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ّمث جملس " جلنة"يتزامن صدور هذا التقرير مع مرور واحد وعشرين سنة عن إحداث 

كما تعترب . حد والعشرين يرمز إىل العنفوان والبذل والعطاءوال خيفى أّن سّن الوا. املنافسة
ا حتتّل من حيث األرقام املرتبة األوىل يف ما خيّص  2012سنة  ّ سنة ممّيزة للمجلس ضرورة أ

  .عدد األحكام واآلراء الّصادرة يف جمال وظيفتيه القضائّية واالستشاريّة

ة من النساء والرجال عملت جبّد وما كان لذلك أن يكون كذلك لوال تكاثف جهود ثلّ 
وحزم من أجل إرجاع التوازن داخل السوق واحلفاظ على النظام العام االقتصادي من خالل 
ما أمكن للمجلس أن يتعّهد به من ملّفات وقضايا رفعتها إليه كّل من السلطة التنفيذيّة 

  .والفاعلني االقتصاديني وخمتلف املتدخلني يف السوق

القول أّن نسق تطّور السوق يستوجب من اهليئات املعنّية باملنافسة أن  ولعّله من نافلة
تساير هذا التطّور وذلك بانتهاج أساليب احلوكمة الرشيدة والتصّرف احلديث للقيام مبهامها 

ا  تتطّلب يف ذات الوقت استخدام أجنع سبل التحقيق يف املسائل . على أحسن وجه ّ كما أ
ة  ا وهي تشرتط بالضرورة . االّتفاقات بني املؤّسسات املتدّخلة يف السوقاملطروحة عليها 

أن تتمّتع هذه اهليئات جبملة من العناصر من أّمهها االستقاللّية والفاعلّية واملصداقّية وأن 
حتظى اهليئات املعنّية بكّل النفوذ من وسائل بشريّة ومالّية وكذلك سلطات واسعة للعمل حّىت 

كّل ذلك يف إطار مناخ يعمل على تشجيع التعاون بني . لّية حقيقّيةتكون هذه االستقال
خمتلف القطاعات التعديلّية وتعزيز الشفافّية ويف ذات الوقت أمنها من قبل السلطتني 

  .التشريعّية والتنفيذيّة

لس جبّل املمارسات اليت حيضرها  وقد تعّلقت املاّدة النزاعّية للقضايا املعروضة على ا
  .املنافسة واألسعار واليت تكون آثارها ضارّة باملنافسة وختّل بالنظام العام للسوققانون 

وبصرف النظر عن التطّور املسّجل على املستوى الكمّي للنشاط القضائي للمجلس فقد 
أفرزت امللّفات الىت ّمتت معاجلتها ثراءا وتنّوعا من حيث مواضيعها وقطاعات النشاط املتعّلقة 
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لس ومزيد تطويع ا وكذلك اإل شكالّيات القانونّية اليت تثريها ممّا ساهم يف إثراء فقه قضاء ا
قانون املنافسة مع ما يطرحه واقع السوق من متغّريات وتقلبات وما تقتضيه سياسة املنافسة 

  .من شفافّية على مستوى املعامالت الىت يتّم تداوهلا

إنفاذ سياسة املنافسة باعتبارها  ويعكس النشاط القضائي للمجلس مدى مسامهته يف
احملرك األساسي لسياسات االستثمار وحتسني القدرة التنافسية لالقتصاد الوطين وخاّصة 
ترشيد االنفاق العمومي كما أنّه يربز عزمه على مزيد تعزيز دوره يف احلفاظ على النظام العام 

خلني االقتصاديني بضرورة االقتصادي والسهر على حسن آداء السوق عرب توعية سائر املتد
  .   االنصياع ملبادئ اقتصاد السوق وخاّصة منها مبدإ املنافسة احلرّة

  
  
  
  
  



2012الكتاب األول   
 

6 
 

مجلس 
 المنافسة

 
 

  
  
  
  
  
  



2012الكتاب األول   
 

7 
 

مجلس 
 المنافسة

 
نوعّية  تتطّلب عملّية الّتقييم الّشامل اإلعتماد على معايري ذات طبيعة كمّية وأخرى

املنافسة من سنة إىل أخرى بفرعيه القضائي  لتحديد مدى تطور نشاط جملس
  .واإلستشاري


يف عدد امللّفات لتقييم نشاط جملس املنافسة  يتمّثل املعيار الكّمي املعتمد

لس ار نشاط ويربز اجلدول الّتايل تطوّ . القرارات واآلراء واجللسات املنعقدةو   املسجّلة،
  : خالل الّسنوات األخرية

  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  
I-66  71  149  105  54  78  75  الملفات المسّجلة  

  33  34  47  28  19  30  22  الدعاوى -
 الدعاوى -

  االستعجالية
-  -  -  -  -  4  15  

  -  01  09  6  4  4  3  ملفات التعهد التلقائي -
  18  36  93  71  31  44  50  اإلستشارات -

II- 104  75  119  86  50  74  68  القرارات واآلراء  
  64  31  27  25  21  22  20  القرارات -
  -  01  09  6  4  4  3  قرارات التعهد التلقائي -

  40  43  83  55  25  48  45  اآلراء -

ّمت  2012لس خالل سنة اويستنتج من اجلدول أعاله أّن التطّور اإلجيايب لنشاط 
أن نسبة تطّور القرارات الصادرة عن جملس  تسجيله على مستوى النشاط القضائي ذلك

  .2011مقارنة بسنة  %100جتاوزت املنافسة 
لس املنافسة فإّن تطّور هذا النشاط مرتبط  أّما على مستوى النشاط االستشاري 

لس يف والتشريعّية  باألساس بنسبة املشاريع الرتتيبية املتعّلقة باملنافسة واملزمع استشارة ا
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ا،  ّ لس سنة  وقدشأ مقارنة   %50بـتراجعا يف االستشارات املقّدمة إليه قّدر  2012سّجل ا
جملس املنافسة  ، إالّ أّن ذلك الرتاجع يف عدد امللفات االستشاريّة املسّجلة مل مينع2011بسنة 

ا خالل هذه السنة ويف بقية  من 2011خالل سنة  إبداء رأيه يف خمتلف امللفات اليت تعهد 
ا وهو األمر الذي يفسريف واليت مل يتم إصدار رأي  2011املسجلة خالل سنة  امللفات ّ  شأ

ومن  2011مقارنة بسنة  2012من ناحية شبه استقرار على مستوى عدد اآلراء الصادرة سنة 
عدد امللفات املسجلة  ضعف إىل جتاوز عدد اآلراء الصادرة يف هذه السنةناحية أخرى 

  .خالهلا
لسوسيتّم تناول هذ   :ا التطّور بالّتحليل وفقا لطبيعة نشاط ا

 : النشاط القضائي  - 1

  القرارات القضائية: 

بتطّور عدد القرارات اليت أصدرها جملس املنافسة يف دعاوى  2012ة متّيزت سن
  .تنوعت فيها املمارسات املخّلة باملنافسة 

خالل السنوات  فسةعدد القرارات الصادرة عن جملس املناويربز الّرسم البياين تطّور 
   :األخرية

  تطّور عدد القرارات الصادرة من قبل مجلس المنافسة
 في خصوص الدعاوى المرفوعة أمامه 
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 2012 خالل سنة نسبة القرارات الّصادرة  وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّ 
ثل من عدد امللّفات القضائّية املسجّلة خالل نفس السنة بعد أن كانت مت %133مثلت 

 :كما هو مبّني بالرسم البياين التايل %82نسبة  2011خالل سنة 

 نسبة القرارات الصادرة مقارنة بعدد الملفات المسجلة

  
 لقطاعات موضوع الّنزاعا: 

أّن القطاعات موضوع الّنزاع  2012يربز من خالل القرارات الّصادرة خالل سنة 
ّية طبيعتها الفنّية مقارنة بالقطاعات التقليديّة  علما وأّن أغلبها تتمّيز بأمه. خمتلفة ومتنّوعة

وفيما يلي أهّم القطاعات اليت كانت موضوع نظر من قبل . كسوق الّصفقات العمومّية مثال
لس  :ا

0%

50%

100%

150%

2011 2012

82%

133%

 القطاعات موضوع نظر مجلس
  2012المنافسة خالل سنة  

  سوق توزيع الملح الغذائي -1
  اإلشهار على القنوات التلفزيّةخدمات   -2
  سوق تحويل لفائف الكرتون -3
  سوق توريد وإنتاج وتوزيع أكياس الجوت -4
  التنشيط السياحي -5
  خدمات الوكيل العقاري -6
  التعليم العالي الخاصخدمات  -7
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 توزيع الّدعاوى حسب المصدر: 

حسب املصدر أي اجلهة املخّول هلا  2012يف سنة  املسجلة تتوزّع امللّفات القضائّية
 29ؤرخ يف امل 1991لسنة  64من القانون عدد  11رفع الدعاوى واملنصوص عليها بالفصل 

  :واملتعّلق باملنافسة واألسعار على الّنحو املبّني باجلدول الّتايل 1991جويلية 

  2012سنة  مصدر دعاوى  
  40  المؤسسات االقتصاديّة

  3  الوزير المكّلف بالّتجارة

  1  التعهد التلقائي

  4  الهيئات المهنية

  48  المجموع

  قطاع التأمين -8
  قطاع النقل -9

  الصفقات العمومية -10
  قطاع صناعة و تجارة االسمنت – 11
  والمجرورات صناعة الرافعات الهيدروليكّية -12
  خدمات تزويد وتركيب المصاعد الكهربائية -13
  قطاع االتصاالت -14
  سوق تصدير التمور -15
  سوق توزيع المواد الصحّية وتوريد وتوزيع المواد شبه الطبية -16
  صناعة األثاث والمعّدات -17
  خدمات العمرة والحج -18
  الخدمات الميكانيكية البحرية وصيانة السيارات -19
  توزيع المواد الغذائّية العامة -20
  تعليم السياقة -21
  قطاع المواد البترولّية -22
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موع توزع نصيب اجلهات املخول هلا رفع الدعاوى أموي ام جملس املنافسة يف ا
  :كاآليت بيانه  2012اجلملي للدعاوى املسجلة خالل سنة 

  

  

هو  2012يالحظ من خالل الرسم أعاله أن املصدر الرئيسي للدعاوى املرفوعة سنة و 
 إنتشاروهو األمر الذي  يدل على تدعيم  %83املؤّسسات اإلقتصاديّة بنسبة قدرها 

  .ادي الوطين املنافسة يف املناخ اإلقتص
كما جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّه خالفا للّسنوات الفارطة اليت مل يتم 

تسجيل خالل سنة  تقدمي خالهلا دعاوى بشكل بارز من طرف اهليئات املهنّية، فإّنه متّ 
ولعل هذا التطّور ) مخس قضايا( 2011يف سنة  وهو تقريبا نفس العددقضايا  أربع 2012

  .ذا اخلصوص يدل على  تطور ثقافة املنافسة لدى املنظمات املهنّيةاملسجل يف ه
  
  

83%

6%

2% 8%

اقتصادیةمؤسسات

بالّتجارةالمكلّفالوزیر

تلقائيتعھد

مھنیةھیئات
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 توزيع الدعاوى حسب منطوق الحكم : 
لئن إّتسمت الّسنوات الفارطة بتعّدد القضايا اليت أعلن فيها جملس املنافسة عدم       

صل الّنزاع إختصاصه بالّنظر يف الّنزاع املعروض عليه فإّن نسبة القضايا اليت تطّرق فيها إىل أ
تثبت بصفة واضحة أّن املتقاضني أصبحوا أكثر إملاما مبرجع نظر جملس  2012خالل سنة 

  .املنافسة وباإلجراءات املّتبعة أمامه
لس يف قضية من اخلوض يف أصل الّنزاع أربع وعشرين  ويف هذا اإلطار متّكن ا

  :منها باإلدانة كما هو مبّني باجلدول التايل سّتةانتهت 

  عدد القضّية  طوقالمن

  عدم االختصاص

101244  
111262  
111264  
111269  
111272  
111282  
111283  
111286  
121293  
121296  
121299  
121311  
123009  
123010  

  تخّلي عن الّدعوىال

91196  
111278  
111279  
111284  
111290  
121304  
121308  
121309  
121310  

  رفض الدعوى أصال

71153  
91192  
91204  

101215  
101217  
101221  
101229  
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  التي انتهى فيها المجلس إلى اإلدانةتوزيع الملّفات: 
على  2012تتوزّع املّلفات اليت ّمتت فيها إدانة من قبل جملس املنافسة خالل سنة 

وضعّية تبعّية اقتصادية االتفاقات املخّلة إفراط يف إستغالل : املمارسات املخّلة باملنافسة التالّية
  .وتطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض باملنافسة

101233  
101234  
101237  
101246  
101251  
111257  
111259  
111267  
111271  
111273  
113002  
113003  
113004  
121297  
123005  
123006  
123008  
123013  
123014  

  رفض الدعوى شكال

111268  
111274  
111287  
123011  
123012  
123015  

  اإلدانة

91205  
101212  
101214  
101223  
111277  
121292  

  113001  إجراءات تحفظية
123007  
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و يتعّني يف هذا اإلطار اإلشارة إىل أّن مجلة اخلطايا اليت سّلطها جملس املنافسة على 
علما وأّن مبالغ الغرامات ال ترتقي إىل  د 12.000.000قدره املؤّسسات اإلقتصاديّة بلغت ما 

ة يف البلدان األوربّية مثال، ألّن  نفس مستوى الغرامات اليت تسّلطها هيئات املنافسة املشا
لس لدوره الّتثقيفي والبيداغوجّي من خالل ما تتضّمنه  ذلك يعود إىل األولويّة اليت يوليها ا

  .من مبادئالقرارات الّصادرة عنه 

 الفترة الزمنّية المطلوبة للبّت في الملفات القضائّية:   
ترتبط الفرتة الزمنّية املطلوبة إلصدار القرار باملّدة اليت يستغرقها امللف يف طور التحقيق     

من قانون ) جديد( 14وباألجل املطلوب للرّد على تقرير ختم األحباث والذي حّدده الفصل 
هر وبالتايل فإّن البّت يف امللّفات القضائية حتكمه عوامل متعّددة بعضها املنافسة واألسعار بش

لس وبعضها اآلخر يرتبط باألطراف   .متعّلق بسري عمل ا
. وتعترب مرحلة الّتحقيق من أبرز العوامل املؤثّرة على املّدة املطلوبة إلصدار القرار   

ة الّسوق املرجعّية موضوع الّنزاع وتتباين هذه املّدة من ملف قضائي إىل آخر وفقا لطبيع
تعاون أطراف الّنزاع مع الّتحقيق ونوعّية األحباث واإلجراءات االستقصائية اليت يتوىل  مدىو 

ا و    .توّفر املعطيات املطلوبةمدى املقّرر القيام 
ومن جهة أخرى، جتدر اإلشارة إىل أّن طبيعة العمل القضائي بصفة عاّمة ال ميكن      

ىل ضوابط زمنّية حمّددة غري أّن جملس املنافسة يويل أمهّية خاّصة هلذا املوضوع عند إخضاعها إ
التحقيق يف امللّفات القضائّية حرصا منه على حقوق املتقاضني  من جهة وأخذا باالعتبار 
خصوصّية موضوع امللّفات القضائّية الذي هو اقتصادي من جهة أخرى وذلك من خالل 

ءات رفيعة  املستوى توكل هلا مهام الّتحقيق وترسيخ منهجّية حبث احلرص على انتداب كفا
  .شاملة ودقيقة

وبالتأّمل يف املّلفات القضائّية اليت كانت موضع نظر جملس املنافسة خالل سنة 
لس إىل %35يستنتج أّن  2012  من امللّفات اليت وقع البّت فيها يعود ترسيمها بكتابة ا

. أغلبها قرارات قضي فيها بالتخلي أو بالرفض ألسباب شكليةوهي يف ) 2012(نفس السنة 
ومتّثل نسبة  2011من امللفات اليت ّمت البت فيها قّدمت سنة  )%36(ونفس النسبة تقريبا 
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لس  تقريبا  %8أّما بقية امللفات ونسبتها  %21حوايل  2010سنة امللفات املرمسة بكتابة ا
   :ى النحو الذي يبّينه الرسم البياين التايلوذلك عل 2009فيعود ترسيمها إىل سنة 

  

  ::الّنشاط اإلستشاريالّنشاط اإلستشاري  --22

: إىل صنفني 2012تباينت طبيعة االستشارات الواردة على جملس املنافسة خالل سنة      
من جمموع اآلراء  %85االستشارات الوجوبية  وقد مثلت. استشارات وجوبية وأخرى اختيارية

لس مقابل    .نسبة لالستشارات االختيارية بال %15الصادرة عن ا
وتعّلقت االستشارات الوجوبّية بالّنظر يف مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية ومشاريع الرتكيز  

دف إىل فرض شروط خاّصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع  االقتصادي اليت 
ا أن تعرقل الّدخول إىل الّسوق وكذلك  نون املنافسة من قا 6تطبيق الفصل قيودا من شأ

  :وتتمثل هذه االستشارات يف ما يلي واالسعار

35%

36%

21%

8%

2012سنةفيمرسمةملفات 2011سنةفيمرسمةملفات

2010سنةفيمرسمةملفات 2009سنةفيمرسمةملفات



2012الكتاب األول   
 

16 
 

مجلس 
 المنافسة

  
 :يف حني تعّلقت اإلستشارات اإلختيارية ب -

 

  

 اإلستشارات الوجوبّية:  
 تنوعت اجلهات احلكومية املقرتحة ملشاريع  األوامر املعروضة على أنظار : األوامر

لس خالل سنة   :كاآليت   2012ا

  صدر االقتراحم  المرجع وموضوع مشروع األمر    

  112435 الملف عدد
ا وإحالتها بالّنسبة ملوسم  ا وخز -2011مشروع أمر يتعّلق بتعيني سعر احلبوب وبكيفّية دفع أمثا

2012  

الوزير المكلف 
  بالفالحة
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  112423 الملف عدد
  مشروع أمر يتعّلق بضبط خدمات االتصاالت اخلاضعة لكرّاس الشروط

الوزير المكلف 
  باالتصاالت

  112428 لملف عددا
املتعّلق بضبط  2008جويلية  21املؤرّخ يف  2008لسنة  2638مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد 

  شروط توفري خدمة اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنات

الوزير المكلف 
  باالتصاالت

  122440 الملف عدد
املتعّلق بأحكام  2011ماي  23املؤرّخ يف  2011لسنة  623مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد 

  خاّصة لتنظيم الصفقات العمومية
  رئاسة الحكومة

  122455 الملف عدد
مشروع أمر يتعّلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص تركيز املساحات الّتجارية الكربى واملراكز 

  التجارية
  الوزير المكلف بالتجارة

 
  القرارات 

  :نبينها يف اجلدول التايلأنظار جملس املنافسة   قرارات على 3عرض  2012ّمت خالل سنة 

  
  مصدر االقتراح  المرجع وموضوع مشروع القرار

مشروع قرار من وزير الفالحة يتعّلق باملصادقة على املخّطط املديري ملراكز  122447 الملف عدد
  2008مارس  12جتميع احلليب الطّازج ونقله املصادق عليه بالقرار املؤرّخ يف 

  
  

المكلف  الوزير
  بالفالحة

   122450 الملف عدد
  مشروع قرار من وزير الّنقل يتعّلق بضبط العالمات التمييزّية لعربات النقل العمومي املنتظم لألشخاص

  
  الوزير المكلف بالنقل

  122454الملف عدد
إحداث مشاريع قرارات تتعّلق باملصادقة على شروط وإجراءات الّرتخيص يف فتح مؤّسسات طفولة خاّصة و 

ا وشروط وإجراءات  الّلجان اجلهويّة االستشاريّة يف فتح مؤّسسات طفولة خاّصة وضبط تركيبتها ومشموال
  الّرتخيص يف فتح روضة أطفال

  

الوزير المكلف بشؤون 
  المرأة واالسرة 
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  كّراسات الشروط: 
ى فيها مثّلت كرّاسات الشروط النسبة األهّم يف مشاريع النصوص الرتتيبية اليت أبد

لس رأيه خالل سنة ا مثّلت نسبة  2012 ا ّ موع اجلملي للّنصوص  % 64ذلك أ من ا
الرتتيبية املقّدمة للمجلس تعلقت إّما بالنظر يف مشاريع كراس شروط جديدة أو بتنقيح  

مل يقع عرضها على أنظار جملس املنافسة كراسات شروط كراسات شروط أو بالنظر يف  
واليت صدرت قبل إقرار العرض الوجويب على أنظار جملس املنافسة املدخل  إلبداء الرأي فيها

املتعلق باملنافسة واألسعار  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64على القانون عدد 
 .  2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60مبقتضى القانون عدد 

اد تنظيم نشاطها مبقتضى كرّاس وجتدر اإلشارة إىل تنوّع القطاعات االقتصادية املر 
  :شروط وفيما يلي جدول تفصيلي حول خمتلف هذه القطاعات

  القطاع االقتصادي موضوع النظر  الرأي
 اإلنتاج النبايت وفق الطريقة البيولوجية 112419

 تنظيم ممارسة نشاط إحداث واستغالل قنوات إذاعية وتلفزية جتارية ومجعياتية 112434

 "1جات أ"ملّيات توريد وقود طريان تنظيم ع 102355

 تنظيم املؤّسسات اخلاّصة للّتعليم العايل وسري عملها 102383

 ممارسة نشاط زائر طيب  112436

 استغالل املراكز العمومّية لالتصاالت اهلاتفية 112424

 استغالل املراكز العمومية لألنرتنات 112425

 لنداء شروط وإجراءات استغالل مراكز ا  112426

 شروط وإجراءات توفري خدمات االتصاالت ذات احملتوى وخدمات االتصاالت التفاعلية   112427

 ممارسة مهنة اخلبري البحري  112437

ا وتوزيعها 122441  ممارسة أنشطة حتضري املواّد املطّهرة املنتجة حملّيا واملستعملة يف ميدان الصّحة وخز

 ويني لنشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري تعاطي األشخاص املعن 122442

 تعاطي مهنة مستشار يف التصدير 102362

 طرق جتميع املصنوعات من املعادن النفيسة املعّدة للتكسري  122446

 مشاريع التركيز االقتصادي: 
 مشاريع تركيز تعّلقت بأسواق مخسةإبداء الرأي يف   2012توىل جملس املنافسة خالل سنة 

 :مرجعّية ذات أمهّية اقتصادية كربى  يف النسيج االقتصادي الوطين
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  الّسوق المرجعّية  المرجع
 قطاع الصناعات الكهربائية واإللكرتونية والكهرومنزلية   112433الرأي عدد

 النقل  112420الرأي عدد

 صناعة القضبان النحاسية  122439الرأي عدد 

 ربىجتارة التوزيع الك  102400الرأي عدد 

 القطاع الفالحي   122445الرأي عدد

  من قانون المنافسة واالسعار  6تطبيق الفصل 
عرضت على جملس املنافسة إحاالت من وزير التجارة والّصناعات التقليديّة يطلب فيها رأيه 

 قطاعات ترخيص استثنائي لعقود استغالل حتت التسمية األصلّية يف عديد الحول إسناد 
  :من قانون املنافسة واألسعار  6على معىن الفصل 

  الّسوق المرجعّية  المرجع
 جتارة التوزيع العصرية  112422الرأي عدد 

 بنشاط اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة  112405الرأي عدد 

 اخلدمات العقارية  112413الرأي عدد 

 الّتجارة  112418الرأي عدد 

 املشروبات الساخنة  112416الرأي عدد 

 قاعات الرياضة املخّصصة لألطفال  122452د الرأي عد

 األكالت السريعة  122453الرأي عدد 

 اإلستشارات اإلختيارية:  
لس خالل    :ملفات  6إبداء الرأي يف   2012سنةتوىل ا

من قانون املنافسة واألسعار يف منح اعفاء عام  9ابداء رأي مبقتضى الفصل   -  أ
واخلدمات العقاريّة واألكالت  مات اإلشهاريّةاخلد قطاعات يف الستغالل عالمات اجنبية 

 :السريعة وتقدمي املشروبات الساخنة 
 المرجع السوق المرجعّية

 عدد 112431 اخلدمات اإلشهاريّة

112432 اخلدمات العقارّية عدد   

112429 األكالت السريعة عدد    

112430 تقدمي املشروبات الساخنة : اخلدمات  عدد   
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لس باإل طار التشريعي والرتتييب فيما يتعّلق بعقود اإلستغالل حتت التسمية وذّكر ا
من قانون املنافسة واألسعار والذي ينّص على حالة املمارسات  6الذي يتمّيز بوجود الفصل 

ا  ّيأت شروط ذلك بشكل إنفراديّ واإلّتفاقات اليت يطلب أصحا . الّرتخيص فيها مىت 
جارة املشار إليه ضمن ذلك الفصل ال ميكن أن يأخذ إالّ وأّن ترخيص الوزير املكّلف بالتّ 

شكل املقّرر الفردّي مبا أنّه يصدر بناء على طلب صادر عن أطراف معلومة يف زمن إّختاذه 
  .وخبصوص إّتفاقات معّينة

لس تنقيح القرار الصادر عن وزير الّتجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف   28وإقرتح ا
املتعّلق مبنح بعض عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على  2010جويلية 

املتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  6معىن الفصل 
ذا اإلعفاء إىل جانب  هذه القطاعاتباملنافسة واألسعار بإدراج  ضمن القطاعات املشمولة 

ساهم يف دفع اإلستثمار وذات الطاقة التشغيلّية اهلاّمة على غرار القطاعات األخرى اليت قد ت
قطاع األكالت السريعة أو قطاع اخلدمات اإلشهاريّة أو قطاع اخلدمات العقاريّة مع وضع 

  .ضوابط تتعّلق بإستعمال املدخالت الوطنّية عند اإلقتضاء
م املنافسة   - ب  إبداء الرأي يف مسائل 

لس مبسألة  ّم املنافسة ختّص طلب عروض دويل قامت بإجرائه الّشركة الّتونسّية تعّلق رأي ا
للكهرباء والغاز، واّلذي شهد حتّفظ واعرتاض املشاركني يف الّصفقة إثر تغيري شركة عارضة 

لس برأيه ضمن الّرأي عدد . لتسميتها االجتماعّية بعد تقدمي عرضها املايل وقد أدىل ا
  .2012 أفريل 5نافسة بتاريخ الّصادر عن جملس امل 112438

لس من قبل هيئة تعديلية   - ت  أخذ رأي ا
لس حول نزاع مرفوع  قامت اهليئة الوطنّية لالّتصاالت باعتبارها هيئة تعديلّية بطلب رأي ا

 64من القانون عدد ) جديد( 9أمامها من حيث املنافسة، وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 
واملتعّلق باملنافسة واألسعار الذي ينص على أنه  1991ة جويلي 29املؤرّخ يف  1991لسنة 

لس حول املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة  وقد صدر عن  ميكن للهيئات التعديلية إستشارة ا
لس يف هذا اإلطار الرأي   سبتمرب 27 صادر عن جملس املنافسة بتاريخال 122444عدد  ا

2012.  
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 2012ن  سنة الجلسات العامة المنعقدة  بعنوا: 
لس املنافسة من ) جديد) (مكرر( 16حسبما جاء بالفصل  ختتص اجللسة العامة 

بالنظر استشاريا يف املسائل اليت تعرض على  السالف الذكر  1991لسنة  64 القانون عدد
لس عن طريق الوزير املكلف بالتجارة   .ا

لس املنافسة أن جيري مفاوضاته يف جلسة عامة حبضور  بصورة قانونية إالّ  وال ميكن 
  .نصف أعضائه على األقل ومن بينهم أربعة قضاة

لس  غري أنّه يف حاالت النظر يف املطالب االستشارية املتأكدة أو اليت ترد على ا
أثناء العطلة القضائية، ميكن بعد ثبوت توجيه االستدعاءات لكافة األعضاء يف أجل معقول 

يبة ال تقل عن نصف األعضاء ودون التقيد بالشرط املشار إليه أن تلتئم اجللسة العامة برتك
  .أعاله

وجتدر اإلشارة إىل أّن عدد امللفات االستشارية الواردة على جملس املنافسة تؤثر سنويا 
  .يف أمهّية عدد اجللسات املنعقدة ويف تواريخ انعقادها حسب تاريخ طلب االستشارة

جلسات توزعت  )10(عشرة العامة املنعقدة  عدد اجللسات  بلغ 2012 سنةومبناسبة 
  :كاآليت

عدد الملفات التي   تاريخ الجلسة  عدد الجلسة
  تّم إبداء الرأي فيها

 4 2012جانفي   19  1الجلسة رقم 

 11 2012فيفري  9  2الجلسة رقم 

 6 2012مارس  1  3الجلسة رقم

 4 2012أفريل  5  4الجلسة رقم 

 4 2012جويلية  5  5الجلسة رقم 

 2 2012أوت  9  6الجلسة رقم 

 3 2012سبتمرب   27  7الجلسة رقم

 1 2012أكتوبر  18  8الجلسة رقم 

 4 2012نوفمرب  22  9الجلسة رقم

 1 2012ديسمرب  3  10الجلسة رقم 
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 2012يم نشاط جملس املنافسة خالل سنة تتمّثل أهّم املعايري النوعّية املعتمدة يف تقي

يف املنهجية املعتمدة إلجناز الدراسات القطاعّية ، أّما على املستوى القضائي فإّن بت  خاّصة
م أسواق مرجعّية تقنية يعكس مدى  لس يف قضايا   ملفات قضائيةمعاجلة  قدرته علىا

  .معقدة وشائكة

 :الدراسات القطاعّية -1

يف إطار إبداء رأيه يف االستشارات هذا اإلطار إىل أّن جملس املنافسة جتدر اإلشارة يف 
  .دراسات قطاعّية يف جماالت متعّددةالوجوبية او االختيارية يقوم ب

  :المنهجية المعتمدة إلنجاز الدراسات القطاعّية -

ب إّن طبيعة امللفات اإلستشارية اليت تتعّلق بتحليل وضعّية املنافسة يف قطاع بعينه تتطل
  :ثالث مراحل إعتماد منهجّية عمل  تتمحور باألساس حول

  
 :مشاريع التركيز االقتصادي - 2

لس على  الّتركيز ةعملي آثار تقييم عند النظر يف مشاريع الرتكيز االقتصادي يتوىل ا
جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد ) مكرر( 9الفصل  ذلك أنّ  المنافسة

 ينظر يف مدى مسامهة مشروع" :املنافسةجملس  أنّ  اقتضىق باملنافسة واألسعار واملتعلّ  1991

اإلستنتاجات  تقديم  
تساعد   التي  توصيات  وال

الحكومة على إتخاذ القرارات  
  المالئمة

تحليل  وضعّية المنافسة في  
مختلف األسواق المرجعّية

الكشف عن مختلف  
األسواق المرجعّية  

الراجعة بالنظر إلى هذه  
القطاعات
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 قصد ضمان التعويض االقتصاديقين أو التّ  مقدالرتكيز يف التّ  يةاالقتصادي أو عمل الرتكيز
  .عن اإلخالل باملنافسة الكايف
 كيزالرت  يةأو عمل االقتصاديلس يف تقييمه ملشروع الرتكيز ا جيب أن يأخذ كما

 يةسات الوطنسللمؤ  يةبعني االعتبار ضرورة تعزيز أو احلفاظ على القدرة التنافس االقتصادي
  ".يةاملنافسة الدول إزاء

 ةالتونسي أوكل إىل جملس املنافسة مهمّ  عرّ املش من خالل هذا الفصل أنّ  ستنتجيو 
كل األفعال املنافسة من   على فاظدف احلأو مشاريع الرتكيز االقتصادي  ياتعمل تقييم

  .ا ميكن أن ختلّ  يتواالتفاقات ال
لس منهجية علمّية مرحلية عند النظر يف مثل هذه امللفات  وهلذا الغرض يتوخى ا

 :تتلخص يف املراحل اآلتية
إىل مقتضــــيات قــــانون التثبـــت مــــن مـــدى خضــــوع عمليــــة الرتكيـــز موضــــوع االستشـــارة  : أّوال 

 .منه) جديد( 7وحتديدا الفصل  املنافسة واألسعار
لـــس، يف حـــال خضـــوع مشـــروع الرتكيـــز مل: ثانيـــا  قتضـــيات قـــانون املنافســـة واألســـعار،يتـــوىل ا

  . حتليل وضعّية املنافسة بالسوق املرجعّية موضوع عملية الرتكيز
ا : ثالثــا  ّ عــن  الكــايف ضــمان التعــويضبيــان الفوائــد احملتملــة مــن عمليــة الرتكيــز والــيت مــن شــأ

  .اإلخالل باملنافسة
ـــدف ضـــمان تـــوازن  :رابعـــا لـــس إدخـــال تعـــديالت علـــى مشـــروع الرتكيـــز  إمكانيـــة اقـــرتاح ا

  .الّسوق
 حرصيعكس مدى  هاّمةبت المجلس في قضايا تهم أسواق مرجعّية  -3

  تكريس قواعد المنافسة وحماية المستهلك علىالمجلس 

لس خالل سنة  بتّ   توّصل إىلوقد  متعّددةيف قضايا تناولت أسواق مرجعّية  2012ا
الكشف عن املمارسات  التمّكن منخمتلف الناشطني فيها و تعريف حتليل هذه األسواق و 

  .املخّلة باملنافسة اليت تشكو منها هذه األسواق
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خدمات احلج والعمرة وهو من أهّم ما تطّرق ومن بني أهّم هذه األسواق نذكر سوق 
لس سنة  لسوق ّمت عن طريق التعّهد التلقائي نظرا خاّصة وأّن تناوله هلذه ا 2012إليه ا

  .للهيمنة املطلقة اليت كانت متارسها شركة اخلدمات الوطنية واإلقامات على هذه السوق
لس املتعّلق بتلك  السوق دراسة مستفيضة حّدد فيها املتدّخلني يف  وقد تضّمن قرار ا

ر لعدد وكاالت السوق من إدارة ومؤسسات عمومية وخاصة وشركات نقل جّوي وتطوّ 
... األسفار اليت تقوم بتنظيم الرحالت وتطّور عدد املعتمرين وعدد احلجيج وتطّور التسعرية

يمن  ا  ّ لس بعد حبثه يف وضعّية شركة اخلدمات الوطنية واإلقامات اليت اتضح أ لينتهي ا
عن اختيارات  على السوق وهذه اهليمنة مل تكن وليدة نّص قانوين يكّرسها وإّمنا هي ناجتة

سياسّية وهو ما جعل وكاالت األسفار يعانون من تعّسف الشركة املذكورة يف استغالل 
لس، . وضعّية التبعّية االقتصاديّة اليت كانوا عليها إزاءها ومن نتائج ذلك، وهو ما بينه ا

ترّدي نوعّية خدمات العمرة واحلّج وبروز مشاكل ونقائص عديدة أضّرت باحلجيج 
  .مرينواملعت
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 ملفا) 64( أربع وستنييف  2012لس املنافسة خالل سنة  بتت الدوائر القضائية
تعّلقت بأصل النزاع ومخس عشرة ملّفا تعّلقت باختاذ ملفا ) 49(، منها تسع وأربعون قضائيا

 2011ضعف عدد القضايا اليت ّمت احلسم فيها سنة  يتجاوزوهو ما ، الوسائل التحفظّية
زت امللفات اليت متت معاجلتها بالتنوع من حيث املواضيع وقطاعات النشاط ومتيّ . )31(

لس  ا وكذلك اإلشكاليات القانونية اليت تثريها مما ساهم يف إثراء فقه قضاء ا املتعلقة 
واقع السوق من متغريات وتقلبات وما  ومزيد تطويع مفاهيم قانون املنافسة مع ما يطرحه

 .تقتضيه سياسة املنافسة من شفافية على مستوى املعامالت اليت يتم تداوهلا
لس مناسبة له ملزيد رت بعض امللفات القضائية املعروضة ولقد وفّ  تدقيق على نظر ا

  . اليت استقر عليها يف عمله القضائي ماهيفبعض امل
مدى  2012ط القضائي للمجلس خالل السنة كما يعكس جزء هام من النشا

اليت من ذلك إجراءات القيام . على حتديد موقفه من بعض املسائل اإلجرائية اهلامةه حرص
لس   11عدم االقتصار على الفصل و احلسم فيها  يستوجبمن املسائل اليت اعتربها ا

القانون عدد  هوو  خرنص آالستئناس بوا هنظرا لسكوت من قانون املنافسة واألسعار) جديد(
العام  النص باعتباره املتعلق باحملكمة اإلدارية 1972املؤرخ يف أول جوان  1972لسنة  40

ا ردت ال اليت احلاالت ملنافسة يفالذي يطبق على قضاء ا   .بالنص اخلاصاما حكأ بشأ
لس على املعروضة النزاعية مشلت املادة احملصلة، ويف ن ، زيادة ع2012سنة  خالل ا

، مجيع املمارسات اليت حيضرها قانون ااإلشكاليات القانونية املتعلقة وتنوع املواضيع  ثراء
  .املنافسة واألسعار واليت تكون أغراضها أو آثارها ضارة باملنافسة وختل بالتوازن العام للسوق
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خيتص جملس «واألسعار من قانون املنافسة ) جديد( 9طبقا ملا جاء بأحكام الفصل 

املنافسة بالنظر يف الدعاوى املتعلقة باملمارسات املخلة باملنافسة كما هو منصوص عليها 
وتبعا هلذه األحكام واملبادئ العامة اليت حتكم قانون املنافسة . »من هذا القانون 5بالفصل 

لس املنافسة ينحصر يف النزاعات ا ملتعلقة باملمارسات واألسعار فإّن مرجع النظر القضائي 
ينصرف أثرها اليت املخلة باملنافسة اليت خّصه املشرّع بالنظر فيها دون سواها وهي املمارسات 

  .إىل النيل من التوازن العام للسوق ومن حسن سريها حسب القواعد العادية اليت حتكمها
لس مسألة اختصاصه خالل السنة القضو  ائية بلغ عدد القضايا اليت تناول فيها ا

وقد حرص يف كل واحدة منها على بيان احلدود اليت تفصل . قضية) 14( عشر أربعة 2012
االت الراجعة إىل اجلهات القضائية األخرى كاحملاكم العدلية املختصة  بني مرجع نظره وبني ا
بالنظر يف حاالت املنافسة غري الشريفة أو احملكمة اإلدارية اليت يرجع إليها اختصاص النظر 

  .إسناد الصفقات العمومية بالقرارات ذات الطابع السلطوي ومنهايف النزاعات املتعلقة 
لس وانطالقا من هذا التمشي أقّر   لنظراقضايا لرجوع  سبعيف  عدم اختصاصها

لس يف قضايا منشورة  هذه األسباب ومن  .أخرىحملاكم  فيها اليت أّدت استبعاد نظر ا
  :الأمامه نذكر على سبيل املث

هلا أي تأثري على  يكن اليت مل آثار األفعال أو الوقائع موضوع التتّبع :أوال  -
ا من شأ اليت خلة باملنافسةلذي حيول دون إدراجها ضمن األعمال املاملنافسة األمر ا

من قانون ) جديد( 5بالفصل  املعىن الوارد العام للسوق على وبالتوازن حبرية املنافسة املساس
باعتبارها  القضاء العديل جهاز ألسعار ويف حكم ذلك فهي ترجع إىل اختصاصوا املنافسة

 )قضايا 3(.الشريفةحاالت تتعّلق باملنافسة غري 
خترج عن  واليت التصرفات السلطوية اليت يأتيها أشخاص القانون العام:  ثانيا -

ا يف  وإن حىتنظر فيها لل اختصاص جملس املنافسةنطاق  أفضت إىل تعّسف أصحا
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ا  استعماهلا وإخالهلم مبا يقتضيه واجب الدعوة العامة للمنافسة أو فرضهم شروطا من شأ
مشروعيتها منضويا ضمن والية القاضي  يف النظر ويظل التضييق على بعض املتنافسني

داريّة القاضية بإسناد إلمن ذلك القرارات ا .املنتصب يف مادة قضاء جتاوز السلطة اإلداري
 .قرار تقسيم الوحدات السياحّية إىل مراكز تنشيط سياحي صفقة عمومّية أو

النزاعات ذات الصبغة التعاقديّة اخلاضعة ملقتضيات جمّلة االلتزامات :ثالثا  -
والعقود وكذلك النزاعات ذات الصبغة الشغلّية اليت أّكد جملس املنافسة رجوع اختصاص 

ا بوضعّية هيمنة على السوقالنظر فيها إىل جهاز القضاء العديل خاّصة عند عدم اقرت   .ا
 

        
 

 الصادر فيه الحكم 101237 عدد يائالقض الملف دفعت اجلهة املدعى عليها يف
خل يف نطاق االختصاص بأّن ميدان التعليم العايل ال ميكن أن يد 2012 مارس 15 بتاريخ

ال  لس املنافسة، فهو ميدان له ميزة خاصة تتاّتى من تعّلقه باملهّمة التعليمّية وبا احلكمي 
وحاجيات البالد وفقا ملخّططات العلمي والتكويين وبأهداف الدولة يف جمال التعليم العايل 

ال االقتصاد وفضال عن ذلك  .ي الّصرفالتنمية االقتصادية واالجتماعية ممّا خيرجه من ا
فإّن القانون املتعّلق بالتعليم اخلاص منح اختصاص الرقابة والعقاب ومنح الرتاخيص وسحبها 
إىل وزارة التعليم العايل يف حني أّن قاون املنافسة واألسعار حصر الشخاص اخلاضعني له يف 

عايل اخلاصة ضمن املنتج والتاجر ومسدي اخلدمات والوسيط وال تدخل جامعات التعليم ال
  .هذا الصنف من االشخاص اخلاضعني للقانون املذكور

لس إىل السند الذي يرتكز عليه ذلك الدفع والذي على أساسه   وهوويف رّده عاد ا
املتعّلق بالتعليم العايل اخلاص  2000جويلية  25املؤرخ يف  2000لسنة  73القانون عدد 

، لتعليم العايل يف إطار شركات خفّية االسمالذي يقتضي أن حتدث املؤسسات اخلاصة ل
وبالتايل فإّن اجلامعة اخلاصة . وهي مرمسة بالسجل التجاري وختضع إىل القانون التجاري

املدعى عليها يف هذا النزاع متارس نشاطا يندرج يف قطاع تنافسي يتعّلق خبدمات التعليم 
لس إىل أنّه اقتداء بال. العايل اخلاص مبقابل فصل األّول من قانون املنافسة وخلص ا
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واألسعار، فإّن قواعد املنافسة تنطبق على مجيع املؤّسسات اليت متارس نشاطها يف قطاعات 
االنتاج أو التوزيع أو اخلدمات بقطع النظر عّما إذا كان ذلك النشاط يندرج يف نطاق مهنة 

لس كل املؤسسات اليت حرّة أو إن كان مصدره ذاتا عمومّية، وبالتايل يشمل مرجع نظر ا
  . متارس نشاطا اقتصاديّا أو حشرت نفسها يف الدورة االقتصاديّة


 

ائه أال وهو جملس املنافسة على نفس النهج الذي وضعه لتحديد والية قضواصل 
احلكم على املمارسات اليت تدخل يف نطاق األعمال املخلة باملنافسة واليت هلا انعكاس على 

لس ال يقبل النظر يف النزاع إّال إذا التوازن العام للسوق وعلى حسن سريها ، أي أّن ا
من  5 اقرتنت األفعال املعروضة عليه بإحدى املمارسات املخّلة باملنافسة على معىن الفصل

  . القانون املتعّلق باملنافسة واألسعار
  2012ماي   17 الصادر فيها القرار المؤرخ في  111283عدد    القضية - 1

لس يف هذه القضية بالشكوى املرفوعة من ضد " الت تونسااتص"شركة  تعّهد ا
ا وعروضها التجارّية عرب وسائل من أجل  "أورونج تونس"شركة  تعّمدها الرتويج خلدما

  ."الفالي بوكس"اإلعالم وبث ومضة إشهاريّة خلدمة 
لس على أّن  عملّيات اإلشهار التجاري تسوسها قوانني خاّصة وعالوة على تأكيد ا

املتعّلق حبماية املستهلك  1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117منها القانون عدد 
إدعاءات أو إشارات غري  كّل عملّية إشهار ملنتوج تتضّمن  13الذي مينع ضمن فصله 

ا أن توقع يف اخلطإ ، لينتهي إىل أّن التصّرف املشتكى منه يعّد، يف ...صحيحة أو من شا
صورة ثبوته، خمالفة اقتصاديّة يرجع اختصاص النظر فيها إىل القاضي اجلزائي، فقد واصل 

لس تأكيده على عدم اختصاصه بالنظر يف تلك املخالفات إّال مىت كانت ص ادرة عن ا
طرف حيتّل مركز هيمنة اقتصاديّة على السوق املرجعّية للتثبت فيما إذا كان نتج عن هذه 

ا أو كان هلا تاثري على حريّة املنافسة فيها   . املمارسات مساس بآلّيات السوق أو تواز
 2012 أكتوبر 18 الصادر فيها القرار المؤرخ في 111277القضية عدد   - 2
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لس  إىل  "السعادة للنقل الربّي" بطلب تقدمت به شركةه القضية هذ يفتعّهد ا
التعامل مبواصلة  "عجيل"نشاطها عرب إلزام شركة  جملس املنافسة مبديه فيه رغبتها يف اسرتجاع

  .معها
لس أّن و  املمارسات اليت أتتها الشركة املدعى عليها بوضعها لشروط رأى ا

املدعية ملواصلة العمل معها يف قطاع نقل استبعدت مبقتضاها العرض الذي تقّدمت به 
من قانون املنافسة والسعار ويرجع النظر فيها إىل  5احملروقات تدخل حتت طائلة الفصل 

صميم اختصاص جملس املنافسة طاملا ثبت أّن املدعية يف وضعّية تبعية اقتصادية إزاء املّدعى 
  .عليها

      
 

 2012 ماي 17 الصادر فيها القرار المؤرخ في 121293 القضية عدد

ا  لس يف هذه القضّية بدعوى تّقدمت  ضّد الغرفة " شركة أبو وليد للتكرير"تعّهد ا
النقابّية الوطنية ملكّرري الزيوت وبعض املؤسسات املختصة يف تكرير الزيت تعيب فيها على 

اعى عليها األوىل املماطلة يف متكينها املد   .من كمّية من الزيت النبايت اخلام لتكريره بوحد
لس على أّن املشرّع أناط بعهدة الديوان الوطين للزيت مهّمة تسيري املرفق  وقد أّكد ا
 العمومي املتعّلق بقطاع توريد وتكرير وتوزيع الزيت النبايت، ويرجع للديوان قرار رفض أو قبول
إسناد حصص من الزيت النبايت لتكريرها وهو اختصاص مطلق للديوان الوطين للزيت، وال 
لس املنافسة النظر يف شرعية القرارات اليت تتخذ تطبيقا لنصوص تشريعية أو ترتيبية  يرجع 

  .ن كانت هلا آثار خمّلة باملنافسةإحّىت و 
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 2012 ماي 17 في الصادر فيها القرار المؤرخ 111272 عدد  القضية - 1

ترمي الدعوى يف هذه القضّية إىل الطعن يف االتفاقّية بني العارضة واملّدعى عليها 
منتجات املدعية بالرتاب دعى عليها ترويج لتضمنها شرطا حصريّا يتمّثل يف احتكار امل

  .الفرنسي
واستنادا إىل أّن السوق املرجعية مرّكزة بالرتاب الفرنسي رفض جملس املنافسة النظر يف 
النزاع نظرا إىل أّن اختصاصه ينحصر يف املمارسات املخّلة باملنافسة اليت هلا انعكاس على 

  .إىل املمارسات احلاصلة يف السواق األجنبّية التوازن العام للسوق التونسّية وال يتعداه
 2012نوفمبر   15 الصادر فيها القرار المؤرخ في 111286 القضية عدد - 2

ا منّظمة النقل اجلّوي الّدويل واليت ضبطت فيها  تعّلق النزاع باإلجراءات اليت اختذ
  .تمدة لديهاشروط ممارسة نشاط بيع تذاكر الطريان املوكول إىل وكاالت األسفار املع

لس إىل أّن  ما تنعاه املدعية على منّظمة النقل اجلّوي الّدويل ال يدخل حتت وانتهى ا
لس ال خيتص بالنظر يف األعمال  9طائلة الفصل  من قانون املنافسة واألسعار باعتبار أّن ا

 .الّصادرة عن املنّظمات الّدولّية
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مسح مما سة خالل السنة القضائية املنقضية يف عدة مسائل إجرائية جملس املناف خاض

 عن وميكن تفريع تلك املسائل حبسب تعّلقها بإجراءات التخلي. له ببيان موقفه منها
  .)الفقرة الثانية(وإجراءات القيام لديه  )الفقرة األوىل(يه دلعاوى املرفوعة الد

 
أفصحت  مطالب) 8( مثانية 2012ة القضائيالسنة  وردت على جملس املنافسة خالل

واستجاب . رفعتهاعن الدعاوى اليت كانت  التخلي فيها األطراف املدعية عن رغبتها يف
لس سبعة مطالب رافضا مطلبا  إيقاف إجراءات التقاضي لديه خبصوص طلب إىليف  ا

لس يف قضّيتني بالّطرح دومنا مطلب ه للشروط املستوجبةواحدا لعدم استجابت ، كما قضى ا
لس باملؤيدات الضروريّة للفصل يف النزاع   .من اجلهة املدعية وذلك لتقاعسها يف مّد ا
لس يف الغرض يتبني أّن  لسوبالتمعن يف مضمون القرارات الصادرة عن ا  أقرّ  ا

ه عندما يستجيب ملطالب التخلي عن الدعاوى هو أنّ سه يف السابق و نفس املبدأ الذي كرّ 
حيرص على دراسة السوق املعنية برمتها وحتليل إذ الواردة عليه فإّن ذلك ال يتم بصفة آلية 

املمارسات املرتكبة داخلها استنادا إىل ما يتواله يف طور التحقيق من أحباث استقصائية 
لس قد راعى يف عمله . وحتريات دف محاية وبذلك يكون ا طبيعة الدور املوكول إليه 

يتقّيد بأي طلبات ميكن أن ترد عليه  فالالنظام االقتصادي العام من مجيع املمارسات املخلة 
عدم وجود ممارسات  منثبت تأن ي إّال بعد الرجوع يف الدعاوى أو التخلي عنهاإىل وترنو 

  .خمّلة باملنافسة تربّر قبول التخلي
لس وعند قيامه بتقدير مطالب كما يستخلص من قراء ة القرارات املذكورة أّن ا

ت من صياغتها وملا يتيقن من مطابقتها للمبادئ العامة لإلجراءات ي املعروضة عليه يتثبّ التخلّ 
ي عن الدعوى جيب أن يتوفر فيه عنصران أساسيان ومها الوضوح والصراحة أّن التخلّ  اليت تقرّ 
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اوأنه ال ميكن استنتاجه يقضي ب وقبول مطلب التخلي أو  إيقاف إجراءات التقاضي املتعلقة 
  .الطرح

  :التالية وتعلقت هذه املطالب بالقضايا
والقضيّة   2012 أفريل 05 الصادر فيها القرار المؤرخ في 111290 القضية عدد - 1

 2012 ديسمبر 31 بتاريخ 121304 عدد

لس يف هذه القضية بشكوى " اليمامة"نقل احلضري الشركة  مرفوعة من تعّهد ا
إيقاف التجاوزات اخلطرية قصد  أصحاب التاكسي اجلماعي اخلواص ضدللتاكسي اجلماعي 

الصادرة عن البعض من أصحاب التاكسي اجلماعي خبصوص إنزال احلرفاء من سيارات 
   .من محلهم وذلك باستعمال العنف الّشديد ومنع سواقها الشركة املدعية 

طلب قصد طرح القضّية حلصول املصاحلة واالتفاق بالرتاضي وإثر إدالء العارضة مب
لس باملبادئ العاّمة لإلجراءات اليت تقتضي توّفر عنصرين أساسيني يف  بني طرفيها ذّكر ا
 مطلب التخّلي ومها الوضوح والصراحة حبيث ال ميكن استنتاجه باعتماد االجتهاد أو التأويل

بعد أن تأّكد من عدم وجود ممارسات خمّلة  القضّية إىل قبول مطلب التخلي عنّمث انتهى 
  .باملنافسة وهو شرط خاّص بالتقاضي أمام جملس املنافسة

  2012 أكتوبر 18 الصادر فيها القرار المؤرخ في 91196 القضية عدد - 2
أوراسكوم تونس "الذي تقدمت به شركة بالطعن  هذه القضية األمر يف تعلق
ونظرا  .لفائدة الشباب" اتصاالت تونس"الذي وّفرته  "عليسة"ضّد عرض " لإلتصاالت

لس  حلرصه على توفّر شرطي الصراحة والوضوح يف مطالب التخّلي عن القضّية أصدر ا
حكما حتضرييّا يقضي حبّل املفاوضة وإرجاع القضّية إىل طور التحقيق ملطالبة نائب املدعية 

لس حول مطلب التخّلي الذي تقّدم به  وهل أّن املطلب املذكور ينحصر يف القضّية بإنارة ا
   .املتعّلقة بذات الطرفني 91199أم انّه يشمل كذلك القضّية عدد  91196عدد 

قضى بقبول  91196مطلب التخّلي يقتصر على القضّية عدد وملّا تبّني للمجلس أّن 
ع بوجود امللف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطمطلب التخلي عن القضية خاّصة وأّن 

  .ممارسات خمّلة باملنافسة
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 2012 أكتوبر 18 الصادر فيها القرار المؤرخ في 121308 القضية عدد - 3

تظّلمت املدعية يف هذه القضّية من قرار وايل نابل القاضي بتوزيع الوحدات السياحّية 
 .ضةعلى خمتلف مستغّلي حمطّات التنشيط السياحي بوالية نابل وهو ما أضّر مبصاحل العار 

وملّا تبّني للمجلس أّن امللف ال يتضّمن وجود ممارسات خمّلة باملنافسة قبل مطلب التخلي عن 
  .الذي تقّدمت به املدعية وذلك بعد تأّكدهه من عدم وجود ممارسات خمّلة باملنافسة الدعوى

 2012 نوفمبر 15 الصادر فيها القرار المؤرخ في 111284 القضية عدد - 4

لس يف تعّهد  املالكة لقناة " تونيميديا" شركة هذه القضية بالنزاع القائم بنيا
وشركة " ساموراي"لإلنتاج وشركة " كاكتوس"وشركة " التونسّية"ضّد كّل من قناة " حنبعل"
اتصاالت تونس والشركة اجلديدة للمشروبات الغازيّة وتزعم املدعية أّن بعض املؤسسات "

بعض الومضات االشهاريّة على قناة أجنبّية غري مرّخص  العمومّية واخلاّصة أقدمت على مترير
لس باملبدإ الذي  ...قناة التونسّية"هلا وحيوم حوهلا بعض الغموض تسّمى  وبعد أن ذّكر ا

لس الذي  يسوس إجراء التخّلي عن الدعوى املرفوعة أمامه وهو أّن مطلب التخّلي ال يقّيد ا
توفّرت له معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة باملنافسة  ميكنه مواصلة الّنظر يف القضّية مىت

لس بقبول مطلب التخلي عن وطلما تبّني له عدم وجود مثل تلك املمارسات  قضى ا
      .الذي جاء مستجيبا لشرطي الصراحة والوضوحالقضّية 

 2012 ديسمبر 13 الصادر فيها القرار المؤرخ في 121310 القضية عدد - 5

ذه ال املشار إليها أعاله ضّد  121308عدد قضّية نفس املدعية يف القضّية قامت 
ا تقّدمت بعد ذلك  ّ اللجنة اجلهويّة للنشطة السياحية بوالية نابل طعنا يف نفس القرار، إّال ا

لس بقبول مطلب  .بطلب طرح القضّية طاملا أّن ملف القضية على حاله مل  الطرحفقضى ا
  .جود ممارسات خملة باملنافسةما يفيد القطع بو يتضّمن 

 2012 ديسمبر 13 الصادر فيها القرار المؤرخ في 121309القضية عدد   - 6

لس يف هذه القضية بشكوى مرفوعة منتعّهد  ضّد " م سي ديسرتيبسيون"شركة  ا
ويتعّلق النزاع بأّن املدعية اليت تنشط يف جمال ترويج املنتجات شبه الطبّية، " بانيماكس"شركة 

ا تفطّنت إىل أّن تق ّ وم بتوريد منتوج من الصابون السائل وتروجيه بالسوق الداخلّية إّال أ
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وملّا عّربت العارضة  ...املّدعى عليها تقوم برتويج منتوج مماثل حيمل نفس الطبيعة واخلصائص
لس بناء على عدم وجود الصرحية والواضحة عن رغبتها  يف طرح القضّية استجاب هلا ا

  .ت خمّلة باملنافسةممارسا
 2012 أكتوبر 18 الصادر فيها القرار المؤرخ في 111271القضية عدد   - 7

لس يف هذه القضّية االستجابة لطلب التخّلي عن الّدعوى وواصل النظر يف  رفض ا
وذلك نظرا لتقدمي الطّلب شفاهّيا خالل جلسة املرافعة خاّصة وأّن الشخص أصل النزاع 

لس الذي تقّدم بالطلب  مل يقّدم ما يفيد متثيله القانوين للجهة املّدعى عليها، لذلك اعترب ا
  .أّن شرط الصراحة والوضوح غري متوفرين يف مطلب التخّلي

  
ومن ناحية أخرى فإّن جملس املنافسة ميكنه أن يصرّح بطرح القضّية دومنا طلب من 

ا وذلك إذا أحجم املّدعي عن تقدمي املؤيدات الضر  ورية لتربير منازعته رغم التنبيه القائم 
لس نفسه أمام استحالة الفصل يف امللف دون احلصول على ما  لس ووجد ا عليه من ا

  :طلبه من وثائق او مؤيدات

 2012 أفريل 5 المؤرخالصادر فيها القرار   111279 القضية عدد  - 1
اليت تتمّتع حبّصة من  تنعى املدعية يف هذه القضّية وهي شركة يوغرطة للتجارة الدولّية

اإلمسنت موجهة للتصدير حنو السوق اجلزائريّة، على شركة إبسيلون تعاملها مع سوق التصدير 
وأمام إحجام الشركة العارضة ...بعقلية احتكاريّة تسعى من خالهلا إىل إقصاء بقّية الشركات

لس  ومعطيات تكميلّية رغم تذكريها بذلكعن تقدمي ما طلب منها من مؤّيدات  قضى ا
من القانون املتعّلق باملنافسة  11بطرح القضّية مستندا إىل ما جاء بالفقرة السادسة من الفصل 

  .ولّية يف أربعة نظائرواألسعار اليت اقتضت أن يتّم إرفاق عريضة الّدعوى بوسائل اإلثبات األ
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  2012 أفريل 5 المؤرخالصادر فيها القرار   111278 القضية عدد - 2
لس يف هذه القضّية كذلك طرح القضّية استنادا إىل أّن القاعدة اإلجرائّية ق ّرر ا

تقتضي احلكم بطرح القضّية كّلما تقاعس العارض عن اإلدالء مبا طلب منه من وثائق 
  .ومعطيات ضروريّة للفصل يف الّنزاع

   

1  
لس يف  أبدى - نوفمرب  15 القرار املؤرخ يفالصادر فيها  111287القضية عدد ا

حرصه على احرتام القواعد القانونّية املضّمنة بالقانون املتعّلق بقانون املنافسة واألسعار  2012
لسواملتعّلقة باألشخاص الذين مّكنهم القانون من    .تعّهد ا

لس " مستهلكا" الدعوى يف هذه القضّية شخص طبيعي بصفته قام بتقدمي فقضى ا
ا استنادا إىل أّن الفقرة األوىل من الفصل  برفض الدعوى شكال لعدم توّفر الصفة يف القائم 

من قانون املنافسة واألسعار حصرت حّق القيام بالدعاوى أمام جملس املنافسة يف جمموعة  11
  .ملستهلكني القائمة بصفة قانونّيةحمّددة من ضمنها هيئات ا

فإّن  2012ديسمرب  27الصادر فيها القرار بتاريخ  101223أّما يف القضّية عدد  -
اليت متسك نائبها بعدم متتعها بالشخصّية  املدعى عليها الشركة الدفع الشكلي تعّلق بصفة

 .القانونّية ممّا جيعل القيام واقعا ضّد من ال صفة له
لس تشبثه بوجهة نظر قانون املنافسة  ورّدا منه على هذا الدفع الشكلي أبدى ا

حول املسألة معتربا أّن مفهوم املؤّسسة االقتصاديّة من وجهة نظر هذا القانون ال تتحّدد وفقا 
ملعايري القانون التجاري فحسب وإّمنا أيضا استنادا إىل معايري اقتصاديّة جتعله يتسع إىل كّل 

ت والتجّمعات وكّل الّذوات الطبيعّية أو االعتباريّة اليت متارس نشاطا الشركات والتنظيما
اقتصاديّا، وذلك بصرف الّنظر عن طبيعتها وشكلها وعّما إذا كان وجودها قانونّيا أو واقعّيا 

  .أو إن كان من أنشأها أو يسيطر عليها من اخلواص أو من األشخاص العموميني
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لس إىل معيار املس اس بتوازن السوق يف حتديد صفة املقام ضّدها كما استند ا
أساسا يف موّضحا أّن اهليئات املهنّية واملنّظمات النقابّية املمثلة للمهنيني ولئن تتمّثل مهمتها 

ا ميكن أن تتعّدى مصاحل منخرطيها لتمّس  الّدفاع عن مصاحل املنتمني إليها إالّ أّن بعض قرارا
طرق تزويد السوق فتصبح من هذه الناحية خاضعة  من توازن السوق كضبط األسعار أو

لقانون املنافسة واألسعار وإىل رقابة قاضي املنافسة باعتباره الّساهر على ضمان التوازن العام 
    .للسوق

2  
بتاريخ  الصادر فيها القرار 101246طلبت املدعية ومندوب احلكومة يف القضّية عدد 

لس أّن ضّم القضايا . للقضّية املذكورة 101232ضّم القضّية عدد  2012أكتوبر  18 وأبرز ا
يقتضي توّفر مجلة من الشروط تتمّثل يف االحتاد على مستوى أطراف النزاع والسوق املرجعّية 

ط املذكورة واملمارسات املثارة والفرتة الزمنّية، لينتهي إىل رفض طلب الضّم لعدم توّفر الشرو 
ّن املّدعي يف القضّية عدد أليست نفسها يف كال القضّيتني كما الزمنّية ذلك أّن الفرتة 

هو وزير التجارة بينما املدعي يف القضّية الراهنة هو الشركة التونسّية للملح  101232
ا متعّددة وتتجاوز م 101232إضافة إىل أّن املمارسات املثارة يف القضّية عدد " سوتيسال"

ّمتت إثارته يف قضّية احلال وهو ما يقتضي التطّرق إىل أطراف أخرى، هذا فضال عن أّن 
السوق ليست نفسها ذلك أّن السوق املرجعّية يف القضّية الراهنة تتعّلق بتوزيع امللح الغذائي 

سوقي  101232كغ بينما تشمل السوق املرجعّية يف القضّية عدد   1يف أكياس ذات وزن 
  . كغ  1لتوزيع ألكياس امللح الغذائي ذات الوزن اإلنتاج وا
3-  

لس يف القضّية  -  2012أفريل  5الصادر فيها القرار بتاريخ  101221عددجتاوز ا
خطأ املدعية يف شخص املدعى عليها وجتّنب التصريح برفض الدعوى شكال ليقوم بتوجيه 

" نالكو"فقد وّجهت املدعية دعواها ضّد الشركة اإليطالّية . اجلهة املعنّية بالنزاعالّدعوى ضّد 
اليت أجابت عن عريضة " نالكو فرنسا"إّال أنّه تبّني للمجلس أّن الشركة املعنّية هي شركة 

لس إذا قام اويستنتج من ذلك أّن اخلطأ يف صفة املدعى عليه ميكن جت. الدعوى وزه من ا
 .نزاع باجلواب على العريضةاملعين بال
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 18الصادر فيها القرار بتاريخ  111274وردت عريضة الّدعوى يف القضّية عدد  -
خالية من الطعون والطّلبات كما مل تتضّمن اسم ومقر كّل واحد من األطراف  2012أكتوبر 

لس برفض الّدعوى شكال إّال بعد أن بادر مبطالبة املدع. املدعى عليها ية ومل يقض ا
وهو نفس املنحى الذي انتهجه  .بتصحيح اإلجراءات املختّلة والتنبيه عليها دون جدوى

لس يف القضّية عدد    .الصادر فيها القرار بنفس التاريخ 111268ا
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من قانون املنافسة واألسعار على منع عدة ممارسات خملة ) جديد( 5ينص الفصل 

ل إىل حتديد األسعار، و ملنافسة وهي التحالفات واالتفاقات الصرحية أو الضمنية اليت تؤ با
واحلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق، وحتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو 

كما متنع أيضا مجيع . االستثمار أو التقدم التقين، أو تقاسم األسواق أو مراكز التزويد
فرط للمركز املهيمن، وإساءة استغالل التبعية االقتصادية وتدين ممارسات االستغالل امل

وتعترب هذه املمارسات من األعمال . األسعار بنحو يهّدد استقرار النشاط االقتصادي
لس املنافسة  اخلطرية واملؤثرة على توازنات السوق وعلى حسن سري آلياته واليت أوكل املشرّع 

  .النظام العام االقتصادي محاية قائم على السهر علىودعم دوره ال مهمة التصدي إليها
لس  نظر فيها قضية )18( مثانية عشرة ويفرز التمّعن يف تعلقها  2012 خالل سنةا

تعلقت جبرمية ) 6(وى ادع ستّ  من ذلك أنه نظر يف. جبميع املمارسات سالفة الذكر
باإلفراط يف  تالقضايا اليت تعلق دبينما بلغ عداإلخالل باملنافسة يف مادة االتفاقات احملظورة 

مسائل تتعلق ) 2(يف قضيتني  أثريتو . قضايا) 8( مثانعلى السوق  مهيمناستغالل مركز 
عرض أو تطبيق أسعار ممارسة قضايا ) 7( سبعويف  لوضعية تبعية اقتصادية باالستغالل املفرط
) 18(فصولة يف األصل ويرجع عدم التطابق بني العدد اجلملي للقضايا امل .مفرطة االخنفاض

ا  إىل إمكانّية نظر ) 23(وبني العدد احلاصل من مجع القضايا حسب املمارسة املدعى 
لس يف أكثر من ممارسة خمّلة باملنافسة يف قضّية واحدة   .ا

جملس املنافسة  ةالقضايا مواصل هذه مجيع القرارات الصادرة يف دراسةيتبّني من و 
يف عمله القضائي والذي يتوىل على أساسه التثبت  سابقا سهرّ نفس النهج الذي كل هإتباع

أوال يف طبيعة املمارسات املطعون فيها مث احلكم عليها باالستناد إىل املفاهيم اليت استقّر 
 إدانة األطراف املدعى عليهابولقد مّهد له ذلك إصدار أحكام تقضي . عليها يف فقه قضائه

  .ةقضيّ ) 15( عشر مخسة أصال يفرفض الدعوى و  )3( اياقض ثالث  يف
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منها بأعمال مل ترق  )4(أربعة تعلق األمر يف  ومن مجلة القضايا املرفوضة يف األصل
ا إىل درجة التأثري على حرية املنافسة طراف ال بالنظر لصدورها عن أ يف السوق املتعلقة 

لس على التذكري بفقه قضائهو السوق تلك مركزا مهيمنا ب حتتل السابق يف هذه  اقتصر ا
 املتعلقة املتبقية لعدم ثبوت أركان املخالفات )11(اإلحدى عشر رفض الدعاوى  ومت .املسألة

أو املعايري املوضوعية املعتمدة عموما لتقدير درجة لمقاييس وفقا ل املثارة مبوجبها باملمارسات
 فقددانة اإلب احلكم الصادر فيها) 3( الثالث قضاياأما فيما خيص . إخالهلا بقواعد املنافسة

لس املنافسة أعمال خملة باملنافسة بارتكاب  تتعلق ختّول أحكام قانون املنافسة واألسعار 
  .عنها لكفّ باهم بتسليط خطايا مالية عليهم وتوجيه األوامر إلي مرتكبيهامعاقبة 

 
من قانون املنافسة واألسعار ) جديد(ل اخلامس حتّجر أحكام الفقرة األوىل من الفص

االتفاقات اليت يكون موضوعها أو أثرها منع تطبيق قواعد املنافسة يف السوق أو التضييق 
  .فيها أو اخلروج عنها

لس خالل السنة القضائية  تعلقت جبرمية اإلخالل ) 9( قضايا تسعيف  2012ونظر ا
  .يف عّدة قطاعات ةباملنافسة يف مادة االتفاقات احملظور 

 : 2012أفريل   5 الصادر فيها القرار بتاريخ 101217 القضيّة عدد - 1
تنصيص كافة املذابح والشركات املختصة يف تنعى الغرفة الوطنّية لتّجار حلوم الّدواجن 

بيع حلوم الدواجن باجلملة على مثن موّحد للحم الدجاج املعّد للطبخ، وتشّكل مثل هذه 
  .ا خطريا مببدإ املنافسةاالتفاقات مساس

لس أّن اسعار بيع حلوم الدواجن على  ويف رّده على ما متّسكت به املدعية الحظ ا
مستوى املذابح كثريا ما يتّم تعديلها من طرف اإلدارة طبقا ألحكام الفصل الرابع من قانون 

لس املنافسة أّن اإلدارة قد تدّخلت أكثر . املنافسة واألسعار من مرّة للرتفيع يف وقد اتضح 
السعر األقصى للحم الدجاج ممّا جيعل عنصر اإلرادة الذي تنبين عليه االتفاقات الصرحية أو 

  .الضمنّية املمنوعة قانونا منعدما وانتهى بذلك إىل رفض الّدعوى
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 :2012 ماي 17 الصادر فيها القرار بتاريخ 71153 القضيّة عدد - 2
قليديّة إىل بعض الشركات البرتولّية إضافة إىل ينسب وزير التجارة والصناعات الت

إفراطها يف استغالل وضعّية هيمنة على السوق، اتفاقها املخّل باملنافسة حول أسعار بيع 
  .وتوحيدها يف مرحلة البيع باجلملة والتفصيل" إسو"زيوت التشحيم احلاملة لعالمة 

ا املصاحل املكلّ  فة بالبحث للكشف عن واّتضح للمجلس أّن الطريقة اليت اعتمد
االتفاق املزعوم حول سياسة األسعار اقتصرت على تقّصي سلوك الشركتني املعى عليهما 

وانتهى . والتمّعن يف مدى توازيه من خالل توحيد تعريفة األسعار وتزامن قرارات الزيادة فيها
لس إىل أّن توازي السلوك ال يعّد، يف غياب القرائن الّدقيقة واملتطابق ة، كافيا لوحده إلقامة ا

بقيام االتفاق بني ناعة التامة حول سياسة األسعار وال يرسي الق الّدليل على وجود تشاور
ما دأبتا على التزّود بنفس زيوت التشحيم اليت يتّم اقتناؤها من  ّ املدعى عليهما خاّصة وا

إقباهلما بصفة  نفس املصدر واحلاملة لنفس العالمة وبنفس أسعار الّشراء وهو ما يفّسر
مستقّلة على انتهاج نفس املوقف إزاء تغّريات السوق وتولّيهما تطبيق نفس األسعار والزيادة 

  .فيها

 2012 جوان 28 والصادر فيه القرار المؤرخ في 101214 القضيّة عدد - 3
 الغرفة الوطنّية الّنقابّية للوكالء العقارّيني مؤشرات توّرط تضّمن امللف يف هذه القضّية

والوكالء العقارّيني يف شبهة االتفاق على عرقلة حتديد األسعار بكّل حريّة واحلّد من املنافسة 
احلرّة فيها، وذلك بإجراء أتته الغرفة الوطنّية الّنقابّية للوكالء العقارّيني متّثل يف حتديد تعريفات 

م بكّل حريّة واحلّد دنيا ليتّم اعتمادها من قبل منخرطيها من شأنه عرقلة حتديد أسعار خدما
  .من املنافسة احلرّة يف الّسوق املرجعّية املتعّلقة مبمارسة نشاطهم

املمارسة من خالل وثيقة صادرة عن املوقع االلكرتوين للغرفة  تلكّمتت معاينة  قدو 
 الوطنّية للوكالء العقارّيني تبّني الّتسعريات الّدنيا اليت ّمت حتديدها واملعتمدة من قبل خمتلف

   .الوكالء العقارّيني الّناشطني بالّسوق املرجعّية
ا ممارسة خمّلة باملنافسة على معىن  املنسوبة للمدعى عليهم وتعترب املمارسة       يف حال ثبو

متنع األعمال املّتفق : " الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار الذي ينّص على أنّه
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رحية أو الّضمنّية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمّال عليها والّتحالفات واالتفاقات الصّ 
  :باملنافسة واليت تؤول إىل

 .عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب -
 ...".احلّد من دخول مؤّسسات أخرى إىل الّسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها -

ن خالل مساع رئيس الغرفة الّنقابّية يف إطار أعمال الّتحقيق مللمجلس تبّني  قدو 
الوطنّية وخمتلف تصرحياته الّصحفّية، اعتماد املهنّيني تسعرية الغرفة كمرجع خلالص أجور 
م مربّرا ذلك بفراغ قانوين مرّده عدم صدور قرار وزير االقتصاد الوطين املنصوص عليه  خدما

ا الوكيل آنف الذّكر والذي يضبط تأج 1981لسنة  55بالقانون عدد  ري اخلدمات اليت يقوم 
ا الغرفة الّنقابّية  كما  .العقاري تبّني فضال عن ذلك بالّرجوع إىل الّشهادات اليت متّد 

منخرطيها يف حال طلبها يف خصوص الّتعريفات املرجعّية للخدمات أّن رئيس الغرفة الّنقابّية 
ضيات قانون املنافسة واألسعار، ومن يقّر من ناحية، بأّن الّتعريفة أصبحت حرّة تطبيقا ملقت

ا الوكيل العقاري بني تسعرية دنيا وتسعرية  ناحية أخرى، يتّم حتديد تأجري كّل خدمة يقوم 
جنوح الغرفة الّنقابّية إىل ، وبذلك فقد ثبت للمجلس قصوى عمال مبا جاء بالعرف والعادة

وكيل العقاري ضمن األنشطة اليت اعتماد تعريفة دنيا بالّرغم من أّن املشرّع صّنف نشاط ال
ا إىل قاعدة العرض والطّلب وبالّتايل إىل حريّة املنافسة يف الّسوق املرجعّية،  وهو ختضع تعريفا

يعترب اّتفاقا حمّجرا حول األسعار ال حاجة إىل الّتأّكد من مدى تأثريه الفعلي على الّسوق  ما
ه من قبل خمتلف الوكالء العقارّيني طاملا أّن املرجعّية وال فائدة من الّتثّبت يف مدى تطبيق

موضوع االتفاق يهدف إىل عرقلة الّسري الطّبيعي للّسوق وذلك طبقا ألحكام الفصل اخلامس 
  .من قانون املنافسة واألسعار

 :2012أكتوبر   18 الصادر فيها القرار بتاريخ 101212 القضّية عدد -4
ا أصب" غالل الواحة"ادعت شركة شركة  ّ حت معّرضة لإلفالس نتيجة الشروط أ

مع املهين املشرتك للغالل واليت تعيقها عن  حفة املفروضة عليها من قبل ا التعجيزيّة وا
ا إىل الشركة العاّمة  التصدير كما انّه ّمت إرغامها، بأساليب ملتوية، على بيع كّل منتجا

مع املشار إليه و  احتاد الصناعة والّتجارة يهدف إىل للتصدير متمّسكة بوجود اتفاق بني ا
اقصائها من السوق وبعدم احرتام بعض املصّدرين العضاء يف الغرفة التجاريّة ويف جملس اإلدارة 
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اإلجراءات املنّظمة لتصدير التمور حنو السوق املغربّية ومتتعهم حبريذة مطلقة يف كمّية التصدير 
  .وكيفية اخلالص دون رقابة عليهم

دثة بصفة قانونّية على لقيود اإلجرائّية اليت تسهر جلنة املتابعة احملوبرجوعه إىل ا
احرتامها، تبّني للمجلس أّن املعامالت املالّية املتعّلقة بسوق التصدير الوطنية ال ختضع إىل 
دف إىل إقصاء بعض املصّدرين من السوق املغربّية  حريّة التعاقد بل إىل إجراءات تنظيمّية 

وطاملا ثبت أّن معاملة املصّدرين مل تكن . للشروط اليت وضعتها جلنة املتابعة لعدم استجابتهم
مع مبمارسته لصالحيات السلطة العاّمة لتنظيم  على قدم املساواة بينهم خاّصة وأّن متّسك ا
تصدير التمور حنو السوق املغربّية مل يكن يف طريقه ضرورة أّن ممارسة تلك الصالحيات 

مع من معاملة ليست مطلقة بل جي ب أن تتّم يف إطار ما يسمح به القانون، فإّن ما اتاه ا
غري متساوية بني املصّدرين أّدى إىل إقصاء املدعية من السوق وتكبيها خسائر مالّية األمر 
لس يعترب تلك املمارسات خمّلة باملنافسة لكن مع إخراج بعض الشركات  الذي جعل ا

ال من نطاق ا من تلك املمارسات وهو ما يقوم  الناشطة يف ا املنازعة لعدم ثبوت استفاد
ا جلرمية االتفاقات املمنوعة قانونا   .دليال على عدم ارتكا

 :2012 أكتوبر 18 الصادر فيه القرار بتاريخ 101215 القضيّة عدد - 5
ة تعّلق بوضعّية املنافسة يف سوق توزيع املواد الصحّية عرب مسالك التوزيع العصري   

ا اإلخالل بالتوازن العام لتلك الّسوق من عدمه   .والتحّقق من مدى وجود ممارسات من شأ
شركة و  "فلوريس"مذكرات املناقشة املربمة بني كّل من شركة وقد ّمت االستناد إىل        

واخلاّصة  "بريو مون"و "جيان"و "مونقرو"ات ، بوصفها الوكيل التجاري لكل من شرك"جيمو"
 "فلوريس"على منح شركة  االتفاق تبّني أنّه متّ ف 2009إىل سنة  2006ملمتّدة من سنة بالفرتة ا

، "بريو مون"وشركة  "جيان"لفائدة كل من شركة  نسبة معينة من التخفيضات خارج الفاتورة
لس أّن هذه  ممارسات خمّلة  مبدئّياالتخفيضات التجارية املتفق عليها ال تعّد واعترب ا

املنافسة  وعلىأّن هلا انعكاس سليب على التوازن العام للسوق  ثبوت يف حال باملنافسة إالّ 
التطرق أّوال ها، وأّن التثّبت من مدى توّفر هذا الشرط يف قضية احلال يستوجب احلرّة في

للتوزيع لفائدة كل من شركة  "فلوريس"ملختلف التخفيضات التجارية املسندة من قبل شركة 
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ومن مثة البحث يف مدى درجة تأثريها على التوازن العام لسوق  "يبر و مون"شركة و  "جيان"
  .توزيع املواد الصحية عرب مسالك التوزيع العصرية

ولئن ثبت للمجلس وجود ختفيضات مالية هاّمة خارج الفاتورة أسندت لفائدة شركيت 
خّلة باملنافسة ، فإنّه اعترب أّن هذه األعمال ال ترقى إىل حّد األعمال امل" مونوقرو"و" جيان"

ا شركة  قصد " فلوريس"باعتبار أنّه مل يثبت بصفة قطعية ما يفيد حصول بيع باخلسارة تكبد
" فلوريس"إزاحة منافسني هلا ناشطني بالقطاع، كما اعترب أّن االتفاقية  اليت تربط شركة 

سياسة ليس هلا أي أثر خمل بقواعد املنافسة الندراجها ضمن " مونوقرو"و" جيان"بشركيت 
دف إىل التمركز يف السوق دون إحلاق ضرر ببقية الناشطني فيها الذين ميكنهم  جتارية 
م خاّصة وأّن االتفاقية موضوع النزاع مل تتضمن أي بند   اعتماد نفس األسلوب لرتويج منتجا
ذه السوق من التعامل مع املساحات التجارية املدعى عليها  حصري من شأنه إبعاد املعنيني 
يف هذه القضّية، وصرّح على هذا األساس برفض الدعوى لعدم قيامها على أسس واقعية 

  .وقانونية سليمة

 2012نوفمبر   15 الصادر فيها القرار بتاريخ 111259 القضيّة  عدد -6
لس بامللف بناء على  توّفر مؤّشرات باحتمال وجود ممارسات خمّلة باملنافسة يف  تعّهد ا

الغذائّية نامجة عن اعتماد شركة نستلي تونس للتوزيع على إبرام عقود  توزيع  سوق توزيع املواد
حصري غري مرّخص فيها مع موّزعيها يف كل من الشمال الغريب واجلنوب وفق ما ورد بالتقرير 

  .األّويل املضّمن مبلف التعّهد الّتلقائي
لس أنّ  عتربوا بوعا بعقود بيع مربمة مبناسبة عقدا إطاريّا يكون عادة مت يعدّ  عقد التوزيع ا

إىل مناذج عقود إطاريّة للتوزيع مربمة بني شركة نستلي تونس للتوزيع واستند  .طلب تزّود كلّ 
ومع شركة  2010وبعض موّزعيها باجلهات من ذلك العقد املربم مع شركة املوزّع بأريانة سنة 

ي الطرابلسي بالّشيحّية من والية ومع بائع اجلملة محّاد 2010سبتمرب  10املوزّع بالّساحل يف 
من خمتلف هذه  2تبّني من خالل الفصل فللتوزيع الغذائي بتربسق،  "موستوس"صفاقس وشركة 

 force de vente itinérante(لتزم بتخصيص قّوة بيع متجوّلة يالعقود أّن معاقد شركة نستلي 

ou outdoor ( عدد معّني من  مإليهتتمّثل يف عدد معّني من الباعة املتجّولني يضاف
  .الشاحنات اليت جيب أن ختّصص بصفة حصريّة لتوزيع منتوجات نستلي دون غريها
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لس أّن و  هذا البند ال ينفي إمكانّية قيام املوزّع برتويج عالمات أخرى إىل أقّر ا
جانب العالمات اخلاّصة بشركة نستلي تونس للتوزيع ولكّنه يتوّىل توفري جزء من إمكانّياته 

وهو ما ميّكن هذه األخرية من ضمان  دون سواها، لبشرية واملاديّة لرتويج منتجات نستليا
ا مبا يتماشى ومسعتها االمسية ال يعّد خمال باملنافسة على معىن قانون و  حسن توزيع منتوجا

ختصيص جلزء من طاقة العمل لفائدة  طاملا أنّه ال يعدو أن يكون سوىاملنافسة واألسعار 
بالّرجوع إىل امللحق األّول املرفق مبختلف هذه العقود واملتضّمن السياسة أنّه و خاّصة ، املتعاقد

لسياسة  املّدعى عليها اعتماد الشركةللمجلس يثبت  مل ،الّتجاريّة لشركة نستلي تونس للتوزيع
ا املساس من حريّة املنافسة على معىن القانون عدد   64توزيع حصري متيزيّة أو جمحفة من شأ

لس إىل رفض الّدعوى 1991لسنة    .سالف الذّكر وهو ما حدا با

 2012 نوفمبر 15 الصادر فيها القرار بتاريخ 121297 القضّية عدد -7
طلبت شركة البحر األبيض املتوّسط إبطال العمل باالتفاق املضمن مبحضر اجللسة 

االحتاد العام التونسي للشغل الرامي املشرتكة بني وزارة النقل وديوان البحريّة التجاريّة واملوانئ و 
إىل إنشاء شركة عمومّية لشّد وفّك رباط السفن وإدماج أعوان الشركات اخلاصة املباشرة 

  .لذات النشاط فيها
للمجلس ما يفيد إحداث الشركة العمومّية واالنطالق يف ه مل يربز واستنادا إىل أنّ 

ا تبقى من قبل األضرار أّن األىل إتنفيذ عملّية االدماج موضوع النزاع، انتهى  ضرار املدعى 
  .املفرتضة واملفتقرة لألسانيد الواقعّية الثابتة واملؤّكدة

 :2012 ديسمبر 27 الصادر فيها القرار بتاريخ 101223 القضّية عدد -8
اّدعت منّظمة الّدفاع عن املستهلك أّن أصحاب مدارس تعليم السياقة املنظوين حتت 

ببادرة منفردة  2010الوطنية ملدارس تعليم السياقة قد اتفقوا خالل شهر مارس الغرفة النقابية 
للساعة  دينارا 20و 18ومفاجئة على الرتفيع يف معلوم ساعة تعليم السياقة ليرتاوح بني 

ردود فعل املستهلكني املرتشحني المتحانات  ، وهو ما اثار%50الواحدة أي بزيادة تفوق 
  .هوا بعديد العرائض إىل منظمة الّدفاع عن املستهلكتعليم السياقة الذين توجّ 
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راة يف الغرض فتبّني له وجود اتفاق على  لس إىل عديد تقارير األحباث ا واستند ا
حتديد األسعار وذلك بتدّخل من الغرفة الوطنية النقابّية ملدارس تعليم السياقة وحتت رعايتها 

  .رغم عدم حترير حمضر يف ذلك
لس ورغم إقرار حبريّة األسعار يف جمال تعليم السياقة واليت ال ختضع لالستثناء من  ا

 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  1996طبقا ملا ورد باألمر عدد نظام حريّة األسعار 
وبأّن الغرض من االتفاق احلاصل بني أصحاب مدارس تعليم السياقة هو حتسني وضعّية 

دف إىل عرقلة حتديد األسعار حسب السري  املهنيني إّال أنّه يبقى من فئة االتفاقات اليت 
الطبيعي لقاعدة العرض والطّلب، و من نتائج هذا االتفاق أن يوصد باب املنافسة ويقف 
حاجزا دون متكني احلرفاء من إعمال قواعد املنافسة بني خمتلف املدارس وممارسة حّقهم يف 

داة واملعاليم املعتمدة من قبلها، فضال عن أّن العمل االختيار بينها حسب جودة اخلدمة املس
ذا االتفاق من شانه أن حيول دون مبادرة مدارس تعليم السياقة باعتماد سياسات جتاريّة 

  .خمتلفة تسعى من خالهلا إىل استجالب احلرفاء

 2012 ديسمبر 27 الصادر فيها القرار بتاريخ 111273 القضيّة عدد - 9
املدعى عليها تواطأت مع الشريك السابق " إينيباك"وى أّن شركة عجاء بعريضة الدّ 

ائّيا وذلك من " مساك"للمدعية شركة  ا وتكبيدها خسائر كبرية ّمث القضاء عليها  لإلضرار 
خالل االتصال حبرفائها وربط الصلة مباشرة معهم واالستحواذ عليهم ببيعهم الكردونة جاهزة 

ع به إليها شرائح الكرتون املمّوج ودون علمها، ممّا نتج عنه بسعر أقّل من السعر الذي تبي
ا أغلب حرفائها فأصبحت غري قادرة على العمل وحّىت على  اخنفاض مداخيلها وفقدا

  .خالص املتعاملني معها
وتبّني للمجلس من وثائق امللف أّن املدعو مجال الباصي كان شريكا يف رأس مال 

 أنّه ، إالّ 2008إىل ّمت عزله منها يف أكتوبر  1993ذ تاسيسها سنة الشركة املدعية ووكيال هلا من
لس إىل . مل يربز وجود عالقة بني الشخص املذكور والشركة املّدعى عليها كما استند ا

تصريح املدعية بأّن عالقتها التجاريّة قد تواصلت مع املّدعى عليها بعد عزل وكيلها املشار 
رى من اخلبري العديل املنتدب مبقتضى إذن ومن جهة أخرى تبّني ل. إليه لمجلس من التقرير ا

على عريضة صادر عن ابتدائّية بن عروس أّن جّل املؤيدات واألدّلة املقّدمة غري كافية للقطع 
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لس إىل رفض األ. بوجود استمالة للحرفاء وممارسة منافسة غري شرعّية مر الذي انتهى معه ا
من  5ة بادعاء التواطؤ املخّل باملنافسة على معىن أحكام الفصل الفرع من الدعوى املتعّلق
        . قانون املنافسة واألسعار

        
 

من قانون املنافسة واألسعار ) جديد(حتّجر أحكام الفقرة الثانية من الفصل اخلامس 
  .فرط ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منهاممارسة االستغالل امل

ذا الصنف  تقضايا تعلق) 6( ست 2012خالل السنة القضائية  ورفعت للمجلس
لس واصل وقد .من املمارسات املخلة باملنافسة على  من خالل نظره يف هذه القضايا ا

والذي يتوىل على أساسه املذكورة لتقصي املمارسة سه يف عمله القضائي نفس النهج الذي كرّ 
أوال وصف مكانة األطراف املدعى عليها يف السوق املعنية بكل قضية وتقدير مدى توفر ما 

من عدمه مث يف مرحلة ثانية الوقوف عند اقرتان ذلك   ينسب إليها من احتالهلا ملركز هيمنة
قيام املؤسسة  مىت ثبتإّال بعنصر اهليمنة الذي ال يشّكل يف حد ذاته خرقا لقواعد املنافسة 

ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني أو عرقلة السري الطبيعي لقواعد  املهيمنة مبمارسات من شأ
لس تطبيقا هلذه املعايري إىل نفي وجود عنصر اهليمنة على وقد. املنافسة األسواق  انتهى ا

   .السّتة اليت عرضت عليه قضايااليف ذات النظر 

 :2012فيفري   23 الصادر فيها القرار المؤرخ في بتاريخ 111267 القضيّة عدد - 1

فردي إىل " تاكسي"دف الدعوى املقدمة من رئيس الغرفة اجلهويّة لسيارات األجرة 
والقاضي باملوافقة على مطلب توسيع  2011مارس  30الطعن يف قرار وايل تونس املؤرخ يف 

خّطا باالستناد إىل  24لتاكسي اجلماعي إىل منطقة جوالن املتداخلة شركة النقل احلضري ل
  .مساسه بقواعد املنافسة

لس إىل النصوص التشريعية والرتتيبية ذات الصلة بالنقل العمومي غري  وقد استند ا
املنتظم لألشخاص عرب الطرقات واليت جتيز للذوات املعنويّة اليت تنشط يف جمال النقل بواسطة 

من اخلطوط مساو لعدد السيارات اليت تستغّلها لينتهي إىل أنّه التاكسي اجلماعي العمل بعدد 
ا إىل حدود  ال يستقيم البتة اعتبار سعي املتداخلة إىل الزيادة يف عدد اخلطوط اليت تعمل 
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من قبيل السعي على احتكار السوق واهليمنة عليها طاملا اّن عدد السيارات اليت تستغّلها 
تسمح به النصوص القانونّية املنّظمة لقطاع النقل العمومي صنيعها ذاك يندرج يف غطار ما 

لس بعدم قبول الدعوى أصال   .غري املنتظم للشخاص عرب الطرقات، وهو ما يربر تصريح ا

  :2012 أكتوبر 18 الصادر فيها القرار المؤرخ في 111271 القضية عدد - 2

الصيد البحري بوصفه دف عريضة الدعوى املقدمة من االحتاد التونسي للفالحة و 
املنّظمة النقابّية املمثلة لكل شرائح الفالحني إىل الطعن يف املمارسات اليت أتتهها شركة 

املفاجئ واملشط ألسعار أكياس  واملتمثّلة يف تعّمدها الرفع" كوفيصاك"مصرف غزل األكياس 
سعار بصفة مطلقة وت اليت تنفرد بإنتاجها وقد جعلتها هذه الوضعّية تتحّكم يف حتديد األاحل

  .باملائة خالل آخر مومسني 80وفاقت نسبة اإلرتفاع 
لس أّن شركة  ألكياس  املدعى عليها وإن كانت املنتج الوحيد" كوفيصاك"واوضح ا

وت فإّن ذلك ال يؤّدي آلّيا إىل اعتبارها تتعّسف يف استغالل وضعّية هيمنة اقتصاديّة احل
ا باعتبار أّن الوضعّية توّلدت عن و  اقع السوق املرتبطة بالتوريد وهي ال تشّكل يف حّد ذا

خرقا لقواعد املنافسة ضرورة أّن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار مل حيّجر وضعّية 
اهليمنة بل منع املمارسات اليت تشّكل استغالال مفرطا لتلك الوضعّية والتعسف فيها الشيء 

  .الذي مل يثبت يف قضّية احلال

  2012 أكتوبر 18الصادر فيها القرار المؤرخ في   101246 القضية عدد - 3

من استغالل الشركة العاّمة للمّالحات " سوتيسال"التونسّية للملح شركة ال اشتكت
ا يف سوق امللح الغذائي عرب منح " كوتيزال"التونسّية  املفرط لوضعية اهليمنة اليت تتمّتع 

ا  ختفيضات مالّية وعينّية خاّصة يف تونس الكربى والشمال (املناطق اليت ترّوج فيهامبيعا
وقد تبّني للمجلس بالرجوع إىل دراسة السوق أّن منتوجات املّدعى ).الغريب والوسط الشرقي

كلغ هي منتوجات متحّصلة على شهادة   1عليها من امللح الغذائي املعّبأ يف أكياس ذات 
التقليديّة والعصريّة وذلك خالفا ملنتوجات املدعية  يف اجلودة وتوزّع عرب خمتلف مسالك التوزيع

اليت ال تتوّفر على مثل تلك املقّومات اليت تعّزز القدرة التنافسّية للمؤّسسة االقتصاديّة، 
وبالتايل فإّن عامل التخفيضات اهلاّمة اليت متنحها مؤسسة لفائدة حرفائها ال ميكن مبفرده ان 
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ملؤسسة ما مل يقرتن بعوامل اقتصاديّة أخرى من ضمنها جودة يعّزز القدرة التنافسّية لتلك ا
وجتّلى من خالل ما سبق انتفاء العالقة السببّية بني . وخاّصة شهرة العالمة التجاريّةاملنتوج 

الوضع املرتّدي للمدعى عليها وسياسة التخفيضات املتبعة من املّدعى عليها اليت مل تفرط 
  .هيمنة على السوق واحلالة تلك يف استغالل وضعّية

  2012 برديسم 27 الصادر فيها القرار المؤرخ في 101273 عدد  القضية - 4

" إبنيباك"على شركة " s.m.e.c"العصريّة للف والورق املقّوى شركة ال تنسب
ا استغالهلا لوضعّية هيمنة على  باإلضافة إىل تواطئها مع املدعو مجال الباصي لإلضرار 

  .من كبري من إنتاج مادة الكردونةالسوق واحتكارها جلزء 
لس بفقه قضائه الذي استقّر على اعتبار أّن وجود مؤّسسة اقتصاديّة يف  وذّكر ا
مركز هيمنة على السوق ال يتحّقق إّال مىت كانت تلك املؤّسسة قادرة على فرض شروطها 

م أمهّية نصيبها والتحّكم يف آلّيات السوق والتاثري يف وضعّيات املتعاملني فيها وذلك حبك
ا التجاري أو مواردها املالّية أو متركزها اجلغرايف، ليخلص  منها أو تفّوقها التكنولوجي أو أسلو

ا تتعّسف " إبنيباك"إىل أّن متّتع شركة  ّ بنصيب هام من السوق املرجعّية ال يؤّدي إىل اعتبار أ
ا خرقا يف استغالل وضعّية هيمنة اقتصاديّة باعتبار أّن هذه الوضعيّ  ة ال تشّكل يف حّد ذا

لقواعد املنافسة ضرورة أّن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار مل حيّجر وضعّية 
اهليمنة بل منع املمارسات اليت متّثل استغالال مفرطا لتلك الوضعّية والتعّسف فيها وهو ما مل 

  .يثبت يف قضّية احلال وانتهى بذلك إىل رفض الّدعوى أصال

 2012 ديسمبر 31الصادر فيها القرار المؤرخ في   111257 عدد  القضية - 5

لس  تنسب فيها إىل " بارا العاملّية"شركة بشكوى مرفوعة من  يف هذه القضيةتعّهد ا
مع الكيميائي التونسي ممارسات خمّلة باملنافسة متثلت يف االمتناع عن تزويدها مباّدة  ا

ا، ويف عدم تفعيل قانون الفسفاط اليت ختتّص يف تصديره ا للخارج وذلك رغم تعّدد طلبّيا
مع مع حرفائه ممّا أضّر باملدعية اليت اصبحت مهّددة يف استمراريّة  املنافسة يف تعامل ا

مع يف استغالل هيمنته على السوق   .نشاطها نتيجة افراط ا
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مع الكيميائي كيد على أّن تصنيف اأواستغّل جملس املنافسة هذه القضّية للت
التونسي ضمن املنشآت العمومّية ال تعفيه من اخلضوع لقانون املنافسة طاملا أنّه ينشط يف 

كما . السوق كمؤّسسة اقتصاديّة ويتعامل مبثل ما تتعامل به املؤسسات االقتصاديّة األخرى
لس أ ونّية على أّن إسناد وضعّية اهليمنة إىل املدعى عليه مبوجب الّنصوص القانّكد ا

والرتتيبّية ممّا جيعله يتحّكم يف سوق تصدير السماد الفسفاطي، ال يعفي بأّي حال من 
األحوال هذه املؤسسة العمومية من االلتزام بقواعد املنافسة، ال سيما واّن النصوص الرتتيبّية 

  .فسةاليت ختضع هلا عملّية بيع تلك األمسدة للخارج تؤّكد هي األخرى على ضرورة تفعيل املنا
لس يف التثّبت من وجود  وبعد تأّكده من وجود وضعّية اهليمنة على السوق واصل ا

لس إىل أّن . اففراط يف استغالهلا وهي املمارسة املمنوعة طبقا لقواعد قانون املنافسة وانتهى ا
 يت شابتمالبسات القضّية تبني أن قطع العالقة التجاريّة كان نتيجة لعدد من الرتاكمات ال

لس كّل تلك الرتاكمات بالتحليل ليخلص يف النهاية . العالقة بني طريف النزاع واستعرض ا
إىل اّن قطع العالقة التجارّية مل يكن من باب االستغالل املفرط لوضعية هيمنة بل كان نتيجة 

ومن خالهلا  سوء تصّرف املدعية ويندرج يف إطار احلفاظ على املصاحل املشروعة للمدعى عليه
  . احلفاظ قطاع هام يعترب من ركائز االقتصاد الوطين

 2012 ديسمبر 31 الصادر فيها القرار المؤرخ في 101229 عدد  القضية - 6

" توب نات"تعتزم شراء شركة " اتصاالت تونس"أّن شركة تفيد وقائع هذه القضية 
ل عمال خمالّ اليت ترى أّن عملّية الشراء متث" اقزابيات"وهي شركة منافسة للمدعية شركة 

ضرار مبصاحلها ذلك أّن عملّية الشراء تؤّدي إىل التوفري احلصري وغري من شأنه اإلباملنافسة 
فسة املراد شراؤها وذلك على حساب االشّفاف خلدمات شركة اتصاالت تونس للشركة املن

طا العارضة وبقّية الشركات األخرى املزودة خلدمات االنرتنات وهو ما يعّد استغالال مفر 
ويتعارض املركز املهيمن الذي قد يتوّلد عن العملّية مع .. لوضعّية هيمنة على السوق الداخلّية

  .ضمان التقّدم االقتصادي
وقد تبّني للمجلس من وثائق امللف أّن وزير تكنولوجيات االتصال رّخص للمسامهني 

مهتهم لفائدة يف التفويت يف كامل مسا" توب نات"يف راس مال مزّود خدمات االنرتنات 
جوان  14الشركة الوطنية لالتصاالت وذلك مبقتضى قرار يدخل حّيز النفاذ ابتداء من 
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وطاملا أّن صالحّية الرتخيص يف عملّية التفويت يف شركة لفائدة شركة أخرى ترجع . 2010
من  6بالنظر إىل الوزير املكّلف بالتجارة بعد اخذ رأي جملس املنافسة عمال بأحكام الفصل 

فإّن الرتخيص يف عملّية التفويت دون اتباع اإلجراءات القانونّية انون املنافسة واألسعار، ق
مكّرر من قانون  42املشار إليها يعّد من قبل املخالفات االقتصاديّة على معىن الفصل 

  .املنافسة واألسعار
ّية الشركتني املعنيتني بعمل من دراسة السوق أنّ ومن ناحية أخرى فإنّه لئن ثبت 

الرتكيز االقتصادي تتمتعان مبركز هيمنة على السوق فإنّه مل يثبت أّن شركة اتصاالت تونس 
كانت تعامل شركة توب نات معاملة متييزيّة على حساب املدعية وبقّية الشركات الناشطة يف 

ال األمر الذي تنتفي معه خمالفة االستغالل املفرط لوضعّية اهليمنة املشار إليها األم ر الذي ا
لس إىل رفض الدعوى أصال خاّصة وأّن املخالفات االقتصاديّة ال متّثل  عمال انتهى معه ا

خمّال باملنافسة على معىن القانون املتعّلق باملنافسة واألسعار إّال إذا اقرتنت باستغالل مفرط 
      . لوضعية هيمنة على السوق

 
من قانون املنافسة واألسعار ) جديد(حتّجر أحكام الفقرة الثانية من الفصل اخلامس 

ممارسة االستغالل املفرط لوضعية تبعية اقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين ممن ال 
  .تتوفر هلم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات

لسو  أثريت فيها مسائل ) 4( قضايا أربعب 2012ة القضائية خالل السن تعّهد ا
يف  بانعدام أركان هذه املمارسةوقد قضى. وضعية تبعية اقتصادية تتعلق باإلفراط يف استغالل

  .ثالثة منها وأقّرها يف قضّية واحدة
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  2012 ماي 17 الصادر فيها القرار المؤرخ في 71153 عدد  القضية - 1
ه القضّية إىل بعض الشركات البرتولّية أعماال خمّلة باملنافسة ينسب وزير التجارة يف هذ

من بينها إفراطها يف استغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّة إزاء وكالء حمطّات اخلدمات املتعاقدين 
  ...معها

لس من االقرار بوجود وضعّية التبعية االقتصاديّة لوكالء حمطات اخلدمات  وانطلق ا
ية املدعى عليها معتمدا يف ذلك معايري اثبات تلك الوضعّية من ذلك إزاء الشركات البرتول

ي متارسه هذه الشركات ذالتأثري الليهم يف التخّلص من إالصعوبة اليت يالقيها الوكالء املشار 
وكذلك الشهرة العاملية  ...ونصيبها يف الّسوقز الشركات املعنّية كعلى نشاطهم فضال عن مر 

ا التجاريّة و    .املّيةارتباطها مبجمعات برتولية علعالما
وطاملا أّن االقرار بوجود وضعّية التبعّية االقتصاديّة ال يكفي إلدانة املدعى عليهم  

لس يف التثبت من وجود إفراط يف استغالل تلك الوضعّية وهو العمل الذي جيّرمه  واصل ا
لس إىل التعريف التشريعي لإلفراط يف وضع. القانون ّية التبعية االقتصاديّة، إذ جاء واستند ا

وميكن أن تتمّثل حاالت : "بالفقرة الثالثة من الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار
االستغالل املفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعية اقتصاديّة خاّصة يف االمتناع عن البيع أو 

إلعادة البيع أو فرض  الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا
أو قطع العالقات التجاريّة دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط متييزية 

وتبني للمجلس أّن الشروط التعاقديّة اليت تفرضها الشركات البرتولّية ". شروط جتاريّة جمحفة
شركات املدعى عليها على الوكالء املتعاقدين تسببت يف جتريدهم من حقهم يف اختيار 

م من  التأمني فيما يتعّلق باملسؤولية املدنية احملمولة عليهم جتاه احلرفاء والغري وكذلك يف حرما
حّقهم يف االنتصاب بعد انقضاء الوكالة احلرّة لفرتة زمنّية غري متالئمة مع مدة العقد أو من 

اصل يف احلصول على تعويضات من أجل تعّطل النشاط داخل احملّطة بسبب التأخري احل
تنفيذ أشغال ترميم وصيانة املعدات فضال عن إلزامهم بتوفري ضمانات مالّية هاّمة واشرتاط  
كمّيات سنويّة دنيا للتزّود بزيوت التشحيم وحتديد الكمّيات الدنيا لطلبيات التزّود وحتديد 

وقد  .ملوادأو تعليقه وذلك خالل الفرتات اليت تتمّيز باختالل التزويد أو عند فقدان االتزويد 
دفعت الشركات املدعى عليها بأّن الشروط التعاقديّة ليست جمحفة وال يرتتب عنها إخالل 
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ا متوافقة مع أحكام كرّاس الشروط اخلاص باستغالل األصل التجاري  ّ بقواعد املنافسة طاملا ا
ع ، لذلك رج2000جانفي  25للمحطات التابعة لشركات توزيع املواد النفطّية املؤرخ يف 

لس إىل أحكام الفصل   1991املؤرخ يف اّول جويلية  1991لسنة  45من القانون عدد  20ا
املتعلق مبنتوجات النفط الذي اقتضى أن يقع تسيري حمطات اخلدمات من قبل املوزعني 
مباشرة أو بصفة غري مباشرة أو من قبل وكيل حّر على وجه الكراء وذلك طبقا لكراس 

واستنتج . امات الطرفني ومصادق عليه من الوزير املكلف بالطاقةشروط يضبط حقوق والتز 
لس من تلك األحكام أن عقد الوكالة احلرة ميّثل اإلطار التعاقدي الذي على أساسه يتّم   ا
كراء األصل التجاري حملطات اخلدمات وتنظيم العالقة القائمة بني الشركات البرتولّية 

يعين أّن االلتزامات احملمولة على كاهل هؤالء الوكالء واليت  والوكالء املتعاقدين معها، وهو ما
ذا العقد تعترب من قبيل الشروط الضروريّة لتسيري األصل التجاري وممارسة  يتّم إدراجها 
ا  الوكالة احلرّة، لينتهي إىل أّن التمّسك بتعّسف الشركات البرتولّية املدعى عليها يف معامال

ما يربّره يف حال وجود معامالت متييزية بني خمتلف الوكالء املنتسبني  مع الوكالء وإن كان جيد
شبكة التوزيع أو يف صورة توّرط هاته الشركات يف تقدير بعض املسائل دون االحتكام لنفس 

إىل معايري موضوعّية، إّال أنّه ال يستقيم يف قضّية احلال طاملا أّن املمارسات املثارة ظّلت 
املتنازعة ومل تنعكس على التوازن العام للسوق وال على حسن سريها  مقتصرة على األطراف

حسب القواعد العاديّة اليت حتكمها وهو ما حيول دون ارتقائها إىل منزلة حاالت االستغالل 
املفرط لوضعّية تبعية اقتصاديّة مثلما تضبطها الفقرة الثالثة من الفصل اخلامس من قانون 

  .لس لذلك برفض الدعوى أصالاملنافسة واألسعار وصرّح ا

  2012 جويلية 12 الصادر فيها القرار المؤرخ في 101251 عدد  القضية - 2

لس يف هذه القضية بشكاية مرفوعة من  املختصة يف جتارة " سوكومات"شركة تعّهد ا
ا ناسبة إليها امتناعها عن تلبية طلب" امسنت النفيضة"احلديد ومواد البناء باجلملة ضّد شركة  ا

من ماّدة االمسنت دون مربّر وهو ما يساهم يف خلق مراكز هيمنة اقتصاديّة ويزيد يف التبعّية 
  .االقتصاديّة للمدعية إزاء املّدعى عليها
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لس بالشروط الواجب توّفرها لإلقرار بوجود ممارسة االفراط يف استغالل  وذّكر ا
عية االقتصاديّة من ناحية وغساءة وضعية تبعية اقتصاديّة ومها شرطا وجود وضعّية التب

  .استخدامها من ناحية أخرى
امسنمت "وقد تبّني للمجلس من خالل دراسة سوق انتاج االمسنت أّن شركة 

أّما من ناحية املوقع اجلغرايف ...حتتّل املرتبة األوىل من حيث املبيعات بالسوق احمللّية" النفيضة
ة من والية سوسة، باإلضافة إىل أّن أقرب مزّود آخر فإّن طريف النزاع يتواجدان بنفس املعتمديّ 

اليت تبعد ما ال يقّل عن " امسنت جبل الوسط"مباّدة االمسنت بالنسبة إىل العارضة هي شركة 
لس من خالل ما سبق بيانه إىل أّن املدعى عليها تتمتع بوضعّية هيمنة . كلم  72 وخلص ا

  .على سوق االمسنت بوالية سوسة
ا حالة تتشّكل من  عرّفهاوجود حالة التبعّية االقتصاديّة فقد  أّما خبصوص ّ لس بأ ا

حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التاجر يف منزلة يصعب فيها عليه التخّلص من تأثري 
ا عالمة ل هذه العناصر يف السمعة اليت حتظوتتمثّ . املزّود على نشاطه وما جينيه من أرباح ى 

نصيبها يف السوق ويف مدى تاثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزّع أو  املزّود وأمهّية
ة من أّي جهة أخرى على أن ال املؤّسسة احلريفة  وصعوبة التزّود مبواد أو خدمات مشا

يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجاريّة ضرورة اّن التبعّية تعّرب عن حالة 
  .وليدة اختيار إرادي خضوع مفروضة وليست

لس إىل  وبتحليل عناصر التبعية االقتصاديّة وتطبيقها على وقائع القضّية خلص ا
  :أنّ 

فضلّية على مستوى شهرة العالمة بل هي أالشركة املّدعى عليها ال حتظى ب -
 .متساوية مع غريها من شركات االمسنت من ناحية جودة املنتوج

نسبة إىل املدعية نشاطا قائما بذاته بل جزءا من النشاط جتارة االمسنت ال ميّثل بال -
لذلك فإّن عدم التزّود مبادة االمسنت ال ميكن أن يؤثّر بصفة مباشرة يف ...التجاري للمؤسسة

ا  .رقم معامال
سنوات بعد آخر طلبّية امسنت حتّصلت  8املدعية استمّرت يف نشاطها ملّدة تفوق  -

رباحا سنوية معتربة وهو ما يفيد أّن عدم التزّود مباّدة عليها، ورغم ذلك فقد حّققت أ
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لس استنادا لذلك إىل عدم وجود حالة تبعّية . االمسنت مل يؤثّر يف نشاطها وانتهى ا
 .وهو ما يربّر تصرحيه برفض الدعوى أصالاقتصاديّة من املدعية إزاء املدعى عليها 

  2012ديسمبر   13 يخالصادر فيها القرار بتار  121292 القضيّة عدد - 3

لس يف هذا القرار إىل أّن شركة اخلدمات الوطنية واإلقامات حبكم موقعها  خلص ا
املهيمن واحملتكر لسوقي العمرة واحلّج دون أي سند قانوين تتعسف يف استغالل وضعية 
التبعية االقتصادية لوكاالت األسفار من خالل فرضها التفاقيات سنوية تنّظم العالقة بني 
الطرفني تتضمن مجلة من البنود التعسفية، وهو ما جعله يقضي بإدانة الشركة املنسوب إليها 

  .اإلخالل بقواعد املنافسة

  2012 ديسمبر 27 الصادر فيها القرار المؤرخ في 111273 عدد  القضية - 4

املدعى عليها تواطأت مع الشريك السابق " إينيباك"جاء بعريضة الدعوى أّن شركة 
ا وتكبيدها خسائر كبرية وذلك من " مساك"شركة للمدعية  املدعو مجال الباصي لإلضرار 

م واالستحواذ عليهم ببيعهم الكردونة جاهزة بسعر أقّل  خالل االتصال حبرفائها وربط الّصلة 
من من السعر الذي تبيع به شرائح الكرتون املمّوج مستغّلة يف ذلك وضعّية التبعّية االقتصاديّة 

  .إزاءها للمدعية
لس إىل اعتماد نسبة تزّود  وللتثبت من وجود وضعية التبعّية االقتصاديّة جنح ا

اليت ادعتها  %75املدعية من املدعى عليها وانتهى إىل اّن العارضة مل تقو على إثبات نسبة الـ 
 مع مزودين آخرين األمر الذي تنتفي معه شروط التبعية االقتصاديّةفضال عن ثبوت تعاملها 

ا عالمة املزّود وأمهّية نصيبه يف السوق ومدى تاثريه يف رقم  مثل السمعة اليت حتظى 
املعامالت اجلملي للتاجر املوزع وصعوبة التزّود مبواد أو خدمات شبيهة من جهات 

لس بانعدام وضعية التبعّية االقتصاديّة ومن باب أوىل التعّسف يف ...أخرى لذلك قضى ا
  .استغالهلا
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من قانون املنافسة واألسعار ) جديد(متنع أحكام الفقرة األخرية من الفصل اخلامس 
دّ  تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض وأعرض  د توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة بصفة 

  .يف السوق
لسو  أثريت فيها هذه قضايا ) 6( ستّ ب 2012خالل السنة القضائية  تعّهد ا
قضايا بانعدام أركان هذه املمارسة يف حني انتهى به األمر  )5( مخسوقد قضى يف  .املمارسة

  .إىل احلكم باإلدانة سادسةال )1( يف القضية
وبالتأّمل يف القرارات الصادرة يف هذه القضايا يتبّني أّن جملس املنافسة عند نظره يف 

ستند تارة إىل مفهوم السعر احلقيقي الذي سبق له إقراره يف ا ما عرض عليه من ممارسات
بالنظر  فهومامل ذلك ملزيد التدقيق يفسبيل تقصي مثل هذه املخالفات واجتهد تارة أخرى 

ااخلصوصية    .خلدمات أو املنتوجات املطبقة عليها األسعار املشتبه يف تدين مستويا

  2012 فيفري 23 مؤرخ فيالصادر فيها القرار ال 91192 القضية عدد - 1

 »نالكو«الشركة اإليطالية على  "أكواكيم"تعيب املدعية يف هذه القضّية شركة 
سلوكها الرامي إىل عرض أسعار فردية مفرطة االخنفاض خالل مشاركتها يف صفقات تزويد 

مع الكيميائي التونسي وذلك مقارنة  2009إىل  2006مبادة خمتزل األكسيجني لسنوات  ا
وكذلك باألسعار اليت تطّبقها الشركة  2005عدل الذي بلغته تلك األسعار يف صفقة بامل

ا من تلك املادة لفائدة مؤسسات صناعية أخرى  الشركة التونسية من بينها املعنية على مبيعا
سلوك املدعى عليها زيادة واستندت املدعية يف ذلك إىل أّن  .لصناعات اإلطارات املطاطية

هلا الظفر بتلك الصفقات حبكم أّن عروضها املالية هي األقّل مثنا فقد تسّبب عن كونه خّول 
أيضا يف إزاحتها من التنافس معها يف السوق املرجعية، وهو صنيع يندرج ضمن املمارسات 

ا أن مثلما تنّص على ذلك أحكام  تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف السوق اليت من شأ
عرض أو «اليت متنع من قانون املنافسة واألسعار ) جديد(اخلامس  الفصل الفقرة اخلامسة من

ّدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة يف  تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بصفة 
  .»السوق
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لس مباإلقبل او  اعتبار أّن من  هعمل عليه جرى جابة عّما متسكت به املدعية ذّكر ا
اليت ال تنعكس فيها مقّومات السعر احلقيقي الذي  األسعار مفرطة االخنفاض هي األسعار

ا أن تؤول إىل  جيب أن يشتمل على الكلفة القاّرة والكلفة املتغّرية وهامش الربح واليت من شأ
لس إىل تطبيق ، إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف السوق ّمث خلص ا

تطابق األسعار املعروضة  ل القول بأّن تقدير مدىذلك التعريف على وقائع القضّية من خال
مع الكيميائي التونسيمن طرف املدعى عليها يف صفقات  مع مفهوم السعر احلقيقي  ا

يف تفاصيل كلفة إنتاج املواد املطبقة عليها وهامش التدقيق يف تركيبتها والتثّبت يقتضي وجوبا 
  .الربح الذي يتسّىن هلا تسجيله

رى يف القضية أّن األسعار اليت للمجلس ت وطاملا مل يثب بصفة قطعية من التحقيق ا
اقرتحتها املدعى عليها يف عروضها املالية ال تعكس الكلفة احلقيقية إلنتاج مادة خمتزل 

ا تشكو اخنفاضا مفرطا، مما يوّرطها يف ارتكاب ممارسة خملة باملنافسة تقع  األكسيجني أو أ
من قانون املنافسة واألسعار، ) جديد (الفصل اخلامس األخرية من حتت طائلة أحكام الفقرة 

  .رفض الدعوى أصالفقد قضى ب

 2012 فيفري 23 الصادر فيها القرار المؤرخ في 91205 القضية عدد - 2

لس يف هذه القضية بالدعوى املرفوعة من وزير التجارة والصناعات  تعّهد ا
ينشط يف تزويد املؤّسسات  1968زّار منذ سنة وهو جاملدعو حممد العابد التقليدية ضد 

بكّل من واليات الكاف وسليانة والقصرين قام  1979العمومية بالّلحوم احلمراء منذ سنة 
بعرض أسعار مفرطة االخنفاض خالل مشاركته يف صفقتني عموميتني تتعلقان بتزويد احلي 

  .اءاجلامعي بسبيطلة واملطعم اجلامعي بالقصرين، باللحوم احلمر 
األسعار مفرطة "اعتبار أّن  منفقه قضاء جملس املنافسة عليه استقّر وانطالقا ممّا 

االخنفاض هي األسعار اليت ال تنعكس فيها مقّومات السعر احلقيقي الذي جيب أن يشتمل 
ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني  على الكلفة القارّة والكلفة املتغّرية وهامش الّربح واليت من شأ

لس إىل مقارنة األسعار املقدمة "ن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف السوقوأ ، عمد ا
سعار املعتمدة بالسوق كما استند إىل تصريح املعين باألمر أمام من املدعى عليه مبعّدل األ

 جارةالتابعة لإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصادية بالوزارة املكّلفة  بالتّ خلية األحباث 
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بأنّه اقرتح أسعارا مفرطة االخنفاض قصد الفوز بصفقة تزويد احلي اجلامعي بسبيطلة بالّلحوم 
لس  احلمراء، أن املدعى عليه توّىل تقدمي أسعار مفرطة االخنفاض يف ماديت إىل انتهى ا

ة اجلامعي بسبيطلاللحم البقري واللحم الغنمي مبناسبة مشاركته يف الصفقة اخلاّصة باحلّي 
املطعم اجلامعي بالقصرين، وهي أسعار تقل بالنسبة للصفقة اخلاّصة بويف مادة اللحم البقري 

تعترب هذه املمارسات خطرية حبكم أّن و .  عن التكلفة وال ختضع لقاعدة العرض والطلب
م من  ا االقتصادية ال تقف عند حدود اإلضرار باملتنافسني وإقصائهم وحرما انعكاسا

لسوق، إّمنا تتعدى ذلك إىل اإلضرار باملشرتي العمومي الذي يتحمل هو اآلخر الدخول إىل ا
تبعات األسعار املنخفضة اليت يقدمها املزود، ضرورة أن هذا األخري يسعى يف  الغالب إىل 
تفادي اخلسائر يف مرحلة تنفيذ الصفقة مستغال يف ذلك التزام املشرتي العمومي لضمان 

  .، عرب الّلجوء إىل تقدمي منتوج ال يتطابق مع املواصفات املّتفق عليهااستمرارية املرفق العامّ 

  2012 مارس 15 الصادر فيها القرار المؤرخ في 101233 القضية عدد - 3

لس يف هذه القضية باملمارسة  سناء للتكوين املهين "اليت تنسبها مؤسسة تعّهد ا
لصاحبها نزار بنعبد الّنور  2008ت سنة مؤّسسة حّنبعل للّتكوين بدوز الّيت تأّسسإىل اخلاص 

أنشطة متّس بنجاعة ومردوديّة الّتكوين املستمّر واألساسي وذلك من  تهاارسواملتمثلة يف مم
  .خالل قبول عروض بأسعار زهيدة

لس مبا  مبدأ حّرية األسعار يقرتن "اعتبار أّن  من ئهفقه قضا عليه دأبوذّكر ا
املنافسة الّيت تفرض ضمان الّتوازن العام للّسوق، األمر الّذي  بالّضرورة بقاعدة احرتام حّرية

يستوجب التصّدي إىل الّتالعب باألسعار املقّدمة يف إطار طلبات العروض مبناسبة الّصفقات 
األسعار مفرطة االخنفاض هي األسعار الّيت ال تنعكس فيها مقّومات الّسعر "وأّن  ".العمومّية

مل على الكلفة القارّة والكلفة املتغّرية وهامش الّربح والّيت من احلقيقي الّذي جيب أن يشت
ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف الّسوق   ".شأ

غياب حماسبة حتليلّية بالّنسبة ملؤّسسات الّتكوين املهين العارضة وبالّتايل عدم ويف ظّل 
عناصر املكّونة لكلفة الّتكوين وحتديدا الكلفة القاّرة والكلفة املتغّرية توّفر املعطيات املتعّلقة بال

من ذلك كلفة األساتذة واملكّونني ومصاريف الطّباعة ومصاريف الّتأمني ومصاريف اإلضاءة 
امش الّربح،  فقد عمد والكهرباء واألكرية وكلفة الّصيانة إضافة إىل غياب املعطيات املتعّلقة 
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لس إىل ليل العروض املالّية اخلاّصة بطلبات العروض موضوع القضّية باالقتصار على حت ا
لديه وخلص إىل أّن األسعار املقّدمة من املدعى عليها ال تعترب مفرطة  املعطيات املتوّفرة

  .االخنفاض على معىن القانون املتعّلق باملنافسة واألسعار

 2012 أفريل 5 في  الصادر فيها القرار المؤرخ 101221 عدد  القضية - 4

املتمثلة مارسات امل باخلصوص»نالكو«الشركة اإليطالية إىل  »أكواكيم«شركة  نسبت
يف عرض أسعار مفرطة االخنفاض وخملة باملنافسة النزيهة أثناء مسامهتها يف صفقات الشركة 

جلة الوقائية الصاحلة للمعا ةالكيميائياملتعلقة باقتناء املواد  »الفوالذ«التونسية لصناعة احلديد 
  .للمياه اليت يتّم استخدامها يف اإلنتاج الصناعي

لس من تعريفه  هي األسعار اليت ال و لألسعار مفرطة االخنفاض وكعادته انطلق ا
تنعكس فيها مقّومات السعر احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القاّرة والكلفة 

ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل  املتغّرية وهامش الربح واليت من شأ
تقدير مدى تطابق األسعار املعروضة من طرف  ّمث انتقل إىل، قواعد املنافسة يف السوق

مع مفهوم السعر  »الفوالذ«الشركة التونسية لصناعة احلديد  املدعى عليها يف صفقات
اصيل كلفة إنتاج املواد املطبقة يف تفالتدقيق يف تركيبتها والتثّبت يقتضي وجوبا والذي احلقيقي 

  .عليها وهامش الربح الذي يتسّىن هلا تسجيله
رى يف القضية أّن األسعار  للمجلس وطاملا أنه مل يثبت بصفة قطعية من التحقيق ا

اليت اقرتحتها املدعى عليها يف عروضها املالية ال تعكس كلفة اإلنتاج احلقيقية اليت تتحّملها 
ا تشكو اخنف ممارسة خملة باملنافسة تقع حتت طائلة  اضا مفرطا، مما يوّرطها يف ارتكابأو أ

فقد انتهى من قانون املنافسة واألسعار، ) جديد (الفصل اخلامس أحكام الفقرة األخرية من 
  .رفض الدعوى أصال إىل
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  2012 ماي 17 الصادر فيها القرار المؤرخ في 91204 عدد  القضية - 5

كّل من جممع الطويل التجارة والصناعات التقليدية تتبع  طلب الوزير املكلف ب
والزواري وكرمي حيدر من أجل ممارسات خملة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون 
املنافسة واألسعار واملتمثّلة يف تقدمي عروض مفرطة االخنفاض خالل مشاركتهما يف طلب 

وذلك استنادا إىل  5/2008عي عدد العروض الوطين للصندوق الوطين للضمان االجتما
  :املؤشرات التالية

ّمت إجراء مقارنة بني األسعار املقدمة بالعروض املالية وتقديرات املشرتي العمومي وتبني من  -
خالهلا أّن األطراف املعنية بالبحث قد تدخلت على مستوى األمثان التفصيلية يف اجتاه تقدمي 

  .أسعار مفرطة االخنفاض
ارنة بني األمثان اجلملية والتفصيلية املقّدمة بالعرضني املاليني للمّدعى عليهما وبني إجراء مق -

  .املعدل العام للعروض املنافسة ّمت التوصل من خالهلا إىل تأكيد صبغتها املفرطة يف االخنفاض
للمّدعى عليهما وبني عّينة من  إجراء مقارنة بني األسعار املقرتحة بالعرضني املاليني -
سعار املتداولة يف السوق من خالل االستئناس برأي مهندسني استشاريني ينشطان يف األ

  .السوق املرجعية أفضت بدورها إىل نفس االستنتاج خبصوص طبيعة األسعار املقّدمة
وجود فوارق هامة بني العرضني املاليني للمّدعى عليهما والتقديرات احملتسبة اعتمادا على  -

املتعّلق باملوافقة على   1978جانفي  26املؤرخ يف  1978لسنة  71مقتضيات األمر عدد 
ا  كراس الشروط اإلدارية العامة املنظم ملهمات اهلندسة وأشغال اهلندسة العامة اليت يقوم 

  . أصحاب اخلدمات اخلاضعون للقانون اخلاص إلجناز البناءات املدنية
لس إدانة املّدعى عليهما من ديد توازن قطاع البناء  كما طلب الوزير من ا أجل 

ونزاهة املنافسة يف جمال الصفقات العمومية، واعترب أّن تقدمي عروض بأسعار متدنية ال 
تتطابق مع التكاليف ال يعكس فقط إرادة إقصاء املنافسني داخل طلب العروض املعين 

دد توازن النشا ط باملمارسات بل وكذلك عرقلة دخول منافسني جدد للسوق بصفة 
  .االقتصادي ونزاهة املنافسة يف السوق

لس بأنّ  تقدمي أسعار خمالفة لتقديرات املشرتي العمومي من قبل  وبعد أن ذّكر ا
العارضني ال يشّكل يف حد ذاته إخالال بقواعد املنافسة حبكم خضوع األسعار ملبدأ احلرية 
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جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64طبق ما اقتضته أحكام الفصل الثاين من القانون عدد 
حتّدد أسعار املواد األولية واملنتجات واخلدمات بكّل حرية "الذي ينّص على أّن  1991

دأب على اعتبار أّن مبدأ حرية األسعار  الذي ئهفقه قضا استند إىل ، "باعتماد املنافسة احلرّة
العام للسوق األمر  يقرتن بالضرورة بقاعدة احرتام حرية املنافسة اليت تفرض ضمان التوازن

الذي يستوجب التصّدي إىل التالعب باألسعار املقّدمة يف إطار طلبات العروض مبناسبة 
أّن األسعار مفرطة االخنفاض هي األسعار اليت ال تنعكس ، مؤّكدا على الصفقات العمومية

 ةفيها مقومات السعر احلقيقي، الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغريّ 
ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل املنافسة يف  وهامش الربح، واليت من شأ

  .السوق
وأسعار  املدعى عليهما الفارق بني األسعار املقرتحة من قبلواستنادا إىل أّن 

املنافسني يربّره متوقعهما اجلغرايف جبهة سوسة، مكان حضرية البناء موضوع طلب العروض، 
يساهم بصفة كبرية يف ختفيض مصاريف التنقل  اليت تشّكل إحدى املكونات األساسية  مبا

ما ملخالفة تقدمي عروض لكلفة اخلدمة ، فإنّه مل يربز للمجلس ما يكّرس القناعة بارتكا
مل يثبت كذلك من جمريات التحقيق احتالل كّل من بأسعار مفرطة االخنفاض خاّصة وأنّه 

ز هيمنة اقتصادية على السوق املرجعية املتعّلقة باالستشارات اهلندسية يف املّدعى عليهما ملرك
جمايل السوائل والكهرباء مبا ينفى عنهما التأثري على وضعية املنافسة بالسوق من خالل 

  . إقصاء املنافسني واحلد من الولوج إليها
  :2012 اكتوبر 18الصادر فيها القرار المؤرخ في    101234 عدد  القضية - 6

على املدعى عليها شركة اتصاالت تونس خمالفتها " تونيزيانا"تعيب املدعية شركة 
 2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026من األمر عدد  3مقتضيات الفصل 

وتطبيقها ألسعار مفرطة االخنفاض بشكل يهدد توازن السوق، وذلك من خالل تسويقها  
تمثل يف بيع خط هاتفي مسبق الدفع بدينارين فقط للعرض التجاري موضوع النزاع الراهن امل

واملرّوج عرب الشبكة االجتماعية  متضمن متتيع املشرتي مبكاملات جمانية بقيمة أربعة دنانري
  ".فايس بوك"
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وانطالقا من أّن البحث يف مدى تطبيق املدعى عليها ألسعار مفرطة االخنفاض 
املوجهة للعموم من ناحية ما يتطلبه  يقتضي حتليل خصوصية استعمال خدمات االتصاالت

هذا الصنف من خدمات ومن جتهيزات ضروريّة، فإّن الكلفة األّولية اخلاّصة خبدمات 
  ).هاتف جوال(تتمثل يف كلفة الربط وكلفة اقتناء جهاز طريف االتصاالت املنتقلة 

ها عند تتمثل كلفة املكاملات يف الكلفة الالحقة اليت يتعّني على املستهلك حتّملو 
إجرائه ملكاملات هاتفّية ويرتبط مستوى هذه الكلفة بتعريفات املكاملات وباملستوى 
راة كّلما ساهم ذلك يف ارتفاع  االستهالكي إذ كّلما ارتفع عدد دقائق املكاملات اهلاتفّية ا

 يرتبط ارتفاع مستوى هذه الكلفة بنوعّية املكاملات ضرورة أّن تعريفات مامستوى الكلفة، ك
املكاملات اليت تقتضي ربطا بني شبكات االتصاالت تكون أكثر ارتفاعا من تعريفات 

متّثل مجلة هذه التكاليف حاجزا أمام املستهلك و  .املكاملات اليت يتم إجراؤها داخل الشبكة
لإلقبال على استهالك هذه الصنف من اخلدمات، األمر الذي دفع أغلب مشّغلي الشبكات 

ت إىل  مساعدة املستهلك قصد تشجيعه على االشرتاك أو على استهالك العمومّية لالتصاال
شهدت كلفة ، إذ خدمات االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال باحلّد من هذه التكاليف

الربط بشبكة االتصال عرب اهلاتف الرقمي اجلوال تطورا ملحوظا يف الّسوق الوطنّية إذ كانت 
ا شهدت تراجعا واضحا بعد  150يف حدود  قبل دخول املشّغل األّول اخلاّص  ّ دينارا، إال أ

  .دنانري 5دخوله هذه الّسوق حيث أصبحت كلفة الربط يف حدود 
خاّصة يف  تتمّثلالتسويق والبيع اليت يتحمّلها املشّغل واستنادا إىل أّن تكاليف 

ملنافسة يف سوق تطّور مناخ ا ضرورة أنّ  التشجيعات واحلوافز اليت  مينحها للمشرتك بالشبكة
التسهيالت واحلوافز االتصاالت أفرز اعتماد مشّغلي الشبكات العمومّية لالتصاالت سياسة 

دف إىل تشجيع املشرتك على االخنراط بشبكة املشّغل، علما وأّن هذه  أو الدعم اليت 
راة من قبل املشرتكني  التشجيعات يتم تغطيتها الحقا بالعائدات املالّية للمكاملات ا

يتم  "subvention"هي عبارة عن دعم مايل وبالتايل فإّن مجلة هذه التسهيالت . بالشبكة
من مثة يتم حتصيله الحقا من قبل املشّغل من خالل عائدات منحه لفائدة املشرتك بالشبكة و 

راة من قبل املشرتك بالشبكة طبيعة العالقة التعاقدية اليت جتمع بني مشّغل  ، فإنّ املكاملات ا
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الشبكة واملشرتك بشبكة االتصاالت متّكن مشّغل الشبكة يف ذات الوقت من دعم املستهلك 
  .من خالل مجلة من احلوافز والتشجيعات ومن حتقيق هامش ربح

لس إىل اعتبار أّن خمتلف مكّونات العرض التجاري موضوع النزاع الرّاهن  كما ذهب ا
  Coûts d’acquisition"مبستهلك جديد  للظفر متّثل التكاليف اليت يتحّملها املشّغل

d’un nouveau client " ا ال ّ كما جاء بعريضة الدعوى متّثل أسعار بيع  ، وبالتايل فإ
واليت  وإّمنا هي مجلة من التسهيالت اليت تّولت املدعى عليها تقدميها للمشرتكني بالشبكة

فإّن مجلة التسهيالت بالتايل ، و تتوىل تغطيتها الحقا من عائدات مكاملات هؤالء املشرتكني
اليت يقّدمها مشّغل الشبكة لفائدة مشرتكيه واليت يتوىل تغطيتها الحقا من مداخيل  )الدعم(

ّدد التوازن العاّم لسوق  املكاملات ال ميكن أن تشكل ممارسات خمّلة باملنافسة و ال أن 
  .االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال

لسأواست هذه األفعال ال  الذي يعترب أنّ ضاء املقارن إزاء هذه املسألة بفقه الق نس ا
ميكن أن ترتقي إىل ممارسة بيع بأسعار مفرطة االخنفاض باعتبار أّن مساعدة املستهلك على 
اقتناء جهاز طريف، على سبيل املثال، ال متّثل أسعار بيع مفرطة االخنفاض بقدر ما متّثل 

صوله على مشرتك جديد يتم تغطيتها الحقا من العائدات تكاليفا يتحّملها املشّغل لقاء ح
  .اليت يتلقاها املشّغل من املشرتك 
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 من قانون املنافسة واألسعار) جديد( 11أحكام الفقرة األخرية من الفصل ختّول 
ا تفادي حصول إمكانية  لس املنافسة اإلذن باختاذ الوسائل التحفظية الالزمة اليت من شأ

ضرر حمدق يتعّذر تداركه وميس باملصلحة االقتصادية العامة أو بالقطاعات املعنية أو مبصلحة 
  .املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني البت يف أصل النزاع

لس يف  طلبات العن منهجه يف تقدير  مناسبة) 15(مخس عشرة ولقد أفصح ا
  .يف هذا اإلطار الواردة عليه واليت يتعلق موضوعها باستعمال الصالحية القضائية املخّولة له

لس برفض ثالثة عشر    ).2(مطلبا وقبول مطلبني إثنني ) 13(وقضى ا
  :وقد اختلفت أسباب الرفض بني

يف القضيتني  عدم االختصاص احلكمي للمجلس وهو ما انتهى إليه -
 123010و 2012جويلية  27الصادر فيها القرار بتاريخ  123009االستعجاليتني عدد 

لس بأّن  2012اكتوبر  12الصادر فيها القرار بتاريخ  القرار املراد إيقاف "حني صرّح ا
تنفيذه هو من فئة القرارات اإلداريّة اليت يرجع الّنظر فيها إىل صميم اختصاص احملكمة 

ا على معىن أحكام اإلد اريّة واليت ال جيوز للمجلس تبعا لذلك اختاذ وسائل حتفظّية يف شا
  ".من قانون املنافسة واألسعار 11الفصل 

 123011عدد : ةوذلك مبناسبة نظره يف مطالب ثالث عدم تقدمي قضّية يف األصل -
ما القرار بتاريخ فيه الصادر123015و 123012و 2012أكتوبر  12الصادر فيه القرار بتاريخ 

لس تكريس فقه قضائه املستقر على أن ال تقبل الطلبات . 2012ديسمرب  31 وواصل ا
ّال يف نطاق قضّية سابقة النشر، وال يقبل الطلب إاملتعّلقة باختاذ الوسائل التحفظية 

  .االستعجايل غري املقرتن بقضّية يف األصل
لس : احملدق أو اخلطر ّضررو عدم إثبات وجود ال/عدم جديّة املطاعن أو - قضى ا

برفض مخس مطالب أذون استعجالّية لعدم توفّر شرطي املطاعن اجلديّة وعدم توّفر شرط 
الصادر  113002ففي القضّية االستعجالّية عدد . الّضرر احملدق أو لعدم توّفر أحد الشرطني
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لس 2012مارس  23فيها القرار بتاريخ  ىل أّن ملف القضّية ال إ يف رفضه للمطلب استند ا
توّفر شرط اخلطر احملدق الذي ال ميكن تداركه والذي يستوجب يتضّمن ما يقيم احلّجة على 

اإلذن باختاذ الوسائل التحفظّية املطلوبة، خاّصة وأّن ماّدة الفسفاط املطلوب التحّفظ على  
مع الكيميائي التونسي(كمّية منها يقوم املّدعى عليه  صفة مستمرّة مبا جيعله بإنتاجها ب) ا

قادرا على توفريها لفائدة الطالبة مىت قضي لصاحلها يف أصل الّنزاع، فضال عن اّن الطالبة مل 
تقّدم ما يثبت أّن نشاطها التجاري يقتصر على نشاط تصدير الفسفاط مبا قد جيعلها يف 

ّدد استمراريّة عملها  23 الصادر بتاريخ أّما القرار االستعجايل. وضعّية اقتصاديّة حرجة 
فقد أبرز الرتابط بني شرطي املطاعن اجلديّة والضرر  113003يف القضّية عدد  2012مارس 

فقد جاء بالقرار أّن الطالبة مل . احملدق، ذلك اّن الشرط األّول هو الكفيل بإثبات توّفر الثاين
حمدق ال ميكن  تفلح تأييدا ملطلبها يف تقدمي مطاعن جديّة أو مؤّيدات تفيد وجود ضرر

تداركه ميّس باملصلحة االقتصاديّة العاّمة أو بالقطاعات املعنّية مبصلحة املستهلك أو 
ومن ناحية أخرى فإّن خضوع عقد الصفقة موضوع النزاع لقانون أجنيب جيعل  .مبصلحتها

لس يف  قراره املطاعن املقّدمة مبطلب اإلذن االستعجايل تّتسم بعدم اجلديّة، وهو ما اقّره ا
لس يف رفضه ملطلبني . 123005يف القضّية عدد  2012ماي  18الصادر بتاريخ  كما تبّىن ا

ماي  18وذلك حني أّكد يف قراره الصادر بتاريخ مفهوم الضرر غري املؤّكد أو الّضرر احملتمل 
إحداث "على أّنه مل يربز من ملف القضّية ما يفيد قطعا  123006يف القضّية عدد  2012

ر الذي تبقى معه ألمواالنطالق يف تنفيذ عملّية االدماج موضوع النزاع ا" ركة العمومّيةالش
ضرار املزعومة مفرتضة ومفتقرة ألسانيد واقعّية ثابتة ومؤّكدة مبا يغدو معه القيام باملطلب األ

ت الراهن سابقا ألوانه وال يستقيم بالتايل اعتبار وضعّية الشركة الطالبة صورة من صور حاال
 123013أّما يف القرار عدد  .من قانون املنافسة واألسعار 11التأّكد على معىن الفصل 

فبعد تأكيده على أّن الوسائل الوقتّية تستوجب أّال يؤّدي  2012ديسمرب  14الصادر بتاريخ 
ا إىل املساس بأصل النزاع وأن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة  اإلذن 

 سلبّيا ويف وقت وجيز حبكم تدّخل األشخاص أو بفعل أّي عنصر آخر أو أن تنذر للتغّري 
خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حّىت ال يتّم الّنيل من حّق حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من 
ا ال تبدو يف ظاهرها جديّة، عالوة على  لس إىل أّن املطاعن املتمسك  التالشي، خلص ا
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ال يرقى إىل مرتبة احلق الذي ... ه الطالبة إلثبات حالة الّتأّكد والّضرر احملدقأّن ما تّدعي
يبقى جمرّد ) فوزها بعملّية التفويت(حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من التالشي باعتبار أّن 

فرضّية وبالتايل فإّن ما متسكت به من تفويت الفرصة عليها لتحقيق ربح على مدى سنوات 
  .من قبيل االحتمال ال غري مقبلة يظلّ 

لس يف  2012جويلية  27يف القرار الصادر بتاريخ  ويف ميدان االتصاالت اعترب ا
ومتكينه من  ADSLلالشرتاك يف خدمة  أّن تقدمي عروض للمستهلك 123008القضّية عدد 

ديد املنافسة بل هو تشجيع له على اإلقبال على استهالك خدمةختفيضات ليس من   شأنه 
االنرتنات بأقّل كلفة، وبالتايل فإنّه ال وجود لضرر حمدق ال ميكن تداركه ميّس باملصلحة 

  .االقتصاديّة العاّمة أو بالقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة الطالبة
لس : عدم انصهار مطالب إبطال الصفقات ضمن الوسائل التحفظّية - أّكد ا

يف القضّية االستعجالّية عدد  2012مارس  23ّول صادر بتاريخ على ذلك صراحة يف قرار أ
طلب إبطال الصفقة، لطلب غرم الّضرر، ال ينصهر ضمن "الذي جاء به أّن  113004

ذن باختاذها على معىن الفقرة السادسة من الفصل إلالوسائل التحّفظية اليت ميكن للمجلس ا
يقاف تنفيذ إجراءات إبرام عقد صفقة كما أّن طلب إ. من قانون املنافسة واألسعار 11

لس يف قراره املؤرّخ يف  عمومّية العتماده أسعار مفرطة االخنفاظ يتطّلب وجوبا، حسب ا
حباث الّالزمة ، القيام باأل123014يف القضّية االستعجالّية عدد الصادر  2012ديسمرب  27

وضة ومقارنتها باألمثان التقديريّة ىل امللف الكامل للصفقة للتثّبت من األمثان املعر إوالرجوع 
املسائل قاضي وهي مسائل خترج بطبيعتها عن نظر ... املعّدة من طرف املشرتي العمومي 

 .املستعجلة
لس أّن الطلبات الرامية إىل مواصلة العالقة التجاريّة تعترب   وخالفا ملا تقّدم يعترب ا

من قانون  11رة األخرية من الفصل مبدئّيا من ضمن الوسائل التحفظّية على معىن الفق
لس االذن . املنافسة واألسعار فقد طلبت شركة لوازم السيارات بن عّياد وشركاؤه من ا

لس. استعجالّيا مبواصلة العمل مبقتضى عقد التوزيع القدمي موضوع النزاع قراره  يف وانتهى ا
اليت ارتكز عليها املطلب  إىل أّن املستندات 2012مارس  23الصادر بتاريخ  113001عدد 

تبدو يف ظاهرها جديّة وتوحي بوجود ضرر حمدق ال ميكن تداركه ومن شأنه املّس باملصلحة 
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لس هذا التوّجه يف قراره الصادر يف . االقتصاديّة للطالبة يف القضّية  2012جويلية  27وأّكد ا
ريف احلصري للشركة الطالبة، تعترب احلحني استند إىل أّن املطلوبة  123007االستعجالّية عدد 

وطاملا كان األمر كذلك فإّن قطع العالقة التجاريّة بينهما سيؤّدي حتما إىل توّقف نشاط 
الطالبة، خاّصة وأّن إجياد حلول تروجيّية جديدة بالنسبة إليها يتطّلب إدخال حتويرات فنّية 

ة حتقيقه على املدى القصري وهو أمر صعب للغاي... جذريّة على برجمّيات وعملّيات التصنيع 
                       . ممّا يضفي على املطلب صبغة التأّكد واالستعجال
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ملفا خالل سنة  43ملفا استشاريّا مقابل  40يف  2012نظر جملس املنافسة خالل سنة 
ا 2010ة ملفا خالل سن 83و 2011 ، يتعّلق أغلبها باستشارات وجوبّية اختلفت جماال

ا كما هو مبّني باجلدول الّتايل   :وتنّوعت املسائل اليت تعّلقت 
 

  استشارات وجوبيّــة

األوامر، القرارات،  (الّنصوص الّترتيبّية  -1
  )كراسات الشروط

  اوامر 5

  قرارات  3 

  2005كراس شروط قبل   3

 تنقيح كراس شروط  11

 5  مشاريع الّتركيز اإلقتصادي -2

  
من قانون المنافسة  6تطبيق الفصل  -3

  واألسعار
7 

من قانون  9ابداء رأي بمقتضى الفصل  – 4  استشارات اختيـارّية
  المنافسة واألسعار

5   

 1  الهيئات التعديلية -5  

  40  الجملــــــة              

الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة، إّما أصالة أو وقد صدرت هذه االستشارات أساسا عن وزير 
بناء على طلب من احلكومة يف نطاق تفعيل مقتضيات الفصل الّتاسع جديد والفصل 
دف إىل عرض كل كرّاسات الّشروط اليت ّمت إصدارها  السادس أو تنفيذا لإلجراءات اليت 

ا وخاّصة فيما يتعلّ  2005قبل سنة  ق بشروط ممارسة األنشطة اليت إلبداء الرأي يف حمتويا
تنظّمها ومدى مالءمتها لقواعد املنافسة إضافة إىل النظر يف مشاريع تركيز إقتصادي طبقا 

   .للفصل السابع من قانون املنافسة واألسعار
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لس خالل سنة   9الفصل ملفا على معىن الفقرة الرّابعة من  22رأيه يف  2012أبدى ا

لس وجوبا من قبل "من قانون املنافسة واألسعار اليت تنّص على أن ) جديد( يستشار ا
دف مباشرة إىل فرض شروط خاّصة ملمارسة  احلكومة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية اليت 

ا أن تعرقل الّدخول إىل الّسوق وقد نّص ". نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأ
واملتعّلق بضبط  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2007لسنة  370الثّاين من األمر عدد  الفصل

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية على أّن  إجراءات وصيغ االستشارات الوجوبّية 
وجتدر االشارة أن . هذه الّنصوص هي مشاريع األوامر والقرارات وكرّاسات الّشروط واملقّررات

تندرج يف إطار الّتمّشي الرّامي إىل مراجعة كرّاسات الّشروط اليت مل هذه امللفات  ثالث من
يقع عرضها على أنظار جملس املنافسة إلبداء الرأي فيها واليت صدرت قبل إقرار العرض 

 29املؤرخ يف  1991لسنة  64الوجويب على أنظار جملس املنافسة املدخل على القانون عدد 
 18املؤرخ يف  2005لسنة  60لق باملنافسة واألسعار مبقتضى القانون عدد املتع 1991جويلية 
  .  2005جويلية 

إىل  مخسة  2012وتتفرع اآلراء الّصادرة خبصوص مشاريع الّنصوص الرتتيبّية خالل 
إضافة إىل أحد عشرة مشروع كراس  2005أوامر وثالث قرارات وثالث كراس صادرة قبل 

  .شروط

  
لس بالنظر يف مخسة أوامر تعلقت مواضيعها بقطاع الفالحة وخدمات االتصاالت تعّهد ا

  .والصفقات العمومية والتجارة
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  2012 جانفي 19 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112435 الرّأي عدد - 1
لس مشروع أمر يتعّلق بتعيني سعر احلبوب  عرض وزير الّتجارة والّسياحة على نظر ا

ا وإحالتها بالّنسبة ملوسم وبكيفّية د ا وخز   .2012-2011فع أمثا
ويهدف مشروع األمر إىل مراجعة املنحة االستثنائّية للّتسليم الّسريع بالّنسبة للقمح الّصلب 

  .والّشعري والّرتيتيكال، إضافة إىل مراجعة املعلوم اإلحصائي
القانوين املنّظم لكيفّية تعيني سعر  وبعد التطّرق إىل احملتوى املاّدي ملشروع األمر وإىل اإلطار

لس مجلة من املالحظات العاّمة واخلاّصة ا وإحالتها، قّدم ا ا وخز   .احلبوب ودفع أمثا
لس عند ضرورة حتيني قائمة االّطالعات القانونّية  ففي باب املالحظات العاّمة توّقف ا

لس املنافسة حول مشاريع واألخذ بعني االعتبار إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبيّ  ة 
  .الّنصوص الّرتتيبّية

لس أّن قطاع احلبوب يف تونس هو قطاع  أّما يف باب املالحظات اخلاّصة فقد أّكد ا
مستثىن من املنافسة حبكم تدّخل الّدولة يف حتديد أسعار احلبوب عند اإلنتاج باعتماد 

ها، إضافة إىل دور ديوان احلبوب يف املراجعة الّدورّية ويف حتديد أسعار اإلحالة وتعديل
عملّيات اخلزن والّتجميع عرب حتديد مقدار منحة اإلحالة الّصافية ومنحة اخلزن ومنحة الّنقل 

  .املسندة إىل مؤّسسات الّتجميع
لس  ويف إطار توّجهات الّدولة حنو حذف الّرتاخيص وتعويضها بكرّاسات الّشروط، دعا ا

شاط جتميع احلبوب مبقتضى كرّاس شروط وهو ما سيساهم يف إىل ضرورة تنظيم ممارسة ن
حترير قطاع احلبوب تدرجيّيا أمام اخلواّص خاّصة على مستوى حتديد األسعار عند اإلنتاج 
وعند البيع، حيث أّن ممارسة نشاط جتميع احلبوب تتّم مبقتضى ترخيص من الوزير املكّلف 

  .لخواّص على االستثمار فيهبالّتجارة، وهو ما جيعله قطاعا غري حمّفز ل

 2012 مارس 1 بتاريخ الّصادر عن مجلس المنافسة 112423 الرّأي عدد - 2

لس برأيه يف خصوص إحالة وردت عليه من طرف وزير التجارة والصناعات        أدىل ا
. التقليدية حول مشروع أمر يتعّلق بضبط خدمات االتصاالت اخلاضعة لكرّاس الشروط

وع إىل تبسيط إجراءات خدمات اإلتصاالت املتمثّلة يف خدمات املراكز ويرمي هذا املشر 
العمومية لإلتصاالت اهلاتفية وخدمات املراكز العمومية لإلنرتنات واخلدمات ذات املصلحة 



2012الكتاب األول   
 

72 
 

مجلس 
 المنافسة

العامة اليت يتّم توفريها عرب مراكز النداء وخدمات اإلتصاالت ذات احملتوى وخدمات 
إطار ترتييب جديد استجابة لطلبات املستثمرين يتمّثل يف اإلتصاالت التفاعلية، وذلك بوضع 

 .تعويض نظام الرتخيص بنظام كرّاس الشروط
لس يف مجلة مالحظاته العاّمة إىل ضرورة  إمتام قائمة اإلّطالعات الواردة وتطّرق ا

مبشروع األمر جبملة من النصوص الرتتيبية ذات الّصلة، مع إدخال بعض التعديالت بديباجة 
لس . رتمجة الفرنسية ملشروع األمرال أّن مشروع األمر ال  يف مالحظاته اخلاّصةكما أشار ا

ّم املنافسة  .يثري أي مالحظات 

  2012 مارس 1 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112428 الرّأي عدد - 3

 املؤرّخ يف 2008لسنة  2638اهتّم هذا الرأي مبشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد 
  .املتعّلق بضبط شروط توفري خدمة اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنات 2008جويلية  21

يندرج مشروع األمر موضوع االستشارة يف إطار تنقيح اإلطار الرتتييب املتعّلق بضبط و 
قصد مزيد تطوير خدمات االنرتنات  ،شروط توفري خدمة اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنات

ا والتشجيع على تنويع الع ال و روض التجاريّة املتعّلقة  أمام مزّودي يف اآلن نفسه فتح ا
خدمات االنرتنات لتقدمي خدمة اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنات كتطبيقة من تطبيقات 

  .االنرتنات يف ظّل ما تشهده أنشطتهم من ركود فضال عن توفري خيارات أكثر للمستعملني
ام اليت توجب على بعض املؤّسسات الرّاغبة كما يتضّمن مشروع األمر إلغاء األحك

يف االنتفاع من خدمة اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنات احلصول على ترخيص من قبل الوكالة 
   .الوطنّية للمصادقة االلكرتونّية

ويهدف مشروع األمر أيضا إىل تنقيح األحكام اليت توجب على مشّغلي الشبكات 
دمي خدمة عرب بروتوكول االنرتنات لفائدة مؤّسسات إداريّة العمومّية لالتصاالت، يف حالة تق

واقتصاديّة متعددة املواقع والفروع، اللجوء إىل مدمج خدمات لرتكيز البنية األساسّية الّداخلّية 
الّالزمة لتوفري اخلدمة حبيث يكون هلذه املؤّسسات وحدها اخليار يف اللجوء إىل مدمج 

  .خدمات من عدمه
لس إ   :بصيغته تلك يطرح التساؤل حول نقطتني) جديد(ىل أّن الفصل الثاين وأشار ا
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استغالل خدمة  لقد حصر هذا الفصل من مشروع األمر موضوع االستشارة -
اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنات يف مشّغلي الشبكات العمومّية من جهة ومزودي خدمات 

فإذا  . حاجزا للدخول إىل الّسوق االنرتنات من جهة أخرى، علما وأّن مثل هذا احلصر يعدّ 
كان املانع تقنّيا حبتا فإّنه جيوز االعتماد على مثل هذا احلصر أّما إذا ما كان خالف ذلك 

 .فيستحسن فتح الّسوق إىل أطراف أخرى عمال مببدأ حريّة الّصناعة والّتجارة
ذا ما كان ، فإ"دون سواها"لقد وردت يف آخر املّطة الثّانية من هذا الفصل عبارة  -

املقصود من ذلك أنّه ال ميكن ملزودي خدمات االنرتنات توفري خدمة اهلاتف عرب بروتوكول 
االنرتنات دون املرور عرب روابط شبكة االنرتنات وذلك عرب روابط خصوصّية فال بّد من 

 . توضيح العبارة، أّما إذا كان القصد غري ذلك فيستحسن حذفها
لس )جديد(وخبصوص الفصل اخلامس  الواردة به اليت قابلتها " بصفة خاّصة"أّن عبارة  الحظ ا
، تثري بعض الّلبس باعتبار أنّه إذا كانت النّية "particulièrement"بالرتمجة الفرنسّية عبارة 

ذا  مّتجهة حنو حصر التمّتع خبدمة اهلاتف عرب الربوتوكول االنرتنات يف احلرفاء املذكورين 
، املؤّسسات اليت يعتمد نشاطها على تكنولوجيا االّتصال، املؤّسسات مراكز النداء(الفصل 

اإلداريّة واالقتصاديّة متعّددة املواقع والفروع، اهليئات واملنّظمات الدولّية املنتصبة باجلمهورّية 
ا توحي بأّن اخلدمة تبقى مفتوحة لغريهم) الّتونسّية وأّما . فإنّه يستحسن حذف هذه العبارة ألّ

ما كان القصد منها التأكيد على أّن هذه اخلدمة موّجهة أساسا هلؤالء احلرفاء فيستحسن إذا 
رفعا لكل لبس، وهذه الفرضّية هي األجدى من ) essentiellement" (أساسا"تعويضها بعبارة 

منظور قانون املنافسة ألّن فتح اخلدمة جلميع احلرفاء له فوائد عديدة منها تسهيل وتسريع عملّية 
ال إضافة إىل ال تواصل بني املتخاطبني وتوسيع قاعدة احلرفاء للمؤّسسات املستثمرة يف هذا ا

  .تفادي احلّد من حريّة املنافسة
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 2012 أفريل 5 بتاريخ الّصادر عن مجلس المنافسة 122440 الرّأي عدد - 4

لس بإحالة من وزير التجارة والصناعات التقليديـة يطلـب مبقتضـاها رأيـه حـول  تعّهد ا
املتعلّـق بأحكـام  2011ماي  23املؤرّخ يف  2011لسنة  623مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد 

لــس أّن مشــروع هــذا األمــر ميّثــل إطــارا ل وأبــرز. خاّصــة لتنظــيم الصــفقات العموميــة تــدعيم دور ا
ــــة مــــن خــــالل إحــــداث مجلــــة مــــن التعــــديالت علــــى األمــــر املــــ ــــة يف التنمي نّظم الصــــفقات العمومي

للصـــفقات ترمـــي إىل اســـتحثاث نســـق الّنمـــو االقتصـــادي واالجتمـــاعي خاّصـــة باملنـــاطق الّداخليـــة 
كما يهدف مشـروع األمـر إىل مزيـد تـدعيم صـالحيات املشـرتين . واملتضررة من الكوارث الطبيعية

م وإدخـــال مزيـــد مـــن املرونـــة علـــى الرقابـــة املســـبقة وذلـــك مـــن خـــالل  العمـــوميني يف تلبيـــة حاجيـــا
الرتفيــع يف املبلــغ احملــدد إلخضــاع الطلبــات العموميـــة للصــفقات الكتابيــة وإخضــاع الطلبــات الـــيت 
ــــرتاوح مبلغهــــا يف حــــدود معينــــة إىل الرقابــــة املســــبقة الوجوبيــــة للجنــــة شــــراءات تابعــــة للمشــــرتي  ي
العمـــومي وضـــرورة الـــدعوة إىل املنافســـة عـــن طريـــق طلـــب العـــروض بالنســـبة للطلبـــات الـــيت يـــرتاوح 

 .ها يف حدود معينةمبلغ
 

لس يف مجلة مالحظاته اخلاّصة إىل ضرورة إعادة صياغة الفصل األّول وإعادة  وتطّرق ا
بذكر حمتوى الفصل الثاين املتعّلق باإللغاء على أساس أنّه الفصل الثالث  3و 2ترتيب الفصلني 

، طبقا ملا جرى عليه يف حني يكون الفصل الثالث املتعّلق باألحكام االنتقالية هو الفصل الثاين
العمل بالنسبة لصياغة األوامر الرتتيبّية حيث أّن الفصل املتعّلق بإلغاء األحكام املخالفة يقع 
إدراجه عادة يف آخر النّص قبل الفصل املتعّلق بدخول األمر حّيز التنفيذ والفصل املتعّلق 

  . بالصيغة التنفيذية
لس إىل حذف اإلشارة إىل امل  23املؤرخ يف  2011لسنة  14رسوم عدد كما أشار ا

املتعّلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية ضمن االطالع العاشر بإعتباره أصبح  2011مارس 
ديسمرب  16املؤرخ يف  2011لسنة  6نّصا غري ساري املفعول وتعويضه بالقانون التأسيسي عدد 

  .املتعّلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية 2011
   2012 ديسمبر 3 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 122455 ي عددالرأ  - 5

لس يف هذا الرأي مبلّف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ   13تعّهد ا
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من قانون املنافسة واألسعار ) جديد( 9الفصل ه على معىن طلب رأيوتضّمن  2012نوفمرب 
ءات إسناد ترخيص تركيز املساحات الّتجارية حول مشروع أمر يتعّلق بضبط شروط وإجرا

  .الكربى واملراكز التجارية
لة الّتهيئة الّرتابية والّتعمري تطبيق املقتضيات اجلديدة تندرج االستشارة الرّاهنة يف إطار و 

سعيا وذلك  2009فيفري  16املؤرّخ يف  2009لسنة  9القانون عدد واليت ّمت تنقيحها مبقتضى 
  .الكربى التجاريّة ع نسق إحداث املساحاتدفالستحثاث و 

لس بدراسة التطّور والتحّوالت  وبعد تقدميه لإلطار القانوين املنظم للقطاع قام ا
 سامهت املساحات الّتجارية الكربىاالقتصادية الذي شهده قطاع جتارة التوزيع الكربى، حيث 

كبري يف ختفيض أسعار املواد   منذ دخوهلما حّيز االستغالل إىل حد" جيان"و" كارفور" مثل
شهد قطاع الّتوزيع كما . االستهالكية وتشديد املنافسة بني جتار التوزيع وخاصة املغازات الكربى

القوة الالزمة ملواجهة التغّريات احلاصلة  إىل احلصول على اهلادفةالعصري بعض عمليات الّرتكيز 
  .سواء املتعلقة بسوق التزّود أو البيع

لس أّن الحظات، ويف باب امل إخضاع أي نشاط اقتصادي لنظام الرتخيص الحظ ا
نوعا من أنواع احلّد من الّدخول إىل الّسوق ويؤدي إىل يعترب من زاوية قانون املنافسة واألسعار 

ا بل وسيلة ميكن من خالهلا  وأنّ  عرقلة املنافسة احلرة فيها املنافسة ال تعترب غاية يف حّد ذا
اختيار ، وأّن الواقع االقتصادي هو احملّدد ملستوى املنافسة املطلوب وأنّ املأمولة حتقيق األهداف 

 11املشرّع إخضاع تركيز املساحات الّتجارية الكربى إىل نظام الّرتخيص مبقتضى أحكام الفصل 
لس سليما ومتطابقا  من جمّلة التهيئة الرتابية والتعمري جيعل مشروع األمر املعروض على أنظار ا

  .مع الشرعّية
لس أّن ومن هذا املنطلق  مشروع األمر الرّاهن ال يثري أيّة مالحظة من ناحية اعترب ا

  .املنافسة
  –  

لس بالّنظر يف ثالث مشاريع قرارات تتعّلق بتجميع احلليب الطازج ونقله وقطاع  تعّهد ا
  .النقل ومؤسسات الطفولة اخلاصة
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  2012أكتوبر   18 ادر عن مجلس المنافسة بتاريخالصّ  122447 الرأي عدد- 1
لس بإحالة من  2012سبتمرب  19 بتاريخقليديّة ناعات التّ جارة والصّ وزير التّ  تعّهد ا

مشروع قرار من وزير الفالحة يتعّلق باملصادقة على املخّطط  حولتضّمنت طلب رأيه 
  .2008مارس  12بالقرار املؤرّخ يف  املديري ملراكز جتميع احلليب الطّازج ونقله املصادق عليه

وعدا إبرازه لبعض األخطاء اليت تسّربت ضمن املشروع املعروض على أنظاره فقد بّني   
   .أّن مشروع القرار واملخّطط املديري املعروضان عليه ال يثريان أيّة مالحظة من حيث املنافسة

  2012 نوفمبر 22الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ   122450 الرّأي عدد- 2
زيّة لعربات يتعّلق بضبط العالمات التميمن وزير الّنقل يشروع قرار مبيتعّلق هذا الرأي 

 من القانون عدد) جديد( 9 قا ألحكام الفصلوذلك تطبي النقل العمومي املنتظم لألشخاص
  .املتعّلق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29 املؤرّخ يف 1991لسنة  64

 أوت 25 روع إىل إلغاء األحكام الواردة يف قرار وزير الّنقل املؤرّخ يفهذا املش ويهدف
واملتعّلق بالعالمات التمييزيّة اليت جيب أن حتملها عربات الطرقات لنقل األشخاص  1989

 3 عربات النقل العمومي املنتظم لألشخاص وخاّصة ما ورد بالفصلنيوبالتحديد والبضائع 
 2004 لسنة 33 عدد  القانونبديدة تتماشى مع ما ورد منه، وتعويضها بأحكام ج 12و

  .همن 38 الفصلوخاّصة  واملتعّلق بتنظيم النقل الربّي 2004 أفريل 19 املؤرّخ يف
لس إىل أنّ  مالحظات ال يثري موضوع االستشارة الرّاهنة  مشروع القرار وقد أشار ا

عالمات التمييزيّة لعربات النقل يكتفي بضبط خاصّيات فنّية لل إذتتعّلق حبريّة املنافسة 
  .العمومي املنتظم لألشخاص دون أن يتعارض ذلك مع قواعد املنافسة يف القطاع

  2012 نوفمبر 22 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 122454 الرّأي عدد - 3
لس باستشارة وردت عليه من وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة طلب فيها رأيه  تعّهد ا
حول ثالثة مشاريع قرارات تتعّلق باملصادقة على شروط وإجراءات الّرتخيص يف فتح 
مؤّسسات طفولة خاّصة وإحداث الّلجان اجلهويّة االستشاريّة وضبط تركيبتها وشروط 

  .وإجراءات الّرتخيص يف فتح روضة أطفال
ا شكال  ومن أهّم ما جاء من مالحظات يف هذا الّرأي أّن كرّاسات الّشروط ال خترج عن كو

من أشكال تنظيم مباشرة األنشطة االقتصاديّة جلأت إليها الّدولة عندما قّررت إزاحة احلواجز 
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املعيقة للمنافسة واستقّر لديها اخليار على تغليب مبدأ حّرية الّصناعة والّتجارة اّلذي ينطوي 
ء فروع من الّنشاط على معنيني يّتصل كّل منهما حبّد من صالحّيات الّسلط العمومّية إزا

فهو يعين من جهة، أّن األنشطة االقتصاديّة اّليت يكون متاحا للخواّص : االقتصادي للخواصّ 
م فال جيوز أن حتتكرها الّدولة وإذا اشرتكت معهم فال  ا جيب أن تبقى حلّرية مبادر القيام 

، وجوب أن متتنع كما يعين، من جهة أخرى. بّد هلا من احرتام مبدأي الّتوازن واملساواة
إضافة  .الّدولة عن املساس مببدأ املنافسة يف القطاعات اّليت استقّر اخليار على تركها للخواصّ 

إىل ذلك، فإّن حّرية الّصناعة والّتجارة هي مبدأ قانوين عام له قيمة تعلو األوامر الّرتتيبّية 
نظيم حّرية تعاطي الّنشاط ولكّنه يبقى يف منزلة دون الّتشريع حبيث حيتفظ املشرّع حبّق ت

االقتصادي أو حّىت منعه، وبالّتايل فهو يرقى إىل منزلة ال ميكن أن تنال منها الّسلطة الّرتتيبّية 
  .العاّمة إالّ بناء على نّص تشريعي سابق يضبط أوجه مباشرة تلك احلّرية وحدود تنظيمها

لس أنّه ال ميكن لوزيرة شؤون املرأة واألسرة مبقتضى قرارات  وبناء على كّل ذلك، أّكد ا
ترتيبّية إخضاع فتح مؤّسسات الّطفولة اخلاّصة إىل نظام الّرتاخيص اإلداريّة حيث يتوّجب 

كما أنّه عمال مببدأ توازي الّصيغ والّشكلّيات . إصدار نّص تشريعي يف هذا الّصدد
سات الّطفولة واالختصاص، فإّن العدول عن نظام كرّاسات الّشروط بالّنسبة لفتح مؤسّ 

من القانون الّتأسيسي  17اخلاّصة تعّد من اختصاص رئيس احلكومة عمال مبقتضيات الفصل 
  .املتعّلق بالّتنظيم املؤّقت للّسلط العمومّية 2011ديسمرب  16املؤرّخ يف  2011لسنة  6عدد 

  –ج

لس بالنظر خالل سنة   2005قبل  يف ثالث كراس شروط صادرة 2012تعّهد ا
  .إضافة إىل أحد عشرة مشروع كراس شروطالزالت إىل اآلن سارية املفعول 

 2005كراسات الّشروط الصادرة قبل سنة   - 1/ج:  

باملنتوجات النفطية واملؤسسات  2005تتعلق كراسات الشروط الصادرة قبل سنة 
  . اخلاصة للتعليم العايل واخلدمات
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  2012 فيفري 9 مجلس المنافسة بتاريخالّصادر عن   102355 الرأي عدد - 1
لس بإستشارة وردت عليه من وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بتاريخ   5تعّهد ا

كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم عملّيات توريد وقود طريان طلب فيها رأيه حول   2010ماي 
  ."1جات أ"

لس استشارة  ختّص كرّاس الّشروط املتعّلق وقد بّني أنّه قد سبق وأن وردت على ا
الّصادرة مبقتضى قرار مشرتك بني وزير الّتجارة " 1جات أ"بتنظيم عملّيات توريد وقود طريان 

 12والّصناعات الّتقليديّة ووزير الّصناعة والطّاقة واملؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة بتاريخ 
ذه االستشارة وأبدى يف ش2006ديسمرب  لس  ا الّرأي عدد ، وقد تعّهد ا  52108أ

  . 2005جويلية  14الّصادر بتاريخ 
وخلص أنّه طاملا ثبت أّن االستشارة املاثلة تنّصب على نفس كرّاس الّشروط وقرار 
ا تغدو غري ذات موضوع ويتعّذر بالّتايل عليه إبداء رأيه يف  ّ املصادقة املشار إليهما أعاله، فإ

ا من جديد   .شأ

  2012 فيفري 9 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 102383 الرأي عدد - 2
لس بإستشارة وردت عليه من وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بتاريخ   27تعّهد ا

حول كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم املؤّسسات اخلاّصة للّتعليم طلب فيها رأيه  2010ماي 
  .2000سبتمرب  28ر الّتعليم العايل مؤرّخ يف العايل وسري عملها الّصادر مبقتضى قرار من وزي

لس إبّان  ويف إطار هذه اإلستشارة بّني أنّه ولئن مل يتّم عرض هذا الكرّاس على ا
باعتبار أّن مبدأ االستشارة الوجوبّية مل يقع إقراره بعد يف ذلك الّتاريخ  2000صدوره يف سنة 

رأيه يف  2008جوان  24وردت عليه بتاريخ إّال أنّه سبق للمجلس أن أبدى مبناسبة استشارة 
من كرّاس الّشروط سالف الذّكر  28و 26مشروع قرار يتعّلق بتنقيح أحكام الفصلني 

وبإضافة دليل مرجعي للّتجهيزات العلمّية والبيداغوجّية ودليل مرجعي للمؤّلفات والّدوريّات 
  .2008نوفمرب  6ّصادر بتاريخ ال 82222إىل املالحق الّتابعة له، وذلك مبقتضى الّرأي عدد 

ق تعلّ امل 2008أوت  4خ يف ؤرّ امل 2008لسنة  59وأوضح أنّه بصدور القانون عدد 
عليم ق بالتّ واملتعلّ  2000جويلية  25خ يف املؤرّ  2000لسنة  73بتنقيح وإمتام القانون عدد 
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خ يف املؤرّ  2000لسنة  73القانون عدد الذي ألغى أحكام الفصل الثّالث من  العايل اخلاصّ 
، أصبح إحداث املؤّسسات اخلاّصة للّتعليم العايل خيضع لإللتزامات الواردة 2000جويلية  25

وألحكام  2008لسنة  59كما ّمت تنقيحه بالقانون عدد   2000لسنة  73بالقانون عدد 
اردة لإللتزامات الو  2008الّرتاتيب املّتخذة لتطبيقه ومل يعد خاضعا كما كان الّشأن قبل سنة 

بالقانون وألحكام الّرتاتيب املّتخذة لتطبيقه وأحكام كرّاس الّشروط الذي يقع املصادقة عليه 
  .بقرار من الوزير املكّلف بالّتعليم العايل

واستخلص أّن االستشارة أصبحت غري ذات موضوع لتعّلقها بكرّاس شروط ّمت إلغاء 
  .املشار إليه أعاله  2008أوت  4يف  خؤرّ امل 2008لسنة  59العمل به مبقتضى القانون عدد 

  2012 جويلية 5 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 102362 الرأي عدد - 3

لس يف هذا الرأي مبلّف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ   8تعّهد ا
عار من قانون املنافسة واألس) جديد( 9الفصل ه على معىن طلب رأيوتضّمن  2011أكتوبر 

يتعلق باملصادقة على كرّاس الّشروط  2001جويلية  26حول قرار وزير التجارة مؤرخ يف 
  .اخلاص بتعاطي مهنة مستشار يف التصدير

لس بتحديد مفهوم االستشارة يف  وبعد تقدميه لإلطار القانوين املنظم للقطاع قام ا
اص بتعاطي مهنة مستشار من كرّاس الّشروط اخل 3الفصل التصدير واملتمثلة عمال بأحكام 

املنقح  2001جويلية  26يف التصدير املصادق عليه مبقتضى قرار وزير التجارة املؤرخ يف 
يف "، 2003واملتّمم بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف أول جويلية 

فة وخربة وجتربة تقدمي االستشارات اليت ترد عليه يف جمال التصدير وذلك مباله من معر 
  ".للمتعاملني واهلياكل املتدخلة يف ميدان التصدير

يف دفع وتنمية  كما أبرز أمهية الدور الذي تلعبه مؤسسة املستشار يف التصدير
، وتطّرق يف املقابل إىل قوم بتوفري خدمات ذات قيمة نوعيةت باعتبارهااملؤسسات املصدرة 

  .اع ككلمجلة اإلشكالّيات اليت يعاين منها القط

لس ضرورة حتيني بعض الّنصوص القانونية ويف باب املالحظات العاّمة ، الحظ ا
  .قرار وزير الّتجارة املضّمنة بإّطالعات
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لس تغيري بعض املقتضيات يف اجتاه مزيد  أّما يف باب املالحظات اخلاّصة فقد اقرتح ا
تعويض عبارة وزارة لّشروط خبصوص الفصل السابع من كرّاس ا التوضيح والّدقة كما اقرتح

السياحة والتجارة والصناعات التقليدية واإلدارات اجلهوية التابعة هلا بعبارة الوزارة املكّلفة 
ي تغيري يطرأ على تسميات الوزارات أل اتفاديوذلك بالتجارة واملصاحل اخلارجية التابعة هلا 

  .الناجتة عن التغيري يف تركيبة احلكومة

سحب الّتصريح وكرّاس  بإمكانيةإضافة أحكام تتعلق لّسابق املتعلق بكما أقّر توجهه ا
  .الّشروط إلكرتونيا وذلك تأييدا لتوجه الدولة حنو دعم اإلدارة االفرتاضية

لس خبصوص املقتضيات املتعّلقة بتسليط العقوبات إزاء إخالل متعاطي املهنة  وذّكر ا
تعّني عند سّن عقوبات معينة التنصيص على األسس يأنّه  بالتزاماته مبا استقّر عليه موقفه من

، مع ضرورة القانونية اليت ختضع هلا بصورة متكن ممارس الّنشاط من معرفة هذه العقوبات
عقوبات يف أي قبل اختاذ  الالزمة من وسائل الّدفاعإدراج مقتضيات متكن املعين باألمر 

  .  شأنه

 كراسات الّشروط مشاريع    -2/ج :  

اإلنتاج يف أحد عشرة كراس شروط تعلقت ب 2012املنافسة خالل سنة نظر جملس 
النبايت وفق الطريقة البيولوجية والقطاع السمعي والبصري وقطاعات الصّحة وخدمات 
االتصاالت واملهن البحريّة وحفظ صّحة الوسط ومحاية احمليط والنقل إضافة إىل  جتميع 

  : كسرياملصنوعات من املعادن النفيسة املعّدة للت

  

  2012جانفي    19المؤرخ في  الصادر عن مجلس المنافسة   112419الرأي عدد   - 1
لس بالنظر يف ملف االستشارة الواردة من قبل وزير التجارة واملتضمنة طلب  تعهد ا
لس حول مشروع قرار يتعلق بتنقيح وإمتام كراس الشروط النموذجي لإلنتاج النبايت  رأي ا

  .من قانون املنافسة واألسعار 9جية، وذلك طبقا ألحكام الفصل وفق الطريقة البيولو 
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ويتعلق التنقيح املقرتح بتحجري استعمال محأة حمطات التصفية وفواضل املاشية اليت متت 
تربيتها مبعزل عن الرتبة وتعديل امللحق املتعلق باألمسدة وخمصبات الرتبة يف اجتاه حتيني 

ا عند اإلنتاج وفق الطريقة البيولوجية وتعديل كذلك الشروط واملواصفات الواجب استعماهل
  .امللحق املتعلق حبماية النباتات

وبعد دراسة مجلة التشريعات واهلياكل املتدخلة يف القطاع  والتعرف على أمهية مسامهة القطاع 
 يف الناتج الداخلي اخلام يف جمال الفالحة البيولوجية ويف التعريف باملنتوجات البيولوجية يف

لس أن تنظيم قطاع اإلنتاج النبايت وفق  األسواق العاملية من خالل التصدير، الحظ ا
 5املؤرخ يف  1999لسنة  30الطريقة البيولوجية بكراس شروط جيد مصدره يف القانون عدد 

ويعترب ذلك من النصوص التطبيقية الداعمة للقوانني، أما دواعي التنقيح املقرتح  1999أفريل 
إطار مواكبة تطور البحوث العاملية حول نوعية هذه املنتوجات وتندرج كذلك يف  فيندرج يف

هودات الرامية إىل اإلحاطة بالفالح حىت يطور منتوجه حسب مقتضيات التطورات  إطار ا
ا باألسواق العاملية وال ميكن للمجلس إال تثمني ذلك   .العلمية املتعامل 

لس مل تتح له الفرصة وباخلوض يف مضمون كراس الشروط والت نقيحات املقرتحة اتضح وأن ا
إلبداء رأيه يف كراس الشروط املتعلق باإلنتاج النبايت وفق الطريقة البيولوجية من عدمه، خاصة 

 3وأن هناك وجود ترابط بني جمموعة كراسات تتعلق  بالفالحة البيولوجية ينص عليها الفصل 
جية ختص اإلنتاج النبايت وفق الطريقة البيولوجية، واإلنتاج من القانون املتعلق بالفالحة البيولو 

وقد متت مراجعتها من . احليواين وفق الطريقة البيولوجية، والتحضري وفق الطريقة البيولوجية
لس إبداء رأيه يف هذا الكراس مبجمله  لس ومل يبقى سوى الكراس املعروض، فقرر ا قبل ا

  .روضة  مبلف اإلستشارةلرتابط حمتواه بالتنقيحات املع
لس خبصوص حتجري استعمال ا املستعملة يف التخصيب أن هذا التحجري ملواد كما الحظ ا

مل يرافقه إجراء خبصوص املنتوجات اليت خضعت للتخصيب باملواد احملجرة وهي يف طور 
سم اإلنتاج أو جاهزة للجين يف األثناء أو التحضري أو التصدير، واقرتح يف هذا الصدد ر 

م ومعرفة ما إن كانت  خارطة للمنتوجات املعنية حىت يتبني للمتدخلني مصري منتوجا
ستعترب منتوجات بيولوجية أم ستخضع ملقتضيات املرحلة االنتقالية وتسوق حتت منتوج 

  .بيولوجي انتقايل
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لس بعد تفحصه ألبواب الكراس واملقرتح املقدم للتنقيح أن كراس الشروط املعرو  ض وأشار ا
مل يتضمن بابا ينص على املخالفات والعقوبات  وأوصى يف هذا الصدد بتطبيق أحكام األمر 

املتعلق بالعالقة بني اإلدارة واملتعاملني معها  1993ماي  3املؤرخ يف  1993لسنة  982عدد 
  .وكيفية إعداد كراسات الشروط املنظمة لألنشطة االقتصادية والتوصيات املقرتحة يف ذلك

وفق الطريقة البيولوجية املنصوص  جمعيات المنتجينلس كذلك بتفعيل دور وأوصى ا
عليها ضمن تركيبة اللجنة وتشكيلها والتنصيص على رأيها ضمن اإلطالعات إن وجدت 

  .وذلك محاية حلقوق مجيع األطراف
لس بوجوب تطابق النص العريب مع النص الفرنسي وترتيب الفصول  كما أوصى ا

  .ال  مببدأ التبسيط والشفافيةبالنسختني عم
لس اجناز دليل للجهات يرافق عملية سحب كراس الشروط  تضّمن به  واقرتح ا

ا   .خصوصيات اجلهة  ونوعية النباتات اليت ميكن أن تتطور 

  2012 جانفي 19 مجلس المنافسة بتاريخ  الصادر عن 112434 الرأي عدد - 2

نوفمرب  24يه من وزير التجارة والسياحة بتاريخ تعّهد جملس املنافسة بامللف املعروض عل
من قانون املنافسة واألسعار والذي يطلب فيه إبداء رأيه حول أربعة  9طبقا للفصل  2011

مشاريع كراسات شروط تتعلق بتنظيم إحداث واستغالل حمطات إذاعية وقنوات تلفزيونية من 
  .طرف اخلواص على الرتاب التونسي

ا ليست من ومن أهم ما الحظه ا لس خبصوص كراسات الشروط املذكورة هو أ
صنف النصوص الرتتيبية اليت تعرض وجوبا من قبل احلكومة على جملس املنافسة وذلك بالنظر 
ا من اختصاص اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري احملدثة مبقتضى املرسوم  لكو

واليت تتوىل أيضا ضبط اتفاقيات اإلجازة  2011نوفمرب  2املؤرخ يف  2011لسنة  116عدد 
 .اخلاصة مبنشآت االتصال السمعي والبصري وإبرامها ومراقبة احرتامها

من مشاريع كراسات الشروط واملتعلقة بنظام  2وخبصوص األحكام الواردة بالفصل 
ل س أّن إحداث واستغالل حمطات إذاعية أو قنوات تليفزيونية على الرتاب التونسي، الحظ ا

التنصيص الوارد بالفقرة األخرية من هذا الفصل ال يستقيم من الناحية القانونية باعتبار أّن 
مل مينح تفويضا للوزير األّول لتمثيل  2011نوفمرب  2املؤرخ يف  2011لسنة  116املرسوم عدد 
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واستغالل  الدولة التونسية إلبرام اتفاقية اإلجازة اليت يتّم إسنادها لفائدة اخلواص إلحداث
تلك احملطات والقنوات وذلك عوضا عن اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري اليت 

لس إىل أّن األحكام الواردة بالفصل  . مل تشرع بعد يف مباشرة مهامها من  16كما أشار ا
عن أّن مل تتعرض إىل إمكانية تدّخل السلطة التنفيذية لتنظيم قطاع اإلعالم فضال املرسوم 

املتعلق بالتنظيم املؤقت  2011ديسمرب  16املؤرخ يف  2011لسنة  6القانون التأسيسي عدد 
للسلط العمومية نّص يف فصله السادس على أّن النصوص املتعلقة بتنظيم اإلعالم والصحافة 

لس أنه إذا كانت . والنشر تّتخذ شكل قوانني أساسية وعلى ضوء هذه األحكام أوضح ا
تجهة حنو اإلسراع يف تنظيم القطاع ومنح تراخيص على أساس كراسات شروط فإّن النية م

بإضافة أحكام  2011نوفمرب  2املؤرخ يف  2011لسنة  116ذلك يتطلب تنقيح املرسوم عدد 
  .انتقالية ختّول للسلطة الرتتيبية إسناد هذا الصنف من الرتاخيص
لس عند األ حكام الواردة مبشاريع كراسات ويف باب املالحظات العامة توّقف ا

الشروط واملتعلقة بنظام الرتخيص لفائدة اخلواص إلنشاء واستغالل حمطات إذاعية وقنوات 
لس أّن األحكام املذكورة، ولئن وردت صرحية فيما خيص حتديد اجلهة . تليفزيونية والحظ ا

تصال السمعي والبصري، إالّ املخّول هلا منح اإلجازات واملتمثلة يف اهليئة العليا املستقلة لال
ا يف املقابل مل تضبط بصفة واضحة وجلية اإلجراءات العملية اليت يتعّني على تلك اجلهة  أ

ولذلك ّمت اقرتاح إدراج أحكام إضافية . إتباعها عند توليها النظر يف املطالب املقدمة إليها
يكفل احلياد التام للجهة املاحنة حتّدد اإلجراءات املتبعة يف مجيع مراحل إسناد الرتاخيص مبا 

ا أن تؤثّر على السوق املعنية باحلد من املنافسة فيها أو  وجيّنبها إصدار قرارات من شأ
  .التضييق فيها

وانطالقا من املالحظة السابقة برز للمجلس غياب بعض األحكام يف مشاريع  
ة العليا املستقلة لالتصال كراسات الشروط اليت تضبط املنهجية اليت على أساسها ميكن للهيئ

السمعي والبصري اختيار من تتوفر فيه الشروط للحصول على رخصة إلحداث واستغالل 
ال أمام اهليئة املذكورة إلعمال سلطتها  حمطة إذاعية أو قناة تليفزيونية وهو ما يفسح ا

ات املخّول هلا التقديرية عند إسناد الرتخيص واحلال أّن األمر يتطلب منها التنسيق مع اجله
لس التذكري . النظر يف هذه املسائل أو أخذ رأيها الفين فيها ويف هذا الصدد مل يغب عن ا
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ببعض التجارب املقارنة اليت كّرست مثل هذا التمشي ومنها على سبيل الذكر املثال الفرنسي 
لس األعلى لالتصال السمعي والبصري  سناد رخص البث للقنوات إلالذي يؤّهل ا

التليفزيونية واحملطات اإلذاعية اخلاصة اليت تعتمد البث الرقمي األرضي باالعتماد على إجراء 
وجترى هذه الدعوة على ). La procédure d’appel aux candidatures(الدعوة للرتّشح 

أساس العناصر املرجعية لالنتقاء اليت تضبط بدقة شروط املشاركة وكذلك املنهجية املعتمدة 
لس األعلى املذكور النتقاء املرشحنيمن طرف  لس على . ا وعلى هذا األساس أّكد ا

ضرورة االستئناس مبثل هذه التجارب وإدراج أحكام إضافية لتوضيح املنهجية املالئمة اليت 
 .على أساسها يتّم البت يف املطالب املعروضة على اللجنة من قبل اخلواص

لس يف األحكام الو  اردة مبشاريع كراسات الشروط اليت تقضي وبعد ذلك خاض ا
بضبط صيغ بث الومضات اإلشهارية على احملطات اإلذاعية والقنوات التليفزيونية اخلاصة 
فالحظ أّن األحكام املذكورة تقتصر على بعض قواعد التعامل ومل تشمل جوانب عديدة 

للضغوطات  وهو ما جيعلها منقوصة وال تستجيب لواقع السوق وال. أخرى ذات الصلة
املفروضة عليها، من ذلك مثال ما تكشفه بعض التجارب املقارنة خبصوص عديد التجاوزات 
الصادرة عن املتعاملني يف قطاع اإلشهار املعتمد على وسائل االتصال السمعي والبصري واليت 

لس إىل اعتما. تؤدي يف أغلبها إىل اإلخالل بنظام السوق وتعطيل املنافسني د لذلك دعا ا
منظومة قانونية شاملة خاصة بتنظيم القطاع وضبط قواعد التعامل اجلاري داخله وسّن 

  .اآلليات الكفيلة بتأمني شفافية املعامالت ونزاهة املنافسة بني مجيع املتدخلني
لس مهمة تنظيم وتعديل قطاع االتصال السمعي والبصري املوكولة للهيئة  كما تناول ا

ل السمعي والبصري مذّكرا بأّن إجناز هذه املهمة خيضع جلملة من العليا املستقلة لالتصا
مبدأ جتّنب الرتكيز يف ملكية وسائل االتصال السمعي والبصري وإرساء  املبادئ من ضمنها

وقد مسح ذلك للمجلس من التأكيد على أّن عمليات الرتكيز . منافسة نزيهة يف القطاع
تصال السمعي والبصري تتطلب من اهليئة العليا االقتصادي اليت يتّم إجنازها يف قطاع اال

دف الرقابة اليت تسّلطها . املستقلة لالتصال السمعي والبصري متابعتها وإخضاعها لرقابتها و
اهليئة إىل تعطيل العمليات اليت ينتج عنها إحراز سيطرة إحدى املؤسسات على مؤسسة أو 

ألسهم يف رأس املال ممّا يفسح هلا وذلك من خالل متّلكها أغلبية اعدة مؤسسات أخرى 
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ال للتمتع بأغلبية التصويت يف اجلمعيات العمومية للمسامهني أو الشركاء ويف جمالس  ا
لس أّن مثل هذا الدور . اإلدارة واالستئثار بسلطة اختاذ القرار يف تلك املؤسسات والحظ ا

من ) جديد( 7ارض مع أحكام الفصل الرقايب املوكول إىل اهليئة يستدعي التثّبت يف ما إذا يتع
الوزير قانون املنافسة واألسعار ومن ضرورة إخضاع عمليات الرتكيز االقتصادي املعنية ملراقبة 

لس أن يتّم إدراج أحكام . املكلف بالتجارة وجملس املنافسة وعلى هذا األساس اقرتح ا
عمليات اليت تنشأ عنها ضمن كراسات الشروط موضوع االستشارة الراهنة تقضي بإخضاع ال

وضعية هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هاّم منها على موافقة الوزير املكلف بالتجارة 
وتتوىل اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري من . بعد استشارة جملس املنافسة

التوجهات العامة جانبها إبداء رأيها الفين يف تلك العمليات والبت يف مدى تالؤمها مع 
للقطاع واملتمثلة يف ضمان التعددية والتنوّع يف الربامج اليت تبّثها منشآت االتصال السمعي 

  .والبصري وإرساء مشهد إعالمي مسعي وبصري تعّددي ومتنوّع
  

 2012 فيفري 9 المنافسة بتاريخ مجلس عن صادرال 112436الرّأي عدد   -3

لس  2011ديسمرب  20بتاريخ التقليديّة  اتناعوالصّ جارة وزير التّ طلب السّيد  من ا
لوزير الصّحة العمومّية يتعّلق بتنقيح كرّاس الّشروط اخلاّص مشروع قرار إبداء الرأي حول 

  .2001ماي  28مبمارسة نشاط زائر طيب املصادق عليه بالقرار املؤرّخ يف 
لس ضمن دراسة الّسوق أّن مشروع القرار الراهن يهدف  9إىل تنقيح الفصل  وبّني ا

دف حصر قائمة الشهائد اليت  من كرّاس الّشروط املتعلق مبمارسة نشاط زائر طيب وذلك 
ا ممارسة هذا النشاط   .  ختّول ألصحا

لس أنّه سبق له الّنظر يف هذا امللف وذلك يف إطار امللف اإلستشاري  والحظ ا
  .2010 ماي 20موضوع الرأي الصادر عنه بتاريخ  102333عدد 

لس أنّه بّني  ضمن الرأي املبّني أعاله أّن املراجعة املزمع إدراجها مبقتضى وذّكر ا
) جديد(مكّرر ثانيا  14 مشروع القرار املعروض تتعارض مع أحكام الفقرة الثّانية من الفصل

واملتعّلق بتنقيح األمر عدد  2001ماي  14املؤرّخ يف  2001لسنة  1077من األمر عدد 
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والقاضي بتحديد شروط اإلعالم الطّيب  1990سبتمرب  3املؤرّخ يف  1990لسنة  1402
  .والعلمي
لس أنّه يف ظّل بقاء األحكام املنصوص عليها بالفصل   مكّرر ثانيا  14 كما بّني ا

يتعّذر إجراء املراجعة املقرتحة مبوجب فإنّه  سالف اإلشارة سارية املفعولاألمر  من) جديد(
  . ّل عنه مرتبة يف السّلم القانويننّص ترتييب يق

وخلص إىل أّن ذلك يفرتض تنقيح تلك األحكام مث استنادا إىل ذلك إمتام املراجعة 
  .موضوع مشروع القرار املعروض

  2012مارس   1 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112424 الرّأي عدد -4

لس رأيه حول مشروع قرار يتعّلق باملصادقة على ك رّاس الشروط اخلاص أبدى ا
أحيل عليه من وزير التجارة والصناعات  باستغالل املراكز العمومّية لالتصاالت اهلاتفية

لس تدهور وتأزم وضعية سوق املراكز . 2011اكتوبر  18التقليدية بتاريخ  وبعد أن بّني ا
ا إضافة العمومية لالتصاالت اهلاتفية من حيث تراجع عددها وعدد األجهزة الطرفية املرك زة 

إىل  انكماش عدد مواطن الشغل داخلها استعرض أهم األسباب اليت تقف وراء هذه 
الوضعية املتدهورة ومنها خاّصة املنافسة القوية من سوق اهلاتف اجلوال الرقمي وارتفاع 

  .مديونية القطاع
لس مجلة من املالحظات منها ما تعّلق بقرار املصادقة ومنها ما ت عّلق مبحتوى  وقد أورد ا

  .كرّاس الشروط
ومتثّلت املالحظات املتعّلقة بقرار املصادقة من ناحية استكمال قائمة اإلطالعات بالتنصيص 
على  عدد من النصوص التشريعية والرتتيبية اليت تنظم وتسري القطاع ومن ناحية اخرى يف 

ا أو  ضرورة حذف عدد من االطالعات أصبحت غري ذات موضوع إّما إللغاء العمل
  .لتعويضها بنصوص أخرى 

  : أّما يف خصوص املالحظات املتعّلقة مبحتوى كراس الشروط فإن امهها يتمّثل فيما يلي
 لس إعادة صياغة الفصل األول على النحو التايل يضبط هذا الكراس شروط :"اقرتح ا

ستغل والعقوبات استغالل املراكز العمومية لالتصاالت اهلاتفية من قبل اخلواص والتزامات امل
 ". املشار إليه أعاله... املؤرخ يف ... لسنة... وفقا ألحكام األمر عدد
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  توخي مزيد من الدقة عند حتديد ماهية الشخص املخول له مزاولة نشاط استغالل املراكز
العمومية لالتصاالت العمومية وفتح النشاط امام األشخاص املاديني واملعنويني على حّد 

 .السواء
  لس أّن شرط تفرغ  الشخص الراغب يف استغالل مركز عمومي لالتصاالت كّليا رأى ا

الستغالل املركز املزمع إحداثه جمحفا نوعا ما ذلك أنّه ميكن لشخص يستغّل مركزا عمومّيا 
لالتصاالت أن يعمل به بدوام جزئي، واقرتح التخفيف منه مع ضرورة التنصيص يف هذه 

  .اعد أو مساعدين له ينبونه عند غيابهاحلالة على وجوب تعيني مس
  لس يف خصوص ما اقتضاه الفصل السابع من الكرّاس املعروض على أنظاره من الحظ ا

إلزام كّل راغب يف استغالل مركز عمومي لالتصاالت اهلاتفّية بإيداع لدى مصاحل الوالية 
تصرحيا بالنشاط وثالث ذات املرجع الرتايب إّما مباشرة أو عن طريق الربيد مضمون الوصول 

نسخ من كرّاس الشروط إثقاال لكاهل الناشط يف القطاع ذلك أّن إيداع كراس الشروط 
لدى اجلهة املختصة يعّد كافيا ملمارسة النشاط وميّكن اإلدارة من إجراء رقابة الحقة، فضال 

 من جملة االتصاالت مل ينّص ضمن أحكامه على التصريح بالنشاط، 10عن أّن الفصل 
واقرتح يف الصّدد إلغاء شرط التصريح واالكتفاء بإيداع كرّاس الشروط مرفوقا ببطاقة 
إرشادات تتضمن مجلة املعطيات حول الشخص الراغب يف ممارسة النشاط واحملل املزمع 

 .ختصيصه لذلك
  لس أّن الفصل السادس والعشرين املتعّلق باملخالفات واألطراف املؤهلة قانونا الحظ ا

نتها قد شابه بعض الغموض خبصوص األطراف املؤهلة للقيام بذلك والتشريع اجلاري به ملعاي
وتكريسا ملبدأ شفافّية املعامالت اإلداريّة ومشولية كراس الشروط اقرتح حتديد األعوان . العمل

املؤهلني ملعاينة املخالفات وذلك بالرجوع إىل الفصلني الثامن والسبعني والتاسع والسبعني 
املتعّلق مبجّلة االتصاالت، كما أكّد على وجوب التنصيص  2001لسنة  1قانون عدد من ال

على أن حتال احملاضر إىل الوزير املكلف باالتصاالت والذي حييلها بدوره إىل وكيل 
 .اجلمهورية املختص ترابيا للتتبع

لس إىل ضرورة أّن تستكمل مقتضيات الفصل التاسع والعشرين بالتنصيص  على أشار ا
طريقة وأجل إبالغ التنبيه إىل مستغلي املراكز العمومية لالتصاالت يف حالة اإلخالل 
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مبقتضيات كرّاس الشروط وعلى أن يتضمن التنبيه وجوبا جردا للمخالفات اليت وقعت 
لس على أّن قرار قطع اخلطوط اهلاتفية عن املركز العمومي التصاالت . معاينتها كما اكّد ا

  .أن يتّم مبقتضى قرار معلل من الوزير املكلف باالتصاالتاملخالف جيب 

  2012 مارس 1 بتاريخ الصادر عن مجلس المنافسة 112425 الرأي عدد - 5

لس يف هذا الرأي مبلّف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ   8تعّهد ا
ون املنافسة واألسعار من قان) جديد( 9الفصل ه على معىن طلب رأيوتضّمن  2011أكتوبر 

حول مشروع قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا يتعلق باملصادقة على كرّاس الّشروط املتعلق 
   .باستغالل املراكز العمومية لألنرتنات

يندرج مشروع القرار يف إطار الّتمشي العام الذي تنتهجه الدولة واملتمثل يف حذف و 
ات شروط ملمارسة األنشطة االقتصادية وذلك ضمانا الّرتاخيص اإلدارية وتعويضها بكرّاس

  .ملزيد الشفافية وتسهيال للمبادرات اخلاصة الرامية إىل بعث املشاريع

لس خمتلف األنظمة  ويف إطار تقدميه لقطاع إسداء خدمات اإلتصاالت، بّني ا
لنسبة إلقامة وتشغيل نظام اإلجازة باالقانونية املنظّمة له واليت خيضع هلا واملتمثلة باألساس يف 

نظام كرّاس و  نظام الرتخيص بالنسبة لتوفري خدمات االتصاالتو  شبكات االتصاالت
  .الّشروط بالنسبة لتوفري خدمات اتصاالت حمّددة بأمر

لس أّن مشروع القرار يتنّزل ّلة  وأوضح ا يف إطار تطبيق املقتضيات اجلديدة 
كما مت   2001جانفي  15املؤرخ يف  2001ة لسن 1االتصاالت الّصادرة بالقانون عدد 

 1 والقانون عدد 2002ماي  7املؤرخ يف  2002لسنة  46تنقيحها وإمتامها بالقانون عدد 
والذي  هامن )جديد( 10أحكام الفصل وخاصة ، 2008جانفي  8املؤرخ يف  2008لسنة 

صادقة عليه بقرار ضع توفري اخلدمات اليت يتم ضبطها مبقتضى األمر لكراس شروط تتم املخيُ 
  .من الوزير املكلف باالتصاالت

لس أنّه ينصهر يف مفهوم قانوين  ويف تعريفه ملفهوم املركز العمومي لألنرتنات بّني ا
يتعلق باملراكز العمومية لالتصاالت، إذ بالّرجوع إىل مقتضيات الفصل األول من األمر أمشل 
ملتعلق بضبط إجراءات وشروط استغالل ا 1998جانفي  26املؤرخ يف  1998لسنة  202عدد 
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املراكز العمومية لالتصاالت واملراكز العمومية للربيد والذي مت إلغاؤه الحقا مبقتضى األمر 
املتعلق بضبط إجراءات وشروط  2006ديسمرب  25املؤرخ يف  2006لسنة  3315عدد 

احملل املعد ...التيقصد باملركز العمومي لالتصا"استغالل املراكز العمومية لالتصاالت، 
الستغالل خدمات االتصاالت املرخص فيها من قبل الوزير املكلف باالتصاالت وذلك 

  ".قصد تقدميها للعموم بواسطة أجهزة طرفية مرتبطة بالشبكة العمومية لالتصاالت احملولة

لس يف حتديد أهّم املفاهيم ذات الّصلة املباشرة بالقطاع على غرار األجهزة  وخاض ا
كما قام بتحديد طبيعة . طرفية والشبكة العمومية لإلتصاالت وعملية اإلتصال والربط البيينال

ا من قبيل اخلدمات ذات القيمة املضافة ّ اليت متّكن  اخلدمات املسداة واليت تصّنف على أ
العموم بواسطة منظومات معلوماتية من النفاذ إىل معطيات تتعلق مبيادين عّدة قصد االّطالع 

مارس  22على معىن الفصل األول من قرار وزير املواصالت املؤرخ يف ف .ها أو تبادهلاعلي
املتعلق بتعريف وتصنيف اخلدمات ذات القيمة املضافة لالتصاالت فإن اخلدمات من  1997

  :نوع األنرتنات تشمل

 خدمات الّشبكة العنكبوتية العاملية.  
 خدمات الربيد االلكرتوين.  
 خدمات التالنات.  
 ات بروتوكول حتويل امللفاتخدم.  
 خدمات جمموعة اإلخبار.  

  .الّنفاذ إىل هذه املعطيات بواسطة األنرتنات ويتمّ 

ا شبكة عاملية للمعلومات متّكن كل مستعمل من  ويف تعريفه ملفهوم األنرتنات بكو
، ذّكر )World Wide Web(الّنفاذ إىل عّدة شبكات باستعمال بروتوكول االتصال املوحد 

ا ا وسيلة اتصال ميكن أن تتجاوز احلدود اجلغرافية "لس، كما ورد بآرائه السابقة، بأ
  ".للبالد

لس يف مرحلة أوىل بتقدمي قطاع األنرتنات يف  ويف إطار دراسته للّسوق املرجعّية، قام ا
ا وفّرق بني خمتلف  تونس وبتحديد هيكلة هذه الّسوق مربزا أهم الفاعلني والناشطني 



2012الكتاب األول   
 

90 
 

مجلس 
 المنافسة

دي خدمات األنرتنات بالقطاعني العمومي واخلاص، كما توىل حتديد كيفّية الّنفاذ إىل مزوّ 
كما . شبكة األنرتنات وخمتلف تكنولوجيات الّنفاذ وبّني أهم العناصر واملفاهيم املرتبطة به

ا يف جمال الّربط بشبكة األنرتنات أهتّم بدراسة  ختضع اخلدمات حيث التعريفات املعمول 
يف جمال الّربط بشبكة األنرتنات إىل تعريفات قصوى وقع ضبطها مبقتضى قرار وزير  األساسية

، وختتلف هذه التعريفات حبسب نوعّية االشرتاك 2000ديسمرب  30املواصالت املؤرخ يف 
ا وتتكّون من تعريفة االشرتاك لدى مزّود خدمات األنرتنات تعريفة االتصال و  وحبسب مكّونا

  .مية لالتصاالت احملّولةعرب الشبكات العمو 
ّمث قام يف مرحلة ثانية بدراسة املسائل اإلجرائية الفنية املتعّلقة مباشرة باملراكز العمومية 

املراكز لالنرتنات، حيث بّني الّتطور القانوين الذي عرفه القطاع حيث وبعد أن كان استغالل 
ا املركز مبقتضى ترخيص مينح بقرار من وايل  يتمّ العمومية لألنرتنات  اجلهة اليت يوجد بدائر

 26املؤرخ يف  1998لسنة  202بعد أخذ رأي اللجنة اجلهوية املنصوص عليها باألمر عدد 
املتعلق بضبط إجراءات وشروط استغالل املراكز العمومية لالتصاالت واملراكز  1998جانفي 

 3315األمر عدد  ورمنذ صداملراكز العمومية لألنرتنات ، أصبح استغالل العمومية للربيد
املتعلق بضبط إجراءات وشروط استغالل املراكز  2006ديسمرب  25املؤرخ يف  2006لسنة 

إىل مقتضيات كرّاس شروط مصادق عليه بقرار من وزير  خاضعاالعمومية لالتصاالت 
  .تكنولوجيات االتصال

لس حتديد عدد هذه املراكز وتوزيعها اجلغرايف بني خمتلف و  اليات كما توىل ا
  .اجلمهورية

لس مجلة من املالحظات الشكلية واجلوهرية خبصوص مشروع القرار وكرّاس  وأبدى ا
  .الّشروط املزمع املصادقة عليه

لس على افتقاد كرّاس الّشروط إىل  أحكام تتعلق ففي باب املالحظات العاّمة تنّبه ا
وغريهم ّممن ميكنهم ارتياد بوجوب مراعاة ذوي االحتياجات اخلصوصية من املعوقني مثال 

صادقت على االتفاقية قد تونس  ، وأشار إىل ضرورة تاليف هذا النقص مذّكرا وأنّ هذه املراكز
ذه االتفاقية  الدولية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري املتعلق 

ّمت نشرها بالرائد الّرمسي ليت او  2008فيفري  11املؤرخ يف  2008لسنة  4مبقتضى القانون عدد 
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ذلك ، 2008أفريل  22املؤرخ يف  2008لسنة  1754للجمهورية التونسية مبقتضى األمر عدد 
وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم "أحكاما تتعلق بتيسري اقتضت منها  9املادة  أنّ 

ات واالتصاالت مبا يف املساواة مع غريهم، إىل البيئة املادية احمليطة ووسائل النقل واملعلوم
ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال، واملرافق واخلدمات األخرى املتاحة لعامة 

  ..."اجلمهور 
لس بضرورة تاليف العبارات املبهمة وغري الواضحة  ويف باب املالحظات اخلاصة ذّكر ا

ا  تطبيقالوذلك تفاديا ألي تأويل وصعوبات عند  اختالف املقاييس أن تؤدي إىل من شأ
إثقال  من كرّاس الّشروط عن جدوى  5وتساءل خبصوص الفصل  .وعرقلة حرية املنافسة

إيداع هذا معتربا وأّن  كاهل الّناشط يف القطاع بالّتصريح بالّنشاط إىل جانب كرّاس الّشروط
ن إجراء الكرّاس مؤشر عليه لدى اجلهة املختصة يعّد كافيا ملمارسة الّنشاط وميّكن اإلدارة م

واقرتح ضرورة إدخال تعديالت على الفصل املذكور يف اجتاه إلغاء إجراء  رقابة الحقة
  .التصريح

لس خبصوص نظره يف أحكام الفصل  من كرّاس الّشروط أن إجراء  8كما اعترب ا
للمركز العمومي لإلنرتنات ومبجاهلا الرتايب ولئن يبدو من حيث حتديد عدد املواقع التابعة 

ه مع ذلك تتناقض مع مبدأ روط تضع مجيع املستثمرين على قدم املساواة، إال أنّ وضع ش
حريّة الّصناعة والّتجارة، هذا فضال عن أّن قواعد املنافسة احلرّة تفرتض عدم تقييد نشاط 

ذا الّصدد مبا اقتصادي مبجال ترايب معني و  من اعتبار  فقهه اإلستشارياستقر عليه ذّكر 
ضمن دائرة ترابية معينة من شأنه أن يضّيق من حرية االختيار وميس  أن حصر الّنشاط"

  ".بالّتايل من حرية املنافسة
لس إىل النقص احلاصل يف مستوى مقتضيات الفصل  من كرّاس  9كما تنّبه ا

الوسائل الضرورية الدنيا الكفيلة الّشروط واليت جاءت خالية من أحكام ختّص ضرورة توفري 
من الّنفاذ إىل شبكة األنرتنات واملقصود هنا األجهزة الطرفية وأجهزة  بتمكني احلرفاء

 3املؤرخ يف  1993لسنة  982من األمر عدد  3وذلك إحتكاما ألحكام الفصل  احلاسوب
كرّاس   يضبط على أنّ والذي نّص  اخلاص بالعالقة بني اإلدارة واملتعاملني معها 1993ماي 

  ."الوسائل الضرورية قصد ممارسة النشاط املهين"ها الّشروط مجلة من املقتضيات من بين
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االلتزام بعدم واعترب خبصوص خوضه يف بعض الفصول من أّن إدراج التزامات من قبيل 
من عدم إحالة أو مناولة أو التفويت يف نشاط استغالل املركز إىل الغري على غرار  فعل شيء
ا أن   .الّتجارةّثل عائقا أمام مبدأ حريّة الّصناعة و مت شأ

وخبصوص إدراج مقتضيات تتعّلق بالعقوبات اليت تسّلط إزاء املخالفات املرتكبة، ذّكر 
لس مبا استقر عليه موقفه من  ه يتعني عند سن عقوبات معينة التنصيص على األسس أنّ ا

  .القانونية اليت ختضع هلا بصورة متكن ممارس الّنشاط من معرفة هذه العقوبات

  2012 مارس 1 بتاريخ المنافسة مجلس عن صادرال 112426  الرأي عدد - 6

لس بتاريخالتقليديّة  ناعاتوالصّ جارة وزير التّ طلب السّيد  ، 2011أكتوبر  18 من ا
يتعّلق باملصادقة على كرّاس الشروط  وزير الصناعة والتكنولوجيا مشروع قرارإبداء الرأي حول 

  .ز النداءاملتعّلق بضبط شروط وإجراءات استغالل مراك
لس أّن  مشروع القرار يهدف إىل وضع إطار ترتييب لتوفري خدمات وبّني ا

ال  االتصاالت عرب مراكز النداء خاّصة أمام تنامي طلبات املستثمرين لالستثمار يف هذا ا
ال ا حاليا بنظام حيّفز على االستثمار يف هذا ا   .وذلك بتعويض اإلجراءات املعمول 

لس أّن مشروع كرّاس الشروط الراهن يندرج يف إطار تطبيق مقتضيات كما بّني          ا
خيضع توفري اخلدمات اليت يتّم ضبطها ": اليت تنّص على أنّهمن جمّلة االتصاالت  10الفصل 

ّلة لكرّاس شروط تتّم املصادقة عليه  6مبقتضى األمر املنصوص عليه بالفصل  من هذه ا
  ."باالّتصاالت بقرار من الوزير املكّلف

لس أّن الّسوق املعنّية تتعّلق بسوق استغالل مراكز        ويف نطاق دراسة السوق بّني ا
نقاط خدمات عن بعد توّفر للحرفاء جمموعة خدمات متنوعة خمتلفة النداء، اليت تتمّثل يف 

 بروتوكول عرب وسائط اتصال خاصة منها اهلاتف والربيد العادي واإللكرتوين وعرب اهلاتف عرب
  .األنرتنات

لس أنّ  تونس استطاعت بفضل تطّور البنية األساسية لالتصاالت وما  كما الحظ ا
يتوفر لديها من كفاءات، استقطاب مراكز النداء األجنبية بالّرغم من أّن املغرب يعّد مزامحا 

النداء هي أّن أهم الشركات األجنبّية الناشطة بتونس يف جمال مراكز و  هلا يف هذا القطاع
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قامت عشرات من مراكز النداء الفرنسية بتحويل مقّر نشاطها إىل تونس لالستفادة  فرنسية إذ
  .باعتبار أّن أغلب الكفاءات التونسية تتقن اللغة الفرنسّيةلة من اليد العاملة املؤهّ 

لس معطيات حول  ومراكز النداء  24اليت يبلغ عددها  النداء احمللّية مراكزوقّدم ا
  .مركز نداء 232ملصّدرة كليا اليت بلغ عددها ا

لس مجلة من املالحظات تتمّثل أّوال فيما يتعّلق بالفصل األّول من مشروع  وقّدم ا
ّمتّ◌ت املصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بإستغالل مراكز النداء :"القرار الّذي ورد به أنّه

ذا القرار صيغة عاّمة ملراكز النداء واحلال أّن مشروع األمر وإعترب أنّه ّمت اعتماد ". امللحق 
الذي سيصدر تطبيقا له والّذي هو موضوع امللف االستشاري املسّجل بكتابة جملس املنافسة 

تضبط خدمات االّتصاالت ": منه على أنّه 3الفصل نّص ضمن  112423حتت عدد 
ة اليت يتّم توفريها عرب اخلدمات ذات املصلحة العامّ -:...اخلاضعة لكرّاس شروط كما يلي

ا ".مراكز النداء وبالتايل فإّن مراكز النداء املشار إليها بالفصل األول املذكور أعاله يقصد 
لس تبعا لذلك تعديل . حتديد مراكز النداء اليت تقدم خدمات ذات املصلحة العاّمة واقرتح ا

  .صياغة الفصل األّول من مشروع القرار

من مشروع كراس الشروط املتعّلق باألحكام  15حذف الفصل  لسكما اقرتح ا         
أحكام "االنتقالّية وإدراجها ضمن مشروع القرار، وحذف الباب السادس املدرج حتت عنوان 

 .القتصاره على هذا الفصل" خمتلفة

لس مجلة من املالحظات فيما يتعّلق مبشروع كراس الشروط تتمّثل األوىل  كما قّدم ا
وهو ما يفهم منه  عنوان من أنّه يضبط شروط وإجراءات استغالل مراكز النداءّمنه الفيما تض

أّن كل مستثمر تونسي أو أجنيب تتوّفر فيه شروط معّينة ميكن له أن يقوم باستغالل مركز نداء 
من مشروع األمر املتعّلق بضبط خدمات االّتصاالت اخلاضعة لكراس  3واحلال أّن الفصل 
اليت يتّم توفريها  املصلحة العاّمة اخلدمات ذات -: "املّطة الثالثة منه على شروط نّص ضمن 

، وهو ما يفهم منه أّن مشروع كراس الشروط احلايل يتعّلق مبراكز النداء اليت "عرب مراكز النداء
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توّفر اخلدمات ذات املصلحة العاّمة دون سواها مبا تكون معه مراكز النداء الدولية وكذلك  
  .لنداء احمللية اليت  ال توّفر خدمات ذات مصلحة عامة مستثناة من جمال إنطباقهمراكز ا

كما أّن بعض فصول مشروع كرّاس الّشروط ذاته تؤّكد انطباقه على جزء من مراكز       
اليت تنّص على ما  10النداء وهي مراكز النداء احمللّية على غرار املّطة الثانية من الفصل 

اخلدمة بصفة متساوية ودون متييز إىل طالبيها على كامل تراب  منح استعمال: "يلي
  ".  اجلمهورية مع اعتماد الوسائل الفنية األكثر جناعة

لس أّن ذلك يتعارض مع تعريف مركز الّنداء مثلما ورد بالفصل         من  3وبّني ا
تضيات مشروع غري متالئم مع مق وإعتبرهمشروع كرّاس الّشروط الذي جاء يف صيغة عاّمة 

وأقرتح تبعا لذلك . األمر املشار إليه أعاله وكذلك مع بقية فصول مشروع كراس الشروط
 .تغيري عنوان كرّاس الّشروط الراهن  بشكل يتالءم مع حمتواه

كما أّكد على ضرورة توضيح اإلطار القانوين ملمارسة نشاط مراكز النداء احمللية اليت        
حة عامة وكذلك مراكز النداء املصّدرة كليا مقرتحا إّما ال توفّر خدمات ذات مصل

لس  التنصيص عليها صراحة ضمن مشروع كرّاس الشروط املعروض على استشارة ا
ال على بّينة من  وإفرادها بفصول حمددة أو إقصائها صراحة حىت يكون املستثمر يف هذا ا

  .جمال انطباقه
لس أّن كاّفة فصول م        شروع كرّاس الشروط مل تتضّمن التنصيص على والحظ ا

اإلمكانيات البشرية الدنيا الالزمة لتوفري خدمات مراكز النداء وأقرتح تاليف هذا النقص 
بإضافة فصل أو عدة فصول حتّدد بصفة واضحة هذه اإلمكانيات املاديّة والبشريّة الدنيا، 

 .اليت يتعّني على مستغل مركز النداء توفريها

املتعّلق  2008جويلية  11املؤرخ يف  2008لسنة  2638ا أشار إىل أّن األمر عدد كم       
بضبط شروط توفري خدمات اهلاتف عرب بروتوكول األنرتنات الوارد ضمن إّطالعات مشروع 
لس ضمن امللف  القرار هو موضوع تنقيح مبوجب مشروع أمر معروض على استشارة ا

  .شارة إىل هذا التنقيح مبناسبة صدور هذا القرار، وأّكد على  ضرورة اإل112428عدد 
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لس عّدة مالحظات خاّصة تتعّلق بفصول مشروع كرّاس الّشروط إذ إقرتح       كما قّدم ا
يضبط هذا :" فيما يتعّلق بالفصل األّول تاليف النقص الوارد به  وإعادة صياغته كاآليت

العاّمة والتزامات مزّود اخلدمة  شروط وإجراءات توفري اخلدمات ذات املصلحة الكرّاس
  ". واملخالفات والعقوبات اليت ميكن أن يتعّرض هلا

لس أّن الفصل الثاين أقصى الّشخص املادي من إمكانّية ممارسة نشاط         كما إعترب ا
مزّود "استغالل مركز نداء واحلال أّن مشروع كرّاس الّشروط الراهن يعترب مستغل مركز النداء 

وبّني أّن إلزام الشخص املادي بالتحّول لشخص معنوي حىت يتمّكن من ممارسة " اخلدمة
من  2ملخالفة هذا النص الرتتييب لنص تشريعي حيث أّن الفصل  النشاط ال يستقيم قانونا
أو معنوي  شخص طبيعيكل ": بأّنه مزّود خدمة االّتصاالتجمّلة االّتصاالت يعّرف 

لس   ".والرتتيبّية ويقوم بإسداء خدمات االّتصاالت تتوّفر فيه الّشروط القانونّية وإعترب ا
كذلك أّن إقصاء الشخص املادي من سوق مراكز النداء مبقتضى نص ترتييب عائقا 

  .للدخول للسوق املعنّية وإخالال مببدأ املنافسة
لس فيما يتعّلق بالفصل الثالث إضافة عبارة         بعد  "ذات املصلحة العاّمة"وإقرتح ا
ذا الفصل باعتبار أّن مشروع كرّاس الشروط الراهن " أو خدمات عن بعد"عبارة  الواردة 

  .يتعّلق بشروط وإجراءات توفري اخلدمات ذات املصلحة العاّمة
لس فيما يتعّلق بالفصل اخلامس عدم جدوى إثقال كاهل الّناشط يف  والحظ ا

روط ذلك أّن إيداع هذا الكرّاس مؤّشر عليه القطاع بالتصريح بالّنشاط إىل جانب كرّاس الش
وأّكد . لدى اجلهة املختّصة يعد كافيا ملمارسة النشاط وميّكن اإلدارة من إجراء رقابة الحقة

لس يف نفس السياق على أّن الفصل  جملة االّتصاالت مل ينص ضمن أحكامه من  10ا
واالكتفاء بإيداع كراس الّشروط  وأقرتح إلغاء شرط التصريح بالنشاط على التصريح بالّنشاط

مرفوقا ببطاقة إرشادات تتضّمن مجلة من املعطيات حول الشخص الرّاغب يف ممارسة النشاط 
  .واحملّل املزمع ختصيصه لذلك

لس  فيما يتعّلق بالفصل الثامن حتديد الّشروط العاّمة يف جمايل الصّحة  وإقرتح ا
ا وإدراجها ضمن االطالعات والسالمة أو على األقل حتديد النصوص ال رتتيبّية املتعّلقة 

ال الذي يؤّكد على ضرورة تضّمن كرّاس الّشروط كّل مذّكرا ب فقه جملس املنافسة يف هذا ا
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األسس الّتشريعّية والّرتتيبّية الّيت خيضع هلا الناشط بصفة جتعله كافيا حبّد ذاته وتغين مستعمليه 
  .عن الّلجوء إىل مصادر أخرى

لس فيما يتعّلق بالفصل التاسع أنّه حيتوي على عبارات عاّمة  كما وأقرتح الحظ ا
يف هذا اإلطار التنصيص على معايري موضوعّية ميكن االحتكام إليها للتثّبت من حسن 

  .تطبيق هذه اخلدمات وفقا للضوابط املنصوص عليها بكراس الّشروط
لس من ضرورة وإقرتح فيما يتعّلق بالفصل العاشر العمل مبا اس تقّر عليه فقه ا

اإلفصاح الواضح والكامل عن اإلطار الّتشريعي والّرتتييب للمتعاملني مع اإلدارة، تكريسا ملبدأ 
  . تفعيل املنافسة بني كاّفة الناشطني بالقطاع

كما قّدم مالحظة خبصوص الفصل احلادي عشر تتمّثل يف ضرورة حتديد املعلومات 
بغرض التأّكد من احرتام االلتزامات احملمولة على الناشطني وفقا أو على األقل تعدادها 

ا وأقرتح كذلك حتديد مفّصل لكافة الوثائق اليت تعتربها اإلدارة . لعناصر موضوعية تتعلق 
ضروريّة ضمن ملحق لكرّاس الشروط لضمان توفري كل مقّومات الشفافّية وعدم مفاجأة 

  .ها اإلدارة ضروريّة وال تكون حبوزتهالناشط باملطالبة بوثيقة معينة تعترب 
لس خبصوص الفصل الثالث عشر حتديد النص التشريعي املتعّلق مبعاينة  وإقرتح ا

 .املخالفات واألعوان املؤّهلون لتحرير احملاضر وإدراجه ضمن االّطالعات

  :2012 مارس  1 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112427 الرّأي عدد -7
لس طلب السّيد  إبداء الرأي حول مشروع قرار وزير الّتجارة والّصناعات التقليديّة من ا

يتعّلق باملصادقة على كراس الشروط املتعّلق بضبط شروط وإجراءات توفري خدمات 
 )جديد( 9االتصاالت ذات احملتوى وخدمات االتصاالت التفاعلية طبقا ألحكام الفصل 

  .من قانون املنافسة واألسعار 
لس أّن السوق املرجعية يف استشارة احلال تتعّلق بسوق خدمات االتصاالت ذات  وبّني  ا

عرب  للعموم أو لفئة خاّصة من المستعمليناحملتوى والتفاعلية وهي خدمات يتم توفريها 
الشبكات العمومية لالتصاالت القارة واجلوالة وبواسطة منظومات معلوماتية متّكن من النفاذ 

  .ق مبيادين حمددة قصد االطالع عليها وتبادهلاإىل معطيات تتعل
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لس على أّن غياب تصنيف واضح هلذه اخلدمات جعل من النصوص الرتتيبية  وأكد ا
  .املنظمة هلا غري متناغمة مع ما جاء مبجلة االتصاالت

ذا املشروع من أّمهها جند ما يلي لس إبداء عديد املالحظات فيما يتعّلق    :وقد توىل ا
أّن هذا الصنف من اخلدمات يتمّثل يف خدمات اتصاالت يتم توفريها بواسطة  -    

منظومات ومعدات معلوماتية ومن مثة يتم متريرها إىل العموم عرب الشبكات العمومية 
  .لالتصاالت سواء كانت قارة أو متنقلة

إّن توفري هذه اخلدمات قد يقتصر يف بعض احلاالت على حرفاء مشغلي الشبكات  -
لعمومية لالتصاالت وأيضا على املتعاملني مع الشركات التجارية واجلمعيات واملؤسسات ا

لذا    متاحا للعموم،العمومّية، وعليه فإّن توفري مثل هذه اخلدمات ال يكون يف بعض احلاالت 
وذلك على  فإنّه يقرتح إدخال بعض التغيريات على مقتضيات الفقرة االوىل من الفصل الثاين

تعترب خدمات اتصاالت ذات حمتوى وخدمات اتصاالت تفاعلية على معىن : "التايلالّنحو 
هذا الكراس اخلدمات اليت توفر للعموم أو للحرفاء أو للمنخرطني باجلمعيات عرب الشبكات 

  ".العمومية لالتصاالت بواسطة منظومات ومعدات معلوماتية
لس إىل       :كما أشار ا
دة يف كّل من أحكام الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل الثاين غري الوار " احلرفاء"أّن عبارة -

مالئمة نظرا إىل أّن طاليب هذه اخلدمة ميكن أن يكونوا كما سبق بيانه من العموم وعليه فإنّه 
اليت تعّد أمشل وقادرة على استيعاب  "المستعملين" يقرتح استبدال هذه العبارة بعبارة 

  .اخلدماتخمتلف أنواع طاليب هذه 
أّن كرّاس الشروط الراهن ميثل املرجع األساسي للناشط فإنّه يتعّني أن تكون مقتضياته  -

شاملة ومتضمنة ملختلف جوانب ممارسة هذا النشاط ومستوعبة ملا جاء مبختلف النصوص 
ال ذا ا   .القانونّية ذات الصلة 

املذكورة باعتماد تعريفات توفر اخلدمات "من كراس الشروط اقتضت  5أن أحكام الفصل  -
أّن تعريفات هذه اخلدمات هي حرّة خيضع حتديدها   ومبا." يتم ضبطها بناء على اتفاقيات

إىل قاعدة العرض والطلب، وبالتايل فإّن أحكام هذا الفصل تتعارض مع ما جاء بأحكام 
جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64من قانون املنافسة واألسعار عدد  )جديد( 5الفصل 
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األعمال املتفق عليها والتحالفات واالتفاقيات الصرحية أو تمنع : " اليت تنص على أنّه 1991
  :الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال باملنافسة واليت تؤول إىل

  .عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب -1
." ...  

ا ضرورية لضمان تقدم تقين كما يتجه التذكري بأّن هذه اال     ّ تفاقيات يف حال ما إذا ثبت أ
ا ختضع إىل ترخيص  ّ ا تدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها فإ ّ أو اقتصادي وأ
الوزير املكلف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة وال ملصادقة اهليئة الوطنية لالتصاالت 

الاليت تعترب سلطة غري خمتصة يف هذا    .ا
من قانون  )جديد( 5لذا يتعّني حذف هذه املقتضيات اليت تتعارض مع أحكام الفصل    

  .املنافسة واألسعار
  
 
  2012 أفريل 5 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112437 الرّأي عدد -8

مشروع قرار يتعّلق بإمتام كرّاس الّشروط اخلاّص مبمارسة مهنة حول متحور هذا الرأي 
االستشارة يف هذه تندرج و . 2009سبتمرب  15 البحري املصادق عليه بالقرار املؤرّخ يف اخلبري

إطار إضافة أحكام انتقالّية بكرّاس الّشروط اخلاص مبمارسة مهنة اخلبري البحري الّصادر بقرار 
يسمح مبقتضاها للخرباء العدليني املختّصني يف  2009سبتمرب  15من وزير الّنقل مؤرّخ يف 

ؤون البحريّة املرّمسني لدى املصاحل املعنّية بوزارة العدل وللخرباء لدى شركات التأمني الش
املختّصني يف امليدان البحري املرّمسني لدى اجلامعة الّتونسّية لشركات التأمني من ممارسة مهنة 

ءهم من شرط اخلبري البحري عند االستجابة للّشروط القانونّية والرتتيبّية ملمارسة املهنة مع إعفا
" أحكام انتقالّية"توفري سنة خربة لدى خبري حبري وتعويضه بالّشروط الواردة بالباب الرّابع 

  .موضوع اإلستشارة الرّاهنة
مهنة جديدة ّمت إحداثها وإدراجها ضمن املهن البحريّة ومهنة اخلبري البحري هي 

املتعّلق بتنظيم املهن  2008جويلية  21املؤرّخ يف  2008لسنة  44مبقتضى القانون عدد 
كّل شخص يقوم مبعاينة أو :"البحريّة الذي يعّرف اخلبري البحري يف الفصل الثّاين منه بأنّه 

ا أو البضائع املشحونة أو اليت نقلت على متنها   .تقييم الّسفينة أو معّدا
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تلك كما ميكنه البحث عن أسباب األضرار اليت تلحق بالّسفينة وبضاعتها وطبيعتها وحجم 
  ."األضرار وتقييمها والتثّبت عند االقتضاء من الوثائق الفّنية والّتجاريّة والّتعاقديّة

وتعترب مهنة اخلبري البحري مهنة مستقّلة عن بقّية املهن البحريّة، إذ ال ميكن مجعها 
مع أّي من تلك املهن وال مع مهنة وكيل العبور وذلك ضمانا حلياد تدّخله عند قيامه 

  .   رات املوكولة لهباالختبا
وجتدر اإلشارة إىل أّن مهنة اخلبري البحري ال تتناقض مع مهنة اخلرباء العدلّيني أو 
خرباء الّتأمني بل تتكامل معهما عالوة على أّن  اهلدف من إدراجها ضمن املهن البحريّة 

ّمة يكمن يف احلفاظ على مستوى عال للخرباء ويدعم سلكهم وطنّيا ودولّيا ذلك أّن مه
اخلبري البحري تتطّلب معرفة وخربة دقيقة ودراية واسعة يف جمال الّنقل البحري والّشؤون 

 . البحريّة
ويتّم الّلجوء إىل اخلبري البحري من قبل كّل من احملاكم إذا كان مرّمسا بقائمة اخلرباء 

سات ة ملؤسّ ة املهنيّ اجلمعيّ  بسجلّ العدلّيني ومن قبل مؤّسسات الّتأمني يف حال كان مرّمسا 
ومن طرف خاّصة الّناقلني والّشاحنني ومؤّسسات تصنيف الّسفن واملستأجرين وجلان  أمنيالتّ 

  . الّتحكيم سواء كانت ذات طابع وطين أو دويل
لس أّن فقهه مستقر على أن ال تتضّمن كرّاسات الّشروط أحكاما  ولقد الحظ ا

ة املزمع اّختاذها ضمن قرار املصادقة وال ضمن كرّاس انتقالّية لذا يتعّني إدراج األحكام االنتقاليّ 
 :الّشروط ويّتجه على أساس ذلك تغيري عنوان القرار على النحو الّتايل

 2009سبتمرب  15يتعّلق بتنقيح قرار وزير النقل املؤرّخ يف ... قرار من وزير النقل مؤرّخ يف " 
  ."اخلبري البحرياملتعّلق باملصادقة على كرّاس الّشروط ملمارسة مهنة 

  2012 جويلية 5 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 122441 الرأي عدد -9
لس بإحالة من  2012أفريل  6 بتاريخقليديّة ناعات التّ جارة والصّ وزير التّ  تعّهد ا

كرّاس الّشروط املتعّلق مبمارسة أنشطة حتضري املواّد املطّهرة  مشروع حولتضّمنت طلب رأيه 
ا وتوزيعهااملنتجة    .حملّيا واملستعملة يف ميدان الصّحة وخز
لس وحّدد أمهّية نشاط حتضري املواّد املطّهرة املستعملة يف ميدان    وبعد أن عّرف ا

ا وتوزيعها، أورد مالحظات عاّمة ومالحظة خاّصة   .الصّحة وخز
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ألسس وقد تعّلقت املالحظات العاّمة بضرورة أن يتضّمن كرّاس الّشروط كّل ا  
القانونّية الّيت خيضع هلا بصفة جتعله كافيا حبّد ذاته وتغين مستعمليه عن الّلجوء إىل مصادر 

كما . أخرى وبضرورة إصالح جمموعة من األخطاء بكّل من الّنسختني العربّية والفرنسّية
جب تعّلقت املالحظة اخلاّصة بالفصل احلادي عشر وبضرورة إدراج أمنوذج للّدفرت اليومي الوا

مسكه من طرف املمارس ألنشطة حتضري املواّد املطّهرة املنتجة حملّيا واملستعملة يف ميدان 
ا وتوزيعها ضمن مالحق كرّاس الّشروط   .الصّحة وخز

 2012 جويلية 5 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 122442 الرّأي عدد -10
ماي  15التقليدية بتاريخ تعهد  جملس املنافسة بإحالة من وزير التجارة والصناعات 

تضّمنت طلب رأيه حول مشروع قرار يتعّلق باملصادقة على أحكام تنقيح وإمتام كرّاس  2012
الشروط اخلاص بتعاطي األشخاص املعنويني لنشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب 

  .2008ديسمرب  10الغري امللحق بقرار وزير النقل املؤرخ يف 
لس أن م شروع القرار املتعّلق باملصادقة على أحكام تنقيح وإمتام كرّاس وقد الحظ ا

القانون الشروط موضوع االستشارة ال يثري سوى مالحظة عاّمة تتعّلق بإمتام قائمة اإلطالع ب
مر واأل يقل الربّ ة للنّ ق بالوكالة الفنيّ املتعلّ  1998ديسمرب  28املؤرخ يف  1998لسنة  108عدد 
لسنة  2118ق بإمتام األمر عدد تعلّ امل 2012ماي  29 ؤرخ يف امل 2012لسنة  512عدد 
ة ق بضبط الشروط املتعلقة باجلنسية وبالكفاءة املهنيّ املتعلّ  2006 جويلية 31املؤرخ يف  2006

 33و 30و 28و 25و 22للشخص الراغب يف تعاطي أحد األنشطة املنصوص عليها بالفصول 
  .يق بتنظيم النقل الربّ واملتعلّ  2004أفريل  19 املؤرخ يف 2004لسنة  33من القانون عدد 

  2012 سبتمبر 27 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 122446 الرّأي عدد -11
لس     قرار  مشروع حولإبداء رأي طلب السّيد وزير الّتجارة والّصناعات التقليديّة من ا

نوعات من املعادن النفيسة يتعّلق باملصادقة على كراس الشروط املتعّلق بطرق جتميع املص
 29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  )جديد( 9طبقا للفصل املعّدة للتكسري 

  .واملتعّلق باملنافسة واألسعار 1991جويلية 
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لس أنّ     موضوع االستشارة يندرج يف إطار التثبت من مدى تضمن مشروع كراس  وبّني ا
لس املنافسة إبدائها يف خصوص هذا الشروط الراهن ملختلف املالحظات ا ليت سبق 

  .2011نوفمرب  3الصادر بتاريخ  112412املشروع واملضمنة برأيه عدد 
لس على أنّه     ثبت بعد التدقيق يف فصول مشروع االستشارة الراهنة أّن مشروع وأكد ا

ليها أعاله ماعدا القرار الراهن أخذ بعني االعتبار خمتلف مالحظات جملس املنافسة املشار إ
تلك املتعّلقة بضرورة التنصيص على العقوبات اليت يتعرض إليها الناشط عند خمالفته أحكام 
هذا الكراس، لذا يقرتح إّما التنصيص على أحكام خاّصة بالعقوبات ضمن أحكام هذا 

  .الكراس أو اإلحالة إىل العقوبات املضّمنة بالنصوص القانونّية أو الرتتيبّية النافذة
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لس يف مخسة مشاريع تركيز إقتصادي تتعلق ب قطاع الصناعات الكهربائية نظر ا

واإللكرتونية والكهرومنزلية وبقطاع النقل وبصناعة القضبان النحاسية وبتجارة التوزيع الكربى 
حيث التثّبت من نفس الّتمشي الذي دأب عليه من وبالقطاع الفالحي معتمدا يف ذلك 

انصهار عملّية الرتكيز ضمن احلاالت املنصوص عليها بالفصل السابع من القانون املتعّلق 
  :باملنافسة واألسعار ومن خضوعها إىل رقابته 

  2012 أفريل 5 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112433 الرّأي عدد -1
لس برأيه يف خصوص إحالة وردت عليه من طرف     وزير التجارة والصناعات  أدىل ا

  SAعملّية تركيز اقتصادي تتمّثل يف اقتناء شركةحول مشروع إبداء الرأي التقليدية حول 

Gores Broadband من طرف شركة CEP III Investment، هي عبارة عن عملّية و
ّمعات  دف باألساس إىل املسامهة يف " Holding"استثمارية تندرج ضمن أنشطة ا اليت 

القابضة السيطرة  مسال الشركات من خالل شراء حصص من أسهمها خيّول للشركةرأ
لس. والتحّكم يف هذه الشركات ا ذات تأثري مباشر على  وقد صّنف ا ّ عملّية الرتكيز على أ
 Goresستقوم باستيعاب شركة   CEP III Investmentشركة السوق الوطنية حيث أّن 

Broadband SA شركة  اليت متلك كلّياSagem SAS  فروع يف الّسوق  6اليت تتوّفر على
موّضحا يف الوقت  ذاته أّن عملّية الرتكيز ميكن اعتبارها نوعا من أنواع االندماج التونسية، 

العمودي باعتبار أّن أنشطة الشركات املعنية بعملّية الرتكيز هي أنشطة متكاملة وغري تنافسية 
  .هاأي غري قابلة لالستبدال فيما بين

  
لس األسواق املرجعّية املعنّية بعملية الرتكيز واملتمثلة      واستنادا لدراسة الّسوق، حّدد ا
املكّونات اإللكرتونية وسوق صناعة سوق صناعة العّدادات الكهربائية و  صناعةسوق يف 

لس الضو . احملطّات ذات النطاق العريض ء وخالل حتليله القانوين لعملّية الرتكيز، سّلط ا
على ثالثة حماور أساسية تتمّثل يف دراسة مدى خضوع عملّية الرتكيز االقتصادي ملقتضيات 
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قانون املنافسة واألسعار ودراسة مدى خضوع عملّية الرتكيز االقتصادي إىل رقابة الوزير 
وقد خلص . املكّلف بالّتجارة ودراسة مدى تأثري عملّية الرتكيز االقتصادي على املنافسة

لس م  7أّن أحكام قانون املنافسة واألسعار وحتديدا الفصل ن خالل احملور األّول إىل ا
منه تنسحب على عملّية الرتكيز موضوع اإلستشارة باعتبار تأثري هذه العملّية على ) جديد(

لس من خالل احملور الثاين إىل أّن عملية الرتكيز ختضع إىل . السوق الوطنية كما خلص ا
ترخيص مسبق من الوزير املكّلف بالتجارة اعتبارا لتوّفر الشرط املتعّلق  وجوب احلصول على

من خالل  Gores Broadband SA برقم املعامالت، ذلك أّن رقم معامالت شركة 
أورو سنة  38.751.948الناشطة بالسوق التونسية بلغ   Sagemcom SASشركتها الفرع 

أّن عملّية الرتكيز ال تشّكل أي اعتبار  أّما دراسة احملور الثالث فقد أفضى إىل. 2010
ا عملّية استثمارية تندرج ضمن األنشطة القابضة  ّ إشكاليات من منظور املنافسة باعتبار أ
دف إىل السيطرة على الشركات وال تؤّدي إىل تقليص يف عدد املنافسني  غري النشيطة اليت 

لس يف هذا الباب بعمليّ .  داخل الّسوق ا شركةوقد استدّل ا  ات تركيز عاملّية مماثلة قامت 

Carlyle Group على غرار عملّية استيعاب شركةB&B Hôtels   الفرنسية الناشطة يف
جمال الفندقة، حيث اعتربت سلطة املنافسة الفرنسية أّن عملّية الرتكيز سالفة الذكر ال متّس 

ات أو صناديق استثمار ليس هلا أّي مؤّسس Carlyle Groupباملنافسة وذلك ألّن شركة 
   .تنشط بسوق الفندقة بفرنسا أو بأسواق هلا عالقة عمودية  أو ترابط بسوق الفندقة

لس من خالل دراسة السوق أّن عملّية الرتكيز الراهنة ال تساهم يف تغيري      كما بّني ا
إذ أّن استحواذ اهليكلة العاّمة لألسواق املرجعّية املذكورة آنفا من حيث عدد املتدخلني فيها، 

ال ينتج عنها مجع حلصص  Gores Broadband SAعلى شركة   Carlyle Groupشركة 
الّسوق نظرا إىل أّن طريف عملّية الرتكيز ينشطان يف أسواق مرجعّية خمتلفة واعتبارا أيضا 

دف للسيطرة على شركة   Goresللطبيعة االستثمارية لعملّية الرتكيز الراهنة اليت 

Broadband SA.  
  

لس أّن عملّية الرتكيز الراهنة ال ميكن أن تؤثّر على التوازن العاّم للّسوق،      وأوضح ا
 Carlyle Groupمن طرف  Gores Broadband SAحيث  ال تؤّدي عملية استيعاب 
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 Sagemإىل إضفاء نوع جديد من اخلدمات أو تطوير تكنولوجيات جديدة لشركة 

Tunisie Communication ا حتويل وجهة احلرفاء أو التحّكم يف األسعارمن شأ .
لس قبوهلا   .واعتبارا إىل أّن عملّية الرتكيز ليس هلا تأثري على السوق الوطنية، اقرتح ا

  2012 جويلية 5 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112420 الرأي عدد - 2
 ناعات التقليديةوالصالتجارة  وزيرتعّهد جملس املنافسة بامللف املعروض عليه من 

 والذي يطلب فيه إبداء من قانون املنافسة واألسعار 9لفصل قا لبط 2011 أوت 18 بتاريخ
  .»مان«وشركة  »نقكس فالو ف«بني شركة  حول عملية تركيز اقتصادي هرأي

لس باخلوض يف طبيعة مشروع ال ومدى تالؤمه مع  موضوع االستشارةرتكيز وقد انطلق ا
بعملية اقتناء كتلة من األوراق املالية من طرف الشركة  تصادي مربزا تعّلقهمفهوم الرتكيز االق

تحواذ على ّول هلا امتالك كتلة النفوذ واالسمبا خياألوىل عن طريق عرض عمومي للشراء 
لس أّن هذه العملية تشري  .الشركة الثانيةأغلبية حقوق االقرتاع ب جتّمع "إىل منوال مث أوضح ا

 ااملماثلة يف نشاطاالشركات والكيانات  عتوسّ  حتقيقبغاية يق االستحواذ عن طر " الشركات
أضاف أّن هذا و  .كيانات جديدة  اللجوء إىل إحداث فروع أودون من وزيادة حجم أعماهلا 

فته أحكام عرّ  مثلما الرتكيز االقتصادي شكالأ أحد لتحقيقمن الوسائل املعتمدة  يعترباملنوال 
تطوير إىل  والذي يهدف من قانون املنافسة واألسعار) جديد( 7فصل الفقرة األوىل من ال

ّمعة    .نها من املنافسة بشكل قوي وحتقيق منوها بنسق سريعيمتكو القدرة السوقية للشركات ا
لس الحظعلى ضوء ما سبق بيانه و  تكتل املؤسسات االقتصادية تعترب من  عمليات أنّ  ا

أّن ذلك هو ما تتمّيز به عملية الرتكيز املراد إمتامها  مؤّكدا األعمال املؤثرة على واقع السوق
ا واألهداف املتوقعة منها تعترب بالغة األثر على طرفيها بالنظر  حبيث ومبزيد التمعن يف مضمو

املصّدرة وما  »مان«يف شركة  على مستوى تركيبة املسامهنيملا ستؤول إليه من تغيري جذري 
ا على تلك الشركة وذلك  »نقكس فالو ف«فرض شركة  ميكن أن يرتتب عن ذلك من سيطر

ال للتمّتع بأغلبية التصويت  من خالل متّلكها أغلبية األسهم يف رأس املال ممّا يفسح هلا ا
  .يف اجلمعية العمومية للمسامهني واالستئثار بسلطة اختاذ القرار يف تلك املؤسسة

 7 الفصل ألحكامقتصادي الراهنة للرقابة طبقا مدى قابلية عملية الرتكيز اال وقبل اخلوض يف
لس بالتثبت يف جممل املعطيات اخلاصة  قانون املنافسة واألسعار من) جديد( بادر ا
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ذه العملية الطرفنيب يثبت له أي وجود  ولئن مل. وبطبيعة ارتباطهما بالسوق الوطنية املعنيني 
للمعدات  بالسوق الوطنية ديه من أّن ارتباطهمافقد حتّقق لبالبالد التونسية لفروع تابعة هلما 

ويربز ذلك من خالل املعامالت اليت يتّم تداوهلا يف تلك السوق واملتعلقة  اوثيقكان   السيارة
وانطالقا من هذه  .عني مستقلني عنهمامن طرف موزّ  العالمات اليت على ملكهماتسويق ب

لس فإّن  ويف املقابل ذات بعد عاملي تبدورة أّن عملية الرتكيز املذكو  املعطيات استنتج ا
وعلى أساس هذه االستنتاجات انتهى . تظل متأكدة املتوقعة على السوق الوطنية اتأثريا

لس إىل ضرورة   .يت تستوجبها تلك األحكامللرقابة ال إخضاعها ا
لس أن عملية الرتكيز االقتصادي الراهنة على املنافسة تأثري مدى وخبصوص ه ال الحظ ا

التابعتني " مان"و " سكانيا"ميكن استنتاجه إّال بالنظر إىل حجم الواردات اخلاصة بعالمايت 
خصوصيات السوق التونسية للمعدات على أساس وكذلك للشركتني املعنيتني من جهة 

  .من جهة أخرى السيارة
تني من أما خبصوص النقطة األوىل فقد أفرزت دراسة السوق أّن نصيب العالمتني املذكور 

بالنسبة لصنف الشاحنات  27%بلغت  2010سنة إجنازها خالل  الواردات اليت متّ  جمموع
ا اإلمجايل بالنسبة لصنف جرارات الطريق  25.3%طنا و  20القائم  اليت يتجاوز وز

لس أّن هذه النتائج والحظ . ألنصاف املقطورات ل ال ختّول للعالمتني املذكورتني احتالا
وغريها من العالمات األخرى  السوق املرجعية هذا فضال عن أّن مسامهتهما مركز مهيمن يف

إسنادها سنويا لفائدة  برنامج توريد السيارات من حصص يتمّ ده باألساس رهينة ما حيدّ  تظلّ 
دته أو الوكالء التجاريني وال ختضع إىل اعتبارات تتعلق بالقدرة التنافسية للمنتوج أو جو 

  .غريهعوامل أخرى كالسعر و 
لس إىل ما أفرزته دراسة السوق من خصوصيات تتميّز  وخبصوص النقطة الثانية فقد أشار ا

كثرة احلواجز املوضوعة للنفاذ إىل   ومنها باخلصوص السوق التونسية للمعدات السيارةا 
توريد خمتلف أصناف املعدات السيارة ال يتم حتت نظام احلرية وظل أّن  لهفقد تبّني . السوق

اضعا إىل إجراءات خاصة وكذلك الشأن على مستوى التوزيع بالسوق الداخلية التونسية خ
الذي خيضع إىل تراتيب خاصة يضبطها كراس الشروط اخلاص بتسويق معدات النقل الربي 
عرب الطرقات املصنعة حمليا أو املوردة هذا فضال عن أّن مباشرة نشاط تسويق املعدات 
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طرف وكيل جتاري يف املعدات السيارة مرخص له من قبل مصاحل  املذكورة ال تتّم إّال من
قة يف الوزارة املكلفة بالتجارة وخمّول له متثيل عالمة صنع أو عدد من عالمات الصنع املسوّ 

ا تتسبب بشكل مباشر يف  .السوق لس أ ومبزيد التمعن يف طبيعة هذه احلواجز الحظ ا
عدات السيارة خالل السنوات املاضية على عدد غلق السوق حبيث اقتصر نشاط تسويق امل

ا لتوريد عالمات جديدة  قليل من الوكالء التجاريني فضال عن الصعوبات الكبرية اليت يالقو
كما تربز إحصائيات التجارة اخلارجية أّن احلواجز املذكورة تسببت يف دعم . أو لتنويع العرض

التوريد ظّل حكرا على عدد قليل  مكانة بعض العالمات على حساب عالمات أخرى وأنّ 
من العالمات من ذلك أّن مخس عالمات فقط احتكرت النصيب األوفر من جمموع واردات 

ا اإلمجايل القائم وجرارات الطريق  86.6%طنا حبصة ناهزت  20 الشاحنات اليت يتجاوز وز
  .90.1% ألنصاف املقطورات بنسبة قّدرت حبوايل

ل وشركة  »نقكس فالو ف«بني شركة عملية الرتكيز س برأيه معتربا أّن وبناء على ذلك أفاد ا
 يف السوقمباشرة على املنافسة تأثريات ليس هلا اليت متت خارج البالد التونسية  »مان«

ا جتمع بني شركتني ليس هلما فروع منتصبة  أجنبيتني التونسية للمعدات السيارة بالنظر لكو
مستقلني عنها فضال عن أّن متعاملني حمليني ق الوطنية وتربطهما عالقات جتارية مع بالسو 

مسامهة هذه األطراف جمّمعة ال ختّول هلا احتالل موقع مهني يف السوق املرجعية وأّن هذه 
  .احلواجز املوضوعة للنفاذ إليها السوق تتمّيز بكثرة

  2012 أوت 9 اريخالصادر عن مجلس المنافسة بت 122439 الرأي عدد -3
لس يف هذا الرأي مبلّف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ    تعّهد ا

حول مشروع عملية تركيز اقتصادي بني كل من شركة ه طلب رأيتضّمن  2012مارس  22
مكّرر من قانون املنافسة  9وفقا ملقتضيات الفصل وذلك "قلينكور"وشركة " كارلو كولومبو"

  .سعارواأل
 وتندرج عملّية اإلقتناء هذه يف إطار خّطة إنقاذ ّمت وضعها ملواجهة الصعوبات

ا شركة  اليةاملقتصادية و اإل كل من شركة ، واليت ّمت عرضها على  "كارلو كولومبو"اليت متّر 
للمصادقة عليها من أجل تقليص ديون " كارلو كولومبو"والبنوك الدائنة لشركة " قلينكور"

  .تعثرة وإعادة التوازن لوضعيتها املالية وتفادي إفالسهاالشركة امل
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لس أّن الّسوق املرجعّية املعنّية بعملّية الرتكيز  ويف إطار دراسته للسوق أفاد ا
لس أنّ  عملّية  املعروضة على أنظاره تتعّلق بسوق صناعة القضبان النحاسّية، والحظ ا

العمودي باعتبار أّن أنشطة الّشركات املعنّية بعملّية  الّرتكيز الرّاهنة تعترب من أنواع الرتكيز
  .الّرتكيز هي أنشطة متكاملة وغري تنافسّية أي غري قابلة لالستبدال فيما بينها

وبعد التثبت من أّن عملّية الرتكيز الرّاهنة تنصهر ضمن حاالت الرتكيز اإلقتصادي 
لس من قانون املنافسة واألسعار و  7املنصوص عليها بالفصل  ا خاضعة لرقابة ا ّ من أ

إمجايل رقم املعامالت باعتبار توّفر الّشرط املنصوص عليه بنفس هذا الفصل من حيث ختطي 
لسنة  3238ضبطه األمر عدد املبلغ الذي  الّشركات العاملة بالّسوق الوطنيةمن قبل املنجز 
 )20.000.000( سيتون مليون دينار واملقّدر بعشرين 2005ديسمرب  12املؤرخ يف  2005

أورو أي ما يعادل  6207900لوحده يبلغ " كارلو كولومبو"باعتبار أّن رقم معامالت شركة 
لس يف تقييم مدى مسامهة مشروع 2010سنة  خاللمليون دينار تونسي  124 ، خاض ا

عملّية الرتكيز يف التقّدم التقين واإلقتصادي ومدى ضمانه للتعويض الكايف على ما سينجّر 
  .نه من إخالل باملنافسةع

موضوع اإلستشارة الرّاهنة، باعتبارها من قبيل عمليات  عملّية الّرتكيزوبعد ثبوت أّن 
من حيث عدد املتدّخلني فيها  تساهم يف تغيري اهليكلة العاّمة للسوق ال ،العمودي اإلندماج

عنها مجع حلصص  ال ينتج" قلينكور"وشركة " كارلو كولومبو"أّن عملية التقارب بني شركة و 
ا تندرج يف الّسوق بالّنظر لكون طريف عملّية الّرتكيز ينشطان يف أسواق مرجعّية خمتلفة  ّ وأ

دف إىل إنقاذ شركة  إسرتاتيجية إطار وهي بذلك ال  من اإلفالس" كارلو كولومبو"حمددة 
لس املوافقة على هذا   .املشروع تؤثر على وضعّية املنافسة بالّسوق الوطنّية، اقرتح ا

  2012 أوت 9 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 102400 الرأي عدد -4
لس يف هذا الرأي مبلّف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ    تعّهد ا

حول عملية استيعاب شركة الدار اجلديدة ملدينة تونس ه طلب رأيتضّمن  2010ديسمرب  15
وفقا ملقتضيات وذلك  "صحراء للّرفاهة"ة لفضاءات التسوق أمال للشركة التونسي" مونوبري"

  .مكّرر من قانون املنافسة واألسعار 9الفصل 
يف خمتلف " مونوبري"تركيز مساحات جتارية حتت عالمة وتندرج هذه العملّية يف إطار 
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أمال املناطق بالبالد التونسية وخاصة باجلنوب باستيعاب الشركة التونسية لفضاءات التسوق 
وذلك الستغالل نقاط بيعها املوجودة باجلنوب  2009جوان  10يف " صحراء للّرفاهة"

  .واجلنوب الشرقي للبالد التونسية مع العمل على حتسينها وتطوير أساليب عملها
لس أظرف مبلف االستشارة و  مكتوب وزير التجارة والصناعات املعروضة على أنظار ا

لس حول مشروع عملية االستيعاب بطلب رأي املتعّلقالتقليدية  مذكرة حول عملية تركيز و  ا
  .ممضاة من اإلدارة العامة وغري حاملة لتاريخ حمّدد" مونوبري"اقتصادي صادرة عن شركة 

من  8الفصل توّفر املعطيات والوثائق املنصوص عليها ب امللفّ  هذا واقتضت دراسة
لس مبعلومات مطالبة اجلهات ، ورغم قانون املنافسة واألسعار املعنية بعملية االستيعاب مبّد ا

املكاتيب املوّجهة يف الغرض بقيت دون  فإّن أغلب ومؤّيدات ضرورية لدراسة عملية الرتكيز
  .إجناز الشيء الذي شّكل عائقا قانونيا لدراسة امللفّ 

إجراء معاينة ميدانية ملنطقة املروج من والية بن عروس أين واقتضت وضعّية احلال 
مقر املغازة قد ّمتت  تبّني أنّ " صحراء للرفاهة"تنتصب إحدى املغازات اليت حتمل عالمة 

يئته وجتديده بالكامل مع تعويض عالمة    ".مونوبري"بعالمة " صحراء للرفاهة"إعادة 
لس إبداء رأيه  يف موضوع االستشارة اليت وبناء على ما سبق بيانه تعّذر على ا

اها باعتبار أّن عملية الرتكيز املعروضة على أنظار الوزير املكّلف أصبحت كذلك فاقدة جلدو 
لس   .بالتجارة قد ّمتت فعليا وعمليا إبّان عرض ملّفها على ا

  2012سبتمبر   27 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 122445 الرّأي عدد -5
لس بعملّية اقتناء شركة  GLENCORE INTERNATIONAL PLCتعّلقت استشارة ا

ا تتعّلق بقطاع إنتاج VITERRA INCلشركة  لس عملّية تركيز أفقي نظرا لكو ، واعتربها ا
  .وتسويق املنتوجات الفالحّية

وبعد التثّبت من أن عملّية االستيعاب موضوع االستشارة تنصهر ضمن حاالت الّرتكيز 
ا خاضعة لرقابة من قانون املنافسة واألسعار ومن  7االقتصادي املنصوص عليها بالفصل  ّ أ

لس باعتبار توّفر الّشرط املتعّلق بتخّطي إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف املؤّسسات  ا
لس يف تقييم تأثري عملّية الّرتكيز  20املعنّية يف الّسوق الّداخلّية مبلغ  مليون دينارا، خاض ا

  .على املنافسة بالّسوق الوطنّية
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رجعّية الوطنّية املعنّية بعملّية الّرتكيز هي سوق توريد احلبوب وهي سوق وباعتبار أّن الّسوق امل
غري تنافسّية حيث حيتكر الّديوان الوطين للحبوب هذا الّنشاط من خالل إجراء طلبات 
عروض دولّية تشارك فيها شركات الّتجارة العاملّية من ضمنها طريف عملّية الّرتكيز، خلص 

لس إىل الّتأكيد على أ ّن موضوع االستشارة ليس له تأثري على الّسوق الوطنّية واقرتح قبول ا
  . عملّية الّرتكيز
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لس  يف قرار إعفاء  2012عرفت سنة  عرض عديد املطالب تعّلقت بإبداء رأي ا
جتارة التوزيع العصرية بلغ عددها سبع ملفات متحورت حول قطاعات  عقود توزيع حصري

ونشاط اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة واخلدمات العقارية والّتجارة واملشروبات الساخنة 
  :وقاعات الرياضة املخّصصة لألطفال واألكالت السريعة 

   2012 جانفي 19 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112422 الرأي عدد -1
عرضت على جملس املنافسة إحالة من وزير التجارة والّصناعات التقليديّة يطلب فيها رأيه   

قطاع جتارة التوزيع ترخيص استثنائي لعقد استغالل حتت التسمية األصلّية يف حول إسناد 
  .ون املنافسة واألسعارقانمن  6معىن الفصل  على ةالعصريّ 
لس رأيه بدراسة سوق   جتارة توزيع املواد الغذائية واالستهالكّية عرب  واستهّل ا

 هتشهدر الذي رغم التطوّ و  أّن هذه السوقوأبرز من خالهلا املساحات التجاريّة املتوّسطة 
خالل العشريّة األخرية بعد دخول عدد من املساحات التجارّية الكربى حّيز االستغالل 

 إّال أّن عدد املساحات الناشطة وتطّور نسق اإلقبال عليها من قبل خمتلف املستهلكني
وتوزيعها اجلغرايف داخل السوق الوطنّية ومستوى مسامهتها يف التشغيل والتنمية مل يرتق بعد 

   .إىل مستوى الدول املتقّدمة
يمنة صغار الّتجار مثل  لس ا وبّني    " العطّارة"أّن هيكلة سوق جتارة التوزيع تفيد 

التجاريّة الكربى اليت تقوم املساحات مقّسمة بني  %20وايل منها مقابل ح %80على حوايل 
كما أشار . املساحات املتوّسطةبني شركات كربى حتت عّدة عالمات جتاريّة و  3باستغالهلا 

ة متوّسطة إضافة تنشط يف شكل مساحات جتاريّ اليت إىل بروز العديد من العالمات اجلديدة 
 .احلرّة إىل انتصاب عدد كبري من مغازات اخلدمة
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لس أّن اعتماد تقنية عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلّية يف سوق جتارة       وأوضح ا
ا  التوزيع يعّد أحد أهّم الوسائل االقتصاديّة لتنمية هذا النوع من األسواق وذلك نظرا لقدر

نتوجات جودة امل على تطوير النسيج التجاري عرب مزيد إحكام تنظيم مسالك التوزيع وتطوير
  . هذا باإلضافة إىل جذب االستثمار اخلاص وتوفري فرص عمل جديدة لطاليب الشغل

شريطة ا ميكن أن ينجّر عنها تقّدما اقتصاديا وتقنيّ ة االمتياز الراهنة اتفاقيّ  بّني أنّ كما      
ي لاللتزامات احملمولة عليهما يف ما خيّص الربنامج االستثماري والتشغيلالعقد  ام طريفاحرت 

   ."موريس ريتايل"شركة من قبل  املعلن عنه
لس أّن بعض بنوده       جمموعة من تضّمنت أّما يف خصوص مضمون العقد، الحظ ا

ميكن من خالهلا أن جتعله يندرج ضمن الشروط اليت تعترب من منظور املنافسة شروطا تعّسفية 
ملبيعات أو من حجم التزّود تحديد سقف أدىن من اب عقود اإلذعان خاّصة الشروط املتعّلقة

   .قيمة مرتفعة للضمان البنكيأو 
الصنف من الشروط التعّسفية أو التخّلي عنها  واقرتح يف هذا اإلطار إّما مراجعة هذا     

  . املنافسة يف السوق املعنّيةبقواعد  لضمان عدم اإلخالل

  2012 فيفري 9 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112405 الرأي عدد - 2
أفريل  5بتاريخ والسياحة وزير التجارة تعّهد جملس املنافسة بامللف املعروض عليه من 

يطلب فيه إبداء رأيه خبصوص طلب إعفاء عقد استغالل حتت التسمية والذي  2011
املتخصصة يف بيع  JSF COMاألصلية بني السيد حسان هاليل والشركة الفرنسية 

زينة باملساحات التجارية الكربى واملتوسطة واليت مساحات اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخل
يف إطار شبكة االستغالل حتت التسمية  1998انطلقت يف ممارسة نشاطها منذ سنة 

  .«Ticket Com» األصلية
وأبرزت دراسة العقد من الناحية الشكلية استيفائه جلّل الشروط املستوجبة طبقا ألحكام 

املتعلق  2010 جوان 21 املؤرخ يف 2010 لسنة 1501 دالفصلني الثاين والثالث من األمر عد
بضبط الشروط الدنيا الواجب توّفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصلية واملعطيات 

ويف املقابل مل تتوّفر يف العقد املعطيات املتعلقة . الدنيا املضمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد
ال أمام هذا مبخطط االستثمار الواجب إجنازه من قبل م ستغل التسمية األصلية إذ ترك ا



2012الكتاب األول   
 

112 
 

مجلس 
 المنافسة

األخري لتطوير شبكة االستغالل وتنميتها حسب االختيارات اليت يراها مناسبة كالتعاقد مثال 
مع جمموعة من املستغلني احملليني أو بعث وحدات بيع يف شكل فروع يديرها أجراء يعملون 

نيا حول مالك التسمية األصلية وقطاع وخبصوص الوثيقة املتضمنة على املعطيات الد. لديه
نشاطه واملتعّني إرفاقها بعقد االستغالل حتت التسمية األصلية مثلما تنّص عليه أحكام 

واملتعلق بتجارة  2009 أوت 12 املؤرخ يف 2009 لسنة 69 من القانون عدد 15 الفصل
ا حيرم مستغل التسمية األصلية من معر  لس أّن غيا فة بعض البيانات التوزيع، الحظ ا

اهلامة خاصة منها تلك اليت ختص شبكة املستغلني للعالمة مبن فيهم املنتصبني يف البالد 
التونسية الذين يوجدون يف حالة نشاط أو ّمت إيقاف التعامل معهم وكذلك االستثمارات 

  .احملدثة والنتائج املالية احملققة من طرف املؤسسة صاحبة التسمية األصلية
املضمون أفرزت دراسة العقد احتوائه على عّدة قيود منها تلك اليت تنّص على ومن حيث 

ا أن ختّول للمستغل الرئيسي تنمية نشاطه يف إطار  ختصيص منطقة جذب كافية من شأ
شبكة االستغالل مبا يساهم يف تطوير تلك الشبكة حسب األهداف والصيغ املرسومة يف 

الك التسمية األصلية عن الرتخيص لفائدة مستغل ثان ويتّم ذلك من خالل امتناع م. العقد
. يف النشاط داخل حدود املنطقة اجلغرافية احملددة بامللحق األول املصاحب للعقد

ويستخلص من هذا التنصيص أنه مت منح املستغل الرئيسي حق استغالل العالمة املمّيزة 
ولئن متثل احلماية . يف السوق التونسية بصفة حصرية Ticket Comلشبكة االستغالل 

سندا من شأنه أن يدفعه إىل تنمية قطاع النشاط  املذكور اإلقليمياجلغرافية بالنسبة للمستغل 
الذي ميارسه إّال أّن أثره يفضي إىل إقصاء مؤسسات أخرى من دخول السوق التونسية 

لعقد بسبع ملزاولة نشاط بيع مساحات اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة ملدة طويلة حّددها ا
  .سنوات قابلة للتمديد لفرتات إضافية، مّدة كل واحدة منها ثالث سنوات

بتوفري النماذج والرسوم املتعلقة بالعالمة تقضي  تضييقات أخرىوردت ضمن العقد كما 
املمّيزة بسعر تقديري وملفوفات تذاكر اخلزينة املطبوعة حسب تعريفة سارية املفعول يف 

من جمموع الكميات املستعملة فضال عن  80%د حصة تساوي تاريخ الطلبية ويف حدو 
امتناع املستغل الرئيسي عن منافسة باقي أعضاء الشبكة خارج منطقة االستغالل إثر انتهاء 
العالقة التعاقدية اليت تربطه مع صاحب التسمية األصلية أو انضمامه لشبكة منافسة لشبكة 
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ات مالية يوظفها يف رأمسال شركة متارس االستغالل املنضوي إليها ولو يف شكل مسامه
وهو ما من شأنه أن يفضي إىل احلد من املنافسة صلب . نشاطها يف إطار تلك الشبكة

  .نفس شبكة االستغالل  ويؤّشر إىل تقاسم السوق بني خمتلف الشبكات املتنافسة
عدم املنافسة أو ومبزيد التمعن يف طبيعة هذه القيود تبّني للمجلس أّن مجيعها يشّكل شروطا ل

، وهي )Les clauses de non concurrence ou de non affiliation(االنضمام 
الشروط اليت تقضي حسب املفهوم الذي تناولته حمكمة التعقيب الفرنسية يف قرارها الصادر 

بالنسبة للصنف األّول منها مبنع مستغل التسمية األصلية من  2010سبتمرب  28بتاريخ 
مماثل أو شبيه بنشاط شبكة االستغالل اليت يغادرها يف حني يقتصر الصنف  مباشرة نشاط

وبقدر ما . الثاين من تلك الشروط على احلد من حرية االنضمام لشبكة استغالل أخرى
تندرج تلك الشروط يف إطار سعي صاحب التسمية األصلية وحرصه على احملافظة على 

إسداؤها يف إطار شبكة االستغالل اليت يديرها  جودة املواد املستعملة واخلدمات اليت يتمّ 
ا تساهم أيضا يف محاية هوية وصيت العالمة املميزة لتلك الشبكة لدى احلرفاء  فإ

غري أّن ذلك ال حيول دون . واملساحات التجارية الكربى واملتوسطة اليت تتعامل معها
ويف حكم ما سبق . السوق املعتربةاعتبارها من قبيل القيود اليت تؤثّر سلبيا على املنافسة يف 

لس بأّن العقد موضوع االستشارة يشّكل اتفاقا ممنوعا على معىن  الفصل بيانه استخلص ا
  .من قانون املنافسة واألسعار) جديد(اخلامس 

املخلة باملنافسة،  العمودية ولئن استقّر للمجلس اعتبار العقد املذكور من ضمن االتفاقات
ملثل هذه النتيجة ال حيول حسب وجهة نظره دون اخلوض يف إمكانية إدراجه  إالّ أّن االنتهاء

من قانون املنافسة واألسعار والرتخيص فيه من قبل  6 ضمن اإلعفاء املنصوص عليه بالفصل
ذلك أنه بالرجوع إىل بعض التجارب املقارنة وخاصة منها التجربة . الوزير املكلف بالتجارة

إقرار هذه األخرية بقبول هذا الصنف من االتفاقات وبإدراج بنود األوروبية اّتضح للمجلس 
ولقد اعتمدت هذه . ضمن العقود اليت تربمها األطراف تقضي بفرض تضييقات عمودية

جها على تقنية املوازنة بني اآلثار السلبية املرتتبة عن احلّد من املنافسة يف السوق  التجربة يف 
ة أو عدم االنضمام من جهة واملنفعة األكيدة اليت يستفيد من خالل االلتزام بعدم املنافس

منها االقتصاد من خالل اإلحراز على التقدم التقين واالقتصادي وحتقيق رفاه املستهلك من 
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وعلى هذا األساس حّددت ثالثة معايري أساسية إلعفاء االتفاقات العمودية . جهة ثانية
ع املواد أو النهوض بالتقدم التقين أو االقتصادي تتمثل يف املسامهة يف حتسني إنتاج أو توزي

مع ختصيص قسط عادل من فوائدها لفائدة املستعملني وكذلك يف ضرورة محاية املهارات 
  .الفنية املنقولة فضال عن حصة السوق الراجعة إىل املنتج واملوزّع
لس أّن أحكام الفصل  نافسة واألسعار من قانون امل 6ورجوعا إىل التشريع التونسي الحظ ا

ذه املعايري من خالل ما نصت عليه من أّن االتفاقات أو املمارسات اليت  يثبت «أخذت 
ا تدّر على املستعملني قسطا   ا ضرورية لضمان تقدم تقين أو اقتصادي وأ ا أ أصحا

  .ال تعترب خملة حبرية املنافسة »عادال من فوائدها
موضوع االستشارة الراهنة للشرطني املشار إليهما  ويف سياق حبثه يف مدى استيفاء العقد

لس مجلة من املالحظات   . بتلك األحكام أبدى ا
االستغالل حتت منظومة وتتعلق املالحظة األوىل بنوعية اإلشهار املزمع اعتماده يف إطار 

 ، إذ اعترب أنه بالنظر لكونه يشّكل إضافة هامة لفائدة أهلالتسمية األصلية موضوع العقد
املبيعات  اإلشهار وكيفما كانت الوسيلة املستعملة لتأمينه يشّكل أداة فعالة لتنميةاملهنة فإّن 

 اليت توّفرها اخلدمات جودةحتسني يساهم بقدر هام يف و  املستهدفة مسالك التوزيع داخل
واالقتصادي مضيفا أّن ذلك يعّد عنصرا أساسيا من عناصر التقدم التقين  ملستهلكفائدة ال

و ما خيدم حسب وجهة نظره التوّجه الرامي إىل إدخال هذا الصنف من النشاط يف وه
  .السوق التونسية

البنود اليت يلتزم مبوجبها مستغل التسمية األصلية بعدم املنافسة أو وتتعلق املالحظة الثانية ب
ن عدم االنضمام واليت تعترب مالزمة لعقد االستغالل حتت التسمية األصلية دون غريها م

عقود التمثيل التجاري احلصري وذلك محاية للمهارات الفنية املنقولة مبقتضى عقد 
لس إىل أّن البنود املذكورة ولئن تشّكل تضييقات عمودية . االستغالل إىل املستغل وأشار ا

ا توّفر الوسائل الكفيلة مبنع املناف ّ ا السلبية املتوّقعة على املنافسة إّال أ سني من بالنظر لتأثريا
على أنه يتعّني وفقا ملا . اإلطالع على املهارات الفنية واستغالهلا ألغراض ختدم مصاحلهم

ذهب إليه الفقه أن تكون التدابري املتخذة متناسبة مع األهداف املرسومة يف العقد فيما 
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تكون املهارات الفنية متماسكة وجديرة باحلماية الضرورية من أي استقطاب ميكن أن 
  .لهتتعّرض 

حبصة السوق باعتبارها من العناصر األساسية اليت ميكن تتعلق الثالثة فهي اليت أما املالحظة 
لس إىل ما . اللجوء إليها لضبط مكانة خمتلف املتدخلني يف السوق ويف هذا اإلطار أشار ا

أفرزته دراسة السوق من معطيات خبصوص نشاط اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة موضوع 
واليت يستفاد منها أنه من ضمن أمناط اإلشهار اليت مل تربز بعد بشكل الفت مبسالك  العقد

التوزيع الكربى وظل استعماله يف السوق التونسية مقتصرا على جماالت حمدودة ويتم العمل 
به يف الوقت احلاضر على سبيل التجربة ال غري وهو ما جيعل من السوق املرجعية سوقا 

  .ناشئة وغري تنافسية
لس أّن عقد االستغالل موضوع االستشارة  وعلى ضوء ما طرحه من مالحظات اعترب ا
الراهنة تتوفّر فيه املقاييس املطلوبة ويظّل على هذا األساس قابال لإلعفاء طبقا ملقتضيات 

من قانون املنافسة واألسعار بشرط إدخال بعض التعديالت على عدد ) جديد( 6الفصل 
دف هذ. من بنوده ه التعديالت باألساس إىل التخفيض يف فرتة العقد إىل مخس سنوات و

وذلك استنادا إىل ما اتفق عليه الفقه من اعتبار هذه املدة معقولة وكافية إذا ما ّمت جتاوزها 
 كما يتعّني أيضا حذف مجيع. تصبح درجة املس باملنافسة يف السوق املرجعية مؤثرة سلبيا

ا تفضي إىل حتديد  املقتضيات اليت تكّرس حصرية التزّود لدى مالك التسمية األصلية أو أ
السعر خارج قاعدة العرض والطلب مع إبقاء مسألة التزّود مبلفوفات تذاكر اخلزينة املطبوعة 

  .موكولة ملبادئ املنافسة احلرة

  2012 فيفري 9 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112413 الرأي عدد - 3
 22 بتاريخوالسياحة وزير التجارة بامللف املعروض عليه من تعّهد جملس املنافسة 

يطلب فيه إبداء رأيه خبصوص طلب إعفاء عقد استغالل حتت التسمية والذي  2011 جوان
 Société" (الشركة التونسية للفرانشيز العقاري"األصلية بني السيد طارق ثابت باعث 

Tunisienne des Franchises Immobilières (زالت يف طور اإلحداث والشركة  اليت ال
الناشطة يف قطاع ) .RE/MAX International , INC" (ماكس العاملية/ري"األمريكية 

  .اخلدمات العقارية
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وأبرزت دراسة العقد من الناحية الشكلية استيفائه جلّل الشروط املستوجبة طبقا ألحكام 
املتعلق  2010 جوان 21 ؤرخ يفامل 2010 لسنة 1501 الفصلني الثاين والثالث من األمر عدد

بضبط الشروط الدنيا الواجب توفّرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصلية واملعطيات 
ويف املقابل مل تتوّفر يف العقد املعطيات املتعلقة . الدنيا املضمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد

ال أمام هذا مبخطط االستثمار الواجب إجنازه من قبل مستغل التسمية األصلي ة إذ ترك ا
األخري إلعداد خمطط التسويق وضبط العدد األدىن للوكاالت العقارية اليت يتعّني تركيزها 

الوثيقة املتضمنة على املعطيات الدنيا حول مالك  وخبصوص. ماكس/وعرضه على موافقة ري
مثلما  مية األصليةالتسمية األصلية وقطاع نشاطه واملتعّني إرفاقها بعقد االستغالل حتت التس

 2009 أوت 12 املؤرخ يف 2009 لسنة 69 من القانون عدد 15 تنّص عليه أحكام الفصل
ا حيرم مستغل التسمية األصلية من معرفة بعض  واملتعلق بتجارة التوزيع، لس أّن غيا الحظ ا

تصبني يف البيانات اهلامة خاصة منها تلك اليت ختص شبكة املستغلني للعالمة مبن فيهم املن
البالد التونسية الذين يوجدون يف حالة نشاط أو ّمت إيقاف التعامل معهم وكذلك 

  .االستثمارات احملدثة والنتائج املالية احملققة من طرف املؤسسة صاحبة التسمية األصلية
ومن حيث املضمون أفرزت دراسة العقد احتوائه على عّدة قيود منها تلك اليت تنّص على 

ل االستئثاري على كامل تراب البالد التونسية مبا خيّول ملستغل التسمية األصلية حق االستغال
اإلقليمي إبرام عقود استغالل مع وكاالت عقارية تنشط يف السوق العقارية التونسية متنحها 
ال لالنضمام إىل شبكة االستغالل احمللية  صفة مستغالت التسمية األصلية وتفسح هلا ا

ومينح االستغالل االستئثاري . حتت العالمة املمّيزة لصاحب التسمية األصليةاملزمع إحداثها 
 املستغل اإلقليمي حق التمثيل احلصري لصاحب التسمية األصلية يف السوق العقارية
التونسية، وهو ما يفهم منه إسناده احلماية اجلغرافية الشاملة اليت ختّول له االنفراد مبمارسة 

ولئن متثل احلماية اجلغرافية بالنسبة للمستغل . حصرية يف تلك السوقالنشاط املعترب بصفة 
سندا من شأنه أن يدفعه إىل تنمية وتطوير شبكة االستغالل احمللية املزمع  املذكور اإلقليمي

التونسية  أّن أثره يفضي إىل إقصاء مؤسسات أخرى من دخول السوق العقاريةإحداثها إّال 
  .مسة عشر سنة قابلة للتمديد لفرتة إضافية بنفس املدةملدة طويلة حّددها العقد خب
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بتحجري تعاطي أي نشاط مع مؤسسات تقضي  تضييقات أخرىوردت ضمن العقد كما 
ا صاحب التسمية األصلية وذلك  منافسة أو إسداء خدمات منافسة لتلك اليت يتوىل مباشر

و ما من شأنه أن يفضي إىل ملّدة سنتني ابتداء من تاريخ وضع حد للعالقات التعاقدية وه
احلد من املنافسة صلب نفس شبكة االستغالل  ويؤّشر إىل تقاسم السوق بني خمتلف 

  .الشبكات املتنافسة
ومبزيد التمعن يف طبيعة هذه القيود تبّني للمجلس أّن مجيعها يشّكل شروطا لعدم املنافسة أو 

، وهي الشروط )Les clauses de non concurrence ou de non affiliation(االنضمام 
 28اليت تقضي حسب املفهوم الذي تناولته حمكمة التعقيب الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ 

بالنسبة للصنف األّول منها مبنع مستغل التسمية األصلية من مباشرة نشاط  2010 سبتمرب
الثاين من تلك  مماثل أو شبيه بنشاط شبكة االستغالل اليت يغادرها يف حني يقتصر الصنف

وبقدر ما تندرج تلك الشروط . الشروط على احلد من حرية االنضمام لشبكة استغالل أخرى
يف إطار سعي صاحب التسمية األصلية وحرصه على احملافظة على جودة اخلدمات اليت يتّم 
ا تساهم أيضا يف محاية هوية وصيت  إسداؤها يف إطار شبكة االستغالل اليت يديرها فإ

غري أّن ذلك ال حيول دون اعتبارها من . مة املميزة لتلك الشبكة لدى احلرفاء واملستعملنيالعال
ويف حكم ما سبق بيانه استخلص . قبيل القيود اليت تؤثّر سلبيا على املنافسة يف السوق املعتربة

لس بأّن العقد موضوع االستشارة يشّكل اتفاقا ممنوعا على معىن   )جديد(الفصل اخلامس ا
  .من قانون املنافسة واألسعار

املخلة باملنافسة، إالّ  العمودية ولئن استقّر للمجلس اعتبار العقد املذكور من ضمن االتفاقات
أّن االنتهاء ملثل هذه النتيجة ال حيول حسب وجهة نظره دون اخلوض يف إمكانية إدراجه 

ار والرتخيص فيه من قبل من قانون املنافسة واألسع 6 ضمن اإلعفاء املنصوص عليه بالفصل
ذلك أنه بالرجوع إىل بعض التجارب املقارنة وخاصة منها التجربة . الوزير املكلف بالتجارة

األوروبية اّتضح للمجلس إقرار هذه األخرية بقبول هذا الصنف من االتفاقات وبإدراج بنود 
دت هذه ولقد اعتم. ضمن العقود اليت تربمها األطراف تقضي بفرض تضييقات عمودية

جها على تقنية املوازنة بني اآلثار السلبية املرتتبة عن احلّد من املنافسة يف السوق  التجربة يف 
من خالل االلتزام بعدم املنافسة أو عدم االنضمام من جهة واملنفعة األكيدة اليت يستفيد منها 
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ملستهلك من جهة االقتصاد من خالل اإلحراز على التقدم التقين واالقتصادي وحتقيق رفاه ا
وعلى هذا األساس حّددت ثالثة معايري أساسية إلعفاء االتفاقات العمودية تتمثل يف . ثانية

املسامهة يف حتسني إنتاج أو توزيع املواد أو النهوض بالتقدم التقين أو االقتصادي مع ختصيص 
فنية املنقولة قسط عادل من فوائدها لفائدة املستعملني وكذلك يف ضرورة محاية املهارات ال

  .فضال عن حصة السوق الراجعة إىل املنتج واملوزّع
لس أّن أحكام الفصل  من قانون املنافسة واألسعار  6ورجوعا إىل التشريع التونسي الحظ ا

ذه املعايري من خالل ما نصت عليه من أّن االتفاقات أو املمارسات اليت  يثبت «أخذت 
ا ضرورية لضمان تقدم  ا أ ا تدّر على املستعملني قسطا  عادال أصحا تقين أو اقتصادي وأ

  .ال تعترب خملة حبرية املنافسة » من فوائدها
ويف سياق حبثه يف مدى استيفاء العقد موضوع االستشارة الراهنة للشرطني املشار إليهما 

لس مجلة من املالحظات  رجووتتعلق املالحظة األوىل بالفوائد امل. بتلك األحكام أبدى ا
االستغالل حتت التسمية األصلية موضوع العقد واليت حتقيقها عرب االخنراط يف منظومة 

مل 1وثيقة امللحق عدد  تناولتها هذه  املصاحب مللف االستشارة، إذ اعترب أنه بالنظر 
اليت  اخلدمات جودةتحسني ل االخنراط يف املنظومة املذكورة يشّكل عامال حامساالفوائد فإّن 

يف سوق اخلدمات العقارية مضيفا أّن ذلك يعّد  ملستهلكفائدة الالوكيل العقاري ها يسدي
خيدم حسب وجهة نظره التوّجه عنصرا أساسيا من عناصر التقدم التقين واالقتصادي وهو ما 

  .الرامي إىل إدخال آلية االستغالل حتت التسمية األصلية يف سوق اخلدمات العقارية التونسية
البنود اليت يلتزم مبوجبها مستغل التسمية األصلية بعدم املنافسة أو حظة الثانية بوتتعلق املال

عدم االنضمام واليت تعترب مالزمة لعقد االستغالل حتت التسمية األصلية دون غريها من عقود 
التمثيل التجاري احلصري وذلك محاية للمهارات الفنية املنقولة مبقتضى عقد االستغالل إىل 

ا . املستغل لس إىل أّن البنود املذكورة ولئن تشّكل تضييقات عمودية بالنظر لتأثريا وأشار ا
ا توّفر الوسائل الكفيلة مبنع املنافسني من اإلطالع على  ّ السلبية املتوّقعة على املنافسة إّال أ

لفقه أن املهارات الفنية واستغالهلا ألغراض ختدم مصاحلهم على أنه يتعّني وفقا ملا ذهب إليه ا
تكون التدابري املتخذة متناسبة مع األهداف املرسومة يف العقد فيما تكون املهارات الفنية 

  .متماسكة وجديرة باحلماية الضرورية من أي استقطاب ميكن أن تتعّرض له
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الثالثة حبصة السوق باعتبارها من العناصر األساسية اليت ميكن اللجوء إليها وتتعلق املالحظة 
لس إىل ما أفرزته دراسة  .ة خمتلف املتدخلني يف السوقلضبط مكان ويف هذا اإلطار أشار ا

السوق من معطيات خبصوص نشاط اخلدمات العقارية موضوع العقد واليت يستفاد منها أّن 
القطاع الزال يشكو التهميش حبيث ظّلت نسبة العمليات العقارية اليت يتم تداوهلا من طرف 

وساطة العقارية التونسية دون املعدل احملقق يف البلدان املتقدمة والذي أهل املهنة يف سوق ال
وهو ما يطرح يف الوقت الراهن ضرورة ملحة . من جمموع الصفقات اجلارية 60%يناهز 

إلعادة تأهيل هذا الصنف من املهن من خالل وضع برامج التكوين املستمر املناسبة لفائدة 
د ف حتسني جودة اخلدمات العقارية املسداة من طرفهم وحثهم الوكالء العقاريني املباشرين 

على التجمع يف إطار شبكات ممّا يساهم يف تقليص األعباء احملمولة عليهم ويساعدهم على 
وعلى هذا األساس . االستغالل املشرتك لقاعدة موّحدة للمعلومات يتّم وضعها على ذمتهم

  .عارضة مستجيبا ملثل هذه التوجهاتيعترب املشروع املزمع بعثه من قبل الشركة ال
لس أّن عقد االستغالل موضوع االستشارة  وعلى ضوء ما طرحه من مالحظات اعترب ا
الراهنة تتوّفر فيه املقاييس املطلوبة ويظّل على هذا األساس قابال لإلعفاء طبقا ملقتضيات 

يالت على عدد من من قانون املنافسة واألسعار بشرط إدخال بعض التعد) جديد( 6الفصل 
دف هذه التعديالت باألساس إىل التخفيض يف فرتة العقد ويف مدة سريان شرط . بنوده و

عدم املنافسة أو عدم االنضمام بعد انتهاء العقد أو انقطاع العالقة التعاقدية إىل مخس 
ية إذا ما سنوات وسنة واحدة استنادا إىل ما اتفق عليه الفقه من اعتبار هذه املدة معقولة وكاف

  .ّمت جتاوزها تصبح درجة املس باملنافسة يف السوق املرجعية مؤثرة سلبيا
  2012 فيفري 9 الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 112418 الرأي عدد - 4

لس بإحالة من  2011أوت  5 بتاريخقليديّة ناعات التّ جارة والصّ وزير التّ  تعّهد ا
   .ل حتت الّتسمية األصلّية يف جمال اخلدماتعقد استغال مشروعحول تضّمنت طلب رأيه 

لس هذا العقد مستندا يف ذلك إىل أحكام  من القانون عدد  14الفصل وبعد أن عّرف ا
يتمّثل يف ه واملتعّلق بتنظيم جتارة الّتوزيع، بّني أنّ  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69

حصري  قصد استغالل ّية تونسّية إسناد حّق حصري لتنظيم مسابقة جودة منتوجات غذائ
  .Approuvé saveur de l’année" نكهة الّسنة"على الّرتاب الّتونسي لعالمة 



2012الكتاب األول   
 

120 
 

مجلس 
 المنافسة

هي مسابقات وعالمات ّمت تطويرها (كما يتعّلق بتنظيم مسابقات وإسناد العالمات 
يف إطار استغالل عالمة نكهة الّسنة إىل جماالت " MONADIA"من طرف شركة موناديا 

  :وفقا ملا يلي) رج عن نطاق املنتوجات الغذائّيةأخرى خت
1-  « Victoire de la beauté »  وهي عالمة تسند على إثر تنظيم مسابقة يف

 .2013ديسمرب  31أجل ال يتجاوز 
2- « Trophée de la maison »  وهي عالمة تسند على إثر تنظيم مسابقة يف

 .2014ديسمرب  31أجل ال يتجاوز 
لس أنّه يف يتّم   )les saveurs de l’année(إطار مسابقة نكهة الّسنة  وأوضح ا

وأنّه  ) Laboratoires d’évaluation sensorielle(الّلجوء عاّمة إىل خمابر الّتقييم املذاقي 
بالّنسبة إىل الّسوق الّتونسّية سيتّم الّلجوء إىل املركز الفّين للّصناعات الغذائّية احملدث بقرار 

وذلك وفقا ملا جاء بالوثيقة املظروفة بامللّف واملتعّلقة  1996فيفري  29ؤرّخ يف وزير الّصناعة امل
  .لّخص عملّية االستغالل بتونسمب

كما تطّرق يف ما بعد ذلك إىل حتديد وتعريف أطراف العقد املعروض على أنظاره وإىل 
هارات ونقل للخربات املكتسبة وامل عناصره األساسّية من ترخيص الستغالل عالمةحصر 
لس اجلانب املايل يف هذا العقد مستندا إىل أحكام جمّلة الّصرف. الفنّـّية   .كما مل يهمل ا

لس أّن االستشارة تنصهر ضمن الّسوق املرجعّية العاّمة  وباإلضافة إىل ما سبق بّني ا
 )Label de qualité(املتمثّلة يف سوق تقييم جودة املنتوج أو اخلدمة وإسناد عالمة جودة 

ا تتفرّع إىل سوقني فرعيتني تتمّثل األوىل يف الّسوق املنّظمة والّرمسّية  ّ أو شارة متّيز، كما أبرز أ
وتتمّثل الثّانية يف الّسوق احلّرة ) Circuit officiel(لتقييم جودة املنتوجات أو اخلدمات 

 . ها االستشارةلتقييم جودة املنتوجات أو اخلدمات وهي الّسوق املرجعّية اليت تندرج ضمن
لس أّن  أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد ويف هذا الّسياق أّكد ا

املتعّلق حبماية عالمات الّصنع والّتجارة واخلدمات كما ّمت تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد  2001
هذا لّسوق، وأّن ميّثل اإلطار القانوين العاّم هلذه ا 2007جويلية  23املؤرّخ يف  2007لسنة  50

الّتقييم خيضع من ناحية، إىل طلب نابع من املؤّسسات اإلقتصاديّة إىل هيكل تقييم حّر غري 
حكومي ميكن أن يكون يف شكل مؤّسسة اقتصاديّة أو مجعّية يطلب مبقتضاه إخضاع 



2012الكتاب األول   
 

121 
 

مجلس 
 المنافسة

منتوجه إىل مسابقة مع بقّية املنتوجات املنافسة، ومن ناحية أخرى، إىل تقييم خلاصّياته 
  .الفيزيائّية والكيميائّية واملكروبيولوجّية واملذاقّية

ال أو  كما أوضح أّن هذه العملّية ختضع عاّمة إىل رأي جمموعة من املهنّيني يف ا
جمموعة من املستهلكني للمنتوج كما تلجأ هياكل الّتقييم أيضا إىل خمابر الّتحليل املعرتف 

 . ا
لس أنّه بالّنسبة إىل ال ّسوق الّتونسّية فإنّه ميكن للمراكز الفّنية يف خمتلف وبّني ا

القطاعات الّصناعّية اليت قامت بإحداث وبعث خمابر حتليل وجتربة أن تقوم باملساعدة الّتقنّية 
  .والفنّية للهياكل اخلاّصة اليت تعىن بإسناد شارات وعالمات اجلودة

وى احملّلي، غري متطّورة باعتبار وأّكد بأّن هذه الّسوق املرجعّية الفرعّية، على املست
غياب العارضني فيها وباعتبار أّن املؤّسسات االقتصاديّة احمللّية تقوم إّما بالّلجوء إىل 
مؤّسسات حكومّية أو خاّصة دولّية للحصول على اعرتاف جودة أو الّلجوء إىل مؤّسسات 

  .حكومّية تونسّية للحصول على عالمة جودة
لس أنّه ولئ ن برز استنادا إىل بنود العقد املعروض على أنظاره، وبصفة خاّصة وبّني ا

البنود املتعّلقة بتكييف العقد كعقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية وخباّصياته وتلك املتعّلقة 
حبصريّة االستغالل على الّرتاب الّتونسي، وإىل دراسة الّسوق املرجعّية املعنّية أنّه من شأن مثل 

ا استغالل عالمة هذه العقود  باعتبار طبيعتها احلّد من دخول مؤّسسات حملّية أخرى يإمكا
أو بصفة أدّق الّتضييق عليها باعتبار أّن املستغّل الّتونسي للعالمة بإمكانه " نكهة الّسنة"

إعادة إسناد استغالهلا إىل مؤّسسة أخرى وبالّتايل منع املنافسة بالّنسبة إىل نفس العالمة 
)concurrence intra-marque( إّال أّن طبيعة عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية ال ،

كما أّن العقد  concurrence inter-marques متنع املنافسة بني العالمات فيما بينها
موضوع االستشارة سيمّكن من اقتحام سوق جديدة وإدخال ديناميكّية جديدة عليها من 

مات خاّصة أخرى إىل الّسوق الّتونسّية  إىل جانب عالمة حيث أنّه ال حيول دون دخول عال
كما سيمّكن املستهلك من معطى جديد يتعّلق باجلودة املذاقّية الختيار اقتناء " نكهة الّسنة"

  .  منتوج دون آخر
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وأضاف أّن ذلك سيمّكن من تطوير الّسوق املرجعّية الفرعّية املتمثّلة يف الّسوق احلّرة 
بصفة خاّصة اجلودة املذاقّية من تطوير ودعم إحداث خمابر الّتحاليل وبصفة لتقييم اجلودة و 

 .   خاّصة خمابر الّتحاليل احلّسية
لس أّن عقد االستغالل حتت الّتسمية األصلّية املعروض عليه تضّمن  كما أبرز ا

ّتسمية بندين جوهرّيني يعرتيهما بعض الغموض يف ما يتعّلق بآلّيات تكوين املستغّل حتت ال
األصلّية وبآلّيات تقاسم مصاريف اإلشهار بني أطراف العقد هذا باإلضافة إىل تضّمنه بصفة 
غري مباشرة حتديدا لرقم معامالت أدىن على املستغّل بلوغه وهي من البنود والّشروط املنافية 

ؤرّخ يف امل 2010لسنة  1501عدد حلريّة املنافسة واملمنوعة مبقتضى الفصل الرّابع من األمر 
املتعّلق بضبط الّشروط الّدنيا الواجب توّفرها يف عقد االستغالل حتت  2010جوان  21

  .الّتسمية األصلّية واملعطيات الّدنيا املضّمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد
لس موافقته على العقد شريطة توضيح البندين سابقي الذّكر وحذف  وقد اقرتح ا

  .املعامالت األدىن الواجب حتقيقه من قبل املستغلّ البند املتعّلق بتحديد رقم 

 2012 فيفري 9 بتاريخ المنافسة مجلس عن صادرال 112416 الرأي عدد -5
لس بتاريخالتقليديّة  ناعاتوالصّ جارة وزير التّ طلب السّيد   2011 جويلية 12 من ا

الل عالمة أجنبّية الرتخيص إلستغ Danielle" دانيال"طلب شركة ب يتعّلقإبداء الرأي فيما 
يف إطار عقد  COLOMBIANO COFFEE HOUSE " كولومبيانو كويف هاوس"

 .1991لسنة  64من القانون عدد  6 اإلستغالل حتت التسمية األصلّية طبقا ألحكام الفصل
لس ضمن دراسة السوق أّن  الّسوق املرجعّية تتعّلق بسوق خصوصية تتمّثل وبّني ا

ّدم املشروبات وكذلك األكالت اخلفيفة يف إطار ما يعرف  بـ يف سوق احملالت اليت تق
  .وحتت عالمة أجنبّية" الكويف هاوس"

كما أوضح أّن السوق املعنية تتمّيز جبودة املنتوجات واخلدمات املقّدمة ومتوقعها يف 
مناطق راقية  وأّن الطلب خبصوصها ينبع من نوعية أو صنف من املستهلكني غالبا ما يكون 

  .شباب ومن ذوي مستوى دخل مرتفعمن ال
لس إىل غياب حمّالت تقّدم املشروبات الساخنة يف إطار ما يعرف بـ الكويف "وأشار ا

واحلاملة لعالمات أجنبّية على مستوى السوق احمللّية وفقا لتأكيد غرفة التجارة " شوب
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 la franchise alimentaire» بـوالصناعة لتونس وبّني أّن السوق احمللّية تفتقد ملا يعرف 

type fast food » واحلاملة لعالمات أجنبّية.  
لس إىل اإلطار القانوين املنّظم لعقود اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية  ّمث تعّرض ا

واملتعّلق بتنظيم جتارة  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69واملتمّثل يف القانون عدد 
وّفرها هذا الصنف من العقود لطريف العقد أي مستغّل العالمة الّتوزيع وبّني املزايا اليت ي
  . األصلّية وصاحب العالمة

لس أّن عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية  وعند حتليل العقد موضوع اإلستشارة بّني ا
 COLOMBIANOيشّكل إتفاقا لبيع املشروبات واملأكوالت يف حمل حيمل عالمة 

COFFEE HOUSE  أّن هذا اإلّتفاق حيتوي  على بعض التضييقات املتعّلقة حبق  كما إعترب
اإلستغالل الرتايب احلصري مبدينة تونس وواجب التزّود احلصري من صاحب العالمة أو 

وعدم تغيري األسعار  املزّودين احملّددين من قبله واإللتزام بعدم املنافسة وبتحديد سعر البيع
  . املوافقة املسّبقة من هذا األخري احملّددة من قبل صاحب العالمة بدون

من قانون  5والحظ تبعا لذلك أّن هذا العقد يشّكل إّتفاقا خمالفا ألحكام الفصل 
  .املنافسة واألسعار

لس أّن هذه املخالفة تربز من خالل تضّمن عقد اإلستغالل حتت التسمية  وبّني  ا
هو ما يؤدي إىل احلّد من دخول األصلّية تنصيص على ممّثل وحيد للعالمة بإقليم تونس و 

كما أّن منح الشركة املستغلة اإلستغالل .مؤّسسات أخرى إىل السوق ومن املنافسة احلرّة فيها
احلصري للعالمة التجارية يف إقليم تونس يفضي إىل تقاسم السوق وهي مسألة تتعارض مع 

  .ما ورد بالفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار
لس أّن إشرتاط صاحب العالمة وجوب التزّود بصفة حصريّة من كما الحظ ا

منتوجاته حيّد من احلريّة التجاريّة للمستغل وميّكن صاحب العالمة من التحّكم يف جمال 
من قانون املنافسة  5 التسويق األمر الذي جيعل هذه املقتضيات خمالفة ألحكام الفصل

  . واألسعار
لس أّن حتديد السّ  عر من قبل صاحب التسمية األصلّية خمالف للفصل كما إعترب ا

  .من قانون املنافسة 5
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حتديد األسعار حسب وبّني أّن هذا النوع من التضييقات يشّكل إخالال بقاعدة 
  .السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب
لس أّن الفصل  من قانون  5جييز عدم تطبيق املنع الوارد بالفصل  6والحظ ا

سعار على اإلّتفاقات اليت تضمن توفّر تقّدم تقين أو إقتصادي واليت تدّر على املنافسة واأل
  .املستعملني قسطا عادال من فوائدها

لس فيما يتعّلق بالبند اخلاص بالتزّود احلصري أّن شرط التزّود احلصري يف  وبّني ا
  ملزّود من جهةالعقد ميّكن من جهة من احلفاظ على متّيز وجودة املنتوجات اليت يقّدمها ا

خاّصة أّن املادة األولية يف العقد الراهن وهي القهوة تستورد من بلدان معّينة وهو ما يضمن 
للمستهلك من جهة أخرى توّفر منتوجات ذات جودة عالية تربّر السعر املرتفع مقارنة ببقية 

ريّة كما أّن صاحب العالمة يسعى للحفاظ على مسعة عالمته التجا. املقاهي العادية
وإشعاعها من خالل توفري منتوجات ذات جودة عالية وضمان احملافظة على تناسق وجتانس 

  .شبكة املزّود
والحظ فيما يتعّلق ببند اإلستغالل الرتايب احلصري أنّه ميّكن من ميزة تنافسّية جتعل مستغل   

عليه دليل العالمة حريصا على تطوير خدماته وحتسينها عرب اإللتزام بتطبيق كل ما ينص 
  .التشغيل وما تفرزه جتربة صاحب العالمة من حتسينات

لس أنّه فيما يتعّلق بشرط عدم املنافسة أنّه يهدف حلماية العالمة  كما بّني ا
إّال أّن هذا .التجاريّة الراجعة لصاحب التسمية األصلّية ومنع إستغالهلا بطريقة غري مشروعة

  . بإشرتاط مّدة سنتني بعد إنتهاء العالقة التعاقديّةالشرط جيب أن يكون حمّددا يف الزمن 
لس أّن حتديد الّسعر من قبل صاحب التسمية األصلّية خمالف للفصل  كما إعترب ا

من قانون املنافسة واألسعار إّال أنّه جيوز لصاحب التسمية األصلّية إقرتاح أسعار إلعادة  5
ألسعار احملّددة أو األسعار الدنيا ويهدف بيع منتوجاته دون أن تأخذ هذه األسعار صبغة ا

ا العالمة التجاريّة يف ذهن املستهلك  ذلك باألساس إىل احملافظة على املكانة اليت حتظى 
 .اعتبارا وأّن السعر يعّد من أهّم العناصر احملّددة ملستوى العالمة
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لس يف هذا اإلطار أّن هذا النوع من التضييقات ال ميكن أن ي كون حمل وأّكد ا
  .من قانون املنافسة واألسعار وإقرتح حذفه 6إعفاء على معىن الفصل 

لس منح اإلعفاء لطلب الشركة   الرتخيص إلستغالل عالمةوتبعا لذلك إقرتح ا
COLOMBIANO COFFEE HOUSE   يف إطار عقد اإلستغالل حتت التسمية

 10سنوات عوضا عن  5يتجاوز البند املتعلق مبّدة التعاقد وجعله ال  األصلّية مع تعديل
سنوات بإعتبار تضّمن العقد بند  10سنوات قابلة للتجديد دون أن تتجاوز يف كّل احلاالت 

التنصيص على وحذف البند املخل باملنافسة واملتمّثل يف التزّود احلصري من صاحب العالمة 
  .أّن صاحب العالمة هو الّذي حيّدد األسعار

  2012 نوفمبر 22 در عن مجلس المنافسة بتاريخالصا 122452 الرأي عدد - 6

لستعّهد       باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والّصناعات التقليديّة تتعّلق بطلب  ا
احلصول على ترخيص استثنائي لعقد استغالل حتت التسمية األصلّية يف جمال قاعات الرياضة 

  .نافسة واألسعارون املقانمن  6املخّصصة لألطفال على معىن الفصل 
من قانون املنافسة  6وبّني أّن االستشارة تندرج يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل     

واألسعار الذي ينّص على إمكانّية إعفاء املمارسات أو االّتفاقات واليت من بينها عقود 
فس من ن) جديد( 5االستغالل حتت التسمية األصلّية من املنع العام املنصوص عليه بالفصل 

ا إثبات جدواها االقتصاديّة أو التقنّية وإسهامها يف تطوير  القانون وذلك إذا تسّىن ألصحا
ا على أن تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها   .القطاع الذي تنتمي إليه وقدر

على  وأثار يف هذا اإلطار الطبيعة القانونّية لعقد االستغالل حتت التسمية األصلّية معتمدا    
ما استقّر عليه عمله االستشاري من اعتبار مثل هذا الصنف من العقود يدخل ضمن خانة 
االّتفاقات العموديّة اليت جتمع بني طرفني غري متنافسني واليت ختتلف من حيث شروطها 
وآلّيات تنفيذها واآلثار املرتتّبة عنها عن بقّية الصيغ التعاقديّة األخرى مثل عقود االمتياز أو 

  . عقود التوزيع احلصري
على اخلدمات الرياضّية  الطلبنسق أنّه وخبالف وضمن دراسته للسوق املرجعّية، أبرز     

متاشيا مع تغّري سلوكّيات العمل سنة تلو األخرى  يتطّور ما فتئ املخّصصة لألطفال الذي
حمدودا  بقي من حيث الكّم والكيففإّن العرض والعيش داخل األسر التونسّية النشيطة 



2012الكتاب األول   
 

126 
 

مجلس 
 المنافسة

دور الطفولة والثقافة والشباب التابعة ملختلف اهلياكل العمومّية ما تقّدمه قتصر على وا
كما بّني أّن . التثقيفّية لألطفال نشطةالرتفيهّية واألدمات بعض اخلواجلهويّة واحمللّية من 

اجيابّية  يعترب خطوة لتنمية هذا القطاعتقنية عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية  اعتماد
حنو تشكيل سوق داخلّية جديدة تسهم يف تنظيم مسالك توزيع هذه اخلدمات وحتسني 

ا   . جود
لس أنّه تضّمن       أّما يف خصوص حمتوى عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية الحظ ا

ال اجلغرايف احملّدد وبوا ستغاللتعّلقة حبّق االمتضييقات بنودا احتوت  جب احلصري ضمن ا
ا أن تفضي إىل احلّد  بعدم املنافسة لتزامالتزّود احلصري وباال وهي تضييقات عموديّة من شأ

  .املنافسة يف السوق املرجعّية من
ميكن إدراجها يف خانة البنود املكّرسة لشروط عدم ن هذه التضييقات أّن البعض موبّني      

والذي اعترب أّن شروط عدم املنافسة ارن فقه القضاء املق تناوهلااليت املنافسة أو االنضمام 
ضمن املنطقة  ستغاللتقضي باخلصوص بالتزام مالك التسمية األصلّية بعدم منح حق اال
املستغّل  التزامشرط  إىلاجلغرافّية احلصريّة لطرف آخر خالل كامل مّدة العقد، هذا باإلضافة 

يغادرها، يف اليت  ستغاللشبكة اال للتسمية األصلّية بعدم مباشرة نشاط مماثل أو شبيه بنشاط
على احلّد من حريّة املستغّل للتسمية األصلّية يف  حني تقتصر شروط عدم االنضمام

  .أخرى استغاللاالنضمام لشبكة 
كما بّني أّن هذا الصنف من التدابري احلمائّية تعترب مالزمة للعقد نظرا ملا توّفره من      

ّطالع على املهارات كة االستغالل التابعة للمالك من اإلوسائل كفيلة مبنع املنافسني لشب
اية اهلويّة املشرتكة باإلضافة إىل محا ألغراض ختدم مصاحلهم استغالهلواألساليب الفنّية و 

اجلودة الفنّية والصحّية للخدمات اليت يتّم وضمان واملواصفات املوّحدة لنظام تشغيل النشاط 
الإ    .سداؤها يف هذا ا

ستخلص أنّه استنادا إىل ما سبق ميكن قبول هذه التدابري احلمائّية الواردة بالعقد وا     
سنوات حّىت ال تكون عائقا أمام دخول مخس  شريطة عدم جتاوز مّدة تطبيقها حدود

هذا باإلضافة إىل ما اقرتحه يف خصوص مدّة العقد من  السوق املعنّية، إىلناشطني جدد 
كفيلة بضمان احلّد   تكون نوات قابلة للتجديد مرّة واحدةس مخسحصرها يف حدود ضرورة 
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ة واملالّية لطريف العقد بدون املّس من شروط املنافسة على املدى ياألدىن من املردوديّة االقتصاد
  . البعيد يف السوق املرجعّيةاملتوّسط و 

لس أّن منع املستغّل من مواصلة تعاطي النشاط املبا      شر يف إطار من جهة أخرى رأى ا
 رابطةنقضاء الشبكة االستغالل أو ممارسة أّي نشاط منافس أو مشابه ملّدة سنتني بعد ا

وتستدعي حصرها يف مّدة معقولة ال تتجاوز السنة تعترب طويلة  نقطاعهاالتعاقديّة أو ا
  . الواحدة

التجهيزات بوالحظ يف خصوص شرط التزّود احلصري لدى مالك التسمية األصلّية      
مالك حتديد أو لّول بصفة مباشرة أو غري مباشرة لخيأنّه والوسائل الالزمة للقيام بالنشاط 

إدخال وبناء عليه اقرتح   .مراقبة التسويق ممّا يؤثّر بصفة سلبّية يف املنافسة بالسوق املرجعّية
العقد مبا يسمح باقتصار شرط التزّود احلصري لدى الواردة باألحكام هذه تعديالت على 

وإبقاء مسألة التزّود باملواد للنشاط مالك التسمية على املواد املنتمية لنظام التشغيل املوّحد 
ذا النظا   .م موكولة ملبادئ املنافسة احلرّةاألخرى غري املضّمنة 

    2012 نوفمبر 22 بتاريخ المنافسة مجلس عن صادرال 122453 الرّأي عدد -7
لس إبداء الرأي حول منح طلب السّيد وزير الّتجارة والّصناع ات التقليديّة من ا

من قانون املنافسة واألسعار لعقد استغالل حتت العالمة  6إعفاء وفق أحكام الفصل 
يف جمال األكالت " le Master Franchise" وفق آلية املستغل الرئيسيQUIK األصلّية

املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  )جديد( 9السريعة وذلك طبقا ألحكام الفصل 
  .املتعّلق املنافسة واألسعار 1991جويلية  29

لس أّن التطّور الذي شهدته عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية، ساهم          وبّني ا
الفرناشيز   يف خلق آليات متعددة وخمتلفة ملنح حق استغالل عالمة جتارية وأّن  آلية منح

دف تطوير تشكل وفق طريقة االمتي از الرئيسي إحدى أهّم هذه اآلليات املستعملة 
استغالل عالمات جتارية ذات صيت عاملي بأسواق وطنية متعّددة، وأّن خصوصّية هذه اآللية 
ا جتعل من املنتفع الرئيسي حبق استغالل العالمة التجارية ماحنا هلا يف مرحلة  تتجلى يف كو

فع الرئيسي باستغالل العالمة التجارية لعقود استغالل مع ثانية  من خالل إبرامه بوصفه املنت
  .ناشطني جدد
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لس إبدائها يف خصوص هذا املشروع نسوق ما يلي   :و من أهّم املالحظات اليت توىل ا

أّن التزّود احلصري يف عقد اإلستغالل الراهن ميّكن من تطوير شبكة املزّود مبا من شأنه أن -
رة توزيع كما يضمن للمستهلك من جهة ثانية إمكانّية توفر ينعكس إجيابا على قطاع جتا

منتوجات  متمّيزة من حيث اجلودة اعتبارا  وأن املزود يسعى دائما للحفاظ على مسعة عالمته 
  .التجارية من خالل توفري منتوجات ذات جودة عالية

ستغالل حتت وبالتايل ونظرا جلملة اإلجيابيات اليت يوفرها التزود احلصري يف عقود اال  
التسمية األصلّية سواء لقطاع جتارة التوزيع أو للمستهلك، فإّن هذا البند ميكن أن يكون 

اآلثار المحتملة من قانون املنافسة واألسعار خاّصة وأّن  6موضوع إعفاء على معىن الفصل 
ملغازة باعتبار أن هذا الشرط حمدود يف الزمن ويهم فقط تزويد ا لهذا التضييق تعتبر محدودة

  .اليت سيتم بعثها بالسوق الوطنّية" QUIK"األوىل احلاملة لعالمة 
أّن شرط التوزيع احلصري يكفل ملستغّل العالمة إمكانية استغالل التسمية األصلية بصفة  -

  .فردية على مستوى جغرايف حمّدد وهو ما ميّكنه من  احلصول على ميزة تنافسّية 

هلك توفر منظومة خدمات عالية اجلودة ومعرفة دقيقة كما يكفل التوزيع احلصري للمست    
موع اخلربات واملعارف اليت عمل صاحب العالمة على  خبصوصيات املنتوج ويعود ذلك 
نقلها للمرخص له باعتبار أّن متثيل العالمات بشكل حصري يتطلب دراية تقنية وجتارية هاّمة 

  .خبصوصيات املنتوج 
تصادية اليت يكفلها التوزيع احلصري ملنظومة التوزيع وللمستهلك وتبعا جلملة الفوائد اإلق   

أيضا، فإّن هذا البند ميكن أن يكون حمل إعفاء خاّصة وأّن الفصل الثالث من العقد نّص 
مغازة سادسة بالرتاب الوطين " بالفرانشيز"على أنّه انطالقا من متكن إحداث املنتفع الرئيسي 

  .مع ناشطني آخرين" لفرانشيزبا"فإنّه ميكن له إبرام عقود 
أّن العالمة التجارية تعّد حجر الزواية يف عقود التسمية األصلّية وبالتايل فإّن تطّور نشاط   -

صاحب التسمية األصلّية مرتبط باألساس حبماية عالمته وتسميته التجارية من كّل األضرار 
ألمر الذي يستدعي احلماية اليت ميكن أن تلحقها عند استغالهلا من قبل املرخص له وهو ا

من مشروع االتفاق واملتمثلة يف إلزام املستغل بعدم ممارسة أي نشاط  14الواردة بالفصل 
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مماثل لنشاط صاحب العالمة أو امتالك أسهم وممارسة أي نشاط يف مؤسسات يكون 
ملا أّن وبالتايل فإّن شرط عدم املنافسة يكون جائزا طا. نشاطها مماثال للنشاط موضوع العقد

ذا الفصل  الباعث  ملزم حبماية التسمية التجارية، إال أنّه يقرتح تعديل املّدة املنصوص عليها 
اية العقد أو من تاريخ فسخه وذلك باحلّط منها إىل سنة  واملتمثلة يف مثانية عشر شهرا من 

   .ة بالنشاطباعتبارها مّدة  معقولة ال ميكن أن تعيق دخول ناشطني جدد إىل السوق املعنيّ 
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ابداء رأي مبقتضى عرض الوزير املكلف بالتجارة على جملس املنافسة ملفات تتعلق ب
يف  الستغالل عالمات اجنبية منح اعفاء عاممن قانون املنافسة واألسعار يف  9الفصل 
طلب عروض دويل قامت بإجرائه الّشركة لس حول إضافة إىل طلب رأي ا اتقطاعبعض ال

الّتونسّية للكهرباء والغاز، واّلذي شهد حتّفظ واعرتاض املشاركني يف الّصفقة إثر تغيري شركة 
  .عارضة لتسميتها االجتماعّية بعد تقدمي عرضها املايل

 طلب االعفـاء العام الستغالل عالمات اجنبية  -  أ
لس مبقتضى الفصل جارة حول مطالب الوزير املكلف بالت تتعلق من قانون  9ابداء رأي ا

اخلدمات  اتقطاعب الستغالل عالمات اجنبية منح اعفاء عاماملنافسة واألسعار يف 
 :اخلدمات العقاريّة واألكالت السريعة وتقدمي املشروبات الساخنة و  اإلشهاريّة

   2012ري  فيف 9 بتاريخ المنافسة مجلس عن صادرال 112429 الرّأي عدد  -1
لس    إبداء الرأي حول الرتخيص طلب السّيد وزير الّتجارة والّصناعات التقليديّة من ا

يف حق استعمال العالمات األجنبية ضمن عقود االستغالل حتت التسمية األصلية يف قطاع 
  . األكالت السريعة

لس       ابع العصري متثل يف إن حتديد ما إذا كانت سوق األكلة السريعة ذات الط وبّني ا
ا سوقا مستقّلة عن بقّية أسواق األكالت التجارية األخرى هو يف احلقيقة أمر حاسم  حّد ذا
يف تقييم املشهد التنافسي لقطاع األكالت التجارية السريعة، وأنّه هلذا الغرض مت االعتماد 

ا بيان مدى مرجعّية هذ ةعلى  مجلة من املعايري االقتصادي وتتمثل هذه  ه السوقاليت من شأ
  .املعايري خاّصة يف السعر ومسالك التوزيع والطلب وطبيعة اخلدمة

لس على أنّه     متطّور يف السوق الوطنية " فرانشيز"بالرغم من غياب نظام  وقد أكد ا
لألكالت السريعة ذات الطابع العصري إال أّن ذلك ال ينفي وجود حمالت جتارية عصرية 

ارية متعّددة وخمتّصة يف جتهيز األكالت السريعة، وأّن أغلب هذه احملالت حاملة لعالمات جت
وتشكل احملالت . تتواجد باملناطق العمرانية وباملساحات التجارية الكربى وباملركبات التجارية
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التجارية احلاملة لعالمات جتارية أهّم مكون لسوق األكالت السريعة سواء كان ذلك من 
نسبة التشغيل مع العلم وأّن مقّومات النجاح واالنتشار لبعض حيث العدد أو من حيث 

متّوفر يف العديد من احملالت التجارية " الفرانشيز"العالمات التجارية الوطنية يف إطار نظام 
الناشطة بالّسوق الوطنية  وأّن هذا الصنف من احملالت يشكو حاليا من غياب معطيات 

  .اجلغرايف دقيقة حول عدد الناشطني به وتوزيعهم
لس أّن الطلب على منتوج األكالت السريعة      يتم تلبيته بنسبة هاّمة من كما أضاف ا

  .المحالت التجارية غير المنضوية تحت نظام عقود استغالل تحت التسمية األصلية
لس إىل أّن فقه قضاء جملس املنافسة  استقر على اعتبار أن عقد االستغالل      كما أشار ا

تسمية األصلية ال يعدو أن يكون اتفاقا عموديا لشراء أو بيع منتوجات أو إسداء حتت ال
خدمات يربم بني شركات غري متنافسة، غري أّن هذا االتفاق ميكن أن يكون موضوعه أو أثره 
خمّال باملنافسة مىت احتوى على بنود تتعّلق مثال بواجب التزّود احلصري من صاحب العالمة، 

وتبعا لذلك فإّن هذا العقد ... لبيع، أو حبق االستغالل الرتايب احلصريأو بتحديد سعر ا
  .من قانون املنافسة واألسعار  )جديد(يشّكل اتفاقا خمالفا للفصل اخلامس 

لس على أّن اإلقرار بأّن عقود االستغالل حتت التسمية األصلية تعّد من بني      كما أكد ا
ملنافسة ال يعين إقصائها آليا وبشكل مطلق كتقنية من االتفاقات العموديّة اليت حتّد من ا

تقنيات التوزيع يف السوق، حيث أّن جّل التشاريع وفقه القضاء املقارن تقر بقبول هذا النوع 
من االتفاقات وتعتمد يف ذلك على تقنية املوازنة  بني املّس من املنافسة من جهة، وبني 

  .ة أخرىاملنجرة عنها، من جه ةالفوائد االقتصادي
من قانون املنافسة  )جديد( 6أّما يف خصوص التشريع التونسي، فاملالحظ أّن الفصل   

ذه املعايري من خالل تنصيصه على أنّه ال تعترب خملة حبرية املنافسة :"واألسعار أخذ 
ا ضرورية لضمان تقدم تقين أو اقتصادي أو  ّ ا أ االتفاقات أو املمارسات اليت يثبت أصحا

ا    ". تدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدهاأ
  .وختضع هذه املمارسات إىل ترخيص الوزير املكلف بالّتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة

لس أنّه    جويلية  28صدر عن وزير التجارة والصناعات التقليدية قرار بتاريخ  وبّني ا
األصلية ترخيصا آليا على معىن يتعّلق مبنح بعض عقود االستغالل حتت التسمية  2010
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املتعلق باملنافسة  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  6الفصل 
متنح عقود االستغالل حتت التسمية األصلية : " واألسعار نّص ضمن  فصله األول على أنّه 

ذا القرار   لالتفاقات  نع العامالمترخيصا آليا من يف القطاعات الواردة باجلدول امللحق 
  ."من نفس القانون 5أو الممارسات المنصوص عليها بالفصل 

وأنّه مبقتضى هذا القرار ّمت منح ترخيص آيل للعالمات الوطنية يف مجيع القطاعات   
  :وللعالمات األجنبية يف القطاعات آتية الذكر

  القطاعات  
  العطورات، مواد التجميل والصحة اجلسدية  قطاع التوزيع

  املالبس اجلاهزة، األحذية، املنتوجات اجللدية
  األحذية واملنتوجات الرياضية

منتوجات احلمية، الساعات، اهلدايا، النظارات، التجهيزات 
  الكهرومنزلية، األثاث

  نباتات التزويق الداخلي والورود
  مواد حديدية أفصال صحية
  جتهيزات إلكرتونية وإعالمية

  درسيةأدوات مكتبية وم  

  املعدات والتجهيزات ملختلف القطاعات  

  
  القطاع السياحي

  كراء السيارات
  فضاءات الرتفيه
  استغالل النزل

  التكوين املهين  قطاع التكوين

قطاعات اقتصادية 
  أخرى

  خدمات اإلصالح السريع العطب
  قاعات احلالقة والتجميل والعناية اجلسدية

  خدمات اإلصالح والصيانة
  مات الرعاية للمساعدة على اإلقالع عن التدخنيخد

  خدمات العالج بالنزل
  خدمات العالج مبياه البحر
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لس أّن اإلطار القانوين الراهن أصبح يفّرق منذ صدور قرار وزير التجارة     كما استخلص ا
العالمة  معيار طبيعةاملشار إليه أعاله بني عقود االستغالل حتت التسمية األصلية باعتماد 

، فإذا كانت العالمة التجارية وطنّية فإن عقود االستغالل )عالمة وطنية أو أجنبّية(التجارية 
حتت التسمية األصلية  اليت يتمحور موضوعها حول عالمة جتارية وطنية حتضى برتخيص آيل 

من قانون املنافسة واألسعار وذلك مهما كانت نوعية  5من املنع املنصوص عليه بالفصل 
القطاع موضوع هذا العقد، أّما إذا كانت العالمة التجارية عالمة أجنبية فإّن الرتخيص اآليل 
م القطاعات املشار إليها باجلدول أعاله وفيما عدا ذلك فإّن بقية  ال مينح إال للعقود اليت 

م قطاعات غري منصوص عليها بالقرار املشار  إليه العقود املتعّلقة بعالمات أجنبّية واليت 
  .من قانون املنافسة واألسعار  6و 5أعاله ختضع إىل أحكام الفصلني 

لس أن يقع تنقيح القرار الّصادر عن وزير التجارة   لذا وبناء على ما سبق بيانه يرى ا
املتعّلق مبنح عقود االستغالل حتت التسمية  2010جويلية  28والصناعات التقليدية املؤرخ يف 

 29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  6ا على معىن الفصل األصلّية ترخيصا آلي
املتعّلق باملنافسة واألسعار بإدراج قطاع األكالت السريعة ضمن القطاعات  1991جويلية 

ذا اإلعفاء إىل جانب القطاعات األخرى اليت قد تساهم يف دفع االستثمار وذات  املشمولة 
ار قطاع املشروبات الساخنة أو قطاع اخلدمات اإلشهاريّة أو الطاقة التشغيلّية اهلامة على غر 

قطاع اخلدمات العقارية مع وضع ضوابط تتعّلق باستعمال املدخالت الوطنّية عند االقتضاء، 
على أن حتتفظ الوزارة املكّلفة بالتجارة حبّق إجراء رقابة بعديّة تتوىل من خالهلا متابعة 

  .قطاعات املضافةاملستجدات صلب كل قطاع من هذه ال

 2012فيفري   9 المنافسة بتاريخ مجلس عن صادرال 112430الرّأي عدد  - 2

لس  2011أكتوبر  27بتاريخ التقليديّة  ناعاتوالصّ جارة وزير التّ طلب السّيد  من ا
إبداء الّرأي حول الرتخيص يف حّق إستعمال العالمات األجنبّية ضمن عقود االستغالل حتت 

  .ة يف قطاع املشروبات الّساخنةالتسمية األصليّ 
لس يف إطار دراسة الّسوق أّن قطاع املشروبات الساخنة التقليدي يقصد به  وبّني ا
قطاع املشروبات الساخنة املقّدمة يف حمّالت ال حتمل عالمات أجنبّية تنشط يف إطار عقود 

ا تقّدم يف حمّالت متعّددة أمهّ  ّ املقاهي من الصنف  هااالستغالل حتت التسمية األصلّية وأ
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املقاهي املتواجدة بالنزل واملقاهي األّول اليت تضّم املقاهي وقاعات الشاي واملشارب و 
وأنّه من أهّم املشروبات الساخنة  املتواجدة باملطارات واملقاهي املتواجدة باملساحات الكربى

  . القهوة والشاي
لس أّن استهالك املشروبات الساخنة خار  ج البيت أصبح يشّكل كما الحظ ا

  .عادة ال غىن عنها وهي يف تنام مستمر وفقا لتطّور منط احلياة
ألّول  ّمت تنظيمها وذّكر جملس املنافسة أّن العقود حتت التسمية األصلّية يف تونس

واملتعّلق  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69مرّة يف تونس مبقتضى القانون عدد 
  .منه عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية 14والذي عّرف الفصل بتنظيم جتارة الّتوزيع 

لس كذلك ضمن دراسة الّسوق إستنادا إىل دراسة أحد علماء االقتصاد أّن  وبّني ا
االستثمار يف جمال تقدمي مشروب القهوة أصبح إحدى الصناعات العاملية الكربى اليت تقوم 

فمثال أصبحنا جند فروعا . الت تنتشر يف العاملا شركات عاملية كربى على شكل سلسلة حم
  .يف املساحات التجارية والفنادق" ستاربوكس"للعالمات املشهورة مثل 

وأنّه على عكس أشكاله الكالسيكّية أصبح تناول مشروب القهوة حيمل عالمة 
جتارية أو مسّجال باسم شركة متخّصصة يف هذه الصناعة كما تطّورت هذه الصناعة بصورة 
جذرية وأصبح هلا تكنولوجيا خاّصة ومراكز حبوث وتطوير وإسرتاتيجيات تسويقّية خاّصة 

ا   .تعتمد على دراسة علمّية ملختلف أذواق املستهلكني والشرائح العمرية ورغبا
لس أّن األسعار املتعّلقة باملشروبات الساخنة تكتسي أمهّية حيث أّنه  كما إعترب ا

ا يف إطار العالمة تتنّزل يف إطار بالرغم من أّن القهوة مث ّ ال ليست من املواد األساسية إّال أ
، فالعالمة تفرض أجود أنواع القهوة un marché haut de gammeسوق من النوع الرفيع 

  .أو الشاي مع خدمات ذات جودة عالية
لس إىل أهم العالمات األجنبّية املستغّلة يف إطار عقود التسمية  كما تطّرق ا

ألصلّية بقطاع املشروبات الساخنة باألسواق املقارنة اليت تضاهي اإلقتصاد التونسي، على ا
غرار املغرب مثال، نظرا لغياب مثل هذه العالمات بالسوق التونسّية وفقا للمعطيات املستقاة 

  . من غرفة التجارة والصناعة لتونس
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لس عند التعّرض ملسألة  املستثمرين الوطنّيني  الرتخيص يف حق إستعمالوتطّرق ا
عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلّية بالنسبة لقطاع للعالمات األجنبّية يف إطار 

 التحليل اإلقتصادي إىل اإلنعكاسات اإلقتصادية اإلحيابّيةمن خالل " املشروبات الساخنة"
  ". املشروبات الساخنة"لعقود اإلستغالل حتت التسمية األصلّية بالّنسبة لقطاع 

والحظ أّن طلب اإلستشارة إقتصر على قطاع املشروبات الساخنة يف إطار 
ال تربز أّن هذه  العالمات األجنبّية يف حني أّن دراسة مدّققة للعالمات األجنبّية يف هذا ا
العالمات تقّدم بصفة متوازية املشروبات الساخنة وبصفة خاّصة القهوة وكذلك األكالت 

 Coffee»أو كويف شوب  « café Bistro»ا وهو كفي بيسرتواخلفيفة وهلا مصطلح خاص 

shop»   يف أغلب احلاالت.  
لس أّن السوق احمللية تفتقر للعالمات األجنبية يف قطاع املشروبات الساخنة  وبّني ا
مثلما أّكدته غرفة التجارة والصناعة لتونس وأعتربه معطى هام يدعم التوّجه حنو تنويع العرض 

طاع حبيث يتوّفر إضافة إىل القطاع التقليدي للمشروبات الساخنة حمالت حتمل يف هذا الق
  .عالمات أجنبّية

لس أهم اإلنعكاسات اإلقتصاديّة لعقود اإلستغالل حتت التسمية  املنتظرة وقّدم ا
تدعيم حظوظ املؤّسسات واملتمثّلة خاّصة يف " املشروبات الساخنة"األصلّية بالّنسبة لقطاع 

ّية يف حتقيق أقصى حدود اإلستفادة املمكنة من اخلربات اليت تتوّفر لكربى الّشركات الّتونس
العاملّية يف جمال الّتسويق واإلبتكار يف قطاع املشروبات الساخنة ومتكني املؤّسسات الصغرى 
واملتوّسطة من اإلخنراط بأكثر فعالّية يف هذا النشاط بإدخال أساليب تسويق متطّورة وتطوير 

  .املنتوجات واخلدمات من ناحية أخرى وهو ما يرجع بالفائدة على املستهلك جودة
لس اإلنعكاس اإلجيايب هلذا الصنف من العقود على قطاعات أخرى  كما الحظ ا

وتوفري أكثر إختيار أمام عرب تثمني املدخالت احمللّية وإستعماهلا مثل الكرتون والبالستيك 
فرص أكرب لإلختيار بوجود عالمات أجنبّية تقّدم  املستهلك التونسي عرب متكينه من

  .  مشروبات ساخنة يف حمّالت تتمّيز خبدمات راقية إضافة لنسيج املقاهي التقليدي
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لس إىل مدى إمكانّية تواجد إنعكاسات سلبية لعقود اإلستغالل  كما تعّرض ا
منط سلوكي ة تركيز من ناحي" املشروبات الساخنة"حتت التسمية األصلّية بالّنسبة لقطاع 

  .وغذائي سليب
لس مدى إمكانية اإلخالل بالنسيج التقليدي للمقاهي وقاعات  كما بّني ا
الشاي معتمدا يف ذلك على حتليل موضوعي لكال السوقني على معايري العرض والطلب 

  .وخلص إىل خصوصّية كل سوق وجذب كّل منها لنوعّية خاّصة من احلرفاء
لس حتل ّن عقد اإلستغالل يال قانونّيا هلذا الصنف من العقود مذّكرا بأّمث قّدم ا

حتت ترخيص صاحب العالمة أو اإلسم التجاري األصلي يف خمتلف القطاعات مبا فيها 
قطاع املشروبات الساخنة ال يعدو أن يكون إّتفاقا عموديّا لشراء أو بيع منتوجات وإسداء 

ّن هذا اإلّتفاق ميكن أن يكون موضوعه أو أثره خدمات يربم بني شركات غري متنافسة، غري أ
خمّال باملنافسة مىت إحتوى على بنود تتعّلق مثال بواجب التزّود احلصري من صاحب العالمة، 

  .أو بتحديد سعر إعادة البيع، أو حبّق اإلستغالل الرتايب احلصري
لس تبعا لذلك بأّن هذا العقد يشّكل إتّفاقا خمالفا للفصل   اخلامس وأّكد ا

  .من قانون املنافسة واألسعار )جديد(
والحظ يف املقابل أنّه من ممّيزات عقد اإلستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة أو 
اإلسم التجاري األصلي أنه يشّكل إّتفاقا عموديّا بني شركات أو أطراف غري متنافسة  

را للّتعاون بني طريف يهدف إىل تنمية النجاعة اإلقتصاديّة داخل حلقة إنتاج أو توزيع نظ
املستغل وصاحب العالمة ممّا يؤّدي إىل حتقيق نتائج إقتصاديّة وتقّدم تقين هام كاحلّد : العقد

من الكلفة وتنمية اإلستثمارات واملبيعات وحتقيق نتائج عادلة للمستعملني وهو ما حييل إىل 
  . من قانون املنافسة واألسعار 6اإلستثناء الوارد بالفصل 

لس باإلطار التشريعي والرتتييب فيما يتعّلق بعقود اإلستغالل حتت ّمث ذكّ  ر ا
من قانون املنافسة واألسعار والذي ينّص على حالة  6التسمية الذي يتمّيز بوجود الفصل 

ا  ّيأت  بشكل إنفراديّ املمارسات واإلّتفاقات اليت يطلب أصحا الّرتخيص فيها مىت 
املكّلف بالّتجارة املشار إليه ضمن ذلك الفصل ال ميكن أن  وأّن ترخيص الوزير. شروط ذلك
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يأخذ إّال شكل املقّرر الفردّي مبا أنّه يصدر بناء على طلب صادر عن أطراف معلومة يف 
  .زمن إّختاذه وخبصوص إّتفاقات معّينة

املؤرّخ  2010لسنة  1501وأشار إىل أّن املنظومة الرتتيبّية تتمّيز بوجود األمر عدد 
واملتعّلق بضبط الّشروط الدنيا الواجب توّفرها يف عقد اإلستغالل حتت  2010جوان  21يف 

التسمية األصلّية واملعطيات الدنيا املضّمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد والقرار الصادر عن وزير 
املتعّلق مبنح بعض عقود اإلستغالل  2010جويلية  28التجارة والصناعات التقليدية املؤرّخ يف 

 1991لسنة  64من القانون عدد  6حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل 
 . املتعّلق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29املؤرّخ يف 

لس تنقيح القرار الصادر عن وزير الّتجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف  وإقرتح ا
اإلستغالل حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا املتعّلق مبنح بعض عقود  2010جويلية  28

املتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  6على معىن الفصل 
ذا اإلعفاء إىل  المشروبات الساخنةباملنافسة واألسعار بإدراج  ضمن القطاعات املشمولة 

ار وذات الطاقة التشغيلّية اهلاّمة جانب القطاعات األخرى اليت قد تساهم يف دفع اإلستثم
على غرار قطاع األكالت السريعة أو قطاع اخلدمات اإلشهاريّة أو قطاع اخلدمات العقارّية 

  .مع وضع ضوابط تتعّلق بإستعمال املدخالت الوطنّية عند اإلقتضاء
ة كما أّكد على أّنّ◌ الوزارة املكّلفة بالتجارة جيب أن حتتفظ حبّق إجراء رقابة بعديّ 

 .تتوّىل من خالهلا متابعة املستجدات صلب كّل قطاع من هذه القطاعات املضافة

 2012 فيفري 9الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ    112431الرأي عدد    - 3

لس يف هذا الرأي مبلّف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ   تعّهد ا
 العالمات استعمال حق يف بالّرتخيص يتعّلق ماحول ه طلب رأيتضّمن  2011 أكتوبر 27

وذلك  اإلشهاريّة اخلدمات قطاع يف األصلّية التسمية حتت االستغالل عقود ضمن األجنبّية
   .من قانون املنافسة 9الفصل وفقا ملقتضيات 

 االستثمار دفعالّسعي إلجياد آلّيات جديدة لوتندرج هذه العملّية يف إطار 
عديد الطّلبات املهنّية، وهو ما دفع باإلدارة إىل دراسة التوّجه حنو واالستجابة ل والّتشغيل

الّرتخيص يف حّق استعمال املستثمرين الوطنّيني للعالمات األجنبّية يف إطار عقود االستغالل 
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حتت التسمية األصلّية بالّنسبة لقطاع اخلدمات اإلشهاريّة، وذلك بالنظر لإلجيابّيات النامجة 
  .عن هذه العملّية

لس يف حتديد مجلة من املفاهيم  وبعد تقدميه لإلطار القانوين املنظم للقطاع خاض ا
وحتديد أطرافها الرئيسية واملتمثلة  األصلّية الّتسمية حتت ستغاللاال عقوداألساسية على غرار 

لس . األصلّية الّتسمية حتت مستغلّ و  التجاريّة العالمة أو التسمية مالكيف  كما توىل ا
ديد أهّم مميزات هذه العقود من حيث الشروط املتعّلقة باحلقوق والواجبات املضّمنة حت

ببنودها، ويف هذا األطار بّني موقفه من البنود املنافية حلرية املنافسة على ضوء أحكام الفصل 
ا من بنود على عقودهذه ال حتتوي ما عادةمن قانون املنافسة واألسعار وأوضح أنّه  6  شأ

 أنّ  يتّضح األصلّية العالمة حتت االستغالل عقود نظام يف التمّعنب هأنّ  غري املنافسة من احلدّ 
 ملك على تسمية أو عالمة استغالل يف حصريّة بصفة السماح على مبنّية العقود هذه

 أو العالمة ذه مرتبطة خاّصة فنّية ومهارات الفكريّة امللكّية قانون وفق العالمة صاحب
 املستغل طرف من للعالمة احلصري االستغالل لضمان ضروريّة بذلك تعترب يوه ،التسمية

 محائّية بنود وضع يتيح املنافسة قانون فإنّ  ذال ،العشوائي واالستعمال التقليد من وحلمايتها
 حتت االستغالل عقود ضمن األصلّية للعالمات احلصري ولالستعمال الفكريّة امللكّية حلق

 ختلّ  وال الّسوق يف املنافسة منع إىل ترمي ال منها الغاية أنّ  تبّني  كلما األصلّية التسمية
ا   .العامّ  بتواز

لس أّن هذا األخري أصبح من  الّظواهر ويف إطار دراسته لقطاع اإلشهار التجاري، بّني ا
املمّيزة للمجتمعات االستهالكّية العصريّة عالوة على كونه أحد القطاعات االقتصاديّة 

دف إىل شّد انتباه املتلّقي وبغّض الّنظر عن كونه يعّد احد وسائل اإل احليويّة، ّتصال اليت 
يهدف كذلك إىل تعميم القيم اإلجيابّية يف وحّثه على انتهاج سلوك معّني فإّن اإلشهار 

تمع ويساهم يف احلّد من الّظواهر السلبّية كأن حيّث على مكافحة اإلدمان أو احملافظة  ا
  ...أو يذّكر بقواعد الّسالمة املروريّة على البيئة

لس إىل أهم التطّورات واملراحل القانونية اليت عرفها هذا النشاط وخاّصة  وتعّرض ا
تلك املتعّلقة بالنظام القانوين املنطبق عليه والذي إّتسم بنوع من التذبذب، فبعد أن كانت 

 1971لسنة  22 عدد لقانوناممارسة هذا النشاط تستوجب اخلضوع لنظام الرتخيص وفق 
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 10املؤرّخ يف  2001لسنة  66القانون عدد صبحت مبقتضى أ، 1971ماي  25املؤرخ يف 
واملتعّلق حبذف الّرتاخيص اإلداريّة املسندة من قبل مصاحل وزارة الّتجارة، ختضع  2001جويلية 

ن جديد إىل نظام الّرتاجع عن ذلك التوّجه والعودة م، إّال أنّه وقع لنظام كرّاس الّشروط
واملتعّلق  1971ماي  25املؤرّخ يف  1971لسنة  22عدد  القانونالّرتخيص مبقتضى تنقيح 

فيفري  22املؤرّخ يف  2010لسنة  13بتنظيم مهنة عون اإلشهار الّتجاري بالقانون عدد 
ختضع ممارسة مهنة عون اإلشهار الّتجاري لرتخيص الوزير "واّلذي نّص على أنّه   2010

 7املؤرّخ يف  2011لسنة  2913، وعلى ذلك األساس صدر األمر عدد "كّلف بالّتجارةامل
واملتعّلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب الّرتاخيص ملمارسة مهنة عون  2011أكتوبر 

واملالحظ يف هذا اإلطار أّن تراجع اإلدارة عن نظام كرّاس الشروط . اإلشهار الّتجاري
ا لنظام الرتاخيص   كان هدفه باألساس يف ذلك احلني محاية السوق التونسّية من هيمنة وعود

  .الشركات األجنبّية اليت تستقطب كبار املعلنني نظرا لصيتها ومسعتها العاملّية
لس أنّ  اإلشهار يعّد يف الوقت الرّاهن عامال رئيسّيا يف تنافسّية املؤّسسة،  وأفاد ا

كيد على وجود عالقة وثيقة بني مستوى حيث ذهبت الدراسات يف القطاع إىل الّتأ
االستثمارات اإلشهاريّة يف اقتصاد معّني وبني تطّور درجة املنافسة بني املؤّسسات الناشطة يف 
ذلك االقتصاد، وهو ما جيعل من حجم االستثمارات اإلشهاريّة مقارنة بالناتج القومي اخلام 

ذا الصدد فإّن إمجاّيل االستثمارات يف ميدان ويف ه. معيارا وفّيا ملستوى املنافسة يف بلد معّني 
بنسبة تطّور بلغت (مليون دينار  133,6كان يف حدود   2009اإلشهار يف تونس خالل سنة 

   .من الّناتج احملّلي اإلمجايل %0.25وهو ما ميّثل نسبة ) 2008مقارنة بسنة   4,9%
لس إىل   التقليدية ناعاتوالص التجارة وزير عن الّصادر القرار تنقيحوخلص ا

 األصلّية التسمية حتت االستغالل عقود بعض مبنح املتعلق 2010 جويلية 28 يف املؤرخ
 جويلية 29 يف املؤرّخ 1991 لسنة 64 عدد القانون من 6 الفصل معىن على آلّيا ترخيصا
ذ واألسعار باملنافسة املتعلق 1991 ا بإدراج اخلدمات اإلشهاريّة ضمن القطاعات املشمولة 

 الطاقة وذات االستثمار دفع يف تساهم قد اليت اإلعفاء إىل جانب القطاعات األخرى
قطاع  وأ الّساخنة املشروباتقطاع  وأ الّسريعة األكالت على غرار قطاع ةاهلامّ  التشغيلّية
عند االقتضاء، على  الوطنّية املدخالت باستعمال تتعّلق ضوابط وضع مع العقارّية اخلدمات
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لوزارة املكّلفة بالتجارة حبّق إجراء رقابة بعدّية تتوىل من خالهلا متابعة املستجدات أن حتتفظ ا
  .صلب كل قطاع من هذه القطاعات املضافة

  2012فيفري   9الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ    112432الرّأي عدد   - 4

لس هذا الرأي خبصوص ة الّرتخيص يف حق استعمال العالمات األجنبيّ  لقد أبدى ا
وتتنوّع اخلدمات . ضمن عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية يف قطاع اخلدمات العقاريّة

ا كل من الوكيل العقاري والنقيب  العقاريّة وتتفرّع إىل خدمات وساطة وتصّرف عقاري يقوم 
ولقد شرعت عديد العالمات العاملية الكربى يف جمال اخلدمات العقاريّة، . العقاري احملرتف

يف التفكري يف التواجد يف الّسوق  ،2009نذ صدور القانون املنّظم لتجارة التوزيع سنة م
الّتونسية عن طريق عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية وممّا يالحظ أّن هذه الّشركات 

  .تتوّىل أساسا القيام خبدمات الوساطة والتصّرف العقاري وهي يف معظمها عالمات فرنسّية
ل العالمات األجنبية للّسوق الوطنّية للخدمات العقاريّة فرصة للباعثني ويعترب دخو 

م يف ظل الركود الذي تشهده البيوعات العقارّية نتيجة الرتفاع  العقاريني لتسويق عقارا
األسعار وضعف املقدرة الّشرائّية للمواطن الّتونسي نظرا لتمّتع هذه الشركات بقاعدة حرفاء 

  .اء العاملهاّمة عرب خمتلف أحن
ال بالّرغم من صدور قرار وزير التجارة  ويالحظ غياب الشبكات الوطنّية يف هذا ا

املتعلق مبنح بعض عقود االستغالل حتت  2010جويلية  28والصناعات التقليدية املؤرّخ يف 
املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  6الّتسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل

املتعلق باملنافسة واألسعار الذي يعفي العالمات الوطنّية من الرتخيص  1991جويلية  29
  . املسّبق

لس يف هذا الصدد أن يقع تنقيح القرار الّصادر عن وزير التجارة  واقرتح ا
املتعلق مبنح بعض عقود االستغالل حتت  2010جويلية  28والصناعات التقليدية املؤرخ يف 

املؤرّخ  1991لسنة  64من القانون عدد  6ّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل التسمية األصل
املتعلق باملنافسة واألسعار بإدراج اخلدمات العقاريّة ضمن القطاعات  1991جويلية  29يف 

ذا اإلعفاء إىل جانب بعض القطاعات األخرى على غرار قطاع األكالت الّسريعة  املشمولة 
اخنة أو قطاع اخلدمات اإلشهارية مع وضع ضوابط تتعّلق باستعمال أو قطاع املشروبات السّ 
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املدخالت الوطنّية عند االقتضاء، على أن حتتفظ الوزارة املكّلفة بالّتجارة حبق إجراء رقابة 
  .بعديّة تتوّىل من خالهلا متابعة املستجّدات صلب كّل قطاع من هذه القطاعات املضافة

 :ميةطلب رأي المجلس حول صفقة عمو   -  ب

  2012 أفريل  5الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ    112438الرّأي عدد  

ّم املنافسة ختّص طلب عروض دويل قامت بإجرائه الّشركة  لس مبسألة  تعّلق رأي ا
الّتونسّية للكهرباء والغاز، واّلذي شهد حتّفظ واعرتاض املشاركني يف الّصفقة إثر تغيري شركة 

  .اعّية بعد تقدمي عرضها املايلعارضة لتسميتها االجتم
وعلى إثر عرض الّشركة الّتونسّية للكهرباء والغاز لتقرير الفرز املايل للعروض على أنظار 
الّلجنة العليا للّصفقات، طلبت هذه األخرية االستئناس برأي حمايد، ويف هذا اإلطار متّت 

  .إحالة املسألة على جملس املنافسة إلبداء الّرأي خبصوصها
لس يف رأيه أنّه يتعّذر عليه إبداء الرّأي خبصوص موضوع االستشارة وإن كان له وأ ّكد ا

عالقة باملنافسة باعتبار أّن املسألة تتعّلق بصّحة إجراءات إسناد صفقة عمومّية فضال على 
لس يتخّلى عن إبداء الّرأي كّلما تبّني له أّن موضوع االستشارة قد يكون حمّل نزاع  أّن ا

  .ائيقض
 



2012الكتاب األول   
 

142 
 

مجلس 
 المنافسة

 
 

لس حول نزاع    قامت اهليئة الوطنّية لالّتصاالت باعتبارها هيئة تعديلّية بطلب رأي ا
من القانون عدد ) جديد( 9مرفوع أمامها من حيث املنافسة، وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 

ق باملنافسة واألسعار الذي ينص على أنه واملتعلّ  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64
لس حول املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة  وقد صدر عن  ميكن للهيئات التعديلية إستشارة ا

لس يف هذا اإلطار الرأي اآليت بيانه    :ا

  2012 سبتمبر 27 صادر عن مجلس المنافسة بتاريخال 122444 الرّأي عدد

لس  إبداء اهليئة الوطنية لالتصطلبت  رأيه الفين حول املسائل اليت يثريها النزاع االت من ا
واملتعّلق بالعرض التجاري املروج حتت التسمية التجارية  املرفوع أمامها من حيث املنافسة

«Promo ADSL Tunet »،  لسنة  64من القانون عدد  )جديد( 9طبقا للفصل وذلك
من األمر  12وأحكام الفصل  باملنافسة واألسعار واملتعّلق 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991
لسنة  831واملتعّلق بإمتام األمر عدد  2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3025عدد 
املتعّلق بالشروط العامة للربط البيين وطريقة حتديد  2001أفريل  14املؤرخ يف  2001

  .التعريفات
لس إّن حتديد جمال اختصاص        جملس املنافسة يف النزاع الراهن يقتضي التطرق إىل  وبّني ا

  :مجلة من العناصر اآلتية الذكر
التثبت من صدور قرار من قبل الهيئة الوطنّية لالتصاالت في خصوص العرض : أّوال*

  :« Promo ADSL Tunet»التجاري 
ارات تتخذ اهليئة الوطنية لالتصاالت يف جمال تنظيم قطاع االتصاالت مجلة من القر   

من األمر  )أ(3التعديلية من ذلك تلك املتعّلقة بالعروض التجارية تطبيقا ألحكام الفصل 
املتعّلق بالشروط العامة إلقامة واستغالل الشبكات العمومية  2008لسنة  3026عدد 

  .لالتصاالت وشبكات النفاذ
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إلدارية اليت  ال جيوز وتتخذ القرارات الصادرة عن اهليئة الوطنية لالتصاالت صبغة القرارات ا  
  .الطعن فيها إال بتجاوز السلطة أمام احملكمة اإلدارية

 Promo ADSL» وجتدر اإلشارة إىل أنّه يف خصوص العرض التجاري املروج حتت تسمية  

Tunet »  فإّن اهليئة الوطنية لالتصاالت مل تصدر أي قرار إداري يف شأنه وهو ما جاء يف
والذي تؤكد من  2012جويلية  9ها إىل جملس املنافسة بتاريخ نص املكتوب املوجه من قبل

ا مل تتلق أي عرض تروجيي حتت اإلسم التجاري  ّ  « Promo ADSL Tunet»خالله أ

لس إلبداء  ووفق ما جاء بعريضة الدعوى موضوع النزاع املعروض أمام اهليئة واحملالة على ا
  .الرأي

ة على اعتبار األعمال القانونية املتعلقة بتنظيم املرفق و قد استقر فقه قضاء جملس املنافس   
العمومي أو اليت تأخذ بأساليب السلطة العامة تعد أعماال تندرج صلب القرارات اإلدارية 
اليت ترجع مهمة النظر يف مشروعيتها إىل القاضي اإلداري وتبعا لذلك يكون جملس املنافسة 

ال غري خمتص بالنظر يف القضايا ذات الصلة  يف حالة صدور  قرارات عن اهليئة يف هذا ا
بتلك القرارات عدا احلاالت املتعّلقة بعدم احرتام أحد املشغلني لبنودها أو خمالفتها واليت ينتج 

  .عنها ممارسات خملة باملنافسة
وبالتايل ويف غياب صدور أي قرار من قبل اهليئة الوطنية لالتصاالت يف خصوص هذا   

  . ، فإّن جملس املنافسة يكون مبدئيا خمتصا بالنظر يف هذا النزاعالعرض التجاري
  :طبيعة الممارسات المثارة في عريضة الدعوى : ثانيا*
فيما يتعّلق بمخالفة المدعى عليها شركة تونيزيانا لمقتضيات التشريع الخاّص بقطاع  -

  :االتصاالت
ّد شركة تونيزيانا أّن املدعى تفيد عريضة الدعوى املرفوعة من شركة اتصاالت تونس ض    

عليها خالفت مقتضيات التشريع اجلاري به العمل الذي يفرض من جهة تقدمي مطلب 
للمشغل التارخيي يف الغرض باعتباره املشغل الذي كانت له واقعا وقانونا األسبقية املطلقة يف 

ومعدات تقنية تركيز وإقامة خمتلف مكونات البنية التحتية لالتصاالت من شبكات وأجهزة 
وبرجميات، ومن جهة أخرى إبرام اتفاقيات حتّدد الشروط التقنية واملالية للنفاذ واالستعمال 

 2008لسنة  3025من األمر عدد  12املشرتك للبنية التحتية وفقا ملا جاء بأحكام الفصل 
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ة املتعّلق بضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات العمومي 2008سبتمرب  15املؤرخ يف 
  .لالتصاالت وشبكات النفاذ

من جملة االتصاالت فإّن اهليئة الوطنية لالتصاالت هي اجلهة  63ووفقا ألحكام الفصل    
  .املختصة مبراقبة مدى احرتام األحكام التشريعية والرتتيبية يف ميدان االتصاالت

  
 :فيما يتعّلق بمخالفة البيع بالخسارة -

انا املشرتكني اجلدد مجلة من االمتيازات املتمثّلة يف جمانية تفيد عريضة الدعوى أّن منح تونيزي  
أشهر وخطوط هاتفية جمانية مع حرية  3أشهر و جمانية األرصدة ملدة  5إىل  3االشرتاك ملدة 

  .اختيار الرقم يعّرضها للتتبع من أجل خمالفة البيع باخلسارة املنافية لقواعد املنافسة املشروعة
لس على اعتبار أّن املخالفات االقتصادية ميكن هلا أن ترقي إىل مرتبة وقد دأب فقه قضاء ا

املمارسات املخّلة باملنافسة يف حال صدورها عن شركة تتمتع بوضعية هيمنة يف السوق وهي 
ليست وضعية احلال ذلك أّن املدعى عليها ال تتمتع بوضعية هيمنة يف سوق اهلاتف الرقمي 

ذه السوق تتوزع كاآليتاجلوال ذلك أّن حصص الشركات    :الناشطة 
 .%53: حصة تونيزيانا -
  .%6: حصة أورنج تونس  -
  .%41:حصة اتصاالت تونس -

لذا فإّن البيع باخلسارة إن ثبت يف قضية احلال يبقى يندرج حتت باب املخالفات االقتصادية 
  .اليت خيتص بالنظر فيها القضاء العديل دون سواه
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  91205: القضية عدد
  2012 فيفري 23: تاريخ القرار

  : األطراف
 وزير التجارة والسياحة  

 ضدّ 
  المزّود محّمد العابد  

  .صفقة عمومية: القطاع
  .أسعار مفرطة االخنفاض :موضوع القضية

  .إدانة املّدعى عليه :مآل القضية
  .صفقة عمومية، حلوم محراء، أسعار مفرطة االخنفاض، عروض مالية :المصطلحات المفـاتيح

  المبادئ
  

األسعار مفرطة االخنفاض هي األسعار اليت ال تنعكس فيها مقّومات السعر احلقيقي إّن 
ا أن الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارّ  ة والكلفة املتغّرية وهامش الّربح واليت من شأ

  .تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف السوق
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 111267: القضية عدد
  2012 فيفري 23: تاريخ القرار

  :األطراف
  تونس الغرفة الجهويّة لسيّـارات األجرة تاكسي فردي بوالية 

 ضدّ 
   والي تونس 

  شركة النّقـل الحضري للتـّاكسي الجماعي: داخلةالمت

  .النقل العمومي لألشخاص: القطاع
  .احتكار السوق من خالل السعي إىل توسيع منطقة اجلوالن: موضوع القضّية

  .رفض الّدعوى أصال: مآل القضّية
مطلب توسيع منطقة ، تاكسي فردي، سيارات أجرة، الغرفة اجلهويّة: المصطلحات المفـاتيح

توسيع ، وايل تونس، النقل احلضري، التاكسي اجلماعي، عدم شرعّية قرار، املتداخلة ،جوالن
الّنقل العمومي غري املنتظم لألشخاص  ،دوائر الّنقل احلضري، خطوط، منطقة جوالن، خطّ 

  ،على الّطرقات
  المبادئ

  
الطلبات تقتضي املبادئ العاّمة لإلجراءات أّن العربة يف حتديد موضوع الّدعوى تكون ب -1

ا من غموض  ا أو لنائبه توضيح طلباته ورفع ما شا األخرية مبا يكون معه من اجلائز للقائم 
  .أو لبس إىل حني تعيني القضّية للمرافعة

إّن الّسعي إىل احلصول على ما هو متاح قانونا ال ميكن أن يرقى إىل مرتبة املمارسات  -2
من قانون املنافسة  6و  5قا ألحكام الفصلني املخّلة باملنافسة وأن يشّكل بالّتايل خر 

  .واألسعار
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مجلس 
 المنافسة

  101237: عدد القضيّة
  2012مارس   15: تاريخ القرار

  : األطراف
  جامعة تونس قرطاج الخاّصة

  ضّد  
  الهيئة الوطنّية للمهندسين المعماريّين بتونس وجامعة ابن خلدون الخاّصة

  
للّشهادة الوطنّية ملهندس معماري وخدمات خدمات الّتعليم العايل اخلاّص املسّلم  :القطاع

  .اهلندسة املعماريّة
احلّد من املنافسة احلرّة بني اجلامعات اخلاّصة اّليت توّفر تعليما جامعّيا يف  :موضوع القضّية

  .ميدان اهلندسة املعماريّة
  .رفض الّدعوى أصال :مآل القضّية

 -م للّشهادة الوطنّية ملهندس معماري الّتعليم العايل اخلاّص املسلّ : المصطلحات المفـاتيح
االختصاص احلكمي  -الّتعليم العايل اخلاّص  -سوق اهلندسة املعماريّة  -مهندس معماري 

  .اختصاص جملس املنافسة - حماباة  - اّتفاق ضمين  -اّتفاقّية صرحية  -
  

  المبادئ
  
كّلما توّلت ممارسة نشاط   اهليئات واّجلمعّيات واملنّظمات املهنّية ميكن اعتبارها مؤّسسات -1

اقتصادي أو سامهت يف إبرام اّتفاقات خمّلة باملنافسة أو سامهت يف حصول أوارتكاب 
  .ممارسات خمّلة باملنافسة

ال ميكن اجلزم بوجود اّتفاق ضمين وحماباة طاملا أّن االنضمام إىل االّتفاقّية بقي مفتوحا  -2
  .أمام كّل املؤسسات الناشطة يف القطاع
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مجلس 
 المنافسة

  111264: د القضيّةعد
  2012أفريل    5: تاريخ القرار

  الّشركة الّصناعيّة لألجهزة واآلالت الكهربائيّة: األطراف
  ضّد  

  الّشركة الّتونسّية للكهرباء والغاز
  

صفقة عمومّية تتعّلق بشراء عّدادات الغاز الطّبيعي لفائدة الّشركة الّتونسّية للكهرباء : القطاع
  .والغاز

  .خرق مبدأ تكافؤ الفرص واالحنياز للمزّودين األجانب :موضوع القضّية
  .رفض الّدعوى لعدم االختصاص: مآل القضّية

املزّود األجنيب - املزّود احملّلي-عّدادات الغاز الطّبيعي -مناقصة دولّية : المصطلحات المفـاتيح
قات صف -ذات عمومّية  -اختصاص القاضي اإلداري - كرّاس الّشروط اإلداريّة اخلاّصة -

  .عمومّية
  

  المبادئ
يتحّدد مرجع نظر جملس املنافسة مبدى تأثري العمل أو التصّرف املتنازع بشأنه على  -1

الّتوازن العاّم للّسوق وحّرية املنافسة فيه، حبيث أّن اختصاصه ال يكون قائما إّال مىت كانت 
من  5الوارد بالفصل تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخّلة باملنافسة على املعىن 

  .قانون املنافسة واألسعار
طاملا أّن الّذات العمومّية ال تتعاطى نشاطا اقتصاديّا يتعّلق باإلنتاج أو الّتوزيع أو  -2

دف إبرام صفقات عمومّية وإّمنا تقوم بأعمال تندرج ضمن  ا  اخلدمات عند حتديد حاجّيا
ص تشريعّية وترتيبّية ومذّكرات داخلّية، فإّن اختصاصات الّتسيري والتصّرف اليت تنّظمها نصو 

لس يكون غري خمتّص بالّنظر يف صّحة اإلجراءات الّيت تّتخذها تلك الّذوات إلسناد  ا
الّصفقات العمومّية ضرورة أّن هذا الّصنف من الّنزاعات يندرج ضمن اختصاص القاضي 

 .اإلداري
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مجلس 
 المنافسة

  111278 :عدد القضيّة
  2012أفريل    5 :تاريخ القرار

  شركة نيقوس أون الين :األطراف
   ضدّ 

  شركة إبسيلون للّتجارة الّدوليّة

واملوّجهة للّتصدير حنو   تصدير حصص اإلمسنت املنتج من شركة اإلمسنت أم الكليل: القطاع
  .الوجهة اجلزائريّة
  .احتكار حصص اإلمسنت املوّجهة للّتصدير حنو الّسوق اجلزائريّة: موضوع القضّية

  .طرح القضّية :مآل القضّية
وسائل  -االستحواذ  -عملّية احتكاريّة  - إقصاء  -تصدير اإلمسنت  :المصطلحات المفـاتيح

  .تقاعس العارض - اإلثبات األّولّية 
  

  المبادئ
  

تقتضي إجراءات الّتحقيق يف القضّية مطالبة الّشركة املّدعية بوثائق ومعطيات تكميلّية، وكّلما 
  .طلب منه فإنّه يتّم احلكم بطرح القضّية تقاعس العارض عن اإلدالء مبا
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مجلس 
 المنافسة

  111279 :عدد القضيّة

  2012أفريل    5 :تاريخ القرار
  شركة يوغرطة للّتجارة الّدوليّة :األطراف

   ضدّ 
  شركة إبسيلون للّتجارة الّدوليّة

  
تصدير حصص اإلمسنت املنتج من شركة اإلمسنت أم الكليل املوّجهة للّتصدير حنو : القطاع

  .زائريّةالوجهة اجل
  .احتكار حصص اإلمسنت املوّجهة للّتصدير حنو الّسوق اجلزائريّة: موضوع القضّية

  .طرح القضّية: مآل القضّية
وسائل  - االستحواذ  -عملّية احتكاريّة  -إقصاء  -تصدير اإلمسنت : المصطلحات المفـاتيح

  .تقاعس العارض - اإلثبات األّولّية 
  

  المبادئ
  

يق يف القضّية مطالبة الّشركة املّدعية بوثائق ومعطيات تكميلّية، وكّلما تقتضي إجراءات الّتحق
  .تقاعس العارض عن اإلدالء مبا طلب منه فإنّه يتّم احلكم بطرح القضّية
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مجلس 
 المنافسة

  111290 :عدد القضيّة

  2012أفريل    5 :تاريخ القرار
  شركة الّنقـل الحضري اليمامة للتـّاكسي الجماعي :األطراف

   ضدّ 
  الجماعي الخواص  أصحاب التّـاكسي

                                         
  .النقل العمومي لألشخاص :القطاع

  .قبول مطلب التخّلي :مآل الدعوى
الّتاكسي اجلماعي، إنزال الرّكاب،محل حرفاء، طرح القضّية، مطلب  :الكلمات المفـاتيح

  .التخّلي
  

  المبادئ
  

طلب التخّلي عن الّدعوى توّفر عنصرين أساسّيني املبادئ العاّمة لإلجراءات تقتضي لقبول م
 .ومها الوضوح والصراحة حبيث أنّه ال ميكن استنتاجه باعتماد أسلوب االجتهاد والّتأويل

 



2012الكتاب األول   
 

153 
 

مجلس 
 المنافسة

  91204: القضية عدد
  2012ماي   17:تاريخ القرار

  وزير التجارة والصناعات التقـليدية: األطراف
  ضدّ 

  مجمع الطويل والزواري - 
  كريم حيدر - 

  
  صفقات عمومية :طاعالق

  عروض ذات أسعار مفرطة االخنفاض :موضوع القّضية
  رفض الدعوى أصال :مآل القضية

اسعار مفرطة اإلخنفاض، طلب عروض، إقصاء املنافسني، أمثان مجلية :المصطلحات المفـاتيح
  .وأمثان تفصيلية

  
  لمبادئا

ل العارضني ال يشّكل يف لئن كان تقدمي أسعار خمالفة لتقديرات املشرتي العمومي من قب -1
حد ذاته إخالال بقواعد املنافسة حبكم خضوع األسعار ملبدأ احلرية طبق ما اقتضته أحكام 

فإّن مبدأ حرية  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64الفصل الثاين من القانون عدد 
ازن العام للسوق األسعار يقرتن بالضرورة بقاعدة احرتام حرية املنافسة اليت تفرض ضمان التو 

األمر الذي يستوجب التصّدي إىل التالعب باألسعار املقّدمة يف إطار طلبات العروض 
  .مبناسبة الصفقات العمومية

إّن املمارسات املخّلة باملنافسة هي اليت يكون موضوعها خمالفا لقواعد املنافسة أو اليت  -2
نافسة فيها وذلك بقطع النظر عن توفّر تؤّدي إىل تعطيل آليات السوق والتأثري على حريّة امل

عنصر النّية من عدمه ضرورة أّن انعدام عنصر النّية ال يعفي املذنب من املؤاخذة على اقرتافه 
ملمارسات خمّلة باملنافسة، غري أّن ذلك ال حيول دون أخذ العنصر املذكور بعني االعتبار عند 

  .تقدير حجم العقوبة ودرجتها
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مجلس 
 المنافسة

مفرطة االخنفاض إذا مل تنعكس فيها مقومات السعر احلقيقي، الذي جيب تعترب األسعار  -3
ا أن تؤول إىل  ةأن يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغريّ  وهامش الربح، واليت من شأ

  .إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل املنافسة يف السوق
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مجلس 
 المنافسة

  101244: عدد
  2012ماي   17:تاريخ القرار

  )GEMAR" (جيمار" "لعاّمة للصيانة واإلصالحاتا"شركة  : األطراف
  ضدّ 

  ) SRN(شركة اإلصالحات بالّشمال   - 
   رضا فضيلة ونجيب جنيد - 

  
  .الصيانة واخلدمات امليكانيكّية البحريّة والّصناعّية وصيانة السّيارات: القطاع

  .الرفض لعدم االختصاص: مآل الدعوى
، الّصبغة املدنّية واجلزائّية للمسؤولّيةء، ة حرفاعالقة شغلّية، حتويل وجه :الكلمات المفـاتيح

  .وضعّية هيمنة
  

  المبادئ
  

ا ال تعّد من قبيل املمارسات املخّلة باملنافسة  إّن املمارسات املشتكى منها وعلى فرض ثبو
على معىن الفصل اخلامس من القانون املتعّلق باملنافسة واألسعار حبكم اندراجها ضمن إطار 

ا واليت ال العالقات الش غلّية وباعتبار الّصبغة املدنّية واجلزائّية للمسؤولّية املرتتّبة عن ارتكا
  .خيتّص جملس املنافسة بالّنظر فيها
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مجلس 
 المنافسة

  111272: عدد
  2012ماي   17:تاريخ القرار

  "E.M.A" أجزاء األثاث والمعّداتشركة  : األطراف
  ضدّ 

  " A.C.S"شركة  
 

  صناعة األثاث واملعّدات: القطاع
  .احتكار ترويج منتوجات بسوق أجنبّية: القضية  موضوع

  .رفض الّدعوى لعدم االختصاص :مآل القضية
  .اّتفاقية جتارية، شرط حصري، احتكار، ترويج منتوجات :المصطلحات المفـاتيح

  
  المبادئ

  
ينحصر اختصاص جملس املنافسة يف املمارسات املخّلة باملنافسة اليت هلا انعكاس على التوازن 

للسوق التونسية، وخترج بالتايل عن اختصاص جملس املنافسة املمارسات املتعّلقة بسوق العاّم 
 .أجنبية
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مجلس 
 المنافسة

  112621: عـددالقـضـّية  
    2012جوان    28: تاريـخ القـرار

  "كوتيزال"الشركة العاّمة للمالّحات التونسيّة   :األطراف
  ضد

  "سوتيسال"الشركة التونسّية للملح  

 كلغ  1الغذائي املعبأ يف أكياس ذات سعة سوق توزيع امللح  :القطاع
عدم تطبيق االتفاقيات املشرتكة للمالحات التونسّية والتالعب باالمتيازات  :موضوع القضيّة

 .اجلبائّية
  .رفض الدعوى لعدم اإلختصاص: مآل القضيّة

لسالتأثري  شريفة، غري منافسة :المصطلحات المفـاتيح  .على أسعار البيع،عدم اختصاص ا
 

  مـبـادئال
  

لس املنافسة يف الّنزاعات املتعّلقة باملمارسات املخّلة  -1 ينحصر مرجع الّنظر القضائي 
  .باملنافسة اليت هلا انعكاس على الّتوازن العام للّسوق وعلى حسن سريها

الشريفة ترجع بالنظر إىل جهاز  غري املنافسة املمارسات املندرجة ضمن حاالتإّن  -2
عدم وجود مركز هيمنة بالسوق املعنية، األمر الّذي يتعّني معه رفض الدعوى القضاء العديل ل

  .لعدم االختصاص
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مجلس 
 المنافسة

  101251: القـضـّية عـدد
  2012 جويلية 12: تاريـخ القـرار

  "سوكومات"شركة   :األطراف
  ضد

  "سمنت النفيضةإ"شركة  
  

  .صناعة اإلمسنت: القطاع
  .استغالل لوضعية تبعية اقتصادية :موضوع القضية

  .رفض الّدعوى أصال :مآل القضية
  .هيمنة اقتصادية، تبعية اقتصادية، امتناع عن البيع :المصطلحات المفـاتيح

  
  المبادئ

  
ا يف ذلك شأن اإلفراط يف استغالل  إّن ممارسة اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة ال تثبت، شأ

يمن أو وضعّية الّتبعّية االقتصادية من وضعّية تبعّية اقتصاديّة، إّال بتوّفر عنصرين مها املركز امله
 .جهة وإساءة استخدامها من جهة أخرى
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مجلس 
 المنافسة

  111282: القـضـّية عـدد
  2012 جويلية 12: تاريـخ القـرار

  شركة ريان للبناءات :األطراف
  ضد

  محمد بن يونس  
  

  مواد البناء: القطاع
  حتويل وجهة احلرفاء: موضوع القضية

  ختصاصرفض القضية لعدم اال: مآل القضية
  .حتويل وجهة احلرفاء ، منافسة غري مشروعة: المصطلحات المفـاتيح

  
  المبادئ

  

يتحّدد مرجع نظر جملس املنافسة مبدى تأثري العمل أو التصرف املتنازع بشأنه على  -1
التوازن العام للسوق وحرية املنافسة فيه حبيث أن اختصاصه ال يكون قائما إال مىت كانت 

جديد  5 إطار املمارسات املخلة باملنافسة على املعىن الوارد بالفصل تلك األعمال تندرج يف
 .من قانون املنافسة واألسعار

إن حتويل وجهة احلرفاء وفتح حمل لتعاطي نفس النشاط التجاري حبذو احملل الذي فوت  -2
 .فيه املدعى عليه للعارضة هي من األعمال اليت تندرج ضمن حاالت املنافسة غري املشروعة

إن فقه قضاء جملس املنافسة جرى على اعتبار أن املنافسة غري املشروعة ال تكون من  -3
اختصاصه إال مىت كانت مقرتنة بوضعية هيمنة حيتلها املشتكى منه بالسوق املعنية وأن تؤول 

ا العام  .إىل اإلخالل بتواز
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مجلس 
 المنافسة

  91196: عدد القضيّة
  2012أكتوبر     18: تاريخ القرار

  " تونيزيانا"أوراسكوم تونس لالتصاالتشركة  : األطراف
  ضّد  

  شركة تونس لالّتصاالت
  

  االتصاالت: القطاع
وتطبيق ألسعار مفرطة االخنفاض من خالل ترويج لعرض جتاري    عرض :موضوع القضّية      

دنانري  5يتمّثل يف منح املستهلك جمانا شرحية هاتفّية مسبقة الدفع مع بطاقة شحن بقيمة 
دي لكم "حتت عنوان    .، الكّل جمانا ودون مقابل"دنانري 5شرحية مع : دنانري 9عليسة 
  .قبول مطلب التخّلي: مآل القضية

  مطلب ختلي، قبول التخلي، أسعار مفرطة االخنفاض: المصطلحات المفـاتيح
  

  المبادئ
  

لس إال االستجابة له خاصّ  ة وأّن طاملا أّن مطلب التخّلي كان صرحيا وواضحا فإنّه ال يسع ا
  .امللف على حاله ال يفيد وجود ممارسات خملة باملنافسة
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مجلس 
 المنافسة

  101212: عدد القضيّة
  2012أكتوبر   18: تاريخ القرار
  شركة غالل الواحة  : األطراف

  ضّد  
  المجمع المهني المشترك للغالل

     
  .الّسوق الوطنّية لتصدير التمور حنو املغرب: القطاع

مع املهين املشرتك للغالل واالحتاد التونسي للصناعة وجود اتفاق بني ا: موضوع القضّية
والتجارة والصناعات التقليدية يهدف إىل إقصاء مؤسسة من الّسوق  وكذلك بعدم احرتام 
بعض املصدرين األعضاء يف الغرفة التجارية ويف جملس اإلدارة اإلجراءات املنظمة لتصدير 

 . مية التصدير وكيفية اخلالص دون أي رقابةالتمور حنو املغرب ومتتعهم  حبرية مطلقة يف ك
مع املهين املشرتك للغالل على معىن الفصل : مآل القضية ا ا  5إدانة املمارسات اليت قام 

  .من قانون املنافسة واألسعار) جديد(
التصدير عن طريق اعتماد بنكي، اإلجراءات التنظيمية اخلاّصة  :المصطلحات المفـاتيح

و السوق املغربية، حواجز تنظيمية  على مستوى العرض وعلى مستوى بتصدير التمور حن
  .الطلب، إخراج من نطاق النزاع، صالحيات السلطة العامة

  
  المبادئ

إّن حق ممارسة صالحيات السلطة العامة ليس باملطلق فال يتم تفعيله إّال يف نطاق ما  -1
راتبيب قد ينتج عن تطبيقها خرق حّدده القانون و ال ينبغي بالتايل أن يكون مناسبة لسن ت

 .ملبدأ املساواة
إّن التمسك بصالحيات السلطة العامة ال يستقيم إّال مىت كان النشاط من قبيل  -2

 .األعمال اليت ترمي إىل حتقيق النفع العام وليست الغاية منها إقصاء املنافسني
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مجلس 
 المنافسة

  101215: عدد القضيّة
  2012أكتوبر  18: تاريخ القرار
  )هد تلقـائيتع(: األطراف

  ضّد  
وشركة المنزل الجديد  " جيان"والشركة المتوسطية للتوزيع  " فـلوريس للتوزيع"شركة  

  "مونقرو"و شركة  " جيمو"و شركة  " مونوبري"لمدينة تونس  
     

  سوق توزيع املواد الصحّية عرب مسالك التوزيع العصريّة: القطاع
ا اإلخالل بالتوازن العام لسوق التحّقق من مدى وجود ممارسات من شأ: موضوع القضيّة

  . توزيع املواد الصحّية عرب مسالك التوزيع العصرية
    .قبول الدعوى شكال ورفضها أصال: مآل القضية

التخفيضات التجارية املضمنة بفاتورة البيع، التخفيضات املسندة : المصطلحات المفـاتيح
ة، اهلوامش اخللفية، رقم املعامالت خارج فاتورة البيع، املساحات التجارية، اهلوامش األمامي

 . اخلام، االقتطاعات، خدمات النقل، خدمات جتارية، التفاوض التجاري
  

  المبادئ
إّن حتديد السوق املرجعّية ميكن أن ينبين على التمييز بني خمتلف طرق التوزيع املعتمدة  -1

ت وتباين مستوى من قبل العارضني اعتبارا الختالف طرق العرض التجاري لنفس املنتوجا
أسعار هذه املنتوجات حبسب اختالف مسالك توزيعها وتغّري املوقف الشرائي للمستهلك 

 .إزاء نفس املنتوجات عند عرضها يف مسالك توزيع خمتلفة
دف  -2 ا يف كّل القطاعات  إّن التخفيضات التجارية هي سياسة اقتصادية متعامل 

لطريقة إسنادها إىل صنفني ختفيضات مضمنة بفاتورة  عموما إىل تنمية املبيعات وتنقسم وفقا
  .البيع وختفيضات تسند خارج فاتورة البيع

إّن االتفاقية  املربمة بني شركتني أو أكثر ليس هلا أي أثر خمل بقواعد املنافسة إذا  -3
دف إىل التمركز يف السوق دون إحلاق ضرر ببقية الناشطني  اندرجت ضمن سياسة جتارية 

مفيها ا   . ّلذين ميكنهم استعمال نفس األسلوب لرتويج منتجا
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مجلس 
 المنافسة

  101234: عدد القضيّة
  2012 أكتوبر 18: تاريخ القرار

  " تونيزيانا"شركة أوراسكوم تونس لالّتصاالت  : األطراف
  ضّد  

  شركة تونس لالّتصاالت
  

  االتصاالت: القطاع
  تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض: موضوع القضّية

  لدعـوى أصـالرفض ا: مآل القضية
تعريفات الربط بالشبكة، باقات جتارية بأسعار منخفضة، الكلفة  :المصطلحات المفـاتيح

  مكّونات تكاليف خدمات االتصاالتاألولّية اخلاّصة خبدمات االتصاالت، 
  

  المبادئ

إّن طبيعة العالقة التعاقدية اليت جتمع بني مشّغل الشبكة واملشرتك بشبكة االتصاالت  -1
شغل الشبكة يف ذات الوقت من دعم املستهلك من خالل مجلة من احلوافز متّكن م

  .والتشجيعات ومن حتقيق هامش ربح 
إّن مكّونات الكلفة بالنسبة خلدمات االتصاالت ختتلف عن مكّونات كلفة املنتوجات  -2

 واخلدمات العاديّة اعتبارا ملا تتمّيز به خدمات االتصاالت من خصوصّية من حيث توفريها
 .من قبل مشغل الشبكة

اليت يقّدمها مشّغل الشبكة لفائدة مشرتكيه واليت يتوىل  )الدعم(إّن مجلة التسهيالت -3
ّدد  تغطيتها الحقا من مداخيل املكاملات ال ميكن أن تشكل ممارسات خمّلة باملنافسة وال أن 

أو لسوق اإلرساليات ) املكاملات(التوازن العاّم لسوق االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال 
  .القصرية
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مجلس 
 المنافسة

                                             101246 :القـضـّية عـدد
 2012أكتوبر    18: تاريـخ القـرار

  "سوتيسال"الشركة التونسيّة للملح   :ألطرافا
  ضد

 "كوتيزال"الّشركة العاّمة للمالّحات الّتونسّية  

 .كغ  1ّبأ يف أكياس ذات سعة سوق توزيع امللح الغذائي املع  :القطاع
ستغالل املفرط لوضعّية اهليمنة يف سوق توزيع امللح الغذائي عرب منح اال :موضوع القضيّة

  .ختفيضات مالّية وماديّة هامة
   .قبول الّدعوى شكال ورفضها أصال :مآل القضّية

لكلفة الكاملة، السياسة التجاريّة، منح ختفيضات مالّية وعينية، ا ضّم،: المصطلحات المفـاتيح
  .مركز هيمنة، إفراط

  :المـبـادئ
ضم القضايا يقتضي توّفر مجلة من الّشروط تتمّثل يف االحتاد على مستوى أطراف النزاع  - 1

  .والسوق املرجعية واملمارسات املثارة والفرتة الزمنية
طّلب إّن التثّبت من تطبيق أسعار بيع دون أسعار الكلفة بانتهاج سياسة ختفيضات، يت - 2

 .مقارنة كلفة املنتوج بسعر بيعه الصايف أي بعد طرح التخفيضات
حتديد كلفة اإلنتاج يتّم باالعتماد على الوثائق احملاسبّية للّشركة وعلى مفهوم الكلفة   - 3

  .الكاملة
بدرجة املنافسة اليت حتكم  إّن أمهّية نسب التخفيضات املمنوحة من قبل شركة ما تقرتن - 4

  .ارتفعت درجة املنافسة يف سوق ما كّلما كانت نسب التخفيض املسندة هاّمة الّسوق فكّلما
إّن الرتاجع االقتصادي ملؤسسة اقتصادية ميكن أن يكون نامجا عن عوامل خارجية ومن  - 5

ا على التحّكم يف تكاليف إنتاجها  أّمهها املنافسة وأيضا عن عوامل داخلية كعدم قدر
يف السوق ومنافسة بقية الناشطني وسياسة التوزيع اليت  بشكل يسمح هلا حبسن التموقع

  .تعتمدها
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مجلس 
 المنافسة

  111271: القـضـّية عـدد
  2012أكتوبر    18: تاريـخ القـرار

  اإلّتحاد التونسي للفـالحة والصيد البحري في شخص رئيسه :األطراف
  ضد

  " COFISAC"شركة مصرف غزل األكياس  
   fabrique de cordages et scourtinsشركة معمل القرنب والشوامي   :والمتداخلة  

  
 .سوق توريد وإنتاج وتوزيع أكياس اجلوت :القطاع

اإلرتفاع املشط ألسعار أكياس اجلوت املنتجة حملّيا من طرف شركة  التشكي من: الموضوع
  ". كوفيصاك"

 .رفض الّدعوى أصال:: مآل القضيّة
وضعّية هيمنة إقتصاديّة  ،دأكياس اجلوت،إرتفاع األسعار ،منتج وحي :المصطلحات المفـاتيح

  .إرتفاع كلفة التوريد، الشركة الدخيلة،
  

  المبادئ
إّن ثبوت إرتفاع أسعار أكياس اجلوت بسبب إرتفاع أسعار التوريد يؤدي إىل اإلقرار بأّن  -1

ا مع مكّونات  األسعار اليت املطبقة هي أسعار ختضع لقاعدة العرض والطلب وتتمّيز بتواز
 .كلفة وهامش الربح وال تكتسي شططا غري مربّرالسعر من حيث ال

إّن وجود الشركة بالسوق الوطنية كمنتج وحيد ال يؤدي آليا إلعتبارها تتعّسف يف  -2
إستغالل وضعّية هيمنة إقتصاديّة بإعتبار أّن الوضعّية وّلدها واقع السوق املرتبطة بالتوريد وهي 

ا خرقا لقواعد املنافسة  ضرورة أّن الفصل اخلامس من قانون املنافسة ال تشّكل يف حّد ذا
واألسعارمل حيّجر وضعّية اهليمنة بل منع املمارسات اليت تشّكل إستغالال مفرطا لتلك الوضعّية 

  .والتعّسف فيها
إّن إثبات وجود ممارسات خملة باملنافسة تشّكل إستغالال خمالفا للقانون ومفرطا لوضعية  -3

ّرد أّن الشركة هي املنتج الوحيداهليمنة ال يبىن على إستنتا    . ج  آيل 
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مجلس 
 المنافسة

  111277: القـضـّية عـدد
  2012أكتوبر    18: تاريـخ القـرار

   شركة السعادة للنقـل البري :األطراف
  ضد

  "عجيل"الشركة الوطنية لتوزيع البترول  
 

  املواد البرتولية: القطاع
  إجراءات إسناد صفقة وفرض شروط جمحفة: موضوع القضية

  .اعتبار املمارسات اليت أتتها املدعى عليها خملة بالنافسة: يةمآل القض
منشأة عمومية  - –سوق نقل املواد البرتولية  - وضعية تبعية اقتصادية: المصطلحات المفـاتيح

  .شروط جمحفة –قطع العالقة التجارية  - إجراءات إسناد صفقة غري عمومية  -
  

  المبادئ
ستبعاد النظر يف اإلجراءات املتصلة بإبرام أو تنفيذ جرى فقه قضاء جملس املنافسة على ا -1

اء عقود الصفقات العمومية حبكم اندراجها ضمن أعمال التسيري والتصرف اإلداري  أو إ
  .املوكول للذوات العمومية مبقتضى نصوص تشريعية وترتيبية

مية مىت  خيتص جملس املنافسة بالنظر يف إجراءات الصفقات اليت تعقدها املنشآت العمو  -2
ا للتزود مبواد وخدمات إىل  كانت هذه املنشآت مرمسة بقائمة املنشآت اليت ال ختضع طلبا

املؤرخ  2007لسنة  1330الرتاتيب اخلاصة بالصفقات العمومية واملنصوص عليها باألمر عدد 
  .2007جوان  4يف 

يعترب من إن وضع شروط جمحفة يتم مبقتضاها استبعاد العرض أو العروض املقدمة  -3 
من قانون املنافسة  5املمارسات املخلة باملنافسة وتدخل بالتايل حتت طائلة الفصل 

  .واألسعار
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مجلس 
 المنافسة

  111259: القـضـّية عـدد
  2012 نوفمبر 15: تاريـخ القـرار
  )تعهد تلقـائي( :األطراف

  ضد
   شركة نستلي تونس للتوزيع

  
  .نشاط توزيع املواد الغذائّية العاّمة: القطاع

  .الرفض أصال :ىمآل الدعو 
شركة ، خطوط اإلنتاج ،إنتاج األطعمة املعلبة، شركة متعددة اجلنسيات :الكلمات المفـاتيح

، حواجز الّدخول إىل الّسوق، نوعّية احلرفاء املواد الغذائّية،، املنتجات الغذائّية، خفّية االسم
أسواق ، ترويج بضاعات، الّسوق احمللّية، تقسيم الّسوق املرجعّية، نوعّية وخصائص البضاعة

رقائق ، هوة سريعة الذوبانق، تعليب املنتوج الشكوالتة،، تطّور الواردات، وحدات، فرعّية
مسالك ، إعادة بيع، حصص الّسوق ،سوق احلليب املرّكز احملّلى ،الّصادرات، احلبوب

شركات ، جتار التوزيع بالتفصيل، جتار التوزيع باجلملة التوزيع، مسالك التوزيع العصريّة،
عقد إطاري، إمكانّية  ،اإلنتاج احملّلي، عقود  توزيع حصري، الطّرق التقليديّة للتوزيع، التوزيع

السياسة الّتجاريّة، الباعة  ،طاقة العمل ،الّسمعة االمسية، ضمان حسن توزيع، بشرية وماديّة
  .املتجّولني

  
  المبادئ

  
 force(إّن البند املضّمن بعقود التوزيع والذي يلزم معاقد الشركة بتخصيص قّوة بيع متجوّلة 

de vente itinérante ou outdoor ( ا دون غريها ال ينفي بصفة حصر يّة لتوزيع منتوجا
ا مبا  إمكانّية قيام املوزّع برتويج عالمات أخرى ولكنه ميّكنها من ضمان حسن توزيع منتوجا
يتماشى ومسعتها االمسية وال يعّد خمال باملنافسة على معىن قانون املنافسة واألسعار طاملا أنّه ال 

  .العمل لفائدة املتعاقديعدو أن يكون سوى ختصيص جلزء من طاقة 
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مجلس 
 المنافسة

  111284: عـددالقـضـّية  
  2012نوفمبر   15: تاريـخ القـرار

  ")حنبعل"بوصفها مالكة لقناة  " (تونيميديا"شركة  شركة   :األطراف  
  :ضد

  قناة التونسيّة - 
  لإلنتاج" كاكتوس"شركة   - 

  "ساموراي"شركة   - 
  شركة اتصاالت تونس - 

  الشركة الجديدة للمشروبات الغازية  - 

 .على القنوات التلفزية اخلاصةخدمات اإلشهار : القطاع
إقدام بعض املؤّسسات العمومّية واخلاّصة على مترير بعض الومضات اإلشهاريّة على  :الموضوع

  ".قناة التونسّية"قناة خاصة غري مرّخص هلا تسّمى 
 .قبول مطلب التخلي عن القضية: مآل القضيّة

ات القيام، مطلب ختّلي، ومضات إشهاريّة، قناة تلفزية تصحيح إجراء :المصطلحات المفـاتيح
رخصة يف إحداث واستغالل قناة خاصة غري خمص هلا ،مستشهر عمومي، مستشهر خاص، 

  .تلفزية
  المبادئ

  
املبادئ العاّمة لإلجراءات املستقاة من فقه قضاء جملس املنافسة تقتضي أن يتوّفر يف مطلب  -1

  .سّيان مها الوضوح والصراحة وأنّه ال ميكن استنتاجهالتخلي عن القضّية عنصران أسا
لس الّذي ميكنه مواصلة الّنظر فيها مىت توّفرت  -2 إّن مطلب التخلي عن القضية ال يقّيد ا

  .لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة باملنافسة
وضعّية هيمنة  إّن إقرتان املمارسات اليت تتعّلق باملنافسة غري املشروعة مع عدم احتالل -3

لس   .بالّسوق املعنّية يفضي إىل إقرار عدم إختصاص ا
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  121297: القضيّة عدد
  2012نوفمبر   15: تاريخ القرار

  المتوسط للخدمات البحرية  األبيضشركة البحر  : األطراف
  ضدّ 

  وزارة النقـل
  ديوان البحرية التجارية والموانئ

  االّتحاد العام التونسي للّشغل
  

  .وفّك رباط السفن باملواين البحرية التجاريةشّد  :القطاع
  .اإلخالل بقواعد املنافسة :موضوع القضّية

  .رفض الّدعوى أصال :مآل القضّية
الفصل بني  ، اّتفاق،شّد وفّك رباط السفن باملواين البحرية التجاريةمهنة  :المصطلحات المفـاتيح

ليات السوق واإلخالل بقواعد عرقلة السري الطبيعي آل، القطاع العمومي والقطاع اخلاص
 ،حميط تنافسي، حرية الصناعة والتجارةدأ مب ،وقاستغالل موقع هيمنة يف السّ ، املنافسة
  .مفتقر ألسانيد قانونية وواقعية ثابتةإّدعاء 

  
  المبادئ

من قانون املنافسة واألسعار األعمال املتفق عليها ) جديد(اخلامس الفصل مينع  -1
  .يات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال باملنافسةوالتحالفات واالتفاق

سها قانون املنافسة واألسعار عمال مببادئ حرية الصناعة والتجارة وحرية املنافسة اليت كرّ  -2
ليس هنالك ما مينع من أن تنشط مؤسسة عمومية داخل حميط تنافسي لقطاع ينشط فيه 

  .ختضع لقواعد املنافسة وإىل رقابة جملس املنافسةاخلواص فهي مثلها مثل اخلواص 
ن تكون مؤسسة اقتصادية يف موقع هيمنة إال إذا وقع اإلفراط من أال مينع قانون املنافسة  -3

  .يف استغالل هذه الوضعية
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  121292: القضيّة عدد
  2012ديسمبر   13: تاريخ القرار
  )تعهد تلقـائي: (األطراف

  : ضدّ 
  ة واإلقـاماتشركة الخدمات الوطني

 

  خدمات العمرة واحلج :القطاع
  استغالل وضعية تبعية اقتصادية وهيمنة :موضوع القّضية

  .اعتبار املمارسات خمّلة باملنافسة واألمر بالكّف عنها :مآل القضية
تعهد تلقائي، سوق احلج، سوق العمرة، بنود جمحفة، استغالل مفرط  :المصطلحات المفـاتيح
  .ة، وضعية هيمنةلوضعية تبعية اقتصادي

  
  المبادئ

ا  -1 يقصد باهليمنة الوضعية اليت تكون فيها مؤسسة أو جمموعة مؤسسات قادرة حبكم قّو
  .السوقية على التأثري يف السوق والتنصل من منافسيها لفرتة معقولة

تتمّثل حاالت االستغالل املفرط لوضعّية تبعّية اقتصادية خاصة يف االمتناع عن البيع أو  -2
عاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط متييزية ت

أو قطع العالقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتاريّة 
  .جمحفة

ا يف ذلك شأن اإلفراط يف  -3  إّن ممارسة اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة ال تثبت، شأ
ّية تبعّية اقتصاديّة، إّال بتوّفر عنصرين مها املركز املهيمن أو وضعّية الّتبعّية استغالل وضع

  االقتصادية من جهة، وإساءة استخدامها، من جهة أخرى
تعترب االتفاقيات خمّلة مببادئ املنافسة طاملا أّن بنودها غري ضرورية لتقدم تقين أو  -4

ا ال تدر على املستعملني قسطا ع ّ ادال من فوائدها، ومها الشرطان الواجب اقتصادي وأ
  .توّفرمها حىت يتسىن اعتبارها غري خملة باملنافسة 
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عمال باملبدأ القائل بأّن كّل ما بين على فاسد فهو فاسد ال ترتقي االتفاقيات الفاقدة  -5
ألي سند قانوين أو ترتييب  إىل مستوى الرتاتيب االلزامية مادامت هناك نصوص تشريعية 

  .تنظم القطاع سارية املفعول  ةبيوترتي
تعترب من حاالت االفراط يف استغالل لوضعية تبعية اقتصادية حالة خلق فراغ يف السوق  -6

بإقصاء املتدخلني فيها إذا مل يرضخوا إىل شروط جمحفة أملتها عليهم وضعية التبعية املوجودين 
  .فيها
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  121299: عدد القضيّة
  2012ديسمبر   13: تاريخ القرار

  شركة أثينا للبعث العقـاري: األطراف
  ضدّ 

  "شندالر"الّشركة الّتونسيّة لمصاعد    
  

  .خدمات تزويد وتركيب املصاعد الكهربائّية: القطاع
  .احرتازات تتعّلق بعيوب يف الّصنع ويف اشتغال املصاعد الكهربائّية: موضوع القضّية

  .رفض الّدعوى لعدم االختصاص: مآل القضّية
االستغالل املفرط ملركز هيمنة  -عيوب يف الّصنع  -مصاعد كهربائّية  :مفـاتيحالمصطلحات ال

  .قاضي العقود -اختصاص جملس املنافسة  - صيغة تعاقديّة  -
  

  المبادئ
  

اإلخالل بااللتزامات الّتعاقديّة خيرج عن اختصاص جملس املنافسة خلضوعه ألحكام جمّلة 
ضي العقود املؤّهل للّنظر يف كّل الّنزاعات املتعّلقة االلتزامات والعقود ولالختصاص املطلق لقا

  .بتأويلها وتنفيذها
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  121309: عدد القضيّة
  2012ديسمبر   13: تاريخ القرار

  »م سي ديستريبيسيون« شركة :األطراف
  ضدّ 

  »بانيماكس«شركة  
  

  : القطاع
  .تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض :موضوع القضّية

  .عية عن دعواهاقبول ختّلي املدّ  :مآل القضّية
توريد وتوزيع املواد شبه الطبّية، خالص املعاليم الديوانّية، أسعار  :المصطلحات المفـاتيح

  .مفرطة االخنفاض
  المبادئ

التخّلي عن الدعوى جيب أن يتوّفر فيه عنصران أساسّيان ومها الوضوح والّصراحة وال  - 1
  . ميكن استنتاجه

لس الذي ميكنه مواصلة النظر يف القضّية تقدمي مطلب يف التخّلي عن الدعو  - 2 ى ال يقّيد ا
  .مىت توّفرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة باملنافسة
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  101223: عدد القضيّة
  2012ديسمبر   27: تاريخ القرار

  منظمة الدفـاع عن المستهلك: األطراف
  ضدّ 

  الغرفة النقـابّية الوطنيّة لمدارس تعليم الّسياقة
  

  .عليم السياقةت: القطاع
  .إدانة املّدعى عليها لقيامها مبمارسات خمّلة باملنافسة: مآل الدعوى

مبدأ احلرية واملنافسة، مدارس تعليم ، ساعة تعليم سياقة العربات ،تعريفة :الكلمات المفـاتيح
ن املنّظمات النقابّية، تواز ، اهليئات املهنّية، السياقة، نظام حريّة األسعار، القدرة الشرائية

، حماضر مساع، غرفة قطاع مؤّطر، ضمان التوازن العام للّسوق، ضبط األسعار، الّسوق
، الزيادة املقرتحة، للمهنة ، ميثاقالتطبيقّية الدروس ،الدروس النظريّة،نسب التخفيضجهويّة، 

احلّد ، قائمة األسعار، السعر املضبوط، إرساء نظام للمراقبة، الغرفة الوطنّيةنقابة وطنّية، 
   .، صاحب املدرسة، استعمال عربة، امتحانحتديد األسعار القصوى، ألقصىا

  
  المبادئ

إّن اهليئات املهنّية واملنّظمات النقابّية املمثّلة للمهنيني ولئن تتمّثل مهّمتها أساسا يف  -1
ا ميكن أن تتعّدى مصاحل منخرطيها  الّدفاع عن مصاحل املنتمني إليها إّال أّن بعض قرارا

من توازن الّسوق كضبط األسعار أو طرق تزويد الّسوق فتصبح من هذه الّناحية  لتمسّ 
خاضعة لقانون املنافسة واألسعار وإىل رقابة قاضي املنافسة باعتباره الّساهر على ضمان 

  .التوازن العام للّسوق
ت جملس املنافسة دأب على اعتبار نقابات املهنيني متدّخلني اقتصاديني كّلما صدر  إنّ  -2

  .عنهم قرارات أو أفعال متّس من توازن الّسوق وختّل حبرية املنافسة فيها
حتسني وضعّية املهنّيني املاديّة إّال أنّه يبقى من فئة  احلاصل االتفاقمن  لئن كان الغرضو 

دف إىل  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض االتفاقات اليت 
 من متكني احلرفاء دون وتقف حائال باب املنافسة توصد ائجها أنواّليت من شأن نت والطلب
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 االختيار بينها يف حّقهم وممارسة مدارس تعليم الّسياقة بني خمتلف املنافسة إعمال حرية
ذا االّتفاق  ،املعتمدة من قبلها جودة اخلدمة املسداة واملعاليم حسب فضال عن أّن العمل 

 تسعى جتارية خمتلفة سياسات باعتماد ارس تعليم السياقةمد مبادرة دون ولحيمن شأنه أن 
  .احلرفاء استجالب إىل خالهلا من
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  111273: عـدد القـضـيّة  
  2012 ديسمبر 27: تاريـخ القـرار

  "s.m.e.c"الّشركة العصريّة للف والورق المقّوى   :األطراف
 :ضد

 جمال الباصي -
  قـانونيفي شخص ممثـّلها ال(Unipack) " إبنيباك"شركة    -

  
 .سوق حتويل لفائف الكرتون إىل كرتون ممّوج وإىل صناديق وعلب كرتونّية: القطاع

دف  :الموضوع تطبيق الشركة املدعى عليها ألسعار أقّل من سعر بيع شرائح الكرتون 
  .اإلضرار مبصاحل الشركة املدعية واالستحواذ على حرفائها

 .رفض الّدعوى أصال: :مآل القضّية
شرائح الكرتون املمّوج،توّقف عن دفع مبالغ متخّلدة بالذّمة،  مزّود،: المفـاتيحالمصطلحات  

االستحواذ على احلرفاء، البيع بأسعار منخفضة، منافسة غري شريفة، شركة صناعّية،عناصر 
  .التبعّية اإلقتصادية، توفّر حلول بديلة

  
  المبادئ

  
ا تتعّسف يف إّن  متّتع شركة بنصيب هاّم من الّسوق املرجعّية   - 1 ّ ال يؤّدي  آليا إىل اعتبار أ

ا خرقا  استغالل وضعّية هيمنة اقتصاديّة باعتبار أّن هذه الوضعّية ال تشّكل يف حّد ذا
حيّجر وضعّية  لقواعد املنافسة ضرورة أّن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار مل

  . ا لتلك الوضعّية والتعّسف فيهااهليمنة بل منع املمارسات اليت تشّكل استغالال مفرط
إّن عدم توّفر عناصر التبعّية االقتصاديّة إزاء الشركة املدعى عليها يغين عن البحث يف  -2

  .صور اإلفراط
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  121304: عـدد القـضـيّة  
  2012 ديسمبر 31: تاريـخ القـرار

  شركة اليمامة للّنقـل الحضري للتـّاكسي الجماعي   :األطراف
 :ضد

  المرسى  - كسي الجماعي الخواص العاملون على خطّ الباساجأصحاب التّـا
  

  .النقل العمومي لألشخاص: القطاع
  .قبول مطلب التخّلي: مآل الدعوى

النقل احلضري، التاكسي اجلماعي، أصحاب التاكسي اجلماعي : الكلمات المفـاتيح
  .اءاتاملبادئ العاّمة لإلجر  عن الدعوى، التخّلياخلواص، سّواق، محل املسافرين، 

  
  المبادئ

  
جرى فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن املبادئ العاّمة لإلجراءات تقّر أّن التخّلي عن 

  .الّدعوى جيب أن يتوّفر فيه عنصران أساسّيان مها الوضوح والّصراحة وال ميكن استنتاجه
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  113004: عدد  اإلستعجاليّةالقضيّة  
  2012مارس   23: تاريخ القرار

  لخدمات النقـل "لوجيستيك"شركة  : األطراف
  ضدّ 

  الّشركة التونسية للّسكر
  

  .صفقات عمومّية :القطاع
  .الّصفقة العمومية بإبطال استعجاليا اإلذن :موضوع القضّية

  .رفض املطلب :مآل القضّية
ة، شركات التأمني، اإلخالل باملبادئ األساسّية اليت مناقصة عموميّ  :المصطلحات المفـاتيح

تكافئ الفرص وشفافية  ،املساواة أمام الطلب العموميحتكم الصفقات العمومّية، 
، املشاركة يف صفقة عمومّية، إجراء تعسفي، إبطال صفقة اللجوء إىل املنافسة ،اإلجراءات

  .وطلب غرم الضرر
  المبادئ

الضرر، ال ينصهر ضمن الوسائل التحفظّية اليت ميكن طلب إبطال الصفقة، لطلب غرم 
من قانون ) جديد( 11للمجلس اإلذن باختاذها على معىن الفقرة الّسادسة من الفصل 

لس املنافسة أن يأذن وبعد مساع "اليت تقتضي أنّه  املنافسة واألسعار يف صورة التأكد ميكن 
ا تفادي حصول األطراف ومندوب احلكومة باختاذ الوسائل التحفظيّ  ة الالزمة اليت من شأ

ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميس باملصلحة االقتصادية العامة أو بالقطاعات املعنية أو 
 ".مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني البت يف أصل النزاع
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  123006: عدد القضيّة االستعجاليّة
  2012ماي   18: تاريخ القرار

  المتوسط للخدمات البحرية  األبيضشركة البحر   :األطراف
  ضدّ 

  وزارة النقـل
  ديوان البحرية التجارية والموانئ

  االّتحاد العام التونسي للّشغل
  

  .شّد وفّك رباط السفن باملواين البحرية التجارية :القطاع
  .بتوقيف تنفيذ إّتفاق استعجاليا اإلذن :موضوع القضّية

  .رفض املطلب :مآل القضّية
الفصل  ، اّتفاق،شّد وفّك رباط السفن باملواين البحرية التجاريةمهنة  :مصطلحات المفـاتيحال

عرقلة السري الطبيعي آلليات السوق واإلخالل بقواعد ، بني القطاع العمومي والقطاع اخلاص
مبادئ حرية الصناعة  ، مساواة،وضعية هيمنة فيه غري ناجتة عن آليات املنافسة، املنافسة
اإلذن بصفة حتفظّية بتوقيف  ،قائمة قانونا غرياملؤسسة العمومية  ،حميط تنافسي، ةوالتجار 
  .واقعّية ثابتة ومؤّكدةو ألسانيد قانونية  ةمفتقر ،حالة تأّكد، ضرر حمدق، أضرار مزعومة تنفيذ

  
  المبادئ

 ابتة ومؤّكدةواقعّية ثو ألسانيد قانونية  ةمفتقر  املطلب إذا تبّني أّن األضرار املزعومةجه رفض يتّ  
لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 11السادسة من الفصل على معىن أحكام الفقرة 

أنّه يف اليت تنّص على  املتعلق باملنافسة واألسعار، 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991
لس املنافسة أن يأذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة باختاذ " صورة التأكد ميكن 

ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميس الوسائل ال تحفظّية الالزمة اليت من شأ
باملصلحة االقتصادية العامة أو بالقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد 

 ".األطراف وذلك إىل حني البت يف أصل النزاع
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  123007: عدد  اإلستعجاليّة القضيّة
  2012جويلية    27: تاريخ القرار

  "هيدروميكا سيستام" الّشركة الّصناعيّة الهيدروميكانيكيّة  : األطراف
  ضدّ 

  "سيكام"الّشركة الّصناعيّة لتجهيز الشّاحنات واألجهزة الرّافعة    
  

رورات والّصهاريج: القطاع رورات ونصف ا   .صناعة الرّافعات اهليدروليكّية وا
  .قطع العالقة الّتجاريّة: موضوع القضّية

إلزام املطلوبة مبواصلة العالقة الّتجاريّة الرّابطة بينها وبني الطّالبة إىل حني البّت : ضّيةمآل الق
  .يف أصل الّنزاع

رورات والّصهاريج   :المصطلحات المفـاتيح رورات ونصف ا سوق مغلقة  -سوق صناعة ا
قطع العالقة  -يّة التعّسف يف استغالل وضعّية الّتبعّية االقتصاد -وقف الّتعامل الّتجاري  -

شروط  - ضرر حمدق  - الوسائل التحّفظّية  - االختصاص االستعجايل  -الّتجاريّة 
  .احلريف احلصري -املصلحة االقتصاديّة العاّمة  -وضعّية تبعّية اقتصاديّة  - االستعجال 

  المبادئ
املزّودين الذين ال وضعّية الّتبعّية االقتصاديّة هي الوضعّية اّليت يوجد فيها أحد احلرفاء أو  -1

  .تتوّفر هلم حلول بديلة للّتسويق أو التزّود أو إسداء خدمات
قطع العالقات الّتجاريّة دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتاريّة  -2

  .جمحفة يعّد استغالال مفرطا لوضعّية تبعّية اقتصاديّة وميّثل بذلك ممارسة خمّلة باملنافسة
لس  -3 املنافسة أن يأذن بعد مساع األطراف ومندوب احلكومة باّختاذ الوسائل ميكن 

ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميّس باملصلحة  التحّفظّية الّالزمة اّليت من شأ
االقتصاديّة العاّمة أو بالقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف 

  .صل الّنزاعوذلك إىل حني البّت يف أ
القيام وإن ّمت بصفة متأّخرة ال حيول دون توّفر عنصر التأّكد طاملا أّن قطع العالقة  -4

  .الّتجاريّة بقي متواصال إىل تاريخ القيام
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  123008 :عدد اإلستعجاليّة القضيّة
  2012جويلية    27 :تاريخ القرار

   شركة أورنج تونيزي: األطراف
  ضّد  

  شركة تونس لالّتصاالت
  
  االتصاالت: قطاعال

  بإيقاف عروض جتارية مروجة من قبل اتصاالت تونس مطلب استعجايل: موضوع القضّية
  رفض املطلب : مآل القضية

اإلجراءات التحفظّية، عدم املساس باألصل، ضرر حمدق، عرض : المصطلحات المفـاتيح
  .العروض التجارية والرتوجيية املزدوجة جتاري حمدود يف الزمن،

  
  المبادئ

عدم تقدمي مطاعن جديّة أو مؤيّدات تفيد وجود ضرر حمدق ال ميكن تداركه ميس باملصلحة 
االقتصاديّة العاّمة أو بالقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة القائم بالدعوى 

  .االستعجالية، جيعل املطلب حريّا بالرفض
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  123011:عدد اإلستعجاليّةالقضية  
  2012توبر  أك  12:تاريخ القرار

  اورنج تونس: األطراف
  ضدّ 

  اتصاالت تونس  
  

  اتصاالت :القطاع
  عرض جتاري خمّل باملنافسة :موضوع القّضية

  رفض املطلب :مآل القضية
أسعار مفرطة اإلخنفاض، عروض جتارية، عمليات إشهارية مغالطة :المصطلحات المفـاتيح

  .للحريف
  

  المبادئ
  .وسائل التحفظية إالّ يف نطاق قضية سابقة النشرال تقبل الطلبات املتعّلقة باختاذ ال



2012الكتاب األول   
 

183 
 

مجلس 
 المنافسة

   123014 : عدد اإلستعجاليّةالقضية  
  2012 ديسمبر 27 :تاريخ القرار

  )MEGA(شركة الضمائد الطبيّة   :األطراف
  ضدّ 

 الصيدلية المركزيّة -
   ADHE-ELS" أدهي ألس"شركة اللصاق المرن   -

 

  
  .ّمادات طبّيةطلب عروض وطين القتناء ض: صفقات عمومّية: القطاع

  .رفض املطلب: مآل الدعوى
السرت الشّفاف، دستور الصيدلة، تبعّية طلب مستعجل، ضمادات طبّية،  :الكلمات المفـاتيح

اقتصاديّة، مشرتي عمومي، صيدلية مركزية، وسائل حتّفظّية، طلب عروض، مراحل الصفقة، 
مسائل واقعّية، قاضي املسائل أمثان معروضة، كلفة تقديرية، أمثان تقديريّة، وسائل وقتّية، 

  .املستعجلة
  

  المبادئ
ا إىل املساس بأصل النزاع وأن تكون ي -1 ستوجب يف الوسائل الوقتية أّال يؤّدي اإلذن 

جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغّري سلبّيا ويف وقت وجيز حبكم تدّخل 
حمدق جيب درؤه بسرعة حّىت ال يتّم  أن تنذر خبطرأو األشخاص أو بفعل أّي عنصر آخر 

  .الّنيل من حّق حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من الّتالشي
إّن التدقيق يف األمثان املعروضة واستجالء وجود إخالل باملنافسة يف العروض املقّدمة  -2

ن األمثان يتطّلب وجوبا القيام باألحباث الّالزمة والرجوع إىل امللف الكامل للصفقة للتثّبت م
املعروضة ومقارنتها باألمثان التقديريّة املعّدة من طرف املشرتي العمومي وبالكلفة التقديريّة 
للبضاعة موضوع الصفقة وهي مسائل واقعّية خترج بطبيعتها عن نظر قاضي املسائل 

 .املستعجلة
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  123012 :عدد اإلستعجاليّةالقضية  
  2012ديسمبر   31: تاريخ القرار

  اورنج تونس :األطراف
  ضدّ 

  تونيزيانا 
  

  اتصاالت :القطاع
  عرض جتاري خمّل باملنافسة :موضوع القّضية

  رفض املطلب :مآل القضية
اية املكاملة ، عروض جتارية منخفضة، تعريفات مدعمة ،  :المصطلحات المفـاتيح تسعرية 
  .النادي املصطنع املغلق

  
  المبادئ

  .ئل التحفظية إالّ يف نطاق قضية سابقة النشرال تقبل الطلبات املتعّلقة باختاذ الوسا
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  123015: عدد  اإلستعجاليّةالقضيّة  
  2012ديسمبر   31: تاريخ القرار

  ديوان البحرية التجارية والمواني: األطراف
  ضدّ 

  الجامعة التونسية لشركات التأمين
  

  .الّتأمني :القطاع
  .بتوقيف تنفيذ إّتفاق استعجاليا اإلذن :موضوع القضّية

  .رفض املطلب :ل القضّيةمآ
، املدنية ةسؤولياملمتلكات و املعوان و األلتأمني طلب عروض وطين  :المصطلحات المفـاتيح

 شركات التأمني، شروط دنيا للضمان، نسب أقساط التأمني، اإلخالل بقواعد املنافسة،
له إال مع طلب اختاذ وسائل حتّفظية ال يصح قبو اإلّتفاق،  اإلذن بصفة حتفظّية بتوقيف تنفيذ

   .قضية يف األصل سابقة النشر
  المبادئ

استقر فقه قضاء جملس املنافسة على أن ال تقبل الطّلبات املتعّلقة باختاذ الوسائل  -1
الفقرة السادسة من الفصل ، وذلك تطبيقا ألحكام التحفظّية إّال يف نطاق قضّية سابقة الّنشر

املتعلق باملنافسة  1991جويلية  29خ يف املؤر  1991لسنة  64من القانون عدد ) جديد( 11
اليت تقتضي أّن اإلذن باختاذ الوسائل التحفظّية يكون إىل حني البّت يف أصل  واألسعار

  . النزاع
بقضّية يف األصل جيعله مشوبا بعيب شكلي حيول  إقرانهتقدمي طلب إستعجايل دون  -2

  .دون قبوله
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  112419 :عدد الرّأي

  2012 جانفي 19 :التـّاريخ
 

  .اإلنتاج النبايت وفق الطريقة البيولوجية: القطاع
مشروع قرار يتعلق بتنقيح وإمتام كراس الشروط النموذجي لإلنتاج النبايت وفق : الموضوع

  .الطريقة البيولوجية 
 -فق الطريقة البيولوجيةاإلنتاج النبايت و -كراس شروط منوذجي : المصطلحات المفـاتيح

  .الفالحة البيولوجية منتوج بيولوجي انتقايل -اإلنتاج البيولوجي
  

  المبادئ
لس يف كراسات الشروط الواردة للتنقيح برمتها إذا تبني له أن الكراس األصلي مل  -1 ينظر ا

ات يقع عرضه على جملس املنافسة إلبداء الرأي فيه عند صدوره أو يف إطار مراجعة كراس
لس املنافسة 2005الشروط اليت صدرت قبل سنة    .تاريخ إرساء مبدأ االستشارة الوجوبية 

والعقوبات  يتعني أن يتضمن كراس الشروط املنظم لألنشطة االقتصادية بابا للمخالفات -2
من شأنه أن حيمل املتدخلني على التقيد مبا جاء بكراس الشروط، وذلك متاشيا مع 

املتعلق بضبط العالقة بني  1993ماي  3املؤرخ يف  1993لسنة  982د مقتضيات األمر عد
لس  اإلدارة واملتعاملني معها وكيفية إعداد كراسات الشروط، والتوصيات املقرتحة من ا

  .إلعداد كراسات الشروط
يتعني املطابقة بني النص الفرنسي والنص العريب يف ترتيب الفصول الواردة بالنسختني * 

  .الفرنسية تطبيقا ملبدأ الشفافية وتبسيط اإلجراءاتالعربية و 
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  112422 :عدد الرّأي
  2012 جانفي 19 :التـّاريخ

  
  .ترخيص استثنائي لعقد استغالل حتت التسمية األصلّية :الموضوع

  .جتارة التوزيع العصريّة :القطاع
واد عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية، جتارة توزيع امل: المصطلحات المفـاتيح

  .، شروط تعّسفية، تقّدم تقين واقتصادياالستهالكّية
  

  المبادئ
تطوير مسالك التوزيع  بدور هام يفتقنية عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية تضطلع  - 1
وإضفاء مناخ تنافسي يف السوق مبا يعود بالفائدة على مجيع ويج تنويع أساليب وتقنيات الرتّ و 

  .املتدّخلني
من املنع العام املسّلط عليه وعدم  فاء لعقد االستغالل حتت التسمية األصلّيةإّن منح إع - 2

من قانون املنافسة واألسعار يستدعي املوازنة  6 على معىن الفصل اعتباره اّتفاقا خمّال باملنافسة
حراز على التقّدم التقين بني املنافع األكيدة اليت يستفيد منها االقتصاد من خالل اإل

وحتقيق الرفاه للمستهلكني من جهة واآلثار السلبّية اليت ترتّتب عن هذا العقد  يواالقتصاد
  . املتضّمن لتضييقات عموديّة حتّد من املنافسة من جهة أخرى

الشروط املتعّلقة بتحديد سقف أدىن من املبيعات أو من حجم التزّود أو قيمة مرتفعة إّن  - 3
  .روطا تعّسفيةللضمان البنكي تعترب من منظور املنافسة ش
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  112434 :عدد الرأي
  2012 جانفي 19 :التاريخ

  
  .السمعي والبصري :القطاع

أربعة مشاريع كراسات شروط تتعلق بتنظيم نشاط إحداث النظر يف حمتوى  :الموضوع
  .تونسيعلى الرتاب ال تلفزيونية من طرف اخلواصوقنوات  إذاعيةواستغالل حمطات 

نشاط إحداث واستغالل حمطات إذاعية وقنوات تلفزية من طرف  :المصطلحات المفـاتيح
احملطات  -القنوات التليفزيونية  - القطاع السمعي والبصري  - اخلواص على الرتاب التونسي 

قنوات  -القنوات التليفزيونية العمومية  -اإلذاعات اخلاصة  – وميةاإلذاعات العم -اإلذاعية 
ة عرب الرتددات الراديوية والتلفزي ةاإلذاعي مهمة تأمني إرسال وبث الربامج -فزيون اخلاصة التلي
رسال عرب احلزم اإلشبكة  - وين فزييالتل وأاإلرسال اإلذاعي  خدمة -شبكات اإلرسال  -

الرقمي  وطنية للبثالشبكة ال - TNTاألرضي الرقمي  وينفزييلبث التلا - اهلرتزية الرقمية
  .الرتّددات الراديوية - األرضي

  
  :المبادئ

يعترب كراس الشروط من اآلليات اليت عادة ما يتّم اعتمادها لتوضيح املقتضيات التشريعية  -1
ا عند  اليت ترد يف صياغة عامة أو لوضع التدابري واإلجراءات العملية اليت يتعّني التقّيد 

  .إصدار القرارات اإلدارية
بط املنهجية اليت على أساسها ميكن للهيئة العليا املستقلة يف غياب األحكام اليت تض -2

لالتصال السمعي والبصري اختيار من تتوفر فيه الشروط للحصول على رخصة إلحداث 
واستغالل حمطة إذاعية أو قناة تليفزيونية، فإنه ال مفر من االستئناس ببعض التجارب املقارنة 

تتوّصل اهليئة إىل البت يف املطالب املعروضة عليها لوضع املنهجية املالئمة اليت على أساسها 
بكل موضوعية ممّا جيّنبها إعمال سلطتها التقديرية الواسعة أو التأثري بصفة غري مباشرة على 

ا  .مستوى املنافسة يف السوق املرجعية واإلخالل بتوازنا
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ى وسائل االتصال أمام التجاوزات الصادرة عن املتعاملني يف قطاع اإلشهار املعتمد عل -3
السمعي والبصري واليت تؤدي يف أغلبها إىل اإلخالل بنظام السوق وتعطيل املنافسني، فإنه 
من املفرتض العمل على وضع منظومة قانونية شاملة خاصة بتنظيم القطاع وضبط قواعد 

بني  التعامل اجلاري داخله وسّن اآلليات الكفيلة بتأمني شفافية املعامالت ونزاهة املنافسة
  .مجيع املتدخلني

يتعّني إدراج أحكام ضمن كراسات الشروط موضوع االستشارة الراهنة تقضي بإخضاع  -4
عمليات الرتكيز االقتصادي اليت يتّم إجنازها يف قطاع االتصال السمعي والبصري واليت تنشأ 

املكلف  موافقة الوزير إلىوضعية هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هاّم منها  عنها
وتتوىل اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري . بعد استشارة جملس املنافسة بالتجارة

من جانبها إبداء رأيها الفين يف تلك العمليات والبت يف مدى تالؤمها مع التوجهات العامة 
تصال السمعي للقطاع واملتمثلة يف ضمان التعددية والتنوّع يف الربامج اليت تبّثها منشآت اال

  .والبصري وإرساء مشهد إعالمي مسعي وبصري تعّددي ومتنوّع
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  112435: عدد الرّأي
  2012 جانفي 19: التـّاريخ

  
  .مشروع أمر :الموضوع

  .احلبوب: القطاع
ا وإحالتها : المصطلحات المفـاتيح ا وخز املنحة  -تعيني سعر احلبوب وكيفّية دفع أمثا

نشاط خزن  -أسعار احلبوب عند اإلنتاج  -املعلوم اإلحصائي  -ريع االستثنائّية للّتسليم السّ 
سوق  -أسعار الّتسويغ الفالحي  - سوق جتميع احلبوب عند اإلنتاج  -وجتميع احلبوب 

تنظيم ممارسة  -حتديد أسعار اإلحالة وتعديلها  - األسعار العاديّة لإلحالة  - إحالة احلبوب 
  .نشاط جتميع احلبوب

  
  المبادئ

اع احلبوب هو قطاع مستثىن من املنافسة حبكم تدّخل الّدولة يف حتديد األسعار عند قط - 1
اإلنتاج باعتماد املراجعة الّدوريّة ويف حتديد أسعار اإلحالة وتعديلها، إضافة إىل تدّخل الّدولة 

  .من خالل الّديوان الوطين للحبوب يف عملّيات اخلزن والّتجميع
وب اخلواّص على االستثمار فيه حيث تتّم ممارسة هذا الّنشاط ال حيّفز قطاع جتميع احلب - 2

 .مبقتضى ترخيص من الوزير املكّلف بالفالحة
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  112431: الرأيعدد  
  2012 فيفري 9 :تاريخال

  
  .اإلشهاريّة اخلدمات :القطاع

 حتت االستغالل عقود ضمن األجنبّية العالمات استعمال حق يف الّرتخيص :الموضوع
  .اإلشهاريّة اخلدمات قطاع يف صلّيةاأل التسمية

عقود االستغالل حتت ، عالمات أجنبّية، الّرتخيص يف حّق استعمال :المصطلحات المفـاتيح
 ،الفنّـّية مهارات ،املكتسبة اخلربات نقل ،إشهاريّة خدمات ،الّتوزيع جتارة، التسمية األصلّية

 الّتسمية حتت مستغلّ  ،التجاريّة المةالع أو التسمية مالك،  الفكريّة امللكّية حقوق استغالل
 التزّود، شرط املنافسة عدم شرط ،واخلدمات والّتجارة الّصنع عالمات ،مايل مقابل، األصلّية
  .اإلشهار، مهنة عون اإلشهار الّتجاري وكاالت ، احلصري

 
  المبادئ

ا اأصحا يثبت اليت املمارسات أو االتفاقات املنافسة حبريّة خمّلة تعترب ال -1 ّ  ضرورّية أ
ا اقتصادي أو تقين تقّدم لضمان ّ   فوائدها من عادال قسطا املستعملني على تدر وأ

 بالّرتاب مسّجلة جتاريّة تسمية أو عالمة بوجود ناحية من الّصدد هذا يف امللكّية حتّدد -2
  . الّتسجيل هذا يهّمها حمّددة خدمات أو مبنتوجات أخرى ناحية ومن الّتونسي

 جمال فإنّ  وبالّتايل أجنيب أو تونسي مالك بني الّتوزيع لتجارة املنّظم القانون فّرقي مل -3
  . مسّجلة جتاريّة لعالمات املالكة الّتونسّية املؤّسسات على يقتصر ال القانون هذا تطبيق

 لسنة 14 عدد املرسوم أحكام فإن وبالّتايل املستغلّ  جنسّية الّتوزيع جتارة قانون حيّدد مل -4
 الّنشاط من أنواع بعض مباشرة شروط ببيان واملتعّلق 1961 أوت 30 يف املؤرّخ 1961

تنطبق   1985 أوت 11 يف املؤرّخ 1985 لسنة 84 عدد بالقانون تنقيحه متّ  كما الّتجاري
  .الّتونسي الّرتاب على نشاط ممارسة أجنبّية ذات أرادت كّلما

 عالقة به تربطه وال الّتجاريّة العالمة أو سميةالتّ  مالك عن مستقالّ  تاجرا املستغلّ  يعترب -5
  .شغلّية
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  .الفكريّة امللكّية حقّ  استغالل األصلّية الّتسمية حتت استغالل عقد إبرام خيّول -6
ا  الفنّـّية مهاراتو  املكتسبة اخلرباتتعّرف  -7 ّ  ذات والّتجارب املعارف من جمموعةعلى أ

 ملمارسة أو مؤّسسة ستغاللال تطبيقها ميكن اليت غريه أو ياإلدار  أو الّتجاري أو الفّين  الطّابع
  .مهنة

 البنك قبل من األجنيب الّتجاريّة الّتسمية مالك إىل املايل املقابل حتويل عملّية سهولة تعترب -8
 من اليت العقود من الّنوع هذا مثل وتطوير الستقطاب اهلاّمة العوامل من الّتونسي املركزي
ا  واخلربات الفنّية املهارات من نتفاعاالو  التطّور على الّصغرى الوطنّية ّسساتاملؤ  مساعدة شأ

  .األجنبّية
 احلصري ولالستعمال الفكريّة امللكّية حلق محائّية بنود وضع املنافسة قانونيتيح  -9

 منها الغاية أنّ  تبّني  كلما األصلّية التسمية حتت االستغالل عقود ضمن األصلّية للعالمات
ا ختلّ  وال الّسوق يف املنافسة منع إىل يترم ال   .العامّ  بتواز

يعترب إعالنا إشهاريّا على معىن القانون العمل اّلذي يتوّجه بواسطته معلن إىل العموم  - 10
عن طريق املستندات اإلشهاريّة سواء مباشرة أو بواسطة عون إشهار للّتعريف مبؤّسسته أو 

  .اته أو خدماتهمنتوجاته أو خدماته قصد تنمية مبيع
  

   
  



2012الكتاب األول   
 

193 
 

مجلس 
 المنافسة

  112432: الرأيعدد  
  2012 فيفري 9 :تاريخال

  
حول الّرتخيص يف حق استعمال العالمات األجنبّية ضمن عقود بداء الرأي إ :الموضوع

 .االستغالل حتت التسمية األصلّية يف قطاع اخلدمات العقاريّة
  .اخلدمات العقاريّة :القطاع

ات األجنبّية، عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية استعمال العالم :المصطلحات المفـاتيح
نقل اخلربات املكتسبة، املهارات الفنّـّية، استغالل حقوق امللكّية يف قطاع اخلدمات العقاريّة، 

مالك التسمية، مالك العالمة، مالك شبكة االستغالل حتت الّتسمية األصلّية، ، الفكريّة
سمية األصلّية، عقد االستغالل، بند عدم املنافسة، معلوم الّتسمية األصلّية، املستغّل حتت التّ 

عالمات  ، عقود شراكة، إحالة عالمة،دخول الّشبكة الّتجاريّة، ترخيص استغالل استئثاري
شرط حتديد ، شرط عدم االنضمام لعالمة منافسة، قاعدة السبب الواقعي أو املوجبوطنّية، 

، التوازن العام االتفاقات العموديّة، روط الدنياالشّ ، اقتسام األسواق، أسعار إعادة البيع
القيام خبدمات الوساطة، الوكيل العقاري، مهنة حرّة، النقيب العقاري احملرتف، للّسوق، 

التصّرف العقاري، مشرف مستغل، مهنيني حمليني، الّسوق الوطنّية، محاية النسيج التجاري 
 .ريّة، خمّطط استثمارالوطين، املواقع االلكرتونّية، اإلعالنات العقا

  
  المبادئ

  
استثمار واضح ومفّصل حيتوي  يف إطار عقود االستغالل جيب احلرص على تقدمي خمّطط

برنامج العمل على املدى املتوّسط والطويل واجتناب االقتصار على خمّططات قصرية األمد 
على خلق مواطن  ترمي إىل الربح الّسريع ألّن منو االقتصاد الوطين حيتاج إىل مشاريع تعمل

  .الشغل وضمان دميومتها وتطّور عددها
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  112405 :عدد الرأي
  2012 فيفري 9 :التاريخ

  
  .اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة :القطاع

  بداء الرأي يف طلب إعفاء عقد استغالل حتت التسمية األصليةإ :الموضوع
اإلشهار فوق ظهر  سوق -عقد استغالل حتت التسمية األصلية  :المصطلحات المفـاتيح

نظام  - العالمات التجارية يف جمال اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة  -تذاكر اخلزينة 
التجربة التونسية يف جمال االستغالل حتت التسمية  - االستغالل حتت التسمية األصلية 

حق استغالل التسمية  -املستغل حتت التسمية األصلية  -مالك تسمية أصلية  - األصلية 
شروط عدم املنافسة أو  –عقد ماجستري االستغالل حتت التسمية األصلية  -صلية األ

  .حصة السوق - التقدم التقين أو االقتصادي  -االنضمام 
  

  المبادئ
إّن غياب الوثيقة املتضمنة على املعطيات الدنيا حول مالك التسمية األصلية وقطاع  - 1

لتسمية األصلية طبقا ملا تنّص عليه أحكام نشاطه واملتعّني إرفاقها بعقد االستغالل حتت ا
واملتعلق بتجارة  2009 أوت 12 املؤرخ يف 2009 لسنة 69 من القانون عدد 15 الفصل

التوزيع حيرم مستغل التسمية األصلية من معرفة بعض البيانات اهلامة خاصة منها تلك اليت 
تونسية الذين يوجدون يف حالة ختص شبكة املستغلني للعالمة مبن فيهم املنتصبني يف البالد ال

نشاط أو ّمت إيقاف التعامل معهم وكذلك االستثمارات احملدثة والنتائج املالية احملققة من 
 .طرف املؤسسة صاحبة التسمية األصلية

سندا من شأنه أن يدفعه إىل تنمية  اإلقليميلئن متثل احلماية اجلغرافية بالنسبة للمستغل  -2
سه إّال أّن أثره يفضي إىل إقصاء مؤسسات أخرى من دخول السوق قطاع النشاط الذي ميار 

 .التونسية ملزاولة نشاط بيع مساحات اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة ملدة طويلة نسبيا
ا تندرج شروط عدم املنافسة أو االنضمام يف إطار سعي صاحب التسمية بقدر م - 3

ستعملة واخلدمات اليت يتّم إسداؤها يف األصلية وحرصه على احملافظة على جودة املواد امل
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ا تساهم أيضا يف محاية هوية وصيت العالمة املميزة  إطار شبكة االستغالل اليت يديرها فإ
 .لتلك الشبكة لدى احلرفاء واملساحات التجارية الكربى واملتوسطة اليت تتعامل معها

املبيعات  ل أداة فعالة لتنميةاإلشهار وكيفما كانت الوسيلة املستعملة لتأمينه يشكّ إّن  - 4
 اليت توّفرها اخلدمات جودةحتسني يساهم بقدر هام يف و  املستهدفة مسالك التوزيع داخل

 .واالقتصاديويعّد ذلك عنصرا أساسيا من عناصر التقدم التقين  ملستهلكفائدة ال
5-  ّ ا تعترب مالزمة لئن تشّكل جممل التدابري اليت ينص عليها العقد تضييقات عمودية إّال أ

للعقد نظرا ملا توّفره من وسائل كفيلة مبنع املنافسني من اإلطالع على املهارات الفنية 
 .واستغالهلا ألغراض ختدم مصاحلهم
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  112413 :عدد الرأي
  2012 فيفري 9 :التاريخ

  
  .اخلدمات العقارية :القطاع

   .لتسمية األصليةبداء الرأي يف طلب إعفاء عقد استغالل حتت اإ :الموضوع
 - سوق اخلدمات العقارية  -عقد استغالل حتت التسمية األصلية  :المصطلحات المفـاتيح

 - منظومة استغالل التسميات العقارية األصلية  -النقيب العقاري احملرتف  - الوكيل العقاري 
لتسمية التجربة التونسية يف جمال االستغالل حتت ا -نظام االستغالل حتت التسمية األصلية 

حق استغالل التسمية  -املستغل حتت التسمية األصلية  -مالك تسمية أصلية  - األصلية 
شروط عدم املنافسة أو  –عقد ماجستري االستغالل حتت التسمية األصلية  -األصلية 

  .حصة السوق - التقدم التقين أو االقتصادي  -االنضمام 
  

  المبادئ
عطيات الدنيا حول مالك التسمية األصلية وقطاع إّن غياب الوثيقة املتضمنة على امل - 1

نشاطه واملتعّني إرفاقها بعقد االستغالل حتت التسمية األصلية طبقا ملا تنّص عليه أحكام 
واملتعلق بتجارة  2009 أوت 12 املؤرخ يف 2009 لسنة 69 من القانون عدد 15 الفصل

نات اهلامة خاصة منها تلك اليت التوزيع حيرم مستغل التسمية األصلية من معرفة بعض البيا
ختص شبكة املستغلني للعالمة مبن فيهم املنتصبني يف البالد التونسية الذين يوجدون يف حالة 
نشاط أو ّمت إيقاف التعامل معهم وكذلك االستثمارات احملدثة والنتائج املالية احملققة من 

 .طرف املؤسسة صاحبة التسمية األصلية
سندا من شأنه أن يدفعه إىل تنمية  اإلقليمياجلغرافية بالنسبة للمستغل لئن متثل احلماية  -2

أّن أثره يفضي إىل إقصاء مؤسسات أخرى وتطوير شبكة االستغالل احمللية املزمع إحداثها إالّ 
 .من دخول السوق العقارية التونسية ملدة طويلة

صاحب التسمية ا تندرج شروط عدم املنافسة أو االنضمام يف إطار سعي بقدر م - 3
األصلية وحرصه على احملافظة على جودة اخلدمات اليت يتّم إسداؤها يف إطار شبكة 
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ا تساهم أيضا يف محاية هوية وصيت العالمة املميزة لتلك الشبكة  االستغالل اليت يديرها فإ
 .لدى احلرفاء واملستعملني

لتقين واالقتصادي شريطة عنصرا أساسيا من عناصر التقدم ا اخلدمات جودةحتسني يعّد  -4
 .أن تنعكس النتائج املسجلة يف هذا املضمار باإلجياب على أوضاع السوق بصفة عامة

ا السلبية  -5 لئن تشّكل بنود عدم املنافسة أو االنضمام تضييقات عمودية بالنظر لتأثريا
ا تعترب مالزمة للعقد نظرا ملا توّفره من و  ّ سائل كفيلة مبنع املنافسني املتوّقعة على املنافسة إّال أ

 .من اإلطالع على املهارات الفنية واستغالهلا ألغراض ختدم مصاحلهم
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  112429 :عدد الرأي
  2012 فيفري 9 :التاريخ

 
  األكالت السريعة :القطاع

عمال العالمات األجنبية ضمن عقود حول الرتخيص يف حق استإبداء الرّأي  :الموضوع
 .ة األصلية يف قطاع األكالت السريعةاالستغالل حتت التسمي

 عقدالعالمة التجارية، األكلة السريعة ذات الطابع العصري، :  المصطلحات المفـاتيح
  عالمات تجارية أجنبيةاالستغالل حتت التسمية األصلية، 

  
  المبادئ

 اإلمناء على تساعد كأداة اقتصادية كبرية أمهية االستغالل حتت التسمية األصلية لعقد - 1
وتطويرها إضافة  احمللية لليد العاملة عمل فرص توفري يساهم يف والتجاري، فهو االقتصادي

توسيع  على الطرف املانح  يساعد ألطرافه إذ أنّه بالنسبة كربى إىل ما يكتسيه من أمهية
 الفنية والعالمة املعرفة استغالل له من  الطرف املمنوح خالل متكني من نشاطه دائرة

ذا مبنتجاته، اصةاخل التجارية  جديدة قد فروع إدارة عملية تعقيد على يتغلب املانح فإن و
ا تتطلب  اليت املنتجات جودة على احملافظة الوقت ميّكن من يف نفسو  كبري، مال رأس إدار

املنتوج  مسعة على احملافظة لضمان املانح يفرضها اليت الرقابة خالل من له ينتجها املمنوح
له  املمنوح قبل من له تدفع اليت املبالغ اليت جينيها من املادية الفائدة إىل فةباإلضا به اخلاص
يف وقت قياسي  مؤكدةشبه  ليحقق فرص جناح  وشهرته املانح اسم من يستفيد بدوره الذي

  .ودون بذل جهد كبري
  :قد جيعل مستقبال " الفرانشيز"إّن أمهّية عدد الناشطني يف هذه السوق خارج نظام  -2
، "الفرانشيز"بني الناشطني داخل وخارج إطار نظام  المنافسة غير متكافئمستوى : ّوالأ 

إطار عقود استغالل تحت التسمية باعتبار أّن الناشطني احملتملني داخل هذه السوق يف 
بدعم ومساعدة أجنبّية تساعدهم على التفوق  نيتمتعو ساألصلية والحاملة لعالمات أجنبية 
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 التوازن خاّصة لعدم منوهم يف سلًبا يؤثر قد ممالة عكس بقية الناشطني التجاري بأكثر سهو 
  .منهما لكل املتاحة اإلمكانيات يف

 والتوسع للعالمة التجارية كأداة سهلة وسريعة للمنافسة استغالل الشهرة العالمية: ثانيا
مرحية  حبيث يكون املستغلّون لعالمات جتارية أجنبية، ذات شهرة وصيت عاملي، يف وضعية

  .مقارنة باملستغلّني لعالمات وطنّية حمدودة الشهرة مقارنة بالعالمات األجنبية
أّن اإلطار القانوين الراهن أصبح يفّرق منذ صدور قرار وزير التجارة املشار إليه أعاله بني  -3

عالمة (معيار طبيعة العالمة التجارية عقود االستغالل حتت التسمية األصلية باعتماد 
، فإذا كانت العالمة التجارية وطنّية فإن عقود االستغالل حتت التسمية )أو أجنبّية وطنية

األصلية  اليت يتمحور موضوعها حول عالمة جتارية وطنية حتضى برتخيص آيل من املنع 
من قانون املنافسة واألسعار وذلك مهما كانت نوعية القطاع  5املنصوص عليه بالفصل 
ذا كانت العالمة التجارية عالمة أجنبية فإّن الرتخيص اآليل ال مينح موضوع هذا العقد، أّما إ

م القطاعات املشار إليها باجلدول أعاله وفيما عدا ذلك فإّن بقية العقود  إال للعقود اليت 
م قطاعات غري منصوص عليها بالقرار املشار إليه أعاله  املتعّلقة بعالمات أجنبّية واليت 

  .من قانون املنافسة واألسعار  6و 5لني ختضع إىل أحكام الفص
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  102355: عدد الرّأي
  2012فيفري   9: تاريخال

 
  

  .املنتوجات الّنفطّية: القطاع
  "1جات أ"كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم عملّيات توريد وقود طريان : الموضوع

  .توريد وقود الّطريان: المصطلحات المفـاتيح
  

  المبادئ  
  
لس رأيه كّلما ثبت لديه أنّه سبق أن تقّدم برأي يف ذات اإلستشارة وذات ال يبدي   ا

  .املوضوع، باعتبار أّن استشارته اجلديدة تغدو غري ذات موضوع
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  102383: عدد الرّأي
  2012فيفري   9: تاريخال

 
 

  .املؤّسسات اخلاّصة للّتعليم العايل: القطاع
   .املؤّسسات اخلاّصة للّتعليم العايل وسري عملها كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم: الموضوع

  .املؤّسسات اخلاّصة للّتعليم العايل: المصطلحات المفـاتيح
  

  المبادئ
  
لس غري ذات موضوع لتعّلقها بكرّاس شروط ّمت إلغاء الأضحت ا  ستشارة املاثلة أمام ا

ق بتنقيح وإمتام تعلّ امل 2008أوت  4خ يف ؤرّ امل 2008لسنة  59العمل به مبقتضى القانون عدد 
 عليم العايل اخلاصّ ق بالتّ واملتعلّ  2000جويلية  25خ يف املؤرّ  2000لسنة  73القانون عدد 

جويلية  25خ يف املؤرّ  2000لسنة  73القانون عدد الذي ألغى أحكام الفصل الثّالث من 
لواردة بالقانون وأصبح إحداث املؤّسسات اخلاّصة للّتعليم العايل خيضع لإللتزامات ا 2000

    .املذكور أعاله دون سواه
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  112418: عدد الرّأي
  2012فيفري   9: تاريخال

  
  

  .عقد اإلستغالل حتت الّتسمية األصلّية: الّتجارة: القطاع
  .عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية يف جمال اخلدمات: الموضوع

  .خمابر الّتحاليل احلسّية عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية،: المصطلحات المفـاتيح
  

  المبادئ
تتفرّع الّسوق املرجعّية العاّمة املتمثّلة يف سوق تقييم جودة املنتوج أو اخلدمة وإسناد  -1

  :أو شارة متّيز إىل سوقني فرعّيني )Label de qualité(عالمة جودة 
ختضع ): Circuit officiel(الّسوق املنّظمة والّرمسّية لتقييم جودة املنتوجات أو اخلدمات * 

هذه الّسوق حسب اختالف طبيعة املنتوج والّصنف الذي ينتمي إليه إىل ضوابط قانونّية 
ال  وترتيبّية خمتلفة تفرض تارة ضرورة القيام بتقييم دوري جلودة املنتوجات وتارة أخرى تفتح ا

انونا بصفة مسبقة، للمبادرة اخلاّصة الختيار تتّبع مسار الّتقييم وفقا لتمّش واضح وحمّدد ق
  .بعالمات اجلودة االعتراف الّرسميوتضمن هذه الّضوابط 

  :الّسوق احلرّة لتقييم جودة املنتوجات أو اخلدمات*
ال ختضع هذه الّسوق إىل ضوابط قانونّية أو إىل ضمان حكومي كما هو الّشأن بالّنسبة إىل 

ن من التثّبت من صّحة حصول الّسوق الفرعّية األوىل إّال أّن هنالك هياكل مراقبة متكّ 
  .مؤّسسة اقتصاديّة ما على عالمة اجلودة اخلاّصة على غرار املعهد الوطين لالستهالك

طبيعة عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية املنافسة بني العالمات فيما بينها  ال متنع -2
concurrence inter-marques.  
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  112416: عدد الرأي
  2012فري  في 9 :التاريخ

  
الرتخيص  Danielle" دانيال"طلب شركة طلب رأي جملس املنافسة حول : الموضوع

 COLOMBIANO COFFEE "كولومبيانو كويف هاوس"إلستغالل عالمة أجنبّية 
HOUSE يف إطار عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية.  

يف إطار ما يعرف  بـ  سوق احملالت اليت تقدم املشروبات وكذلك األكالت اخلفيفة :طاعـالق
  .وحتت عالمة أجنبّية" الكويف هاوس"

مشروبات -عالمة أجنبّية -عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية :المصطلحات المفـاتيح
  .عدم املنافسة -واجب التزّود احلصري - "كويف هاوس"حمالت  - ساخنة 

  
  المبادئ

اقا لبيع املشروبات واملأكوالت يف إّن عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية يشّكل إّتف -1
وحيتوي هذا اإلّتفاق على  COLOMBIANO COFFEE HOUSEحمل حيمل عالمة 

بعض التضييقات املتعّلقة حبق اإلستغالل الرتايب احلصري  وواجب التزّود احلصري من 
بيع صاحب العالمة أو املزّودين احملّددين من قبله واإللتزام بعدم املنافسة وبتحديد سعر ال

من قانون املنافسة  5وتبعا لذلك فإّن هذا العقد يشّكل إّتفاقا خمالفا ألحكام الفصل 
  .واألسعار

إّن تضّمن عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية تنصيصا على ممّثل وحيد للعالمة بإقليم  - 2
  .تونس يؤدي إىل احلّد من دخول مؤّسسات أخرى إىل السوق ومن املنافسة احلرّة فيها

إّن تضّمن العقد التنصيص على منح مستغل العالمة اإلستغالل احلصري للعالمة  -3
التجارية يف إقليم تونس يفضي إىل تقاسم السوق وهي مسألة تتعارض مع ما ورد بالفصل 

 .اخلامس من قانون املنافسة واألسعار
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من احلريّة  إّن إشرتاط صاحب العالمة وجوب التزّود بصفة حصريّة من منتوجاته حيدّ  - 4
التجاريّة للمستغل وميّكن صاحب العالمة من التحّكم يف جمال التسويق األمر الذي جيعل 

  . من قانون املنافسة واألسعار 5 الفصلمخالفة ألحكام هذه املقتضيات 
 5إّن حتديد الّسعر من قبل صاحب التسمية األصلّية خمالف للفقرة األوىل من الفصل  -5

 . واألسعارمن قانون املنافسة 

إّن الغاية األساسّية من حتديد مستوى السعر يف عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية  -6
هي الرفع من املرابيح واليت كان بإمكان صاحب العالمة تقامسها مع املستهلك ولذلك فإّن 

 حتديد األسعار حسب السري الطبيعيهذا النوع من التضييقات يشّكل إخالال بقاعدة 
 . والطلب لعرضل

إّن اهلدف من شرط التزّود احلصري يف عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية احلفاظ  - 7
على متّيز وجودة املنتوجات اليت يقّدمها املزّود خاّصة أّن املادة األولية وهي القهوة تستورد من 

ر املرتفع بلدان معّينة وهو ما يضمن للمستهلك توّفر منتوجات ذات جودة عالية تربّر السع
كما أّن صاحب العالمة يسعى للحفاظ على مسعة عالمته . مقارنة ببقية املقاهي العادية

التجاريّة وإشعاعها من خالل توفري منتوجات ذات جودة عالية وضمان احملافظة على تناسق 
  .و جتانس شبكة املزّود

التسمية األصلّية بصفة املرّخص له من إستغالل  إّن بند اإلستغالل الرتايب احلصري ميّكن -8
فرديّة على مستوى ترايب حمّدد ومن ميزة تنافسّية جتعل مستغل العالمة حريصا على تطوير 
خدماته وحتسينها عرب اإللتزام بتطبيق كل ما ينص عليه دليل التشغيل وما تفرزه جتربة 

يبهم صاحب العالمة من حتسينات وكذلك إنتداب عملة وموّظفني خمّتصني وتكوينهم وتدر 
  . بصفة مستمرّة

إّن مّدة عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية احملّددة بعشر سنوات تعترب مّدة طويلة  - 9
نسبيا حتّد من دخول مستثمرين أو مؤّسسات أخرى للّسوق من ناحية إّال أنّه من ناحية 

التعاقد أخرى فإّن هذا النوع من العالمات يتطّلب إستثمار هام وهو ما يربّر طول مّدة 
  .لضمان حتقيق أرباح ملستغل العالمة
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إّن حتقيق نوع من املوازنة بني مّدة العقد وضمان عدم اإلخالل باملنافسة يفرتض أالّ  - 10
سنوات  10سنوات قابلة للتجديد دون أن تتجاوز يف كّل احلاالت  5تتجاوز مّدة العقد 

  .لتضّمن العقد بند التزّود احلصري من صاحب العالمة
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  112430 :دد الرأيع
  2012فيفري   9 :التاريخ

 
إبداء الرأي حول الرتخيص يف حّق إستعمال العالمات األجنبّية ضمن عقود : الموضوع

 .االستغالل حتت التسمية األصلّية يف قطاع املشروبات الساخنة
  .املشروبات الساخنة يف إطار العالمات األجنبّية :طاعـالق

املشروبات   -ستغالل حتت ترخيص صاحب العالمةعقد اإل :المصطلحات المفـاتيح
من قانون املنافسة  6الفصل  -طلب الّرتخيص فردي وحمّدد -الرتخيص اآليل - الساخنة
  .واألسعار

  المبادئ
إّن عقد اإلستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة أو اإلسم التجاري األصلي يف خمتلف  - 1

يعدو أن يكون إّتفاقا عموديّا لشراء أو بيع  القطاعات مبا فيها قطاع املشروبات الساخنة ال
  .منتوجات وإسداء خدمات يربم بني شركات غري متنافسة

عقد اإلستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة يشّكل إّتفاقا صرحيا خيّل بالفصل إّن  - 2
من دخول  ؤّدي إىل احلدّ ياخلامس من قانون املنافسة واألسعار، ذلك أّن موضوع هذا العقد 

إذا تضّمن العقد التنصيص على موزّع وحيد لبضاعة معّينة ذات  وقات أخرى للسّ سسّ مؤ 
  .عالمة معّينة أو إسم جتاري معّني 

إّن عقد اإلستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة حيّد من املنافسة احلرّة بالتقليص من  - 3
  . ة الواحدةاملنافسة خاّصة بني العالمات أو التقليص من املنافسة بني املوّزعني للعالم

إّن منح شركة معّينة توزيع منتوج أو عّدة منتوجات بصفة حصريّة على الرتاب التونسي  - 4
يفضي إىل تقاسم الّسوق وهو ما خيالف الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار كما أّن 
 تضّمن العقد بند حتديد السعر من قبل صاحب العالمة يؤّدي إىل اإلخالل بالنقطة األوىل

  .من الفصل اخلامس
إّن هدف عقد اإلستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة هو تنمية النجاعة اإلقتصاديّة  - 5

املستغل وصاحب العالمة ممّا يؤّدي : داخل حلقة إنتاج أو توزيع نظرا للتعاون بني طريف العقد
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ارات واملبيعات إىل حتقيق نتائج إقتصاديّة وتقّدم تقين هام كاحلّد من الكلفة وتنمية اإلستثم
  .وحتقيق نتائج عادلة للمستعملني

من قانون املنافسة واألسعار ينّص على حالة املمارسات واإلّتفاقات اليت  6إّن الفصل  - 6
ّيأت شروط ذلك ا بشكل إنفرادّي الّرتخيص فيها مىت    . يطلب أصحا

ملقّرر الفردّي مبا أنّه إّن ترخيص الوزير املكّلف بالّتجارة ال ميكن أن يأخذ إّال شكل ا - 7
يصدر بناء على طلب صادر عن أطراف معلومة يف زمن إّختاذه وخبصوص إّتفاقات معّينة  
ا دون قدرة على إمتداد  كما أنّه يستنفد كاّفة آثاره بتطبيقه على وقائع أو أعمال قانونّية بذا

  .تلك اآلثار إىل ما مل يكن مشموال بطلب الّرتخيص الفردّي واحملّدد
تقتضي التثّبت  2010جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501إّن مقتضيات األمر عدد  - 8

الّشروط الدنيا الواجب توّفرها يف عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية واملعطيات  من توّفر
الدنيا املضّمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد وهو ما يقتضي التثّبت من توّفر هذه الشروط وهذه 

  . ئق وفقا لعقد بعينهالوثا
 2010جويلية  28إّن القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف  - 9

 6املتعلق مبنح بعض عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل 
فسة واألسعار عّدد املتعلق باملنا 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد 

بصفة حصريّة القطاعات اليت يرّخص فيها وزير التجارة بصفة آلّية لألطراف اليت ترغب يف 
  .اإلستثمار فيها وهي ال تتضّمن قطاع املشروبات الساخنة

 المشروبات الساخنةإدراج  من قانون املنافسة واألسعار ميكن 6الفصل  يف ظّل أحكام - 10
باإلعفاء إىل جانب القطاعات األخرى وذلك بإجراء تعديل على ضمن القطاعات املشمولة 

وهو ما قد  2010جويلية  28القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف 
تساهم يف دفع اإلستثمار وذات الطاقة التشغيلّية اهلاّمة على غرار قطاع األكالت السريعة أو 

قطاع اخلدمات العقارّية مع وضع ضوابط تتعّلق بإستعمال  قطاع اخلدمات اإلشهاريّة أو
املدخالت الوطنّية عند اإلقتضاء أو اإلبقاء على آلية الرتخيص  للقطاعات غري املشمولة 

  .باإلعفاء حالة حبالة
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  112436 :عدد الرأي
  2012فيفري   9 :التاريخ

  
كرّاس الّشروط اخلاّص مبمارسة مشروع قرار لوزير الصّحة العمومّية يتعّلق بتنقيح  : الموضوع

  .2001ماي  28نشاط زائر طيب املصادق عليه بالقرار املؤرّخ يف 
  .زائر طيب :الصّحة :طاعـالق

قائمة  -شروط ممارسة نشاط زائر طيب  -تنقيح كرّاس الّشروط :المصطلحات المفـاتيح
  .إستشارة غري ذات موضوع -الشهائد

  
  المبادئ

راجها مبقتضى مشروع القرار املعروض تتعارض مع أحكام الفقرة إّن املراجعة املزمع إد - 1
 14املؤرّخ يف  2001لسنة  1077من األمر عدد ) جديد(مكّرر ثانيا  14 الثّانية من الفصل

 1990سبتمرب  3املؤرّخ يف  1990لسنة  1402واملتعّلق بتنقيح األمر عدد  2001ماي 
  .يوالقاضي بتحديد شروط اإلعالم الطّيب والعلم

ال ميكن إجراء تنقيح نص ترتييب مبوجب نّص ترتييب يقّل عنه مرتبة يف السّلم القانوين  - 2
مث استنادا إىل ذلك إمتام املراجعة موضوع  2001لسنة  1077األمر عدد ويفرتض ذلك تنقيح 

  .مشروع القرار املعروض
لس سبق وأبدى رأيه  - 3 يف نفس املوضوع إّن اإلستشارة غري ذات موضوع بإعتبار أّن ا

  .وليس هنالك أي مستجّدات واقعّية أو قانونّية طرأت على املسألة
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  112424 :عدد الرأي
  2012مارس1 :التاريخ

  
مشروع قرار يتعّلق باملصادقة على كرّاس الشروط اخلاص باستغالل املراكز  :الموضوع

  .العمومّية لالتصاالت اهلاتفية
  .الت اهلاتفيةاملراكز العمومية لالتصا :القطاع

املراكز العمومية لالتصاالت اهلاتفية، الشروط الفنية واإلدارية، األجهزة  :المصطلحات المفـاتيح
 .الطرفية لالتصاالت، إلتزامات املستغل

  
  المبادئ

يتجه اإلفصاح عن املراجع التشريعية والرتتيبية، باعتبار أّن اإلغفال عن ذلك يشّكل  - 1
لّرتتييب عن املتعاملني مع اإلدارة وبالّتايل تقليصا للمنافسة باستبعاد  حجبا لإلطار الّتشريعي وا

 .كل من ال تتوّفر فيه الّدراية الكافية بالنصوص التشريعّية والرتتيبّية النافذة

إن النهوض وضمان املنافسة داخل القطاع املعين بكراس الشروط يفرتض فتحه أمام  -2
الزمة ملمارسة لسواء إذا ما توفرت لديهم الشروط ا األشخاص املاديني واملعنويني على حد

 . النشاط وضمان جودة املنتوج
ال ميكن إثقال كاهل الراغب يف مزاولة النشاط بأعباء إدارية أو فنية أو مادية كثرية ضمانا  -3

 .حلسن إنطالق النشاط واستمراريته
رّاس الشروط مرفوقا ببطاقة التصريح واالكتفاء بإيداع كإن مبادئ املنافسة تقتضي إلغاء  -4

إرشادات تتضمن مجلة املعطيات حول الشخص الراغب يف ممارسة النشاط واحملل املزمع 
 .ختصيصه لذلك

تكريسا ملبدأ شفافّية املعامالت اإلداريّة ومشولية كراس الشروط جيب حتديد األعوان  -5
 .املؤهلني ملعاينة املخالفات املرتكبة
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ملني مع اإلدارة واجتنابا لكل لبس أو تأويل خاطئ من شأنه إحلاق ضمانا حلقوق املتعا -6
الضرر بالسوق وباملتعاملني فيها، يّتجه التنصيص على طريقة وأجل إبالغ التنبيه إىل 
الناشطني بالقطاع املعين بكراس الشروط  يف حالة اإلخالل مبقتضياته مع التنصيص على أن 

 .اليت وقعت معاينتها يتضمن التنبيه وجوبا جردا للمخالفات
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  112425:  الرأيعدد  
  2012مارس   1: تاريخال

  
  .اإلتصاالت :القطاع

مشروع قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا يتعلق باملصادقة على كرّاس الّشروط  :الموضوع
  .املتعلق باستغالل املراكز العمومية لألنرتنات

نفاذ ، خدمات االتصاالت، ة لألنرتناتعموميالراكز املاستغالل  :المصطلحات المفـاتيح
، مزودي خدمات األنرتنات ، الربط البيين،جهزة الطرفية، األالعموم إىل شبكة األنرتنات

  .تعريفة االتصال تعريفة اإلشرتاك،
  

  المبادئ
لس املنافسة على أن صياغة مشاريع كرّاسات الّشروط  الفقه اإلستشارياستقر  -1

اء قواعد جتّنب اإلدارة الّتأويل وتقي املتعاملني من الضبابية اليت تستوجب توخي الدقة وإرس
  .ميكن أن تؤدي إىل اختالف املقاييس وعرقلة حرية املنافسة

  .قواعد املنافسة احلرّة تفرتض عدم تقييد نشاط اقتصادي مبجال ترايب معني -2
عائقا أمام مبدأ ّثل مت أنن قبيل االلتزام بعدم فعل شيء من شأن بعض اإللتزامات م –3

  .حريّة الّصناعة والّتجارة
ه يتعني عند سن عقوبات معينة التنصيص على على أنّ موقف جملس املنافسة استقر  -4

  .ن ممارس الّنشاط من معرفة هذه العقوباتاألسس القانونية اليت ختضع هلا بصورة متكّ 
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  112426 :عدد الرأي
   2012مارس   1 :التاريخ

  
يتعّلق باملصادقة على كرّاس الشروط  من وزير الصناعة والتكنولوجيا ارمشروع قر : الموضوع

  املتعّلق بضبط شروط وإجراءات استغالل مراكز النداء
  .استغالل مراكز النداء: خدمات االّتصاالت  :طاعـالق

اهلاتف عرب بروتوكول  -وسائط االتصال -استغالل مراكز النداء  :المصطلحات المفـاتيح
  .اخلدمات ذات القيمة املضافة لالّتصاالت - النداء احمللّية راكزم -األنرتنات 

  
  المبادئ

توضيح اإلطار القانوين ملمارسة نشاط مراكز النداء احمللّية اليت ال توّفر خدمات  إّن  - 1
ذات مصلحة عامة وكذلك مراكز النداء املصّدرة كليا يقتضي إّما بالتنصيص عليها صراحة 

وط وإفرادها بفصول حمّددة أو إقصائها صراحة حّىت يكون ضمن مشروع كرّاس الشر 
ال على بّينة من جمال   . تطبيقه املستثمر يف هذا ا

إّن إلزام الشخص املادي بالتحّول لشخص معنوي حىت يتمّكن من ممارسة النشاط ال  -2
ي من ملخالفة هذا النص الرتتييب لنص تشريعي، كما أّن إقصاء الشخص املاد يستقيم قانونا

سوق مراكز النداء مبقتضى نص ترتييب يشّكل عائقا للدخول للسوق املعنّية وإخالال مببدأ 
  .املنافسة

يعّد إلزام الناشط يف القطاع بالتصريح بالنشاط إىل جانب كرّاس الشروط إثقاال لكاهله  - 3
النشاط ذلك أّن إيداع كراس الّشروط مؤّشر عليه لدى اجلهة املختّصة يعد كافيا ملمارسة 

  .وميّكن اإلدارة من إجراء رقابة الحقة
فقه جملس املنافسة مستقّر على أنّه يتعّني على كرّاس الّشروط أن يتضّمن كّل األسس  - 4

الّتشريعّية والّرتتيبّية الّيت خيضع هلا الناشط بصفة جتعله كافيا حبّد ذاته وتغين مستعمليه عن 
غفال عن ذلك يشّكل حجبا لإلطار الّتشريعي الّلجوء إىل مصادر أخرى باعتبار أّن اإل

  .والّرتتييب عن املتعاملني مع اإلدارة وبالّتايل تقليصا لتفعيل املنافسة
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لس مستقر على ضرورة اإلفصاح الواضح والكامل لإلطار الّتشريعي والّرتتييب  - 5 فقه ا
  . طني بالقطاعللمتعاملني مع اإلدارة، تكريسا ملبدأ تفعيل املنافسة بني كافة الناش

ا وحتديد  إنّ  - 6 حتديد املعلومات أو على األقل تعدادها وفقا لعناصر موضوعّية تتعّلق 
مفّصل لكافة الوثائق اليت تعتربها اإلدارة ضروريّة ضمن ملحق لكرّاس الشروط يعّد شرطا 

معّينة أساسّيا لضمان توفري كل مقّومات الشفافّية وعدم مفاجأة الناشط باملطالبة بوثيقة 
  .تعتربها اإلدارة ضروريّة وال تكون حبوزته
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   112427 :عدد الرأي
  2012 مارس    1 :تاريخال

  
مشروع قرار يتعّلق باملصادقة على كراس الشروط املتعّلق بضبط شروط وإجراءات  :الموضوع

  توفري خدمات االتصاالت ذات احملتوى وخدمات االتصاالت التفاعلية
  الت ذات احملتوى وخدمات االتصاالت التفاعليةخدمات االتصا :القطاع 
خدمات االتصاالت ذات القيمة املضافة، خدمات االتصاالت ذات :  المصطلحات المفـاتيح  

  احملتوى والتفاعلية، مشّغلي الّشبكات واملؤسسات العمومية، صانع  احملتوى
  

  :المبادئ  
مات االتصاالت ذات القيمة إّن غياب نصوص قانونية خاّصة بتصنيف وحتديد أنواع خد -1

املضافة ساهم يف إجياد  إطار قانوين متباين خاّص بتوفري مثل هذا الصنف من خدمات 
  .االتصاالت

إّن السوق املرجعية يف استشارة احلال تتعّلق بسوق خدمات االتصاالت ذات احملتوى  -2
عرب الشبكات  لينللعموم أو لفئة خاّصة من المستعموالتفاعلية وهي خدمات يتم توفريها 

العمومية لالتصاالت القارة واجلوالة وبواسطة منظومات معلوماتية متكن من النفاذ إىل معطيات 
 .تتعلق مبيادين حمددة قصد االطالع عليها وتبادهلا

من الناشط احلصول على يتطلب إّن إسداء خدمات االتصاالت ذات احملتوى والتفاعلية  -3
لالتصاالت الستغالله لتوفري مثل هذه اخلدمات ويتوىل مسدي  رقم قصري من اهليئة الوطنية

اخلدمة دفع معلوم سنوي مقابل الّرقم املسند إليه من اهليئة الوطنية لالتصاالت، علما وأّن  
هذا الّرقم املسند ميكن أن ال يقتصر استغالله على خدمة واحدة ضرورة أنّه جيوز استغالله 

  .تلتوفري مجلة من خدمات االتصاال
إّن تعريفات هذه اخلدمات هي حّرة خيضع حتديدها إىل قاعدة العرض والطلب وبالتايل فإّن  -4

توفر الخدمات المذكورة "من مشروع القرار التي نصت على أن  5الفصلأحكام 
 5تتعارض مع جاء بأحكام الفصل  ..."باعتماد تعريفات يتم ضبطها بناء على اتفاقيات
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 1991جويلية   29املؤرخ يف  1991لسنة  64د ة واألسعار عدمن قانون املنافس )جديد(
األعمال املتفق عليها والتحالفات واالتفاقيات الصرحية أو تمنع :" واليت تنص على أنّه 

  :الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال باملنافسة واليت تؤول إىل
  .طلبعرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض وال

.".....  
ا ضرورية لضمان  ّ كما يتجه التذكري يف هذا اخلصوص إىل أّن هذه االتفاقيات يف حال ثبت وأ
ا ختضع إىل  ّ ا تدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها فإ ّ تقدم تقين أو اقتصادي وأ

ة الوطنية ترخيص الوزير املكلف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة وليس ملصادقة اهليئ
 5وبالتايل يتعّني حذف هذه املقتضيات اليت تتعارض مع أحكام الفصل . لالتصاالت

  .من قانون املنافسة واألسعار )جديد(
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   112428 :عدد الرأي
  2012 مارس    1 :تاريخال

  
جويلية  21املؤرّخ يف  2008لسنة  2638مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد  :الموضوع

 .بضبط شروط توفري خدمة اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنات املتعّلق 2008
  .خدمات االتصاالت :القطاع

 ،تنويع العروض التجاريّة ،خدمة اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنات :المصطلحات المفـاتيح
تطبيقات االنرتنات،  ،خدمات االتصاالت ،مزّودي خدمات االنرتنات ،خدمات االنرتنات

، مدمج البنية األساسّية، ترخيص، مؤسسات إدارية واقتصاديّة، املصادقة االلكرتونّية
 ،حتويل املكاملات اهلاتفّية، نقل الّصوت ،التحادث الصويت، بروتوكول االنرتناتخدمات، 

موجات متاثلّية، موجات رقمّية، هاتف متاثلي عادي، شبكة نقل الصوت،  ،حزم الكرتونّية
، معدل األخطاء، حزم البيانات، عة ناقل البياناتسرعة االّتصال، س، بروتوكول االنرتنات

مشّغلي الّشبكات العمومّية  ،مسدي اخلدمة، برامج األماناالخرتاق، قراصنة االنرتنات، 
 . لالتصاالت للهاتف القار

  
  المبادئ

استغالل خدمة اهلاتف عرب بروتوكول االنرتنات يف مشّغلي الشبكات  إّن حصر
مات االنرتنات من جهة أخرى، يعّد حاجزا للدخول إىل العمومّية من جهة ومزودي خد

فإذا كان املانع تقنّيا حبتا فإنّه جيوز االعتماد على مثل هذا احلصر أّما إذا ما كان . الّسوق
 .خالف ذلك فيستحسن فتح الّسوق إىل أطراف أخرى عمال مببدأ حريّة الّصناعة والّتجارة
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  122440 :عدد الرأي
  2012أفريل    5 :تاريخال

  
 2011ماي  23املؤرّخ يف  2011لسنة  623مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد : الموضوع

  .املتعّلق بأحكام خاّصة لتنظيم الصفقات العمومية
  .الصفقات العمومّية: القطاع

، املشرتي العمومي، الرقابة املسبقة، طلب العروضصفقة عمومية، : المصطلحات المفـاتيح
  .جلنة الشراءات

  ادئالمب
 
تفرتض صياغة األوامر الرتتيبّية إدراج الفصل املتعّلق بإلغاء األحكام ملخالفة يف آخر النّص  

والرتتيبية قبل الفصل املتعّلق بدخول األمر حّيز التنفيذ والفصل املتعّلق بالصيغة التنفيذية 
 .الّنافذة
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  112433 :عدد الرأي
  2012أفريل    5 :تاريخال

  
  .يزعملّية ترك: الموضوع

  .الصناعة اإللكرتونية: القطاع
التوازن العاّم األنشطة القابضة، ، اندماج عموديعملية تركيز، : المصطلحات المفـاتيح

  .للّسوق، اهليكلة العاّمة للّسوق
  

  المبادئ
عملّية الرتكيز ذات الطابع اإلستثماري املندرجة ضمن األنشطة القابضة غري النشيطة إّن  -1

دف إىل الس يطرة على الشركات ال متّثل أي إشكاليات من منظور املنافسة باعتبار واليت 
ا ّ  بتقليص عدد املنافسني داخل الّسوق أو ال تساهم يف تغيري اهليكلة العاّمة لألسواق أ

 .جبمعها حلصص الّسوق
تؤثّر عملّية الرتكيز على التوازن العاّم للّسوق من خالل إضفاء نوع جديد من اخلدمات  -2

ا حتويل وجهة احلرفاء أو التحّكم يف األسعارأو ت   .طوير تكنولوجيات جديدة من شأ
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مجلس 
 المنافسة

  112437 :عدد الرأي
  2012أفريل    5 :تاريخال

 
مشروع قرار يتعّلق بإمتام كرّاس الّشروط اخلاّص مبمارسة مهنة اخلبري البحري  :الموضوع

  .2009سبتمرب  15املصادق عليه بالقرار املؤرّخ يف 
  .املهن البحريّة :القطاع

أحكام إنتقالّية، اخلرباء العدليني، اخلرباء لدى شركات التأمني، اجلامعة  :المصطلحات المفـاتيح
الّتونسّية لشركات التأمني، خبري حبري، مهنة مستقّلة، مهن حبريّة، سفينة، بضائع مشحونة، 

 ني،تقييم األضرار، شخص طبيعي، شخص معنوي، كراس شروط، مساعد القضاء، تأم
  .، مهام االختبارجملة التأمني، معاينة األضرار، الّتجارة البحريّة

 
  المبادئ

  
لس على أن ال تتضّمن كرّاسات الّشروط أحكاما انتقالّية لذا يتعّني إدراج  لقد استقّر عمل ا

  .األحكام االنتقالّية املزمع اّختاذها ضمن قرار املصادقة وال ضمن كرّاس الّشروط
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مجلس 
 المنافسة

  112438: رّأيعدد ال
  2012 أفريل 25: التـّاريخ

  
ّم املنافسة :الموضوع   .مسائل 

  .صفقات عمومّية: القطاع
ّم املنافسة : المصطلحات المفـاتيح العرض  -العرض املايل  -طلب عروض دويل  -مسائل 

  .نزاع قضائي -إجراءات إسناد صفقة عمومّية  - الّصفقات العمومّية  -الفّين 
  

  المبادئ
  

لس إبداء الّرأي خبصوص موضوع االستشارة وإن كان له عالقة باملنافسة يتعذّ  ر على ا
لس يتخّلى  باعتبار أّن املسألة تتعّلق بصّحة إجراءات إسناد صفقة عمومّية إضافة إىل أّن ا

  .عن إبداء الّرأي كّلما تبّني له أّن موضوع االستشارة قد يكون حمّل نزاع قضائي
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مجلس 
 المنافسة

  122441: عدد الرّأي
  2012جويلية    5: تاريخال

 
 

  حفظ صّحة الوسط ومحاية احمليط: القطاع
كرّاس الّشروط املتعّلق مبمارسة أنشطة حتضري املواّد املطّهرة املنتجة حملّيا : الموضوع

ا وتوزيعها    .واملستعملة يف ميدان الصّحة وخز
  .خمابر الّتحاليلاملواّد املطّهرة، رخصة العرض لإلستهالك، : المصطلحات المفـاتيح

  
  المبادئ

لئن ال يوجد إطار قانوين ينّظم إحداث أو ممارسة نشاط حتضري املواّد املطّهرة على   -1
إّال أّن هذه املؤّسسات عندما تقوم ببيع منتجها تقتضي املستشفيات  املستوى احملليّ 

موافقة وزارة  واملؤّسسات العمومّية للصّحة خاّصة االستظهار مبا يفيد حصول املنتوج على
  .الصّحة العمومّية وهو ما جيربها الّرجوع إىل هذه األخرية للحصول على هذا الّرتخيص

ال ختضع املواّد األّولّية واملواّد نصف املصّنعة املستعملة إلنتاج املواّد املطّهرة اليت يتّم  -2
لقائمة الواردة بالفصل توريدها إلجراءات املراقبة الفنّية عند الّتوريد باعتبارها خارجة عن ا

املتعّلق بتنقيح  2005سبتمرب  15الثّاين من قرار وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف 
املتعّلق بضبط قائمات املنتوجات  1994أوت  30قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرّخ يف 

  .اخلاضعة للمراقبة الفنية عند الّتوريد
نافسة على أنّه يتعّني على كرّاس الّشروط أن يتضّمن كّل األسس استقّر فقه جملس امل -3

القانونّية الّيت خيضع هلا بصفة جتعله كافيا حبّد ذاته وتغين مستعمليه عن الّلجوء إىل مصادر 
أخرى، باعتبار أّن اإلغفال عن ذلك يشّكل حجبا لإلطار الّتشريعي والّرتتييب عن املتعاملني 

تقليصا لتفعيل املنافسة باستبعاد كل من ال تتوّفر لديه الّدراية الكافية  مع اإلدارة وبالّتايل
  .بالّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية الّنافذة
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مجلس 
 المنافسة

  112420 :عدد الرأي
  2012 جويلية 5 :التاريخ

  
  .النقل :القطاع

  .حول عملية تركيز اقتصاديداء الرأي بإ :الموضوع
وكيل جتاري يف  - سوق املعدات السيارة  -  صاديعملية تركيز اقت :المصطلحات المفـاتيح

احلواجز  -أشكال الرتكيز االقتصادي  - " جتّمع الشركات"منوال  - املعدات السيارة 
  .املوضوعة للنفاذ إىل السوق

  
  المبادئ

عن طريق االستحواذ من خالل شراء األصول املالية للشركة " جتّمع الشركات" يعترب منوال -1
دف إىل تطوير  لتحقيق الرتكيز االقتصاديالوسائل املعتمدة  املستحوذ عليها من واليت 

ّمعة بصورة متكنها من املنافسة بشكل قوي وحتقيق منوها بنسق  القدرة السوقية للشركات ا
 .سريع

 .تكتل املؤسسات االقتصادية من األعمال املؤثرة على واقع السوق تعترب عمليات -2
ذلك املشروع شروع الرتكيز االقتصادي يف مدى مسامهة مل قييمهجملس املنافسة يف تينظر  -3

جيب و  .باملنافسة اإلخالليف التقدم التقين أو االقتصادي قصد ضمان التعويض الكايف عن 
أن يأخذ بعني االعتبار ضرورة تعزيز أو احلفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية إزاء 

  .املنافسة الدولية
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مجلس 
 المنافسة

  122442 :عدد الرأي
  2012 جويلية  5 :تاريخال

 
  .نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري :القطاع

مشروع قرار يتعّلق باملصادقة على أحكام تنقيح وإمتام كرّاس الشروط اخلاص  :الموضوع
بتعاطي األشخاص املعنويني لنشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري امللحق بقرار 

  .2008ديسمرب  10 وزير النقل املؤرخ يف
نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري، حجم األسطول ، الباعثني  :المصطلحات المفـاتيح

  .الشبان، منظومة االفراق
  

  المبادئ
  

يتجه اإلفصاح عن املراجع التشريعية والرتتيبية، باعتبار أّن اإلغفال عن ذلك يشّكل حجبا 
 مع اإلدارة وبالّتايل تقليصا للمنافسة باستبعاد كل من لإلطار الّتشريعي والّرتتييب عن املتعاملني

  .ال تتوّفر فيه الّدراية الكافية بالنصوص التشريعّية والرتتيبّية النافذة
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مجلس 
 المنافسة

  102362:  الرأيعدد  
  2012جويلية    5: تاريخال

  
  .اخلدمات، اإلستشارة يف التصدير :القطاع

يتعلق باملصادقة على كرّاس الّشروط  2001جويلية  26قرار وزير التجارة مؤرخ يف  :الموضوع
  .اخلاص بتعاطي مهنة مستشار يف التصدير

مراجعة كرّاسات الّشروط، تصدير، خدمات اإلستشارة يف التصدير،  :المصطلحات المفـاتيح
  .مؤسسة املستشار يف التصدير، جتارة خارجية

  
  المبادئ

ن التغيري يف تركيبة احلكومة يقرتح لتفادي أي تغيري يطرأ على تسميات الوزارات الناجتة ع -1
تعويض عبارة وزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية واإلدارات اجلهوية التابعة هلا بعبارة 

  .الوزارة املكّلفة بالتجارة واملصاحل اخلارجية التابعة هلا
بامكانية  ميكن يف صورة إدخال تعديالت على كرّاس الّشروط الرّاهن إضافة أحكام تتعلق -2

سحب الّتصريح وكرّاس الّشروط إلكرتونيا وذلك تأييدا لتوجه الدولة حنو دعم اإلدارة 
  . االفرتاضية

ه يتعني عند سن عقوبات معينة التنصيص على على أنّ موقف جملس املنافسة استقر  -3
  .األسس القانونية اليت ختضع هلا بصورة متكن ممارس الّنشاط من معرفة هذه العقوبات

من وسائل الّدفاع قبل اختاذ استقر موقف جملس املنافسة على ضرورة متكني الناشط  –4
  .وذلك يف صورة عدم إلتزامه مبقتضيات كرّاس الّشروط عقوبات يف شأنه
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مجلس 
 المنافسة

  122439:  الرأيعدد  
  2012أوت    9: تاريخال

  
  .صناعة القضبان النحاسية :القطاع

  ."قلينكور"وشركة " كارلو كولومبو"ركة عملية تركيز اقتصادي بني كل من ش :الموضوع
إعادة  ، إقتناء، صعوبات إقتصاديّة ومالّية، خّطة إنقاذ،عملية الرتكيز :المصطلحات المفـاتيح

رقم معامالت  ،غري قابلة لالستبدال، أنشطة الرتكيز العمودي ،سيطرة حامسة، هيكلة شركة
رخص ، القضبان النحاسية ،مسّبقحلصول على ترخيص ، االّشركات العاملة بالّسوق الوطنية

  . تغيري اهليكلة العاّمة للسوق ،استكشاف منجمية
  

  المبادئ
تأخذ عملّية الّرتكيز الرّاهنة كما سبق ذكره شكل اندماج عمودي باعتبار أّن أنشطة  -1

  .الّشركات املعنّية هي أنشطة غري متنافسة ولكّنها متكاملة
إىل تقليص يف عدد املنافسني داخل الّسوق بقدر ما  ال تؤّدي عملّية االندماج العمودي -2

خاّصة إذا كانت حواجز الّدخول ) verrouillage du marché(ينجّر عنها إمكانية غلقها 
  . إليها مرتفعة

من شأن أّي تعامل حصري بني املؤّسسات املندجمة أن ينجّر عنه إغالق الّسوق وذلك  -3
لى مستوى هذه األسواق بديل للّتزّود أو التزويد باملنتوج عندما ال يتوّفر للّشركات املنافسة ع

  .أو اخلدمة املعنّية
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مجلس 
 المنافسة

  102400:  الرأيعدد  
  2012أوت    9: تاريخال

  
  .جتارة التوزيع الكربى :القطاع

للشركة التونسية " مونوبري"عملية استيعاب شركة الدار اجلديدة ملدينة تونس  :الموضوع
  ".ّرفاهةصحراء لل"لفضاءات التسوق أمال 

الفصل  ،نقاط بيع، تركيز مساحات جتارية، استيعاب، عملية الرتكيز :المصطلحات المفـاتيح
، وثيقة إعالم الوزير املكّلف بالتجارة ،املعطيات والوثائق، من قانون املنافسة واألسعار 8

  .عملية الرتكيز ّمتت بصفة فعلية
  

  المبادئ
واألسعار توفر مجلة من املعطيات والوثائق  من قانون املنافسة 8اقتضت أحكام الفصل  -1

  .تصاحب وثيقة إعالم الوزير املكّلف بالتجارة
لس مبعلومات  -2 اقتضت دراسة امللف مطالبة اجلهات املعنية بعملية االستيعاب مبّد ا

  . ومؤّيدات ضرورية لدراسة عملية الرتكيز
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مجلس 
 المنافسة

  122444 :عدد الرأي
  2012 سبتمبر 27 :تاريخال

  
النزاع املرفوع أمام اهليئة الوطنية لالتصاالت من  طلب رأي جملس املنافسة حول  :الموضوع

واملتعّلق بالعرض التجاري املروج حتت التسمية  شركة اتصاالت تونس ضّد شركة تونيزيانا
  .« Promo ADSL Tunet»التجارية 

طنية لالتصاالت،  مزود خدمات اخلطوط الّرقمّية الالّمتوازية، اهليئة الو : المصطلحات المفـاتيح  
  .                                    خدمات األنرتنات

  
  المبادئ

  
استقر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار األعمال القانونية املتعلقة بتنظيم املرفق  -1

العمومي أو اليت تأخذ بأساليب السلطة العامة تعد أعماال تندرج صلب القرارات اإلدارية 
ترجع مهمة النظر يف مشروعيتها إىل القاضي اإلداري وتبعا لذلك يكون جملس املنافسة اليت 

ال غري خمتص بالنظر يف القضايا ذات الصلة  يف حالة صدور  قرارات عن اهليئة يف هذا ا
بتلك القرارات عدا احلاالت املتعّلقة بعدم احرتام أحد املشغلني لبنودها أو خمالفتها واليت ينتج 

  .ممارسات خملة باملنافسة عنها
وبالتايل ويف غياب صدور أي قرار من قبل اهليئة الوطنية لالتصاالت يف خصوص هذا   

  . العرض التجاري، فإّن جملس املنافسة يكون مبدئيا خمتصا بالنظر يف هذا النزاع
تتخذ اهليئة الوطنية لالتصاالت يف جمال تنظيم قطاع االتصاالت مجلة من القرارات  -2

من األمر  )أ(3التعديلية من ذلك تلك املتعّلقة بالعروض التجارية تطبيقا ألحكام الفصل 
املتعّلق بالشروط العامة إلقامة واستغالل الشبكات العمومية  2008لسنة  3026عدد 

  .لالتصاالت وشبكات النفاذ
اليت ال جيوز  وتتخذ القرارات الصادرة عن اهليئة الوطنية لالتصاالت صبغة القرارات اإلدارية

  .الطعن فيها إال بتجاوز السلطة أمام احملكمة اإلدارية
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مجلس 
 المنافسة

  122445 :عدد الرّأي
  2012 سبتمبر 27 :التـّاريخ

  
  .عملّية تركيز: الموضوع

  .توريد احلبوب: القطاع
إنتاج  -الّرتكيز األفقي  - سيطرة حامسة  - تركيز اقتصادي  -اقتناء : المصطلحات المفـاتيح
شركات  - الّديوان الوطين للحبوب  -سوق توريد احلبوب  -الفالحّية وتسويق املنتوجات 

 -توريد وتصدير احلبوب  -جتارة وختزين احلبوب  -منشأة عمومّية  - الّتجارة العاملّية 
إمجايل  -تأثري غري مباشر  -تأثري مباشر  - وضعّية هيمنة على الّسوق الّداخلّية  - الّسيطرة 

 - سوق غري تنافسّية  -الّسوق الوطنّية املرجعّية  -يص مسبق ترخ -رقم املعامالت املنجز 
  .طلبات العروض الّدولّية

  
  المبادئ

ينجّر عن عملّية الّرتكيز االقتصادي نقل للملكّية أو حّق االنتفاع أو جزء منها مع متكني  - 1
مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط أو قرار مؤّسسة أو عّدة 

  .ؤّسسات أخرىم
يعرض على موافقة الوزير املكّلف بالّتجارة كّل مشروع تركيز أو عملّية تركيز اقتصادي من  - 2

ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على الّسوق الوطنّية أو جزء منها   .شأ
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مجلس 
 المنافسة

  122446 :عدد الرأي
  2012 سبتمبر 27 :تاريخال

 
  ّدة للتكسريجتميع املصنوعات من املعادن النفيسة املع: القطاع

قرار يتعّلق باملصادقة على كراس الشروط املتعّلق بطرق جتميع املصنوعات  مشروع :الموضوع
  من املعادن النفيسة املعّدة للتكسري

جتميع املصنوعات من املعادن النفيسة املعّدة للتكسري، املصنوعات : لمصطلحات المفـاتيحا  
  احلاملة لطابع األثر القانوين

  
  المبادئ

موضوع االستشارة يندرج يف إطار التثبت من مدى تضمن مشروع كراس الشروط ّن إ - 1
لس املنافسة إبدائها يف خصوص هذا املشروع  الراهن ملختلف املالحظات اليت سبق 

  .2011نوفمرب  3الصادر بتاريخ  112412واملضمنة برأيه عدد 
أّن مشروع القرار الراهن أخذ  أنّه ثبت بعد التدقيق يف فصول مشروع االستشارة الراهنة -2

بعني االعتبار خمتلف مالحظات جملس املنافسة املشار إليها أعاله ماعدا تلك املتعّلقة بضرورة 
التنصيص على العقوبات اليت يتعرض إليها الناشط عند خمالفته أحكام هذا الكراس، لذا 

لكراس أو اإلحالة إىل يقرتح إّما التنصيص على أحكام خاّصة بالعقوبات ضمن أحكام هذا ا
 .العقوبات املضّمنة بالنصوص القانونّية أو الرتتيبّية النافذة
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  122450 :عدد الرأي
  2012 نوفمبر 22 :تاريخال

 
  .عربات النقل العمومي املنتظم لألشخاص :القطاع

زيّة لعربات النقل يتعّلق بضبط العالمات التميمن وزير الّنقل يمشروع قرار  :الموضوع
 .ومي املنتظم لألشخاصالعم

، النقل العمومي احلضري، نقل بّري، قطاع الّنقل العمومي لألشخاص :المصطلحات المفـاتيح
، شبكة احلافالت، الّشركات اجلهويّة للّنقل ،الّنقل اجلهويقطاع خاص، قطاع عمومي، 

 . ، سلطة جهوّيةنقل بني املدن ،خطوطعالمات متييزيّة، 

  
  المبادئ

  
يكتفي بضبط خاصّيات فنّية طاملا مالحظات تتعّلق حبريّة املنافسة ال يثري  ارإّن مشروع القر 

للعالمات التمييزيّة لعربات النقل العمومي املنتظم لألشخاص دون أن يتعارض ذلك مع 
  . قواعد املنافسة يف القطاع
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  122452 :عدد الرأي
  2012 نوفمبر 22 :تاريخال

  
  .طفالقاعات الرياضة املخّصصة لأل :القطاع

  .الرتخيص يف إبرام عقد استغالل حتت التسمية األصلّية :الموضوع
قاعات الرياضة عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية، نشاط  :المصطلحات المفـاتيح

ال املخّصصة لألطفال ، شروط عدم املنافسة أو االنضمام، االستغالل احلصري ضمن ا
  .اجلغرايف احملّدد، التزّود احلصري

  
  مبادئال

االّتفاقات العموديّة اليت جتمع بني  التسمية األصلّية ضمن يصّنف عقد االستغالل حتت - 1
طرفني غري متنافسني واليت ختتلف من حيث شروطها وآلّيات تنفيذها واآلثار املرتتّبة عنها عن 

  .بقّية الصيغ التعاقديّة األخرى مثل عقد االمتياز أو عقد التوزيع احلصري
من املنع العام  ظر يف إمكانّية منح إعفاء لعقد االستغالل حتت التسمية األصلّيةإّن الن -2

من قانون املنافسة  6 على معىن الفصل املسّلط عليه وعدم اعتباره اّتفاقا خمّال باملنافسة
حراز املوازنة بني املنافع األكيدة اليت يستفيد منها االقتصاد من خالل اإل واألسعار يستدعي

ة اليت وحتقيق الرفاه للمستهلكني من جهة، واآلثار السلبيّ  يّدم التقين واالقتصادعلى التق
  .لتضييقات عموديّة حتّد من املنافسة من جهة أخرى العقد املتضّمن ترتّتب عن هذا

ميكن قبول التدابري احلمائّية املتعّلقة حبّق االستغالل احلصري شريطة عدم جتاوز مّدة  - 3
  .نواتسد مخس حدو  تطبيقها

حدود  االستغالل حتت التسمية األصلّية عقدباملّدة التعاقديّة الواردة  ال جيب أن تتجاوز - 4
السوق  إىلعاقة دخول ناشطني جدد إعدم ات قابلة للتجديد مّرة واحدة لضمان سنو  مخس

من شروط  ة واملالّية لطريف العقد بدون املسّ ياحلّد األدىن من املردوديّة االقتصادوحتقيق  املعنّية 
  .  البعيد يف السوق املعنّيةو املنافسة على املدى املتوّسط 
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منع املستغّل من مواصلة تعاطي النشاط املباشر يف إطار شبكة  ال جيب أّن تتجاوز مّدة - 5
التعاقديّة  رابطةنقضاء الابعد  السنة الواحدةاالستغالل أو ممارسة أّي نشاط منافس أو مشابه 

  . نقطاعهاأو ا
على املواد املنتمية األصلّية شرط التزّود احلصري لدى مالك التسمية ب أن يقتصر جي - 6

ذا النظاللنشاط وتبقى لنظام التشغيل املوّحد  م مسألة التزّود باملواد األخرى غري املضّمنة 
  .موكولة ملبادئ املنافسة احلرّة
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  122453 :عدد الرأي
  2012 نوفمبر 22 :تاريخال

  
  األكالت السريعة :لقطاعا

من قانون املنافسة واألسعار لعقد  6طلب منح إعفاء وفق أحكام الفصل  :الموضوع
يف " le Master Franchise" استغالل حتت العالمة األصلّية وفق آلية املستغل الرئيسي 

لسنة  64من القانون عدد  )جديد( 9جمال األكالت السريعة وذلك طبقا ألحكام الفصل 
  .املتعّلق املنافسة واألسعار 1991جويلية  29خ يف املؤر  1991

، عقد الضامنصاحب االمتياز الرئيسي، املنتفع باالمتياز الرئيسي، : المصطلحات المفـاتيح  
  اإلستغالل

  
  المبادئ

مل يتطرق إىل صنف هذه االتفاقات بل مت التنصيص عليها بشكل عام وأّن  6إّن الفصل  - 1
جملة من التضييقات  المختلفة من حيث األثر لراهنة يتضّمن اإلتفاق موضوع االستشارة ا

يستدعي التثبت من إمكانية توفر فوائد اقتصادية قد تنجم عن عقد االستغالل  والموضوع
يف العديد من اآلراء الصادرة عنه بأمهّية دور  الرّاهن ، خاّصة وأّن جملس املنافسة كان قد  أقرّ 

أّن تنمية هذه العقود يشّكل حّال لتنمية جتارة " زيع مبا نـّصههذه العقود يف تنمية جتارة التو 
التوزيع يف تونس خاّصة بتمكني املؤّسسات الصغرى واملتوّسطة من االخنراط بأكثر فعالّية يف 
هذا النشاط من ناحية وبإدخال أساليب تسويق متطّورة وتطوير جودة املنتوجات واخلدمات 

 " .ائدة على املستهلكمن ناحية أخرى وهو ما يرجع بالف

إّن التزّود احلصري يف عقد اإلستغالل الراهن ميّكن من تطوير شبكة املزّود مبا من شأنه  -2
أن ينعكس إجيابا على قطاع جتارة التوزيع كما يضمن للمستهلك من جهة ثانية إمكانّية توفر 

فاظ على مسعة عالمته منتوجات  متمّيزة من حيث اجلودة اعتبارا  وأن املزود يسعى دائما للح
   .التجارية من خالل توفري منتوجات ذات جودة عالية
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  122454 :الرأيعدد  

  2012 نوفمبر 22 :تاريخال

  .مشاريع قرارات: الموضوع
  .مؤّسسات الّطفولة اخلاّصة: القطاع

مبدأ حّرية  –إزالة احلواجز –األنشطة االقتصاديّة  - كرّاسات شروط : المصطلحات المفـاتيح
مبدأ  –الّتوازن واملساواة  –اخلواّص  –الّسلط العمومّية  –حّرية املنافسة  –اعة والّتجارة الّصن

 –حّرية تعاطي الّنشاط االقتصادي  –مبدأ قانوين عام –احلواجز املعيقة للمنافسة  –املنافسة 
شطة نظام حيّد من مباشرة األن –الّسلطة الّرتتيبّية  –نّص تشريعي  –األوامر الّرتتيبّية 

حفز املبادرة  –نظام الّرتاخيص اإلداريّة  –فتح مؤّسسات الّطفولة اخلاّصة  –االقتصاديّة 
 –مبدأ تكافؤ الفرص  –مبدأ توازي الّصيغ والّشكلّيات واالختصاص  –االقتصاديّة 

  .الّرتخيص
  المبادئ

ا شكال من أشكال تنظيم مباشرة األنشطة اال  - 1 قتصاديّة كرّاسات الّشروط ال خترج عن كو
جلأت إليه الّدولة عندما قّررت إزاحة احلواجز املعيقة للمنافسة واستقّر لديها اخليار على 

  .تغليب مبدأ حّرية الّصناعة والّتجارة
مبدأ حّرية الّصناعة والّتجارة ينطوي على معنيني يّتصل كّل منهما حبّد من صالحّيات  - 2

فهو يعين من جهة، أّن : قتصادي للخواصّ الّسلط العمومّية إزاء فروع من الّنشاط اال
م فال  ا جيب أن تبقى حلّرية مبادر األنشطة االقتصاديّة اّليت يكون متاحا للخواّص القيام 

. جيوز أن حتتكرها الّدولة وإذا اشرتكت معهم فال بّد هلا من احرتام مبدأي الّتوازن واملساواة
لة عن املساس مببدأ املنافسة يف القطاعات كما يعين، من جهة أخرى، وجوب أن متتنع الّدو 

  .اّليت استقّر اخليار على تركها للخواصّ 
حّرية الّصناعة والّتجارة هي مبدأ قانوين عام له قيمة تعلو األوامر الّرتتيبّية ولكّنه يبقى يف  - 3

حّىت منزلة دون الّتشريع حبيث حيتفظ املشرّع حبّق تنظيم حّرية تعاطي الّنشاط االقتصادي أو 
منعه، وبالّتايل فهو يرقى إىل منزلة ال ميكن أن تنال منها الّسلطة الّرتتيبّية العاّمة إّال بناء على 

 .نّص تشريعي سابق يضبط أوجه مباشرة تلك احلّرية وحدود تنظيمها



2012الكتاب األول   
 

235 
 

مجلس 
 المنافسة

   122455: عدد الرأي
  2012ديسمبر   3 :تاريخال

  
  .لكربىتركيز املساحات الّتجارية ا: جتارة الّتوزيع :القطاع

مشروع أمر يتعّلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص تركيز املساحات  :الموضوع
  .الّتجارية الكربى واملراكز التجارية

جتارة ، مراكز جتارية، تركيز املساحات الّتجارية الكربى، نظام الّرتخيص :المصطلحات المفـاتيح
جمّلة الّتهيئة الّرتابية ، تعمري التجاريال، عراقيل إدارية واقتصادية ولوجستيةالكربى،  الّتوزيع

  .احلّد من الّدخول إىل الّسوق، نشاط اقتصادي ،الّتوزيع العصري ،دراسة املؤثّرات، والتعمري
  المبادئ

يعترب إخضاع أي نشاط اقتصادي لنظام الرتخيص من زاوية قانون املنافسة واألسعار نوعا  -1
يؤدي إىل عرقلة املنافسة احلرة فيها وبالتايل فهو جيعل من أنواع احلّد من الّدخول إىل الّسوق و 

منها سوقا مغلقة يقتصر الّنشاط فيها على فئة معيّنة من املستثمرين أصحاب رؤوس األموال 
  .الضخمة

ا بل وسيلة ميكن من خالهلا حتقيق األهداف  -2 أّن املنافسة ال تعترب غاية يف حّد ذا
  . االقتصادي هو احملّدد ملستوى املنافسة املطلوب املأمولة وبالّتايل يكون الواقع 

إخضاع تركيز املساحات الّتجارية الكربى إىل نظام الّرتخيص وذلك حنو اختيار املشرّع  -3
من جمّلة التهيئة الرتابية والتعمري جيعل مشروع األمر املعروض على  11مبقتضى أحكام الفصل 

لس سليما ومتطابقا مع الشرعّية    .أنظار ا
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 2012بالتوازي مع نشاطه القضائي واإلستشاري كان للمجلس عّدة أنشطة أخرى سنة    
دف أساسا إىل دعم التصرف احلديث مبا يضمن اإلستغالل األمثل للموارد البشرية واملادية 

ائية يف أفضل الظروف، كما تواصلت والفصل يف امللفات املعروضة اإلستشارية والقض
لس يف حميطه اخلارجي والدويل واإلقليمي وذلك باملشاركة  هودات من أجل دعم إشعاع ا ا

  .يف الندوات وامللتقيات اليت تنظم حمليا أو دوليا
I –   

  :التصرف في الموارد البشريّة -1
  

وأربعني شخصا وذلك بإعتبار رئيس  ثالثةملنافسة يعد جمموع أعوان وإطارات جملس ا
لس لس ونائبيه واألعضاء غري القاريني با وهم موّزعني حسب ما يبّينه اجلدول التايل بني . ا

  :إطارات وأعوان وعملة
  

  الصنف  العدد  الصفة
  1أ  1  الرئيس

  1أ  2  نواب الرئيس

  ورجال أعمال 1أ  10  أعضاء غري قارين

  1أ  1  املقّرر العام 
  1أ  13  املقررون

  3وأ2أ  9  ن  و األعوان اإلداري

  5و 4و2صنف   7  العملة 
  43  المجموع

  
 

من جمموع اإلطارات واألعوان  %75 حوايل تبلغ نسبة التأطيرويبّني هذا اجلدول أّن 
  . 2أو 1أعتبار اإلطارات املنتمية إىل الصنفني إوذلك ب
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  :التصرف في الشؤون المالّية -2
ألف دينارا أي بزيادة  1072بالعنوان األول  2012عتمادات املفتوحة سنة بلغت اإل

  . ألف دينار مقارنة بالّسنة الفارطة 22قدرها 
وتتوزّع هذه اإلعتمادات على قسمني، يتعّلق األّول بالّتأجري العمومي وهو يف حدود 

قد مشلت الّزيادة و . لف دينارأ 272، والثّاين بوسائل املصاحل وتبلغ قيمته لف دينارأ 800
  .املتعلق بتسيري وسائل املصاحلباألساس القسم 

 
II –  

يعترب التعاون الدويل بوابة على العامل ختول تبادل اخلربات يف جمال املنافسة واإلقتصاد 
لس من  ومتكن من مواكبة التطورات العاملية لذلك أويل العناية الالزمة ومت متكني إطارات ا

 . املشاركة يف عدد من التظاهرات الدولية وعدد من الرتبصات باخلارج

  :المشاركة في المؤتمرات والّندوات الدولية -1

يف امللتقى اإلقليمي للمنافسة الذي ينظمه مؤمتر األمم شارك رئيس جملس املنافسة 
 14ج وذلك من املتحدة للتجارة والتنمية حول تطبيق قانون املنافسة يف دولة قطر ودول اخللي

   . بدولة قطر 2012أفريل  19إىل 
جتماع التنسيقي لرؤساء إدارات اإللرئيس جملس املنافسة  يف النائب األول وشارك 

 2012جانفي  13إىل  09تفاقية أغادير وذلك من إلوهيئات املنافسة يف الدول األعضاء 
لقاء التأسيسي للشبكة كما شاركت النائبة الثانية لرئيس جملس املنافسة يف ال.باألردن

  .2012نوفمرب  17إىل  14األورومتوسطية للمنافسة باملغرب وذلك من 

  :القيام بتربصات بالخارج -2

 26من " الصفقات العمومية"تكويين، حول  يف تربص مقررة مبجلس املنافسة  تشارك       
دارة العمومية ، وذلك يف إطار الدورة الدولية املتخصصة يف اإل2012 أفريل 20إىل  مارس

  .   اليت تنظمها املدرسة الوطنية لإلدارة الفرنسية 
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على مزيد البذل وقد كان هلذه املشاركات دور هام يف إثراء خربات املشاركني وحتفيزهم      
لس على حميطه اخلارجي من جهة والعطاء من جهة و  نشر ثقافة املنافسة ودعم إشعاع ا

  .أخرى
  

IV -   
  : الّرئيس - 1

 مرجع التعيين الصفة اإلسم و اللقب
  مستشار باحملكمة اإلدارية  حممد فوزي بن محاد

 - الّرئيس  -

أفريل  21املؤرخ يف  2011لسنة  423األمر عدد 
2011 

  : نائبا الّرئيس - 2

 مرجع التعيين الصفة اإلسم و اللقب

  كمة اإلداريةمستشار باحمل حممد عثمان موسى 
 - النائب األول  -

جوان   4املؤرخ يف   2011لسنة  684األمر عدد 
2011  

  بدائرة احملاسبات ة مستشار  سلوى بنوايل
 - ةالثاني ةالنائب -       

جوان   4املؤرخ يف   2011لسنة  685األمر عدد 
2011  

 
  :األعضاء القضاة   -3

 مرجع التعيين الخّطة اإلسم  و اللقب
 12املؤرخ يف  2006لسنة  1705األمر عدد  احملكمة اإلبتدائية مبنوبةرئيس  شري عليةالب

  تجديد العضوّية مث  2006جوان 
 

 14املؤرّخ يف  2011لسنة  4120األمر عدد 
 2011نوفمرب 

 2احملكمة اإلبتدائية بتونس  ةرئيس مسرية القابسي
 مستشار مبحكمة التعقيب عماد الّدرويش

 14املؤرّخ يف  2011لسنة  4120األمر عدد  مستشار مبحكمة التعقيب ثمانفوزي بن ع
 2011نوفمرب 
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   : األعضاء المنتمون للقطاعات االقتصادية -4
 مرجع التعيين الصفة اإلسم و اللقب
 رئيس مدير عام شركة عارف بلخريية

املؤرخ  2008لسنة  3215األمر عدد 
 2008أكتوبر  6يف 

  ير عام شركةرئيس مد بشري بوجدي
مدير مركزي للّشؤون اإلقتصادية باإلحتاد الّتونسي  ماهر الفقيه

 للّصناعة والّتجارة والّصناعات الّتقليدية

عضو املكتب التنفيذي لالحتاد التونسي للفالحة  كرمي داود
 والصيد البحري

 
 :األعضاء ذوي الكفاءة في الميدان اإلقتصادي -5

 عيينالت الصفة اإلسم و اللقب
جوان  23املؤرخ يف  2008لسنة  2409األمر عدد   أستاذ تعليم عايل   لطفي بوزيان

2008 

  
  :اإلطارات المكّلفة بالّتحقيق  -6

  :المقـّرر العـام  -أ   
 التعييـن الّرتبــة اإلسم و اللقب

فيفري  21املؤرخ يف  2000لسنة  459األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية أنور الزمريل
2000 

  : المقـــّررون - ب  

 التعييـن الّرتبــة اإلسم و اللقب
ديسمرب  21املؤرّخ يف  2010لسنة  3390األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية رضا احلاج قاسم

2010 
نوفمرب  28املؤرّخ يف   2002لسنة  3072األمر عدد  متصرف مستشار  فاطمة األمني

2002 
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أفريل  28املؤرخ يف  2008لسنة  1736األمر عدد  ئرة احملاسبات مستشار بدا مجيلة اخلبثاين
2008  

أفريل  28املؤرخ يف  2008لسنة  1737األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية كوثر الشايب
2008  

 2010أوت  16املؤرخ يف  2010لسنة  1956األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية بثينة األديب

 2008سبتمرب  16املؤرخ يف  2008لسنة  3048األمر عدد  ر املصاحل العموميةمستشا  سليم الربهومي

  2008سبتمرب  18املؤرخ يف  2008لسنة  3116األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية  حممد الطرابلسي

   2010جانفي  22املؤرخ يف  2010لسنة  97األمر عدد   مستشار املصاحل العمومية  نافلة بن عاشور

 2011أوت   27املؤرخ يف  2011لسنة  1226األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية  باينصبحي شع

 2011سبتمرب  24املؤرخ يف  2011لسنة  2733األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية  وليد القاين

 2011سبتمرب  24املؤرخ يف  2011لسنة  2732األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية  احلبيب الصيد

   2012أوت  06املؤرخ يف  2012لسنة  1362األمر عدد   مستشار املصاحل العمومية  شري سفيان الصماريالب

    مستشار املصاحل العمومية  الناصر السيفاوي
 
 

  


