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 ةـّدمالمق
ذلك أّن ، لعّل األمهّية البالغة ملوضوع تعديل األسواق ليست يف حاّجة لتأكيد

اإلتّفاق حاصل بني املهتّمني بشؤون املنافسة والرقابة على هذه األسواق على أّّنا متّثل 
ع القطاع ياختارت ّنج حريّة املبادرة وتشجتنبين عليه سياسة الدول الىت  الذياألساس 

ة اخلاص على اإلستثمار بعدما ثبتت عدم قدرة القطاع العام على جماهبة التحديّات االقتصاديّ 
 واالجتماعّية اخلاّصة بكّل دولة.

فإنّه يتبنّي  ،ولئن كانت وظيفة التعديل تندرج يف الواقع يف جمال مهّمة السلطة التنفيذيّة     
من خمتلف التجارب يف العامل أّن هذه السلطة تعهد إىل هياكل إداريّة مستقّلة خارجة عن 

تشّجع عليه املنّظمات  الذيمط النّ  وهو ،اإلدارة حىّت ال تكون يف اآلن ذاته حكما وطرفا
الىت تدعو هلذا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الدولّية ذات العالقة بالّتجارة والتنمية مثل 

ا على أن تكون فوذ الزجري يساعدهاخليار مع اإلقرار هلذه اهلياكل اإلداريّة بنوع من النّ 
 ."قراراهتا " فاعلة

إىل جانب هذه الوظيفة التعديلّية  ،أّّنا متارس املذكورة اهليـاكلعلما وأنّه من ممّيزات    
مبا أّّنا تستشار عاّدة حول مجيع النصوص التشريعّية والرتتيبّية الىت  ،والزجريّة وظيفة تشريعّية

 هلا عالقة مبجال املنافسة ممّا يكسيها طابعا ممّيزا جيعلها ختتلف عن غريها من اهليئات.
تونس من وضع أشكال أخر  خمتلفة  من بينهانع بلدانا أخر  على أّن هذا مل مي

ول ممّا يؤّكد عل عدم وجود أمناط هلذه اهلياكل استنادا إىل خصوصّيات إقتصاديّات هذه الدّ 
 منوذجّية هلذه اهليئات الرقابّية تسهر على حسن تطبيق سياسة وقانون املنافسة.

أساس  ،ملنافسة تستند إىل أساس مزدوجأّن سياسة ا ،واجلدير بالتنويه يف هذا الصدد
إىل  فيه،ع التحّرر اإلقتصادي واإلفراط بعيدا عن تشجي ،يهدفان ،اقتصادي وآخر قانوين

لدفاع عنهم وق باالضرائب وكذلك إىل مقاومة احنرافات السّ  يتطوير محاية املستهلكني ودافع
ألسعار املشطّة أو من جهة ّية للمؤّسسات املهيمنة سواء من جهة افضّد املمارسات التعسّ 
 األعمال التمييزيّة.  ضعف اخلدمات أو

جمهودات  وغيّن عن البيان أّن حتقيق هذه األهداف النبيلة يستوجب بالضرورة تظافر
 .قيق سياسة منافسة فاعلة وحقيقّيةاهلياكل التعديلّية والتكامل بينها بغرض حت
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 تقديم عام  
 (29) ملّفا قضائّيا نيتسعة وعشر منها  (80) ملّفا مثاننيترسيم  2013رفت سنة ع

 . (51)  ملّفا إستشاريّانيوواحد ومخس

جتاوز العدد  2013املسّجلة سنة  القضائية واإلستشارية ويالحظ أّن عدد امللّفات
إىل إرتفاع باألساس ويرجع ذلك (، 14ا قدره أربعة عشر ملفا )مب 2012 سنة خالل املسّجل 

 .%183بنسبة عدد امللّفات اإلستشاريّة املعروضة على أنظار اجمللس 

هليآته القضائّية  (12) عشر جلسة وقد عقد اجمللس خالل نفس السنة إثين
منها مخس جلسات  ،(59)  ملّفانينظر خالهلا يف تسعة ومخس واإلستشاريّة )اجللسة العامة(،

( 24)ن قرارا قضائّيا يأربعة وعشر  خالهلا أصدر( 07) قضائّية اتوسبع جلس (05) عامة
، ويربز اجلدول التايل تطّور نشاط اجمللس خالل السنوات (35)  رأيا إستشاريّانيومخسة وثالث

 .2013وذلك إىل حدود سنة  األخرية
 : تطّور نشاط مجلس المنافسة خالل السنوات السّتة األخيرة1الجدول 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I-80 66 75 149 105 54 الملفات المسّجلة 

 22 33 34 47 28 19 الدعاوى -
 7 15 4 - - - االستعجالية الدعاوى -
 - - 01 09 6 4 ملفات التعهد التلقائي -
 51 18 36 93 71 31 اإلستشارات -

II- 59 104 75 119 86 50 الصادرة القرارات واآلراء 
 24 64 31 27 25 21  القرارات -
 35 40 43 83 55 25 اآلراء -

 - - 01 09 6 4 قرارات التعهد التلقائي -
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 الفرع األّول
 النشاط القضائي

منها سبع  (29) ملّفا قضائّيا سعة وعشرونت 2013ورد على كتابة اجمللس سنة 
وتوّلت الّدائرتان القضائّيتان جمللس املنافسة البّت يف أربعة وعشرين ، (07) دعاو  إستعجالّية

وأقّر ( 08)وقضى باإلدانة يف مثاين منها ( 10)منها عشر دعاو  إستعجالّية ( 24) دعو  
 إجراءات حتّفظّية يف إحد  الدعاو  اإلستعجالّية.

ن عدد امللّفات ويالحظ يف هذا الصدد أّن عدد القرارات الصادرة عن اجمللس أقّل م
القضائّية املسّجلة يف جانب الدعاو  العاديّة يف حني أّن القرارات اإلستعجالّية تتجاوز 
امللّفات اإلستعجايّة املرّّسة يف نفس السنة وذلك للعناية اليت يوليها اجمللس هلذا الصنف من 

 الدعاو  وسعيه الدؤوب للبّت فيها يف أقصر اآلجال.
اخلطايا اليت سّلطها جملس املنافسة  جمموع مبلغإىل أّن  ،ذا اإلطار هاإلشارة يف تعنّي تو 

حنو  هما يربز سعيوهو ، د1.313.000بلغ  2013خالل سنة على املؤّسسات اإلقتصاديّة 
عدد تطّور  اجلدول التايلويربز ، اليت وقف عليهامع املمارسات املالية املوّقعة الءمة اخلطايا م

 .خالل السنوات األخريةلس اجملالصادرة عن  القضائية القرارات
 الصادرة عن مجلس المنافسة خالل السنوات السّتة األخيرة القضائية تطّور عدد القرارات: 2الجدول

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 24 64 32 36 31 25 القرارات
 14 17 29 25 25 21 القضائّيةالقرارات  -
 10 47 2 2 0 0 القرارات اإلستعجالّية -
 0 0 1 9 6 4 قرارات التعهد التلقائي -

عدد امللّفات عدم استقرار  وعلى غرار ه،وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أنّ 
 مستقّر من سنة غري هالصادرة عنالقضائية ، فإّن عدد القرارات لد  اجمللس القضائّية املسّجلة

ملحوظا خالل سنة إرتفاعا  لةاملسجّ القضائية امللّفات عدد  إىل أخر ، إذ حيصل أن يشهد
 .، ليعود إىل مستواه العادي يف السنة اليت تليها2010سنة يف كما هو الشأن   ما
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، فإّن (24ا )والبالغة أربعة وعشرين قرار  2013 سنةلقرارات الّصادرة أّما بالنسبة ل       
والبالغ أربع  2012سنة  بعنواناإلخنفاض املسّجل يف عددها يعود للعدد اإلستثنائي للقرارات 

 .2013يف سنة  لد  اجمللس خمزون امللّفات املسّجلة ( مبا ترّتب عنه اخنفاض64ا )وسّتني قرار 

 توزيع الّدعاوى حسب المصدر:

أي اجلهة املخّول )حسب املصدر  2013سنة  خالل لةاملسجّ  تتوزّع امللّفات القضائّية
املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  11هلا رفع الدعاو  واملنصوص عليها بالفصل 

 على الّنحو املبنّي باجلدول الّتايل:( واملتعّلق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29

 : توزيع الّدعاوى حسب المصدر3الجدول

 2013سنة  مصدر دعاوى 
 22 المؤسسات االقتصاديّة

 6 الهيئات المهنية

هيئات المستهلكين القائمة بصفة 
 قانونّية

1 

 29 المجموع

 2013املصدر الرئيسي للدعاو  املرفوعة سنة  أعاله أنّ  اجلدوليالحظ من خالل و 
يف حني أّن  ،%75,86 أي تفوق الثالث أرباعبنسبة  (22) هو املؤّسسات اإلقتصاديّة

سنة  (04) مقابل أربع قضايا %20,68أي بنسبة  (06) اهليئات املهنّية قّدمت سّت دعاو 
 املهنّية. اهليئاتر ثقافة املنافسة لد  على تطوّ  ل يدلّ هذا التطّور املسجّ  ولعلّ ، 2012

يف املقابل، فإّن بقّية اجلهات اليت أّهلها القانون لرفع الّدعاو  أمام جملس املنافسة 
ات واملتمثّلة يف الوزارة املكّلفة بالتجارة وغرف الصناعة والتجارة واهليئات التعديلّية واجلماع

كما مل يقم اجمللس بتفعيل آلية التعّهد التلقائي .أيّة قضّية 2013احملّلية مل ترفع خالل سنة 
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 ابقّية األطراف املشار إليه معمن التنسيق  اعلى غرار السنوات السابقة وهو ما يفرض مزيد
 افظة على النظام العام اإلقتصادي. دور املناط بعهدهتا يف احملبال جممل هذه اهلياكل حىّت تقوم

 :ات المطروحةالقطاعات موضوع الّنزاع

أّن القطاعات موضوع  2013الّصادرة خالل سنة  القضائية يربز من خالل القرارات
علما وأّن أغلبها تتمّيز بأمهّية  ختتلف من سنة إىل أخر ، ات املطروحة على اجمللسالّنزاع

كسوق اليت دأب اجمللس على التعّرض هلا  طبيعتها الفنّية مقارنة بالقطاعات التقليديّة 
 الّصفقات العمومّية. وفيما يلي أهّم القطاعات اليت كانت موضوع نظر من قبل اجمللس:

  : القطاعات موضوع نظر مجلس المنافسة4الجدول

 2013المنافسة خالل سنة  مجلسالقطاعات موضوع نظر 
 عدد الملفات القطـاع

 01 سوق توزيع الملح الغذائي -1
 01 المصّحات الخاصةخدمات   -2

 01 سوق تصدير اإلسمنت -3

 01 سوق تصدير التمور -4

 05 قطاع االتصاالت  -5

 04 الصفقات العمومية  -6
 01 النشر واإلشهار والبوبليبوستاجخدمات  -7
 01 قطاع طباعة دفاتر الشيكات -8

قطاع  صناعة وتعليب وتسويق البهارات والخلطات الخاصة باعداد  -9
 الطعام

01 

 01 قطاع نقل المحروقات -10
 01 قطاع نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير -11
 01 قطاع توزيع الغاز بالجملة -12
 01 سوق ترويج البلور المصحح للنظر بالجملة  -13

 01 سوق التزويد بالحامض الفسفوري -14
 01 قطع غيار السيارات وخدمات ما بعد البيع -15
 01 سوق ضمادات القطن بالماء المضغوط -16
 01 سوق اللصائق الطبّية -17

 24 المجموع
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 : توزيع الدعاوى حسب منطوق الحكم

فيها جملس املنافسة  صرّحاليت  الدعاو تعّدد إّتضح خالل الّسنوات الفارطة  ئنل  
فإّن نسبة القضايا اليت تطّرق فيها إىل أصل  ،عدم إختصاصه بالّنظر يف الّنزاع املعروض عليهب

 .هتثبت بصفة واضحة أّن املتقاضني أصبحوا أكثر إملاما مبرجع نظر  2013الّنزاع خالل سنة 
 إثنتا من اخلوض يف أصل الّنزاع انتهت (20) ةقضيّ عشرين  ويف هذا اإلطار متّكن اجمللس يف  

 منها باإلدانةكما هو مبنّي باجلدول التايل:( 08)مثانية ( بالرفض أصال و 12عشر منها )
 : توزيع الدعاوى حسب منطوق الحكم5الجدول

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 عدد القضّية المنطوق

 121317 عدم االختصاص
133025 

 111261 تخّلي عن الّدعوىال
 _ رفض الدعوى شكال

 رفض الدعوى أصال

91197 
101211 
101232 
111281 
123016 
123017 
123018 
123019 
133020 
133021 
133022 
133024 

 اإلدانةقبول الدعوى أصال والقضاء ب

91207 
101213 
101242 
101248 
111258 
111275 
121295 
121303 

 133024 إجراءات تحفظية
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رفض أيّة دعو  شكال وهو ما يؤّكد أّن  2013خالل سنة  أنّه مل يتمّ  ، يّتضح كما
وكذا الشأن بالنسبة  املتقاضني أصبحوا ملّمني باإلجراءات املّتبعة أمام جملس املنافسة

 (.02حيث مل تتجاوز الدعاو  املرفوضة لعدم اإلختصاص عدد إثنني دعاو  ) ،الختصاصه
 :حسب الممارسات المخّلة بالمنافسة انتهت باإلدانة التيتوزيع الملّفات 

على  2013دانة من قبل جملس املنافسة خالل سنة اإلتتوزّع املّلفات اليت مّتت فيها 
 1991لسنة  64من القانون عدد  5التصنيف الوارد بالفصل ارسات املخّلة باملنافسة طبق املم
 : كاآليت  واملتعّلق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29خ يف املؤرّ 

 : عدد الملّفات المدانة حسب الممارسات المخّلة بالمنافسة6الجدول
 عدد الدعاوى 

 3 اإلتّفاقات المخّلة بالمنافسة

 2 إفراط في إستغالل وضعّية تبعّية إقتصاديّة

 2 تطبيق أسعار مفرطة اإلنخفاض

 1 هيمنة إفراط في إستغالل وضعّية

 8 المجموع

 
 :2013المنعقدة  بعنوان  سنة  القضائّيةالجلسات     

 ن جمللس املنافسة سبعان القضائيتاّدائرتاليت عقدهتا الالقضائّية بلغ عدد اجللسات 
 عت كاآليت:توزّ ( 24قضائيا ) يف أربع وعشرين ملّفا مّت فيها النظر (07) جلسات

 القضائّية: توزيع الملّفات حسب الجلسات 7الجدول
 لملفات عدد ا تاريخ الجلسة عدد الجلسة

 3 2013فيفري  8 1

 3 2013 ماي 10 2

 6 2013 جوان 27 3

 3 2013 جويلية 11 4

 4 2013 أكتوبر 10   5

 4 2013نوفمرب  28 6

 1 2013ديسمرب  19 7
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 الثاني الفرع                       
 النشاط اإلستشاري

املتعلق باملنافسة واألسعار  1991لسنة  64)جديد( من القانون عدد  9طبقا للفصل     
 وبإبداء الرأي يف املطالب اإلستشارية.  ....جملس املنافسة بالنظر يف "خيتصّ 

 ة وحول كلّ ص التشريعيّ استشارة اجمللس حول مشاريع النصو  وميكن للوزير املكلف بالتجارة
 املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة.

من قبل احلكومة حول مشاريع النصوص  9ار اجمللس وجوبا طبق ذات الفصل ويستش
الرتتيبية اليت هتدف مباشرة إىل فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع 

 قيودا من شأّنا أن تعرقل الدخول إىل السوق.
فة قانونية وغرف ة وهيئات املستهلكني القائمة بصمات املهنية والنقابيّ كما ميكن للمنظّ    

الصناعة والتجارة استشارة اجمللس عن طريق الوزير املكلف بالتجارة يف املسائل اليت هلا عالقة 
 باملنافسة يف القطاعات الراجعة إليها بالنظر.

وميكن للهيئات التعديلية القطاعية استشارة اجمللس حول املسائل اليت هلا عالقة     
 باملنافسة.

من هذا  7لف بالتجارة مشاريع أو عمليات الرتكيز املشار إليها بالفصل وحييل الوزير املك
 القانون إىل جملس املنافسة إلبداء رأيه فيها يف أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر".

 صنفني إىل تنقسم جملس املنافسة املنوطة بعهدةاالستشارات  وخيلص ممّا تقّدم أنّ     
 : استشارات وجوبية وأخر  اختيارية. رئيسني
ن جمموع اآلراء م % 94، 2013 خالل سنة االستشارات الوجوبية لتوقد مثّ     

فقط  %6مقابل  (33بعدد قدره ثالثة وثالثون استشارة ) الصادرة عن اجمللساإلستشارية 
 .استشارات( 02)عدد النسبة لالستشارات االختيارية ب

وتعّلقت االستشارات الوجوبّية بالّنظر يف مشاريع الّنصوص الرّتتيبّية ومشاريع الرتكيز  
االقتصادي اليت هتدف إىل فرض شروط خاّصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع 

من قانون املنافسة  6تطبيق الفصل قيودا من شأّنا أن تعرقل الّدخول إىل الّسوق وكذلك 
 ل هذه االستشارات فيما يلي:وتتمثّ ، واالسعار
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 اإلستشارات الوجوبية: توزيع 8الجدول
 عدد الملفات  صنف االستشارة

 6 األوامر

 8 القرارات

 3 كراسات شروط

 5 مقرر
 1 منشور

 1 مشاريع الرتكيز اإلقتصادي

من قانون املنافسة 6تطبيق الفصل   9 

 33 المجمـوع

 
 :ما يليـتعّلقت اإلستشارات اإلختيارية بو  

 اإلستشارات اإلختيارية: توزيع 9الجدول
 عدد الملفات  صنف االستشارة

 1 قانون

 من قانون املنافسة 9ابداء الرأي مبقتضى الفصل 
 واألسعار

1 

 2 المجمـوع

 
 اإلستشارات الوجوبّية:

  :األوامر 

ة املقرتحة ملشاريع األوامر املعروضة على أنظار اجمللس خالل سنة اجلهات احلكوميّ  عتنوّ ت
 كاآليت:  2013
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 : مصادر مشاريع األوامر المعروضة على مجلس المنافسة10الجدول

 الجهة المقترحة للنصّ  موضوع مشروع األمر المرجع

اهلياكل املتعلق بضبط  1993لسنة  1915مشروع أمر يتعلق بتنقيح األمر عدد  132464
واإلختصاصات وكذلك املواصفات من حيث طاقة اإلستيعاب واحملالت والتجهيزات 

 واألعوان باملؤسسات الصحية اخلاصة

 الوزير المكلف بالصحة

مشروع أمر يتعّلق بتعيني سعر احلبوب وبكيفّية دفع أمثاّنا وخزّنا وإحالتها بالّنسبة ملوسم  132473
2012-2013 

 حةالوزير المكلف بالفال

مشروع أمر يتعّلق بضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات العمومية لالتصاالت  132475
 وشبكات النفاذ

 الوزير المكلف باالتصاالت

مشروع أمر يتعّلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص ملمارسة نشاط مشغل شبكة  132478
 افرتاضية لالتصاالت

 الوزير المكلف باالتصاالت

يف جمال تكنولوجيا  وإجناز الشبكاتمشروع أمر يتعّلق مبمارسة أنشطة الدراسات وإدماج     132480
 املعلومات

 الوزير المكلف باالتصاالت

جويلية  19املؤرّخ يف  2010لسنة  1753مشروع أمر يتعّلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  132492
 املتعّلق بضبط شروط وإجراءات منح الّلزمات 2010

 الحكومةرئاسة 

 06 المجمـوع

 الوزارية القرارات : 

 .على أنظار جملس املنافسة (08وزارية ) قرارات مثانيةعرض  2013مّت خالل سنة 
 المعروضة على مجلس المنافسةالوزاريّة : مصادر مشاريع القرارات 11الجدول

 الجهة المقترحة للنصّ  موضوع مشروع القرار المرجع

 الوزير المكلف بالسياحة بضبط القواعد الدنيا الواجب إحرتامها لرتتيب االستضافات العائليةمشروع قرار متعلق  122448
 الوزير المكلف بالسياحة مشروع قرار متعلق بضبط القواعد الدنيا الواجب احرتامها لرتتيب النزل ذات الطابع املميز 122449
الدنيا الواجب احرتامها لرتتيب اإلقامات مشروع قرار وزير السياحة املتعلق بضبط القواعد  122451

 الوزير المكلف بالسياحة الريفية

132462 
 

املتعلق بضبط قائمة املهن شبه  1993ديسمرب  4مشروع قرار يتعلق بإمتام القرار املؤرخ يف 
 الوزير المكلف بالصحة الطبية اليت ميكن أن متارس ممارسة حرة

132477 
 

الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة والّتكوين املهين والّتشغيل يتعّلق بضبط مشروع قرار من وزيري 
 شروط وإجراءات تنظيم االختبار املهين إلثبات الكفاءة املهنّية يف قطاع احلرف

ن بالّتجارة االمكلفن اوزير ال
والّصناعات الّتقليديّة والّتكوين 

 المهني والّتشغيل
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132481 
 

أصناف أنشطة إدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا مشروع قرار يتعّلق بضبط 
 الوزير المكلف باالتصاالت املعلومات واالتصال واإلمكانيات البشرية واملادية واملالية الواجب توفرها

 2006ماي  26مشروع قرار يتعّلق بتنقيح وإمتام قرار وزير الفالحة واملوارد املائّية املؤرّخ يف  132484
بضبط طرق املراقبة الصحّية البيطريّة ملؤّسسات انتاج وحتويل وتكييف املنتجات واملتعّلق 

 احليوانّية وإسناد املصادقة عليها
 الوزير المكلف بالفالحة

مشروع قرار من وزيري الّنقل والتجارة والصناعات التقليديّة يتعّلق باملصادقة على التعريفة   132496
 القصو  لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع باملوانئ البحريّة الّتجاريّة

الّنقل ن باالمكلفن اير وز ال
 والتجارة والصناعات التقليديّة

 08 المجمـوع
 

 ات:ّرر ـمقال 

بقطاع النقل وبالتحديد  2013رات الواردة على اجمللس سنة مشاريع املقرّ مجيع قت تعلّ    
 :(05مشاريع مقّررات ) ةمخس عددها بلغو  ،لألشخاصبالنقل العمومي غري املنتظم 

 : مصادر مشاريع المقررات المعروضة على مجلس المنافسة12الجدول

 الجهة المقترحة للنصّ  موضوع مشروع القرار المرجع

مشروع مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص بواسطة  132468
 سّيارات "التاكسي" الفردي

 الّنقلالوزير المكلف ب

مشروع مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص بواسطة  132469
 سّيارات "التاكسي" اجلماعي

 الّنقلالوزير المكلف ب

مشروع مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص بواسطة  132470
 سّيارات "التاكسي" السياحي

 الّنقلالوزير المكلف ب

مشروع مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص بواسطة  132471
 سّيارات األجرة "اللواج"

 الّنقلالوزير المكلف ب

مشروع مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص بواسطة  132472
 سّيارات الّنقل الّريفي

 الّنقلالوزير المكلف ب

 05 المجمـوع
 :المناشيـر 

عرض ملف وحيد تعّلق مبشروع منشور يتعلق بإنابة احملامني من  2013مّت خالل سنة      
إىل إحكام تنظيم عملية  املذكور طرف املؤسسات واهلياكل العمومية. ويهدف مشروع املنشور

 إنابة احملامني من طرف املؤسسات واهلياكل العمومية باالعتماد على معايري موضوعية ومهنية.
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 :كّراسات الشروط 

مشاريع كرّاسات الشروط على التوايل نسبة  حيث مثّلت  2012و 2011 لسنيتخالفا    
 يبلغ عدد، مل على اجمللس املعروضةمن اجملموع اجلملي للّنصوص الرتتيبية  % 64و  72%

نسبة (  أي ب03مشاريع ) ةسو  ثالث 2013خالل سنة  هذه  النوعية من الّنصوص الرتتيبية
 التالية :قطاعات تعّلقت بال  12,5%

 اعاتطسات الشروط حسب القا: توزيع مشاريع كر 13الجدول

 القطاع االقتصادي موضوع النظر المرجع
 املؤسسات الصحية اخلاصة 132465

 ممارسة نشاط الدراسات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال 132482

132486 
 السكن اجلامعي اخلاص 

عدد  أصل امللف اإلستشاريوجتدر اإلشارة إىل أّن اجمللس أحجم عن النظر يف 
باملصادقة على كرّاس شروط ممارسة نشاط  خاصمبشروع قرار  املتعّلقو  132482

 2013ديسمرب  26بتاريخ  قّرر، حيث الدراسات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلّتصال
 إحجام النظر لسبق إبداء الرأي يف نفس املوضوع.

 مشاريع التركيز االقتصادي: .1

وحيد تعّلق  يف مشروع تركيز إقتصادي إبداء رأيه 2013جملس املنافسة خالل سنة  توىّل    
 : 2011سنة ( 04) و أربعة مشاريع  2012سنة  (05) ملفات مخسبسوق األدوية مقابل 
 لمشروع التركيز اإلقتصادي: السوق المرجعية 14الجدول

 الّسوق المرجعّية الرأي
132491 

 الصناعات الصيدالنية: األدوية 

 سعار:من قانون المنافسة واأل 6تطبيق الفصل  .2

ة يطلب فيها عرضت على جملس املنافسة إحاالت من وزير التجارة والّصناعات التقليديّ    
 6 لعقود استغالل حتت التسمية األصلّية على معىن الفصل ةاستثنائي رأيه حول إسناد تراخيص
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( أي 06) كالت السريعةاأل طغت عليهاثالثة أسواق مرجعية يف  من قانون املنافسة واألسعار
 :2013من جممل ملفات الرتخيص لسنة  %66,66 نسبة ب

 حسب القطاعاتتوزيع اآلراء حول إسناد تراخيص إستثنائية ب: 15الجدول

 الّسوق المرجعّية الرأي
 صناعة وتوزيع اخلبز الرفيع واملرطّبات 122456

 املرطبات واملقاهي 132457

 املقاهي 132490

132460 

 األكالت السريعة

132461 

132476 

132479 

132483 
132494 

 اإلستشارات اإلختيارية:  
 74عّلق بإمتام القانون عدد يتقانون مشروع إبداء رأيه يف  2013 اجمللس خالل سنة توىّل      
 .املتعّلق بشروط املمارسة احلرّة للمهن شبه الطبّية 1992أوت  3املؤرخ يف  1992لسنة 
املتعّلق باقتناء  2012-26طلب العروض عدد رأيه يف  كما طلب من اجمللس أن يبدي   

 . ة لفائدة أعوان اخلطوط التونسيةشيكات مطعميّ 
-26طلب العروض عدد اإلستشارة املتعّلقة بأصل وقد تعّذر على اجمللس إبداء رأيه يف      

يف ذات امللف املرّسم  2013ديسمرب  26سالف الذكر وأصدر يف شأّنا رأيا بتاريخ   2012
نزاع  ر إبداء الرأي لتعّلق األمر مبوضوع قد يكون حملّ تعذّ إىل انتهى فيه  132458حتت عدد 

من  5قضائي يثار أمامه له صلة بأعمال قد تكون خمّلة باملنافسة على معىن أحكام الفصل 
 قانون املنافسة واألسعار.

 :2013المنعقدة  بعنوان  سنة اإلستشارية الجلسات العامة 

)مكرر( )جديد( من  16اجللسة العامة جمللس املنافسة حسبما جاء بالفصل  ختتصّ    
ا يف املسائل اليت تعرض على ظر استشاريّ كر بالنّ سالف الذّ 1991لسنة  64القانون عدد 

 اجمللس عن طريق الوزير املكلف بالتجارة.
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وال ميكن جمللس املنافسة أن جيري مفاوضاته يف جلسة عامة بصورة قانونية إاّل حبضور    
 نصف أعضائه على األقل ومن بينهم أربعة قضاة.

دة أو اليت ترد على اجمللس أثناء ة املتأكّ يف املطالب االستشاريّ ظر غري أنّه يف حاالت النّ   
ة، ميكن بعد ثبوت توجيه االستدعاءات لكافة األعضاء يف أجل معقول أن العطلة القضائيّ 

د بالشرط املشار إليه عن نصف األعضاء ودون التقيّ  تلتئم اجللسة العامة برتكيبة ال تقلّ 
 أعاله.
عت  توزّ  (05) جلسات مخس 2013خالل سنة  لعامة املنعقدةبلغ عدد اجللسات ا وقد   

 كاآليت:
 : توزيع الملّفات حسب الجلسات العامة16الجدول

 عدد الملفات التي تّم إبداء الرأي فيها تاريخ الجلسة عدد الجلسة
 3 2013فيفري  7 1

 5 2013أفريل  4 2

 2 2013أفريل  18 3

 6 2013ديسمرب 19 4

 19 2013ديسمرب  26 5
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 الجزء الثاني 
 حليليالجانب التّ 

 وظيفة القضائيةلل
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 تقديم عام       
 املفّ  عشرينأربع و  يف 2013جمللس املنافسة خالل سنة  ت الدائرتان القضائيتنيبتّ 
يف  (10) توعشرة ملّفا ةبدعاو  أصليّ تعّلقت  (20) منهاملفا  عشرون ،(24)قضائيا 

 يعّد تراجعا بالنسبة إىلوهو ما ، اذ الوسائل التحفظّيةاختّ طلب تعّلقت باملادة اإلستعجالية 
 . (64) واملقّدرة بأربعة وسّتني ملّفا 2012سنة مقارنة بعدد القضايا اليت مّت احلسم فيها 

تنّوعا  رفتع 2013سنة  ت معاجلتهاات اليت متّ امللفّ  فإنّ هذا الرتاجع الكّمي  ورغم
 .النشاط املتعلقة هبا وكذلك اإلشكاليات القانونية اليت تثريها من حيث املواضيع وقطاعات

له ملزيد  ساحنة على نظر اجمللس مناسبةة املعروضة رت بعض امللفات القضائيّ ولقد وفّ 
 . عليها يف عمله القضائي اليت استقرّ  ماهيفبعض املتدقيق 

مجيع  ،2013سنة  خالل اجمللس على املعروضة النزاعية مشلت املادة وعموما
ة املمارسات اليت حيضرها قانون املنافسة واألسعار واليت تكون أغراضها أو آثارها ضارّ 

 وق.بالتوازن العام للسّ  باملنافسة وختلّ 
تتعّلق مبجال يس عدد من املبادئ وقد كان تناول عدد من القضايا مناسبة لتكر 

 إختصاصه احلكمي والرتايب.
 وحيدة يف مسألة إجرائّية 2013ويف جمال اإلجراءات، فقد قضى اجمللس خالل سنة 

ة مبقبوليّ نفس املنهج الذي اعتمده يف تقديره  ، وقد واصل اجمللسالتخّلي عن الدعو تتعّلق ب
 .من عدمه املطالب تلك

النهج  باع نفسجملس املنافسة إتّ  واصلفقد فيما يتعّلق باملمارسات املخّلة باملنافسة، و 
يف طبيعة املمارسات  أّوال تعلى التثبّ  يقوميف عمله القضائي والذي  سابقا سهالذي كرّ 

 باالستناد إىل املفاهيم اليت استقّر عليها يف فقه قضائه. ثانيا احلكم عليها املطعون فيها ثّ 
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 الفرع األّول
 االختصاصفي 

 
جملس  خيتصّ »)جديد( من قانون املنافسة واألسعار  9طبقا ملا جاء بأحكام الفصل 
ة باملنافسة كما هو منصوص عليها قة باملمارسات املخلّ املنافسة بالنظر يف الدعاو  املتعلّ 

 . «من هذا القانون 5بالفصل 
فإّن مرجع  ،وتبعا هلذه األحكام واملبادئ العامة اليت حتكم قانون املنافسة واألسعار

ة باملنافسة اليت قة باملمارسات املخلّ النظر القضائي جمللس املنافسة ينحصر يف النزاعات املتعلّ 
يل من ينصرف أثرها إىل النّ اليت وهي املمارسات  ،خّصه املشرّع بالنظر فيها دون سواها

 وق ومن حسن سريها حسب القواعد العادية اليت حتكمها.التوازن العام للسّ 
 وات السابقةخالل السن اإلختصاص القضائي جمللس املنافسةمسألة  استحوذتلئن و 

سو   2013فإنّه مل يتعّرض سنة  ،اليت بّت فيها لقضايال اجلملي عددالنسبة هاّمة من  على
األّول عّلق حيث ت ،احلكمي اختصاصهأثريت فيها مسألة  (03) ات قضائّيةثالثة ملفّ إىل 

انتهى فيه اجمللس إىل الوطنية لتوزيع البرتول "عجيل"  الشركةبإجراء طلب عروض قامت به 
ال خيضع إىل الرتاتيب اخلاصة بالصفقات  املذكورطلب الإقرار اختصاصه استنادا إىل أّن 

من  5تدخل يف صميم أحكام الفصل  املشتكى منهاإضافة إىل أّن املمارسات  ،العمومّية
تكريس فقه  هواصل اجمللس، مبناسبة نظره فيأّما امللف الثاين فقد  .قانون املنافسة واألسعار

قضائه الرافض الختصاصه احلكمي كّلما تعّلق األمر حبالة من حاالت املنافسة غري الشريفة 
سة مبؤسّ  فيتعّلق لثالثاامللف أّما  .اليت يعود فيها االختصاص بالنظر إىل القاضي العديل

بّرر تصريح اجمللس  وهو ما لب معامالهتا التجاريّة بالرتاب التونسيأغ ترّكزتاقتصاديّة أجنبّية 
 ة به.سة املعنيّ ة املؤسّ باختصاصه احلكمي فيه بصرف النظر عن جنسيّ 

 مجلس في ميدان الصفقات العمومّية: إختصاص الأّوال
، طرحت 2013جوان  27الصادر فيها القرار بتاريخ  111275خالل نظره يف القضّية عدد 
قامت هبا إحد  بإعتبار أّن موضوعها تعّلق بصفقة عمومّية مسألة اختصاص اجمللس 

للنظر يف هذا املوضوع جملس املنافسة إىل إقرار اختصاصه  وقد انتهى املنشآت العمومّية.
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عى عليها ال خيضع إىل الرتاتيب استنادا إىل أّن طلب العروض الذي قامت به الشركة املدّ 
تدخل يف صميم  املشتكى منهاإضافة إىل أّن املمارسات  ،فقات العمومّيةاخلاصة بالص
 ، وتفصيل بيان هذا املوقف كاآليت:من قانون املنافسة واألسعار 5أحكام الفصل 
 2013جوان  27الصادر فيها القرار بتاريخ  111275القضّية عدد 

البرتول" عجيل" تعّلق النزاع بإجراء طلب عروض قامت به الشركة الوطنية لتوزيع 
 ابعة هلا ولد  حرفائها.ات التوزيع التّ عها لد  حمطّ ة اليت توزّ نقل املواد البرتوليّ ب يتعّلق

صفقة خدمات  عى عليها بعدم اختصاص جملس املنافسة مبقولة أنّ دفع نائب املدّ و 
ق بتنظيم املتعلّ  2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة  3158النقل ختضع لألمر عدد 
ص للمنشآت العمومية حسب أحكام الفصل األول ع رخّ املشرّ   الصفقات العمومية، غري أنّ 

ق بضبط قائمة املنشآت واملتعلّ  2007جوان  4املؤرخ يف  2007لسنة  1330من األمر عدد 
العمومية اليت ال ختضع طلباهتا للتزود مبواد وخدمات إىل الرتاتيب اخلاصة بالصفقات العمومية 

وما بعده من األمر عدد  143دته أحكام الفصل اإلجراءات املرنة وفق ما حدّ  بتطبيق بعض
 املشار إليه. 2002لسنة  3158

ظر يف النّ  ي حتما إىل اعتبار أنّ ؤدّ تطحية هلذا الطلب أّن القراءة السّ ب أقّر اجمللس وقد
 باملنافسة الشريفةة عن يف ممارسات خملّ لطّ ايرمي إىل  هة أنّ حبجّ  هالدعو  خيرج عن اختصاص

لنظر يف املنافسة غري ة وكذلك اا إىل اختصاص احملكمة اإلداريّ اإللغاء يرجع مبدئيّ  وأّن طلب
ق يف ما ورد يف عريضة الدعو  التعمّ غري أّن  ،ختصاص القضاء العديلال الذي يرجعالشريفة 

عى على املدّ  ة والواقعيف احلقيق تعيبا إمنّ ا أن املدعية جليّ  خيلص منهوالتقارير الالحقة هلا 
مدها فرض شروط جمحفة عند عرضها ة باملنافسة من خالل تعّ عليها ارتكاهبا ممارسات خملّ 

ة وق والتبعيّ ها يف السّ ة اهليمنة اليت حتتلّ ة يف ذلك وضعيّ للصفقة موضوع الدعو  مستغلّ 
ما يربّر الذين وقع إقصاؤهم من هذه الصفقة، وهو االقتصادية لبعض املتعاملني معها و 
من  5ّلة باملنافسة على معىن الفصل خاملمارسات امل تلك اختصاص جملس املنافسة للنظر يف

 قانون املنافسة واألسعار.
على استبعاد النظر يف  جر  فقه قضاء جملس املنافسة لئنو من جهة أخر ، 

راجها ضمن صلة بإبرام أو تنفيذ أو إّناء عقود الصفقات العمومية حبكم انداإلجراءات املتّ 
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 ،ةة وترتيبيّ ى نصوص تشريعيّ ـــة مبقتضوات العموميّ اإلداري املوكول للذّ ف أعمال التسيري والتصر 
فهي مدرجة طبقا للفصل األّول كانت منشأة عمومية   ولئنعى عليها شركة عجيل املدّ  فإنّ 
قائمة املنشآت العمومية  ضمن 2007جوان  4املؤرخ يف  2007لسنة  1330األمر عدد من 

ة  وبالتايل اليت ال ختضع طلباهتا للتزود مبواد وخدمات إىل الرتاتيب اخلاصة بالصفقات العموميّ 
 ديسمرب 17املؤرخ يف  2002لسنة  3158 عدد الصفقة موضوع النزاع ال ختضع إىل األمر فإنّ 

صفقة موضوع  هاتبار اعوال ميكن تبعا لذلك  ،املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية 2002
 .اإلجراءات اخلاصة بإبرامها عن اختصاص جملس املنافسة خترج عمومية حىتّ 
تندرج ضمن  اإلجراءات املشتكى منها فقد ذهب اجمللس إىل أنّ  ،ضال عن ذلكوف

 لتعّلق األمر بتعّمد  جديد من قانون املنافسة واألسعار  5الفصل  األعمال املشمولة بأحكام
ها وضعية اهليمنة اليت حتتلّ رض شروط جمحفة عند عرضها للصفقة واستغالل فعى عليها املدّ 

 ة االقتصادية لبعض املتعاملني معها.يف السوق وحالة التبعيّ 
 ردّ  إىل املشار إليها القانونّيةة و الواقعيّ املعطيات  جمملوانتهى جملس املنافسة بعد حتليل 

 النزاع.  أصل يف نظره ةبأحّقيوالتصريح  املتعّلق بعدم اختصاصه الدفع
 في حاالت المنافسة غير الشريفةإختصاص المجلس عدم : ثانيا

الصادر فيها القرار بتاريخ  121317أّكد جملس املنافسة خالل نظره يف القضّية عدد 
معتمدا يف ذلك على أحكام  احلكميمرجع إختصاصه  تدقيق ، على2013جويلية  11

جديد من قانون املنافسة واألسعار الذي ينّص أّن جملس املنافسة ينظر يف  9الفصل 
 .)جديد( من نفس القانون 5املمارسات املخّلة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل 

 ممن العلى إعتبار أّن ممارسة نشاط إقتصادي من قبل يف فقه قضائه  ه دأبأنّ ب وذّكر
عود بالنظر إىل احملاكم العدلّية صفة له يندرج يف نطاق حاالت املنافسة غري الشريفة اليت ت

 ة التالية:ى هذا املوقف من خالل نظر اجمللس يف وقائع القضيّ وقد جتلّ 
 2013جويلية  11الصادر فيها القرار بتاريخ  121317القضّية عدد 

 شرالنّ  ركة ناشطة يف قطاعا شتعّهد اجمللس يف هذه القضّية بشكو  تقّدمت هب
شركة كّل من منذ عّدة سنوات مع   ةجتاريّ تربطها عالقة واإلشهار وأعمال البوبليبوستاج 

ات أوليس للتوزيع ذات العالمة التجاريّة "كارفور" وشركة املغازة العاّمة تتمّثل يف توزيع املطويّ 
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يف جمال اخلدمات املتعّلقة بتوزيع ة ضد املّدعى عليها اليت متارس أنشطة اإلشهارية اجملانيّ 
برقابة أعمال التوزيع اخلاّصة  وقيامهازمة ات دون احلصول على الرتاخيص اإلداريّة الالّ املطويّ 

إذ  ،باملطويات اإلشهارية اجملانّية وفقا إلجراءات وتقنيات خمالفة ملا هو معمول به يف القطاع
اخلاّصة حبريفتيها هبدف ختريب الشركة  ات اإلشهاريّةقامت بأعمال سرقة وإتالف للمطويّ 

 وق وحتويل وجهة حريفتيها للعمل معها. عية واإلطاحة بأعماهلا قصد السيطرة على السّ املدّ 
 9ذّكر اجمللس مبرجع إختصاصه القضائي معتمدا يف ذلك على أحكام الفصل  وقد

يف املمارسات املخّلة جديد من قانون املنافسة واألسعار الذي ينّص أّن جملس املنافسة ينظر 
 )جديد( من نفس القانون. 5باملنافسة املنصوص عليها بالفصل 

وإعترب أّن املّدعية إكتفت بسرد األفعال اليت تعيبها على الشركة املّدعى عليها دون 
أدىن إشارة إىل إمكانّية اندراجها ضمن أّي حالة من احلاالت املتعّلقة باملمارسات املخّلة 

 آنف الذكر. 5نصوص عليها بالفصل باملنافسة امل
توزيع ب فيما يتعّلقكما بنّي أّن دفع العارضة بعدم شرعّية ممارسة املّدعى عليها 

زمة خيرج عن دائرة إختصاص جملس عدم حصوهلا على الرتاخيص الالّ لاملطبوعات اإلشهارية 
ن ال صفة له دأب على إعتبار أّن ممارسة نشاط إقتصادي من قبل ممّ  هأنّ باملنافسة، مذّكرا 

 يندرج يف نطاق حاالت املنافسة غري الشريفة اليت تعود بالنظر إىل احملاكم العدلّية.
عى عليها أسلوب املنافسة غري املشروعة لتحويل وجهة املدّ  اعتمادوخلص إىل أّن 

وتبعا لذلك إعترب أّّنا ال تدخل يف  ،ريفةحريفتيها، يعّد من قبيل املمارسات غري الش
 إختصاصه.
 الترابي لمجلس المنافسةختصاص اإل: ثالثا

 2013أكتوبر  10بتاريخ الصادر فيها القرار  101213خالل تعّهده بالقضّية عدد 

شركة غري مقيمة حتمل اجلنسية  طرحت مسألة إختصاص اجمللس بالنظر يف دعو  تقّدمت هبا
 ة وموقف اجمللس منها كاآليت:ص وقائع القضيّ وتتلخّ  .املغربية

 2013أكتوبر  10الصادر فيها القرار بتاريخ  101213القضّية عدد 

 هي: وفق أربعة معايري اختصاصه يتمّ حتديد  القضّية أنّ بنّي اجمللس يف هذه 
 موضوع الّدعو ،  -
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 امتدادها اجلغرايف أو الرتايب، -
 هبا، نياألشخاص املعنيّ  -
 ة املعنية. االقتصاديّ األنشطة  -

أّكد اجمللس على أنّه ال ميكن الفصل بني سوقي تصدير وتوريد التمور على قد و 
ة اعتبار أّّنما ميثالن العرض والطلب داخل نفس السوق املرجعية مبا أّن املبادالت التجاريّ 

ملغربية رين أصحاب البضاعة املراد تروجيها بالسوق اتنتج داخلها عند تالقي كّل من املصدّ 
 ردين املغاربة الذين يسعون إىل شراء التمور التونسية قصد تروجيها بالسوق املغربية.واملوّ 

حتمل و وخلص اجمللس إىل أنّه وإن كانت املّدعية يف قضية احلال شركة غري مقيمة        
دقلة النور  ة لتصدير وتوريد التمور من نوعأّّنا تنشط يف السوق التونسيّ  ة إالّ ة املغربيّ اجلنسيّ 

وهي سوق تقع جغرافيا داخل الرتاب التونسي باعتبار أّن مجيع  ،حنو اململكة املغربية
أّن االجراءات املتظّلم منها هي  عنفضال  ة،ة حتصل بالبالد التونسيّ لتجاريّ املعامالت ا
 ة ممثّلة يف اجملمع املهين املشرتك للغالل والشركةخذة من قبل أطراف تونسيّ اجراءات متّ 

 لّدعو .يف ا ظربالنّ  اوهو ما جيعله خمتصّ  ،التونسية لتأمني التجارة اخلارجية
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 ـيالثان الفرع
 اإلجراءاتفي 

 
كان من املنطقّي أن   2013اليت مّت البّت فيها سنة  امللفات القضائيةأمام تراجع عدد 

يف  وحيد يرتاجع عدد املسائل اإلجرائّية اليت نظر فيها اجمللس واقتصر األمر على مطلب
ملد  واصل اجمللس يف نفس املنهج الذي اعتمده يف تقديره التخّلي عن الدعو ، حيث 

 أالّ و وهو أن يكون مطلب التخّلي واضحا وصرحيا وال ميكن استنتاجه،  املطالب ة تلكمقبوليّ 
 ة باملنافسة يف السوق املعنّية.يربز للمجلس وجود ممارسات خملّ 

 2013جوان  27القرار المؤرخ فيالصادر فيها  111261القضية عدد 

مّدعية برفع دعو  لد  اجمللس  الدولية"إبسيلون للّتجارة شركة "قامت يف هذا اإلطار 
تتعامل بصفة حصريّة مع عدد من شركات الّتجارة الّدولّية  "اإلّسنت أم الكليل"أّن شركة 

 فيما يتعّلق بتصدير ماّدة اإلّسنت حنو الّسوق اجلزائريّة.
تقّدم نائب الّشركة املّدعية مبطلب التمس مبقتضاه ختم  ،2012ديسمرب  21تاريخ وب

صلة التتّبع وبالّتايل التتّبع يف القضّية وحفظها لرجوع منّوبته يف الّدعو  وعدم رغبتها يف موا
 طلب حفظ القضّية

ورأ  اجمللس أّن امللّف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة 
باملنافسة بالّسوق املعنّية بالّنزاع، وأّن مطلب التخّلي ورد واضحا وصرحيا طبقا للمبادئ العاّمة 

 وقضى من مثّة بقبول مطلب التخّلي.املقّررة، 
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 الثالث الفرع
 في األصل
 

ة ممارسات خمّلة واألسعار على منع عدّ )جديد( من قانون املنافسة  5الفصل  ينصّ 
 واحلدّ  ل إىل حتديد األسعارو ة اليت تؤ أو الضمنيّ واإلتّفاقات الصرحية باملنافسة وهي التحالفات 

االستثمار أو وق، وحتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو سات أخر  للسّ من دخول مؤسّ 
 تقاسم األسواق أو مراكز التزويد.م التقين، أو التقدّ 

استغالل كما متنع أيضا مجيع ممارسات االستغالل املفرط للمركز املهيمن، وإساءة 
 األسعار بنحو يهّدد استقرار النشاط االقتصادي. ة االقتصادية وتدينّ التبعيّ 

وق وعلى حسن ثرة على توازنات السّ وتعترب هذه املمارسات من األعمال اخلطرية واملؤ 
ودعم دوره القائم على  صدي إليهاة التّ سري آلياته واليت أوكل املشرّع جمللس املنافسة مهمّ 

 .ظام العام االقتصاديالنّ  محاية السهر على
 ةمواصلاليت نظر فيها أصال القضايا  مجيع القرارات الصادرة يف دراسةيتبنّي من و 

على  يف عمله القضائي والذي يتوىّل  سابقا سهنفس النهج الذي كرّ ل هباعجملس املنافسة إتّ 
ث احلكم عليها باالستناد إىل املفاهيم  املشتكى منهاال يف طبيعة املمارسات ثبت أوّ أساسه التّ 
 اليت استقّر عليها يف فقه قضائه.واملبادئ 
طراف إدانة األببقبول الدعو  أصال و ولقد مّهد له ذلك إصدار أحكام تقضي  

 .قضّية (12) إثين عشر رفض الدعو  أصال يفو  (08) اياقض مثان يف املدعى عليها
بأعمال مل ترق إىل درجة  يف بعضها ق األمرتعلّ  مجلة القضايا املرفوضة يف األصل ويف
مركزا  طراف ال حتتلّ بالنظر لصدورها عن أ ة هباوق املتعلقّ يف السّ  ية املنافسةحرّ  يفالتأثري 
 .وقالسّ تلك مهيمنا ب

املثارة  باملمارسات قةاملتعلّ  لعدم ثبوت أركان املخالفات دعاو  أخر رفض  ومتّ 
 . ة املعتمدة لتقدير درجة إخالهلا بقواعد املنافسةأو املعايري املوضوعيّ لمقاييس وفقا ل مبوجبها
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 تقتعلّ  فقددانة اإلببقبول الدعو  أصال و  الصادر فيها احلكمالقضايا  خبصوصا أمّ 
أحكام قانون املنافسة واألسعار  توىل اجمللس مبوجبة باملنافسة أعمال خملّ بارتكاب وقائعها 
  ها.عن لكفّ باهم بتسليط خطايا مالية عليهم وتوجيه األوامر إلي مرتكبيهامعاقبة 

 فاق على تحديد األسعارالفقرة األولى: االتّ 
)جديد( من قانون املنافسة واألسعار  5حتّجر أحكام الفقرة األوىل من الفصل 

ضييق اليت يكون موضوعها أو أثرها منع تطبيق قواعد املنافسة يف السوق أو التّ  اإلتّفاقات
 فيها أو اخلروج عنها.

( تعلقت جبرمية 5) قضايا مخسيف  2013نظر اجمللس خالل السنة القضائية قد و 
 اهتا:ونستعرض تباعا حيثيّ ، اإلخالل باملنافسة يف مادة االتفاقات احملظورة

 :2013جوان 27الصادر فيها القرار بتاريخ  91207القضّية عدد  -1

كل   م بعريضة دعو  ضدّ تقدّ  وزير التجارة والصناعات التقليديةتفيد وقائع القضية أّن 
سات الصحّية ة للمؤسّ سات صحّية خاّصة بصفاقس والغرفة النقابية الوطنيّ لي مؤسّ ممثّ من 

 64من القانون عدد  5ة باملنافسة على معىن الفصل وجود ممارسات خملّ ، مفادها اخلاّصة
جمال  هتمّ وهي ممارسات ق باملنافسة واألسعار، املتعلّ  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة 

يف حتديد حاصرة  تتمّثل باألساسحية اخلاصة سات الصّ إسداء خدمات اإلقامة باملؤسّ 
خارج اإلطار القانوين والرتتييب والتفاعل الطبيعي لقاعدة العرض لتعريفات هذه اخلدمات 
 والطلب وذلك من خالل:

فاق على حاصرة لتعريفات اإليواء بالغرف العادية وإيواء املرافق واإليواء لنصف يوم االتّ  -
 سات صحّية خاّصة بصفاقس.لي مؤسّ من طرف ممثّ 

اخلاّصة والرّتفيع يف حّدها األقصى سات الصحّية حتديد تعريفات خدمات اإلقامة باملؤسّ  -
 سات الصحّية اخلاّصة.من طرف الغرفة النقابية الوطنية للمؤسّ 

مصطلحات ومفاتيح القضّية  ويف إطار دراسته للّسوق املرجعّية قام اجمللس بتحديد أهمّ 
على غرار خدمات اإلقامة باملصّحات اخلاّصة، حيث مّت تعريف هذه اخلدمات وحتديد 

 تكاليفها اجلملّية.و ناهتا خمتلف مكوّ 
 توىّل حيث  قام اجمللس بدراسة العرض والطلب، ويف إطار حتديده هليكلة هذه الّسوق
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حية سات الصّ تعريف املؤسّ إىل  انتهىالعرض واجلهة اليت يصدر عنها، وتبعا لذلك  ضبط
 ة. نسيّ وتوزيعها اجلغرايف بالبالد التو  للقانون والرتاتيب املتعلّقة هبااخلاّصة وفقا 
خاض اجمللس يف مسائل أساسية تعّلقت بدراسة مد  امكانية استبدال اخلدمات كما 

ة ية العموميّ ية اخلاصة وأيضا هياكل املنظومة الصحّ املسداة يف إطار هياكل املنظومة الصحّ 
اهتا، ة قائمة بذاهتا وخباصيّ ل كل منهما سوقا مرجعيّ ة تشكّ وخلص إىل أنّه ومن ناحية واقعيّ 

 ة االستبدال بينهما حمدودة جّدا.ه تبقى قابليّ وعلي
وخبصوص دراسته للطلب، قام اجمللس بتحديد الطلب واجلهة اليت يصدر عنها 

ت اإلقامة باملصّحات اخلاّصة حية مبا فيها خدماات الطلب على اخلدمات الصّ وخصوصيّ 
 هذا اإلطار بدراسة مرونة الطلب الّسعرية.يف  وقام

 فعال أّدتقد  املمارسات املّدعى هباكانت إذا  وبعد دراسة الّسوق، متّعن اجمللس فيما 
خارج اإلطار القانوين والرتتييب  املعروضإىل حتديد حاصرة لتعريفات اخلدمات موضوع الّنزاع 

 والتفاعل الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.
 ة باملصّحات اخلاصةخدمات اإلقامفبخصوص املطعن املتعلق مبد  حريّة أسعار 

 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  63عدد القانون  من 50وبالّرغم من أّن نّص الفصل 
أّن أسعار اخلدمات املتعّلقة بتكاليف اإلقامة واألغذية ب بالتنظيم الصحي أقّر صراحة املتعلق
من القانون ختضع لنظام املصادقة على األسعار من  40سات املنصوص عليها بالفصل باملؤسّ 

طرف وزارة االقتصاد الوطين طبقا للتشريعات اجلاري هبا العمل بعد أخذ رأي وزير الصّحة 
العمومّية، إاّل أّن اجمللس خلص إىل حريّة أسعار هذه اخلدمات معّلال ذلك بأّن خضوع هذه 

 ان الّنشاط املتعّلق هبا خيضع لنظام الرتخيصاخلدمات لنظام املصادقة كان معموال به ملّا ك
لق حبذف الرّتاخيص املتعّ  2001جانفي  30املؤرخ يف  2001لسنة  13فبصدور القانون عدد 

 اإلدارية املسّلمة من قبل مصاحل وزارة الصّحة العمومية يف خمتلف األنشطة الرّاجعة هلا بالّنظر
     كرّاس الّشروط بدال عن نظام الرتخيص. سات الصحّية خيضع إىل نظام  أصبح نشاط املؤسّ 

ختضع لألحكام  املعروضجاء بأحكام هذا الكرّاس أّن أسعار خدمات موضوع الّنزاع  وقد
ة اليت ألغيت بصدور لقة بزجر املخالفات االقتصاديّ التشريعية والرتتيبية اجلاري هبا العمل واملتعّ 

ومل يربز ق حبرية األسعار، بدأ العام املتعلّ املالذي أرسى و  1991قانون املنافسة واألسعار سنة 



2013الكتاب األول   
 

29 

 

مجلس 

 المنافسة

سات الصحية اخلاّصة من نظام ما يفيد إستثناء خدمات اإلقامة باملؤسّ  القانونمن أحكام 
اليت و العام  تتعّلق بالنظامية األسعار اعترب اجمللس أّن القواعد املتعلقة حبرّ  وقد .ية األسعارحرّ 

ص إىل اعتبار أّن أسعار هذه اخلدمات حرّة من حيث ال ميكن خمالفتها، وبناء على ذلك خل
 الّتكوين مع ضرورة تقيدها بآليات الّسوق اخلاّصة هبا وبقواعد املنافسة.

عى عليها بقضّية احلال، قام وخبصوص إدانة األفعال واملمارسات املنسوبة لألطراف املدّ 
 التحقيق يف ففي إطار .ةاجمللس بدراسة األدلّة وخمتلف اإلثباتات املظروفة مبلّف القضيّ 

ة ممارسات خملّ يف ليها ضلوع ممثّ مد  ات اخلاصة بصفاقس و األفعال املنسوبة للمصحّ 
ة انعقدت فاق بني هؤالء يف إطار جلسة عمل نقابيّ توّصل اجمللس إىل ثبوت وجود اتّ  باملنافسة
وإيواء املرافق واإليواء اإليواء بالغرف العادية على حتديد حاصرة أسعار  2008فيفري  6بتاريخ 

 ملّدة نصف يوم.
ويستجيب االتّفاق املذكور إىل عناصر اإلخالل باملنافسة، من حيث أنّه صدر عن 

ميّس من املنافسة لتضّمنه اقرتاح حتديد هو ة قانونّيا وهيكلّيا وماليّا، و إرادة أطراف مستقلّ 
يفرتض أن تلعبه سوق حاصرة أسعار بشكل مينع آلّيات الّسوق من لعب الّدور الذي 

من قانون  5من قبيل االتّفاقات الصرحية اليت حّجرها الفصل اإلتّفاق املذكور  تنافسّية، ويعدّ 
 املنافسة واألسعار.

ية سات الصحّ ة للمؤسّ للغرفة النقابية الوطنيّ  وخبصوص األفعال واملمارسات املنسوبة
 أسعار اخلدمات املذكورة، حيث تبنّي ل الغرفة لتحديد ة، خاض اجمللس يف طبيعة تدخّ اخلاصّ 
قامت بتحديد أسعار  هذه األخريةالتحقيق ومن دفوعات منخرطي الغرفة أّن  نتائجمن له 

( وذلك 2011و 2009و 2006اخلدمات املذكورة والرّتفيع فيها خالل ثالث مناسبات متواترة )
 قرتاح أسعار بشأّنا.د خمتلف اخلدمات واق بقوائم حتدّ بإصدارها ملنشورات ووثائق تتعلّ 

اعترب اجمللس هذا العمل من قبيل االتّفاقات املمنوعة قانونا، وذّكر مبا استقّر عليه  وقد
الذي دأب على اعتبار أّن مبادرة منظمة مهنّية أو نقابية بإصدار وثائق  ئهفقه قضا

فاقات ة االتّ ومنشورات أو توجيهات أو مقرتحات يف ماّدة األسعار ملنظوريها يعّد من فئ
 نافسة.واألعمال املخّلة بامل

 إخالال ثابتايعّد  فاقات املذكورةمبوجب اإلتّ  أّن الّسعر املقرتحإىل  اجمللس انتهىكما      
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 حد  املنظّمات املهنّية.إذا كان نتيجة مبادرة قامت هبا إ بقواعد املنافسة
العبارات املعتمدة الصبغة اإللزامية هلذه األسعار وذلك من خالل وأقّر اجمللس ب

 املدانة. لتطبيق الفعلي هلا من خمتلف املصّحاتباحلاصرة وكذلك من خالل ا
ة واملالّية تدّخل الواضح للغرفة النقابّية يف السياسات التجاريّ ال خلص اجمللس إىل ثبوتو 

ع سعار اخلدمات املتناز للمصّحات اليت ترعاها بشكل ال يعكس الّتكاليف والقيمة احلقيقّية أل
وإىل أنّه من شأن هذه املمارسات أن تؤول إىل تغييب وتضييق املنافسة بشكل يف شأّنا، 
تلحق  وأنة فعل حمتملة من املنافسني ردّ  سات املعنية بالقطاع يف مأمن من كلّ جيعل املؤسّ 

خاّصة إزاء الرّتفيع  ،أضرارا حبقوق املستهلك ومصاحله املاديّة ومن املساس من مقدرته الشرائّية
 .احلاصل يف احلدود الّدنيا والقصو  ألسعار هذه اخلدمات

 املتداخلةانتهى اجمللس إىل إدانة ومؤاخذة املّدعى عليها واألطراف  ،وبناء على ما سبق
 .ة بقواعد املنافسةعلى ما أتته من أعمال خملّ 

 :2013أكتوبر 10الصادر فيها القرار بتاريخ  101213القضّية عدد  -2

الناشطة يف سوق  "نزهة بالنكاشركة "ة بدعو  رفعتها د اجمللس يف هذه القضيّ تعهّ 
ل األوىل يف احنصر موضوع النزاع حول مسألتني، تتمثّ  د، وقالتونسيةمور تصدير وتوريد التّ 

ات ة مفروضة من اجملمع املهين املشرتك للغالل عرقلت سري عمليّ وجود إجراءات تقييديّ 
إىل  اجملحفة إضافةمور التونسية بفرضه لكرّاس شروط هبا العديد من االلتزامات توريدها للتّ 

 ين.رين املتنفذّ تغاضيه عن ممارسات احتكارية خمّلة باملنافسة ينتهجها عدد من املصدّ 
ة لتأمني التجارة اخلارجية بتعليق مقّرر أما املسألة الثانية فتتعّلق بقيام الشركة التونسيّ 

 هبا ما تسّبب هلا يف خسائر مجّة. التأمني اخلاصّ 
املمّثل القانوين للمجمع املهين املشرتك للغالل    نفىه على عريضة الدعو  ويف ردّ 
تعترب من بني  "نزهة بالنكا"أّن شركة ب مربزاامات والوقائع الواردة بعريضة الّدعو  مجلة االهتّ 

من طرف شركيت إعالمه  متّ نسية، غري أنّه مور التو دين للتّ الشركات املغربية املدرجة بقائمة املورّ 
"SOMACI"و "GRAND SUD" ّبة عن دات مالية مرتتّ عن خالص متخلّ   هافبتخل

دعوهتا إىل اإلدالء و ألف دينار  500 بـواملقدرة  2009-2008عمليات التصدير ملوسم 
ا إىل حني تقدمي رين بعدم التعامل معها وقتيّ زمة مع توصية كافة املصدّ الالّ  توضيحابالتّ 
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وحّل مشكل التأمني مع  الشركة التونسية لتأمني التجارة اخلارجية إضافة  الكافية وضيحاتالتّ 
 ."نزهة بالنكا"ل عن شركة ممثّ و اجملمع  بنيإىل عقد جلسة عمل 

الشركة التونسية لتأمني التجارة اخلارجية معرتضة على ما ورد  ومن جانبها عّقبت
ة تعىن بتأمني الصادرات اعتمادا على تقييم فيّن سة وطنيّ ة أّّنا مؤسّ بعريضة الّدعو  معترب 

وجه  ايل ال تعترب بأيّ وهي بالتّ  ،ة التصديرومايل للمخاطر املتعّلقة باحلريف األجنيب وعمليّ 
ل  ذلك أّّنا ال تتدخّ  ،ةة تصدير التمور إىل السوق املغربيّ من الوجوه جهة قرار لتسيري عمليّ 

ية يف منح التصريح أو سحبه. كما اعتربت أّن تعليق مقّرر التأمني هو مسألة كما تزعم املّدع
روط العاّمة لعقود التأمني املربمة مع له الشّ ة استنادا إىل ما ختوّ فنّية ترتبط بإجراءات تقنيّ 

 املتعّلق مبنح الضمان. (ج-1الفقرة )12ين وحتديدا الفصل املصدرّ 
على تقرير ختم األحباث بتوجيه أمر للمّدعى عليه وطالب نائب املّدعية من خالل ّرده 

 ها.ل بالكّف عن املمارسات اليت أدين هبا مع إلزامه جبرب الضرر واخلسائر النامجة عناألوّ 
من جهته أثار نائب اجملمع املهين املشرتك للغالل من خالل ّرده على تقرير ختم و 

 يقتصر على هرورة أّن مرجع نظر األحباث مسألة اختصاص اجمللس الذي اعتربه غري قائم ض
رة على ة واألفعال املؤثّ وق التونسيّ سات الناشطة بالسّ املمارسات املخّلة باملنافسة بني املؤسّ 

د الّدعو  باعتبار أّن اجملمع قد عدل من تلقاء نفسه ومنذ ، فضال عن جترّ هباالتوازن العام 
عديد خلق يف معه تسّبب مبا م منها باع اإلجراءات املتظلّ عن اتّ  2011-2010موسم التصدير 

رين ة بطلب من املصدّ مشاكل االستخالص ممّا دفعه حنو إعادة العمل باإلجراءات التنظيميّ 
، إذ اقتصر ات السلطة العاّمة بطريقة موضوعيةأّن اجملمع مارس صالحيّ بالتونسيني. وأضاف 

 وطلب تبعا لذلكالتصدير،  ةل يف عمليّ تهم دون التدخّ رين ومحايحاطة باملصدّ عمله على اإل
ر ممارسات خمّلة باملنافسة ختصاص واحتياطيا التصريح بعدم توفّ رفض الدعو  لعدم اإل

 رين وسلط اإلشراف.رجاع القضية إىل طور التحقيق لسماع شهادات املصدّ ا بإجدّ  اواحتياطيّ 
انرب  إىل دراسة  ةالشكليّ  جلوانبهافاء عريضة الدعو  يق اجمللس من استوبعد أن حتقّ 

ور حنو ل يف سوق تصدير وتوريد التمور من نوع دقلة النّ تتمثّ  اوق املرجعية، فاعترب أّنّ السّ 
 يتمّ ه أنّ و  ور تنتج بواحات اجلنوب التونسيدقلة النّ أّن بوأفاد اجمللس  اململكة املغربية.

من  ٪30ة بقرال ميثّ  ، مبابلدا يف مجيع أحناء العامل 57حنو  من التمور التونسية٪ 60 تصدير
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 اجمللس أّن الّسوق الوطنّية لتصدير التمور حنو املغرب تشّكل سوقا وبنّي  .املبادالت العاملية
رة ذلك أّن الكميات املصدّ تنامي قيمة وحجم صادرات التمور،  ذات أمهّية بالغة من حيث

ادرات من قيمة الصّ  %26.32 أي بنسبةمليون دينار  72 بقيمة اطن ألف 22تقارب 
 التونسية من التمور. 

اليت و الطلب و تنظيمية على مستو  العرض ال احلواجزكما استعرض اجمللس مجلة 
 السوق الوطنية لتصدير التمور حنو املغرب. تعرتض
ة ين خيضعون إىل إجراءات تقييديّ دضح للمجلس من جمريات التحقيق أّن املورّ واتّ 
وق من الولوج إىل السّ من علهم عرضة لقإقصاء و د هبا وعدم احرتامهم هلا جيبالتقيّ  ملزمون

ة خالل رفض اجملمع املهين املشرتك للغالل الرتخيص هلم بذلك، وعليه فإّن املعامالت التجاريّ 
حرية التعاقد  إة ال ختضع إىل مبدة حنو اململكة املغربيّ بسوق تصدير وتوريد التمور التونسيّ 

ختضع إىل اجراءات  هيبل  ،اعدة العرض والطلبواملعامالت التجارية احلرّة عرب إعمال ق
دين املغاربة من سوق توريد وتصدير من شأّنا أن تفضي إىل إقصاء عدد من املورّ  ةتنظيمي
هم الشروط املنصوص عليها صلب كرّاس الشروط اخلاّصة بتوريد التمور ئفايمور لعدم استالتّ 

 وق املغربية.التونسية للسّ 
تفعيله إالّ  ال يتمّ مطلقا و ات السلطة العامة ليس ممارسة صالحيّ  حقّ وشّدد اجمللس أّن  

تراتيب قد ينتج عن  وال ينبغي بالتايل أن يكون مناسبة لسنّ  ،يف نطاق ما حّدده القانون
 املساواة. إتطبيقها خرق ملبد

كما ثبت له أّن املعامالت املالّية اليت تتعّلق بسوق التصدير الوطنية للتمور ال ختضع 
رين من السوق ة هتدف إىل إقصاء بعض املصدّ ية التعاقد بل إىل إجراءات تنظيميّ حرّ مبدأ  إىل

املغربية لعدم استجابتهم للشروط اليت وضعتها جلنة متابعة تصدير التمور إىل السوق املغربّية 
باتّفاق مع الغرفة الوطنّية ملصّدري اخلضر والغالل  ها اجملمع املهين املشرتك للغاللواليت أحدث
إىل أّن يف األخري خلص لي ،ة والتجارة والصناعات التقليديّةاد التونسي للصناعاالحتّ باملنضوية 

جنة املذكورة يشكّل عرقلة ة اللّ مور مبعيّ تّدخل اجملمع املّدعى عليه يف سوق تصدير وتوريد التّ 
املنافسة قانون من  5مع ما نّصت عليه الفقرة األوىل من الفصل  تناىفمبا يللمنافسة احلرّة فيها 

 واألسعار.
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 :2013أكتوبر  10الصادر فيها القرار المؤرخ في 101232القضية عدد  -3
تعّهد اجمللس يف هذه القضّية بشكو  تقّدم هبا وزير التجارة والصناعات التقليديّة ضّد 

كغ من أجل 1يف أكياس ذات وزن  إالغذائي املعبّ شركة ناشطة يف سوق إنتاج وتوزيع امللح 
هدف إىل عرقلة حتديد  باملنافسة ويخمالّ اعتربه املشاركة يف إبرام إتّفاق ضمين مع شركة منافسة 

ب وتقاسم الّسوق من حيث الكمّيات األسعار حسب الّسري الطبيعي لقاعدة العرض والطل
على  هيمنةت يف إفراطها يف إستغالل وضعّية ومن أجل قيامها مبمارسات خمّلة باملنافسة متثّل

 الّسوق املذكورة.

وقد كانت هذه القضية فرصة للمجلس إلبراز جمهود التحقيق أمام تعّدد املمارسات 
املرتبطة بدراسة االقتصادية واألطراف واملؤيّدات وخاصة منها الفواتري وحتليل عديد املفاهيم 

ملعايري العلمية واملوضوعية لدراسة الوضعية التجارية وضع أهم ابالتخفيضات التجاريّة وكذلك 
 املتدهورة للشركة املتداخلة.    

بنّي اجمللس على مستو  األصل أّن السوق املرجعّية تتعّلق بسوق إنتاج وتوزيع امللح وقد       
 أنّ وب ،الوطنّيةحمليا واملرّوج بالّسوق يف أكياس ذات وزن كيلوغرام واحد املصّنع  إالغذائي املعبّ 

كيلوغرام تنشط هبا   1يف أكياس ذات وزن  إالّسوق الوطنّية إلنتاج وتوزيع امللح الغذائي املعبّ 
وأنّه يتّم ترويج  ،"الشركة التونسّية للملح"و"الشركة العامة للمالحات التونسّية "شركتان اثنتان:

ارجية "دوّ بـواملعرّب عنهم املتجّولني امللح الغذائي بالّسوق احمللّية أساسا عن طريق جّتار اجلملة 
وكذلك عرب جّتار اجلملة للمواد الغذائية ومركزيّات  امللح" الذين يزّودون بدورهم جّتار التفصيل

 ابعة للمساحات الكرب .الّشراء التّ 
يف أكياس  إوأوضح اجمللس أّن الشركة املّدعى عليها تقوم بتوزيع امللح الغذائي املعبّ 

عرب مسالك التوزيع التقليديّة والعصريّة وأّّنا تعتمد يف سياسة توزيعها على كغ   1ذات وزن 
الّشركة التونسّية )مسالك متنّوعة ولكن بنسب متفاوتة على عكس الشركة املتداخلة األوىل 

حيث  ،ار اجلملةوجتّ  "امللح ارجيةالك التوزيع التقليدية "دوّ فقط على مس( اليت تعتمد للملح
  .ارجية بالنسبة هلذه الشركة بصفة ملحوظة مقارنة بدور جّتار اجلملةتطّور دور الدوّ 
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يف ترويج  ار مجلة متخّصصنيوارجّية امللح" بكوّنم جتّ "دّ مصطلح  اجمللس عّرف ثّ 
ّول بصفة ويقومون بالتحتخزين لميلكون خمازن لهم و  ،امللح الغذائي بوسائل نقل تابعة هلم

 حرفائهم لالستجابة لطلباهتم.  إىلدوريّة 

وق تتمّثل كما عّرف األسعار اإلفرتاسّية بكوّنا ممارسة تتوّخاها شركة مهيمنة يف السّ 
يف حتديد أسعار بيع منتوجاهتا أو خدماهتا يف مستو  جيعلها تتكّبد خسائر مالّية أو نقص يف 

وق جعل الّدخول للسّ  األرباح على املد  القصري هبدف إزاحة املنافسني أو إضعافهم أو
 أصعب بالّنسبة للمنافسني احملتملني مع إمكانّية الرتفيع مستقبال يف أسعار بيعها.

وخاصة  وإعترب اجمللس أّن حتديد الكلفة الكاملة يتّم باإلعتماد على الوثائق احملاسبّية
ة املالّية ذمّ لتقدمي تقييم ل هتدف إىلة احملاسبة العامّ ، نظرا إىل أّن منها احملاسبة التحليلّية

أّّنا ال تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبيتها  إالّ  هانشاطحول ة ونتائج إمجاليّ للمؤّسسة 
لذا يتعنّي درس احملاسبة التحليلّية اليت ينصّب مضموّنا حول  ،ومعرفة مسامهة كّل منتوج فيها

ة من العمليّ  مرحلة على حدة وحتديد تكاليف كلّ  تقدمي معلومات مالّية حسب طبيعة املنتوج
 .(سعر التكلفةتكلفة الشراء، تكلفة اإلنتاج، تكلفة التوزيع، ) اإلنتاجية

يّتجه حتليل  هللتثّبت من مد  وجودوبنّي اجمللس فيما يتعّلق باإلتّفاق الضمين أنّه 
 املؤّشرات املعتمدة من قبل اإلدارة.

ر العناصر الكافية اليت من شأّنا التأكيد أنّه يصعب اإلقرار بتوفّ  لهوبعد تفّحصها تبنّي 
باع سياسة موّحدة للسيطرة على يف إتّ  "سوتيسال"وشركة  "كوتيزال"على تواطئ شركة 

 ذلك أّن هذه املؤّشرات مل تكن واضحة ومتضافرة.   ،وقالسّ 
 رتتوفّ املؤّشرات جيب أن من وذّكر يف هذا اإلطار بفقه قضائه الذي يقّر بأّن مجلة 

وتكتسي صبغة من اخلطورة جتعلها قادرة على إقامة دليل على وجود  ثابت ومتضافربشكل 
 إتّفاق أو حتالف ينتج عنه إخالل باملنافسة.

على أّن جمّرد معاينة إرتفاع األسعار ال يعين بالضرورة أّن هنالك اجمللس وأّكد 
 ممارسات مّتفق عليها من شأّنا اإلخالل مببادئ املنافسة.
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أعمال التحقيق أّكدت وجود تضارب واضح بني أقوال وتصرحيات  كما بنّي أنّ 
فإنّه  هذه التصرحيات متضاربةوتوّصل إىل أنّه مىت كانت " حول إرتفاع األسعار ارجّيةالدوّ "

 يّتجه استبعادها وعدم أخذها بعني االعتبار.
ة بني كما دحض اجمللس املؤّشر الثالث املعتمد على وجود إتّفاق يتمّثل يف املقارن

خالل فرتتني على  "الشركة العاّمة للمالحات التونسية"نسب الزيادة يف األسعار املطّبقة من 
إىل  2002هذه املقارنة إّتسمت بعدم التوازن نظرا إىل أّن الفرتة األوىل املمتّدة )من أساس أّن 

إضافة  ،(2007-2006( مشلت أربع سنوات بينما تعّلقت الفرتة الثانية بسنتني فقط )2005
خالل  "الشركة العاّمة للماّلحات التونسّية"إىل أّن منهج الزيادة يف األسعار الذي إعتمدته 

يربز أّوال أّن  2007و 2006قارنته مبنهج زيادهتا يف األسعار خالل سنيت مب 2005و 2002فرتة 
 فإّن ذلك مل يدفعها ،2005و 2002تواجدها يف الّسوق وإن كان دون منافس خالل فرتة 

 2006ويعود سبب زيادهتا يف األسعار خالل سنيت للزيادة يف األسعار بنسب مرتفعة، 

إىل تواجد منافس هلا بالسوق بادر بالزيادة يف األسعار ممّا جعلها تتوّخى نفس  2007و
عدم العمل هبذا  معه مبا اجّتهي بعد عشرة أيّام وتبادر بدورها يف الزيادة يف األسعار التمشّ 
 املؤّشر.

عتمدته اإلدارة يف املقارنة بني منتجات تنتمي إىل الذي ااملؤّشر  اجمللس كما أسقط
أنّه ال جيوز إعتماده من الناحية اإلقتصاديّة لتعّلقه بسوقني خمتلفتني من بإذ أقّر  ،ق خمتلفةاأسو 

 حيث األطراف املتنافسة ومن حيث املستهلكني وخاّصة من حيث الّسعر.
" الشركة العاّمة للمالحات التونسّية"املطاف إىل أّن قيام وخلص اجمللس يف ّناية 

بالزيادة يف " الشركة التونسّية للملح"أيّام من شروع  10كغ بعد 1بالزيادة يف أسعار امللح وزن 
 األسعار يدخل يف باب التوازي يف السلوك بني الشركتني املتنافستني.

 :2013أكتوبر 10القرار المؤرخ في هاوالصادر في 111281القضّية عدد  -4

هتدف الّدعو  إىل التشّكي من ممارسات خمّلة باملنافسة أتتها املّدعى عليها األوىل من 
مستغّلة يف ذلك العالقات  املتداخلةفاقها وحتالفها مع املّدعى عليها الثّانية وكذلك خالل اتّ 

 اليت كانت قائمة بينها وبني العارضة قصد تقاسم الّسوق واهليمنة عليها. 
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أّن  اليت باشرها األوراق املظروفة بامللف ومن أعمال التحقيق خالل منللمجلس وتبنّي 
 كل من إذ أّن املفاوضات بني ،ما اّدعته العارضة ال يستقيم من الّناحية الواقعّية والقانونّية

ال ترقى إىل مستو  العالقة التجاريّة بل تقتصر على  واملتداخلةالعارضة واملّدعى عليها األوىل 
 . جمّرد حمادثات حول إمكانّية إرساء عالقة شراكة أو تعاون جتاري

عى وخلص اجمللس إىل أنّه ال توجد اتفاقات وحتالفات صرحية أو ضمنّية بني املدّ 
اج العارضة من الّسوق املرجعّية واالستئثار هبا، وأّن املّدعى عليها إلخر  واملتداخلةعليهما 

كما أّن العارضة ال توجد يف وضعّية تبعّية اقتصاديّة جتاه   هيمنة،األوىل ال توجد يف وضعّية 
 املشتكى هبم.

عى وارتأ  اجمللس أّن امللف على حالته ال حيتوي على قرائن دالّة على اقرتاف املدّ 
خمّلة باملنافسة أو ملا من شأنه املساس بالتوازن العاّم للّسوق  ملتداخلة ملمارساتاعليهما أو 
 املرجعّية.

 ،مّت التسليم جدال أّن املّدعى عليها استعملت العالمة التجاريّة للعارضة ولئنكما أنّه 
فعال األ تلكحتت باب األعمال املخّلة باملنافسة إالّ مىت كانت  وفق اجمللس فإّن ذلك ال يدخل

وهو ركن غري  ،ية إىل استغالل وضعّية هيمنة على الّسوق للحّد من دخول العارضة إليهامؤدّ 
متوّفر يف قضّية احلال، ممّا جيعل اّدعاءات العارضة جمّردة وتكون الّدعو  على أساس ذلك حريّة 

 .بالرّفض أصال
 2013ديسمبر  19الصادر فيها القرار المؤرخ في 111258القضية عدد  -5

أنّه تبعا لطلب العروض عدد  "كوتيم"جاء بعريضة الّدعو  املقّدمة من املمّثل القانوين لشركة 
املعلن عليه من طرف بنك اإلسكان إلعداد دفاتر شيكات لفائدته فازت بالصفقة شركة  11/2010
 ، وقد اّتضح للعارضة عدم منطقّية األسعار املعروضة واحنفاضها وبعدها عن األسعار"ستيماك"

املّدعى عليها ألمثان مفرطة االخنفاض باعتمادها  تطبيقاملعمول هبا يف امليدان. وقد فّسرت العارضة 
 ،على مساندة البنكني املمّولني هلا ومها بنك اإلسكان )صاحب الصفقة( والشركة الّتونسية للبنك

 خاّصة وأّن مؤّشرات التكلفة شهدت ارتفاعا على امتداد الّثالث سنوات األخرية. 
بنك "تقصري املشرتي العمومي للمجلس تبنّي  قدفبخصوص املأخذ املتعّلق بوجود إتّفاقات، ف

خاّصة وأّن جلنة الفرز املايل ، يف التثّبت من وجود أسعار مفرطة االخنفاض من عدمه "اإلسكان
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ات رغم أّن الرتاتيب اخلاّصة بالصفق"ستيماك"لعارض وظ ألسعار ااالخنفاض امللحأشارت إىل 
خاّصة وأّن  ،الفائزة بالصفقة "ستيماك"وهو ما يدّعم إمكانّية تواطئه مع شركة  العمومّية تلزمه بذلك

 ."ستيماك"من رأّسال  %59,952ميتلك  "بنك اإلسكان"جممع 
فاقا اخلاصة بالفرز املايل وبالتحديد يف النقطة الثّالثة إىل أّن اتّ وقعت اإلشارة يف التوصيات  قدو      
 املشرتي العمومي والفائز بالصفقة.ا بإرسال الشيكات لفروع البنك سيقع إبرامه بني خاصّ ا تكميليّ 
بنك "عقد الصفقة املربم بني أّن كرّاس الشروط و  وقد انتهى اجمللس إىل قراره بعد أن ثبت لديه    

صراحة على أّن كل ينّصان  11/2010واخلاّصني بطلب العروض عدد  "ستيماك"وشركة  "اإلسكان
املربم بني املشرتي العمومي  فاق التكميليامللحق أو االتّ فإّن وعليه ، يتحّملها املزّود مصاريف التسليم

خرقا وما ورد به من مصاريف إضافّية واهية يعترب  "ستيماك"والفائز بالصفقة شركة  "بنك اإلسكان"
الشفافّية وخمال بأحكام املنافسة  إبدملواضحا ملبادئ إجراءات إبرام الصفقات العمومّية وخاّصة 

ن املنافسة واألسعار، من قانو  5فاقات املمنوعة طبق أحكام الفصل ويدخل حتت طائلة االتّ  النزيهة
مي من تدارك خسارته النامجة عن تقدميه ألمثان مفرطة االخنفاض ميّكن معاقد املشرتي العمو  فهو

ة من املشرتي العمومي مل يتّم وتعويضها عرب إبرام ملحق خيّول له احلصول على مبالغ مالّية إضافيّ 
 التنصيص عليها بالوثائق املتعّلقة بطلب العروض وخاّصة كرّاس الشروط. 

ة على وضعيّ  "ستيماك"قدم عليها املشرتي العمومي وشركة نظرا خلطورة األعمال اليت أعليه و و      
ة مالّية تسليط خطيّ خمّلة باملنافسة و املمارسات  ها من قبيلاعتبار  سر اجمللقرّ ، وقاملنافسة يف السّ 

بنشر منطوق القرار  هماإلزاممع  منهماعلى كل واحدة من  دينار( 5.000)قدرها مخسة آالف دينار 
 على نفقتهما بصحيفتني يومّيتني.

 

 

 الفقرة الثانية: اإلفراط في استغالل المركز المهيمن على السوق
 

)جديد( من قانون املنافسة واألسعار ممارسة  5حتّجر أحكام الفقرة الثانية من الفصل 
 منها.وق الداخلية أو على جزء هام االستغالل املفرط ملركز هيمنة على السّ 

هبذا الصنف  تق( قضايا تعلّ 3) يف ثالث 2013القضائية خالل السنة  جمللسبّت او 
نفس النهج  من خالل نظره يف هذه القضايا واصل وقد من املمارسات املخلة باملنافسة.

وصف  على أساسه والذي يتوىّل ي املمارسة املذكورة لتقصّ سه يف عمله القضائي الذي كرّ 
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ر ما ينسب إليها من ة وتقدير مد  توفّ وق املعنيّ عى عليها يف السّ مكانة األطراف املدّ 
الوقوف عند اقرتان ذلك بعنصر اهليمنة الذي ال يشّكل يف  ثّ  ،من عدمه احتالهلا ملركز هيمنة

سة املهيمنة مبمارسات من شأّنا أن قيام املؤسّ  مىت ثبتذاته خرقا لقواعد املنافسة إاّل  حدّ 
انتهى اجمللس تطبيقا  ري الطبيعي لقواعد املنافسة. وقداملنافسني أو عرقلة السّ تؤول إىل إزاحة 

قضيتني وإىل ثبوته يف يف األسواق ذات النظر  هلذه املعايري إىل نفي وجود عنصر اهليمنة على
 ، وبيان ذلك كاآليت:قضّية واحدة

 :2013جوان 27الصادر فيها القرار المؤرخ في  101211القضّية عدد  -1

بتاريخ  سلفهالذي تقّدم هبا  2142طلب إعادة نشر القضّية عدد تقّدم وزير الّتجارة مب
القرار الّتعقييب الّصادر عن احملكمة اإلداريّة يف القضّية عدد  بناء على 2010جانفي  5

والقاضي بقبول مطلب الّتعقيب شكال وأصال ونقض احلكم  2009مارس  2بتاريخ  36655
 القضّية إىل جملس املنافسة ليعيد الّنظر فيها جمّددا.  املطعون فيه وإحالة

وتبنّي من وقائع القضّية موضوع القرار املذكور آنفا أّن وزير الّتجارة رفع أمام جملس 
ّصناعّية لعدسات البّلور الّنظري" الّشركة ال"دعو  ضّد  2002أكتوبر  7املنافسة بتاريخ 

له إثر قيام مصاحله  ثبتسيفو الّتجاريّة "سيكوم للّتوزيع" بعد أن ""خمابر سيفو" وشركة 
 جبملة من األحباث أّّنما اقرتفتا مجلة من األعمال املخّلة باملنافسة متثّلت يف:

مستو  توريد وترويج البّلور البصري ومستلزماته وذلك  علىهيمنتهما على الّسوق  -
إذ يتزّود موّزعو هذه املنتوجات  ،م املبيعاتمن خالل قيمة الواردات ورقم املعامالت وحج

 مبنتوجاهتا، %90و 80مبا يرتاوح بني  "سيفو الّتجاريّة"من شركة 
عالقة جتاريّة تكاد تكون آحاديّة اجلانب مع شركة  "سيفو الّصناعّية"ربط شركة  -

 هما من وضع سياسة جتاريّة موّحدة،بالّسوق احمللّية مّكنت "سيفو الّتجاريّة"
االستغالل املفرط هليمنتها على الّناحية الّصناعّية والّناحية الّتجاريّة للّسوق وذلك  -
 من خالل:

 * فرض شروط تعاقديّة جمحفة على املتعاملني معها يف غياب البديل،
* حتويل نسبة كبرية من البلّور من الّتخزين إىل بلّور موضوع طلبّية نظرا للفارق الكبري 

 ا،يف سعر البيع بينهم
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 * حتديد نسب الّتخفيضات املسموح مبنحها من طرف بائعي النظّارات الطبّية،
 * االمتناع عن تزويد املتعاملني معها غري اخلاضعني لسياستها الّتجاريّة،

* فرض أسعار دنيا على إعادة بيع املنتوجات اليت تقوم برتوجيها من خالل توزيع  
 ت الطبّية.بات أسعار على أصحاب حماّلت النظّاراكتيّ 

كما الحظ املّدعي أّن مظاهر اهليمنة تتجّلى كذلك من خالل الّشروط العاّمة للبيع 
من ذلك أّن أغلب بنود العقد وخاّصة منها  ،"سيفو الّتجاريّة"املعتمدة من طرف شركة 

ل وبالتّايل فإّن ما تقوم به من شأنه أن يشكّ  ،املتعّلقة بآجال الّدفع أو الّتزويد كانت لصاحلها
 إخالال بقواعد وآلّيات املنافسة احلرّة يف سوق البّلور البصري.

رتويج البلّور املصّحح للّنظر باجلملة واليت ب الّسوق املرجعّية املتعّلقةوبعد القيام بدراسة 
هي سوق ميكن أن تشمل منتوجني قابلني لالستبدال فيما بينهما ومها العدسات البلّوريّة 

إىل إطارات لتصبح قابلة لالستعمال من قبل املواطن والعدسات الاّلصقة العاديّة اليت حتتاج 
تبنّي أّن حجم الّسوق املرجعّية  ّيا دون ضرورة توّفر أّي شيء آخر،اليت ميكن استعماهلا حين

دينار، يف حني تبلغ حّصة شركة سيكوم الّتجاريّة  5.278.960يبلغ  2002خالل سنة 
دينار أي  448.018باملائة وحّصة شركة سيفو الّصناعّية  67دينار أي بنسبة  3.542.060

 باملائة. 8,5بنسبة 
من الّسوق املرجعّية وهو ما استنتج من  % 84ومتتلك الّشركتان بالّتايل ما يقارب 

 خالله اجمللس أّّنما يف مركز هيمنة اقتصاديّة عليها.
وجود مؤّسسة اقتصادية يف على اعتبار أّن انتهى،طبقا ملا استقّر عليه  اجمللس غري أنّ 

من قانون املنافسة واألسعار إالّ  5مركز هيمنة ال يؤول بذاته إىل إدانتها على معىن الفصل 
  مىت اقرتن ذلك املركز بإفراط يف استغالله مبا يؤثّر على حرّية املنافسة على الّسوق املعنّية

البيع للعموم عن طريق توزيع  من الّتحقيق ال من حيث حتديد أسعار  له األمر الذي مل يثبت
كتيبات أسعار اعتمدت كمرجع من قبل بائعي النظّارات الطبّية وإلزام املتعاملني معها 

 من خالل فرض شروط تعاقديّة جمحفة جمّسدة بالّشروط العاّمة للبيع.كذلك وال   ،بتطبيقها
رفض  جمللسقّرر اواستنادا إىل عدم ثبوت اإلفراط يف استغالل اهليمنة اإلقتصاديّة 

 الّدعو  أصال.
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 :2013أكتوبر10الصادر فيها القرار المؤرخ في  101232القضية عدد  -2
تعّهد اجمللس يف هذه القضّية بشكو  تقّدم هبا وزير التجارة والصناعات التقليديّة ضّد 

كغ من أجل 1يف أكياس ذات وزن  إشركة ناشطة يف سوق إنتاج وتوزيع امللح الغذائي املعبّ 
يهدف إىل عرقلة حتديد و باملنافسة  اّل بدا له خماملشاركة يف إبرام إتّفاق ضمين مع شركة منافسة 

ب وتقاسم الّسوق من حيث الكمّيات.  األسعار حسب الّسري الطبيعي لقاعدة العرض والطل
قيامها مبمارسات خمّلة باملنافسة متثّلت يف إفراطها يف  كما عاب املّدعي على ذات الشركة

 إستغالل وضعّية هيمنتها على الّسوق املذكورة جتاه منافسيها وحرفائها.
باإلستغالل املفرط لوضعّية اهليمنة اإلقتصاديّة اليت تتمّتع املتعّلق وتضّمن فرع الدعو  

على سوق إنتاج وتوزيع امللح الغذائي املعّبأ يف أكياس شركة العاّمة للمالحات التونسّية" ال"هبا 
جتاه الشركات املنافسة متّثل األّول يف انتهاج تلك املمارسة  ،مأخذين اثننيكغ   1ذات سعة 

 جتاه حرفائها.حني تعّلق الثاين بارتكاب نفس املخالفة  يف ،وقبالسّ هبدف اإلنفراد 
املفرط لوضعّية اهليمنة اإلقتصاديّة اليت تتمّتع هبا املتعّلق باإلستغالل  املأخذ األّولففي 
كغ   1عى عليها على سوق إنتاج وتوزيع امللح الغذائي املعّبأ يف أكياس ذات سعة الشركة املدّ 

للشركة العاّمة للمالحات "إنطلق اجمللس يف دراسة الوضعّية التجاريّة  جتاه الشركات املنافسة،
بالسوق املعنّية وخلص من خالهلا إىل أّّنا حتضى بوضعّية هيمنة على سوق إنتاج  "التونسية

كغ )أرطب وأحرش( من خالل احتكارها   1وتوزيع امللح الغذائي املعّبأ يف أكياس ذات سعة 
إذ إستأثرت  ،للنصيب األوفر من الكمّيات املرّوجةو للّنصيب األوفر من الكمّيات املنتجة 

صيب األوفر من احلصة التجاريّة مبعّدل بالنّ  2009و 2007ّدة بني سنيت خالل الفرتة املمت
من  %21يف حني مل تتجاوز معّدل حّصة الّشركة املنافسة هلا نسبة  2009سنة  79%

 الّسوق.
سياسة أسعار  "الشركة العاّمة للمالحات التونسية"ّث حبث يف املأخذ املتعّلق بإعتماد 

وق عن طريق التّجار املتجّولني من السّ  "الشركة التونسية للملحنافستها "إفرتاسّية قصد إزاحة م
ي الكلفة وذلك من خالل إسناد ختفيضات هاّمة ارجية" عرب البيع بأسعار ال تغطّ "الدوّ 
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 الفواتريحلرفائها وإستغالهلم كآلّية إلزاحة منافستها من الّسوق املرجعّية باإلعتماد على 
 .2010إىل غاية سنة  2006ال" خالل الفرتة املرتاوحة من سنة الصادرة عن شركة "كوتيز 

اء اليت تتحّملها على تعريف التكاليف اليت تعكس مجلة األعب حبثهيف اجمللس وإستدّل     
 .لكلفة اإلمجاليةا بالكلفة الكاملة أواإلنتاج التوزيع حليت مر الشركة خالل 

من قبل املّدعى عليها والتخفيضات اليت وتوّصل اجمللس بالّرجوع إىل األسعار املطّبقة 
 ال تبيع دون سعر الكلفة. اأّنّ إىل كذلك باإلعتماد على كلفة اإلنتاج، تسندها حلرفائها و 

املتعاملني معها  منحمن  أّن املكانة االقتصاديّة للشركة املّدعى عليها متّكنها لهّبني تكما         
 ."les gains de productivitéاجية االقتصادية "وبالتايل من تقاسم مرابيح اإلنت ،ختفيضات

كما توّصل اجمللس من خالل دراسة الّشروط العاّمة واملفّصلة املطّبقة على حرفاء 
الشركة املّدعى عليها بكامل تراب اجلمهوريّة إىل أّن التخفيضات املطّبقة من قبلها مشلت أيضا 

إذ توّلت منح حرفائها  ،املتواجدين باملناطق اليت ال تنشط هبا املتداخلة األوىل "ارجّيةالدوّ "
الناشطني يف املناطق اليت ال تتواجد هبا الشركة املنافسة "سوتيسال" ختفيضات تراوحت عموما 

 .%40و %30ما بني 
ة وإعتمد اجمللس على قاعدة إقتصادية لتحديد درجة املنافسة يف السوق املرجعيّ 
مفادها أّن أمهّية نسب التخفيضات املمنوحة من قبل شركة ما تقرتن بدرجة املنافسة اليت 

كانت نسب التخفيض املسندة و  إالّ فكّلما ارتفعت درجة املنافسة يف سوق ما  ،حتكم الّسوق
ال  موضوع التشّكي عى عليها للتخفيضاتأّن تطبيق املدّ من هذا املنطلق وتبنّي له  ،هاّمة

 ذه القاعدة اإلقتصادية.خيرج عن ه
وإستنتج اجمللس إنتفاء العالقة السببّية بني تراجع الوضعّية املالية للشركة املتداخلة 

سة اقتصادية ميكن أن أّن الرتاجع االقتصادي ملؤسّ و  عى عليهاياسة التجارية للمدّ األوىل والسّ 
معتمدا يف ذلك  ،اخلّيةعوامل دمن أمّهها املنافسة وأيضا عن عوامل خارجية يكون نامجا عن 

عية على التحّكم يف تكاليف إنتاجها على عناصر موضوعية وعلمّية أفضت إىل عدم قدرة املدّ 
سياسة التوزيع اليت ببشكل يسمح هلا حبسن التموقع يف السوق ومنافسة بقّية الناشطني و 

 تعتمدها.
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لوضعّية  "التونسية الشركة العامة للمالحات"باستغالل املتعّلق  الثاين ملأخذاوخبصوص 
ذّكر اجمللس أّن املمارسة املثارة يف هذا اإلطار تتعّلق داخل السوق جتاه حرفائها،  هيمنة

ة حلرفائها عرب حتديد أسعار البيع يف  عى عليها يف السياسة السعريّ بالتدّخل املباشر للشركة املدّ 
غ من خالل توزيع جداول ك1يف أكياس ذات سعة  إكامل مراحل التوزيع للملح الغذائي املعبّ 

 التوزيع.و اإلنتاج  يتحلبتغرّي األسعار يف مر أسعار تعلم هبا حرفائها املوّزعني 
 اعلى أّنّ  مؤيّدات يف هذا الشأن ال يوجد هبا أّي أثر يدلّ وتبنّي له أّن اجلداول الواردة ك     
بإعالم مجيع احلرفاء إثر أّن هذه األخرية تقوم إىل  انتهىكما   ،عى عليهاعن الشركة املدّ  صادرة

تغيري األسعار عند اإلنتاج وال تتدّخل يف حتديد األسعار وضبط هامش الرّبح سواء بالنسبة 
 ار التفصيل.لتّجار اجلملة أو جتّ 
مناطق التوزيع بالنسبة  عى عليها يف حتديدأّن تدّخل املدّ  من جهة أخر كما إعترب 

يندرج يف نطاق سياستها التجارية وسعيها لتنظيم عملهم والتأّكد من وجود  "ارجيدوّ "لكل 
اشى مع طبيعة السوق تملتصرف يا ، وهذاحىّت يتسىّن متابعته معّينةحمّدد يف منطقة  "ارجيدوّ "

 كتسي ممارسة خمّلة باملنافسة.وال ي
فقد أّكد  ،ائهاعى عليها لبيوعات متييزيّة جتاه حرفاملدّ  تطبيق باّدعاء وفيما يتعّلق

عود نح مجلة من التخفيضات التجاريّة ياملعايري اليت يتّم على أساسها م ضبطأّن على  اجمللس
اختيار توّجهاهتا يف حريّة من  متلكه الشركة انطالقا مماّ إىل السياسة التجاريّة اليت تتوّخاها 

 التجاريّة.
املعايري إلسناد ختفيضات  عى عليها تعتمد على مجلة منوتوّصل إىل أّن الشركة املدّ 

تتمّثل أساسا يف درجة املنافسة اليت حتكم الّسوق واليت تعترب املعيار األساسي وهي  ،حلرفائها
أمهّية احلريف ودرجة وفائه بالتزاماته املالية على  عالوة ،منح التخفيضات يتّم بناء عليهالذي 

إىل أّن التخفيضات  وخلص يف األخري ،تقرير اإلدارةب الواردةتلك اليت  عن ختتلفوهي معايري 
 بالسوقالشركة املّدعى عليها تستند ملعايري موضوعّية تعتمد على درجة املنافسة  طّبقتهااليت 
 .أصال برّمتها رفض الدعو تبعا لذلك رفض هذا املأخذ ك وأقرّ 
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 2013أكتوبر10الصادر فيها القرار المؤرخ في 101242عدد  القضية-3

صاالت عرب اجمللس يف هذه القضّية بشكو  تقّدمت هبا شركة ناشطة يف قطاع االتّ تعّهد      
)شركة اّتصاالت تونس( ضّد شركة منافسة هلا  )شركة أورونج تونس( اهلاتف الرقمي اجلوال

يف سوق إّناء املكاملات  تقديرها حسب ع بهاإلفراط يف استغالل مركز هيمنة تتمتّ  من أجل
 تنقّلة.بشبكاهتا القارّة وامل

وتعيب املدعّية على املّدعى عليها استغالهلا املفرط لوضعية هيمنة على الّسوق من      
ة يف العروض التجارية اليت ترّوجها واعتمادها للعوامل خالل تطبيقها ألسعار متييزية غري مربرّ 

ا ، كما تعيب عليه"النادي املصطنع"وأيضا خلقها وتدعيمها لعامل  ،القاطعة للمنافسة
ها القانوين يف النفاذ إىل احللقة احمللية ومشاركتها يف استعمال موارد البنية دها تعطيل حقّ تعمّ 
 .حتية لشبكة اهلاتف القارّ التّ 

ية قضاء جر  على أّن حرّ الفقه على أّن  املعروض عليهأكّد اجمللس يف إطار النزاع قد و      
ض التجارية املسّوقة من قبل مشّغلي ضبط نوعّية العرو  هاحتديد السياسة التجارية، ومن

صاالت، ال ميكن أن يكون موضوع مؤاخذة إاّل يف صورة ما إذا ثبت أّن هذه شبكات االتّ 
 من شأّنا احلّد من املنافسة داخل الّسوق. ةالعروض تتضّمن عناصر تسويقي

ل تتمثّ القضية املعروضة تتعّلق بأسواق مرجعّية ويف حتليله للسوق املرجعّية أوضح اجمللس أّن    
 يف كّل من:

 ات اهلاتف القاّر املوجهة للعموم،سوق التفصيل ملكامل -

 بكة اهلاتف القاّر،سوق اجلملة خلدمة إّناء املكاملات بش -

 املكاملات بشبكات اهلاتف اجلّوال.ّناء إسوق اجلملة خلدمة  -     
هة للعموم أّن املوجّ  بسوق سوق التفصيل ملكاملات اهلاتف القارّ وبنّي اجمللس فيما يتعّلق       

رت خالل شهر تها السوقّية قدّ ذلك أّن حصّ  ،عى عليهاوضعّية اهليمنة ثابتة يف جانب املدّ 
مع اإلشارة إىل أّن  "،أورنج تونس"شركة ل ٪5,3مقابل  ٪94,7 بــــــ 2012جويلية من سنة 

خالل الفرتة املمتّدة من سنة  %90ة سوقية جتاوزت نسبتها عى عليها حافظت على حصّ املدّ 
  ةرغم وجود منافس هلا يف سوق خدمات االتصاالت القارّ  2013إىل حدود سنة  2010
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عى عليها يف سوق خدمات ع هبا املدّ وهو األمر الذي يعكس وضعية اهليمنة اليت تتمتّ 
 صاالت بالتفصيل.االتّ 

وبسوق خدمة إّناء  خدمة إّناء املكاملات بشبكة اهلاتف القارّ أّما فيما يتعّلق بسوق       
على أّن خدمة إّناء املكاملات اهلاتفّية يف اجمللس أكّد  ، فقدلاملكاملات بشبكة اهلاتف اجلواّ 

أنّه ال ميكن إّناء مكاملة ضرورة  ،شبكة عمومّية قارّة أو متنقّلة هي خدمة غري قابلة لالستبدال
علما وأّن صال، يف مستو  شبكة املتقّبل لالتّ  بكة حنو مشرتك آخر إالّ صادرة عن مشرتك بش
صاالت وميكن وق يقتصر فقط على مشّغلي الشبكات العمومّية لالتّ التعامل داخل هذه السّ 

 .تسمية هذه السوق أيضا بسوق اجلملة

 حسب اجمللس لفإّن الشبكة اليت يتّم بواسطتها إّناء املكاملة تشكّ  ،وحيث وفقا ملا تقّدم    
إذ ال ميكن للمشّغل العمومي  ،صاالتملشّغلي الشبكات العمومّية لالتّ  ةموردا أساسيا بالنسب

استبداهلا بشبكة عمومّية أخر ، وبالتايل فإّن كّل مشّغل لشبكة اتصاالت حيتّل وضعّية هيمنة 
 ،صاالت تونساتّ "وعليه فإّن شركة  ،يف سوق خدمة إّناء املكاملات اهلاتفّية املوّجهة حنو شبكته

صاالت وضعّية هيمنة يف كّل من سوق إّناء املكاملات بشبكتها اخلاّصة خبدمات االتّ  حتتل ّ 
 .على حّد السواء للهاتف اجلوالالقارّة و 

وق على أّن ثبوت وضعية اهليمنة ال تكفي لوحدها د اجمللس على إثر دراسته للسّ وقد أكّ           
من قانون املنافسة واألسعار ممّا يتعنّي  5د ممارسات خمّلة املنافسة على معىن الفصل بوجو  للحسم

 عى عليها.معه حتديد مظاهر اإلفراط اليت أقدمت عليها املدّ 
يف خمتلف العروض  أقدمت "صاالت تونساتّ شركة"عى عليها كما أكّد اجمللس على أّن املدّ      

سواء كانت مسبقة الدفع أو املفوترة على تطبيق تعريفات  ة القارّة املسّوقة من قبلهاالتجاريّ 
ال وحتديدا حنو متييزية ال مربّر هلا بالنسبة للمكاملات املوّجهة خارج شبكتها للهاتف الرقمي اجلوّ 

ذلك أّن الفارق بني كلفة إّناء املكاملات اجملراة  "،أورنج تونس"ال لشركة شبكة اهلاتف اجلوّ 
 دينار 0,008وبني  0,013ترتواح  بني  ّناء املكاملات اجملراة خارجهاداخل الشبكة وتعريفة إ

يف حني أّن الفارق بني تعريفة املكاملات اجملراة داخل الشبكة وتعريفة  ،للدقيقة الواحدة
 0,03يتجاوز هذه التكلفة وبلغ يف بعض العروض  تونس"أورنج "املكاملات املوّجهة حنو شبكة 

صاالت اتّ "األمر الذي جيعل تعريفة املكاملات الصادرة عن شبكة دينار للدقيقة الواحدة، 
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املستهلك على جتّنب  مبا حيمل معهاألكثر ارتفاعا  تونس" أورنج"واملوّجهة حنو شبكة  "تونس
 .إجراء مكاملات حنو شبكة املدعّية

 "تونسصاالت اتّ "ا سبق بيانه أّن السلوك التجاري املنتهج من شركة واستخلص اجمللس ممّ     
ل إفراطا يف استغالل وضعّية اهليمنة اليت حتتّلها يف سوق خدمة إّناء املكاملات داخل يشكّ 

اخنفاضا من  كثرال بشكل جيعل املكاملات اجملراة داخل شبكتها أشبكتها للهاتف اجلوّ 
 ر موضوعيدون وجود مربّ  تونس"أرونج "واملوّجهة حنو شبكة  ملات الصادرة عن شبكتهااملكا

األمر الذي ميّكنها أّوال من احلّد من حتّمل تكاليف الربط وثانيا من تنمية مداخليها من لذلك 
 املكاملات اجملراة داخل شبكتها وذلك بالنظر إىل أمهّية نسبة املشرتكني هبا.

ق يف هذه ، أكّد اجمللس على أّن التحقّ وفيما يتعّلق مبمارسة العوامل القاطعة للمنافسة  
ل أساسا تتمثّ هي و  ،ر مجلة من العناصر سبق هليئات مقارنة أن أقّرت أغلبهاتّوفّ  باملمارسة يتطلّ 

 يف:
اجلملة  ياالندماج العمودي ملشّغل الشبكة مبعىن أنّه ينشط على حّد السواء بسوق -
 ل،التفصيو 

 ملشّغل لوضعية هيمنة بسوق اجلملة،امتالك ا -

 التفصيل،ة سوقّية هاّمة بسوق ل حلصّ امتالك املشغّ -

ل خلدمات تكون تعريفتها بالتفصيل أقّل من مستو  الكلفة اليت يتحّملها حتديد املشغّ  -
 املشّغل لتقدمي خدمات مشاهبة.

أّن  تبنّي للمجلس ،القضية املعروضة وقائع علىبتطبيق مجلة هذه العناصر و وحيث        
خدمات اهلاتف القار ع باندماج عمودي على مستو  سوق تتمتّ  "صاالت تونساتّ "شركة 

كما   .بالتفصيل مسدية خلدمات اهلاتف القارّ  اآلن ذاتهويف  للشبكة ومستغاّل  اباعتبارها مالك
وضعّية هيمنة بسوق خدمة إّناء املكاملة بشبكتها للهاتف الرقمي القار، باإلضافة  حتتلّ  أّّنا

 .٪94,7ر نسبتها بالتفصيل تقدّ  ة هاّمة من سوق خدمات اهلاتف القارّ إىل امتالكها حصّ 
من تطبيق ممارسة  "اتصاالت تونس"فإّن مجلة العوامل اليت متّكن مبدئيا شركة  ،لذا       

ق من اعتمادها تعريفات جه بالتايل التحقّ ويتّ  ،العوامل القاطعة للمنافسة متوّفرة يف جانبها
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ء هذه اخلدمات بالنسبة للعروض بالتفصيل تقّل عن الكلفة اليت يتحّملها املشّغل لقاء إسدا
 الية:التّ 
 .Fixiالعرض التجاري فيكسي  -

 .Fixi prépayéالعرض التجاري فيكسي مسبق الّدفع  -

 .Fixipostayé املفوترالعرض التجاري فيكسي  -

عى انتهى تسويقها من قبل املدّ ولئن  ،أّن مجلة هذه العروض التجارية وقد رأ  اجمللس     
غري أّن ذلك ال حيول دون إدانة املمارسات املخّلة  ،2010عليها يف ّناية شهر ديسمرب 

من قانون  11باملنافسة املتعّلقة هبا باعتبار أنّه مل يشملها التقادم املنصوص عليه بالفصل 
أّن املمارسات املخّلة باملنافسة تسقط بالتقادم يف حال  اقتضىالذي و املنافسة واألسعار 

ديسمرب  6علما وأّن تاريخ رفع الدعو  مّت يف  ثالث سنوات، انقضى على ارتكاهبا مّدة
 سريان أجل التقادم.لطع اجراء قوهو إ 2010
أّن  إىل ،املذكورةبعد حتليله ملختلف التعريفات املعتمدة يف العروض  ،وخلص اجمللس     

أقّل من الكلفة اليت قاطعة و  2010عى عليها خالل سنة مجلة التعريفات املطّبقة من املدّ 
 وقد استغلت ،وهي تعريفات قاطعة ،تتحّملها املدعّية واملتعّلقة خبدمة إّناء املكاملة بالشبكة

   له بسوق اجلملة ونصيبها اهلام بسوق التفصيلمركز اهليمنة الذي حتتّ  املّدعى عليها
ل هذه املمارسات حاجزا من شأنه احلّد من تطّور املنافسة يف سوق خدمات وتشكّ 
 هة للعموم.ة املوجّ صاالت القارّ االتّ 
عى عليها مع تباين أمهّية أّن اعتماد تعريفات متييزيّة من قبل املدّ  إىل كما أشار اجمللس       

عية من شأنه أن يساهم يف خلق وتدعيم ما يعرف بعامل احلصة السوقّية بينها وبني املدّ 
املشرتكني على إجراء مكاملات هاتفّية  ل يف حثّ " املتمثّ l’effet club" "النادي املصطنع"

عى   هذا العامل إىل توافد الطلبات حنو شبكة املدّ وقد أدّ  ،ا داخل نفس الشبكةحصريّ 
اليت دخلت كمنافس  عيةراط يف شبكة املدّ عليها مقابل عزوف املشرتكني احملتملني عن االخن

وق منذ ثالث سنوات ممّا ساهم يف إعاقة تطّور نشاطها بسوق خدمات اهلاتف هلا هبذه السّ 
 وق. عى عليها بنفس هذه السّ تدعيم مركز املدّ مقابل  القارّ 
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اليت أقدمت  العراقيلو  املمارسات جبملة ملتعّلقاو أّما فيما خيّص الفرع الثاين من النزاع        
أّن  للحلقة احمللّية، فقد بنّي اجمللسعى عليها واليت حالت دون نفاذ املدعّية على وضعها املدّ 
اعتمد يف احلقيقة على  ةصاالت القارّ إىل سوق خدمات االتّ  "أورنج تونس"دخول شركة 
انت وقد ك ،ل التارخييللمشغّ  ة وليس على استخدام شبكة اهلاتف القارّ تكنولوجيا متنقلّ 

ة من أجل اإليفاء بإلتزاماهتا اليت لة لتوفري خدمات قارّ جمربة على اعتماد التكنولوجيا املتنقّ 
 قة احمللية فإنّه مل يكن للمّدعيةويف غياب خدمات تقسيم احلل ،ت هبا للدولة التونسةتعهدّ 

 .ةصاالت قارّ ة لتقدمي خدمات اتّ سو  اعتماد شبكتها املتنقلّ  خيار آخر
ة عية خبدمات تقسيم احللقة احمللية يتعنّي درس خصوصيّ يان أسباب عدم انتفاع املدّ ولب        

لي شبكات صاالت املتبادلة بني مشغّ ة جديدة من خدمات االتّ اخلاّصة بنوعيّ و هذه الّسوق 
 صاالت.االتّ 

وق، حيث أكّد على أّن سوق اجمللس على حتديد خصوصّية هذه السّ حرص وقد 
ل املشغّ  ت تونس"صاالاتّ "النفاذ إىل خدمات تقسيم احللقة احمللّية سوق مرجعّية وتعترب شركة 

 تقدمي ل الذي يتوىّل بالتايل املشغّ هي و  ،املهيمن باعتبارها املالكة لشبكة اهلاتف القارّ 
 فاذ إىل بقّية الناشطني.خدمات النّ 

احمللّية هو باألساس مصطلح تقين أفرزته سياسة حترير سوق  وحيث أّن تقسيم احللقة    
ت سياسة حترير صاالت املنتهجة من قبل عديد البلدان يف العامل اليت تبنّ خدمات االتّ 

ل التارخيي ية للمشغّ فاذ إىل احللقة احمللّ لني اجلدد من النّ بتمكني املشغّ  خدمات اهلاتف القارّ 
إميانا منهم بغياب اجلدو   جارية للهاتف القارّ عروضهم التّ  ناهتا لتوفريواستغالل خمتلف مكوّ 
د خيار وقد تأكّ  ،ل منهج تركيز حلقات حملية خاّصة بكل مشغّ االقتصادية من تبيّن 

االستعمال املشرتك للموارد األساسية يف عديد من البلدان اليت انتهجت سياسة حترير 
 بداية التسعينات.  منذة صاالت القارّ خدمات االتّ 

، بنّي اجمللس أّن بسوق النفاذ إىل احللقة احمللّية وفيما خيّص هذه املمارسة ذات الصلة       
عى عليها سعت دّ ن مجلة من الوثائق واملعطيات اليت تفيد بأّن املّ ضمّ امللف املعروض عليه يت

ل التارخيي بشكل للحلقة احمللّية للمشغّ  تونس" أورنج"بكل الطرق من أجل تأخري نفاذ شركة 
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ومن أهّم هذه االلتزامات  ،جبملة اإللتزامات اليت تعهدت هبا حنو الدولة التونسّية جعلها ختلّ 
 .صاالت عرب اهلاتف القارّ تدعيم مناخ املنافسة يف سوق خدمات االتّ 

ية من عيف رفضها متكني املدّ  عى عليها واملتمثّلةبناء على مجلة التصرفات الصادرة عن املدّ و        
فاذ إىل احللقة ها من حتديد طلباهتا اخلاّصة خبدمات النّ املعطيات واملعلومات الضرورية اليت متكنّ 

فاقية النظر يف مسألة إعداد إتّ  هاتأجيلقة بتمديد أعمال جلنة املتابعة كاحمللّية وممارستها املتعلّ 
فاقية التقسيم مع املماطلة اتّ ة املوافقة على إعداد مشروع ومن مثّ  ،التقسيم لفرتة جتاوزت السنة
وعدم امتثاهلا ملا  ،التقسيمتاريخ إّناء وتوقيع اتّفاقية  داهتا فيما خيصّ وعدم اإليفاء مبختلف تعهّ 
فاذ إىل احللقة احمللية فاقية النّ صاالت الذي يلزمها بتفعيل وتطبيق اتّ جاء بقرار اهليئة الوطنية لالتّ 

ل يف إفراطها يف تمثّ يعّد عمال خماّل باملنافسة ياملّدعى عليها ه أتت ما انتهى اجمللس إىل أنّ 
فاذ إىل احللقة احمللّية من خالل ع هبا يف سوق خدمات النّ استغالل وضعّية اهليمنة اليت تتمتّ 

وبالتايل احلّد من املنافسة احلرة داخل سوق ،لني منافسني هلا بطلباهتم رفضها تزويد مشغّ 
 إىل ما وقع التعرض إليه سلفا من إقدامها على:  صاالت، إضافةخدمات االتّ 
صاالت القارّة ذات أسعار متييزية وبالتايل إفراطها يف ترويج عروض خاّصة باالتّ  -

 ع هبا يف سوق إّناء املكاملات.استغالل وضعية اهليمنة اليت تتمتّ 

 عن الكلفة. تطبيقها ألسعار تفصيل تقلّ  -

ع هبا يف سوق النفاذ إىل خدمات تقسيم اليت تتمتّ إفراطها يف استغالل وضعية اهليمنة  -
 احللقة احمللّية.

املنسوبة  أّن مجلة األعمالإىل انتهى اجمللس يف هذه القضّية على أساس ما تقّدم و     
تستوجب هي من قانون املنافسة واألسعار و  5خمالفة ألحكام الفصل  تعدّ  للمّدعى عليها

 القانون. ذاتمن  34العقاب على معىن الفصل 
 

 : اإلفراط في استغالل وضعية تبعية اقتصاديةثالثةالفقرة ال
)جديد( من قانون املنافسة واألسعار ممارسة  5حتّجر أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

ر هلم ن ال تتوفّ دين ممّ ة اقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزوّ االستغالل املفرط لوضعية تبعيّ 
 سداء اخلدمات.إلد أو تزوّ للتسويق أو للحلول بديلة 



2013الكتاب األول   
 

49 

 

مجلس 

 المنافسة

أثريت فيها مسائل ( 03) قضايا ثالثب 2013خالل السنة القضائية  تعّهد اجمللسو 
 بانعدام أركان هذه املمارسة وقد قضى ،ة اقتصاديةوضعية تبعيّ  ق باإلفراط يف استغاللتتعلّ 
 كاآليت:  وبيان ذلك ،تنياثن منها وأقّرها يفقضّية واحدة يف 

 2013 جوان 27 الصادر فيها القرار المؤرخ في 91197عدد  القضية -1
 ز"ا"بوطاغعى عليها شركة عالقة تعاقدية تربط بني املدّ  د اجمللس مبلف قضائي يهمّ تعهّ      
بعية ة التّ رفض تزويده بالغاز واستغالل وضعيّ املذكورة  الشركةعلى  فيه يعابع غاز مبوزّ 

 االقتصادية اليت يوجد فيها.
 باجلملة.ق اجمللس يف هذا النزاع إىل الّسوق املرجعّية واملتمثّلة يف سوق توزيع الغاز طرّ توقد       
وبنّي أنّه  ر وضعية التبعّيةق من توفّ التحقّ  اجمللس ارسات املشتكى منها توىّل وللنظر يف املم      

ل يف مقتضيات العقد وبعد التأمّ  ،وقض إليها عند دراسة السّ املعايري اليت مّت التعرّ  اعتبارا إىل كلّ 
ة إزاء رة للقول بأّن العارض يوجد يف إطار تبعيّ متوفّ  فإّن كافة العناصر تعدّ  ،املربم بني الطرفني

ال تشكّل يف حّد ذاهتا ممارسة خمّلة املوزّع غري أّن وضعّية التبعّية اليت يوجد فيها  عى عليها،املدّ 
من قانون املنافسة واألسعار، إاّل يف حال ثبوت وجود  )جديد( 5 باملنافسة على معىن الفصل

 استغالل مفرط هلذه الوضعّية من قبل املّدعى عليها.
ما نسب للمّدعى عليها من  بامللف ثبت للمجلس أّن كلّ نة وبتحليل مجلة الوثائق املضمّ     
التجاري   لوكهبل إّن س ،يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية إزاء العارض مل يكن ثابتا إفراط

سالمة جهد لتحسني مردوده وتوفري ال لفت النظر وانتقادات عديدة ومل يبذل أيّ  كان حملّ 
رفض الدعو  أصال لعدم قيامها على قّرر هذا األساس  وعلىالضرورية لنقل مادة الغاز، 
 أسس قانونية وواقعية سليمة.

 2013جوان  27الصادر فيها القرار المؤرخ في  111275القضية عدد  -2

جاء فيها أّن الشركة الوطنية لتوزيع  بدعو مت الغرفة الوطنية لتوزيع البرتول تقدّ 
عها لد  ق بنقل املواد البرتولية اليت توزّ البرتول"عجيل" قامت بإجراء طلب عروض يتعلّ 

آخر أجل إليداع  2011مارس  31حمطات التوزيع التابعة هلا ولد  حرفائها وحّدد يوم 
من نزاهة النتائج املعلن  فرز العروض بطريقة حتدّ  العروض طبقا ملا حّدد بكرّاس الشروط، ومتّ 

عمر  لمعدّ عنها واليت مل يقع التنصيص عليها ضمن كرّاس الشروط ومنها عدم احتساب 
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ا على يّ ت إىل تفضيل شاحنات قدمية نسبوهي طريقة غري سليمة أدّ  ،اجلرار الطرقي واجملرورة
وفاز العديد من الناقلني اجلدد الذين يفتقرون ت جديدة يف جدول ترتيب الناقلني، شاحنا
 ر سنوات يف امليدان.هلم خربة تفوق العش غريهم ممّن ة وخرجإىل اخلرب 
ها تاريخ اإلعالن عن افة ومنعديد اإلجراءات بالصفقة مل تكن شفّ  أنّ  ةعياملدّ  توأضاف     

ار بيان كيفية احتساب عمر اجلرّ  كما مل يتمّ   ،لنياقلني املبجّ اقتصرت على النّ  اليتنتائج الفرز و 
 على غرارد ات بعد األجل احملدّ استكمال امللفّ السماح ب ط، فضال عنواجملرورة بكراس الشرو 
خ ياستخراج بطاقته الرمادية بتار  الذي متّ و  152تونس  4160لرقم املنجمي ا اجلرّار الطرقي ذي

 .2011جوان  30

بالفاكس  2011جويلية  29إعالم الناقلني الفائزين بالعروض يوم اجلمعة  ه متّ أنّ  كما
 .2011ليضعوا األسطول على ذمة شركة "عجيل" يوم االثنني غرّة أوت 

ت إىل اقرتافها أدّ  األخر  عى عليها ارتكاهبا بعض التجاوزاتوينسب إىل املدّ 
ها فرض شروط جمحفة عند عرضها للصفقة موضوع دة باملنافسة من خالل تعمّ ممارسات خملّ 

وق املرجعية ووضعية التبعية ها بالسّ ة يف ذلك وضعية اهليمنة اليت حتتلّ الدعو ، مستغلّ 
 والذين وقع إقصاؤهم بصفة غري قانونية من هذه الصفقة.، االقتصادية لبعض املتعاملني معها

املتمّثل يف نقل منتوجات برتولية وضوعها وبعد دراسة اجمللس للصفقة من حيث م        
ابعة هلا بكامل ات التّ قل من مراكز التخزين إىل احملطّ أنشطة على أن يتّم النّ  إىل مخسمة قسّ م

وهو وحسب تقرير جلنة  ،عدد العارضنيبعد استعراض تراب اجلمهورية وباملطارات واملوانئ، و 
(، وبعد 34) حبوا كرّاس الشروطثالثني سو من مجلة أربعة ( 27)الفرز سبعة وعشرون ناقال 

النصيب األوفر من  ( من مجيع العروض وعلى أنّ 03) عارضني ةإقصاء ثالث وقوفه على
 " مع ttriوشركة " "srts medenineوشركة "  لشركة "وناس للنقل" كانت  العروض الفائزة

ومنها ما الشروط املعلنة لقبول العروض على قبول بعض العروض لباقي العارضني، وكذلك 
توىّل وبالعروض املالية، املسّخرين بالعملة و بوسيلة النقل  وتلك املتعّلقة ني ذاهتميتعّلق بالعارض

ن اجمللس دراسة نتائج فرز العروض الفنية اليت أسفرت حسب ما جاء بتقرير جلنة الفرز ع
اركت على سبيل الذكر ش، فموا إليهاالعارضني على بعض من العروض اليت تقدّ  حصول جلّ 

لعدم قبول اللجنة إمكانية  إثنني ومل تفز ااّل يف عرضني (08) عروض مثانية"يف  smttشركة "
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رغم تقدمي صاحبها أرقام السلسلة  "مرسيدس"بنوع  "رينو"ارات من نوع استبدال نوعية اجلرّ 
جملرورة قبوله. ومل يسمح كذلك ألحد العارضني بإمتام عملية الشراء  د بإمتام ذلك إذا متّ والتعهّ 

 دم به يف العرض، ومتّ اجلرار الذي تقّ  مّت قبولده بشرائها إذا لية وتعهّ فاتورة أوّ لرغم تقدميه 
 2اليت شاركت يف العروض للنشاط رقم  "ttriالتسامح مع بعض العارضني ومنها شركة "

انات ا بصدد إدخال تغيريات على اخلزّ بعربات مصحوبة بشهادة من شركة "سيكام" تثبت أّنّ 
ار عدد وّسح هلا كذلك بتقدمي شهادة تثبت تالؤم اجلرّ  ،2011لتكون جاهزة يف شهر سبتمرب 

" بعد األجل certificat de baremage" 48350مع اجملرورة عدد  104تونس  2253
 د.احملدّ 

رغم  1. 2انني للنشاط رقم " بإدخال تغيريات على خزّ srtmsكما مل يسمح لشركة "
     عروض.  6لت على عرضني من جمموع بذلك يف حال قبول عرضها فتحصّ دها بالقيام تعهّ 
 94تونس  1292اليت شاركت بالشاحنة عدد  "اسونّ "شركة مع  مّت التسامح يف مقابل ذلكو 

 بعد أناستبداهلا الحقا بشاحنة جديدة  ومتّ  2000 مارس 14 لـيرجع تاريخ وضعها للجوالن 
تونس  5208قبول الشاحنة رقم  . كما متّ 2011جوان  27بتاريخ  هالها القانوين وثائقم ممثّ قدّ 

الرفع من خمازن مها  (1.6و1.3لنشاطني يف نفس الوقت ) 71309ونصف اجملرورة رقم  149
وتعترب هذه اخلطوط  ،ت عجيل داخل وخارج شبكة التوزيعاوبنزرت إىل حمطّ  يحلق الواد

ا مينح صاحبها السكان وارتفاع االستهالك ممّ ة عالية باعتبار كثافة نشيطة وذات مردوديّ 
 امتيازا على مستو  املنافسة.

اهتم عن ماح هلم بإمتام ملفّ صال ببعض العارضني والسّ وابتداء من ذلك التاريخ مّت االتّ 
مهلة المتام  هو اآلخر الذي طلب "رضا النجوميالعارض" طريق الفاكس ومل يكن من بينهم

 باملواصفات املطلوبة.ة الشراء لعربة عمليّ 
ّنائيا من  "أويل سرفيس"شركة و  "السعادة"أقصيت شركة  من ناحية أخر  فقدو  

اليت تعمل يف نشاط منافس  "النصر"ميلك وكيلها أسهما يف شركة  ىلاألو  الصفقة ألنّ 
تعمل يف  اليتيل"مديرها العام يساهم يف شركة "تام أو  الثانية ألنّ  عليها وأقصيتعى للمدّ 

 )توريد الزيوت(. نشاط منافس
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شركات على النصيب األوفر من جممل العروض ومنها شركة  3ولوحظ حصول 
 ".ttriوشركة " "مدنني srtsوشركة "  "للنقل اسونّ "

مني ة جتاه املتقدّ قت شروطا متييزيّ عى عليها طبّ املدّ  مما سبق أنّ استنتج اجمللس وقد  
من خالل  2011جويلية  7جوان و 27ا احنصر بني بعضهم أجال إضافيّ  تاذ منح ،للعروض

جوان وما يليه إلمتام عروضهم من شهائد قيس  27صال هبم عن طريق الفاكس بتاريخ االتّ 
دت بإمتام عملية الشراء جملرورة أو الشركات اليت تعهّ بقية ات، وجتاهلت واستبدال معدّ 

 .دال نوع بنوع آخر أو إضافة وثيقةاستب
نصيص واإلعالن عن عى عليها عدم الشفافية يف معامالهتا بعدم التّ دت املدّ كما تعمّ 

فضال  تاريخ فتح العروض وتاريخ نتائج فرز العروض الفنية واملالية والنتائج النهائية للصفقة،
القصو   القصو  للعربات املنصوص عليها بكرّاس الشروط مع السنّ  عدم تطابق السنّ عن 

 بالصحف اليومية. املعلن عنها
جويلية  29االتصال بالفائزين بطريقة فردية وعن طريق الفاكس يوم اجلمعة  كما متّ 

ومل يكن  ،ة الشركة يوم االثنني املوايل وبعد يومي عطلةلوضع الشاحنات على ذمّ  2011
وأبدت  2011جويلية  22جلنة الشراءات اجتمعت بتاريخ  للعارضني علم بذلك رغم أنّ 

ة عليها نشر النتائج النهائيّ  عىوكان على املدّ ، رأيها باملوافقة على مقرتح جلنة فرز العروض
ع الواب اخلاص ل على الصفقة على موقهة للعموم واسم املتحصّ على لوحة إعالنات موجّ 

 3إمهال العارضني مدة مع  التابع للمرصد الوطين للصفقات العمومية، بالصفقات العمومية
 كتابيا. صال بالفائزين بعد ذلك  االتّ  على أن يتمّ ي االعرتاضات م )مفتوحة( لتلقّ أيا

على قت شروطا جمحفة طبّ عى عليها املدّ  خلص اجمللس إىل أنّ  ،من ناحية أخر و 
ات أو عدم تعاطي نشاط النقل مع منافس هلا ووجوب توفري ورشات لصيانة املعدّ شرط  غرار

قصو  للعربات دون احلاجة لذلك   شة وحتديد سنّ التعاقد خبصوص ذلك مع صاحب ور 
ة الفاصلة بني اإلعالن عن الصفقة وتاريخ آخر أجل لقبول ملف العروض مع تقويض املدّ 
الصفقة  ألنّ  ،ماي عوضا عن شهر 31ماي إىل  12من  تسعة عشر يومابد والذي حدّ 

تعقد خالل شهر حسب دة اليت وتعترب من الصفقات املعقّ  ،حتتوي على عروض فنية ومالية



2013الكتاب األول   
 

53 

 

مجلس 

 المنافسة

من قبيل التمييز بني  ، وهو ما اعتربه اجمللسالعمومية عليه التشريع اخلاص بالصفقات ما ينصّ 
 العارضني وذلك مبنح بعضهم دون اآلخر امتيازات على مستو  املنافسة منها :

تاريخ فتح  2011جوان  3إعالم البعض دون اآلخر باألجل اإلضايف ليوم  -
 .العروض
 27اهتم ابتداء من تاريخ ال ببعض العارضني عن طريق الفاكس الستيفاء ملفّ صاالتّ -

د بامتام الذي تعهّ  "رضا النجومي"صال بالعارض االتّ  دون 2011جويلية  7جوان اىل غاية 
اليت طلب  "srtms" وكذلك عرض شركة ،ة الشراء ومل حيصل ولو على عرض واحدعمليّ 

ع باألجل اإلضايف على غرار صاحبها مهلة إلدخال تغيريات على بعض اجملرورات ومل يتمتّ 
ت هذه املمارسات التمييزية يف إزاحة العارضني من بعض وقد تسببّ  ،العارضني غريه من

 العروض واخلروج ّنائيا من أخر .
ورة والتخفيض بسنة ار الطرقي مع اجملر عدم التنصيص على كيفية احتساب عمر اجلرّ -
  .ة شركاتانسحاب عدّ  هعن مبا اجنرّ القصو  املنصوص عليه بكرّاس الشروط  سنّ من ال

عدم التنصيص على تاريخ فتح العروض وعدم السماح للعارضني باحلضور يف -
يف حني أنّه من الواجب إعالم العارضني بيوم  ،م عن ذلكاجتماع جلنة فتح العروض والتكتّ 

 ع. وساعة االجتما 
م مباشرة عدم حضور العارضني يف العروض املالية يف حني أّن هذه العروض تقدّ -

مل يقع التنصيص باحملضر على قائمة  اكم  ،اجتماعهاألعضاء جلنة فرز العروض املالية أثناء 
 الفائزين وقيمة العرض املايل والتخفيضات. 

ذلك ال  الشروط فإنّ نت من االستجابة هلذه بعض الشركات العارضة متكّ  ورغم أنّ 
 ا كانت سببا يف خروج من مل يقدر على تلبيتها.إذ ثبت أّنّ  ،قبوهلا يربرّ 

اعترب اجمللس أّن الشروط اليت قة باإلجراءات فقد وزيادة على التجاوزات املتعلّ   
 ومنها:، من جانب املنافسة جمحفة وإقصائيةعى عليها املدّ فرضتها 
ارات ونصف جمرورة ة لنقل املواد اخلطرة من جرّ للوسائل املعدّ  قصو  سنّ حتديد  -

 ت عليه كرّاس الشروط يف حني أنّ وشاحنات إضافة للرتاخيص املفروض توفريها طبق ما نصّ 
ختضع إلجراءات صارمة للحصول على رخصة نقل املواد اخلطرة واإلذن  اتاملعدّ  تلك
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وال  ،دة من وزارة النقلة احملدّ ة والقيس حسب املدّ ية والدوريّ باجلوالن وختضع للفحوصات الفنّ 
 كما أنّ   .اتد صلوحية املعدّ املصاحل املعنية بالرتاخيص لتحدّ  حملّ  عى عليها أن حتلّ ميكن للمدّ 

القصو   ب حتديد السنّ وقد تسبّ  .كون مقياسا ّنائيا لتحديد حالة العربةال ميكن أن ت السنّ 
عى عليها منذ أكثر من عشر ة شركات من الصفقة كانت تتعامل مع املدّ يف خروج عدّ 
" اليت sttrما طلب منها ذلك ومنها شركة "د لفائدهتا األسطول باستمرار وكلّ سنوات وجتدّ 

أن يكون حاجزا   ومن شأن حتديد السنّ ، اهتاي عن معدّ تاريخ إعالمها بالتخلّ  تعمل معها حلدّ 
 ات مستعملة.مني مبعدّ كذلك أمام دخول ناقلني جدد للصفقة ومتقدّ 

نشاط يدخل من بعيد أو من قريب يف دائرة األنشطة اليت  شرط عدم ممارسة أيّ  -
عى عليها ولو عن طريق املسامهة يف شركات تتعامل مع منافسيها، وقد أزحيت تتعاطاها املدّ 

اليت كانت من املتعاقدين معها بأسطول كبري منذ سنة  "السعادة"نتيجة هذا الشرط شركة 
وكذلك شركة  "النصر"شركة تتعامل مع منافس هلا وهي شركة  المتالكها أسهما يف 2001

من املنافسة بني  وهو شرط حيدّ  ،صة يف توريد الزيوتاملسامهة يف شركة متخصّ  "أويل سرفيس"
ية االستثمار ونسق العالمات يف سوق توزيع احملروقات بكامل فروع النشاط ويعرقل حرّ 

تها فقدت مكانتها على السوق املعنية ومصداقيّ الشركات اليت  تلكر وقد ثبت تضرّ  ،التشغيل
 ال.  جتاه البنوك والعمّ 

ات أو التعاقد مع صاحب ورشة خمتص يف توفري ورشة لصيانة املعدّ وجوب شرط -
إصالح عمليا  حيث يتمّ  ،وهو شرط غري منطقي وغري واقعي من منظور املنافسة ،ذلك
ر جمموعة خدمات يف اآلن توفّ  ات حسب نوع العطب وال ميكن لنفس الورشة أناملعدّ 
يعترب هو و  ،يف خروج بعض الشركات من الصفقة ب تطبيق الشرط املذكوروقد تسبّ  .نفسه
االستثمار يف ميدان نقل احملروقات  نت أنّ دراسة السوق بيّ  ا خاصة وأنّ يل شرطا اقصائيّ بالتاّ 

 يعترب من االستثمارات الثقيلة وال جيوز إثقال كاهل الناقلني باستثمارات ثقيلة أخر  موازية
د بعقد دون التقيّ ية و وق بكل حرّ رة يف السّ جوء لورشات اإلصالح املتوفّ شيء مينع من اللّ وال 

 .يف ذلك
م للعرض شخصا إذا كان املتقدّ  هائق نفسمالك الشاحنة هو السّ شرط أن يكون -
ض نسق التشغيل للذين ية االستثمار وخيفّ وهذا الشرط من شأنه أن يعرقل حرّ  ،طبيعيا
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من ميتهنون السياقة وميكن هلم استغالل فرص التشغيل املتاحة لد  مالكي هذا النوع 
 .العربات
كس النشاط على ع 4و 3و 2و 1مل يتم تفعيل املنافسة يف أسعار النقل لألنشطة  -

 عر األدىن. قبول السّ  لهالذي اشرتط بالنسبة  5رقم 
عى عليها كانت يف وضعية هيمنة املدّ  أّكد اجمللس على أنّ  ،م بيانهوبناء على ما تقدّ 

ات املتواجدة اقتصادية بال منازع على سوق توزيع احملروقات المتالكها لعدد هام من احملطّ 
 باع إجراءات حتدّ ت هذه الوضعية استغالال مفرطا بإتّ وقد استغلّ  ،على كامل تراب اجلمهورية

قت شروطا متييزية مع املتعاملني معها،كما فرضت شروطا جمحفة وق وطبّ من املنافسة يف السّ 
من دخول شركات جديدة للصفقة وإزاحة شركات كانت متعاقدة معها منذ ما  ت للحدّ أدّ 

ة االقتصادية جتاهها حبكم العالقة التعاقدية بعيّ ة وضعية التيزيد عن عشر سنوات، مستغلّ 
اء االلتزام حبمل عالمة "عجيل" حصريا مع عدم وجود حلول القائمة بينهما واملفروضة جرّ 

الدخول واخلروج منها من حيث عمليا مغلقة وصعبة  هذه السوق تعدّ  بديلة باعتبار أنّ 
مل مع عالمات أخر  ملن كان يتعامل وليس من اليسري عمليا التعا ،بالنسبة لكل املتنافسني

 عى عليها.سابقا مع شركة "عجيل" املدّ 
"مينع االستغالل  هأنّ  منمن قانون املنافسة واألسعار  5الفصل استنادا ملا نّص عليه و 

ر لديهم ن ال تتوفّ دين، ممّ اليت يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزوّ  ة اقتصادية،املفرط لوضعية تبعيّ 
ل حاالت االستغالل أو إسداء اخلدمات. وميكن أن تتمثّ  للّتسويق أو التزّودحلول بديلة 

املفرط لوضعية تبعية اقتصادية يف االمتناع عن البيع أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة 
أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط متييزية أو قطع العالقات التجارية دون 

، انتهى اجمللس إىل اخلضوع إىل شروط جتارية جمحفة "سبب موضوعي أو بسبب رفض 
لت يف اإلفراط يف استغالل وضعية ة باملنافسة متثّ عى عليها ممارسات خملّ اعتبار ما أتته املدّ 

التبعية االقتصادية اليت يوجد فيها بعض ناقلي البرتول املتعاملني معها من خالل فرضها 
هاجها سياسة جتارية متييزية بني املتعاقدين معها ة جمحفة وكذلك من خالل انتشروط تعاقديّ 

 دون سبب موضوعي.
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  2013 جويلية 11الصادر فيها القرار بتاريخ  101248القضّية عدد  -3
اتصاالت "ة تربط بني شركة عالقة تعاقديّ  د اجمللس بقضّية مبلف قضائي يهمّ تعهّ  

اهلاتف املسبق الدفع وبطاقات ع لبطاقات إعادة متويل عليها مبوزّ  مّدعى " بصفتهاتونس
 التاكسيفون.

ل رفض تزويده ببطاقات اهلاتف اجلواّ عى عليها املدّ  الشركة عى علىويعيب املدّ      
وهي مجلة  للبيع، جمحفة شروط واستحداثيات موضوع الطلب وامتناعها عن التزويد وبالكمّ 

االقتصادية اليت يوجد فيها إزاء ة التبعية من األعمال اليت اعتربها استغالال مفرطا لوضعيّ 
 عى عليها.املدّ 

بسقوط الدعو  ملرور أكثر  أساسا كت فيهاواليت متسّ عى عليها ا على دفوعات املدّ وردّ     
من قانون  11من ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب املمارسات املدانة عمال بأحكام الفصل 

انطلقت منذ  ولئن ،عى عليهااجمللس على أّن األفعال املنسوبة للمدّ  املنافسة واألسعار، أّكد
د من خالل تواصل وهو ما يتأكّ  ،2010 حدود سنة فإّّنا بقيت متواصلة إىل 2006سنة 

 .يل مل يشملها التقادموبالتاّ  ،2010سنة  العالقة التعاقدية الرابطة بني الطرفني إىل حدّ 
بسوق اجلملة اجمللس أّن السوق املرجعّية يف قضّية احلال تتعّلق  بنّي من حيث األصل و        
ال املسبق الدفع وبطاقات التاكسيفون اخلاّصة بشركة واجلوّ  بطاقات شحن اهلاتف القارّ  لتوزيع
صاالت د الرئيسي للمراكز العمومية لالتّ تونس املزوّ يف تعترب  هذه األخريةأّن و "صاالت تونساتّ "

ابعة هلا واملتواجدة ظر إىل أمهّية عدد الوكاالت التجارية التّ ف العمومي بالنّ ببطاقات شحن اهلات
 .ناطقمبختلف امل

أّن دخول شركات  أبرز اجمللس ال والقارّ خبصوص توزيع بطاقات شحن اهلاتف اجلوّ و      
يف جمال إسداء مثل هذه اخلدمات نتج عنه وجود  "صاالت تونساتّ "جديدة منافسة لشركة 
د منها إىل جانب بطاقات الشحن اخلاّصة خبدمات ع التزوّ عة ميكن للموزّ بطاقات شحن متنوّ 

 ."صاالت تونساتّ "صاالت املسداة من شركة االتّ 
ر فّ د من تو من وجود وضعية تبعية اقتصادية يقتضي التأكّ ت أّن التثبّ د اجمللس وقد أكّ      
ف قضاء الذي يعرّ اللة من العناصر املتظافرة واملكّونة هلذه الوضعّية وفق ما جر  عليه فقه مج

اجر يف التبعية االقتصادية بكوّنا "تتشّكل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التّ 
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وتتمّثل  .د على نشاطه وما جينيه من أرباححالة يصعب فيها عليه التخّلص من تأثري املزوّ 
ومد  تأثريها يف رقم يف الّسوق  شهرة عالمة املزّود وحجم نصيبهالعناصر يف هذه ا

 خدمات مشاهبة واستعصاء التزّود مبواد أواجر املوزّع أو املؤّسسة احلريفة للتّ  املعامالت اجلملي
اجر نفسه أو سياسته التجاريّة ضرورة ال يكون مرّد ذلك سلوك التّ على أ ،من أّي جهة أخر 

 حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي." التبعّية تعرّب عن  أنّ 
بتطبيقه جململ هذه املعايري على الوقائع املعروضة عليه إىل وجود وضعية وانتهى اجمللس      

خمّلة  أشار إىل أّن هذه الوضعّية ال تشكّل يف حّد ذاهتا ممارسةتبعّية اقتصادية، غري أنّه 
إالّ مىت ثبت وجود استغالل مفرط  من قانون املنافسة واألسعار 5الفصل  باملنافسة على معىن
 عى عليها.هلا من قبل املدّ 

فاقيات الرابطة بني طريف النزاع نة بامللف وخاّصة منها االتّ وبدراسة مجلة املعطيات املضمّ     
عليه بالعقد  فاقمّت االتّ ممّا  عى عليها لنسب ختفيض أقلّ تأكّد اجمللس من أّن تطبيق املدّ 

فاق جديد ال يراعي ر جتاري وإلزامه بقبول اتّ مربّ  عي بطلباته دون أيّ ورفضها تزويد املدّ 
عى عليها يف دّ  عن إفراط املّ جاري الذي يعرّب هو مبثابة السلوك التّ  ،مصاحله االقتصادية

رته ي حجّ وهذا السلوك التجار  ،عياستغالل وضعية التبعّية االقتصادية اليت يوجد فيها املدّ 
عى املدّ  من قانون املنافسة واألسعار مبا اجّته معه إدانة 5أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

 .سالف الذكر فها غري القانوينعليها من أجل تصرّ 
 
 عرض وتطبيق أسعار مفرطة االنخفاضلفقرة الرابعة: ا

عرض )جديد( من قانون املنافسة واألسعار  5متنع أحكام الفقرة األخرية من الفصل 
ونزاهة املنافسة يف معنّي د توازن نشاط اقتصادي بصفة هتدّ  تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض وأ

 وق.السّ 
أثريت فيها هذه ( قضايا 4) بأربع 2013خالل السنة القضائية  تعّهد اجمللسو 
 باإلدانة. هاكلّ قضى يف   املمارسة

عند نظره  ،الصادرة يف هذه القضايا يتبنّي أّن جملس املنافسةوبالتأّمل يف القرارات 
عر احلقيقي الذي سبق له إقراره يف استند تارة إىل مفهوم السّ  ،عرض عليه من ممارساتما في
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ظر بالنّ  فهومامل ذلك ملزيد التدقيق يفواجتهد تارة أخر   ،ي مثل هذه املخالفاتسبيل تقصّ 
  مستوياهتا.ة عليها األسعار املشتبه يف تدينّ املطبقّ خلدمات أو املنتوجات اخلصوصية 

 ونستعرض تباعا جممل القضايا األربعة وقائعا وقانونا:
  2013أكتوبر 10 الصادر فيها القرار المؤرخ في 101242القضية عدد  -1

صاالت عرب تعّهد اجمللس يف هذه القضّية بشكو  تقّدمت هبا شركة ناشطة يف قطاع االتّ      
 من أجل)اّتصاالت تونس( ضّد شركة منافسة هلا  )أورنج تونس( الالرقمي اجلوّ اهلاتف 

املات يف سوق إّناء املكحسب تقديرها ع به اإلفراط يف استغالل مركز هيمنة الذي تتمتّ 
استغالهلا املفرط لوضعية هيمنة على الّسوق من بشبكاهتا القارّة واملتنّقلة وذلك على أساس 

ا للعوامل رة يف العروض التجارية اليت ترّوجها واعتمادهمتييزية غري مربّ  خالل تطبيقها ألسعار
، كما تعيب عليها سلوكها "لعامل النادي املصطنع"خلقها وتدعيمها القاطعة للمنافسة،ك

ية ومشاركتها يف فاذ إىل احللقة احمللّ ها القانوين يف النّ دها تعطيل حقّ ل يف تعمّ التجاري املتمثّ 
 .حتية لشبكة اهلاتف القارّ البنية التّ استعمال موارد 

على أّن حرية حتديد السياسة التجارية، ومن ذلك ضبط  هذا النزاع اجمللس يف إطار وأّكد
نوعّية العروض التجارية املسّوقة من قبل مشّغلي شبكات االتصاالت، ال ميكن أن يكون 

من  ةعناصر تسويقيّ  تضّمنتموضوع مؤاخذة إاّل يف صورة ما إذا ثبت أّن هذه العروض 
 ّد من املنافسة داخل الّسوق.شأّنا احل

ل يف  تتمثّ ة احلال تتعّلق بأسواق مرجعّية يّ ويف حتليله للسوق املرجعّية أوضح اجمللس أّن قض   
 كّل من:

 هة للعموم،سوق التفصيل ملكاملات اهلاتف القار املوجّ  -

 اهلاتف القار،سوق اجلملة خلدمة إّناء املكاملات بشبكة  -

 املكاملات بشبكات اهلاتف اجلّوال،سوق اجلملة خلدمة انتهاء  -     
وبنّي اجمللس فيما يتعّلق بسوق التفصيل ملكاملات اهلاتف القار املوجهة للعموم أّن وضعّية     

رت خالل شهر جويلية من تها السوقّية قدّ عى عليها ذلك أّن حصّ اهليمنة ثابتة يف جانب املدّ 
  ."أورنج تونس"شركة ل ٪5,3مقابل  ٪94,7ه مبا قدر  2012سنة 
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أّما فيما يتعّلق بسوق خدمة إّناء املكاملات بشبكة اهلاتف القار وبسوق خدمة إّناء     
يف شبكة  اجمللس أّن خدمة إّناء املكاملات اهلاتفّية، فقد أبرز املكاملات بشبكة اهلاتف اجلوال

لالستبدال اعتبارا وأنّه ال ميكن إّناء مكاملة صادرة ة هي خدمة غري قابلة عمومّية قارّة أو متنّقل
  .صاليف مستو  شبكة املتقّبل لالتّ  عن مشرتك بشبكة حنو مشرتك آخر إالّ 

 ةفإّن الشبكة اليت يتّم بواسطتها إّناء املكاملة تشّكل موردا أساسيا بالنسب ،فقا ملا تقّدموو    
إذ ال ميكن للمشّغل العمومي استبداهلا بشبكة عمومّية  ،صاالتملشّغلي الشبكات العمومّية لالتّ 

  .أخر 
وق على أّن ثبوت وضعية اهليمنة ال تكفي لوحدها د اجمللس على إثر دراسته للسّ وقد أكّ            

من قانون املنافسة واألسعار ممّا يتعنّي  5املنافسة على معىن الفصل بللقول بوجود ممارسات خمّلة 
 عى عليها.هر اإلفراط اليت أقدمت عليها املدّ معه حتديد مظا

الحظ اجمللس من خالل دراسته للتعريفات املعتمدة من املّدعى عليها أّن  يف هذا اإلطار     
صاالت التّ "الفارق بني مستو  تعريفات املكاملات املنجزة داخل وخارج شبكة اهلاتف القار 

وتكون  ،ة داخل الشبكة وإّنائها خارج الشبكةيتجاوز الفارق بني تعريفة إّناء املكامل "تونس
سواء كانت مسبقة  ،يف خمتلف العروض التجارية القارّة املسّوقة من قبلها ،بذلك قد أقدمت
سبة للمكاملات املوّجهة خارج ة ال مربّر هلا بالنّ تعريفات متييزيّ  ، على تطبيقالدفع أو املفوترة

 بعنوان سنةذلك أّن الفارق  ،أورنج تونس"ركة شبكتها وحتديدا حنو شبكة اهلاتف القار لش
 بني كلفة إّناء املكاملات اجملراة داخل الشبكة وتعريفة إّناء املكاملات اجملراة خارجها 2012

يف حني أّن الفارق بني تعريفة املكاملات  ،للدقيقة الواحدة دينار 0,009وبني  0,01ترواح بني 
يتجاوز هذه التكلفة  تونس"أورنج "اجملراة داخل الشبكة وتعريفة املكاملات املوّجهة حنو شبكة 

للدقيقة الواحدة، األمر الذي جيعل تعريفة املكاملات  د 0,050 وبني 0,020ويرتواح بني 
ممّا  ،أكثر ارتفاعاتونس" أورنج "بكة واملوّجهة حنو ش "صاالت تونساتّ "الصادرة عن شبكة 

 عية.ي إىل اجتناب املستهلك إجراء مكاملات حنو شبكة املدّ يؤدّ 
يف خمتلف العروض التجارية القارّة املسّوقة  عى عليها أقدمتأكّد اجمللس على أّن املدّ و         

ال مربّر هلا بالنسبة ة من قبلها سواء كانت مسبقة الدفع أو املفوترة على تطبيق تعريفات متييزيّ 
ال للمكاملات املوّجهة خارج شبكتها للهاتف الرقمي اجلوال وحتديدا حنو شبكة اهلاتف اجلوّ 
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ذلك أّن الفارق بني كلفة إّناء املكاملات اجملراة داخل الشبكة وتعريفة  ،"أورنج تونس"لشركة 
للدقيقة الواحدة يف حني  اردين 0,008وبني  0,013ترتواح  بني  إّناء املكاملات اجملراة خارجها

ت املوّجهة حنو شبكة أّن الفارق بني تعريفة املكاملات اجملراة داخل الشبكة وتعريفة املكاملا
دينار للدقيقة الواحدة، األمر  0,03يتجاوز هذه التكلفة وبلغ يف بعض العروض  "أورنج تونس"

واملوّجهة حنو شبكة أورنج صاالت تونس الذي جيعل تعريفة املكاملات الصادرة عن شبكة اتّ 
 .وحيمل بالتّايل املستهلك على جتّنب إجراء مكاملات حنو شبكة املدعّية ،األكثر ارتفاعا

وخلص اجمللس بعد حتليله ملختلف التعريفات املعتمدة أّن مجلة التعريفات املطّبقة من           
أقّل من الكلفة اليت تتحّملها املدعّية واملتعّلقة خبدمة إّناء  2010عى عليها خالل سنة املدّ 

ه عى عليها مركز اهليمنة الذي حتتلّ ت املدّ وقد استغلّ  ،وهي تعريفات قاطعة ،املكاملة بالشبكة
 بسوق اجلملة من جهة، ونصيبها اهلام بسوق التفصيل من جهة أخر .

ن تطّور املنافسة يف سوق خدمات ل هذه املمارسات حاجزا من شأنه احلّد موتشكّ     
 هة للعموم.صاالت القارة املوجّ االتّ 
عية عى عليها واملتمثّلة يف رفضها متكني املدّ فات الصادرة عن املدّ بناء على مجلة التصرّ و       

ها من حتديد طلباهتا اخلاّصة خبدمات النفاذ إىل من املعطيات واملعلومات الضرورية اليت متكنّ 
وبتأجيل النظر يف مسألة إعداد  عمال جلنة املتابعةّية وممارستها املتعّلقة بتمديد أاحللقة احملل

فاقية التقسيم مع ة املوافقة على إعداد مشروع اتّ ومن مثّ  ،فاقية التقسيم لفرتة جتاوزت السنةتّ ا
وعدم فاقية التقسيم تّ تاريخ إّناء وتوقيع ا داهتا فيما خيصّ املماطلة وعدم اإليفاء مبختلف تعهّ 

فاقية النفاذ إىل صاالت الذي يلزمها بتفعيل وتطبيق اتّ امتثاهلا ملا جاء بقرار اهليئة الوطنية لالتّ 
ل يف إفراطها يف استغالل وضعّية ة باملنافسة تتمثّ خملّ  فإّّنا تكون قد أتت أعماال يةاحللقة احمللّ 

احمللّية من خالل رفضها تزويد ع هبا يف سوق خدمات النفاذ إىل احللقة اهليمنة اليت تتمتّ 
وبالتايل احلّد من املنافسة احلرة داخل سوق خدمات  ،لني منافسني هلا بطلباهتممشغّ 
 صاالت، إضافة إىل ما وقع التعرض إليه سلفا من إقدامها على: االتّ 
صاالت القارّة ذات أسعار متييزية وبالتايل إفراطها يف ترويج عروض خاّصة باالتّ  -

 ع هبا يف سوق إّناء املكاملات.ية اهليمنة اليت تتمتّ استغالل وضع

 عن الكلفة. تطبيقها ألسعار تفصيل تقلّ  -
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ع هبا يف سوق النفاذ إىل خدمات تقسيم إفراطها يف استغالل وضعية اهليمنة اليت تتمتّ  -
 احللقة احمللّية.

خمالفة ألحكام  هذه األعمال تعدّ  أّن مجلةإىل اإلقرار بوانتهى اجمللس يف هذه القضّية     
من نفس  34من قانون املنافسة واألسعار وتستوجب العقاب على معىن الفصل  5الفصل 
 القانون.

 2013 جوان 27الصادر فيها القرار المؤرخ في  121303القضية عدد  -2
تقّدم وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بعريضة تضّمنت ما مّت رصده من ممارسات 

املتعّلقة بتزويد الّسجن املدين باملنستري باملواّد  02/2008خمّلة باملنافسة بالّصفقة العمومّية عدد 
بعرض وتطبيق أسعار مفرطة  "عامر عقيد"متثّلت يف قيام مؤّسسة  (قسط حلوم محراء)الغذائّية 

ومؤّسسة حمّمد فرج  "البشري احملجوب"ومؤّسسة  "حلوم الوطن القبلي"االخنفاض وقيام شركة 
 بعرض أسعار مفرطة االخنفاض كذلك. "العمريي

أّن الوقوف على صبغة األسعار مفرطة اإلخنفاض يتّم من خالل بوقد أقّر اجمللس 
تداولة بالّسوق اجلهويّة وتلك املتداولة على املستو  مقارنتها يف مرحلة أوىل باألسعار امل

 .الوطين
 تبنّي  ،وبعد القيام بدراسة الّسوق املتعّلقة بسوق اإلجّتار بالّلحوم احلمراء باجلملة 
ضلوع األطراف املّدعى عليها يف تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض مقارنة باألسعار  للمجلس

ين ومقارنة كذلك بعروض الّشركات املّدعى عليها يف املعتمدة على املستو  اجلهوي والوط
 صفقات مشاهبة.

خمّلة   أتتها الّشركات املّدعى عليهاواستنادا إىل ذلك اعترب اجمللس املمارسات اليت
 .امالّية تقّدر بثالثة آالف دينار لكّل واحد منه هذه األطراف خبطايا نافسة وأدانبامل

  2013 جويلية 11الصادر فيها القرار المؤرخ في 121295القضية عدد  -3
اليت رفعها لديه وزير  121295بالقضية عدد  2012فيفري  22تّعهد اجمللس بتاريخ 

من أجل قيام هذه األخرية بتطبيق  "دار الّلحوم"شركة  الّتجارة والصناعات التقليدية ضدّ 
واملتعّلق بتزويد  01/2009د يف طلب العروض عدأسعار مفرطة االخنفاض مبناسبة مشاركتها 
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ة بسيدي ثابت باملواّد الغذائية يف قسطها املتعّلق بالّلحوم ة والتكوينيّ املؤّسسات التعليميّ 
 احلمراء. 

ويف رّدها على عريضة الّدعو  أوضحت املّدعى عليها أّن املعيار الذي اعتمده جملس  
املنافسة لتحديد األسعار مفرطة االخنفاض هو معيار غري ذي جدو  باعتباره ارتكز على 

 .لّلحوممقارنة سعرها املقرتح مع سعر منافستها يف الصفقة ومع أسعار الشركة الوطنية 
خنفاض ملا متّكنت من بتقدمي أسعار مفرطة اال فعال لو كانت قامتكما أشارت إىل أّّنا 

نجاحها يف صفقات سابقة مع املؤّسسات بيف هذه الصفقة، منّوهة يف اآلن ذاته  حتقيق أرباح
د الذي تقوم به لفائدهتا العمومية اليت تشهد هلا جبّدية عملها وحسن استمرارية التزوّ 

 .    شهادات املسّلمة إليهاليف هذا السياق جبملة من ا مستشهدة
ي اجمللس يف إثباته الصبغة املفرطة لالخنفاض ألسعار املّدعى عليها يف وقد اعتمد متشّ 

ني يتمّثالن يف مقارنة أسعار املّدعى عليها باألسعار الفردية يهذه القضّية على معيارين أساس
 للمشاركني يف الصفقة وبالكلفة واألسعار املتداولة بالّسوق. 

كانت   "دار الّلحوم"وقد أفضى املعيار األّول إىل أّن األسعار اليت تقّدمت هبا شركة 
منخفضة بالنسبة لكّل أنواع املنتوجات موضوع الصفقة مقارنة بأسعار منافستها بالصفقة 

 خاّصة يف مستو  سعر الّلحم البقري املستورد.
ال تأخذ  "دار الّلحوم"شركة كما أثبت املعيار الثاين أّن األسعار املقرتحة من طرف   

حيث كانت أقّل من كلفة توريد هذا املنتوج من قبل  ،بعني االعتبار العناصر املكّونة للسعر
 عالوة على أّّنا كانت أقّل من أسعار البيع باجلملة. ،شركة الّلحوم
 أسعارا "لتقدميهادار الّلحوم"كّل هذه النتائج اجّته اجمللس إىل إدانة شركة   إىلواستنادا 

من قانون  5 لآنفة الذكر على معىن أحكام الفص ةمفرطة االخنفاض يف الصفقة العموميّ 
 .قدرها ألف دينارّية مالّية تغرميها خبطو  املنافسة واألسعار
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 2013ديسمبر  19الصادر فيها القرار المؤرخ في 111258عدد  القضية-4
أنّه تبعا لطلب العروض عدد  "كوتيم"عو  املقّدمة من املمّثل القانوين لشركة دجاء بعريضة ال

املعلن عليه من طرف بنك اإلسكان إلعداد دفاتر شيكات لفائدته فازت بالصفقة  11/2010
فاضها واخن الشركة الفائزة، وقد اّتضح عدم منطقّية األسعار املعروضة من طرف "ستيماك"شركة 
 األسعار املعمول هبا يف امليدان.  مع مبقارنتها

وقد فّسرت العارضة اعتماد املّدعى عليها ألمثان مفرطة االخنفاض باعتمادها على مساندة 
خاّصة وأّن  ،البنكني املمّولني هلا ومها بنك اإلسكان )صاحب الصفقة( والشركة الّتونسية للبنك

 ات األخرية. مؤّشرات التكلفة شهدت ارتفاعا على امتداد الّثالث سنو 
يالحظ فيما يتعّلق بطلبات العروض األربعة األخرية اليت قام هبا بنك اإلسكان أّن أسعار و 
إىل درجة أّن الثمن املعروض من قبلها  ،من صفقة إىل أخر  يف اخنفاض مستمرّ  "ستيماكشركة "

والذي ميّثل صك )وهو الصنف األكثر طلبا من طرف املؤّسسات املالّية  25 للدفاتر من صنف
 "كوتيمشركة "مقارنة بأسعار منافستها   %57 بنسبة تراجعمن حجم الصفقة(  %80 أكثر من

مقارنة باألسعار اليت فازت هبا يف الصفقة املربمة من  %44 الفائزة بالصفقة اليت سبقتها وبنسبة
مت هبا يف مقارنة بأمثاّنا اليت تقدّ  %66 اخنفاض قدرها وبنسبة 2004 طرف بنك اإلسكان سنة

وهو اخنفاض ال يوجد له تربير من الناحية ، 2002 صفقة بنك اإلسكان اليت حتّصلت عليها سنة
 الواقعّية.

اتر الصكوك عن املنافس الثالث يف سوق طباعة دف "بيكتورا امرباس"يالحظ غياب  كما
 "كوتيم"املنافسة شبه منحصرة بني ممّا جعل املشاركة يف الصفقات العمومّية يف السنوات األخرية 

( وهو ما de duopole situationة يف الّسوق )ة ثنائيّ ة قطبيّ أّن هناك وضعيّ  "، أيستيماك"و
غياب كما تزامن يشّكل خطرا على املنافسة وأرضّية مناسبة للقيام مبمارسات خمّلة باملنافسة.  

يف أسعارها بشكل ملفت  "لستيماك"املستمر خفيض مع التّ  "بيكتورا إمربس"املنافس الثالث 
ارتفاع أو اخنفاض حجم الكمّية املطلوبة أو جيد تربيره يف  خاّصة وأّن هذا التخفيض ال ،لالنتباه
 جناز الصفقة.إمّدة أو قصر طول يف 

 يتّم ملفيما يتعّلق بالصفقة موضوع الّدعو  أنّه هيئة املتابعة واملراجعة  الحظتوحيث 
غياب حتليل  أشارت إىل كما.  "بنك اإلسكان"ضبط التقديرات من طرف املشرتي العمومي 
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من طرف املشرتي العمومي رغم أّن القيام بتحليل الفوارق ميّكن من جّدي للفوارق بني األمثان 
 ضمان تنفيذ الصفقة دون مشاكل مالّية.

يف التثّبت من وجود أسعار مفرطة  "انبنك اإلسك"تقصري املشرتي العمومي يتبنّي  وقد      
خاّصة وأّن جلنة الفرز املايل قد أشارت إىل االخنفاض امللحوظ ألسعار  ،االخنفاض من عدمه

م عوهو ما يدبالصفقات العمومّية تلزمه بذلك،  رغم أّن الرتاتيب اخلاّصة"ستيماكالعارض"
الفائزة بالصفقة خاّصة وأّن جممع بنك اإلسكان ميتلك  "ستيماك"إمكانّية تواطئه مع شركة 

 .امن رأّساهل 59,952%
وقعت اإلشارة يف التوصيات اخلاصة بالفرز املايل وبالتحديد يف النقطة الثّالثة إىل أّن  وقد     

املشرتي العمومي والفائز خاصا بإرسال الشيكات لفروع البنك سيقع إبرامه بني ا تكميليّ اتفاقا 
 بالصفقة.
عقد الصفقة املربم بني بنك اإلسكان وشركة ستيماك واخلاّصني وحيث أّن كرّاس الشروط و      

 (لّنقل والتنّقلا)ينّصان صراحة على أّن كل مصاريف التسليم،  11/2010بطلب العروض عدد 
 "بنك اإلسكان"املربم بني املشرتي العمومي  امللحق أو االتفاق التكميليفإّن  يتحّملها املزّود،

 وفقا للمجلس ،وما ورد به من مصاريف إضافّية واهية يعترب "ستيماك"والفائز بالصفقة شركة 
بأحكام  إجراءات إبرام الصفقات العمومّية وخاّصة مبدأ الشفافّية وخمالّ و خرقا واضحا ملبادئ 

ن قانون املنافسة م 5فاقات املمنوعة طبق أحكام الفصل ويدخل حتت طائلة االتّ  املنافسة النزيهة
فاقا ميّكن معاقد املشرتي العمومي من تدارك خسارته النامجة عن تقدميه باعتباره اتّ  ،واألسعار

ألمثان مفرطة االخنفاض وتعويضها عرب إبرام ملحق خيّول له احلصول على مبالغ مالّية إضافية مل 
 اس الشروط. كرّ بيتّم التنصيص عليها بالوثائق املتعّلقة بطلب العروض وخاّصة 

على  "ستيماك"نظرا خلطورة األعمال اليت أقدم عليها املشرتي العمومي وشركة عليه و و        
املّدعى عليهما خمّلة  اعتبار املمارسات اليت أتتها الشركتان سر اجمللقرّ ، وقوضعية املنافسة يف السّ 

كل واحدة   ىدينار( عل 5.000)ة مالّية قدرها مخسة آالف دينار تسليط خطيّ  توىّل باملنافسة و 
 بنشر منطوق القرار على نفقتهما بصحيفتني يومّيتني. هماإلزاممع  همامن
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 الرابع الفرع
 الوسائل التحّفظية في                 

 )جديد( من قانون املنافسة واألسعار 11أحكام الفقرة األخرية من الفصل ختّول 
زمة اليت من شأّنا تفادي حصول ظية الالّ الوسائل التحفّ اإلذن باختاذ جمللس املنافسة إمكانية 

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

طلبات الواردة العن منهجه يف تقدير  ملّفات( 10عشرة )ولقد أفصح اجمللس يف 
 .يف هذا اإلطار ة القضائية املخّولة لهق موضوعها باستعمال الصالحيّ عليه واليت يتعلّ 

 (.1) وحيد مطالب وقبول مطلب( 9) تسعةقضى اجمللس برفض قد و 
 وقد اختلفت أسباب الرفض بني:

 االستعجالية ى إليه يف القضيةوهو ما انته ،للمجلس الحكمي االختصاص عدم-
القرار املراد حني صرّح بأّن " 2013 وفمربن 28الصادر فيها القرار بتاريخ  133025عدد 

توقيف تنفيذه هو من فئة القرارات اإلداريّة اليت يرجع الّنظر فيها إىل صميم اختصاص 
معىن احملكمة اإلداريّة واليت ال جيوز للمجلس تبعا لذلك اخّتاذ وسائل حتّفظّية بشأّنا على 

وقّرر بالتايل رفض املطلب لعدم  ،من قانون املنافسة واألسعار 11أحكام الفصل 
ا القرار مالصادر فيه 133023وعدد  133022عدد تني يف القضيّ كذا الشأن و  ،"االختصاص

املطلب يتعلق بإجراءات صفقة  هذا موضوع" أنّ حيث بنّي اجمللس ، 2013نوفمرب  28بتاريخ 
اعتربهتا الطالبة خمالفة للقوانني والرتاتيب مما جيعل النزاع خيرج عن اختصاص جملس املنافسة 

صلة بالعقد أو القرارات املتّ ة شرعيّ قة بالنزاعات املتعلّ  الذي جر  فقه قضائه على اعتبار أنّ 
ة باملنافسة على معىن الفصل ل املخلّ املنفصلة عنه خترج عن واليته اليت تقف يف حدود األعما

 ."اخلامس من قانون املنافسة واألسعار
الصادر فيها القرار بتاريخ  123016القضّية عدد ونفس املوقف أفصح عنه اجمللس يف 

الّنظر يف مد  شرعّية القرار املذكور خيرج عن إختصاص جملس إذ بنّي أّن " 2013 ماي 10
زمة طبق اذ الوسائل التحفظّية الالّ لذلك اإلذن بإيقاف تنفيذه واختّ املنافسة والجيوز له تبعا 
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املؤرّخ يف  1991لسنة  64)جديد( من القانون عدد  11أحكام الفقرة األخرية من الفصل 
 ممّا يتعنّي معه رفض املطلب". ،املتعّلق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29

 تنيقضيّ النظر يف المبناسبة ذلك أنّه  ،النزاع أصلب المساس إمكانّية عدم-
 2013 ماي 10 القرار بتاريخ امفيهالصادر  133021وعدد  133020 عدد  تنيستعجاليّ اإل

البّت يف الّنزاع املعروض يستدعي إجراء أعمال استقرائّية من قبل اجمللس من بنّي اجمللس أّن "
"ميغا" التدقيق يف األمثان املعروضة واستجالء وجود إخالل باملنافسة يف عرض شركة بينها 
مع "سوناكو"تواطؤ شركة  البحث يف مد  وجودو  ل يف تقدمي أمثان مفرطة االخنفاضيتمثّ 

القيام باألحباث الاّلزمة والرجوع إىل امللف الكامل للصفقة كل هذا يتطّلب  و "،ميغا"شركة 
ن املعروضة ومقارنتها باألمثان التقديريّة املعّدة من طرف املشرتي العمومي للتثّبت من األمثا

وهي مسائل واقعّية خترج بطبيعتها عن نظر  ،وبالكلفة التقديريّة للبضاعة موضوع الصفقة
 ."قاضي املسائل املستعجلة

، حيث المحدق الخطر أو الّضرر وجود إثبات عدم أو المطاعن جديّة عدم-
الّضرر و مطالب أذون استعجالّية لعدم توّفر شرطي املطاعن اجلديّة  ةثالثقضى اجمللس برفض 

الصادر فيها  123018احملدق أو لعدم توّفر أحد الشرطني. ففي القضّية االستعجالّية عدد 
تراجع رقم املعامالت أّن "إىل  يف رفضه للمطلب اجمللس استند 2013 فيفري 8القرار بتاريخ 

تقّلص نسبة األرباح ليس من شأّنما هتديد وجود أو مواصلة نشاط الطّالبة بالّسوق املعنّية أو 
بالّنزاع. لذا فإّن املطلب الرّاهن يفتقد لصبغة التأّكد اّليت تربّر اخّتاذ وسائل حتّفظّية لتفادي 

   . "ضهحمدق ال ميكن تداركه وميّس مبصلحة الطّالبة، واجّته على هذا األساس رف رحصول ضر 
وعدد  123017عدد  يف القضّيتني 2013يفريف 8بتاريخ  ينالصادر  نياالستعجالي ينأّما القرار 

من قانون املنافسة  11أحكام الفقرة األخرية من الفصل أّكد اجمللس أّن "فقد  ،123019
فر الضرر احملدق الذي ال ميكن توّ اذ الوسائل التحفظية الالزمة، الختّ اشرتطت واألسعار 

باملصلحة االقتصادية العامة أو بالقطاعات املعنية أو مبصلحة  تداركه ومن شأنه املسّ 
وحيث مل تفلح الطالبة يف بيان الضرر احملدق الذي ال  املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف.

مبصلحتها ممّا اجته معه رفض املطلب لعدم قيامه على أسس واقعية  ميكن تداركه والذي ميسّ 
 يمة".وقانونية سل
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 تعدّ اجمللس أّن الطلبات الرامية إىل مواصلة العالقة التجاريّة  اعترب غري أنّه وخالفا لذلك
من قانون املنافسة  11مبدئّيا من ضمن الوسائل التحفظّية على معىن الفقرة األخرية من الفصل 

 واألسعار.
استعجاليّا من اجمللس االذن  "لوازم السيارات بن عّياد وشركاؤه"فقد طلبت شركة  

 مبواصلة العمل مبقتضى عقد التوزيع القدمي موضوع النزاع. 
إىل أّن  2013نوفمرب 28الصادر بتاريخ  133024قراره عدد  يف وانتهى اجمللس

املستندات اليت ارتكز عليها املطلب تبدو يف ظاهرها جديّة وتوحي بوجود ضرر حمدق ال ميكن "
قّرر إلزام املطلوبتني مبواصلة العالقة وعليه  ،"االقتصاديّة للطالبةتداركه ومن شأنه املّس باملصلحة 

 القائمة مبقتضى عقد الّتوزيع القدمي إىل حني البّت يف أصل الّنزاع.و الرّابطة بينهما 
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 الجزء الثالث
 الجانب التحليلي

 ستشاريةوظيفة االلل 
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  تقديم عام    

استشاريّا يتعّلق  املفّ  (35مخس وثالثني ) يف 2013نظر جملس املنافسة خالل سنة     
هو ما  طبق أثريت فيهاأغلبها باستشارات وجوبّية اختلفت جماالهتا وتنّوعت املسائل اليت 

 مبنّي باجلدول الّتايل:

 استشارات وجوبيّــة

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

 

23 

 1 االقتصاديمشاريع الّتركيز -2

 9 من قانون المنافسة واألسعار 6تطبيق الفصل -3 

 1 مشاريع القوانين-4 

 استشارات اختيـاريّة
 1 إبداء رأي حول طلب عروض-5

 35 الجملــــــة 

أصالة أو  وقد صدرت هذه االستشارات عن وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة، إّما 
من قانون املنافسة  9و 6ني بناء على طلب من احلكومة يف نطاق تفعيل مقتضيات الفصل

واألسعار أو تنفيذا لقإجراءات اليت هتدف إىل عرض كل كرّاسات الّشروط إلبداء الرأي يف 
د  مالءمتها لقواعد مبحمتوياهتا وخاّصة فيما يتعّلق بشروط ممارسة األنشطة اليت تنظّمها و 

 نافسة.امل
 كن اجلامعيزمات والسّ مبهنة احملاماة واللّ  باخلصوصاالستشارات اضيع مو  توتعّلق 

الّتصال ا توبقطاع الصّحة والصناعات التقليدية والفالحة والّنقل والسياحة وتكنولوجيا
يف قطاعات  التسمية األصلّيةترخيص استثنائي لعقود استغالل حتت إسناد وب وبالصفقات

 .صناعة وتوزيع اخلبز الرفيع واملرطبات واملقاهي واالكالت السريعة
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 لألوّ الفرع 
 مشاريع الّنصوص التشريعّية والترتيبّية

مشاريع  (06) سّتةوب وحيد قانون بالنظر يف مشروع 2013خالل سنة  تعّهد اجمللس
 وحيد شروع منشورمبو  اتر مشاريع مقرّ  (05) مسةخبو  اتمشاريع قرار  (08) ثمانيةبأوامر و 

 كرّاسات شروط.    (03وبثالث )

 بخصوص مشاريع النصوص التشريعّيةاآلراء الصادرة الفقرة األولى:    
أوت  3خ يف املؤرّ  1992لسنة  74بإمتام القانون عدد تعّهد اجمللس مبشروع قانون تعّلق      

 وملّخص رأيه كان كاآليت:مارسة احلرّة للمهن شبه الطبّية، املتعّلق بشروط امل 1992
 :2013ديسمبر  26الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132466الرأي عدد  

من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ عليه ورد  مبناسبة ملف رأيهاجمللس  أبد 
لسنة  74قانون يتعّلق بإمتام القانون عدد مشروع  يف هرأي طلب واملتضّمن 2013مارس  29

 طبقا املتعّلق بشروط املمارسة احلرّة للمهن شبه الطبّية 1992أوت  3املؤرخ يف  1992
 .واألسعار املنافسة قانون نم( جديد) 9 الفصل ألحكام

يف اجّتاه ضبط وتندرج هذه االستشارة يف إطار مراجعة بعض أحكام هذا القانون 
 مرتا.  150ملمارسة مهنة نظارايت مبصري يف حدود  ني معّدينمسافة دنيا تفصل بني حملّ 

وجتدر اإلشارة إىل أّن مهنة النظاّرايت تندرج ضمن قائمة املهن شبه الطبّية اليت ميكن أن 
 .1993ديسمرب  4 يف حرّة وفقا لقرار وزير الصّحة العمومّية املؤرخ بصفةمتارس 

النظّارايت املبّصري  حتديد مفهوم اجمللس م للقطاع توىّل وبعد تقدميه لقإطار القانوين املنظّ 
opticien نظّارايت )من  2013ومد  تطّور هذه املهنة خاّصة بعد تغيري تسميتها منذ 

lunetier إىل نظّارايت مبصر )( يoptométriste opticien.) 

 كما تطّرق اجمللس إىل خمتلف الشروط اليت تقتضيها ممارسة هذه املهنة.

للّسوق املرجعّية تعّرض اجمللس إىل هيكلة الّسوق من حيث الفاعلني ويف إطار دراسته 
 .ية واردات هذا القطاعهبا وأمهّ 
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األوىل تعّلقت مبسائل هتّم  :، خلص اجمللس إىل مالحظتنيويف باب املالحظات
 املنافسة والثانية تعّلقت مبسائل إجرائية.

 أّن الطلب املتعّلق بضبطفبخصوص املسائل اليت تعّلقت باملنافسة، الحظ اجمللس 
مرتا، من  150ملمارسة مهنة نظارايت مبصري يف حدود  ني معّدينمسافة دنيا تفصل بني حملّ 

قة مبمارسة مهنة نظّارايت مبصري واليت تعّد أحد أبرز شأنه أّن حيّد من حريّة االنتصاب املتعلّ 
منزلة املبادئ العاّمة  رتقي إىلت ن، ولئاحلريةمقومات حريّة الصناعة والتجارة. واعترب أّن هذه 

 ّن استبعادها أو احلّد منها مبقتضى نصوص تشريعية جائز مبدئيا.للقانون، فإ
 اجمللس الحظ وأّن اإلشكال يكمن باألساس يف الناحّية اإلجرائية. بيد أنّ  

ونية املتعّلقة فبخصوص هذه األخرية، الحظ اجمللس، وبعد الّرجوع إىل الّنصوص القان
تدعي تنقيح سيتعديل الّشروط اخلاصة باملهنة أو إضافة شروط جديدة هلا ال بالقطاع، أّن 

، ضرورة أّن القانون قد مبقتضى قرار صادر عن وزير الصّحة، بل تقتضي أن يتّم ذلك القانون
 .يف الغرضضبط الشروط اخلاّصة بكّل مهنة مبقتضى قرارات يّتخذها  له أوكل

 الثانّية: اآلراء الّصادرة بخصوص مشاريع الّنصوص الترتيبّية: الفقرة

على معىن الفقرة  (23ن ملّفا )يثالثة وعشر  رأيه يف 2013أبد  اجمللس خالل سنة 
)جديد( من قانون املنافسة واألسعار اليت تنّص على أن "يستشار  9الرّابعة من الفصل 

صوص الرّتتيبّية اليت هتدف مباشرة إىل فرض اجمللس وجوبا من قبل احلكومة حول مشاريع النّ 
شروط خاّصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأّنا أن تعرقل الّدخول 

 إىل الّسوق". 
 2006فيفري  3املؤرّخ يف  2007لسنة  370من األمر عدد  2وقد نّص الفصل 

واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارات الوجوبّية جمللس املنافسة حول مشاريع الّنصوص 
مشاريع األوامر والقرارات وكرّاسات الّشروط  تتمّثل يفالرّتتيبّية على أّن هذه الّنصوص 

 واملقّررات.
 وتتوزّع اآلراء االستشارية يف هذا اجملال كالتايل: 

 ،رآراء تتعّلق مبشاريع أوام 6 -
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 ،آراء تتعّلق مبشاريع قرارات 8 -

 ،راتآراء تتعّلق مبشاريع مقرّ  5 -

 ،رأي يتعّلق مبشروع منشور -

 آراء تتعّلق بكراسات شروط. 3 -

 
 األوامر: -أ

تعّلقت مواضيعها بضبط اهلياكل  (06) ة مشاريع أوامرتعّهد اجمللس بالّنظر يف ستّ 
اإلستيعاب واحملالت والتجهيزات اقة ط الفنية من حيث واإلختصاصات وكذلك املواصفات

صاالت والفالحة زمات وبقطاعي االتّ باللّ كذلك و  ،سات الصحية اخلاصةواألعوان باملؤسّ 
  وتفصيل ذلك كاآليت:

 2013أفريل  4الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132464الرأي عدد   -1
من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ عليه تعّهد اجمللس يف هذا الرأي مبلّف ورد 

لسنة  1915بتنقيح األمر عدد ق يتعلّ  أمرمشروع  حول هرأي طلبيتضّمن  2013مارس  7
 ق بضبط اهلياكل واإلختصاصات وكذلك املواصفاتاملتعلّ  1993أوت  31خ يف املؤرّ  1993
سات الصحّية من حيث طاقة اإلستيعاب واحملاّلت والتجهيزات واألعوان باملؤسّ  الفنية
 . واألسعار املنافسة قانون من( جديد) 9 الفصل ألحكاما طبق ،اخلاّصة
من  40لفقرة الثانية من الفصل يف إطار تطبيق أحكام ا املعروض ألمرزل مشروع ايتنّ و 

ق بالتنظيم الصّحي والذي املتعلّ  1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة  63القانون عدد 
ينّص على أن "تضبط مبقتضى أمر اهلياكل واإلختصاصات وكذلك املواصفات الفنية من 

سات ت والتجهيزات واألعوان وذلك بالنسبة لكل صنف من املؤسّ حيث اإلمكانيات واحملالّ 
 ."حية اخلاصةالصّ 

ذات العالقة  قام اجمللس بتحديد املفاهيم ،عم للقطا وبعد تقدميه لقإطار القانوين املنظّ 
  سات وتعداد خمتلف أصنافها. حيث قام بتعريف هذه املؤسّ  حية اخلاصة،الصّ  اتساملؤسّ ب
 1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة  63من القانون عدد  3عمال بأحكام الفصل ف

ة تقوم بتقدمي العمومية واخلاصّ حية سات الصّ فإّن اهلياكل واملؤسّ  ،حيق بالتنظيم الصّ املتعلّ 
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قة بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي ئة وكذلك املتعلّ اخلدمات الوقائية والعالجية واملهدّ 
 سواء مع اإلقامة أو بدوّنا باملقابل أو جمانا. 

 سات إىل:املؤسّ  تلكف تصنّ  املذكور 63عدد  من القانون 40ومبقتضى الفصل 
 ،مستشفيات خاصة .1
 ،دة االختصاصاتات متعدّ مصحّ  .2
 ،دات ذات االختصاص املوحّ مصحّ  .3
 .ية ال هتدف للربحسات صحّ مؤسّ  .4

أفريل  4خ يف املؤرّ  1998لسنة  793من األمر عدد  2هذا عالوة على أّن الفصل 
حية سات الصّ ة أحدث صنفا جديدا من املؤسّ حية اخلاصّ سات الصّ ق باملؤسّ املتعلّ  1998
 صة.ة وهو صنف املراكز املتخصّ اخلاصّ 

حي املكانة املتنامية للقطاع الصّ  جملس املنافسةويف إطار دراسته للّسوق املرجعّية أبرز 
 ةبه من إصالحات وإجراءات حتفيزيّ  اخلاص يف املشهد الصحي بتونس بفضل ما حظي

 سات.وتطّرق ملختلف اإلختصاصات اليت متارس داخل هذه املؤسّ 

سات وانتصاب أغلبها ة هذه املؤسّ مركزيّ ة خلص إىل مد  ومن الناحية اجلغرافيّ  
 . ومد  أمهّية الطلب عليها بالعاصمة

 صق اجمللس إىل مجلة اإلشكاليّات اليت يواجهها القطاع واليت تتلخّ ويف املقابل تطرّ 
 .باألساس يف مسائل عقارية

"وعلى ، أّكد اجمللس على وجوبية التنصيص على عبارة ويف باب املالحظات العاّمة
ا تقتضيه النصوص القانونية ملا طبقالعات مشروع األمر وذلك باطّ  لس املنافسة"رأي جم

 ها.إعادة صياغة بعض العبارات املعتمدة بكّل دّقة تفاديا لكل لبس يف تأويل فضال عن
مشروع  كما الحظ اجمللس ضرورة حتيني بعض الّنصوص القانونية املضّمنة بإّطالعات

 األمر.
فقد إقرتح اجمللس تغيري صياغة بعض املقتضيات يف  ،اخلاّصةأّما يف باب املالحظات 
مع ضرورة مراعاة اهلرم القانوين للّنصوص القانونية عند صياغة  اجتاه مزيد التوضيح والّدقة
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صوص تناقض أحكام الفقرتني الثالثة والرابعة من أحكام مشروع األمر، حيث الحظ هبذا اخل
ات توازي الّشكليّ  إوخلص إىل أنّه عمال مببد ،رجةالفصل الثاين )جديد( مع نصوص أعلى د

ة مبقتضى نّص ترتييب سات الصحية اخلاصّ ق باستغالل املؤسّ ال جيوز تغيري النظام القانوين املتعلّ 
 إلقراره. أعلى منه ل نص تشريعيتدخّ  اوجوببل يفرتض 

)جديد(، اليت تضّمنت منع انتداب أطباء  9 الفصل أحكام كما الحظ خبصوص
صني مباشرة إثر انقطاعهم عن ممارسة مهامهم باهلياكل الصحّية العمومّية قبل إنقضاء متخصّ 

أجل سنتني على األقل من تاريخ ذلك اإلنقطاع، تعارضها مع عديد املبادئ اليت تسوس 
املساواة وما يتفرّع  إسة ومبدنافية املحرّ  إية الصناعة والتجارة ومبدحرّ  إإقتصاد الّسوق كمبد

ية الّنفاذ إىل األنشطة اإلقتصادية ية اإلستثمار واالنتصاب وحرّ يات كحرّ من حرّ  عن ذلك
 ية اإلنتداب وتكوين عقود شغل، وهي عموما مبادئ كفلها القانون.وحرّ 

والذي  املساواة بني املتعاملني يف الّسوق إمببد وفقا للمجلس ميسّ املذكور إجراء املنع ف
ية اإلنتصاب الذي حرّ  إكما أنّه ميّس مببدحدهم أو بعضهم بامتيازات خاّصة"، ّ "حيّجر إفراد أ
    . تسة يف تكوين عقود شغل وانتداب ما تراه صاحلا من أعوان وإطاراللمؤسّ  يعطي احلقّ 
سوق صني من الّنفاذ إىل يستهدف منع األطباء املتخصّ  اجمللس أّن اإلجراء املقرتحواعترب 

وهو إجراء ميّس من حريّة االنتصاب  ،حية اخلاصةسات الصّ حد  املؤسّ إ بممارسة نشاط طيّب 
وخلص يف األخري إىل أّن جّل هذه املبادئ ترتقي إىل مرتبة  والتجارة، ومن حريّة الصناعة

ح يقع تقييدها إاّل بنّص تشريعي، وبناء على ذلك اقرت  أالاملبادئ العاّمة للقانون واليت تفرتض 
 هذه املبادئ.    مع اجمللس إعادة صياغة هذه األحكام على حنو ال يتعارض 

 2013ديسمبر  26 بتاريخ المنافسة مجلس عن صادرال 132475الرأي عدد _2
إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعّلق  طلب وزير الّتجارة والّصناعات التقليديّة من اجمللس     

وذلك طبقا فاذ وشبكات النّ  ّتصاالتالعمومية لقإبضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات 
واملتعّلق  1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64من القانون عدد  )جديد( 9للفصل

 باملنافسة واألسعار.
عدد ندرج يف إطار مراجعة أحكام األمر ي املعروضة عليهاإلستشارة نّص أّن  وبنّي اجمللس     

املتعّلق بضبط الشروط العامة الستغالل  2008سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2008لسنة  3026
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قواعد املنافسة املشروعة  زذلك هبدف تعزيفاذ و صاالت وشبكات النّ الشبكات العمومية لالتّ 
لني من اعتماد وشبكات النفاذ ومنع املشغّ صاالت يف استغالل الشبكات العمومية لالتّ 

 ممارسات منافية لقواعد املنافسة من خالل:
لني صاالت وضبط املشغّ وق املرجعية خلدمات االتّ ي القائم على حتديد السّ اعتماد التمشّ  -

 .عون بوضعية هيمنة على كل سوقالذين يتمتّ 

 .مرجعية ع بوضعية هيمنة على سوقل يتمتّ ضبط التزامات خاّصة بكل مشغّ  -

عون بوضعية لني الذين يتمتّ صاالت وضبط املشغّ حتديد األسواق املرجعية خلدمات االتّ  -
املرجع يف  متّثلاليت صاالت هيمنة على كل هذه األسواق بقرارات من اهليئة الوطنية لالتّ 

ل النزاعات الناشئة أعمال التعديل إىل جانب االعتماد عليها يف اختصاصها احلكمي حلّ 
 صاالت.لف املتدخلنّي يف سوق االتّ بني خمت

وجه التعديل هي مصطلح اقتصادي حديث يرتجم التّ  سياسةكما أشار اجمللس إىل أّن         
ل الدولة يف األنشطة اإلنتاجية واخلدماتية وحترير القطاعات االقتصادي املتعّلق باحلّد من تدخّ 

عي إىل دعم ة لألنشطة االقتصادية مع السّ من كّل القيود اليت من شأّّنا احلّد من املمارسة احلرّ 
 مراقبة حسن سريها من خالل إرساء أجهزة تعديلية.

صاالت من أهّم القطاعات اليت جتّسم جتربة التعديل االقتصادي من ويعترب قطاع االتّ       
صاالت حتت من جملة االتّ  63تعديلي مبقتضى أحكام الفصل  لخالل إرساء الدولة هليك

 "اهليئة الوطنّية لالتصاالت".تسمية 
يف  لقإّتصاالت د اجمللس على أّن السياسة التعديلية اليت متارسها اهليئة الوطنيةكما أكّ         

سها الّنصوص التنظيمية للقطاع بكوّنا سياسة تعتمد باألساس صاالت واليت تكرّ قطاع االتّ 
خمتلف املتدخلني يف القطاع  بني (Principe de l’asymétrie) املتماثل التعامل إعلى مبد

من  ذلكد ويتجسّ  ،دون األخذ بعني االعتبار معطى تباين الوزن االقتصادي هلؤالء الناشطني
باختالف أوزاّنم االقتصادية باحرتامها  لنيخالل مجلة االلتزامات املتماثلة اليت يلتزم كل املشغّ 

 وتطبيقها. 
ده تنامي عدد وهو األمر الذي يؤكّ  موّفقا،ه التعديلي مل يكن اعتماد هذا التوجّ  ولعلّ       

الذي يهدف إىل و  املعروضمشروع األمر  وتقدمي صاالتالنزاعات ذات الصّلة بقطاع االتّ 
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وق الذي يتمّيز ة جلعلها تتماشى مع الواقع االقتصادي للسّ مراجعة هذه السياسة التعديليّ 
 تدخلنّي.ف املبتباين املوازين االقتصادية ملختل

 2013ديسمبر  26 عن مجلس المنافسة بتاريخ صادرال 132478عدد  الرأي-3

إبداء الرأي حول مشروع  طلب السّيد وزير الّتجارة والّصناعات التقليديّة من اجمللس      
ل شبكة افرتاضية أمر يتعّلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص ملمارسة نشاط مشغّ 

 29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64من القانون عدد  )جديد ( 9وذلك طبقا للفصل صاالت لالتّ 
 واملتعّلق باملنافسة واألسعار. 1991جويلية 
)ثالثا( من  31 الفصل أحكامدرج يف إطار تطبيق اإلستشارة يننّص أّن  وبنّي اجمللس      

ة املتعّلق بتنقيح وإمتام جملّ  2013أفريل  12خ يف املؤرّ  2013لسنة  10القانون عدد 
صاالت وهو لني بسوق االتّ أّن الفصل املشار إليه أدرج نوعا جديدا من املتدخّ صاالت، و االتّ 
 .ل اإلفرتاضياملشغّ 
صاالت توفري خدمات االتّ  صاالت يتوىلّ ل االفرتاضي لالتّ أّن املشغّ  أوضح اجمللسكما         

صاالت ل شبكة عمومية لالتّ ترجع بالنظر إىل مشغّ  دات راديويةباالعتماد على شبكات وتردّ 
صاالت ل افرتاضي لالتّ وبالتايل فإّن من أهّم شروط ممارسة نشاط مشغّ  ،ل على إجازةمتحصّ 

عات واملوارد اليت صاالت لكراء الشبكات والسّ ل شبكة عمومية لالتّ فاقية مع مشغّ هو إبرام اتّ 
 ها لتوفري خدماته.سيستغلّ 
مل تقتصر فقط على ضبط شروط وإجراءات إسناد  مشروع األمرأشار إىل أّن أحكام و       

ل الشبكة ت كذلك عناوين خاّصة جبملة االلتزامات احملمولة على مشغّ ترخيص بل تضمنّ 
 طة على املخالفني.املسلّ  االفرتاضية وبالعقوبات واملخالفات اإلدارية

 2013ديسمبر  26مجلس المنافسة بتاريخ  الصادر عن 132480الرأي عدد  -4
وزير الّتجارة والصناعات التقليدية من مكتوب  2013جوان  18ورد على اجمللس بتاريخ       
رأي حول مشروع أمر يتعّلق مبمارسة أنشطة التضّمن طلب  132480حتت عدد رّسم 

 الدراسات وإدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
يف إطار تنفيذ برنامج تطوير قطاع تكنولوجيا  مشروع األمر موضوع اإلستشارة ويندرج     

املرتبطة  منها صال وتيسري إجراءات ممارسة األنشطة ذات العالقة وخاّصةاملعلومات واالتّ 
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 3314ضا يف ذلك األمر عدد صاالت معوّ صاالت والدراسات يف االتّ بإقامة البنية التحتية لالتّ 
نشطة الدراسات واملقاولة يف مبمارسة أواملتعّلق  2006ديسمرب  25خ يف املؤرّ  2006لسنة 
 صاالت.االتّ 

مالحظاته  استهلّ  لنص املشروع،وبعد أن استعرض اجمللس اإلطار التشريعي والرتتييب        
 11الّصادر بتاريخ  92287بالتذكري بأنّه قد سبق له أن أبد  رأيه فيه مبقتضى الرأي عدد 

وأنّه قد وقع األخذ  ،2011فيفري  10الّصادر بتاريخ  102396والرأي عدد  2010 فيفري
بعني  ذبعني االعتبار بعديد املالحظات اليت سبق أن سيقت بالرأيني يف حني مل يقع األخ

 االعتبار مبالحظات أخر  واليت سيعاد التذكري هبا باإلضافة إىل تقدمي مالحظات جديدة.
مشروع األمر ل من مالحظاته اقرتح اجمللس تعديل مقتضيات الفصل األوّ  ويف مستهلّ       
، إىل جانب شروط وإجراءات ممارسة األنشطة باعتبارهاخالل إضافة عبارة "العقوبات" من 

من بني املسائل اليت  ،صالاملتعّلقة بالّدراسات وبإجناز الّشبكات يف جمال تكنولوجيات االتّ 
 .املعروضضبطها أحكام مشروع األمر 

ه مّت التنصيص أنّ من مشروع األمر  7أحكام الفصل  خبصوصوالحظ اجمللس أيضا       
تسند الرتاخيص ملّدة مخس سنوات ويتّم جتديدها حسب نفس صيغ وشروط "ضمنه على أن 
احرتامها من قبل صاحب الرتخيص  الواجبغري أنّه مل تتّم اإلشارة إىل املّدة  ،احلصول عليها"

ة زمنّية ال ، لذا فقد اقرتح حتديد مدّ يف الرتخيصته لتقدمي مطلب التجديد ء صلوحيّ قبل انتها
 ه.فّ ز الزمين الكايف إلعداد ملتقّل عن سّتة أشهر حىت يتاح للراغب يف التجديد احلي

على ضمن مشروع األمر صيص واستئناسا بفقهه االستشاري دعا اجمللس إىل التنّ        
 .7وجوب تعليل قرار الرفض الذي نّصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 

  15ي مزيد من الّدقة وإعادة حترير مقتضيات الفصل واقرتح اجمللس توخّ       
كاآليت:"يستوجب كّل تغيري لالسم االجتماعي للشخص املعنوي أو لشكله القانوين أو بيعه 

على ترخيص جديد وفقا للشروط املنصوص عليها  حالته أو جتزئته احلصولإأو  هأو إدماج
 باألمر".

تة الواردة اجمللس على وجوب حتديد حاالت حتديد الرّتخيص وسحبه بصفة مؤقّ كما شّدد      
كما هو الشأّن بالنسبة حلاالت سحب الرّتخيص اليت مّت حتديدها ضمن   18بالفصل 
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 21ح إدماج مقتضيات الفصل يقرت  الشأنهذا ، ويف من كراس الشروط 21مقتضيات الفصل 
 .لهل تتّمة الذي ميثّ  18بالفصل 
دة تفاديا لكّل متييز بني ق بصفة موحّ كما دعا إىل ضرورة حتديد أجل للتدارك يطبّ       

ه بواسطة رسالة الذي نّص على أنّه:" يوجّ  19الناشطني يف الّسوق ضمن أحكام الفصل 
لرّتاتيب إىل الّشخص املخالف حرتام امضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ تذكري با

....ويتعنّي على الشخص املخالف أن يتدارك املخالفات املنسوبة إليه يف األجل املمنوح له ..
 بالّتذكري". 

استئناسا مبا ورد بالفقرة الثالثة من  21ديباجة الفصل  صياغة واقرتح اجمللس تعديل       
 8خ يف املؤرّ  1969لسنة  28من اجملّلة االنتخابية الصادرة مبقتضى القانون عدد  3الفصل 
يكون قد صدر يف شأنّه حكم من أجل جنحة بأكثر من ثالثة  " أالّ  :مبا نّصه 1969أفريل 

ة أشهر مع إسعافه بتأجيل أشهر سجنا بدون تأجيل التنفيذ أو بالسجن مبا يزيد عن ستّ 
 التنفيذ".

 2013ديسمبر  26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132492الرأي عدد  -5
 6تعّهد اجمللس بإستشارة وردت عليه من وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بتاريخ      

لسنة  1753األمر عدد  بتنقيح وإمتام يتعّلقأمر  مشروعطلب فيها رأيه حول  2013سبتمرب 
 وإجراءات منح الّلزمات. شروط ضبطباملتعّلق  2010جويلية  19املؤرّخ يف  2010

ولئن أحال اجمللس أنّه  أبرزالقانوين،  هامصطلح الّلزمات ودراسة نظاموبعد تعريف     
إىل أوامر تطبيقية تضبط شروط  2008املؤرّخ يف أّول أفريل  2008لسنة  23القانون عدد 

فإنّه مل  ،ملتعّلقة هبا وحتديد خمتلف مراحلهاوإجراءات الّدعوة إىل املنافسة وكيفية إعداد الوثائق ا
يوّضح املعايري املوضوعية واملبادئ األساسية اليت يتّم على أساسها إخضاع مرفق عمومي ما أو 

أكيد على أّن املبادرة بعرض الّلزمة تعود بل اقتصر على التّ  ،ممتلكات عمومية إىل نظام لزمة
 نسبة إىل اجملاالت غري املنّظمة بنصوص قطاعية.إىل مانح الّلزمة وهو ما يرسي فراغا بال

 اجمللس أّن املراحل اليت ميّر هبا عقد الّلزمة تتمّثل يف املراحل اخلمسة الّتالية: وأوضح
 ،ة موضوع الّلزمةاملرحلة األوىل: ضبط املرفق أو األشغال العموميّ  -
 ،املرحلة الثّانية: ضبط طريقة اختيار صاحب الّلزمة -
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 ،الثّالثة: إجراءات اختيار صاحب الّلزمة املرحلة -
 ،املرحلة الرّابعة: إبرام العقد -
 .املرحلة اخلامسة: تنفيذ عقد الّلزمة -

ويشبه يف عديد  4و 3و 2يهّم املراحل املعروض عليه مشروع تنقيح األمر  وأبرز اجمللس أنّ     
 عض النقاط واجلوانب.من جوانبه األمر املنّظم للصفقات العمومية الذي يستلهم منه ب

إضافة "ومتابعة" ألمر املعين بالّتنقيح واإلمتام مبوجب سيتّم تغيري عنوان ا عتبارا إىل أنّهاو     
 2010لسنة  1753األمر عدد فإّن ذلك يعين بصفة ضمنّية إلغاء  الواردة به، بعد عبارة "منح"

وإجراءات منح الّلزمات وتعويضه مبشروع  شروط ضبطباملتعّلق  2010جويلية  19املؤرّخ يف 
أن يتّم إضافة فصل أخري يتعّلق حسب اجمللس  فإنّه من املستوجباألمر املعروض لقإستشارة، 

فصول اليت مل يشملها تنقيح أو إمتام ضمن مشروع البإلغاء األمر املذكور أعاله وإدراج كّل 
 األمر اجلديد.

أنّه باعتبار  ك، ذلالّتنقيحلفصل الثّاين من مشروع كما أثار اجمللس مالحظة تتعّلق با    
 2965املتابعة إىل الّلجان اخلاّصة واليت هي موكولة حالّيا مبقتضى األمر عدد  إضافة مهام

إىل وحدة متابعة الّلزمات احملدثة لد  الوزير األّول،  2008سبتمرب  8املؤرّخ يف  2008لسنة 
فإنّه يتعنّي توضيح مهاّم كّل من الّلجان اخلاّصة ووحدة متابعة الّلزمات وذلك رفعا لكّل 

 التباس وتفاديا حلصول تضارب يف املهاّم.
 أضاف إىل أنّهمن املشروع  3وباإلضافة إىل ما سبق بنّي اجمللس يف خصوص الفصل     
وإجراءات ضبط شروط ب املتعّلق 2010جويلية  19املؤرّخ يف  2010لسنة  1753ألمر عدد ا

رابعا الذي ينّص على أنّه:"ميكن لوحدة متابعة الّلزمات احملدثة  3منح الّلزمات الفصل 
املشار إليه أعاله، يف إطار كّل لزمة، أن تطلب من مانح  2013مبقتضى األمر ... لسنة 

كما أضاف ،  بإجراء تقييم للجوانب املالّية والفنّية والقانونّية للمشروع...."الّلزمة أن يقوم 
خامسا وسادسا وهي أحكام تتعّلق كّلها بوحدة متابعة الّلزمات. ورأ  اجمللس أنّه  3الفصل 

من األسلم تنقيح األمر املتعّلق بإحداث وحدة متابعة الّلزمات وذلك بإدراج اإلضافات 
 رابعا وخامسا وسادسا ضمن األمر املذكور. 3املتعّلقة بالفصل 
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مع ما ورد  يتعارض 23من مشروع األمر الفصل  3لفصل اأبرز اجمللس أّن ما جاء بكما      
يكون أعضاء الّلجنة اإلستشاريّة لوحدة  أالّ باعتباره استوجب  8بالفقرة األخرية من الفصل 

رفع هذا  يقرتحلذا  ثة وفقا ألحكامه،متابعة الّلزمات من بني أعضاء الّلجان اخلاّصة احملد
 الّتعارض.

 2013ديسمبر  26تاريخ عن مجلس المنافسة ب الصادر 132473الرأي عدد  -6
 2013ماي 10 بتاريخ 132473بكتابة اجمللس حتت عدد  املرّسمكتوب امل مبقتضى

طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية رأي جملس املنافسة حول مشروع أمر يتعّلق بتعيني 
 وذلك تطبيقا 2013-2012سعر احلبوب وبكيفّية دفع أمثاّنا وخزّنا وإحالتها بالّنسبة ملوسم 

 1991جويلية  29 خ يفاملؤرّ  1991 لسنة 64من القانون عدد  (جديد) 9الفصل  ألحكام
 .ملتعّلق باملنافسة واألسعارا

من له من أمهية اسرتاتيجية رس قطاع احلبوب يف تونس وما ميثّ وبعد أن تناول اجمللس بالدّ    
ع يف املساحات املزروعة يوسالعمل على التّ و سعى الدولة إىل النهوض هبذا القطاع خالل 

من سوق جتميع احلبوب عند االنتاج وعند  دراسة كلّ  توىّل وتكثيف اإلنتاج وحتسني املردودية، 
وتناول اجمللس دراسة سوق  .ارعني للحبوب السليمة واخلالصة والصاحلة لالجتّ الشراء من اجملمّ 
يف شراء ديوان احلبوب كّميات احلبوب اجملّمعة لد  اجملّمعني واليت تتمّثل إحالة احلبوب 

وتتضّمن  ،ضبطها باألمر املنّظم ملوسم احلبوب اخلواّص وفقا لألسعار العاديّة لقإحالة اليّت يتمّ 
هذه األسعار فرق اإلحالة الّصايف أي منحة الّتجميع، وبالّتايل فإّن العرض داخل سوق إحالة 

 احلبوب ينبع من جمّمعي احلبوب بينما ينبع الطّلب من ديوان احلبوب.
بعض اجلوانب واقتصرت مالحظاته على وأخريا تناول اجمللس بالدرس مشروع األمر 

 الشكلية.

 القرارات: –ب   

عرضت على  (08) مشاريع قرارات مثانيةيف بالّنظر  2013سنة خالل تعّهد اجمللس      
القواعد الدنيا الواجب إحرتامها لرتتيب االستضافات عّلقت ثالث منها بوقد ت ه،أنظار 
بضبط قائمة ق إىل ملف يتعلّ إضافة  ،ةاإلقامات الريفيّ و  زالنزل ذات الطابع املميّ و  العائلية
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بضبط  قيتعلّ  ملفّ  . كما نظر اجمللس يفةحرّ بصفة املهن شبه الطبية اليت ميكن أن متارس 
صال واإلمكانيات أصناف أنشطة إدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتّ 

باملصادقة على  قيتعلّ  ملفنظر اجمللس أيضا يف و  .رهاالبشرية واملادية واملالية الواجب توفّ 
وملف  التعريفة القصو  لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع باملوانئ البحريّة الّتجاريّة

بضبط طرق املراقبة الصحّية البيطريّة ملؤّسسات انتاج وحتويل وتكييف املنتجات  يتعلق
تنظيم االختبار  بضبط شروط وإجراءات قيتعلّ  آخر وملفّ  ،احليوانّية وإسناد املصادقة عليها

 : املهين إلثبات الكفاءة املهنّية يف قطاع احلرف

يفري ف 7الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  122448الرأي عدد  -1
2013 

 10تعّهد اجمللس بإستشارة وردت عليه من وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بتاريخ 
يتعّلق بضبط القواعد  السياحةمشروع قرار من وزير  طلب فيها رأيه حول 2012أكتوبر 

 .الّدنيا الواجب احرتامها لرتتيب االستضافات العائلّية
املؤرّخ يف  2007لسنة  457إىل أنّه منذ صدور األمر عدد  اجمللس يف تقريرهوقد أشار 

املتعّلق برتتيب املؤّسسات الّسياحّية اليت تقّدم خدمات متمثّلة يف إيواء  2007مارس  6
فإّن هذا  ،وإىل حني صدور القرار موضوع االستشارة ،رار االستضافات العائلّيةاحلرفاء على غ

للمعايري و غياب إلطار ترتييب ينّظم عملّية مراقبة االستضافات العائلّية  النشاط يشكو من
الّدنيا املستوجبة واليت على أساسها تتّم عملّية املراقبة واملتابعة هلذه الّنوعّية من املؤّسسات 

احّية. وتبقى عملّية ترتيب هذه املؤّسسات خاضعة إىل إرادة اإلدارة املطلقة. كما تتوىّل الّسي
مصاحل املراقبة التّابعة إىل الّديوان الوطين الّتونسي للّسياحة على املستو  املركزي واجلهوي 
م متابعة هذه املؤّسسات على غرار املؤّسسات الّسياحّية األخر  لتأمني حّد أدىن من احرتا

 قواعد الّتصّرف.
وقد مّكنت اإلستشارة من الوقوف على بعض العوائق لبعث هذه املشاريع واليت 

إذ بنّي أنّه مّت من جهة تعريف  ،جاءت على لسان الّديوان الوطين الّتونسي للّسياحة
االستضافات العائلّية على أّّنا وحدة سكنّية تضع بعض غرفها على ذّمة السّياح لتأمني 

خيضع بعث املؤّسسات الّسياحّية إىل اإلجراءات املنصوص عليها و  ،فطور الّصباحالّسكن و 
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بدليل املستثمرين والباعثني اخلواّص يف قطاع الّسياحة املصادق عليه مبقتضى قرار وزير 
واليت تتطّلب الّتنسيق املسّبق مع  1997جويلية  18الّسياحة والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف 

تستوعب طبيعة مثل  هويّة. إاّل أنّه وحسب قراءة بعض آراء الّسلط اجلهويّة فإّّنا ملالّسلط اجل
 هي يف بعض األحيان بتغيري الّصبغة الّسكنّية أوهذه األخرية طالب ته املشاريع، حيث تاه

 اعتبارا لعدم إدراج الّنشاط الّسياحي مبناطق تركيز االستضافات العائلّية ترفض املوافقة عليها
 املشاريع.    هذهممّا ميّثل عائقا أمام بعث مثل 

 1973لسنة  4وجتدر اإلشارة إىل أنّه بالّرجوع إىل الفصل األّول من املرسوم عدد 
املتعّلق مبراقبة بناء املؤّسسات الّسياحّية املصادق عليه بالقانون  1973أكتوبر  3املؤرّخ يف 

أنّه: "ال ميكن ألّي شخص ماّدي أو  تبنّي ي1973نوفمرب  19املؤرّخ يف  1973لسنة  59عدد 
صد إحداث مؤّسسة سياحّية أن قائم ق عقار هتيئةمعنوي يعتزم بناء أو إدخال تغيريات أو 

يف األشغال إالّ بعد احلصول على مصادقة من وزير االقتصاد الوطين على أمثلة البناء أو  يبتدأ
نة يقع ضبط تركيبها وطرق سريها بأمر" إدخال الّتغيريات أو الّتهيئة وذلك بناء على رأي جل

قانونا عملّية هتيئة وحدة سكنّية لتصبح استضافة عائلّية خاضعة إىل مقتضيات  وعليه تبقى
املوافقة املسبقة على أمثلة هتيئة مثل هذه الوحدات ما مل يتّم استبعادها مبقتضى نّص قانوين 

 خاّص.
حظات خاّصة تعّلقت بالّصياغة وقد أثار مشروع القرار مالحظتني عاّمتني ومال

جوهريّة متّس باملنافسة يف الّسوق تلك املالحظات ومل تكن  توضيح بعض األحكام،ومبزيد 
ولعّل أمّهها ضرورة إسناد مهلة إىل مالكي االستضافات العائلّية اليت هي يف طور االستغالل 

 الثة أشهر.قصد الّتمّكن من تطبيق املقتضيات الّدنيا اجلديدة ال تقّل عن ث
 2013فيفري  7صادر عن مجلس المنافسة بتاريخ ال 122449الرأي عدد -2

 2012أكتوبر  11 من اجمللس بتاريخالتقليديّة  ناعاتوالصّ جارة وزير التّ طلب السّيد 

مبشروع قرار وزير السياحة املتعّلق بضبط القواعد الدنيا الواجب  يتعّلقإبداء الرأي فيما 
لسنة  64من القانون عدد  9 الفصلطبقا ألحكام احرتامها لرتتيب النزل ذات الطابع املمّيز 

1991. 
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اإلسشارة  نصّ  وتطّرق اجمللس يف البداية إىل اإلطار القانوين املنّظم للقطاع ّث بنّي أنّ 
 457من األمر عدد  2ار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل ندرج يف إطاملعروض ي
واملتعّلق برتتيب املؤّسسات السياحّية اليت تقّدم خدمات  2007مارس 6املؤرّخ يف  2007لسنة 

 متمثّلة يف إيواء احلرفاء.

الّسوق املرجعّية املتمثّلة يف سوق الّنزل ذات وق، وحّدد اجمللس ضمن دراسة السّ 
واستعرض اخلصائص األساسّية هلذه النزل واليت تتمحور يف ثالث: تواجد النزل  املمّيزالطابع 

على غرار املدينة العتيقة( وتقدمي خدمات مشّخصة )ممّيز يف موقع معماري أثري أو تارخيي 
 ل وعدم جتاوزه لعدد حمّدد من األسرّة.إضافة إىل صغر حجم النزّ  ،للحرفاء

زل زل يتمّيز بإخنفاض كلفته مقارنة بالنّ ثمار يف هذه النّ كما أوضح اجمللس أّن اإلست
ميكن أن يتّم بواسطة موارد مالّية ذاتّية أو قروض بسيطة مقارنة  هاذلك أّن بعث ،العادية

 زل العادية باعتبار أّّنا تقتصر على هتيئة وجتديد لبناءات قدمية.بالقروض املخّصصة للنّ 
ياحة البديلة واليت تشّكل هي صنف من أصناف السّ وأشار اجمللس إىل أّن هذه الّنزل 

ياحية وإثراءها وإستغالل املنتوج ا للسياحة الشاطئية يف إجّتاه تنويع املنتوجات السّ مكّمال هامّ 
 احلضاري والثقايف.

 كما تعّرض اجمللس إىل أبرز اإلشكاليات اليت يشهدها قطاع الّنزل ذات الطابع املمّيز.  
 القرار مبشروع نةاملضمّ  ّطالعاتاإلإقرتح اجمللس خبصوص  ،جانب املالحظاتويف 

 اإلملام املشروع لباعث يتسىّن  مبوضوعه حىتّ  قهالتعلّ  وذلك ةالقانونيّ  الّنصوصمجلة من  إضافة
كما اقرتح فيما يتعّلق بتكوين األعوان ضرورة التنصيص على حّد   ،القانونية اجلوانب ةبكافّ 

 ة.أدىن من سنوات اخلربة يف جمال السياحة وعدم ترك هذه املسألة دون ضوابط موضوعيّ 
ويف نفس السياق اقرتح اإللتزام مبعايري موضوعّية دنيا واضحة تتعّلق بتحديد عدد أدىن 

غات األجنبّية وكذلك حتديد عدد أدىن من اللّ " و من السعاة عوضا عن "سعاة بالعدد الكايف
 حتديد عدد أدىن من اجلرائد احمللّية وعدد أدىن من اجلرائد العاملّية.

وإقرتح  ،كما الحظ بأّن عبارة:"الرجوع إىل الرتاتيب اجلاري هبا العمل" غري كافية
مارس  2ؤرّخ يف امل 2009لسنة  11القانون عدد  على املرجع القانوين املتمّثل يف التنصيص
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 املتعّلق بإصدار جملة الّسالمة والوقاية من أخطار احلريق واإلنفجار والفزع بالبنايات 2009
 ضمن امللحق.

كما إقرتح الّتنصيص على ضرورة احلصول على شهادة الوقاية والّسالمة اليت تضمن 
 احلماية املدنّية.صلوحّية احملّل واستجابته لشروط السالمة والصّحة واليت تسّلمها مصاحل 

 2013فيفري  7الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  122451عدد  الرأي-3
 11 اريختعّهد اجمللس يف هذا الرأي مبلّف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية بت

بضبط القواعد الدنيا ق تعلّ امل السياحةقرار وزير شروع م حول هرأي طلب تضّمن 2012أكتوبر 
 قانون نم( جديد) 9 الفصل ألحكام طبقا ،احرتامها لرتتيب اإلقامات الريفيةالواجب 
 .واألسعار املنافسة
 إلسرتاتيجيةاالستشارة يف إطار إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك وفقا  نصّ  ندرجيو 
 .2016لتنمية السياحة يف آفاق  الدولة

ذات العالقة  قام اجمللس بتحديد املفاهيم ،م للقطاعوبعد تقدميه لقإطار القانوين املنظّ 
 سةاملؤسّ " مفهوم على غرار م خدمات إيواء احلرفاءاليت تقدّ  ياحيةالسّ سات برتتيب املؤسّ 

 ..."الريفّية باإلقامات اإليواء خدمات" مفهومو " الريفّية اإلقامة"مفهومو  "ياحيةالسّ 

 صدور مع إالّ  تعريفه يقع إذمل ،العهد حديث مفهوما الريفّية اإلقامة مفهوم يعتربو 
سات برتتيب املؤسّ  قاملتعلّ  2007 مارس 6 يف خاملؤرّ  2007 لسنة 457 عدد التطبيقي األمر
منه "تعترب  10ة يف إيواء احلرفاء. فعمال بأحكام الفصل م خدمات متمثلّ ياحية اليت تقدّ السّ 

 واقع ذات خمزون بيئي وثقايف".ياحية اليت تقع يف حميط ريفي، يف مسة السّ إقامة ريفّية املؤسّ 

سسة ؤّ املية الدور الذي تلعبه هذه ويف إطار دراسته للّسوق املرجعّية أبرز اجمللس أمهّ 
قوم بتوفري خدمات ت باعتبارها ،ياحي والبيئي والرتاثي للبالداملشهد السّ يف دفع وتنمية احلديثة 

 صاليت يواجهها القطاع واليت تتلخّ  ، وتطّرق يف املقابل إىل مجلة اإلشكالّياتذات قيمة نوعية
 يف مسائل عقارية. باألساس

، الحظ اجمللس ضرورة إعادة صياغة بعض العبارات ويف باب املالحظات العاّمة
ضرورة حتيني بعض الّنصوص ب أوصى. كما هااملعتمدة بكّل دّقة تفاديا لكل لبس يف تأويل
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 مشروع القرار. القانونية املضّمنة بإّطالعات
صياغة بعض املقتضيات يف  إعادةفقد اقرتح اجمللس  ،يف باب املالحظات اخلاّصة أّما

ضرورة مراعاة اهلرم القانوين للّنصوص القانونية عند  أشار إىلاجتاه مزيد التوضيح والّدقة، كما 
من مشروع القرار، تناقض  6صياغة أحكام مشروع القرار، حيث الحظ خبصوص الفصل 

 من( جديد) 8 بالفصل عليها املنصوص األحكام وهي منها درجة أعلى أحكام أحكامه مع
يف جمال  اإلجراءاتق بتبسيط املتعلّ  2006ماي  22املؤرخ يف  2006لسنة  33القانون عدد 
وردت أحكام وأقّر هبذا اخلصوص ما يلي: " ياحي.اخلاصة بالقطاع السّ  ةاإلداريّ الرتاخيص 
رية املنافسة تقتضي كانت حّ   اّ الرأي فيه عاّمة، وملزمع إبداء من مشروع القرار امل 6الفصل 

ية لقطاع املساواة بني كل األطراف االقتصادية الفاعلة خبضوعها لنفس الشروط القانونية والفنّ 
 يةحرّ  وعرقلة املقاييس اختالفي إىل ما، وتفاديا لكل تأويل من شأنه أن يؤدّ 

كما هو واجب   هذاالفصل صياغة إعادة جهيتّ  فإنّهتوازي الشكليات،  إواحرتاما ملبد ،املنافسة
ق املتعلّ  2006ماي  22املؤرخ يف  2006لسنة  33القانون عدد  من( جديد) 8بالفصل 

وكذلك بنّصه  ،ياحية اخلاصة بالقطاع السّ بتبسيط االجراءات يف جمال الرتاخيص االداريّ 
بضبط شروط  قاملتعلّ  2006  أوت 7 يف خاملؤرّ  2006  لسنة  2215 عدد األمرالتطبيقي أي 

، مع ضرورة إدراج هذا يواءام خدمات ة تقدّ سة سياحيّ الكفاءة ملمارسة نشاط مدير مؤسّ 
 ".ضمن اّطالعات مشروع القراراألخري 

 2013أفريل  4الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132462عدد  الّرأي-4
املتعّلق  1993ديسمرب  4يتعّلق بإمتام القرار املؤرّخ يف حول مشروع قرار  هرأيأبد  اجمللس        

. ويهدف هذا املشروع إىل مراجعة بضبط قائمة املهن شبه الطبّية اليت ميكن أن متارس ممارسة حرّة
حرّة قصد إدماج اختصاص مبحث القدم  بصفةقائمة املهن شبه الطبّية اليت ميكن أن متارس 

ه ضمن قائمة االختصاصات اليت ميكن تدريسها باملدارس العليا وذلك تبعا إلدراج ،وتدرمي القدم
لعلوم وتقنيات الصّحة واليت مّت حتيينها مبقتضى قرار وزيري الصّحة والتعليم العايل والبحث العلمي 

الذي وقع تنقيحه بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي ووزير  2010أفريل  10املؤرّخ يف 
 . 2013مارس  25الصّحة العمومّية املؤرّخ يف 
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اعترب اجمللس أّن مشروع القرار موضوع االستشارة ال  ،فيما عدا بعض املالحظات الشكلّيةو       
ام قائمة املهن شبه الطبّية اليت ميكن يثري مالحظات تتعّلق حبريّة املنافسة باعتبار أنّه يقتصر على إمت

أن متارس ممارسة حرّة بإضافة مطّة ثانية عشر تتعّلق بأخصائي مبحث القدم وتدرمي القدم دون أن 
 يتعارض ذلك مع قواعد املنافسة يف القطاع. 

 2013 ديسمبر 26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132481عدد  الّرأي-5
ا استشاريا تضّمن طلب رأي اجمللس والصناعات التقليدية ملفّ أحال وزير التجارة 

مشروع قرار يتعّلق بضبط أصناف أنشطة إدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا  حول
 صال واإلمكانيات البشرية واملادية واملالية الواجب توفرها.املعلومات واالتّ 

من  7األوىل من الفصل  وقد اندرجت االستشارة يف إطار تطبيق مقتضيات الفقرة
مشروع األمر املتعّلق مبمارسة أنشطة الّدراسات وإجناز الّشبكات يف جمال تكنولوجيات 

 املشار إليهااملعلومات واإلّتصال واليت تنّص على أنّه:" ختضع ممارسة كل نشاط من األنشطة 
 صال".ات واالتّ ف بتكنولوجيا املعلوممن هذا األمر إىل ترخيص من الوزير املكلّ  6بالفصل 

الحظ أّن  للّنص موضوع اإلستشارةوبعد أن بسط اجمللس اإلطار التشريعي والرتتييب 
فة بتكنولوجيا لني بالوزارة املكلّ نّصت على أنّه " ميكن لألعوان املؤهّ منه  6 أحكام الفصل
ص سة املرخّ ؤسّ ت من االمكانيات البشرية واملادية واملالية للمصال القيام بالتثبّ املعلومات واالتّ 

صاالت  وهو ما حيّتم حتديد املرجع القانوين للتشريع املتعّلق باالتّ هلا يف كّل وقت وكّل وسيلة"، 
ة خاّصة حة واملتّممصاالت املنقّ من جملة االتّ  79و78كالتنصيص مثال على أحكام الفصلني  

 2013لسنة  10وبالقانون عدد  2008جانفي  08املؤرّخ يف  2008لسنة  1بالقانون عدد 
 .2013أفريل  12املؤرخ يف 

 2013ديسمبر  26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132477الّرأي عدد _6 
تعّهد جملس املنافسة باستشارة تتعّلق بطلب إبداء الرّأي حول مشروع قرار من وزيري 

ط وإجراءات تنظيم الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة والّتكوين املهين والّتشغيل يتعّلق بضبط شرو 
من  9االختبار املهين إلثبات الكفاءة املهنّية يف قطاع احلرف، وذلك طبقا ملقتضيات الفصل 

 قانون املنافسة واألسعار.
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ويهدف مشروع القرار باألساس إىل العمل على جتسيم األهداف الّتنمويّة اجلهويّة 
املوارد البشريّة ملزيد دفع االستثمار واحملّلية خبصوص توفري اليد العاملة املؤّهلة والّنهوض ب

 ما يف قطاع الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة.وإحداث مواطن الّشغل السيّ 
وبعد الّتأكيد على املكانة املتمّيزة اّليت حيتّلها قطاع احلرف بفرعيه الّصناعات الّتقليديّة 

املؤّسسات العاملة يف القطاع بقدرهتا واحلرف الّصغر  يف تركيبة نسيج االقتصاد الوطين ومتّيز 
 على الّتأقلم مع املتغرّيات االقتصاديّة، قّدم اجمللس مالحظتني عاّمتني خبصوص مشروع القرار.
وتتعّلق املالحظة األوىل بضرورة استكمال قائمة االّطالعات بالّتنصيص على مجلة من 

االستشارة الوجوبّية جمللس املنافسة الّنصوص القانونّية واألخذ بعني االعتبار إجراءات وصيغ 
 حول مشاريع الّنصوص الرّتتيبّية.

يف املرتّشح الجتياز االختبار  املشرتطةلسّن الّدنيا هتّم اأّما املالحظة الثّانية، فهي 
سنة على  20ستوجب أن يكون بالغا مّت تضمني مشروع القرار مقتضيات تاملهين، حيث 

لس يف هذا اإلطار االستغناء عن حتديد السّن تالؤما مع ما األقّل عند الرتّشح، واقرتح اجمل
نّص على أن ترتاوح سّن  هي للّتكوين املهين االذيمن القانون الّتوجي 26جاء بالفصل 

 سنة. 20و15الرّتسيم بالّتدريب املهين ما بني 
 2013ديسمبر26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132484الّرأي عدد  -6

مشروع قرار يتعّلق بتنقيح وإمتام قرار وزير الفالحة واملوارد املائّية املؤرّخ  حولأبد  اجمللس رأيه      
نتاج وحتويل وتكييف قبة الصحّية البيطريّة ملؤّسسات إواملتعّلق بضبط طرق املرا 2006ماي  26يف 

 املنتجات احليوانّية وإسناد املصادقة عليها.
شروط احلصول  تنظيم تاليف الفراغ القانوين احلاصل على مستو  يهدف هذا املشروع إىلو      

 على املصادقة الصحّية واجلهة املختّصة بذلك.
ّن مشروع القرار موضوع االستشارة فإّن اجمللس رأ  أ ،وفيما عدا بعض املالحظات الشكلّية       

ة الاّلزمة للمراقبة الصحّية يندرج ضمن توفري الشروط الفنّية واإلجرائيّ  هباعتبار  ال يثري مالحظات
وهو ما ال  ،البيطريّة وطرق منح املصادقة الصحّية واألطراف اليت ميكنها احلصول على هذه املصادقة

بل  ،يشّكل حّدا حلريّة املنافسة وال يتناىف مع املبادئ املنصوص عليها يف قانون املنافسة واألسعار
ة للمؤّسسات الّناشطة يف قطاع املواد املعدنّية من فإّن منح املصادقة الصحيّ من ذلك  على العكس 
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أصل حيواين واملستحضرات املعدنّية قد يذّلل العديد من الصعوبات اليت تتعّرض هلا هذه الشركات 
 أثناء نشاطها.

 

ديسمبر  26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132496الّرأي عدد  -7
2013 

من وزيري الّنقل والتجارة والصناعات التقليديّة يتعّلق  مشروع قرار حولأبد  اجمللس رأيه       
. باملصادقة على التعريفة القصو  لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع باملوانئ البحريّة الّتجاريّة

يهدف هذا املشروع إىل مراجعة كل من التعريفة القصو  لشحن وتفريغ البضائع وتعريفة حراسة و 
وانئ البحريّة التجاريّة وذلك نظرا الرتفاع كلفة مكّونات اخلدمات اليت احلاويات والبضائع بامل

 يسديها مقاول الشحن والتفريغ واملتعّلقة خاّصة باألجور واحملروقات واالستثمار يف معّدات جديدة. 
مشروع القرار موضوع  أنّ  ،فيما عدا بعض املالحظات العاّمة والشكلّية ،وقد اعترب اجمللس     

رة ال يثري مالحظات هتّم املنافسة لتعّلقه بتعريفات اخلدمات يف املواين اليت تندرج ضمن االستشا
من قانون املنافسة واألسعار  3املستثناة من نظام حرية األسعار حسب الفصل خلدمات األساسية ا

اضعة "قائمة املنتوجات واخلدمات اخل الوارد حتت عنوانمن اجلدول "أ"  15واملنصوص عليها باملطّة 
لسنة  1996باألمر عدد  وهو جدول ملحقلنظام املصادقة اإلداريّة واألسعار يف كّل املراحل" 

ق باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية املتعلّ  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991
األمر عدد  منها وخاّصةحقة بالنصوص الالّ  وإمتامه مثلما وقع تنقيحهاألسعار وطرق تأطريها 

 .1995جوان  28خ يف املؤرّ  1995لسنة  1142

 : المقّررات-ج

مجيعها قت تعلّ  (05) راتمخسة مشاريع مقرّ  2013وردت على جملس املنافسة سنة       
 قل العمومي غري املنتظم لألشخاص:النحديد ببقطاع النقل وبالتّ 

 2013ديسمبر 26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132468الّرأي عدد  -1
مشروع مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم  حولأبد  اجمللس رأيه       

 لألشخاص بواسطة سّيارات "التاكسي" الفردي.
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ر وزيري الّنقل والتجارة قرّ مبويهدف املّقرر مشروع اإلستشارة إىل إلغاء التعريفة الواردة       
املتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري  2008 فيفري 20 املؤرّخ يف 65والصناعات التقليدية عدد 

 .%12املنتظم لألشخاص بواسطة سّيارات "التاكسي" الفردي حنو الرتفيع فيها بنسبة 
 ،االطالعاتتعديالت على مستو  فيما عدا بعض ال ،واعترب اجمللس أّن مشروع النّص ال يثري      

املستثناة من نظام حرية خلدمات األساسية باملنافسة باعتبار أنّه يندرج ضمن اأيّة مالحظات تتعّلق 
: "تعريفات نقل 10من قانون املنافسة واألسعار واملنصوص عليها باملطّة  3األسعار حسب الفصل 

املسافرين" من اجلدول "أ" )قائمة املنتوجات واخلدمات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلداريّة لألسعار يف  
املتعلق باملواد  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996ل املراحل امللحق باألمر عدد ك

 مثلما وقع تنقيحه وإمتامهواملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطريها 
 .1995جوان  28خ يف املؤرّ  1995لسنة  1142األمر عدد  منها وخاّصةالالحقة النصوص ب

 :2013ديسمبر26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132469الّرأي عدد  -2
مشروع مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم  حولأبد  اجمللس رأيه        

 . لألشخاص بواسطة سّيارات "التاكسي" اجلماعي
رر وزيري الّنقل والتجارة والصناعات قّ مبيهدف املّقرر مشروع اإلستشارة إىل إلغاء التعريفة الواردة و       

املتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم  2008 فيفري 20 املؤرّخ يف 66التقليدية عدد 
 .%12لألشخاص بواسطة سّيارات "التاكسي" اجلماعي حنو الرتفيع فيها بنسبة 

أيّة االطالعات، تعديالت على مستو  عدا بعض ال ،واعترب اجمللس أّن مشروع النّص ال يثري     
املستثناة من نظام حرية األسعار خلدمات األساسية يندرج ضمن ا همالحظات تتعّلق باملنافسة باعتبار 

: "تعريفات نقل املسافرين" 10من قانون املنافسة واألسعار واملنصوص عليها باملطّة  3حسب الفصل 
اخلاضعة لنظام املصادقة اإلداريّة لألسعار يف كل املراحل من اجلدول "أ" )قائمة املنتوجات واخلدمات 

ق باملواد واملنتوجات املتعلّ  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996امللحق باألمر عدد 
مثلما وقع تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالحقة  واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطريها

 .1995جوان  28املؤرخ يف  1995لسنة  1142األمر عدد وخاصة منها 
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 :2013ديسمبر26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132470الّرأي عدد  -3
شروع مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم حول مأبد  اجمللس رأيه       

 .لألشخاص بواسطة سّيارات "التاكسي" السياحي
رر وزيري الّنقل والتجارة والصناعات قّ مبيهدف املّقرر مشروع اإلستشارة إىل إلغاء التعريفة الواردة و       

املتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم  2008 فيفري 20 املؤرّخ يف 67التقليدية عدد 
 .%12ياحي حنو الرتفيع فيها بنسبة لألشخاص بواسطة سّيارات "التاكسي" السّ 

أيّة  ،االطالعاتتعديالت على مستو  عدا بعض ال ،واعترب اجمللس أّن مشروع النّص ال يثري      
املستثناة من نظام حرية األسعار خلدمات األساسية يندرج ضمن ا همالحظات تتعّلق باملنافسة باعتبار 

: "تعريفات نقل املسافرين" 10من قانون املنافسة واألسعار واملنصوص عليها باملطّة  3حسب الفصل 
من اجلدول "أ" )قائمة املنتوجات واخلدمات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلداريّة لألسعار يف كل املراحل 

ق باملواد واملنتوجات املتعلّ  1991ديسمرب  23خ يف املؤرّ  1991لسنة  1996امللحق باألمر عدد 
الالحقة النصوص ب مثلما وقع تنقيحه وإمتامهريها واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأط

 .1995جوان  28خ يف املؤرّ  1995لسنة  1142األمر عدد  منها وخاّصة
 2013ديسمبر26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132471الّرأي عدد  -4
 شروع مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظمحول مأبد  اجمللس رأيه        

 . لألشخاص بواسطة سّيارات األجرة "اللواج
رر وزيري الّنقل والتجارة قّ مبيهدف املّقرر مشروع اإلستشارة إىل إلغاء التعريفة الواردة و        

املتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري  2008 فيفري 20 املؤرّخ يف 68والصناعات التقليدية عدد 
 .%12األجرة "اللواج" حنو الرتفيع فيها بنسبة  املنتظم لألشخاص بواسطة سّيارات

أيّة  ،االطالعاتتعديالت على مستو  عدا بعض ال ،واعترب اجمللس أّن مشروع النّص ال يثري       
املستثناة من نظام حرية األسعار خلدمات األساسية يندرج ضمن ا همالحظات تتعّلق باملنافسة باعتبار 

: "تعريفات نقل املسافرين" 10من قانون املنافسة واألسعار واملنصوص عليها باملطّة  3حسب الفصل 
من اجلدول "أ" )قائمة املنتوجات واخلدمات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلداريّة لألسعار يف كل املراحل 

جات ق باملواد واملنتو املتعلّ  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996امللحق باألمر عدد 
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بالنصوص الالحقة مثلما وقع تنقيحه وإمتامه واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطريها 
 .1995جوان  28خ يف املؤرّ  1995لسنة  1142األمر عدد  مها وخاّصة

 2013ديسمبر26الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132472الّرأي عدد  -5
مقّرر يتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري املنتظم  شروعمم حولرأيه أبد  اجمللس        

 لألشخاص بواسطة سّيارات الّنقل الرّيفي.
ر وزيري الّنقل والتجارة قرّ مبيهدف املّقرر مشروع اإلستشارة إىل إلغاء التعريفة الواردة و        

املتعّلق بضبط تعريفات النقل العمومي غري  2008 فيفري 20 املؤرّخ يف 69والصناعات التقليدية عدد 
 .%12املنتظم لألشخاص بواسطة سّيارات الّنقل الرّيفي حنو الرتفيع فيها بنسبة 

أيّة  ،االطالعاتتعديالت على مستو  عدا بعض ال ،واعترب اجمللس أّن مشروع النّص ال يثري      
املستثناة من نظام حرية األسعار خلدمات األساسية يندرج ضمن ا همالحظات تتعّلق باملنافسة باعتبار 

: "تعريفات نقل املسافرين" 10من قانون املنافسة واألسعار واملنصوص عليها باملطّة  3حسب الفصل 
من اجلدول "أ" )قائمة املنتوجات واخلدمات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلداريّة لألسعار يف كل املراحل 

ق باملواد واملنتوجات املتعلّ  1991ديسمرب  23خ يف املؤرّ  1991سنة ل 1996امللحق باألمر عدد 
 الالحقة النصوصب مثلما وقع تنقيحه وإمتامهواخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطريها 

 .1995جوان  28املؤرخ يف  1995لسنة  1142األمر عدد منها وخاّصة 
 :المناشيـر-د

بإنابة احملامني من  خاص شروع منشورعرض ملف وحيد تعّلق مب 2013مّت خالل سنة    
 :سات واهلياكل العموميةطرف املؤسّ 

 2013 أفريل 18بتاريخ الصادر عن مجلس المنافسة  132463الرأي عدد 
ق بضبط اإلجراءات الواجب تعّهد اجمللس يف هذا الرأي بالنظر يف مشروع منشور يتعلّ       
ات اليت مل وهي من العمليّ سات واهلياكل العمومية، احملامني من طرف املؤسّ باعها إلنابة إتّ 

 إعة يف شأّنا يف السابق مستجيبة ملقتضيات املنافسة النزيهة وال ملبدتكن اإلجراءات املتبّ 
 .املساواة وتكافؤ الفرص بني خمتلف املتعاملني يف قطاع احملاماة

 ومد  انعكاسها على مستو  املنافسة يف املقرتحة وقبل التدقيق يف طبيعة اإلجراءات      
وق وهي احملامون اجمللس األطراف املتعاملة يف تلك السّ  استعرض ،سوق إنابة احملامني
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الدولة واجلماعات احمللية على  سات واهلياكل العمومية اليت تشتمل إىل جانبواملؤسّ 
سات العمومية املنصوص عليها سّ سات العمومية ذات الصبغة اإلدارية واملنشآت واملؤ املؤسّ 

 ق باملسامهات واملنشآتاملتعلّ  1989املؤرخ يف غرة فيفري  1989لسنة  9بالقانون عدد 
 املؤسسات العمومية.و 

عليه الفقه والقضاء  مبا استقرّ  رااخلدمات القانونية مذكّ اجمللس حتديد جمال  كما توىلّ        
منها ضمن جمال االستشارة القانونية  واندراج جزء القانونيةطبيعتها لاملقارن من إقرار والقانون 

 . قة بتمثيل املتقاضني أمام القضاءفيما يشمل اجلزء اآلخر اخلدمات املتعلّ 
ة بذاهتا أّن اخلدمات املذكورة تشّكل سوقا مستقلّ اجمللس  وعلى هذا األساس اعترب      
لس الدولة الفرنسي ضمن جم وهو ذات املوقف الذي تبنّاه ،اخلدمات القانونية سوق تشمل
سوق اخلدمات »والذي انتهى مبوجبه إىل اإلقرار بتطابق مفهوم  1999 أفريل 9يف  خاملؤرّ  قراره

جوان  18 يف ملؤرخةا CE/92/50 مع التشريع األورويب وخاصة الالئحة عدد «القانونية
باخلدمات إىل واجب اإلشهار والدعوة إىل  واليت أخضعت الصفقات العمومية اخلاصة 1992
 املنافسة.
إذ مّت  ،ةة باملناشري الوزاريّ الشكليّ  النواحي بوجوب مراعاةقت مالحظات اجمللس وتعلّ        

التأكيد على أّن هذه األخرية تندرج ضمن صنف النصوص اليت تقتصر على تفسري القواعد 
ي مبا حيول دون إصدارها يف شكل أوامر ترتيبية  التشريعية والرتتيبية اخلاصة بالعمل اإلدار 

كاليت تدخل ضمن السلطة الرتتيبية لرئيس احلكومة مثلما هو منصوص عليه بأحكام الفصل 
ق بالتنظيم املتعلّ  2011ديسمرب  16خ يف املؤرّ  2011لسنة  6من القانون التأسيسي عدد  6

 لط العمومية. املؤقت للسّ 
املنشور املعروض ضمن استشارة احلال احتو  على قواعد إجرائية  ومبا أّن مشروع     

سات واهلياكل العمومية، فإّن ذلك ق بعمليات إنابة احملامني من طرف املؤسّ جديدة تتعلّ 
 ا جيعله عرضة للطعن لد  القضاء اإلداري.يطرح إشكاال من الناحية القانونية ممّ 

املالحظات حول اإلجراءات اليت احتو   ومن ناحية املضمون أبد  اجمللس مجلة من     
باعها يف إنابة احملامني سات واهلياكل العمومية إتّ عليها مشروع املنشور واليت يتعنّي على املؤسّ 

 لتمثيلها أمام القضاء أو لتقدمي االستشارات القانونية اليت هي يف حاجة إليها. 
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سات واهلياكل نيابة املؤسّ من  فبخصوص اإلجراء الرامي إىل إقصاء فئة من احملامني      
ية التعاقد ممّا جيعله قاعدة حرّ  عنيشّكل خروجا لس أّن اإلجراء املذكور اجملأقّر العمومية، 

 ة االلتزامات والعقود املتعلقة بنظام الوكالة.القانونية املنصوص عليها مبجلّ  لألحكام خمالفا
ا اعتماد هذا اإلجراء مل يأخذ بعني االعتبار موجه الرامي إىل أّن التّ اجمللس كما الحظ       

ق بتنظيم مهنة املتعلّ  2011 أوت 20 املؤرخ يف 2011 لسنة 79ورد بأحكام املرسوم عدد 
 قة بشروط ممارسة املهنة ووضعية احملامني وحقوقهم وواجباهتم.احملاماة وخاصة منها تلك املتعلّ 

والشروط اليت تضمن  للقواعد إنابة احملامني اتوبالنسبة لقإجراء القاضي بإخضاع عمليّ       
حتّقق املساواة بينهم وتدعم الشفافية على مستو  العالقات و  التنافس النزيه بني كافة احملامني

جه يكّرس سات واهلياكل العمومية معهم، فقد استنتج اجمللس أّن هذا التوّ اليت تربط املؤسّ 
لكن تبنّي له يف  ،ق بتنظيم الصفقات العموميةتعلّ األمر امل نفس القواعد والشروط اليت أوجبها

 اخلدمات القانونية لقواعد مبد  خضوع قاملقابل أّن ذلك يطرح إشكالية قانونية تتعلّ 
وهل  ،ة والدعوة إىل املنافسة املطلوب احرتامها بالنسبة للطلبات العمومية من عدمهالشفافيّ 

بإدراج اخلدمات املذكورة ضمن الطلبات العمومية  أو مبوجب نص ترتييب خاصّ  أّن ذلك يتمّ 
 إبرام صفقات عمومية بشأّنا طبقا ملقتضيات األمر سالف البيان. اليت يتمّ 
خلص  ،عليه الفقه وفقه القضاء والقانون املقارن يف هذا الشأن وبالرجوع إىل ما استقرّ      

خاضعا لقإجراءات املستوجبة يف يف مجيع احلاالت  إبرام عقود الوكالة يظلّ اجمللس إىل أّن 
الدعوة إىل املنافسة والتقّيد بقواعد تلك املتعّلقة بة منها ة الصفقات العمومية وخاصّ مادّ 

 املساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص. إة ومببدالشفافيّ 
اه املنشور باجتّ  مشروع إعادة النظر يف نصّ وعلى ضوء هذه املالحظات أوصى اجمللس ب     

ق تغيري شكله من منشور وزاري إىل أمر ذي صبغة ترتيبية وبضبط مقتضيات جديدة تتعلّ 
سات واهلياكل العمومية يف مجيع باعها من طرف املؤسّ بتوضيح مجيع اإلجراءات املطلوب إتّ 

 مراحل عمليات إنابة احملامني.
 كراسات الشروط:-هـ
خالفا للسنوات ( وذلك 03)بثالث كراسات شروط  2013تعّهد اجمللس خالل سنة     
 اسات الشروط على اجمللس:ية اليت شهدت ورود عدد هام من كرّ ضاملنق
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 2013أفريل  4الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132465الرأي عدد  -1
من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ  عليه تعّهد اجمللس يف هذا الرأي مبلّف ورد

باملصادقة ق يتعلّ  قرار وزير الصحةمشروع  حول هرأي طلب تضّمن 2013مارس  7 بتاريخ
سات الصحّية اخلاّصة املصادق عليه بالقرار ق باملؤسّ على تنقيح وإمتام كرّاس الّشروط املتعلّ 

 . واألسعار املنافسة قانون من( جديد) 9 الفصل ألحكام طبقا ،2001ماي  28خ يف املؤرّ 
قة واملتعلّ  كراس الشروطاالستشارة يف إطار مراجعة بعض أحكام   نصندرج يو 

سات الصحّية اخلاّصة وذلك بإضافة فصل ثالث )مكّرر( إليه وكذلك مراجعة استغالل املؤسّ ب
 27قة بنشاط صنف املستشفيات اخلاصة وذلك بتعويض أحكام الفصل األحكام املتعلّ 

 )جديد(. 27بفصل  القدمي
ذات  قام اجمللس بتحديد املفاهيم املعين، م للقطاعالقانوين املنظّ وبعد تقدميه لقإطار 

سات وتعداد خمتلف حيث قام بتعريف هذه املؤسّ  الصحية اخلاصة، اتساملؤسّ بالعالقة 
جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  63من القانون عدد  3عمال بأحكام الفصل أصنافها. ف

ية العمومية واخلاصة تقوم سات الصحّ فإّن اهلياكل واملؤسّ  ،ق بالتنظيم الصحياملتعلّ  1991
بالتشخيص وبإعادة التأهيل قة املتعلّ تلك ئة وكذلك ة واملهدّ بتقدمي اخلدمات الوقائية والعالجيّ 

 الوظيفي سواء مع اإلقامة أو بدوّنا باملقابل أو جمانا. 
 سات إىل:املؤسّ  تلكف تصنّ  سال الذكر 63عدد  من القانون 40ومبقتضى الفصل 

 مستشفيات خاصة. .5
 دة االختصاصات.ات متعدّ مصحّ  .6
 د.ات ذات االختصاص املوحّ مصحّ  .7
 ية ال هتدف للربح.سات صحّ مؤسّ  .8

أفريل  4خ يف املؤرّ  1998لسنة  793من األمر عدد  2هذا عالوة على أّن الفصل 
سات الصحية جديدا من املؤسّ  اأحدث صنف دسسات الصحية اخلاصة قق باملؤّ املتعلّ  1998
 صة.املراكز املتخصّ  يتمّثل يفاخلاصة 

أبرز اجمللس املكانة املتنامية للقطاع الصحي اخلاص  ،ويف إطار دراسته للّسوق املرجعّية
وتطّرق ملختلف اإلختصاصات اليت متارس داخل هذه  ،ي بتونسيف املشهد الصحّ 
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سات وانتصاب ة هذه املؤسّ سات. ومن الناحية اجلغرافية خلص اجمللس إىل مد  مركزيّ املؤسّ 
مقابل سات أغلبها بالعاصمة. كما تناول اجمللس دراسة مد  أمهّية الطلب على هذه املؤسّ 

 يف مسائل عقارية.باألساس ص اإلشكالّيات اليت يواجهها القطاع واليت تتلخّ 

، أّكد اجمللس على ضرورة إعادة صياغة بعض العبارات ويف باب املالحظات العاّمة     
. كما الحظ ضرورة حتيني بعض الّنصوص هااملعتمدة بكّل دّقة تفاديا لكل لبس يف تأويل

 مشروع القرار. القانونية املضّمنة بإّطالعات
فقد إقرتح اجمللس تغيري صياغة بعض املقتضيات يف  ،أّما يف باب املالحظات اخلاّصة

للّنصوص القانونية، حيث الحظ  مع ضرورة مراعاة اهلرم القانوين اجتاه مزيد التوضيح والّدقة
 )مكّرر( من كرّاس الّشروط مع نصوص أعلى درجة 3 الفصلصوص تناقض أحكام هبذا اخل
ق توازي الّشكليات ال جيوز تغيري النظام القانوين املتعلّ  إوخلص إىل أنّه عمال مببد منها

 ل نصّ سات الصحية اخلاصة مبقتضى نّص ترتييب بل يفرتض ذلك تدخّ باستغالل املؤسّ 
 .ذلك تشريعي إلقرار

، اليت تضّمنت كراس الشروط)جديد( من   27 الفصل أحكام كما الحظ خبصوص
صني مباشرة إثر انقطاعهم عن ممارسة مهامهم باهلياكل الصحّية منع انتداب أطباء متخصّ 

العمومّية قبل إنقضاء أجل سنتني على األقل من تاريخ ذلك اإلنقطاع، تعارضها مع عديد 
ية حرّ  إية الصناعة والتجارة ومبدحرّ  إتسوس إقتصاد الّسوق كمبدكفلها القانون و دئ اليت  املبا

من حريات كحرية اإلستثمار واالنتصاب وحرية الّنفاذ  ااملساواة وما يتفرّع عنه إاملنافسة ومبد
 إىل األنشطة اإلقتصادية وحرية اإلنتداب وتكوين عقود شغل.

املساواة بني  إميّس مببد )جديد( 27 املنع موضوع الفصلأّن إجراء اجمللس حيث اعترب 
كما أنّه ميّس   ،املتعاملني يف الّسوق والذي "حيّجر إفراد أحدهم أو بعضهم بامتيازات خاّصة"

سة يف تكوين عقود شغل وانتداب ما تراه حرية اإلنتصاب الذي يعطي احلق للمؤسّ  إمببد
صني من الّنفاذ إىل سوق األطباء املتخصّ يستهدف منع  وت، وهوإطاراصاحلا من أعوان 
ميّس من حريّة االنتصاب ومن  مباسات الصحية اخلاصة حد  املؤسّ إممارسة نشاط طيب ب

 حريّة الصناعة والتجارة. 
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يف األخري إىل أّن جّل هذه املبادئ ترتقي إىل مرتبة املبادئ العاّمة اجمللس وخلص 
 بنّص تشريعي، وبناء على ذلك اقرتح إعادة صياغة يقع تقييدها إالّ  أالللقانون واليت تفرتض 

 هذه املبادئ.    مع هذه األحكام على حنو ال يتعارض 
ديسمبر  26صادر عن مجلس المنافسة بتاريخ ال 132482الّرأي عدد -2

2013 
طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية من اجمللس إبداء الرأي يف مشروع قرار       
اس شروط ممارسة نشاط الدراسات يف جمال تكنولوجيا املعلومات باملصادقة على كرّ يتعلق 
 صال.واالتّ 
من مشروع األمر املتعّلق  4الفصل  أحكاميف إطار تطبيق  مشروع القرارواندرج       

مبمارسة أنشطة الّدراسات وإدماج وإجناز الّشبكات يف جمال تكنولوجيات املعلومات 
واإلّتصال واليت تنّص على أنّه:" ختضع ممارسة نشاط الّدراسات يف جمال تكنولوجيات 

امة روط يضبط الّشروط اإلدارية والفنّية العت واإلّتصال إىل مقتضيات كرّاس شاملعلوما
 رها ملمارسة الّنشاط".وااللتزامات الواجب توفّ 

قد سبق له أن أبد   أمامه أنّهبالتمّعن يف النّص املعروض بعد لمجلس ل تبنّي وقد       
وبناء عليه فقد  لذا ،2010فيفري  11الّصادر بتاريخ  92288رأيه فيه مبقتضى الرأي عدد 

 أضحت االستشارة غري ذات موضوع.
ديسمبر  26صادر عن مجلس المنافسة بتاريخ ال 132486الّرأي عدد  -3

2013 
تعّهد اجمللس يف هذا الرأي بالنظر يف التعديالت املزمع إجراؤها على أحكام الفصول 

كن اجلامعي اخلاص واملصادق ق بالسّ اس الشروط املتعلّ من كرّ  22و21و20و9و 8و 6و5و4
كما مّت تنقيحه   2003أكتوبر  17خ يف عليه بقرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي املؤرّ 

 .2008جويلية  14خ يف بالقرار املؤرّ 
انطلق اجمللس ليعّرف بصنف املبيتات املعروضة عليه التعديالت وقبل اخلوض يف حمتو  
مجلة العقارات املنجزة أو املسّوغة من طرف املستثمرين اخلواص  اجلامعية اخلاصة باعتبارها

  واملعّدة إليواء الطلبة.
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اخلدمات اجلامعية للشمال والوسط واجلنوب  سات إلشراف دواوينوختضع هذه املؤسّ 
ة بالنسبة للمبيتات اليت ال ويتّم تصنيفها حسب التسعرية املطّبقة لقإقامة هبا واليت تكون حرّ 

ع بالتشجيعات واحلوافز املالية املمنوحة لفائدة املستثمرين يف السكن اجلامعي واملنصوص تتمتّ 
ل( أو خاضعة لنظام ثالثا من جملة تشجيع االستثمارات )الصنف األوّ  52فصل عليها بال

 25%قة على األسعار بالنسبة للمبيتات اليت انتفعت مبنحة استثمار أقصاها املصادقة املسبّ 

من كلفة املشروع )الصنف الثاين( أو اقتنت أرضا بالدينار الرمزي خالل الفرتة املرتاوحة من 
لت على منحة استثمار )الصنف الثالث( أو حتصّ  2011ديسمرب  31و 2003 ي غرة جانف

وأرض بالدينار الرمزي )الصنف الرابع(. ويف كل احلاالت ال ميكن أن يتجاوز مبلغ الكراء 
 اس الشروط.من كرّ  20املستويات القصو  املنصوص عليها بالفصل 

من  املعروضةوع االستشارة وقد أبد  اجمللس بعض املالحظات حول مشروع القرار موض
العات القانونية املدرجة ضمن هذا املشروع واليت وردت قت بقائمة اإلطّ ة تعلّ الناحية الشكليّ 

 والرتتيبية. صوص القانونيةمنقوصة من رأي جملس املنافسة ومن بعض النّ 
والرتتيبية كما نّبه اجمللس إىل ضرورة التقّيد بالرتتيب الزمين لصدور النصوص القانونية       

 2فة بتنفيذ القرار ضمن الفصل املنصوص عليها ضمن القائمة املذكورة وحتديد اجلهات املكلّ 
 22ق بتدارك النقائص أو اخلروقات املنصوص عليها بالفصل منه وكذلك حتديد األجل املتعلّ 

 )جديد( من كراس الشروط وباإلعالم بقرار سحب الرخصة الذي حّدد بشهر واحد.
من كراس الشروط ميّيز بني  20الفصل أشار اجمللس إىل أّن  ،املضمون ومن ناحية

ة يتّم حتديدها من طرف إحداها حرّ  ،تسعريتني إلقامة الطلبة باملبيتات اجلامعية اخلاصة
فيما ختضع الثانية للمصادقة اإلدارية من طرف  ،يةحرّ  ي املبيتات اجلامعية املعنية بكلّ مستغلّ 

مصاحل وزارة التجارة والصناعات التقليدية بعد أخذ رأي وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 والتكنولوجيا ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية.

ق املتعلّ  1991 ديسمرب 23 املؤرخ يف 1991 لسنة 1996 إىل األمر عدده بالرجوع غري أنّ 
تنقيحه  باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطريها مثلما متّ 

قة أّن اخلدمة املتعلّ برز للمجلس  ،1995جوان 28املؤرخ يف 1995 لسنة 1142 باألمر عدد
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اخلاضعة بإقامة الطلبة باملبيتات اجلامعية اخلاصة مل ترد ضمن قائمة املنتوجات واخلدمات 
 للمصادقة اإلدارية لألسعار يف كل املراحل املدرجة باجلدول "أ" امللحق هبذا األمر.

استخلص اجمللس أّن هذه اخلدمة ليست مستثناة من نظام حرية  ،ويف حكم ذلك 
املنافسة وقاعدة العرض  إخاضعا ملبد قة هبا يظلّ فضال عن أّن حتديد التعريفات املتعلّ  ،األسعار

وهو  ،ميكن أن تكون يف ظل غياب سند قانوين موضوع مصادقة إدارية مسبقة والطلب وال
ق كراس الشروط املتعلّ املزمع تنقيحه من   20 األمر الذي يتعنّي معه مبدئيا حذف الفصل

 .بالسكن اجلامعي اخلاص
ه من املمكن إقرار الحظ اجمللس أنّ ، وبصرف النظر عن النتيجة اليت مّت استنتاجها لكن
اس الشروط الرامي إىل تثبيت نظام املصادقة اإلدارية على األسعار املكّرس مبقتضى كرّ  التمّشي

خاصة وأّن هذا األمر اقتضته من ناحية ضرورة األخذ بعني االعتبار احلوافز املالية املمنوحة 
اعتمادها لتحديد  لفائدة أصحاب املبيتات اجلامعية اخلاصة ضمن عناصر الكلفة اليت يتمّ 

ومن ناحية أخر  االستجابة لطلبات أهل  ،ساتة املطبقة على اإلقامة هبذه املؤسّ التعريف
يف مرحلة  على أّن ذلك يستوجب ،القطاع بغاية تذليل املصاعب االقتصادية اليت يواجهوّنا

اه إدراج اخلدمة باجتّ 1991 ديسمرب 23املؤرخ يف 1991لسنة 1996أوىل تنقيح األمر عدد 
ع بالتشجيعات واحلوافز املالية الطلبة باملبيتات اجلامعية اخلاصة اليت تتمتّ قة بإقامة املتعلّ 

ثالثا من جملة  52  املمنوحة لفائدة املستثمرين يف السكن اجلامعي واملنصوص عليها بالفصل
تشجيع االستثمارات ضمن قائمة املنتوجات واخلدمات اخلاضعة للمصادقة اإلدارية لألسعار 

ويف مرحلة ثانية إصدار قرار وزاري  ،رجة باجلدول "أ" امللحق هبذا األمريف كل املراحل املد
ق بتحديد سقف تعريفات اإلقامة باملبيتات املذكورة اعتمادا على كلفة تأخذ بعني يتعلّ 

 االعتبار االمتيازات املمنوحة ونسبتها.
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 الّتركيز اإلقتصادي
نفس  فيهوقد اعتمد  ،كيز االقتصاديللرّت  وحيد عرض على جملس املنافسة مشروع

ن احلاالت كيز ضمالّتمشي الذي دأب عليه من حيث التثّبت من انصهار عملّية الرّت 
 :من القانون املتعّلق باملنافسة واألسعار ومن خضوعها إىل رقابته 7املنصوص عليها بالفصل 

 2013ديسمبر26الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132491الرأي عدد  
 6تعّهد اجمللس يف هذا الرأي مبلّف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 

شركة حول مشروع عملية تركيز اقتصادي بني كل من ه طلب رأيتضّمن  2013سبتمرب 
"RecordatiS.A. Chemicaland Pharmceutical Company "(Recordati SA)  شركة و
"Opalia Pharma "مكّرر من قانون املنافسة  9وفقا ملقتضيات الفصل وذلك  التونسّية

 .واألسعار
" بالتفويت يف عدد هام من أسهمها Opalia Pharmaل العملّية يف قيام شركة "وتتمثّ 

" انعقد Contrat de cession" وفقا لعقد تفويت"Recordati SAلفائدة شركة "( 612.000)
 بني الطرفني.

" اليت ترّوج منتجاهتا Recordatiمتكني جمموعة "املذكورة إىل وهتدف عملّية الرتكيز      
الّدخول إىل الّسوق األفريقية والعربّية من ة إىل عديد البلدان من خمتلف أحناء العامل الصيدالنيّ 

 عرب الّسوق التونسّية. 
كيز أفاد اجمللس بأّن الّسوق املرجعّية املعنّية بعملّية الرّت ، ويف إطار دراسته للسوق

 املعروضة على أنظاره تتعّلق بسوق صنع وتطوير وترويج األدوية ذات اإلستعمال البشري، 
تعّد  املعروضة عليهويف إطار حتديده لطبيعة عملّية الرتكيز الرّاهنة الحظ اجمللس أّن العملّية 

هي أنشطة  هبذه العملّيةأنواع اإلندماج األفقي باعتبار أّن أنشطة الّشركات املعنّية من  انوع
 .تنافسّية

ختضع ملقتضيات قانون  ة الرتكيز موضوع اإلستشارةعمليّ ت من أّن التثبّ   اجمللسوتوىّل 
من ممارسة  Recordatiن جمموعة املنافسة واألسعار من حيث أّّنا تؤول إىل نقل امللكية ومتكّ 
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وذلك طبقا ألحكام الفقرة األوىل من  Opalia Pharmaرقابة مباشرة وغري مباشرة على شركة 
 من القانون املذكور. 7الفصل 

إمجايل رقم ي حيث ختطّ  من قابة الوزير املكّلف بالّتجارةأّّنا ختضع لر  كما تأّكد
خ املؤرّ  2005لسنة  3238ضبطه األمر عدد للمبلغ الذي  تنيشركمن قبل الاملعامالت املنجز 

اخلوض يف  ّث توىلّ  ،(د20.000.000مليون دينار ) واملقّدر بعشرين 2005ديسمرب  12يف 
ومد   ومد  مسامهة هذا املشروع يف التقّدم التقين واإلقتصادي إلقتناءاعملّية تقييم آثار 

 ضمانه للتعويض الكايف على ما سينجّر عنه من إخالل باملنافسة.
وتبنّي قام اجمللس بتحديد الّسوق املرجعية موضوع التنافس بني الشركتني ويف هذا اإلطار      
ما تنشطان بنفس الّسوق املعنّية بصنع وترويج املواد واملستحضرات الصيدالنية وذلك أّنّ  له

 3ATC" (Therapeutic"حسب التصنيف العالجي املعمول به دوليا واملعروف باسم 

Chemical Anatomic). 
بالّسوق املرجعية من خالل تصنيع  تنشط"Opalia Pharmaشركة "وتبنّي بذلك أّن 

-A-B-C-D-G-H-Jقسم عالجي: ) 12 ـلوتطوير وترويج األدوية البشريّة يف املستو  الثالث 

M-N-P-R-S) ،" يف حني تنشط شركةRecordati SA"  يف الّسوق املرجعية من خالل تصنيع
-A-C-G-H-N( أقسام عالجية: )6ة )وتطوير وترويج األدوية البشريّة يف نفس املستو  لستّ 

R-S). 
ض يف مرحلة أوىل لكافة األقسام العالجية موضوع التنافس بني الشركات ومّت التعرّ 

" Opalia Pharma"ة الرتكيز الرّاهنة أي شركة الناشطة بالّسوق التونسّية وكذلك املعنية بعمليّ 
شركة وملزيد التدقيق مّت إضافة  ،"Bouchara Recordati"" عن طريق شركة Recordatiوشركة "

"Adwya ة يف إطار ترخيص إستغالل املمنوح هلا من قبل  ترويج منتجات صيدالنيّ " اليت تتوىّل
  ."Bouchara Recordati"شركة 

 ستاعالجي تنشط يف إطاره مؤسّ  اقسم 57أنّه من مجلة وتبنّي على أثر ذلك 
"Recordati"و "Opaliaنتجات الصيدلة مها حمّل تنافس "، فإّن قسمني عالجيني فقط مل

 ( بتونس ومها:3ATCمستو  الّسوق املرجعية ) بينهما على
 " G01A : Trichomonacides " 
 "N02B : Analges. Non narcot Antipyr " 
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" يف مستو  قسم عالجي Adwya" و"Opaliaيبقى التنافس بني شركيت " غري أنّه
" وهو: Bouchara Recordatiوحيد موضوع ترخيص يف إستغالل العالمة ممنوح من شركة "

"R05D: Antitussifs". 
قام اجمللس بتحليل وضعّية املنافسة يف مستو  األسواق املتعّلقة  ،يف مرحلة ثانيةو 

ر بذلك على وضعّية ال تؤثّ أّّنا له  وتبنّي  ،ة حمّل التنافس بني الشركتنيباألقسام العالجيّ 
 املنافسة هبا باعتبار أّّنا ال تؤول إىل تغيري هيكلتها.

دي الحظ اجمللس أّن هلذه وخبصوص مد  مسامهة املشروع يف التقدم التقين أو اإلقتصا
 العملّية مجلة من املزايا أمّهها:

 ن شركة "، ذلك أّن العملّية الرّاهنة ستمكّ منها الفنيةOpalia Pharma من اإلستفادة من "
ة ومن صيت تسميتها التجاريّة يف احلقل الصيديل " العامليّ Recordati"جتربة وخربات جمموعة 

. كما ستمّكنها من تعزيز مكانتها باألسواق املرجعّية بتونس من خالل ترويج منتجات والطيّب 
" تقوم برتويج Recordati"جمموعة مبتكرة خاصة وأنّه اّتضح من التحاليل الّسابقة أّن 

منتجات داخل الّسوق التونسّية ليست حمّل طلب كبري أو ليست حمّل نشاط مؤسسات 
 ".Argino Bو"" Abufeneأخر  على غرار "

 التشغيليةومن الناحية االجتماعية، ستمّكن العملّية الرّاهنة من احملافظة على نسب _ 
 والوظائف احلالية بالشركة عالوة على خلق مواطن شغل إضافية.

على ال ر على حرية املنافسة و ال تؤثّ  املاثلة كيزومن ناحية املنافسة، اّتضح أّن عملّية الرّت _ 
وازن العام للّسوق نظرا لقّلة عدد األقسام العالجّية موضوع األسواق املرجعية اليت تتنافس التّ 

 "، وكذلك لقّلة األقسام العالجّية اليت حتتلّ Recordatiو" Opalia Pharma"يف إطارها شركيت 
" مكانة هاّمة يف الّسوق )حالة Recordatiالشركة املقتنية من خالل جمموعة " هافي
"Abufene ّي بذلك إىل تغيري جذري يف هيكلة األسواق املرجعية املذكورة. "(، وهي ال تؤد     

كيز موضوع استشارة احلال ليس هلا تأثري على واعتبارا إىل أّن عملّية الرّت وبناء على ذلك 
 .  والرتخيص فيه تركيزهاقبول مشروع  اجمللس قرتحاوق الوطنية السّ 
 



2013الكتاب األول   
 

102 

 

مجلس 

 المنافسة

 الثالثالفرع 
 عن المجلس بخصوص تطبيقراء الّصادرة اآل

 من قانون المنافسة واألسعار 6الفصل 
 

تعّلقت بإبداء اليت  املطالبمن عديد العرض  2012على غرار سنة  2013عرفت سنة 
( 09) اتملفّ  تسعةيف قرار إعفاء عقود توزيع حصري بلغ عددها  جملس املنافسةرأي 

صناعة وتوزيع اخلبز بات واملقاهي إضافة إىل األكالت السريعة واملرطّ متحورت حول قطاعات 
 .الرفيع واملرطّبات

 2013 أفريل 04الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  122456عدد  الرأي-1
 من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ عليه تعّهد اجمللس يف هذا الرأي مبلّف ورد

 Gliguem Frères" الصناعّيةالشركة طلب ه حول طلب رأيتضّمن  2012 نوفمرب 26
SARL"  الرتخيص إلستغالل عالمة أجنبّية احلصول على"Eric Kayser"  يف إطار عقد

، وذلك على معىن صناعة وتوزيع اخلبز واحللويّاتيف جمال  اإلستغالل حتت التسمية األصلّية
 .من قانون املنافسة واألسعار 6الفصل 

عقد من املنع العام هذا الالنظر يف إمكانّية إعفاء  يف إطار هذه اإلستشارة درجوتن
)جديد( من قانون  5لقإتّفاقات واملمارسات املخّلة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل 

 املنافسة واألسعار.
مل يرد ضمن قائمة األنشطة اليت وبنّي اجمللس يف إطار تقدميه للقطاع، أّن هذا األخري 

سمية األصلّية واليت يرّخص فيها آليا حسب اإلستغالل حتت التّ تتّم مباشرهتا يف إطار عقود 
 . 2010جويلية  28أحكام قرار وزير التجارة والصناعات التقليديّة املؤرّخ يف 

صناعة ويف إطار دراسته للّسوق املرجعّية، قام اجمللس يف مرحلة أوىل بتقدمي قطاع 
ونس وذلك بتحديد هيكلة هذه الّسوق رها يف تومد  تطوّ  وتوزيع اخلبز الرفيع واملرطّبات

الفاعلني والناشطني هبا ّث فّرق بني خمتلف املخابز الناشطة بالّسوق وفقا للّنصوص  مربزا أهمّ 
 القانونية والرتاتيب اجلاري هبا العمل.
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صناعة وتوزيع اخلبز املدّعم  سوق ،اجمللس يف مرحلة ثانية التفريق بني سوقني وتوىلّ 
وسوق صناعة وتوزيع اخلبز الرفيع واملرطّبات، واعترب أّن هذه األخرية هي سوق مستقّلة بذاهتا 

ّث خاض بعد ذلك يف حتليل حتت الصنف "ج" من نظام املخابز، تنضوي عن األوىل 
 زيع اخلاّصة هبا.ومسالك التو  فيهاة هلذه الّسوق وحتديد أهّم الفاعلني الوضعّية التنافسيّ 

وبعد دراسته للعقد موضوع اإلسشارة وحتديد خمتلف عناصره، والنظر يف مد  
ة ملختلف الّنصوص القانونية املتعّلقة بعقود اإلستغالل حتت استجابته من الّناحية الشكليّ 
 ور.املذك عقدالنة بحليل القانوين جملموعة التضييقات املضمّ التّ التسمية األصلية، قام اجمللس ب

 يف احلاالت الّتالية: اليت استخلصها اجمللسخمتلف الّتضييقات  تومتحور 
 ،ة حبّق االستغالل احلصري للعالمةالبنود املتعّلق -
 .مبّدة العقدالبند املتعّلق  -

يف إمكانية منح إعفاء قام اجمللس بالنظر  ،وعلى إثر حتديد خمتلف هذه التضييقات
 .من قانون املنافسة واألسعار 6على معىن الفصل  املعروضفاق موضوع االستشارة لالتّ 

ثبت يف مد  اقرتان التضييقات املضّمنة الّنظر يف إمكانية منح اإلعفاء، التّ  ىستدعاو 
 .سالف الذكر 6ر الفوائد املنصوص عليها بأحكام الفصل بالعقد بتوفّ 

ة ببنود أّن اهلدف الرئيسي من التضييقات على املنافسة املضّمنوخلص اجمللس إىل 
على شهرهتا وشهرة شبكة  واحملافظةاإلستغالل  العقد هي محاية العالمة موضوع حقّ 

سمية االستغالل وخاصة على سريّة املعطيات واملعلومات املنقولة لفائدة املستغّل حتت التّ 
 األصلية، وهي تعّد بذلك ضرورية لضمان جناح املشروع ولتنفيذ العقد الرّاهن.

متّكن مستغّل العالمة من ميزة  ذه التضييقات من شأّنا أنكما خلص إىل أّن ه
تنافسّية تساهم يف الرتفيع يف نسق استثماراته وإحداث مواطن شغل جديدة وإىل توسيع 

 مستو  نشاطه.
، فإّن البنود موضوع املعروضتبعا جلملة الفوائد النامجة عن املشروع  واعترب أنّه

 10ق مبّدة العقد )إعفاء فيما عد  البند املتعلّ  ن حملّ التضييقات على املنافسة ميكن أن تكو 
األمر الذي يّتجه طويلة نسبيا املقرتحة ّدة املتعترب حيث  ،سنوات( املنصوص عليها بالعقد

ة مع قابليّ سنوات  10سنوات عوضا عن  5تجاوز تمدة التعاقد ال  جلعل هاتعديلمعه 
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 .التجديد مرّة واحدة
منح الرتخيص مع ضرورة إدخال التعديالت املذكورة  اجمللس قرتحا ما سبق،وبناء على 

 على العقد.
 2013أفريل  4بتاريخ  المنافسة مجلس عن الصادر 132457الرأي عدد  -2

من اجمللس ابداء  2013جانفي  15بتاريخ التقليديّة  والصناعاتوزير التجارة طلب 
 سمية التجارية: "عائدة" التّ باستغالل عالمة أجنبّية )منساوية( حتت الرأي فيما يتعّلق 

AIDA من القانون  6 سمية األصلّية طبقا ألحكام الفصلإطار عقد اإلستغالل حتت التّ  يف
 واملتعّلق باملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64عدد 
تقّدم املشروبات وانطلق اجمللس بتحديد السوق املرجعّية املتمثّلة يف سوق احملاّلت اليت      

تقدمي على إضافة  ،ة تتمّيزمربزا أّن هذه العالمة النمساويّ  ،وخاّصة منها القهوة واملرطّبات
 .نوعا 75بتوفري نوعّيات متعّددة من املرطّبات يناهز عددها  ،خاّصة القهوةو املشروبات 

كما بنّي اجمللس على مستو  نظري أّن عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية 
من قانون املنافسة واألسعار مىت إحتو  على بنود )جديد(  5يشّكل إتّفاقا خمالفا للفصل 

ّق اإلستغالل وحبتحديد سعر البيع التزّود احلصري من صاحب العالمة وب تتعّلق مثال بواجب
 الرتايب احلصري...  

مية األصلّية سالتضييقات املضّمنة بعقد اإلستغالل حتت التّ   تعّرض عملّيا جملموعثّ 
اإلستغالل احلصري للعالمة بكامل تراب اجلمهورية وواجب  موضوع اإلستشارة املتعّلقة حبقّ 

التزّود احلصري من صاحب العالمة فيما يتعّلق باملنتوجات أو املزّودين احملّددين من قبله فيما 
وذلك بالتنصيص على تطبيق  ،ق بالتجهيزات وبتحديد سعر البيع بصفة غري مباشرةيتعلّ 

أسعار بيع للمستهلك تتناسب مع أسعار عالمة "عايدة" والرتفيع يف األسعار بعد موافقة 
 صاحب العالمة.

والحظ اجمللس خبصوص هذه النقطة األخرية أّن من حيّدد فعال األسعار هو صاحب 
إذ أّن هذا األخري يطّلع على أسعار حماّلت "عايدة" ث  ،العالمة مستغلّ العالمة وليس 

يطّبقها بتونس، كما أنّه يف صورة عزمه الرتفيع يف األسعار فهو ملزم مبوافقة صاحب العالمة 
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حتديد وبالتايل فإّن هذا النوع من التضييقات يشّكل إخالال بقاعدة  ،ا يف ذلكوليس حرّ 
 .طبيعي لقاعدة العرض والطلبري الاألسعار حسب السّ 

إىل إمكانّية منح إعفاء لقإتّفاق موضوع اإلستشارة على  اجمللس وبعد ذلك تطّرق
من قانون املنافسة واألسعار عرب التثّبت من إمكانّية توفّر فوائد اقتصاديّة من  6معىن الفصل 

 تعود بالنفع على املستهلك.  من شأّنا أن العقد 

ّن صاحب العالمة يسعى للحفاظ على فإ بالتزّود احلصري قاملتعلّ البند  فبخصوص
جاريّة وإشعاعها من خالل توفري منتوجات ذات جودة عالية وضمان احملافظة ّسعة عالمته التّ 

 على صورة موّحدة للعالمة لضمان تناسق وجتانس شبكة املزّود. 
من شرط التزّود احلصري  العالمة من احلدّ  ميّكن مستغلّ  املذكوروالحظ أّن العقد 

بشرط احملافظة على جودة ونكهة املنتوجات  فيما يتعّلق مبجموعة من التجهيزات اليت ال ختلّ 
املقّدمة وذلك باالتّفاق مع صاحب العالمة بإمكانّية التزّود من مزّودين بتونس خبصوص 

من شرط  احلدّ  الذي يقضي بضرورة إوأّكد أّن ذلك يتماشى مع املبد ،جمموعة من املعّدات
 التزّود احلصري فيما يتعّلق باملنتوجات والتجهيزات غري املنافسة للعالمة.

وإستنتج تبعا جلملة اإلجيابّيات اليت يوّفرها شرط التزّود احلصري سواء لقطاع جتارة 
من  6التوزيع أو للمستهلك، أّن هذا البند ميكن أن يكون موضوع إعفاء على معىن الفصل 

هذا  فسة واألسعار خاّصة وأّن اآلثار احملتملة هلذا التضييق تعترب حمدودة باعتبار أنّ قانون املنا
عالمة من التزّود باملنتوجات والتجهيزات غري املنافسة ال منه بتمكني مستغلّ  الشرط مّت احلدّ 

 ودين من تونس.        مزّ لد  للعالمة 
ميّكن املرّخص له من  هواعترب  بند اإلستغالل الرتايب احلصريإىل اجمللس ّث تطّرق 

وهو ما ميّكنه من ميزة  ،سمية األصلّية بصفة فرديّة على مستو  ترايب حمّددإستغالل التّ 
 العالمة حريصا على تطوير خدماته وحتسينها. تنافسّية جتعل مستغلّ 

وسعيا لتحقيق نوع من  ،نظرا لتضّمن العقد بند التزّود احلصري من صاحب العالمةو 
ضرورة التنصيص ب ، أوصى اجمللسة بني مّدة العقد وضمان عدم اإلخالل باملنافسةاملوازن
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سنوات قابلة  10سنوات عوضا عن  5على مّدته وجعله ال يتجاوز  وواضح مستقلّ  ضمن بند
 سنوات.  10للتجديد دون أن تتجاوز يف كّل احلاالت 

صاحب العالمة واعتربه خمالفا وأخريا توّقف اجمللس عند بند حتديد األسعار من قبل        
وأشار إىل أنّه جيوز لصاحب  ،من قانون املنافسة واألسعار 5ا للفقرة األوىل من الفصل مبدئيّ 

التسمية األصلّية إقرتاح أسعار إلعادة بيع منتوجاته دون أن تأخذ هذه األسعار صبغة 
اليت حتظى هبا العالمة التجاريّة نيا هبدف احملافظة على املكانة األسعار احملّددة أو األسعار الدّ 

 يف ذهن املستهلك نظرا إىل أّن السعر يعّد من أهّم العناصر احملّددة ملستو  العالمة.

نّص بصفة غري مباشرة على أّن صاحب العالمة هو  املعروض عليهوبنّي أّن العقد ا      
سب مع أسعار حيّدد سعر البيع وذلك من خالل تطبيق أسعار بيع للمستهلك تتناالذي 

وتعرض نفس املقتضيات بصفة مباشرة إاّل أّن الرتفيع يف األسعار يتّم بعد موافقة  "عايدة"
 صاحب العالمة.

إعفاء على معىن  وخلص إىل أّن هذا النوع من التضييقات ال ميكن أن يكون حملّ 
 من قانون املنافسة واألسعار وإقرتح بالّتايل حذفه. 6الفصل 

مّثل شركة ملمنح اإلعفاء اإلستجابة لطلب توّصل اجمللس إىل  ،اإلقرتاحاتويف جانب 
Tunisie AIDA بند واضح ينص إدخال بعض التعديالت على العقد وذلك بإدراج  مع
باملنافسة  وحذف البند املخلّ سنوات يف كّل احلاالت، 10مّدة التعاقد ال تتجاوز أّن على 

الرتفيع يف األسعار يتّم بعد على أّن  الذي ينص 10النقطة الثالثة من الفصل  واملتمّثل يف
 موافقة صاحب العالمة.

 2013أفريل  18بتاريخ  المنافسة مجلس عن صادرال 132461الرأي عدد  -3
من اجمللس ابداء  2013 فيفري 14بتاريخ التقليديّة  والصناعاتوزير التجارة طلب 

سمية التجارية "جوين باستغالل عالمة أجنبّية )أمريكية( حتت التّ الرأي فيما يتعّلق 
سمية األصلّية يف إطار عقد اإلستغالل حتت التّ  "JONNY ROCKETS USAروكتس"

 1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64من القانون عدد  6 طبقا ألحكام الفصل
 واملتعّلق باملنافسة واألسعار.
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وق املرجعية املتمثّلة يف سوق األكلة حّدد اجمللس أهم ممّيزات السّ  ،وقسّ لل تهويف دراس
ريعة احلاملة لعالمة أجنبية واليت تتمّيز إضافة جلودة املنتوجات واخلدمات املقّدمة ومتوقعها السّ 

كبري يف هذا   فهي شبيهة إىل حدّ  ،نو بتقدمي خدماهتا حلرفائها وهم جالس ،يف مناطق راقية
 .« Les restaurants à la carte »املعروفة بتسمية اجلانب باملطاعم 

كما تطّرق اجمللس إىل ما تتمّتع به احملاّلت احلاملة هلذه العالمة التجاريّة من ميزة 
 تفاضلّية على مستو  نوعّية املنتوجات اليت يتّم تقدميها للحريف وخاّصة على مستو  املوادّ 

حوم واخلضر احمللّية مع توريد البهارات اليت مال اللّ لية اليت تثّمن املنتوج الوطين بإستعاألوّ 
 ة العالمة.تكّرس طابع وخصوصيّ 

إستغالل العالمة  حقّ  MASTER FOOD SAكما بنّي أّن هذا العقد منح لشركة 
 الوحداتدة " األمريكية طبقا لنظام منح اإلمتيازات املتعدّ JONNY ROCKETSالتجارية "

Franchise Master  ملواصفات وتقنيات حمّددة بدليل التشغيل.وفقا 
سمية األصلّية واملتمثّلة يف ّث حّلل اجمللس التضييقات املضّمنة بعقد اإلستغالل حتت التّ     

ي بطبيعته إىل احلّد من تضّمن العقد تنصيصا على ممّثل وحيد للعالمة بتونس وهو ما يؤدّ 
 ة فيها.دخول مؤّسسات أخر  إىل السوق ومن املنافسة احلرّ 

" اإلستغالل MASTER FOODكما بنّي أّن تنصيص العقد على منح شركة "       
وأّن ذلك  ،احلصري للعالمة التجارية يف كامل تراب اجلمهورية يفضي إىل تقاسم الّسوق

 من قانون املنافسة واألسعار. 5وىل من الفصل يتعارض مع ما ورد بالفقرة األ
اإلطار أّن اشرتاط صاحب العالمة وجوب التزّود منه بصفة كما بنّي اجمللس يف نفس    

حصريّة لبعض منتوجاته حيّد من احلريّة التجاريّة للمستغل وميّكن صاحب العالمة من التحّكم 
 األمر الذي جيعل هذه املقتضيات خمالفة كذلك ألحكام الفقرة االوىل من ،يف جمال التسويق

 سعار. من قانون املنافسة واأل 5 الفصلذات 
من قانون املنافسة  6ّث تطّرق اجمللس إىل إمكانّية منح إعفاء لقإتّفاق على معىن الفصل     

آنف الذكر  6واألسعار وذلك من خالل التثّبت من توّفر الشرطني الواردين بالفصل 
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التقّدم التقين أو االقتصادي وضمان قسط عادل من فوائد االتّفاق  واملتمثّلني يف
 . للمستعملني

بنّي اجمللس يف أّن شرط التزّود احلصري ميّكن من احلفاظ على متّيز وجودة وقد       
املنتوجات اليت يقّدمها املزّود من ناحية أّن املواد األولية وخاّصة منها البهارات تشّكل سرّا 
ل جتاريا يكّرس خصوصّية العالمة واليت تتمّيز جبودة عالية تربّر السعر املرتفع.كما ستحص

الفائدة للمستهلك التونسي الذي ستتوّفر له فرص أكرب لقإختيار بوجود عالمة أجنبّية تتمّيز 
 خبدمات راقية وبتقنيات عالية.

العالمة إمكانية احّلد من شرط التزّود  منح ملستغلّ  املعروض على أنظارهثّ أّكد أّن العقد      
احلصري بالّلجوء إىل مزّودين بتونس بعد احلصول على موافقة صاحب العالمة خبصوص 

ي يتيح مشّ والحظ أّن هذا التّ ، حوم الطازجة واخلبز والتجهيزاتجمموعة من املنتوجات كاللّ 
بالنشاط موضوع طلب ية اليت هلا عالقة وق احمللّ فرصة تنمية بعض القطاعات يف السّ 

د احلصري خبصوص املنتوجات والتجهيزات غري الرتخيص مبا أنّه وقع احّلد من شرط التزوّ 
 املنافسة للعالمة.

وخلص اجمللس تبعا لذلك إىل أّن هذا اإلستثناء للبند اخلاص بالتزّود احلصري ميكن 
ألسعار باعتبار أّن اآلثار من قانون املنافسة وا 6أن يربّر منح اإلعفاء املنصوص عليه بالفصل 

 فع عامة على املستهلك التونسي. احملتملة هلذا التطبيق تعترب حمدودة نسبيا وتعود بالنّ 
عند بند اإلستغالل الرتايب احلصري وبنّي أنّه ميّكن املرّخص له من اجمللس كما توّقف 

رايب حمّدد ميزة تنافسّية يل على مستو  تإستغالل التسمية األصلّية بصفة فرديّة ومينح له بالتاّ 
 جتعله حريصا على تطوير خدماته وحتسينها. 

العالمة باستغالل كل  على التزام مستغلّ  تنصيصاالعقد  تضمنيأّن كذلك كما إعترب  
سنوات قابلة للتجديد تبدو مّدة يف ظاهرها طويلة نسبيا وحتّد من دخول  10ملّدة  حملّ 

 أّن هذا النوع من العالمات يتطّلب استثمارات غري ،مستثمرين أو مؤّسسات أخر  للّسوق
 العالمة. هامة ممّا يربّر طول مّدة التعاقد لضمان حتقيق أرباح ملستغلّ 



2013الكتاب األول   
 

109 

 

مجلس 

 المنافسة

اقرتح  ،وسعيا لتحقيق نوع من املوازنة بني مّدة العقد وضمان عدم اإلخالل باملنافسة
لة للتجديد عوضا عن سنوات قاب 5منها وجعلها ال تتجاوز  ة العقد باحلطّ اجمللس حتديد مدّ 

 سنوات بإعتبار تضّمن العقد بند التزّود احلصري من صاحب العالمة.  10
العالمة ملزم  ّث تطّرق لشرط عدم املنافسة واعترب أنّه يكون جائزا طاملا أّن مستغلّ 

ربع سمية التجارية، إال أنّه إقرتح تعديل املّدة املنصوص عليها بالعقد واملتمثّلة يف أحبماية التّ 
شهرا(  12وذلك باحلّط منها إىل سنة ) ،من تاريخ فسخه وعشرين شهرا من ّناية العقد أو

وق املعنّية بالنشاط، وفق باعتبارها مّدة معقولة ال ميكن أن تعيق دخول ناشطني جدد إىل السّ 
ما درج عيه موقف جملس املنافسة، هذا فضال عن اإلستئناس بالتجربة املقارنة يف هذا اإلطار 

 وخاصة منها األوروبية اليت تعتمد مدة سنة.
 وإقرتح اجمللس على أساس هذا التمشي قبول طلب الرتخيص.

ديسمبر  19 بتاريخ المنافسة مجلس عن صادرلا 132460الرأي عدد  -4
2013 

طلب وزير الّتجارة والّصناعات التقليديّة من اجمللس إبداء الرأي حول منح إعفاء وفق        
من قانون املنافسة واألسعار لعقد استغالل حتت العالمة األصلّية يف جمال  6أحكام الفصل 

 األكالت السريعة.

وأشار اجمللس يف هذا الصدد إىل أّن عقود االستغالل احلاملة لعالمات أجنبية واخلاّصة 
فاقات أو من املنع العام لالتّ الرتخيص اآليل  إبقطاع األكالت السريعة ال ختضع إىل مبد

 من قانون املنافسة واألسعار. 5سات املنصوص عليها بالفصل املمار 
منتوج األكالت السريعة ذات الطابع العصري ال ميكن أن يكون بديال  كما بنّي أنّ 

 لمن هذين املنتوجني يشكّ  وعليه فإّن كلّ  ،ملنتوج األكالت السريعة ذات الطابع الشعيب
نسبة هاّمة من احملالت اليت تقّدم أكالت سوقا مرجعّية مستقّلة يف حّد ذاهتا، علما وأّن 

 تقدمي أكالت سريعة ذات طابع شعيب كمنتوج سريعة ذات طابع عصري أصبحت تتوىّل 
 جذب لتطوير الطلب على منتجاهتا وتنويع عرضها.

وأبرز اجمللس أّن السوق الوطنّية جتمع بني نوعني من مسالك توزيع منتوج األكالت 
الن يف توزيع األكالت السريعة يف إطار عقود استغالل يتمثّ  السريعة ذات الطابع العصري
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ت جتارية حاملة لعالمات جتارية وطنية خمتلفة، مع سمية األصلية والثاين عرب حمالّ حتت التّ 
حيث أّن سوق التوزيع يف إطار عقود استغالل  ،اإلشارة إىل أّّنما يشهدان نسق منّو خمتلف

متطّورة من حيث عدد العالمات املستغلة سواء كانت سمية األصلية مازالت غري حتت التّ 
 وطنية أو أجنبّية.

العمل االستشاري جمللس املنافسة  االستشارة استقرّ  وفيما يتعّلق باجلانب القانوين لنصّ 
فاقا اتّ سو  سمية األصلية ال يعدو أن يكون عقد االستغالل حتت التّ  على اعتبار أنّ 

و إسداء خدمات يربم بني شركات غري متنافسة، غري أّن لشراء أو بيع منتوجات أ اّ عمودي
فاق ميكن أن يكون موضوعه أو أثره خمالّ باملنافسة مىت احتو  على بنود تتعّلق مثال هذا االتّ 

بواجب التزّود احلصري من صاحب العالمة أو بتحديد سعر البيع أو حبّق االستغالل الرتايب 
 احلصري.
من قانون املنافسة واألسعار أكّدت  6ىل أّن أحكام الفصل أنّه يف املقابل أشار إ إالّ 

أنّه:"ال تعترب خمّلة باملنافسة االتفاقات أو املمارسات اليت يثبت أصحاهبا أّّنا ضرورية لضمان 
تقّدم تقين أو اقتصادي وأّّنا تّدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها"، ويتبنّي من 

من قانون املنافسة واألسعار  5م تطبيق املنع الوارد بالفصل ذلك أّن هذه األحكام جتيز عد
 ر هذه العناصر.فاقات اليت تضمن توفّ على االتّ 

 2013ديسمبر  19بتاريخ  الّصادر عن مجلس المنافسة 132476الّرأي عدد -5

جارة والصناعات أدىل اجمللس برأيه يف خصوص إحالة وردت عليه من طرف وزير التّ    
 Société de Restauration et de Franchise"ق بطلب شركة تتعلّ التقليدية 

L’OLIVIER" سمية الّتجارية حتت التّ  الستغالل عالمة فرنسية هلا الرتخيص"Pomme de 

Pain"  ّسمية األصلية.يف إطار عقد االستغالل حتت الت 
الشرطني بنود العقد آنف الذكر كّل من خبصوص وقد تناول اجمللس يف مجلة مالحظاته 

وبالتوزيع احلصري واليت مل ير  فيهما موانع متّس باملنافسة، ذلك  التزّود احلصرياملتعّلقني ب
شأنه أن ينعكس باإلجياب على  مبا منميّكن من تطوير شبكة املزّود أّن التزّود احلصري 

ك تتمّثل صري له فوائد اقتصادية هاّمة للمستهلاحلقطاع جتارة التوزيع، كما أّن شرط التوزيع 
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ية من اخلربات واملعارف املنقولة يف توفري منظومة خدمات راقية ذات جودة عالية متأتّ  أساسا
 من صاحب العالمة إىل مستغّل العالمة.

تعديل املّدة املنصوص عليها بالبند املتعّلق بشرط إىل ضرورة  كذلكوتطّرق اجمللس  
 ن تاريخ فسخه وذلك باحلّط منها إىل سنةة يف سنتني من ّناية العقد أو ماملنافسة واملتمثلّ 

باعتبارها مّدة معقولة ال ميكن أن تعيق دخول ناشطني جدد للّسوق املعنّية بالّنشاط.  واحدة 
كما اقرتح اجمللس مراجعة مّدة العقد وذلك بتخفيضها من عشر سنوات إىل مخس سنوات 

 قابلة للتجديد مرّة واحدة.
 Pomme de"مشروع استغالل عالمة أّن  إىليف مالحظاته كما أشار اجمللس 

Pain"  ستكون له انعكاسات اقتصادية إجيابية على مستو  التشغيل وأيضا على مستو
 6طبقا ألحكام الفصل وخلص إىل منح اإلعفاء  ،التقّدم التقين يف جمال األكالت السريعة

مع مراجعة مّدة  "Pomme de Pain"واألسعار حول استغالل عالمة  ةاملنافس من قانون
العقد وتعديل البند املتعّلق بشرط عدم املنافسة باحلّط من مّدته من سنتني إىل سنة واحدة 

 وإضافة بند متعّلق بتجديد مّدة العقد.

 2013ديسمبر  19الصادر بتاريخ  132479 عدد الرأي-6
إبداء  2013جوان  17 بتاريخ من اجمللسالتقليديّة  ناعاتوالصّ جارة وزير التّ طلب 
 الرتخيصالرامي إىل "  SOLITAIRE FOOD SERVICEطلب شركة"ب يتعّلقالرأي فيما 

سمية " يف إطار عقد اإلستغالل حتت التّ FATBURGERستغالل عالمة أجنبّية "يف ا هلا
 .1991لسنة  64من القانون عدد  6 الفصلاألصلّية طبقا ألحكام 

املرجعّية تتعّلق بسوق األكلة السريعة الّسوق وق أّن وبنّي اجمللس ضمن دراسة السّ 
جبودة املنتوجات واخلدمات املقّدمة ومتوقعها يف  احلاملة لعالمة أجنبية وأّن هذه  السوق تتمّيز

تعّد  أّّناباإلضافة إىل  ،ت اليت تقّدم األكالت السريعة العاديةمناطق راقية مقارنة باحملالّ 
، وهي إثر الطلب وال تعتمد على املنتوجات اجملّمدةحلرفائها الوصفات املطلوبة بصورة حينّية 
 .fast casual restaurant: تعرف بالسوق األمريكية حتت تسمية

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_casual_dining_restaurant_chains
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بعثت منذ سنة قد هذه العالمة ختتّص مبجال األكلة السريعة و كما بنّي اجمللس أّن 
مطاعمها جبنوب وغرب الواليات املّتحدة  مبدينة لوس أجنلوس بكاليفورنيا وتتمركز أهمّ  1947

 دول.  10مرّكزة يف  حملّ  150األمريكّية وأّّنا تتوزّع على أكثر من 

ة األصلّية ألّول مرّة يف تونس وذّكر اجمللس بأّن تنظيم عقود اإلستغالل حتت الّتسمي
واملتعّلق بتنظيم جتارة  2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69مّت مبقتضى القانون عدد 
 منه. 14الفصل الّتوزيع والذي عرّفها صلب 

وأّكد اجمللس على أمهّية اإلتّفاق موضوع اإلستشارة بإعتباره بداية لتكوين شبكة من 
بتونس وخاّصة لتثمينه للمنتوجات األمريكّية "FATBURGERاحملاّلت احلاملة لعالمة "

 حوم واخلضر( وكذلك جتهيزات املطاعم.احمللّية )خاّصة اللّ 
اإلستغالل احلصري  وتعّرض اجمللس إىل التضييقات اليت يتضّمنها العقد واملتعّلقة حبقّ 

لى شرط ع به صيصوكذلك التنّ  la zone de développementللعالمة مبنطقة التنمية: 
عدم املنافسة الذي حيّد من دخول مؤّسسات أخر  إىل الّسوق وحيّد بالتّايل من املنافسة 

 احلرّة فيها.
من قانون  5الفصل وتبعا لذلك خلص إىل أّن العقد يشّكل إتّفاقا خمالفا ألحكام        

سمية التّ  وبنّي أّن هذه املخالفة تربز يف تضّمن عقد اإلستغالل حتت ،املنافسة واألسعار
ي إىل احلّد من دخول األصلّية تنصيصا على ممّثل وحيد للعالمة بتونس وهو ما يؤدّ 

مؤّسسات أخر  إىل الّسوق ومن املنافسة احلرّة فيها.كما أّن تنصيص بنود العقد على منح 
جارية اإلستغالل احلصري للعالمة التّ  "SOLITAIRE FOODSERVICE"شركة 

"FATBURGER "وهي مسألة تتعارض مع  ،نمية يفضي إىل تقاسم الّسوقيف منطقة الت
 من قانون املنافسة واألسعار. 5ما ورد بالفقرة االوىل من الفصل 

من قانون  6إىل إمكانّية منح إعفاء لقإتّفاق على معىن الفصل  اجمللسّث تعّرض 
املنافسة واألسعار وخلص فيما يتعّلق بالبند اخلاص باإلستغالل الرتايب احلصري أّن هذا البند 

سمية األصلّية بصفة فرديّة على مستو  ترايب حمّدد ومينح له ميّكن املرّخص له من إستغالل التّ 
تزام بتطبيق كّل ما ايل ميزة تنافسّية جتعله حريصا على تطوير خدماته وحتسينها عرب االلبالتّ 

.كما يفرض العقد ه جتربة صاحب العالمة من حتسيناتينّص عليه دليل التشغيل وما تفرز 
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وهو ما  ،على املرّخص له انتداب عملة وموظّفني خمّتصني وتكوينهم وتدريبهم بصفة مستمرّة
 ينعكس بصفة مباشرة على مستو  جودة اخلدمات املقّدمة للحرفاء.

العالمة  صوص البند املتعّلق بعدم املنافسة أنّه ال ميكن ملستغلّ ّث الحظ اجمللس خب
بصفة مباشرة أو غري مباشرة بعد إنتهاء مّدة العقد أو فسخه القيام بنشاط منافس داخل 

 اإلطار اجلغرايف للعالمة أو خارجه طيلة مّدة سنتني.
ه يرمي إىل محاية وأّكد اجمللس على أّن شرط عدم املنافسة يعترب جائزا طاملا أّن هدف

لة يف سنتني من تاريخ إقرتح تعديل املّدة املنصوص عليها واملتمثّ غري أنّه العالمة التجارية، 
وهي مّدة  ،شهرا( 12من تاريخ فسخه وذلك باحلّط منها إىل سنة واحدة ) ّناية العقد أو

 .وق املعنّية بالنشاطمعقولة متّكن من دخول ناشطني جدد إىل السّ يراها 
 SOLITAIR FOODطلب ممّثل شركة "منح اإلعفاء لاجمللس إقرتح  ،لذلكوتبعا        

SERVICE"  ة الستغالل عالميف الرتخيص"FATBURGER " يف إطار عقد
سمية األصلّية مع التأكيد على ضرورة إدخال بعض التعديالت على االستغالل حتت التّ 

من مّدته  فيما خيّص شرط عدم املنافسة باحلطّ  2نقطة  9الفصل العقد تتمّثل يف مراجعة 
من العقد وذلك بتحديد مّدة العقد  2نقطة  4من سنتني إىل سنة واحدة ومراجعة الفصل 
 خبمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

 :2013ديسمبر  19الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132483عدد  الرأي-7
 من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ عليه مبلّف وردتعّهد اجمللس يف هذا الرأي    
 Nour Elطلب شركة "نور العّز للرتفيه" "مه حول رأي إبداءطاب تضّمن  2013جوان  24

Ezdes Loisirs " الرتخيص إلستغالل عالمة أجنبّية احلصول على الرامي إىل
سمية اإلستغالل حتت التّ يف إطار عقد " HIPPOPOTAMUS")فرنسية("هيبوبوتاموس" 

  .ريعةيف جمال األكالت السّ  األصلّية

عقد من املنع العام هذا الظر يف إمكانّية إعفاء النّ  يف إطار هذه اإلستشارة درجوتن
)جديد( من قانون  5لقإتّفاقات واملمارسات املخّلة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل 

 املنافسة واألسعار.
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لقطاع األكالت السريعة، بنّي اجمللس خمتلف األنظمة القانونية املنظّمة ويف إطار تقدميه 
 .له واليت خيضع هلا
عد ذلك يف حتديد أهّم املفاهيم ذات الّصلة املباشرة مبلّف االستشارة على بوخاض 

النظام ومفهوم ية التجارة والصناعة حرّ  إمبدو شرط عدم املنافسة و ية املنافسة حرّ  إمبدغرار 
ومفهوم سمية األصلية اإلستغالل حتت التّ " حقومفهوم "الفرانشيز"ومفهوم العام اإلقتصادي 

العالمة ومفهوم حقوق امللكية الفكرية ومفهوم مية األصلية شبكة اإلستغالل حتت التسّ 
 .التجارية

 اجمللس حتديد املفاهيم ذات الّصلة بالقطاع موضوع االستشارة على غرار كما توىلّ   
 .مفهوم املطعمو ريعة مفهوم األكلة السّ 

ويف إطار دراسته للّسوق املرجعّية، قام اجمللس بتقدمي قطاع األكالت السريعة ومد  
الفاعلني والناشطني هبا وفّرق رها يف تونس وذلك بتحديد هيكلة هذه الّسوق مربزا أهم ّ تطوّ 

األكالت اليت تتمحور  مفهومبني خمتلف املطاعم اليت تقوم بإسداء وجبات تندرج يف إطار 
عن تلك اليت تقوم بإسداء  "la restauration à thème "حول موضوع أو إختصاص معنّي 

 الوجبات بشكل عام.
 اجمللس حتديد خمتلف أصناف الوجبات املسداة من خمتلف أصناف املطاعم كما توىّل 

اعم اليت يشملها بشكل عاّم، ّث خاض بشكل أدّق يف حتديد هذه العناصر بالنسبة للمط
" Hippopotamusمطاعم عالمة "موضوع االستشارة اليت عرضت عليه، وهي سلسلة 

 . ةيالفرنس
شارة وحتديد خمتلف عناصره، والنظر يف مد  توبعد دراسته للعقد موضوع اإلس

ة ملختلف الّنصوص القانونية املتعّلقة بعقود اإلستغالل حتت استجابته من الّناحية الشكليّ 
 املذكور. عقدالنة بالتحليل القانوين جملموعة التضييقات املضمّ ية األصلية، قام اجمللس بسمالتّ 

 يف احلاالت الّتالية: اليت استخلصها اجمللسخمتلف الّتضييقات  تومتحور 
 ،البنود املتعّلقة حبّق االستغالل احلصري للعالمة -
 ،د احلصريالبند املتعّلق بشرط التزوّ  -
 ،"باالعتبارات الشخصية للعقد"البند املتعّلق  -
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 ،البند املتعّلق حبق األفضلّية واملصادقة -
 .البند املتعّلق بشرط عدم املنافسة -

ة منح إعفاء يف إمكانيّ قام اجمللس بالنظر  ،وعلى إثر حتديد خمتلف هذه التضييقات
 .من قانون املنافسة واألسعار 6لى معىن الفصل عفاق موضوع االستشارة لالتّ 

بت يف مد  اقرتان التضييقات املضّمنة الّنظر يف إمكانية منح اإلعفاء، التثّ  ىستدعاو 
 .سالف الذكر 6ر الفوائد املنصوص عليها بأحكام الفصل بالعقد بتوفّ 

أّن اهلدف الرئيسي من التضييقات على املنافسة املضّمنة ببنود وخلص اجمللس إىل 
على شهرهتا وشهرة شبكة  افظةواحملالعقد هي محاية العالمة موضوع حق اإلستغالل 

سمية االستغالل وخاصة على سريّة املعطيات واملعلومات املنقولة لفائدة املستغّل حتت التّ 
 األصلية، وهي تعّد بذلك ضرورية لضمان جناح املشروع ولتنفيذ العقد.   

التضييقات  تبعا جلملة الفوائد النامجة عن املشروع الرّاهن، فإّن البنود موضوع واعترب أنّه
 10ق مبّدة العقد )املتعلّ  4 عدد البند منها إعفاء عد  على املنافسة ميكن أن تكون حملّ 

مّدة طويلة نسبيا وحتّد من دخول مستثمرين أو  وفقا له تعترباليت و سنوات وقابلة للتجديد( 
 .الفقه االستشاري جمللس املنافسةعليه استقّر معّلال ذلك مبا مؤّسسات أخر  للّسوق 

 اقرتح ،باملنافسةسعيا لتحقيق نوع من املوازنة بني مّدة العقد وضمان عدم اإلخالل و 
 10سنوات قابلة للتجديد عوضا عن  5تجاوز تة التعاقد ال مدّ  جلعل 4تعديل البند  ساجملل

سنوات باعتبار تضّمن العقد بند التزّود احلصري  10سنوات دون أن تتجاوز يف كّل احلالت 
 من صاحب العالمة.

قة باجملال البنود املتعلّ  تدقيق بعضمزيد  هتدف إىلكما توّجه اجمللس مبالحظات         
ا مل تتناول بشكل واضح مقتضيات ختّص جماالت جغرافية اجلغرايف احلصري، ضرورة أّنّ 

ي بالعالمة بكامل تراب من االستئثار الكلّ  املستغلّ  ،من العقد 11مّكن البند  حيث إضافية
والذي  (LETERRITOIRE) ثان باجملال اجلغرايف احلصري ة يف صورة فتحه حمللّ اجلمهوريّ 

ق بنقاط البيع املضّمن ّتضح بالّرجوع إىل الربنامج املتعلّ احّدده العقد بتونس الكرب ، يف حني 
ثان مبدينة  فتح حملّ  2014يعتزم انطالقا من غرّة جانفي بالوثيقة املصاحبة للعقد أّن املستغّل 

 قة بتحديد اجملال اجلغرايف احلصري.  سوسة، األمر الذي يتناقض مبدئيا مع املقتضيات املتعلّ 
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منح الرتخيص مع ضرورة إدخال التعديالت املذكورة على  اجمللس قرتحاوبناء على ذلك        
 العقد.
 :2013ديسمبر  19الّصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  132490الرأي عدد -8

 7تعّهد اجمللس بإستشارة وردت عليه من وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بتاريخ 
عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية يف جمال  مشروع طلب فيها رأيه حول 2013أوت 

ة يف قطاع املقاهي عالمة كنديّ اخلدمات وبصفة أدّق طلب احلصول على ترخيص الستغالل 
" لتطوير وتشغيل مقاهي Africa Cateringإسناد حّق حصري لشركة أفريكا كاترينق "قصد 

"Second Cup باجلمهوريّة الّتونسّية وإسنادها احلّق يف إبرام عقود استغالل لفائدة آخرين "
 .Master Franchise ارئيسي داخل اجلمهوريّة الّتونسّية باعتبارها مستغاّل 

 The second cupوبدراسة أطراف العقد وخاّصة الطّرف األّول منه املتمّثل يف 

coffee company Inc  وهي أهّم مالكة  1975اليت هي شركة كنديّة مّت إحداثها منذ سنة
مقهى بكندا، تبنّي  360ومتلك  second cupلشبكة مقاهي مستغّلة حتت الّتسمية األصلّية 

باملعهد الوطين  هعالمة املعنّية بالعقد املعروض على أنظار يتّم بعد تسجيل المل للمجلس أنّه 
للمواصفات وامللكّية الّصناعّية باعتبار أّن الّشركة اليت ستستغّلها يف انتظار احلصول على 

وذلك وفقا لتصرحيات  ،موافقة وزارة الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة قصد القيام هبذا اإلجراء
 .شروعمدير امل
وبنّي اجمللس يف هذا اإلطار أّن اإلجراءات تقتضي أن ميّد املعين باألمر مبا يفيد  

جوان  21املؤرّخ يف  2010لسنة  1501األمر عدد تسجيله للعالمة بتونس وفقا ملقتضيات 
املتعّلق بضبط الّشروط الّدنيا الواجب توّفرها يف عقد االستغالل حتت الّتسمية  2010

 األصلّية واملعطيات الّدنيا املضّمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد.
وبعد أن حّدد اجمللس الّسوق املرجعّية املتمثّلة يف سوق استغالل املقاهي من الّصنف 

املتعّلق باملقاهي  1959نوفمرب  7املؤرّخ يف  1959لسنة  147األّول على معىن القانون عدد 
واحملاّلت املماثلة هلا وهي احملاّلت اليت تبيع مشروبات ال كحول فيها وهي بصفة خاّصة 
املقاهي وقاعات الّشاي واملشارب، حّدد الّنظام القانوين املنطبق يف جمال اإلحداث وحريّة 

 .Second Cupحتت تسمية  الّتسعرية وأبرز خصوصّية املقاهي اليت ستستغلّ 
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وقد بنّي اجمللس من خالل دراسة مشروع اإلتّفاق األّويل لعقد استغالل عالمة       
Second cup  خلّوه من الّشروط املنافية للمنافسة من حيث فرض أسعار إسداء اخلدمة ومن

املشرفة  حيث حتديد رقم معامالت أدىن. ويتطّلب تنفيذ هذا اإلتّفاق تكوين دقيق لقإطارات
على املشروع واألعوان الذين سيعملون باملقاهي اليت ستفتح، كما سينجّر عنه حركّية تكوين 
لوحدة خاّصة بإعداد وحتضري املشروبات اخلاّصة وفقا لطريقة ووصفة هذه العالمة وحتضري 

خيص باعتبار أّن اإلتّفاق ينّص على ضرورة تسويق مرطّبات يتّم إعداده مبقتضى تر  ،املرطّبات
 . The second cup coffee company Incمن شركة 
كما تبنّي للمجلس من خالل دراسة مشروع اإلتّفاق األّويل أّن مّدة العقد هي عشر   

قضاء دأب على اعتبار أّن مّدة السنوات انطالقا من تاريخ فتح أّول مقهى، وباعتبار أّن فقه 
أن تتعّد  اخلمس سنوات قابلة للّتجديد  منح الرّتخيص يف استغالل عالمة أجنبّية ال ميكن

فقد اجّته حنو إعادة صياغة هذا البند ضمن اإلتّفاق الّنهائي باجّتاه أن تكون مّدة  ،مرّة واحدة
 العقد مخس سنوات قابلة للّتجديد مرّة واحدة.

لذا أّكد على ضرورة إدراج  ،كما تبنّي للمجلس خلّو العقد من بند عدم املنافسة
 .وحيدة يتجاوز مّدة سنة أالعلى هذا البند 

بنّي اجمللس أّن الّسوق املرجعّية يف حاجة إىل إدخال نوع من  ،وإضافة إىل ما سبق
هذا باإلضافة إىل  ،طريقة إسداء اخلدمةو الّتجديد عليها من ناحية نوعّية ومذاق املشروبات 

فضال عن توفري ما هو ميّكن من حتسني اخلدمات  بالعالمةتعّلقة املعماريّة امل صوصّيةاخل
 موجود ببلدان جماورة أخر  لفائدة السّياح.

الطالب وبناء على ذلك اقرتح اجمللس املوافقة على مطلب الرّتخيص على أن يديل 
لد  الوزارة يف أجل حمّدد مبا يفيد تسجيل العالمة بالرّتاب الّتونسي وعقد االستغالل حتت 

وفقا   الطّرفني متضّمن لبندي مّدة العقد وعدم املنافسةالّتسمية األصلّية الّنهائي املفّصل بني
 .ملا سبق بيانه

 2013ديسمبر  19الصادر بتاريخ  132494الرأي عدد -9
أكتوبر  10املؤرخ يف 132494بكتابة اجمللس حتت عدد  مبقتضى مكتوب مرّسم

، طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية من جملس املنافسة إبداء الرأي حول منح 2013
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من قانون املنافسة واألسعار لعقد استغالل حتت العالمة  6إعفاء وفق أحكام الفصل 
 األصلّية يف جمال األكالت السريعة.

ل عقد تطوير دويل لعالمة  األوّ  يهمّ  ،وتتعلق هذه االستشارة بعقدين اثنني
"CHILI’S( أمريكية" يف حني يتعلق الثاين بعقد دويل الستغالل عالمة أجنبية )
"CHILI’S  يف جمال األكالت السريعة وذلك يف إطار عقد استغالل حتت التسمية األصلية "

 2010جويلية  28خ يف وهو نشاط غري وارد بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرّ 
 6سمية األصلية ترخيصا آليا على معىن الفصل عقود االستغالل حتت التّ ق مبنح بعض واملتعلّ 

 املذكور أعاله. 1991لسنة  64من القانون عدد 
ق بسوق األكالت السريعة ذات وق موضوع االستشارة واليت تتعلّ وبعد دراسة السّ 
عيب من ز عن سوق األكالت السريعة ذات الطابع التقليدي أو الشالطابع العصري واليت تتميّ 
ألسعارها  بالنسبة فيها وكذا الشأن مةنوعية الوجبات واخلدمات املقدّ و حيث مكان متركزها 

من قانون  6اجمللس دراسة بنود العقد واقرتح إعفاء هذا العقد على معىن أحكام الفصل  توىّل 
 من القانون سالف الذكر بالنظر إىل 5املنافسة واألسعار من املنع املنصوص عليه بالفصل 

ها خاصة فيما يوفرّ سنها مقارنة بأمهية الفوائد االقتصادية اليت حمدودية التضييقات اليت تضمّ 
ق خبلق مواطن شغل جديدة وخلق مناخ تنافسي جديد يف سوق توزيع األكالت يتعلّ 

 .السريعة
ة العقد وذلك بتحديدها خبمس ق مبدّ كما دعا اجمللس إىل ضرورة مراجعة البند املتعلّ 

ة شرط عدم املنافسة تعويض مدّ كلة للتجديد مرة واحدة عوضا عن عشرين سنة  سنوات قاب
 يخ انتهاء التعاقد عوضا عن سنتني.بسنة واحدة من تار 
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 الرابع الفرع
 وضعيات خاصةراء الّصادرة عن المجلس بخصوص اآل

 

 2013ديسمبر  26مجلس المنافسة بتاريخ  الصادر عن 132458الرأي عدد 
التونسية تعّهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من شركة اخلطوط اجلوية 

 .اة لفائدة أعواّناملتعّلق باقتناء شيكات مطعميّ  2012-26طلب العروض عدد  خبصوص
العمومية م لقطاع الصفقات وبعد أن تطّرق اجمللس إىل اإلطار التشريعي والرتتييب املنظّ 

 عليهّن إبداء النظر يف وضعية املنافسة يف طلب العروض موضوع االستشارة املعروضة أب ذّكر
املتعّلق  1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64القانون عدد جوع إىل يقتضي أساسا الرّ 

وخاّصة أّن أحكام الفقرة مته حته أو متّ باملنافسة واألسعار وعلى مجيع النصوص اليت نقّ 
"مينع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض  :منه تنّص على أنّه 5فصل األخرية من ال
 وق". د توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة يف السّ بصفة هتدّ 

على  يف جمال األسعار املفرطة يف االخنفاض الذي استقرّ  ئهواستعرض اجمللس فقه قضا
عر احلقيقي مات السّ أّن "األسعار مفرطة االخنفاض هي األسعار اليت ال تنعكس فيها مقوّ 

واليت من شأّنا أن تؤول  ،وهامش الربح ةالذي جيب أن يشمل الكلفة القارة والكلفة املتغريّ 
 وق".إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل املنافسة يف السّ 

أسعار خمالفة لتقديرات املشرتي العمومي من قبل العارضني وبنّي اجمللس أّن تقدمي   
 إضرورة أّن األسعار خاضعة ملبد ،ذاته ل إخالال بقواعد املنافسة يف حدّ ولئن كان ال يشكّ 

دأب على اعتبار أّن مبدأ  هفإنّ  من قانون املنافسة واألسعار، 2الفصل بجاء طبقا ملا  احلرية
ية املنافسة اليت تفرض ضمان التوازن العام اعدة احرتام حرّ ية األسعار يقرتن بالضرورة بقحرّ 
العب باألسعار املقّدمة يف إطار طلبات األمر الذي يستوجب التصّدي إىل التّ  ،وقللسّ 

 العروض مبناسبة الصفقات العمومية.
زت  من استشارة احلال أّن العروض املقبولة فّنيا متيّ وخلص اجمللس إىل أنّه يتبنّي   

باملشرتي إىل مطالبة املشاركني بإعادة تقدمي عروض مالّية جديدة   حدوهو ما  بالتساوي
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فاق ضمين بني املشاركني لتقاسم ة وجود اتّ ا قد يطرح فرضيّ مبأفضت بدورها إىل نفس النتيجة 
 وق.السّ 
قد يتعّلق مستقبال بنزاع  هلذا فقد أقّر اجمللس أّن موضوع االستشارة املعروضة على أنظار     

من قانون املنافسة  5قضائي حول أعمال قد تكون خمّلة باملنافسة على معىن أحكام الفصل 
 يف موضوع االستشارة. الرأي إبداء معه عليهر يتعذّ  مبا
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 الجزء الرابع
 فقـه القضـاء
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 الفرع األّول
 القضائّيةالمبادئ 

 األصل ب المتعّلقةالمبادئ                    
 

 

 91207عدد القضّية: 
  2013 جوان 27تاريخ القرار: 

 وزير التجارة والصناعات التقليديةاألطراف: 
 ضدّ 

 الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصحّية اخلاّصة 
 

 سات الصحية اخلاصة.خدمات اإلقامة باملؤسّ  ءإسدا ،ةالصحّ  القطاع:
 اإلخالل بقواعد املنافسة. موضوع القضّية:

عى عليها واملتداخلة خمّلة بقواعد املنافسة هبا املدّ  تإعتبار املمارسات اليت قام مآل القضّية:
 واألمر بالكّف عنها وتسليط خطية مالّية.

إسداء اخلدمات الصحّية باملصّحات اخلاّصة، خدمات  عقطا  المفاتيح:المصطلحات 
، مصاريف لاخلاصة، االستبداات لعمومّية واخلاّصة، املصحّ سات الصحّية ااإلقامة، املؤسّ 
م العا مالنظا األسعار،حرية  منظا اإلدارية،نظام املصادقة الطلب السعرية،  ةاإلقامة، مرون

، حتديد حاصرة أسعار حباملنافسة، اقرتا اإلخالل  رفاق، عناصاتّ حاصرة لتعريفات اخلدمات، 
 .السياسات التجارية واملالّيةتدّخل يف أمثان وأسعار مقرتحة، ال

 المبادئ:
فق عليها والتحالفات من قانون املنافسة واألسعار األعمال املتّ )جديد(  5الفصل  مينع-1

واليت تؤول إىل  باملنافسة فاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمالّ واالتّ 
 .العرض والطلبري الطبيعي لقاعدة عرقلة حتديد األسعار حسب السّ 
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، غري خمالفتها تّفاق علىاإل ال ميكنو ية األسعار بالّنظام العام قة حبرّ القواعد املتعلّ  تّتصل-2
 دها بآليات الّسوق اخلاّصة هبا وبقواعد املنافسة. يتقي أنّه جيوز

سات التّفاق يرمي إىل ق بثبوت إبرام إحد  املؤسّ جرمية اإلخالل بقواعد املنافسة تتحقّ -3
 حبصول تطبيق فعلي لذلك االتّفاق".أو تعطيل آلّيات الّسوق وسريها العادي 

مبادرة منظمة مهنّية أو نقابية بإصدار وثائق ومنشورات أو توجيهات أو مقرتحات يف -4
 ماّدة األسعار ملنظوريها يعّد من فئة االتّفاقات واألعمال املخّلة للمنافسة.

كان نتيجة مبادرة قامت هبا إحد    كّلمايعّد الّسعر املقرتح خماّل بقواعد املنافسة  -5
حيث ال يشّكل من  فهوعني ها إىل املوزّ كان صادرا عن املنتج وموجّ ، أّما إذا  املنظّمات املهنّية

 بنزاهة املعامالت االقتصادية.ال مساسا باملنافسة و  إاملبد
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 91197 :القضّيةعدد 
 2012جوان  27:تاريخ القرار
 الداسي : حامتاألطراف

 ضدّ 
 "ز تونسابوطاغ"شركة 

 
 .: توزيع الغازالقطاع

ع في جتاه موزّ ز من أجل سلوكها التجاري التعسّ ا: طلب مؤاخذة شركة بوطاغموضوع القضّية        
 . متعاقد معها

 : رفض الدعو  أصال.مآل القضية
التحفظّية، عدم املساس باألصل، ضرر حمدق، عرض  تاإلجراءا المفاتيح:المصطلحات 

 ، التبعية االقتصادية.العروض التجارية والرتوجيية املزدوجة جتاري حمدود يف الزمن،
 :أالمبد

اجر يف حالة التبعّية االقتصادية تتشّكل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التّ -1
التخّلص من تأثري املزّود على نشاطه وما جينيه من أرباح، وتتمّثل تلك حالة يصعب فيها عليه 

 العناصر يف شهرة عالمة املزّود وحجم نصيبها يف الّسوق ومد  تأثريها يف رقم املعامالت
من أّي  للتاجر املوزّع أو املؤّسسة احلريفة واستعصاء التزّود مبواد أو خدمات مشاهبة اجلملي

 كون مرّد ذلك سلوك الّتاجر نفسه أو سياسته التجاريّة، ضرورة أنّ ي أالجهة أخر ، على 
 التبعّية تعرّب عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي.
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 101211عدد القرار: 
 2013جوان  27تاريخ القرار: 

 الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة. روزي األطراف:
 ضدّ 

سيكوم وشركة سيفو الّتجاريّة "الّشركة الّصناعّية لعدسات البّلور الّنظري " خمابر سيفو " 
 "للّتوزيع 

 
 
 

.البّلور املصّحح للّنظرالقطاع:   
البّلور  االستغالل املفرط للهيمنة على الّناحية الّصناعّية والّتجاريّة لسوق: موضوع القضّية        

 .املصّحح للّنظر

 : رفض الدعو  أصال.مآل القضية
نشر، احملكمة اإلداريّة، قرار تعقييب، البّلور البصري  ةإعاد المفاتيح:المصطلحات 

 اإلستغالل املفرط للهيمنة، فرض شروط تعقديّة جمحفة، الّسوق املرجعّية، هيمنة إقتصاديّة.
: أالمبد  

إىل إدانتها على معىن الفصل ال يؤول حتما مؤّسسة اقتصادية يف مركز هيمنة بذاته  وجود-1
بإفراط يف استغالل ذلك املركز على حنو من قانون املنافسة واألسعار إاّل مىت اقرتن ذلك  5

 يؤثّر على حرّية املنافسة على الّسوق املعنّية.
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 111261: عدد القضّية
 2013جوان  27: تاريخ القرار

 : شركة إبسيلون للّتجارة الّدولّيةاألطراف
 ضدّ 

 شركة إّسنت أم الكليل 
 

شركة ألبيرتوس للّتجارة/شركة فونيكس أنرتناشيونال ترايدنق األطراف المتداخلة:
سرفيس/شركة وفاء للّتوريد/شركة صدربعل للّتجارة الّدولّية/شركة قاما للّتوريد والّتصدير/شركة 

عمال/مؤّسسات بشرية/شركة األمانة ترايدنق/الّشركة الّتونسّية للّتجارة العاملّية/شركة قرطاج لأل
الّنصر للّتجارة العاملّية/شركة ن.ب.أ لالسترياد والّتصدير/شركة ن.ب.أ للّتجارة الّدولّية/شركة 
ل.ب.أ ترايدنق/شركة ماربو/شركة الّنمر للّتجارة الّدولّية/شركة الّشهباين للّتصدير 

ّتسويق ماترس/شركة العامل للّتجارة والّتوريد/شركة بن عّياد للّتجارة العاملّية/شركة الّتجارة وال
 واخلدمات/شركة فاخر بوفايد قالكسي للّتجارة.

 تصدير اإلّسنت حنو الّسوق اجلزائريّة عن طريق شركات الّتجارة الّدولّية.القطاع: 
تعامل شركة اإلّسنت أم الكليل بصفة حصريّة فيما يتعّلق بتصدير اإلّسنت موضوع القضّية: 
يّة مع عدد من شركات الّتجارة الّدولّية الّتابعة ألفراد من "عائلة رئيس حنو الّسوق اجلزائر 
 اجلمهوريّة الّسابق".

 قبول مطلب التخّلي.مآل القضّية: 
البيع االمتناع عن  –اإلّسنت  –جتارة دولّية  –تصدير اإلّسنت المصطلحات المفاتيح: 

 عنصري الوضوح والّصراحة. –مطلب التخّلي عن الّدعو   – احتكار
 المبادئ:

ال و  واضحا وصرحيا ومكتوبا عن الّدعو ليكون مقبوال جيب أن يكون مطلب التخّلي  -1
 استنتاجه. حال بأيّ  ميكن

ميكنه مواصلة الّنظر يف  الذيتقدمي مطلب يف التخّلي عن الّدعو  ال يقّيد اجمللس  -2
 .القضّية مىت توّفرت لديه معطيات بامللف تفيد وجود ممارسات خمّلة باملنافسة



2013الكتاب األول   
 

127 

 

مجلس 

 المنافسة

 
  111275عدد القضية :

 2013جوان  27تاريخ القرار: 
 الغرفة النقابية الوطنية لنقل البضائع حلساب الغرياألطراف: 

 ضدّ 
 الشركة الوطنية لتوزيع البرتول "عجيل"

 
 .سوق نقل احملروقات القطاع:

يف استغالل وضعية التبعية االقتصادية من خالل فرض شروط  طاإلفرا القضّية:موضوع 
 .انتهاج سياسة جتارية متييزية بني املتعاقدين دون سبب موضوعيو تعاقدية جمحفة 

خمّلة  الشركة الوطنية لتوزيع البرتول "عجيل"ت املمارسات اليت قام رإعتبا القضّية:مآل 
 .تسليط خطية مالية عليها قدرها عشرة آالف دينارباملنافسة و 

عروض، كراس شروط، شروط جمحفة، شروط إقصائّية  بطل المفاتيح:المصطلحات 
اختصاص جملس املنافسة، املنشآت العمومّية، وضعّية هيمنة، تبعّية إقتصاديّة، سوق مغلقة 

 محل عالمة املوزّع.
 :المبادئ

ة ممارسات خملّ والطعن يف  اإللغاء الطلب الرامي إىل ةجملس املنافس خيرج عن اختصاص -1
 .باملنافسة

طلبات التزّود اخلاصة هبا ال ختضع  فإنّ  ،عى عليها منشأة عموميةشركة املدّ لئن كانت ال -2
الصفقة موضوع النزاع ال ختضع إىل  فإنّ  عليهو  ،إىل الرتاتيب اخلاصة بالصفقات العمومية

وال ميكن اعتبارها صفقة  2002 ديسمرب 17املؤرخ يف  2002لسنة  3158 عدد األمر
 . تكون اإلجراءات اخلاصة بإبرامها خارجة عن اختصاص جملس املنافسةة حىّت عموميّ 

مغلقة نتيجة  متّيز سوق نقل احملروقات بصعوبة الدخول واخلروج منها وهي سوق  -3
لة ة احلصرية املتمثّ الضروري لالستثمار وكذلك طبيعة العالقة التعاقديّ  املال رأس ضخامة

 ع فقط.يف ضرورة محل عالمة املوزّ 
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ة جمحفة ة االقتصادية من خالل فرضه شروط تعاقديّ إلفراط يف استغالل وضعية التبعيّ ا  -4
ّلة وانتهاجها سياسة جتارية متييزية بني املتعاقدين دون سبب موضوعي تعترب ممارسات خم

 اإلدانة. )جديد( من قانون املنافسة واألسعار وتستوجب 5باملنافسة على معىن الفصل 
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 121303دد القرار: ع
 2013جوان  27تاريخ القرار: 

 الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة روزي األطراف:
 ضدّ 

 "البشري احملجوب" ومؤّسسة"حمّمد فرج العمريي"ومؤّسسة "عامر عقيد"مؤّسسة 
 "شركة حلوم الوطن القبلي"و

 
 

 اللحوم احلمراءالقطاع: 
 أسعار مفرطة اإلخنفاض يف إطار صفقة عمومية. قتطبي القضّية:موضوع 

خمّلة بقواعد املنافسة  املؤّسسات املّدعى عليهااملمارسات اليت أتتها  راعتبا القضّية:مآل 
 .وتسليط خطّية مالّية على كّل واحدة منها قدرها ثالثة آالف دينار

احلمراء، أسعار مفرطة  مشروط، الّلحو عروض، كراس  بطل المفاتيح:المصطلحات 
 اإلخنفاض.

 المبادئ: 
كرّاس يتلّمس فيه الطلب ب بذاته ميّثل طلب العروض يف ماّدة الصفقات العمومّية سوقا -1

 عطاءات املشاركني.ب والعرضالشروط 
من خالل مقارنة أسعار العروض يكون الوقوف على صبغة األسعار مفرطة اإلخنفاض  -2

قارنة ومب وق الوطنية واجلهويةبالسّ املتداولة باألسعار املقّدمة يف إطار صفقة عمومّية 
مقّدمة يف روض األسعار الفرديّة املقرتحة من طرف املشاركني يف الّصفقة بأسعار ع

 وفرتات مماثلة.  مشاهبة صفقات

تكون األسعار مفرطة االخنفاض مىت كانت ال تعكس مقّومات الّسعر احلقيقي الذي _3
ؤول إىل إزاحة يأن  يشمل وجوبا الكلفة القارّة والكلفة املتغرّية وهامش الرّبح وكل ما من شأنه

 وق.املنافسني ويفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف السّ 
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 101248 :عدد القضّية
 2013 جويلية11:تاريخ القرار

 عماد اللوايت د: السيّ األطراف
 ضدّ 

 "صاالت تونساتّ "شركة  
 

: سوق اجلملة لتوزيع بطاقات شحن اهلاتف القار واجلوال املسبق الدفع وبطاقات القطاع
 .التاكسيفون

 .قتصاديةاإفراط يف استغالل وضعية تبعّية اموضوع القضّية:       
تسليط و  خمّلة بقواعد املنافسة شركة اّتصاالت تونساملمارسة اليت أتتها  ر: اعتباالقضيةمآل     

 (.د10.000خطّية مالية عليها قدرها عشرة آالف دينار )
فاقية التجارية، خدمات الشحن، بطاقات التاكسيفون، شبكة االتّ  المصطلحات المفاتيح:

 عني املتعاقدين.املوزّ 
 المبادئ:

ممّا مّت االتفاق عليه بالعقد ورفضها تزويد املّدعي  تطبيق املّدعى عليها لنسب ختفيض أقلّ  .1
بطلباته دون أي مربّر جتاري وإلزامه بقبول اتّفاق جديد ال يراعي مصاحله االقتصادية هو 
مبثابة السلوك التجاري الذي يعرب عن إفراط يف استغالل وضعية التبعّية االقتصادية اليت 

من قانون  5الفقرة الثانية من الفصل وهو يتعارض مع أحكام  يوجد فيها املّدعي،
 املنافسة واألسعار ومدعاة إلدانتها من أجل تصرّفها غري القانوين.

، فإنّه ال ميكن التمّسك 2006لئن انطلقت األفعال املنسوبة للمّدعى عليها منذ سنة  .2
من إىل حدود سنة بسقوطها مبوجب التقادم طاملا بقيت تلك األفعال متواصلة يف الزّ 

 مبوجب تواصل العالقة التعاقدية الرابطة بني الطرفني إىل ذلك التاريخ. 2010
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  121317عـدد القـضـّية:
 2013جويلية  11تاريـخ القـرار: 

 بلكوم أنرتميديا ةشرك ألطراف:ا
 ضد

 شركة جينرال ماركتينق بيبلي بوستاج

 
 توزيع املطبوعات اإلشهاريّة. القطاع:

 شرعية.ممارسات غري موضوع القضّية: 
 .عن الّنظر يف القضّية لعدم االختصاص يالتخل :القضّيةمآل 

عدم احلصول على  –حتويل وجهة احلرفاء -املنافسة غري املشروعة : المصطلحات المفاتيح
مرجع الّنظر القضائي -شهارعون إ-توزيع املطويات اإلشهاريّة- الرتاخيص اإلداريّة الالزمة

 .إختصاص احملاكم العدلّية-إختصاص اجمللس عدم-جمللس املنافسة
 المـبـادئ:

نشاط إقتصادي من قبل ممّن ال صفة له يندرج يف نطاق حاالت املنافسة غري ممارسة  .1
 الشريفة اليت تعود بالنظر إىل احملاكم العدلّية، وخترج بالتايل عن والية جملس املنافسة.

إعتماد أسلوب املنافسة غري املشروعة لتحويل وجهة احلرفاء، يعّد من قبيل املمارسات  إنّ  .2
غري الشريفة اليت استقر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّّنا ال تدخل يف إختصاص 

 اجمللس.
ينحصر مرجع الّنظر القضائي جمللس املنافسة يف الّنزاعات املتعّلقة باملمارسات املخّلة  .3

 نافسة اليت هلا انعكاس على الّتوازن العام للّسوق وعلى حسن سريها.بامل
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 101213عدد القضية :
 2013أكتوبر  10تاريخ القرار: 
 شركة نزهة بالنكااألطراف: 

 ضدّ 
 "ركة التونسية لتأمني الّتجارة اخلارجيةاملهين املشرتك للغالل" والش اجملمع"

 
 سوق تصدير وتوريد التمور من نوع دقلة النور حنو اململكة املغربية. القطاع:

استغالل مفرط لوضعية هيمنة اقتصادية، فرض إجراءات تقييدية للدخول  موضوع القضّية:
 للسوق، وضعية تبعية اقتصادية.

خمّلة بقواعد  "اجملمع املهين املشرتك للغالل"املمارسات اليت قام هبا  راعتبا القضّية:مآل 
الشركة "املنافسة واألمر بالكّف عنها ورفض الدعو  أصال يف فرعها املتعّلق باملّدعى عليها 

 ."التونسية لتأمني التجارة اخلارجية
وضعية هيمنة اقتصادية، وضعية تبعية اقتصادية، إجراءات تقييدية  المصطلحات المفاتيح:

 غري عادية، إقصاء من السوق، قرار تأمني.
 المبادئ

إاّل يف نطاق ما حّدده  جتوزال و  مطلقة تإّن ممارسة صالحيات السلطة العامة ليس -1
و أاملساواة  إتراتيب قد ينتج عن تطبيقها خرق ملبد كون مناسبة لسنّ توال ينبغي أن  ،القانون

 .و تضييق يف جمال املنافسةأقصاء عدد من املتدخلني بالسوق إ

عى عليها يف وضعية هيمنة اقتصادية جيعل املمارسات املنسوبة إليها عدم وجود املدّ  -2
أّّنا ال ترتقي إىل  طاملاعلى حرّية املنافسة بالّسوق املرجعّية املعنية بالنزاع القائم  األثرعدمية 

 من قانون املنافسة واألسعار. 5منزلة املمارسات املخّلة باملنافسة على معىن الفصل 
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وغري املسند هلا قانونا اإلختصاص صلب  مندرجاات العمومية ف الذمىت كان تصرّ  -3
دانتها من أجل إفإنّه ال ميكن  ،سوق وبوضعية املنافسة هباخالل بالتوازن العام للّ إ منطوي على

 اإلخالل بقانون املنافسة واألسعار.
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 101232عـدد القـضـّية:
 2013أكتوبر10تاريـخ القـرار: 

 التجارة والصناعات التقليديّة روزي ألطراف:ا
 ضد

 الّشركة العاّمة للماّلحات الّتونسّية " كوتيزال"
 "صحراء للملح"شركة و "ملح قرقنة"شركة والتونسّية للملح: "سوتيسال"  ةالشرك والمتداخلون:

 
 كغ.  1سوق إنتاج وتوزيع امللح الغذائي املعّبأ يف أكياس ذات وزن  القطاع:

البيع بأسعار مفرطة و إستغالل وضعّية هيمنة على الّسوق  يف إفراط: موضوع القضّية
 اإلخنفاض.

 الدعو  أصال. ض: رفالقضّيةمآل 
يف إستغالل وضعّية  _ إفراط إتّفاق على عرقلة حتديد األسعار: المصطلحات المفاتيح

 امللح الغذائي-الكلفة الكاملة-ختفيضات جتاريّة وعينّية-أسعار مفرطة اإلخنفاض-هيمنة
 اهلوامش اخللفّية.-اهلوامش األمامّية-درجة املنافسة بالسوق-الدوارجّية

 :ادئالمب
تسقط الّدعاو  املتعّلقة باملمارسات املخّلة باملنافسة مبرور ثالث سنوات من تاريخ  .1

 إرتكاهبا. 
ة واحملاسبية هي جمموع التكاليف اليت تعكس مجلة الكلفة الكاملة أو الكلفة اإلمجاليّ  .2

 اليت تتحّملها الشركة خالل كّل من مرحلة اإلنتاج ومرحلة التوزيع.األعباء 
حتديد الكلفة الكاملة يتّم باإلعتماد على الوثائق احملاسبّية وخاصة منها احملاسبة التحليلية  .3

 للشركة.

جيب أن تكون املؤّشرات املعتمدة إلقامة الدليل على وجود إتّفاق ضمين خمّل باملنافسة  .4
 وتكتسي صبغة من اخلطورة.واضحة ومتظافرة 
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أمهّية نسب التخفيضات املمنوحة من قبل متدّخل ما يف الّسوق تقرتن بدرجة املنافسة اليت  .5
ارتفعت درجة املنافسة فيها كّلما كانت نسب التخفيض  االّسوق، فكّلمحتكم هذه 
 املسندة هاّمة.

االقتصادي ملؤّسسة اقتصادية قد يكون نامجا عن عوامل خارجية من أمّهها  الرتاجع .6
املنافسة وعن عوامل داخلّية كعدم قدرهتا على التحّكم يف تكاليف إنتاجها بشكل يسمح 

 هلا حبسن التموقع يف الّسوق ومنافسة بقّية الناشطني وسياسة التوزيع اليت تعتمدها.

عود إىل السياسة التجاريّة اليت تتوّخاها الشركة يف ة يعايري التخفيضات التجاريّ م حتديد .7
 إطار ما تتمّتع به من حريّة يف اختيار توّجهاهتا التجاريّة.

مؤّشرات جودة املنتوج تستخلص من مد  احلصول على شهادة يف اجلودة وترويج املنتوج  .8
لعالية وذات عرب خمتلف مسالك التوزيع العصريّة وعلى اقتناء املنتوجات ذات اجلودة ا

 العالمة التجاريّة األكثر شهرة.

ارتفاع التكاليف حيول دون إمكانّية تقدمي الشركة لتخفيضات جتاريّة لفائدة حرفائها ملا  .9
 هلذا التوّجه التجاري من تأثري سليب على وضعّيتها املالية

املنافسة عنصر اهليمنة على السوق أو على جزء منه ال يشّكل يف حّد ذاته خرقا لقواعد  .10
إاّل إذا اقرتن بثبوت قيام املؤّسسة املهيمنة مبمارسات من شأّنا أن تؤول إىل عرقلة الّسري 

 الطبيعي لقواعد املنافسة أو إزاحة املنافسني.

اإلفرتاسّية هي ممارسة تتوّخاها شركة مهيمنة يف الّسوق تقوم على حتديد أسعار  األسعار  .11
جيعلها تتكّبد خسائر مالّية أو نقص يف األرباح على املد   بيع منتوجاهتا أو خدماهتا يف مستو 

جعل الّدخول للسوق أصعب بالّنسبة للمنافسني  القصري هبدف إزاحة املنافسني أو إضعافهم أو
 احملتملني.

مؤّشرات عدم التحّكم يف بعض من من  الوضعّية التجاريّة املرتّدية لشركة معّينة تستخلص .12
الكّلي على مسلك وحيد للتوزيع واالكتفاء مبنطقة جغرافّية حمّددة التكاليف واالعتماد شبه 

 للتوزيع وجودة املنتوج املسّوق.
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 101242:عدد القضّية
     2013 أكتوبر  10 :تاريخ القرار

 أورنج تونيزي  ة: شركاألطراف
 ضدّ 

 شركة تونس لالّتصاالت 
 

 .صاالت: االتّ القطاع
أسعار متييزية كلما ما كانت املكاملات القارة موجهة داخل شبكتها  داعتما القضّية:موضوع       

 القار.هلاتف اجلوال واهلاتف احملية أو بني املناطق مقارنة مع املكاملات املوجهة لشبكة 
 .رها الكلفة احلقيقة اليصال املكاملاتالفوارق يف التعريفات املعتمدة ال تربّ 

تسليط خطية و ة باملنافسة عى عليها خملّ تتها الشركة املدّ املمارسات اليت أ راعتبا القضية:مآل 
بنشر منطوق القرار  هاإلزام د( مع1.200.000مالّية عليها قدرها مليون ومائتا ألف دينار )

 على نفقتها بصحيفتني يوميتني.
يصال مكاملات اهلاتف القار، سوق اجلملة إاجلملة خلدمة  قسو  المفاتيح:المصطلحات 

–On)مكاملات اهلاتف اجلوال، املكاملات اجملراة داخل شبكة اهلاتف القارصال إيخلدمة 

Net) الشبكة.، املكاملات اجملراة خارج (Off –Net) 

 المبادئ:
من  أرفعكّلما كان الفارق بني تعريفة املكاملات اخلارجية وتعريفة املكاملات الداخلية  .1

كانت ، إال و الفارق بني تعريفة إّناء املكاملة داخل الشبكة وإّنائها خارج الشبكة
 التعريفات املعتمدة من املشّغل متييزية.

تّوفر مجلة من العناصر تتمّثل تلقإقرار بوجود ممارسة للعوامل القاطعة للمنافسة جيب أن . 2
أساسا يف االندماج العمودي ملشّغل الشبكة وامتالكه لوضعية هيمنة بسوق اجلملة وحلصة 
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بالتفصيل أقّل من  تعريفات ذاتخلدمات  هحتديدكثبوت   سوقّية هاّمة بسوق التفصيل
 مستو  الكلفة اليت يتحّملها لتقدمي خدمات مشاهبة.
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 111281: عدد القضّية

 2013أكتوبر  10تاريخ القرار:

 (Kamy"كمي" ) ةشرك :األطراف

 ضدّ 

( وشركة Ducros( املالكة لعالمة "ديكروس" )Mc Cormick Franceشركة "ماك كورميك فرنسا" ) 
 شركة "ماك كورميك أوروبا"واملتداخلة( Promofood"بروموفود" )

 
 اخلاصة بإعداد األطعمة.صناعة وتعليب وتسويق البهارات واخللطات : القطاع

 رفض الّدعو  أصال.: مآل الدعوى
جملس املنافسة، البهارات، توريد البهارات، تصدير البهارات، تسويق  صاختصا المفاتيح:الكلمات 

 .عالمة جتارية، إدخال
 المبادئ:

دون بالّسوق موضوع القضّية برّمتها د هذ األخري د رفع الدعو  أمام جملس املنافسة يتعهّ رّ مبج .1
 االتقّيد بالطّلبات واملطاعن واألسانيد املثارة ودون االقتصار على األطراف الواردة أّساؤه

 بالعريضة.
استعمال العالمة التجاريّة ال يدخل حتت باب األعمال املخّلة باملنافسة إاّل مىت كانت تلك  .2

 يها.األفعال مؤّدية إىل استغالل وضعّية هيمنة على الّسوق للحّد من الدخول إل
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 111258القضّية: عدد 
 2013 ديسمرب 19القرار: تاريخ

 (COTIMاملصرف الّتونسي للطباعة ) ةشرك :األطراف
 ضدّ 

 املدخلة بنك اإلسكان( وSTIMEC) شركة التكنولوجيا والطباعة وصنع الصكوك 
 

 طباعة دفاتر الشيكات. ععمومّية: قطا : صفقات القطاع
 واملتداخلة.: إدانة املدعى عليها مآل الدعوى

 طلب اختصاص جملس املنافسة، طباعة دفاتر الشيكات، أسعار مفرطة االخنفاض :الكلمات المفاتيح
االجراءات ، عروض، عروض مالّية، أمثان معروضة، التسليم، سعر مجلي، سعر فردي، ضبط التقديرات

بعة واملراجعة يف الصفقات العمومّية حتليل الردعّية، ورق سيكوراكس، كلفة االستهالك، هيئة املتا
 اقات ممنوعة.الفوارق، اتفاق تكميلي، مبدأ الشفافّية، اتفّ 

 المبادئ:
تقصري املشرتي العمومي يف التثّبت من وجود أسعار مفرطة االخنفاض يدّعم إمكانّية  .1

 تواطئه مع الفائز بالصفقة. 
العمومي والفائز بالصفقة وما ورد به من  امللحق أو االّتفاق التكميلي املربم بني املشرتي .2

مصاريف إضافّية واهية يعّد خرقا واضحا ملبادئ إجراءات إبرام الصفقات العمومّية 
فاقات بأحكام املنافسة النزيهة ويدخل حتت طائلة االتّ  وخاّصة مبدأ الشفافّية وخمالّ 
 من قانون املنافسة واألسعار. 5املمنوعة طبق أحكام الفصل 
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 االستعجالّية  المتعّلقة بالمادةالمبادئ             

 

 123017 :عدد القضّية االستعجالّية
 2013 فيفري 8:تاريخ القرار

 تونسأورنج  ةشرك :األطراف
 ضدّ 

 شركة تونيزيانا
 

 .صاالتاالتّ القطاع:         
استعجاليا بإيقاف العرض التجاري املروج من قبل شركة  اإلذنطلب موضوع القضّية: 

 خالفته لقواعد ومعايري املنافسة النزيهة."مل5األيفون »ل يف تسويق تونيزيانا واملتمثّ 
 .: رفض املطلبمآل القضية

ترويج عرض جتاري، بيع األجهزة الطرفية، املبادئ التوجيهية : المصطلحات المفاتيح
 .مةاملنظّ 

 :المبدأ 
اذ الوسائل التحفظية توّفر ضرر حمدق ال ميكن تداركه من شأنه أن ميّس يشرتط الختّ      

باملصلحة االقتصادية العامة أو بالقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد 
 .األطراف
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 123016: اإلستعجالّيةعدد القضّية 
 2013ماي  10تاريخ القرار: 

 "MFI"الشركة املتوسطّية للغذاء الصناعي األطراف: 
 ضدّ 

 اجملمع الكميائي التونسي
 

 مباّدة احلامض الفسفوري. دالتزوي القطاع:
 العمل بالّسعر اجلديد. فبإيقا ستعجاليااإلذن ا القضّية:موضوع 

 رفض املطلب. مآل القضّية:
إيقاف العمل بالّسعر  واصلة تزويد،مخطر حمدق ال ميكن تداركه،  المصطلحات المفاتيح:

 .إختصاص جملس املنافسة ،الّنظر يف مد  شرعّية القرار ،اجلديد
 :أالمبد

عن إختصاص جملس املنافسة أصال الّنظر يف مد  شرعّية القرار املذكور خيرج طاملا كان      
 يف شأنه.الجيوز له تبعا لذلك اإلذن بإيقاف تنفيذه واختاذ الوسائل التحفظّية ف
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 133020عدد القضّية اإلستعجالّية: 
 2013ماي10:تاريخ القرار

 (Adhésif élastique -ADHE-ELS) ألس أدهي-اللصاق املرن شركة : األطراف
 ضدّ 

 ( والصيدلّية املركزيّة التونسّيةSONACO( وشركة سوناكو )MEGAشركة الضمائد الطبّية )
 

 .صفقات عمومّية: قطاع الضمائد الطبّية: القطاع
 رفض املطلب.: مآل الدعوى

حتّفظّية، أسعار مفرطة االخنفاض، أصل النزاع، أعمال استقرائّية، خطر  لوسائ :المفاتيحالكلمات 
 حمدق.

 :المبادئ
ستوجب يف الوسائل الوقتية أاّل يؤّدي اإلذن هبا إىل املساس بأصل النزاع وأن تكون جمدية ي .1

 سلبّيا ويف وقت وجيز حبكم تدّخل األشخاص ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغرّي 
أو بفعل أّي عنصر آخر أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىّت ال يتّم الّنيل من حّق 

 .حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من الّتالشي
العمومي لتثّبت من األمثان املعروضة ومقارنتها باألمثان التقديريّة املعّدة من طرف املشرتي ا .2

اليت خترج بطبيعتها عن نظر  ل الواقعيةسائامل هي منلتقديريّة للبضاعة موضوع الصفقة وبالكلفة ا
 قاضي املسائل املستعجلة.
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 133022: اإلستعجالّيةعدد القضّية 
 2013 نوفمرب 28القرار: تاريخ 

 هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسيةاألطراف: 
 ضدّ 
 التونسي البنـك املركزي

 
 .العمومّية تالصفقا القطاع:
 إيقاف تنفيذ كرّاس الشروط الختيار مراقب حسابات للبنك املركزي بطل القضّية:موضوع 
 التونسي

 رفض املطلب. مآل القضّية:
خارجي، مراقب حسابات، الطلب  قتدقي ،التونسي املركزي كالبن المفاتيح:المصطلحات 

 .إختصاص جملس املنافسة العمومي، شفافّية اإلجراءات، كراس شروط، مؤّسسة عمومّية،
 :أالمبد

ة جملس صلة بالعقد أو املنفصلة عن واليخترج النزاعات املتعّلقة بشرعية القرارات املتّ       
 املنافسة اليت تقف يف حدود األعمال املخّلة باملنافسة.
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 133025 :اإلستعجالّيةعدد القضية 
 2013نوفمرب  28تاريخ القرار:

 SSTLالباسطي وكيل شركة  يسام :األطراف
 ضد 
 وزير النقل

 
 : تعاطي نشاط نقل البضائع عرب الطرقات حلساب الغري.القطاع

 : طلب توقيف تنفيذ قرار وزير النقل.الموضوع
 : رفض املطلب لعدم االختصاص مآل القضية

 قررات إدارية، توقيف تنفيذ، اختصاص احملكمة اإلدارية.: المصطلحات المفاتيح
 :أالمبد

ليس جمللس املنافسة أن يّتخذ وسائل حتّفظية يف شأن القرارات اليت ترجع بالنظر       
 الختصاص احملكمة اإلدارية.
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 الفرع الثاني
  اإلستشاريةالمبادئ 

 
 122449الرأي: عدد
 2013فيفري  7 :التاريخ

 
 السياحة البديلة. طاع:ـالق

طلب رأي جملس املنافسة حول مشروع قرار وزير السياحة املتعّلق بضبط القواعد الموضوع: 
من القانون  9 الفصلطبقا ألحكام الّدنيا الواجب احرتامها لرتتيب الّنزل ذات الطابع املمّيز 

 .1991لسنة  64عدد 
ترتيب املؤّسسات -السياحة البديلة -النزل ذات الطابع املمّيز  المصطلحات المفاتيح:

 -أدىن القواعد-خدمات مشّخصة-إيواء احلرفاء-السياحّية
 :أالمبد

وقع مب هاالنزل ذات الطابع املمّيز بثالث خصائص أساسّية تتمّثل يف تواجد تتمّيز       
 هاخدمات مشّخصة للحرفاء إضافة إىل صغر حجموتقدمي  معماري أثري أو تارخيي ممّيز

 وعدم جتاوزه لعدد حمّدد من األسرّة. 
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 122456الرأي:عدد 
  2013 أفريل 4 :التاريخ

 
 اإلستغالل حتت التسمية األصلية. دعقو  القطاع:

سمية األصلية يف احلصول على ترخيص استثنائي لعقد استغالل حتت التّ  بطل الموضوع:
 .وتوزيع اخلبز الرفيع واملرطّباتصناعة 

صناعة وتوزيع اخلبز عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلية، سوق  المصطلحات المفاتيح:
، قابلية االستبدال صناعة وتوزيع اخلبز املدّعم قسو  املخابز، ف، تصنيواملرطّباتالرفيع 

 اتفاق، سمية األصليةاملستغل حتت التّ  ،سمية أو العالمة التجاريّةمالك التّ ، العالمة التجارية
 تنافسّية. ةميز  للعالمة،حّق االستغالل احلصري على املنافسة،  تعمودي، التضييقا

 المبادئ:
فاقا عموديا لشراء أو بيع سمية األصلية ال يعدو أن يكون اتّ االستغالل حتت التّ  عقد .1

أّن هذا االتفاق ميكن منتوجات أو إسداء خدمات يربم بني شركات غري متنافسة، غري 
أن يكون موضوعه أو أثره خماّل باملنافسة مىت احتو  على بنود تتعّلق بواجب التزّود 
 احلصري من صاحب العالمة أو بتحديد سعر البيع أو حبّق االستغالل الرتايب احلصري.

يستدعي الّنظر يف إمكانية منح اإلعفاء، التثبت يف مد  اقرتان التضييقات املضّمنة  .2
 من قانون املنافسة واألسعار. 6 العقد بتوفر الفوائد املنصوص عليها بأحكام الفصلب
الّ أّن إلئن يعترب شرط اإلستغالل احلصري من بني التدابري احلمائّية املخّلة مببادئ املنافسة  .3

هذه األخرية تكون مالزمة للعقد نظرا ملا توّفره من وسائل كفيلة مبنع الشركات املنافسة 
 اا ألغراض ختدم مصاحلهاستغالهلّطالع على املعارف الفنّية واألساليب التقنّية و من اإل
 . التجاريّة

سنوات غري  5الّتضييقات العموديّة تكون جائزة شريطة عدم جتاوز مّدة تطبيقها حدود  .4
قابلة للتجديد وهي مّدة تعترب معقولة لتحقيق مجلة الفوائد االقتصاديّة اليت يتّم اكتساهبا 

 على حساب اإلخالل مببادئ املنافسة احلرّة.
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 132457عدد الرأي:

 2013أفريل  4التاريخ:
 
 األكالت السريعة احلاملة لعالمة أجنبّية. طاع:ـالق

استغالل عالمة أجنبّية )منساوية( حتت التسمية التجاريّة: بداء الرأي حول إ طلب الموضوع:
 6 الفصليف إطار عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية طبقا ألحكام  AIDA"عائدة" 

 واملتعّلق باملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64من القانون عدد 
 إتّفاق عمودي-ستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة عقد اإل المصطلحات المفاتيح:

 .اإلمتياز متعّدد الوحدات-التزّود احلصري من صاحب العالمة 
 :أالمبد

التنصيص  يّتجهلتحقيق نوع من املوازنة بني مّدة العقد وضمان عدم اإلخالل باملنافسة      
سنوات قابلة 10سنوات عوضا عن  5ته وجعله ال يتجاوز واضح على مدّ  بشكل هضمن

 .سنوات 10يف كّل احلاالت هذه املدة للتجديد دون أن تتجاوز 
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 132464الرأي:عدد 

 2013أفريل  4تاريخ: ال
 

  .املؤسسات الصحّية اخلاّصة، ةالصحّ  القطاع:
أوت  31املؤرخ يف  1993لسنة  1915بتنقيح األمر عدد يتعلق  أمر عمشرو  الموضوع:

املتعلق بضبط اهلياكل واإلختصاصات وكذلك املواصفات من حيث طاقة اإلستيعاب  1993
 واحملاّلت والتجهيزات واألعوان باملؤسسات الصحّية اخلاّصة.

كرّاس ،  حذف الرتاخيص اإلداريةاملؤسسات الصحّية اخلاّصة،  المصطلحات المفاتيح:
الّسوق، مبدأ حرية الصناعة مبدأ توازي الشكلّيات، إقتصاد ، أحكام أعلى درجة، شروط

والتجارة، مبدأ حرية املنافسة، مبدأ املساواة، حرية اإلستثمار، حرية االنتصاب، حرية الّنفاذ 
إىل األنشطة اإلقتصادية، حرية اإلنتداب وتكوين عقود شغل، الّنفاذ إىل سوق ممارسة نشاط 

 .طيب، املبادئ العاّمة للقانون
 المبادئ:

ية اخلاصة مبقتضى نّص سات الصحّ ق باستغالل املؤسّ نظام القانوين املتعلّ ال جيوز تغيري ال- 1
 ل نص تشريعي إلقراره.ترتييب بل يفرتض ذلك تدخّ 

ية ية الصناعة والتجارة ومبدأ حرّ ترتقي املبادئ اليت تسوس إقتصاد الّسوق كمبدأ حرّ -2
ية الّنفاذ اإلستثمار واالنتصاب وحرّ ية يات كحرّ من حرّ  ااملنافسة ومبدأ املساواة وما يتفرّع عنه

ية اإلنتداب وتكوين عقود شغل، إىل مرتبة املبادئ العاّمة إىل األنشطة اإلقتصادية وحرّ 
 .للقانون واليت تفرتض أال يقع تقييدها إالّ بنّص تشريعي
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 132461عدد الرأي:

 2013أفريل  18 :التاريخ
 

باستغالل عالمة أجنبّية )أمريكية( حتت التسمية بداء الرأي فيما يتعّلق طلب إ الموضوع:
يف إطار عقد اإلستغالل حتت  JONNY ROCKETS USA التجارية "جوين روكتس"

 29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64من القانون عدد  6 الفصلالتسمية األصلّية طبقا ألحكام 
 واملتعّلق باملنافسة واألسعار. 1991جويلية 

 سوق األكلة السريعة احلاملة لعالمة أجنبية. طاع:ـالق
 عالمات أجنبّية يف إطار عقود اإلستغالل حتت التسمية المصطلحات المفاتيح:

 المبادئ:
ملك صاحب العالمة كل حقوق املؤّلف وحقوق امللكية الفكرية على دليل التشغيل  .1

 لكية هلذه احلقوق.ونظام األسرار التجارية، وال ميكن ملستغل العالمة املطالبة بأي م
صاحب العالمة وجوب التزّود بصفة حصريّة لبعض منتوجاته حيّد من احلريّة  إشرتاط .2

ما  والتسويق، وهالتجاريّة للمستغل وميّكن صاحب العالمة من التحّكم يف جمال 
 من قانون املنافسة واألسعار.  5 أحكام الفقرة الثالثة من الفصل يتعارض مع
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 132463عدد الرأي:
 2013أفريل  18التاريخ:

 
 .: احملاماةالقطاع

باعها إلنابة ق بضبط اإلجراءات الواجب إتّ مشروع منشور يتعلّ  حول رأيال ءإبدا :الموضوع
 سات واهلياكل العمومية.احملامني من طرف املؤسّ 

قاعدة ، عمليات إنابة احملامني، سوق اخلدمات القانونية: احملاماة، المصطلحات المفاتيح
 حرية التعاقد.

 :المبادئ
ة على تفسري القواعد التشريعية والرتتيبية اخلاصة بالعمل اإلداري تقتصر املناشري الوزاريّ  .1

وتيسري تطبيقها من طرف املكّلفني بذلك ضمانا للسري العادي للمرفق العمومي 
 وتسيري دواليب اإلدارة.

مقتضيات ترتيبية تصبح عرضة للطعن إذا احتوت املناشري أو املذّكرات الوزارية على  .2
 فيها لد  القضاء اإلداري.

 اإلجراء الرّامي إىل إقصاء فئة من احملامني بنيابة املؤّسسات واهلياكل العموميةيشّكل  .3
للمقتضيات القانونية املنصوص  خروجا على قاعدة حرية التعاقد ممّا جيعله خمالفا

 بنظام الوكالة.عليها مبجلة االلتزامات والعقود املتعّلقة 

لئن خيدم أسلوب حتديد األجور اليت يتم استخالصها يف املهن احلرة وفق نظام تأطري  .4
األسعار مصلحة املستهلك وحيميه من خماطر املغالطة وحتّمل أعباء فاحشة ال 
تتناسب مع القيمة احلقيقية املتعامل هبا يف الّسوق بالنسبة للخدمة املسداة إاّل أّن 

حال مناسبا وّنائيا ويعترب من قبيل اآلليات التقييدية اليت من شأّنا أن ذلك ال ميّثل 
تقصي املنافسة يف قطاعات النشاط املعنية أو تقّلص يف دائرة التنافس بني خمتلف 

 املتعاملني فيها.
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إبرام عقود الوكالة يف مجيع احلاالت خاضعا لقإجراءات املستوجبة يف مادة  يظلّ  .5
والتقّيد بقواعد الشفافية ومببدإ  ة منها الدعوة إىل املنافسةالصفقات العمومية وخاص

 املساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص.
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 132483الرأي:عدد 
 2013ديسمبر  19 تاريخ:ال

 
 اإلستغالل حتت التسمية األصلية. دعقو  القطاع:

احلصول على ترخيص استثنائي لعقد استغالل حتت التسمية األصلية يف  بطل الموضوع:
 .جمال األكالت السريعة

سلسلة  ،األكلة السريعةسمية األصلية، عقد اإلستغالل حتت التّ  المصطلحات المفاتيح:
 املستغلّ  التجاريّةسمية أو العالمة مالك التّ ، العالمة التجارية، امللكية الفكرية قمطاعم، حقو 

حّق االستغالل احلصري على املنافسة،  عمودي، التضييقاتاتفاق ، سمية األصليةحتت التّ 
حق األفضلّية ، البند املتعّلق "باالعتبارات الشخصية للعقد"، شرط التزود احلصري ،للعالمة
 .واملصادقة

 المبادئ:
أساسا  يرميهو ية املنافسة هو من األسس اليت يقوم عليها إقتصاد الّسوق و حرّ  مبدأ .1

سات إىل حتسني إستغالل مواردها وحتقيق جودة أرفع وأسعار أرفق إىل دفع املؤسّ 
 ختيارات أرحب مبا يعود بالفائدة على املستهلك.او 
النظام العام اإلقتصادي هو عبارة عن جمموع القواعد القانونية واملبادئ األساسية اليت  .2

وضمان حسن سري آليات  هتدف إىل تنظيم العالقة بني الفاعلني اإلقتصاديني
 الّسوق.
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 132494عدد الرأي:

 2013 ديسمبر19التاريخ: 
 

 : األكالت السريعة.القطاع
 : طلب ترخيص الستغالل عالمة أجنبية.الموضوع

 سريعة. تأكال :المفاتيحالمصطلحات 
 المبادئ:

أو بيع  عقد االستغالل حتت العالمة األصلية ال يعدو أن يكون اتفاقا عموديا لشراء .1
 منتوجات أو إسداء خدمات يربم بني شركات غري متنافسة.

جيب أن يكون شرط عدم املنافسة حمدودا زمنا ومكانا وموضوعا وأن يكون الزما حلماية  .2
 اخلربات واملهارات الّفية اليت مينحها صاحب العالمة لفائدة مستغّلها.
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 132458عدد الرأي: 

 2013 ديسمبر 26: التاريخ
 

 العمومية  تالصفقا القطاع:
املتعّلق باقتناء شيكات مطعمية لفائدة أعوان  2012-26طلب العروض عدد  الموضوع:

 .اخلطوط اجلوية التونسية
سعار مفرطة االخنفاض أاتفاق ضمين، عمومية،  تصفقا المفاهيم:المصطلحات 
 .اختصاص قضائي

 :أالمبد
تعّلّق إذا يف موضوع استشارة معروضة على أنظاره  ليس جمللس املنافسة أن يبدي رأيه     

قد يثار مستقبال حول أعمال قد تكون خمّلة باملنافسة على حمتمل موضوعها بنزاع قضائي 
 من قانون املنافسة. 5معىن أحكام الفصل 
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 132466الرأي عدد 

 2013ديسمبر  26تاريخ: ال
 

 .مهن شبه الطبّية، ةالصحّ  القطاع:
 1992أوت  3املؤرخ يف  1992لسنة  74قانون يتعّلق بإمتام القانون عدد  عمشرو  الموضوع:

 املتعّلق بشروط املمارسة احلرّة للمهن شبه الطبّية.
ضبط مسافة دنيا تفصل بني املمارسة احلرّة للمهن شبه الطبّية،  المصطلحات المفاتيح:

نظام كرّاس  نظّارايت، نظام الرتخيص،مهنة ، ن ملمارسة مهنة نظارايت مبصرييحملني معدّ 
توازي  أ، مبدللقانوناملبادئ العاّمة  ،حريّة الصناعة والتجارة ،حريّة االنتصاب ،الّشروط

 الشكلّيات.
 المبادئ:

 حريّة االنتصاب ملباشرة األنشطة االقتصادية.  مبدإجيوز احلّد من  .1
االنتصاب ليست عاّمة وال مطلقة بل هي متارس يف حدود ما يسمح به  حرية .2

 .القانون
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 132477عدد الّرأي: 
 2013ديسمبر  26 :الّتاريخ

 
 مشروع قرار.الموضوع: 

 .فاحلر  القطاع:
الّتكوين  –الّتدريب املهين  –اختبار مهين  –كفاءة مهنّية : المصطلحات المفاتيح

 الّصناعات الّتقليديّة. –الّتكوين املهين  –األساسي 
 :أدالمب

ترفق مشاريع الّنصوص الرّتتيبّية املستوجبة للّنشر واخلاضعة الستشارة جملس املنافسة       
عند إحالتها إىل مصاحل الوزارة األوىل بنسخة من رأي اجمللس ومذّكرة تفسرييّة تتضّمن 

هلا أو رّدها عليها عند االقتضاء. ويقع الّتنصيص اقرتاحاته وبيان مد  استجابة الوزارة 
 ضمن االّطالعات القانونّية للنّص على رأي جملس املنافسة.
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 132480:عدد الرأي
 2013ديسمبر 26 :التاريخ

 
 أنشطة الدراسات وإدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا اإلتصالالقطاع: 

أمر يتعّلق مبمارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإجناز الشبكات يف جمال  عمشرو  الموضوع:
 .تكنولوجيا املعلومات

صاالت والدراسات يف البنية التحتية لالتّ صال، تكنولوجيا االتّ المصطلحات المفاتيح: 
 صاالت.االتّ 

 :المبادئ
يف جتديد الرتخيص  الراغبتاحة فرتة زمنية كافية للمتعامل مع اإلدارة بد من إ ال .1

 املمنوح له إلعداد مّلفه قبل انتهاء صلوحيته. 

 قرار رفض الرتخيص أو سحبه جيب أن يكون معّلال.  .2
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 132491الرأي:عدد 
 2013 ديسمبر 26 :تاريخال

 
 الصناعات الصيدالنية.: ةاألدوي القطاع:

 Recordati S.A. ChemicalandPharmceutical" شركةعملية إقتناء  عمشرو  الموضوع:

Company "(Recordati SA) ةلشرك "Opalia Pharma ".التونسّية 
 صناعات صيدالنية، إقتناء، عقد التفويت، الرتكيز ةعملي المفاتيح:المصطلحات 

عالجية  محاّسة، أقساسيطرة ، امللكّية لنق لقإستثمار،العليا  ة، اللجنصيديلإختصاص 
اهليكلة العاّمة  اإلقتصادي، تغيريالّتقدم الّتقين أو  ،على ترخيص مسّبق لمرجعية، احلصو 

 .للسوق
 :أالمبد

مفهوم السيطرة احلاّسة يظّل خاضعا جلملة من املؤّشرات ويقع التعامل معه حالة حبالة       
ة كل عملّية تركيز. ومن زاوية املنافسة فإّن هذا املفهوم ميكن أن يتجّسد يف سب نوعيّ حب

 (.Prise de contrôleإقتناء املسامهة اليت ختول حقوق املراقبة )
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 الجزء الخامس

 األنشطة المختلفة
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، كانت جمللس املنافسة 2013يف إطـار دعم نشاطه القضائي واإلستشاري بعنوان سنة      

اإلستغالل األمثل عّدة أنشطة موازية هتدف أساسا إىل دعم التصرف احلديث مبا يضمن 
ات املعروضة يف أفضل الظروف، كما واصل اجمللس للموارد البشرية واملادية والفصل يف امللفّ 

جمهوداته الرامية إىل دعم إشعاعه يف حميطه اخلارجي والدويل واإلقليمي وذلك باملشاركة يف 
 الندوات وامللتقيات اليت تنظم حمليا أو دوليا.

I – الي :التصّرف اإلداري والم 
 في الموارد البشريّة: التصّرف-1

( زيادة عن 28مثانية وعشرون عونا )جمموع أعوان وإطارات جملس املنافسة  يعدّ 
 .أعضاء (07الرئيس ونائبيه واألعضاء غري القارّين واملقّدر عددهم بسبعة )

 ويتوزّع األعوان حسب اجلدول التايل: 
 

 
من جمموع اإلطارات واألعوان  %75حوايل  تبلغ نسبة التأطريويبنّي هذا اجلدول أّن 

 . 2وأ 1عتبار اإلطارات املنتمية إىل الصنفني أإوذلك ب

األّول عن األعضاء القضاة والثاين  ،ثالثة أعضاء جدد بتعيني 2013وقد متّيزت سنة 
األعضاء ذوي الكفاءة يف امليدان والثالث عن   للقطاعات االقتصاديّةنياألعضاء املنتمعن 

شارين باحملكمة اإلدارية ل لرئيس جملس املنافسة من بني املستأوّ االقتصادي، وبتعيني نائب 
 .ومقّرر عام

 الصنف العدد الصفة
 1أ 01 املقرر العام
 1أ 13 املقررون
 3وأ 2أصنف  07 نو األعوان اإلداري
 5و 4و 2صنف  07 العملة

 28 المجموع
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 دورات تكوينّية يف جماالت شارك بعض إطارات اجمللس من اإلداريني يف وقد
األرشيف واإلعالمّية وامللتميديا وحول كيفية إعداد وتنفيذ خمّططات التكوين مّت تنظيمها من 

 طرف مكاتب تكوين وطنّية واملركز الوطين لقإعالمّية.
 التصرف في الشؤون المالّية:-2

 80أي بزيادة قدرها أد  1080بالعنوان األول  2013بلغت اإلعتمادات املفتوحة سنة 
 مقارنة بالّسنة الفارطة. أد 

وتتوزّع هذه اإلعتمادات على قسمني، يتعّلق األّول بالّتأجري العمومي وهو يف حدود 
. وقد مشلت الزّيادة باألساس دأ 260، والثّاين بوسائل املصاحل وتبلغ قيمته لف دينارأ 820

 ق بالتأجري.املتعلّ القسم 
II –  الدوليالتعاون : 

ل تبادل اخلربات يف جمال املنافسة واإلقتصاد ابة على العامل ختوّ يعترب التعاون الدويل بوّ 
زمة بالتعاون الدويل ومّتت اجمللس العناية الالّ  لذلك أوىل ،رات العامليةن من مواكبة التطوّ ومتكّ 

اجمللس  متكني إطارات متّ و  ،2013استضافة ورشة العمل األورومتوّسطّية حول املنافسة لسنة 
 من املشاركة يف عدد من التظاهرات الدولية وعدد من الرتبصات باخلارج. 

إنضمام اجلمهوريّة التونسّية ممثّلة يف جملس املنافسة كعضو يف  2013وقد شهدت سنة       
وقد مّت إختيار جملس املنافسة عضوا بالّلجنة التوجيهّية للمنتد   ،املنتد  اإلفريقي للمنافسة

 للمنافسة وعضوا بالّلجنة الفّنية املشرفة على الدراسات بنفس املنتد . اإلفريقي
 تنظيم ندوات علمّية وورشات عمل: – 1
نّظم جملس املنافسة باإلشرتاك مع كّلية احلقوق والعلوم السياسّية بتونس واجلمعّية التونسّية  -

حول "قانون املنافسة  يادول املتقى علمي 2013أفريل  13و 12للقانون اإلداري يومي
والدور الذي يلعبه" توىّل خالله جمموعة من األساتذة اجلامعيني الفرنسيني واملختّصني 
العامليني يف قانون املنافسة على غرار رئيس هيئة املنافسة الفرنسّية ومدير وحدة سياسات 

جمموعة من  املنافسة ومحاية املستهلك مبؤمتر األمم املّتحدة للتجارة والتنمية، إلقاء
حماضرات إىل جانب جمموعة من األساتذة اجلامعيني التونسيني وبعض مقّرري جملس 

 املنافسة.
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استضافت تونس من خالل جملس املنافسة، ورشة العمل األورومتوّسطّية حول املنافسة  -
هيئات املنافسة واهليئات العالقة بني وتناولت حمور " 2013 نوفمرب 29و 28يومي 

ملشروع إحداث  التحضريية ضمن االجتماعات هذه العمل وتندرج ورشة .التعديلّية "
 للمنافسة. أورومتوسطية شبكة
 صال بتونسواالتّ  املعلومات تكنولوجيا وزير املنعقد بتونس، االجتماع يف وقد شارك    
 اجملاورة واملناطق األورومتوسطية املنطقة يف املنافسة سلطات لوممثّ  بتونس، مالطا وسفري

منظمة عن  نو وممثلّ  ،(ااجلزائر، النمسا، مصر، فرنسا، مالطا، املغرب، قطر، تونس، وتركي)
 اجلزائر) املنطقة يف القطاعية التنظيمية اهليئات عن نلو وممثّ  ،والتنمية التعاون اإلقتصادي

 .املدين اجملتمع من أعضاء عن فضال ،وتونس(

 :جلسات ثالث ملنتد برنامج ا نوتضمّ      

 .املنطقة يف املنافسة سلطات خربات وىل: مقدمة وتقدمياألاجللسة 
 .املدين واجملتمعالقطاعية اهليئات التنظيمية والتعديلية وجتارب  ةرؤي الثانية:اجللسة 
 ة.وخيارات مستقبليّ  صملخ الثالثة:اجللسة 

 المشاركة في المؤتمرات والّندوات الدولية:- 2

رفقة مقّرر يف أعمال املنتد  السنوي للمنافسة الذي  شارك رئيس جملس املنافسة
مارس  02إىل  2013فيفري  27بباريس وذلك من  االقتصادي والتنميةنّظمته منظمة التعاون 

، وقد متت دعوة جملس املنافسة للمشاركة يف أعمال هذا املنتد  بإعتبار أن تونس 2013
 .2001الق أشغال املنتد  يف سنة تشارك بصفة منتظمة يف نشاطات هذه املنظمة منذ انط

وشارك كذلك رئيس جملس املنافسة يف امللتقى الدويل حول قوانني وسياسة املنافسة 
إىل  08للدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي مبدينة إسطنبول برتكيا يف الفرتة املرتاوحة من 

 .2013ديسمرب  11
بتقدمي مداخلة حول "التقدم ى قام رئيس جملس املنافسة ويف إطار هذا امللتق       

 اإلقتصادي ودور قانون املنافسة واألسعار وجملس املنافسة يف احلّد من الفقر".
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IV- :أعضاء المجلس واإلطارات المكّلفة بالّتحقيق 

 :الرئيس-1

 التعيين الصفة اإلسم واللقب

 مستشار باحملكمة اإلدارية حممد فوزي بن محاد
 -الرّئيس  -

 21املؤرخ يف  2011لسنة  423األمر عدد 

  2011 أفريل

 :الّرئيس نائبا-2

 التعيين الصفة واللقباإلسم 

 مستشار باحملكمة اإلدارية لطفي الشعاليل 
 -ل النائب األوّ  -

 12املؤرخ يف  2013لسنة  4513األمر عدد 
 2013نوفمرب 

 بدائرة احملاسباتة مستشار  سلو  بنوايل
 - ةالثاني ةالنائب -

جوان  4 ملؤرخ يفا 2011لسنة  685 األمر عدد
2011 

 

 القضاة: األعضاء-3
 مرجع التعيين الخطّة واللقباإلسم 

 12 املؤرخ يف 2006 لسنة 1705 األمر عدد 2احملكمة اإلبتدائية بتونس  ةرئيس ّسرية القابسي
 ث جتديد العضوية 2006 جوان

 14 املؤرخ يف 2011 لسنة 4120 األمر عدد مبحكمة التعقيبمستشار  عماد الّدرويش
 2011 نوفمرب

 
 مستشار مبحكمة التعقيب فوزي بن عثمان

إيناس معطر حرم 
 الوكيل

املؤرخ يف  2013لسنة  4513األمر عدد  قاضية باحملكمة اإلبتدائّية بتونس
 2013نوفمرب  12
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 المنتمون للقطاعات االقتصاديّة:األعضاء -4
 

 التعيين الصفة واللقباإلسم 

إطار بوزارة التجارة والصناعات  حممد بن فرج
 التقليديّة

 12املؤرخ يف  2013لسنة  4513األمر عدد 
 2013نوفمرب 

 الكفاءة في الميدان اإلقتصادي: وذو  األعضاء-5

 التعيين الصفة اإلسم واللقب

 2008جوان  23املؤرخ يف  2008لسنة  2409 األمر عدد أستاذ تعليم عايل لطفي بوزيان

 12 املؤرخ يف 2013لسنة  4513 األمر عدد أستاذ تعليم عايل اهلادي بن مراد

 2013 نوفمرب

 :المكّلفة بالّتحقيق  اإلطارات-6
 العـام:المقـّرر-أ  

 التعييـن الّرتبــة اإلسم واللقب

متفقد رئيس للمراقبة  حممد البحري القابسي
 اإلقتصادية

 2013نوفمرب  18املؤرخ يف  2013لسنة  4703األمر عدد 

 :المقــّررون-ب 

 التعييـن الّرتبــة اإلسم واللقب

 2005 مارس 03 املؤرّخ يف 2005لسنة  553األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية رضا احلاج قاسم
 1997مارس 05 املؤرّخ يف 1997لسنة  483األمر عدد  متصرف مستشار  فاطمة األمني

2003ديسمرب  9املؤرخ يف  2003لسنة  2509األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية كوثر الشايب  

2008أفريل  28املؤرخ يف  2008لسنة  1736األمر عدد  مستشار بدائرة احملاسبات مجيلة اخلبثاين  

متفقد رئيس للمراقبة  حممد شيخ روحه
 اإلقتصادية

 2013نوفمرب  18املؤرخ يف  2013لسنة  4704األمر عدد 
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   2006 أفريل 19املؤرخ يف  2006لسنة  1108األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية بثينة األديب

 2008سبتمرب  18املؤرخ يف  2008لسنة  3116األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية حممد الطرابلسي
 2010جانفي  22املؤرخ يف  2010لسنة  97األمر عدد  العموميةمستشار املصاحل  نافلة بن عاشور
 2011أوت  27املؤرخ يف  2011لسنة  1226األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية صبحي شعباين

 2011سبتمرب  24املؤرخ يف  2011لسنة  2733األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية وليد القاين

 2011سبتمرب  24املؤرخ يف  2011لسنة  2732األمر عدد  العموميةمستشار املصاحل  احلبيب الصيد

 2012أوت  06املؤرخ يف  2012لسنة  1362األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية البشري سفيان الصماري
 2013أوت  14املؤرخ يف  2013لسنة  3271األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية الناصر السيفاوي

 


