطنية لوكاالت األسفار إىل إبر     
إىل غرة مع تأجيل بداية العمل بشبكة معاليم اخلدمات  2007أفريل  26بتاريخ 
ريثما تتمكّن اجلامعة املذكورة من مناقشة نسبة األداء املوظفة على  2007جويلية 

خدمة امللف لدى السلط العمومية ولتمكني قطاع وكاالت األسفار من 
  .اخلدماتنظام معاليم  اإلستعداد ماديا وبشريا للمرور إىل
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وبالنسبة ملدى تقيد األطراف املعنية مبا متّ اإلتفاق عليه، الحظ الس أنه 
، أقدمت 2007أفريل  16باإلضافة إىل تأجيل تطبيق اإلتفاق األول املربم بتاريخ 

معظم شركات الطريان األجنبية على تطبيق شبكة معاليم خدمات مغايرة للشبكة 
لوكاالت األسفار أصرت رغم ذلك اجلامعة الوطنية  كما الحظ أنّ. عليهااملتفق 

من خالل منشورها الصادر  2008أفريل  1على تطبيق هذا اإلتفاق بداية من 
الذي  والذي تقر من خالله مبشروعية هذا التمشي  2008مارس  13بتاريخ 

  .فرض عليها ألسباب عديدة
  :فاق الثايناإلت -ب    
من وكاالت األسفار  ااجلامعة الوطنية إىل تأمني مصاحل منخر طيه سعت    

املعتمدة من خالل إبرام إتفاق ثان مع شركة اخلطوط التونسية نظرا ألمهية الوزن  
من %38نسبة  2006التجاري هلذه الناقلة الوطنية اليت بلغت حصتها يف سنة 

ماي  9ولذلك الغرض متّ إبرام إتفاق بني الطّرفني بتاريخ ، الرحالت الدولية
أنّ معاليم اخلدمات على امللف هذا االتفاق الثّاين ومن أهم ما تضمنه .   2007

تطبق على كلّ مبيعات شركات الطّريان املنجزة عرب وكاالا التجارية أو يف 
ووفقا لشبكة املعاليم  نقاط البيع املخصصة للمسافرين وذلك عن اخلدمات املقدمة

اإلتفاق مع تعهد كلّ من شركة اخلطوط اجلوية التونسية  لامللحقة بربتوكو
واجلامعة الوطنية لوكاالت األسفار باتخاذ التدابري الالزمة بالنسبة لكل وكالة 

  .أسفار ال حتترم ذلك
وبعد فراغه من ضبط جمال وأطراف كلّ واحد من اإلتفاقني املعروضني 

أنظاره، مر الس إىل مناقشة مدى مشروعية كلّ منهما على ضوء قانون على 
وآلليات التعامل مع  املنافسة واألسعار مع استخالص اجلزاء املترتب عن ذلك

  . األطراف اليت أبدت تعاونا كامال عند التحقيق يف القضية
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:2007أفريل  26فيما يتعلّق مبشروعية اإلتفاق األول املربم بتاريخ  - 1
دفعت األطراف املدعى عليها يف هذه القضية وأساسا الغرفة الوطنية       

لوكاالت األسفار بأنّ ضغوطات الواقع الذي فرضه اعتماد نظام العمولة قد 
جعلت اإلتفاق على مقدار تلك العمولة أمرا حتميا حفاظا على القطاع ودرءا 

سفار اليت تعوزها اإلمكانيات املادية خلطر اإلفالس على عدد من وكاالت األ
  .واللّوجستية الالّزمة للتأقلم مع مقتضيات املرحلة اجلديدة

فاق املذكور اإلتبأنّالتسليمصورةيفغري أنّ الس أجاب بأنه وحىت 
من حتقيق شيء من  كان يرمي للحفاظ على قطاع وكاالت األسفار ومتكينه

قدمالتالعة فيه، واإلقتصاديقينالته كان على  األطراف الضبأحكامعمال،فإن
منترخيصعلى، أن تسعى إىل احلصولواألسعاراملنافسةقانونمن6الفصل
تتم مراعاته يف ملماوهواملنافسة،رأي جملسأخذبعدبالتجارةاملكلّفالوزير
  .احلالوضعية
منوبالنظر إىل موضوع هذا اإلتفاق ويف غياب حصوله على ترخيص       
، خلص الس إىل أنه  املنافسةرأي جملسأخذبعدجارةبالتاملكلفالوزير

من قانون املنافسة واألسعار واليت  5يندرج ضمن املمارسات اليت حجرها الفصل 
تفاقيات الصرحية أو اإلوالتحالفات  متنع األعمال املتفق عليها و:"نصت على أنه 

  :اليت تؤول إىلواليت يكون موضوعها أو أثرها خمال باملنافسة  الضمنية
  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، .1
2. احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد ة فيها، من املنافسة احلر  
  قين،قدم التستثمار أو التسويق أو اإلالتأو  اإلنتاجحتديد أو مراقبة .3
4.موينتقاسم األسواق أو مراكز الت.
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2 - ة اإلتبني  2007ماي  9اين املربم بتاريخ فاق الثّفيما يتعلّق مبشروعي
:ونسيةاخلطوط الت اجلامعة الوطنية لوكاالت األسفار وشركةكلّ من 

لزام وكاالت إالحظ الس أنّ هذا اإلتفاق يؤكّد من ناحية أوىل على       
مع  2007أفريل  26األسفار املعتمدة بتطبيق شبكة املعاليم املتفق عليها بتاريخ 

نصيص على تطبيق شركات وزيع من خالل التبني مسالك الت إزاحة املنافسة
 لىع 2007أفريل  26فق عليها بتاريخ ريان نفس معاليم خدمات امللف املتالطّ

 مبيعاا لتذاكر الطريان املنجزة يف نقاط البيع أو عرب الوكاالت التجارية الراجعة
كما سحب عليه الس نفس املوقف املعبر عنه خبصوص اإلتفاق  .ها بالنظريلإ

ب األول، والقائم على اعتبار أنّ التذرع باحلاجة إلبرامه ال يستقيم يف غيا
رأي جملسأخذبعدجارةبالتفاملكلّالوزيرمنقمسبترخيصاحلصول 

  .املنافسة
اجلامعة الوطنية لوكاالت األسفار  بنياحلاصلأنّ التفاهم كما أضاف الس     

وشركات الطريان سواء كان على مستوى اإلتفاق األول أو اإلتفاق الثّاين هي 
دف إىل من فئة اإلت فاقات اليتري الطبيعي عرقلة حتديد األسعار حسب الس

من قانون املنافسة واألسعار، وأنّ  5وفقا ألحكام الفصل  لقاعدة العرض والطلب
آليات السوق عن لعب الدور الذي يفترض أن تلعبه  ذلك التفاهم أدى إىل تعطيل

  .يف سوق تنافسية
3 – العة يف اإلفيما يتعلّق باجلزاء املسلّط من افاق لس على األطراف الضت

  :على خمالفة مبادئ املنافسة
أقر الس مبدئيا بوجوب معاقبة كافّة األطراف اليت ثبت ضلوعها يف 

غري أنه احتاج إىل التذكري مببدإ . اإلتفاقني املعروضني على أنظاره يف قضية احلال
ة واردة بقانون املنافسة واألسعار فقه قضائيوإىل تفعيل آلي:  
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دفعت بعض شركات الطريان املدعى عليها بأنها : املبدأ فقه القضائي -أوال
وإن كانت ال تنكر إمضاءها لإلتفاق املضمن مبحضر اجللسة اليت إنعقدت بتاريخ 

ليم اخلدمات ، إالّ أنها أعرضت فيما بعد عن تطبيق  شبكة معا2007أفريل  26
  .املتفق عليها وطبقت معاليم خدمات مغايرة هلا

غري أنّ الس جاها بفقه قضائه القائم على اعتبار أنّ جرمية اإلخالل بقواعد 
املنافسة تتحقّق إما بثبوت إبرام إحدى املؤسسات آلتفاق يرمي إىل تعطيل آليات 

الفعلي لذلك اإلتفاق، و السوق وسريها العادي، وإما بثبوت حصول التطبيق 
  . اليشترط لقيامها آقتران العمل القانوين باحلدث الواقعي

وتطبيقا لذلك املبدإ أقر الس بأنه طاملا ثبت من وثائق امللف أنّ شركات 
الطّريان أبرمت اإلتفاق موضوع املؤخذاة فإنّ دفعها املبين أعاله يبقى غري ذي 

خذ املعطى املدفوع به بعني اإلعتبار لغرض جدوى ومتعين الرد، مع جواز أ
  .التخفيف على األطراف املذكورة عند ضبط مقدار اخلطية املستوجبة

جتدر اإلشارة إىل أنّ إثبات بعض املمارسات املخلّة :  اآللية القانونية - ثانيا
باملنافسة يكون يف بعض احلاالت من الصعوبة مبكان، وخاصة يف حالة اإلتفاقات 

ولتفادي . ليت تقوم يف الغالب على املراكنة والسرية وال يترك فيها أثر ملموسا
تلك الصعوبة يتميز قانون املنافسة بأخذه ببعض املرونة مبا يتيح للمجلس إعذار 
األطراف اليت تبدي تعاونا خالل التحقيق أو تبادر باإلدالء مبعطيات ووثائق 

  .ينسب إليها حامسة تفيد يف التوصل إىل حقيقة ما
من قانون  19وتتجسم هذه اآللية يف حمتوى الفقرة األخرية من الفصل  

ميكن للمجلس بعد مساع مندوب :" املنافسة واألسعار اليت تنص على أنه 
يديل مبعلومات مفيدة ال احلكومة اإلعفاء من العقوبة أو التخفيف منها لكلّ من 
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فاقيات أو أعمال خملّة باملنافسة كان تتوفر لإلدارة ومن شأنها الكشف عن ات
  . "طرفا فيها

وتطبيقا لذلك، الحظ الس أنّ اجلامعة الوطنية لوكاالت األسفار أبدت 
تعاونا كامال خالل التحقيق يف هذه القضية من خالل اإلدالء طوعا مبعلومات 
مفيدة ساعدت على كشف احلقيقة، ومل تبخل على الس بكل املعطيات اليت 

  . لبها منها، ومن مثّة قرر إعفاءها من العقوبةط
    :81176 يف القضية عدد 2009ديسمرب 11 القرار الصادر بتاريخ / 2

تعهد الس يف هذه القضية بدعوى رفعتها إليه مؤسسة ناشطة يف سوق 
وذكرت املدعية أنّ مهمتها تتمثّل أساسا يف مساعدة الشركات . اإلعانة اجلوية

اجلوية األجنبية للحصول على رخصة نزول من قبل اإلدارة العامة للطّريان املدين 
اخلدمات األرضية املطلوبة، وأنها تتعرض ملضايقة من شركة  منيوتنسيق وتأ

ستعانة بعون يعمل داخل اإلدارة منافسة هلا باتت تعرقل نشاطها من خالل اإل
األخري يقوم بإفشاء كلّ املعلومات التي تتقدم العامة للطّريان املدين، حيث أنّ هذا 

ا املدعية إىل منافستها املذكورة حىت يتسنى هلا حتويل وجهة احلرفاء والطّعن يف 
مصداقية املدعية ويف كفاءا املهنية متهيدا إلقصائها من السوق اليت تتميز بكون 

اما على الدقّة يف الوقت األطراف اليت تطلب خدمات املساعدة اجلوية حترص مت
. واملواعيد

ويف رده على عريضة الدعوى متسك نائب املدعى عليها بأنّ هذه األخرية 
كما أضاف أنه وخالفا . كتسبت موقعا بالسوقإو 1994بدأت نشاطها منذ سنة 

هي اليت  2008ملا جاء بالدعوى فإنّ املدعية اليت مل تبدأ نشاطها إالّ يف سنة 
  :النيل من مركز املدعى عليها من خالل ما يلي حتاول
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إغراء أحد أعوان الشركة املدعى عليها لتقدمي إستقالته واإللتحاق بالعمل  -
لديها واستغالل األمر للحصول على كلّ املعلومات املتصلة باحلرفاء وعناوينهم 

  .واإلتصال م
على  %20عتماد املنافسة غري املشروعة من خالل عرض ختفيضات بنسبة إ -

  %.6األسعار املعمول ا واإلعفاء من العمولة البنكية املقدرة بـ 
حملّ  تتوجيه إرساليات ملختلف حرفاء املدعى عليها حماولة إيهامهم بأنها حلّ -

  .الشركة املدعى عليها
ى عليها رفض الدعوى األصلية لتجردها وتقدم وبناء على ذلك طلب نائب املدع

  .بدعوى معارضة راميا إىل تتبع املدعية من أجل ما نسبه إليها
ويف حتديده للسوق املرجعية، ذكر الس أنها تتعلّق بتوفري خدمات 

وتتمثّل تلك . اإلعانة اجلوية لشركات الطّريان املدين األجنبية العامة واخلاصة
ت يف قيام شركات اإلعانة اجلوية باإلجراءات الالّزمة للحصول على اخلدما

رخصة العبور والنزول اليت تسلّمها اإلدارة العامة للطّريان املدين بوزارة النقل 
ساسا يف خدمات لفائدة الطّائرة وتنسيق وتأكيد اخلدمات األرضية املتمثّلة أ

رجال (ن خبصوصيتهم يف هذه السوقلفائدة الطّاقم واملسافرين الذّين يتميزوو
  ...).أعمال،وفد دبلوماسي

  :مبينا أنها تتفرع إىل ما يليالطّريان صناف أمثّ استعرض الس 
VOLS-رحالت الشخصيات املهمة - VIP  :خيضع هذا النوع من و

ة متنحها وزارة الشؤون اخلارجية وذلك لضيوف إىل تراخيص دبلوماسي ريانالطّ
رؤساء دول وحكومات وعائالم ومرافقيهم ولشخصيات ووفود  تونس من

ؤون من قبل مصاحل وزارة الشالشخصيات املهمة أجنبية يتم منحها صفة
  . اخلارجية
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vols - رحالت رجال األعمال- business /affaire :وع من وز هذا النيتمي
ات و اليت تتمثّل خاصي جبملة من اخلصوصيهه لنقل فئة الطّريان اجلوة يف توج

  . معينة من اتمع تتمثّل يف رجال األعمال
تتعلّق بدخول و:  SURVOLS -الرحالت عرب الفضاء اجلوي التونسي-

طائرات إىل الفضاء اجلوي التونسي و هي ختضع لإلتفاقيات الثّنائية يف ميدان 
  .النقل اجلوي وإلتفاقية منظّمة الطريان املدين الدويل

وهي رحالت خمصصة لنقل :  CARGOS VOLS - رحالت الشحن اجلوي-
.أسلحة،معدات: منتوج له خصوصية معينة 

كما تعرض الس بالتفصيل إىل خمتلف الشركات العاملة بالسوق الوطنية 
ادر مبقتضى قرار وزير صالروط شالكراس لإلعانة اجلوية، مبينا أنّ نشاطها ينظّمه 

واملتعلّق باملصادقة على كراس الشروط  2001جويلية  26املؤرخ يف التجارة 
واستعان يف ذلك باملعطيات اليت وفّرا بطلب . اخلاص مبمارسة نشاط ممثّل جتاري

من التحقيق اإلدارة العامة للطّريان املدين بوزارة النقل، متوقّفا عند خصائص 
  . كات الطّريان األجنبية اليت تتعامل معهاالسياسة التجارية لكلّ واحدة منها وشر

، 2007نوفمرب 14فبخصوص املدعية، ذكر الس أنها بدأت نشاطها يف 
تتمتع بترخيص يف اإلشغال الوقيت للملك العمومي مبطار تونس قرطاج  وأنها

ملدة مخس سنوات ، وأنها  2008أفريل  16مبقتضى عقد لزمة وذلك منذ تاريخ 
شركة جوية أجنبية فيما يتعلّق بتراخيص  12مع  2008تعاملت خالل سنة 

الطريان العام أما فيما يتعلّق مبطالب تراخيص عبور األجواء التونسية فقد تقدمت 
 AVIDEFخبمسة مطالب وتعاملت مع شركة واحدة و هي شركة 

FRANCE.  
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بسوق خدمات اإلعانة  فأشار الس إىل تواجدها أما الشركة املدعى عليها ،
مبقتضى عقدي لزمة تستغل مبقتضامها ثالثة   وذلك 1994ديسمرب 10 منذ اجلوية

 2008و 2007كما أوضح أنها تعاملت خالل سنيت .مكاتب مبطار تونس قرطاج
 440شركة جوية فيما يتعلّق بتراخيص الطّريان العام و تقدمت بـ  298مع 

أما فيما يتعلّق مبطالب تراخيص . 2008مطلبا سنة  524و  2007مطلبا سنة 
مطلبا  420و 2007مطلبا سنة  310عبور األجواء التونسية فبين أنها تقدمت بـ 

  .شركة جوية أجنبية 17و تعاملت مع  2008سنة 
الناشطة يف جمال خدمات ركات أنّ الش أضاف الس ومن جهة أخرى

لتأمني خدماا اجلوية مبا فيها الشركة املدعية والشركة املدعى عليها تقوم  اإلعانة
ركتني وق الوطنية مع الشعامل بالسريان املدين بالتشركات الطّلفائدة 

وشركة اخلطوط التونسية ونسية للنقل واخلدمات اجلويةركة التالش:ليتنيالتاّ
يقتضي التعرض إىل طبيعة الدور الذي تقوم به وهو ما كان . للخدمات األرضية

كلّ منهما، علما وأنه سيكون لذلك بالغ الفائدة عند تناول املمارسات املثارة 
  :مثلما سيلي بيانه

أحدثت هذه :  TUNISAVIA -الشركة التونسية للنقل واخلدمات اجلوية
حمطّتها تقوم بتقدمي خدماا يف نطاق إستغالل  وهي 1974 الشركة سنة

اجلوية مبطار تونس قرطاج التي جهزت لتسهيل عمليات وصول ورحيل 
   .رجال األعمال املستعملني للطائرات اخلاصة بطلب من حرفائها

  :وتتمثّل تلك اخلدمات خاصة يف
وهي خصوصية متيز اخلدمات املقدمة من قبل ( توفري قاعة التشريفات اخلاصة-

...).الشركة نظرا لطبيعة حرفائها من رجال أعمال وشخصيات دبلوماسية
).الوصول والرحيل(خدمات الشرطة والديوانة -
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توفري إيواء الطّائرات حسب طاقة اإلستيعاب لساحة اإليواء اخلاصة وطراز -
.الطّائرة

.وإىل الطائرةشحن وإفراغ األمتعة من -
تسليم األمتعة-
نقل الركّاب وطاقم الطائرات داخل ساحة املطار -
عمليات التنظيف الداخلي للطّائرات-
خدمات املياه الصاحلة ودورة املياه-
تأمني وحراسة الطائرات خالل ربوضها بساحة الشركة التونسية للنقل-
  .واخلدمات اجلوية 
.دتنسيق عمليات التزويد بالوقو-

:Tunisair Handlingشركة اخلطوط التونسية للخدمات األرضية 
وهي  2004أكتوبر  13وتشكّل فرعا لشركة اخلطوط التونسية متّ إحداثها يف 

متواجدة يف كافّة مطارات اجلمهورية والبالغ عددها سبعة مطارات وهي تقدم 
ف كربى من أصناخدمات اإلعانة لشركات الطّريان واملتمحورة يف ثالثة 

خدمات لفائدة املسافرين وخدمات تتعلّق بالبضائع وخدمات تتعلّق  :اخلدمات
وهي تتمتع بأكرب نصيب يف سوق اخلدمات املقدمة للطائرات . بالطائرات ذاا

من حيث عدد " "vol charter:الكربى يف إطار ما يعرف بالطّريان غري املنتظم 
  .الطائرات اليت تقدم هلا خدماا

وبعد أن استقر على حتديد السوق املرجعية وبيان األطراف املتدخلة فيها 
خاض الس يف املمارسات  وختصص كلّ منها وآليات التعامل فيما بينها،

  :املعروضة عليه، مفصال قوله فيها يف حمورين
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خبصوص ما ادعته العارضة من قيام أحد املنافسني بعرقلة نشاطها من  -أوال
االستعانة بأحد أعوان اإلدارة العامة للطّريان املدين إلفشاء أسرارها والنيل  خالل

   :من مسعتها
تولّى الس مراسلة اإلدارة العامة للطريان املدين بوزارة النقل بإعتبارها اجلهة 
 ت يف املوضوع ومل يثبت إحالة أيها حترخص، فأفادت أنة يف إسناد الراملختص

كما أضافت اإلدارة . ات إىل أطراف أخرى غري املعنية بالرخصةمطلب أو معطي
املذكورة أنّ مجيع املطالب املتعلّقة برخص العبور أو اإلرساء ترد مباشرة من 
شركات الطّريان األجنبية أو عن طريق ممثّليها من شركات خدمات اإلعانة 

رخصة عن طريق جهاز اجلوية وتتم معاجلتها ومراسلة اجلهة اليت تقدمت بطلب ال
ومنظومة تبادل املعلومات الذّي خيزن مجيع الرسائل الواردة والصادرة والعناوين 

  .اليت متّ التخاطب معها
وانطالقا من ذلك قضى الس برفض ادعاءات العارضة من هذا الباب 

.باعتبار أنها جمردة وال ترقى إىل مرتلة املمارسات املخلّة باملنافسة
ونسية للنقل ركة التالشخبصوص التعريفات التفاضلية املطبقة من طرف  - ثانيا

لفائدة املدعى عليها والتي متكّن هذه  "TUNISAVIA" واخلدمات اجلوية
  :األخرية من ميزة تفاضلية غري شرعية

مل تتمسك املدعية صراحة مبسألة عدم شرعية متتيع املدعى عليها 
التفاضلية، وإنما كشف عنها التحقيق من خالل بعض الوثائق بالتخفيضات 

املرفقة بعريضة الدعوى وبىن عليها جانبا من النتائج املستخلصة ضمن تقرير ختم 
غري أنّ نائب املدعى عليها وعند إحالة التقرير املذكور إليه، عاب عليه . األحباث

ى تتذمعية أو حتر منهإثارته موضوعا مل تثره املد.  
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ويف جوابه على هذا الدفع، انتهى الس إىل إستبعاده باإلستناد إىل ما  
إستقر عليه فقه قضائه من أنّ رفع الدعاوى أمامه جيعله يتعهد بالسوق موضوع 
القضية برمتها دون التقيد بالطّلبات واملطاعن واألسانيد واألسباب املثارة مبا جييز 

بعة لديه، التوسع يف الدعوى لتوجيهية واإلستقصائية املتله عمال باإلجراءات ا
إعادة تكييف الوقائع واإلذن جبميع وسائل البحث الرامية إىل ضمان حسن سري و

  .السوق موضوع الدعوى
وخبصوص مآل املمارسات املثارة ضمن هذا الباب، انطلق الس من 

اليت تنص على أنه  ة واألسعارقانون املنافسمن  الفصل اخلامساستعراض أحكام 
"اإلالتحالفات وفق عليها ومتنع األعمال املتتفاقياليت  ةات الصرحية أو الضمني

  :باملنافسة و اليت تؤول إىل يكون موضوعها أو أثرها خمالّ
  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،  -  1
2  - احلد سات من دخول مؤسأخرى للسمن املنافسة احلرة فيها،  وق أو احلد  
  قين،م التستثمار أو التقدسويق أو اإلأو الت اإلنتاجحتديد أو مراقبة  -  3
  ..."..تقاسم األسواق أو مراكز التموين -  4

، ونسية للنقل واخلدمات اجلويةركة التالشمثّ متعن الس يف معامالت 
  :مالحظاتواستنتج منها ثالث 

تقدم خدماا يف جمال خدمات  ونسية للنقل واخلدمات اجلويةركة التالشأنّ  -
اإلعانة اجلوية إىل كلّ من الشركة املدعية والشركة املدعى عليهاوبقية الشركات 

  .الناشطة
املذكورة تطبق يف جمال خدمات اإلعانة اجلوية نوعني من ركة الشأنّ  -

موحدة لكلّ حريف ال جتمعها به إتفاقية خاصة وتعريفات  تعريفات  :التعريفات
  .خاصة للحريف الذّي جتمعها به إتفاقية 
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ترتبط بإتفاقية تعاون مع  ونسية للنقل واخلدمات اجلويةركة التالشأنّ   -
  .الشركة املدعى عليها  دون بقية الشركات الناشطة بالقطاع

كان لزاما على الس أن حيلّل هذه املعطيات من زاوية وانطالقا من ذلك 
  .قانون املنافسة للنظر يف مدى تأثري ذلك على مركز باقي املنافسني للمدعى عليها

وضمن هذا اإلطار، انطلق الس من بيان أنّ تعريفات اخلدمات يف سوق 
مبقتضى ذلك وأنه . اخلدمات اجلوية غري حمددة وختضع لقاعدة العرض و الطلب

لنوعني من التعريفات يف  ونسية للنقل واخلدمات اجلويةركة التالشال يكون تطبيق 
حد ذاته عنصرا خمالّ باملنافسة،ما دامت  قواعد املنافسة تسمح بإمكانية تطبيق 

حمددة بصفة مسبقة و مضمنة بالشروط  شروط موضوعيةتعريفات خمتلفة وفقا ل
  .خلدماتالعامة لتقدمي ا

غري أنّ تطبيق شروط موضوعية بني حرفاء الشركة على مستوى 
التعريفات يقتضي تضمينها ضمن الشروط العامة لتقدمي اخلدمات كالتنصيص 
مثال على منح ختفيضات متنح يف آخر السنة املالية حتدد وفقا لرقم املعامالت 

لتحقيق ارى يف القضية حيث وهو ما مل يثبت من ا). واملعروفة باحلسم(احملقّق 
ال توفّر هذه الشروط العامة من ناحية، كما أنها  TUNISAVIAتبين أنّ شركة 

ال تعتمد يف سياستها التجارية على إسناد ختفيضات جتارية وفقا لعناصر 
  . موضوعية حمددة بصفة مسبقة

مة بني شركة ويف املقابل ثبت للمجلس من اإلطّالع على االتفاقية املرب
TUNISAVIA  ها حتتوي علىعى عليها أنركة املدةوالشتعريفات تفاضلي 

كما توصل الس إىل أنّ . مقارنة بالتعريفات املوحدة املطبقة على بقية احلرفاء
التطبيق التمييزي لتلك التعريفات التفاضلية مشل جمالني مها العملة املعتمدة عند 
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الترفيع يف تعريفات اخلدمات  نسبة مستوى التعريفات املستوجبة واحتساب 
  .والعطل الرمسية وأيام اآلحاداملقدمة ليال 

 أنّ شركة فبخصوص املظهر األول من مظاهر التمييز، بين الس -
TUNISAVIA  قوحدة خمتلفةتطب دةبني التقة على كافّة  عريفات املوحاملطب
الشركة على عريفات اليت تطبق مبقتضى إتفاقية والت باألوروة حرفائها واحملتسب

من شراء املدعى عليها واحملتسبة بالدينار التونسي، وهو ما مكّن هذه األخرية 
نافسية عالية مقارنة ببقية الت اقدرمما جعل اخلدمة بسعر أقل وبيعها بسعر أرفع 

  .الشركات الناشطة بالقطاع
الس برهانه على ذلك من خالل إدراج جدولني يتعلّق األول وقدم 

مبقارنة التعريفات املطبقة على كلّ من املدعية واملدعى عليها ويستخلص الثّاين 
من مقارنة تلك التعريفات نسبة احلطّ من مثن اخلدمة اليت تتمتع ا املدعى عليها 

  :خالفا لسائر منافسيها
  : فات املعمول اجدول مقارن للتعري

  
  التعريفات املضمنة باإلتفاقية

  املربمة مع الشركة املدعى عليها
  التعريفات املوحدة

  واملطبقة على الشركة املدعية

  :التعريفة الوحدة  الصنف
  )الدينار التونسي(

: التعريفة الوحدة  الصنف
  )األورو(

التعريفة حمولة إىل الدينار 
  10/2009/ 08بتاريخ 

  12pax   150  285,154<طن  9إىل  5من   pax267,500 12 <طن 9إىل  5من 
  pax  250  475,256 12>طن  9إىل  5من   pax  294,250 12  >طن 9إىل  5من 
  570,368  300  طن 18إىل  10من   326,250  طن 18إىل  9من 
  665,578  350  طن 23إىل  19من   411,950  طن 23إىل  18من 
  760,661  400  طن 34إىل  24من   470,800  طن 34إىل  23من 

  950,778  500  طن 34إىل  24من   
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جدول يف بيان التحفيضات اليت تتمتع ا الشركة املدعى عليها مبقتضى 
  :االتفاق

 املدعى عليهاقيمة التخفيضات املسندة للشركة   الصنف
  )الدينار: (الوحدة بالتعريفات املوحدةمقارنة 

  pax17,654 12 <طن 9إىل  5من 
  pax  181,006 12  >طن 9إىل  5من 
  244,118  طن 18إىل  9من 
  253,628  طن 23إىل  18من 
  289,861  طن 34إىل  23من 

وخبصوص املظهر الثّاين من مظاهر التمييز الذي أتاحه اإلتفاق بني  -
 فقد ضبطه الس يف مستوى TUNISAVIAاملدعى عليها وشركة تونيزافيا 

الترفيع يف تعريفات اخلدمات املقدمة ليال  املوجود على صعيد نسبةختالف اإل
جدول يوضح التباين يف وبينه الس من خالل . والعطل الرمسية وأيام اآلحاد

نسبة الترفيع املوظّفة على سائر حرفاء تونيزافيا مقارنة بالنسبة اليت تنتفع ا 
  :املدعى عليها

  
  
  

  النسبة املطبقة على كافّة احلرفاء

نسبة الترفيع يف تعريفة اخلدمات املقدمة ليال وأيام 
  اآلحاد والعطل الرمسية 

2100-0600
25 %  

  % 10  واملضمنة باإلتفاقية املطبقة على املدعى عليها النسبة

  
وبتطبيق ذلك اجلدول على تعريفات اخلدمات املقدمة ليال توصل الس إىل إبراز 
اخنفاض األمثان املطبقة على املدعى عليها مقارنة بتلك املعمول ا مع غريها من 

: املنافسني مع حصر نسب التخفيض التمييزية يف احلدود اليت يبينها اجلدول املوايل
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  ت علىقيمة التخفيضا  الصنف 
تعريفات اخلدمات املقدمة ليال وأيام 

  )بالدينار(اآلحاد والعطل الرمسية 

نسبة التخفيضات املضمنة باإلتفاقية  
  مقارنة بالتعريقات املطبقة على بقية احلرفاء

% pax23,2966,51 12 <طن 9إىل  5من 
  % pax  228,403  38,30 12  >طن 9إىل  5من 
  % 43,01  307.785  طن 18إىل  9من 
  % 38,32  319,926  طن 23إىل  18من 
  % 38,31  365,592  طن 34إىل  23من 

  
كما مر الس بعد ذلك إىل تقدير األثر الناجم عن سلوك مؤسسة 
تونيزافيا لذلك النهج التمييزي على املركز التنافسي لطريف النزاع وعلى باقي 

وتوصل إىل أنّ متتيع املدعى عليها بتطبيق . املؤسسات الناشطة يف السوق املرجعية
أعاله قد أدى إىل تدعيم حصتها مما جعلها تصبح  األسعار التفضيلية املشار إليها

والشركة األوىل على مستوى تقدمي  TUNISAVIAاحلريف األول لشركة 
أعلى رقم معامالت خالل  اخلدمات للطائرات اخلاصةكما مكّنها ذلك من حتقيق

وذلك بإعتبارها احلريف الوحيد املتمتع بتخفيضات هامة على  2008سنة 
  .TUNISAVIAقدمة من قبل شركة اخلدمات امل

ستخلص الس من مجلة ما تقدم أنّ متتيع املدعى عليها بتخفيضات إو
هامة كان يعترب أمرا منطقيا حبكم حتقيقها ألعلى رقم معامالت لو حددت شركة 

TUNISAVIA  ّمبقتضاها على أنّ كل ة لكافّة حرفائها تنصشروطا موضوعي
بلغ سقفا معينا يتمتع بتخفيض معين و هو ما يشكّل من حيقّق رقم معامالت ي

إالّ أنّ الشركة . حافزا لبقية احلرفاء على حتقيقه للحصول على التخفيضات
حني مل تتبع سياسة جتارية واضحة تعتمد الشفافية تكون قد انتهكت  املذكورة

ة بينها وبني املدعى حرية املنافسة األمر الذي يتعين معه إعتبار اإلتفاقية الرابط
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من قبيل اإلتفاقات املخلّة باملنافسة من حيث موضوعها  "SAT"عليها شركة 
  .من قانون املنافسة و األسعار 5وآثارها عمال بأحكام الفصل

   : 71154حتت عدد   2009ديسمرب 31القرار الصادر بتاريخ 

التجارة والصناعات مقدمة من وزير تعهد الس يف هذه القضية بدعوى      
التقليدية على أساس مؤشرات رصدا مصاحل الوزارة حول وجود ممارسات من 
شأنها اإلخالل بقواعد املنافسة يف قطاع إنتاج وتوزيع حافظات الرضع ذات 

  :وتتمثل املمارسات موضوع الدعوى يف ما يلي.  اّإلستعمال الوحيد
سانسيال  -بني كلّ من جممع سوتيباإتفاق حول توحيد السياسات التجارية -

  .وشركة املواد الصحية
إتفاق حول حتديد مناطق التوزيع وحتديد أسعار البيع باجلملة حلافظات الرضع -

خارج اإلطار الطبيعي لقاعدة العرض " بودوس"احلاملة للعالمة التجارية 
.والطّلب

-رويج باجلملة حلافظات الرفاق حول حتديد مناطق التضع ذات اإلستعمال إت
".ليالس"الوحيد احلاملة للعالمة التجارية 

إتفاق حول حتديد أسعار البيع باجلملة حلافظات الرضع ذات اإلستعمال -
.الوحيد بني جمموعة من جتّار اجلملة املنتصبني مبنطقة الشمال الغريب

يت تؤشر تبين الشركات الناشطة يف القطاع جلملة من املمارسات التقييدية ال-
.إلمكانية إفراطها يف استغالل وضعية هيمنة

وما مييز هذا امللف القضائي هو أنّ  التقرير الذي أظرف مـع عريضـة   
الدعوى والذي كان نتيجة لألحباث اليت قامت ـا اإلدارة العامـة للمنافسـة    

 سامة، كما تضـمة كان على درجة عالية من العمق والدن واألحباث االقتصادي
حماضر إستماع لكافّة األطراف املشمولة بالقضية وجهدا دؤوبـا مـن اإلدارات   
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اجلهوية للكشف على كافّة خيوط املمارسات املثارة واألطراف الضـالعة فيهـا   
وامتدادها اجلغرايفّ وأثرها على مستوى األسعار املطبقة علـى مسـتوى البيـع    

  .ت اإلستعمال الوحيدباجلملة والبيع بالتفصيل حلافظات الرضع ذا
غري أنّ ذلك مل مينع الس من مزيد إمعان النظر يف السوق املرجعية املعنيـة  
بالقضية من حيث حدودها وهيكلتها ووزن الناشطني فيها وتقارب سياسـام  

  .التجارية وانعكاسات ذلك على واقع املنافسة فيها
تتعلّـق  السوق املرجعية يف قضية احلـال   وضمن هذا اإلطار، بين الس أنّ 

بسوق إنتاج وتوزيع منتوج حافظات الرضع القابلة لإلستعمال مـرة واحـدة   
 ضمن قائمة منتوجات املواد الصحية املستهلكة من قبل الرضـيع والذي يصنف 

إىل  توفري احلماية الصحية والرفاهة اللّازمة للرضيع مـن  واليت يهدف استعماهلا 
  .الل متكينه من احملافظة على بشرة جافة طيلة فترة زمنية معينةخ

وع من املنتوجات الصحية يقتصر ستهالك هذا النكما أضاف الس أنّ إ
على مستهلكني ينتمون إىل فئة عمرية خاصة تتراوح األعمار فيها من يوم إىل 

ت املتكفّل حوايل العامني والنصف، وأنّ عملية الشراء تكون من مشموال
بالرضيع وال تتطلب جمهودا فكريا مرهقا وال وقتا طويال إلتخاذ قرار الشراء 

)(Achat non réfléchi   من ضمن املتطلبات نظرا وأنّ إستهالك احلافظ يعد
وأنه تبعا لذلك يكون لإلشهار دور فاعل يف تنمية مبيعات هذا  . اليومية للرضيع

ربة من حيث السعر واجلودة باعتماد التخفيضات النوع من املنتوجات املتقا
  .وتنظيم  األلعاب التروجيية

وخبصوص أصناف حافظات الرضع ذات اإلستعمال الوحيد املتوفّرة   
بالسوق الوطنية واملوجهة  جلنسي الذكور واإلناث يف نفس الوقت، أفاد الس 

حافظات عادية ذات : أنها تصنف حسب األحجام ومستوى الرفاهية إىل نوعني
أحجام كبرية و أحجام صغرية وحافظات أكثر رفاهية أو رفيعة مبختلف مقاساا 
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كما أشار إىل توفّرها بأربعة مقاسات أساسية ختتلف حسب وزن . و استعماالا
  . الطفل أو الرضيع

كما خاض الس يف هيكلة السوق املرجعية من حيث العرض مبينا أنها 
بتعدد العالمات التجارية اخلاصة حبافظات الرضيع واليت تقدر حاليا بأكثر تتميز 
عالمات جتّارية  إضافة إىل أنّ هذا املنتوج يتم إنتاجه من قبل أكثر من  5من 

وإستعرض خمتلف املؤسسات املختصة . مؤسسة خمتصة يف صناعة املواد الصحية
ال متناوال العالمات الرة يف هذا اة واحلصوق الوطنياجعة إليها ونصيبها من الس

  . املخصصة منها للتصدير
وبين الس يف هذا السياق أن تطور الكميات املنتجة حمليا من حافظات 
الرضيع مل مينع تواجد منتوجات موردة بالسوق احمللية وإن كانت كمياا ضعيفة 

ى أسعار احلافظات املوردة واليت إىل جانب إرتفاع مستو. وتروجيها حمدود
دينار، بينما ال تتجاوز أغلب أسعار احلافظات املنتجة  20دينار و10تتراوح بني 

دينار، األمر الذي جيعل قابلية تعويضها للحافظات املنتجة حملّيا  ضعيفة  8حمليا 
  .وغري واردة

ويف دراسته للحصة الراجعة لكلّ واحدة من املؤسسات الناشطة يف القطاع 
، بين الس من خالل 2006إىل سنة  2004بالنسبة  للفترة املمتدة من سنة 

معطيات حسابية وجداول بيانية أنّ حصص سوق إنتاج حافظات الرضع 
أما حصة سوق " سانسال"وشركة " شركة املواد الصحية" تتقامسها كلّ من

كما قام الس بتحليل هذه الوضعية من .  %1ـالشركات املتبقية فال تتعدى ال
منظور املنافسة، مبينا أنه من شأا أن توفر األرضية املناسبة لقيام نوع من 
اإلتفاقات وعمليات التفاهم املمنوعة بني الشركتني رغم مظاهر املنافسة الومهية 

تربز يف احلقيقة قيام  نّ السوق يكلتها احلالية وحركيتها الداخلية إعتبارا وأ
  .وضعية اإلحتكار الثنائي
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وألن املمارسات املثارة يف الدعوى تضمنت قيام تفامهات على التقاسم    
اجلغرايفّ لألسواق وحتديد أسعار البيع بالتفصيل، فإنّ الس وجه اهتمامه إىل 

وشركة " شركة املواد الصحية"متني الراجعتني إىل كلّ منمسالك توزيع العال
" ليالس"ملة للعالمة التجارية فبين أنّ كالّ من  حافظات الرضع احلا". سانسال"
تتواجد مبختلف  مسالك التوزيع العصرية والتقليدية " بودوس "للعالمة التجارية و

يف املساحات الكربى وحمالت بيع املمتدة على كامل تراب اجلمهورية واملتمثلّة 
إضافة إىل  )الدكاكني واملغازات(املواد الصحية ومبسالك التوزيع التقليدية 

.الصيدليات
مبينا أنه على  كما خص الس بالتحليل كيفية توزيع هذين املنتوجني، 

مستوى التوزيع باجلملة يف مرحلته األوىل أي من شركة  اإلنتاج حنو جتّار اجلملة 
، تتولّى شركة املواد الصحية بيع منتجاا املتمثلّة يف حافظات الرضع احلاملة 

مباشرة إىل جتّار اجلملة ، يف حني يتم ترويج منتوج "  ليالس"للعالمة التجارية 
سانسيال واحلامل للعالمة التجارية "لرضع املنتج من قبل شركة حافظات ا

إىل جتّار اجلملة عن طريق شركة فلوريس للتوزيع اليت تكتسي صفة " بودوس"
وأدرج الس توضيحا هلذه احللقة من التوزيع جدوال بيانيا يف . املوزع احلصري 

  :قراره
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أي من جتّار اجلملة إىل جتّار ، وفيما يتعلّق باملستوى الثاين للتوزيع باجلملة  
يتم " ليالس"ذكر الس أنّ حافظات الرضع احلاملة للعالمة التجارية  ،التفصيل

تروجيها باجلملة لتجار التفصيل من قبل جتّار اجلملة الذين يتزودون من شركة 
ا بالنة، أمحيجارية املواد الصضع احلاملة للعالمة التبودوس"سبة حلافظات الر "

  :فيتم توزيعها باجلملة إىل جتّار التفصيل عن طريق
  جتّار اجلملة الذين يتزودون من هذه املنتوجات من شركة فلوريس للتوزيع ،-
شركة فلوريس للتوزيع اليت تتوىل أيضا ترويج حافظات الرضع إىل جتّار -

. التفصيل
تخلص الس من ذلك أنّ شركة فلوريس تتميز بوجودها يف وضعية واس    

املزود  يف سوق التوزيع باجلملة حلافظات الرضع لتجار اجلملة من ناحية واملنافس 
هلم يف ذات الوقت يف نشاطهم املتعلّق ببيع حافظات الرضع باجلملة إىل جتّار 

  .التفصيل
لتجار املروجني باجلملة  ملنتوج حافظات كما الحظ أيضا وجود صنفني من ا   

الرضع لتجار التفصيل ومها جتّار اجلملة غري املعتمدين الذين يتولون ترويج خمتلف 
العالمات التجارية املتعلّقة مبنتوج حافظات الرضع وجتّار اجلملة املعتمدون 

ت والذين يقتصرون على ترويج حافظا" Ambassadeurs"وامللقبون بعبارة 
.الرضع اخلاصة بشبكة التوزيع اليت ينتمون إليها

وانطالقا من جممل التحليل الذي سبق، تسنى للمجلس تلخيص مجيع 
مراحل التوزيع باجلملة حلافظات الرضع ذات االستعمال الوحيد وفقا للجدول 

  :البياينّ التايل والذي ضمنه أيضا يف قراره
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لص الس إىل ثالث مالحظات ذات أمهّية وانطالقا من دراسة السوق خ
  :يف بناء موقفه من القضية

أنّ سوق إنتاج حافظات الرضع ذات اإلستعمال الوحيد مهيمن عليها من قبل  -
كلّ من شركة سانسيال وشركة املواد الصحية فضال على كون هذه السوق 

ة والتكنولوجية احلواجز املالية  صعبة اإلختراق نظرا ألمهيمن إمكاني ة اليت حتد
  .دخول  ناشطني جدد إليها

تتمتع سوق التوزيع باجلملة حلافظات الرضع لتجار اجلملة بنفس اهليكلة  -  
ذلك أن هذه السوق مهيمن عليها أيضا من قبل كلّ من شركة فلوريس للتوزيع 

  .سانسيال وشركة املواد الصحية  -التابعة مع سوتيبا
يبدو الوضع خمتلفا بالنسبة لسوق الترويج باجلملة حلافظات الرضع لتجار  -  

التفصيل، إذ تتمتع هذه السوق يكلة تنافسية تتجلّى يف تعدد وتنوع طبيعة 
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املتدخلين ا  مما يؤهلها إىل أن تكون  هدفا جلملة من املمارسات  الرامية إىل 
  .ااحلد من املنافسة احلرة فيه

وانطالقا من تلك املالحظات حصر الس نظره يف املستوى الثّالث أي يف     
سوق الترويج باجلملة حلافظات الرضع لتجار التفصيل السوق املرجعية ، ومر إىل 
استعراض املمارسات اليت تضمنت عريضة الدعوى أنها تنال من حرية املنافسة 

  :ما يليوتتمثّل تلك املمارسات في. فيها
 -اإلتفاق حول توحيد السياسات التجارية لكل من جممع سوتيبا -  1

  .سانسيال وشركة املواد الصحية
اإلتفاق حول حتديد مناطق التوزيع وحتديد أسعار البيع باجلملة  - 2

خارج اإلطار الطبيعي " بودوس"حلافظات الرضع احلاملة للعالمة التجارية 
.لقاعدة العرض والطّلب

اإلتفاق حول حتديد مناطق الترويج باجلملة حلافظات الرضع ذات  - 3
".ليالس"اإلستعمال الوحيد احلاملة للعالمة التجارية 

اإلتفاق حول حتديد أسعار البيع باجلملة حلافظات الرضع ذات  -  4
اإلستعمال الوحيد بني جمموعة من جتّار اجلملة املنتصبني مبنطقة الشمال 

.الغريب
املمارسات التقييدية اليت أقدمت عليها كلّ من شركة فلوريس وشركة  - 5

.املواد الصحية
اإلتفاق األول املتعلّق بتوحيد السياسات التجارية لكل من  خبصوص/  1 

:سانسيال وشركة املواد الصحية -جممع سوتيبا
 )ة املواد الصحيةشركة فلوريس وشرك (الشركتني  يتمثّل هذا اإلتفاق يف قيام  

بإستغالل نفوذمها الذي   الناشطتني يف املستوى األول من سوق التوزيع باجلملة
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تتمتعان به يف سوق  توزيع منتوجات حافظات الرضع باجلملة لتجار اجلملة،  
بشكل منسق  ضمن إستراجتية عمل تعتمد على إنتهاج سياسة جتّارية موحدة يف 

الترفيع يف أسعار  ويظهر تنسيق املواقف بني الطّرفني من خالل. مستويات عديدة
إىل  2005البيع بنسب متقاربة ويف فترات متزامنة خالل الفترة املمتدة من سنة 

وتطابق أسعار البيع باجلملة ووحدا إىل جانب اإلخنراط يف سياسة  2006سنة 
  .تسويقية متماثلة

بة ويف فترات متزامنة خالل الفترة املمتدة   لترفيع يف أسعار البيع بنسب متقارا -  
  :2006إىل سنة  2005من سنة 

تتولّى ترويج  متعن الس يف تطور األسعار املعتمدة من قبل شركة املواد اليت
منتجاا بنفسها إىل جتّار اجلملة فوجد أنّ األسعار املتعامل ا من قبلها يف 

  :تطورت خالل الفترة املشار إلليها كما يلي معامالا التجارية مع جتّار اجلملة

الدينار: لوحدة ا

مثّ تثبت الس من األسعار املعتمدة من قبل شركة فلوريس للتوزيع يف 
معامالا التجارية مع جتّار اجلملة فوجد أنها تطورت خالل نفس الفترة كما 

  : يلي

حافظات 
الرضع

23الوثيقة عدد21الوثيقة عدد 20الوثيقة عدد 19الوثيقة عدد 

األسعار املعمول ا بداية 
   من تاريخ

19/10/2004

األسعار املعمول ا بداية 
     من تاريخ

05/04/2005

بداية األسعار املعمول ا نسبة الترفيع
 من تاريخ

08/08/2005

نسبة 
الترفيع

األسعار املعمول ا 
 بداية من تاريخ

16/02/2006

نسبة 
الترفيع

%3.2403%3.1503%2.9003.0505حجم صغري

%7.4003%7.1903%6.7806.9803حجم كبري

%7.1003%6.9003%6.3006.7006أكثر رفاهية
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دينارال:الوحدة

وإنطالقا من اجلداول املشار إليها أعاله  توصل الس إىل وجود تقارب    
واضح وملموس يف مستوى نسبة الزيادات املعتمدة من قبل كلّ من شركة 
فلوريس للتوزيع وشركة املواد الصحية خاصة فيما يتعلّق مبنتوج حافظات الرضع 

الصغري، إذ أنّ نسبة الترفيع  من احلجم الكبري ومنتوج حافظات الرضع من احلجم
يضاف إىل ذلك تقارب الفترات  % .3املعتمدة من قبل الطرفيني هي يف حدود 

الزمنية للزيادات يف األسعار حيث أنّ أنّ الفارق الزمين بني الزيادات السنوية 
املقررة من قبل الشركتني يكون منعدما يف بعض الفترات وضئيال أحيانا ال 

  . يتعدى يف بعض احلاالت مدة اليوم الواحد
عاين الس وجود : لتجار التفصيل  تطابق  أسعار البيع عند الترويج باجلملة -

تطابق كلّي وتام يف األسعار النهائية املعتمدة من طرف كلّ من شركة فلوريس 
سانسيال وشركة الصحة للتوزيع موزع اجلملة  –للتوزيع التابعة مع سوتيبا 

كما الحظ أنّ األسعار . حلافظات الرضع املنتجة من قبل شركة املواد الصحية
عتمدة من قبل كلّ من شركة فلوريس وشركة املواد الصحية يف املرحلة األوىل امل

األسعار املعتمدة من قبلها عند الترويج  من البيع باجلملة هي أكثر إرتفاعا من

حافظات 
الرضع

الوثيقة 20الوثيقة عدد24الوثيقة عدد
22و21عدد

نسبة 23الوثيقة عدد 
الترفيع

األسعار املعمول 
ا بداية من 

تاريخ 
11/10/2004

األسعار املعمول 
ا بداية من تاريخ 

4/04/2005

األسعار املعمول نسبة الترفيع
ا بداية من 

/8/08تاريخ
2005

األسعار املعمول نسبة الترفيع
ا بداية من تاريخ 

14/02/2006

نسبة 
الترفيع

%3.3403%3.2453%3.0003.1505حجم صغري

%7.6453%7.4253%7.0007.2103حجم كبري

%7.4253%7.2103%6.8007.0003أكثر رفاهية
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باجلملة لتجار التفصيل، وهو ما فسره الس برغبة الشركتني يف احلد من القدرة 
  .سوق الترويج باجلملة حلافظات الرضع لتجار التفصيلالتنافسية لتجار اجلملة يف 

توصل الس إىل أنّ كالّ من شركة :   إعتماد ختفيضات جتّارية متماثلة-
فلوريس للتوزيع وشركة املواد الصحية عمدتا، عالوة على ما تقدم، إىل توحيد 

وثبت له من . لةطبيعة ونسبة التخفيضات التجارية املمنوحة إىل الباعة باجلم
خالل دراسة فواتري البيع الصادرة عن شركة فلوريس للتوزيع أنها متنح حلرفائها 
من جتّار اجلملة خصومات نقدية قارة بصرف النظر عن الكميات املقتناة يف 

باملائة ترفقها بتخفيضات عينية يف شكل كميات جمانية تساوي  15و14حدود 
وهو نفس ما كانت تقوم به شركة املواد الصحية . ناةباملائة من الكميات املقت 16

اليت يربز من خالل الشروط العامة للبيع أنها متنح أيضا حرفاءها خصومات نقدية 
باملائة ترفقها بتخفيضات عينية  15قارة غري مرتبطة حبجم الشراءات يف حدود 

س الواحد علب الكي 5أكياس ذات  6و5يف شكل كميات جمانية تتراوح بني 
.باملائة من الكمية املقتناة 13و10حسب حجم الشراءات أي بنسبة  تتراوح بني 

ويف حتليله لطبيعة اإلتفاق بني شركيت شركة فلوريس للتوزيع والصحة 
للتوزيع، الحظ الس أنّ السوق يكلتها احلالية وحركيتها الداخلية تكون 
متجهة حنو وضعية اإلحتكار الثنائي، وأنّ إنعدام منافسني للمدعى عليهما يف 

عوامل اليت  مكّنت من توحيد السلوك املرحلة األوىل من التوزيع يعد من أهم ال
ال ميكن أن متثّل وأنّ املؤشرات الواقع التعرض إليها . التجاري بني طريف اإلتفاق

عمودي ينطلق من سلوكا جتّاريا متوازيا بقدر ما تؤكد على وجود إتفاق ضمين 
ليمتد إىل مؤسسات توزيع حافظات الرضع مؤسسات إنتاج حافظات الرضع 

شمل بذلك خمتلف حلقات سوق منتوج حافظات الرضع بشكل يساهم يف لي
كما أضاف . احلد من املنافسة احلرة داخل سوق ترويج حافظات الرضع باجلملة 

الس أنّ اإلتفاق املشار إليه يستهدف السيطرة على بقية  املتدخلني يف هذه 



2009الكتاب األول 

103

مجلس 
المنافسة

جتّار اجلملة مبا خيول  السوق من خالل إبرام إتفاقيات عمودية ثنائية مع
للمؤسستني املهيمنتني السيطرة على هؤالء املتدخلني وحتويلهم إىل جتّار مجلة 
معتمدين هلما حبيث  يكونون ملزمني  بتطبيق السياسة التجارية احملددة من قبل 

  .كلّ من شركة فلوريس وشركة املواد الصحية
:لبعض من جتّار اجلملة اإلتفاق املربم بني شركة فلوريس وا /  2

أبرز الس أطراف اإلتفاق وحماوره والقرائن املتظافرة الشاهدة على قيامه بني 
  .األطراف املشاركة فيه

فاقوزيع بوصفها : أطراف اإلتوتتمثّل من جهة يف شركة فلوريس للت
جتّار اجلملة  الطّرف الراعي لإلتفاق، ومن جهة أخرى يف جمموعة من

. املعتمدين
فاقوزيع وحتديد أسعار البيع : حماور اإلتوتتمثّل يف حتديد مناطق الت

".بودوس"باجلملة حلافظات الرضع احلاملة للعالمة التجارية 
فاقالة على وجود االترات الدفاق : املؤشلس إلثبات االتاستند ا

لة السوق هيكإىل جمموعة من املؤشرات املتظافرة واملتكاملة واملتمثلّة يف 
وإعترافات أطراف اإلتفاق وحماضر ووثائق ومراسالت إىل جانب 

  .تصرفات الشركات يف السوق
اهليكلة اليت تتميز ا سوق التوزيع باجلملة  برأي الس، فإنّ: هيكلة السوق-

لتجار اجلملة واملتمثلة يف "  بودوس"حلافظات الرضع احلاملة للعالمة التجارية 
وجود متدخل واحد سامهت يف احلد من املنافسة احلرة يف سوق التوزيع 

لة فعرف وبرر الس ذلك بوجود مستويني للبيع باجلم. باجلملة لتجار التفصيل
  :  ما وأبرز خصائصهما من خالل رسم بياينّ
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  ضع باجلملةوزيع حلافظات الرل يتعلّق ببيع شركة فلوريس للتمستوى أو
إىل جتّار اجلملة وهي املتدخل الوحيد يف سوق التوزيع باجلملة حلافظات 

".بودوس"الرضع احلاملة للعالمة التجارية
فصيل تنشط فيه شركة مستوى ثاين خيص البيع باجلملار التة لتج

.فلوريس للتوزيع وجتار اجلملة

  

:األسعار املطبقة من قبل جتّار اجلملة املعتمدين -
أكّدت األسعار املعتمدة من قبل بعض جتّار اجلملة وجود إتفاق حول حتديد   

أسعار البيع باجلملة حلافظات الرضع لتجار  التفصيل ذلك أنّ األسعار املعتمدة 
من قبل جتّار اجلملة هي نفسها املعتمدة من قبل شركة فلوريس عند ترويج 

  . منتوجاا باجلملة لتجار التفصيل
رجع الس إىل حماضر السماع احملررة لدى : أطراف اإلتفاق رافاتإعت -

متفقّدي املراقبة اإلقتصادية املكلّفني باألحباث اراة من اإلدارة العامة للمنافسة 
ووجد فيها اعترافات ال لبس فيها على وجود إتفاق على . واألحباث االقتصادية

ام حبدودها وتلقّي جتار اجلملة املعتمدين بصفة تغطية مناطق جغرافية بعينها واإللتز
  .دورية ألسعار البيع مع التوزيع احلصري للحافظات احلاملة لعالمة بودوس
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بني شركة فلوريس للتوزيع  العقد النموذجي املؤطّر لشروط تنفيذ اإلتفاق -
  :وجتّار اجلملة املعتمدين

   ا حقيق مدلس بنسخة من عقد منوذجي يربطها  تولّت شركة فلوريس أثناء الت
تؤكد خمتلف فصول هذا العقد وجود إتفاق شركة  و.  مبوزعي اجلملة املعتمدين

فلوريس مع موزعي  اجلملة على حتديد مناطق التوزيع وأسعار إعادة البيع 
فصول ومن مجلة من املالحق  10ويتكون هذا العقد النموذجي من . باجلملة

مة األسعار وشروط خالص أجرة والتزامات املوزع وحتديد يتعلّق بعضها بقائ
  .مناطق التدخل و الشروط العامة للبيع

  :املراسالت  املتعلّقة بتحديد األسعار -
عثر الس يف املراسالت املظروفة بامللف على ما يفيد إقدام شركة فلوريس   

ني باجلملة، فضال عن للتوزيع على حتديد أسعار البيع  املعتمدة من قبل املوزع
حتديد أسعار خمتلف بقية املنتوجات املروجة من قبل هؤالء املوزعين من أوارق 

  .  طاولة وحافظات نساء
 ضع احلاملة لعالمةحبافظات الر بودوس"هيكلة العرض اخلاص:"  

متعن الس يف هيكلة العرض احلايل ملنتوج حافظات الرضع احلاملة لعالمة   
، فتبين له  وجود تقسيم جغرايف لسوق توزيع حافظات الرضع احلاملة "بودوس"

بواليات الشمال الغريب بصفة عامة وبوالييت سليانة وباجة " بودوس" لعالمة
وفضال عن األطراف اليت مشلتها األحباث املتوالّة من اإلدارة، عثر . بصفة خاصة

بعضها ذكر صراحة يف حماضر الس على ما امتداد االتفاق إىل أطراف أخرى، 
غري أنّ الس أقر بعدم جواز مؤاخذة هذه األطراف بناءا على . البحث

تصرحيات جمردة و يف غياب وسائل إثبات جدية تؤكّد ضلوع هذه  الشركات 
  .يف إبرام هذا اإلتفاق
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  اإلتفاق املربم بني شركة  املواد الصحية والبعض من جتّار اجلملة /   3
أبرز الس أطراف اإلتفاق وحماوره والقرائن املتظافرة الشاهدة على قيامه بني 

  .األطراف املشاركة فيه
فاقحية من جهة بوصفها الراعي وتشمل : أطراف اإلتشركة املواد الص

.واملشرف على اإلتفاق وبعض جتاّر اجلملة املعتمدين من جهة أخرى
 فاقضع : حماور اإلترويج باجلملة حلافظات الروتتمثّل يف حتديد مناطق الت

بني األطراف " ليالس"ذات اإلستعمال الوحيد احلاملة للعالمة التجارية 
فعلى املستوى اجلغرايف . سالفة الذكر وذلك على املستويني اجلغرايف والزمين

وباجة متّ توزيع مناطق النشاط على جتّار اجلملة داخل واليات جندوبة 
كما متّ عالوة على ذلك وداخل بعض . وسليانة والكاف والقصرين

عرب التداول من خالل الواليات إقرار اشتراك بعض األطراف يف الترويج 
.ختصيص يوم يف األسبوع لكل مزود

فاقإثبات اإلت:  
إنّ التثبت من وجود إتفاق عمودي حول حتديد مناطق التوزيع باجلملة    

خارج اإلطار الطبيعي لقاعدة " ليالس"رضع احلاملة للعالمة التجارية حلافظات ال
من عدمه، قد فرض على الس اإلعتماد على مجلة من  العرض والطّلب

  :املؤشرات املتمثلّة يف 
سامهت الوضعية اإلقتصادية اليت حتضى ا شركة املواد :  هيكلة السوق -

تجار اجلملة مبنتوج حافظات الرضع احلاملة ل املزود الوحيدالصحية، بوصفها 
، من التأثري واحلد من املنافسة يف سوق التوزيع باجلملة "ليالس" للعالمة التجارية 

حلافظات الرضع لتجار التفصيل  من خالل إبرام إتفاقيات عمودية بينها وبني  
  :وذلك مثلما يربزه الرسم البياين املوايل. بعض جتّار اجلملة
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تضمن ملف األحباث اراة من قبل اإلدارة : إعترافات أطراف اإلتفاق  -
 رة على عدد من جتّار اجلملة املعتمدين لدى شركة املوادحماضر استماع حمر

وجاء فيها إقرار بوجود اتفاق على تقاسم مناطق النشاط اجلغرايف مع . الصحية
ت من احترام ذلك التدة يتولّى التثبقسيم تعيني مراقب من قبل الشركة املزو

  . والتقيد بأسعار البيع احملددة من قبل الشركة املزودة

اإلتفاق على حتديد أسعار البيع باجلملة حلافظات الرضع ذات اإلستعمال /  4
الوحيد بني جمموعة من جتّار اجلملة املعتمدين و املنتصبني مبنطقة الشمال 

:الغريب
   ة والعموديفاقات األفقيلس إىل عالوة على اإلتة الوارد ذكرها أعاله، تفطّن ا

أنّ جتّار اجلملة املعتمدين مبنطقة الشمال الغريب من قبل كلّ من شركات فلوريس 
للتوزيع وشركة املواد الصحية كانوا من جهتهم يتشاورون ويتفقون حول أسعار 

  .البيع املعتمدة من قبلهم
وشركة املواد الصحية جلملة من  فيما يتعلّق بتبين كلّ من شركة فلوريس/   5

  :املمارسات التقييدية 

، وتساءل عن نطلق الس مما أفرزته دراسة سوق توزيع منتوجات الرضعإ
وجود موزعي اجلملة حلافظات الرضع غرياملعتمدين يف حالة تبعية إقتصادية  مدى
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من شركة فلوريس للتوزيع  وشركة املواد الصحية الناشطتني يف سوق   جتاه كلّ
  .التوزيع باجلملة حلافظات الرضع لتجار التفصيل

 قتصادية قضائه خبصوص عناصر التبعية اإل وللغرض رجع الس إىل فقه    
حالة التبعية اإلقتصادية تتشكّل من حتالف عناصر ينشأ عن "والذي إعترب فيه  بأنّ 

إجتماعها وضع التاجر يف حالة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري املزود على 
نشاطه وما جينيه من أرباح وتتمثّل هذه العناصر يف شهرة عالمة املزود وحجم 

اجر املوزع أو  رقم املعامالت اجلملي للتنصيبها يف السوق ومدى تأثريها يف
املؤسسة احلريفة وإستعصاء التزود مبواد أو خدمات مشاة من أي جهة أخرى 
على أن ال يكون مرد ذلك سلوك  التاجر نفسه أو سياسته التجارية ، ضرورة أنّّ 

  ". التبعية تعبر عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي
ستخلص الس توفّر مجيع تلك العناصر بدءا مبا حتضى به كلّ من وا   

من شهرة " ليالس"و" بودوس"العالمتني التجاريتني  ملنتوجات حافظات الرضع 
عالية على املستوى احمللّي وكذلك  على املستوى العاملي على غرار السوق 

ألسواق العربية خمتلفة وا" بودوس"بالنسبة لعالمة  ويديةالسالفرنسية والسوق 
، إىل جانب حصة كلّ منهما بالسوق واليت  "ليالس"بالنسبة للعالمة التجارية 

لشركة املواد الصحية، فضال عما  %50بالنسبة لشركة فلوريس و  49%تبلغ 
تظهره اهليكلة احلالية لسوق إنتاج وتوزيع حافظات الرضع باجلملة من أن اهليكلة 

ة لتججارعامالت من امل %50بني ما يقارب نسبة ار اجلملة تتراوح املاليية مع الت
ية مع شركة التجارمالت اعمن امل %50نسبة ما يقارب و للتوزيعشركة فلوريس 

وعالوة على ذلك بين الس انعدام احللول البديلة للتزود باعتبار .الصحيةاملواد 
جتّار اجلملة غري املعتمدين يكونون مطالبني بتوفري حافظات الرضع احلاملة  أنّ

و خاصة تلك اليت حتضى بشهرة واسعة النطاق كالعالمتني لعالمات جتّارية خمتلفة 
   ".ليالس"و "وسبود"التجاريتني 
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غري أنّ وجود جتّار اجلملة غري املعتمدين يف وضعية تبعية اقتصادية إزاء شركيت 
فلوريس واملواد الصحية ال يشكّل يف حد ذاته ممارسة خملّة باملنافسة على معىن 

من قانون املنافسة واألسعار إالّ مىت اقترن بإفراط الشركتني املشار  5الفصل 
وهو ما حتم على الس البحث يف سلوك كلّ . إليهما يف استغالل تلك الوضعية

  .واحدة منهما على حدة يف عالقتها بتجار اجلملة غري املعتمدين لديها

التبعيـة   عن مدى إفراط شركة فلوريس للتوزيع يف اسـتغالل وضـعية  -
:اإلقتصادية اليت يوجد فيها جتّار اجلملة

الحظ الس أنّ شركة فلوريس للتوزيع أقـدمت علـى إسـتغالل هيمنتـها     
وذلك مـن خـالل   . اإلقتصادية للحد من نفوذ وقوة جتّار اجلملة غري املعتمدين

م من وحرما التمييز بني جتّار اجلملة على مستوى التخفيضات التجارية املمنوحة
ار اجلملة املعتمدين  فضال عـن  متيازات املالية اليت جعلتها حكرا على جتبعض اإل

جحاف يف فرض الشروط املتعلّقـة مبواعيـد التسـليم    اإلشتراطات الكمية واإل
ميـع  جباحلريف بالقبول دون معارضة إلزام يضاف إىل ذلك . وغرامات التأخري

بإعادة بيع  منتـوج  ه عدم إمكانية قيامشركة مع الشروط العامة املطبقة من قبل ال
بأسواق خارجيـة إال بعـد   "بودوس"حافظات الرضع احلاملة للعالمة التجارية 

  . احلصول على املوافقة املسبقة من قبل شركة فلوريس
يف استغالل وضعية التبعيـة   شركة املواد الصحيةعن مدى إفراط شركة -

:جتّار اجلملة اإلقتصادية اليت يوجد فيها
الحظ الس أنّ هذه الشركة تعتمد سياسة قائمة على التمييز حسب طبيعـة  
احلريف حبيث تكون التخفيضات املمنوحة لتجار اجلملة أقلّ أمهية من تلـك  

وجود جتّـار  وهو ما ينجر عنه .اليت تتحصل عليها املساحات التجارية الكربى
وضعية اليت حتضى ا املساحات التجاريـة  اجلملة يف وضعية حرجة مقارنة بال
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الكربى اليت تتمتع بقوة جتّارية ومالية ختول هلا عكس جتّار اجلملة التفاوض مع 
يضاف إىل ذلـك  . شركة املواد الصحية و مطالبتها بنسب خصومات عالية

ثبت من خالل تصرحيات بعض حرفاء  حيث التمييز يف طرق وآجال اخلالص
  .نها متنحهم آلية اخلالص املؤجل وال تعمم ذلك على بقية املتدخلنيالشركة أ

وتأسيسا على مجلة ما تقدم، أعترب الس أنّ املمارسات املعروضة على نظره 
الفصل اخلامس من قـانون  تشكّل أعماال خملّة باملنافسة وذلك على معىن 

  . وتستدعي املؤاخذة واإلدانة املنافسة واألسعار
غري أنه وعند تقديره للعقوبات املالية الواجب تسليطها على املخالفني 

وضـمن هـذا   . مل يشأ التسوية بينهم خبصوص مبدإ تسليط اخلطية
اإلطار، رجع الس إىل املعايري اليت استقر عليها عمله يف باب تقدير 

ورة األعمال املقترفة وحجـم الضـرر   خطاخلطايا واملأخوذة خاصة من 
الحق باإلقتصاد ومكانة املؤسسة املخالفة وموقعها بالسـوق إىل جانـب   الّ

  .مقدار الفوائد واألرباح اليت جنتها املؤسسة املخالفة من املخالفات املرتكبة
وبتطبيق تلك املعايري، ومراعاة للمكانة اإلقتصادية لبعض األطراف الضـالعة  

عضهم ممن مل تكن إرادم حـرة  رغما عنها يف اإلتفاقات، قرر الس إعفاء ب
  .عند عقدهم جانبا من اإلتفاقات املدعى بشأا

القرار الصادر  –الس يعاقب على اإلفراط يف استغالل املركز املهيمن / ب
  : 81163يف القضية عدد  2009ديسمرب 31بتاريخ 
 لس املنافسة هذه كان منطلق ة قرار صادر عن الدائرة القضائية الثانيةالقضي

بتعهد جملس املنافسة تلقائيا بامللف املتعلّق بدراسة  2007ديسمرب  28بتاريخ 
وضعية املنافسة يف سوق خدمات اإلتصاالت بإعتماد املراسالت القصرية 
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العام لتلك السوق  والتحقّق من مدى وجود ممارسات من شأا اإلخالل بالتوازن
.من عدمه

وما دعا الدائرة املذكورة إىل اتخاذ قرار التعهد التلقائي هو وقوفها عنـد  
مؤشرات قوية كانت تنبئ بوجود ممارسات تتعارض مـع قواعـد املنافسـة يف    

  :القطاع املعين وذلك انطالقا من النقاط الثّالثة التالية
االت عرب املراسالت القصرية حيتاج خدمات اإلتصأنّ نشاط إسداء   -

.بطبيعته إىل تدخل مشغلي الشبكات العمومية لتمرير تلك املراسالت 
أنّ املؤسستني املدعى عليهما ومها شركة تونس لالتصاالت وشـركة   -

متتلكان كل واحدة على حدة وبشكل واضح وأكيد " تونيزيانا"أوراسكوم تونس 
ة هائلة متأتة إقتصاديال  قوقمي اجلـوية من احتكار كلّ منهما لشبكة اهلاتف الر

الراجعة لكلّ واحدة منهما بالنظر، وهو ما جعلهما يف وضـعية هيمنـة ثابتـة    
من  فرض شروطهما والتحكم يف آليات السوق والتأثري علـى وضـعية   متكّنهما 

رادمـا  املؤسسات املسدية خلدمات اإلتصاالت عرب املراسالت القصرية وفقا إل
  .املنفردة

لّ تلك الوضعية فإنّ أي ممارسة تعسفية ميكن أن تنبع عن ظأنه يف  -
مستغلّي الشبكة العمومية للهاتف الرقمي اجلوال من شأا إذا ثبتت أن تشكّل 

من قانون املنافسة  5إفراطا يف استغالل وضعية هيمنة على معىن الفصل 
 العالقات التعاقدية علىليط جمهر املنافسة ويقتضي ذلك األمر تس. واألسعار

الرابطة بني مسدي خدمات اإلتصاالت وكلّ واحد من مشغلي الشبكات 
  .العمومية لإلتصاالت

ومتهيدا لنظره يف أصل ما ينسب لكلّ واحد من مشغلي اهلـاتف اجلـوال،     
القانونيـة   كان الس حباجة إىل اإلفاضة يف دراسة السوق املرجعية ومراجعهـا 

وآليات التعامل فيها واملركز القانوين الذي يوجد فيه موفّرو اخلدمات باعتمـاد  
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اهلاتف اجلوال الرقمي وطبيعة العالقة اليت فرضت عليهم حبكم وجوب تعاملـهم  
مع كلّ من مشغلي اهلاتف اجلوال للنفاذ إىل شبكة املشتركني الراجعـة إليهمـا   

  .بالنظر
طار استعرض الس إثين عشر سندا قانونيا حتكـم النشـاط   وضمن هذا اإل

كما عرج على مـا  . املعين بني نصوص تشريعية وأوامر ترتيبية وقرارات وزارية
يعرف خبدمة اإلرساليات القصرية، فذكر أنها إحدى خدمات اإلتصال املعروضة 

ال، وأنقمي اجلوصال عرب اهلاتف الرها متـنح املسـتعملني   ملستعملي شبكات اإلت
و هي اختزال للعبـارة  "  SMS" إمكانية  تبادل مراسالت مكتوبة تعرف بالـ 

، وتتراوح عدد أحرف  هذه املراسـالت  "short message service"اإلنقليزية 
  .وذلك حبسب اللّغة املستعملة 160و 70ما بني 

كما أشار الس إىل أنّ خدمة التواصل عرب اإلرساليات القصرية تعترب حديثة   
العهد نسبيا مقارنة مع وسائل اإلتصال األخرى باعتبار أنّ تاريخ بعث أول 

كما يرجع  NEIL PAPWORTHمن قبل  1992إرسالية قصرية يعود إىل سنة 
منوها إىل أنه رغم ذلك  ،2004هذه اخلدمة بالسوق الوطنية إىل سنة توفري 

بني عرفت هذه التقنية تطورا هائال وسامهت يف تطوير آليات ووسائل التواصل 
بشكل بارز وذلك بتمكينهم من تبادل مجلة من األخبار ومن  األشخاص

املعلومات الشخصية بشكل سريع وبأقلّ كلفة وعرب الشبكات اخلاصة بإرسال  
مكّنتها  اإلقتصادية أداة هامة حبوزة املؤسساتكما شكّلت . املوجات الصوتية

من التواصل بشكل دائم مع حرفائها وجتنيبهم عناء التنقل مثلما هو الشأن يف 
اخلدمة املوجهة إىل حرفاء البنوك لإلطالع على حسابام  البنكية عرب املراسالت 

  .القصرية
 2004لسنة  936د وخبصوص تنظيمها القانوين، رجع الس إىل األمر عد   

واملتعلّق بضبط شروط وطريقة إسناد ترخيص توفري  2004أفريل  13املؤرخ يف 
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خدمات اإلتصاالت باعتماد املراسالت القصرية للهاتف الرقمي اجلوال، الذي 
على أنّ توفري خدمات اإلتصاالت باعتماد املراسالت القصرية  همن 2نص الفصل 

للهاتف الرقمي اجلوال يتم من قبل مشغلي الشبكات العمومية لإلتصاالت 
واملؤسسات اإلقتصادية بشرط أن يتقيد كلّ منهما مبا يسديه من خدمات وأن 

  .تكون موجهة حلرفائهم فقط دون غريهم من األشخاص
عة تلك اخلدمات أفاد الس أنها تشمل عالوة على وخبصوص طبي

خدمات اإلتصال عرب املراسالت القصرية بني املشتركني أصنافا أخرى متنوعة من 
مثل اخلدمات ذات الصبغة الثّقافية  املرخص يف توفريها للعمومخدمات اإلتصال 

ويتم توفري تلك . اضيةوالتربوية والعلمية والتنموية والتجارية والترفيهية والري
اخلدمات بترخيص من الوزير املكلف باإلتصاالت وطبقا ملقتضيات الكراس 
املتعلّق بضبط شروط توفري خدمات اإلتصاالت باعتماد املراسالت القصرية 
للهاتف الرقمي اجلوال واملصادق عليه مبقتضى قرار وزير تكنولوجيا اإلتصال 

. 2004 أفريل 14والنقل املؤرخ يف 
وألنّ خدمات اإلتصاالت عرب املراسالت القصرية واملرخص يف توفريها 

، فقد احتاج ذات القيمة املضافةللعموم تدرج ضمن خدمات اإلتصاالت 
من األمر عدد  2 الس إىل التعريف ذا املفهوم األخري وفقا ملا جاء بالفصل

واملتعلّق باخلدمات ذات القيمة  1997مارس  14املؤرخ يف  1997لسنة  501
اخلدمات اليت تستعمل شبكات "املضافة لإلتصاالت والذي ذكر أنها تشمل 

اإلتصاالت األساسية ومعدات أو برامج معلوماتية متطورة خارجة عن هذه 
الشبكات بطريقة متكّن من تقدمي خدمات معينة ملعاجلة ونشر معلومات ذات 

  ".إىل املستعملني طبيعة ومصدر معلومايت
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وخبصوص اإلجراءات الواجب اتباعها من األطراف اليت ترغب يف مباشرة    
نشاط إسداء خدمات اإلتصاالت بإعتماد املراسالت القصرية للهاتف الرقمي 

  :اجلوال، قام الس بتفصيلها من خالل املراحل الثّالثة آتية الذكر
ممارسة نشاط إسداء خدمات وتتطلّب ممن يرغب يف  :املرحلة األوىل-

اإلتصاالت باعتماد املراسالت القصرية للهاتف الرقمي اجلوال احلصول مسبقا 
ومينح الترخيص املذكور ملدة .  على ترخيص من الوزير املكلّف باإلتصاالت

مخس سنوات قابلة للتجديد وبناء على تقرير معاينة بدء اإلستغالل الذي يعده 
كما يتعين احلصول على ترخيص على حدة  العمومية املعينمشغل الشبكة 

.بالنسبة لكلّ صنف من أصناف خدمات اإلتصاالت املشار إليها أعاله
تقدمي مطلب إىل اهليئة  تصاالتات اإليتعين على مسدي خدم :املرحلة الثانية-

إلستغالله " xxx87"الوطنية لإلتصاالت يتعلّق بإسناده رقما قصريا من نوع 
دفع وذلك مقابل  لتوفري اخلدمات املرخص فيها من قبل وزير اإلتصاالت

علما وأنّ الرقم املسند من قبل اهليئة الوطنية لإلتصاالت ميكن  .معلوم سنوي
إستغالله لتوفري مجلة من  خدمات اإلتصاالت املرخص يف توفريها للعموم عرب 

   .املراسالت القصرية للهاتف الرقمي
يتطلب توفري خدمات اإلتصاالت ذات القيمة املضافة عرب  : املرحلة الثالثة-

:التعاقد مع املتدخلين التاليني املراسالت القصرية  من مزود اخلدمة 
صانع احملتوى Editeur de contenu : د مسدي خدماتالذي يزو

باملعطيات اإلتصاالت بإعتماد املراسالت القصرية للهاتف الرقمي اجلوال 
و املعلومات اليت يتم  توفريها للمشترك بشبكة اهلاتف الرقمي اجلوال عرب 

  .اإلرساليات القصرية
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القمي اجلوة للهاتف الربكة العموميل الشد : مشغن على مزوه يتعيذلك أن
خدمات اإلتصاالت عرب املراسالت القصرية ربط موزعاته بشبكة عمومية 

بواسطة خط أو عدة خطوط لتراسل املعطيات  جلوالللهاتف الرقمي ا
ويتم حتديد الطاقة اجلملية للمراسالت القصرية املتبادلة باإلتفاق مع مشغل 

.الشبكة العمومية للهاتف الرقمي اجلوال املعين
وعلى هذا املستوى تعرض الس إىل مكونات السوق املرجعية املعنية   

  :قها بالعرض والطّلب وعناصر حتديد سعر اخلدمةبقضية احلال حبسب تعلّ
وينبع من جمموع مسديي اخلدمات املذكورة الذين :  العرض يف السوق املرجعية

شركة كما  38تيسر هلم استكمال املراحل املذكورة أعاله، وتضم منهم السوق 
مات يبلغ عدد الرخص املمنوحة من الوزير املكلف باإلتصاالت إىل مزودي خد

رخصة حسب معطيات حمينة إىل  325اإلتصاالت بإعتماد املراسالت القصرية 
كما شهد عدد األرقام القصرية املسندة من  . 2008حدود شهر مارس من سنة 

قبل اهليئة الوطنية لإلتصاالت إىل مزودي خدمات اإلتصاالت بإعتماد 
يب املنظّمة هلذه اخلدمات إذ اإلرساليات القصرية تطورا مستمرا منذ صدور الترات

خدمات  مزودياليت يتم إستغالهلا من طرف " 87"تغيري أرقام اال الفرعيمتّ 
عوضا " xxxx87"بإعتماد اإلرساليات القصرية لتصبح ستة أرقام  اإلتصاالت
رقما  104إىل  2004مر هذا العدد من أربعة أرقام خالل سنة ، كما عن مخسة

  :وفقا ملا يربزه الرسم البياين التايلوذلك 2007خالل سنة 
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ويتميز العرض داخل هذه السوق بتنوعه حيث أنه ميكن للمؤسسات   

الناشطة يف السوق إسداء خدمات حمدودة يف الزمن كاإلعالن عن نتائج 
املناظرات أو املسابقات ضمن الربامج اإلذاعية والتلفزية، أومتواصلة مثل 

غريها من اخلدمات املتعلّقة باملعطيات اجلوية وأوقات رحالت القطار و
  . املعلومات املتوفّرة طيلة السنة

وتعرف نوعية اخلدمات اليت يتم إسداؤها من قبل مسدي اخلدمة عند 
 le service push/ service àالطّلب الفوري للحريف باخلدمات عند الطّلب 

la demande كما تتوفّر خدمات أخرى تعرف خبدمات اإلشتراك  يتم ،
دمة للحريف املنخرط يف هذا النظام من اخلدمات توفريها من قبل مسدي اخل

Service pull/service par abonnement .  
املعتمدة إلسداء خدمات اإلتصاالت عرب  الطريقة التقنيةوخبصوص    

  :املراسالت القصرية، أبرزها الس يف قراره من خالل الرسم البياينّ التايل
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ووفقا لذلك الرسم، فإنّ طلب اخلدمة يتم من خالل إرسال إرسالية       
 SMS-MO ""Shortتعرف تقنيا بعبارة اإلرسالية النابعة من احلريف 

Message Service Mobile Originated   اليت تتم معاجلتها من قبل  مسدي
رسالية اخلدمة واإلجابة عليها من خالل توجيه إرسالية تعرف تقنيا  بعبارة اإل

Terminatedاملوجهة للجهاز الطّريف للحريف  SMS- MT " Mobile ."كما 
ميكن يف بعض احلاالت أن تستدعي اإلجابة على طلب احلريف توجيه أكثر من 

  . إرسالية قصرية من قبل مسدي اخلدمة
  :الطّلب يف السوق املرجعية   

القصرية من قبل ينبع الطلب  على خدمات اإلتصاالت عرب املراسالت 
املشتركني يف شبكات اهلاتف الرقمي اجلوال الراغبني يف احلصول على تلك 

واعتبارا ألمهية عدد املشتركني ذه الشبكات فإنّ الطلب احملتمل . اخلدمات
مشتركا  8.598.675داخل هذه السوق كان يقدر يف تاريخ صدور القرار ب

اتصاالت "جلوال الرقمي الراجعتني لكلّ من وهو رقم املشتركني بشبكيت اهلاتف ا
  ".تونيزياينا"و"تونس
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  هائيله املستهلك النعناصر تقدير سعر اخلدمة الذي يتحم:  
ذكر الس يف هذا السياق أنّ حتديد األسعار اخلاصة خبدمات اإلتصاالت 
عرب املراسالت القصرية من قبل مزود اخلدمة يتم وفقا لقاعدة العرض والطلب، 

املفوترة من قبل (وأنّ املشترك بالشبكة مطالب خبالص مثن مساو لثمن اخلدمة 
املفوتر من قبل مشغل (خلدمة يضاف إليه مثن كلفة إيصال ا)  مزود اخلدمة

  .)الشبكة
وبالنسبة للعناصر اليت تتدخل عند ضبط أسعار اخلدمة، بين الس أنها 
تتباين وفقا لنوعية اخلدمة والتكاليف العامة اليت يتحملها املزود إضافة إىل عامل 

، أوضح خرياأل العاملوبالنسبة هلذا . تقسيم املداخيلإقتصادي هام يعرف بعامل 
املتأتية من اخلدمات ذات القيمة املضافة  هو  الس أنّ املقصود بتقسيم املداخيل

حصة خاصة بصانع احملتوى، حصة خاصة : جتزئة هذه املداخيل إىل ثالث حصص
.مبشغل الشبكة وحصة خاصة مبزود اخلدمة

ة تسديد مثن اخلدمة مل تغب أيضا عن اعتبار اها كما أنّ كيفيلس ألن
  . إحدى العناصر الداخلة ضمن تقدير املمارسات املدعى به

وبين الس يف هذا اإلطار أنّ مشغل الشبكة الذي يوجد يف  عالقة مالية 
مباشرة باحلريف يتولّى جتميع مداخيل اخلدمة و احلصول على حصته منها وفقا 

مزود خدمات اإلتصاالت عرب عليها بالعقد الرابط بينه وبني للنسبة املنصوص
اإلرساليات القصرية، مثّ يقوم بعد ذلك بتمكني مزود اخلدمة من املداخيل 
املتبقية، على أن يتوىل هو األخري جتزئتها مع صانع احملتوى وفقا للنسب املتفق 

كما أتاحت دراسة السوق  .عليها يف إطار العقود اليت تربطه بصانع احملتوى
خلص أنّ النسب املقتطعة لفائدة مشغل شبكة اهلاتف الرقمي للمجلس أن يست

التكاليف األكثر أمهية اجلوال وصانع احملتوى متثّل بالنسبة ملزود اخلدمة 
  .  واملستوجبة لتوفري مثل هذه اخلدمات
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وضمن هذا اإلطار تسنى للمجلس اخلوض يف املمارسات املنسوبة إىل كلّ 
اتف اجلوال الرقمي يف عالقة كلّ منهما مبسـديي  واحد من مشغلي شبكات اهل

اخلدمات بواسطة اإلرساليات القصرية، والنظر يف ما إذا كان يتشكّل منها ممارسة 
  .من قانون املنافسة واألسعار 5خملّة باملنافسة على معىن الفصل 

تصاالت تـونس  إولتأسيس نظره ضمن هذا السياق، أقر الس أنّ شركة    
ة أوراسكوم تونس لإلتصاالت توجدان يف وضعية هيمنة إقتصادية فيمـا  وشرك

كما مهد ذلك يف مرحلة ثانية ألن يبسط . يتعلّق بالشبكة الراجعة إىل كلّ منهما
الس رقابته على طبيعة اإلشتراطات اليت كانت كلّ واحـدة منـهما تسـتقلّ    

  .بفرضها على مسديي اخلدمات املتعاملني معها

I  /   صاالت تـونس وشـركةيف وضع اهليمنة اليت توجد فيه كلّ من شركة ات
    :أوراسكوم تونس لإلتصاالت

جتهاد الس يف هذا الباب وجها من أوجه التجديد الواردة بقراره إيعترب 
  .الراهن وذلك مقارنة مبا سبق له إقراره يف جمال حتديد أركان اهليمنة االقتصادية

قانون املنافسة واألسعار من تعريف للمركز املهـيمن، إالّ أنّ  ذلك أنه ولئن خال 
نّ أ" الس تدارك ذلك األمر يف فقه قضائه السابق ويف قراره الراهن بأن أكّـد  

قتصادية يف مركز هيمنة على السوق ال يتحقّق إالّ مىت كانـت  إتواجد مؤسسة 
ستقاللية التصرف والتعامل إقتصادية مينحها املؤسسة متلك قدرا من القوة اإلتلك 

مع احلرفاء واملنافسني واملستهلكني وفقا إلرادا املنفـردة ودون اخلضـوع إىل   
ضغوطات السوق ومتطلّباا يف قطاع معين، بكيفية جتعلها قادرة علـى فـرض   

ملني فيها، شروطها والتحكّم يف آليات السوق والتأثري اجلذري على وضعية املتعا
وذلك حبكم أمهّية نصيبها منها أو تفوقها التكنولوجي أو أسـلوا التجـاري أو   

  ".مواردها املالية أو متركزها اجلغرايفّ
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غري أنّ األمر يف الصور اليت تعهد ا الس يف قراراته السابقة كان يتعلّق 
ؤسسـة إقتصـادية   مبؤسسات يمن على أسواق مرجعية برمتها دون وجـود مل 

مضاهية من حيث الوزن اإلقتصادي، وهو ما ال يتوفّر يف سوق خدمات اهلـاتف  
اجلوال الرقمي اليت تعد جماال الستقطاب ثنائي حيـول دون اإلعتـراف ألحـد    

  .املشغلني الناشطني فيها بوصف الطّرف املهيمن
قنية وفّرا وقـائع  إنّ املعطى املذكور أعاله مل يكن ليصمد أمام معطيات ت   

خدمات مترير خدمات اإلرساليات القصرية عرب ذلك أنّ التمعن يف . قضية احلال
الراجعة إىل كلّ واحد من املشغلني كان كافيـا  الشبكات العمومية لإلتصاالت 

  .خمتلفني مرجعيتني جللب انتباه السر إىل وجود سوقني
بالتعاقد مـع   امطالبيكون سدي اخلدمة م فمن جهة أوىل، الحظ الس أنّ - 

حىت يتمكّن من توفري خدماتـه   كلّ مشغل شبكة عمومية للهاتف الرقمي اجلوال
أي أنّ التعاقد مـع شـركة   . جلميع املشتركني بشبكات اهلاتف الرقمي اجلوال

أوراسكوم   ميكّن مسدي اخلدمة من مترير خدماتـه إىل املشـتركني بشـبكة    
مـىت أراد  "  شركة إتصاالت تـونس " حني أنّ التعاقد يكون مع يف" تونيزيانا"

  .تسويق خدماته إىل مشتركي إتصاالت تونس
أمكن للشركتني املدعى عليهما احتكار مترير خـدمات   ومن جهة ثانية، فقد -

اإلتصاالت عرب املراسالت القصرية وهو ما جعلهما يف وضـعية هيمنـة ثابتـة     
من فرض شروطهما والتحكم يف آليات السوق والتأثري علـى وضـعية   مكّنتهما 

املؤسسات املسدية خلدمات اإلتصاالت عرب املراسالت القصرية وفقا إلرادمـا  
  .املنفردة

نطالقا من ذلك خلص الس إىل أنّ كلّ املؤسسات املسدية خلـدمات  إو
لى التعاقد مـع مشـغلي   اإلتصاالت عرب املراسالت القصرية جتد نفسها جمربة ع

من امـوع العـام      50%الشبكتني نظرا الستئثار كلّ منهما مبا يقارب نسبة
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وذلك حتـى تضـمن    ،للمشتركني بالشبكات العمومية للهاتف الرقمي اجلوال
كما اعترب الس وفقا لنفس التمشـي  . النفاذ إىل مجيع املشتركني بكال الشبكتني

حتتلّ مركز هيمنـة يف سـوق متريـر خـدمات     " شركة أوراسكوم تونس"أنّ  
" شركة إتصاالت تـونس "اإلتصاالت عرب شبكتها للهاتف الرقمي  اجلوال وأنّ 

 بواسـطة سوق مترير خدمات اإلتصـاالت   توجد من جهتها يف مركز هيمنة يف
  .املراسالت القصرية عرب شبكتها للهاتف الرقمي اجلوال

II   / لييف استغالل املركز ايف ثبوت إفراط مشغ ال الرقميهلاتف اجلو
  :املهيمن الراجع إىل كلّ منهما

مينع  :"من قانون املنافسة واألسعار يف فقرته الثّانية على أنه 5ينص الفصل 
اإلستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها أو 
لوضعية تبعية إقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين ممن ال تتوفّر هلم حلول 

".بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات
قميال الرلي اهلاتف اجلوم من وصف مشغبالطّرف  وبناء على ما تقد

املهيمن على الشبكة الراجعة إليه بالنظر، أخذ الس يف متحيص أوجه تعاملهما 
مع مسديي اخلدمات باعتماد شبكتيهما باعتبار أنّ أي ممارسة تعسفية ميكن أن 

أي منهما من شأا إذا ثبتت أن تشكّل إفراطا يف استغالل وضعية هيمنة تنبع عن 
  .نون املنافسة واألسعارمن قا 5على معىن الفصل 

-صـاالت ابطة بني شركات خـدمات  فيما يتعلّق بالعقود الروشـركة   اإلت
  :تصاالتأوراسكوم تونس لإل

أكّد الس أنّ مظاهر إفراط شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت يف استغالل 
مركز اهليمنة الذي تتمتع به يف سوق خدمات اإلتصاالت عرب املراسالت القصرية 
يظهر من خالل فرضها جلملة من الشروط التعاقدية احفة وكذلك من خـالل  
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ت اإلتصـاالت بإعتمـاد   انتهاجها سياسة تعاقدية متييزية بني مسـديي خـدما  
.املراسالت القصرية للهاتف الرقمي اجلوال

البنود املتعلّقة مبدة العقد الذي يربط شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت   -  
شهرا وجتـدد   12الحظ الس أنها مساوية ل: بشركات خدمات االتصاالت

الرخصة اخلاصة مبمارسة ضمنيا وبنفس املدة يف حال موافقة الطرفيني واحلال أنّ 
واستخلص الس من ذلـك أنّ  . ملدة مخس سنوات قابلة للتجديدالنشاط متنح 

قدر مـا متكّـن   ال ختدم مصلحته باملدة التعاقدية املفروضة على مسدي اخلدمة 
كإلزامه بقبول شروط جتارية جمحفة  عليهمشغل الشبكة من ممارسة سيطرة مطلقة 

  . قد وعدم جتديدهأو ديده بفسخ الع
البنود املتعلّقة بإلزام مسدي خدمات اإلتصاالت عرب املراسالت  -

أنّ البنود املتعلّقة بتقدمي خدمات  الحظ الس: القصرية بتوفري خدمات حصرية
حصرية لفائدة حرفاء مشغل شبكة دون غريه تؤدي حتما إىل تقليص مداخيل 

د اخلدمة اعتبارا وأنّ خدماته ستقتصر على نسبة معينة من املشتركني ولن مزو
ملزم بتحمل نفس املمكن تغطيته، ال سيما وأنّ املزود لب تغطي كافة الطّ
ء تعلّق األمر بتقدمي خدمات إتصاالت لكافة املشتركني أو لفئة املصاريف سوا

فإنّ إسداء خدمات حصرية من قبل مزود خدمات  ويف مقابل ذلك،. معينة منهم
صاحل مشغل الشبكة الذي يسعى إىل استغالل خدمات يف اإلتصاالت تكون 

  (produits d'appel)اإلتصاالت عرب املراسالت القصرية كخدمات جذب 
   .متكّنه من كسب مشتركني جدد بشبكته

تنص هذه البنود علـى أنـه يف حـال    : البنود املتعلّقة بإيقاف الربط -
مـن   %1ـجتاوزت نسبة تدهور اخلدمة املسداة من مزود خدمات اإلتصاالت ال

فـإنّ   ويف رأي الـس،  .مستعملي اخلدمة فإنه حيق ملشغل الشبكة قطع اخلدمة
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مسدي اخلدمة هو ذات قانونية مستقلّة هلا احلرية املطلقة يف التعامل مـع الغـري   
فيـه  مشغل الشبكة يف هـذه العالقـة   تدخل وخصوصا مع حرفائه وبالتايل فإنّ 

خاصة وأنه ميكن للحريف إبداء مالحظاتـه مباشـرة إىل مـزود    إجحاف كبري 
.ذمة احلرفاء اخلدمة من خالل اإلتصال بالرقم  املوضوع على

تنص هـذه  : البنود املتعلّقة باملصاريف احملمولة على كاهل مسدي اخلدمة -   
البنود على أنّ مزود خدمات اإلتصاالت بإعتماد املراسالت القصرية ملزم بـدفع  

غـري  . مجيع املصاريف الضرورية واإلضافية املتعلّقة بربط موزعاته بشبكة احلريف
وقابلـة  اغة هذا الصنف من البنود كوا جاءت عامـة  أنّ الس عاب على صي

  .مبا ال يتالءم ومصلحة مسدي اخلدمة للتأويل
البنود املتعلّقة باقتطاع شركة أوراسكوم تونس لنسبة معينة من املـداخيل   -  

تنص هذه البنود على أنه ميكـن ملشـغل    :لتغطية الديون املتخلدة بذمة احلريف
ة من املداخيل اجلملية املسندة ملزود اخلدمات واليت متّ إجنازها الشبكة اقتطاع نسب

  .مع املشتركني بنظام الدفع املفوتر والذين مل يقوموا بتسديد مستحقّام
ياسة التجارية املنتهجة مـن  السإجحاف ذه البنود تعكس وقد الحظ الس أنّ ه

ات اإلتصـاالت  جتاه مزودي خـدم " أوراسكوم تونس لإلتصاالت"قبل شركة 
حتميل مسدي اخلدمة  لوحده  باعتبار أنها تؤول إىل ،بإعتماد املراسال ت القصرية

ة احلرفاء لكافة املصاريف والدصـاالت  يون املتخلّدة بذمل االتواحلال أنّ مشـغ 
قامسه  مناصفة جمموع املداخيل املتأتية مـن خـدمات اإلتصـاالت بإعتمـاد     ي

  .املراسالت القصرية
حتـدد   : Répartition des revenusالبنود املتعلّقة بتوزيع املـداخيل   -   

-SMS)هذه البنود  نسبة املداخيل املتأتية من اإلرساليات القصرية من صـنف   

MO)   رد اخلدمات، وتقـدبكة ونسبة املداخيل الراجعة ملزول الشالراجعة ملشغ
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املـداخيل  دون احتسـاب   من جممـوع   %50ـهذه النسبة يف أغلب العقود ب
) SMS-MO(املداخيل املتأتية من خدمة مترير املراسالت القصرية مـن صـنف   

،كمـا  ) SMS-MT(واملداخيل املتأتية من خدمة مترير  اإلرساليات من صـنف 
وأحدثت وضعا غري متكافئ بالنسـبة لـبعض    %40ب حددت يف بعض العقود

السياسـة  بدورها إجحـاف  تعكس د وقد رأى الس  أنّ هذه البنو.  املزودين
جتـاه مـزودي   " شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت"املنتهجة من قبل التجارية 

خدمات اإلتصاالت حبكم أنّ النسبة الراجعة هلا تعترب هامة وال شيء يربرها مـن  
الوجهة اإلقتصادية طاملا أنّ الشركة تتحصل مقابل خدمات التمرير اليت تسـديها  

بل مايل كما أنها مل تكن تشترط احلصول عليها خالل الفتـرة املمتـدة   على مقا
  .2007و 2004سنيت 
البنود املتعلّقة بترجيح املعطيات احملاسبية اليت تديل ا شركة أوراسكوم -

تنص هذه البنود على أنه :تونس لإلتصاالت يف صورة خالفها مع مزود اخلدمة
ت احملاسبية املتوفّرة لـدى مشـغل الشـبكة    يف صورة وجود تعارض بني املعطيا

واملعطيات احملاسبية املتوفّرة لدى مزود اخلدمات فإنّ حسابات مشغل الشبكة هي 
ـ   . اليت يتعين اعتمادها ه هـذه  وقد أقر الس باإلجحاف الـذي تنطـوي علي

شتراطات باعتبار أنه كان ميكن تصور حلّ يكفل مصاحل الطّرفني مثل تعـيني  اإل
ومما يزيـد مـن   . جهة حمايدة للفصل بينهما يف حال وجود فوارق حماسبية هامة

بالعقود اليت التنصيص   هو" أوراسكوم تونس لإلتصاالت"شركة ترجيح موقف 
حصول  يفيدمن وصل إعالم  همعلى إمكانية رفض متكينتربطها مبزودي اخلدمة 

مـن   هميف حال متكينإلزامهم بدفع مثن اإلرسالية املشترك على اخلدمة املطلوبة و
 عنزود امل وقد الحظ الس أنّ هذه اإلشتراطات ترمي إىل صرف .هذا الوصل

إثبات يف حال مل يتمكّن من حىت ال تكون بني يديه وسيلة  ة بوصل اإلعالملباطامل
  .يع مستحقّاته من مشغل الشبكةاحلصول على مج
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البنود املتعلّقة بإمكانية رفض مشغل الشبكة  تقدمي خدمات اإلتصـاالت  -
عاين الس وجود : عن طريق اإلشتراك ملشتركي الشبكة العمومية لإلتصاالت 

تنص على احلق املخول ملشغل الشبكة برفض متكني مزود اخلدمات من تقدمي  بنود
غري أنـه  .   Service par abonnementتصاالت عرب اإلشتراك حلرفائهخدمات إ

وطاملا أنّ مسألة حتديد نوعية اخلدمات املقترحة ختص مزود اخلدمة  وحده الـذي  
بتكنولوجيات اإلتصال إلسداء هاته اخلدمات،  حضي بترخيص من الوزير املكلف

بة مشغل الشبكة يف احلد مـن  فإنّ الشرط املذكور أعاله يعكس، برأي الس، رغ
ومن مثّة اإلستقاللية التجارية ملزود اخلدمة بشكل قد يؤدي إىل التقليص من نشاطه 

  . للقبول جبملة من الشروط التعاقدية احفة عليهللضغط  فهو وسيلة
تنص هذه البنود على أنّ مشغل الشبكة ميلـك  :  البنود املتعلّقة بالفسخ-

. يومـا 30احلق يف فسخ العقد يف مجيع احلاالت مع إعالم مزود اخلدمة بذلك يف 
اإلمكانية دون حتديد األسباب الداعية تلك غري أنّ الس رأى أنّ التنصيص على 

د اخلدمة خاصلوك هو مظهر من مظاهر اإلجحاف يف حق مزوه ال هلذا السة وأن
يستطيع تسويق خدماته حنو املشتركني بشبكة أوراسكوم دون املـرور بشـبكة   

وهو األمر " أوراسكوم تونس لإلتصاالت"اهلاتف الرقمي اجلوال اخلاصة بشركة 
الذي يؤدي إىل حرمان مزود اخلدمة من حقّه يف ممارسة نشاطه دون تقـدمي أي  

.مربرات موضوعية
أوراسـكوم تـونس   "شـركة   ما تقدم أقر الس بإفراطوانطالقا من مجلة 

يف استغالل مركز اهليمنة اإلقتصادية الذي تتمتع به علـى شـبكة    "لإلتصاالت
اهلاتف اجلوال الرقمي الراجعة إليها يف عالقاا مبزودي خدمات االتصال باعتماد 

  .هذه الوسيلة
تـونس يف عالقتـها بـذات     ومر بعد ذلك للتمعن يف حال شركة اتصاالت

.املزودين
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ع تونس يف وضعية اهليمنة اليت تتمت إتصاالتإفراط شركة  فيما يتعلّق ب -
ذات القيمة املضافة عـرب املراسـالت    اإلتصاالتا يف سوق مترير خدمات 

.القصرية
يف وضـعية  " إتصاالت تـونس "أقر الس أنّ مظاهر إفراط إستغالل شركة    

اهليمنة اليت تتمتع ا يف سوق مترير خدمات اإلتصاالت ذات القيمة املضافة عـرب  
من خالل العقود  املراسالت القصرية  داخل شبكتها للهاتف الرقمي اجلوال تربز

  .املربمة من  قبلها مع مسديي اخلدمات 
إتصـاالت  "البنود املتعلّقة بضرورة إعالم مسدي اخلدمات لشـركة  -
تنص هذه البنود علـى أنّ مسـدي   : جبميع التغيريات املنجزة من قبله" تونس

خدمات اإلتصاالت ملزم بإعالم شركة إتصاالت تونس جبميـع التغـيريات أو   
هلـاتف الرقمـي   التطورات اخلاصة باخلدمات املسداة من قبله ملشتركيها بشبكة ا

قة فإنهـا  إعالمها مبختلف هذه التغريات وبصفة مسب عدمأنه يف صورة واجلوال 
  .تتوىل وبصفة أحادية فسخ العقد

غري أنّ الس الحظ أنّ مسدي خدمات اإلتصاالت يكون ملزما أيضا و قبل     
إدخال أي تغيري على اخلدمة املقدمة أو الشـكل القـانوين للشـركة أو علـى     
اإلمكانيات البشرية واملادية باحلصول مسبقا على موافقة وزيـر تكنولوجيـات   

ـ  االت باعتمـاد املراسـالت   اإلتصال بعد أخذ رأي جلنة توفري خدمات اإلتص
  .القصرية للهاتف الرقمي اجلوال

مسـدي  " إتصاالت تـونس "وانطالقا من ذلك اعترب الس أنّ مطالبة شركة    
ال  بصفة أحادية فسـخ العقـد  اخلدمة بإعالمها ذه التغريات مسبقا وإال تولت 

اسـة جتاريـة    شيء يربره وأنه يؤكد  ج شركة إتصاالت تونس يف اتبـاع سي 
  .جمحفة جتاه مسدي خدمات اإلتصاالت بإعتماد املراسالت القصرية
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تنص هذه البنـود  : البنود املتعلّقة باملوارد الرقمية وكيفية التصرف فيها-
" إتصـاالت تـونس  "على أنّ الرقم املسند ملسدي اخلدمة هو رقم خاص بشركة 

ايل يتعين على مسدي اخلدمة عـدم  وينتمي إىل املخطط الرقمي اخلاص ا و بالت
.استعمال هذا الرقم كعالمة أو كإسم جتاري

وهذا يف نظر الس مظهر آخر من مظاهر إساءة اسـتخدام املركـز املهـيمن،    
ضرورة أنّ الرقم القصري املسند إىل مسدي اخلدمة مـن قبـل اهليئـة الوطنيـة     

 للترقيم والعنونة وال ترجـع  لإلتصاالت هو مورد ترقيم ينتمي إىل املخطط الوطين
ترتبة عـن اسـتعمال هـذا الـرقم     ملكيته إىل أي طرف، كما أنّ اإللتزامات امل

إتصـاالت  "التصرفات احملمولة على مستعملي هذا الرقم ليست من مشموالت و
  .بل تعود بالنظر إىل اهلياكل املعنية بالتصرف يف املوارد الرقمية الوطنية" تونس

ن كلّ ذلك فإنّ مسدي اخلدمة يتوىل دفع معـاليم سـنوية إىل اهليئـة    وفضال ع
الوطنية لإلتصاالت مقابل استغالله للرقم القصري وبالتايل فإنه  يتمتع حبق استغالل 

إتصـاالت  "هذا الرقم وفقا ملا تضبطه أحكام قرار اإلسناد وال عالقـة لشـركة   
  .باألمر" تونس
داخيل املتأتية من خدمات اإلتصاالت بإعتمـاد  البنود املتعلّقة بتقسيم امل-

تنص هذه البنود على أنّ شـركة  : املراسالت القصرية للهاتف الرقمي اجلوال
إتصاالت تونس تتولّى متكني مسدي اخلدمة من مجيع املداخيل املتأتية من اخلدمة 

لثـة مـن   بعد طرح كلفة إرسال املراسالت القصرية وحصتها احملددة بالفقرة الثا
  .1امللحق عدد

من اإلتفاقية الرابطة بني شـركة إتصـاالت    1وبالرجوع إىل امللحق عـدد
  :تونس ومسدي اخلدمة الحظ الس أنّ حصتها من املداخيل تتوزع كاآليت
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حصة شركة السنوات
إتصاالت تونس

حصة مسدي 
خدمات اإلتصاالت

200740%60%

200845%55%

200950%50%

كما الحظ الس أنه مل يتم حتديد تـاريخ متكـني مسـدي خـدمات     
إتصـاالت  "اإلتصاالت من مستحقاته األمر الذي قد جيعله رهني إرادة شـركة  

يف متكينه من هذه املستحقّات، وهو ما اعتـربه سـالحا بيـد شـركة     " تونس
صاالت بني مزودي خدمات اإلت سياسة متييزيةإتصاالت تونس ميكّنها من سلوك 

  .من خالل متكني البعض من مستحقام يف آجال قصرية ومماطلة البعض اآلخر
كما الحظ الس من جهة أخرى أنّ اإلتفاقيات اليت كانـت تـربط شـركة    

مبسدي خدمات اإلتصاالت مل تكن تتضمن إىل غايـة سـنة   " إتصاالت تونس"
  :ستخالص نتيجتنيوهو ماميكّن من إ. بنودا تتعلّق بتقسيم املداخيل  2007

أنّ مشغل الشبكة ال يتحمل مصاريف أو أعباء لقاء متريره ملثل هذه اخلدمات  -
بل بالعكس فإنّ مشغل الشبكة جيين  من مترير مثل هـذه اخلـدمات مـداخيل    

  .كمعاليم الربط ومعاليم مترير اإلرساليات
تراوحة بني نسـبة  أنّ هذه النسب اخلاصة حبصة شركة إتصاالت تونس وامل -   
ال يوجد هلا مربر إقتصادي غري اهليمنة على سوق مترير املراسالت  %50و 40%

  .القصرية بشبكتها للهاتف الرقمي اجلوال
كما عثر الس على دليل إضايف على صحة قوله بشطط النسبة الراجعة 

فافيات  اجلديدة املربمة بني مناذج  اإلتلشركة اتصاالت تونس واستقاه من 
واملصادق عليها من  2009يف شهر جوان  تصاالتالعمومية لإل الشبكاتي مشغل
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حيث متّ يف إطار هذه اإلتفاقيات اجلديدة إعادة  .تصاالتقبل اهليئة الوطنية لإل
حتديد طريقة إقتسام يف نسب تقسيم املداخيل من خالل إعادة  النظر خاصة
بتمكني وذلك وصانع احملتوى  الشبكة ومشغلاخلدمة  مزودكلّ من  املداخيل بني

اخلدمة من نسبة من  مزودو %35من نسبة من املداخيل أقصاها  الشبكة مشغل
  .على األقل من تلك النسبة إىل صانع احملتوى %15وتعود  65%املداخيل أدناها 

ومن مثّة انتهى الس إىل إدانة شركة اتصاالت تونس من أجل إساءة 
استخدام مركزها املهيمن على الشبكة الراجعة إليها بالنظر، مثلما انتهى إىل 

أمرا بالكف عن تلك إدانة شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت ووجه إليهما 
  .املمارسات كما سلّط على كلّ منهما خطية مالية

الس يدين من أجل اإلفراط يف استغالل وضعية التبعية / ج 
  :اإلقتصادية

يف مناسبتني بإدانة األطراف املدعى عليها  2009قضى الس خالل سنة 
ففي القضية . من أجل إرتكاا ممارسة اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية إقتصادية

األوىل تعلّق األمر مبمارسات منسوبة إىل مؤسسة ناشطة يف سوق توزيع أدوية 
لثّانية فكان التجميل املخصصة للوقاية من الشمس وعالج البشرة، أما القضية ا

موضوعها جتاوزات منسوبة لشركات احملروقات يف عالقتها بوكالء حمطّات 
  .توزيع احملروقات

  :71142يف القضية عدد  2009سبتمرب 17القرار الصادر بتاريخ  -
تقدمت املدعية يف هذه القضية وهي مؤسسة تونسية خمتصة يف توزيع  

طبقا " SVR"ر .ف.مقاضاة خمابر س مستحضرات التجميل بعريضة طلبت فيها
على أساس اإلستغالل  من قانون املنافسة واألسعار ألحكام الفصل اخلامس

مبقولة أنّ املؤسسة األجنبية عمدت  ، وذلكاملفرط لوضعية التبعية اإلقتصادية
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عالقتها التجارية معها بعد مرور عشر سنوات  ودون سبب موضوعي إىل قطع
سوق توزيع منتجات الوقاية من الشمس املصنفة  يفمن التعامل الثّنائي واحلصري 

ومنتجات ومستحضرات األدوية اجللدية واليت تباع بالصيدليات حسب وصفات 
  . طبية أو نصائح الصيديل

نطلق الس من بيان السوق وبغاية إرساء موقفه من النزاع املثار لديه، ا 
املرجعية بالقضية وختليصها من حاالت بيع مواد التجميل اليت ميكن أن تتداخل 
معها، وذلك قبل استعراض املمارسات املثارة على ضوء أحكام الفصل اخلامس 

  .من قانون املنافسة واألسعار
  :خبصوص السوق املرجعية املعنية بالقضية

املكان الذي يتالقى "من ضبط السوق املرجعية باعتبارها انطلق الس   
 ."لب خبصوص مواد أو خدمات قابلة لإلستبدال فيما بينهافيه العرض والطّ

سوق توزيع أدوية التجميل املخصصة وخلص إىل حصر السوق املعنية بالقضية يف 
مس وعالج البشرةللوقاية من الش.   

املنتجات اليت تنضوي ضمن ذلك التحديد، رجع الس بغاية حتديد طبيعة و
 24املؤرخ يف  95املشترك لوزيري الصحة العمومية والتجارة عدد  إىل القرار
واملتعلّق بضبط قائمة يف املواد شبه الصيدلية اليت يتم توزيعها يف  1997أكتوبر 

ا املواد كويل بأدوية التجم والذي عرف مسالك حمددة على غرار الصيدليات،
واملستحضرات اليت هلا أو ميكن أن يكون هلا مفعول عالجي تستوجب مجلة من 

ستعمال أو تلك اليت ينجر عن استعماهلا املتكرر أو بصفة اإلحتياطات عند اإل
  .تعسفية آثار خطرة وسامة على صحة املستهلك

التجميل ومواد غري أنّ الس تفطّن إىل لبس يشوب التمييز بني أدوية 
فكان . التجميل من حيث اخلصائص واآلثار ودواعي اإلستعمال ومسالك التوزيع

  .لزاما عليه أن يعرف أيضا مواد التجميل
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 )2006( 18.01ملواصفة التونسية عدد وقد ركن الس يف ذلك إىل ا
ا تعريف واليت ورد املتعلّقة بتعريف وتصنيف مواد التجميل وحفظ صحة البدن 

واد التجميل بأنها كلّ مادة أو مستحضر خمصص لإلتصال مبختلف األجزاء مل
خاصة البشرة والشعر واألظافر والشفاه واألعضاء وجلسم اإلنسان  السطحية

التناسلية اخلارجية أو باألسنان أو بالغشاء املخاطي للفم قصد، باألساس أو 
أو /أو إصالح رائحة البدن و/مظهرها و حصريا، تنظيفها أو تعطريها أو تغيري

  . ها يف حالة جيدةئمحايتها وإبقا
انطالقا من ذلك توصل الس إىل إقامة متييز بني أدوية التجميل ومواد و

  :التجميل من خالل العناصر التالية

 الكيميائية من اختراقتركيبتها  متكّنهاغاية عالجية  إنّ أدوية التجميل هلا -  
األجزاء السطحية للبشرة ويكون هلا مفعول داخلي ميكّن من حتسني مظهرها 
اخلارجي يف حني أنّ مواد التجميل املخصصة للعناية بالبشرة ال تتصل إالّ 

  .باألجزاء السطحية للبشرة
 95املشترك لوزيري الصحة العمومية والتجارة عدد استوجب املقرر  -

تكون عملية توزيع أدوية التجميل بصفة حصرية  أن 1997أفريل  24املؤرخ يف 
وجوبا لدى الصيدليات وهو ما خيتلف جوهريا عن مسالك التوزيع املعتمدة 
بالنسبة إىل مواد التجميل واليت تتم باملغازات الكربى أو مبغازات التجميل 

  .املتخصصة
ربى أو مغازات ختتلف حاجيات املستهلك الذي يتوجه حنو املغازات الك -

الذي  الشخص متخصصة القتناء منتجات الوقاية من الشمس مثال عن حاجيات
، إذ أنه يف احلالة األخرية يبحث عن منتوج لتلبية نفس الرغبةيتوجه حنو الصيدلية 

  .فيه من الضمان لصحته وبشرته ما يربر توجهه حنو الصيدلية دون أي مكان آخر
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ميل إىل املراقبة الفنية من قبل مصاحل وزارة الصحة ختضع أدوية التج -
إىل املراقبة الفنية عند التوريد من قبل وزارة  مواد التجميلالعمومية يف حني ختضع 

قليديناعات التجارة والصقتصاد الوطين وهو ما استوجبه قرار وزير اإل. ةالت
نتوجات اخلاضعة للمراقبة واملتعلّق بضبط قائمات امل 1994أوت  30املؤرخ يف 

  .الفنية عند التوريد والتصدير كما متّ تنقيحه وإمتامه بالقرارات الالّحقة له
منتجات  ال ميكن استبدالانطالقا من تلك التفرقة، خلص الس إىل أنه و

ضرورة أنّ األوىل  مبنتجات مواد التجميلالوقاية من الشمس أو معاجلة البشرة 
تسويق يتم ات وتعديدلياجللدة طبيب ةمتنح على أساس وصف أدوية جتميلها بالص 

ومن مثّة فهناك اختالف  املواد شبه الصيدليةأو نصائح الصيديل وتنضوي حتت 
حاجيات املستهلك  ومن حيثوزيع تالمسالك  بين بني املنتجني من حيث

  . من استهالكهمانتظاراته إو
توزيع أدوية التجميل وبعد أن استقر له حصر السوق املرجعية يف 

صة للوقاية من الشلس إىل تناول خصائصهامس وعالج البشرةاملخصا مر ، .  
املوزعني باجلملة احملليني  فيها ينبع منالعرض فذكر ضمن هذا اإلطار أنّ 

العاملية مبقتضى  تاجالذين يقومون بتوريد هذه املنتجات من قبل شركات اإلن
وخبصوص املوردين،  .من قبل املنتجني احمللينييقومون باقتنائها عقود توزيع أو 

ترويج عالمة واحدة بالسوق الوطنية أو على  يقتصرون أشار الس إىل أنهم
   .األجنيب صنععددة تابعة إىل نفس املعالمات متترويج 

ية ألدوية التجميل املخصصة للوقاية كما أضاف الس أنّ السوق التونس
من الشمس ومحاية البشرة تتميز بتوفّر أهم العالمات العاملية، وبوجود عدة 

وبين  .بالسوق التونسيةالعالمات مؤسسات تونسية تقوم بتوريد وتوزيع هذه 
الشمس  أنّ أهم العالمات املوردة من أدوية التجميل املخصصة للوقاية من
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التجميل  وعالج البشرة حتتلّ نسبا متفاوتة مقارنة بالواردات اجلملية ألدوية
  . املخصصة للوقاية من الشمس وعالج البشرة، وقدم جدوال بيانيا لذلك

. ر بالسوق التونسية.ف.خمابر سمن هنا مر الس إىل تفحص موقع و
اليت كانت املدعية توزعها " ر.ف.س"فذكر أنها متلك عالمة وحيدة وهي عالمة 

كما أشار إىل أمهّية تصاعد نصيب خمابر .قبل قطع العالقة التجارية معها
التجميل املخصصة للوقاية من  من الواردات اجلملية من أدوية "ر.ف.س"

 %25.38إىل  2006سنة  %17.59الشمس وعالج البشرة واليت قفزت من 
األمر الذي جعلها حتتلّ بذلك املرتبة   2007وىل لسنة بالنسبة لألشهر التسع األ
  .األوىل يف السوق املرجعية

  :بالنسبة للممارسات املثارة
بعد بيان حقيقة موقع املدعى عليها من السوق املرجعية، تناول الس   

من  5 الفصلواستعرض لذلك أحكام . مآخذ املدعية من زاوية قانون املنافسة
اإلستغالل املفرط لوضعية تبعية مينع "أنه  الذي ينص علىقانون املنافسة واألسعار 

يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين ممن ال تتوفّر هلم حلول بديلة قتصادية إ
ميكن أن تتمثّل حاالت اإلستغالل املفرط و. للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات

متناع عن البيع أو الشراء أو يف اإلقتصادية خاصة إتبعية لوضعية هيمنة أو حالة 
تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض 
شروط متييزية أو قطع العالقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض 

  ".اخلضوع إىل شروط جتارية جمحفة
املذكورة وضعية ال منالتثبت  وألنّ عمله جرى باطّراد على اعتبار أنّ

يقتضي النظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعية اإلقتصادية 
واإلفراط فيها، فقد كان لزاما على الس أن يتمعن يف كلّ عنصر منهما على 

  .حدة



2009الكتاب األول 

134

مجلس 
المنافسة

لذي فبالنسبة لثبوت حالة التبعية اإلقتصادية، رجع الس إىل التعريف ا -
تتشكّل من حتالف عناصر ينشأ كان قد قدمه هلا يف قراراته السابقة، والقائل بأنها 

عن اجتماعها وضع مؤسسة يف حالة يصعب فيها عليها التخلّص من تأثري املزود 
على نشاطها وما جتنيه من أرباح وتتمثّل هذه العناصر يف شهرة عالمة املزود 

أثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزع وحجم نصيبها يف السوق ومدى ت
أو املؤسسة احلريفة واستعصاء التزود مبواد أو خدمات مشاة من أي جهة 

  . على أن ال يكون مرد ذلك سلوك املؤسسة نفسها أو سياستها التجارية أخرى
اصر التبعية وبتطبيق تلك املعايري على وضعية احلال، أقر الس بأنّ كافّة عن

فمن جهة، عكفت املؤسسة الوطنية . اإلقتصادية متوفّرة يف عالقة طريف النزاع
املدعية دون إنقطاع وملدة طويلة دامت زهاء عشر سنوات على توزيع عالمة 

ر بالسوق التونسية لدرجة أنّ نشاطها ومسعتها اقترنتا بشهرة تلك .ف.س
من السوق التونسية ألدوية  "ر.ف.س"كما أنّ نصيب شركة . العالمة

مستحضرات الوقاية من الشمس ومستحضرات عالج البشرة قد بلغ نسبة 
بالنسبة للتسعة أشهر األوىل  %25.38وقفز إىل مستوى  2006سنة  17.59%
وعالوة على . مما أهلها إىل احتالل املرتبة األوىل يف هذه السوق 2007لسنة 

ر يف رقم معامالت املدعية كان يساوي مائة .ف.سذلك فإنّ نصيب خمابر 
باملائة خالل فترة التعامل املستقر بينهما، كما أنه مل يثبت من ملف القضية أنّ 

د بتلك املوادة كانت متتلك حالّ مضاهيا أو بديال للتزوسة الوطنية . املؤسخاص
عالج البشرة وأنّ سوق أدوية مستحضرات الوقاية من الشمس ومستحضرات 

تتميز بكوا سوقا مغلقة إذ يصعب على موزع يف حال قطع العالقة التجارية 
مع مزود اللّجوء إىل مزود آخر بصفة آلية ضرورة أنّ املنتجني يف هذا القطاع 

  .يعمدون عادة إىل التعامل مع موزع وحيد يف نطاق عقود متثيل حصري
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وضعية التبعية اإلقتصادية فقد كان أما خبصوص اإلفراط يف استغالل  -
ر .ف.يقتضي من الس للوقوف عليه البحث يف أسباب قطع خمابر س

العالقات التجارية اليت تربطها باملدعية بغاية النظر يف ما إذا كانت أسبابا 
  .موضوعية أو تعسفية غري مربرة

تعامل طريف وضمن هذا السياق توقّف الس عند ثالث مراحل يف 
 ،احلصري جاريمثيل التيف ضلّ عقد الت عامل املستقرزاع، وهي مرحلة التالن
ومرحلة تصفية التعامل التجاري بني الطّرفني واليت متّ جتسيدها يف تعامل انتقايلّ 

  .مدته ستة أشهر واملرحلة املوالية إليقاف التعامل مع املدعية
- عامل املستقرزاع مرحلة التبني طريف الن:  

مل ختل هذه املرحلة من مظاهر اإلجحاف حبقوق املدعية وفرض الشروط 
وهو ما وقف عنده الس من خالل متعنه يف عقد اإلمتياز . القاسية عليها

احلصري الذي كان يربط املدعية باملدعى عليها طيلة عشر سنوات، حيث تبين 
األسعار ومسلك التوزيع واإللتزام بإرسال له إحتواءه على بنود جمحفة كتحديد 

تقارير دورية عن وضعية السوق وبتحمل أعباء السياسة اإلشهارية واإلمتناع 
عن توزيع منتجات منافسة كما هو مبين باجلدول التايل والذي ضمنه الس 

  :  يف قراره
  )تيازعقد ام( 2007مارس  17أهم بنود العقد املتعامل ا إىل حدود 

  .ر بصفة حصرية بواسطة زائرين طبيني.ف.ر امتيازا للمدعية السترياد وتوزيع وإشهار منتجات س.ف.أسندت خمابر س
  ر يف تونس .ف.املدعية هي املوزع الوحيد ملخابر س

   مسبقر إالّ بترخيص كتايب.ف.التزام املدعية بأن ال توزع أو تقوم بإشهار منتجات منافسة ملنتجات خمابر س
  .ر.ف.تقوم املدعية بتحمل أعباء السياسة اإلشهارية ملنتجات خمابر س

  إرسال تقارير دورية حول وضعية السوق وذلك دون مقابل مادي
  .وحدة من املنتجات بالنسبة إىل كلّ قطاع شهريا خالل السنة األوىل من العقد 4000بلوغ حد أدىن لبيع 

  عن طريق الصيادلة املوزعني باجلملة والصيدليات يتم التوزيع بصفة حصرية
  :حيدد سعر البيع للعموم على أساس هوامش ربح املتدخلني اآليت ذكرهم

  للمدعية % 35*
  للموزعني باجلملة%  15* 
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   . للصيادلة مع إضافة األداء على القيمة املضافة%  50* 
وحتتسب هذه اآلجال انطالقا من تاريخ تأكيد الطلبية إىل حدود استكمال إجراءات  شهراألجل األقصى لتلبية الطلبية هو 

  . الشحن لدى الناقل
  يوما انطالقا من فتح اإلعتماد البنكي 90: طريقة اخلالص

Remise documentaire avec effet payable à 90 jours et avalisé par la banque tunisienne
  .ابلة للتجديد بصفة ضمنيةسنوات ق 5مدة العقد 

  .ينجر عن قطع العالقة بني الطّرفني استرجاع املخزون من املنتوجات باعتماد مثن البيع
ميكن فسخ العقد يف كلّ وقت عند اإلخالل بأحد بنود العقد أو عند انتهاء مدة العقد احملددة خبمس سنوات وذلك مبقتضى 

  . كتب قبل ثالثة أشهر من انقضاء املدة

  :تعامل طريف النزاع خالل املرحلة االنتقالية -
دعية بقطع ذكر الس أنّ املدعى عليها ويف متام العشر سنوات أنذرت امل

عالقاا التجارية حبجة تغيري استراتيجيتها التجارية، وعرضت عليها يف نفس 
الوقت عقد توزيع مشابه للعقد احلصري مدته ستة أشهر مع تغيريات جذرية 
خاصة فيما يتعلّق بطريقة الدفع واحلد األدىن من املبيعات كما هو مبين باجلدول 

متّ إلزام املدعية بعدم املطالبة بأي تعويض عن قطع العالقة  ويف املقابل. التايل
  .التجارية

  )عقد توزيع(أهم بنود العقد اجلديدة 
  2007جانفي  24املمضى بتاريخ 

  .ر.ف.ر احلق للمدعية السترياد وتوزيع وإشهار منتجات س.ف.تعطي خمابر س
  ر.ف.تبقى املدعية املوزع الوحيد لشركة س

  ر .ف.حذف إلتزام املدعية باإلقتصار على توزيع منتوجات س
  .ر.ف.تقوم املدعية بتحمل أعباء السياسة اإلشهارية ملنتجات خمابر س

  إرسال تقارير دورية حول وضعية السوق وذلك دون مقابل مادي
  . وحدة من املنتجات 122.000بلوغ مبيعات خالل مدة العقد قرابة 

 اتيتمعني باجلملة والصيدلييادلة املوزوزيع بصفة حصرية عن طريق الصالت  
  . ذكر العقد هوامش الربح لفائدة كلّ من املدعية واملوزعني باجلملة والصيادلة دون حتديدها

كمال وحتتسب هذه اآلجال انطالقا من تاريخ تأكيد الطلبية إىل حدود است شهراألجل األقصى لتلبية الطلبية هو 
  .إجراءات الشحن لدى الناقل

يف  % 1يوما إنطالقا من فتح إعتماد بنكي غري قابل للرجوع مع خصم بقيمة     120: طريقة اإلستخالص
  .يوما 90صورة الدفع يف أجل 

  .2007سبتمرب  30يوم وغري قابل للتجديد عند انتهائه يف  12أشهر و 6مدة العقد 
  .الطّرفني استرجاع املخزون من املنتوجات باعتماد مثن البيعينجر عن قطع العالقة بني 

  .2007سبتمرب 30ميكن فسخ العقد يف كلّ وقت عند اإلخالل بأحد بنود العقد أو عند انتهاء مدة العقد يف 
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  :املرحلة املوالية لقطع العالقة التجارية بني طريف النزاع -
بتكوين شركة أطلقت عليها إسم أشار الس إىل أنّ املدعى عليها قامت 

تونس إالّ أنها مل تتمكّن من ممارسة نشاط املدعية بسبب عدم متكّنها  "ر.ف.س"
من احلصول على بطاقة تاجر أجنيب، ولتدارك ذلك األمر، إقترحت املدعى عليها 

 "S.V.R"على مسؤول سابق لدى املدعية تكوين شركة دف توزيع منتوجات 
  .بدال من الشركة املدعية

واستشف الس من ذلك أنّ املدعى عليها وضعت استراتيجية حمكومة 
لوضع حد لتعاملها مع املدعية دف إستبداهلا بالشركة اجلديدة، وهو أمر تأيد 
بشواهد ومؤشرات ال لبس فيها تقطع بأنّ املدعى عليها اتخذت قرارها منذ مدة 

  . التجارية اليت كانت تربطها باملدعية دون أي سبب قانوينّبقطع العالقة 

ومن أهم العناصر اليت بىن عليها الس خالصة موقفه املذكور، ميكن 
  :اإلشارة إىل ما يلي

أنه ثابت من امللف ومن مالبسات القضية أنّ قرار املدعى عليها شركة  -
قصرية بعد انتهاء مدة الفترة الثّانية من ر مواصلة التعاون مع املدعية  لفترة .ف.س

العقد احلصري كان اهلدف منه متكني الشركة اجلديدة اليت هي على ملك 
  .املوظّف السابق لدى املدعية من مواصلة نشاطها

أنّ املدعى عليها مل تغير استراتيجيتها التجارية واقتصرت على حماولة  -
مستعملة يف  "ر.ف.س"ا املدعية للتعريف بعالمة اإلستفادة من اجلهود اليت بذلته

  .ذلك أغلب األعوان الذين كانوا يعملون لدى هذه األخرية
أنه ثابت كذلك من وثائق امللف أنّ مجيع حرفاء املدعى عليها والذين  -

استثمرت يف ضمهم إىل دائرة املتعاملني معها أصبحوا يتزودون عند املوزع 
  .ر.ف.اجلديد ملنتوجات س



2009الكتاب األول 

138

مجلس 
المنافسة

وانطالقا من مجلة تلك القرائن املتظافرة، أقر الس بأنّ ما أقدمت عليه 
يعد إفراطا يف استغالل وضعية تبعية إقتصادية،  "ر.ف.س"املدعى عليها شركة 

وقرر بناء عليه تسليط عقوبة مالية عليها قدرها مخسون ألف دينار مع توجيه 
ذكورة وإلزامها بنشر منطوق القرار على األمر هلا بالكف عن املمارسات امل

   .نفقتها بصحيفتني يوميتني

  :61124يف القضية عدد  2009ديسمرب 31القرار الصادر بتاريخ 
كان منطلق هذه القضية أيضا قرار صادر عن الدائرة القضائية األوىل 

يف ممارسات بتعهد جملس املنافسة تلقائيا بالنظر يقضي  2006أكتوبر  12بتاريخ 
ومبقتضى ذلك . خملّة باملنافسة يف سوق توزيع احملروقات عرب حمطّات اخلدمات

القرار تولّى الس التحقيق يف سلوك شركات توزيع احملروقات مع وكالء 
حمطّات توزيع احملروقات اليت تتعامل معها وذلك من خالل تفحص جممل العقود 

ع الشركات العاملة بالسوق التونسية كما مشل التحقيق مجي. املربمة للغرض
" تونسليبيا أويل"وشركة  "عجيل"ة لتوزيع البترول ركة الوطنيلشيف  اواملتمثّلة
 ."ستار أويل"وشركة " طوطال تونس"وشركة " شال تونس"وشركة 

وألنّ النظر يف هذه القضية رهني باإلحاطة بسوق من نوع خاص هلا 
ويتطلّب دراسة العقود اليت تربمها كلّ شركة على حدة تشعباا وخصوصياا 

مع شبكة وكالئها مع األخذ بعني االعتبار للمراجع املعتمدة للغرض، فإنّ الس 
وتعلّق تلك النواحي . خاض بإسهاب يف نواحي ثالثة الزمة حلسن إرساء نظره

جعية باإلطار العام لسوق منتجات النفط وخصائصها وبتحديد السوق املر
وضوابطها قبل النظر يف املمارسات املثارة يف حق كلّ واحدة من شركات النفط 

  .اخلمسة ذات التواجد بالسوق الوطنية
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  :اإلطار العام لسوق منتوجات النفط
فط وتصديرها نتعاطي نشاط توريد منتوجات الانطلق الس من اإلشارة إىل أنّ  

ي ف بالطاقة والتوزير املكلّللقة إىل املوافقة املسبخيضع وتكريرها وخزا وتوزيعها 
مبنتوجات  كما بين املقصود. ة للمحروقاتجنة اإلستشاريمتنح بعد أخذ رأي اللّ

ة املستعملة كوقود فط السائلة أو الغازيمنتوجات النمن خالل إرجاعها إىل النفط 
 رفيعالبرتين وال ين دون رصاصبرتوال غاز البترول املسيلتشمل ، واليت أو حمروقات

أشار النفط  مشتقّاتإنتاج وخبصوص . زيت الغازإىل جانب عاديالبرتين وال
 ه يتملس إىل أناثناء التصفية أ ، حيث يقعفط اخلام يف املصفاةبواسطة تكرير الن

 الذي يقوم على التقطري التجزيئيات املكونة للبترول عن طريق اوييفصل الكيم
نات النلد عنها فيما ما بعد تالغازات اليت  فط اخلام إىل مجلة منفصل خمتلف مكوتو

دة كتلك املشارمنتوجات نفطيإليها أعاله ة  متعد.  
وق ة للبيع بالسفط املعدمواصفات منتوجات الن كما بين الس أنّ

ف ف باملواصفات بناء على رأي الوزير املكلّاملكلّبقرار من الوزيرتضبط ة الداخلي
عني دين واملوزدين واملتزواملورورين على املكر جبر يووأنّ القرار املذكو بالطاقة

قبل العرض للبيع القيام بعمليمطابقتها  ومن مةت من جودة املواد املسلّات التثب
    .للغرضلني ؤهاملفني ولّاحمل عوانمع خضوعهم اىل رقابة األ للمواصفات املذكورة

من قبل النفط إنتاج يتم حملّيا وبالنسبة لتزويد السوق الوطنية، بين الس أنه    
ستري " التكريرة لصناعات الشركة التونسي"  إإثر  1961سنة ستاليت تأسفاقية ت

مع االيطايل للبترول ةشراكة بني احلكومة التونسيسنة  منذاليت أصبحت و، وا
1975 ة عهدتشركة وطني ة توفري كلّإليها مهم املواد البتروليمن  ةة للبالد التونسي

ات البالد ة لتغطية كامل حاجياحملروقات واملواد البترولي توريد كلّخالل اإلنتاج و
  .من احملروقات
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كما وقف الس عند أمهية نسبة توريد املنتوجات النفطية  مقارنة باإلنتاج 
إىل موفّى جوان  2005يد خالل الفترة املمتدة من سنة احمللّي،إذ بلغ معدل التور

ونظرا ألمهية الواردات من منتوجات النفط  مبينا أنه،  54,35%نسبة 2008
فع الرب واإلرتفاع املتواصل لألسعار العاملية هلذه املواد، بادرت احلكومة التونسية 

إىل جانب املوافقة على إجناز  نقيب عن احملروقاتالتويف عدد رخص البحث 
ستضاف إىل و التي ا ألف برميل يومي 120 ـبها تقدر طاقتمصفاة الصخرية اليت 

  .مصفاة برترت القدمية اليت تعتمد أساساً على النفط اخلام احمللي
وخبصوص أسعار هذه املواد للعموم ، أوضح الس أنها مدعمة من الدولـة     

يضبط بقرار مشترك من الوزير املكلّف بالطّاقـة والـوزير    وأنّ مستواها األقصى
أسعار احملروقات مبختلف أصنافها خالل املكلّف بالتجارة، ملمحا إىل ما شهدته 

يف األسـواق  رتفاع متواصـل  من إ 2008إىل سنة  2006الفترة املمتدة من سنة 
  . 33,95% يقدر ب معدالالعاملية بلغ 

ةالسوق املرجعي:
 نطلق الس لتعريف السوق املرجعية املعنية بقضية احلال من منطوقإ     

واملتعلّق  1991ة جويلي 1خ يفاملؤر 1991لسنة  45من القانون عدد  2الفصل 
األشخاص الطبيعيون : " الذي عرف املوزعني على أنهم مبنتوجات النفط

واستخلص من  ".املؤهلون لبيع منتوجات النفط باجلملة وبالتفصيل نواملعنويو
ذلك أنّ قطاع توزيع منتوجات النفط عرب حمطّات اخلدمات،  يتضمن سوقني 

سوق التوزيع بالتفصيل ملنتوجات النفط عرب مرجعيتني تتمثّالن يف كلّ من 
منتوجات النفط حمطّات اخلدمات بإعتبار أنّ حرفائها من العموم، يف حني متثلّ 

املوزعة من قبل شركات توزيع احملروقات على وكالء حمطّات اخلدمات سوق 
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اخلدمات بإعتبار أنّ حرفاءها من  تالتوزيع باجلملة ملنتوجات النفط عرب حمطّا
  . املهنيين كما ميكن تسميتها أيضا بسوق تزويد حمطّات اخلدمات مبنتوجات النفط

املتمثّلني يف كلّ من  (لتعاقدية يف قضية احلال وبإعتبار أنّ طريف العالقة ا
ينتميان إىل سوقني  )شركات توزيع احملروقات وأصحاب حمطّات اخلدمات

مرجعيتني خمتلفتني، فإنه كان لزاما على الس أن خيوض يف خصائص كلّ من 
  :السوقيني املرجعيتني

  :سوق التوزيع باجلملة ملنتوجات النفط
أشار الس إىل احلاجز  :عند الدخول إىل السوق من حيث احلواجز* 

اإلداري املتمثّل يف ضرورة احلصول على ترخيص مسبق ملزاولة النشاط طبقا ملا 
املتعلّق مبنتوجات النفط  1991لسنة  45من القانون عدد  3جاء بأحكام الفصل 
يرها خيضع تعاطي نشاط توريد منتوجات النفط وتصد: " الذي نص على أنه 
إىل املوافقة املسبقة من طرف الوزير املكلف بالطاقة  توزيعهاوتكريرها وخزا و

  ".واليت متنح بعد أخذ رأي اللّجنة اإلستشارية للمحروقات
ينبع العرض داخل هذه السوق من قبل  :والطّلب من حيث العرض *

مات فقط على حمطّات اخلدشركات توزيع منتوجات النفط اليت يقتصر عرضها 
الطلب املهين من وكالء حمطّات اخلدمات ويهم  يف حني ينبع.الراجعة هلا بالنظر

هذا الطلب املنتوجات املوزعة فقط من  قبل الشركة املالكة لألصل التجاري 
  .حملطّة اخلدمات

عدد الس املؤسسات الناشطة بالسوق : من حيث أمهية عدد املتدخلني*
" عجيل"الوطنية مبينا أنها تشمل إىل جانب الشركة الوطنية لتوزيع البترول 

وثالث شركات أجنبية تتمثلّ " ستارأويل"شركة تونسية خاصة تتمثّل يف شركة 
ليبيا أويل " وشركة " نسشال تو"وشركة " طوطال تونس"يف كلّ من شركة 
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وخبصوص الشركات األجنبية الناشطة بالسوق الوطنية لتوزيع احملروقات  ".تونس
باجلملة، بين الس أنها عبارة عن فروع  امع شركات عاملية متكنت من 
التوسع ومن فرض سياسة جتارية موحدة يف العديد من األسواق اخلارجية من 

ى نفس العالمة التجارية وعلى أسلوب تسويقي موحد يف ذلك حمافظتها عل
كما أشار إىل ما تتمتع به تلك الشركات  .خمتلف األسواق األجنبية  املنتصبة ا

من قوة مالية وتفاوضية مبقتضى تواجدها يف أسواق مرجعية خمتلفة مثل سوق 
بحري و سوق توزيع الطّريان وسوق احملروقات اخلاصة بوسائل النقل ال نكريوزا
وذلك عالوة على اإلمكانية املتاحة هلا لتسيري حمطّات اخلدمات الراجعة . الزيوت

م وبصفة مطلقة ميكنها من التحكّ الذي إندماج عموديهلا بنفسها، وفق نظام 
فطيف كامل حلقات توزيع منتوجات الن.   

متعن الس يف رقم املعامالت احملقّق  من  :من حيث حصص السوق*      
واستخرج منه احلصة  ات اخلدماتفط عرب حمطّشركات توزيع منتوجات الن قبل

وأتاح ذلك للمجلس أن خيرج بعدد من . الراجعة إىل كلّ واحدة منها
اإلستنتاجات، حيث الحظ أنّ سوق توزيع منتوجات النفط  باجلملة عرب حمطّات 

نظرا لتقارب حصص سوق أغلب الشركات  سوقا تنافسية تعترب اخلدمات
  . الناشطة فيها

  : عرب حمطّات اخلدمات  )بالتفصيل(سوق توزيع احملروقات للعموم    
ذكر الس أنّ سوق توزيع احملروقات للعموم عرب حمطّات اخلدمات تتميز       

  :باخلصائص التالية

تتمثّل أهم هذه احلواجز يف  :السوقمن حيث احلواجز عند الدخول إىل *
أنّ ممارسة نشاط توزيع منتوجات النفط بالتفصيل يكون عرب حمطّات اخلدمات 
الراجعة بالنظر إىل شركات توزيع احملروقات وال ميكن أن يكون بتاتا يف أي 
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وعالوة على ذلك يتعين على الراغب يف ممارسة .  شكل آخر من أشكال التجارة
منتوجات النفط عرب حمطّات اخلدمات احلصول على ترخيص يف نشاط توزيع 

ذلك من الوايل املختص ترابيا بإعتبار أنّ حمطّة التزويد  مصنفة ضمن املؤسسات 
  .اخلطرة واملخلّة بالصحة واملزعجة 

ينبع العرض من قبل وكالء حمطّات : والطّلب  من حيث العرض* 
. عددة واملتواجدة مبختلف واليات اجلمهوريةاخلدمات احلاملة لعالمات جتارية مت

  .وينبع الطلب من قبل أصحاب السيارات
 700يتجاوز عدد أصحاب حمطّات اخلدمات  :من حيث أمهية املتدخلني* 

ناشطا وهم يف الغالب ذوات طبيعية تتدخل يف هذه السوق  بصفة تاجر وال 
 عون بأية يتمتة تفاوضيمنتوجات النفط شركات توزيع إزاءقو.   

كما تتوزع حمطّات خدمات شركات توزيع احملروقات احلاملة لعالمات 
جتارية وطنية وأجنبية على كامل تراب اجلمهورية التونسية، إذ يبلغ العدد اجلملي 

حيث حتتل شركة ليبيا أويل املرتبة األوىل من حيث  ،ةحمطّ 819هلذه احملطّات 
من حمطّات اخلدمات املوزعة بالسوق  %26عدد احملطّات الراجعة هلا، إذ تستغل 

من عدد حمطّات  24%الوطنية وتأيت يف املرتبة الثانية شركة عجيل اليت تستغل 
والرابعة إىل كلّ من اخلدمات املوزعة بالسوق الوطنية بينما تعود املرتبة الثالثة 

، أما املرتبة األخرية فتعود إىل شركة %19و %20شركيت شال وطوطال بنسبة 
  .%12ستارأويل بنسبة 

وضمن هذا اإلطار أوضح الس أنّ إستغالل شركات توزيع احملروقات      
لعدد هام من حمطّات اخلدمات ال يعين بالضرورة إمتالكها لنصيب هام من سوق 

روقات، ذلك أنّ عامل مبيعات الشركة من منتوجات النفط إىل حمطّات توزيع احمل
  .اخلدمات يلعب دورا هاما يف حتديد أمهية احلصة السوقية
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الس أنّ ذكر : الراجع إىل باعة التفصيلمن حيث  هامش الربح  *
د من قبل الدفط حمدفصيل ملنتوجات النوزيع بالتبح يف مرحلة التولة هامش الر

مليمات بالنسبة ملختلف منتوجات النفط  3مبعدل  2008تطور خالل سنة  وأنه
من قبل هوامش الربح  كما أضاف الس أنّ حتديد .املشار إليها باجلدول أعاله

جعل املنافسة بني حمطّات اخلدمات  متمحورة باألساس حول يف الدولة يساهم 
  .جودة اخلدمة املقدمة للحرفاء

اعترب الس أنّ : من حيث شروط تسيري حمطّة توزيع احملروقات*     
حساسية املنتوجات املروجة ذه احملطّات و مدى مسامهة هذا القطاع يف تنشيط 
الدورة اإلقتصادية جعال املشرع يتدخل لضبط شروط تسيري هذه احملطّات 

جويلية  1 يف املؤرخ 1991لسنة  45من القانون عدد  20مبقتضى أحكام الفصل 
وطبقا لذلك الفصل يقع توزيع احملروقات . واملتعلّق مبنتوجات النفط 1991

  :بطريقتني
- مباشرة أوعني من طرف املوز  ف بصفة غري مباشرة عن طريق شركات تصـر

  . ارةالسيات اخلدمات املوجودة على الطريق تعىن بتسيري حمطّ
طبقا على وجه الكراء و ذلك  من طرف وكيل حراس شروط يضـبط  لكر

.اقةف بالطّومصادق عليه من الوزير املكلّ حقوق والتزامات الطرفني
كما أورد على ذلك الس  رمسا بيانيا يتعلّق باهليكلة العامة للسـوق الوطنيـة   

  :لتوزيع منتوجات النفط  يف مرحلة التفصيل
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  :التحليل القانوين للممارسات املثارة

عالوة على حتديد السوق املرجعية وخصائصها، كان الس حباجة إىل 
تفكيك العالقة التجارية الرابطة بني شركات توزيع البترول وأصحاب حمطّات 
اخلدمات، وذلك بغاية الوقوف عند األشكال املمكنة للتعاقد بني الطّرفني وأثر 

  . قة بينهماكلّ صيغة تعاقدية يتم اختيارها على توازن العال
العالقة التجارية الرابطة بني كلّ من  وضمن هذا اإلطار أقر الس أنّ

صنفني شركات توزيع احملروقات وأصحاب حمطّات اخلدمات تتجسد واقعا يف 
ملكية أو عدم  من حيث من عقود الوكالة احلرة، وأنّ الصنفني املذكورين يتباينان

للعقار املقامة عليه حمطّة اخلدمات وكذلك من ية شركة توزيع احملروقات ملك
  . حيث طول املدة التعاقدية

  :عقد الوكالة احلرة  من لاألونف الص*
أغلب أنواع العقود الرابطة بني الطرفني علـى املسـتوى    وتندرج ضمنه     

ملكية العقـار اخلاصـة   يتميز هذا الصنف من عقود الوكالة احلرة بأنّ  .الواقعي
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بكون الفترة التعاقدية حددت بسنتني  و اخلدمات تعود إىل شركة التوزيع مبحطّة
  . قابلة للتجديد

احلر إىل الوكيل  وجه الكراءومبقتضى هذا العقد تسلّم الشركة على     
املعدات والوسائل التابعة لألصل التجاري واملتعلّق ببيع احملروقات من وقود 

متع الوكيل بتسيري األصل التجاري حملطّة ويت. وزيوت ومواد تشحيم وغريها
اخلدمات الراجعة بامللكية للشركة البترولية وفقا ملقتضيات العقد وتبعا لذلك فهو 

كلّ نتائج هذا التصرف دون املطالبة مبلكية األصل  ويتحملاملتصرف يف احملطّة 
جاريالت.   
عقد بائع وف بتسمية الصنف الثّاين من عقد الوكالة احلرة و املعر*     

  :تفصيل وحيد
وزيع و إنما تعود ة العقار إىل شركة التال تعود فيه ملكيوهو العقد الذّي     

تكون أطول إذ يبلغ ة التعاقدي ةاملدلى أنّ  فضال ع وكيل احملطّةإىل هذه امللكية 
  .  سنوات 10معدل مدة هذا الصنف الثاين من عقد الوكالة احلرة  

ويتبين واقعيا أنّ هذا النوع من العقود ميثلّ نسبة ضئيلة من العقود املنظّمة للعالقة 
: بني الطرفني وال يقتصر هذا العقد على جمرد عقد وكالة حرة وإنما على وثيقتني

عقد الكراء ويتم  مبقتضاه إكتراء الشركة للعقار املتمثّل يف قطعة أرض تقيم عليها 
عمال حمطّة اخلدمات حتت عالمتها، والعقد التكميلي الذي تقوم أصال جتاريا إلست

برامه مع صاحب العقار حىت يتسنى هلا تركيب أجهزة شركة توزيع احملروقات بإ
  .ومعدات لغاية إستعماهلا باحملطّة

بقـدر مـا   وخبصوص كافّة أصناف عقود الوكالة احلرة، أقر الس أنها 
مثل إسـتخدام العالمـة التجاريـة    ت من املزايا توفّره ألصحاب حمطّات اخلدما

اإلستفادة من التجربة التجارية للشركة صاحبة العالمة واحلق  يف تلقّي املعونـة  و
الفنية ومواكبة التطورات ، إالّ أنها تضع يف ذات الوقت على عاتق الوكيل مجلة 
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بإستغالل أصل جتـاري  املتعلّق  روطبكراس الشمن اإللتزامات متّ التنصيص عليها 
فط واملصادق عليه من قبل حملطّات اخلدمات على ملك شركة توزيع منتوجات الن

  .2000جانفي  25وزير الطاقّة يف 

وبعد استعراض أهم تلك اإللتزامات، استخلص الس أنّ عقد الوكالـة  
تلك املتعلّقـة بشـرط التـزود    مثل التضييقات العمودية  احلرة يتضمن مجلة من

أصـحاب    وهو ما دعاه إىل التساؤل عما إذا كاناحلصري وشرط عدم املنافسة 
  .يف وضعية تبعية إقتصاديةيوجدون حمطّات اخلدمات 

التأكد مـن  كان يقتضي من الس أنّ التثبت من توفر تلك الوضعية  غري   
مثلمـا إسـتقر    لوضعية تبعية إقتصادية توفر مجلة من العناصر املتضافرة واملكونة

وبتطبيق تلك املعايري على العقود الرابطة بني شركات توزيـع  . ئهفقه قضا عليها 
منتوجات النفط وأصحاب حمطّات اخلدمات استخلص أنّ كافة عناصر التبعيـة  

يتعلّـق بشـهرة العالمـات    اإلقتصادية متوفّرة يف إطار وضعية احلال سواء فيما 
جارية لشركات توزيع منتوجات النفط وحصة كلّ واحدة منها من السـوق  الت

املرجعية اليت تبقى هامة وإن كانت متقاربة إىل جانب أمهّية رقم املعامالت احملقّق 
من الوكيل احلر مع الشركة اليت يتعامل معها فضال عن إنعدام احللـول البديلـة   

نشاط التجاري للوكيل احلر يف إرتبـاط  ال لتوزيع احملروقات بالتفصيل باعتبار أنّ
سواء كان ذلك من ناحية التزويد أو من ناحية صاحب األصل التجاري  كلّي مع

ليست وليدة اختيـار إرادي و ال ميكـن    وأنّ تلك الوضعية، السياسة التجارية
  . إعتبارها أيضا مثرة لسياسة جتارية خاصة بأصحاب حمطّات اخلدمات

وعلى هذا املستوى ذكّر الس بأنّ حالة التبعية اإلقتصادية وإن ثبتت ال 
من قانون املنافسة  5تشكلّ يف حد ذاا ممارسة خملّة باملنافسة على معىن الفصل 

واألسعار ما مل يثبت وجود إستغالل مفرط هلذه الوضعية من قبل املدعى عليها 
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كان يقتضي منه دراسة العقود املعمول  وهو ما. شركات توزيع منتوجات النفط
حتليل مظاهر اإلفراط يف خمتلف املراحل ا من قبل الشركات املدعى عليها و

التعاقدية الرابطة بني طريف العقد من مرحلة الدخول واإلنتماء لشبكة التوزيع إىل 
بتفيذ اإللتزامات  مرحلة إنتهاء العالقة التعاقدية وجتديد العقد مرورا بالبنود املتعلّقة

  .بني الطرفني
وبعد دراسة العقود املربمة من كلّ شركة من الشركات املدعى عليها على 
حدة والتمعن يف بنودها وما حتمله من أثر اختالل العالقة بني تلك األطراف 

عاقدية املنتهجة ياسة التأنّ السووكالء حمطّات النفط اليت تتعامل معها أقر الس ب
ّ م تعكس وستارأويل طوطال و شال و عجيلوأويل ليبيا  اتشركن قبل

اليت يوجد  اإلستغالل املفرط من قبل هذه الشركات لوضعية التبعية اإلقتصادية
  :وذلك كاآليت التابعني لشبكاا ات اخلدماتفيها أصحاب حمطّ

ة التبعية يربز هذا اإلستغالل املفرط لوضعي :"أويل ليبيا"فيما يتعلّق بشركة  -
اإلقتصادية اليت يوجد فيها أصحاب حمطات اخلدمات التابعني لشبكتها خاصة يف 

:البنود التعاقدية التالية
البنود املتعلّقة بشروط البيع- 
البنود املتعلّقة بتحديد الكميات السنوية الدنيا- 
البنود املتعلّقة مبراجعة معلوم الكراء- 
والصيانة واإلصالحالبنود املتعلّقة بالتجهيزات - 
البنود املتعلّقة بالتكوين- 
البنود املتعلّقة بالضمان- 
البنود املتعلّقة بغياب مسؤولية ضمان وضعية التجهيزات- 
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غياب بنود تتعلّق بالواجبات احملمولة على الشركة يف صورة ما إذا قامـت  - 
ـ  ؤولياته بفسخ العقد قبل املدة احملددة دون أن يكون الوكيل قد أخلّ مبس

.جتاه الشركة
يربز اإلستغالل املفـرط لوضـعية التبعيـة      :"طوطال"فيما يتعلّق بشركة 

اإلقتصادية اليت يوجد فيها أصحاب حمطات اخلدمات التابعين لشبكتها خاصة 
:يف البنود التعاقدية التالية

  البنود املتعلّقة بالضمان- 
البنود املتعلّقة مبدة العقد- 
   .املتعلّقة بتحديد الكميات الدنياالبنود - 

يربز اإلسـتغالل املفـرط لوضـعية التبعيـة       :"عجيل"فيما يتعلّق بشركة 
اإلقتصادية اليت يوجد فيها أصحاب حمطّات اخلدمات التابعني لشبكتها خاصة 

:يف البنود التعاقدية التالية
  البنود املتعلّقة بالضمان- 
البنود املتعلّقة مبدة العقد- 
البنود املتعلّقة بتحديد الكميات الدنيا- 
البنود املتعلّقة بتحديد معلوم الكراء واملصاريف احملمولة على كاهل الوكيل- 
البنود املتعلّقة بشرط التزود احلصري فيما يتعلّق مبنتوجات ثانوية- 
البنود املتعلّقة بعدم حتمل الشركة ألي مسؤولية يف صورة عـدم تنفيـذ   - 

يف تنفيذها يف حاالت األزماتالتأخري  الطلبيات أو
البنود املتعلّقة بتحميل املسؤولية كاملة للوكيل- 
البنود املتعلّقة بإصالح التجهيزات- 
البنود املتعلّقة مبدة تفعيل شرط عدم املنافسة بعد انتهاء العالقة التعاقدية- 
.التعاقديةالبنود املتعلّقة بعدم متتيع الوكيل حبقوقه عند إنتهاء العالقة - 
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يربز اإلستغالل املفرط لوضعية التبعية اإلقتصادية   :"شال"فيما يتعلّق بشركة 
اليت يوجد فيها أصحاب حمطّات اخلدمات التابعني لشبكتها خاصة يف البنـود  

:التعاقدية التالية
التوسع يف شرط عدم املنافسة إىل األنشطة اخلارجة عن البنود املتعلّقة ب -

  توزيع احملروقات و الزيوتأنشطة 
ات أو التأخري يف تنفيذها يف حاالت عدم تنفيذ الطلبيالبنود املتعلّقة ب -

.األزمات
عدم حتمل الشركة ألي مسؤولية فيما يتعلّق باملعدات املتعلّقة البنود املتعلّقة ب -

.مبحطّة اخلدمات
يربز اإلستغالل املفـرط لوضـعية التبعيـة     :"ستار أويل"فيما يتعلّق بشركة 

اإلقتصادية اليت يوجد فيها أصحاب حمطّات اخلدمات التابعني لشبكتها خاصة يف 
:البنود التعاقدية التالية

البنود املتعلّقة مبدة العقد- 
البنود املتعلّقة مبعلوم الكراء- 
البنود املتعلّقة بالضمان املايل- 
اجبات احملمولة على الشركة يف حال قامت بفسـخ  غياب بنود تتعلّق بالو- 

.العقد قبل املدة احملددة دون أن يكون الوكيل قد أخلّ مبسؤولياته جتاهها
غري أنّ السؤال الذي كان يتعين على الس اجلواب عليه حىت يكون 

 روط حكمه قاطعا بإدانة األطراف املشار إليها، كان خيصاس الشالضابط كر
 25املصادقة عليه من قبل وزير الطاقّة يف حلقوق والتزامات الطرفني والذّي متّت 

وما إذا كان ميكن للشّركات البترولية أن تتذرع بأحكامه ، 2000جانفي من سنة 
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تربير إفراطها يف إستغالل وضعية التبعية اإلقتصادية اليت يوجد ا أصحاب ل
ةحمطّات اخلدمات البترولي.  

غري أنّ جواب الس كان قاطعا برفض اعتبار كراس الشروط املذكور 
أنه ال يعفي الشركات البترولية من غطاء إلفراط شركات النفط حيث اعترب 

مع مقتضيات الفصل  هيف حال تعارضت أحكامبأي حال من األحوال ملؤاخذة ا
ذكور مل تتم مراجعته منذ أنّ الكراس املخاصة ومن قانون املنافسة واألسعار،  5

  .2000سنة 
الشركات املشار إليها أعاله  وبناء على كلّ ما تقدم، إنتهى الس إىل أنّ

قد أقدمت على اإلفراط يف إستغالل وضعية التبعية اإلقتصادية اليت يوجـد فيهـا   
ل فرضها لشروط تعاقديـة جمحفـة   أصحاب حمطّات اخلدمات وذلك من خال

اسة جتارية متييزية بني املتعاقدين معها دون سبب موضوعي، عالوة إنتهاجها لسيو
على القبول بالشروط احفة  بغاية إجباره لسياسة ديد للوكيلعلى إعتمادها 

وقضى من أجل ذلك . حتى ال  يتم فسخ العقد من طرف الشركة بصفة أحادية
باعتبار املمارسات املثارة ثابة يف حقّها وتوجيه أمر إليها بالكف عنها مع تسليط 

  .خطايا مالية عليها وإلزامها بنشر منطوق القرار يف صحيفتني يوميتني
  :ين من أجل تطبيق األسعار مفرطة اإلخنفاضالس يد –د 

تعهد الس ذه القضية بناء على دعوى وجهتها إليه إحدى املؤسسات 
اشطة يف قطاع تقدمي خدمات الغوص ضدادي البلدي للغوص بطربقة من  النالن

وما كانت املدعية تعيبه على النادي املذكور هو . أجل اإلخالل بقواعد املنافسة
عية وه أنا له على بعد بضع أمتار من مقر املدخرج عن جمال نشاطه فتح مقر

 نفس األصلي املتمثّل يف تقدمي اخلدمات للمنخرطني وأصبح ينافسها بتعاطي
بأسعار خملّة باملنافسة مما أحلق ا أضرارا جسيمة واألنشطة اليت اختصت ا 
لنادي البلدي للغوص نه ما كان لويف رأي املدعية فإ .وجعلها على حافة اإلفالس
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أنه خيضع لنظام اجلمعيات وأنه  أن خيوض يف نشاط جتاري تنافسي باعتباربطربقة 
يتلقى على ذلك األساس دعما ماديا هاما من عدة ذوات معنوية كالوزارات 

مل حيترم واجب الفصل بني نشاطه اجلمعيايت والنشاط ، كما أنه وبلدية طربقة
جاري الذي أصبح يتعاطاه حبيث أنه مل يعتمد نظاما حماسبيا خاصا بأنشطته الت

  .ذات الصبغة التجارية
واملالحظ أنه سبق للمجلس النظر يف نزاع بني الطّرفني من أجل ممارسات 

وقضى فيها مبقتضى قراره عدد  2004إىل  2002مشاة متّت خالل السنوات من 
بإدانة النادي البلدي املشار إليه من أجل تطبيق  2004جويلية  26بتاريخ  3152

أسعار مفرطة اإلخنفاض، علما وأنّ الس اكتفى يف ذلك القرار مببدإ اإلدانة مع 
إعفاء املدعى عليه من اخلطية بناء على تعاونه مع التحقيق وإبداء عزمه على جتاوز 

  .املخالفات املنسوبة إليه
 مندوب احلكومة بأن يضمن مبلحوظاته دفعا وقد أوعز ذلك املعطى إىل 

مأخوذا من عدم جواز النظر يف املمارسات املثارة يف قضية احلال مبقولة أنه قد 
سبق هلذا الس إدانة النادي البلدي للغوص بطربقة من أجل نفس املمارسات 

ل األمر الذي رأى مندوب احلكومة أنه حيوصلب قراره املذكور أعاله،  وهو 
  .دون الس والتعهد ا من جديد إعماال ملبدإ إتصال القضاء

وأجابه بأنّ إحترام األثر . غري أنّ الس مل جيار مندوب احلكومة يف موقفه
املترتب عن حجية األحكام السابق صدورها عن الس، وإن كان يلزم جملس 

ر املقضي به، إالّ أنّ التقيد املنافسة بإعتبار أنّ ما يصدر عنه يكتسي حجية األم
مببدإ إتصال القضاء رهني بإشتراك القضية السابق احلكم فيها وقضية احلال يف 

  .ثالثة عناصر هي وحدة األطراف ووحدة املوضوع ووحدة السبب
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غري أنّ قضية احلال وإن كانت م نفس الطّرفني الذين سبق هلما اإلختصام 
املشار إليها وتستند إىل ذات  3152ار القضية عدد لدى جملس املنافسة يف إط

ذلك أنّ القرار السابق . األسباب، إالّ أنها ال تتحد معها من حيث املوضوع
لس املنافسة كان يتعلّق مبمارسات أتاها النادي البلدي للغوص بطربقة خالل 

ضية احلال فيخص أما ما يثار يف ق. 2004جويلية 26الفترة السابقة للنطق به يف 
ممارسات متّ ارتكاا بعد ذلك التاريخ  وال شيء حيول دون التعهد ا كما أنه يف 
صورة ثبوا فإنّ تلك املمارسات تعترب من قبيل العود الذي يعترب عنصرا مربرا 
لتسليط جزاء أشد على الطّرف الذي يتمادى يف النيل من توازن السوق رغم 

  .دانةسبق تعرضه لإل
 26وانطالقا من ذلك خلص الس إىل أنه ال أثر للقرار الصادر عنه بتاريخ 

على نزاع احلال، والتفت عن الدفع املثار من  3152حتت عدد  2004جويلية 
.مندوب احلكومة

ورجوعا إىل قضية احلال، انطلق الس من دراسة السوق املرجعية املعنية   
تتعلّق بنشاط أندية الغوص السياحي والترفيهي واملتمثّل يف توفري ا، فبين أنها 

مجلة من اخلدمات املرتبطة بنشاط الغوص حتت املياه، مع كلّ ما يشمله ذلك من 
تكوين نظري وتطبيقي وتوفري للتجهيزات وإحاطة واة الغوص وإعداد الرحالت 

  .اإلستكشافية ملواقع معينة يف قاع البحر
ة الرياضات املائيى حدباعتباره إ البحري الغوصالس على  وعرج

 14,7عدد ممارسيه يف العامل يف ازدياد وأنه يبلغ حاليا حوايل  ، مبينا أنّاحلديثة
مليون شخص، وأنه يزدهر خاصة يف املناطق اليت تتسم فيها مياه البحر بالنقاوة 

 تكثر فيها الشعاب املرجانية وتتميز ويتركّز بصفة أكرب يف املناطق البحرية اليت
  .بثراء األحياء البحرية وما توفّره من مناظر خالّبة هلواة نشاط الغوص
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كما تعرض الس إىل جتارب بعض البلدان اليت جعلت نشاط الغوص 
البحري رافدا هاما للسياحة على غرار مصر اليت إستغلّت املواقع املالئمة للغطس 

ر لتسويق منتوج سياحي يستقطب الزائرين من خمتلف بقاع العامل يف البحر األمح
ومن هنا خاض . 450وهو ما جعل عدد مراكز الغوص يف مصر يتجاوز الـ

مالئمة ا رضية األ ، فالحظ أنّونسيةالبالد التالس يف وضعية هذا القطاع ب
لتطوير نشاط الغوص السمكانة مرموقة من به حتضى  باعتبار مارفيهي ياحي والت

 1300على حوايل  واحتوائهابني الوجهات السياحية املتامخة للبحر املتوسط، 
غم من هذه ولكن وبالر. الظروف املناخية املالئمةعالوة على  كلم من السواحل

الحظ ياحي عموما، شجيعات املتوفّرة لإلستثمار يف القطاع السالت رغمالعوامل و
الغوص السياحي والترفيهي مل يعرف نفس التطور الذي عرفه يف قطاع  الس أنّ

ما زالت وجهة غري معروفة بالنسبة هلواة  بعض البلدان ااورة وأنّ تونس
  . الغوص

وعن أسباب هذه الوضعية، أرجعها الس إىل عدة عوامل كغياب 
ة واإلفتقار إىل احملمية املختصالّت العاملية واملناطق اإلشهار يف اات البحري

املخصصة لنشاط الغوص وتصنيف املراكب املستعملة من طرف نوادي الغوص 
يف تونس ضمن صنف املراكب املخصصة لنقل السياح مبقابل فضال عن اإلطار 
القانوين والترتييب املنظّم للقطاع والذي جيرب تلك النوادي على اإلحبار إنطالقا من 

ة يف حني أنّ مواقع الغوص ال تكون يف أغلب األحيان قريبة أحد املواين البحري
من املوانئ، وهو ما ميثّل أعباء إضافية تنعكس على األسعار باإلضافة إىل تراجع 
نوعية اخلدمة مبا أنّ السائح ميضي وقتا طويال يف التنقّل باملقارنة مع الوقت الذي 

  .يقضيه حتت املاء
 وجود معوقات أخرى حتول دون ازدهار وفضال عن ذلك أشار الس إىل

هذا القطاع مثل النقص الفادح يف املكونني حيث مل تنظّم ببالدنا سوى دورتني 
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سنوات إضافة إىل مشكل تعدد اهلياكل اليت تشرف على  7للتكوين خالل 
القطاع وتدخل اجلمعيات الرياضية إىل جانب النوادي السياحية يف القطاع 

  .لنفس النشاط رغم خضوعها إىل إطار قانوين خمتلفوممارستها 
بعث  كما استعرض الس اإلطار القانوينّ املنظّم للقطاع مشريا إىل أنّ

يف ترخيصوالترفيهي يف تونس يتطلّب احلصول على  ياحيالسنوادي الغوص 
اليتةوالترفيهية البحريللمالحة ةاجلهويمتنحه الّلجنة  غوصنادياستغالل
أفريل  27خ يف املؤر نقلالوزير قرارمقتضياتفقذلك وو،وايل اجلهةيرأسها
املوانئ والقواعد  داخل ظامنبالالمة ولضمان الس مةواملتعلق بالشروط العا 1994
يف حني ختضع األسعار املطبقة على خمتلف خدمات الغوص إىل  .ترفيهيةال يةالبحر

املتعلّق  1991لسنة  64القانون عدد  مبقتضىمبدإ احلرية الذي تبناه املشرع 
حتدد أسعار املواد "باملنافسة واألسعار والذي إقتضى يف فصله الثاين أن 

  ".واملنتوجات واخلدمات بكلّ حرية باعتماد املنافسة احلرة
إىل يف القطاع، أشار الس إىل أنها تنقسم  لةألطراف املتدخوبالنسبة ل
الصادرة املعطيات كما رجع إىل .ةيياحالس الغوص نواديو اتيصنفني مها اجلمع

من  متدخال) 21( نيوعشرواحدللغوص واليت تفيد وجودةونسيالتاجلامعة عن
الغوص، ومخسةألنشطةةالتونسياجلامعةتحتات تنضويمجعي (7)سبعبينهم 
وأماكن واستعرض اإلطار القانوينّ لنشاط اجلمعيات  .اسياحيناديا) 15(عشر 

  .انتصاب نوادي الغوص السياحي وخصوصية خدماته
وبعد ذلك، التفت الس إىل احلدود اجلغرافية لسوق الغوص البحري 

املعنية باملمارسات املثارة يف قضية احلال، فبين أنّ هلا صبغة  ياحيالسو يرفيهتال
جهوية بالنظر خلصائص مدينة طربقة واملنطقة املتامخة هلا من حيث الشهرة 
والقدرة على استقطاب هواة الغوص من خمتلف أصقاع العامل فضال عن ميزة 
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 لني يف قطاع الغوصا ووسائل املتدخ ةا واليت جتعل املنافسة املشاهد البحري
.بينهم قائمة بتلك املنطقة حتديدا

سوق  سوق أنشطة الغوص مبدينة طربقةوضمن هذا السياق، الحظ الس أنّ 
نافسية باعتبار أنها تضم وفقا للمعطيات الصادرة عن ديوان البحرية التجارية ت

: على التوايل لني هممتدخ 5 واملوانئ
الطربقة يةالبلدي للغوص بطربقة الذي تشرف على تسيريه بلد ادين 

.)يتخذ شكل مجعية رياضية(
ترفيهات طربقة" شركة ."
 املريو"مركز الغوص ، لغوصلاملهاري شركة "«le mérou» .
 سكوبا تونس.ف.د"شركة ."
 جنمة البحر"شركة".

ويف ظلّ تعذّر احلصول على معطيات دقيقة حول نصيب كلّ من 
املتدخلني يف السوق املرجعية رغم مراسلة كلّ من ديوان البحرية التجارية 
واملوانئ ومركز احلرس البحري مبيناء طربقة الذي إمتنع عن الرد، جلأ الس إىل 

ات اإلضافية حول السوق القيام بعملية معاينة ميدانية قصد تقصي بعض املعطي
وآلت املعاينة املذكورة إىل اخلروج . 2008أوت  26املرجعية وذلك بتاريخ 

  :باملالحظات التالية يف شأن وضعية السوق املرجعية
أنّ خمتلف أندية الغوص العاملة بالسوق تنشط بصورة عادية، إذ لوحظ خروج  -

  .عظهم من السياح األجانبودخول مراكب تنقل حرفاء خمتلف األندية وم
مركبان (ادي البلدي للغوص يسجل تفوقا على مستوى التجهيزات النأنّ  -

حتتوي البناية اليت تضم مقر النادي (واملرافق ) مقابل مركب واحد تستغلّه املدعية
 ادي يفحبيث أنّ انتصاب الن(إضافة إىل املوقع ) ابق األرضيعلى مشرب يف الطّ
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مدخل امليناء الترفيهي بطربقة جعله حيتلّ موقعا مميزا مقارنة  ويف بناية بارزة
  .وعدد األعوان املتواجدين على عني املكان) بالنوادي األخرى

ويف حتليله للممارسات املنسوبة من إحدى املؤسسات الناشطة بالسوق     
ادي البلدي للغوص بطربقة، كان لزاما على االن ة املذكورة ضدلس أن اجلهوي

يبادر إىل بيان موقع هذا النادي بوصفه مجعية رياضية من قانون املنافسة ومدى 
  .سريان حكمه عليه

وضمن هذا اإلطار، ذكّر الس بفقه قضائه السابق والذي أقره ألول مرة عند  
  .نظره يف القضية السابقة املشار إليها واليت تعلّقت ذا النادي حتديدا

د من وجهة يتحدال  ةسة اإلقتصاديمفهوم املؤسأنّ وخالصة ذلك املوقف،     
إىل معايري  ستناداإما وإن القانون التجاري فحسبنظر قانون املنافسة وفقا ملعايري 

ةإقتصادي كلّ سع إىلجتعله يت الشنظيمات والركات والتجتوات عات وكل الذّم
الطبيعيمتارس ة اليتة أو اإلعتباري وذلك ا، نشاطا إقتصاديظر عن بصرف الن

وجودها ا إذا كانطبيعتها وشكلها وعم ا أوقانوني ا أو إن كان من أنشأها واقعي
ات اجلمعي نّوبالتايل فإ. نيعموميال شخاصمن األ أو واصمن اخلأو يسيطر عليها 

 قيتعلّ فسييف قطاع تنا يندرج ا نشاطاا أو جزئيمتارس كلي نهااليت يثبت أ
لقانون املنافسة واألسعار،  وجوبا تصبح خاضعة باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات

.األساسيا ضمن قانو عليها بقطع النظر عن موضوعها أو أهدافها املنصوص
 تقدمي مل يقتصر على لغوص بطربقةل البلدي ادينال نّأ تبينوطاملا 

خدمات إىل منخرطيه واإلضطالع مبهمكوين والة التيف ميدان الغوص، نشيطت 
 ل يف تقدمي خدمات مبقابل إىل غري املنخرطنيثّيتمأصبح  األساسي نشاطه أنّو
من وجهة نظر  يعد فقد أقر الس أنهأغلبهم من السياح،  عامل مع حرفاءالتو

إسة قانون املنافسة مؤسا يف قطاع تنافسي وهو ما  ةقتصاديمتارس نشاطا جتاري
  .تهجيعل أعماله خاضعة إىل رقاب
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غري أنّ  املمثّل القانوينّ للمدعية دفع عالوة على ذلك بأنّ النادي البلدي 
 للغوص يف وضع غري قانوينّ وأنّ وجوده مطعون فيه نظرا إىل أنّ تأسيسه مل يتم

  .العملحسب القوانني والتراتيب اجلاري ا 
. بيد أنّ الس اعترب نفسه غري معين باجلواب على هذا الفرع من الدعوى

وذكّر ضمن هذا اإلطار مبوقفه املستقر على اعتبار أنه غري خمتص بالنظر يف مدى 
. شرعية وجود اهلياكل أو املؤسسات اليت تكون طرفا يف النـزاع املنشور لديه

 خمتص يف مراقبة مدى شرعية ممارسة النشاط كما جدد تأكيده على أنه غري
اإلقتصادي إالّ يف احلاالت اليت يثبت فيها أنّ اإلنتصاب غري الشرعي ملمارسة 

  .نشاط اقتصادي يؤثّر على هيكلة السوق أو ينشئ وضعا مهيمنا
وعليه فإنّ  جملس املنافسة، ووفقا ملعيار املؤسسة اإلقتصادية املبين أعاله، 

ختصاصه بالنظر فيما ينسب للمدعى عليه النادي البلدي للغوص بطربقة من أقر ا
إتيان ممارسات خملّة باملنافسة بالسوق املرجعية املعنية بقضية احلالة وحتديدا تطبيق 

  .أسعار مفرطة اإلخنفاض بصورة دد توازن النشاط فيها
ما يف فقه قضائه عليه ستقرامبسألتني وضمن هذا السياق ذكّر الس 

  :السابق
ألسعار اليت ال تنعكس فيها خنفاض هي تلك ااألسعار مفرطة اإلأنّ  -

مات السرة مقوة والكلفة املتغيالذي جيب أن يشتمل على الكلفة القار عر احلقيقي
ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وتعطيل قواعد  ،بحوهامش الرواليت من شأ

وقاملنافسة يف الس.  
-   أنّ إعتماد أسعار مفرطة اإلخنفاض ميثّل ممارسة خملّة باملنافسة بغض

ة اليت متارسها حتتلّ مركز هيمنة على النسة اإلقتصاديا إذا كانت املؤسظر عم
السة أم ال، وذلك بالنة  تلك املمارساتظر إىل خطورة وق املعنيعلى شفافي
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من إقصاء لبعض  حال ثبوا واستمرارهاي إليه يف املعامالت ونزاهتها وملا تفض
لني يف السل تبعات تلك املمارسات وق،املتدخن ال قبل هلم بتحممم.  

البلدي للغوص بطربقة املتعلّقة  وبالرجوع إىل قائمات حرفاء النادي
متّ  وإىل ما أفرزته أعمال املعاينة امليدانية اليت 2008و 2007و 2006بسنوات 
العديد من  ، الحظ الس أن2008ّأوت  26خ ـبتاريطربقة مبيناء إجراؤها 

تتضمن أية إشارة إىل أسعار  ال ادي البلدي للغوص بطربقةالن حبوزةاليت  الفواتري
  .على ذكر أمساء احلرفاء وجنسيام وتقتصراخلدمة املسداة 

وبالتمعن . 2006بسنة الفواتري املتعلقة  وبسبب ذلك اقتصر الس على
سابقا جاوزات اليت علقت ادي البلدي للغوص مل يتدارك التأنّ الن فيها، الحظ

ة ضبط األسعار وواصل تقدمي خدمات الغوص التبعمليياحي بأسعار رفيهي والس
ني على حداح واحملليمفرطة اإلخنفاض جلميع احلرفاء من السي أنّ  ، ضرورةواءالس

دعى عليه وبني تلك اليت تعاملت ا الفارق بني األسعار اليت إعتمدها امل
وق وصل خالل تلك السركات املنافسة يف الس50نة إىل حدود الش . وبرأي

الس فإنّ النادي البلدي املذكور، وطاملا مل يتوصل إىل اإلدالء مبا يثبت أنّ ذلك 
يه ، الفارق راجع إىل إعتماده سياسة تصرف أجنع من تلك املتبعة من قبل منافس

فإنّ ذلك قرينة على أنّ مرد اخنفاض أسعاره هو فقط إستفادته من الدعم الذي 
.يتلقّاه بوصفه مجعية رياضية تابعة لبلدية املكان

 ذلك أنّ التفاوت املشار إليه يف األسعار املعتمدة مرده أنّ املدعى عليه مل 
يتكبإوذلك حبكم  ،على عاتق منافسيه تقع فقات اليتد نفس النة نتفاعه جمانا بعد

وآستغالل مركبها البحري  ةالبلدي مثل خدمات أعوان خدمات وجتهيزات
ه رفيهي دون مقابلوآستعمال امليناء التجارينشاطه  إطار مل خيضع يف، كما أنالت 
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 ةشريعيالت صوصاليت تفرضها الناملالية واجلبائية واإلجتماعية  األعباءإىل نفس 
  .وقتعاملة بالسامل اتسؤسعلى املة رتيبيتوال

عدم  حالة من وبرأي الس، فإنّ ذلك الوضع أورث السوق املرجعية 
إقرار ه من مكنوبني النادي البلدي للغوص وبني منافسيه ميزان القوى  ئتكاف

 ختفيضات هامة دون أن يكون هلا مساس بتوازناته املالية، فأصبح بالتايل يـحتلّ
ة وجوده ستمراريإمنحته القدرة على ضمان يف السوق املرجعية  ةركز قوم
قاعدة وق ووتقّلبات الس ةاإلقتصادي عن جدواه ظرنتواصل نشاطه بقطع الو

  .العرض والطّلب
يرتدع أنّ النادي البلدي للغوص مل  واستخلص الس من كلّ ما سبق

ادر ضده الص 3152القرار عدد  رغم إدانته من أجل ممارسات مشاة صلب
استمر يف اعتماد أسعار مفرطة اإلخنفاض سامهت و،  2004جويلية 26بتاريخ 

عية واإلخالل بآليات املنافسة احلرة، ركة املدالش علىضييق تالبطريقة مباشرة يف 
حبيث أنه مل يكن من املمكن يف ظلّ األسعار اليت كان املدعى عليه يقترحها أن 

تؤثّر ون للمؤسسات الناشطة القدرة على منافسته دون تكبد خسائر هامة تك
ويف ظل وجود العديد من الفواتري كما أنه .على قدرا على اإلستمرار يف نشاطها

اليت ال حتمل سعر اخلدمة وتقتصر على ذكر نوعية اخلدمة وإسم احلريف وتنعدم 
مات الشة الالّفيها مقوه فافيزمة، فإنادي البلدي للغوص ال ميكن اجلزم بأنّ الن

بطربقة قد أقلع بصفة كاملة عن إعتماد أسعار مفرطة اإلخنفاض خالل سنيت 
  .2008و 2007

كما أضاف الس أنّ إستغالل النادي البلدي للدعم الّذي يلقاه بصفته 
مجعية رياضية للضغط على أسعار خدمات الغوص اليت ينتفع السياح باجلزء 
األكرب منها ال خيرج عن كونه حتويال لوجهة ذلك الدعم وتوظيفا له يف غري حملّه، 

وعلى اإلقتصاد مبا أنه يؤول إىل تقليص مما يعود باخلسارة على األموال العمومية 
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عائدات السياحة من العملة الصعبة وبيع منتوج سياحي بسعر خبس يقلّ عن 
كما أنّ احلفاظ على منافسة حرة بني مجيع املتدخلني يقتضي إلزام . قيمته احلقيقية

تنافسية اجلمعيات واهلياكل ذات األهداف غري الرحبية املتدخلة يف القطاعات ال
بوجوب مسك حماسبة حتليلية تتيح إمكانية التعامل بأسعار تعكس الكلفة احلقيقية 

كلّ  ذلك أنه من شأن إعتماد حماسبة حتليلية ضمان إقصاء. للخدمات املسداة
تغطّي  الّيت تتلقّاها تلك اهلياكل وأن إستعمال لإلعانات واملساعدات املالية

  .كونات الكلفة احلقيقيةاألسعار املعتمدة مجيع م
وبناء على املمارسات املخلّة باملنافسة اليت إقترفها املدعى عليه وما كان 
هلا من آثار سلبية على املستوى اإلقتصادي وعلى توازن السوق املعنية وما حلق 
مبنافسيه من ضرر، وإعتبارا أنه سبق للنادي البلدي للغوص بطربقة أن أدين من 

املنافسة من أجل ممارسات مشاة واعتبارا كذلك إلمتناعه عن طرف جملس 
إعتبار التعاون مع التحقيق وعن اإلدالء جبميع الوثائق املطلوبة منه قرر الس 

املمارسات اليت قام ا النادي البلدي للغوص بطربقة خملّة بقواعد املنافسة وتوجيه 
خطية مالية عليه قدرها ستة  أمر إليه بالكف عن تلك املمارسات مع تسليط

فضال عن  إلزامه بنشر منطوق هذا القرار على نفقته ) د 6.000(آالف دينار 
  .بصحيفتني يوميتني
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من قانون املنافسة واألسعار مثلما متّ تنقيحه ) جديد( 11ينص الفصل  
ميكن "على أنه  2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60بالقانون عدد 

للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالنظر يف املمارسات املخلة باملنافسة يف السوق وذلك 
وظاته بناء على تقرير يعده املقرر العام وبعد إدالء مندوب احلكومة مبلح

   ..."الكتابية
 وتطبيقا ملعايري احملاكمة العادلة واليت تأىب أن تقوم اهليئة اليت يرجع هلا حق
إثارة الدعوى أن تقوم هي ذاا بالبت فيها، فقد صدر النظام الداخلي لس 

  .املنافسة متضمنا قواعد إجرائية يتم التعهد على أساسها
ويف هذا اإلطار تضمن النظام الداخلي املذكور أنه إذا حصلت للمجلس  

معلومات عن وجود ممارسات خملّة باملنافسة، يبادر املقرر العام بإعداد تقرير 
  .يضمنه عناصر اإلثبات األولية مثّ يرفعه إىل رئيس الس

وإذا بلغ إىل علم الس وجود تصرفات من شأا اإلخالل باملنافسة، أو  
وردت عليه وثائق تفيد ذلك وتكتسي طابع اجلدية، فإنه ميكن لرئيس الس 

. تكليف مقرر أو أكثر بالبحث فيها وموافاته بتقرير يف األجل الذي حيدده له
مد ر العاملس أن يطلب من املقره بتقرير معلّل حول تلك األفعال ولرئيس ا

  .خالل أجل حمدد
كما تضمن النظام الداخلي يف موضع آخر أنه يف صورة إحتواء 
التقارير املشار إليها على عناصر أو قرائن من شأا الكشف عن وجود 
ممارسات خملّة باملنافسة، حييل رئيس الس ذلك التقرير إىل مندوب احلكومة، 

وميكنه إثر ذلك، . لحوظاته الكتابية يف أجل أقصاه شهر واحدلإلدالء مب
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تكليف إحدى الدوائر القضائية بالنظر فيها آلختاذ قرار يف التعهد التلقائي من 
وال ميكن للدائرة القضائية اليت قررت . عدمه، ويكون ذلك حبجرة الشورى

لقرار، البت يف أصل التعهد التلقائي ولألعضاء الذين شاركوا يف اختاذ ذلك ا
  .القضية

الثانية للمجلس ستة  ة القضائيةوتطبيقا لتلك األحكام أصدرت الدائر
  :بأسواق خمتلفة كما هو مبين باجلدول التايل تتعلّق 2009قرارات خالل سنة 

  
  قرار الدائرة  الســوق املعنية  عدد امللف

  التعهد  ن الوكالء العقاريو  9012
  التعهد  منتوجات املواد الصحية عرب مسالك التوزيع العصريةتوزيع   9013
  عدم التعهد  التكوين يف مادة تكنولوجيات اإلتصال   9014
  عدم التعهد  إطارات النظّارات الطبية والشمسية  9015
  عدم التعهد  .توزيع املنتوجات احلاملة لعالمة املوزع  9016
والتظاهرات الرياضية والثّقافية عرب بيع التذاكر اخلاصة بالعروض   9017

  األنترنات
  عدم التعهد

وإمجاال يستنتج من اجلدول أعاله أنّ أغلب امللفات تعلّقت بقطاع 
التوزيع من جهة وأنّ الدائرة أقرت التعهد مبلفني من مجلة الستة ملفات املعروضة 

  .عليها
  التعهد: الفقرة األوىل

التلقائي مبلفني موضوعهما نشاط الوكالء أقرت الدائرة الثانية التعهد 
  .العقاريني وسوق توزيع املنتوجات الصحية عرب مسالك التوزيع
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تعهدت الدائرة  2009ديسمرب  19الصادر بتاريخ  9012ففي قرارها عدد   
الثانية مبؤشرات تتعلّق باحتمال وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف سوق الوكالء 

  .العقاريني
وبعد أن استعرضت خصائص قطاع الوكالء العقاريني من حيث مفهوم   

النشاط وتصنيف الوكالء العقاريني ضمن األنشطة اإلقتصادية اخلاضعة لقانون 
املنافسة واألسعار وما جاء بتقرير التعهد التلقائي من تطبيق الوكالء العقاريني 

ية للوكالء العقاريني تسعريات دنيا مقابل خدمام حددت من طرف الغرفة الوطن
ومنشورة على موقعها اإللكتروين، رأت أنّ نية الغرفة متجهة حنو دعوة أعضائها 
إىل اعتماد تعريفة موحدة أو على األقل تعريفة دنيا رغم أنّ املشرع صنف نشاط 
الوكيل العقاري ضمن األنشطة اليت خيضع حتديد أسعارها إىل قاعدة العرض 

إىل حرية املنافسة وبذلك فإنّ ما أتت به الغرفة الوطنية ميثّل قرينة والطلب وبالتايل 
من قانون املنافسة  5كافية على وجود ممارسات خملّة باملنافسة على معىن الفصل 

  .واألسعار وبناء عليه قررت التعهد بامللف
الصادر بنفس التاريخ والذي تعهدت فيه نفس  9013عدد  القرار أما  

الدائرة بتقرير عن وجود مؤشرات دالّة على وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف 
فإنها بعد أن استعرضت . سوق توزيع املواد الصحية عرب مسالك التوزيع العصرية

اليت  اإلطار التشريعي والتنظيمي لتجارة التوزيع، تعرضت إىل السوق املرجعية
 رات الدالة على احلدة يف العرض والطلب مثّ تناولت بالدرس املؤشز مبحدوديتتمي
من دخول مؤسسات أخرى إىل السوق املرجعية من جهة واإلفراط يف استغالل 
وضعية هيمنة من جهة أخرى ذلك أن شركة فلوريس بإبرامها إتفاقا مع كلّ من 

كليهما ختفيضات جتارية ومسامهات بعنوان متنح من خالله ل" جيان"و" مونوبري"
خدمات جتارية وهوامش خلفية فإنها ترمي من خالل ذلك احلد من دخول 
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مؤسسات أخرى إىل السوق املرجعية خاصة أنّ الشركات األخرى الناشطة يف 
  .سوق توزيع املواد الصحية ليست هلا القوة املالية ملنح هذه التخفيضات

فإنّ إشتراطهما وقبوهلما للهوامش " جيان"و" مونوبري"أما مؤسسيت   
اخللفية هو حبد ذاته قرينة كافية لتكريس هيمنتها على السوق املرجعية مما جيعل 
من اإلمتيازات املمنوحة من العارض نوعا من أنواع اإلستغالل املفرط لوضعية 

  .اهليمنة
ترتقي إىل مرتلة  وبعد مناقشة هذه املؤشرات انتهت الدائرة إىل كوا  

  .القرائن اليت تربر اختاذ قرار التعهد التلقائي ومن مثّة قررت التعهد بامللف

  عدم التعهد: الفقرة الثانية

نظرت الدائرة الثانية يف أربعة ملفات تعهد تلقائي خلصت فيها إىل أنّ   
من  5املؤشرات الدالة على وجود ممارسات خملّة باملنافسة على معىن الفصل 

  .قانون املنافسة واألسعار ال ترتقي إىل القرائن اليت تربر قرار التعهد
تعرضت  9014حتت عدد  2009ديسمرب  29ويف قرارها الصادر بتاريخ 

إىل مؤشرات دالّة على وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف التكوين يف مادة 
  .تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات

لتكوين املتسم بفتح باب املنافسة للقطاع اخلاص وبعد استعراضها لقطاع ا   
تناولت الدائرة ما ورد بتقرير التعهد التلقائي من احتمال حصول املركز على 
صفقات من شركة إتصاالت تونس عن طريق اإلتفاق املباشر واستغالل مركز 

  .التكوين الراجع إىل هذه األخرية دون مقابل
تناد  تلك املؤشرات إىل قرائن ثابتة قررت عدم غري أنّ الدائرة، وأمام عدم إس

  .التعهد بامللف
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تعهدت  9015حتت عدد  2009ديسمرب  29ويف قرارها الصادر بتاريخ   
نفس الدائرة بتقرير حول احتمال وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف سوق إطارات 

  .النظارات الطبية والنظارات الشمسية
  %99نسبة التوريد متثل لوحدها  بالتقرير بأنّوبعد أن استعرضت ما جاء   

تطرقت لدراسة . من مجلة العروض بالسوق املرجعية تتقامسه أربع شركات كربى
مؤشرات عن تقاسم السوق بني هذه الشركات األربعة من خالل تقاسم 
العالمات املوردة، فكل شركة تورد عالمة معينة ذات شهرة عاملية وهو ما من 

عكس بصفة مباشرة على شأنه أن يؤدي إىل تقليص املنافسة داخل كلّ عالمة وين
  . األسعار
من جهة ثانية، توزع أغلبية النظارات الشمسية والطبية حتت عالمات   

أجنبية  مبا يوحي بوجود عقود توزيع حصري غري مرخص فيها من طرف الوزير 
املكلّف بالتجارة بني املصنعني أو املصدرين األجانب من جهة واملوزعني من جهة 

  .أخرى
ت الدائرة أن ما ورد بامللف ال ميثّل دليال كافيا على قوة احتمال عتربإوقد   

  .وجود املمارسات املشار إليها وقررت بناء على ذلك عدم التعهد تلقائيا
تعهدت الدائرة  9016ويف قرار آخر صادر بنفس التاريخ حتت عدد   

سوق بتقرير عن وجود مؤشرات دالّة على وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف 
  .توزيع املنتوجات احلاملة لعالمة املوزع

وبعد أن سجلت الدائرة وجود فراغ تشريعي على مستوى توزيع هذه   
املنتوجات من جهة وأنّ ظهور هذه املواد يف السوق التونسية ارتبط بظهور 
املساحات التجارية الكربى من جهة أخرى، استعرضت ما أفرزه التقرير من 

فاض املشطّ هلذه املواد مقارنة بأسعار املواد املماثلة ذات معطيات حول اإلخن
العالمة الوطنية وتطور املساحات التجارية الكربى واختالل موازين القوى بينها 
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وبني مزوديها مبا من شأنه أن يولد ممارسات خملّة باملنافسة رأت الدائرة أن تلك 
خملّة باملنافسة على معىن الفصل  املعطيات ال متثل قرينة كافية على وجود ممارسات

5 د بامللفمن قانون املنافسة واألسعار وبناء عليه قررت عدم التعه.  
تعرضت  9017حتت عدد  2009ديسمرب  29ويف قرارها الصادر بتاريخ   

الدائرة إىل تقرير متعلّق جبملة من املؤشرات الدالّة على وجود ممارسات خملّة 
التذاكر اخلاصة بالعروض والتظاهرات الرياضية والثقافية باملنافسة يف قطاع بيع 

  .عرب األنترنات
وبعد استعراضها للواقع اجلديد لترويج التذاكر يف نطاق ميدان التجارة   

اإللكترونية واإلطار القانوين والترتييب املنظم للقطاع والوقوف على أن جتربة بيع 
التذاكر عن طريق األنترنات يف بدايتها وأنّ موقعا وحيدا أحدث هلذا الغرض 

البيع والدفع دون سواها وأنّ  يقتصر دوره على تأمني عملية 2007خالل سنة 
التذاكر املروجة هي عادية وليست إلكترونية وعلى أنّ اإلستعمال احلصري 
للبطاقات اإللكترونية للربيد التونسي الذي يتمتع بوضعية شبه إحتكارية على 

رأت . املوقع الوحيد لبيع التذاكر من شأنه إقصاء املؤسسات املالية األخرى
هذه املعطيات ال متثل قرينة كافية على وجود ممارسات خملّة باملنافسة الدائرة أن 

من قانون املنافسة واألسعار وبناء عليه قررت عدم التعهد  5على معىن الفصل 
بامللف .  
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ملفا استشاريا يتعلّق أغلبها  55يف  2009جملس املنافسة خالل سنة  نظر
باستشارات وجوبية اختلفت جماالا وتنوعت املسائل اليت تعلّقت ا كما هو 

  :مبين باجلدول التايل

ة - 1  ةــاستشارات وجوبيرتيبيصوص الت46  الن  

  2  مشاريع التركيز اإلقتصادي - 2

  3  الدراسات - 3  اريةـختيإاستشارات 

  4  بعينهاحاالت  - 4

  55  اجلملة              

وقد صدرت هذه اإلستشارات عن وزير التجارة والصناعات التقليدية إما   
أصالة أو بناء على طلب من احلكومة يف نطاق تفعيل مقتضيات الفصل التاسع 
جديد من قانون املنافسة واألسعار أو تنفيذا لإلجراءات اليت أذن ا سيادة رئيس 

احلادي عشر لس املنافسة واليت دف  اجلمهورية مبناسبة تلقّيه التقرير السنوي
  .2005إىل عرض كل كراسات الشروط اليت متّ إصدارها قبل سنة 

كما تعلّق موضوع هذه اإلستشارات بتنظيم الصفقات العمومية وببعض   
املهن وتأطري بعض النشاطات املتعلّقة بقطاع التجارة والفالحة والنقل والسياحة 

  .والبيئة
  ة منذ تأسيسه وقد تسنل مرلس وألوى بلوغ ذلك املستوى من نشاط ا
امللفّات اإلستشارية اليت ختص طلب رأيه حول واقع املنافسة يف  قلّة عددرغم 

من مجلة  %12,7بعض القطاعات أو حاالت بعينها واليت مل تبلغ نسبتها سوى 
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ى قلّتها تناولت مسائل علما وأنّ تلك امللفّات وعل. امللفّات اليت أبدى رأيه فيها
  .حسساسة وذات أمهّية بالغة مثل قطاعات التأمني وإنتاج البذور واملشاتل

والواقع هو أنه يف ظلّ التغيرات احلثيثة اليت يعرفها اإلقتصاد التونسي وما   
حترص عليه الدولة من توفري بيئة تشريعية ومؤسساتية مالئمة تعتمد على تفكيك 

ص اإلداري وتعويضه بنظام كراسات الشروط وعلى دعم الشفافية نظام الترخي
يف املعامالت التجارية وعلى تنظيم بعض املهن وخاصة منها املتقاطعة فيما بينها، 
يبقى تعهد الس ذا العدد اهلام من امللفّات مفيدا ملؤازرة سعي الدولة الدؤوب 

  .ق النجاعة واملردودية املطلوبةلتحسني احمليط اإلقتصادي وإلكساء األسوا
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ستة وأربعني رأيا على معىن الفقرة الرابعة  2009أصدر الس خالل سنة 
  .من قانون املنافسة واألسعار) جديد( 9من الفصل 

  :وتتوزع اآلراء املتعلّقة بالنصوص الترتيبية املتعهد ا كالتايل  
  مشاريع أوامر 7    
  مشاريع قرارات 3    
  كراس شروط  36    

وقد تعلّقت مواضيعها بتنظيم الصفقات العمومية وبعض املهن وتأطري   
.بعض النشاطات املتعلّقة بقطاع التجارة والسياحة والترفيه والبيئة والنقل



 األمر عدد مبشروعي أمرين، يتعلّقان على التوايل بتنقيح وإمتامتعهد الس 
 562وبتنقيح وإمتام األمر عدد  2002ديسمرب  17رخ يف املؤ 2002لسنة  3158
  .2008مارس  4املؤرخ يف  2008لسنة 

جويلية  23ادر عن جملس املنافسة بتاريخ الص 92273الرأي عدد  - أ
2009:  

 طلب وزير التجارة والصناعات التقليديلس إبداء الرأي يف ة من ا
 17رخ يف املؤ 2002لسنة  3158بتنقيح وإمتام األمر عدد  يتعلّقأمر  مشروع
  . واملتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية 2002ديسمرب 
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األمر يف إطار التمشي الرامي إىل مزيد التحكّم يف  يندرج مشروعو
اآلجال وإىل تشجيع املؤسسات اليت يتم بعثها بصيغة اإلفراق عرب اعتبارها ضمن 

  . احلاالت اخلصوصية
 املنظّم ملادة الصفقات العموميةرتييب شريعي والتاإلطار التوبعد التطرق إىل 

فقات العموميلس الصف ال من األمر عدد ة مستندا يف ذلك إىل عرالفصل األو
كما متّ تنقيحه وإمتامه  2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة  3158

عقود كتابية يربمها املشتري العمومي قصد إجناز "بالنصوص الالّحقة بكوا 
ت ويعترب مشتريا عموميا على معىن هذا األمر الدولة واجلماعا... طلبات عمومية

احمللية واملؤسسات العمومية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية 
وتعترب طلبات عمومية، إجناز أشغال أو التزود مبواد أو إسداء . واملنشآت العمومية

  ".خدمات أو إعداد دراسات موضوع الصفقة
وبعد الوقوف على املبادئ األساسية اليت خيضع هلا إبرام الصفقات 

شفافية أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص ويف املساواة العمومية واملتمثّلة 
، خص الس املبدأ األخري باهتمام خاص اإلجراءات واللّجوء إىل املنافسة

راء ومية وحتقيق جناعة الشميثّل ضمانة حلسن التصرف يف األموال العمباعتباره 
ة باعتبارها . العموميفقات العمومية تنظّم الصحيث تعترب املنافسة ركيزة جوهري

متكّن من احلصول على أحسن العروض وأنسبها من ناحية، كما تضمن املساواة 
  .بني املتنافسني أمام الطلبات العمومية من ناحية أخرى

قضائه يف جمال الصفقات العمومية حيث الس مبا خلص إليه فقه  وذكّر
طلب العروض يف مادة الصفقات العمومية ميكن أن ميثّل "استقر على اعتبار أنّ 

بذاته سوقا يكون فيه كراس الشروط الطّلب وتكون فيه عطاءات املشاركني 
وأنّ سوق الصفقات العمومية من شأا أن تشكّل أرضية مالئمة لبعض  ".العرض

مارسات املخلّة باملنافسة، واليت ميكن أن تتخذ أشكاال متنوعة كاإلتفاقات امل
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الرامية إىل تقاسم األسواق أو اإلفراط يف استغالل وضعية هيمنة، كما تستعمل 
يف هذا اإلطار أساليب عديدة من بينها خاصة عروض التغطية أو عروض ااملة 

وهلذا الغرض . إعادة البيع باخلسارةأو تقدمي أسعار شديدة اإلخنفاض توحي ب
وضع املشرع نظاما قانونيا حمكما يتعلّق بالصفقات العمومية قصد تكريس مناخ 
تنافسي ميكّن من حتقيق جودة أفضل وأسعار أرفق وخيارات متعددة للمشتري 

  .العمومي
عدد من األمر ) جديد( 79ونوه الس يف هذا اإلطار مبا جاء بالفصل 

فقات واملتعلّق بتنظيم الص 2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة  3158
العمومية، الّذي مكّن املشتري العمومي من إعالم الوزير املكلّف بالتجارة 
بالعروض املالية غري املقبولة من أجل أسعار مفرطة االخنفاض متس برتاهة املنافسة 

عوى لدى جملس املنافسة ضد ومنح الوزير املكلّف بالتجارة إمكانية رفع د
ونبه الس إىل أنه ولئن كان هذا اإلجراء يصب يف . أصحاب هذه العروض

صاحل دعم املنافسة يف مادة الصفقات العمومية إالّ أنّ إثبات هذه املمارسة املخلّة 
فة باملنافسة ليس باألمر اهلين ويقتضي الرجوع إىل احملاسبة التحليلية للمزود ملعر

الكلفة وعلى ضوء ذلك ميكن اجلزم بوجود هذه املمارسة من عدمه مع اإلشارة 
أنّ جملس املنافسة هو اجلهة املختصة يف البت بوجود هذه املمارسات وذلك وفق 

جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 9أحكام الفصل 
خيتص جملس "... واملتعلّق باملنافسة واألسعار الّذي ينص على ما يلي  1991

املنافسة بالنظر يف الدعاوى املتعلّقة باملمارسات املخلّة باملنافسة كما هو منصوص 
وبناء على ذلك فإنّ إقصاء العارضني ..". من هذا القانون 5عليها بالفصل 

بب جيب أن يكون مدعحض ألنّ اعتمادا على هذه السما برباهني غري قابلة للد
نتائج هذا اإلجراء من شأا أن ال ختدم املنافسة يف صورة عدم ثبوت ارتكاب 

  . هذه املمارسة ويكون إقصاء العارض آنذاك تعسفيا
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األول من القانون عدد الفصل  هاعرفكما تطرق إىل عملية اإلفراق واليت 
واملتعلّق بإفراق املؤسسات  2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  56

كلّ تشجيع أو مساندة من مؤسسة إقتصادية لفائدة باعثني "اإلقتصادية بكوا 
من داخلها أو خارجها حلثّهم على بعث مؤسسات مستقلّة أو مواصلة نشاط 

  ."  كانت تقوم به
 4املؤرخ يف  2008لسنة  562وقد نص الفصل األول من األمر عدد 

واملتعلّق بضبط صيغ وشروط إبرام عقود تزود مبواد وخدمات مع  2008  مارس
ميكن للمنشأة العمومية " املؤسسات الّيت يتم بعثها بصيغة اإلفراق على أنه 

املعتمدة لصيغة اإلفراق أن تربم بصفة مباشرة عقودا كتابية للتزود مبواد وخدمات 
ألف دينار سنويا  100وذلك يف حدود مع املؤسسة الّيت أحدثتها ذه الصيغة 

  .باعتبار األداءات وملدة سنتني من تاريخ اإلحداث
استنادا إىل املعطيات املستقاة من وزارة  ويف هذا الصدد  قدم الس

الصناعة والطاّقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة نتائج عملية اإلفراق اليت تشري 
وقد مكّن ذلك . إىل اخنراط مثان مؤسسات عمومية يف الربنامج الوطين لإلفراق

موطن شغل توزعت  5528من خلق و مشروعا م أنشطة متعددة 245من بعث 
 2008سنة  1981و 2007سنة  1650و 2006موطن شغل سنة  649لى ع
  .2009سنة  1248و

وإضافة إىل املؤسسات العمومية املنخرطة بالربنامج الوطين لإلفراق، متّ 
 101ميثاق إفراق مع مؤسسات خاصة وهو ما مكّن من بعث  23إمضاء 

موطن  286مليون دينار وخلقت   11مشروع بكلفة استثمار مجلية تقدر بـ 
  .شغل

املمنوح ألصحاب املؤسسات الّيت متّ بعثها ستثناء كما بين الس أنّ اإل
بصيغة اإلفراق من املنع املفروض يف خصوص التعاقد مع املزودين أو ممثّلي 
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املصنعني من تونس أو من اخلارج الّذين كانوا أعوانا عموميني لدى نفس اإلدارة 
ؤسسة أو املنشأة العمومية الّيت ستربم صفقة التزود مبواد أو خدمات ومل أو امل

متض عن انقطاعهم مدة مخس سنوات على األقلّ له ما يربره إذ جاء هذا 
اإلستثناء ليساهم يف ضمان دميومة املؤسسات احملدثة يف إطار هذا الربنامج 

  . الوطين
ملؤسسات واملنشآت العمومية ومن جهة أخرى أوضح الس أنّ متكني ا

من إبرام صفقات بالتفاوض املباشر للتزود مبواد أو خدمات مع املؤسسات الّيت 
بعثتها بصيغة اإلفراق وذلك ملدة سنتني من تاريخ بعثها ويف حدود قيمة مالية 

  .قصوى معينة هو استثناء ملبدإ الدعوة إىل املنافسة
ا درج عليه فقه قضاء الس ليست غاية يف وباعتبار أن املنافسة  وفق م

حد ذاا بل وسيلة لتحقيق النمو اإلقتصادي والرفاه اإلجتماعي، وبالنظر إىل أنّ 
خلق مواطن الشغل ودعم النسيج اإلقتصادي والسيما املؤسسات الصغرى 

دود يف الزمن يعتربان أولوية إقتصادية الجدال فيها، ونظرا إىل أنّ هذا اإلستثناء حم
. وخيضع لسقف يف ما خيص قيمة الصفقة فإنّ احلياد عن مبدإ املنافسة له ما يربره

واقترح تعميم هذا اإلستثناء على مجيع املؤسسات حديثة التكوين الّيت هلا عالقة 
بطبيعة عمل املنشأة وعدم اقتصاره على املؤسسات اليت أحدثتها املنشأة ألنّ مجيع 

تعاين من نفس الصعوبات وال يوجد لتفضيل حديثة التكوين الصغرى املؤسسات 
املؤسسات احملدثة بصيغة اإلفراق على بقية املؤسسات الصغرى حديثة التكوين ما 

لذلك وجب إبقاء نصيب لبقية املؤسسات الصغرى من الصفقات الّيت . يربره
أن تستأثر املؤسسات احملدثة بصيغة تعتزم املنشأة إبرامها إذ أنه من غري املنطقي 

  .اإلفراق بالنسبة املسندة للمؤسسات الصغرى كاملة
كما رأى الس أنّ التقليص يف  اآلجال القصوى إلجراء املعاينات اليت 

من أجل  تعطي احلق يف دفع مبالغ على احلساب أو دفع بقية حساب والتقليص
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حالت دون دفع قسط على احلساب أو ما إعالم صاحب الصفقة باألسباب الّيت 
بقي من احلساب والتقليص من أجل إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب 
الصفقة أو حترير الوثيقة اليت تقوم مقامه بالنسبة للمنشآت العمومية واملؤسسات 

ي العمومية الّيت ال تكتسي صبغة إدارية ميثّل إجراء مشجعا للمزودين ومسدي
اخلدمات للمشاركة يف الصفقات العمومية وهو ما من شأنه أن ينعكس إجيابيا 

  .على املنافسة فيها

جويلية  23الصادر عن جملس املنافسة  بتاريخ  92274الرأي عدد  -ب
2009:

والصناعات تعهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من وزير التجارة 
 2008لسنة  562يتعلّق بتنقيح وإمتام األمر عدد أمرخبصوص مشروع  التقليدية

واملتعلّق بضبط صيغ وشروط إبرام عقود تزود مبواد  2008مارس  4املؤرخ يف 
  .ت الّيت يتم بعثها بصيغة اإلفراقوخدمات مع املؤسسا

عرف  ملوضوع اإلستشارة،رتييب شريعي والتاإلطار التوبعد التطرق إىل  
يف كلّ تشجيع أو مساندة من مؤسسة إقتصادية  املتمثلةو اإلفراقآلية الس 

لفائدة باعثني من داخلها أو خارجها حلثّهم على بعث مؤسسات مستقلّة أو 
بين أنّ السوق تعرف من منظور قانون املنافسة و .مواصلة نشاط كانت تقوم به

ول بضاعة أو للتزود واألسعار بأنها املكان الذي يتالقى فيه العرض بالطّلب ح
مبواد وخدمات معينة، وبناء عليه يكون الطلب يف السوق املعنية باإلستشارة 

املنشآت العمومية املنخرطة يف برنامج اإلفراق  املعروضة على أنظاره نابعا من
 1989فيفري  1املؤرخ يف  1989لسنة  9من القانون عدد  8الفصل ب املعرفة

املؤسسات :" املنشآت العمومية بكواوت واملؤسسات العمومية واملتعلّق باملسامها
العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية والشركات اليت متتلك الدولة رأس ماهلا 
كليا والشركات اليت متتلك الدولة أو اجلماعات العمومية احمللية أو املؤسسات 
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من  %50أكثر من  أو رأس ماهلا كليا  العمومية أو الشركات اليت متتلك الدولة
يف حني يكون العرض صادرا من ". شتراكرأس ماهلا كلّ مبفرده أو باإل

املؤسسات حديثة التكوين التي يتم بعثها بصيغة اإلفراق والعاملة يف جمال التزود 
  . مبواد وخدمات

ويف إطار الدور الذي تلعبه املنشأة العمومية من خالل برنامج اإلفراق من 
تشجيع ومساندة وإحاطة لفائدة الباعثني سواء من داخلها أو خارجها حلثّهم 
على خلق مشاريع مستقلّة أو مواصلة نشاط كانت تقوم به وما تلتزم به جتاههم 

كري يف منح املؤسسات املفرقة املزيد من متابعة وتوجيه أثناء بعث املشروع، متّ التف
من اإلمتيازات يف عالقتها التعاقدية مع املنشأة العمومية املشرفة على عملية 

لسنة  562الفصل الثّالث من األمر عدد اإلفراق وذلك من خالل الرغبة يف تنقيح 
 واملتعلّق بضبط صيغ وشروط إبرام عقود تزود 2008مارس  4املؤرخ يف  2008

وفتح اال إلمكانية  مبواد وخدمات مع املؤسسات اليت يتم بعثها بصيغة اإلفراق
إبرام املنشأة العمومية يف صورة إحداث أكثر من مؤسسة بصيغة اإلفراق يف نفس 

لصفقات بالتفاوض املباشر مع املؤسسة الثّانية احملدثة اال وخالل نفس الفترة، 
لكلّ منها وملدة  دينار سنويا باعتبار األداءات 100.000ومايليها وذلك يف حدود 
 %20، على أن تندرج قيمة هذه الصفقات صلب نسبة سنتني من تاريخ إحداثها

القيمة التقديرية لصفقات املنشأة   على أساس للمؤسسات الصغرى املخصصة
نة املعنيد مبواد أو خبدمات بعنوان السزوة يف جمال التةالعمومي.  

إبرام صفقات متكني املنشأة العمومية من  أنّ كما أشار الس إىل
 100.000بالتفاوض املباشر مع املؤسسة الثّانية احملدثة ومايليها وذلك يف حدود 

على أن لكلّ منها وملدة سنتني من تاريخ إحداثها،  دينار سنويا باعتبار األداءات
  للمؤسسات الصغرى املخصصة % 20 تندرج قيمة هذه الصفقات صلب نسبة

القيمة التقديرية لصفقات املنشأة العمومية يف جمال التزود مبواد أو   على أساس
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 2002لسنة  3158خبدمات بعنوان السنة املعنية وذلك وفقا ألحكام األمر عدد 
 املتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية عوض إقتصارها 2002ديسمرب  17املؤرخ يف 

 سة األوىل احملدثة بصيغة اإلفراق على أن يتمتنظيم منافسة بني على املؤس
يف صورة  ألداءاتألف دينار سنويا باعتبار ا 100املؤسسات املعنية ويف حدود 

نفس النشاط وخالل نفس الفترة؛ يف  إحداث أكثر من مؤسسة بصيغة اإلفراق
ة بصيغة اإلفراق يف بداية سيساهم يف ضمان حرفاء وسوق للمؤسسات احملدث

انتصاا وملدة سنتني من تاريخ إحداثها، إالّ أنّ ذلك قد يؤول إىل العديد من 
سنتني هي النتائج الّيت ميكن أن يكون هلا وقع سليب على املنافسة من ذلك أنّ مدة 

ورأى أن . ظّف للحصول على عطلة لبعث مؤسسةنفس املدة املخولة للمو
سبة للسنتني سسات احملدثة بصيغة اإلفراق بالنمتييزية لفائدة املؤاعتماد شروط 

األولتني لإلحداث ميكن أن يؤدي ال فقط إىل ممارسات من شأا احلد من حرية 
املنافسة بل وميكن أن يؤثّر سلبا على وضعية املؤسسات احملدثة بصيغة اإلفراق يف 

  .السوق
مومية الساهرة على عملية اإلفراق حصصا فبعد أن تضمن هلا املنشأة الع 

نفس الوقت من السوق ملدة سنتني تتخلّى عنها متاما بعد انقضاء تلك املدة يف 
ختيار بني العودة ن على اإلالذي يكون فيه املوظّفون الباعثون هلاته املشاريع جمربي

عن وظائفهم  لعملهم األصلي وقطع كلّ عالقة باملشروع أو التخلّي بصفة ائية
واملراهنة على مواصلة املشروع رغم انتهاء فترة احلوافز واإلمتيازات وتقبل كلّ ما 

ذلك من صعوبات يفرضها واقع السوق والوضعية التنافسية اليت  قد يترتب عن 
حتكمه بعد التمتع ملدة سنتني حبوافز وتشجيعات كانت جتعلهم يف معزل عن كلّ 

  . منافسة
  فإنّ هذا اإلجراء عوض أن يهيئ املؤسسات املفرقة وجيعلها وبالتايل

تستعد اة املنافسة داخل السوق، سيجعلها وملدة سنتني تعتمد على اإلتفاقات 
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دون  املربمة مع املنشأة العمومية وتستفيد من اإلمتيازات املمنوحة هلا بصفة ظرفية
ى وضعيتها املالية ومكانتها داخل السوق أدىن جهد تنافسي، مما قد يؤثّر سلبا عل

مبجرد إنتهاء السنتني وقد يؤدي ذلك لتخوف الباعثني وعدوهلم عن مواصلة 
املشاريع والرجوع لوظائفهم، بينما يعترب فتح املنافسة ولو يف نطاق ضيق أي بني 

دد وتعويدهم على املؤسسات املفرقة فيما بينها مذكيا للروح التنافسية للباعثني اجل
  .  قواعد السوق وخفاياه وجعلهم متهيئني ملا بعد انتهاء فترة احلوافز

 100.000كيفية حتديد مناب كلّ مؤسسة مفرقة يف حدود أما بالنسبة ل

 املخصصة %20دينار سنويا باعتبار األداءات لكلّ منها وصلب نسبة 
رية لصفقات املنشأة العمومية يف القيمة التقدي  على أساسللمؤسسات الصغرى  

فقد تساءل الس عن كيفية جمال التزود مبواد أو خبدمات بعنوان السنة املعنية، 
عتماد على سيتم اإلفهل سيكون ذلك بطريقة متساوية أم أنه تقسيم املنابات 

املتوفّرة  مقاييس مضبوطة يف حتديد املنابات كالطّاقة التشغيلية واإلمكانات املادية
  يف كلّ مؤسسة ؟ 

كما أشار إىل أنّ املؤسسات املفرقة تتمتع باإلضافة إىل اإلمتيازات 
املمنوحة هلا يف إطار اإلفراق باالمتيازات املمنوحة للمؤسسات الصغرى 
واملتوسطة كما ميكنها باإلضافة إىل املشاركة يف الطّلبات العمومية الصادرة عن 

روط املنصوص عليها بالفصل الثّالث املذكور آنفا املنشأة وفق السقف والش
املشاركة يف الطّلبات التي تصدر عن املنشأة واليت يفوق مبلغها السقف احملدد يف 

  . النص مع احترام قواعد املنافسة وتكافؤ الفرص وتوفّر الكفاءة والضمانات املهنية
اإلفراق تتمتع بامتيازات جتعلها وبالتايل فإنّ املؤسسات احملدثة بصيغة 

متتلك قدرة أكثر على التحكّم يف التكلفة اإلنتاجية واألسعار مقارنة باملؤسسات 
ومن جهة أخرى لفت الس النظر إىل أنه يف . الصغرى احملدثة بغري صيغة اإلفراق

نسبة  صورة تساوي نصيب املؤسسات املفرقة السنوي من طلبات املنشأة مع
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القيمة التقديرية لصفقات   على أساس للمؤسسات الصغرى املخصصة 20%
، فإنه سيتم املنشأة العمومية يف جمال التزود مبواد أو خبدمات بعنوان السنة املعنية

احلد إقصاء املؤسسات الصغرى احملدثة بغري صيغة اإلفراق وهو ما قد يؤول إىل 
سات أخرى إىل السعاون مع  وقمن دخول مؤسسات احملدثة بالتعدا املؤس

  . املنشأة العمومية يف إطار برنامج اإلفراق وهو ما يعترب إخالال حبرية املنافس
يف  تنظيم منافسة بني املؤسسات املعنيةوقد اقترح من جهة إما اإلبقاء على 

نفس النشاط وخالل نفس يف  إحداث أكثر من مؤسسة بصيغة اإلفراقصورة 
  .لفترة أو وضع مقاييس حتدد طرق إسناد مناب كلّ مؤسسةا

ومن جهة أخرى، أكّد الس على وجوب إيالء أمهية للمؤسسات 
الصغرى احملدثة بغري صيغة اإلفراق واحلفاظ على ما أواله هلا القانون من حوافز 

ة وتشجيعات وذلك باحلفاظ على نسبة معينة هلا من الطّلبات اخلاصة باملنشأ
العمومية ويكون ذلك إما بوضع سقف أقصى لنصيب املؤسسات احملدثة بصيغة 

القيمة   على أساس للمؤسسات الصغرى املخصصة %20نسبة اإلفراق من 
التقديرية لصفقات املنشأة العمومية يف جمال التزود مبواد أو خبدمات بعنوان السنة 

املنشأة العمومية يف جمال التزود  أو بتخصيص نسبة أخرى من صفقات املعنية
 املخصصة %20نسبة مستقلّة عن  مبواد أو خبدمات بعنوان السنة املعنية

  .وتكون خاصة باملؤسسات احملدثة بصيغة اإلفراق للمؤسسات الصغرى



 أبدى الس يف هذا اال سبعة عشر رأيا تدخل ضمن اإلستشارات
من قانون ) جديد( 9الوجوبية لس املنافسة على معىن الفقرة الرابعة من الفصل 

  .املنافسة واألسعار
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املصادقة على مشاريع  قراراتوقد تعلّقت هذه اإلستشارات مبشاريع 
املهن شبه الطبية والنقيب العقاري احملترف : كراسات شروط ملمارسة املهن التالية

  .اجلباية واملهن البحريةو واملهن بامليناء والنقل الدويل للبضائع واإلشهار التجاري

اآلراء الصادرة عن الس يف خصوص تنظيم بعض املهن شبه  - 1
  : الطبية

  .الطبيةبتنظيم املهن شبه  تتعلّقثالث إستشارات الس على تورد
التوايل ويندرج مشروعا قراري وزير الصحة العمومية املتعلّقني على 

وباملصادقة على  باملصادقة على كراس الشروط اخلاص مبمارسة مهنة مصنع أسنان
ضمن اإلجراءات اليت أذن ا كراس الشروط اخلاص مبمارسة مهنة نظّارايت، 

 سيادة رئيس اجلمهورية مبناسبة تلقيه التقرير السنوي احلادي عشر لس املنافسة،
ة لس املنافسة بشأن سائر ستشارة الوجوبياإل بدإم ترسيخواليت دف إىل 

حيث متّ اإلذن على املنافسة األثرصوص ذات الن ،بعرض كرروط اليت اسات الش
 1991لسنة  64أي قبل تنقيح القانون عدد (هـذا املبدإ  إقرارقبل  إصدارها متّ

جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60واملتعلّق باملنافسة و األسعار بالقانون عدد 
نف اليت يقوم عليها هذا الص املبادئمبا يضمن وحدة الس  أنظارعلى  )2005

  .ةرتيبيالت األعمالمن 
أما اإلستشارة الثّالثة فقد تعلّقت بتنظيم املمارسة احلرة ملهنة أخصائي يف 

  .العالج الوظيفي
أكتوبر  15الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92265الرأي عدد  - أ
2009:  

تعهد الس بإستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
  .احلرة ملهنة مصنع أسنانمارسة املروط املتعلّق بكراس الشطلب فيها رأيه حول 



2009الكتاب األول 

182

مجلس 
المنافسة

 روط موضوع اإلستشارة يهماس الشاألسنان  صناعة نشاطوباعتبار أنّ كر
 ، فقد بين الس أنّ املشرع التونسي مل حيدد تعريفا دقيقا ملفهومةيالتعويض

 R.665-24على عكس نظريه الفرنسي الذّي عرفها بالفصل  ةياألسنان التعويض
آلة طبية مصنوعة خصيصا، تبعا :" جملّة الصحة العمومية الفرنسية على أنها  من

شخص مؤهل لذلك أو أي شخص آخر  مرخص له  لوصفة مكتوبة، من طرف
يف ذلك ملا له من مؤهالت مهنية و التي ال جيوز استعماهلا إالّ من طرف مريض 

  ".معين بذاته
كما بين أيضا أنه ولئن  تستدعي عمليات وصف وصنع و تركيب وبيع   

 من جهة نانجراحو األساألسنان التعويضية تدخل مهنتني خمتلفتني ومها أطباء و
إالّ أنّ مهنة أطباء وجراحي األسنان  من جهة أخرى، صانعو األسنان التعويضيةو

  .ال تدخل ضمن موضوع كراس الشروط املعروض على أنظاره
كما أثار الس مجلة من املالحظات لعلّ أمهّها تلك اليت ختص إعادة 

ا أخالقياا وقواعدها الذي ولئن أقر بوجود مهنة هلمن الكراس  27صياغة الفصل 
وقد الحظ يف هذا الصدد أنه من . الفنية اخلاصة ا إالّ أنه مل يتعرض إىل تعريفها

أوكد األمور  التي جيب احلرص على إدراجها ضمن كراسات الشروط هي 
 ة إذا ما تعلّق األمر مبجموعة من املهن املتداخلة مثل طبقيقة خاصعاريف الدالت

ان وصناعة األسنان، كما إقترح يف نفس السياق إدراج فصل إضايف يتضمن األسن
تعريفا ملهنة مصنع األسنان واإلستئناس بالتعريف الوارد باملصنف الوطين للمهن 

السالمة الوقاية وجوانب و 3226.00الذّي أدرج مهنة مصنع األسنان ضمن الرمز 
شهادة من خالل إقتضاء أن تتوفّر لدى مستغلّي حمالّت تصنيع األسنان  احملالّتيف 

التقيد بكراس الشروط وأن يتم يوان الوطين للحماية املدنية من الداملسلّمة الوقاية 
اخلاص بضبط الشة لصلوحيتة احملالّروط العام.  
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 قما يتعلّيف ويف خصوص الفصل الثّالث من كراس الشروط  شاركما أ  
خص املسلّمة قبل صدور هذا الكراس تبقى الر "إىل أنّ عبارة  مببدإ الشرعية
يعد عائقاراخيص اإلدارية الذي تعين اإلبقاء على  نظام الت"  سارية املفعول

دوحيولسبة لألشخاصبالنومباشرةمإمتيازا ذاتهاآلنيعترب يفوشاطالن
  .شاطالنذلكميارسملنرةغري مربومحاية

الدولةمتتنعأنوجوبيعينوالتجارة الصناعةةحريمبدأأنستخلص إو
للخواصتركهاعلىاخليارر استقاليتالقطاعاتاملنافسة يفمببدإاملساسعن

اختاذوتفاديشاطالنإىلخولالدالعراقيل عنكاّفةإزاحةخاللمنوذلك
الامتيازالبعضهمتعطيلني أواملتدخسائرمتييزا بنيتدخلولوائحتراتيب

  .اآلخرالبعضعلىينسحب
 إىليرقىجارةوالتناعةالصحريةمبدأنّأوأكّد الس من ناحية أخرى

تشريعي نصعلىبناءإالّةالعامرتيبيةالتلطةالسمنهاتنالأن ميكناللةنـزم
لطةالس، حبيث أنّ تنظيمهاوحدوديةاحلرتلك مباشرةأوجهيضبطسابق

نظامبإنشاءتبادرأنمتلكالرتيبيةالتيفإلقتصاديةا األنشطةمباشرةمنحيد 
حقمتلكالكما  حدودهويضبطنظيمالتمبدأيقرتشريعينصغيابحال
.القانون معذلكيتعارضعندماإقتصادينشاطةحريإقرار

الرخص املتعلّقة مبمارسة مهنة وعلى أساس هذا الطّرح فإنّ اإلبقاء على 
صناعة األسنان كمهنة شبه طبية من خالل كراس الشروط املعروض جاء حلماية 
األشخاص الذّين باشروا هذا النشاط قبل صدور كراس الشروط وإعفائهم من 

  .مقتضياته املتعلّقة بالشهادة العلمية أو التكوينية
املذكورة ال جيب أن يغين عن التقيد خصة اإلبقاء على الركما أقر بأنّ 

اس الشباملقتضيات األخرى لكرروط غري تلك املتعلّقة بتوفّر الشكوينية أو هادة الت
  .  املهنية
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املذكور جبعل نظام كراس  3وإقترح يف هذا الصدد مراجعة الفصل 
ر الشروط ينسحب على كافّة املمارسني ملهنة مصنع أسنان إالّ يف خصوص توفّ

الشهادة التكوينية أو املهنية يف األشخاص الذّين مارسوا هذا النشاط مبقتضى 
  . ترخيص

 جويلية 23الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92266الرأي عدد  -ب
2009:  

عرضت على جملس املنافسة إحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
نظّارايت  مارسة احلرة ملهنةاملتعلّق بامليطلب فيها رأيه حول كراس الشروط 
  .2001ماي  15 املؤرخ يفاملصادق عليه بقرار وزير الصحة العمومية 

اليت بين وبعد أن أمتّ الس دراسة السوق املرجعية إلستشارة احلال 
السوق املعنية تتعلّق بسوق النظّارات الطبية والشمسية واملواد البصرية خالهلا أنّ 

وق سهذه اليف  نصيبا هاماوريد حيتلّ التاملوزعة يف إطار حمالّت النظّاراتيني وأنّ 
الشمسية، سرد مجلة من ارات النظّتعلّق بتوريد إطارات النظّارات ووخاصة فيما ي

مبمارسة هذه املهنة إستقاها من الغرفة الوطنية للنظّاراتيني اإلشكاليات املرتبطة 
من الدخالء على القطاع الذّين ال  تواجد عدد هاملعلّ من أمهّها املبصرين 

مسية والطبية ببيع النظارات الش رغم ذلك حيملون صفة نظّارايت ويقومون
  .إطارات النظّارات بالسوق املوازيةو

املالحظات من بينها تلك اليت تعلّقت بضرورة حتديد  كما أثار مجلة من
 :"جمال إنطباق كراس الشروط بكلّ دقّة بتعديل أحكام الفصل األول كاآليت

 املتحصلني على شهادة نظّارايت األشخاصتنسحب أحكام هذا الكراس على 
ى يتالءم مع ، وتعديل الفصل الرابع حت"والراغبني يف املمارسة احلرة ملهنة نظّارايت

توجه الدولة حنو دعم اإلدارة اإلفتراضية وذلك عن طريق توجيه املعين باألمر إىل 
املواقع اإلفتراضية لسحب كراس الشروط دون إلزامية اإلستظهار بالشهادة 
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عقوبات يتعين يف صورة حتديد وأقر يف خصوص الفصل السابع  أنه . العلمية
نة التة اليت نصيص على امعيشاط ضع هلا بصفة متكّنختألسس القانونيممارس الن 

ذلك أنّ حجب اإلطار التشريعي والترتييب عن املتعاملني هذه العقوبات من معرفة 
كلّ من ال تتوفّر فيه الدراية ستبعادبإ إىل تقليص تفعيل املنافسةمع اإلدارة يؤدي 

صوص التالكافية بالنة والتة الشريعيافذةرتيبيوإقترح تبعا لذلك حتديد هذه  .ن
ويعترب هذا التوجه يف نفس اإلجتاه . العقوبات أو مراجعها التشريعية أو الترتيبية

الذي إعتمده الس يف خصوص الفصل الثّامن والعشرين والذي إقترح يف 
   .خصوصه حتديد العقوبات ومراجعها التشريعية بكلّ وضوح

 نوفمرب 12الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92279الرأي عدد  -ج
2009:  

 6 بتاريخقليدية ناعات التجارة والصوزير الت تعهد الس بإحالة من
حول مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على تضمنت طلب رأيه  2009جويلية 

.باملمارسة احلرة ملهنة أخصائي يف العالج الوظيفيكراس الشروط املتعلّق 
الس اإلستشارة بدراسة السوق اليت أبرز من خالهلا أنّ العرض  واستهلّ  

داخل هذه السوق حمدود حاليا يف حني أنّ عدد املختصين يف هذا اال 
املتحصلني على شهادة أخصائي يف العالج الوظيفي يف تزايد وقد فسر الس 

، إىل قائمة املهن شبه 2008ة ذلك بأنّ هذه املهنة قد متّ إحلاقها مؤخرا يف سن
من ناحية أخرى تبين بالرجوع إىل اإلطار القانوين املنظم هلذا النشاط أنه . الطبية

ذلك أنّ  من شأنها احلد من ممارسة هذه املهنةهامة حواجز ترتيبية ال توجد حاليا 
ط رواإلمتثال إىل الشباشط الن الدخول إىل هذا النشاط يقتصر على مطالبة

أن يكون أمهّها ومن  املعين باإلستشارةروط اس الشها مبشروع كرياملنصوص عل
الشلشهادة يف إختصاص العالج الوظيفي الشاط حامخص املمارس للن.  
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وتطرق الس عند دراسته  ملشروع كراس الشروط إىل العديد من النقاط   
 األشخاصعلى قتصر لعلّ أمهّها ضرورة حتديد جمال إنطباق هذا الكراس لي

اغبني يف املمارسة احلرة والرأخصائي يف العالج الوظيفي املتحصلني على شهادة 
ملهنة أخصائي يف العالج الوظيفي  دون سواهم ذلك أنّ الفصل الثّالث نص على 

وعلى  ".سارية املفعولتبقى الرخص املسلّمة قبل صدور هذا الكراس : "أن
اعتبار وجود تعارض يف هذه احلالة بني الشروط املنصوص عليها بالرخصة 
والشروط املنصوص عليها بكراس الشروط موضوع اإلستشارة، أوصى الس 

متكّن  أحكام إنتقاليةبأنه يستحسن التنصيص ضمن الفصل املذكور أعاله على 
وجعلها مستجيبة للشروط الناشطني وفق صيغة الترخيص من تسوية وضعيتهم 
بني خمتلف  ضمان املساواةاملنصوص عليها بكراس الشروط وهو ما من شأنه  

  .الناشطني داخل هذه السوق من خالل إخضاعهم إىل نفس النظام القانوين
 اإللزام املتعلّق بسحب عدم تالؤمكما أثار يف خصوص الفصل الرابع   

اس الشكره الدة واحلثّ على  رامي إىلالولة روط مع توجدعم اإلدارة اإلفتراضي
توجيه املعين باألمر إىل املواقع اإلفتراضية لسحب كراس الشروط دون إلزامية 

  .قتضيات يف هذا اإلتجاههذه املقترح تعديل وااإلستظهار بالشهادة العلمية 
ضرورة حتديد املراجع القانونية  علىوأكّد يف خصوص الفصل السابع   

رها فّالضرورية اليت جيب أنّ يوات املعد مع حتديد وتعداد كلّ املشار إليها 
مييز اليت ميكن كلّ أشكال التلب جتنوبين أنّ يف ذلك أخصائي العالج الوظيفي 

  .اشطني يف هذا االتلحق بالنأن 
ضرورة حتديد مراجع أما فيما يتعلّق بالفصل التاسع عشر فقد أكّد على   

قرار وزراء التخطيط واملالية األحكام التشريعية والترتيبية املشار إليها وإضافة 
خ يف واإلقتصاد الوطين والصة املؤرواملتعلّق بضبط  1982أفريل  07حة العمومي

التعريفات وجمموعة األعمال املهنية اليت يقوم ا األطباء والصيادلة والبيولوجيون 
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ح مبقتضى قرار وزراء املالية جراحو األسنان والقوابل ومساعدو األطباء واملنقّو
إىل قائمة اإلطّالعات حىت  1995أفريل  4والتجارة والصحة العمومية املؤرخ يف 

  . يكون الناشط على دراية كافية مبختلف جوانب املهنة سواء كانت فنية أو مادية
  جاه أورد الس نفس املالحظة يف خصوص أحكام الفصل ويف نفس اإلت

مراجعها وحتديد العقوبات الثّامن والعشرين والفصل الثّالثني اليت تتعلّق بضرورة 
   .التشريعية
  : تنظيم مهنة نقيب عقاري حمترف - 2

 2009جويلية  23 املؤرخ يف 92263الرأي عدد أبدى جملس املنافسة يف 
رأيه  يف ملف ورد عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية يتضمن طلب رأيه 

 تنقيح كراس الشروط اخلاص مبمارسة مهنة نقيب عقاري حمترف مشروعحول 
  .2006جانفي  30املؤرخ يف  مبقتضى قرار وزير الداخلية واملصادق عليه

التوجه حنو  يف ظلّويف دراسته ملهنة النقيب العقاري احملترف بين أنه 
اإلعتماد على البناء العمودي، كان لزاما التأقلم مع هذه الوضعية لضمان العيش 
 ات املشتركة اليت تنجرعاطي مع امللكيالكرمي للمتساكنني من خالل حسن الت

فرض تكوين نقابة للمالكني  على هذا النمط من البناء وهو ما إستوجب
كلّ شخص " الذي ميكن أن يكونالنقيب العقاري احملترف وإستحداث مهنة  

حتراف ومبقابل إدارة األجزاء املشتركة اإلطبيعي أو معنوي يتولّى على وجه 
تمثيل والذي يقوم أساسا ب." ..لعمارة أو جمموعة عمارات أو ملركّب عقاري 

القيام يف حق و م ولدى اإلدارة واملنشآت العموميةنقابة املالكني لدى احملاك
ة ومتابعتها وإجناز كلّ إتة لدى احملكمة العقاريفاقية املالكني باإلجراءات القانوني

و ة أخرىعقاريأمني الضالمة العمارة أو رورية للمحافظة على سإبرام عقود الت
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إبرام كافة العقود الالّزمة إدارة األجزاء املشتركة وصيانتها واملركّب العقاري و
 .إلجناز األشغال الضرورية

مل يتطور بشكل ملحوظ خالل  أنّ عدد النقباء العقارينيكما بين 
من البناءات  تناميضعيف نسبيا مقارنة بالرصيد العقاري امل وأنهالسنوات األخرية 

صعوبة إنتصاب  وأنّ ذلك راجع إىل العديد من اإلشكاليات على غرار العمودية
النقباء العقاريني احملترفني بسبب عدم التوصل لتوفري مبلغ الضمان البنكي املطلوب 

التقيد يف ممارسة النشاط حبدود الدائرة الترابية و واملقدر خبمسة أالف دينار
عدم متكني النقباء اري احملترف وللجماعة احمللّية املوجود ا حملّ النقيب العقّ

العقاريني من احلصول على قروض اة األشغال الثّقيلة كتعهد األجزاء املشتركة 
باإلصالح والصيانة والدهن وغريها من األشغال اليت تتطلّب إمكانيات مادية 

  .  هامة
من  17و 11وأشار الس إىل أنّ التعديالت املراد إدخاهلا على الفصلني 

من شأا إدخال بعض الغموض على كيفية فهم وتطبيق فصول  الشروطكراس 
كما أكّد على أنه ال ميلك . 15و 12أخرى مل يشملها التنقيح وخاصة الفصلني 

إمكانية إعطاء موقفه من حمتوى الفصول املتبقية من القرار موضوع اإلستشارة 
  .ون املنافسة واألسعارمن قان) جديد( 9طاملا مل تعرض على نظره طبقا للفصل 

وإن كان الس إقتصر على إبداء موقفه من الفصلني املعروضني عليه دون 
سوامها إالّ أنه إقترح أن تعيد اجلهة صاحبة اإلستشارة عرض القرار برمته على 
نظره حتى يبدي منه موقفا مكتمال مبا يسد الثّغرات احملتملة فيه من زاوية املنافسة 

فض اإلشكاالت الّيت يطرحها تطبيقه يف املستقبل، وذلك باعتبار أنّ ويساعد على 
القرار موضوع اإلستشارة مل يسبق عرضه على الس يف إطار اإلستشارة 

جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64 الوجوبية الّيت جاء ا تنقيح القانون عدد
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 18املؤرخ يف  2005سنة ل 60بالقانون عدد  واملتعلّق باملنافسة واألسعار 1991
  . 2005جويلية 

غموض يف تأويل من الفصل احلادي عشر  حتنقي هيثريكما أبرز ما 
الفصلني الثّاين عشر واخلامس عشر من كراس الشروط  حيث ينص الفصل الثّاين 

على النقيب العقاري احملترف أن ميسك دفترا للخدمات، : "عشر على ما يلي
  ..."ة املختصة ترابيااجلماعة احمللّيمرقّما ومؤشرا على كلّ صفحاته من رئيس 

ة املختصة ترابيا هي تلك كانت اجلماعة احمللّيوتساءل الس حول ما إذا 
ة اليت يقع ا مركز انتصاب النقيب العقار أم أنها اجلماعة احمللّيالّيت يقع بدائرا 
إىل أنّ هذا السؤال مل يكن مطروحا حني كان ، كما أشار العقاري احملترف

لّية الّيت ا لجماعة احملنشاط النقيب العقاري منحصرا يف حدود الدائرة الترابية ل
يف ظلّ التنقيح املقترح والرامي إىل توسيع دائرة تدخل مركز انتصابه، إالّ أنه و

  .يتعين توضيح هذه املسألة رأى الس أنههذا األخري 
كما أثار الس نفس املسألة يف خصوص الفصل اخلامس عشر الّذي 

ري احملترف حفظ دفاتر اخلدمات مدة جيب على النقيب العقا : "ينص على أنه
اجلماعة احمللّية املختصة مخس سنوات على األقلّ، يتولّى بعدها إيداعها لدى 

 والحظ يف خصوص الفصل احلادي عشر الذي وسع من دائرة تدخل. "ترابيا
النقيب العقاري احملترف لتطال حدود الدائرة الترابية للوالية اليت ا مركز 

به  عوضا عن حدود الدائرة الترابية للبلدية وذلك يف صورة انتصابه بوالية انتصا
خارج تونس الكربى،  وليشمل تدخله تونس الكربى إذا كان مركز انتصابه 
داخل واليات تونس أو أريانة أو بن عروس أو منوبة؛ أنّ يف ذلك تفعيل 

ارضني تعطي لنقابات للمنافسة يف هذا القطاع ذلك أنّ الزيادة يف عدد الع
املالكني عددا أكرب من اخليارات للتعاقد مع أحدهم من شأنه أن ينعكس إجيابيا 
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على مدى جودة اخلدمات املقدمة من طرف هؤالء املهنيني وكذلك على األسعار 
  .املعروضة مقابل تلك اخلدمات

 وباعتبار ما ينص عليه هذا الفصل من وجوب أن يعلم النقيب العقاري
بعنوان احمللّ كي تعد قائمة يف أمساء النقباء  ة املختصة ترابيااجلماعة احمللّياحملترف 

العقاريني احملترفني تضعها على ذمة العموم، فإنّ هذا النقيب أصبح مطالبا بإعالم 
كلّ اجلماعات احمللّية اليت يشملها جمال تدخله بعنوانه حتى تكون نقابات املالكني 

ة املعنية مبجال تدخل النقيب العقاري  على بينة من عناوين مجيع النقباء باملنطق
العقاريني الذين بإمكاا التعاقد معهم  وهو ما سينعكس إجيابيا على املنافسة يف 

  .هذه السوق
وعليه أن يعلم بعنوان "وعليه، فقد اقترح الس أن يتم إستبدال عبارة 

ة املختصة ترابيا الّيت تعد قائمة يف أمساء النقباء العقاريني احمللّ اجلماعة احمللّي
وعليه أن يعلم بعنوان احمللّ كلّ "بالعبارة التالية " احملترفني تضعها على ذمة العموم

وتعد اجلماعات احمللّية املعنية قائمة يف . اجلماعات احمللّية اليت يشملها جمال تدخله
قباء العقارية العمومأمساء النني احملترفني تضعها على ذم."  

أما يف خصوص الفصل السابع عشر الذي إستوجب أن يقوم النقيب 
مسؤوليته املدنية، فقد إعترب الس أنّ هذا الشرط من  تأمنيبالعقاري احملترف 

من الدستور يف ميدان القانون وأنه  34قبيل اإللتزامات الّيت تدخل حسب الفصل 
ال ميكن إحداث إلتزامات من هذا القبيل مبقتضى نصوص ترتيبية وهو ما إقترح 

  . معه حذف هذا الشرط من الفصل السابع عشر
املطلوب توفريه  مان البنكيقيمة الضالتخفيض يف  كما أوضح أنه من شأن

ألضرار الّيت تلحق العمارات نتيجة أي من قبل النقيب العقاري احملترف لتغطية ا
مخسة  ألفي دينار عوضا عن فعل غري مشمول بعقد تأمني املسؤولية املدنية لتصبح

ع عديد الباعثني وق ويشجالس هذه خول إىلحواجز الدمن ل أن يقلّآالف دينار، 
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افسة جيايب على املنإانعكاس  ذلك ويفالنقيب العقاري احملترف  على امتهان نشاط
من شأنه أن ينعكس  زيادة عدد العارضني بالسوق ذلك أنّ ،القطاع هذا يف

إجيابيا على مدى جودة اخلدمات املقدمة من طرف ممارسي هذا النشاط وكذلك 
  .على األسعار املعروضة مقابل تلك اخلدمات

  : تنظيم مهنة عون اإلشهار التجاري - 3
 2009 أفريل 16 املؤرخ يف 92242الرأي عدد  يفأبدى جملس املنافسة 

بنص ترتييب صادر عن وزير التجارة والصناعات  رأيه يف ملف إستشاري تعلّق
  .بتنظيم مهنة عون اإلشهار التجاري التقليدية يهم كراس الشروط املتعلّق

وبعد أن قدم الس قطاع اإلشهار التجاري وأهم املتدخلني فيه استنتج 
خالل سنة تعترب أهم مستند إشهاري يستقطب اإلستثمارات اإلشهارية  أنّ التلفزة

  .تليه الصحافة املكتوبة والراديو وامللصقات مثّ ويف مرتبة أخرية األنترنات  ،2008
وكالة يف  146وكالة إشهار متّ بعثها، ال توجد سوى  217أنه من مجلة و   

منها هي يف  %76 وأنّ  منها يف تونس الكربى %94طور النشاط تتركّز نسبة 
من الوكاالت تشغل أقلّ  %60كما أنّ  .شكل شركات ذات مسؤولية حمدودة

أشخاص قارين، كما أنّ أغلبها ال متلك إمكانيات مادية كبرية إذ أنّ  5من 
  .ألف دينار 20منها ال يتجاوز رأس ماهلا املصرح به  60%

مجلة اإلشكاليات املطروحة ومن أمهّها غموض كما متكّن من إستقصاء 
خمتلف األطراف السيما بني املعلنني ووكاالت اإلشهار، إذ أن عديد  العالقة بني

يف (املعلنني يتعاملون مباشرة مع وسائل اإلعالم دون املرور بوكاالت اإلشهار 
وهي نسبة تسري حنو اإلرتفاع، وهو ما )  2004بالنسبة لسنة  %40حدود 

عكس تقلّص الثّقة يف وكاالت اإلشهار من طرف املعلنني ويطرح بالتايل مسألة ي
خاصة فيما يتعلّق بضبط األسعار وهامش الربح  شفافية املعامالت يف القطاع
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غياب هيئة تعديلية تعىن مبراقبة احترام  الذي يعود لوكاالت اإلشهار من ناحية و
وق املعامالت بني األطراف املتداخلة يف الس على مستوىملهنة، سواء أخالقيات ا

  . أخرىمن ناحية  أو على مستوى مضمون اإلشهار نفسه
تضمنت عددا أما يف خصوص مشروع كراس الشروط الحظ الس أنها 

من الفصول احتوت شروطا جمحفة تشكّل حاجزا أمام تطور املنافسة يف القطاع 
وبين يف املقابل أنها شروط مستمدة ودخول مؤسسات جديدة إىل السوق، 

 واملتعلّق 1971 ماي 25 يف املؤرخ 1971 سنةل 22 عدد القانونمباشرة من 
وهو ما بين من خالله أنّ إدخال تعديالت  التجاري اإلشهار عون مهنة بتنظيم

 .دف إىل دعم املنافسة يف القطاع جيب أن مير ضرورة بتعديل القانون املذكور
رأس املال أن ال يقلّ ويذكر يف هذا اإلطار ما إستوجبه الفصل السادس من 

شاط موضوع كراس للشخص املعنوي الّذي يروم تعاطي الن األدىن املسموح به
ر ة آالف دينار سروط عن مخالشالذي ال يتماشى وما عرفته هذه املسألة من تطو

لى الباعثني مهمة تكوين ر عييس بنحوونسي شريع التيف التحنو التخفيض 
 27املؤرخ يف  2007لسنة  69ون عدد ــالقانخاصة من خالل  الشركات
حذف شرط متّ مبقتضاه الّذي وواملتعلّق حبفز املبادرة االقتصادية  2007ديسمرب 

 ؛ وما إشترطه الفصل السابع رأس املال األدىن لبعث شركة ذات مسؤولية حمدودة
أحد الشركاء املسامهني يف رأس مال  إىل اإلدارة الفنية مةإسناد مهوجوب  من

.الشخص املعنوي

  : تنظيم مهنة وكيل العبور - 4
الصادر عن جملس املنافسة  92253عدد  امللفيف  أبدى جملس املنافسة

قرار صادر عن وزير النقل يهم املصادقة على رأيه يف  2009 جوان 11بتاريخ 
روط اخلاصاس الشوكيل العبورمهنة مبمارسة  كر.  
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الشخص الذي يقوم من بني  وبعد أن عرف الس وكيل العبور وبين أنه
مجلة من املهام األخرى حلساب املرسل أو املرسل إليه باألعمال القانونية 
والعمليات املادية املتصلة بالنقل الدويل للبضائع، أوضح ما تستوجبه ممارسة هذه 

طاق ومن حتديد للن تتعلّق بالكفاءة املهنية والوسائل املادية الدنيااملهنة من شروط 
كما حدد حجم هذه السوق من حيث حتديد املتدخلني يف . اجلغرايف ملمارستها

وأكّد . عملية طلب هذه اخلدمة ومن عدد وكالء العبور الذين ميثّلون العرض ا
  .تدرجييا إرساء إجبارية اللّجوء إىل خدمات وكيل العبور على وجوب

أكّد أنها تتفاوت كما عرج على مسؤولية وواجبات وكيل العبور و
حبسب الصفة اليت يكتسيها ذلك أنّ الوكيل املأجور بصفته تلك ملزم ببذل العناية 
الالّزمة إلجناز الوكالة كي ال تنجر عنها أية مسؤولية طبقا ألحكام جملّة 
اإللتزامات والعقود إالّ يف صورة خطإه الشخصي أو خطإ مأموريه، أما عميل 

  .فته تلك بتحقيق نتيجةالنقل فهو ملزم بص
ستشارة تطبيق كراس الشروط موضوع اإلرأى الس أنّ  من جهة أخرى

عدد القانون من  19يستوجب إصدار قرار وزير املالية املنصوص عليه بالفصل 
كما متّ تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد  1995أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  32
، واملتعلّق بضبط شروط تأمني 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  43

  . املسؤولية املدنية املهنية الناجتة عن نشاط وكيل العبور
والحظ يف خصوص الفصل الثّامن أنه من غري املنطقي مجع شرط توفّر    

الشهادة واخلربة مع ضرورة اجتياز امتحان مهين باعتبار أنّ شرط اجتياز امتحان 
  .مستقلّ عن بقية الشروط إلثبات الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة مامهين هو شرط 

من  18أما يف خصوص الفصل العاشر فقد إقترح تطبيقا ملا جاء بالفصل 
إضافة إمكانية أن يكون  1995أفريل  14املؤرخ يف  1995لسنة  32القانون عدد 

ن ومساحة تصدير وكيل العبور مستغالّ ملخزن أو مساحة تسريح ديواين أو خمز
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من جملّة الديوانة وحذف الفقرة  86إىل  82كما متّ تعريفها وحتديدها بالفصول 
 2008لسنة  43الثّالثة منه وذلك باعتبار أنّ الفصل الرابع من القانون عدد 

أمهل األشخاص املباشرين واملرسمني بدفتر وكالء  2008جويلية  21املؤرخ يف 
 14املؤرخ يف  1995لسنة  32من القانون عدد  3ل العبور طبقا ألحكام الفص

 3لإلمتثال إىل أحكام الفصلني  2008جويلية  21سنتني من تاريخ  1995أفريل 
من هذا القانون، أي األحكام املتعلّقة بشروط الكفاءة املهنية والوسائل  19و

  .املادية الدنيا والتأمني

  : مهنة حراسة السفن باملوانئ التجارية - 5
 8الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92268عدد  لفامل أبدى الس يف

واملتعلّق  2002فيفري  5رأيه حول قرار وزير النقل املؤرخ يف  2009أكتوبر 
بتعاطي مهنة حراسة السفن باملوانئ  اخلاصروط كراس الشباملصادقة على 
  . البحرية التجارية

تطرق الس إىل تعريف هذه املهنة وأوضح أنها تصنف كمهنة مينائية و
ختتلف جوهريا عن املهن املصنفة كمهن حبرية وأنه ال تتم ممارستها إالّ من طرف 

  .نسية التونسيةيتمتعون باجلّاألشخاص الطّبيعيني أو املعنويني الّذين 
واهتم باجلانب الشكلي موصيا بإمتام إطّالعات القرار بقائمة من النصوص 
التشريعية والترتيبية وبتوضيح وحتديد بعض العبارات اليت جاءت عامة بكراس 

  . "لتراتيب اجلاري ا العملا" أو  "التشريع اجلاري به العمل" الشروط على غرار
ترك حتديد الوسائل املادية اخلاصة بتعاطي نشاط حراسة  أنّكما بين 

متعارضا مع األهداف الرئيسية يعترب السفن بيد السلطة التقديرية للسلطة املينائية 
الّيت وضعت من أجلها كراسات الشروط واملتمثّلة أوال يف جعل الراغب يف 

دية والكفاءة الالّزمة ملمارسة هذه تعاطي املهنة على بينة من مجيع الشروط املا
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املهنة مبجرد اطّالعه على كراس الشروط وثانيا يف جعل رقابة اإلدارة الحقة 
كما كانت عليه يف إطار نظام  هالنتصاب الباعث بالقطاع وال سابقة ل

و إقترح اإلفصاح عن الشروط اخلاصة بالوسائل املادية الضرورية  .التراخيص
ملهنة مع مراعاة األحكام اخلاصة بتجهيزات السالمة كالبدلة والقفازات ملمارسة ا

  .واملكشاف
 املعروض على أنظارهمبدئيا تعديل أحكام كراس الشروط  كما إقترح

سبتمرب  27املؤرخ يف  2004لسنة  2323حتى تتالءم مع مقتضيات األمر عدد 
والسالمة املهنية اخلاصة ببعض  واملتعلّق بضبط الشروط املتعلّقة بالكفاءة 2004

كتعديل الفصل الثّامن من  أصناف األعوان العاملني باملوانئ البحرية التجارية
كراس الشروط أخذا يف اإلعتبار تيسري بعث املشاريع ودفع نسق إحداث 

وذلك حبذف الشرط املتعلّق باملستوى العلمي األمر الذي سيسمح  املؤسسات
  .مام من تتوفّر لديهم اإلمكانيات املالية من اإلستثمار يف القطاعبفتح اال أ

  : املستشار اجلبائي - 6
الصادر عن جملس املنافسة  92267الرأي عدد قدم الس قبل إبداء 

مبمارسة مهنة مستشار  اخلاصيف كراس الشروط  2009 جويلية 23بتاريخ 
 القطاع ككلّ وعرف بصفة خاصة مبهنة املستشار اجلبائي موضحا أنه جبائي

مكاتب اإلحاطة واإلرشاد اجلبائي بإمكان متعاطني ألنشطة مهنية أخرى ك
  .واحملامني ممارسة هذه املهنة نين اجلبائيياملستشارو

عدم وتعرض إىل مجلة من اإلشكاليات اليت يعاين منها القطاع واملتمثّلة يف 
 1960لسنة  34ريس اإلختصاص صلب الفصل الثّالث من القانون عدد تك

وحرمان املستشار اجلبائي من الترافع يف القضايا  1960ديسمرب  14املؤرخ يف 
ألف  25الّيت يتجاوز فيها مبلغ األداء املوظّف أو القيمة املطلوب استرجاعها 
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عدم إلزامية التربص قبل مباشرة هذا النشاط بالنسبة للمتخرجني اجلدد دينار و
خالء ممارسة املهنة من قبل دله انعكاس سليب على صورة املهنة ووهو ما كان 

متثيل املطالب باألداء لدى اإلدارة واحملاكم من متلبسني بلقب مستشار جبائي و
للمستشارين  ةالغرفة الوطني حسب زعم "غري خمول هلم قانونا"قبل أشخاص 

  .على غرار احملاسبني واخلرباء احملاسبني اجلبائيني
أما يف خصوص كراس الشروط فقد أشار إىل مجلة من املالحظات ومن 

املصاحل املكلّفة بالرقابة على  إضافة فصل يتم التنصيص صلبه على أمهّها ضرورة
نطبقة عليهم يف حال إخالهلم مبقتضيات وعلى العقوبات امل املستشارين اجلبائيني

وحتديد طبيعة الشهادة العلمية املطلوبة ملمارسة هذا النشاط يف كراس الشروط 
اعتبار كراس الشروط  عليه فقه الس مناستقر وذلك تبعا ملا الفصل اخلامس 

نشاط اقتصادي روط املتعلّق أداة تسمح ملتعاطي أيف على كلّ الشة بالتعر
 كما أشار الس إىل .حتلّيه بالشمولية معه يستوجباألمر الذي مبمارسة املهنة 

 احمللّ صلوحية تضمن التي والسالمة الوقاية شهادة على احلصولإضافة  ضرورة
إىل  املدنية احلماية مصاحل تسلّمها واليت والصحة السالمة لشروط واستجابته

  .الفصل السادس من املشروع

  : تنظيم بعض املهن البحرية - 7
باب تنظيم املهن البحرية، تسع إستشارات تتعلّق  على الس يف تورد

بقرارات صادرة عن وزير النقل يف خصوص املصادقة على خمتلف كراسات 
 2008لسنة  44لقانون عدد الشروط املنظّمة لكلّ املهن البحرية اخلاضعة تطبيقا ل

  .واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية 2008جويلية  21املؤرخ يف 
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ولئن إختلفت املهن البحرية إالّ أنّ مالحظات الس كانت يف معظمها 
متشاة بكلّ اآلراء باعتبار إعتماد وزارة النقل نفس الصياغة ملختلف كراسات 

  . الشروط املتعلّقة مبمارسة هذه املهن البحرية

  :اآلراء لفخمت املالحظات املشتركة بني - أ
 تتمثّل املهن البحرية اخلاضعة يف جمال ممارستها إىل نظام كراس الشروط يف

مزود و )92259الرأي عدد (وأمني احلمولة  )92257الرأي عدد ( أمني السفينة
 )92255الرأي عدد ( وسيط إجيار السفنو )92251الرأي عدد (السفينة 

املساعدة واإلنقاذ البحري و )92252الرأي عدد ( التصرف يف السفن التجاريةو
 92250الرأي عدد (واجلر( فن وة لتصنيف السسات األجنبيمتثيل املؤس) الرأي
الرأي ( اخلبري البحريو )92256الرأي عدد ( املرشد البحريو )92254عدد 
  .)92258عدد 

املنهجية توخى الس يف خمتلف اآلراء الصادرة عنه يف اال نفس وقد 
املتمثّلة يف تعريف املهنة املعنية بكراس الشروط وحتديد أهم الشروط املستوجبة 

  .ملمارستها والوقوف على عدد املمارسني بالسوق احمللية
باستثناء مهنيت اخلبري البحري وقد أكّد يف خمتلف اآلراء الصادرة عنه أنه 

وهو  من قبل شخص معنوي البحرية إالّواملرشد البحري ال ميكن ممارسة املهن 
 ودميومة األجنبية املنافسة اة التكتل على املهنيني توجه جديد يرمي إىل حثّ

  .البحري النقل لتحرير استعدادا املؤسسة
وأوضح أنه جيب أن يتوفّر يف الشخص الراغب يف تعاطي إحدى املهن 

 1961لسنة  14املرسوم عدد  ملا نص عليهاالبحرية شرط اجلنسية التونسية وفقا 
واملتعلّق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط  1961أوت  30املؤرخ يف 

أوت  11املؤرخ يف  1985لسنة  84 عددالتجاري كما متّ تنقيحه بالقانون 
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من ذوي اجلنسية األجنبية تعاطي إحدى املهن  جيوز لألشخاصغري أنه . 1985
ص هلم يف ذلك مبقتضى االبحرية سارية املفعول  وة إذا رخات دوليبشرط تفاقي

  .املعاملة باملثل
كما بين أنه ميكن لكلّ شخص أن يتعاطى أكثر من مهنة من املهن 
البحرية إذا ما توفّرت فيه الشروط املستوجبة ملمارسة املهنة، غري أنه مينع اجلمع 

األجنبية لتصنيف ثيل املؤسسات متمكاتب  بني تعاطي مهنة تصنيف السفن أو
اهز البحري والناقل البحري والتصرف يف السفن التجارية وتعاطي مهنة  السفن

ة  واملساعدة واإلنقاذ البحري واجلرمن جهة واجلمع بني مهنة خبري حبري وبقي
  .املهن البحرية أو وكيل العبور من جهة أخرى

  : أما أهم  املالحظات واإلقتراحات اليت وردت يف اآلراء فهي
 هنةامل مبمارسة العالقة ذات النصوص بإضافة اإلطّالعات إمتامضرورة  -

  .املعنية باإلستشارة
 أن جيب ما إطار يف الشروط اتكراسختلف مب املرفق بالتصريح ورد -

 بشأين يصدر مل أنه: " ... نصه ما املعنوي للشخص القانوين املمثّل به يصرح
 بالشرف خملّ موضوعها جنحة أو جناية أجل من بات حكم أو باإلفالس حكم

لسنة  44 عدد القانون من السابع الفصل من مستقاة شروط وهي" واألمانة
واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية غري أنه متّ  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008
 عن ائيا القانوين ممثّله أو املعنوي الشخص إيقاف بعدم علّقاملت الشرطإغفال 
أكّد الس على  لذا ضده صدرت تأديبية لعقوبة تبعا البحرية املهن إحدى ممارسة
  .السابقة األحكام إىل الشرط هذا إضافة ضرورة

 اجلاري والتراتيب التشاريع "حتديد بعض املصطلحات العامة على غرار  -
  ."ملواصفات الوطنية والدولية ا" و" مجيع املؤيدات"و" العمل ا
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 األدىن املال ورأس القانوين الشكل إعادة صياغة بعض الفصول لتحديد -
 عنه تزيح للمستثمر واضحا مرجعا تكون حتى املعنية املهنة ملباشرة توفّرمها الالّزم

  . التأويل عناء وتغنيه الضبابية
 وكراس التصريح إيداع يتم أنإستوجبت خمتلف كراسات الشروط  -

 أن جدوى وتساءل الس حول. "للنشاط الفعلية املباشرة قبل شهرا" الشروط
 خاصة الفعلي، العمل يبدأ حىت التصريح تاريخ من بأكمله شهرا الباعث ينتظر
 2008 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون من 5 الفصل وأنّ

 كراس إيداع ضرورة على بالتنصيص يكتفي البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق
 أنه رأى الس لذا النشاط، بدء قبل املختصة املصاحل لدى مسبقا الشروط

 التنصيص األجل هذا اشتراط وراء من معين هدف هنالك يكن مل ما يستحسن
  .والتصريح الشروط لكراس املسبق اإليداع على فقط

 احلصول ضرورةات الشروط يتمثّل يف شرط إىل خمتلف كراس إضافة -
 لشروط واستجابته احمللّ صلوحية تضمن التي والسالمة الوقاية شهادة على

  .املدنية احلماية مصاحل تسلّمها واليت والصحة السالمة

  :اخلصوصيةاملالحظات  -ب
 جوان 25الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92250الرأي عدد  - أ
2009:  

املؤرخ  1972لسنة  5الفصل الثّاين من القانون عدد أنّ أشار الس إىل 
 12املؤرخ يف  1965لسنة  2واملتعلّق بتنقيح القانون عدد  1972فيفري  15يف 

الغرض من :" نص على أنّ واملتعلّق بإحداث ديوان املوانئ القومية  1965فيفري 
مبا ... ديوان املوانئ القومية هو ضمان تسيري وصيانة و إمناء نشاط موانئ التجارة 

والتنوير ونصب العالمات يف  وجر السفنيف ذلك أيضا مصاحل اإلرشاد البحري 
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البحر بداخل حدود املوانئ وشرطة أرصفة املوانئ وحراستها وضبط مستوى 
  ..."السكك احلديدية املياه واستغالل

ديسمرب  28املؤرخ يف  1998لسنة  109كما نصت أحكام القانون عدد 
ميكن لديوان البحرية "واملتعلّق بديوان البحرية التجارية واملوانئ على أنه  1998

التجارية واملوانئ يف إطار التراتيب اجلاري ا العمل إسناد لزمات الستغالل 
  ...".الراجعة له وبعض اخلدمات الداخلة يف مهامه خمتلف املمتلكات

املؤرخ  2002لسنة  135وقد متّ ضبط هذه اخلدمات مبقتضى األمر عدد 
واملتعلّق بضبط اخلدمات الداخلة يف مهام ديوان البحرية  2002جانفي  28يف 

ول التجارية واملوانئ والّيت ميكن أن تكون موضوع لزمة الّذي جاء يف فصله األ
ميكن أن تكون موضوع لزمة اخلدمات الداخلة يف مهام ديوان البحرية "أنه 

  :التجارية واملوانئ واملتعلّقة بـ
  اجلر بامليناء-
  " اإلرشاد-

واستخلص الس أنه استنادا إىل ما سبق ميكن القيام بأعمال اجلر إما من 
قبل اخلواص يف إطار لزمة مسندة من قبل ديوان البحرية التجارية واملوانئ أو من 

  .قبله أو من قبل خواص يقدمون هذه اخلدمة وفقا لكراس شروط
هذا باإلضافة إىل ما إقترحه يف خصوص الفصل الثّامن منه من ضرورة حذف 
اجلزء األخري من املطّة الثّانية باعتبار أنه من غري املنطقي مجع شرط توفّر الشهادة 

ة اجتياز امتحان مهين باعتبار أنّ شرط اجتياز امتحان مهين هو واخلربة مع ضرور
  .شرط مستقلّ عن بقية الشروط إلثبات الكفاءة املهنية ملمارسة مهنة ما
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 جوان 11الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92251الرأي عدد  -ب
2009:  

اليت  السفن مزود قبل من املقدمة اخلدمات طبيعةإنطلق الس من تعريف 
 ومعدات وصحية غذائية مواد من حتتاجه مبا وطاقمها السفينة تزويد تتمثّل يف

 النسيج وغسل املستعملة يوتوالز الفضالت رفع االقتضاء وعند وزيوت ووقود
 التيوالطّفيفة اجلزئية باإلصالحات املتعلّقة اخلدمات لتقدمي والتوسط والبياضات

 نشاطي أنّ إىل ، ليشري لإلصالح املخصصة األماكن إىل السفينة نقل تتطلّب ال
 التجارية البحرية باملوانئ السفن من املستعملة الزيوت ورفع الفضالت رفع

 واملتعلّق 2002 فيفري 5 يف املؤرخ النقل وزير قرار إىل التوايل على خيضعان
 السفن من الفضالت رفع مهنة بتعاطي اخلاص الشروط كراس على باملصادقة
 واملتعلّق 2002 فيفري 5 يف املؤرخ النقل وزير قرار وإىل التجارية البحرية باملوانئ

 من املستعملة الزيوت رفع مهنة بتعاطي اخلاص الشروط كراس على باملصادقة
 نفس ممارسة خضوع إشكالية طرحهو ما يو. التجارية البحرية باملوانئ السفن
 إىل ناحية من تؤول أن ميكن خمتلفة فنية وشروط ترتيبية نصوص إىل النشاط
 احترام عدم إىل أخرى ناحية ومن العملية يف املتدخلني بني متكافئة غري منافسة
 رفع ملهنيت املنظّمة اخلاصة بالنصوص عليها املنصوص البيئية املتطلّبات بعض

  .    السفن من املستعملة الزيوت ورفع الفضالت
الفصل الثّامن من كراس الشروط املنظّم  ما إستوجبه كما الحظ يف خصوص

 نفس يف املعنوي للشخص القانوين املمثّل يف تتوفّر أن منمزود السفن ملمارسة 
 بتوفّر املطالبةأنّ  مهين، المتحان بنجاح واجتياز واخلربة العلمية هادةالش الوقت

 من 9 الفصل وأنّ خاصة جمحفا شرطا تعترب جمتمعة الثّالثة اخلصائص هاته
 املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون
 بكراس عليها املنصوص املهنية الكفاءة توفّر عدم صورة يف أنه على نص البحرية
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 ويتم للغرض يفتح امتحان باجتياز املهنية الكفاءة على احلصول ميكن الشروط
 ما وهو بالنقل، املكلّف الوزير من بقرار وبرناجمه ونظامه اجتيازه شروط ضبط
 صورة يف بديال حالّ املهين االمتحان اجتياز اعترب التاسع الفصل أنّ بداهة يعين
 املعنوي للشخص القانوين املمثّل يف املطلوبة واخلربة العلمية الشروط توفّر عدم
 الواردة الشروط مراجعة وإقترح بالتايل. البحرية املهن إحدى ممارسة يعتزم الذي

 جاء ما مع متالئمة تكون حىت الشروط كراس من 8 الفصل من 3و 2 بالنقطتني
  .البحرية املهن بتنظيم واملتعلّق 2008 لسنة 44 عدد القانونب

 جوان 11الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92256الرأي عدد  -ج
2009:  

مبهمة اإلرشاد  يتكفّلالتجارية واملوانئ  تبين للمجلس أنّ ديوان البحرية
 الناشط الوحيدالبحري وذلك نظرا ملا تتطلّبه هذه املهنة من خربات عالية جعلته 

  .يف هذا احلقل على خالف ما يوجد يف عديد البلدان األخرى
ميارس كان مرفقا عموميا، شاط اإلرشاد البحري نيعد  ومن جهة أخرى،

املطبقة كانت التسعريات ن البحرية التجارية واملوانئ كما مباشرة عن طريق ديوا
حمددة بصفة أحادية من قبل السلطة العمومية على السفن املنتفعة ذه اخلدمات 

القانون عدد وبعد صدور  .وذلك مبقتضى قرار صادر عن وزيري املالية والنقل
جارية ة التق بديوان البحريواملتعلّ 1998ديسمرب  28املؤرخ يف  1998لسنة  109

واملتعلّق  2002جانفي  28املؤرخ يف  2002لسنة  135واملوانئ واألمر عدد 
بضبط اخلدمات الداخلة يف مهام ديوان البحرية التجارية واملوانئ والّيت ميكن أن 

د نشاط اإلرشاد البحري للخواص يف موضوع لزمة، أصبح باإلمكان إسناتكون 
   .إطار عقد لزمة

ة عن البيان أنّ املبادئ وغينالعام تكفل يف حال  زماتة اللّاليت تسوس ماد
لني، وذلك من خالل ما تقوم عليه من إخضاع تفعيل املنافسة بني املتدخ احترامها
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سة ودعوا إىل وجوب اإلدارة املاحنة للّزمة لواجب القيام بالدعوة العامة للمناف
التحري عند إدراج شروط املشاركة يف العروض والضمانات املالية والفنية 
واإلكتفاء مبا هو الزم لغرض حسن تسيري املرفق العام ودون استحداث حواجز 

ويضاف إىل ذلك واجب التفعيل . عند الدخول إىل السوق الّيت متثّلها اللّزمة
خالل اعتماد عقود لزمة لفترات معقولة وتقسيم األنشطة  الدوري للمنافسة من

املراد التفويت فيها إىل اخلواص إىل حصص كي ال يؤول األمر إىل استئثار 
مؤسسة وحيدة أو عدد قليل من املؤسسات بالقطاع املراد تشريك اخلواص يف 

  .  استغالله
ف اخلواص بالقيام وما تتعين اإلشارة إليه هو أنّ ما تقدم من جواز تكلي

 44القانون عدد مبهنة املرشد البحري يف إطار اللّزمات ال يتعارض مع ما جاء به 
 واملتعلّق باملهن البحرية من إخضاع 2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة 

أنّ عملية اإلرشاد  ذلك. إىل نظام كراس الشروطاملذكورة هنة املممارسة 
أنّ  الت تعترب مرفقا عموميا طاملاتكليف اخلواص ا، ماز رغم جوازالبحري، و

من جملّة التجارة البحرية الزال ساري املفعول وهو ينص على ما  64الفصل 
وظيفة وقتية  السلطة البحريةاملرشد هو الشخص الّذي عهدت إليه :" يلي

عند دخوهلا  إجبارية أو اختيارية حسب احلال تقتضي صعوده على منت السفينة
إىل ميناء أو مرسى أو ر وعند خروجها منها وقيادته السفينة فنيا حتت مسؤولية 

  ."الربان خاضعا ألوامره وسلطته
كما أنه ومن ناحية أخرى، فإنّ استبدال نظام الترسيم بدفتر املهنة بنظام 

ذلك أنه . كراس الشروط يعترب خطوة إىل األمام على درب حترير هذا النشاط
وبعد أن كانت املشاركة يف اللّزمات حكرا على املؤسسات احلائزة على ترخيص 
ملباشرة النشاط حبكم ترسيمها بدفتر املهنة، أصبح لكلّ من يستجيب ملقتضيات 
كراس الشروط موضوع اإلستشارة احلق يف ممارسة مهنة اإلرشاد البحري مع 
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نظام اللّزمات يف جمال املنافسة وإقرار احلق يف اإلنتفاع بالضمانات الّيت يوفّرها 
  .تكافئ الفرص مثلما متّ بيانه أعاله

ويف كلّ األحوال فإنّ مسألة ضبط املستوى الذي تفتح يف حدوده مهنة 
وطاملا تواصلت . اإلرشاد البحري إىل اخلواص تبقى خاضعة إلرادة املشرع

صالحيات السلطة البحرية سواء احلاجة إلبقاء اإلشراف على ذلك النشاط ضمن 
لدقّة املهام املرتبطة بذلك النشاط وحساسيتها أو لكون اإلمكانيات الّيت يتطلّبها 
تتجاوز القدر املتاح للخواص أو حبكم أنّ القيام به رهني استعمال فروع من 
ملك الدولة أو معدات راجعة هلا، فإنّ املشرع ميلك دون جدال اإلبقاء على 

صف هذا النشاط بكونه مرفقا عموميا خاضعا إلشراف السلطة البحرية و
  .   وتصرفها

من مشروع  كما بين الس يف خصوص ما نص عليه الفصل الثّامن
الشخص الطّبيعي أو املمثّل القانوين للشخص  من أنه يتعين على كراس الشروط

أنه متحصل على األقلّ على  ''ت املعنوي الّذي يروم مزاولة هذا النشاط أن يثب
مؤهل ربان من الرتبة الثّانية للبحرية التجارية وقام بتربص يف اإلرشاد البحري 

أنّ إلزام ، "ملدة التقلّ عن ستة أشهر بامليناء الّذي يرغب يف تعاطي نشاطه به
على بعث املمثّل القانوين للشخص املعنوي ذا الشرط يعترب جمحفا وال يشجع 

املؤسسات يف هذا امليدان، وهو ما إقترح معه اإلقتصار على ضرورة انتداب 
الشخص املعنوي ألحد األشخاص الّذين يستوفون هذه الشروط دون ضرورة 

  .إلزام ممثّله القانوين باستيفائها
 جوان 11الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92258الرأي عدد  -د

2009:  
مهنة اخلبري أنّ  منالس  هأكّدإنّ خصوصية هذا الرأي تكمن فيما 

القانون عدد جديدة متّ إدراجها ضمن املهن البحرية مبقتضى  البحري تعترب مهنة
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واملتعلّق بتنظيم املهن البحرية وأنها  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44
عن بقية املهن البحرية، إذ ال ميكن مجعها مع أي من تلك املهن وال  مهنة مستقلّة

تدخله عند قيامه بنشاطه من جهة    ضمانا حليادمع مهنة وكيل العبور وذلك 
وجملس املستشارين حول  وأورد ما أكّدته مداوالت كلّ من جملس النواب

درجة بالقانون عدد مشروع القانون سابق الذّكر من أنّ مهنة اخلبري البحري امل
آنف الذّكر، ال تتناقض مع مهنة  2008جويلية  21املؤرخ يف  2008لسنة  44

اخلرباء العدليني أو خرباء التأمني بل تتكامل معهما عالوة على أنّ  اهلدف من 
إدراجها ضمن املهن البحرية يكمن يف احلفاظ على مستوى عال للخرباء ويدعم 

لك أنّ مهمة اخلبري البحري هي مهمة حرة تتطلّب معرفة سلكهم وطنيا ودوليا ذ
وخربة دقيقة ودراية واسعة يف جمال النقل البحري والشؤون البحرية من جهة 

  .أخرى
الكفاءة املهنية املستوجبة ملمارسة مهنة اخلبري  نااقتر  كما أشار إىل أنّ

ة التجارية أو ضابط بتوفري شهادة ربان من الرتبة الثّانية للبحري البحري
ميكانيكي من الرتبة الثّانية للبحرية التجارية أو مهندس وطين يف جمال النقل 
واللّوجستية أو أستاذية يف جمال النقل البحري أو اللّوجستية وبإثبات ثالث 
سنوات خربة منها سنة لدى خبري حبري، باعتبار أنّ هذه املهنة جديدة ومل تكن 

 44ني املهن البحرية وأنّ املمارسني املوجودين قبل صدور القانون عدد تعد من ب
كانوا ميارسون يف جمال التأمني، سيفرز على املستوى العملي صعوبة  2008لسنة 

  . لتوفري الشرطني يف اآلن ذاته أي الشهادة واخلربة
كما الحظ أنّ صدور كراس الشروط سيفرز صنفني من اخلرباء البحريني 
خيضعون إىل كراسي شروط خمتلفني وإىل هيكلي رقابة خمتلفني ومها اخلرباء 
البحريون اخلاضعون إىل رقابة وزارة املالية واخلرباء البحريون اخلاضعون إىل رقابة 
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صعوبة التفرقة بني الصنفني بالنسبة إىل وزارة النقل وأنه ميكن أن تنجر عن ذلك 
  .املتعاملني مع ممارسي هذه املهنة



قراري وزير تتمثّل يف  إستشارات ت على الس يف هذا الباب، مثانورد
اخلية وقرار وزير الدقليديناعات التجارة والصة  ةالتنمية احمللياملتعلّقني على والت

التوايل باملصادقة على كراس الشروط املتعلّق مبمارسة نشاط تصليح أو تركيب 
كراس أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية و

عات التقليدية قرار وزير التجارة والصنابتجارة املواد اإلعالمية والشروط املتعلّق 
 نف األولبإستغالل املقاهي من الصاملتعلّق باملصادقة على كراس الشروط املتعلّق 

يف تندرج  وهي مشاريع بتعاطي نشاط إصالح السياراتوكراس الشروط املتعلّق 
إطار التمشي الذي انتهجته الدولة يف السنوات األخرية حنو حذف التراخيص 

وتعويضها بكراسات شروط ضمانا ملزيد الشفافية وتسهيال للمبادرات اإلدارية 
  .اخلاصة الرامية إىل بعث املشاريع

تتمثّل بقية اإلستشارات وعددها أربعة يف نصوص ترتيبية  من ناحية أخرى
نصوص تطبيقية للقانون املنظّم لتجارة التوزيع وهي موزعة بني قرار وثالثة أوامر 

  .2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69قتضى القانون عدد الصادر مب

ماي  14الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92243الرأي عدد  - أ
2009:  

تعهد الس بإستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
تركيب مبمارسة نشاط تصليح أو روط املتعلّق كراس الشطلب فيها رأيه حول 

  .أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية
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 2الفصل  إستنادا إىل وبعد أن عرف الس الرقابة املترولوجية القانونية
بأنها  1999ماي  10املؤرخ يف  1999لسنة  40من القانون عدد ) جديد(
فيها  لك على الظّروف التي متّكذاراة على أدوات وطرق القيس والرقابة "

عبري عنها واستغالهلا، والتي دف إىل معاينة التاحلصول على نتائج القيس و
الترتيبية روط القانونية ومطابقتها للش مدى طرق القيس والتأكّد مناألدوات و

  :بين جمموعة العمليات اليت تشملها واليت تتمثّل يف" اجلاري ا العمل 
على طريقة القيس قصد التقرير  أواملصادقة على منوذج ألداة القيس  -
  .ةطريقة القيس يستجيب للمقتضيات القانوني أوالقيس  أداةبأن منوذج 

، قصد إصالحهااليت وقع  أوالقيس اجلديدة  أدواتيل من ق األوالتحقّ - 
موذج املصادق عليه واستجابتها للمقتضيامعاينة مدى مطابقتها للنةت القانوني.  

ت القيس اليت هي يف حالة استعمال قصد التثب دواتألالدوري  فقّدالت -
ا القانونية، من خاصاليت ال تتوفّ األدوات وإخضاعيار فيها الشة روط القانوني
  .فرض عدم استعماهلا عند اإلقتضاء أولإلصالح 
- الرأدواتة على قابة الفني اختبارها  أوة األداة ت من دقّالقيس قصد التثب

  .الطلب  عند 
املراقبة املترولوجية قصد معاينة مدى تطبيق أحكام هذا القانون  -

وخاصحيح ألدوات وطرق القيسة، اإلستعمال الص.  
- الرقابة املترولوجيأةة على املواد املعب.  

األدوات اخلاضعة بصفة إجبارية للرقابة كما عرف يف مرحلة ثانية 
 1999لسنة  40من القانون عدد  6الفصل باملترولوجية القانونية وفقا ملا جاء 

املؤرخ   2008لسنة  12كما متّ تنقيحه بالقانون عدد  1999ماي  10املؤرخ يف 
  . واملتعلّق باملترولوجيا 2008فيفري  11يف 
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نّ نشاط تصليح أو تركيب التعريفات ليبين أوقد إستند الس إىل هذه 
نة من أدوات القيس اخلاضعة للرة موضوع أصناف معية القانونيقابة املترولوجي

اس الشوتركيب كلّ  هو مهنة تعىن بإصالح هروط املعروض على أنظاركر
التي وقع تصميمها وإجنازها، األدوات واملكاييل واألجهزة، منفردة أو جممعة، و

األحجام واألبعاد جهاز مركّب، قصد قيس املقادير و بشكل منفصل أو ضمن
جارية أو العمليات املعامالت التاملستعملة يف بطريقة مباشرة أو غري مباشرة و

اجلبائية أو الربيدية أو حتديد األجور أو مثن تقدمي خدمة أو تقسيم املنتوجات أو 
العمليات  منتوج وكذلك يف كلّالبضائع أو حتديد قيمة شيء أو حتديد جودة 

اإلختبارات القضائية  كذلك املستعملة يف، واألخرى اليت ختتلف فيها املصاحل
  .المة العامة ومحاية البيئةحة والسميدان الصو مسيةقابة الرستعماالت أو الرواإل

أدوات القيس اخلاضعة تركيب اشطني يف جمال إصالح وأنّ الن وباعتبار
ني يف القيس املختص أداةللرقابة املترولوجية القانونية يصنفون حبسب نوعية 

، فقد أدرج الس عدد الناشطني بالسوق الوطنية بالنسبة إىل كلّ إصالحها
  . صنف من أدوات القيس على حدة

مهّها وقد أثار يف خصوص كراس الشروط، العديد من املالحظات لعلّ أ
ما هو تلك اليت تبين عدم التجانس بني كراس الشروط املعين باإلستشارة و

ألنشطة اإلقتصادية بصفة عامة املتعلّقة بتعاطي ا ملنظومة القانونيةموجود داخل ا
بتعاطي نشاط تركيب أو تصليح أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة و

  :خاصة للرقابة املترولوجية القانونية بصفة
 11املؤرخ يف  2008لسنة  12القانون عدد استنادا إىل مقتضيات  -
 فإنّ  همن) جديد( 15واملتعلّق باملترولوجيا القانونية وخاصة الفصل  2008فيفري 

مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية ك احملدثة الوكالة الوطنية للمترولوجيا
بالرقابة املترولوجية القانونية واملكلّفة تتمتع بالشخصية املدنية واإلستقالل املايل 
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ولوجيا وهو ما حلّت حملّ  مصلحة املترعلى أدوات القيس أو تصليحها وتركيبها 
  8و 7و 6 الواردة بالفصول" مصلحة املترولوجيا"عوض عبارة إقترح معه أن ت

  ".الوكالة الوطنية للمترولوجيا"بعبارة  من كراس الشروط
 3078ألمر عدد وفقا ل ،يصنف نشاط تصليح آالت الوزن والقيس -

واملتعلّق بضبط قائمة أنشطة احلرف  2005نوفمرب  29 املؤرخ يف 2005لسنة 
غرى والصالصي تستوجب ناعات التة وحتديد األنشطة التممارستها توفّر قليدي

أنّ نشاط ، وهو ما إستنتج منه بأنشطة احلرف الصغرى ضمن  الكفاءة املهنية
تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية 

فيفري  16املؤرخ يف  2005لسنة  15خيضع إىل مقتضيات القانون عدد  القانونية
كراس  وإقترح بناء على ذلك أن يتعرضاحلرف، واملتعلّق بتنظيم قطاع  2005

  .إىل مجلة اإللتزمات واألحكام املضمنة به  على أنظاره الشروط املعروض
 29املؤرخ يف  2005لسنة  3078لفصل األول من األمر عدد ل تطبيقا -
قليدية الصناعات التغرى واملتعلّق بضبط قائمة أنشطة احلرف الصو 2005نوفمرب 

تصليح  ممارستها توفّر الكفاءة املهنية، فإنّ نشاطوحتديد األنشطة التي تستوجب 
بالنسبة إىل تستوجب توفّر الكفاءة املهنية من النشاطات اليت  القيسآالت الوزن و

الفصل األول من قرار وأورد الس يف هذا اإلطار ما نص عليه  .متعاطيها
فيفري  27كوين املؤرخ يف التربية والتعات التقليدية ووزيري التجارة والصنا

واملتعلّق بضبط شروط وإجراءات تنظيم اإلختبار املهين إلثبات الكفاءة  2007
على أن يتضمن كراس الشروط املعروض كما إقترح . املهنية يف قطاع احلرف

ذه اإلحالة مع أو أن تقع ه النصوص سابقة الذّكرإما إحالة صرحية إىل أنظاره 
  .تضمني املقتضيات التي تتماشى مع نشاط تصليح أدوات القيس صلب الكراس
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أفريل  2الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92244الرأي عدد  -ب
2009:  

عرضت على جملس املنافسة إحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
 نف األولاملتعلّق بإستغالل املقاهي من الصيطلب فيها رأيه حول كراس الشروط 

  .2004 سبتمرب 10 املؤرخ يفنمية احمللية التو وزير الداخليةالصادر مبقتضى قرار 
وفرق جملس املنافسة يف إطار هذه اإلستشارة بني األصناف الثّالثة من 

لسنة  147وبين أنّ املقاهي من الصنف األول تتمثّل وفقا للقانون عدد . املقاهي
واملتعلّق باملقاهي واحملالّت املماثلة هلا يف  1959نوفمرب  7املؤرخ يف  1959

قاعات وهي بصفة خاصة املقاهي و ااحملالّت اليت تبيع مشروبات ال كحول فيه
املشارباي والش.  

من الصنف  املشروبات غري الكحولية املقدمة يف املقاهيوأكّد على أنّ 
األول وحتديدا املشروبات الساخنة املقدمة باملشارب واملقاهي العادية ختضع 

بينما ختضع قاعات الشاي واملقاهي الفاخرة وبطلب من  للتسعرية اإلدارية،
  .أصحاا لتسعرية إستثنائية  بعد إثبات ما متّ إجنازه من إستثمارات

كما أضاف أنّ أسعار املواد األولية  املعتمدة بصفة هامة يف املقاهي 
شاي ختضع لنظام املصادقة اإلدارية يف كلّ املراحل وأنّ سكّر وواملشارب من 

القهوة املطحونة ختضع لنظام املصادقة اإلدارية يف مرحلة اإلنتاج ولتأطري نسب 
   .األرباح يف مرحلة التوزيع

وقد أورد الس مجلة من املالحظات منها ما تعلّق بقرار املصادقة ومنها 
  .ما تعلّق مبحتوى كراس الشروط

 إستكمال قائمة ومتثّلت املالحظات املتعلّقة بقرار املصادقة من ناحية يف
اإلطّالعات بالتنصيص على رأي جملس املنافسة ومن ناحية أخرى يف ضرورة    

إلغاء اإلستثناء الوارد بالفصل الثّاين منه املتمثّل يف إعفاء مستغلّي املقاهي املنتصبني 
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يف تاريخ نشر القرار من اإللتزام بشرطي املساحة واملوقع باعتبار أنّ ذلك يؤدي 
لس بصفة آلياشطني اجلدد وهو ما جعل اع بإمتيازات على حساب النة إىل التمت

يعترب هذه الوضعية خمالفة متاما لقواعد املنافسة اليت تفرض إلغاء كلّ احلواجز 
  . للدخول إىل السوق مبا فيها احلواجز الترتيبية

ها فإنّ أمهّ، اس الشروطحتوى كرمب املتعلّقةأما يف خصوص املالحظات 
  :ما يلييتمثّل يف 
حيث املوقع واملساحة ومدى توفّر املقاهي خاصة من  تفرز وضعية -

ظافة  وائحآالت إمتصاص األدخنة والرفة الكافية وشروط النةبالصتباينا ،والصح 
روط املضبوطة بكراس الشروط وخاصة من قبل املقاهي من يف إحترام الش واضحا

املقاهي حترص ويف املقابل  .اليت ختضع للتسعرية اإلداريةالصنف األول العادية 
خاصة على مستوى النظافة وشروط  راحة للحريفعلى توفري أكثر الفخمة 
لذلك يرى . تعريفات إستثنائية هو ما جعل اإلدارة متكّنها من تطبيقو الصحة

به  صشروط خا كراس إخضاع كلّ صنف من هذه املقاهي إىلالس أنه يتجه 
حبيث يصبح هناك كراس شروط خاص بإستغالل املشارب و املقاهي العادية اليت 
تطبق تعريفات حمددة وكراس شروط خاص بإستغالل املقاهي الفخمة وقاعات 
الشاي اليت تطبق تعريفات إستثنائية مع ضرورة إخضاع هذا الصنف األخري من 

ها ضمن كراس الشروط ذاته وتكون املقاهي إىل معايري موضوعية يتم حتديد
  .أساسا ماديا لتربير إفرادها بتعريفات إستثنائية

أقصى كراس الشروط الشخص املعنوي من نشاط إستغالل املقاهي من  -
كّد الس أنّ هذا اإلقصاء غري شرعي ذلك أنه خمالف ملبدإ أالصنف األول و

لدستور فضال عن منافاته ملبادئ من ا 6املساواة الذّي أقرته أحكام الفصل 
املنافسة اليت إستقر رأي الس بشأا على أنها يف مرتبة  املبادئ العامة للقانون 

كما بين أنّ هذا اإلجراء خمالف .التي ال ميكن إستبعادها إالّ مبقتضى نص تشريعي
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املماثلة املنظّم للمقاهي واحملالّت  1959لسنة  147كذلك ألحكام القانون عدد 
  . 1959نوفمرب  07هلا واملؤرخ يف 

الحظ الس يف خصوص ما اقتضاه الفصل الثّالث من الكراس  -
عدم إمكانية الشخص الطّبيعي الذّي يرغب يف إستغالل من املعروض على أنظاره 

أو بوظيفة إنتخابية، أنّ  مقهى من الصنف األول أن يكون مكلّفا بوظيفة عمومية
تعلّق باملوظفني العموميني، ال ميكن أن يكون مطلقا ضرورة أنّ قانون حفز املنع امل

املبادرة اإلقتصادية مل يستثن من دائرة تطبيقه أي نشاط إقتصادي طاملا تتوفّر يف 
أنّ منع مستغلّ املعين باألمر الشروط اخلصوصية املتعلّقة بذلك النشاط من ناحية و

تخابية مأجورة خمالف لعديد النصوص القانونية املقهى من ممارسة وظيفة إن
 لذلك فإنه ال يسوغ منعمن ناحية أخرى وخاصة منها الدستور والّة اإلنتخابية 

مستغلّ املقهى مبقتضى نص يف مرتبة كراس شروط من التقدم إىل اإلنتخابات 
مثل هذا  التشريعية أو من الترشح إىل عضوية جملس املستشارين وأنّ اقتضاء

خمالف للمبادئ األساسية لقانون املنافسة ضرورة أنه من شأنه أن يقصي دون 
عذر شرعي شخصا طبيعيا تتوفّر فيه كافّة الشروط املطلوبة إلستغالل مقهى من 

  .الصنف األول رد عضويته مبجلس النواب أو مبجلس املستشارين
ن كراس الشروط إىل تواجد تعرض الس يف دراسته للفصل التاسع م -

بعض احملالّت التي ال تستجيب ملقتضيات هذا الفصل مما تسبب يف تعدد احملالّت 
وهو ما اقترح معه إما مراجعة أحكام هذا .املتواجدة خاصة باملناطق السكنية

الفصل دف مواكبة ما هو موجود على أرض الواقع أو تشديد الرقابة الالّحقة 
تأكّد من إحترام هذا الشرط خاصة أنه يتعلّق براحة املقيمني باملناطق لضمان ال
كما اقترح ضرورة توضيح النقطة املتعلّقة مبدى إمكانية تواجد هذه . السكنية

نمية اخلية والتقرار وزير الداحملالّت باملناطق السكنية خاصة وأنّ ما يفهم من 
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واملتعلّق بتحديد مواقيت فتح احملالّت املعدة  2004سبتمرب  3احمللية املؤرخ يف 
هو أنّ تواجد هذه احملالّت  ملمارسة بعض األنشطة التجارية والسياحية والترفيهية

  .باملناطق السكنية ليس ممنوعا
أفريل  2الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92245الرأي عدد  -ت

2009:  
 9 بتاريخقليدية ناعات التجارة والصوزير الت تعهد الس بإحالة من

بالتجارة يف املواد حول كراس الشروط املتعلّق تضمنت طلب رأيه  2009 جانفي
  .اإلعالمية

أبرز ولتجارة املواد اإلعالمية  املرجعيةبدراسة للسوق  رأيه الس وإستهلّ
عظم احلاجيات احمللية من نه يتم تغطية مأمجلة من اخلاصيات من أمهّها من خالهلا 

املواد اإلعالمية من خالل عمليات التوريد يف حني يبقى اإلنتاج احمللّي مقتصرا 
تركيب وجتميع احلواسيب وأنّ أربع مؤسسات كربى تتقاسم ما يقارب على 

بين أنّ أهم املوردين هم  كما. 2008من الواردات بالنسبة إىل سنة  41%
يف مسالك التوزيع بالتفصيل ويف  شركات تابعة هلمموزعون باجلملة يتعاملون مع 

جمال الصيانة وخدمات ما بعد البيع وإعترب أنه ولئن كان هذا التوجه يضر بصغار 
ك املوزعني بالتفصيل الذين ال ميكنهم احملافظة على مكانتهم بالسوق أمام مسال

ة املنافسة اليت تفرضها التركات من مواجهة حده ميكّن هذه الشوزيع املنظّمة فإن
عليهم املساحات التجارية متعددة األجنحة اليت ال ختضع إىل واجب الفصل بني 

مرحليت التوزيع باجلملة والتوزيع بالتوريد وتقوم بتقدمي أسعار أقلّ فصيل عند الت
  .بالنسبة إىل املعدات اإلعالمية الصغرية لفائدة املستهلك خاصة

أنه يؤمن وبين يف خصوص نشاط توزيع التجهيزات واملعدات اإلعالمية 
هذا القطاع من  من قبل كلّ من املوزعني باجلملة واملوزعني بالتفصيل باعتبار أنّ

ارة القطاعات اليت حتتوي وجوبا على مرحليت توزيع وأنّ عدد املصرحني بتج
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يبلغ  2008ديسمرب  31املواد اإلعالمية الذين أمضوا كراس الشروط إىل حدود 
كما أقر بإمكانية وجود جتّار مواد إعالمية مل يقوموا بإجراءات . موزعا 721

التصريح بالنشاط لدى مصاحل وزارة التجارة والصناعات التقليدية وإمضاء كراس 
  .الشروط املستوجبة

مجلة من اإلشكاليات املطروحة بالقطاع واليت صرح ا  تعرض إىلكما 
من بينها تلك املتعلّقة بالبيع ورئيس الغرفة النقابية للمواد اإلعالمية واملكتبية 

باخلسارة والسوق املوازية وطول آجال إجناز عمليات الصيانة وعدم توفّر خمزون 
  . وضعف متابعة القطاع العملياتمن قطع الغيار الالّزمة إلجناز هذه 

والحظ أنه إىل جانب املالحظات املتعلّقة بقرار املصادقة واخلاصة بتحيني 
رأي جملس املنافسة، إطّالعاته بإدراج تنقيحات بعض النصوص القانونية أو إضافة 

عدم التطابق بني عنوان لعلّ أمهّها هي مالحظات خاصة بكراس الشروط  هنالك
 2552جتارة املواد اإلعالمية وكلّ من األمر عدد كراس الشروط الذي يتمثّل يف 

واملتعلّق بضبط قائمة األنشطة التجارية  1999نوفمرب  8املؤرخ يف  1999لسنة 
ات والتاس شروط الذي أخضع جتارة املعدة اخلاضعة لكرجهيزات اإلعالمي

 15قتصاد الوطين املؤرخ يف ظام كراس الشروط وقرار وزير اإلإىل ن واإللكترونية
واملتعلّق بضبط قائمة القطاعات التجارية اليت حتتوي وجوبا على  1994جويلية 

ات والتة مرحليت توزيع الذي اقتصر على ذكر قطاعات املعدجهيزات اإلعالمي
واملنقّح واملتمم لألمر  1999ماي  31املؤرخ يف  1999لسنة  1233واألمر عدد 

واملتعلّق بضبط طرق املراقبة  1994أوت  29املؤرخ يف  1994لسنة  1744عدد 
الفنية عند التوريد والتصدير واملصاحل املؤهلة للقيام ذه املراقبة الذي نص على 

عدم كما ركّز الس على  .مصطلح املعدات والتجهيزات اإلعالمية والربجميات
مبا استوجبه الفصل  هاح بعض التعاريف الواردة بكراس الشروط وعدم تقيدوضو

واملتعلّق  1999نوفمرب  8املؤرخ يف  1999لسنة  2552الثّاين من األمر عدد 
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الفصل الثّالث ذلك أن بضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة لكراس شروط، 
املنتجني وجتّار التوزيع باجلملة وبصفة إمجالية قواعد التعامل بني أورد منه 

تطبيق  الس يف هذا اال اقترحلذلك والتجارة بالتفصيل واملستهلك و
مقتضيات األمر سابق الذّكر وذلك بإفراد كلّ جانب بفصول خاصة تنظّم كلّ 
عالقة ثنائية، سواء بني تاجر اجلملة وتاجر التفصيل أو بني املنتج والتاجر أو بني 

جر واملستهلك، على حدة وبضبط مجلة احلقوق والواجبات لكلّ طرف يف التا
  .هذه العالقة

كما اقترح إدراج أحكام تنظّم قواعد التعامل مع املوردين باعتبار أنّ 
ات والتمن املعد تسويقها الواردات متثّل اجلزء األهم ة اليت يتمجهيزات اإلعالمي

ا عند إجناز عمليات إليهمتثال الواجب اإلبط بعض الشروط حملّيا مع ضرورة ض
من حيث توفري عقد توزيع ومن حيث اشتراط توريد نسبة دنيا من قطع : وريدالت

  .الغيار
غياب أحكام خاصة صلب كراس الشروط تتعلّق باهلياكل  أيضاالحظ و

  .املعنية مبراقبة تطبيقه وبرفع املخالفات وبدورية املراقبة
  

ديسمرب  10الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92275الرأي عدد  -ث
2009:  

تعهد الس بإستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
بتعاطي نشاط إصالح  روط اخلاصحول مشروع كراس الشطلب فيها رأيه 

  .الذي يندرج ضمن أنشطة احلرف الصغرى السيارات
الس املكانة املتميزة اليت حيظى ا قطاع احلرف بفرعيه  وبعد أن بين

 غرى يف تركيبة نسيج اإلقتصاد الوطين وأهمة واحلرف الصقليديناعات التالص
التطورات على مستوى التشاريع للحثّ على اإلستثمار يف هذا القطاع والتشجيع 
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ريف بعدم إخضاعه إىل على اإلنتصاب من تكريس ملبدإ حرية ممارسة النشاط احل
ترخيص مسبق وإمكانية إحداث أكثر من مؤسسة حرفية سواء يف نفس النشاط 
أو يف أنشطة خمتلفة مع إمكانية بعث مناطق وحماضن للحرف تشمل نشاطا 
واحدا أو عدة أنشطة حرفية وإقرار نظام متابعة مرن يعتمد على سجلّ احلرفيني 

 سات احلرفية الذّي يتمد واملؤسصريح املوحفيه تضمني كافة البيانات الواردة بالت
بالتنسيق مع مكاتب مراقبة األداءات الحظ الس من جهة أوىل عدم تلقّيه 
ملشروع القرار املتعلّق بإصدار كراس الشروط املعروض على أنظاره وشرح 

معيار  األسباب وهو ما ال ميكّنه من إبداء رأيه فيه، ومن جهة ثانية أنّ اعتماد
مساحة مائة متر مربع كحد أقصى ومساحة مخسة وأربعني مترا مربعا كحد أدىن 

  :النطباق كراس الشروط يطرح إشكالني
إشكال أول يتجسد يف عدم خضوع نشاط إصالح السيارات يف حمالّت -

تفوق مساحتها اجلملية املائة متر مربع إىل أي رقابة قبلية أو بعدية ضرورة 
ه ال جيوزأن شاط إىل نظام التذا الن جوعرخيص، ووقع من من جهة الر

  .جهة أخرى إقصاؤه من دائرة انطباق كراس الشروط املعروض
إشكال ثان يتعلّق بغياب أحكام انتقالية تستوعب احلاالت التي يتم فيها -

حاليا تعاطي نشاط إصالح السيارات يف حمالّت تقلّ عن مخسة وأربعني 
.را مربعمت

لذا إقترح الس اإلستغناء عن الشرط املتعلّق باحلد األقصى واملتمثّل يف 
حتديد انطباق كراس الشروط املعروض على األنشطة املمارسة مبحالّت تتجاوز 

والتفكري مليا يف مصري مئات ) 2م 100(مساحتها اجلملية املائة متر مربع 
الورشات الناشطة حاليا يف مساحات تقلّ عن احلد األدىن واملتمثّل يف مساحة 
اخلمسة واألربعني مترا مربعا ذلك أنّ أصحاب هذه الورشات سيضطرون مبجرد 
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صدور كراس الشروط موضوع اإلستشارة لغلق حمالّم لعدم احترامها للتراتيب 
ة املنظّمة لنشاطهمالقانوني.  

على  العامةبضرورة حذف بعض العباراتإقتراحات تعلّقت  أيضاأدرج و
النظم "أو " نواميس احليطة"أو " العملاالقوانني والتراتيب اجلاري"غرار 

لضمان واضحةبصفةإليهااملشارالقوانني والتراتيبعنواإلفصاح"التونسية
بضرورة أن يقع تضمني معيار قائمة اإلطّالعات و الشفافية، مع إدراجها ضمن

حجم العربات املعنية بنشاط اإلصالح صلب كراس الشروط مع إمكانية اإلعتماد 
من جملّة الطرقات الصادرة مبقتضى القانون  2على تعريف العربات الوارد بالفصل 

وبضرورة مراجعة بعض  1999جويلية  26املؤرخ يف  1999لسنة  71عدد
  .وجتنب التكرار 23و 16و 14و 6فصول وهي الفصول ال

مع  اإختالف يدخلالفصل الثّالث من كراس الشروط  كما أشار إىل أنّ
واملتعلّق  2007أفريل  10املؤرخ يف  2007لسنة  913مقتضيات األمر عدد 

بضبط قائمة أنشطة احلرف الصغرى التي ميكن تنظيمها بكراسات الشروط يف 
املذكور  خصوص نشاطي السمكرة والطّالء للسيارات، ففي حني اعترب األمر

نشاطي السمكرة والطّالء متثّل مهنة واحدة وبالتايل نشاطني متالزمني،  أنّ أعاله
 كلّ نشاط منهما مستقلّ عن  كليهما واعترببني كراس الشروط املعروضفرق 

روط من كراس الش 3إقترح إعادة صياغة األنشطة املذكورة بالفصل لذا  اآلخر،
 2007لسنة  913على نفس الشاكلة التي أتى ا الفصل األول من األمر عدد 

نص روط من كراس الش الفصل السابعأشارأنّ و .2007أفريل  10املؤرخ يف 
أنّ النية متجة حنو إقرار إلتزام قانوين يهدف إىل تأمني السيارات املودعة  ىعل

لإلصالح ضد األخطار النامجة عن السرقة واحلرائق وكلّ األخطار التي ميكن أن 
تلحق بالسيارة، وهي إلتزامات ال ميكن اشتراطها إالّ مبقتضى نص تشريعي وذلك 

وقد أشار الس يف هذا الشأن إىل أنّ . تورمن الدس 34تطبيقا ألحكام الفصل 
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ة ألصحاب الورشات ومأموريهم جملّة التة املدنيأمني قد اشترطت تأمني املسؤولي
وكلّ شخص يتولّى سياقة العربة املعهود ا إليهم أو حفظها وذلك يف نطاق 

امجة عن الساألخطار الن ارة املودعة لإلصالح ضدرقة عملهم وال تأمني السي
واحلرائق وكلّ األخطار التي ميكن أن تلحق ا كما جاء يف كراس الشروط 

  .املعروض
وعلى هذا األساس ويف غياب التنصيص على اإللتزام بتأمني السيارة عندما 

ه ال ميكن تكون مودعة بالورشة يف جملّة التتشريعي آخر، فإن نص أمني أو يف أي
حذف  مما يتعين معهإقرار هذا اإللتزام مبقتضى نص ترتييب من فئة كراس الشروط 

من جملّة التأمني إذا كانت النية متجهة حنو  110هذا الشرط أو اإلحالة إىل الفصل 
وكلّ شخص يتولّى تأمني املسؤولية املدنية ألصحاب الورشات ومأموريهم  

  .سياقة العربة املعهود ا إليهم

ديسمرب  10الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92292الرأي عدد  -ج
2009:  

عرضت على جملس املنافسة إحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
التقليدية قرار مشترك لوزيري التجارة والصناعات مشروع يطلب فيها رأيه حول

والداخلية والتنمية احمللّية يتعلّق بضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط تاجر 
  .تفصيل متجول

  

تعارض ما استوجبه الفصل السابع منه يف خصوص وقد أشار الس إىل 
 6مع الفصل سنة كاملة  18السن األدىن للحصول على البطاقة املهنية املتمثّل يف 

من اادرة بالقانون عدد لّة التة الصخ يف  1959لسنة  129جاريأكتوبر  5املؤر
ال جيوز للقاصر الذي بلغ الثّمانية عشر عاما كامال : "الذي نص على أنه  1959
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ذكرا أو أنثى أن يتعاطى التجارة أو أن يعترب رشيدا بالنظر للتعهدات اليت التزم ا 
  ."رشيده املطلقيف أعمال جتارية إذا مل حيصل على ت

وباإلضافة إىل ما سبق بين يف خصوص ما اقتضته الفقرة قبل األخرية من 
أن يكون التاجر املتجول متمتعا حبقوقه املدنية ونقيا من  السابع مننفس الفصل 

السوابق العدلية، أنه غين عن البيان أنّ حرية الصناعة والتجارة تعترب قاعدة أصولية 
التونسي وهي يف مرتلة املبادئ العامة للقانون مما يعين أنه ال ميكن استبعاد  للقانون

وبناء عليه أقر الس أنه ال ميكن مبدئيا . تطبيقها إالّ مبقتضى نص تشريعي صريح
أن حيرم التاجر من ممارسة نشاطه مىت سبق له أن حوكم جزائيا أو مىت متّ جتريده 

  .من حقوقه املدنية
ما أثار يف خصوص منع التاجر املتجول من ممارسة نشاطه املهين بسبب ك

  : سوابقه العدلية مالحظتني
يعترب حرمان التاجر من البطاقة املهنية بسبب السوابق مبثابة العقوبة  -

التكميلية للعقوبة اجلزائية األوىل اليت نالته وهو ما يؤول إىل تسليط عقابني عليه 
  .من أجل نفس األفعال

تعترب إعادة إدماج اجلاحنني يف اتمع من ثوابت السياسة اجلزائية  -
لذا فإنّ إشتراط نقاوة السوابق العدلية للتاجر املتجول تتناقض . ساملتوخاة يف تون

مع إمكانية إعادة إندماجه سيما وأنه ال يسمح له بالعمل ال باإلدارة العمومية وال 
  .باملنشآت العمومية

وعرج عند دراسته للفصل احلادي عشر إىل ضرورة إعادة صياغته يف 
البت يف مطلب احلصول على بطاقة تاجر متجول بعد  اتجاه إسناد الوايل صالحية

  .أخذ رأي املدير اجلهوي للتجارة



2009الكتاب األول 

220

مجلس 
المنافسة

ديسمرب  10الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92293الرأي عدد  -ح
2009:  

يتعلّق بالبيع املباشر من املنتج إىل أمر  مشروعأبدى الس رأيه حول   
 سبتمرب 12أحيل عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ  املستهلك

2009.  
رغم تضمن املشروع موضوع اإلستشارة لنفس وقد الحظ الس أنه 

 1992فيفري  17املؤرخ يف  1992لسنة  351األحكام اليت وردت باألمر عدد 
املنتج الصناعي من بيع كّن م الثّاين من املشروع الفصل فإنه يرى أنّاملزمع إلغاؤه 

منتوجاته مباشرة إىل املستهلك باملغازات املتواجدة مبوقع اإلنتاج ذاته شريطة أن 
تستجيب هذه املغازات إىل بعض الشروط من بينها أن تكون مهيأة ومفتوحة 

" العرف املهين" وهو ما اقترح معه توضيح مصطلح  .للعموم طبقا للعرف املهين
من ناحية أخرى خولت الفقرة اخلامسة من . يق هذا الفصلقصد تسهيل تطب

البيع " للمنتج الصناعي بيع منتجاته مباشرة إىل املستهلك يف صورة  2الفصل 
وهي " الذي يتم أو ينجز إثر تشاور مباشر معلن لتلبية احلاجيات الذّاتية للمشتري

القيام مبشترياته  مصطلحات رأى الس أنها  غامضة قد متكّن كلّ مواطن من
  .مباشرة لدى الصناعي

ديسمرب  10الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92294الرأي عدد  -خ
2009:  

يتعلّق بضبط رقم املعامالت السنوي  أمر مشروعه حول رأيأبدى الس 
  .األدىن الذي يعفي جتّار التوزيع من التسمية التجارية
من منظور قانونية أية مالحظة ولئن مل يثر مشروع األمر من حيث األصل 

إالّ أنّ الس إقتضى، يف خصوص الشكل، إدراج األمر  قانون املنافسة واألسعار
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بضبط رقم املعامالت واملتعلّق  1992أوت  13املؤرخ يف  1992لسنة  102عدد 
إىل قائمة  التجاريةلتسمية السنوي األدىن الذي يعفي جتّار التوزيع من ا

اإلطّالعات ذلك أنه ولئن كانت النية متجهة حنو إلغائه مثلما ورد ذلك صراحة 
من املشروع إالّ أنه سيبقى ساري املفعول إىل حني دخول األمر  الثّاينبالفصل 

  .موضوع اإلستشارة حيز التنفيذ

ديسمرب  10الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92295الرأي عدد  -د
2009:  

تعهد الس بإستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 

حول مشروعطلب فيها رأيه   يتعلّق بضبط طرق تنظيم وتصنيف وتسيري
  .التظاهرات التجارية ذات الصبغة اجلهوية والوطنية

بصفة إحتياطية مالحظات حول حمتوى مشروع األمر إالّ ولئن أثار الس 
القانون  أنه أبدى مالحظة مبدئية تتعلّق بضرورة إرجاء إصداره إىل حني تنقيح

  .  واملتعلّق بالتجارة اخلارجية 1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41عدد 
متّ تطبيقا للفصل  املعروض على أنظارهإعداد األمر وبين يف هذا اإلطار أنّ 

واملتعلّق بتنظيم  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  21
من نفس القانون أحدث جملسا وطنيا للتجارة  20جتارة التوزيع علما وأنّ الفصل 
برنامج التظاهرات التجارية ذات الصبغة اجلهوية  يفوأوكل إليه مهمة إبداء الرأي 

ةوالوطني.  
املؤرخ  1994لسنة  41عدد غري أنه ومن جهة أخرى، تبين أنّ القانون 

واملتعلّق بالتجارة اخلارجية قد نظّم بدوره التظاهرات التجارية  1994مارس  7يف 
تعترب معارض وتظاهرات مبقتضى : "منه من أنه  35من خالل ما تضمنه الفصل 

عامة أو خصوصية دف أساسا إىل هذا القانون كلّ التظاهرات ذات صبغة 
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عرض أو تقدمي عينات من منتوجات أو أنواع أو معدات خمتلفة قصد التعريف ا 
وتضبط بأمر وباقتراح من الوزير املكلّف بالتجارة طرق تصنيف . أو تروجيها

علما وأنّ عبارة املعارض والتظاهرات ." وتنظيم وتسيري املعارض والتظاهرات
كلّ التظاهرات العامة أو " بقا للفقرة األوىل من نفس الفصل تستوعب ط

اخلصوصية اليت دف أساسا إىل عرض أو تقدمي عينات من منتوج أو أنواعا أو 
  ."معدات خمتلفة قصد التعريف ا أو تروجيها
  :وقد أشار الس يف هذا الباب إىل

واملتعلّق  2009ت أو 12املؤرخ يف  2009لسنة  69أنّ القانون عدد  -
 44عدد منه على إلغاء أحكام القانون  37بتنظيم جتارة التوزيع قد اقتصر بالفصل 

والذي كان ينظّم جتارة التوزيع ومجيع  2009املؤرخ يف غرة جويلية  1991لسنة 
النصوص اليت نقّحته أو متّمته، ويف املقابل فإنه مل يتعرض صراحة إىل إلغاء العمل 
باألحكام املخالفة له والواردة بقوانني أخرى ومنها القانون املتعلّق بالتجارة 

  .اخلارجية
 1994مارس  7 املؤرخ يف 1994لسنة  41عدد أنه وتطبيقا للقانون  -

 29املؤرخ يف  1994لسنة  1747واملتعلّق بالتجارة اخلارجية، صدر األمر عدد 
وقد واملتعلّق بضبط طرق تصنيف وتنظيم املعارض والتظاهرات،  1994أوت 
الفصل الثّاين من هذا األمر الوارد ضمن الباب األول املتعلّق بتصنيف  إقتضى

كن للمعارض والتظاهرات أن تكتسي طابعا دوليا مي: " املعارض والتظاهرات أنه
كما تضمن الفصل السابع منه أنّ اهليئة الفنية للمعارض " أو وطنيا أو جهويا

علما وأنّ اهليئة الفنية . والتظاهرات هي اليت تصدر قرار اإلعتراف بالتظاهرات
ة اخلارجية وفقا للمعارض والتظاهرات هي جهة منبثقة عن الس الوطين للتجار

 1996لسنة  226من األمر املذكور مثلما نقّح باألمر عدد ) جديد( 6للفصل 
ق بضبط تركيبة وطرق تسيري الس الوطين تعلّوامل 1996فيفري  5املؤرخ يف 
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للتاقتراح برنامج املعارض وغريها من " والذي أوكل إليها صراحة  ةجارة اخلارجي
الدويل املنظّمة بالبالد ات الطّابع اجلهوي أو الوطين أو التظاهرات اإلقتصادية ذ

  ."التونسية وباخلارج
مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41أنّ القانون عدد  الس ستخلصوا

 12املؤرخ يف  2009لسنة  69واملتعلّق بالتجارة اخلارجية والقانون عدد  1994
واملتعلّق بتنظيم جتارة التوزيع يتنازعان خبصوص ضبط سبل تنظيم  2009أوت 

، كما امتد أثر الصبغة اجلهوية والوطنيةوتصنيف وتسيري املعارض التجارية ذات 
  .رها يف الغرضإصداذلك التنازع إىل النصوص التطبيقية اليت صدرت واليت يراد 

وطاملا مل ينص زامات والعقود من جملّة اإللت 542الفصل تطبيقا ألحكام و
صراحة على إلغاء العمل  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد 

، 1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41بالفصول املخالفة له بالقانون عدد 
هنالك حاجة للنظر يف مدى إستجابة أحكام القانون املتأخر يف  فقد تبين أنّ

فصول القانون السابق ذات العالقة باملعارض التجارية اجلهوية الزمن لكافّة 
  .والوطنية أو التنايف املطلق معها

املؤرخ  1994لسنة  1747األمر عدد  وضح الس أنّوضمن هذا اإلطار 
واملتعلّق بضبط طرق تصنيف وتنظيم املعارض والتظاهرات  1994أوت  29يف 

واملتعلّق  1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41للقانون عدد  اطبيقتوالصادر 
بالتجارة اخلارجيةمل يقم متييزا بني أصناف املعارض على أساس مكان تنظيمها 
وإنما على أساس مقاييس مرتبطة خاصة مبكان إقامة التظاهرة وبفضائها وحمتواها 

مينع من حركية تلك املعايري وبعدد وبلد العارضني والزائرين حبيث أنه ال شيء 
  . وحتول معرض جتاري من املستوى الوطين إىل املستوى الدويل

  :ما يلي أكّد الس وباإلضافة إىل ماسبق
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إقامة حد فاصل بني اإلختصاص املوكول إىل الس الوطين  ال ميكن -
ارس م 7املؤرخ يف  1994لسنة  41للتجارة اخلارجية احملدث بالقانون عدد 

وذلك املوكول إىل الس الوطين للتجارة املنصوص عليه بالقانون عدد  1994
  .2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69

إنّ التداخل بني جمال كلّ من القانونني حيول أيضا دون القول جبواز  -
أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69قانون عدد الإعتبار أنّ األحكام الواردة ب

صوص التظاهرات التجارية ذات الصبغة اجلهوية والوطنية قد نسخت خب 2009
 1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41ضمنيا األحكام الواردة بالقانون عدد 

  .خبصوص تلك املسائل
أنه ال مناص من تدارك التضارب الواضح بني القانون املتعلّق بتجارة  -

التوزيع والقانون املتعلّق بالتجارة اخلارجية، وأنّ حلّ ذلك التضارب ال يكون إالّ 
مبراجعة هذا القانون األخري وذلك من خالل إعادة صياغة الباب الرابع منه املتعلّق 

لسنة  1747ارجية إضافة إىل مراجعة األمر عدد بالس الوطين للتجارة اخل
واملتعلّق بضبط طرق تصنيف وتنظيم املعارض  1994أوت  29املؤرخ يف  1994

والتظاهرات والصادر تطبيقا له وذلك بتخليصهما متاما من عوامل التداخل بني 
مع  التظاهرات الدولية من جهة والتظاهرات الوطنية واجلهوية من جهة أخرى

السعي إىل توحيد املفاهيم واملصطلحات املعتمدة لتفادي أي إشكاليات عند 
  .التطبيق



خبصوص قطاع السياحة  ن على السان الواردتاتندرج اإلستشارت
شروط احلصول على ترخيص  ن على التوايل مبشروع أمر يتعلّق بضبطواملتعلّقتا

ممارسة نشاط اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت ومبشروع قرار لوزير السياحة 
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يتعلّق باملصادقة على العقد النموذجي إلحالة حق اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام 
الوقت يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل السادس والفصل العاشر من القانون عدد 

واملتعلّق باإليواء السياحي بنظام  2008ماي  13املؤرخ يف  2008 لسنة 33
  .إقتسام الوقت

أفريل  16الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92246الرأي عدد  - أ
2009:  

 4أحال وزير التجارة والصناعات التقليدية على الس إستشارة بتاريخ 
أمر يتعلّق بضبط شروط حول مشروع تتعلّق بطلب رأي الس  2009فيفري 

  .احلصول على ترخيص ممارسة نشاط اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت
وقد عرج الس خالل دراسة السوق املرجعية اليت تندرج فيها 

اإلشكاليات املرتبطة باإليواء السياحي بنظام إقتسام اإلستشارة، على العديد من 
دا مقارنة باألسواق املنافسة وهي تتمثّل يف أفضت إىل إجنازات متواضعة ج الوقت

إقتصار نشاط الوحدات والنقص يف حرفية املهنيني يف التعامل مع هذا املنتوج 
إكتفاء أغلبية املنتفعني و يةئضمن املناطق الشاطباعتبار تواجدها على فصل الذّروة 

السعي إىل الدخول يف بالتمتع حبقّهم يف اإلقامة بالوحدة اليت إختاروها دون 
وجود نوع من اإلحتراز لدى ، هذا إىل جانب عمليات تبادل مع حرفاء آخرين

املستهلك يف اإلقبال على هذا املنتوج اجلديد بسبب غياب التعريف مبزاياه 
  . وتسجيل عمليات حتيل لبعض النشطاء

ني يف وضمن دراسته للسوق املرجعية أيضا، حدد الس مجلة املتدخل
ياحي شركات اإليواء السومن بينها  ياحي بنظام إقتسام الوقتاإليواء السسوق 

وبين أنها متارس  سع شركاتالتواليت ال يتجاوز عددها  بنظام إقتسام الوقت
بني نشاط اإليواء اجلمع وزير السياحة وممنوعة من  ترخيص مننشاطها مبقتضى 
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اط العادي لإليواء وملزمة كذلك بتوفري السياحي بنظام إقتسام الوقت والنش
ضمان بنكي قار .  

  :كما أثار عدة مالحظات تتعلّق مبشروع األمر ومن أمهّها
األمر منقوصة من التنصيص على وردت اإلطّالعات املتعلّقة مبشروع  -

لسنة  370اإلطّالع على رأي جملس املنافسة وفقا للفصل السادس من األمر عدد 
واملتعلّق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة  2006فيفري  03واملؤرخ يف  2006

                                          .الوجوبية لس املنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية

- ة التض الفصل الثّالث فقرة أوىل إىل املصاحل املختصابعة للوزارةتعر
تعين على املمثّل القانوين لشركة اإليواء السياحي بنظام ي  اليت املكلّفة بالسياحة

إقتسام الوقت أن يقدم هلا مطلبا للحصول على الترخيص املسبق  ملمارسة نشاط 
اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت دون حتديدها لذلك إقترح ذكرها لتسهيل 

جهة وحيدة هي تطبيق مقتضيات هذا األمر خاصة وأنّ هذه املصاحل تتمثّل يف 
  .الديوان الوطين  للسياحة التونسية

ورد باملطّة الثّالثة من الفصل الثّالث ذكر لوثيقة  النظام األساسي  -
السياحي يكون موضوعه مقتصرا على ممارسة نشاط اإليواء "للشركة والذّي 

" ظام نال" يف هذا الصدد إىل أنّ عبارة  وقد أشار الس". بنظام إقتسام الوقت
األساسي للشة الصادرة ركة ال تتالءم مع مقتضيات جملّة الشركات التجاري

اليت تنص يف  2000نوفمرب  03املؤرخ يف  2000لسنة  93مبقتضى القانون عدد 
أسيسي منها على مصطلح العقد الت 14العديد من فصوهلا وخاصة الفصل 

ركةللش.   
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أفريل  16الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92247الرأي عدد  -ب
2009:  

تعهد الس بإستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
طلب فيها رأيه حول مشروع قرار لوزير السياحة يتعلّق باملصادقة على العقد 

  .النموذجي إلحالة حق اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام الوقت
وبين الس أنّ اإلستشارة تندرج يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل العاشر 

واملتعلّق باإليواء  2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  33من القانون عدد 
جيب أن تربم كلّ عملية : " السياحي بنظام إقتسام الوقت الذّي ينص على أنه

قت مبقتضى كتب طبقا لعقد منوذجي إحالة حلق اإلنتفاع باإلقامة بنظام إقتسام الو
ة العناصر التن خاصاليةيتضم:  

.هوية األطراف املتعاقدة-
.مرجع نص موافقة الوزير املكلّف بالسياحة على إجناز املشروع-
.الشقّة موضوع العقدوصفا دقيقا لإلقامة و-
اإللتزامات املترتبة للطرفني عن العقد على معىن هذا احلقوق و-

.القانون
ويتعين حترير الكتب وجوبا باللّغة العربية وبلغة ثانية حسب إختيار 

  ".احلريف يف أربعة نظائر على األقلّ 
من بينها ما يتعلّق بتحديد طريف يذكر وأثار الس بعض املالحظات 

خدمات إيواء احلرفاء بنظام إقتسام الوقت تقدمها  إذ أشار إىل أنّ العقد
ة يف شركات مالكة لوحدات إيواء سياحي وأنه يصعب مؤسسات سياحية متمثّل

يف ضوء التراتيب احلالية إدراج شركات اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت 
املؤرخ يف  2007لسنة  457ضمن إحدى الصور العشرة التي أتى ا األمر عدد 

دمات متمثّلة ياحية اليت تقدم خسات السواملتعلّق بترتيب املؤس 2007مارس  06
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هو ما حيتم مبدئيا تنقيحه قبل إصدار القرار موضوع اإلستشارة و يف إيواء احلرفاء
صوص التناسق بني النتأمني الت ة املنظّمة وبذلك يتمللقطاعرتيبي.  

بأجل التأمل الذي حدده القانون خبمسة عشر يوما أكّد أما فيما يتعلّق  
ونسي األجل ضمانة هامة للمنتفع وأنّ التشريع الت الس يف هذا الشأن أنّ هذا

أدرج يف خصوص ما تضمنه الفصل اخلامس من ويعد سباقا يف هذا اال 
  :مقتضيات تعلّقت ذا اجلانب مالحظتني

الواردة بني قوسني بالفقرة الثالثة " يكتب بأحرف بارزة"جاءت عبارة  -
و هو ما يفهم منه أنّ " بالعنوان التايل"من الفصل اخلامس مباشرة بعد عبارة 

ع عنوان الشة املشرجهت نيركة هو الذّي جيب أن يكتب بأحرف بارزة ،بينما إت
 2008ماي  13ؤرخ يف امل 2008لسنة  33من القانون عدد  11صلب الفصل  

إىل كتابة كلّ حمتوى الفصل املذكور بأحرف بارزة لذلك فإنه يتعين إعادة 
يكتب هذا الفصل بأحرف :(صياغة العبارات الواردة بني قوسني على النحو التايل

        ).بارزة
على املنتفع إبالغ الشركة : "ورد بالفقرة الثّالثة من الفصل اخلامس أنه -

بتراجعه عن هذا العقد عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو 
  ..."أي وسيلة قانونية أخرى تترك أثرا كتابيا توجه إىل الشركة بالعنوان التايل

للتأويل فإنه يستحسن رفعا لكلّ إلتباس  وطاملا أنّ العبارة املستعملة قابلة
التنصيص صراحة على أنّ إبالغ املنتفع للشركة عن تراجعه عن العقد يكون قبل 

على النحو وهكذا يصبح التحرير إنقضاء أجل التأمل أي أجل اخلمسة عشر يوما 
العقد على املنتفع إبالغ الشركة قبل إنقضاء أجل التأمل بتراجعه عن هذا :" اآليت

وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو أي وسيلة قانونية 
ركة بالعنوان الته إىل الشا توجايلأخرى تترك أثرا كتابي."...  



2009الكتاب األول 

229

مجلس 
المنافسة

املتعلّق والفقرة األوىل منه  يف خصوص الفصل التاسع الحظكما 
بلغ املصاريف يتم حتديده أنّ م، بالتزامات املنتفع فيما يتعلّق باملصاريف املشتركة

ليس صلب فصول العقد وفقا ملا نص عليه تقديرية صلب النظام الداخلي وبصفة 
منه  20ذلك أنّ الفصل  2008ماي  13املؤرخ يف   2008لسنة  33القانون عدد 

يتحمل املنتفع حبق اإلقامة سنويا :" انية على ما يليينص يف فقرتيه األوىل و الثّ
.                                                               ف املشتركة الالزمة حلفظ وحدات اإليواء السياحي وصيانتها وتعهدهااملصاري

يتم حتديد مبالغ هذه املصاريف و طريقة إستخالصها صلب النظام الداخلي يف 
  ".         خمشكل مبلغ تقديري سنوي قابل للمراجعة كلّ سنتني حسب نسبة التض

وإذا متادى :" الفقرة األخرية من الفصل التاسع واليت تنص على ما يلي أما
ان الشركة املنتفع يف عدم دفع املصاريف يف السنة املوالية لتعليق حقّه بإمك

ذلك بعد إعالم املنتفع مبكتوب مضمون الوصول مع املطالبة بفسخ العقد و
فقد " أشهر على األقلّ لتسوية وضعيته ثالثة متكينه من أجلوغ واإلعالم بالبل

نصيص عليه صلب الفصل ال تنسجم مع ما متّ الت" متادى" أنّ عبارة  الس الحظ
ماي  13املؤرخ يف   2008لسنة  33يف فقرته األخرية من القانون عدد  20

واملتعلّق باإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت و الذّي يتعرض إىل نفس  2008
عن دفع " ختلّف" حمتوى الفقرة األخرية من الفصل التاسع معتمدا عبارة  

  . املصاريف
ة الفصل العاشر الذي تعرض إىل أثار الس مالحظة تتعلّق بصياغكما 

أنّ  حيث يفهم منها تسام الوقت،مسألة املشاركة بسوق دولية لتبادل العطل باق
يتضمن " به"الذّي تعود عليه عبارة  -الرابط بني املنتفع والشركة- العقد  

التنصيص على املبالغ واملصاريف املتعلّقة باإلخنراط بالبورصة الدولية لتبادل العطل 
ا أن أنّ ذلك ال ميكن مبدئي مثلما متّ التنصيص عليه بالفصل الثالث من العقد، غري

يتم صلب مشروع العقد موضوع اإلستشارة، ذلك أنّ حتديد املبالغ املتعلّقة 



2009الكتاب األول 

230

مجلس 
المنافسة

حتديدمها بني متعاقدين إثنني مبصاريف اإلخنراط بالبورصة ومعاليم الت بادل يتم
أحدمها ليس طرفا يف العقد الراهن كما أنّ معاليم التبادل غري قارة وهي ختضع 

ملنتفع باإلنتفاع باإلقامة عن طريق التبادل وتتغير حبسب لعدد املرات اليت قام فيها ا
ما إذا كان هذا التبادل داخل اجلمهورية أو خارجها، وهو ما اتجه معه الس 

معاليم تفع مبصاريف اإلخنراط بالبورصة والتنصيص على إلزام املن إقتراح حنو
  .التبادل دون ذكر املبالغ



ترتيبية تتعلّق بقطاع  انصوصتتضمن  إستشارات ت على الس مخسورد
الترفيه، وتتمثّل يف جمملها يف قرارات للمصادقة على كراسات شروط لتنظيم 

إحداث خمتلف مؤسسات الترفيه سواء كانت موجهة لكبار السن أو لألطفال و
  .والشباب

 اإلستشارة اخلاصة بقرار املصادقة على تعلّقتوجتدر املالحظة أنه ولئن 
شروع كراس مب، كراس الشروط اخلاص بإحداث النوادي النهارية لكبار السن

شروط جديد مل يكن معموال به يف املاضي، فإنّ بقية اإلستشارات األربعة تعلّقت 
ول إىل حدود تاريخ اإلحالة وهي مبشاريع لتنقيح كراسات شروط سارية املفع

بإحداث الفضاءات الترفيهية لألطفال والشباب وبتنظيم تتعلّق على التوايل 
وبإحداث  وبالقاعات اخلاصة الرياضية األنشطة الترفيهية املوجهة للشباب

ةمؤسباب اخلاصسات الش.  
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أكتوبر  15الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92272الرأي عدد  - أ
2009:  

حول  جملس املنافسة طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية رأي
باملصادقة  مشروع قرار وزيرة شؤون املرأة واألسرة والطّفولة واملسنني املتعلّق

  .اخلاص بإحداث النوادي النهارية لكبار السن كراس الشروط على
الرعاية  جمال يفلترتييب املنطبق وتعرض الس إىل اإلطار التشريعي وا

مثّ حدد جمال وإىل تفصيل خمتلف مقتضياته باعتبار ثرائه واإلحاطة بكبار السن 
وبين أنها أحد ااالت اخلاصة برعاية كبار السن  الرعاية النهارية للمسنني

جيد املسن ضالّته داخلها  نواديبعث واإلحاطة بشؤوم، كما أكّد على ضرورة 
عاضد جمهود تستبعاد من ناحية ومن أخطار العزلة واإلوتقيه  نشاطه ملمارسة

األسر يف تأمني اخلدمات اليومية ملسنمن أو بها من أجل العمل يها أثناء فترات تغي
ة أخرى راسةأجل الدمن ناحي.  

لكبار واملتمثّلة يف ولئن تعلّقت اإلستشارة بأحد هياكل الرعاية واإلحاطة با
النوادي النهارية للمسنني، إالّ أنّ الس حدد إىل جانب ذلك بقية هياكل وصيغ 
هذه اإلحاطة وأدرج يف هذا اإلطار التكفّل باملسنني لدى أسر حاضنة واإلعانات 

 الفرق املتنقّلة لرعاية املسننيو نيسات رعاية املسنمؤسوالقارة للمسنني املعوزين 
التعريف ذا الصنف اجلديد من صيغ وهياكل أكّد على ضرورة و داخل أسرهم

وضبط موقعها داخل شبكة هذه اهلياكل مبا يربز  الرعاية واإلحاطة بكبار السن
إ بشكل واضح وجلياملوكولة إليها مع ستقاللي تها عنها وعدم تداخل املهام

فصل ضمن مشروع كراس الشروط وهو ما إقترح معه إدراج . مهامها وخدماا
النوادي النهارية لكبار السن وإبراز خصوصياا مقارنة املعروض يتناول التعريف ب
من  7اليت يصنفها الفصل  مؤسسات رعاية املسننيباهلياكل الشبيهة وخاصة 

 نيق حبماية املسناملتعلّو 1994أكتوبر  31خ يف املؤر 114عدد القانون 
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تسدي بصفة أساسية وقارة خدمات لفائدة «عمومية أو خاصة  كمؤسسات
  .»املسنني وخاصة يف ما يتعلّق باإليواء يف ظروف صحية واجتماعية مالئمة

كما أثار الس مالحظات تتعلّق ببعض فصول مشروع كراس الشروط 
   :ومن أمهّها
طبيعة  تتطابقا يف 13و 12و 1الس يف خصوص الفصول  الحظ -

ومؤسسات  كلّ من النادي النهاري لكبار السن اخلدمات املسداة من طرف
باستثناء اخلدمات التنشيطية اليت ظلّت من اختصاص النادي رعاية املسنني 
مزيد توضيح مفهوم اخلدمات اليت هي من اختصاص  اقترحمالنهاري فقط، 

ختتلف عن مؤسسة اليت  النادي النهاري وربط هذا املفهوم بطبيعة هذه املؤسسة
رعاية املسنني املختصة باألساس يف إيواء املسن وكفالته بصفة قارة وما يتفرع عن 

  .والترفيهيةواإلجتماعية هذه املهمة من خدمات متصلة ا يف ااالت الصحية 
املتعلّق بضرورة إبرام باعث و اخلامس الفصلالوارد بحذف الشرط  -

النادي النهاري لكبار السن عقد تأمني شامل يغطّي خمتلف فضاءات النادي 
والرحالت والفسح الترفيهية وينسحب على مجيع العاملني بالنادي واملستفيدين 
من خدماته باعتبار أنّ هذا الشرط من قبيل اإللتزامات اليت ال ميكن إقرارها إالّ 

هذا اإللتزام  أنّذلك من الدستور  34نص تشريعي وفقا ألحكام الفصل  مبقتضى
  .آخرأي نص تشريعي ب الجلّة التأمني ومب مل يدرج ال

املوارد عدم تطابق بني  24إىل  14 من الفصولمن إستخلص الس  -
البشرية الواجب توفّرها للنادي النهاري واملتكونة من املدير واإلطارات الفنية 

كراس الشروط اخلاص بضبط شروط  الشروط اليت تستوجبها أحكاممع والعملة 
 ضمن فيه وإستعرض الس جدوال. إحداث وتسيري مؤسسات رعاية املسنني

ليقترح إعادة النظر يف هذه  التطابق اليت إستنتجهاختالفات وحاالت عدم كلّ اإل
  .اإلختالفات وهذه الشروط
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أنّ التمشي الرامي إىل ضبط املساحة  30و 29 يف الفصلنيالحظ الس  -
بقدر ما يعترب مفيدا من حيث غلق  الذي جاء ما وتعميمها على مجيع الباعثني

ى مجيع املتعاملني يف القطاع باب التأويل وفرض شروط موضوعية وشفّافة عل
منها على وبعني االعتبار  دون متييز فإنه يتطلّب أخذ بعض املعطيات األخرى

سبيل اخلصوص مناطق انتصاب هذه املؤسسات من ذلك أنّ حتديد املساحة على 
النحو املقترح من شأنه أن يتسبب يف عدة صعوبات ملن كان ميارس نشاطه يف 

  .ت اإلجتماعية ضعيفة الدخلمنطقة تقطنها الفئا

نوفمرب  12الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92281الرأي عدد  -ب
2009:  

تعهد جملس املنافسة بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلب 
كراس شروط يتعلّق بإحداث الفضاءات الترفيهية  مشروعفيها رأيه حول 
  .لألطفال والشباب

الصعوبات الّيت تعرض الس إىل بعض ويف دراسته للسوق املرجعية 
  :يواجهها قطاع الفضاءات الترفيهية لألطفال والشباب لعلّ أمهها

استعمال بعض املستثمرين كراس الشروط املتعلّق بإحداث الفضاءات  -
الترفيهية لألطفال والشباب دف بعث مشاريع منظّمة من قبل هياكل أخرى 

وذلك باالستناد إىل .. ونصوص ترتيبية أخرى على غرار قاعات األلعاب واملقاهي
.من كراس الشروط املذكور 8الفصل 

اكل التمويل مثل البنك التونسي للتضامن والصندوق اشتراط بعض هي -
الوطين للنهوض بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى أن يكون املستثمر حامال 
لشهادة يف التنشيط الشبايب والثّقايف وهو ما ميثّل حاجزا يسبب إقصاء بقية 

.املستثمرين
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.  باخلارجغالء التجهيزات اجلديدة والّيت ال توجد إالّ -
  .صعوبة التمويل لشراء جتهيزات مستعملة -

وقد الحظ الس يف خصوص مشروع كراس الشروط الترابط املنطقي 
ستحسن ابني الفصلني األول والثّاين منه  والفصلني الثّامن عشر والتاسع عشر مما 

  .معه دمج كلّ منهما يف فصل واحد
ة بالصياغة، أدرج مالحظات تتعلّق وإىل جانب بعض املالحظات املتعلّق

بضرورة توضيح وحتديد بعض العبارات واملصطلحات على غرار ما إقترحه يف 
خصوص الفصل األول من ضرورة أن يتم ذكر احلوافز اجلبائية واملالية اجلاري ا 
العمل حتى يتمكّن الباعثون يف هذا امليدان من االستفادة ذه احلوافز ومن رؤية 

ويف خصوص الفصل السادس من  ،اضحة لإلطار القانوين الذي ينظّم القطاعو
وحذف عبارة شروط الصحة والسالمة " الوزارات املعنية"ضرورة بيان عبارة 

ومحاية املستهلك واالكتفاء بالتنصيص على وجوب احترام أحكام القانون عدد 
إصدار جملّة السالمة والوقاية واملتعلّق ب 2009مارس  2املؤرخ يف  2009لسنة  11

 شهادة على احلصول ضرورةمن أخطار احلريق واالنفجار والفزع بالبنايات وب
 والصحة السالمة لشروط واستجابته احمللّ صلوحية تضمن التي والسالمة الوقاية
 املؤرخ 2004 لسنة 1876 عدد لألمر طبقا املدنية احلماية مصاحل تسلّمها واليت

وإضافة  كلّ من  الوقاية وشهادة احمللّ بصلوحية واملتعلّق 2004 أوت 11 يف
.القانون واألمر املذكورين إىل قائمة االطّالعات

ضرورة حتديد عبارة  فقد أكّد الس علىما يتعلّق بالفصل التاسع أما في
 العاشر توضيح  املقاييس، ويف ما يتعلّق بالفصل "للتراتيب اجلاري ا العمل"

الفنية املعمول ا وكيفية التثبت من مالءمة الفضاءات لشروط الصحة والسالمة، 
ومدى إحترام التجهيزات املركّزة ا للجوانب الصحية ومدى مطابقتها 

  .للمواصفات العاملية
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الفصل السادس عشر باعتبار أنّ هذا الفصل  إقترح الس حذف كما
حيدث إلتزاما يتمثّل يف وجوب تأمني الفضاءات الترفيهية لألطفال والشباب وهو 

من الدستور يف  34لتزامات الّيت تدخل حسب الفصل شرط يعترب من قبيل اإل
جيعل  مما ترد مبجلّة التأمني وال بأي نص تشريعي خاصمل ميدان القانون واليت 

  .إقراره بنص ترتييب خمالفا للرعية القانونية

نوفمرب  12الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92282الرأي عدد  -ت
2009:  

تعهد جملس املنافسة بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلب 
ربية مشروع كراس شروط صادر عن وزير الشباب والرياضة والتفيها رأيه حول 

  .دنية يتعلّق بتنظيم األنشطة الترفيهية املوجهة للشبابالب
تنظيم األنشطة وقام الس بدراسة للسوق املرجعية املتمثّلة يف سوق 

مفهوم النشاط الترفيهي ومفهوم وجهة للشباب حمددا من خالهلا الترفيهية امل
  .الترفيهية املوجهة للشبابقطاع تنظيم األنشطة ومربزا واقع  الشباب

وبين يف هذا اإلطار أنّ الدولة كانت ولفترة طويلة املتدخل الوحيد يف 
 1998أنه ومنذ سنة  ، إالّجمال تركيز التجهيزات واملنشآت املوجهة للشباب

أنّ التدخل  املبكّر إىل أشار  كما.أصبح بإمكان اخلواص اإلستثمار يف هذا اال
يف جمال اإلستثمار يف قطاع الشباب مقارنة بتدخل اخلواص أدى إىل   للدولة

تنامي عدد وأشكال املؤسسات العمومية للشباب، حيث أبرز من خالل 
املعطيات املتوفّرة لديه أمهية عدد املنشآت الشبابية العمومية وتواجدها بكافة 

ات املعنية بالتنشيط الترفيهي مناطق اجلمهورية مقارنة مع عدد املؤسسات والفضاء
  .الشبايب اخلاصة الذي يعترب قليال ووجودها يف مناطق دون أخرى
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املرجعية ومشروع كراس الشروط من الوقوف  دراسة السوققد مكّنت و
  :على املالحظات التالية

يف أمهية  خاصة تتمثّلهي أمهية احلواجز عند الدخول إىل السوق و -
منشآت شبابية عمومية حجم اإلستثمار املطلوب وتعدد املتنافسني بالسوق من 

ومنشآت شبابية خاصة أخرى على غرار الفضاءات الترفيهية لألطفال والشباب 
  .ومؤسسات الشباب اخلاصة

بكامل جهات  هاوتواجداملنشآت الشبابية العمومية عدديا  كاثرت -
مما جيعلها قادرة على اهليمنة على السوق من حيث األسعار وتعدد  اجلمهورية

  .اخلدمات وتوفّر اخلربة املكتسبة من األقدمية يف النشاط
أنّ تبسيط إجراءات تنظيم األنشطة الترفيهية املوجهة للشباب مبقتضى  -

كراس شروط ال يكفي حللّ مشكلة عزوف اخلواص عن اإلستثمار يف هذا 
القطاع، إذ يتطلّب األمر البحث عن وسائل حتفيزية إضافية تدفع من جاذبية 

.اإلستثمار يف هذا القطاع 
يوما على أقلّ تقدير من تاريخ التصريح حىت يبدأ  15ينتظر الباعث  -

أنّ الغرض من إرساء نظام كراس الشروط هو إلغاء الرقابة  وباعتبارالعمل الفعلي 
املسبقة لإلدارة على إحداث املشاريع واليت كان معموال ا يف نظام التراخيص 

 أنه إنالس إقترح  .للنشاطوتعويضها بالرقابة الالّحقة واملتزامنة مع البدء الفعلي 
فمن األفضل أن يقتصر  األجل هذا شتراطإ وراء من معين هدف هنالك يكن مل

  .باستمارة البيانات امرفوق الشروط لكراس املسبق اإليداع على التنصيص

عقوبات قد  علىمن كراس الشروط  الرابع والعشروننص الفصل  -
عن اإلخالل مبقتضيات كر روط تنجراس الشإعطاء الباعثني على  نصيصدون الت

 الس لذلك اقترحاس، كرهذا الواحترام بنود  اإلدارة مع تهميمهلة لتسوية وضع
كراس مهلة متكّنه من تسوية ما متّ اإلخالل به وبالتايل المنح املخالف ملقتضيات 
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تفادي تسليط العقوبات اليت البد من العمل على جتنبها دف التشجيع على 
  . اإلستثمار ودفع القطاع

نوفمرب  12الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92283الرأي عدد  -ث
2009:  

تعهد جملس املنافسة بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلب 
  .ياضيةكراس الشروط املتعلّق بالقاعات اخلاصة الرحول مشروع فيها رأيه 

 أنّ عدد هذه القاعات وإستنتج الس من خالل دراسة السوق املرجعية
إىل  2005شهد تطورا مستمرا على املستوى الوطين خالل الفترة املمتدة من سنة 

ة وأنّ إقليم تونس سجل أعلى عدد على مستوى القاعات اخلاص 2009سنة 
كما أشار إىل أنّ عدد القاعات اخلاصة للرياضة . خالل كامل الفترة املبينة أعاله

ميثّل حوايل أربعة أضعاف عدد القاعات العمومية للرياضية األمر الذي يعكس 
أمهية اإلستثمارات اخلاصة يف جمال إحداث القاعات اخلاصة للرياضة نتيجة 

ية الطّلب على ممارسة األنشطة الرياضية داخل تشجيعات الدولة هلذا القطاع وأمه
  . هذه القاعات

هم التشجيعات املسندة من قبل الدولة ويف هذا اإلطار قام الس بسرد أل
لفائدة باعثي القاعات اخلاصة للرياضة وأهم التجهيزات الواجب توفّرها ا 

ص للقاعات اخلاصة واإلشكاليات والصعوبات اليت يواجهها الباعثون اخلوا
  .للرياضة

ضرورة ببصفة عامة  تعلّقتوأثار يف خصوص الكراس بعض املالحظات 
توضيح وحتديد مفهوم وجمال بعض العبارات املستعملة صلب خمتلف فصول 

القطاع بصفة جتعل كراس كلّ األسس القانونية التي خيضع هلا  هاالكراس وتضمين
كما . كافيا حبد ذاته وتغين مستعمليه عن اللّجوء إىل مصادر أخرى الشروط

تعلّقت بضرورة أن يكون القانون وليس كراس الشروط هو احملدث لإللتزام 
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إلبرام عقد تأمني يغطّي مسؤوليته املدنية املنجرة عن احملمول على عاتق الباعث 
  .طات الرياضيةاألخطار اليت قد حتصل للغري مبناسبة تعاطي النشا

أفريل  12الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92284الرأي عدد  -ج
2009:  

عرضت على جملس املنافسة إحالة من وزير التجارة والصناعات التقليدية 
مشروع كراس الشروط املتعلّق بإحداث مؤسسات  حوليطلب فيها رأيه 

  .الشباب اخلاصة
لقطاع املعين باإلستشارة إىل أنّ التدخل  املبكّر وأشار الس عند دراسته ل

للدولة يف جمال اإلستثمار يف قطاع الشباب مقارنة بتدخل اخلواص أدى إىل  
اإلحصائيات  وأدرج مجلة من. تنامي عدد وأشكال املؤسسات العمومية للشباب

  .مناطق اجلمهوريةكافة ل نشآت الشبابية العمومية وتغطيتهاعدد امل تربز أمهية
من إمجايل عدد 1%كما أوضح أنّ مؤسسات الشباب اخلاصة متثّل نسبة 

املنشآت الشبابية العمومية مؤكّدا على كوا نسبة ضعيفة تربز ضعف إقبال 
أمهية نسبة السكان من الشباب اخلواص على اإلستثمار يف هذا  القطاع رغم 

  .ثمرين اخلواص يف هذا االأمهية التشجيعات املرصودة للمستو
وإثر تقييم وضعية املنافسة يف سوق مؤسسات الشباب، أبدى الس  

  :تني التاليتنياملالحظ
من مشروع كراس الشروط أنه على كلّ شخص  12الفصل  اقتضى -

ة أن ال يكون له صفة عون للدولة أو طبيعي مرشسة شباب خاصح إلدارة مؤس
ة ذات الصبغة اإلدارية أو املنشآت اجلماعات احملليسات العمومية أو املؤس

إىل وجود تعارض بني هذه األحكام  وأشار الس يف هذا اخلصوص العمومية
من قانون املبادرة اإلقتصادية  )فقرة أوىل جديدة(مكرر  50وأحكام الفصل 
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ميكن :" اليت نصت على أنه   2007ديسمرب  27املؤرخ يف  2007لسنة  69عدد
أن متنح للموظّف املترسم عطلة لبعث مؤسسة ملدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة 

. واحدة وقابلة للتجديد مرتني يف صورة بعث مؤسسة مبناطق التنمية اجلهوية
لسنة  34وميكن إسناد هذه العطلة يف إطار اإلحالة املنصوص عليها بالقانون عدد

املتعلّق بإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوبات إقتصادية كما متّ تنقيحه وإمتامه  1995
بأنّ  الس وبناءا على ما تقدم بين ".وتسند هذه العطلة بأمر. بالنصوص الالّحقة

ال ميكن أن يكون مطلقا ضرورة أنّ  املذكور أعاله املنع الذّي أرساه الفصل
قه أي نشاط إقتصادي طاملا تتوفّر يف املعين باألمر القانون مل يستثن من دائرة تطبي

  .الشروط اخلصوصية املتعلّقة بذلك النشاط
يتعين على باعث املشروع التعاقد بصورة :" أنه على 38نص الفصل  -

 "مالئمة مع طبيب الصحة العمومية ملراقبة الظّروف الصحية العامة باملؤسسة
أنه جيب التعاقد مع طبيب " ة عمومية صح"من عبارة  ميكن أن يفهم واحلال أنه

ناشط بالقطاع العمومي، لذا إقترح أن يتم اإلقتصار على  عبارة التعاقد مع 
  . طبيب



ي على الس استشارتان تتعلّقان بقطاع البيئة وتتمثّالن يف مشروع وردت
قرار لوزير البيئة والتنمية املستدمية يتعلّقان بكراسي شروط ينظّمان ممارسة 

  . أنشطة مجع النفايات غري اخلطرة ونقلها وخزا وتثمينها ومعاجلتها
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أكتوبر  8 بتاريخ املنافسة جملس عن ادرصال 92269الرأي عدد  - أ
2009:

طلب وزير التجارة والصناعات التة من قليديلس إبداء الرأي يف ا
كراس الشروط  باملصادقة علىيتعلّق  البيئة والتنمية املستدميةلوزير قرار  مشروع

.الضابط لشروط وطرق ممارسة أنشطة مجع النفايات غري اخلطرة ونقلها
املطبق يف جمال مجع النفايات رتييب شريعي والتاإلطار التوبعد التطرق إىل 

لس غري اخلطرة، عرفاياتف االقانون من  الثّاينالفصل مستندا يف ذلك إىل  الن
ومبراقبة  بالنفاياتواملتعلّق  1996 جوان 10املؤرخ يف  1996لسنة  41عدد 

كلّ املواد واألشياء اليت يتخلّص منها حائزها أو " التصرف فيها وإزالتها بكوا 
ينوي التخلّص منها أو اليت يلزم بالتخلّص منها أو بإزالتها بناء على أحكام هذا 

  ". القانون
نشطة األنفايات تعترب نفايات غري خطرة النفايات املرتلية وواستخلص أنه 

ية من األقسام العامة املرتلية املتأتالنفايات املشاة للنفايات ( طرةاخلصحية غري ال
اليت ال تشكّل خطرا على صحة اإلنسان  واملصاحل اإلدارية وتوابعها وكلّ النفايات

ونفايات اللف والتعليب مبا فيها النفايات البالستيكية ونفايات الزيوت ) والبيئة
ونفايات احلديد والنسيج الغذائية املستعملة والنفايات العضوية القابلة للتخمري

نفايات غري خطرة نفايات املرجني واملياه املستعملة  أيضا كما تعترب.والورق
واليت ال تتعلّق بتلك اليت يكون مصدرها اخلاصة باملناطق السكنية وبالسفن

  . التجهيزات البلدية أو العمومية أو املصانع
نفايات اخلطرة اليت ختضع خالف مؤسسات التصرف يف الوبين أنه وعلى 

ق من قبل الوزير املكلّف بالبيئة بعد إمتام يف جمال إحداثها إىل ترخيص مسب
إجراءات املصادقة على دراسة املؤثّرات، فإنّ إحداث مؤسسات مجع النفايات 
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إىل نظام كراس  فقط غري اخلطرة وخزا ومعاجلتها وتثمينها وإزالتها خيضع
  .الشروط

ن كانت ممارسة نشاط مجع ونقل النفايات غري اخلطرة لئأنه و وأشار إىل
حرة بصفة عامة وختضع إىل واجب إمضاء وإيداع واحترام كراس شروط مجع 

يف خصوص بعض النوعيات أو  تبقى خاضعةونقل النفايات غري اخلطرة، إالّ أنها 
ذلك أنّ  .خبصوص مكان ممارسة النشاط إىل ضوابط ترتيبية حتد من تلك احلرية

ية من السة ورفع املياه املستعملة املتأتجارية التيوت فن باملوانئ البحريرفع الز
ضيات إىل مقت مثال، ختضع أيضااملستعملة من السفن باملوانئ البحرية التجارية 

ا للقيام  كشرط أويلكراس الشروط املتعلّق بالنفايات غري اخلطرة آنف الذكر 
مارس به هاتان املهنتان هو امليناء املكان الذي ستأنّ باعتبار غري كاف ولكنه 

كراس الشروط املتعلّق بتعاطي مهنة رفع املياه وهو ما يتطلّب أيضا إمضاء 
رفع الزيوت املستعملة من السفن و البحرية التجارية املستعملة من السفن باملوانئ

إىل ضرورة احلصول على بطاقة  عند صدورمها، إضافةباملوانئ البحرية التجارية 
  .النشاطالدخول إىل امليناء ملمارسة 

عملية مجع املياه املستعملة ونقلها من املنازل غري املرتبطة  أيضاختضع كما  
ستجابة لكراس الشروط املتعلّق جبمع ونقل  جانب ضرورة اإلإىل بشبكة التطهري

مع الديوان الوطين للتطهري متكّن ممارس املهنة  اتفاقيةالنفايات غري اخلطرة إىل إبرام 
مبحطّات التطهري  طهري اخلاصةية من جتهيزات التسكب املياه املستعملة املتأتمن 

  . التابعة للديوان
استنادا إىل العرض على السوق املعنية باإلستشارة ويف خصوص 

متّ  واليت تفيد أنه إلحصائيات املستمدة من الوكالة الوطنية للتصرف يف النفاياتا
مجع ونقل كراس شروط خاص بعمليات  595إمضاء  2009جوان  30إىل غاية 

نوعيات النفايات  أنّ ممارسة مجع ونقل معظم بين الس النفايات غري اخلطرة،
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دة بصفة مسبل حمديف مناطق تدخ ةتتمة بكامل تراب اجلمهوريقة وال متارس عام 
ون يف خصوص نوعية معينة من النفايات حنو هأنّ معظم املستثمرين اخلواص يتجو

نشاط اجلمع والنقل وال يتوجهون حنو نشاط اخلزن والرسكلة ملا يتطلّبه هذا 
جراءات إضافية تتمثّل يف احلصول على املصادقة على دراسة املؤثّرات األخري من إ
  .على احمليط

إىل املصبات البلدية  هاونقل تهاتتم إحال مجلة النفايات امعة أبرز أنّو
بالنسبة إىل النفايات الصلبة أو إىل حمطّات التطهري  املراقبة أو إىل مراكز التحويل

ايات السائلة أو إىل وحدات املعاجلة أو إىل املؤسسات اخلاصة بالنسبة إىل النف
احملدثة لتثمني النفايات ورسكلتها على غرار وحدات صنع الصابون بالنسبة إىل 
الزيوت الغذائية املستعملة أو إىل وحدات التسميد بالنسبة إىل النفايات العضوية 

  .يات البالستيكيةىل النفاإأو إىل نقاط إيكولف بالنسبة 
يف جمال مجع النفايات غري ينبع أما يف خصوص الطّلب فقد بين الس أنه 

 من اهلياكل العمومية على غرار البلديات أو املؤسسات السياحية اخلطرة ونقلها
ولئن ال تتقيد اهلياكل اخلاصة بإجراءات معينة  .السفينة أمني أو البحري الناقلأو 

إلبرام عقود يف خصوص طلب خدمة مجع ونقل النفايات غري اخلطرة فإنّ اهلياكل 
العمومية مطالبة باإللتزام باإلجراءات املستوجبة يف خصوص عقد النفقات 
 العمومية ويف خصوص إبرام عقود اللّزمات وذلك بتفعيل املنافسة بني كلّ

  .املتدخلني يف السوق
كما الحظ الس أنّ األسعار املعتمدة ختضع إىل قاعدة العرض والطّلب 

 23املؤرخ يف  1991لسنة  1996وأنها حرة طاملا مل تشملها أحكام األمر عدد 
ية باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرواملتعلّق  1991ديسمرب 

   .كما متّ تنقيحه بالنصوص الالّحقة له األسعار وطرق تأطريها
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يقع إعالم من الضروري أن ويف باب املالحظات العامة أشار الس أنه 
مجيع املستثمرين يف جمال مجع النفايات األخرى غري املرتلية بأنّ خمطّطات مديرية 

 مثل هذهالطّريقة اليت سيتم على أساسها تطبيق وب ستحد من حرية اإلنتصاب
أنّ عمليات متابعة كما أشار إىل . كلّ صنف من النفاياتبالنسبة إىل  املخطّطات

ممارسي مهنة مجع ونقل النفايات غري اخلطرة من حيث تواصل ممارستهم للنشاط 
ومن حيث مدى استجابتهم لكراس الشروط وملختلف املقتضيات الترتيبية 

أنّ معظم  املتحصل عليهاىل القوائم بين بالرجوع إتاإلضافية تشكو نقصا، إذ 
 هإعادة إمضاء دون 2001 سنة املمارسني قاموا بإمضاء كراس الشروط الصادر يف

كما بين عدم تضمن القائمات املتوفّرة لدى الوكالة  .2007إلغائه سنة  بعد
لبعض مؤسسات التجميع املتعلّقة بالزيوت الغذائية املستعملة والتي متارس فعليا 

.نشاطها بالسوق
التنصيص صلب هذا الكراس على العديد من اجلوانب  كما الحظ عدم

شاط على غرار املوارد البشرية ملمارسة النة املستوجبة ملمارسة اهلامة واملادي
حتياطات الواجب ة أو طرق التجميع والنقل أو اإلالنشاط أو املقتضيات التقني

وهو ما جيعل الكراس املعروض منقوصا وال اتخاذها لضمان شروط السالمة 
ميكّن املمضي عليه من اإلطّالع على كلّ الشروط املستوجبة لإلنطالق يف النشاط 

الشروط مرتبطة بكلّ مستثمر يف عالقته التعاقدية مع الطّرف العمومي أو  بل تبقى
وباعتبار أنّ كراس الشروط هو املرجع  .اخلاص املنتج للنفايات املعنية بالتجميع

حتديد وإدراج مجلة الشروط سابقة الذّكر الس قترح سة املهنة ااألساسي ملمار
ضمن  إن وجدت ملقتضيات اخلصوصيةاوإدراج  بصفة واضحة صلب الكراس

فصول كراس الشروط حتى يكون املستثمر على دراية بكلّ ما حييط مهنته من 
  . ضوابط قانونية وترتيبية ملمارسة النشاط فعليا
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جديد من القانون املتعلّق  26مل يتم إفراد خمالفة الفصل  كما نبه إىل أنه
وهو ما يشكّل فراغا ، بعقوبات خاصةوإزالتها  ومبراقبة التصرف فيهابالنفايات 

قانونيا على مستوى العقوبات اخلاصة باملخالفات املرفوعة يف شأن عدم احترام 
  .ستشارةقتضيات كراس الشروط املعروض على اإلم

أكتوبر  8 بتاريخ املنافسة جملس عن ادرصال 92270الرأي عدد  -ب
2009:                                                

طلب وزير التجارة والصناعات التقليديلس إبداء الرأي يف ة من ا
كراس الشروط  باملصادقة علىيتعلّق  البيئة والتنمية املستدميةلوزير قرار  مشروع

غري خزن وتثمني ومعاجلة النفايات  لشروط وطرق ممارسة أنشطةالضابط 
خزن  أنشطةاملطبق يف جمال رتييب شريعي والتاإلطار التوبعد التطرق إىل  .اخلطرة

عمليات التصرف يف  ّأن ، بين السوتثمني ومعاجلة النفايات غري اخلطرة
النفايات تتمثّل يف كلّ العمليات اليت تتعلّق جبمع النفايات ونقلها ومعاجلتها 
وتثمينها وإزالتها مبا يف ذلك مراقبة هذه العمليات ومراقبة مواقع اخلزن واإلزالة 

  .واملصبات ووحدات التثمني
الرامية إىل استعادة العمليات كلّ وأشار إىل أن عمليات التثمني تتعلّق ب

املواد والطّاقة من النفايات وكلّ عمليات التجديد والتحويل مثل استخراج 
املعادن أو املواد األخرى غري العضوية وإعادة استعماهلا أو تكوين مساد صاحل 

القانون عدد من  الثّاينلفصل وفقا ل للزراعة أو استعماهلا كمصدر للطّاقة وذلك
بالنفايات ومبراقبة التصرف واملتعلّق  1996 جوان 10املؤرخ يف  1996لسنة  41

  .فيها وإزالتها
عمليات التثمني ختتلف عن عمليات املعاجلة باعتبار أنّ التثمني بين أن و

ينجر عنه إنتاج ملادة أو طاقة جديدة مستخرجة من النفايات امعة أما املعاجلة 
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فهي جمموعة العمليات اليت متكّن من حتويل النفايات دف احلد من آثارها على 
  .  تلوث احمليط وتقليص كمياا أو حجمها أو دف يئتها للرسكلة والتثمني

كما أشار إىل أن عملية اخلزن تتعلّق خبزن النفايات املزمع تثمينها أو 
  . نجزة يف إطار إزالة هذه النفاياتمعاجلتها وال حتوي عمليات اخلزن امل

إما عن  خزن وتثمني ومعاجلة النفايات غري اخلطرةيف جمال  يصدر العرضو
بعض اهلياكل العمومية على غرار الديوان الوطين للتطهري أو املصبات املراقبة أو 
مراكز التحويل سواء كانت مستغلّة من قبل هيكل عمومي أو شركة خاصة أو 

حتصلوا على املصادقة على  ناملعنويني الذياألشخاص بيعيني أو األشخاص الطّعن 
دراسة املؤثّرات على احمليط والذّين أمضوا على كراسي الشروط املتعلّقني مبمارسة 
نشاط رسكلة النفايات غري اخلطرة وتثمينها ونشاط خزن النفايات غري اخلطرة 

نتجة للنفايات القيام بنشاط التثمني بنفسها كما ميكن للمؤسسات امل .ومعاجلتها
  .أن تستجيب للمقتضيات سابقة الذّكر شريطة

ويف الواقع وباعتبار أنه ال ميكن القيام بعملية التثمني دون خزن النفايات 
مجلة  فإنّىل أنّ عملية التثمني هي يف حد ذاا عملية رسكلة، إاملعنية باإلضافة 
ووفقا لإلحصائيات املستمدة من  .بصفة مندجمة تهام ممارسهذه األنشطة تت

بإمضاء  ،2009جوان  30إىل غاية  قامالوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات 
روط املتعلّقني بأنشطة اخلزن واملعاجلة والرسكلة والتثمني شال يكراس
  .شخصا236

ه املعروض على أنظارمشروع القرار من جهة أخرى أشار الس إىل أنّ 
، به آجاال لإلستجابة إىل مقتضياتهأحكاما انتقالية ومل مينح املعنيني  مل يتضمن

من حتيني قائمات  من شأنه التمكنيإدراج مثل هذه األحكام وهو ما  واقترح
مل يتم  كما نبه إىل أنه.املمارسني الفعليني هلذه املهنة ومن متابعتهم يف املستقبل

ومبراقبة التصرف فيها جديد من القانون املتعلّق بالنفايات  26خمالفة الفصل إفراد 
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وهو ما يشكّل فراغا قانونيا على مستوى العقوبات ، بعقوبات خاصةوإزالتها 
قتضيات كراس الشروط اخلاصة باملخالفات املرفوعة يف شأن عدم احترام م

رد بالفصل الثّاين واملتعلّق حذف الشرط الوا وإىل وجوب ستشارةاملعروض لال
مل يتم إدراجه بالقانون عدد  همتعاطي النشاط ملثال للتهيئة، باعتباربضرورة حيازة 

مثال " فضال عن أنّ مصطلح  1996 جوان 10املؤرخ يف  1996لسنة  41
لدراسة  خاضع النشاطباعتبار أنّ التهيئة العمرانية وخمصص ال " التهيئة

املعنية " السلط املختصة " حتديد وإىل ضرورة  املؤثّرات على احمليط بصفة مسبقة
بعمليات املراقبة الدورية الوارد ذكرها بالفصل السادس وذلك قصد تسهيل 

  .  عمليات املراقبة واملتابعة وإضفاء مزيد من الشفافية
صلب قتضيات التقنية املد حتديواقترح الس يف خصوص الفصل التاسع 

أن يكون ذلك موكوال ملتعاطي املهنة نفسه وذلك تطبيقا دون كراس الشروط 
 جوان 10املؤرخ يف  1996لسنة  41جديد من القانون عدد  26الفصل ألحكام 

 بالنفايات ومبراقبة التصرف فيها وإزالتها كما متّ تنقيحه بالقانونواملتعلّق  1996
  .2001 جانفي 30ملؤرخ يف ا 2001لسنة  14عدد 



يف إطار توجهات الدولة الرامية إىل حذف التراخيص وتعويضها بكراسات 
ورد على الس مشروعا أمرين يتعلّقان على التوايل بتنظيم ممارسة . شروط

نشاط جتميع احلبوب وبضبط شروط إسناد املصادقة البيطرية ملراكز إنتاج البذور 
ز التخصيب اإلصطناعي عند احليوانية الصاحلة للتخصيب اإلصطناعي ومراك

اخليول وإجراءات سحبها وأربعة قرارات لوزير الفالحة واملواد املائية تتعلّق 
باملصادقة على كراسات شروط تنظّم على التوايل ممارسة نشاط جممعي حبوب 
اإلستهالك وإحداث مراكز التخصيب اإلصطناعي عند اخليول وإحداث مراكز 
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خصيب اإلصطناعي وإحداث مراكز جتميع إنتاج البذور احليوانياحلة للتة الص
  .احلليب الطّازج ونقله

خبصوص  2009 ماي 14 ادر عن جملس املنافسـة بتاريخصالالرأي  - أ
92249و 92248 امللفني عدد

املنظّم لنشاط جتميع احلبوب، بعد التطرق إىل اإلطار التشريعي والترتييب 
 على أمهّية القطاع باعتباره قطاعا استراتيجيا وأشار أكّد الس يف دراسة السوق

خل الدولة يف قطاع احلبوب ال يقتصر فقط على حلقة اإلنتاج إذ إىل أنّ تد
تتدخل الدولة أيضا يف حلقات جتميع وتوزيع وحتديد األسعار اخلاصة بإنتاج 

  . وإستهالك منتوج احلبوب
يف جمال ابعة له التة ات املركزيعاضديحلبوب والتاديوان د على دور وأكّ

يف هذا  املتدخل الوحيدفترة طويلة يعترب الديوان ومنذ  إذ جتميع وخزن احلبوب 
إستراتيجية تستوجب  اال وذلك نظرا ملا يكتسيه منتوج احلبوب من أمهية

  . احملافظة عليه من قبل السلط العمومية
اخلواص يف جمال جتميع احلبوب متّ اإلنطالق يف تطبيق جتربة تشريك وقد 

يف  ديوانالباإلعتماد على إتفاقية تضبط العالقات املهنية والتجارية بني امع و
احلصول على  وقتها جميع من قبل اخلواصممارسة نشاط الت تقتضيو. 2004سنة 

ميثّل امع و .معدة للغرضنة جلترخيص من قبل من وزير الفالحة بعد إستشارة 
املؤرخ يف  1990لسنة  1083من األمر عدد  األولاخلاص وفقا ألحكام الفصل 

واملتعلّق بتنظيم نشاط جممعي احلبوب  نائبا لديوان احلبوب   1990جوان  26
ميكن للمجمع اخلاص تعاطي نشاطات أخرى مرتبطة كما أنه يعمل لفائدته 

والبذور واملبيدات وذلك وفقا ملا نصت  كنشاط بيع األمسدة بالقطاع الفالحي
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جوان  26خ يف املؤر 1990لسنة  1083د األمر عدمن  12عليه أحكام الفصل 
1990 عي احلبوبواملتعلّق بتنظيم نشاط جمم.  

ي ختلّالقرار املتعلّقة مبشروعي األمر والس ضمن مالحظاته اقترح وقد 
فكرة إعتبار خمزون احلبوب ملكا عن نصني املذكورين أعاله اجلهة املصدرة لل

دونا عمومي التولة يف ضمان التالد ات شراء هاون حبقف املنفرد يف عمليصر
كافّة منتجات احلبوب، بإعتبار أنه ميكنها بلوغ تلك الغاية من خالل اإلبقاء على 

ة احلبوب ملكا خاصفقرة رابعة من  2بالفصل ا مع اإلستناد إىل ما جاء ماد
واملتعلّق بإحداث ديوان  1962أفريل  3املؤرخ يف  1962لسنة  10 سوم عدداملر

احلبوب والبقول الغذائية وغريها من املنتجات والذّي تضمن أنّ الديوان يقوم 
ات الزات الشراء والبيع قصد إمتام التموين أو ترويج الكميعلما ، ائدةجبميع عملي

مستثىن من املنافسة حبكم  جتارة احلبوب جماالوأنّ ذلك يؤول إىل اعتبار أنّ نشاط 
تلك اإلمكانية ضرورة أنّ مبدأ حرية التجارة حيتلّ يف  التشريع الذي ميلك إقرار

  .بالدنا مرتبة املبدأ العام للقانون
كما الحظ أنّ تشريك اخلواص يف نشاط جتميع وخزن احلبوب ميثّل 

األنشطة التنافسية ذات الصلّة  مظهرا من مظاهر تراجع الدولة عن التدخل يف
 حتديد معلومجمال ولة يف دخل الدأنّ مواصلة ت بينبقطاع احلبوب، إالّ أنه 

نافسية بيعة التمن شأنه أن حيد من الطّهو عامل  خدمات خزن وجتميع احلبوب
  .ال حيفّز اخلواص على اإلستثمار يف هذا النشاطأن و هلذه األنشطة

األنشطة الفالحية املوازية اليت ميارسها امع  تعاطيأن  أيضاالحظ و  
متارس  غري مومسيةأنشطة عالف األاخلاص كنشاط بيع األمسدة واملبيدات وجتارة 

يف ظلّ مواصلة  حتقيق ميزة تنافسيةميكنه من  وهو ما على مدار أشهر السنة
  .خدمات جتميع وخزن احلبوب تدخل الدولة يف حتديد أسعار
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جتميع وخزن احلبوب خدمات اهليكلة احلالية لسوق أن  أشار إىلكما  
إعتبارا  عاونية للخدمات الفالحيةركات التيمنة الشم ستاملعدة لإلستهالك ت

ة طاقة اخلزن اليت متتلكها واليت متثّل قرابة ضعف طاقة اخلزن الراجعة  ألمهي
حلبوب عن نشاط جتميع أنّ تراجع ديوان ا أيضا الحظللمجمعني اخلواص و

تأطري وتعديل وخزن احلبوب املنتجة حمليا سيكون لفائدة دور جديد يتمثّل يف 
يف هذا القطاع ويربز ذلك خاصة من خالل تدخله يف مناطق تدخل اخلواص 

اإلنتاج اليت تشكو من نقص على مستوى مراكز جتميع وخزن احلبوب املستغلّة 
  .هابعة لمن استغالل مراكز اخلزن التهم من قبل اخلواص ومن خالل متكين

عن نشاط جتميع وخزن احلبوب فإنه  أنه رغم تراجع ديوان احلبوب ورأى
سبة واليت متثّل الن-  املتدخل الوحيد يف جمال خزن احلبوب املوردةمازال ميثلّ 

ويف جمال تسويق  - )% 70(األكثر أمهية على مستوى اإلستهالك الوطين 
  .الكميات املخزنة من احلبوب

وذلك  مشروع األمر ابع مناقترح تعديل الفصل الر ومن جهة أخرى
 الحظو. ضمن العناصر اليت يلتزم بإحترامها امع قائمة مواقع اإلنتصاببإضافة 

شططا يف الفصل اخلامس الذي يلزم مبقتضاه امع بتمويل جممل شراءاته من 
حاجزا هاما عند دخول اخلواص إىل سوق وب بإمكانياته الذاتية وهو ما ميثّل احلب

ه إىل وجوب إحكام صياغة الفصل السادس  تفاديا بكما ن ،خزن وجتميع احلبوب
  .لكل تضارب مع أحكام األمر املومسي

إىل أنّ املالحظات املتعلّقة مبشروع كراس الشروط  ضمن وقد نبه الس
فاقياإلتا تشريعيال تعترب نص ع اخلاصمة املربمة بني ديوان احلبوب واا ا أو ترتيبي

  كما الحظ يف الفصل السادس أنّ .الث على ضوء ذلكواقترح تعديل الفصل الثّ
وخاصة منها بيع  امع بتعاطي أنشطة أخرى مرتبطة بقطاع احلبوبلزام إ

 يعيق الدخول للسوق املعنيةحاجزا من شأنه أن  يشكل األمسدة والبذور واملبيدات
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أنّ ممارسة هذه األنشطة تتطلّب بدورها من امع اإلمتثال جلملة من  باعتبار
اسات الشروط املنظّمة ملمارسة مثل هذه الشروط واملقتضيات الواردة بكر

ت هذا قترح إدراج مقتضياااألنشطة وهو ما يؤدي إىل إثقال كاهل امع لذلك 
و أتصبح ممارسة نشاط ثان الفصل كإمكانية خمولة للمجمع وليس كإلزام حبيث 

خلني يف القطاع ممجميع عنصرا من عناصر املنافسة  بني املتدا ثالث إىل جانب الت
يشجع كل جممع للحبوب على توفري أكثر عدد ممكن من اخلدمات  إىل 

  .الفالّحني
بتحديد احلاالت اليت ال ميكن فيها  ابعالس قترح إعادة صياغة الفصلكما ا

جنة املختصة للنظر إنتقال صفة جممع حبوب بني األحياء أو باإلرث واجلهة أو اللّ
أنّ حق امللكية ال ميكن احلد منه سواء تعلّق الشأن بالبيع  مشريا إىل يف هذه املسألة

الورثة من حق أقره  وبالتصرف إالّ مبقتضى نص تشريعي كما ال ميكن حرمانأ
راتيب املعمول القواعد والت حتديدو خصيةة األحوال الشالتشريع صراحة ضمن جملّ

حتديد و لضمان تطبيق مقتضياا من قبل جممع احلبوب عشر الثثّالفصل اليف ا 
بكلّ  لطات املعنيةالسحتديد إضافة إىل  واضحة وموضوعية  بصفة واصفاتامل

  .امع بقراراا ان إلتزام وضوح وذلك لضم
الفصل احلادي والعشرين إرساء مساواة يف التعامل مع  أيضا ضمن قترحاو

 حتتسب وفقا حلصصاملشتراة حتديد الكميات يتم  املتدخلني يف السوق وذلك بأن
بنسبة جتميع كلّ جممع من املخزون الوطين معطيات موضوعية تتعلّق على ضوء 

  .للحبوب
كيفية شطب امع تساءل عن والفصل التاسع عدم وضوح الحظ و

يتم ترسيم  قائمة واحلال أنّ مشروع األمر ومشروع كراس الشروط مل ينصا على
من جهة  طباجلهة املؤهلة للقيام بعملية الشوال عن   جهةامعني ا من 

  . أخرى
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مبجمع حبوب تضبط عالقة ديوان احلبوب اليت تفاقية اإلوص صخبأما 
لية ختص مدى تعين إبداء رأيه حول مالحظة أو الس فقد أبدى، اإلستهالك

إىل أنّ  ك فأشاران احلبوب مبجمع حبوب اإلستهالتضبط عالقة ديواليت تفاقية اإل
مشروع اإلتفاقية مل تتم املصادقة عليه مبقتضى نص تشريعي أو ترتييب كما أنها ال 

من ة مبشروع كراس الشروط لذلك فإنهملالحق املدرجتشكّل ملحقا من ا
روري حتديد اإلطار القانوين الذّي على أساسه يبدي جملس املنافسة رأيه يف الض

مبدئيا  هترتيبية كانت تقتضي منوتبني له أا تكتسي طبيعة. هذه اإلتفاقية
  .من جديدعليه اإلحتفاظ برأيه إىل حني عرضها 

اجع يف امللفّات اإلستشارية ظر السريع والنة ملطلب النغري أنه ومراعا
مالحظاته بشأن اإلتفاقية كما لو أنها عرضت عليه  ىبدأ  فقد، يهاملعروضة عل

بصفة أصلية وهو ال يتعامل معها طبقا هلذا املعىن على اعتبار أنها جمرد وثيقة 
  .مظروفة بامللف اإلستشاري املعروض عليه

تعطي سلطة  االحظ أنّ مقتضيا اإلتفاقيةمن فصل الثامن خصوص الففي 
تقديرية واسعة لديوان احلبوب وهو ما يتعارض واهلدف من إخضاع نشاط 

اس الشز بضرورة إرساء شروط ومعايري جتميع احلبوب لنظام كرروط املتمي
ة لتشجيع املستثمرين على اإلخنراط يف هذا النشاط باإلضافة إىل عدم موضوعي

تضمن معايري والذّي املشار إليه بالفصل الثامن  1بامللحق عددتالؤمها مع ما ورد 
ة وفقا لعناصر إختيار يعتمدها الدعنيموضوعييوان لتسويغ مراكزه للمجم .  

الفصل الثالث عشر أنّ ديوان احلبوب ليس طرفا يف  من خاللالحظ كما 
ايل فإنه ال حيق له مبقتضى اإلتفاقية أن يعترب بالفالّح وبالت العقد الذّي يربط امع

لكنه ميكن .ذلك العقد باطال سيما وأنّ مسألة البطالن موكولة جلهاز القضاء
بلوغ اهلدف الذّي ترمي إليه هذه اإلتفاقية وذلك بسن عقد منوذجي ينظّم العالقة 
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د هذا الرع يتعهماألخري مبقتضاه بأن يدفع ملنتج احلبوب ابطة بني الفالّح وا
مستحقّاته يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من تاريخ تكوين العينة التأليفية 

ليس  نّ الديوانألالفصل اخلامس عشر  كذلك من خاللوإيداع مطلب تعيريها و
 طرفا يف العالقة التعاقدية التي تربط بني امع ومنتج احلبوب وال ميكن بالتايل

بيد أنه ميكن . أنه ليس طرفا فيها طاملالإلتفاقية فرض حتكيم الديوان على املنتج 
حتقيق هذا اهلدف بفرض عقد منوذجي يتعهد امع بإبرامه مع منتج احلبوب 
ويتضمن شرطا حتكيميا يسند عملية التحكيم فيما يتعلّق بالتعيري إىل ديوان 

  . احلبوب

أكتوبر  15الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92260الرأي عدد  -ب
2009

طلب وزير التجارة والصناعات التقليديلس إبداء الريف أية من ا 
مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط إسناد املصادقة الصحية البيطرية ملراكز إنتاج 

اإلصطناعي البذور احليوانية الصاحلة للتخصيب اإلصطناعي ومراكز التخصيب 
  .عند اخليول وإجراءات سحبها

للقطاع، بين الس أنه املنظّم رتييب شريعي والتاإلطار التوبعد التطرق إىل 
خصيب اإلصطناعي تدخل القطاع العمومي الذي ميثّله كلّ الت ميدانعلى يطغى 

، واملاعز واألغنام ألبقاربالنسبة لسالالت ااملرعى  وتوفري املاشية تربية ديوانمن 
اليت ختتص بسالالت اخليول اليت  اخليول وجتويد لتحسني ةالوطني املؤسسةو

 واملتعلّق 2007 مارس 17 يف املؤرخ ةاملائي واملوارد الفالحة وزيرضبطها قرار 
ويف املقابل فإنّ  .صطناعياإل التخصيب يف املستعملة اخليول سالالت بتحديد

تدخل اخلواص يف هذا القطاع يبقى هامشيا باملقارنة مع اهلياكل العمومية، مما 
أبرز احلاجة إىل تشجيعهم وفسح اال أمامهم لإلستثمار يف بعث مراكز 
التخصيب اإلصطناعي وإنتاج البذور احليوانية، مع ما يقتضيه ذلك من تنظيم 
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ي هذا النشاط، وهو ما استوجب إعداد كراسي وتوضيح لقواعد وشروط تعاط
  .الشروط املعروضني على أنظار الس إىل جانب األمر موضوع اإلستشارة

واستعرض الس واقع القطاع من خالل تناول  فرعيه املتمثّلني يف نشاط 
إنتاج البذور الصاحلة للتخصيب من جهة ويف القيام بعمليات التخصيب أو 

  . إلصطناعي من جهة ثانيةالتلقيح ا
 عدد بين الس أنّ فبالنسبة إلنتاج البذور احليوانية الصاحلة للتخصيب

مراكز  ثالثة يبلغ  صطناعياإل للتخصيب الصاحلة ةاحليواني البذور إنتاج مراكز
تركيز نشاط إنتاج البذور  كما الحظ .تنتمي مجيعها إىل القطاع العمومي

الصاحلة للتخصيب اإلصطناعي على إنتاج البذور احليوانية لألبقار احليوانية 
.وللخيول وبدرجة أقلّ بإنتاج البذور اخلاصة باألغنام واملاعز

وبين أن إنتاج البذور احليوانية وتوريدها عرف نسقا تصاعديا خالل 
عز، وهو السنوات األخرية وذلك بالنسبة ملختلف أصناف احليوانات باستثناء املا

ما يؤشر على مزيد تطور نشاط التخصيب اإلصطناعي وإنتاج البذور احليوانية 
خالل السنوات القادمة خاصة مع اإلتجاه حنو تشجيع اإلستثمارات اخلاصة 

  .ووضع اإلطار القانوين املالئم لذلك

 خصيبالت مراكز عددأما بالنسبة لنشاط التخصيب اإلصطناعي فيبلغ 
يف هذا اإلطار أنّ نشاط  االحظم مركزا 86 حوايل احالي الناشطة صطناعياإل

مراكز التخصيب اإلصطناعي الراجعة للخواص يقتصر على قطاع األبقار دون 
  .غريه

لنظام  قتصاديمن جهة أخرى الحظ الس أنّ إخضاع أي نشاط إ
الترخيص ال بد أن يتم مبقتضى نص تشريعي يتخذ شكل قانون، إعتبارا وأنّ مبدأ 
حرية الصناعة والتجارة هو من املبادئ اليت كرسها التشريع التونسي وجعلها من 
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املبادئ العامة للقانون، وهي بصفتها تلك تكون يف مرتبة أعلى من األوامر 
وبالتايل اعترب الس أنّ إخضاع نشاط . ىن من القواننيوالنصوص الترتيبية وأد

مراكز التخصيب اإلصطناعي ومراكز إنتاج البذور احليوانية إىل شرط املصادقة 
الصحية البيطرية املسبقة ال بد أن يتم التنصيص عليه ضمن القانون املنظّم هلذا 

اعة والتجارة مما جيعل مشروع النشاط وإالّ كان يف ذلك إخالل مببدإ حرية الصن
  .األمر معيبا وخمالفا للشرعية

واقترح الس تأجيل إصدار األمر موضوع اإلستشارة إىل حني تنقيح 
واملتعلّق بتربية املاشية  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95القانون عدد 

لتخصيب واملنتجات احليوانية والتنصيص ضمنه على إخضاع نشاط مراكز ا
اإلصطناعي إىل نظام الترخيص املسبق يف شكل مصادقة صحية بيطرية يتم ضبط 

  .شروط إسنادها الحقا مبقتضى أمر
  

 18املؤرخ يف  2005لسنة  95بالرجوع إىل القانون عدد  مث أبرز أنه
واملتعلّق بتربية املاشية واملنتجات احليوانية يتبين أنه مل مييز بني  2005أكتوبر 
ةمراكز التا يستدعي تغيري  خصيب اإلصطناعي وبني مراكز إنتاج البذور احليوانيمم

 أي يوجد عنوان مشروع األمر مبا يتطابق مع نص القانون املذكور خاصة وأنه ال
ة باخليول( طناعيخصيب اإلصداع إلقصاء مراكز التمن جمال  )غري تلك اخلاص

كما دعا إىل أخذ هذه املالحظة بعني .موضوع اإلستشارة مشروع األمر سريان
ذور مراكز إنتاج الب"اإلعتبار ضمن خمتلف فصول مشروع األمر بتعويض عبارة 

احلة للتة الصخصيب اإلصطناعي مراكز"عبارة ب "خصيب اإلصطناعياحليوانيالت".  
الفصل السادس إمكانية مواصلة مراكز التخصيب  رح ضمنواقت

اإلصطناعي لنشاطها يف صورة تقدمها مبطلب لتجديد املصادقة الصحية وذلك 
  .إىل أن تتولّى اإلدارة الرد على ذلك املطلب
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وأكّد كذلك عند تعرضه يف الفصلني العاشر واحلادي عشر الذين حددا  
تعليق أو سحب املصادقة الصحية البيطرية من مراكز احلاالت اليت يقع فيها 

التخصيب االصطناعي على ضرورة ضمان حق الدفاع ألصحاب املراكز املعنية 
ذا اإلجراء الردعي وذلك بتمكينهم من حق الرد على اإلخالالت املنسوبة إليهم 

ة قبل اختاذ قرار تعليق يف التقرير الذي يعده األطباء البياطرة املكلّفون باملراقب
  .املصادقة من طرف وزير الفالحة واملوارد املائية

أكتوبر  15الصادر عن جملس املنافسة  بتاريخ 92261الرأي عدد  - ج
2009:  

طلب وزير التجارة والصناعات التقليديلس إبداء الريف  أية من ا
 روطالش كراسقرار لوزير الفالحة واملوارد املائية يتعلّق باملصادقة على مشروع 

  عند اخليو اإلصطناعي لتخصيبا مراكز إلحداث املنظّم
وتندرج هذه اإلستشارة يف إطار تطبيق ما ورد بالفصل الرابع عشر من  

واملتعلّق بتربية املاشية  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95القانون عدد 
  وباملنتجات احليوانية

 مراكز إلحداثاملنظّم رتييب شريعي والتاإلطار التوبعد التطرق إىل 

رغم ما تتيحه تقنيات  ن الس أنهبي عند اخليو اإلصطناعي لتخصيبا
التخصيب اإلصطناعي من فوائد ورغم ما عرفته من رواج يف العديد من البلدان 

 وظّفتها لتطوير قطعان املاشية ومحاية السالالت من اإلندثار ومن األوبئة، اليت
 منها ستفادةاإلو صطناعياإل لقيحالت تقنية فإنه مل يقع إىل حد اآلن توظيف

 الو املربني عمومإقباال كبريا من طرف  تعرف ، مما جعلها الةاملرجو ريقةبالطّ
  .اعاملي موجود هو ما إىل يقتتر
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أكّد أنه ال يوجد حاليا سوى مركزان للتخصيب اإلصطناعي وإنتاج  كما
البذور احليوانية بالنسبة للخيول، ومها املركزان التابعان للمؤسسة الوطنية لتحسني 
 ماح للقطاع اخلاصل الوحيد يف انتظار السوجتويد اخليول اليت تعترب املتدخ

 .باإلستثمار يف هذا امليدان
التأكيد على أمهية التعرض إىل بعض املسائل اهلامة الواردة لس ومل يفت ا

بالقانون ضمن كراس الشروط ذاته وهو ما من شأنه أن يساعد على إحترام تلك 
املقتضيات على غرار حتجري إستعمال فحول أو بذور متأتية من فحول غري 

إحترام ذلك  مصادق عليها، خاصة وأنّ القانون املذكور قد رتب عن عدم
كما اقترح أن تتم اإلشارة ضمن كراس الشروط  إىل . الفصل عقوبة جزائية

إجراءات احلصول على املصادقة أو التثبت من مصادقة اللّجنة الفنية على اخليول 
  .غري املوجودة بالتراب التونسي

 ة إستعمال البذور اليت يتمكما اقترح يف الفصل اخلامس إضافة إمكاني
عها ال فقط وهي طازجة ولكن أيضا بعد ختزينها ، وهو ما يتوافق مع واقع مج

نشاط مراكز التخصيب ومع بقية فصول كراس الشروط اليت تنص على عملية 
.احلفظ والتخزين

الباعث  الشخص املادي  الفصل السابع أن يكون شتراطيف إورأى أن 
األطباء البياطرة أو املهندسني من بني ملركز ختصيب اإلصطناعي للخيول 

إجحاف ألنه ال مانع من متكني غري هؤالء  يني املختصني يف تربية املاشيةالفالح
األشخاص من املستثمرين من بعث مثل هذه املراكز طاملا أنّ اإلشراف عليها 

أما . سوف يعود إىل أشخاص خمتصني مثلما نص على ذلك كراس الشروط
اص املعنويني فإنّ نفس املالحظة تبقى قائمة إذ ال يوجد مربر بالنسبة لألشخ

إلقصاء الذوات املعنوية مبا يف ذلك الشركات التجارية مبختلف أشكاهلا من 
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اإلستثمار يف القطاع طاملا أنه ميكن تقييدها بوجوب إحترام الشروط الفنية 
  .والصحية واإلدارية اليت يضبطها كراس الشروط

لس عند تعرضه إىل الفصل العاشر على ضرورة تقدمي املزيد من وأكّد ا
التوضيح للباعث يف إجراءات احلصول على الرمز اخلاص بكل مركز خاصة وأنّ 
مبدأ العمل بكراسات الشروط يستوجب متكني املستثمر من الشروع يف تعاطي 

لقيام بعمليات نشاطه دون تعطيالت إجرائية مع ترك الباب مفتوحا لإلدارة ل
املراقبة الالّحقة، وذلك دف تفادي اإلجراءات اليت قد تتحول ذا النظام إىل 

.نظام ترخيص مقنع
واقترح بأن يكون الشرط الوارد بالفصل الرابع عشر واخلاص بتوفري 

مقتصرا على املراكز اليت تقوم  مربض إليواء األفراس مستقلّ عن مربض اخليول
ج البذور والتخصيب يف نفس الوقت، ألنّ املراكز اليت تقتصر على بعمليات إنتا

.إنتاج بذور الفحول ال حتتاج مبدئيا إىل تواجد األفراس على عني املكان
كما اقترح توضيح طبيعة التكوين النظري والتطبيقي املطلوب والشهائد 

بالفصل اخلامس  اليت يتعين احلصول عليها على إثر هذا التكوين والوارد ذكرها
أنّ هذا الفصل نص على شهادة معادلة من مؤسسة أجنبية، وهو  عشر خاصة و

.ما يستوجب ضبط الشهادة الوطنية اليت جيب أن تتم معادلة الشهادة األجنبية ا

أكتوبر  15الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  92262الرأي عدد  - ح
2009:

طلب وزير التجارة والصناعات التقليديلس إبداء الريف  أية من ا
 روطالش كراسقرار لوزير الفالحة واملوارد املائية يتعلّق باملصادقة على مشروع 

  .صطناعياإل للتخصيب الصاحلة احليوانية البذور إنتاج مراكز إلحداث املنظّم
يف إطار تطبيق الفصل  القرار املعروض على أنظار الس يندرج مشروعو

واملتعلّق  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95القانون عدد السابع من 
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ة الذي ينصخصيب  بتربية املاشية وباملنتجات احليوانيعلى أنّ إحداث مراكز للت
كراس شروط يضبط طرق أخذ البذور "صطناعي يتم حسب مقتضيات اإل

اجلتها واستعماهلا للتخصيب تتم املصادقة عليه احليوانية وتكييفها وحفظها ومع
".بقرار من الوزير املكلّف بالفالحة

 خصيب اإلصطناعيداع إلقصاء مراكز الت أي يوجدأنه ال ورأى الس 
كراس الشروط املعروض على أنظاره وبناء على ذلك مشروع  سريانمن جمال 

يتعلّق ... قرار": نحو التايلاقترح تغيري عنوان مشروع القرار ليكون على ال
. "باملصادقة على كراس الشروط املنظّم إلحداث مراكز التخصيب اإلصطناعي

كما دعا إىل أخذ هذه املالحظة بعني اإلعتبار ضمن خمتلف فصول مشروع 
خصيب ذور احليوانية الصاحلة للتمراكز إنتاج الب"القرار وذلك بتعويض عبارة 

وجعل أحكامه تنطبق على " التخصيب اإلصطناعي مراكز"عبارة ب "اإلصطناعي
  .املراكز اليت تقوم بإحدى العمليتني أو بكليهما وفقا ملا نص عليه القانون

حتديد كراس الشروط للحيوانات املعنية بنشاط التخصيب  كما رأى أن
 18 يف املؤرخ 2005 لسنة 95 عدد اإلصطناعي يتناقض مع أحكام القانون

والذي يستنتج من  ةاحليواني واملنتوجات املاشية بتربية واملتعلّق 2005 أكتوبر
قراءته أنه مل يتعرض إىل جمموعة من احليوانات دون غريها بل إقتضى وضع 
كراس شروط وحيد يشمل خمتلف احليوانات املعنية بنشاط التخصيب 

 عددل السابع من القانون إما تنقيح الفصوبناء على ذلك فقد اقترح  .اإلصطناعي
 واملنتوجات املاشية بتربية واملتعلّق 2005 أكتوبر 18 يف املؤرخ 2005 لسنة 95

به  ةاحليواني اس شروط خاصوإخضاع كلّ صنف من أصناف احليوانات إىل كر
أو إضافة شروط يصدر مبقتضى قرار منفصل من وزير الفالحة واملوارد املائية 

أن تنطبق على احليوانات اليت مل يشملها كراس الشروط صحية عامة ميكن 
بالذّكر وذلك حىت يتسنى ملراكز التخصيب اإلصطناعي القيام بعمليات 
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التخصيب وإنتاج البذور يف إطار قانوين واضح ومع إحترام الشروط الصحية 
.الضرورية بالنسبة لتلك احليوانات

لسادس وجود فراغ قانوين يتمثّل يف الحظ مبناسبة نظره يف الفصل ا كما
عدم ترتيب عقوبات نامجة عن عدم إلتزام صاحب املركز بإعالم املندوبية اجلهوية 

يتم واقترح إمكانية تداركه من خالل إدماج عقوبات مالية للتنمية الفالحية، 
تسليطها على أصحاب مراكز التخصيب يف صورة غلق املركز دون إعالم 

 ةاحليواني واملنتوجات املاشية تربيةضمن قانون اجلهوية للتنمية الفالحية املندوبية 
.مع التنصيص على تلك العقوبات ضمن كراس الشروط

الذّوات املعنوية اليت ميكن هلا بعث  كما أكّد على أنّ عملية ضبط قائمة يف
ضرورية وغري مراكز للتخصيب اإلصطناعي والواردة بالفصل السابع تبدو غري 

ذات جدوى، ذلك أنها تضع حواجز ال مربر هلا أمام اإلستثمار يف القطاع من 
طرف ذوات معنوية قد تتخذ أشكاال قانونية خمتلفة واقترح إعادة النظر يف 
الشروط املذكورة وفسح اال أمام أكرب عدد ممكن من املستثمرين مع وضع 

  .رة إنتداب الفنيني املختصني واألطباء البيطرينيالشروط الضرورية املتعلّقة بضرو
قترح مبناسبة نظره يف الفصل التاسع ختصيص فصل أو جمموعة فصول او

ضمن كراس الشروط موضوع اإلستشارة لتوضيح اخلصوصيات اليت جيب أن 
تتوفر يف البناءات املعنية من حيث موقعها ومكوناا إىل جانب التجهيزات 

.ليت جيب أن تتوفّر ااملختلفة ا
كما دعا مبناسبة تعرضه إىل حمتوى الفصل الثالث والعشرين إىل ضرورة 
تعميم اإلجراء املتعلّق  بإتالف كلّ البذور احليوانية اليت متّ مجعها منذ آخر حتليل 
سليم وذلك يف حالة احلصول على نتائج إجيابية يف أحد التحاليل اليت يقوم ا 

ل مجيع األصناف عوض اقتصاره على األبقار وذلك نظرا ألمهية هذا املركز ليشم
اإلجراء يف احلماية ضد إنتشار األمراض اخلطرية داخل القطيع وإىل ضرورة 
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التنصيص على إمكانية صدور التقارير الفنية املتعلّقة باإلخالالت اليت يتم الوقوف 
رية اجلهوية واملركزية على حد عليها خالل عمليات الرقابة عن املصاحل البيط

  .نظره يف الفصل السادس والعشرين سواء خالل

أكتوبر  15 بتاريخ املنافسة جملس عن ادرصال 92280الرأي عدد  - د
2009:  

طلب وزير التجارة والصناعات التقليديلس إبداء الريف  أية من ا
كراس الشروط يتعلّق باملصادقة على مشروع قرار لوزير الفالحة واملوارد املائية 

  .اخلاص بإحداث مراكز جتميع احلليب الطّازج ونقله
 95من القانون عدد  45يف إطار تطبيق الفصل ويندرج مشروع القرار 

واملتعلّق بتربية املاشية وباملنتجات  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة 
ث مراكز لتجميع احلليب الطازج ونقله يتم إحدا" احليوانية الذي ينص على أنه 

طبقا لكراس شروط ووفقا ملخطّط مديري تتم املصادقة عليهما بقرار من الوزير 
." ...املكلّف بالفالحة

وقد بين الس أن عملية مجع احلليب متثّل حلقة من بني احللقات 
خرى األساسية اليت تضمن تواصل سلسلة جودة احلليب إىل جانب عمليات أ

وتتمثّل هذه العملية يف مجع احلليب من . تتعلّق بطريقة اإلنتاج والنقل والتصنيع
  . الضيعات الصغرى واملتوسطة وتربيده مثّ نقله إىل مراكز التحويل والتصنيع

صادرا عن مراكز جتميع كما بين أنّ العرض يف السوق املرجعية يكون 
متت املصادقة عليه مبقتضى  كراس شروط إىلها خيضع إحداثاليت  احلليب ونقلها

.2006أكتوبر  21ؤرخ يف املوزير الفالحة واملوارد املائية  قرار
 ،2009أوت  31إىل حدود  جتميع احلليب راكزملويبلغ العدد اجلملي 

، حلقة املربني الصغار واملتوسطنيسبة إىل راكز بالنهذه املمتثّل و مركزا 224
فإنّ  كبار املربنيسبة إىل أما بالن .ازجوبني مصنعي احلليب الطّهم أساسية تربط بين
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ا بنقل احلليب املنتج بوسائلهم معظمهم يلجأ إىل التعني إمعامل مباشرة مع املصن
  . اخلاصة أو باللّجوء إىل ناقل للحليب

   .التحويل والتصنيعمبختلف أصنافهم ومراكز  أما الطلب فمصدره املربون
إضافة فصل  الس عند دراسته لكراس الشروط قترحامن جهة أخرى، 
حاليا  ن مراكز التجميع املوجودةمتكّنتقالية إ أحكاميتم التنصيص فيه على 

يف أجل معين وخاصة فيما يتعلّق  متثال ملقتضيات كراس الشروطبالسوق من اإل
.بضرورة احلصول على املصادقة الصحية البيطرية

وأكّد على أمهية احملافظة على جودة احلليب يف كامل املراحل من اإلنتاج 
إىل النقل والتجميع مثّ التحويل والتصنيع ورأى من الضروري أن يتم إخضاع كلّ 
متدخل يف عملية نقل احلليب الطّازج إىل مقتضيات كراس الشروط اخلاص بنقل 

رة اإلمتثال هلا صلب الفصل الرابع احلليب الطّازج والتنصيص على ضرو
ضرورة التنسيق بني مقتضيات كراس الشروط املعروض على  وعلىوالعشرين 

املصادق عليه ازج ق بضبط شروط نقل احلليب الطّروط املتعلّاس الشكرأنظاره و
ة والصحيةنمية احمللّاخلية والتالفالحة واملوارد املائية والد اءروزلشترك املقرار بال

العمومية والتجارة والصاملقليدية ناعات التالفصل ضمن  2009 جانفي 5خ يف ؤر
   .اخلامس والعشرين
وإضافة  حتديد احلاالت واإلخالالت اليت تؤدي إىل العقوبات كما اقترح

 فقرة تربز أنه باإلضافة إىل العقوبات اإلدارية املنصوص عليها صلب الفصل
الفصل فإنه يتم تسليط العقوبات املنصوص عليها ب الثالثني من كراس الشروط

واملتعلّق بتربية  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95القانون عدد من  48
بالنسبة إىل املخالفات اليت يتم رفعها من قبل األعوان  املاشية وباملنتجات احليوانية
      .من نفس القانون 46املنصوص عليهم بالفصل 
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تتعلّق مجلة اإلستشارات الواردة على الس يف خصوص قطاع النقل   
مبشروع قرار لوزير الفالحة واملوارد املائية يتعلّق بضبط الشروط الفنية والصحية 

واحليوانات الصغرى ومنتوجاا ومبشروعي قرارين لوزير النقل لنقل الدواجن 
يتعلّقان باملصادقة على كراسات الشروط املنظمة الستغالل مؤسسات تعليم 

  .سياقة العربات ونشاط مؤسسات كراء السيارات

أفريل  23 بتاريخ املنافسة جملس عن ادرصال 92239الرأي عدد  - أ
2009:  

طلب السيد وزير التجارة والصلس إبداء الرأي يف ناعات التقليدية من ا
الفنية والصحية  شروطال ضبطيتعلّق بقرار لوزير الفالحة واملوارد املائية  مشروع

  . لنقل الدواجن واحليوانات الصغرى ومنتجاا
املنظّم لنقل الدواجن رتييب شريعي والتاإلطار الت وبعد التطرق إىل

، أكّد الس يف دراسته للسوق املرجعية أنّ عملية الصغرى ومنتجااواحليوانات 
النقل اخلاصة بالدواجن واحليوانات الصغرى ومنتجاا ليست منظّمة بنص قانوين 

رغم ما تكتسيه هذه العملية من أمهّية وذلك إىل حد صدور  خاص اأو ترتييب 
واملتعلّق بتربية املاشية  2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95القانون عدد 

  . وباملنتجات احليوانية
ويعترب مشروع القرار أول نص عام يتعلّق بتنظيم الشروط الفنية والصحية 
لنقل الدواجن واحليوانات الصغرى ومنتجاا رغم أنّ بعض النصوص القانونية 

ية النقل يف خصوص صنف والترتيبية تعرضت يف بعض الفصول منها إىل عمل
ا لكنواجن ومنتجاا  الدعام ومنتجاغرى والنة احليوانات الصنقل األرانب وبقي

  . قانوين غفرا يشتكي إمجاال من
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وأشار إىل أنّ ممارسة نشاط نقل الدواجن واحليوانات الصغرى ومنتجاامل 
م كراس الشروط، إالّ تكن ختضع إىل نظام خاص يتعلّق بالترخيص أو بتطبيق نظا

 قائمة بدليل أنّعلى شهادة صالحية، وسيلة النقل أنّ اإلدارة أوجبت حصول 
أن تتحصل هذه  إقتضتاخلدمات املسداة من قبل وزارة الفالحة واملوارد املائية، 

  . الوسائل على مثل هذه الشهادة
 إىل وجود بعض النصوص الترتيبية السابقة ملشروع القرار الس هنبو

مع إمكانية  قل الدواجن ومنتجاااملعروض على أنظاره واليت تنظّم عمليات ن
ضمن مشروع  وجود تضارب بني خمتلف األحكام وهو ما اقترح معه التنصيص

. هذا القرار روعوالعمل مبا ينص عليه مش األحكام السابقةإلغاء تلك  علىالقرار 
 1996أوت  6لباب السابع من قرار وزير الفالحة املؤرخ يف ويتعلّق الشأن با

واملتعلّق بقواعد حفظ الصحة وبالتفقّد الصحي البيطري باملنشآت الصناعية لذبح 
وزير التجارة الدواجن ولتجزئة حلومها والباب األول من العنوان الرابع لقرار 

واملتعلّق باملصادقة على كراس  2005ديسمرب  9لتقليدية املؤرخ يف والصناعات ا
  .شروط ممارسة جتارة توزيع الدواجن ومنتجاا

توضيح ما إذا كانت عملية نقل األرانب املوردة أو املرباة اقترح كما 
مبراكز تربية احليوانات املؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة 

واليت هي معنية بإجراءات إنتاجية عالية أو املرسمة ضمن برنامج مراقبة اإلنتاجية و
  . عروض على أنظارهخاضعة إىل مقتضيات القرار امل الترقيم

، اقترح إدراج قائمة توضيح جمال انطباق مشروع القرار وقصد مزيد 
خصوص منتوجات ملنتوجات الدواجن واألرانب ومشتقّات البيض أو اإلحالة يف 

قرار وزير التجارة والصناعات  من 1ن ومشتقّات البيض إىل امللحق عدد الدواج
واملتعلّق باملصادقة على كراس شروط  2005ديسمرب  9التقليدية املؤرخ يف 

  . ممارسة جتارة توزيع الدواجن ومنتجاا
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 كما الحظ أنّ مشروع القرار موضوع اإلستشارة مل يتضمن أحكاما
انتقالية متكّن الناقلني احلاليني من مدة لإلستجابة إىل املتطلّبات اجلديدة املستوجبة 
مبقتضاه وال عقوبات يتم تطبيقها يف حال عدم احترام خمتلف األحكام املدرجة 

  .به
أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95وبين بالرجوع إىل القانون عدد 

منه حصر  48ية وباملنتجات احليوانية أنّ الفصل واملتعلّق بتربية املاش 2005
دون  32إمكانية تسليط العقوبات يف خمالفة الفقرتني األوىل والثّانية من الفصل 

التعرض إىل فقرته الثّالثة املتعلّقة بالقرار موضوع اإلستشارة وهو ما يشكّل فراغا 
ة يف شأن عدم احترام قانونيا على مستوى العقوبات اخلاصة باملخالفات املرفوع
  .الشروط الفنية والصحية لنقل الدواجن واحليوانات الصغرى

واقترح يف مالحظته اخلاصة بالفصل اخلامس توضيح كيفية إجناز املراقبة  
الرامية إىل احترام مقتضيات هذا القرار من الناحية العملية باعتبار أنه ال يتوفّر 

وهو ما . د املائية وسيلة ملتابعة تطور هذا األسطوللدى وزارة الفالحة واملوار
يفترض معه أن يكون طلب املراقبة تلقائيا من قبل السائق أو مالك وسيلة النقل 
وهي طريقة ال ميكن أن تثبت جناعتها يف غياب إجبارية القيام ا ووجود 

   .عقوبات منجرة عنها
وضبط مجلة الوثائق كما اقترح أيضا خبصوص الفصل السادس توضيح 

واملؤيدات الالّزمة ملمارسة نشاط النقل من جهة وحتديد األعوان املكلّفني بالرقابة 
من جهة أخرى مع مراعاة احلالة اخلاصة للمذابح اليت تتوفّر فيها عمليات املراقبة 

  .قبل الشحن من قبل األطباء البياطرة املراقبني
مفهوم عملية الترقيم املعنية بالفصل حتديد  إىل ضرورة الس ونبه 

القرار الصادر عن وزير الفالحة واملوارد وأنّ العشرين من القرار الراهن علما 
 مل ضبط قائمة احليوانات املعنية بالترقيم واليت 2006ماي  18املائية املؤرخ يف 
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املاعز واإلبل احنصرت يف األبقار واألغنام ووتشمل الدواجن واحليوانات الصغرى 
واخليول واألرانب املوردة أو املرباة مبراكز تربية احليوانات املؤصلة قصد إنتاج 
إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية أو املرسمة ضمن برنامج 

  .مراقبة اإلنتاجية

فيفري  26 صادر عن جملس املنافسة بتاريخال 92240 رأي عددال -ب
2009:

ناعات تعهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والص
وزير النقل يتعلّق بتنقيح و تعويض كراس لالتقليدية خبصوص مشروع قرار 

. الشروط املتعلّق باستغالل مؤسسات تعليم سياقة العربات
دريب التهنة ملاملنظّم رتييب والتشريعي تطرق الس إىل اإلطار التقد و

والتفأكّد  . سياقة العرباترقات والمة على الطّعليم يف جمال قواعد اجلوالن والس
حني إحدى املهن احلرة وركيزة أساسية إلعداد املترش هنة متثّلهذه املأنّ على 

الجتياز اإلختبارات النة واإلختبارات التة  باحلصول على رخص ظرية اخلاصطبيقي
املؤرخ  2000لسنة  142ف األصناف املنصوص عليها باألمر عدد السياقة يف خمتل

املتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها و 2000جانفي  24يف 
  . وصلوحيتها وجتديدها

عليم يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة دريب و التالتمهنة وبني أنّ تأطري 
على الطّرقات و سياقة العربات خيضع حاليا إىل مقتضيات جملّة الطّرقات الصادرة 

ق واملتعلّ 1999جويلية  26املؤرخ يف  1999لسنة  71مبقتضى القانون عدد 
منها، و إىل مقتضيات قرار وزير النقل  81خاصة الفصل بإصدار جملّة الطّرقات و

املتعلّق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم و 2002فيفري   5املؤرخ يف 
والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وسياقة العربات 

.وتكوين مدريب تعليم سياقة العربات
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فإنّ شهادة الكفاءة املهنية أعاله قرار وزير النقل املذكور  اعتمادا علىو
للمترشحني الذين جيتازون بنجاح امتحانا ينظّم من طرف املصاحل املختصة  تسلّم

ع الشهادات املزمع و ذلك حبسب نو) يقل الربية للنالوكالة الفن(لوزارة النقل 
   .احلصول عليها

عليم يف جمال قواعد التدريب وأشار إىل أنّ مهنة التمن جهة أخرى و
سياقة العربات كما جاءت بقرار وزير النقل ورقات اجلوالن والسالمة على الطّ

ال تباشر مبجرد احلصول على شهادة الكفاءة املهنية  2002فيفري  5خ يف املؤر
بل جيب أن يتحصل املعين باألمر عالوة على ذلك على إجازة، وهي عبارة عن 

، األخرى رخصة إدارية تقوم اإلدارة قبل تسليمها من التثبت من بعض املعطيات
ة ال تتجاوز اخلمس سنوات قابلة للتها تسندها ملدجديدإضافة إىل أن.  

ل مشروع كراس الشروط املعروض قام يف العديد من الفصو ن أنّبيو
ص بعض الشروط  الشخص املعنوي يف ما خيبتمييز بني الشخص الطّبيعي و

عدد العربات  ، على غرارسياقة العربات مؤسسة تعليمالستغالل الواجب توفّرها 
  .أو مساحة احملالّت الواجب توفّرها  ملمارسة النشاط

ر والحظ ذا اخلصوص أنّ الشكل القانوين ملتعاطي النشاط ال جيب أن يؤثّ
أنّ تقنني أي نشاط اقتصادي جيب أن يراعى فيه على مجلة احلقوق والواجبات و
  .مبدأ املساواة يف احلقوق واألعباء

الشخص لتمييز  بني الشخص الطّبيعي  ورى أنّ االحظ من جهة أخ كما
املعنوي املضمن مبقتضيات مشروع كراس الشروط ال ينطوي على جدوى 

جارية ركات التمن جملّة الش 159إىل  148واضحة خاصة و أنّ أحكام الفصول 
أنّ كلّ لية احملدودة، وذات املسؤو شركة الشخص الواحدأقرت إمكانية تأسيس 

راغب يف استغالل مؤسسة لتعليم سياقة العربات له، إذا ما ملس امتيازا إضافيا، 
  .أن يقوم بتأسيس شركة عوضا عن تعاطيه النشاط بصفته كشخص طبيعي
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الس مبناسبة نظره يف الفصل السابع أن مطابقة مشروع كراس وأشار 
 يف ما خيص قاتمن جملة الطّر) جديد( 81الشروط  املعروض ملقتضيات الفصل 

عدم إتاحة اإلمكانية للشخص الطّبيعي  الستغالل أكثر من مؤسسة واحدة لتعليم 
ال يعين بالضرورة تالؤمه  سياقة العربات ومنعه من إحداث فروع هلذه املؤسسة

 صما ومع روح النع ، ال سيجديد( 81أنّ تنقيح الفصل ومع مقاصد املشر (
جويلية  10املؤرخ يف  2001لسنة  67عدد القانون من  2املذكور جاء بالفصل 

اخلاصة بالتراخيص املسلّمة من قبل بتبسيط اإلجراءات اإلدارية واملتعلّق   2001
الوزارة املكلّفة بالنقل يف ااالت الراجعة إليها بالنظر واقترح إعادة النظر يف 

  .من مشروع كراس الشروط 7أوجه التحجري املضمنة بالفصل 
أنّ املنع  املذكور أعاله نفس الفصل ميف مالحظة أخرى  كذلكوأشار 

قد اقتصر  مؤسسة واحدة لتعليم سياقة العرباتمن املتعلّق  بتحجري استغالل أكثر 
على الشخص الطّبيعي دون الشخص املعنوي، وهو ما يدفع إىل القول بأنّ 

مؤسسة واحدة لتعليم سياقة مكانية استغالل أكثر من الشخص املعنوي حيتفظ بإ
ويف ذلك إخالل واضح بقواعد املنافسة فضال عن انعدام اجلدوى من العربات 

ذلك الشرط ضرورة أنه ميكن للشخص الطّبيعي أن يتجنب هذا املنع بكل سهولة 
هذا نّ عليه فإوذلك بإحداثه شركة الشخص الواحد ذات املسؤولية احملدودة و
  .املنع من شأنه إدخال تعقيد ال طائل من ورائه وإقامة متييز غري مربر

مؤسسة لتعليم سياقة العربات أنّ منع تعاطي نشاط استغالل  كما الحظ
بالنسبة ألعوان الدة ذات الصسات العمومية أو املؤسبغة ولة أو اجلماعات احمللي

ال ميكن أن يكون ، اسعابع والتالوارد بالفصلني الس اإلدارية أو املنشآت العمومية
. قتصادية ذلك إىل قانون حفز املبادرة اإلمطلقا واستند يف

حمول آيل الفصل الرابع عشر أنّ اشتراط صندوق عند تعرضه إىل  وأكّد
عربة معدة للتكوين يف جمال سياقة العربات يعد جمحفا وال يستند  لّكل للسرعة
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قة إىل أي مربر موضوعي ضرورة أن معظم العربات مبختلف أنواعها واملسو
ونسي ال تتضمراب التبالتن صناديق حموالت آليرعةة للس.  

أفريل  2ادر عن جملس املنافسة  بتاريخ الص 92241أي عدد الر -ج
2009:

والصناعات تعهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من وزير التجارة 
خبصوص كراس الشروط املتعلّق بتعاطي األشخاص الطبيعيني  التقليدية

   .واألشخاص املعنويني لنشاط مؤسسة لكراء السيارات
 إىل نظام كراسخيضع  ،وأشار الس إىل أنّ تعاطي نشاط كراء السيارات

الشروط والتصريح املسبق لـدى املصاحل املختصة بالــوزارة املكلّفة بالنقل 
وقد كان قبل هذا التاريخ خاضعا لنظام التراخيص  2002وذلك منذ فيفري 

  . اإلدارية
وبين أنّ مؤسسة كراء السيارات تعرف عادة بكوا كل مؤسسة متارس 

ثّل يف كراء سيارات للغري، بسائق أو بدون بصفة مستمرة بغرض الربح نشاطا يتم
سائق، معدة لنقل األشخاص وذات مثانية مقاعد باستثناء مقعد السائق على 

ارات ذوات . أقصى حدسة لكراء السيوميكن أن يتعاطى نشاط استغالل مؤس
  . طبيعية أو ذوات معنوية على حد السواء

 املعروض على نظره طروشالاس كرمن جهة أخرى، رأى الس أن 
ة ومشطّشروطا  نتضمصعبة التنفيذ ال تربرها طبيعة الناعتباره من  ميكن اشاط مم

يؤدي وق سال خول إىلمن الد األسعار نوعا من أنواع احلدفسة وزاوية قانون املنا
ويف هذا اإلطار اقترح إعادة النظر يف الوسائل فيه  ةرإىل عرقلة املنافسة احل

املشترطة ملمارسة هذا النشاط حنو التخفيض مبا جيعل القطاع مفتوحا أمام مجيع 
كراس  ظاميرمي إليها إقرار ن اليت ألهدافا الفئات من املستثمرين مما حيقّق
  .الشروط بدال من نظام الترخيص
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واقترح من ناحية أخرى إضافة باب إىل كراس الشروط موضوع 
طي نشاط كراء السيارات الفخمة مع مراعاة اإلستشارة يتضمن شروط تعا

.خصوصية القطاع املعين الذي مازال يف بدايته حتى يتسنى له التطور والنمو
صلب الفصلني اخلامس  ةمعاالصطلحات املعبارات والورود عديد والحظ 

عطي لإلدارة يطبيق وإىل صعوبة على مستوى الت يتؤد قد وهو ما ،والسادس
واسعة يف جمال حيتاج إىل ضوابط  ةيتقدير وسلطة كربى لتأويلها وتفسريها ةيحر

عنه يف  را قد ينجوق ممبالس املتعاملني يتساوى معها مجيع قابدقيقة ومعروفة مس
نفيذ وتقييد حلبعض احلاالت إجحاف عند التال ممارسة ةريبالتايل  ، ويؤولشاطن

  . الترخيص حذف ةيمن عملإىل نتائج معاكسة للنتائج املرتقبة 
كما نبه إىل أنّ املنع الذّي أرساه الفصالن اخلامس والسادس يف خصوص 
تعاطي نشاط استغالل مؤسسة لكراء السيارات أو متثيلها قانونيا من قبل أعوان 
الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو 

مية، ال ميكن أن يكون مطلقا  واستند يف ذلك إىل قانون حفز املنشآت العمو
  .املبادرة االقتصادية

خاصة وأنها  "مثيل املشترك أو املتبادلنظام الت"كما دعا إىل توضيح عبارة 
تتعلّق باشتراك بني مؤسسات تعمل يف نفس القطاع وهو ما من شأنه أن يؤثّر 

لك أنّ اللّجوء إىل هذا النوع من االتفاقات مباشرة على حرية املنافسة بالقطاع ذ
يعد إخالال باملنافسة النزيهة ويدخل بالتايل حتت طائلة االتفاقات والتحالفات 

  . من قانون املنافسة واألسعار) جديد( اخلامساملمنوعة اليت نص عليها الفصل 
شكل يف ( األقلّ ارة علىسي 25 توفري أسطول يتكون من ورأى يف اشتراط

واألشخاص  سبة لألشخاص املادينيبالن) أو تأجري عن طريق اإلجيار املايل ةيملك
وهو نفس احلد األدىن الذي كان معموال به وفق نظام  شرطا جمحفا بيعينيالطّ

  .التراخيص اإلدارية
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تعليق تعريفة اخلدمة والحظ أيضا مبناسبة نظره يف الفصل السابع، أنّ 
إالّ ) من قانون املنافسة واألسعار 22فصل (ي يف قانون املنافسة املسداة مبدأ أساس

أن تطبيق تلك التعريفة دون متييز بني احلرفاء من شأنه أن يقيد املؤسسة يف 
عالقتها مع حرفائها الدائمني، وأن جتعلها غري قادرة على القيام بالتخفيضات 

هو ما يتناىف مع أحكام الالّزمة لتشجيع احلرفاء األوفياء وكسب حرفاء جدد و
  .من قانون املنافسة واألسعار 2الفصل 
من ناحية أخرى أشار إىل أن مشروع الكراس جاء منقوصا ذلك أنه مل  

تقع اإلشارة إىل مسألة الضمان وتسبقة الكراء وكيفية احتساما ضمن 
اإلرشادات اليت جيب أن حيتوي عليها عقد الكراء رغم أما من املسائل اهلامة 

ة ضمن كراس واملتداولة يف عرف القطاع واقترح التنصيص عليها بصفة صرحي
الشروط وذلك تفاديا حلدوث إشكاليات ومحاية حلقوق األطراف عند ممارسة 

  .النشاط
إىل العقوبات  ضرتعكما الحظ يف خصوص الفصل التاسع عشر أنه   
إعطاء الباعثني مهلة لتسوية وضععلى  نصيصدون التاحترام و اإلدارة مع تهمي
ح املخالف ملقتضيات كراس شروط ودعا إىل ضرورة مناس الشروط، بنود كر

 مهلة متكّنه من تسوية ما متّ اإلخالل به وبالتايل تفادي تسليط العقوبات اليت البد
  . من العمل على جتنبها دف التشجيع على اإلستثمار ودفع القطاع
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نوفمرب  11أحال وزير التجارة والصناعات التقليدية على الس بتاريخ 
ثالثة ملفّات طلب فيها رأي الس حول وضع املنافسة يف سوق  2008

  .املدخالت الفالحية والبذور واملشتالت واملبيدات ذات اإلستعمال الفالحي

2009ماي  21الصادر بتاريخ  82233الرأي عدد   - 1

تعرض الس إىل اإلطار التنظيمي لقطاع املدخالت الفالحية وبين أمهية 
إنتاج الثروة احليوانية اليت تساهم يف رفع وسائل المن أهم إعتبارا وأنها األعالف 

 األعالفوأشار إىل أنّ  .والتي تشكّل بدورها جزءا هاما من تغذية اإلنسان
خص  وقد .أعالف مزروعة أو بسيطة وأعالف مركّبة أو مصنعة تنقسم إىل

بالدراسة كل نوع من أنواع األعالف على حدة من خالل التعرض لعناصر 
العرض والطلب واإلنتاج واألسعار والتوريد وحواجز الدخول إىل السوق ومدى 

  . تأثري التركيز اإلقتصادي على آليات السوق
 األعالف املركّبة خيضع إىل مقتضيات العنوان الثاين اإلتجار يفكما بين أنّ 

 29من القسم الثاين لقرار وزراء الفالحة والصحة العمومية والتجارة املؤرخ يف 
.اإلتجار فيهاتعلّق بإنتاج أغذية احليوانات ووامل 1999جويلية 
سوق األعالف تنقسم إىل سوقني مرجعيتني مها سوق وأوضح أنّ  

أسعار األعالف املركّبة حرة مربزا أنّ  سيطة وسوق األعالف املركّبةاألعالف الب
  .سواء على مستوى اإلنتاج أو على مستوى التوزيع

تتميز سوق األعالف البسيطة بتأثري العوامل املناخية بصفة مباشرة على و
من  ابأمهية تدخل الدولة يف خمتلف األنشطة املتعلّقة و لبمستوى العرض والطّ
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عدم توازن العرض بو علميوحبث  إنتاج وخزن وتوريد وتوزيع و تعديل لألسعار
ينعكس بصورة مباشرة على األسعار خاصة على  وهو ما من شأنه أنوالطلب 

يؤدي إىل تنامي العمليات اإلحتكارية املتمثّلة يف  الذيمستوى األعالف اخلشنة 
.ة يف فترات اجلفافختزين جزء هام من األعالف لبيعها بأسعار مرتفع

اللّجوء إىل حلول جذرية ترتكز  وقسهذه ال يقتضي تفعيل املنافسة داخلو
خاصة على الرفع يف املساحات املخصصة للزراعات العلفية وخاصة منها 
املساحات السقوية للحد من اإلنعكاسات املناخية على اإلنتاج وحتسني ظروف 

وتراجع تدخل الدولة يف األنشطة  اعيةخزن األعالف وتثمني الفواضل الزر
 سوقذه الاملتعلّقة.
تتميز بإرتباطها الكلي بتوريد املواد األولية فهي سوق األعالف املركّبة أما 

اإلندماج وبوهو ما جيعلها تتأثّر بتقلّبات أسعار املواد األولية يف األسواق العاملية 
 سوق ذه الؤثّر على التوازن العام هليشأنه أن الذي من مع بولينا العمودي

ة العلفي األولية سوق توريد املوادبإعتبار أمهية نصيب كلّ شركات امع من 
.يهاترتيبية للدخول إلالواجز ومن سوق إنتاج األعالف املركبة وبانعدام احل

تشكو سوق توزيع األعالف املركّبة من وجود دخالء على القطاع كما 
كراس الشروط املؤطّر  احترام مقتضياتوتوزيع األعالف دون  يقومون بتصنيع

للقطاع و هو ما ينعكس بصفة سلبية على جودة املنتوج و على املنافسة من 
خالل تطبيق أسعار منخفضة من شأا مزامحة املنتوجات املصنعة وفقا للشروط 

.الفنية

2009نوفمرب  12الصادر بتاريخ  82236الرأي عدد  - 2

بعد استعراض النظام القانوين والترتييب املنظّم لقطاع البذور واملشتالت، تناول 
البذور والشتالت مجيع يقصد بالس بالتعريف بعض املصطلحات إذ ذكر بأنه 
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احلبوب والنباتات مثل الفسائل والدرنات والبصالت واجلذامري باتات وأجزاء الن
تالت  وأشار كذلك. والدالقادرة على التإىل أنّ البذور والشبذور إىل ف تصن

مثّ بين . شتالت عاديةوبذور و وشتالت أساسية وبذور وشتالت مثبتة الصلوحية
إىل مجلة من األسواق الفرعية نظرا خلصوصية  منقستوالشتالت  سوق البذورأنّ 

ي جانف 18املؤرخ يف  2000لسنة  101كلّ سوق منها وفقا ألحكام األمر عدد 
وخص كلّ . تالت وطرق إنتاجها وإكثارهاوالش ورذواملتعلّق بترتيب الب 2000

  . سوق بدراسة خمتلف اجلوانب املتعلّقة باألسعار واإلنتاج واإلستهالك والتوريد
ويف إطار تقييمه لوضعية املنافسة يف القطاع، أبرز جمموعة من املالحظات 
متحورت حول اجلوانب اليت هلا تأثري على حرية املنافسة يف خمتلف األسواق اليت 

  . متّ تناوهلا بالتحليل والدراسة
تتميز سوق بذور احلبوب بإحتكارها من قبل الدولة على مستوى البحث و

اص على مستوى اإلنتاج نتيجة تدين العرض ذلك أنّ نسبة وبضعف تدخل اخلو
من الكمية اجلملية للبذور % 12إستعمال البذور املمتازة يف احلبوب ال تتعدى 

أسعار احلبوب بصفة عامة وأسعار بذور وبتحديد  املستعملة من قبل الفالّحني
ملنافسة من تتميز بضعف اها هو ما جيعلبوب بصفة خاصة من قبل الدولة واحل

.حيث عدد وطبيعة املتدخلني
البقوليات الغذائية بتقلّبه وعدم إستقراره  داخل سوق بذوريتميز الطّلب كما 

وبشدة املنافسة من قبل السوق املوازية التي توفّر كميات من بذور البقوليات غري 
.املراقبة و بسعر متدني

ة امع املهين املشترك للخضر هيمنهو  فإنّ ما مييزها سوق شتالت البطاطاأما 
املتدخل الوحيد بالسوق على ) 2005سنة (إذ ظلّ إىل فترة غري بعيدة  عليها

هي ارا مرجعية لبقية املتدخلني ومستوى اإلنتاج والتوريد مما جعل أسعار بيعه أسع
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تثمرين أسعار متدنية نظرا هلدفه غري الرحبي وهذا من شأنه أن ال يشجع املس
.اخلواص على دخول هذه السوق

تتدخل الدولة يف سوق إنتاج شتالت الزيتون يف العديد من املستويات سواء و
على مستوى اإلنتاج أو حتديد السلب أو تشجيع ة للقطاع أو الطّياسة العام

املستثمرين اخلواص على ممارسة نشاط إنتاج شتالت الزيتون وهذا من شأنه جعل 
  .السوق غري تنافسيةهذه 

2009ماي  21الصادر بتاريخ  82237الرأي عدد  - 3

بعد أن قدم الس حملة عامة عن منتجات املبيدات من خالل تعريفها وإبراز 
أمهية إستعماالا وحدودها، تناول بالتحليل السوق الوطنية للمبيدات ذات 

بيدات ميثّل سوقا مرجعية املكل صنف من أصناف اإلستعمال الفالحي فأبرز أنّ 
بإعتبار عدم إمكانية إستبدال مبيد بآخر، هذا باإلضافة إىل إمكانية تفرع  بذاا

هذه السوق بدورها  إىل أسواق مرجعية أخرى نظرا لوجود إختالفات على 
كما تعرض إىل خمتلف  .مستوى اإلستعمال بني املبيدات املنتمية إىل نفس الصنف

مكونات قطاع املبيدات بدء باألطراف املتدخلة مرورا حبجم اإلنتاج الوطين 
والتوريد واألسعار والعرض والطّلب وصوال إىل درجة التركيز يف السوق من 

وعلى ضوء ذلك . خالل تصنيف املؤسسات الناشطة حسب حصتها من السوق
  :موعة من اإلستنتاجات متثّلت يف ما يليمتكّن الس من الوقوف على جم

الغياب الكلّي لإلنتاج الوطين رغم حترير نشاط إنتاج املبيدات ذات ساهم -
اإلستعمال الفالحي يف جعل السوق الوطنية مرتبطة كلّيا بأسواق اإلنتاج 
اخلارجية من حيث نوعية املنتوجات املسوقة أو من حيث مستوى 

.األسعار
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بيدات ذات اإلستعمال الفالحي بتوفّر عدد هام من أنواع تتميز سوق امل-
ورغم  املنتوجات املعروضة باإلضافة إىل وجود عدد هام من املتدخلني

وقد ساهم ظهور  .فإنها بقيت حتت هيمنة عدد حمدود من الشركات ذلك
.املبيدات اجلنيسة وبشكل كبري يف  احلد من هذه الظاهرة

ولة يف جمال توزيع املبيدات املسبقة اليت متارسها الدتساهم عملية الرقابة -
ة يف التوق الوطنية بالسأثري على مراحل حياة منتوج املبيدات الفالحي

إذ ال ختضع هذه املواد إىل قاعدة العرض  الفالحية بالسوق الوطنية
والطّلب فحسب بل وكذلك إىل أحكام ترتيبية يتم مبقتضاها إاء حياة 

املنتوجات من السوق أو التمديد يف صلوحيتها وذلك وفقا لنجاعة  بعض
.املنتوج يف مقاومته لآلفات الزراعية وبنسبة إضراره بالبيئة

تشكو السوق الوطنية لتوزيع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي من ترويج -
مبيدات مل تتحصل على ترخيص أو على مصادقة إدارية يف بيعها 

.غري صاحلة لإلستعمال يتم إدخاهلا من بلدان جماورةومنتوجات 
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مشروعان للتركيز اإلقتصادي  2009عرض على جملس املنافسة خالل سنة 
يتعلّق األول بسوق اخلدمات البترولية والثاين بتجارة التوزيع عن طريق املساحات 

  .التجارية الكربى واملتوسطة
واعتمد الس على نفس التمشي يف كلّ من اإلستشارتني من حيث 
التثبت من انصهار عملية التركيز ضمن احلاالت املنصوص عليها بالفصل السابع 
من القانون املتعلّق باملنافسة واألسعار ومن خضوعها إىل رقابته ومن خالل التثبت 

ملذكور أعاله واخلاصة بالنصيب يف توفّر أحد الشرطني املنصوص عليهما بالفصل ا
  .من السوق وبرقم املعامالت للمؤسسة املوحدة اليت ستؤول إليها عملية التركيز

ولئن وافق الس على عملييت التركيز إالّ أنّ تأسيس رأييه جاء خمتلفا 
حسب احلالة معتمدا يف ذلك على هيكلة وتركيبة السوق املرجعية ويف مرحلة 

 ثبت هذا التأثري استقصاء ما إذا كان هلذه العملية فوائد متكّن من حتقيق ثانية ومىت
  .تعويض كاف ملا سينجر عنها من إخالل باملنافسة

1 - 2009أفريل  23 بتاريخالصادر  82229أي عدد الر  
لسدتعهة مؤبنيإقتصاديتركيزبعمليةامللفهذايفاسات عامليس

  .وبالتحديد يف قطاع التنقيب عن البترولتنشط بالسوق الوطنية 
السوق املرجعية املعنية بعملية ويف إطار دراسة السوق أفاد الس أنّ 

اخلدمات املسداة لشركات التنقيب سوق بالتركيز املعروضة على أنظاره تتعلّق 
الحظ وبعد أن إستعرض اإلطار التشريعي والترتييب املنظّم للقطاع . عن احملروقات

ظلّت متارس نشاطها طيلة عقدين يف غياب وق سال الشركات الناشطة يف هذهأنّ 
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ا، إطار قانوين واضح وخاص   ضا جعلها تتعرممعوبات نظرا إىل إىل بعض الص
جارة من طرف شروط تعاطي التب املتعلّق خاصةلنظام القانون العام  خضوعها
تاريخ  2004وأشار إىل أنّ تقنني هذه اخلدمات مل يأت إالّ يف سنة . األجانب

واملتعلّق بإمتام  2004جويلية  27املؤرخ يف  2004لسنة  61صدور القانون عدد 
  . وتنقيح جملّة احملروقات

تناوله للسوق املرجعية من جوانب اإلنتاج والعرض والطّلب  وخلص بعد
تتفرع بدورها  اواملتصلة بعملية التنقيب إىل أنه واألسعار ومجلة األنشطة املترابطة

املتعلّقة إىل أسواق مرجعية متعددة م كلّ سوق فرعية خدمة معينة من اخلدمات 
إذ أنّ هذه  باعتبار أنه ال ميكن استبدال خدمة بأخرىبالتنقيب عن البترول 

وضرورية حبسب تطور مراحل مشروع التنقيب عن  متكاملةاخلدمات تعترب 
  .احملروقات

بدالبأنهوللتأكد من مدى خضوع عملية التركيز إىل الرقابة ذكّر الس 
علىرتؤثّأنميكننةمعيدرجةيبلغأنوالاقتصادي أوبتركيزاألمريتعلقأن

تعريفه ملفهوم التركيز مل يفرق يف إطار  على أنّ املشرع ، وأكّداملنافسة
سات األجنبية وبني ما إذا كانت هذه املؤس سات الوطنية واملؤس اإلقتصادي بني

املؤسسات متواجدة داخل أو خارج السوق الوطنية بل اعتمد يف تقديره ملدى 
ة التوازن  هامدى تأثريو ركيز لرقابة الوزير املكلّف بالتجارةخضوع عمليعلى الت

  .املرجعية العام للسوق
 ليشكّ ما مشروع أو عملية اعتبار يف احلسم يكفي ال هأن أضاف كما

 من درجة بلغ قد ركيزالت يكون أن من بد ال بل باملراقبة حري هبأن تركيزا للقول
هذه وأن املنافسة، بتهديد تسمح له ةاألمهي وال له، احملتملة باآلثار تقاس ةاألمهي 

   .نةمعي ةرقمي ببلوغ عتبات إال تتحقق
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 املعنية ساتاملؤس كل على ينطبق اإلجراء هذا أنّ ناق، بيالسي هذا ويف
 وكذلك هلا هدفا أو فاعال طرفا سواء كانت قتصادياإل ركيزالت بعملية

جتاوز نصيب من حيث  أحد الشرطني توفر صورة يف ا املرتبطة املؤسسات
من جممل البيوعات أو الشراءات  %30نسبة  ،املعنية جمتمعة خالل سنةاملؤسسات 

أوكلّ الصفقات األخرى املنجزة بالسوق الداخلية أوجزء منها ملواد أو منتوجات 
وق الس ا يفهايل رقم املعامالت املنجز من طرفإمجأو خدمات بديلة أو ختطّي 

ديسمرب  12املؤرخ يف  2005نة لس 3238الداخلية مبلغا معينا، ضبطه األمر عدد 
  ).20.000.000(بعشرين مليون دينار  2005

عملية التركيز املعروضة عليه خاضعة إىل وجوب  وخلص الس إىل أنّ
احلصول على ترخيص مسبق من قبل الوزير املكلّف بالتجارة اعتبارا لتوفر الشرط 

  .د 24978.000ما قدره  2007املتعلّق برقم املعامالت والذي بلغ سنة 
وقبل اخلوض يف تقييم موازنة املنافسة، الحظ الس أنّ عملية التركيز 

باعتبار أنّ أنشطة الشركات  اندماج عموديموضوع اإلستشارة تأخذ شكل 
تشمل أنشطة ذات ترابطات  هي أنشطة غري متنافسة ولكنها متكاملةاملعنية 
ندماج العمودي عملية اإلوأفاد بأنّ . ل الطّلبتغطّي خمتلف مراحوأماميةخلفية

بقدر ما ينجر  السوق إىل تقليص يف عدد املنافسني داخل يف الغالب ال تؤدي
  .خاصة إذا كانت حواجز الدخول إليها مرتفعة عنها إمكانية غلقه

بضعف أنّ السوق املرجعية وألن متيزت قبل عملية التركيز الحظو
إذ ال تقتضي ممارسة مثل هذا النشاط  ،على املستوى اإلجرائيحواجز الدخول 

إالّ إيداع تصريح لدى املصاحل املختصة التابعة للوزارة املكلّفة باحملروقات، فإنّ 
أهم  من تعد الكلفة العالية لإلستثمار واملعرفة التكنولوجية واخلربة العملية والتقنية

إذ أنها ختضع يف  أسعار اخلدمات البترولية حرةوأبرز أنّ . خول إليهاللداحلواجز 
  . حتديدها إىل قاعدة العرض والطّلب
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 وق الوطنيةركيز العاملية على الستأثري عملية التوبين من جهة أخرى أنّ 
ركيز يكون من خالل الفروع والشة التة ذات الصلّة بأطراف عمليركات الفرعي

  . طة بالسوق الوطنيةوالناش
كما أكّد يف سياق تقييم مكانة الشركات الناشطة واملعنية بعملية التركيز 
على أنه رغم عدم توفّر معطيات دقيقة حول حصة السوق لكلّ متدخل على 
مستوى خمتلف األسواق املرجعية اليت تعمل ا هذه الشركات فإنه ميكن التأكيد 

من الشركات املنافسة هلا يف خمتلف هذه األسواق الفرعية على وجود العديد 
"  Weatherford Oil Tool Gmbh"ميكّن من استبعاد إقدام شركة األمر الذي 

  .على ممارسة تضيقات داخل هذه األسواقاملستوعبة 
مل تساهم يف تغيري اهليكلة  عليه املعروضة ركيزالت عملية أنّ إىل كما خلص

من حيث عدد  اخلدمات املسداة لشركات التنقيب عن احملروقاتالعامة لسوق 
 Logging"على شركة  "Weatherford"إذ أنّ استحواذ شركة  فيهااملتدخلني 

International" ظر لكون طريف عمليوق بالنةال ينتج عنها مجع حلصص الس 
 مباشرة علىبصفة بل أنها أثّرت  ة خمتلفةينشطان يف أسواق مرجعي التركيز

ركيزمستوى هيكلة الشة التة  بعمليه عن طريق امتالك جممع ركات املعنيإذ  أن ،
"Weatherford"  لشركة"International Logging SA  " اليت هلا فرع ناشط

 مها عادة، متّ ضمة ويف جمال متكامل مع مجلة اخلدمات اليت تقدونسيوق التبالس
السوق الوطنية العاملة بالثّالثة الفرعية  اتفروع والشركإىل بقية الهذا الفرع  

 املذكور معنفس ابطها عالقات اقتصادية بشركات أخرى منتمية إىل تر واليت
 رجعيةليكون جمموعة هلا قابلية أكثر من أي شركات أخرى ناشطة بالسوق امل

  .لعمل بصفة مجاعية من خالل توحيد أهدافها وتنسيق أعماهلال
أنّ عملية التركيز ليس هلا أي تأثري على التوازن  استنتج السويف األخري 

International"نضمام شركة من شأن إأنه  وبينالعام لألسواق املرجعية 
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Logging"  مع"Weatherford Oil Tool Gmbh" عنه ولو بطريقة غري  أن ينجر
تغيري وجهة بعض حرفاء بقية الشركات املتنافسة حنو شركة إمكانية مباشرة 

"International Logging"  وقاشطة بالسركات النوذلك من خالل الش
  ". Weatherford"الوطنية والتابعة إىل جممع 

  2009 أكتوبر 8الصادر بتاريخ  82238الرأي عدد  - 2
عملية تركيز طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية رأي الس حول   

  ."بروموقرو"إقتصادي بني املغازة العامة وشركة 
الحظ الس أنّ جممع بياحي يعترب مـن  وبعد تقدميه لطريف عملية التركيز 

املسامهني الفاعلني يف رأس مال كل من الشركتني املعنيـتني بعمليـة التركيـز    
 املستوعبة من رأس مال املغازة العامة %39موضوع اإلستشارة، إذ ميلك حوايل 

  . املستوعبة "بروموقرو"من رأس مال  % 31وحوايل 
وتعرض يف إطار دراسة السوق،  إىل تطور مسالك التوزيع والعوامل اليت 

 املسـتوى الـدويل   على جارية الكربى واملتوسطةظهور املساحات التأدت إىل 
ومناذج التوزيع اليت تبنتها مجيع بلـدان  وتقدمي تعريف هذه املساحات وتصنيفها 

  . وزيع العصريةأهم ما ميز قطاع جتارة الت يعترب التدويل مربزا أنّ العامل
ويف جانب آخر، بين أنه وبالتوازي مع التغيرات احلاصلة على مسـتوى  

ت املستهلك وثقافتـه اإلسـتهالكية،   السياسات التجارية والتكنولوجيا وحاجيا
شهد قطاع جتارة التوزيع العصرية حتوالت عميقة مشلت باخلصـوص أشـكال   

  . مغازات البيع وآليات املنافسة القائمة بني العالمات
ويف حتليله لوضعية قطاع جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية الكـربى  

، تعرض الس إىل اإلطار القانوين والترتييب املنظّم للقطـاع،  واملتوسطة يف تونس
نشاط توزيع املواد الغذائيـة  مثّ تطرق إىل مكانة جتارة التوزيع العصرية فأفاد بأنّ 
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صة سنة جارية واملغازات الكربى واملغازات املتخصمن خالل الفضاءات التحقّق 
  .اع التوزيعمن رقم املعامالت اجلملي لقط %12حوايل  2005

ع ر القطـا تطو أنّمذكّرا ببرز خمتلف التطورات احلاصلة يف القطاع أكما 
 2001يعود إىل تركيز أول مساحة جتارية كربى يف تونس سنة  النوعية من حيث

مـع  التابعـة  " كـارفور "العاصمة حتت عالمـة   لتونس بالضاحية الشمالية
وذكر أنه تبعا لعمليات التركيز اإلقتصادي اليت شـهدها  . الفرنسي "بروموداس"

" مونوبري"و" جيان"و" كارفور" هيو ،6 املنتصبةالعالمات عدد القطاع أصبح 
  ."مبيوناش"و "بروموقرو"و" العامة املغازة"و

وخلص الس إىل أنّ الشرط املتعلّق برقم معامالت طريف عملية التركيـز  
املغـازة  "سبة لشـركة  بالندينار  مليون 192بلغ  املعامالت رقممتوفر باعتبار أنّ 

، وبـذلك يكـون رقـم    "بروموقرو"سبة لشركة بالن دينـار  مليون 135و "العامة
. مليون دينار 327املعامالت اإلمجايل للشركتني املعنيتني بعملية التركيز يف حدود 

خيضع وجوبا إىل ترخيص  قتصادي املعروض عليهركيز اإلمشروع الت نّولذلك فإ
  .وزير التجارة والصناعات التقليدية وإىل اإلستشارة الوجوبية لس املنافسة

، املنافسـة  على اإلقتصادي التركيز عملية آثارخبصوص تقييم  وأفاد الس
أنّ تقييمها وقياسها يف قطاع جتارة التوزيع عرب املسـاحات التجاريـة الكـربى    

حتديد السـوق   إىل أنّوأشار . كل حالة معروضةخلصوصية واملتوسطة يتم وفقا 
املرجعية على مستوى قطاع جتارة التوزيع العصرية ال تتم بالطّريقة الكالسـيكية  
املتعارف عليها أي حتديدها وفق املعايري املستعملة كاملنتوج واإلستبدال واإلمتداد 
اجلغرايف  بل يتم اللّجوء إىل معايري أخرى من أمهّها صنف املسـاحة التجاريـة   

  .قطاب التجاريومنطقة اإلست
يتم اللّجوء إىل  ركيز على املنافسةتأثري عملية التلقياس ذكر الس أنه و

  .حصة السوق ومؤشر هريفندال هريمشانعنصرين أساسيني مها 
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ال يكفي لوحده لقياس  املؤشرات الكميةكما أكّد على أنّ اإلعتماد على 
افسة يف السوق املرجعية، إذ أنه من التأثريات احملتملة لعملية التركيز على املن

املعطيات والعوامل الضروري إمتام التحليل الكمي باألخذ بعني اإلعتبار جلملة من 
املتمثّلة خاصة يف عدد املتنافسني والتجهيزات التجارية وشبكة  املوضوعية

الطّرقات وتطور التعمري التجاري والسكين واإلنتصاب اجلغرايف للمساحة 
التجارية والقدرة الشرائية ملتساكين مناطق اإلستقطاب التجاري ونسبة 

  .األشخاص الذين ميلكون وسيلة نقل والسياسة السعرية للمغازة
األوىل : النظر إليها من زاويتنيأشار أنّ احلالة املعروضة عليه تفرض و

والثّانية يف وضعية املنافسة  وزيع العصرية برمتهايف سوق جتارة الت تتمثّل يف النظر
  .حبسب مناطق اإلستقطاب التجاري
اهليكلة العامة لسوق جتارة التوزيع العصرية قبل ويف هذا اإلطار الحظ أنّ 

ثالثة جمامع وشركة : عملية التركيز تتميز بوجود عدد قليل من املتدخلني فيها
ىل مؤشر هريمشان استنادا إتتميز بدرجة عالية من التركيز و". بروموقرو"

من  %67إذ أنّ جممع مربوك وجممع الشاييب يستحوذان لوحدمها على هريفاندال 
توفّر األرضية املناسبة لقيام السوق وهو ما يعترب من منظور املنافسة إشارة إىل 

نوع من اإلتفاقات وعمليات التمعنيفاهم املمنوعة بني ا.   
ملتنافسني يصبح ثالثة جمامع بعد اندثار أماّ بعد عملية التركيز فإنّ عدد ا

 عملية التركيز ستجعل أنّواندماجها مع املغازة العامة، و" بروموقرو"شركة 
وق بني ا على األقل على مستوى توزيع حصص السمتوازنة نسبيالسوق 

وق  ركات الناشطةالشرغم وجود مؤشرات تدلّ على أنّ وضعية املنافسة يف الس
وخلص إىل أنّ عملية اإلندماج بني املغازة العامة . جيدةاملعنية ليست 

من شأا أن تعيد للسوق املعنية توازا وتتالىف اإلخالل الواضح " بروموقرو"و
  .قبل العملية
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 ستقطاب التجاريعية املنافسة على مستوى مناطق اإلوضأما يف ما يتعلّق ب
ة يكون هلا انعكاسات سلبية على عملية التركيز احلاليفقد أشار الس إىل أنّ 

ويكون هلا أثر إجيايب على . قابس والقريوان وبدرجة أقلّ سوسةهي مناطق  ثالث
. مستوى إقليم تونس الكربى

املغازة بني شركيت  ركيزالت عملية أنّ معتربا برأيه سلا أفاد ذلك على وبناء
 عليها املوافقة واقترح وقسال يف املنافسة حرية مع تتناىف ال" بروموقرو"العامة و

ة مبا يليهد شركة على أن تتعاملغازة العام:  
.املصاحبة يةوضيحرة التاملشار إليها بتقرير اجلدوى واملذكّ اإمتام التزاما-
تطبيق سياسة سعرية موحدة على أن يقتصر هذا اإلجراء على املواد -

.الغذائية واملواد ذات اإلستهالك اليومي
.أية نقطة بيع مبنطقيت القريوان وقابس وذلك ملدة مخس سنواتعدم فتح -
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أربعة ملفّات م حاالت خاصة،   2009عرضت على الس خالل سنة 
يتعلّق امللف األول مبدى مالئمة التشريع املنظّم لقطاع التأمني ملقتضيات املنافسة، 

منظّمة  باجلوانب القانونية املتصلة بتعزيز حقوق املستهلك وقد صدر عن والثّاين 
يل مبسألة آجال الدفع الدفاع عن املستهلك، أما امللفّان اآلخران فيتعلّقان على التوا

 واخلدمات جارةالت قطاع يف األسبوعية الراحة يوم العمل تأثريبني املهنيني وب
 خمتلف بني املنافسة مستوى على احملالّت هذه فتح ساعات وتفاوت ا املتصلة

   .املقارن القانون يف املعتمدة التوجهات وبيان التجاري النسيج مكونات

. 2009ماي  14بتاريخ  82235الرأي الصادر يف امللف عدد  - 1
تأسيسا لرأيه واقع سوق التأمني من خالل تناوله جلميع مكونات  درس الس

املنظومة بدءا باإلطار التشريعي والترتييب املنظّم للقطاع وخصوصيات عمليات 
مكّنت هذه  وقد. التأمني وصوال إىل أهم املتدخلني من شركات وتعاونيات

  :الدراسة من الوقوف على جمموعة من اإلستنتاجات واملالحظات أمهّها
من خالل اختالف األشكال القانونية  فقط إنّ تنافسية قطاع التأمني تربز-

اليت ميكن فيها إحداث مؤسسات التأمني من شركات خفية اإلسم أو 
د طرق ذات صبغة تعاونية أو صناديق تعاون فالحي وكذلك عرب تعد

عتماد على املسالك والشبكات العادية للتوزيع أو البيع التوزيع سواء باإل
 .عن طريق البنوك أو الربيد أو البيع املباشر

تظلّ السوق التونسية للتأمني خاضعة إىل تأطري قانوين من حيث حتديد -
مبختلف تعريفات التأمينات اإلجبارية أو إعالم سلطة تسيري السوق 
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يفات التأمينات قبل إدخاهلا حيز التنفيذ من طرف مؤسسات التأمني تعر
التعريفة أو ب املتعلّقة فاقاتتاإل السلطة املذكورة على وكذلك طلب موافقة

اليت تتولّى إبرامها املؤسسات املذكورة فيما  الشروط العامة لعقود التأمني
ر سلبا على مستوى األسعار بينها أو يف إطار مجعيتها املهنية وهو ما يؤثّ

.وعلى جودة اخلدمات املقدمة لفائدة املستهلك
على عمليات » اهليئة العامة للتأمني«نّ الرقابة املالية املسلّطة من طرف إ-

اندماج مؤسسات التأمني ختتلف من حيث احملتوى واألهداف عن الرقابة 
وزارة التجارة املسلّطة على عمليات التركيز االقتصادي من طرف 

اهليئة «نّ املصاحل املختصة بوزارة املالية وذلك أ .والصناعات التقليدية
غري مؤهلة بصفة صرحية للقيام بفحص معمق لعمليات » العامة للتأمني

تقييم مدى انعكاسها  يتسنى هلا من خاللهحىت اندماج مؤسسات التأمني 
ند االقتضاء اقتراح التدابري الضرورية على التوازن العام لسوق التأمني وع

وهو ما يترتب عليه  .للتعويض عن غياب املنافسة جزئيا أو كلّيا بسببها
وزير املالية ال خيتص بتسليط رقابته يف مادة التركيز االقتصادي  أنّبالقول 

.والترخيص فيها
واألسعار تتعارض بعض أحكام جملّة التأمني مع أحكام قانون املنافسة -

له هذه األحكام وتتجلّى نقاط التعارض باخلصوص على مستوى ما ختو
فيما بينها أو يف إطار  تفاقملؤسسات التأمني من إمكانية التشاور واإل

مجعية جماالتة تها املهنيأمنيك يف عدة لعقود التروط العامعريفة أو الشالت 
سسات إىل توازي السلوك وهو ومن شأن هذه األعمال أن تفضي ذه املؤ

.من املؤشرات اجلادة للحكم على أصحابه باإلخالل بقواعد املنافسة
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مع قطاع التأمني ل التشريع املنظّم وسعيا إىل مالئمةاستنادا إىل ما ذكر أعاله و
إعادة النظر يف بعض الصالحيات اليت  بضرورة الس أوصى ،مقتضيات املنافسة

خبصوص املوافقة  »اهليئة العامة للتأمني«وزير املالية وإىل إىل  التأمني جملّة متنحها
وكذلك تعريفات نقيحات املدخلة عليها أمني والتة لعقود التروط العامالشعلى 

  .خمتلف التأمينات احملددة من طرف مؤسسات التأمني
ة املنافسة خاصالعمل على فتح جانب من قطاع التأمني على كما اقترح 

ختيارية مقابل اإلبقاء يف مرحلة انتقالية على نظام بالنسبة لعمليات التأمني اإل
لرهانات املطروحة من الناحية تأطري تعريفات التأمينات اإلجبارية نظرا ل

  .جتماعيةاإل
بالنسبة لعمليات  توحيد أعمال املراقبةإىل ضرورة  ومن جهة أخرى، أشار

اع التأمني مع تأهيل سلطة وحيدة خمول هلا تسليط رقابتها على يف قط ندماجاإل
الصناعات التقليدية بعد استشارة جملس وهي وزارة التجارة وعمليات تلك ال
  .املنافسة

2 - ال 92271أي عـدد الر2009جوان  11 تاريخـب ادرـص  
الس حملة عن التطورات والتحوالت اليت شهدها القطاع التجاري  قدم

عموما وجتارة التبأنّ الواقع احلايل جعل . فصيل خصوصاوزيع بالت وقد أقر
 ةقتصادياإل تغرياتامل هذه مبجاراة مطالبة جاريتال القطاع على املشرفة السلطات

والتةجاري رها مراجعة خالل من ةوالسلوكيال املمارسات لواقع تصوتوهو . ةجاري
ما يقتضي منها أن تسعى باستمرار ملراجعة نقطة التوازن اليت تقدر انطالقا منها 

 عرباملمارسات التجارية  لتنظيم التدخل بنيأنه مبقدورها أن تقيم معادلة مقبولة 
األطر سن رات مجلة تراعي اليت ةالقانونيغيآلليات األمر وترك ناحية من الت 

وأشار إىل أنّ مسألة وضع إطار  .أخرى ناحية من لقائيتال عديلتوال السوق
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مبا يف ذلك خالل أيام  ةالتجاري تاحملالّ وغلق فتحقانوين وترتييب ينظّم مواقيت 
 حتديد أنّكما بين . البلدان من كثري يفالعطل األسبوعية طرحت مواقف متباينة 

مبا يف  والترفيه اخلدماتإىل جانب حمالّت  ةالتجاري تاحملالّ يهم العمل ساعات
 سياراتال وتصليح ةوالغذائي ةستهالكياإل املواد ببيع ةاخلاص ةجاريتال تاحملالّ ذلك

  .يللّوال هارنال طوال ةضروري تبقى اليت شاطاتنال وكلّ واملطاعم واملخابز
التجارب األجنبية وكيفية تناول وتأسيسا لرأيه استعرض الس بعض 

بعض البلدان ملسألة مواقيت الفتح والغلق والعمل يوم الراحة األسبوعية، وخلص 
عمل ختالف احللّ املعمول به يف النظم املقارنة خبصوص حتديد فترات إىل أنّ إ

 احملالّت التجارية جيد أساسه يف اختالف اجلواب املقدم يف كلّ بلد على املعادلة
  .اليت تطرحها خمتلف الرهانات ذات الصلة ذا االختيار

 إدخال من انطلقت الدراسة مشلتها اليت البلدان كلّكما أكد على أنّ 
 التخلّي يف أخذت مثّ األحد، يوم التجارية احملالّت عمل مبدإ على تضييقات

  . اخليار ذلك عن تدرجييا
نعكاساا إويف جانب آخر من املوضوع تناول الس املسألة من خالل 

اخليارات يف عدد من البلدان الغربية حتديدا بعض تطبيق إىل أنّ اإلقتصادية فأشار 
رقم بقتصادية اهلامة سواء تعلّق األمر بسوق الشغل أو إىل مجلة من النتائج اإلأدى 

ئية والطّلب بفعل تنامي القدرة الشرابالتجارية أو املعامالت احملقّق من املؤسسات 
  .زدياد الدخلإ

غياب نص أما على املستوى الوطين فالحظ الس من الناحية التنظيمية 
خاص ام  تشريعية والعمل خالل أيمبسألة ضبط مواقيت فتح احملالّت التجاري

الراحة األسبوعية، ذلك أنّ هذه املسألة خاضعة يف القانون التونسي إىل مجلة من 
النصوص اليت تتعلّق مبيادين خمتلفة مثل قانون الشغل وبعض النصوص اخلاصة 

ون إىل السلطات اجلهوية واحمللية بأنشطة جتارية معينة إىل جانب ما أوكله القان
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حرية وفيما يتعلّق باملنافسة ذكّر الس بأنّ مبدأ . من صالحيات الضبط اإلداري
الصة مبرتبناعة والتع يف املنظومة التشريعيةجارة يتمتة تعلو مرتبة األوامر الترتيبي 

وأشار إىل أنّ . حبيث ال ميكن أن توضع استثناءات له إالّ مبقتضى نص تشريعي
وضع قيود على توقيت فتح وإغالق احملالّت التجارية سواء فيما يتعلّق بسائر أيام 
األسبوع أو بأيام الراحة األسبوعية ميثّل إخالال ذا املبدإ طاملا كانت ممارسة 
النشاط التجاري تتم يف إطار القانون وخاصة ما خيوله قانون الشغل يف خصوص 

كما أكّد أنّ تدخل الدولة يف حتديد . سناد يوم راحة أسبوعية لألجراءوجوب إ
مساسا توقيت فتح وإغالق احملالّت التجارية والعمل يوم الراحة األسبوعية يعترب 

  .حبرية العمل
ويف حكم ما تقدم خلص الس إىل مجلة من اإلستنتاجات واملقترحات يستعرض 

  :أمهّها يف ما يلي
حتديد يوم الراحة األسبوعية بني مصاحل الدولة واملؤسسات  إنّ اختالف-

العمومية اإلدارية من جهة وبني بعض املنشآت العمومية واملؤسسات 
اخلاصة قد أفرز وجود شرحيتني اجتماعيتني ختتلفان من حيث فضاءات 
الراحة املشتركة، حبيث أنّ التنسيق بني أوقات فراغ كلّ منهما يتم يف 
الغالب باختيار يوم األحد وهو ما يعطي أمهّية لتناول هذا اليوم عند 

.مراجعة مواعيد فتح احملالّت التجارية
إنّ تدخل السلط العمومية الستحداث فضاءات ترفيه مشتركة يكون  -

حمبذا وميكن القبول به على ما فيه من التسلّط على مبدإ احلق يف العمل 
.اعة والتجارةوعلى مبدإ حرية الصن

 يتم أن الضروري من فإنه العمل يوم الراحة األسبوعية مسألة تشعب حبكم-
 األطراف رأي أخذ حيتم مما ا تقترن اليت اجلوانب مجيع من تناوهلا
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األوىل من  بالدرجة واملستهلك نيواملهني االجتماع علماء من األخرى
.خالل املنظّمات اليت ترعى مصاحله

 للقاعدة ستثناءاتإ تعرف تشاريعها دراسة متّت اليت الدول مجيع نّإ-
 خمابز،( جاريالت النشاط بطبيعة أساسا ستثناءاتاإل تلك وترتبط العامة،
 سياحية، مناطق( اجلغرايف واإلنتصاب...) صيدليات خدمات، حمطّات
 مناسبات( اإلستثنائية والظروف...) املسافرين حمطّات حدودية، مناطق
 كلّ فإنّ أملانيا استثنينا ما وإذا املقابل، ويف...). مومسية مناسبات دينية،

 إمكانية تتيح األحد يوم التجارية احملالّت إغالق قاعدة تفرض الّيت ولدال
 إعتبار دون نةسال يف مرات عشر األسبوعية احةرال يوم أثناء فتحها

.اخلاصة األسباب
 من األفراد من العديد مكّن األحد يوم العمل أنّ راساتالد بعض بينت-

.اإلستهالك حجم يف زيادة إىل أدى ما وهو للتسوق، أكثر وقت توفري
 على يشجع األحد يوم التجارية الكربى واملتوسطة املساحات فتح نّإ-

 الكربى املساحات إىل القرب جتارة حمالّت من املنجزة راءاتشال حتويل
.واملتوسطة

 قتصاديةإ وحدات ستبدالإ يف تتمثّل اهرةظّال هلذه قتصاديةاإل جاعةنال نّإ-
 الكربى املساحات( إنتاجية أكثر بأخرى) غرىصال جارةتال مغازات(

 الشرائية املقدرة على إجيابية انعكاسات من ذلك يفرزه ما مع ،)واملتوسطة
 املدى على إجيابيا بدوره سيؤثّر والّذي خل،دال تأثري عن والنامجة للفرد

 القطاعات وبقية وزيعتال قطاع يف غلشال سوق على والبعيد املتوسط
.األخرى قتصاديةاإل

 احملالّت وإغالق فتح مواقيت لتحديد اإلدارة عرب ولةالد تدخلإنّ -
 ياسةسال إتباع يف حلريته وخرقا التاجر خصوصيات يف تدخال يعد جاريةتال
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 احلريف يكون ملعادلة ومراعاةً مصاحله وفق لنفسه حيددها اليت جاريةتال
.األساسي مركزها) املستهلك(

 ومسألة األسبوعية احةرال يوم أثناء العمل مسألة حول املستهلك رأي يعترب-
 اجلدوى لتقييم ضروريا جاريةتال احملالّت وإغالق فتح مواقيت حتديد

.للمسألة واإلجتماعية اإلقتصادية
إنّ مراجعة مواقيت فتح احملالّت التجارية والتقليص من ساعات عملها يوم -

األحد ميكن أن يساهم يف استحداث فضاءات فراغ مشتركة مبا يزيد من 
.فرص التفرغ ومزيد دفع عمل اجلمعيات

 أنّ طاملا الوطين املستوى على تطبيقه يتم نظام وضع حال بأي ميكن ال-
 اجلغرايف بانتصاا شديدا ارتباطا ترتبط تنوعها كمحب التجارية األنشطة

.جاريةتال تاحملالّ وغلق فتح مواقيت يفرض الذي

  2009 فيفري 26الصادر بتاريخ  82232الرأي عدد  - 3
ملفّا  2008نوفمرب  10أحال وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 

استشاريا يتضمن طلب رأي جملس املنافسة حول إستشارة تقدمت ا منظّمة 
يف إطار سعيها إلصدار دليل حول حقوق املستهلك الدفاع عن املستهلك 

وواجباته يتضمن ركنا خاصا يتعلّق بآجال التقادم القانونية عند مسك املستندات 
  .املتعلّقة بالفواتري والوصوالت والشهائد

وقبل اخلوض يف املسألة وحتديد إطارها ومداها، توقّف الس أوال على 
مفهوم املستهلك وبين عالقة مسألة محاية املستهلك باملنافسة عموما وأكّد على 
أنّ اإلختالف يف األهداف املتبعة ال مينع من أن تلتقي محاية املستهلك مع قانون 

بار أنّ السوق كلّما كانت تنافسية كلّما املنافسة على مستوى النتائج وذلك بإعت
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إزداد حرص املؤسسات الناشطة ا على توفري العروض األفضل للمستهلك سواء 
  .من حيث اجلودة أو من حيث األسعار

ويف إطار تناوله لإلستشارة تعرض الس ملفهوم التقادم مربزا أمهية اآلجال 
خالهلا مبختلف الفواتري والوصوالت اليت يتعين على املستهلك اإلحتفاظ 

وبين أنّ . والشهائد اليت يستعملها يف معامالته مع خمتلف املهنيني من جتّار وغريهم
قيمة تلك الوثائق والفواتري إنما تتمثّل يف إمكانية اإلستدالل ا لدى احلاجة 

لطرف اآلخر، مع إلثبات عمل قانوينّ متّ القيام به يف إطار العالقة بني املستهلك وا
ما يترتب عن ذلك العمل من احلقوق، وخلص إىل أنّ آجال اإلحتفاظ بالفواتري 
وغريها من الوصوالت هو نفس األجل الذي يسقط فيه احلق يف القيام بالدعوى 

فطاملا بقيت احلقوق قائمة كان ال بد  للمطالبة باحلقوق املضمنة بتلك الوثائق
  .ؤيدات اليت تضمن له إثبات حقّهللمستهلك من اإلحتفاظ بامل

من جهة أخرى أكّد أنّ آجال التقادم تتسم بالتعدد واإلختالف ذلك أنّ 
عديد النصوص تضبط آجال تقادم خاصة بالنسبة لكلّ فرع من فروع القانون، 
كما أنّ آجال التقادم تتعدد داخل الفرع القانوين الواحد لكي تتماشى مع كلّ 

على حدة، وهو ما جيعل مهمة اإلملام مبختلف مات واملعامالت نوع من اإللتزا
  .آجال التقادم أمرا دقيقا للغاية خاصة يف ظلّ تعدد النصوص اليت تضبطها

ويف إطار إبداء رأيه يف اإلستشارة خلص الس إىل مجلة من املالحظات تتمثّل 
  :أمهّها يف ما يلي

انون املدين حلماية األطراف املتعاقدة تترتّل مسألة التقادم كآلية أقرها الق-
بصفة عامة ولكنها غالبا ما تكون وسيلة ناجعة بالنسبة للمستهلك حلماية 

.مصاحله وتفادي مطالبته بسداد ديون إنقضى عليها زمن طويل
-قادم يؤول إىل سقوط احلق يف القيام بالدعوى، أي إىل إنّ إنقضاء آجال الت

.باحلق املعين، إال أنه ال ميس احلق يف حد ذاتهإنعدام إمكانية املطالبة 
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يبقى املستهلك الذي استفاد من انقضاء أجل القيام بالدعوى ضده مطالبا -
باملثول أمام القضاء املختص أو بتكليف من ينوبه إلثارة تلك املسألة 
ضرورة أنّ القضاء ال يثري مسألة التقادم من تلقاء نفسه ما عدى يف املادة 

.زائيةاجل
تبقى آجال سقوط الدعوى دائما عرضة إىل اإلنقطاع يف احلاالت اليت -

.أقرها القانون
-ة يكون مطالبا باإلحتفاظ بالوثائق إنّ املتعامل مع الدولة واهلياكل العمومي

املثبتة للدين مبا يف ذلك الفواتري والشهائد والوصوالت وغريها طيلة املدة 
أن يقوم يه قبل سقوط تلك الديون، كما يتعين علاليت يتيحها له القانون 

 باملطالبة مبا له على الدولة من ديون قبل إنقضاء تلك الفترة أو القيام بأي
.إجراء من شأنه أن يقطع سريان أجل التقادم

جيب على املستهلك املدين إلدارة عمومية اإلحتفاظ بكلّ الفواتري -
ق اليت ميكنه أن حيتج ا إلثبات والوصوالت والشهائد وغريها من الوثائ

خالصه لذلك الدين أو عدم وجوده وذلك ملدة مخس سنوات يف كلّ 
قانوين خاص احلاالت اليت مل يضبطها نص.

قادم املسقط بني سنة واحدة وسنتني وثـالث سـنوات   الت تتفاوت آجال-
وأربع سنوات ومخس سنوات وعشر سنوات مع وجود عدد من احلاالت 

عين فيها اإلحتفاظ جبميع املستندات والوثائق مدى احلياة نظرا لعدم اليت يت
.خضوعها ألجل تقادم
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  2009فيفري  26 بتاريخ صادرال 82234الرأي عدد  - 4
ملفّـا   2008نوفمرب  11وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ أحال 

بني املهنيني علـى  آجال الدفع تضمن طلب رأي الس حول مدى تأثري حتديد 
  .املنافسة

يف إطار تعـديل قـانون جتـارة     تندرجوأكّد الس يف البداية أنّ املسألة 
التوزيع وتتعلّق مبدى ضرورة وجدوى حتديد آجال دفع يتم اعتمادها بني املنتجني 

شكالية تتمثّل يف إجيـاد  وأشار إىل أنّ اإل. واملوزعني وخاصة املساحات الكربى
قتصادي ومـن  املثلى اليت متكّن يف اآلن ذاته من احملافظة على النظام العام اإلاآللية 

  .ضمان حرية التجارة ومن ردع املمارسات التعسفية بني املزودين واملوزعني
املدة الفاصلة بني تاريخ تسلّم وعرف الس آجال الدفع فبين أنها متثّل 

، ويقترن عادة مفهوم ة وتاريخ استحقاق الثّمنالبضاعة أو املنتوج أو إجناز اخلدم
والحظ أنّ حلول أجل الدفع ال يعين اقترانه بعملية . آجال الدفع بعملية البيع

الدفع ذاا ضرورة أنّ تاريخ هذه العملية ميكن أن يكون الحقا لتاريخ استحقاق 
الثمن من قبيل الثمن، وتكون عندها املدة الفاصلة بني عملية الدفع واستحقاق 

كما أكّد على أنّ املنظومة التشريعية والترتيبية املنطبقة ختتلف . التأخري يف الدفع
باختالف األطراف وطبيعة العالقة التعاقدية وهو ما ميكّن من إفراز وضعيات 
عديدة سواء تعلّق األمر بالصفقات العمومية أو املعامالت التجارية أو باملهنيني 

  .واملستهلكني
وباعتبار أنّ املسألة تتعلّق باملعامالت التجارية اليت تربط بني املهنيني يف 
جمال التوزيع وبصفة أدق تلك اليت تربط بني املنتجني واملوزعني وخاصة 

فراغ تشريعي املساحات التجارية الكربى فقد الحظ أنّ هذا اال يعاين من 
. حبيث ال وجود لنص يضبط بصورة واضحة ودقيقة منظومة آجال الدفع وترتييب
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ويف ظلّ هذا الفراغ وملزيد من التعمق يف املسألة إستعرض الس بعض التجارب 
  .األجنبية وأهم التوجهات يف هذا اال

  :وأفضى الس برأيه يف ما عرض عليه بأن الحظ ما يلي
يني اخلواص إىل مبدإ احلرية التعاقدية بني ختضع آجال الدفع بني املهن-

.املهنيني على أن يتم ذلك مع احترام مبدإ الشفافية يف املعامالت التجارية
ختضع املعاملة التجارية بني التاجر واملستهلك عادة ملبدإ الدفع باحلاضر إالّ -

وعا بأجل ستهالك ميكن أن يكون البيع مشفأنه يف إطار التشجيع على اإل
.دفع الحق لتاريخ احلصول على البضاعة أو اخلدمة

لتزامات والعقود أنّ املبدأ يف حتديد األجل هو إدراجه بالعقد أقرت جملّة اإل-
ستثناء هو عدم التنصيص على ذلك ضمن املربم بني طريف العالقة وأنّ اإل

.العقد ويف هذه احلالة يكون أداء الثّمن عند تسلّم املبيع
ل كلّ مؤسسة اقتصادية مع آجال الدفع يف وضعيتني خمتلفتني إما تتعام-

عليه وهو مبثابة قرض  أجل دفع متحصال يعترب ةكحريف ويف هذه احلال
مزود ملدة حمددة أو كمزود ويف هذه الوضعية فإنه أجل مسند وهو مبثابة 

وترتبط قدرة أي مؤسسة اقتصادية يف حتديد مدة قرض . قرض حريف
احلريف بقيمة رقم معامالا يف حني أنّ مدة قرض املزود ترتبط بقيمة 

.الشراءات
-سة اقتصادية وفقا يعترب أجل الدده كلّ مؤسفع  شرطا من شروط البيع حتد

وكشرط من شروط البيع فإنّ آجال الدفع . ةجلملة من املعايري املوضوعي
املشرع عندما ألزم املهنيني  جيب أن تراعي متطلّبات الشفافية اليت كرسها

.بتحديد سياسة جتارية واضحة ال تؤدي إىل متييز بني خمتلف احلرفاء
قتصادي أحد عناصر سعر البيع تشكّل آجال الدفع على املستوى املايل واإل-

وباعتبار . املدفوع من قبل املشتري مقابل املنتوج أو اخلدمة املتحصل عليها
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احلقيقية للمنتوج أو اخلدمة واليت تساوي  ذلك العنصر حتتسب الكلفة
السعر املدفوع بعد طرح العائدات املالية املتأتية من أجل الدفع املتحصل 

.عليه من قبل املزود
-فع تأثريا مباشرا على القدرة التسة ذلك أنّ إنّ آلجال الدنافسية للمؤس

مال من حسن استغالل آجال الدفع يعد من باب التصرف احملكم وعا
عوامل تعزيز القدرة التنافسية بتمكينها من تفادي التقليص من السيولة 
اجلارية للدفع باحلاضر واستغالل تلك املوارد الستثمارها وجين العائدات 

قتراض ملدة املالية املتأتية منها ومن تفادي املصاريف املالية املنجرة عن اإل
.قصرية لتمويل املشتريات باحلاضر

-دين أدة الكربى واملزوجاريجاري بني املساحات التوازن التى عدم الت
إضافة إىل غياب تأطري قانوين واضح إىل اإلفراط يف استغالل هذه العالقة 
من طرف املساحات التجارية لتحقيق مداخيل إضافية وإخضاع املزود 

ن للقبول بشروط جمحفة كاستبدال شروط البيع بالشروط املفروضة م
طرف املساحة الكربى أو كاشتراط شراء املنتوجات لدى املزود مبوافقته 
على منحها امتيازات ال تربرها نوعية وموضوع اخلدمات التجارية املقدمة 
واملتمثّلة خاصة يف التمديد يف آجال الدفع ويف إسناد نسب ختفيض هامة 

دي إىل التمييز بني أو يف إفراد تلك املساحات مبنتوجات خاصة مما يؤ
.املوزعني

إنّ التوجه حنو تقنني آجال الدفع بني املهنيني ال ميس من املنافسة يف -
السوق بل يدعمها ويكرس إىل جانب ذلك شفافية املعامالت وميكّن من 

قتصادية املهيمنة بسوق تفادي املمارسات التعسفية لبعض األطراف اإل
وزيع بالتفصيلالت.



2009الكتاب األول 

296

مجلس 
المنافسة

اعتبار أنّ حتديد آجال الدفع موكول مبدئيا إىل كلّ مؤسسة اقتصادية ب-
على حدة فإنه ال ميكن اإلقرار بتوحيد هذا األجل بالنسبة إىل كلّ 

ضبط  فإنه ال ميكن املؤسسات اإلقتصادية العاملة يف جمال التوزيع وبالتايل
.طاعأجل وحيد للمعامالت التجارية بني خمتلف املتدخلني بالق

تبقى إمكانية حتديد سقف أقصى ألجل الدفع مسألة واردة باعتبار ما أقره -
جملس املنافسة سواء ضمن فقه قضائه أو يف بعض اآلراء اإلستشارية من أنّ 
هذا التحديد ال ينفي فسح اال أمام املنافسة بني خمتلف األطراف يف 

اسا إلثبات من شأنه أن يكون أسما قف من جهة وهو حدود ذلك الس
كذلك جيدر عند  .اإلجحاف ومربرا لطلب التعويض من جهة أخرى

خذا خصوصيات القطاعات بعني اإلعتبار طاملا أنه آحتديد أجل أقصى 
باختالف املنتوجات خيتلف معدل املدة الفاصلة بني اقتناء املنتج وتاريخ 

.حتقيقه نقديا أو بوسيلة يسهل حتويلها إىل نقد
ة ولئن كان يراعي مفهوم حرية املعامالت آجال قصوى مرجعيإنّ حتديد -

بطلب  التجارية إالّ أنه ال ميكّن من بلوغ األهداف املرجوة املضمنة
ستشارة واملتمثّلة يف ضمان توازن العالقات بني املنتجني واملوزعني، إذ  اإل

.ال الدفعإطالة آج يف جمال سيتواصل التأثري املباشر لقوة بعض املوزعني
ال ميكن أن يكون حتديد أجل دفع أقصى موضوع اتفاق معد من طرف -

هيكل مشرف على مهنة ما أو قطاع ما ضرورة أنّ اتفاقا من هذا القبيل 
يشكّل ممارسة خملّة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة 

.واألسعار
دون إمكانية إقرار املبدإ إنّ ضبط آجال الدفع مبقتضى قانون ال حيول -

تشريعيا مع اإلحالة إىل نص ترتييب لضبط تلك اآلجال، بل أنّ هذه 
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الطّريقة أكثر جدوى ملا تتميز به من مرونة إجرائية من حيث التعامل مع 
.التطورات والوضعيات املستجدة

جويلية  23 بتاريخادر عن جملس املنافسة الص 92264دد الرأي ع - 5
2009:  

والصناعات تعهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من وزير التجارة 
كراس الشروط املتعلّق بالنقل الصحي وطلب منه موافاته برأيه خبصوص  التقليدية

فيما يتعلّق بشروط ممارسة هذا النشاط ومدى مالءمتها لقواعد املنافسة وتسهيل 
  .النفاذ إىل السوق

النقل تنظّم قطاع اليت رتيبية تالة وقانونيالصوص نالوبعد التطرق إىل 
نقل املرضى أو اجلرحى  عملياتشمل أن هذا النشاط ي ، أشار الس إىلالصحي
ي ساء يف حالة خماض بواسطةأو النقل الربسيارات  املتمثّلة يف وسائل الن

اجلوي أو البحري  وسائل النقلالعربات الصحية اخلفيفة وكذلك  اإلسعاف أو
واليت تكون مهيأة وجمهزة لتأمني العالج اإلستعجايل الذي تقتضيه حالة الشخص 

 ويف ستشفائياإلمبجاليه  ستعجايلاإل الطب منظومةوهو يندرج ضمن .املنقول
  .مرحلة ما قبل املستشفى

بواسطة  يف القطاع العموميتتم  مباشرة عمليات النقل الصحي بين أنّو
اهلياكل الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية واهلياكل التابعة لوزارة 
الدفاع الوطين وكذلك وحدات التدخل التابعة للديوان الوطين للحماية املدنية 
وذلك يف جماالت تدخلها املتعلّقة بالقيام باإلسعافات واإلنقاذ والنقل إىل 

ادث املرور أو حاالت التسمم وغريها من احلوادث املستشفيات أثناء حو
النشاط  بدورها تباشر ةمجعية اهلالل األمحر التونسيوأشار إىل أن .والكوارث

ة كجمعيعمليات اإلسعاف واإلنقاذ اليت تتعهد بالقيام ا  املذكور وذلك يف إطار
ةذات مصلحة عمومي.  
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ظلّ يف هذا اال خاضعا إىل  تدخل اخلواصمشريا من جهة أخرى إىل أنّ 
 1991لسنة  75عدد نظام الترخيص اإلداري طبقا ملا تنص عليه أحكام القانون 

بقرار من وزير  يسندوالذي  بالنقل الصحي واملتعلّق 1991 أوت 2 املؤرخ يف
وبعد التأكّد من  ية للنقل الصحيفنالجنة لّالالصحة العمومية بعد أخذ رأي 

 730عدد  طبقا ألحكام األمر للشروط املستوجبة مصلحة النقل الصحيمطابقة 
شروط وطرق تسليم واملتعلّق بضبط  1992 فريلأ 20املؤرخ يف  1992لسنة 

  .وسحب الترخيص الستغالل مصلحة للنقل الصحي
حذف الترخيص اإلداري املذكور أعاله  2001ومنذ شهر ماي من سنة 

 وزير الصحة العموميةمتّت املصادقة عليه بقرار  الذي كراس الشروطوتعويضه ب
واملتعلّق بضبط شروط استغالل مصلحة النقل  2001ماي  28املؤرخ يف 

  .الصحي
وبين الس أنه رغم حذف نظام الترخيص اإلداري الذي كان خيضع له 

قطاع  إحداث هذا الصنف من املصاحل وتعويضه بنظام كراس الشروط، فإنّ
النشاط املعين ظلّ خمتلفا عن سائر فروع الطب اإلستعجايل األخرى ومل يواكب 
نسق النمو الذي توصلت هذه األخرية إىل حتقيقه خالل العشرية األخرية سواء 

 يةحتية الصحالبنية الت على مستوى اإلستثمارات اليت متّ إجنازها أو على مستوى
كما بقي مستوى العرض . رةتطومية طبوستشفائية إ وما تتوفّر عليه من جتهيزات

الصادر عن هذه املصاحل دون قيمة الطّلب اخلاص ذا الصنف من اخلدمات 
مبينا بأن هذه الوضعية نامجة عن وجود بعض العراقيل والصعوبات اليت الصحية 

  .طوال السنوات املنقضية يف القطاع اخلاص النقل الصحينشاط ظلّت تواجه 
من كراس  37و 5أن اإلجراءات اليت نص عليها الفصالن  الحظو

اليت تعترب من مقومات املراقبة السابقة للنشاط الشروط متثّل شكال من أشكال 
ة راخيص اإلدارية واليت تتولّنظام التقابة بوزارة الصحى ممارستها مصاحل الر
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من صحة تصريح باعث  للتأكّد نطالق الفعلي يف مباشرة النشاطالعمومية قبل اإل
املشروع خبصوص وسائل النقل والتجهيزات الطبية ومستلزمات اإلسعاف اليت 

  .تهاألعوان املنتمني إىل مؤسس مؤهالت ينوي توفريها وكذلك
يستجيب متاما إىل األهداف املرجوة من  ال وأكّد على أنّ مثل هذا اإلجراء

 بصفة عامة إىل تنظيم األنشطة اإلقتصاديةالذي يرمي  نظام كراس الشروط
املقتضيات الالّزمة والوسائل الضرورية قصد ممارسة  مباشرة من خالل ضبط

مبدإ الرقابة  ويرتكز باألساس على مبدإ التصريح بالنشاط وتكريس النشاط
قابة القيود اليت يفرضها نظام الر وبين أنّ احملافظة على بعض. للنشاط الالّحقة
خمتلف ستثمار يف اإل ال يشجع علىاملبادرة الفردية ومن شأنه أن حيد من  املسبقة
النشاط اإلقتصادي خصوصا وأنّ هامش اإلستثمار يف قطاع النقل  جماالت

  .الصحي ال يزال فسيحا ويسمح مبزيد بعث مثل هذا الصنف من املشاريع
، فقد الحظ أنّ سة النشاطعلى مستوى بعض الشروط املتعلّقة مبمارأما  

من كراس الشروط تركيبة طاقم وسيلة النقل الصحي من  17ضبط الفصل 
مهمة الطبيب وتناول  26واليت تضم باخلصوص طبيبا وحتديد الفصل " أ"صنف 
" أ"من الكراس طبيعة اإلستعمال املخصص لسيارة اإلسعاف من صنف  9الفصل 

كما ميكن اعتبار هذه الشروط من . طبيعة النشاطتبدو شروطا مشطّة ال تربرها 
زاوية قانون املنافسة نوعا من أنواع احلد من الدخول إىل السوق وإىل عرقلة 
املنافسة احلرة فيه وذلك لعدة اعتبارات من ذلك أنّ تشغيل أعوان من مستوى 

إضافية أو ذوي كفاءات مهنية عالية دون مربر يترتب عنه أعباء  علمي مرتفع
ومكلفة بالنسبة هلذا الصنف من املؤسسات اخلدماتية اليت تعترب من املؤسسات 
الصغرى اليت تعوزها اإلمكانيات املالية الضخمة فضال عن أنّ طبيعة نشاطها 
تستلزم منها عند إحداثها توظيف متويالت واستثمارات ضخمة لتوفري عربات 

. زمةالنقل وجتهيزها باملعدات الطبية الالّ



2009الكتاب األول 

300

مجلس 
المنافسة

 إىليف الوقت احلاضر  ترجعنّ عمليات اإلغاثة إىل أشار من جهة أخرى أو
 هيفهم منهو ما و. اختصاص وحدات التدخل للديوان الوطين للحماية املدنية

اإلبقاء على احتكار قطاع النقل الصحي العمومي هلذا الصنف من النشاط وعدم 
اخلصوص أنّ اإلختيار املعتمد يف هذا والحظ يف هذا .فتحه على القطاع اخلاص

اال ال مربر له ويتعارض مع حرية ممارسة هذا النشاط جبميع جماالته 
كما يعترب هذا التصنيف مبثابة احلاجز الذي يساهم بصفة غري . واختصاصاته

مباشرة يف احلد من بعث هذه املؤسسات وحفز الباعثني على اإلستثمار خصوصا 
ر فيها تتوفّ نقل الصحي جبميع جماالته أضحى من األنشطة اليتوأنّ نشاط ال

مات فتحها على املنافسةمقو.  
 روط مستغلّي مصاحلمن كراس الش 32 ع الفصلاخضإ أن كما الحظ

اليت متتد كامل أيام العمل من الثّامنة  ستمرارالنقل الصحي إىل نظام حصص اإل
د وأيام العطل يرغم هذا الصنف من مساء إىل الثّامنة صباحا وأيام األح

املؤسسات الصغرى على بذل جهود إستثمارية إضافية تتعدى يف كثري من 
ويتسبب يف تأثريات سلبية على قدرا التنافسية وأعباء إضافية احلاالت إمكانياا 

على مستوى التغطية اإلجتماعية واقترح اعتماد آليات أخرى تضمن من جهة 
ية إسداء خدمات النقل الصحي وتواصلها يف املكان والزمان وتيسر من إستمرارا

. جهة أخرى تطبيق هذا النظام من طرف مجيع املتعاملني يف السوق املرجعية
وأبرز إمكانية اإلستئناس يف هذا الصدد ببعض التجارب األجنبية اليت كرست 

بيل الذّكر بعث جممعات ذات بعض اآلليات اليت ميكن اللّجوء إليها ومنها على س
مصلحة اقتصادية تنخرط فيها مجيع مصاحل النقل الصحي ويتعلّق موضوعها 
باإلستغالل املشترك للوسائل املتوفّرة لديها وتشمل تدخالا اخلدمات املسداة 
خالل توقيت اإلستمرار كما متتد على مناطق تضم عددا من الواليات على غرار 

  .ستعجاليةإلية اطباملساعدة القسام أليف املعتمد بالنسبة التقسيم اجلغرا
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لنظام املصادقة اإلدارية  ختضعكما بين الس أنّ خدمات النقل الصحي 
امللحق باألمر عدد " أ"يف كلّ املراحل باعتبارها من اخلدمات املدرجة باجلدول 

واملتعلّق باملواد واملنتوجات  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996
واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطريها واملنقّح باألمر عدد 

 1995لسنة  1142واألمر عدد  1993جانفي  11املؤرخ يف  1993لسنة  59
  .1995جوان  28املؤرخ يف 

النشاط املعترب والحظ الس يف هذا الصدد، أنّ التوجه الرامي إىل استثناء 
من نظام حرية األسعار ولئن بدا يف بداية التسعينات متماشيا مع أهداف املنظومة 

ة م يف نفقات الصحالتحكّ الصحية الوطنية اليت ترمي إىل حتقيق املعادلة بني
والضغط على التكلفة إالّ أنّ ذلك مل يعد مستجيبا لواقع السوق يف الوقت 

 تضييق مستوى املنافسة فظلّت سوق النقل الصحي اخلاص احلاضر حبيث أدى إىل
خاضعة إىل تأطري قانوين دقيق من حيث حتديد تعريفاا وهو األمر الذي تسبب 

  .العرض والطّلب ةاعداحترام قعدم إ املنافسة وبديف املس مب
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  61115:  عـدد القـضـية

  2009 ماي 21: تاريـخ القـرار
  شركة ترفيهات طبرقة:   األطراف

:ضد
النادي البلدي للغوص بطبرقة 

.الغوص السياحي والترفيهي :القطاع
   .تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض :موضوع القضية

   .عنها بالكف واألمر باملنافسة خملّة املمارسات اعتبار :مآل القضية
غوص سياحي وترفيهي، سوق جهوية، مجعيات، دعم  :المصطلحات المفاتيح

  .عمومي، أسعار مفرطة اإلخنفاض، إتصال القضاء

  :المـبـادئ 
ات تصبح خاضعة وجوبا لقانون اجلمعيأنّ  أقر فقه قضاء جملس املنافسة .1

ا نشاطا يندرج يف قطاع ا أو جزئيمتارس كلي ثبت أنهاطاملا املنافسة واألسعار 
وزيع أو اخلدمات قيتعلّ تنافسيبقطع النظر عن موضوعها وذلك ، باإلنتاج أو الت

.أو أهدافها املنصوص عليها ضمن قانوا األساسي
اعتبار أنه غري خمتص بالنظر يف مدى  علىإستقر فقه قضاء جملس املنافسة  .2

شرعية وجود اهلياكل أو املؤسسات اليت تكون طرفا يف النـزاع، كما أنه غري 
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قتصادي ما طاملا مل يثبت أنّ إخمتص يف مراقبة مدى شرعية ممارستها لنشاط 
  .اإلنتصاب غري الشرعي يؤثّر على هيكلة السوق أو ينشئ وضعا مهيمنا

التقيد مببدإ إتصال القضاء إشتراك القضية السابق احلكم فيها وقضية يقتضي  .3
  .احلال يف ثالثة عناصر هي وحدة األطراف ووحدة املوضوع ووحدة السبب

ألسعار اليت ال تنعكس فيها مقومات خنفاض هي تلك ااألسعار مفرطة اإل .4
ة والسالذي جيب أن يشتمل على الكلفة القار رة وهامش عر احلقيقيالكلفة املتغي
ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وتعطيل قواعد املنافسة يف  ،بحالرواليت من شأ
وقالس.  

5. الن ا إذا إعتماد أسعار مفرطة اإلخنفاض ميثّل ممارسة خملّة باملنافسة بغضظر عم
ة اليت متارسها حتتلّ مركز هيمنة على السسة اإلقتصادية أم وق كانت املؤساملعني

  .ال
يعترب إستغالل النادي البلدي للدعم الّذي يلقاه بصفته مجعية رياضية للضغط  .6

على أسعار خدمات الغوص اليت ينتفع السياح باجلزء األكرب منها حتويال لوجهة 
ذلك الدعم وتوظيفا له يف غري حملّه، مما يعود باخلسارة على األموال العمومية 

  .ادوعلى اإلقتص
يقتضي احلفاظ على منافسة حرة إلزام اجلمعيات واهلياكل ذات األهداف غري  .7

الرحبية املتدخلة يف القطاعات التنافسية بوجوب مسك حماسبة حتليلية تتيح إمكانية 
ويتعين يف كلّ احلاالت . التعامل بأسعار تعكس الكلفة احلقيقية للخدمات املسداة

املعتمدة مجيع مكونات الكلفة اليت تفرزها تلك احملاسبة أن تغطّي األسعار 
  .التحليلية
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  81170:  عـدد القـضـية
  2009 ماي 21: تاريـخ القـرار

  شركة تونس لإلتصاالت: األطراف
  :ضد

  "تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت 

  اإلتصاالت  :   القطاع
       .تنظيم ألعاب تروجيية  :موضوع القضية

    .اعن دعواه ةقبول ختلّي املدعي :مآل القضية
، ألعاب تروجيية ، الرأي الفني للهيئة الوطنية لإلتصاالت: المصطلحات المفاتيح

  .عن الدعوى ختلي
  

  :المـبـادئ 

التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ طلب  .1
النظر يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ي ميكنه مواصلة الذّ

  .ممارسات خملّة باملنافسة
القطع بوجود ممارسات خملّة طاملا أنّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد  .2

  .قبول مطلب التخلّي عن الدعوىيتجه فإنه باملنافسة 
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  81171: عـدد القـضـية
2009 ماي 21 :تاريـخ القـرار

  شركة تونس لإلتصاالت: ألطرافا
 ضد:

  " تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت 

.اإلتصاالت :القطاع
   .خمالفة للقانون تنظيم ألعاب تروجيية بصفة :موضوع القضية

   .قبول التخلّي عن الدعوى :مآل القضية
عن  يختلّ طرح القضية ،إتصاالت، ألعاب تروجيية، : المصطلحات المفاتيح

  .الدعوى ، إجراءات

  :المـبـادئ 
أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ املبادئ العامة لإلجراءات تربز أنّ التخلي عن  .1

ان ومها الوضوح والصعوى جيب أن يتوفّر فيه عنصران أساسيه ال الدراحة وأن
.ميكن إستنتاجه

يقيد الس الذي ميكنه مواصلة النظر تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال  .2
  .يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة

طاملا أنّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملّة  .3
وق املعنيخلّي باملنافسة بالسه جيوز القضاء بقبول مطلب التزاع فإنعن ة بالن

.الدعوى
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  71134: عـدد القـضـية
  2009 سبتمبر 17 :تاريـخ القـرار

محمد الناصر و سليم مديمغو سامي بالطيبو السادة نزار الغربي:ألطرافا
  وحمدي العموري المولّهي

:ضد 
  شركة الفيشطة للتنشيط والترفيه

  .التنشيط والترفيه املوجه للطفل :القطاع
 .اإلفراط يف استغالل وضعية هيمنة  :موضوع القضية

   .رفض الدعوى أصال :مآل القضية
ختلّي عن الدعوى، الصفة واملصلحة يف القيام، عروض : المصطلحات المفاتيح

تنشيطية موجهة للطفل، موظّف عمومي، منافسة غري شريفة، رفض الدعوى 
  .أصال

  :المـبـادئ 

1.  دون وجه حق يف حال ثبوت ذلك يندرج يف نطاق إنّ ممارسة نشاط خاص
إىل ممارسات  األعمال املعابة حاالت املنافسة غري الشريفة وال ميكن أن تتحول

خملّة باملنافسة تقع حتت طائلة الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار إالّ مىت 
ه بكيفية كان هلا تأثري على التوازن العام للسوق أو كان من شأا أن تعرقل آليات

.تنال من حرية املنافسة يف القطاع املعين باألمر
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  71142: عـدد القـضـية
  2009 سبتمبر 17 :تاريـخ القـرار
  "توبفارم"شركة : األطراف

  :ضد
  "SVR"ر .ف.مخابر س 

          .البشرة وعالج توزيع أدوية التجميل املخصصة للوقاية من الشمس :القطاع
    .مفرط لوضعية تبعية إقتصادية إستغالل :موضوع القضية

قواعد      خملّة باليت قامت ا املدعى عليها عتبار املمارسات إ :مآل القضية
 ة عنهااملنافسة واألمر بالكفوتسليط خطية مالي.
سوق أدوية ومستحضرات الوقاية  ،"ر.ف.س" عالمة : المصطلحات المفاتيح
بصفة قطع عالقة تعاقدية البشرة،سوق مغلقة، بنود جمحفة،من الشمس وعالج 

  .عقد متثيل حصري ،تعسفية وغري مربرة
  

  :المـبـادئ 

متنح منتجات الوقاية من الشمس أو معاجلة البشرة التي يتم تسويقها  .1
طبيب اجللدة أو نصائح  بالصيدليات والتي تعد أدوية جتميل على أساس وصفة

مبنتجات  اال ميكن إستبداهل ، ولذا فإنهتنضوي حتت املواد شبه الصيدليةالصيديل و
مواد التجميل بإعتبار إختالف مسالك توزيع كلّ من أدوية التجميل أو مواد 

  .التجميل وإختالف حاجيات املستهلك وإنتظاراته من إستهالكهما
عالج  تتميز سوق أدوية مستحضرات الوقاية من الشمس ومستحضرات .2

إذ يصعب على موزع يف حال قطع العالقة التجارية  سوقا مغلقةالبشرة بكوا 
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مع مزود اللّجوء إىل مزود آخر بصفة آلية ضرورة أنّ املنتجني يف هذا القطاع 
  .يعمدون عادة إىل التعامل مع موزع وحيد يف نطاق عقود متثيل حصري

إنّ القطع التعسفي لعالقة األعمال ميثّل صورة إستغالل مفرط لوضعية تبعية  . 3
  إقتصادية وذلك من خالل فرض شروط جديدة جمحفة للتعاون كشرط اخلالص

  .من قانون املنافسة واألسعار )جديد( 29واإلمتناع عن البيع احملجر طبقا للفصل 
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  81162: عـدد القـضـية
  2009 سبتمبر 17: تاريـخ القـرار

 )تعهد تلقائي(: ألطرافا
  :ضد 

  شركات الطيران وكاالت األسفار

  .وكاالت األسفار :القطاع
خدمات إصدار وحجز تذاكر  إتفاقات خملّة باملنافسة حول :موضوع القضية

 .الطّريان
 إعتبار املمارسات اليت قام ا املدعى عليهم خملّة بقواعد املنافسـة  :مآل القضـية 

   .وتوجيه أمر إليهم بالكف عنها
وكاالت أسفار، تذاكر طريان، مسالك توزيع افتراضية،  :المصطلحات المفاتيح

  .معاليم خدمات امللف، عمولة، اتفاقات خملّة باملنافسة

:المـبـادئ 
1. للحفاظ على قطاع وكاالت األسفار املعتمدة من إتفاق  إبرامع أخضع املشر

التقينولتمكينه من حتقيق شيء من التقدممشاكل إقتصادية ومالية منتظرة 
بعدبالتجارةاملكلّفالوزيرمنترخيصعلىاحلصولإىل واجب، واإلقتصادي

قانونمن) جديد(6الفصلعمال بأحكاموذلك املنافسة رأي جملسأخذ
ويف غياب حصوله على هذا الترخيص، فإنّ هذا اإلتفاق  .واألسعاراملنافسة

من قانون املنافسة  5يندرج ضمن املمارسات املخلّة باملنافسة اليت حجرها الفصل 
. واألسعار



2009الكتاب األول 

311

مجلس 
المنافسة

إنّ جرمية اإلخالل بقواعد املنافسة تتحقّق إما بثبوت إبرام إحدى املؤسسات  .2
وسريها العادي، وإما بثبوت حصول آلتفاق يرمي إىل تعطيل آليات السوق 

التطبيق الفعلي لذلك اإلتفاق، وال يشترط لقيامها آقتران العمل القانوين باحلدث 
الواقعي، إالّ أنه ميكن للقاضي أخذ ذلك بعني اإلعتبار عند تقديره لدرجة العقوبة 

  .ونسبتها
  

  
  
  



2009الكتاب األول 

312

مجلس 
المنافسة

  81166: عـدد القـضـية
    2009 سبتمبر 17 :تاريـخ القـرار

  )OLIVA(أوليفا شركة: األطراف 
  :ضد

  السيد خالد بن يغالن و ديوان األراضي الدولية  ومن معهما 

.زيتون املائدة :القطاع
   .ممارسات إقصائية : موضوع القضية

  .رفض الدعوى أصال :مآل القضية
    .، أسعارزيتون، هيكل عمومي، إسناد بتة عمومية :المصطلحات المفاتيح

  :المـبـادئ 

ال تدخل النزاعات واخلالفات اليت تنشأ بني التجار نتيجة التعامل فيما بينهم  .1
عن طريق الشيكات والكمبياالت يف إختصاص جملس املنافسة وهي بالتايل من 

  .أنظار جهاز القضاء العديل
يف احلاالت الّيت يثبت فيها أنّ ما تأتيه ينحصر إختصاص جملس املنافسة  .2
ؤسسات اإلقتصادية من األعمال أو السلوك ينال من توازن السوق أو خيلّ امل

بسريها العادي حسب قاعديت العرض والطّلب، أما حاالت املنافسة غري النزيهة 
والّيت ال ترقى إىل مستوى التأثري على توازن السوق املرجعية بأكملها فال نظر 

  .وهفيها لس املنافسة بأي وجه من الوج
ال ميكن لكميات الزيتون موضوع النزاع حبكم حجمها أن تكون سببا يف  .3

التأثري على السري العادي للسوق ضرورة أنه للمدعية حلول عديدة ومصادر 
  .لتزود بنفس الكميةل اللجوء إليها أخرى يتسنى
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  81172 :عـدد القـضـية
  2009 سبتمبر 17 :تاريـخ القـرار

  شركة تونس لإلتصاالت : األطراف
:ضد 

  "تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت  

  .اإلتصاالت :                 القطاع
  .إبرام إتفاقية تتضمن إمتيازات إقصائية :      موضوع القضية

  .قبول التخلّي عن الدعوى :           مآل القضية
.عن الدعوى ، إجراءات يالقضية ، ختلّطرح إتصاالت، : المصطلحات المفاتيح

  
  :المـبـادئ 

ي عن الدعوى عنصران أساسيان ومها الوضوح خلّالت جيب أن يتوفّر يف .1
ال ميكن إستنتاجه ، فالتخلّيراحةوالص.
تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس الذي ميكنه مواصلة  .2

  .لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة النظر يف القضية مىت توفّرت
طاملا أنّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملّة  .3

وق املعنيخلّي عن باملنافسة بالسه جيوز القضاء بقبول مطلب التزاع فإنة بالن
  .الدعوى
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المنافسة

  91183 :عـدد القـضـية
  2009 سبتمبر 17 :تاريـخ القـرار

المركز المختص في تكوين المدربين في السياقة ورسكلة : ألطرافا
  السواق المهنيين 

:ضد 
الوكالة الفنية للنقل البري  

  .تعليم السياقة :القطاع
 .معادلة شهادات التكوين األجنبية  :موضوع القضية

   .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :مآل القضية
مرجع نظر ، جتاوز السلطة، مقررات إدارية ،صفة القيام: المصطلحات المفاتيح

    .جملس املنافسة

:المـبـادئ 
ال ينعقد اختصاص جملس املنافسة إالّ مىت كانت األعمال والتصرفات  .1

موضوع الدعوى تندرج ضمن األعمال اإلقتصادية املخلّة باملنافسة على معىن 
  من قانون املنافسة واألسعار 5الفصل 

تعترب املسائل املتعلّقة باملقررات اإلدارية أو مبنازعة اإلدارة فيما يصدر عنها  .2
مبناسبة قيامها بوظيفتها اإلدارية خارجة عن جمال إختصاص جملس املنافسة، 
وراجعة بالنظر إىل جهاز القضاء اإلداري الذي خيتص لوحده بالنظر يف مشروعية 

  .املقررات اإلدارية
رة النقل واملصاحل التابعة هلا للنصوص القانونية املنظّمة ملهنة احترام وزا .3

تدريب السواق مسألة تنتمي إىل فئة األعمال القانونية اليت خترج عن مرجع نظر 
  .جملس املنافسة
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المنافسة

  91184 :عـدد القـضـية
  2009 سبتمبر 17: تاريـخ القـرار

  المركّب السياحي سيدي سالم ببنزرت: األطراف
  :ضد

  الشركة التونسية للبنك

   :القطاع
من قبل بنك مبناسبة تطبيق القانون املتعلّق تصرف تعسفي  :موضوع القضية

  .املؤسسات التي متر بصعوبات إقتصاديةب
  .الدعوى لعدم اإلختصاص فضر :مآل القضية

 تصادية،اقمؤسسات متر بصعوبات  تصرف تعسفي، :المصطلحات المفاتيح
   .إختصاص

  

  :المـبـادئ 

  
  .م املسائل املتعلّقة باإلختصاص النظام العام ويتعين على الس إثارا تلقائيا .1

ترجع املسائل املتعلّقة بالنزاعات املتعلّقة باملؤسسات اليت متر بصعوبات  .2
إقتصادية بالنظر إىل اختصاص القضاء العديل وال ميكن أن تكون من أنظار جملس 
املنافسة الذّي خصه املشرع بالنظر يف النزاعات املتصلة باملمارسات املخلّة 

  .باملنافسة
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المنافسة

  61123 :عـدد القـضـية
  2009 أكتوبر 08: تاريـخ القـرار

  " تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت : ألطرافا
:ضد  

  شركة تونس لإلتصاالت 

  .اإلتصاالت :القطاع
 .اإلفراط يف استغالل وضعية هيمنة  :موضوع القضية

   .قبول مطلب ختلّي املدعية عن دعواها:مآل القضية
  اتصاالت، ختلّي عن الدعوى: المفاتيحالمصطلحات 

  :المـبـادئ 

إنّ املبادىء العامة لإلجراءات تقر أنّ التخلّي عن الدعوى جيب أن يتوفّر فيه  .1
  .عنصران أساسيان ومها الوضوح والصراحة وأنه ال ميكن إستنتاجه

مواصلة النظر تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس الذّي ميكنه  .2
.يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة
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المنافسة

  71143 :عـدد القـضـية
  2009 أكتوبر 08: تاريـخ القـرار

  " تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت :  ألطرافا
:ضد  

  شركة تونس لإلتصاالت 

  .اإلتصاالت :القطاع
 .اإلفراط يف استغالل وضعية هيمنة  :موضوع القضية

   .قبول مطلب ختلّي املدعية عن دعواها:مآل القضية
  .اتصاالت، ختلّي عن الدعوى: المصطلحات المفاتيح

  :المـبـادئ 

إنّ املبادىء العامة لإلجراءات تقر أنّ التخلّي عن الدعوى جيب أن يتوفّر فيه  .1
  .والصراحة وأنه ال ميكن إستنتاجهعنصران أساسيان ومها الوضوح 

تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس الذّي ميكنه مواصلة النظر  .2
.يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة
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مجلس 
المنافسة

  71144:  عـدد القـضـية
  2009أكتوبر 08: تاريـخ القـرار

  "تونيزيانا"أوراسكوم تونس لإلتصاالت شركة : األطراف
  :ضد

  شركة تونس لإلتصاالت 

  اإلتصاالت :         القطاع
  ممارسات إقصائية ختلّ بقواعد املنافسة   :موضوع القضية

  .قبول التخلّي عن الدعوى    :     مآل القضية
    .عن الدعوى، إجراءات يختلّ : المصطلحات المفاتيح

   

  : المـبـادئ

التخلّي عن القضية إجراء هدفه إيقاف إجراءات التقاضي أمام جملس املنافسة  .1
.بطلب من املدعي

تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس الذي ميكنه مواصلة النظر  .2
.يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة

امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملّة طاملا أنّ . 3
باملنافسة بالسوق املعنية بالنزاع فإنه جيوز القضاء بقبول مطلب التخلّي عن 

  .الدعوى
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المنافسة

  81164 :عـدد القـضـية
  2009 أكتوبر 08: تاريـخ القـرار

  وزير التجارة والصناعات التقليدية: األطراف 
  :ضد

  ومن معها "النقش الحديث"شركة 

صفقة عمومية تتعلّق مبعدات خاصة مبصاحل املترولوجيا القانونية وقمع  :القطاع
الغش.  

  . إتفاقات خملّة باملنافسة :موضوع القضية
   .أصال الدعوى رفض :مآل القضية

  .عن الدعوى  يطرح القضية ، إجراءات، ختل :المصطلحات المفاتيح

  
  :المـبـادئ 

إستقر فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار أنّ طلب العروض يف مادة  .1
الصفقات العمومية ميكن أن ميثّل بذاته سوقا يكون فيه كراس الشروط الطلب 

.وتكون فيه عطاءات املشاركني العرض
ثري على تتناىف قواعد املنافسة مع كلّ األعمال واملمارسات الّيت من شأا التأ .2

حسن سري السوق أو توازا العام مبا يف ذلك اإلتفاقات الضمنية أو الصرحية بني 
املشاركني يف الصفقات العمومية واليت من شأا أن حتد من املنافسة كالّلجوء إىل 
تقاسم مكونات الصفقة أو إىل تقدمي أمثان غري حقيقية أو التقدم بعروض تغطية 

.لصفقة املؤسسة أو املؤسسات الّيت اختارها املتحالفونحىت تفوز با
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مجلس 
المنافسة

أقر الس أنّ تقاسم الفصول على النحو الّذي سارت عليه اإلستشارة هو أمر  .3
منطقي بالنظر إىل أنّ موضوع اإلستشارة كان يتمثّل يف معدات يتم بيعها يف 

لإلستشارة تشارك حصرا  مسالك جتارية خمتلفة، وهو ما جيعل الشركات املتقدمة
.يف ميدان اختصاصها وتترك الفصول اليت ال تدخل يف جمال نشاطها

ركتني تقصي مجلة املؤشرات اليت تدلّ يقتضي اإلقرار بوجود تواطؤ بني ش .4
على وجود مثل ذلك اإلتفاق والتثبت من صحتها وتناسقها، مما يستوجب عدم 

الية والبحث يف خمتلف القرائن األخرى الدالّة اإلكتفاء مبؤشر تساوي العروض امل
.على وجود اإلتفاق أو الداحضة له

يتحمل املشتري العمومي مسؤولية تقلّص حجم املنافسة يف اإلستشارتني  .5
موضوع الدعوى وذلك بسبب حتديده آلجال قصرية للشركات اليت متّت 

.استشارا لتقدمي عروضها

ود إىل اتفاق سابق بني الشركتني وال يتعدى كونه جمرد ال يع تساوي العروض .6
حالة للتوازي يف السياسة التجارية ويف ضبط األسعار بني الشركتني اللّتني تقدمتا 

فرض شروط جمحفة إىل بعروض جدية وتنافسية مل دف إىل تعطيل املنافسة وال 
  .يضر باملال العامعلى املشتري العمومي مبا خيالف قانون املنافسة و
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مجلس 
المنافسة

  81167 :عـدد القـضـية
  2009 نوفمبر 12: تاريـخ القـرار

  "تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت : األطراف 
  :ضد            

  شركة تونس لإلتصاالت 

  .اإلتصاالت :القطاع
  .متييزيةممارسات : موضوع القضية

   .قبول التخلّي عن الدعوى :مآل القضية
  .عن الدعوى  يطرح القضية ، إجراءات، ختلإتصاالت،  :المصطلحات المفاتيح

  

  :المـبـادئ 

أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ املبادئ العامة لإلجراءات تربز أنّ التخلّي عن  .1
الدعوى جيب أن يتوفّر فيه عنصران أساسيان ومها الوضوح والصراحة وأنه ال 

.ميكن إستنتاجه
تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس الذّي ميكنه مواصلة النظر  .2

.يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة
طاملا أنّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملّة  .3

زاع فإنة بالنوق املعنيه جيوز القضاء بقبول مطلب التخلّي عن باملنافسة بالس
  .الدعوى
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المنافسة

  81169 :عـدد القـضـية
  2009 نوفمبر 12 :تاريـخ القـرار

  السيدة فونة سعاد اللّموشي حرم الصادق مرياح: ألطرافا
:ضد  

  شركة ليبيا أويل تونس فرع للمجمع ليبيا أويل

  .توزيع احملروقات :القطاع
 .عقد وكالة احلرةتطبيق بنود  :موضوع القضية

   .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص:مآل القضية
توزيع احملروقات، وكالة حرة، التزامات تعاقدية، عدم : المصطلحات المفاتيح

  .اختصاص

  :المـبـادئ 

تندرج الرتاعات اليت جتد هلا أصال يف خرق متعاقدين اللتزامام التعاقدية دون  .1
آليات السوق وسريها العادي يف نطاق اإلختصاص أن يكون لذلك تأثري على 
املوكول إىل حماكم احلق العام.  
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مجلس 
المنافسة

  91185 :عـدد القـضـية
  2009نوفمبر  12 :تاريـخ القـرار

الغرفة الوطنية النقابية لوكالء وأصحاب محطّات النفط،التابعة : األطراف
  لإلتحاد التونسي للصناعة والتجارة  

  احملروقات : القطاع
روط الذّي ينظّم العالقة التعاقدية بني كراس الش مراجعة طلب :موضوع القضية
  .فط والشركات النفطية املزودة لنوكالء حمطّات ا

  .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص :مآل القضية
  أعمال إدارية، إختصاص القاضي اإلداري كراس شروط، :المصطلحات المفاتيح

  .اإلختصاص القضائي للمجلسالس،إستشارة 
  

  :المـبـادئ 

  .املسائل املتعلّقة باإلختصاص م النظام العام ويتعين على الس إثارا تلقائيا .1
مراجعة كراس الشروط أو رفض القيام ا تدخل ضمن األعمال اإلدارية التي  .2

  .املتعلّقة اخيتص القاضي اإلداري وحده بالنظر يف النزاعات 
طلب إستشارة الس يكون مبقتضى إحالة بإسم احلكومة تقدم حصرا من  .3

من األمر  3قبل الوزير املكلّف بالتجارة وذلك وفق ما نصت عليه أحكام الفصل 
واملتعلّق بضبط إجراءات  2006فيفري  03املؤرخ يف  2006لسنة  370عدد 

  .نافسة حول مشاريع النصوص الترتيبيةوصيغ اإلستشارة الوجوبية لس امل
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المنافسة

  71133: عـدد القضية
  2009 ديسمبر 11: تاريخ القرار 

  " M&M SANTE"شركة م م الصحة : األطراف 
 ضد  

  " BLEDINA"شركة بالدينا 

  .املواد الغذائية اخلاصة بالرضيع :القطاع
   .قطع عالقة جتارية: موضوع القضية

  .التخلّي عن الدعوىقبول  :مآل القضية
  .عن الدعوى يطرح القضية ، إجراءات، ختل: المصطلحات المفاتيح

  
  :المبادئ 

أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ املبادئ العامة لإلجراءات تربز أنّ التخلّي عن  .1
الدعوى جيب أن يتوفّر فيه عنصران أساسيان ومها الوضوح والصراحة وأنه ال 

.إستنتاجهميكن 
تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس الذّي ميكنه مواصلة النظر  .2

.يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة
طاملا أنّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملّة  .3

بالنزاع فإنه جيوز القضاء بقبول مطلب التخلّي عن  باملنافسة بالسوق املعنية
  .الدعوى
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المنافسة

  71155 :عـدد القـضـية
  2009 ديسمبر 11 :تاريـخ القـرار

  وزير التجارة والصناعات التقليدية: األطراف 
  :ضد 

  شركة الصناعية للبلور المورق ومن معهاال 

  .بلّور السيارات :القطاع
  .حتديد األسعار إتفاق حول :موضوع القضية

   .قبول التخلّي عن الدعوى :مآل القضية
عن الدعوى،  ي، ختلّطرح القضية، بلّور السيارات :المصطلحات المفاتيح

  .إجراءات
  

  :المـبـادئ 

أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ املبادئ العامة لإلجراءات تربز أنّ التخلي عن   .1
عنصران أساسيان ومها الوضوح والصراحة وأنه ال الدعوى جيب أن يتوفّر فيه 

.ميكن إستنتاجه
تقدمي مطلب يف التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس الذي ميكنه مواصلة النظر  .2

.يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة
القطع بوجود ممارسات خملّة  طاملا أنّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد .3

باملنافسة بالسوق املعنية بالنزاع فإنه جيوز القضاء بقبول مطلب التخلّي عن 
  .الدعوى
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مجلس 
المنافسة

  71156 :عـدد القـضـية
  2009ديسمبر 11 :تاريـخ القـرار

  وزير التجارة و الصناعات التقليدية: األطراف
  :ضد
باألشعة التابعة لنقابة أطّباء الممارسة عمادة األطباء بتونس و شعبة التصوير 

  الحرة

  .خدمات التصوير باألشعة  :القطاع
  .إتفاق على حتديد أسعار خدمات التصوير باألشعة   :موضوع القضية

    .قبول ختلّي املدعي عن دعواه    :مآل القضية
  التخلّي عن الدعوى، إجراءات: المصطلحات المفاتيح

  
  :المـبـادئ 

التخلّي عن القضية إجراء هدفه إيقاف إجراءات التقاضي أمام جملس املنافسة  .1
.بطلب من املدعي

أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ طلب التخلّي عن الدعوى ال يقيد الس  .2
الذّي ميكنه مواصلة النظر يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود 

.افسةممارسات خملّة باملن
طاملا أنّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد ضلوع املدعى عليهما يف  .3

  .ممارسات خملّة باملنافسة فإنه جيوز القضاء بقبول مطلب التخلّي عن الدعوى
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  81176: عـدد القـضـية
  2009ديسمبر  11 :تاريـخ القـرار

"FAST"فاست:شركة األولى لخدمات الطّيران بتونس: األطراف
ضد:  

  SAT:شركة تونس لخدمات الطّيران

                       سوق اإلعانة اجلوية لشركات الطّريان العامة واخلاصة  :القطاع
  .األجنبية

 عرقلة نشاط املدعية من طرف شركة منافسة، إتفاقية حول :موضوع القضية
  .  تطبيق أسعار تفاضلية

اليت قامت ا املدعى عليها واملتداخلة          عتبار املمارسات إ :مآل القضية
    .وتسليط خطية مالية عنهاقواعد املنافسة واألمر بالكف خملّة ب

 الطائرات اخلاصة،تعريفات خدمات اإلعانة اجلوية، :المصطلحات المفاتيح
  .خمتلفةوحدة  الشروط العامة للبيع ،دعوى معارضة،، إتفاقيةمتييزية،تفاضلية و

  
  :المـبـادئ 

إستقر فقه قضاء جملس املنافسة على أنّ رفع الدعاوى أمامه جيعله يتعهد  .1
بالسوق موضوع القضية برمتها دون التقيد بالطّلبات واملطاعن واألسانيد 
واألسباب املثارة ودون اإلقتصار على األطراف الواردة أمساؤهم بالعريضة مبا جييز 

اءات التوجيهية واإلستقصائية املتبعة لديه، التوسع يف الدعوى له عمال باإلجر
وإعادة تكييف الوقائع واإلذن جبميع وسائل البحث الرامية إىل ضمان حسن سري 

  .السوق موضوع الدعوى
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إنّ جملس املنافسة هيئة قضائية خمتصة يف مسائل املنافسة وختضع قراراته  .2
احملكمة اإلدارية األمر الذي يتعين معه إعتباره هيكال قضائيا إستئنافيا وتعقيبيا إىل 

  .متخصصا منضويا ضمن جهاز القضاء اإلداري
ه ال فإنيف ظلّ سكوت النص اخلاص مبجلس املنافسة عن الدعوى املعارضة  .3 

 1972لسنة  40مناص من تطبيق اإلجراءات ذات الصلّة و الواردة بالقانون عدد 
واملتعلّق باحملكمة اإلدارية بوصفها النص العام الذّي  1972املؤرخ يف غرة جوان 

   .ينطبق يف هذه املادة على كلّ ما مل يرد بشأنه حكم بالنص اخلاص
إستقر  فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار التخفيضات التجارية ركيزة  .4

عتمدة من قبل الشركات التجارية لتنمية شرعية من ركائز السياسات التجارية امل
خدماا شريطة أن حتدد مسبقا معايري موضوعية لتحديد قيمتها وشروط 

  .تطبيقها
5.  ر ذلك  يعدة تربعريفات دون وضع شروط موضوعيإنّ منح صنفني من الت

  .إنتهاكا حلرية املنافسة و إقصاء لناشطني جدد من الدخول للسوق املعنية
إستقر فقه قضاء جملس املنافسة على أنّ األسعار مفرطة اإلخنفاض تتمثّل يف  .6

  .األسعار اليت تقلّ عن الكلفة احلقيقية للمنتوج أو اخلدمة
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  61124:  عـدد القـضـية
  2009 ديسمبر 31: تاريـخ القـرار

)تعهد تلقائي(:األطراف
  :ضد

  شركات توزيع المحروقات

.احملروقات عرب حمطّات اخلدماتتوزيع  :القطاع
  .إستغالل مفرط لوضعية تبعية إقتصادية :موضوع القضية

 عتبار املمارسات املدعى ا خملّة باملنافسة واألمر بالكف عنهاإ : مآل القضية
   .وتسليط خطية مالية

 سوق توزيع احملروقات عرب حمطّاتتعهد تلقائي، : المصطلحات المفاتيح
لوضعية التبعية  بنود جمحفة، سياسة تعاقدية تعكس اإلستغالل املفرط، اخلدمات

  ،  اإلقتصادية
  

  :المـبـادئ 

التضييقات العمودية كتلك املتعلّقة بشرط  تضمن عقود الوكالة احلرة مجلة من .1
التزود احلصري وشرط عدم املنافسة جتعل أصحاب حمطّات اخلدمات يف وضعية 

  .إقتصاديةتبعية 
2.  يف العالقات  األمور املتعارف عليها مناملايل مان تعترب البنود املتعلّقة بالض
 يف أي فترةمبطالبة الوكيل  لشركات البترولية أنّ اإلمكانية املخولة ل إالّتجارية، ال

مع ضرورة تقدمي الضمان املطلوب يف  من فترات تنفيذ العقد بضمانات أخرى



2009الكتاب األول 

330

مجلس 
المنافسة

ف يعد مظهرا من مظاهر تعس، دون حتديد أسباب هذا الطلبوقت معقول 
ركة يف عالقتها مع وكالء حمطات اخلدماتالش.  

يعكس اإلختالف على مستوى تطبيق الشرط املتعلّق بالضمان املايل بالنسـبة   .3
لكلّ الوكالء وجود معامالت متييزية بني املتعاقدين األمر الذّي يساهم يف وضـع  

ول إىل شبكة التوزيع كما ميكن أن يـؤدي إىل وجـود األطـراف    عراقيل للدخ
  .املنتمية إىل نفس شبكة التوزيع يف إطار غري متوازن

إنّ البند املتعلّق مبدة تفعيل شرط عدم املنافسة بعد إنتهاء العالقـة التعاقديـة    .4
ـ    دم يشكّل تكريسا للتعسف يف إستغالل وضعية التبعية اإلقتصـادية بإعتبـار ع

واليت ال تتجاوز سـتة  (تناسب هذه املدة مع مدة التعاقد األساسية املضمنة بالعقد 
كما أنّ أمهية هذا البند و تأثريه السليب علـى الوكيـل   )أشهر يف أغلب احلاالت

ومتّـت   اية العقد غري مرتبطة بإرادة املتعاقدتزداد خاصة يف صورة ما إذا كانت 
  .ردة للشركةمن خالل اإلرادة املنف

إنّ  فقه قضاء جملس املنافسة مستقر على إعتبار أنّ مرجع نظره القضائي قائم  .5
طاملا تعلّق األمر مبمارسات خملّة باملنافسة بقطع النظر عن نظام األسعار املنطبق يف 

املواد البترولية مسعرة القطاع إن كان حرا أو مؤطّرا، و هو ما جيعل القول بأنّ 
مما يكون معه القطاع برمته خارجا  وبالتايل غري خاضعة لقاعدة العرض والطلب

  .جمانبا للصواب عن أنظار جملس املنافسة
إنّ شرط عدم املنافسة وإن كان جائزا مىت كان الباعث عليه هو محاية  .6

الشركة املزودة من منافسة وكيلها هلا يف صورة فسخ العقد، إالّ أنه يصبح شرطا 
من قانون  5 الفصلمعيقا للوكيل من الدخول إىل السوق املعنية وفقا ملقتضيات 

املنافسة واألسعار يف صورة التوسع فيه من ناحية املدة و من ناحية األنشطة اليت 
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كان ميكن للوكيل مباشرا أصال دون حاجة للتعاقد بشأا مع الشركة 
  .كاملنتوجات الثانوية

ات البترولية تربير إفراطها يف إستغالل وضعية التبعية ال ميكن للشرك .7
اإلقتصادية اليت يوجد ا أصحاب حمطّات اخلدمات إزاءها بالرجوع إىل أحكام 

املصادقة عليه من الضابط حلقوق وإلتزامات الطرفني والذّي متّت   كراس الشروط
ت أحكام ذلك يف حال تعارض 2000جانفي من سنة  25قبل وزير الطاقّة يف 

  .من قانون املنافسة واألسعار 5الكراس مع مقتضيات الفصل 
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  71154 :عـدد القـضـية
  2009 ديسمبر 31 :تاريـخ القـرار

  وزير التجارة والصناعات التقليدية:  ألطرافا
  :ضد  

شركات ناشطة في مجال إنتاج وترويج حافظات الرضع

  .الوحيدإلستعمال ا ذات حافظات الرضعإنتاج وتوزيع  :القطاع
 .اتفاقات خملّة باملنافسة وممارسات تقييدية :موضوع القضية

إعتبار املمارسات اليت أتتها املؤسسات املدعى عليها خملّـة  :مآل القضية
   .باملنافسة وتوجيه أمر إليها بالكف عنها

ضمنية، سياسة سعرية، حفّاظات الرضع، اتفاقات : المصطلحات المفاتيح
  .ختفيظات جتارية، ممارسات تقييدية، احتكار ثنائي

  :المـبـادئ 

مما جيعل اإلتفاقات الضمنية ممارسات تعتمد بالضرورة على الكتمان واملراكنة  .1
إىل  إقامة احلجة عليها أمرا عسريا، وال ميكن إثباا يف أغلب احلاالت إال باللجوء

.شرات املتظافرة واملتكاملةمجلة من املؤ
إنّ إنتهاج سياسة سعرية موحدة تعتمد على إحكام تقارب نسب الزيادات  .2

ذلك أنّ  ال يكفي للتحكم يف سوق التوزيع باجلملة لتجار التفصيلوتزامنها 
التخفيضات التجارية ميكن ويف حال إختالفها أن تساهم يف خلق مناخ تنافسي 

.داخل هذه السوق
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خذة األطراف بناءا على تصرحيات بعض األطراف األخرى اال ميكن مؤ .3
املتدخلة يف السوق أو على أساس التصرحيات املدىل ا من قبل  األطراف 

يف غياب وسائل إثبات جدية تؤكّد ضلوع هذه  الشركات  املشاركة يف اإلتفاق
.خملّة باملنافسة يف إبرام إتفاق

4. جارية ميكن أن تشكّل التوق  مصدر خطرخفيضات التعلى املنافسة داخل الس
األمر الذي من  بصفة متييزية وغري موضوعية للناشطني داخلها املرجعية إذا منحت

شأنه أن يؤدي إىل إقصاء البعض من املتدخلني  ومتكني البعض اآلخر من 
درجة خطورة اإلستفادة من تدعيم حصته داخل السوق املرجعية، فضال عن أنّ  

املعنية هذا النوع من التخفيضات تتفاوت وفقا لدرجة املنافسة داخل السوق
.وتبعا ملكانة الشركة املاحنة هلا

جويلية  29املؤرخ يف  64نّ مبدأ احلرية الذي وضع أركانه القانون عدد إ. 5
األمر  يقترن بالضرورة بقاعدة إعتماد املنافسة احلرة لتحديد األسعار،  1991

ه أن يؤدي إىل دصالذي يستوجب التحتديد مصطنع لألسعاري لكلّ ما من شأن 
.تفاقكلجوء املتدخلني اإلقتصاديني إىل التفاهم واإل

إنّ مبدأ حرية املنافسة الذي يعترب من األسس اليت يقوم عليها إقتصاد السوق،  .6
واردها من خالل البحث يرمي أساسا إىل دفع املؤسسات إىل حتسني إستغالل م

عن تلبية أكرب نسبة من الطلب مع حتقيق جودة أرفع وأسعار أرفق وإختيارات 
.أرحب مبا يعود بالفائدة على املستهلك

إنّ إعتماد ختفيضات جتارية ال يشكل موضوع مؤاخذة إذ أقر فقه قضاء جملس  .7
كن إعتماد نسب املنافسة بأمهية التخفيضات التجارية يف تفعيل املنافسة، ل

ختفيضات متقاربة من قبل مؤسستني متنافستني  حتضيان مبكانة هامة يف السوق 
.هو الذي يشكل موضوع مؤاخذة



2009الكتاب األول 

334

مجلس 
المنافسة

لئن كان  من حق كلّ ناشط حتديد أسعاره حبرية سواء كان ذلك يف إجتاه الترفيع 
تقارب نسبة  أو التخفيض وفقا للتكاليف احملمولة عليه وهامش الربح احملدد إال أنّ

الزيادات املعتمدة وتزامنها يف التاريخ من قبل مؤسستني متنافستني يعد مؤشرا 
  .هاما على وجود إتفاق
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  81163 :عـدد القـضـية
  2009ديسمبر  31: تاريـخ القـرار

  ) تعهد تلقائي( :ألطرافا
  :ضد 

لإلتصاالتشركة تونس و "تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت 

  .اإلتصاالت :القطاع
 .استغالل مفرط ملركز هيمنة اقتصادية :  موضوع القضية

إعتبار املمارسات اليت أتتها الشركتان املدعى عليهما خملة باملنافسة  :مآل القضية
  .وتوجيه أمر إليهما بالكف عنها

 اتصاالت، مشغل شبكة، اختصاص حكمي، تنازع: المصطلحات المفاتيح
القوانني، املراسالت القصرية، مواد ترقيم، صانع احملتوى، وضعية احتكار، 

  .اتفاقات

:المـبـادئ 

حني ميارس جملس املنافسة اختصاصه املضبوط له بقانون املنافسة واألسعار ال . 1
ميد رقابته على واقع النشاط ضمن قطاعات اقتصادية كيفما اتفق وأيا كانت 

عن املؤسسات العاملة فيها، بل إنه يلتزم عند نظره يف تلك األفعال الصادرة 
التصرفات باحلد الذي تؤثّر من خالله على حرية املنافسة ومىت مل يثبت ذلك 

  .األثر فإنّ الس ال خيتص ا ويرجع أمرها إىل احملاكم واهليئات ذات النظر
املتعلّق باملنافسة  1991لية جوي 29املؤرخ يف  1991لسنة  64إنّ القانون عدد  .2

واألسعار حني قصر نظر جملس املنافسة يف املمارسات املخلّة باملنافسة يكون هو 
النص اخلاص احلري بالتطبيق يف مواجهة ما أسندته جملة اإلتصاالت إىل اهليئة 
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الوطنية لإلتصاالت من اختصاص عام بنظر الدعاوى الوارد تعدادها ضمن 
  .منها 74و 67و 63الفصول 

مستغلّ الشبكة العمومية للهاتف إنّ أي ممارسة تعسفية ميكن أن تنبع عن  .3
الرقمي اجلوال من شأا إذا ثبتت أن تشكّل إفراطا يف استغالل وضعية هيمنة 

أنّ نشاط إسداء من قانون املنافسة واألسعار ضرورة  5على معىن الفصل 
القصرية حيتاج بطبيعته إىل تدخل مشغلي خدمات اإلتصاالت عرب املراسالت 

  .الشبكات العمومية لتمرير تلك املراسالت
أركان اإلفرط يف استغالل مركز هيمنة اقتصادية ال تتحقّق فقط يف احلالة إنّ  .4

التي يتم فيها التأثري على ذات السوق التي حتتلّ فيها املؤسسة املدانة ذلك املركز، 
بع مؤسسة تتمتع مبركز مهيمن مىت تبين أنّ أثر أفعاهلا ينال من و إنما جيوز تت

  .توازن سوق مرجعية أخرى
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  91190: عـدد القضية
  2009 ديسمبر 31: تاريخ القرار 

  "CID"مكتب استشارات هندسة وتنمية : األطراف 
ضد  

  المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد

  .دراسات :القطاع
إقصاء من طلب عروض  :ةموضوع القضي.  

  .قبول التخلّي عن الدعوى :ةالقضيمآل 
  .طرح القضية ، إجراءات، ختلّ عن الدعوى  :المصطلحات المفاتيح

  
  : المبادئ

ي عن أنّ التخلّتربز العامة لإلجراءات أقر فقه قضاء جملس املنافسة أنّ املبادئ . 1
يتوفّر فيه عنصران أساسيان ومها الوضوح والصراحة وأنه ال الدعوى جيب أن 

  .ميكن إستنتاجه
ي عن الدعوى ال يقيد الس الذّي ميكنه مواصلة تقدمي مطلب يف التخلّ . 2

  .النظر يف القضية مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة
طاملا أنّ امللف على حالته ال يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملّة  .3

ة بالنوق املعنيه جيوز القضاءباملنافسة بالسبقبول مطلب التخلّي عن  زاع فإن
.الدعوى
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  82232: عـدد الرأي 
   2009فيفري  26: تاريخال

  
  .قادم املتصلة بالفواتري والوصوالت والشهائدآجال الت :  القطاع

  .اجلوانب القانونية املتصلة بتعزيز حقوق املستهلك :الموضوع
, آجال اإلحتفاظ بالفواتري, التقادم, مفهوم اإلستهالك: المصطلحات المفاتيح

إنقطاع آجال سقوط الدعوى، القاعدة العامة يف , سقوط الدعوى مبرور الزمن
.أجل التقادم، املستهلك الدائن، املستهلك املدين، آجال التقادمضبط 

  
  :المـبـادئ

  
  
  

إنّ مصطلح اإلستهالك ال يقتصر على األشياء اليت تنقضي مبجرد إستعماهلا .1
.. كاملواد الغذائية وإنما يشمل أيضا األشياء املستدمية كاملسكن والسيارة

اخلدمات اليت ميكن أن تكون مادية ويتجاوز هذه األشياء مجيعا ليشمل إسداء 
كاإلصالح والتنظيف أو مالية كالتأمني والقرض أو معنوية كاملعاجلة النفسية 

.واإلرشادات القانونية واخلدمات الترفيهية
تترتّل مسألة التقادم كآلية أقرها القانون املدين حلماية األطراف املتعاقدة بصفة .2

أن تكون وسيلة ناجعة بالنسبة للمستهلك حلماية عامة واليت من شأا 
.مصاحله وتفادي مطالبته بسداد ديون إنقضى أجلها
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إنّ اإلحتفاظ بالفواتري والوصوالت ووسائل اإلثبات األخرى يبقى قائما طاملا .3
.أنّ اإلمكانية للمطالبة باحلقوق املترتبة عن تلك الوثائق متواصلة يف الزمن

صوص تضبط آجال م بالتعدد واإلختالف ذلك أنّ عديد النتتسم آجال التقاد.4
بالنسبة لكلّ فرع من فروع القانون، كما أنّ آجال التقادم تتعدد  تقادم خاصة

داخل الفرع القانوين الواحد لكي تتماشى مع كلّ نوع من اإللتزامات 
.واملعامالت على حدة

5.ة يكون مطالبا باإلحتفاظ بالوثائق إنّ املتعامل مع الدولة واهلياكل العمومي
املثبتة للدين مبا يف ذلك الفواتري والشهائد والوصوالت وغريها طيلة املدة اليت 

ذلك الدين، كما يتعين على ذلك الشخص أن يتيحها له القانون قبل سقوط 
فترة أو القيام بأي يقوم باملطالبة مبا له على الدولة من ديون قبل إنقضاء تلك ال

.إجراء من شأنه أن يقطع سريان أجل التقادم
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  82234: عـدد الرأي 
  2009فيفري  26: تاريخال

  
.جتارة التوزيع :القطاع

   .آجال الدفع بني املهنيني :الموضوع
وسائل وشروط الدفع، حتديد األجل، أجل  ,آجال الدفع: المصطلحات المفاتيح

شروط جمحفة، التمديد يف آجال الدفع، اهلوامش دفع أقصى، أجل دفع مرجعي،
  . اخللفية، أجال قصوى إجبارية، تاريخ إنطالق سريان األجل

  :المـبـادئ 
  
  

بصفة عامة بأنها املدة الفاصلة بني تاريخ تسلّم البضاعة أو  آجال الدفعتعرف .1
، ويقترن عادة مفهوم آجال املنتوج أو إجناز اخلدمة وتاريخ استحقاق الثّمن

.الدفع بعملية البيع
  
إنّ حلول أجل الدفع ال يعين اقترانه بعملية الدفع ذاا ضرورة أنّ تاريخ هذه .2

قا لتاريخ استحقاق الثّمن، وتكون عندها املدة العملية ميكن أن يكون الح
.فعأخري يف الدالتالفاصلة بني عملية الدفع واستحقاق الثّمن من قبيل 

3.سة اقتصادية وفقـا  يعترب أجل الدده كلّ مؤسفع  شرطا من شروط البيع حتد
وكشرط من شروط البيع فإنّ آجال الدفع جيب . جلملة من املعايري املوضوعية

تراعي متطلّبات الشفافية اليت كرسها املشرع عندما ألزم املهنيني بتحديـد  أن 
ي إىل متييز بني خمتلف احلرفاءسياسة جتارية واضحة ال تؤد.
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4.فع تأثريا مباشرا على القدرة التسة ذلك أنّ حسـن  إنّ آلجال الدنافسية للمؤس
من عوامل تعزيـز   استغالل آجال الدفع يعد من باب التصرف احملكم وعامال

القدرة التنافسية بتمكينها من تفادي التقليص من السـيولة اجلاريـة للـدفع    
باحلاضر واستغالل تلك املوارد الستثمارها وجين العائدات املالية املتأتية منـها  

قتـراض ملـدة قصـرية لتمويـل     ومن تفادي املصاريف املالية املنجرة عن اإل
.املشتريات باحلاضر

 دم التوازن التجاري بني املساحات التجارية الكـربى واملـزودين إىل  أدى ع.5
خضاع إلإفراط يف استغالل هذه العالقة من طرف املساحات التجارية وضعية 

للقبول بشروط جمحفة كاستبدال شروط البيع بالشروط املفروضة من  يناملزود
ملزود مبوافقته على طرف املساحة الكربى أو كاشتراط شراء املنتوجات لدى ا

منحها امتيازات ال تربرها نوعية وموضوع اخلدمات التجارية املقدمة واملتمثّلة 
خاصة يف التمديد يف آجال الدفع ويف إسناد نسب ختفيض هامة أو يف إفـراد  

.تلك املساحات مبنتوجات خاصة مما يؤدي إىل التمييز بني املوزعني
ع بني املهنيني ال ميس من املنافسة يف السوق بل يدعمها إنّ تقنني آجال الدف.6

ويكرس إىل جانب ذلك شفافية املعامالت وميكّن من تفادي املمارسات 
.التعسفية لبعض األطراف اإلقتصادية املهيمنة على قطاع التوزيع

إنّ حتديد سقف أقصى ألجل دفع إجباري مسألة واردة باعتبار ما أقره جملس .7
نافسة سواء ضمن فقه قضائه أو يف بعض اآلراء اإلستشارية من أنّ هذا امل
ال أمام املنافسة بني خمتلف األطراف يف حدود ذلك التحديد ال ينفي فسح ا

فع من شأنه أن يكون كما أقف من جهة السنّ حتديد آجال قصوى للد
را لطلب التعويض من جهة ثانيةأساسا إلثبات اإلجحاف ومرب.

إنّ حتديد آجال قصوى مرجعية ولئن كان يراعي مفهوم حرية املعامالت .8
التجارية إالّ أنه ال ميكّن من بلوغ األهداف املرجوة واملتمثّلة يف ضمان توازن 
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العالقات بني املنتجني واملوزعني، ذلك أنّ التأثري املباشر لبعض املوزعني من 
 .شأنه أن يطيل آجال الدفع

حتديد أجل أقصى ألجل الدفع بعني اإلعتبار خصوصيات كل جيب أن يأخذ .9
قطاع طاملا أنه باختالف املنتوجات خيتلف معدل املدة الفاصلة بني اقتناء املنتج 

.وتاريخ حتقيقه نقديا أو بوسيلة يسهل حتويلها إىل نقد
ال ميكن أن يكون حتديد أجل دفع أقصى موضوع اتفاق معد من طرف .10

يكل مشرف على مهنة ما أو قطاع ما ضرورة أنّ اتفاقا من هذا النوع ه
يشكّل ممارسة خملّة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة 

.واألسعار
إنّ مبدأ ضبط آجال الدفع ميكن إقراره تشريعيا مبقتضى القانون مع .11

هذه الطريقة من مرونة اإلحالة إىل نص ترتييب لضبط اآلجال، ملا تتميز به 
.إجرائية من حيث التعامل مع التطورات والوضعيات املستجدة
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  92240: عدد الرأي
2009 فيفري 26: تاريخال

  
  النقل: القطاع

روط اس الشمشروع قرار لوزير النقل يتعلق بتنقيح وتعويض كر: الموضوع
  العرباتاملتعلّق باستغالل مؤسسات تعليم سياقة 

التعليم والتدريب يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على : المصطلحات المفاتيح
  .الطّرقات، كفاءة مهنية، رخص السياقة

  
  :المبادئ

  
ال جيب أن يؤثّر الشكل القانوين ملتعاطي النشاط على مجلة احلقوق .1

املساواة يف والواجبات وجيب أن يراعى يف تقنني أي نشاط اقتصادي مبدأ 
  .احلقوق واألعباء

يرقى مبدأ حرية الصناعة والتجارة إىل مرتلة ال ميكن أن تنال منها السلطة .2
الترتيبية العامة إالّ بناء على نص تشريعي سابق يضبط أوجه مباشرة تلك 
احلرية وحدود تنظيمها حبيث أنّ السلطة الترتيبية العامة ال متلك أن تبادر 

اء نظام حيد من ممارسة األنشطة االقتصادية يف غياب نص تشريعي يقر بإنش
مبدأ التنظيم ويضبط حدوده كما ال متلك حق إقرار حرية نشاط اقتصادي 

.عندما يتعارض ذلك مع القانون
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  92241: عدد الرأي
2009 أفريل 2: تاريخال

  
  .النقل: القطاع

ني واألشخاص بتعاطي األشخاص الطبيعيروط املتعلّق اس الشكر: الموضوع
  املعنويني لنشاط مؤسسة لكراء السيارات

  .ارات، بطاقة استغالل، عقد كراءمؤسسة كراء السي: المصطلحات المفاتيح
   

  
  :دأالمب

  
يعد فرض شروط مشطّة وصعبة التنفيذ ال تربرها طبيعة النشاط من زاوية .1

وهو ما من الدخول إىل السوق  أنواع احلدقانون املنافسة واألسعار نوعا من 
 عينذلك مثال اشتراط مستوى علمي م من ةاملنافسة احلر من شأنه أن يعرقل

دون مربر مقنع أو اشتراط جتربة مهنية طويلة نسبيا أو اشتراط امتالك أو كراء 
.  ة الثّمنضوباه عديدةوسائل عمل أو جتهيزات 
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  92244: عدد الرأي
2009 أفريل 02: تاريخال

  
  

  .نف األولإستغالل املقاهي من الص: القطاع
  .الشروط املتعلّق بإستغالل املقاهي من الصنف األولكراس : الموضوع

أصناف املقاهي، املقاهي من الصنف األول، تسعرية : المصطلحات المفاتيح
  .إدارية، تعريفات إستثنائية

  
  
  :دأالمب

  
املنافسة أن يتم تطبيق نفس الشروط املوضوعية على كافّة تفرض مبادئ .1

الناشطني يف القطاع لضمان الشفافية واملساواة وعدم إثقال كاهل متدخل 
  .معين بالسوق دون آخر
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  92245: عدد الرأي
2009 أفريل 02: تاريخال

  
  

  .جتارة املواد اإلعالمية: القطاع
  .املتعلّق بالتجارة يف املواد اإلعالميةكراس الشروط : الموضوع

املواد اإلعالمية، التجهيزات واملعدات اإلعالمية، منافسة : المصطلحات المفاتيح
  .غري نزيهة، البيع باخلسارة

  
  :المبادئ

  
يعترب تضمن كراس الشروط أحكاما تتعلّق باهلياكل املعنية مبراقبة تطبيقه وبرفع .1

ا من شأنه املسامهة يف ضمان املخالفات وبدوريا وهامة املراقبة أمرا ضروري
.تطبيق مقتضيات كراس الشروط ويف توفّر آلية ملتابعة تطور القطاع

يفرز عدم إيالء جانب تدعيم عمليات املتابعة واملراقبة األمهّية الالّزمة وجود .2
ون اإلمتثال إىل نسبة هامة من الناشطني يف السوق يقومون مبمارسة النشاط د

واجب التصريح وإمضاء كراس الشروط، وبالتايل وجود متدخلني ال 
يستجيبون إىل مقتضيات ممارسة املهنة، وهو ما يفرز منافسة غري شريفة بني 

  .خمتلف املتدخلني
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  92246: عدد الرأي
2009 أفريل 16: تاريخال

  
  .السياحة: القطاع

بضبط شروط احلصول على ترخيص ممارسة مشروع أمر يتعلّق : الموضوع
  .نشاط اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت

  .اإليواء السياحي بنظام إقتسام الوقت، حق اإلنتفاع: المصطلحات المفاتيح
  

  
  :دأالمب

  
يتعين يف صورة حتديد شروط معينة صلب كراس الشروط املنظّم ملمارسة .1

األسس القانونية اليت خيضع هلا ممارس النشاط نشاط ما، أن يتم التنصيص على 
بصفة متكّنه من معرفة إلتزاماته وحقوقه ذلك أنّ حجب اإلطار التشريعي 
والترتييب عن املتعاملني مع اإلدارة يؤدي إىل تقليص تفعيل املنافسة بإستبعاد 

ة والترتيبيصوص التشريعيراية الكافية بالنافذةكلّ من ال تتوفّر فيه الدة الن.  
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  82229: عـدد الرأي 
  2009أفريل  23: التاريخ

  
  اخلدمات يف قطاع احملروقات :القطاع

  .مشروع إتفاقية تركيز :موضوعال
، سوق اخلدمات املسداة لشركات مراحل عملية التركيز  :المصطلحات المفاتيح 

تركيز عاملية، التنقيب عن احملروقات، خدمات متكاملة، مراحل التنقيب، عمليات 
  .إندماج عمودي، حواجز عند الدخول

  
  :المبادئ 

  
أنشطة عندما تكون ندماج العمودي تعترب عملية التركيز من أنواع اإل.1

الشركات املعنية بعملية التركيز أنشطة متكاملة وغري تنافسية أي غري قابلة 
  . لإلستبدال فيما بينها

ال يفرق املشرع التونسي يف إطار تعريفه ملفهوم التركيز اإلقتصادي بني .2
وبني ما إذا كانت هذه املؤسسات متواجدة املؤسسات الوطنية واألجنبية 

داخل أو خارج السوق الوطنية بل اعتمد يف تقديره ملدى خضوع عملية 
على هذه العملية التركيز لرقابة الوزير املكلّف بالتجارة على مدى تأثري 

.التوازن العام للسوق الوطنية
 ، مقارنة بعمليات اإلندماج األفقي،ندماج العموديال تشكّل عمليات اإل.3

إشكاليات هامة من منظور املنافسة باعتبار أنها شركات تعمل يف أسواق 
آثار  منندماج ميكن أن يكون هلذا اإل جيب التثبت مما مرجعية خمتلفة إالّ أنه

ة عربسلبيوق من ممارسات متييزية املنافسة يف الساألسعار أو من  ة على وضعي
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إذ من شأن أي تعامل حصري بني املؤسسات املندجمة أن  ممارسات تضييقية
ينجر عنه إغالق السوق اخللفية والسوق األمامية وذلك عندما ال يتوفّر 

اق بديل للتزود أو للتزويد للشركات املنافسة على مستوى هذه األسو
وحتدث هذه الوضعية عند وجود أحد املؤسسات . باملنتوج أو اخلدمة املعينة

املندجمة يف وضعية احتكار سواء كان ذلك على مستوى السوق اخللفية أو 
.السوق األمامية
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  82235: عـدد الرأي 
   2009ماي  14: تاريخال

.التأمني :القطاع
   املنافسة يف قطاع التأمني :الموضوع

حتديد  ,وسطاء التأمني, عقد تأمني ,شركة التأمني: المصطلحات المفاتيح
مبدأ تأطري أسعار التأمينات اإلجبارية، شروط دنيا مرجعية، , تعريفات التأمينات

 .إندماج مؤسسات التأمني، حصانة قانونية
  :المـبـادئ 

تربز فقط من خالل اختالف األشكال القانونية اليت  إنّ تنافسية قطاع التأمني.1
شركات خفية اإلسم أو ذات صبغة  :ميكن أن تكون عليها مؤسسات التأمني

املسالك والشبكات : وعرب طرق التوزيع ق تعاون فالحياديصنتعاونية أو 
 يظلّ يف حني. العادية للتوزيع، البيع عن طريق البنوك أو الربيد، البيع املباشر

 املتعلّقة تفاقاتاإل على وافقةاملوطلب حتديد تعريفات التأمينات اإلجبارية 
اليت تتولّى إبرامها املؤسسات  التعريفة أو الشروط العامة لعقود التأمنيب

.خاضعة إىل تأطري قانوين املذكورة فيما بينها أو يف إطار مجعيتها املهنية
غري مؤهلة بصفة » اهليئة العامة للتأمني«نّ املصاحل املختصة بوزارة املالية وإ.2

يتسنى حتى صرحية للقيام بفحص معمق لعمليات اندماج مؤسسات التأمني 
تقييم مدى انعكاسها على التوازن العام لسوق التأمني وعند  هلا من خالله

عويض عن غياب املنافسة جزئيا أو كلّيا قتراح التدابري الضرورية للتإقتضاء اإل
ال يغين عن التأمني  ملؤسساتسند الترخيص الذي ينّ وتبعا لذلك فإ .بسببها

ستشارة جملس إضرورة احلصول على ترخيص الوزير املكلّف بالتجارة بعد 
.املنافسة
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  92243: عدد الرأي
2009 ماي 14: تاريخال

  

  املترولوجيا: القطاع
روط املتعلّق مبمارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف كراس الش: الموضوع

  .معينة من أدوات القيس اخلاضعة للرقابة املترولوجية القانونية
  .املترولوجيا ، أدوات القيس، الرقابة امليترولوجية القانونية: المصطلحات المفاتيح

  
  

  :المبادئ
  

املنافسة أن يكون كراس الشروط تقتضي املنهجية املتبعة من قبل جملس .1
متضمنا لكلّ اإللتزامات احملمولة على املؤسسة اإلقتصادية بصفة جتعلها على 

  .علم تام بكلّ اإللتزامات احملمولة على عاتقها

ميثّل كراس الشروط اإلطار األمثل لتفصيل اإللتزامات وإعطاء البعد التطبيقي .2
ني بتطبيقه والترتيبية ذات العالقة مبوضوعه، وجعل املعنيللمقتضيات التشريعية 

ليست ألغلبهم الدراية  هم، خاصة وأنّ التجربة أثبتت أنهعلى بينة من أمر
  .الكافية جبميع املقتضيات التشريعية والترتيبية املتعلّقة باألنشطة التي ميارسوا
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  92249و 92248: عدد الرأي
2009 ماي 14: تاريخال

  
  .ستهالكجتميع احلبوب واإل: القطاع

مشروع أمر يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط جتميع احلبوب ومشروع قرار : الموضوع
ة يتعلق باملصادقة على كرلوزير الفالحة واملوارد املائيروط املتعلّق بتنظيم اس الش

  .ممارسة نشاط جتميع احلبوب
، جتميع وخزن احلبوب، عند اإلنتاجإنتاج احلبوب، أسعار : المصطلحات المفاتيح

  .جممع خاص
  

  :المبادئ
  

شكل  ة يفستثمار يف نشاط هو حكر لذات عمومينّ فتح اال للخواص لإلإ.1
باعتبارها من قبيل البنية التحتية هلا اجعة ات الرملعدا مناولة مع إمكانية إستغالل

لني اخلواص ومنحهم فرصا متكافئة بني املتدخب تفعيل املنافسة يوجاألساسية 
  .االستغالهل

2.ن التعامل مع عروض املستثمرين اخلواص مبا هو الزم من املساواة يتعي
ذه الض ةة علما وأنّ عدم عمل الذّات العموميوابط يفتح احلق والشفافي

ة ملألطراف اليت رفضت عروضها للتة املختصن قاضي أمام اجلهات القضائي
شتراطات نازل أو إدراج اإلأجل عدم احترام مبدإ املنافسة وهو حق ال يقبل الت

.اليت حتد منه
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 امظهر ،ةكان حكرا على ذات عمومي ،تشريك اخلواص يف نشاط لئن كان.3
أنّ حتديد  إالّ ،من مظاهر تراجع الدولة عن التدخل يف األنشطة التنافسية

بيعة التنافسية هلذه ه أن حيد من الطّل عامال من شأنمعلوم اخلدمات يشكّ
.يهاستثمار فأن ال حيفّز اخلواص على اإلاألنشطة و

4.سته إىل الغري ذلك أنّ  ال ميكن سنة متنع املالك من إحالة مؤسأحكام ترتيبي
حق امللكية ال ميكن احلد منه سواء تعلّق الشأن بالبيع أو بالتصرف إالّ مبقتضى 

ال ميكن حرمان الورثة من حق أقره التشريع صراحة  كما ،نص تشريعي
.ة األحوال الشخصيةضمن جملّ

5.يتعين يف صورة حتديد شروط معينة التة اليت نصيص على األسس القانوني
نه من معرفة التزاماته وحقوقه ذلك أنّ شاط بصفة متكّخيضع هلا ممارس الن

رتييب عن املتعاحجب اإلطار التشريعي والتي إىل تقليص ملني مع اإلدارة يؤد
صوص راية الكافية بالنر فيه الدتفعيل املنافسة باستبعاد كل من ال تتوفّ

التشريعية والتة النافذةرتيبي.

.حتتلّ العقود اإلدارية النموذجية مرتلة املقررات اإلدارية الترتيبية.6

 غة الترتيبية ال سيما العقود اإلدارية بات ذات الصتفاقيجيدر عرض اإل. 7
النموذجية على أنظار جملس املنافسة إلبداء النظر فيها الحتمال انطوائها على 

  . أحكام ذات تأثري على املنافسة



2009الكتاب األول 

354

مجلس 
المنافسة

82233: أي عـدد الر  
   2009ماي  21: تاريخال

  
  املدخالت الفالحية :القطاع

  وضع املنافسة يف سوق األعالف :الموضوع
أنواع األعالف، إنتاج العلف، توزيع , سوق األعالف :المصطلحات المفاتيح

األعالف، أسعار األعالف، األعالف املركّبة، اإلتجار يف األعالف، توريد 
  .  األعالف، التجارة املوازية يف سوق األعالف

  
  

  : المـبـادئ
  
  

اللّجوء إىل حلول جذرية  األعالف البسيطة وقس داخليقتضي تفعيل املنافسة .1
صة للزفع يف املساحات املخصة على الرة ترتكز خاصة وخاصراعات العلفي

منها املساحات السقوية للحد من اإلنعكاسات املناخية على اإلنتاج وحتسني 
ولة يف وتراجع تدخل الد ظروف خزن األعالف وتثمني الفواضل الزراعية

  .ألعالف البسيطةاألنشطة املتعلّقة بسوق ا

تشكو سوق توزيع األعالف املركّبة من وجود دخالء على القطاع يقومون .2
اس بتصنيع وتوزيع األعالف دون اخلضوع للشروط املضبوطة مبقتضى كر

ة على جودة املنتوج وعلى الشروط املؤطّر للقطاع وهو ما ينعكس بصفة سلبي
شأا مزامحة املنتوجات املصنعة املنافسة من خالل تطبيق أسعار منخفضة من 

ةوفقا للشروط الفني.  
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  82237: عـدد الرأي
  2009ماي  21: تاريخال

  
 .املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي :القطاع

  .وضعية املنافسة يف قطاع املبيدات ذات اإلستعمال الفالحي :الموضوع
هيمنة، حواجز عند  تعريف املبيدات،, املدخالت الفالحية :المصطلحات المفاتيح

.الدخول إل السوق
  

  دأالمـبـ
  
  

رغم حترير نشاط إنتاج املبيدات ذات الغياب الكلّي لإلنتاج الوطين، ساهم  .1
بأسواق اإلنتاج  مرتبطة كلّيااإلستعمال الفالحي، يف جعل السوق الوطنية 

اخلارجية سواء كان ذلك من حيث نوعية املنتوجات املسوقة أو من حيث 
.مستوى األسعار
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  92256: عدد الرأي
  2009جوان  11: تاريخال

  
  

  املهن البحرية :القطاع
   .مهنة املرشد البحريمبمارسة  اخلاصكراس الشروط  :الموضوع

املرشد البحري، اإلرشاد اإلجباري للسفن،  ديوان  :المصطلحات المفاتيح
  .البحرية التجارية واملوانئ، لزمة، شرط جمحف

  
  : دأالمب

  
املبادئ العامة اليت تسوس مادة اللّزمات تكفل يف حال احترامها تفعيل املنافسة .1

بني املتدخلني، وذلك من خالل ما تقوم عليه من إخضاع اإلدارة املاحنة للّزمة 
لواجب القيام بالدعوة العامة للمنافسة ودعوا إىل وجوب التحـري عنـد   

كتفاء مبا هو انات املالية والفنية واإلإدراج شروط املشاركة يف العروض والضم
الزم لغرض حسن تسيري املرفق العام ودون استحداث حواجز عند الـدخول  

لك واجـب التفعيـل الـدوري    ويضاف إىل ذ. إىل السوق الّيت متثّلها اللّزمة
للمنافسة من خالل اعتماد عقود لزمة لفترات معقولة وتقسيم األنشطة املراد 

إىل حصص كي ال يؤول األمر إىل استئثار مؤس فويت فيها إىل اخلواصسة الت
وحيدة أو عدد قليل من املؤسسات بالقطاع املـراد تشـريك اخلـواص يف    

. استغالله
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92271: أي عـدد الر  
   2009جوان  11: تاريخال

  
.التجارة واخلدمات املتصلة ا :القطاع

   .تفاوت ساعات فتح احملالّت التجارية والعمل يوم الراحة األسبوعية :الموضوع
العمل يوم الراحة  ,مواقيت فتح وغلق احملالت التجارية :المصطلحات المفاتيح

  .األسبوعية
  

  :المـبـادئ 
  
  
  

 راتتغيامل مبجاراة مطالبة جاريتال القطاع على املشرفة السلطاتإنّ .1
 املمارسات لواقع تصورها مراجعة خالل من ةلوكيوالس ةوالتجاري ةقتصادياإل
 بنيوهو ما يقتضي منها أن تسعى باستمرار ملراجعة نقطة التوازن  ةريجاتال

 وترك ناحية من ةالقانوني األطر سن عرباملمارسات التجارية  لتنظيم التدخل
.أخرى ناحية من لقائيتال عديلتوال السوق آلليات األمر

 اخلدماتإىل جانب حمالّت  ةالتجاري تاحملالّ يهم العمل ساعات حتديد نّإ.2
ال تاحملالّ مبا يف ذلك رفيهوالتتةجاري اإل املواد ببيع ةاخلاصةستهالكي ةوالغذائي 

 ةضروري تبقى اليت شاطاتنال وكلّ واملطاعم واملخابز سياراتال وتصليح
حتديد مواقيت فتح وغلق احملالّت  مسألةتتميز كما  .يللّوال هارنال طوال

ا نقطة التقاء جلملة جاريةالتات من بكواإل اإلشكاليواإل ةقتصاديةجتماعي 
ةوالقانوني ةواألمني.
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 Plages(فضاءات ترفيه مشتركة إنّ تدخل السلط العمومية الستحداث .3

communes de loisirs (  ذا وميكن القبول به على ما فيه من تسلّطيكون حمب
.على مبدإ احلق يف العمل وعلى مبدإ حرية الصناعة والتجارة

ميثّل وضع قيود على توقيت فتح وإغالق احملالّت التجارية سواء فيما يتعلّق .4
ام األسبوع أو بأية إخالال مببسائر أياحة األسبوعيإبدام الر ة الصناعة حري

ة العملجارة والتيف  ومساسا حبري جاري تتمشاط التطاملا كانت ممارسة الن
إطار القانون وخاصة ما خيوله قانون الشغل يف خصوص وجوب إسناد يوم 

.راحة أسبوعية لألجراء

 جاريةتال احملالّت وإغالق فتح مواقيت لتحديد اإلدارة عرب ولةالد تدخلإنّ  .5
ال يعدات يف تدخخصوصي ته وخرقا اجرالتباع يف حلريال إتال ياسةسةتجاري 
) املستهلك( احلريف يكون ملعادلة ومراعاةً مصاحله وفق لنفسه حيددها اليت

.األساسي مركزها

 أنّ طاملا الوطين املستوى على تطبيقه يتم توقيت نظام وضع حال بأي ميكن ال.6
 الذي اجلغرايف بانتصاا شديدا ارتباطا ترتبط تنوعها حبكم التجارية األنشطة
.جاريةتال تلمحالّل وغلق فتح مواقيت يفرض
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  92263: عدد الرأي
  2009جويلية  23: تاريخال

  
  

  .مهنة النقيب العقاري احملترف :القطاع
   .مبمارسة مهنة نقيب عقاري اخلاصكراس الشروط  :الموضوع

نقيب عقاري حمترف، نظام اإلشتراك يف امللكية، وكيل  :المصطلحات المفاتيح
  .عقاري، نقابة املالكني، تأمني املسؤولية املدنية

  
  : المبادئ

  
يعترب إحداث واجب تأمني املسؤولية املدنية من قبيل اإللتزامات اليت ال ميكن .1

من  34إحداثها مبقتضى نصوص ترتيبية باعتبار أنها تدخل حسب الفصل 
. الدستور يف ميدان القانون

من شأن التخفيض يف قيمة الضمان البنكي املطلوب توفريه من قبل النقيب .2
ية األضرار الّيت تلحق العمارات نتيجة أي فعل غري العقاري احملترف لتغط

مشمول بعقد تأمني املسؤولية املدنية، أن يقلّل من حواجز الدخول إىل هذه 
النقيب العقاري احملترف ويف  السوق ويشجع عديد الباعثني على امتهان نشاط

ذلك أنّ زيادة عدد العارضني بالسوق  من  ،ذلك انعكاس إجيايب على املنافسة
شأنه أن ينعكس اجيابيا على مدى جودة اخلدمات املقدمة من طرف ممارسي 

.هذا النشاط وكذلك على األسعار املعروضة مقابل تلك اخلدمات
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  92264: عدد الرأي
2009جويلية  23: تاريخال

  
  .النقل الصحي: القطاع

ي ومدى مالءمتها لقواعد املنافسة نشاط النقل الصحشروط ممارسة : الموضوع
  .وتسهيل النفاذ إىل السوق

  .ية متنقّلةستعجايل، مصاحل طبإقل الصحي، طب الن: المصطلحات المفاتيح
  
   

  :المبادئ
  
من  معينة على نشاط خاضع إىل كراس شروط هو شكلإنّ فرض إجراءات .1

 .من مقومات نظام التراخيص اإلداريةهو أيضا و عليهأشكال الرقابة السابقة 
نظام كراس الشروط الذي يرمي بصفة عامة إىل تنظيم مباشرة ذلك أنّ 

زمة والوسائل الضرورية قتصادية من خالل ضبط املقتضيات الالّاألنشطة اإل
.قابة الالّحقةالر إالتصريح بالنشاط وتكريس مبد إيرتكز باألساس على مبد

استثناء نشاط معين من نظام حرية األسعار رغم أنّ واقع السوق يدلّ على  إنّ.2
  .    املنافسة إكون هذا القطاع تنافسي يتسبب يف املس مببد
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  92266: عدد الرأي
  2009جويلية  23: تاريخال

  
  

  .املهن شبه الطبية :القطاع
   .نظّارايتكراس الشروط املتعلّق باملمارسة احلرة ملهنة  :الموضوع

نظّارايت، النظّاراتيون املبصرون، الشركات ذات : المصطلحات المفاتيح
  .اإلستغالل املشترك

  
  :دأالمب

  
نصيص على األسس القانونية اليت معينة التعقوبات يتعين يف صورة حتديد .1

ذلك أنّ هذه العقوبات، من معرفة  ممارس النشاط ضع هلا بصفة متكّنخت
تقليص حجب اإلطار التشريعي والترتييب عن املتعاملني مع اإلدارة يؤدي إىل 

كلّ من ال تتوفّر فيه الدراية الكافية بالنصوص ستبعادبإ تفعيل املنافسة
التة والتافذةشريعية النرتيبي.  
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  92273: عدد الرأي
2009جويلية  23: تاريخال

  
  الصفقات العمومية: القطاع

املؤرخ  2002لسنة  3158مشروع أمريتعلّق بتنقيح وإمتام األمر عدد : الموضوع
  واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2002ديسمرب  17يف 

  صفقات عمومية ، حتكّم يف اآلجال، إفراق:  المصطلحات المفاتيح
  

  :المبادئ
  

املنافسة يف الصفقات العمومية ضمانة حلسن التصرف يف ميثّل مبدأ اعتماد .1
راء العمومي، وقد األموال العموميرورة إدراج ة وحتقيق جناعة الشاقتضت الض

واليت من شأا أن متكّن املشتري العمومي من  إبعض االستثناءات هلذا املبد
ة دون التقيفقات العموميمهما كان  د بوجوب إجراء طلب عروضإبرام الص

مبلغ الصفقة وذلك بعقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موسعة أو عن طريق 
.التفاوض املباشر

استقر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار طلب العروض يف مادة الصفقات .2
كراس الشروط الطّلب وتكون فيه عطاءات  فيه العمومية سوقا بذاته يكون

.املشاركني العرض
كان يف منح أصحاب املؤسسات اليت مت بعثها بصيغة اإلفراق استثناء ميس لئن .3

حرية املنافسة فإنه جيدر التذكري بأنّ املنافسة ال تشكّل غاية يف حد ذاا  إمببد
.بقدر ما هي وسيلة لتحقيق النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي
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  92274: عدد الرأي
2009جويلية  23: تاريخال

  
  .الصفقات العمومية: القطاع

املؤرخ  2008لسنة  562مشروع أمريتعلّق بتنقيح وإمتام األمر عدد : الموضوع
واملتعلّق بضبط صيغ وشروط إبرام عقود تزود مبواد وخدمات  2008مارس  4يف 

  .مع املؤسسات اليت يتم بعثها بصيغة اإلفراق
  ،تفاوض مباشر صفقات عمومية ،  إفراق،:  المصطلحات المفاتيح

  
  
  :دأالمب

  
1.سات املفرقة يف ما بينها يعترب فتح املنافسة ولو يف نطاق ضيق أي بني املؤس

مذكيا للروح التنافسية للباعثني اجلدد وتعويدهم على قواعد السوق وخفاياه 
ئني ملا بعد انتهاء فترة احلوافزوجعلهم متهي.  
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  92268: عدد الرأي
  2009أكتوبر  8: تاريخال

  

  .حراسة السفن :القطاع
مهنة حراسة السفن باملوانئ البحرية  بتعاطي اخلاصكراس الشروط  :الموضوع
   .التجارية

حراسة السفن باملوانئ البحرية التجارية، السلطة املينائية،  :المصطلحات المفاتيح
  .سلّم الوظائف الوطين، شهادة الوقاية والسالمة

  
  :دأالمب

  
يعترب ترك حتديد الوسائل املادية اخلاصة بتعاطي نشاط حراسة السفن بيد .1

السلطة التقديرية للسلطة املينائية متعارضا مع األهداف الرئيسية الّيت وضعت 
من أجلها كراسات الشروط واملتمثّلة أوال يف جعل الراغب يف تعاطي املهنة 

والكفاءة الالّزمة ملمارسة هذه املهنة مبجرد  على بينة من مجيع الشروط املادية
اطّالعه على كراس الشروط وثانيا يف جعل رقابة اإلدارة الحقة النتصاب 

  .الباعث بالقطاع وال سابقة لذلك كما كانت عليه يف إطار نظام التراخيص
  

  
  



2009الكتاب األول 

365

مجلس 
المنافسة

  92269: عدد الرأي
2009 أكتوبر 8: تاريخال

  
  البيئة: القطاع

ق باملصادقة على نمية املستدمية يتعلّقرار لوزير البيئة والت مشروع: الموضوع
كراس الشروط الضفايات غري اخلطرة ابط لشروط وطرق ممارسة أنشطة مجع الن

  .  ونقلها
يوت، رفع فايات، رفع املياه املستعملة، رفع الزالن: المصطلحات المفاتيح

فن، مجع الزالفضالت من السةة املسيوت الغذائيتعملة، مجع الفضالت املرتلي.  
   

  
  :دأالمب

  
وهو ما يستوجب أن  مهنة ما،روط املرجع األساسي ملمارسة كراس الشيعترب .1

على املقتضيات اخلصوصية  أن ينصروط املطلوبة ملمارستها ومجيع الش يتضمن
يف حالة وجودها حىت يكون املستثمر على دراية بكل ما حييط مبهنته من 

ضوابط قانونية وترتيبية ملمارسة الناشاط فعلي .  
  
  
  
  



2009الكتاب األول 

366

مجلس 
المنافسة

  92260: عدد الرأي
2009 أكتوبر 15: تاريخال

  
  .ةصطناعي وإنتاج البذور احليوانيخصيب اإلمراكز الت: القطاع

ة البيطرية ق بضبط شروط إسناد املصادقة الصحيمشروع أمر يتعلّ: الموضوع
صطناعي ومراكز التخصيب ملراكز إنتاج البذور احليوانية الصاحلة للتخصيب اإل

  صطناعي عند اخليول وإجراءات سحبها اإل
  .بذور حيوانية، ختصيب، تلقيح اصطناعي: المصطلحات المفاتيح

  
  
  :دأالمب

  
1.إإخضاع أي نشاط  ال يتمقتصادي لنظام التتشريعي  رخيص إالّ مبقتضى نص

يتخذ شكل قانون اعتبارا وأنّ مبدأ حرية الصجارة هو من املبادئ ناعة والت
اليت كرسها التة للقانون وهي بصفتها تلك شريع وجعلها من املبادئ العام

تكون يف مرتبة أعلى من األوامر والنةصوص الترتيبي.
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  92261: عدد الرأي
2009 أكتوبر 15: تاريخال

  
  .صطناعي للخيولخصيب اإلمراكز الت: القطاع

ق باملصادقة على مشروع قرار لوزير الفالحة واملوارد املائية يتعلّ: الموضوع
كرروط املنظّاس الشصطناعي عند اخليولخصيب اإلم إلحداث مراكز الت.  

ة، خصوبة، مادة حيوانيمراكز ختصيب اخليول، بذور : المصطلحات المفاتيح
  .صطناعيإوراثية، تلقيح 

  
  

  :المبادئ
  

1. ن تفادي اإلجراءات اليت تتحويتعيل بنظام كرروط إىل نظام ترخيص اس الش
مقنع ذلك أنّ مبدأ العمل بكراسات الشروط يستوجب متكني املستثمر من 

وحا الشروع يف تعاطي نشاطه دون تعطيالت إجرائية مع ترك الباب مفت
.لإلدارة للقيام بعمليات املراقبة الالّحقة

كراس الشروط أن ينص على مجيع الوثائق املطلوبة لبدء النشاط بكلّ  على.2
دقّة أو أن حييل إىل النصوص القانونية أو الترتيبية الّيت تضمنتها وذلك لتمكني 

الذي يؤطّر الباعث من أن يكون على بينة من اإلطار التشريعي والترتييب 
نشاطه ولضمان أكرب قدر من الشفافية فيما يتعلّق بعمليات املراقبة الّيت تقوم 

   .ا اإلدارة
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  92262: عدد الرأي
2009 أكتوبر 15: تاريخال

  
  .صطناعي والبذور احليوانيةخصيب اإلمراكز الت: القطاع

ق باملصادقة على مشروع قرار لوزير الفالحة واملوارد املائية يتعلّ: الموضوع
كرخصيب روط املنظّاس الشاحلة للتة الصم إلحداث مراكز إنتاج البذور احليواني

  .اإلصطناعي
  .ة، سالالتصطناعي، بذور حيوانيإختصيب : المصطلحات المفاتيح

  
   

  :دأالمب
  
  

تشكّل عملية ضبط قائمة يف الذّوات املعنوية اليت بإمكاا مزاولة نشاط يف .1
نها تضع حواجز ال مربر معين حدا من املنافسة يف هذا القطاع ذلك أقطاع 
.ستثمارم اإلهلا أما
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  92265: عدد الرأي
2009أكتوبر  15: تاريخال

  
  

  .املهن شبه الطبية :الصحة :القطاع
   كراس الشروط املتعلّق باملمارسة احلرة ملهنة مصنع أسنان :الموضوع

، األسنان التعويضية، مصنع أسنان، مبدأ تصنيع األسنان: المصطلحات المفاتيح
  .حرية الصناعة والتجارة

  
  : المبادئ

تعترب التعاريف الدقيقة من أوكد األمور  التي جيب احلرص على إدراجها .1
ضمن كراسات الشروط خاصة إذا ما تعلّق األمر مبجموعة من املهن املتداخلة 

.األسنان مثل طب األسنان وصناعة

مببدإاملساسعنالدولةمتتنعأنوالتجارة وجوبالصناعةحريةيعين مبدأ.2
خاللمنوذلكللخواصتركهاعلىاخلياراستقراليتالقطاعاتاملنافسة يف

تراتيباتخاذوتفاديفيهاالنشاطإىلالدخولالعراقيل عنكاّفةإزاحة
ينسحبالإمتيازالبعضهمتعطيلني أواملتدخسائرمتييزا بنيتدخلولوائح

.اآلخرالبعضعلى

3.اسات الشة يف صياغة كرروط أن يكون اإلعالن عن العقوبات تقتضي املنهجي
املستوجبة يف الكراس ذاته مع جتنب اإلحالة إىل نصوص أخرى وذلك بإعتبار 

3يفاملؤرخ1993لسنة982عدداألمر من  3 ما نصت عليه أحكام الفصل

كراس معها من أنّ واملتعاملنيبني اإلدارةبالعالقةقلّواملتع1993ماي 
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الشة التاختاذها يف حالة خمالفة مقتضياتهروط يضبط خاص ي يتمكما  .دابري الت
احلرص على إحترام عند إدراج الفصول املتعلّقة بالعقوبات وذكرها،  جيب

للرد وإعطاءوحقإعالممنالدفاعحقوقعلىمبدإ التدرج فيها والتنصيص 
تهملتسوية مهلةني باألمراملعنيمع اإلدارةوضعي.  
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  92272: عدد الرأي
2009 أكتوبر 15: تاريخال

  
  

  .الرعاية النهارية لكبار السن: القطاع
 مشروع قرار وزيرة شؤون املرأة واألسرة والطّفولة واملسنني يتعلّق: الموضوع

  .كراس الشروط اخلاص بإحداث النوادي النهارية لكبار السن باملصادقة على
الرعاية النهارية للمسنني، اإليداع العائلي للمسن، الفرق : المصطلحات المفاتيح

  .املتنقّلة
  

  
  :دأالمب

  
يرمي نظام كراس الشروط إىل تنظيم األنشطة اإلقتصادية حسب شروط .1

روط موضوعيسات إىل هذه الشة تتعلّق مبدى استجابة املصاحل واملؤس
تؤثّر على  من شأا أنواملواصفات دون التضييق يف ذلك بإجراءات إضافية 

  . مستوى املنافسة
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  92280: عدد الرأي
2009 أكتوبر 15: تاريخال

  
  .جتميع احلليب الطاّزج ونقله: الفالحة: القطاع

ق باملصادقة على لوزير الفالحة واملوارد املائية يتعلّمشروع قرار : الموضوع
كربإحداث مراكز جتميع احلليب الطّاس الش ازج ونقلهروط اخلاص.  

  .مجع احلليب، نقل احلليب، ناقل متعاقد، تربيد، جودة: المصطلحات المفاتيح
  
  
  :دأالمب

  
ومن ذلك يتحتم أن تتسم مقتضيات كراس الشروط بالوضوح والشفافية .1

اس لّلافيها  حتديد احلاالت الّيت يتمنة بالكرأن يكون وجوء إىل العقوبات املضم
  .هناك تنسيق بني خمتلف كراسات الشروط اليت تنظّم نفس القطاع
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  82238:  رأيعـدد ال
  2009 أكتوبر 18: تاريخال

  
  التوزيع عن طريق املساحات التجارية واملتوسطةجتارة :  القطاع

  .عملية تركيز إقتصادي :  موضوع القضية
املساحات التجارية الكربى واملتوسطة، أشكال  :  المصطلحات المفاتيح

املساحات التجارية، أشكال التوزيع، حواجز الدخول، التعمري السكين 
والتجاري، منطقة اإلستقطاب التجاري، مؤشر هريفندال هريمشان، موازنة 

  .املنافسة
  

  :المبادئ 
  
1 .تشكو سوق التطة منوزيع عرب املساحات التوجود جارية الكربى واملتوس 

 اليتا وفيه ةرإىل عرقلة املنافسة احلي تؤداليت و خول إليهالدمتعددة ل حواجز
ة من املستثمرينجتعل منها سوقا مغلقة يقتصر النال و .شاط فيها على فئة معين

وزيع عرب تساعد سوق التطةاملساحات التحبكم أساسها  جارية الكربى واملتوس
د صيغ ممارسة النعلى قيام قواعد  ،شاط ودرجة اإلنفتاح فيهااهليكلي وتعد

.تؤسس للمنافسة

يتم تقييم وقياس اآلثار املترتبة عن عملية تركيز يف قطاع جتارة التوزيع عرب .2
.كل حالة معروضةة صوصيخلاملساحات التجارية الكربى واملتوسطة وفقا 

ال تتم عملية حتديد السوق املرجعية على مستوى قطاع جتارة التوزيع العصرية .3
بالطّريقة الكالسيكية املتعارف عليها أي وفقا للمعايري املستعملة كاملنتوج 
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بل يتم اللّجوء إىل ) سوق جهوية أو وطنية(واإلستبدال واإلمتداد اجلغرايف 
.ن أمهّها صنف املساحة ومنطقة اإلستقطاب التجاريمعايري أخرى م

أهم عنصر يستخدم ملعرفة التطور احملتمل للهيكلة العامة  حصة السوقتعترب .4
للسوق على مستوى التحكّم والسيطرة عليها من طرف شركة أو جمموعة من 

. الشركات على إثر عملية تركيز

مدى زيادة تركيز السيطرة املترتبة عن يعتمد مؤشر هريفندال هريمشان لقياس .5
.ةاملقياس األكثر اعتمادا من قبل هيئات املنافسة العامليهذا  يعترباإلندماج و
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82236: أي عـدد الر  
   2009نوفمبر  12: تاريخال

  
  الفالحة :القطاع

  .وضعية املنافسة يف قطاع البذور والشتالت :الموضوع
مواصفات فنية، السجلّ الرمسي لألصناف النباتية، مراحل  :المصطلحات المفاتيح

  .اإلنتاج، عقد مومسي، عقود إستغالل جتاري حصري، سوق الشتالت
  

  
  : المـبـادئ

  
  

أسعار احلبوب بصفة عامة وأسعار بذور احلبوب بصفة  ولّى الدولة حتديدتت.1
من حيث عدد هو ما جيعل سوق بذور احلبوب تتميز بضعف املنافسة وخاصة 

وطبيعة املتدخلني مما تولّد عنه عزوف املستثمرين اخلواص على اإلخنراط يف 
.جمال إنتاج بذور احلبوب

يتون يف العديد من ل الدولة يف سوق إنتاج شتالت الزخإنّ من شأن تد.2
أو قطاع لة لياسة العامحتديد السأو على مستوى اإلنتاج  سواء املستويات

ع املستثمرين اخلواص على ممارسة نشاط إنتاج شتالت تشجيأو لب الطّ
ة ،يتونالزوق غري تنافسيجعل هذه الس.
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  92279: عدد الرأي
  2009نوفمبر  12: تاريخال

  
  

  .املهن شبه الطبية :الصحة :القطاع
أخصائي يف العالج كراس الشروط املتعلّق باملمارسة احلرة ملهنة  :الموضوع
   .الوظيفي

  .العالج الوظيفي: المصطلحات المفاتيح
  

  دأالمب
  
ذكر املعدات الضرورية املستوجبة ملمارسة مهنة ما ضمن كراس يتعين . 1

الشروط ذاته وهو ما من شأنه أن جيعل من يعتزم النشاط يف هذه السوق ملما 
بكلّ ما تستوجبه املهنة من وسائل مادية كما أنّ تفصيل وتعداد هذه املعدات 

رز أحيانا تطبيقا للنصوص جينب إعمال اإلدارة لسلطتها التقديرية اليت قد تف
  .أخرىإىل حالة  خمتلفا منالقانونية 
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  92282: عدد الرأي
2009 نوفمبر 12: تاريخال

  

  .التنشيط الشبايب الترفيهي: القطاع
مشروع كراس شروط صادر عن وزير الشباب والرياضة والتربية : الموضوع

  .املوجهة للشبابالبدنية يتعلّق بتنظيم األنشطة الترفيهية 
األنشطة الترفيهية املوجهة للشباب، إمتيازات جبائية، : المصطلحات المفاتيح

  .الفضاءات الترفيهية لألطفال والشباب، شهادة الوقاية والسالمة
  

  
  دأالمب

  
إنّ الغرض من إرساء نظام كراس الشروط هو إلغاء الرقابة املسبقة لإلدارة .1

املشاريع واليت كان معموال ا يف نظام التراخيص وتعويضها على إحداث 
  .بالرقابة الالّحقة واملتزامنة مع البدء الفعلي للنشاط
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  92275: عدد الرأي
2009 ديسمبر 10: تاريخال

  

  .إصالح السيارات: القطاع
  .بتعاطي نشاط إصالح السيارات كراس الشروط اخلاص: الموضوع

احلرف الصغرى، مناطق احلرف، سجلّ احلرفيني : المفاتيحالمصطلحات 
  .واملؤسسات احلرفية، نشاط إصالح السيارات، املسؤولية املدنية

  
  

  :المبادئ
  

1.اسات الشة املتعلّقة بنشر كرالقرارات الوزاري أ من تعدروط، جزءا ال يتجز
التشريعية والترتيبية كراسات الشروط ملا هلا من أمهية يف تعداد املرجعية 

لكراس الشروط وحتديد تواريخ دخوهلا حيز التنفيذ إىل جانب ما ميكن أن 
  .تتضمنه من أحكام إنتقالية أو نسخ لنصوص سابقة

يف غياب التنصيص على اإللتزام بتأمني السيارة عندما تكون مودعة بالورشة .2
ال ميكن إقرار هذا اإللتزام  يف جملّة التأمني أو يف أي نص تشريعي آخر،

  .مبقتضى نص ترتييب من فئة كراس الشروط
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  92292: عدد الرأي
2009 ديسمبر 10: تاريخال

  

  .جتارة التفصيل بالتجوال: القطاع
قرار مشترك لوزيري التجارة والصناعات التقليدية والداخلية مشروع : الموضوع

شروط وإجراءات ممارسة نشاط تاجر تفصيل والتنمية احمللّية يتعلّق بضبط 
  .متجول

  .تاجر تفصيل متجول، بطاقة تاجر تفصيل متجول: المصطلحات المفاتيح
  

  :المبادئ

لئن يندرج مشروع القرار املشترك يف إطار تدعيم املنظومة التشريعية والترتيبية .1
املستوجبة قصد احلصول للتصدي لظاهرة التجارة املوازية، إالّ أنّ الشروط 

على بطاقة تاجر تفصيل متجول وما تتسم به من إجحاف خاصة يف ما يتعلّق 
باشتراط أن يكون التاجر نقيا من السوابق العدلية، ستعيق تطبيق مشروع 
القرار وحتقيق األهداف املرجوة منه خاصة بالنظر إىل تركيبة فئة الباعة 

.املتجولني

لصناعة والتجارة قاعدة أصولية للقانون التونسي وهي يف مرتلة تعترب حرية ا.2
 ه ال ميكن استبعاد تطبيقها إالّ مبقتضى نصا يعين أنة للقانون مماملبادئ العام

.تشريعي صريح

يعترب حرمان التاجر من البطاقة املهنية بسبب السوابق مبثابة العقوبة التكميلية .3
األوىل اليت نالته وهو ما يؤول إىل تسليط عقابني عليه من أجل للعقوبة اجلزائية 

  .نفس األفعال
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واصل الس على غرار السنوات الفارطة وضع اإلجراءات العملية إلرساء 
مناهج التصرف احلديث صلب كلّ املصاحل، والعمل خاصة على تسهيل عمل 
املقررين، قصد اإلستغالل األمثل ملوارده البشرية من خالل مزيد توظيف 

ول واحلصول على اإلعالمية باعتبارها وسيلة عمل عصرية متكّن من سرعة الوص
ودعم إشعاع الس والتعريف بدوره يف إرساء دعائم إقتصاد املعلومات املعاجلة 

يف عدد من الندوات وامللتقيات الوطنية وتقدمي حر ومتوازن من خالل املشاركة 
  . املداخالت يف وسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية الوطنية عديد

الس جهوده املبذولة يف تفعيل التعاون الدويل يف ومن جهة أخرى، واصل 
جمال املنافسة ومزيد توطيد العالقات مع املنظّمات ذات الصلة باختصاصه 
وهيئات املنافسة للبلدان الشقيقة والصديقة قصد اإلستفادة منها أو تقدمي املعونة 

يئة قاعة تكوين حىت متت  ويف هذا اال جتدر اإلشارة إىل أنه. الفنية إليها
تكون فضاءا مالئما حللقات التكوين اليت سينظّمها املركز اإلقليمي للتكوين يف 
جمال املنافسة والذي متّ بعثه بتونس باإلشتراك مع منظّمة األمم املتحدة للتجارة 

  .والتنمية
I –   

املوارد البشرية - 1

تطبيقا لتعليمات سيادة رئيس اجلمهورية الذي أذن بتدعيم املوارد البشرية      
للمجلس سعى هذا األخري بالتعاون مع مصاحل الوزارة األوىل ووزارة املالية إىل 
احلصول على اإلعتمادات املالية الضرورية وامكن له بالتايل إنتداب مخسة أعوان 

  :موزعني كما يلي
  .مستشار املصاحل العمومية مقرران برتبة -
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  .3عون متعاقد من الصنف الفرعي أ -
. عامالن متعاقدان من الصنف الرابع -

كما أحيل عونان على التقاعد لبلوغ السن القانونية، أحدمها مستكتب 
  . 4إدارة واآلخر عامل صنف 

 سنة اإلطارات واألعوان مبجلس املنافسة يف موىفاألعضاء ووهكذا بلغ عدد     
، واحدا وأربعني شخصا موزعني بني إطارات وأعوان وعملة على النحو 2009

  : املبين باجلدول التايل
  

  الصنف  العدد  الصفة
  1أ  1  الرئيس

  1أ  2  نواب الرئيس
  ورجال أعمال 1أ  10  أعضاء غري قارين

  1أ  1  املقرر العام 
  1أ  11  نواملقرر

   2أ  2  إطارات إدارية
  وب 3أ  7  أعوان تنفيذ

    7  عملة
    41  اموع

 2وأ 1ويستنتج من اجلدول أعاله أنّ نسبة اإلطارات املنتمية إىل الصنفني أ
هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه ولئن كان . من جمموع اإلطارات واألعوان %50تبلغ 

فإنّ أغلب  من جمموع اإلطارات %85,7جلّ املقررين أعوانا قارين و ميثّلون 
  .%64وذلك بنسبة  تعاقدينامل أعوان التنفيذ والعملة ينتمون إىل صنف
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  :ةاملالي واردامل -2
ألف دينارا   818بالعنوان األول  2009عتمادات املفتوحة سنة بلغت اإل

 هذه اإلعتمادات عزوتتو. ألف دينار مقارنة بالسنة الفارطة 63أي بزيادة قدرها 
أد، والثّاين  598قسمني، يتعلّق األول بالتأجري العمومي وهو يف حدود على 

وقد مشلت الزيادة باألساس القسم  .أد 220بوسائل املصاحل وقد بلغت قيمته 
أما نسبة  .جراء اإلنتدابات اليت قام ا الس %13األول بنسبة قدرت حبوايل 

      .%94,5إجناز اإلعتمادات فكانت يف حدود 

  : اإلعالمية -3

فأمكن يف  تركيز اإلهتمام على الربجميات والشبكات، 2009متّ خالل سنة 
ميغابايت وذلك يف إطار  4هذا اإلطار جتهيز الس خبط أنترنات ذي سعة تدفق 

السعي إىل رفع مستوى األداء حيث أنّ طبيعة عمل املقررين تتطلّب سرعة 
الوصول إىل املعلومة والبحث يف قواعد البيانات ومواقع عدة على شبكة 

  . األنترنات
ة اصمن جهة أخرى، وصلت نسبة إستكمال إجناز التطبيقة اإلعالمية اخل

ويهدف  .% 80إىل حدود ة لس املنافسة ستشارية واإلئيمبتابعة األعمال القضا
ة ات القضائيق بامللفّالس املتعلّ نشاطف يف التصرهذا اإلجناز إىل مزيد إحكام 

الوقت  باملنظومة اإلعالمية ميكّن من ربح اتامللفّضرورة أنّ إدراج ة ستشاريواإل
ووضعه على ذمة املقرر ثائقه امللف جبميع وجراء عدم نسخ غط على الكلفة لضوا

حتسني التصرف يف اآلجال عرب املتعهد بامللف يف أحسن األوقات وذلك دف 
لملف بعد البت فيه وإمكانية باإلضافة إىل احلفظ اآليل ل هذا،. املتابعة اآلليةنظام 

  .الرجوع إليه كلّما إقتضت احلاجة ذلك 



2009الكتاب األول 

384

مجلس 
المنافسة

  مكتبة الس -4
سعيا إىل توفري املعلومة للمقرريني بالس ولكلّ املهتمني مبجال املنافسة 

مكتبة  ىحتضسواء كانوا باحثني جامعيني أوطلبة أو مهنيني أو قضاة أوحمامني، 
ويتم يف كل سنة تدعيم حمتوياا بأهم املراجع  ،متواصلةكبرية و الس بعناية

إقتناء سبعني كتابا،  2009وقد وقع سنة . املنافسةوالدوريات املتعلّقة باإلقتصاد و
باللّغة الفرنسية وإحدى عشر باللّغة العربية، باإلضافة إىل  تسعة ومخسون منها

سبعة معاجم وواحد ومثانني جملّّة قانونية حمينة وثالثة وعشرين قرصا مضغوطا 
املمتدة من سنة حتتوي على نسخة من الرائد الرمسي للجمهورية التونسية للفترة 

كما متّ اإلشتراك يف مخس دوريات . 2007و 2005 وسنيت 1972إىل سنة  1957
  . خمتصة يف جمال املنافسة

حبث لنيل شهادة ومن جهة أخرى، تلقّى الس تسعة وعشرين مذكّرة 
جلّها من كلية  تتعلّق باملنافسة وذلك يف شكل هبة متأتية ختم املرحلة الثّالثة

  .والعلوم السياسيةاحلقوق 
كما تزايد اإلقبال على املكتبة، حيث سجلت العديد من الزيارات لطلبة 

  .  من املرحلة الثّالثة ومن احملاميني واإلطارات
II -   

1-ـقريالتنوير الس
من رئيس جملس  2009ديسمرب  04تلقى سيادة رئيس اجلمهورية يوم    
قرير املنافسة التلس لسنة نوي الثّالسن خالصة نشاط ا2008اين عشر املتضم  .

وكان هذا اللّقاء فرصة إلطّالع سيادته على مدى النجاح الذي حقّقه الس 
بفضل دعمه املتواصل والتقيد بتوصياته خبصوص احلرص على إرساء املنافسة 
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 زة اليت حتضىوق ومزيد دعم املكانة املتميزيهة يف السا بالدنا يف جمال سياسة الن
  .وقانون املنافسة يف حميطها اإلقليمي والدويل

: وسائل اإلعالم -2

تتركّز أنظار وسائل اإلعالم يف كل مرة يرفع فيها التقرير السنوي إىل    
سيادة رئيس اجلمهورية على نشاط جملس املنافسة والدور اهلام الذي يلعبه يف 

وقد صدرت . حتسني أداء االقتصاد الوطين وتطوير مناخ األعمال وصيانة السوق
لناطقة باللّغة العربية والفرنسية، أصداء بكلّ اجلرائد اليومية ا 2009ديسمرب  5يوم 

يف مزيد "عن هذه املقابلة وخاصة ثناء سيادة رئيس اجلمهورية على جهود الس 
تطوير مناخ األعمال مبا يساعد على دعم اإلستثمار وإحداث املؤسسات وتأمني 

  ".عوامل اجلودة والرفع من القدرة التنافسية لإلقتصاد
لس املنافسة عديد املداخالت يف وسائل اإلعالم يذكر كما كان لرئيس جم
على إثر لقائه  2009ديسمرب  9الصادرة بتاريخ " احلرية"منها مداخلته يف جريدة 

واليت تعرض فيها إىل أهم مالمح  2009ديسمرب  4بسيادة رئيس اجلمهورية يوم 
شاركة بإذاعة التقرير السنوي الثاين عشر للمجلس كما مشل النشاط اإلعالمي امل

تونس الدولية الناطقة باللّغة الفرنسية يف برنامج حواري حول املنافسة وذلك يوم 
واإلدالء حبديث حول تنقيح القانون املتعلّق بالتوزيع نشرته  2009ديسمرب  10

مت التركيز فيه على  2009أكتوبر  22يوم " واب مناجر"الصحيفة اإللكترونية 
مزيد الشفافية على العالقات بني املنتجني واملوزعني مبا  سعي الدولة إىل إضفاء

يضمن إرساء مناخ تنافسي سليم بني العاملني يف السوق كما مت التعرض خالل 
هذا الربنامج إىل اآلليات اجلديدة اليت أرساها التشريع اجلديد سواء من خالل 

 la(لصلية تنظيم مركزيات الشراء أو من خالل تنظيم البيع حتت التسمية ا

franchise.(  
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III 
1- دواتاملشاركة يف املؤمترات والن

بناء على دعوة وردت على جملس املنافسة من منظّمة التعاون االقتصادي      
 املنتدى العاملي للمنافسة الذي التأم بباريسوالتنمية شارك رئيس الس يف 

، وقد كانت له عدة تدخالت حول مواضيع هذه 2009فيفري  20و 19يومي 
التظاهرة واليت متحورت باألساس حول األزمة اإلقتصادية وقواعد املنافسة ودور 

  . هيئات املنافسة يف جماة األزمات اإلقتصادية
بكة امن للشنوي الثّاملؤمتر السيف شارك النائب الثاين لرئيس جملس املنافسة و    

جوان  5جوان إىل  3الذي انعقد مبدينة زوريخ بسويسرا من  فسةة للمناالعاملي
وذلك تلبية لدعوة وردت على جملس املنافسة من رئيس جلنة املنافسة  2009

  . السويسرية
ة العاشرة للخرباء ورة السنويالد كما حضر رئيس الس فعاليات    

جويلية  09جويلية إىل  07املنعقد من  ني لقانون وسياسة املنافسةاحلكومي
وقد انتظمت . جبنيف والذي ينظّمه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 2010

على هامش هذه الدورة جلسة عمل مبقر البعثة التونسية شارك فيها رئيس الس 
وتناولت بالبحث موضوع املوارد املالية الضرورية لتنشيط املركز اإلقليمي 

جمال املنافسة الذي حتتضنه تونس تطبيقا لإلتفاق املربم يف الغرض مع  للتكوين يف
كما شارك . 2007فيفري  27مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية بتاريخ 

رئيس الس يف جلسة عمل مع املسؤول عن قطاع املنافسة باملؤمتر تناولت 
  . املنافسةيف جمال  بالدرس سبل تنشيط املركز اإلقليمي للتكوين

 جامعة فورذام األمريكية نظّمتهمن جهة أخرى شارك مقرر يف تربص 
. 2009جويلية  10إىل  06بنيويورك بالواليات املتحدة األمريكية وذلك من 
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ورشة عمل تناولت موضوع مكافحة وشارك رئيس الس مع أحد املقررين يف 
أكتوبر  30وأكتوبر  27خالل الفترة الفاصلة بني  التكتالت انعقدت بالقاهرة

2009 .  
امللتقى الدويل الذي حضر النائب الثّاين لرئيس جملس املنافسة  وأخريا،

وألقى  2009نظّمه جملس املنافسة املغريب مبدينة مراكش يف بداية شهر ديسمرب 
  .ل اإلقتصادي باملناسبة حماضرة حول نقاط التالقي بني سياسة املنافسة والتعدي

العالقات الثنائية-2
يف إطار تدعيم أواصر التعاون بني البلدان الصديقة والشقيقة قام وفد    

قطري من جلنة محاية املنافسة ومنع املمارسات اإلحتكارية بدولة قطر بزيارة 
، حيث إطّلع على 2009مارس  25لس املنافسة امتدت على يومني ابتداء من 

. عمول ا يف تونس وطبيعة نشاط الس جبانبيه القضائي واالستشاريالقوانني امل
كما مكّن الس ثالثة مقررين من جملس املنافسة املغريب، من إجراء تدريب 

  . 2009جوان  12إىل  6تكويين خالل الفترة املمتدة من 
واضيع وقد متت الزيارتان يف أجواء طيبة من حيث اإلستقبال واإلقامة و ثراء امل

  .اليت متّت دراستها وتباحثها
يف للرئيس ائب األول نالكما كان للمجلس مسامهة فعالة من خالل 

الدراسة املتعلّقة بتقييم قانون وسياسة املنافسة يف تونس يف إطار مشروع تعزيز 
القوانني التجارية يف دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا الذي يقوم بتنفيذه املركز 

  .العريب لتطوير حكم القانون والنزاهة
من جهة ثانية، وعلى املستوى الوطين ساهم الس وعلى امتداد يومني يف 
فعاليات امللتقى الذي نظّمته وزارة العدل وحقوق اإلنسان يف نطاق برنامج 

متكّن أفضل من "حتديث اجلهاز القضائي بالتعاون مع اإلتحاد األوريب حول 
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من خالل حماضرة ألقاها رئيس الس وتنشيط بعض املقررين " سةقواعد املناف
  .لورشات عمل تعلّقت مواضيعها بالتركيز اإلقتصادي والتراخيص واإلعفاءات

IV -   

  : الرئيس-1

التعينيالصفةاإلسم و اللقب
  مستشار باحملكمة اإلدارية  حممد القلسي

- الرئيس  -
2007مارس  26املؤرخ يف  645األمر عدد 

  : نائبا الرئيس - 2

التعينيالصفةاإلسم و اللقب
  مستشار باحملكمة اإلداريةرشدي احملمدي

-النائب األول  -
2005ديسمرب  19املؤرخ يف  3284األمر عدد 

  مستشار بدائرة احملاسباترضا املاجري
-النائب الثاين  -

   1999جويلية  5املؤرخ يف  1515األمر عدد 
   2004أوت  18املؤرخ يف  2007األمر عدد 

  )جتديد(
   2009أكتوبر  12املؤرخ يف  3002األمر عدد 

  )جتديد(
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  :األعضاء القضاة  -3

التعينياخلطّةاإلسم  و اللقب
رئيس دائرة مبحكمة نور الدين بن عياد

التعقيب
  2001ماي  8 املؤرخ يف 1075األمر عدد  -
 2006جوان  12املؤرخ يف  1705عدداألمر  -

)جتديد عضوية(
احملكمة اإلبتدائية رئيس البشري علية

مبنوبة
2006جوان  12املؤرخ يف  1705عدد  األمر

احملكمة اإلبتدائية  ةرئيسمسرية القابسي
2بتونس 

2006جوان  12املؤرخ يف  1705األمر عدد 

2006جوان  12 املؤرخ يف 1705األمر عدد   التعقيبمستشار مبحكمة عماد الدرويش

 : األعضاء املنتمون للقطاعات اإلقتصادية -4

التعينيالصفةاإلسم و اللقب
2008أكتوبر  06املؤرخ يف  3215األمر عدد رئيس مدير عام شركةعارف بلخريية

2008أكتوبر  06املؤرخ يف  3215األمر عدد   رئيس مدير عام شركةبشري بوجدي

قتصادية ؤون اإلمدير مركزي للشماهر الفقيه
جارة ناعة والتونسي للصحتاد التباإل

والصقليديةناعات الت

2008أكتوبر  06املؤرخ يف  3215األمر عدد 

عضو املكتب التنفيذي لالحتاد كرمي داود
التونسي للفالحة والصيد 

البحري

2008أكتوبر  06املؤرخ يف  3215األمر عدد 
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  :قتصادياألعضاء ذوي الكفاءة يف امليدان اإل -5
التعينيالصفةاإلسم و اللقب
2008جوان  23املؤرخ يف  2409األمر عدد   أستاذ تعليم عايل   لطفي بوزيان

مدير املدرسة العليا للعلوم حممود الزواوي
قتصاديةاإل

2006 جوان 12يف  املؤرخ1705األمر عدد 

  :اإلطارات املكلّفة بالتحقيق  - 6
  :ر العـام املقـر -أ   

التعييـنالرتبــةاإلسم و اللقب
2000فيفري  21املؤرخ يف  459األمر عدد مستشار املصاحل العموميةأنور الزمريل

  : املقـــررون - ب  
التعييـنالرتبــةاإلسم و اللقب
1997مارس  5املؤرخ يف  482األمر عدد مستشار املصاحل العموميةحممود بن مامية

2005مارس  3 املؤرخ يف 553األمر عدد مستشار املصاحل العموميةرضا احلاج قاسم

  2003ديسمرب  9املؤرخ يف  2509األمر عدد مستشار املصاحل العموميةكوثر الشايب
2002نوفمرب  28املؤرخ يف  3073األمر عدد متصرف مستشارالعوادي مجال الدين

2006أفريل  19املؤرخ يف  1108األمر عدد مستشار املصاحل العموميةبثينة األديب

 2008أفريل  28املؤرخ يف  1736األمر عدد مستشار بدائرة احملاسبات مجيلة اخلبثاين
1997مارس  5 املؤرخ يف 483األمر عدد مستشار متصرف فاطمة األمني

 2008سبتمرب  18 املؤرخ يف 3116األمر عدد مستشار املصاحل العمومية  حممد الطرابلسي
2008سبتمرب  16 املؤرخ يف 3048األمر عدد مستشار املصاحل العمومية  سليم الربهومي

 2010جانفي  22 املؤرخ يف 97األمر عدد مستشار املصاحل العمومية  نافلة بن عاشور
2010جانفي  22 املؤرخ يف 98األمر عدد العموميةمستشار املصاحل   الفتحي بنعمارة




