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المقدمــة
التعرض هلا من
تعترب ّ
الصفقات العموميّة من األسواق التقليديّة اليت دأب اجمللس على ّ
مهما ضمن النشاط القضائي واإلستشاري للمجلس خالل
سنة إىل أخرى ،وقد كانت حمورا ّ
سنة .2014
ففي اجملال القضائي ،كانت القرارات الصادرة عن اجمللس املتعلّقة بالصفقات العموميّة
مادة الصفقات العموميّة
استقر عليه من أ ّن "طلب العروض يف ّ
لعل أبرزها ما ّ
ثريّة باملبادئ ّ
كراس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات املشاركني العرض".
ميكن أن ميثّل سوقا يكون فيه ّ
وتش ّكل سوق الصفقات العموميّة أرضيّة مالئمة ملمارسات خملّة باملنافسة ،وقد تتّخذ
التعسف يف
تلك املمارسات أشكاال ّ
متنوعة كاإلتّفاقات ّ
الرامية إىل تقاسم األسواق أو ّ
خاصة عروض
إستغالل وضعيّة هيمنة ،وتستعمل يف هذا اإلطار أساليب عديدة من بينها ّ
التغطية أو عروض اجملاملة أو تقدمي أسعار شديدة اإلخنفاض توحي بإعادة البيع باخلسارة.
ولئن جرى فقه قضاء جملس املنافسة على استبعاد النظر يف اإلجراءات املتّصلة بإبرام أو
تنفيذ أو إهناء عقود الصفقات العمومية حبكم اندراجها ضمن أعمال التسيري والتصرف
اإلداري املوكول للذوات العمومية مبقتضى نصوص تشريعية وترتيبية ،فإنّه اعترب أ ّن طلبات
التزود باملواد واخلدمات اخلاصة باملنشآت العمومية واليت ال ختضع إىل الرتاتيب اخلاصة
بالصفقات العمومية ال متثّل صفقة عمومية ،وبالتايل فإ ّن اإلجراءات اخلاصة بإبرامها ال خترج
عن اختصاص جملس املنافسة.
وكان للتجربة الثريّة اليت اكتسبها جملس املنافسة األثر الواضح خالل سنة  2014من
خالل فصله يف مثاين قضايا ( )08يف األصل وثالث قضايا ( )03يف القضاء اإلستعجايل،
تتعلّق بالصفقات العموميّة ،وهو ما ميثّل  % 25,5من مجلة القرارات الصادرة عنه.
ولئن أدان اجمللس املمارسات املثارة يف إحدى قراراته ،واملتمثّلة يف تطبيق أسعار مفرطة
اإلخنفاض ،فإ ّن بقيّة القرارات مثّلت فرصة للمجلس لتأكيد املبادئ اليت أ ّقرها فقه قضائه.

ست ()6
ّأما يف اجملال اإلستشاري ،فقد عرض على جملس املنافسة خالل سنة ّ 2014

استشارات تعلّقت مبيدان الصفقات العموميّة ،وهو ما ميثّل
4
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لعل أبرزها مشروع األمر املتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة والذي ميثّل
الصادرة عنه ،و ّ
للصفقات العموميّة ،انتهت بصدور األمر عدد
مراجعة جوهريّة للمنظومة ّ
الرتتيبيّة القدمية ّ

املؤرخ يف  13مارس  2014وإلغاء مجلة من األوامر املتعلّقة بالصفقات العموميّة.
ّ 1039
يتوىل املشرتي
وقد ورد بالفصلني  65و 69من األمر املذكور حصرا للممارسات اليت ّ

العمومي إعالم الوزير املكلّف بالتجارة هبا ،وهي وجود عرض مفرط اإلخنفاض وحالة التواطؤ
بني املشاركني أو البعض منهم .ويف هاتني احلالتني ،ميكن للوزير املكلّف بالتّجارة رفع دعوى
لدى جملس املنافسة ض ّد أصحاب هذه العروض طبقا للتشريع اجلاري به العمل.
التصرف يف
ومبا أ ّن اعتماد مبدإ املنافسة يف الصفقات العموميّة ميثّل ضمانة حلسن ّ
األموال العموميّة وحتقيق جناعة الشراء العمومي ،فقد نظّم جملس املنافسة باإلشرتاك مع
املنتدى اإلفريقي للمنافسة خالل شهر جوان

2014

ورشة عمل حول "التالعب بالعروض

يف الصفقات العموميّة" شارك فيها ممثّلون عن هيئات املنافسة يف ستّة عشر ( )16دولة
إفريقية إىل جانب خرباء من املنظّمات الدوليّة واإلقليميّة على غرار البنك اإلفريقي للتنمية
وبرنامج األمم املتّحدة للتنمية ومنظّمة التعاون والتنمية اإلقتصاديّة.
وقد أثارت ورشة العمل املذكورة عددا من اإلشكاليّات ذات العالقة مبوضوع

التالعب بالعروض يف الصفقات العموميّة والسيما آليات الرصد وعالقات التعاون بني
هيئات املنافسة وأجهزة مكافحة الفساد إىل جانب عرض لتجارب البلدان األعضاء يف
املنتدى يف جمال رصد ومعاقبة هذه املمارسات.
وقد مثّلت ورشة العمل هذه فرصة لعرض التجربة التونسيّة من خالل ما ق ّدمه ممثّلون

عن اهليئة العليا للطلب العمومي واملصاحل املكلّفة باحلوكمة ومكافحة الفساد برئاسة احلكومة
وجملس املنافسة من مداخالت يف املوضوع.
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لعل ما يزيد من دقّة املهام املوكولة جمللس املنافسة يف جمال الصفقات العموميّة إسناده
و ّ

العضويّة باجمللس الوطين للطلب العمومي الذي من مهامه إقرتاح التدابري اليت هتدف إىل
حتسني احلوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته يف جمال الصفقات العموميّة.
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تقييم نشاط المجلس
تواصل عمل جملس املنافسة خالل سنة  2014على نفس وترية السنوات السابقة
وتتوزع هذه
حيث متّ ترسيم تسعة وسبعني مل ّفا ( )79مقابل مثانني مل ّفا ( )80سنة ّ .2013
التعهد التلقائي ،وستّة وثالثني
املل ّفات إىل ثالثة وأربعني مل ّفا قضائيّا ( )43باعتبار ملف يف ّ
تطور مقارنة بسنة  2013مقابل
مل ّفا إستشاريّا ( .)36ويالحظ أ ّن عدد املل ّفات القضائيّة ّ
إخنفاض املل ّفات اإلستشاريّة مقارنة بنفس السنة.
املرّسة ،فإ ّن عدد القرارات
ورغم اإلستقرار يف عدد املل ّفات القضائية واإلستشارية ّ
تطورا بنسبةـ  ،% 39حيث بلغت إثنان ومثانون ()82
واآلراء الصادرة عن اجمللس قد شهد ّ
لتطور عدد القرارات الصادرة
مقابل تسعة ومخسون ( )59سنة  ،2013ويرجع ذلك أساسا ّ
عن الدائرتني القضائيتني للمجلس بـ  ،% 79حيث بلغت سنة  2014ثالثة وأربعون قرارا
( )43مقابل أربع وعشرين ( )24سنة .2013
وقد عقد اجمللس خالل سنة  2014أربعة عشر ( )14جلسة مناصفة بني هيآته
القضائيّة واإلستشاريّة (الدائرة القضائية واجللسة العامة) ،نظر خالهلا يف إثىن ومثانني مل ّفا
( ،)82منها ثالثة وأربعون قرارا قضائيّا ( )43وتسعة وثالثون رأيا إستشاريّا (.)39
تطور نشاط اجمللس خالل السنوات األخرية.
ويربز اجلدول التايل ّ

تطور نشاط مجلس المنافسة خالل السنوات الستّة األخيرة
الجدول ّ :1
2009

2010

2011

2012

2013

2014

المسجلة
-Iالملفات
ّ

105

149

75

66

80

79

الدعاوى

28

47

34

33

22

33

-

-

4

15

7

9

-

ملفات التعهد التلقائي

6

09

01

-

-

01

-

اإلستشارات

71

93

36

18

51

36

86
25

119
27

75
31

104
64

59
24

82
42

09

01

-

-

01

83

43

40

35

39

-

 -الدعاوى االستعجالية

 -IIالقرارات واآلراء
-

القرارات

-

قرارات التعهد التلقائي

6

-

اآلراء

55
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الفقرة األولى
تقييم النشاط القضائي
ورد على كتابة اجمللس سنة  ،2014ثالثة وأربعون مل ّفا قضائيّا ( )43منها تسع دعاوى
التعهد التلقائي ،وتولّت
إستعجاليّة ( )09وإثنان يف عدم التنفيذ ( )02وملف واحد يف ّ
البت يف ثالثة وأربعني دعوى
ال ّدائرتان القضائيّتان جمللس املنافسة ّ
إستعجاليّة (.)08

()43

منها مثاين دعاوى

ويالحظ يف هذا الصدد أ ّن عدد القرارات الصادرة عن اجمللس خالل سنة
ألول مرة.
يوازي عدد املل ّفات القضائيّة الواردة عليه أو املرّسّة لديه ّ

2014

يتعني يف هذا اإلطار اإلشارة إىل أ ّن جمموع اخلطايا اليت سلّطها جملس املنافسة على
و ّ
املؤسسات اإلقتصاديّة خالل سنة  2014بلغ مائتني وعشرة آالف دينار ( 210.000د).
ّ
تطور عدد القرارات الصادرة عن جملس املنافسة خالل السنوات
ويربز اجلدول التايل ّ
األخرية باملقارنة بامللفات الواردة عليه.
تطور عدد القرارات القضائية الصادرة عن مجلس المنافسة خالل السنوات الستّة األخيرة
الجدولّ :2
بالمقارنة مع عدد الملفات المسجلة
2010 2009
المسجلة
-Iالملفات القضائيّة
ّ
-

الدعاوى األصلية

 الدعاوى االستعجالية-

ملفات التعهد التلقائي

 -IIالقرارات

2011

2012

2013

2014

34

56

39

38

29

43

28
6

47
09

34
4

33
15

22
7

33
09

01

-

-

01

31

36

32

64

24

43

املسجلة والبالغ ثالثة وأربعون مل ّفا
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن عدد املل ّفات القضائيّة ّ
قد إرتفع مقارنة بسنة  2013بنسبة  % 48حيث كانت يف حدود  29مل ّفا.
9
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كما أ ّن عدد القرارات الصادرة عن جملس املنافسة قد إرتفع بنسبة  % 79مقارنة
الصادرة خالل سنة  ، 2013حيث كانت يف حدود  24قرارا لتصل إىل 43
بعدد القرارات ّ
قرارا.
توزيع ال ّدعاوى حسب المصدر:
املخول هلا
ّ
تتوزع املل ّفات القضائيّة ّ
املسجلة يف سنة  2014حسب املصدر أي اجلهة ّ
رفع الدعاوى واملنصوص عليها بالفصل  11من القانون عدد  64لسنة  1991املؤرخ يف 29
املبني باجلدول التّايل:
جويلية  1991واملتعلّق باملنافسة واألسعار على النّحو ّ
الجدول :3توزيع ال ّدعاوى حسب المصدر
مصدر دعاوى سنة 2014

المؤسسات االقتصاديّة
الوزير المكلّف بالتّجارة

35
04

التعهد التلقائي

01

الهيئات المهنية

01

هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونيّة

02

المجموع

43

ويالحظ من خالل اجلدول أعاله أ ّن املصدر الرئيسي للدعاوى املرفوعة سنة
املؤسسات اإلقتصاديّة بنسبة تفوق  ، %81مقابل  % 75سنة .2013
هو ّ

2014

ّأما الوزير املكلّف بالتجارة فقد ق ّدم أربع دعاوي ( )% 9,3منها إثنتان يف عدم
التنفيذ ،يف حني ق ّدمت اهليئات املهنيّة دعوى واحدة وهيئات املستهلكني القائمة بصفة
وتعهد اجمللس من تلقاء نفسه بدعوى واحدة.
قانونيّة دعويانّ ،
ويف املقابل ،فإ ّن بقيّة اجلهات اليت ّأهلها القانون لرفع ال ّدعاوى واملتمثّلة يف غرف الصناعة
أي قضيّة.
والتجارة واهليئات التعديليّة واجلماعات احمللّية ،فهي مل ترفع خالل سنة ّ 2014
10
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القطاعات موضوع النّزاع:

الصادرة خالل سنة  2014أ ّن القطاعات موضوع النّزاع
يربز من خالل القرارات ّ
ختتلف من سنة إىل أخرى ،علما وأ ّن أغلبها متيّز بطبيعة فنية مقارنة بالقطاعات التقليديّة
الصفقات العموميّة.
التعرض هلا كسوق ّ
اليت دأب اجمللس على ّ
أهم القطاعات اليت كانت موضوع نظر من قبل اجمللس:
وفيما يلي ّ
الجدول :4القطاعات موضوع نظر مجلس المنافسة
القطاعات موضوع النظر

 -1قطع غيار آليات وشاحنات النقل الثقيل
 -2توزيع السيارات ووسائل النقل الجديدة وقطع غيار السيارات
 -3خدمات الغوص البحري والترفيهي بمدينة طبرقة
 -4نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
 -5قطاع االتصاالت
 -6الصفقات العمومية
 -7سوق توزيع مواد التجميل والعناية بالبدن
 -8ترويج وتوزيع المواد شبه صيدليّة
 -9أمانة السفن بميناء سوسة التجاري
 -10تنظيم المعارض والتظاهرات
 -11مدارس تعليم السياقة ببن عروس
 -12محالّت اإلستحمام للعموم
 -13المساحات التجاريّة الكبرى
 -14اإلئتمان البحري

 -15اإلختصاصات الصيدليّة
 -16اللزمات
 -17تكرير الزيوت النباتيّة المد ّعمة
 -18معجون الطماطم المعلّبة
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توزيع الدعاوى حسب منطوق الحكم :
يتّضح من خالل توزيع الدعاوي حسب منطوق احلكم ارتفاع عدد الدعاوى اليت
أعلن فيها جملس املنافسة عدم إختصاصه بالنّظر يف النّزاع املعروض عليه والبالغة تسعة عشر
قرارا ( )19أي بنسبة  % 45,23من جمموع الدعاوى ،وهي نسبة تع ّد مرتفعة بعد أن شهدت
تقلّصا ملحوظا خالل السنوات العشر األخرية .
وبت يف أصل النزاع فيها ،فقد كانت
أقر فيها اجمللس باختصاصه ّ
أما الدعاوى اليت ّ
يف حدود مثانية عشر دعوى ( )18انتهى يف إثنتني منها فقط باإلدانة وبرفض الدعوى أصال
مبني باجلدول التايل:
يف ستة عشر دعوى ( )16كما هو ّ
الجدول :5توزيع الدعاوى حسب منطوق الحكم
عدد القضيّة

المنطوق

91195
101252
121313
121315
131324
131328
131334
131338
131345
133026
141347
141350
141352
141354
141355
141357
141361
143028
143030
111266
141351
144002
111280
111288
121291
121298
121305
121312
121316

عدم االختصاص

التخلّي عن ال ّدعوى

رفض الدعوى أصال
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121318
121320
121322
121323
131342
131343
141349
143027
144001
ال شيء

رفض الدعوى شكال

91206

اإلدانة

111276
143029
143031

إجراءات تحفظية

أي دعوى شكال ،وهو
يتم خالل سنة  2014رفض ّ
ويتّضح من ناحية أخرى أنّه مل ّ
ملمني باإلجراءات املتّبعة أمام جملس املنافسة.
ما يؤّكد أ ّن املتقاضني أصبحوا ّ

توزيع المل ّفات حسب الممارسات المخلّة بالمنافسة:

تتوزع امللّفات اليت متّت فيها اإلدانة من قبل جملس املنافسة خالل سنة  2014على
ّ
املمارسات املخلّة باملنافسة الواردة بالتصنيف النموذجي الوارد بالفصل  5من القانون عدد
 64لسنة  1991املؤرخ يف  29جويلية  1991واملتعلّق باملنافسة واألسعار كاآليت:
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إفراط يف إستغالل وضعيّة تبعيّة اقتصادية وعرض وتطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض ،يف
تسجل إدانات بعنوان ممارسات تتعلّق باإلفراط يف إستغالل وضعيّة هيمنة على
حني مل ّ
السوق واإلتّفاقات.
وفيما يلي عدد الدعاوى اليت متّت فيها اإلدانة حسب املمارسات املخلّة باملنافسة:
الجدول :6عدد المل ّفات المدانة حسب الممارسات المخلّة بالمنافسة

عدد الدعـاوى
إفراط في إستغالل وضعيّة تبعيّة إقتصاديّة

1

تطبيق أسعار مفرطة اإلنخفاض

1

المجموع

2

الجلسات القضائيّة المنعقدة بعنوان سنة :2014
بلغ عدد اجللسات القضائيّة اليت عقدهتا الدائرتان القضائيّتان جمللس املنافسة خالل
توزعت
سنة  2014سبع جلسات ( )07نظرت خالهلا يف ثالثة وأربعني مل ّفا ( )43مل ّفا ّ
كاآليت:
الجدول :7توزيع المل ّفات حسب الجلسات القضائيّة
تم
تاريخ الجلسة
عدد الجلسة
عدد الملفات التي ّ
إبداء الرأي فيها

1

 9جانفي 2014

4

2

 13فيفري 2014

4

3

 8ماي 2014

5

4

 5جوان 2014

6

5

 17جويلية 2014

10

6

 25سبتمرب 2014

6

7

 18ديسمرب 2014

8
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الفقرة الثانية

تقييم النشاط اإلستشاري
أصدر جملس املنافسة خالل سنة  2014تسعة وثالثني رأيا ( )39يف إطار إختصاصه
املؤرخ يف  29جويلية
اإلستشاري الوارد بالفصل ( 9جديد) من القانون عدد  64لسنة ّ 1991
 1991واملتعلّق باملنافسة واالسعار.
وتنقسم االستشارات املنوطة بعهدة جملس املنافسة إىل صنفني :استشارات وجوبية
وأخرى اختيارية.
وقد مثّلت االستشارات الوجوبية خالل سنة  2014نسبة  % 82من جمموع اآلراء
الصادرة عن اجمللس مقابل  % 18بالنسبة لالستشارات االختيارية.
الرتتيبيّة ومشاريع الرتكيز
وتعلّقت االستشارات الوجوبيّة بالنّظر يف مشاريع النّصوص ّ
خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع
االقتصادي اليت هتدف إىل فرض شروط ّ
السوق وكذلك تطبيق الفصل  6من قانون املنافسة
قيودا من شأهنا أن تعرقل ال ّدخول إىل ّ
واالسعار.
وتتمثل هذه االستشارات فيما يلي:
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ّأما اإلستشارات اإلختيارية فقد تعلّقت بـطلب رأي جملس املنافسة مبقتضى الفصل
من قانون املنافسة واالسعار يف سبع مناسبات (.)07

9

اإلستشارات الوجوبيّة:
 األوامر :تع ّددت اجلهات احلكومية املقرتحة ملشاريع األوامر املعروضة خالل سنة
 2014والبالغ عددها إثنا عشر مشروع أمر ( ،)12وقد كانت كاآليت :
الجدول :8مصادر مشاريع األوامر المعروضة على مجلس المنافسة

المرجع

موضوع مشروع األمر

132498

مشروع أمر يتعلق بتنظيم الصفقات العموميّة
مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بإنابة اهلياكل العموميّة لدى
احملاكم واهليئات القضائيّة واالدارية والتأديبيّة والتعديلية والتحكيميّة.

132506

التصرف يف اإلطارات املطاطية املستعملة .
مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط طرق ّ

132503

132508
132509
132510
132511
132512

مشروع أمر يتعلّق بتنقيح األمر عدد  1996لسنة  1991املتعلق باملنتوجات واخلدمات
املستثناة من نظام حريّة األسعار وطرق تأطريها.

مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإمتام األمر عدد  2263لسنة  1996املؤرخ يف  4ديسمرب
 1996املتعلّق مبعلوم املرور بالطّريق السيّارة محّام األنف /مساكن وضبط قيمته.
مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  1119لسنة  2003املؤرخ يف  19ماي
 2003املتعلق مبعلوم املرور بالطّريق السيّارة "أ "4تونس  /بنزرت وضبط قيمته.
مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  3222لسنة  2010املؤرخ يف  13ديسمرب
 2010املتعلق مبعلوم املرور بالطّريق السيّارة "أ "1مساكن  /صفاقس وضبط قيمته.
مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  383لسنة 2009املؤرخ يف  9فيفري 2009
املتعلق مبعلوم املرور بالطّريق السيّارة "أ "3تونس/جماز الباب – وادي الزرقاء وبضبط قيمته.

132513

بالصفقات العموميّة للهيئة العليا املستقلّة
مشروع أمر يتعلّق بضبط األحكام
اخلاصة ّ
ّ
لالنتخابات.

132529

مؤسسة تصنيف
مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط الكفاءة املهنيّة املستوجبة ّ
للرتسيم بدفرت ّ
السفن.
ّ

132534

مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط مزود خدمات االنرتنات.
132535

مشروع أمر يتعلق بتنقيح األمر عدد  2152لسنة  2014املؤرخ يف  19ماي 2014
املتعلق مبمارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا اإلتصال.
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 القرارات  :متّ خالل سنة
جملس املنافسة تفصيلها يف اجلدول التايل:
2014

عرض أربعة مشاريع قرارات

()04

على أنظار

الجدول :9مصادر مشاريع القرارات المعروضة على مجلس المنافسة

المرجع

مصدر االقتراح

المرجع وموضوع مشروع القرار

 132500مشروع قرار يتعلّق بتنقيح القرار املؤرخ يف  22جانفي  2010واخلاص بضبط احلد األقصى لعمر
السيارات املستخدمة يف النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص وخاصياهتا الفنية وطرق حتديد
العامة املتعلّقة
املسالك اليت تتبعها سيارات "التاكسي" اجلماعي واألجرة "اللواج" والقواعد ّ
باالستغالل والوسائل املادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص.

الوزير املكلف بالنقل

 142521مشروع تنقيح قرار وزير النقل املتعلّق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين يف جمال
قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدريب تعليم سياقة العربات.

الوزير املكلف بالنقل

اخلاص بضبط إجراءات التّسجيل
املؤرخ يف  24أكتوبر  2007و ّ
 142524مشروع قرار يتعلّق بتنقيح القرار ّ
وجممعات تزويد وترويج منتجات احلرفيّني وحتديد البيانات
بسجل احلرفيّني و ّ
املؤسسات احلرفيّة ّ
ّ
الوجوبيّة املتعلّقة هبم.

الوزير املكلف بالتجارة

السفينة
 142538مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على التّعريفة القصوى ألتعاب أمني ّ

الوزير املكلف بالنقل

كراسات الشروط  :نظر جملس املنافسة خالل سنة
ّ 
كراسات شروط ( )08وهو ما ميثّل  % 25من اجملموع اجلملي للنّصوص الرتتيبية:
2014

يف مثاين مشاريع

الجدول :11توزيع مشاريع كرأسات الشروط حسب الموضوع

عدد

موضوع مشروع كراس الشروط

الرأي
 132485تنظيم جتارة توزيع األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحي.
 132495تنظيم جتارة توزيع األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحي.
مصرب اهلريسة ذو جودة عالية.
 132488إنتاج ّ

خاص.
 132501إحداث مركز ثقايف ّ

اجلوال
 132502تنظيم نشاط جتارة توزيع الشرائح اهلاتفية وبطاقات الشحن والشحن األلكرتوين للهاتف القار و ّ
مصربات السردينة بزيت الزيتون البكر املمتاز ذات جودة عالية.
 132505إنتاج ّ
السفن.
 142530ممارسة مهنة متثيل ّ
املؤسسات األجنبيّة لتصنيف ّ
السفن.
 142531ممارسة مهنة ّ
مزود ّ
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 -تطبيق الفصل

6

من قانون المنافسة واألسعار :عرضت على جملس املنافسة خالل

الصناعات التقليديّة يطلب فيها رأيه
سنة  2014مثاين ( )08إحاالت من وزير التجارة و ّ
حول إسناد ترخيص استثنائي لعقود استغالل حتت التسمية األصليّة على معىن الفصل 6
من قانون املنافسة واألسعار يف أسواق مرجعية منها التقليديّة كاألكالت السريعة ومواد
اإلستهالك الغذائيّة وأسواق جديدة كاإلتّصاالت والتكوين والتعليم واخلدمات العقاريّة.
الجدول :13توزيع آراء حول إسناد ترخيص إستثنائي حسب القطاعات

السوق المرجعيّة
ّ

الرأي
132474

اإلتصاالت

132487
132489

صناعة الياغرت املربد وتوزيعه
التكوين والتعليم

132493

املخـابز

142515

األكالت السريعة

142516

اخلدمات العقاريّة
األكالت السريعة

142520

اإلتصاالت

142517

اإلستشارات اإلختيارية:
توىل اجمللس خالل سنة
الرأي
132459
132497

2014

إبداء رأيه يف سبع إستشارات اختيارية ( )07تعلّقت بـ:
الموضـوع

كراسات الشروط اإلدارية والفنية لطلب العروض الوطين لتكرير الزيت النبايت املدعّم.

اخلاص باجملال ""Tn
طلب إبداء الرأي يف خصوص ميثاق العنونة
ّ

132504

كراس الشروط النموذجي اخلاص باختيار حمامي مباشر أو شركة مهنية للمحامني من قبل
اهلياكل العمومية.

132499

مشروع إحداث منظومة اسرتسال ( )traçabilitéاملنتوجات الصناعية

132507

حول جدوى حترير أسعار اإلّسنت الرمادي واجلري الصناعي

142514

السجائر اإللكرتونيّة
إقرار احتكار وكالة التّبغ والوقيد لتوريد وتوزيع ّ
متسك هيئة املهندسني املعماريني بإلزاميّة تقدمي املهندس املعماري املرت ّشح ملناظرة وطنيّة
شرعيّة ّ
لرتخيص صادر عنها مبقابل مايل

142523
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الجلسات العامة المنعقدة بعنوان سنة :2014
(مكرر) (جديد) من
ختتص اجللسة العامة جمللس املنافسة حسب أحكام الفصل ّ 16
القانون عدد  64لسنة  1991بالنظر استشاريا يف املسائل اليت تعرض على اجمللس عن طريق
الوزير املكلّف بالتجارة.
توزعت
وبلغ عدد اجللسات العامة املنعقدة خالل سنة  2014سبع جلسات (ّ )07
كاآليت:
الجدول :14توزيع المل ّفات حسب الجلسات العامة

عدد الجلسة

تاريخ الجلسة

عدد الملفات التي

1

 29جانفي 2014

5

2

 3مارس 2014

1

3

 13مارس 2014

9

4

 15ماي 2014

9

5

 11سبتمرب 2014

4

6

 29أكتوبر 2014

1

7

 28نوفمرب 2014

10

19

تم إبداء الرأي فيها
ّ

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

الجزء الثاني
الوظيفة القضائية
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الوظيفة القضائية
بتّت الدوائر القضائية جمللس املنافسة خالل سنة  2014يف ثالث وأربعني مل ّفا
قضائيا ( ،)43منها مثانية عشر مل ّفا ( )18نظرت فيها يف األصل ومثانية ( )08تعلّقت بطلب

البت فيها
مسجال بذلك زيادة بالنسبة إىل عدد القضايا اليت متّ ّ
ّاختاذ الوسائل التحفظيّةّ ،
مقارنة بسنة  2013واليت كانت يف حدود أربعة وعشرين مل ّفا)24( .

تنوعا من حيث املواضيع
وقد عرفت املل ّفات اليت متّت معاجلتها سنة ّ 2014
وقطاعات النشاط املتعلّقة هبا وكذلك اإلشكاليات القانونية اليت تثريها.
ولقد مشلت املادة النزاعية املعروضة على اجمللس خالل سنة  ،2014مجيع املمارسات
اليت مينعها قانون املنافسة واألسعار واليت تكون أغراضها أو آثارها ضارة باملنافسة وختل
بالتوازن العام للسوق ،إالّ أنّه مل يتم إدانة سوى ممارستني ،وهي تطبيق أسعار مفرطة
اإلخنفاض واإلفراط يف إستغالل وضعيّة تبعيّة إقتصاديّة.
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القسم األول
االختصاص

طبقا ملا جاء بأحكام الفصل ( 9جديد) من قانون املنافسة واألسعار «خيتص جملس
املنافسة بالنظر يف الدعاوى املتعلقة باملمارسات املخلّة باملنافسة كما هو منصوص عليها
بالفصل  5من هذا القانون».
وعليه فإ ّن مرجع النظر القضائي جمللس املنافسة ينحصر يف النزاعات املتعلّقة

املشرع بالنظر فيها دون سواها ،وهي املمارسات اليت
باملمارسات املخلّة باملنافسة اليت ّ
خصه ّ
ينصرف أثرها إىل النيل من التوازن العام للسوق ومن حسن سريه حسب القواعد العادية اليت
حتكمها.
أقر فيها اجمللس بعدم اختصاصه خالل سنة  2014تسعة
وقد بلغ عدد القضايا اليت ّ
بت فيها خالل نفس السنة ،وهي
عشر قضيّة ( ،)19أي بنسبة  % 44من عدد القضايا اليت ّ
نسبة مرتفعة مل يعهدها اجمللس خالل السنوات األخرية.
وقد تناول اجمللس عددا من املل ّفات القضائيّة اليت أثريت فيها مسألة اختصاصه
احلكمي وخاصة يف اجلانب املتعلّق بفصل اختصاصه عن ذلك الراجع للمحكمة اإلداريّة يف
جمال الصفقات العموميّة واللزمات ويف شرعيّة القرارات اإلداريّة.
تعرض اجمللس إىل إختصاصه يف النزاعات القائمة حول تنفيذ قراراته وانتهى إىل
كما ّ
تأكيد عدم تعهده بالنظر فيها.
وواصل اجمللس تكريس فقه قضائه الرافض الختصاصه احلكمي كلّما تعلّق األمر
حبالة من حاالت املنافسة غري الشريفة اليت يعود فيهـ ـا النظر إىل القاضي العديل.
تعرض اجمللس إىل النزاعات املتعلّقة مبمارسات اإلغراق اليت أ ّكد ّأهنا من إخصاص
و ّ
الوزير املكلّف بالتجارة ،وتناول مسألة إختصاصه يف املسائل املتعلّقة بالعالمات التجاريّة
ورسم حدود مرجع نظره القضائي يف حدود املمارسات املخلّة باملنافسة اليت هلا انعكاس على
للسوق.
التوازن العام ّ
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ّأوال :فصل إختصاص مجلس المنافسة عن اإلختصاص الراجع للمحكمة
اإلداريّة.
طرح إختصاص جملس املنافسة حني نظره يف عدد من القضايا تعلّق موضوعها
مؤسسات عموميّة يف شأن صفقات عموميّة أو إسناد لزمات أو
مبطالب ترمي إىل مقاضاة ّ
مقرا بأ ّن هذه
قرارت إداريّة ،ويف مجيع هذه القضايا انتهى اجمللس إىل إستبعاد إختصاصه ّ
املسائل تعود إىل نظر قاضي جتاوز السلطة.
القضيّة عدد  121313الصادر فيها القرار بتاريخ

 29ديسمبر .2014

تضمنت عريضة ال ّدعوى املرّسة بكتابة جملس املنافسة إعالن وزير املالية عن طلب
ّ
للمؤسسات البنكية
عروض دويل  01/2012الختيار مكاتب إلجناز مهام تدقيق شامل
ّ
العمومية الثالث.
كراس الشروط املتعلّق بالصفقة عدة إخالالت جراء خمالفة القوانني
وقد ّ
تضمن ّ
والرتاتيب اجلاري هبا العمل ومنها القانون املتعلّق هبيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية
وكذلك أحكام القانون املتعلق باملنافسة والنصوص التطبيقية له واليت توجب استشارة جملس
املنافسة مسبقا عند إعداد كراسات الشروط والنصوص الرتتيبية ومتنع االتّفاقات الرامية إىل
السوق.
منع قواعد املنافسة واالستغالل املفرط ملركز هيمنة اقتصادية على ّ
كما خالف وزير املالية األمر عدد  3158لسنة  2002املؤرخ يف  17ديسمرب 2002
املتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية الذي اشرتط عدم تضييق املنافسة على العارضني وعدم
التمييز بينهم من خالل إخضاع إبرام الصفقات العمومية إىل تطبيق مبدأي املساواة أمام
الطلب العمومي وشفافية اإلجراءات.
رده على العريضة أ ّن طلبات امل ّدعية ال ترتقي
وأورد املكلف العام بنزاعات الدولة يف ّ
إىل مرتبة املمارسات املخلّة باملنافسة ،وهي بالتاّيل خترج عن إختصاص اجمللس.
الرد على تقرير ختم األحباث ما يلي:
كما أورد مندوب احلكومة يف ّ
 إ ّن خمالفة النصوص القانونية املعتمدة عند إعداد كراس الشروط من قبل وزير املاليةال ميكن تكييفها على ّأهنا ممارسة خملّة باملنافسة.
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 إ ّن الطّعن يف قرار وزير املالية بعدم استشارة جملس املنافسة يف إعداد كراسيتم أمام احملكمة اإلدارية ،وعليه يقرتح رفض الدعوى لعدم
الشروط املتعلّق بالصفقة ّ
اإلختصاص.
وقد ثبت للمجلس أ ّن الطعن تسلّط على القرار الصادر عن وزير املالية والقاضي بطلب
عروض دويل الختيار مكاتب إجناز مهام تدقيق شامل من ضمنها تدقيق مايل للشركة
التونسية للبنك والبنك الوطين الفالحي وبنك اإلسكان والفروع التابعة هلا.
وحيث جرى عمل اجمللس على إستبعاد نظره يف شرعية القرارات اإلدارية حالة كوهنا
تدخل يف جمال إختصاص القاضي اإلداري بدعوى جتاوز السلطة ،لذلك ّقرر رفض الدعوى
لعدم اإلختصاص.
القضيّة عدد  121315الصادر فيها القرار بتاريخ  20فيفري

.2014

رّست هذه القضية مبجلس املنافسة بناء على الدعوى اليت تق ّدمت هبا شركة
ّ
"ستكار" بعد أن متّ حرماهنا من املشاركة يف طلب العروض الوطين املتعلّق ببيع كتلة األسهم
موزعة عالمة "كيا" يف
اليت متسكها شركة "الكرامة هولدينق" يف رأس مال شركة "سييت كار" ّ
السوق التونسية.
ّ
وتزعم امل ّدعية أ ّن ذلك جاء نتيجة عدم استجابتها للشرط الواجب توفّره لدى
املرشحني الراغبني يف اقتناء كتلة األسهم والقاضي باستبعاد الوكالء التجاريني يف املع ّدات
ّ
السيّارة من املشاركة يف عملية االنتقاء األويل .واعتربت أ ّن الشرط الذي تسبّب يف إقصائها
من الصفقة ،ولئن يش ّكل يف ظاهره جلوءا للمنافسة ،فهو يع ّد يف باطنه شرطا متييزيا فرضته
تام مع سلط اإلشراف واهلياكل اإلدارية املشرفة بصفة
الشركة امل ّدعى عليها األوىل باتّفاق ّ
مباشرة أو غري مباشرة على عملية بيع كتلة األسهم موضوع طلب العروض ،وهو ما يعترب من
وجهة نظرها من قبيل األعمال املتّفق عليها اليت يكون أثرها خمالّ باملنافسة واليت تؤول إىل
مؤسسات إليها وذلك بصريح الفصل 5
السوق املرجعية وإىل منع دخول ّ
احل ّد من املنافسة يف ّ
(جديد) من قانون املنافسة واألسعار.
وعلى ضوء ما أفرزته أعمال التحقيق يف القضية ،اتّضح أ ّن كالّ من شركة "الكرامة
هولدينق" وشركة "سييت كار" مدرجتان ضمن قائمة الشركات خفية االسم ذات املسامهات
املعنية باملصادرة ،فيما متّت مصادرة كتلة األسهم وأضحت جاهزة للتفويت فيها عن طريق
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طلب عروض وطين مبوجب قرار يقضي بتكليف بنك األعمال "أكسيس كبيتال" باإلشراف
على عملية التفويت طبقا للمقتضيات القانونية املطبّقة على املسامهات اليت وقعت مصادرهتا
مبوجب املرسوم املتعلّق مبصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
تبني أ ّن شركة "الكرامة هولدينق" عمدت إىل اقرتاح اإلجراء املطعون فيه
كما ّ
العتماده ضمن مجلة الشروط املطلوب توفّرها لدى املرت ّشحني الراغبني يف اقتناء كتلة األسهم
املزمع التفويت فيها ،ثّ تولّت عرض مقرتحها على اللجنة الوطنية للتصرف يف األموال
واملمتلكات املعنية باملصادرة أو االسرتجاع لفائدة الدولة إلبداء رأيها فيه ،وانتهت مجيع
اإلجراءات املتّبعة بإصدار قرار يقضي بفتح قبول طلبات التعبري عن االهتمام خبصوص بيع
كتلة األسهم املزمع التفويت فيها ملستثمر اسرتاتيجي.
وعلى هذا األساس انتهى اجمللس إىل اعتبار أ ّن عملية التفويت يف كتلة األسهم
موضوع النزاع ،وإن كانت هلا آثار خملّة باملنافسة ،فهي ال ترجع بالنظر إليه ،وقضى بالتايل
برفض الدعوى لعدم االختصاص.
القضيّة عدد  131324الصادر فيها القرار بتاريخ  6جوان .2014

يف هذه القضيّة تتّهم امل ّدعية شركة " "ECONETامل ّدعى عليها شركة

""SOURAYAN

كراس الشروط مقاوالت أشغال احملافظة على املياه والرتبة
بعدم امتالكها تصنيف  4من ّ
وذلك مبناسبة مشاركتها يف طليب العروض الصادرين عن املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية
للمرة الثانية املتعلّق بأشغال إصالح
بباجة واملتمثّلني يف طلب العروض عدد ّ 2012/12
للمرة الثانية املتعلّق
منشآت احملافظة على املياه والرتبة وطلب العروض عدد ّ 2012/13
بأشغال إجناز منشآت جلمودية.

ويشرتط للمشاركة يف هذا النوع من األشغال أن يكون املشاركون من احلاصلني على
صنف  4من مقاوالت أشغال احملافظة على املياه والرتبة.
واعتربت امل ّدعية أ ّن ما أتته شركة

""SOURAYAN

متس بقواعد املنافسة.
الشريفة اليت ّ
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وقد خلص اجمللس إىل اإلقرار بعدم اختصاصه للنظر يف املمارسات املثارة يف هذه
الصفقات
صحة اإلجراءات ّ
اليت تتّخذها ال ّذوات العموميّة إلسناد ّ
القضية باعتبار أ ّهنا تتعلّق ب ّ

الصنف من النّزاعات يندرج ضمن اختصاص القاضي اإلداري
العموميّةّ ،
موضحا بأ ّن هذا ّ
السلطة.
بطريق دعوى جتاوز ّ
القضيّة عدد  131328الصادر فيها القرار بتاريخ  24جويلية .2014

تضمنت عريضة الدعوى املق ّدمة من طرف هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية ض ّد
ّ
البنك املركزي التونسي أ ّن هذا األخري قام باستشارة مضيّقة لعدد من اخلرباء احملاسبني عارضا
الرتشح الختيار مراقب حسابات لسنوات  2012و 2013و.2014
عليهم املشاركة يف طلب ّ
وقد تضمنت كراس الشروط املتعلّقة باالستشارة ما من شأنه أن يشكل خمالفة لقواعد

األول من األمر عدد  370لسنة
املنافسة والرتاتيب املعمول هبا ومنها خرق الفصل ّ
املتعلّق بوجوبية استشارة جملس املنافسة حول النصوص الرتتيبية ،والفصل  29من القانون
نص على أ ّن حسابات البنك املركزي
املؤرخ يف  15ماي  2006الذي ّ
عدد  26لسنة ّ 2006
التونسي ختضع إىل تدقيق خارجي جيريه مراقبان للحسابات ،خيتارمها رئيس اجلمهورية باقرتاح
املرّسني دجدول هيئة اخلرباء احملاسبني
من حمافظ البنك املركزي من ضمن اخلرباء احملاسبني ّ
للبالد التونسية ،وهو ما مل يقم به حمافظ البنك املركزي التونسي مبا يعترب إخالال منه باإلجراء
املنصوص عليه قانونا ويع ّد خمالفة على معىن  7من األمر عدد  3158لسنة  2002املؤرخ يف
 17ديسمرب  2002واملتمثّلة يف تطبيق مبدإ املساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص
وشفافية اإلجراءات واللجوء إىل املنافسة.
تضمن عدة إخالالت تقتضي املراجعة ممّا جيعله
ويرى ممثّل العارضة أ ّن كراس الشروط ت ّ
2006

قابال لإلبطال ،وهو يطلب من اجمللس التصريح باختصاصه وقبول الدعوى شكال ومضمونا
باختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة كاإلذن لوزير املالية برفع املخالفات املخلّة بالفصل
واإلذن ّ
األول من القانون عدد  370لسنة  2006والفصل  29جديد من القانون عدد  26لسنة
ّ
املضمنة بكراس
 2006والفصل  10من األمر عدد  3158لسنة  2002املتّصلة بالشروط ّ
الشروط موضوع العريضة.
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وحيث دأب فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أ ّن النظر يف إجراءات الصفقات
العمومية خيرج عن إختصاصه حالة كوهنا تدخل يف جمال اختصـ ـاص جهة القضاء اإلداري
و ّقرر اجمللس استنادا إىل ذلك رفض الدعوى لعدم اإلختصاص.
القضيّة عدد  131338الصادر فيها القرار بتاريخ  20فيفري .2014

السيد سامي الباسطي وكيل شركة النقل ""S S T L
ّ
تضمنت عريضة الدعوى املق ّدمة من ّ
أ ّن امل ّدعي كان بصدد إعداد مشروع يف إطار الربنامج الوطين لإلفراق يتمثّل يف بعث شركة
لكراس الشروط املتعلّق بتعاطي األشخاص املعنويني لنشاط نقل البضائع
لنقل البضائع طبقا ّ
على الطرقات حلساب الغري واليت تشرتط على الشركات املمارسة للنشاط املذكور توفري محولة
تقل عن مائة طن.
مجلية ألسطوهلا ال ّ
املؤرخ يف  10ديسمرب 2008
إالّ أنّه وبعد استكماله إلجراءات التمويل ،صدر القرار ّ
املرخص فيه للعربات اليت خيضع استغالهلا يف نقل البضائع
واملتعلّق بضبط ح ّد الوزن اجلملي ّ
على الطرقات حلساب الغري لكراس شروط وتصريح مسبق لدى املصاحل املختصة بالوزارة
كراسي الشروط
املكلّفة بالنقل وبضبط العالمات التمييزية هلذه العربات وباملصادقة على ّ
الرتفيع
اخلاصني بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري ،والذي متّ مبقتضاه ّ
يتكون
يف احلمولة اجلملية املطلوب توفريها لتصبح  300طنا على امتداد  3سنوات على أن ّ
املؤرخ يف  15جويلية
حمرك و 12مقطورة .ومبقتضى القرار ّ
األسطول من  6عربات ذات ّ
وتتمم كراس الشروط املتعلّق بتعاطي األشخاص
 2013املتعلّق باملصادقة على أحكام تن ّقح ّ
املؤرخ يف
املعنويني لنشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري امللحق بقرار وزير النقل ّ
كراس الشروط
 10ديسمرب  2008املشار إليه أعاله ،متّت املصادقة على أحكام تن ّقح ّ
وتتمم ّ
املذكور وذلك بالتمديد يف أجل الرتفيع من حجم األسطول من  3سنوات إىل  7سنوات
املؤسسة اليت وقع
السماح للباعثني يف إطار منظومة اإلفراق ببعث شركاهتم باالشرتاك مع ّ
و ّ
معها إبرام االتّفاقية.
املؤرخ يف  15جويلية 2013
ومبا أ ّن طلب العارض يرمي إىل الطعن يف قرار وزير النقل ّ
كراس الشروط املتعلّق بتعاطي األشخاص
واملتعلّق باملصادقة على أحكام تن ّقح ّ
وتتمم ّ
املؤرخ يف
املعنويني لنشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري امللحق بقرار وزير النقل ّ
املرخص فيه للعربات اليت خيضع
 10ديسمرب  2008واملتعلّق بضبط ح ّد الوزن اجلملي ّ
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لكراس شروط وتصريح مسبق لدى
استغالهلا يف نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري ّ
املصاحل املختصة بالوزارة املكلفة بالنقل وبضبط العالمات التمييزية هلذه العربات وباملصادقة
كراسي الشروط اخلاصني بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري ،فإ ّن
على ّ
القرار موضوع الدعوى هو من فئة القرارات اإلدارية اليت يتّخذها الوزراء يف نطاق ممارستهم
خمولة هلم مبقتضى القانون.
لصالحيات ترتيبية ّ
وحيث جرى فقه قضاء جملس املنافسة على استبعاد نظره يف القرارات ذات الصبغة
الرتتيبية واليت ترجع رقابة مشروعيتها إىل احملكمة اإلدارية ،لذا ّقرر اجمللس رفض الدعوى لعدم
االختصاص.
القضيّة عدد  141347الصادر فيها القرار بتاريخ  24جويلية .2014

تق ّدمت شركة الوطن القبلي للمعارض بعريضة دعوى ض ّد الشركة التونسية للتجارة
واإلمتياز ( ،)TEBترمي إىل مقاضاهتا من أجل ممارسات قامت هبا تراها خملّة باملنافسة.
وتفيد وقائع القضيّة أ ّن امل ّدعى عليها عزمت على حتديد موعد إقامة "معرض العروسة"

املسمى "مبعرض أفراح نابل" ،وتنعى
تعودت فيه املدعيّة تنظيم معرضها املوّسي ّ
يف امل ّدة اليت ّ

املدعيّة على امل ّدعى عليها أ ّن استئثارها هبذا املوعد قد كبّدها خسائر مادية ومعنوية كبرية.
وتعترب املدعية أ ّن هذا القرار يتناىف وقواعد املنافسة اليت تستوجب ترك م ّدة زمنيّة حم ّددة
بني املعارض.
وقد اعترب اجمللس أ ّن مرجع نظره ينحصر يف النزاعات املتعلّقة باملمارسات اليت تنال من
للسوق وعرقلة حسن سريه
حرية املنافسة واليت من شأهنا أن ّ
تؤدي إل اخنرام التّوازن العام ّ
ملف القضيّة ما يفيد وجود
حسب القواعد العادية اليت حتكمه ،وأنّه مل يثبت من مظروفات ّ
احلرة
هذه املمارسات ،ذلك أ ّن قطاع املعارض ليس من قبيل القطاعات اليت تعتمد املنافسة ّ
تدخل اإلدارة وفقا لألحكام واإلجراءات املنصوص عليها
حمل ّ
فيها باعتبار أ ّن تنظيمها هو ّ
باألمر عدد  1747لسنة  1994املؤرخ يف  29أوت  1994املتعلّق بضبط طرق تصنيف
وتنظيم املعارض والتظاهرات ،إذ يتّضح جليّا أ ّن تنظيم املعارض والتظاهرات يندرج يف إطار
يتم وفق حصص تسند مبقتضى
برنامج سنوي يضبطه اجمللس الوطين للتجارة اخلارجية ّ
تراخيص مسبقة من مصاحل الوزارة املكلّفة بالتجارة.
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واعترب اجمللس أ ّن قطاع تنظيم املعارض ال يع ّد من فئة األعمال اخلاضعة لرقابته
وانتهى بذلك إىل التصريح برفض ال ّدعوى لعدم اإلختصاص.

القضيّة عدد  141352الصادر فيها القرار بتاريخ  24جويلية .2014

تعهد اجمللس بشكاية تق ّدمت هبا امل ّدعية طعنا يف طلب عروض صادر عن امل ّدعى
ّ
عليها األوىل الشركة الوطنيّة للسكك احلديديّة التونسيّة ،ويتعلّق باقتناء لباس للعملة زعما
الفين.
بكون هذه األخرية أسندت الصفقة املعنيّة للم ّدعى عليها الثانية قبل إمتام مرحلة الفرز ّ
وتعيب امل ّدعية على املشرتي العمومي خرقه للقواعد واإلجراءات القانونيّة املنظّمة للصفقات
العموميّة.
ورغم أ ّن النزاع يتعلّق يف قضيّة احلال مبدى نزاهة إجراءات إبرام هذه الصفقة وخرقها
لقواعد املنافسة ،االّ أ ّن اجمللس رفض النظر فيه مذ ّكرا مبا سار عليه باطّراد من اعتبار أنّه ال
صحة االجراءات اليت تتّخذها الذوات العموميّة إلسناد الصفقات العموميّة
خيتص بالنظر يف ّ
ّ
باعتبار أ ّن هذا الصنف من النزاعات يندرج ضمن اختصاص القاضي اإلداري املنتصب يف
مادة قضاء جتاوز السلطة.
ّ
القضيّة عدد  141357الصادر فيها القرار بتاريخ  29ديسمبر

2014

قامت لدى اجمللس شركة "دمحان سنرت لطفي دمحان" م ّدعية أ ّن:
السماح
تشجع على املنافسة غري ّ
 وزارة التّجارة و ّالصناعات التّقليديّة ّ
الشريفة من خالل ّ
الصناعات التّقليديّة ببنزرت بتنظيم معارض غري مدرجة
ّ
للصناعة والتّجارة و ّ
لالحتاد اجلهوي ّ
الرّسي للمعارض لسنة .2014
بالربنامج ّ
الصناعات التّقليديّة ببنزرت لفضاء "راينبو"
 استغالل ّللصناعة والتّجارة و ّ
االحتاد اجلهوي ّ
حتصله على شهادة
لتنظيم املعارض دون أن تكون له شركة تنظيم معارض ،إضافة إىل عدم ّ
للوقاية مسلّمة من مصاحل احلماية املدنيّة.
التصرف املتنازع بشأنه على
وأ ّكد اجمللس أ ّن مرجع نظره يتح ّدد مبدى تأثري العمل أو ّ
وحرية املنافسة فيه ،حيث أ ّن اختصاصه ال يكون قائما إالّ مىت كانت
للسوق ّ
التّوازن العام ّ
تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخلّة باملنافسة.
واعترب اجمللس أ ّن:
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الرتخيص يف تنظيم املعارض والتّظاهرات التّجاريّة هي أعمال تندرج ضمن
 قرارات ّالصناعات التّقليديّة.
التصرف لوزارة التّجارة و ّ
اختصاصات التّسيري و ّ
الصناعات التّقليديّة ببنزرت لفضاء "راينبو"
 استغالل ّللصناعة والتّجارة و ّ
االحتاد اجلهوي ّ
هو موضوع عقد إداري مربم بينه وبني بلديّة بنزرت ومصادق عليه من قبل وايل بنزرت بتاريخ
 6مارس .2014
وبناء على ذلك ّقرر اجمللس رفض ال ّدعوى لعدم االختصاص باعتبار أ ّن قواعد
االختصاص تقتضي أن يعود النّظر يف هذه القضيّة إىل القاضي اإلداري.

القضيّة عدد  141355الصادر فيها القرار بتاريخ  19جوان .2014
الشركة العربيّة ال ّدوليّة للتّجارة لتونس واليت
تعهد اجمللس بعريضة دعوى مق ّدمة من ّ
ّ

ّادعت أ ّن ديوان الطّريان املدين واملطارات فرض شروطا تعجيزيّة كفيلة بإقصاء خمتلف
الشركات التّونسيّة وذلك مبناسبة إجراء مناقصة قصد التّفويت يف استغالل
املؤسسات و ّ
ّ
ليني عند ال ّدخول أو
املغازات
املوجهة للمسافرين ال ّدو ّ
ّ
املخصصة للبيوعات اخلالية من األداء ّ
اخلروج من مطار تونس-قرطاج ومطار جربة -جرجيس ومطار صفاقس -طينة ومطار توزر
نفطة ومطار طربقة.
التصرف املتنازع
وباعتبار أ ّن مرجع نظر جملس املنافسة يتح ّدد مبدى تأثري العمل أو ّ
وحرية املنافسة فيه ،وأ ّن ال ّذات العموميّة عند حتديد حاجيّاهتا
للسوق ّ
بشأنه على التّوازن العام ّ

هبدف إبرام عقود لزمة ال تتعاطى نشاطا اقتصاديّا يتعلّق باإلنتاج أو التّوزيع أو اخلدمات ،بل

التصرف الّيت تنظّمها نصوص تشريعيّة
هي تقوم بأعمال تندرج ضمن اختصاصات التّسيري و ّ
تتخذها
وترتيبيّة ،فقد أ ّكد اجمللس أنّه ال
صحة ّ
الشروط واإلجراءات اليت ّ
خيتص بالنّظر يف ّ
ّ
الصنف من النّزاعات يندرج ضمن اختصاص
ال ّذوات العموميّة ملنح اللّزمات ضرورة أ ّن هذا ّ

وقرر بالتايل رفض ال ّدعوى لعدم االختصاص.
القاضي اإلداري يف ّ
السلطةّ ،
مادة قضاء جتاوز ّ

القضيّة اإلستعجاليّة عدد  133026الصادر فيها القرار بتاريخ  10جانفي
رّست هذه القضية مبجلس املنافسة بناء على املطلب املق ّدم من شركة "كستم خ ا"
ّ
2014

على معىن الفصل ( 11جديد) من قانون املنافسة واألسعار ،وهو يرمي إىل اإلذن استعجاليا
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بإيقاف تنفيذ قرار جلنة الصفقات بغرفة التجارة والصناعة لتونس القاضي بإسناد الصفقة
املتعلّقة بتطوير وإجناز شبكة افرتاضية لألعمال ( )Réseau d’affaires en ligneموضوع
طلب العروض الصادر عن الغرفة املذكورة حتت عدد

01/2013

بتاريخ

23

جوان

2013

لفائدة شركة "أوبن فيزيون" (.)OPEN VISION
وقد استندت العارضة يف مطلبها إىل عدة أسباب تتعلّق أساسا بالنتائج النهائية اخلاصة
السماح للشركة الفائزة بالصفقة
بعملية الفرز الفين اليت اعرتهتا بعض اإلخالالت املتمثّلة يف ّ
الفين األصلي بغاية مالءمته مع املقاييس الفنّية
بإدخال تغيريات على حمتوى عرضها ّ

بكراس الشروط موضوع الصفقة ،ممّا ّأدى إىل حلوهلا باملركز الثاين وراء
املنصوص عليها ّ
الشركة املذكورة وتسبّب بالتايل يف حرماهنا من الفوز بالصفقة.
املتمسك هبا من طرف العارضة واليت تبدو يف
تفحص األسباب والتربيرات
وبعد ّ
ّ
صحته هو قرار
ظاهرها ج ّدية ،أدرك اجمللس أ ّن قرار إسناد الصفقة العمومية املطعون يف ّ

إداري منفصل عن عقد الصفقة ،وبالتايل فهو خاضع للنظام القانوين للقرارات اإلدارية.
وعلى هذا األساس خلص اجمللس إىل رفض املطلب املعروض عليه معلّال قراره بأ ّن النّظر يف
مشروعيته هو من اختصاص القاضي اإلداري عن طريق دعوى جتاوز السلطة.

القضيّة اإلستعجاليّة عدد  143028الصادر فيها القرار بتاريخ  19جوان
تق ّدمت شركة  Alliance Pharmaمبطلب يرمي إىل اإلذن إستعجاليا على معىن الفصل
2014

11

من قانون املنافسة واألسعار بإيقاف طلب العروض الوطين املق ّدم من طرف الصيدلية

املضخمة
املركزية التونسية عدد  AO N° VIII /15لسنة  2015وإلزامها بإدراج الضمادات
ّ

واملع ّقمة ( )compresses imprégnées de vaseline stérilesكدواء ضمن قائمة األدوية
وذلك لتفادي حصول

املضمنة صلب طلب العروض السنوي إلقتناء األدوية لسنة
ّ
خاصة وأ ّن املطلوبة تشغل موقع هيمنة على سوق األدوية يف
ضرر حمدق هبا ال ميكن تداركه ّ
،2015

تونس.
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كمزود مهيمن على
تعمدها من موقعها ّ
وتعيب الطالبة على الصيدلية املركزية التونسية ّ

سوق األدوية عدم إدراج منتوجها

VOSOGAZE

بوصفه دواءا ضمن طلبات العروض

بالسوق
السنوية إلقتناء األدوية بالرغم من حصوله على ترخيص من وزارة
ّ
الصحة لرتوجيه ّ
التونسية لألدوية ومتيّزه بسعره التنافسي وجودته املعرتف هبا حمليّا وعامليا.

الضمادات املصنّفة كمع ّدات طبية من
كما يعاب على املطلوبة إلتجاءها إىل توريد ّ
السوق احملليّة باملنتوجات األجنبية.
اخلارج بأسعار مرتفعة ،ممّا نتج عنه إغراق ّ

من جهة أخرىّ ،بررت الصيدلية املركزية التونسية عدم تنظيمها لطلب العروض
األقل
الضمادات
ّ
خبصوص ّ
املضخمة واملع ّقمة لعدم وجود إثنني من املصنّعني احملليّني على ّ
هلذه املو ّاد وهو ما ينتفي معه عنصر املنافسة يف الصفقة موضوع القضية.

وقد ّقرر اجمللس رفض املطلب اإلستعجايل الذي تق ّدمت به الطالبة ،باعتبار أ ّن
اليت تتّخذها ال ّذوات العموميّة إلسناد
صحة اإلجراءات ّ
موضوع النّزاع يتعلّق بالنّظر يف ّ
الصفقات العموميّة وهو ما خيرج عن دائرة اختصاصه.
ّ

القضيّة اإلستعجاليّة عدد  143030الصادر فيها القرار بتاريخ  24جويلية .2014

جاء باملطلب املق ّدم أ ّن الديوان الوطين للزيت ّقرر العمل بإجراءات طلب العروض
الوطين والتخلّي تدرجييا عن نظام املناولة باحلصص املعمول به منذ أكثر من أربعة عقود يف
تدخل الصندوق العام
جمال تكرير الزيت النبايت ّ
تضخم ّ
املدعم ،وذلك للتقليص تدرجييا من ّ
للتعويض وما ينتج عنه من إثقال مليزانيّة الدولة ،وهو ما أحلق ضررا حمدقا ال ميكن تداركه
املؤسسات الطالبة وبالنظام العام االقتصادي ومبصلحة املستهلك العادي ،ولذا فقد
مبصلحة ّ
وجب إيقاف طلب العروض وفقا ملقتضيات الفصل  11من القانون عدد  64لسنة 1991
املؤرخ يف  29جويلية  1991املتعلق باملنافسة واألسعار.
وحيث انتهى اجمللس إىل أ ّن موضوع النزاع يتعلّق بإجراءات صفقة عموميّة جرى فقه
قضائه على استبعاد النظر يف شرعية القرارات املتعلقة هبا خلروجها عن واليته اليت ح ّددهتا
أحكام الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار.
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ثانيا :عدم إختصاص المجلس في تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
طرح إختصاص جملس املنافسة يف تنفيذ القرارات الصادرة عنه خالل نظره يف عدد
املؤسسات امل ّدعى عليها بالقرارات الصادرة سابقا عنه
من القضايا تعلّق موضوعها بعدم تقيّد ّ
سواء كانت قرارات قضائيّة عادية أو إستعجاليّة.
كل مناسبة أ ّن هذا الطلب ال يدخل ضمن صالحيّاته بل يرجع إىل
ّ
وبني اجمللس يف ّ
ينص على
إختصاص وزير التجارة وفقا للفصل  35من قانون املنافسة واألسعار الذي ّ
املختص ّإختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات جملس املنافسة الصادرة ض ّد
":يتوىل الوزير
أن ّ
ّ
املوجهة هلم إلهناء املمارسات املخلّة باملنافسة أو الغلق
املخالفني واملتعلّقة ّ
خاصة باألوامر ّ
املؤقّت للمحالّت موضوع املخالفات املرتكبة ولدفع اخلطايا املستوجبة".
القضيّة عدد  91195الصادر فيها القرار بتاريخ  20فيفري .2014

تعهد اجمللس يف هذه القضيّة بشكوى تق ّدمت هبا شركة ناشطة يف سوق خدمات
ّ
السياحي مبدينة طربقة ض ّد النادي البلدي للغوص بطربقة وذلك
الغوص البحري ال ّرتفيهي و ّ
لعدم تنفيذ امل ّدعى عليها للقرارين الصادرين عن جملس املنافسة حتت عدد  3152بتاريخ 24

السوق بصفة غري
جويلية  2004وحتت عدد  61115بتاريخ  21ماي  2009ولسيطرهتا على ّ
أضر بامل ّدعية بصفة فادحة وجعلها حتت التسوية
شرعيّة بإعتماد أسعار منخفضة ج ّدا ممّا ّ
القضائيّة لدى احملكمة اإلبتدائيّة دجندوبة.
وبني اجمللس فيما يتعلّق بطلب تنفيذ القرار الصادر عنه حتت عدد  61115بتاريخ
ّ
 21ماي  2009أ ّن هذا الطلب ال يدخل ضمن صالحيّاته بل يرجع إىل إختصاص وزير
ينص على أن "يتوىل الوزير
التجارة وفقا للفصل  35من قانون املنافسة واألسعار الذي ّ
املختص ّإختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات جملس املنافسة الصادرة ضد املخالفني
ّ
املوجهة هلم إلهناء املمارسات املخلّة باملنافسة أو الغلق املؤقّت
واملتعلّقة ّ
خاصة باألوامر ّ
للمحالّت موضوع املخالفات املرتكبة ولدفع اخلطايا املستوجبة".
وتبعا لذلك خلص اجمللس إىل رفض الطلب.
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القضيّة عدد  101252الصادر فيها القرار بتاريخ  16جانفي .2014

انطلقت وقائع هذه القضية بشكاية تق ّدمت هبا شركة "انتارتراك" ملقاضاة شركات
"ميكانكا" و MKFو  ZF Friedrichshafenو  ZF Passauمن أجل عدم امتثاهلا لألمر
املرّسة
املوجه إليها من جملس املنافسة مبوجب قراره الصادر بتاريخ  20ماي  2010يف القضية ّ
ّ
لديه حتت عدد  81168والذي قضى بإلزامها باإلقالع عن تكريس سياسة انفراد امل ّدعى
عليها األوىل بتوزيع عالمة  ZFيف السوق التونسية لقطع غيار الشاحنات الثقيلة واحلافالت
بالتزود مباشرة لدى بقية األطراف املشتكى هبا.
السماح للم ّدعية ّ
و ّ
ومبزيد التثبّت يف حمتوى عريضة الدعوى والغرض منها ،برز للمجلس أ ّن اهلدف
السعي إىل تنفيذ القرار الصادر
احلقيقي املرجو من عرضها على أنظاره يكمن باألساس يف ّ
عنه ض ّد األطراف املشتكى هبا يف إطار نزاع سابق وليس مقاضاهتا من أجل ممارسات
جديدة ارتكبتها يف ح ّقها.
وباعتبار أ ّن صالحيّة تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بشأن املنازعات املتعلّقة
خوله القانون جمللس
باملمارسات املخلّة باملنافسة ال تندرج ضمن االختصاص القضائي الذي ّ
املنافسة وترجع إىل اختصاص الوزير املكلّف بالتجارة طبقا ألحكام الفصل  35من قانون
املنافسة واألسعار ،فقد انتهى اجمللس إىل رفض الدعوى لعدم االختصاص.
القضيّة اإلستعجاليّة عدد  144001الصادر فيها القرار بتاريخ  24جويلية

2014

الشركتني
الصناعات التّقليديّة بعريضة دعوى جاء فيها عدم تقيّد ّ
تق ّدم وزير التّجارة و ّ
امل ّدعى عليهما ومها شركة "النّقل للسيّارات" وشركة "كارقرو" بقرار استعجايل صادر عن
جملس املنافسة عدد  113001بتاريخ  23مارس  2012يقضي مبواصلتهما العمل بالعقد
القدمي الذي يربط بينهما وبني شركة "مجيع لوازم السيّارت بن عيّاد وشركاؤه" والذي يرجع إىل
سنة  ،1982مستندا يف ذلك إىل ما اقتضته أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل  34من قانون
املنافسة واألسعار من أنّه":ويعاقب بنفس اخلطية املنصوص عليها بالفقرتني  1و 2من هذا
الفصل كل شخص ال ميتثل لتنفيذ اإلجراءات التحفظية واألوامر املنصوص عليهما بالفصلني
( 11جديد) و( 20جديد) من هذا القانون".
وبعد ال ّدراسة والتّحقيق ّقرر اجمللس رفض املطلب باعتبار أنّه يعود إىل مصاحل وزارة
خاصة القرار االستعجايل موضوع قضيّة احلال
التّجارة تنفيذ قرارات جملس املنافسة وبصفة ّ
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بعد أ ّن متّ احلكم فيه من احملكمة اإلداريّة برفض ال ّدعوى االستعجاليّة بتوقيف تنفيذه
وتطبيقا ألحكام الفصل  51من قانون املنافسة واألسعار اليت اقتضت أن يكلّف متف ّقدو
الرقابة اإلقتصاديّة مبعاينة خمالفات
املراقبة اإلقتصاديّة طبقا للقانون األساسي املنظّم لسلك ّ
الرابع من هذا القانون.
أحكام الباب ّ
األول من العنوان ّ
ثالثا :عدم إختصاص المجلس في حاالت المنافسة غير الشريفة.

أ ّكد جملس املنافسة خالل نظره يف القضيّة عدد  141354الصادر فيها القرار بتاريخ
 24جويلية  ،2014على مرجع إختصاصه القضائي معتمدا يف ذلك على أحكام الفصل 9
ينص على أ ّن جملس املنافسة ينظر يف املمارسات
جديد من قانون املنافسة واألسعار الذي ّ
املخلّة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل ( 5جديد) من نفس القانون.
وذ ّكر بأنّه دأب على إعتبار أ ّن ممارسة نشاط إقتصادي من قبل من ال صفة له
يندرج يف نطاق حاالت املنافسة غري الشريفة اليت تعود بالنظر إىل احملاكم العدليّة.

القضيّة عدد  141354الصادر فيها القرار بتاريخ  24جويلية
يستغل
جاء بعريضة الدعوى أن امل ّدعية كانت تربطها عالقة تعاقدية بامل ّدعى عليه
ّ
توىل امل ّدعى عليه
مبقتضاها حملّها املتمثّل يف محّام ملدة مخس سنوات ،وعلى إثر فسخ العقد ّ
ّ
حلمامها واستغل وجوده ومعرفته باملنطقة لتغيري وجهة احلرفاء
ومن معه إقامة محّام متاخم ّ
بث اإلشاعات اليت من شأهنا االضرار بسمعة محّام امل ّدعني
والعاملني باحملل ،هذا إىل جانب ّ
معتربين ذلك من قبيل املمارسات املخلّة باملنافسة طبقا ألحكام الفصل  5من قانون املنافسة
واألسعار ،ويطلبون بالتايل من اجمللس اختاذ الوسائل التحفظية الالّزمة.
وحيث أنه استنادا للفصل  9جديد من قانون املنافسة واألسعار فإ ّن جملس املنافسة
ينظر يف املمارسات املخلّة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل ( 5جديد) من نفس القانون.
ويستخلص من أحكام الفصل اخلامس سالفة ال ّذكر ومن فقه قضاء جملس املنافسة
أ ّن مرجع النّظر القضائي للمجلس ينحصر يف النّزاعات املتعلّقة باملمارسات املخلّة باملنافسة
للسوق وعلى حسن سريها.
اليت هلا انعكاس على التّوازن العام ّ
وقد خلص التقرير إىل أن املمارسات اليت متّت إثارهتا ال ترتقي إىل مرتبة املمارسات
املخلّة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل  5آنف الذكر ،بل هي تصنّف ضمن املمارسات
2014
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غري الشريفة اليت استقر فقه القضاء على اعتبار أ ّهنا ال تدخل يف اختصاص اجمللس ،وعليه
أقر اجمللس رفض الدعوى لعدم اإلختصاص.
ّ
رابعا :عدم إختصاص المجلس بممارسات اإلغراق.

تعهده بالقضيّة عدد  131334الصادر فيها القرار بتاريخ  19جوان
خالل ّ
السوق بالبضائع ،واعترب اجمللس
طرحت مسألة تتعلّق ّ
بتوخي بعض الشركات أساليب إغراق ّ
خيتص بالنّظر يف مثل هذه املمارسات ضرورة أ ّن القانون الذي حيكمها ح ّدد اجلهة
أنّه ال
ّ
املخولة للنظر يف مثل هذه الشكاوى واملتمثّلة يف الوزارة املكلّفة بالتجارة.
ّ
2014

القضيّة عدد  131334الصادر فيها القرار بتاريخ  19جوان .2014

تق ّدمت شركة خمابر "ميديس" ( )Médisامل ّدعية يف قضية احلال بعريضة دعوى ض ّد
الصيدلية املركزية التونسية ،ترمي إىل اإلعرتاض على نتائج طلب عروض دويل لقطاع
املستشفيات لسنة  2014قامت به امل ّدعى عليها والتّصريح بإقصاء بعض الشركات املشاركة
لتعمدها القيام مبمارسات غري شرعية.
به منه ّ
وتفيد وقائع القضيّة أ ّن املدعيّة شاركت يف طلب العروض املذكور ونظرا ملا تواجهه

تتحصل إال على بعض
من ردود فعل شرسة من الشركات واملخابر العاملية املنافسة ،مل
ّ
احلصص بعد قيام الشركات املنافسة بالتخفيض يف األسعار املعروضة من قبلها إىل نصف
السعر احلقيقي ( )1/2وحىت الثلث ( )1/3والثمن ( )1/8أحيانا قصد احليلولة دون دخول
ّ
املنافسني اجلنيسيني احملليني سوقها.
السوق
وتعترب املدعيّة أ ّن هذا اإلجراء يع ّد من قبيل األساليب غري الشريفة إلغراق ّ
بالبضائع قصد القضاء على املنافسني ومنعهم من دخول أسواق هذه املواد.
السوق من خالل
للسوق املرجعيّة قام اجمللس بتحديد هيكلة هذه ّ
ويف إطار دراسته ّ
دراسته لعناصر العرض والطلب ،حيث قام بتحديد الطلب واجلهة اليت يصدر عنها ماديا
وجغرافيا ،وقام بتحديد الدور الذي تلعبه الصيدلية املركزية التونسية كمركز لشراء األدوية
لقطاع املستشفيات العمومية واملراحل املتّبعة للتزويد وفقا إلجراءات طلبات العروض.
وخبصوص دعوى اإلغراق املرفوعة ض ّد امل ّدعى عليها ،اعترب اجمللس أ ّن مرجع نظره
تؤدي
حرية املنافسة واليت من شأهنا أن ّ
ينحصر يف النزاعات املتعلّقة باملمارسات اليت تنال من ّ
للسوق وعرقلة حسن سريه حسب القواعد العادية اليت حتكمه ،وأنّه مل
إل اخنرام التّوازن العام ّ
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يثبت من مظروفات امللف ما يفيد وجود هذه املمارسات ،ذلك أ ّن املمارسات اليت وقع
السوق بالبضائع ،وهي أساليب
إثارهتا تتعلّق أساسا ّ
بتوخي بعض الشركات أساليب إغراق ّ
نص عليها القانون عدد
تنضوي كلّها حتت طائلة املمارسات الغري الشرعية عند التوريد اليت ّ
 41لسنة  1994املؤرخ يف  7مارس  1994املتعلّق بالتجارة اخلارجية.
خيتص بالنظر يف مثل هذه املمارسات ضرورة أ ّن القانون املشار
واعترب اجمللس أنّه ال ّ
املخولة للنظر يف مثل هذه الشكاوى واملتمثّلة يف الوزارة املكلّفة بالتجارة.
إليه ح ّدد اجلهة ّ
وبناء على ما سبق انتهى إىل أ ّن النّزاع احلايل خيرج عن والية نظره و ّقرر رفض ال ّدعوى
لعدم اإلختصاص.
خامسا :عدم إختصاص المجلس في المسائل المتعلّقة بالعالمات التجاريّة.

أ ّكد جملس املنافسة خالل نظره يف القضيّة عدد  141361الصادر فيها القرار بتاريخ
 29ديسمرب  ،2014أ ّن النّزاع القائم بني الطرفني حيوم باألساس حول استعمال عالمة جتارية
" "ANTAFENوال عالقة له باملنتوج باعتبار أ ّن امل ّدعى عليها مل تدخل بعد طور تصنيع
املادة احلاملة للعالمة التجارية املذكورة لينتهي إىل أ ّن األعمال املثارة ال تندرج ضمن
ّ
املمارسات احملظورة مبوجب أحكام الفصل ( 5جديد) من قانون املنافسة واألسعار ،وهي
وقرر رفض الدعوى لعدم االختصاص.
خترج بذلك عن والية نظره ّ
القضيّة عدد  141361الصادر فيها القرار بتاريخ  29ديسمبر .2014

تق ّدمت شركة "خمابر فارمكار" ( )Pharmacareبعريضة دعوى إىل جملس املنافسة ترمي
إىل مقاضاة شركة "سعيد لصناعة األدوية" من أجل ممارسات تراها خملّة باملنافسة.
وتفيد وقائع القضيّة أ ّن امل ّدعى عليها قامت بتوجيه حمضر تنبيه للمدعيّة يف قضية
احلال بواسطة عدل تنفيذ بتاريخ  2013/10/23طلبت مبقتضاه منها إيقاف كافّة أشكال
استخدام العالمة التجارية " "ANTAFENوبتسليم كافّة املواد امللصق عليها أو أية عالمة
أخرى مشاهبة هلا بشكل يثري اإلرتباك يف ذهن املستهلك وإتالفها حبضور عدل تنفيذ
بأي شكل من األشكال
وبضرورة تقدمي تعهد خطّي بعدم استخدام العالمة التجارية املذكورة ّ
وبفسخ العالمة من سجل اإلدارة املختصة يف تسجيل األدوية.
متعن اجمللس فيما كانت املدعيّة تنسبه للم ّدعى عليها ،هل يع ّد
السوقّ ،
وبعد دراسة ّ
من قبيل املمارسات املخلّة باملنافسة أم ال.
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واعترب أ ّن النّزاع القائم بني الطرفني حيوم باألساس حول استعمال العالمة التجارية
" "ANTAFENوال عالقة له باملنتوج أو الدواء باعتبار أ ّن امل ّدعى عليها مل تدخل بعد طور
املادة احلاملة للعالمة التجارية املذكورة.
تصنيع ّ
االدعاء مبنعها من استغالل
وخلص إىل أ ّن منازعة املدعيّة للم ّدعى عليها من خالل ّ
واستخدام العالمة التجارية املذكورة ،باعتبارها املالكة األصلية هلا مبوجب التسجيل هو من
تتنزل ،وفقا ألوراق القضيّة ،يف إطار إجراءات التقاضي لدى القضاء العديل
األعمال اليت ّ
هبدف محاية حق من الضيّاع.
وذ ّكر اجمللس مبا استقر عليه فقه قضائه من أ ّن اختصاصه ال يكون قائما إالّ مىت
كانت األعمال والتصرفات موضوع الدعوى تندرج ضمن األعمال االقتصادية املخلّة
للسوق وعلى سريه حسب القواعد اليت حتكمه.
باملنافسة واليت هلا انعكاس على التوازن العام ّ
وانتهى إىل أ ّن األعمال املثارة ال تندرج ضمن األنشطة االقتصادية املذكورة وال
تنضوي حتت طائلة األعمال واالتفاقات احملظورة طبقا ألحكام الفصل ( 5جديد) من قانون
وقرر رفض الدعوى لعدم االختصاص.
املنافسة واألسعار ،وهي خترج بذلك عن والية نظره ّ

سادسا :ال يمت ّد مرجع النظر القضائي لمجلس المنافسة إلى الممارسات المخلّة
بالمنافسة التي ليس لها انعكاس على التوازن العام للسوق.

ينص الفصل ( 9جديد) من قانون املنافسة واألسعار على أ ّن جملس املنافسة ينظر
ّ
يف املمارسات املخلّة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل ( 5جديد) من نفس القانون.
العامة
وحيث يستخلص من أحكام الفصل ( 5جديد) سالف الذكر ومن املبادئ ّ
كل املمارسات املخلّة
اليت تسوس املنافسة أ ّن مرجع النظر القضائي جمللس املنافسة ميت ّد إىل ّ
متس حبرية املنافسة مهما كانت
باملنافسة اليت هلا انعكاس على التوازن العام للسوق أو ّ
طبيعتها أو مصدرها.
الصادر فيها القرار بتاريخ  24جويلية
القضية عدد ّ 131345
احنصر النّزاع يف هذه القضية يف ا ّهتام امل ّدعية شركة System
2014
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للم ّدعى عليهما "أمحد اهلبريي" و"أمين اخلياري" بإنشاء شركة منافسة هلا بعد اإلستفادة من

38

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

اخلربة والتكوين اللّذين اكتسبامها أثناء مزاولتهما لوظائفهما لديها وباإلعتماد على معلومات
تتضمن قائمة حرفائها كانا قد استوليا عليها.
تقنية سريّة للشركة ووثائق ّ

األول عدم احرتامه لعقد العمل الذي أبرمه معها والذي
وتعيب امل ّدعية على الطرف ّ
حيجر عليه عدم منافستها يف صورة إهناء عملهّ .أما بالنسبة للم ّدعى عليه الثاين ،فإ ّن امل ّدعية
ّ
تتّهمه بسرقة معلومات سريّة عن طريق نسخها من احلاسوب املركزي للشركة على حاسوبه
احملمول.
وقد خلص اجمللس إىل عدم اختصاصه للنظر يف املمارسات املثارة يف هذه القضية
باعتبارها ال تندرج ضمن األعمال املخلّة باملنافسة اليت هلا إنعكاس على التوازن العام للسوق
على معىن الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار.
الصادر فيها القرار بتاريخ  9أكتوبر
القضية عدد ّ 141350

2014

تعهد اجمللس بعريضة دعوى مق ّدمة من طرف شركة "اتّصاالت تونس" تفيد أنّه بلغ إىل
ّ
علمها قيام امل ّدعى عليها شركة "تونيزيانا" بانتداب املدير املركزي السابق الذي كان يعمل
السوق Directeur Executif
لديها وتعيينه يف خطة مدير تنفيذي مكلّف بأعمال ّ
 business Marketمقابل أجر يفوق بكثري ما يتقاضاه نظراؤه من اإلطارات العاملة لدى
يتنزل يف إطار حماولتها اهليمنة على السوق باعتبار تقلّد
الشركة امل ّدعى عليها ،وهو انتداب ّ
أهم اإلدارات احملورية
اإلطار املذكور ملسؤولية اإلدارة املركزية خلدمات ّ
املؤسسات ،إحدى ّ
هامة.
واإلسرتاتيجية باتصاالت تونس وحتقيقه هبا لنتائج جتارية وتسويقية ّ
تبني للهيئة بعد
املتضمن أنّه ّ
وبعد اإلطّالع على الرأي الفين للهيئة الوطنية لالتّصاالت و ّ
دراسة القضية يف ضوء أحكام جملة االتّصاالت ونصوصها التطبيقية ،أ ّن املوضوع يتعلّق
خبالف حول استقطاب الكفاءات يف جمال االتّصاالت يرتبط أساسا بتطبيق أحكام جملة
الشغل وال يندرج ضمن صالحيات اهليئة احمل ّددة بالفصل  63من جملة االتّصاالت كما ال
تدخلها.
عالقة له مبجال ّ
وبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة واليت جاء فيها باخلصوص أ ّن موضوع
قضية احلال يتعلّق خبالف قائم بني طرفني يتعلّق بانتداب إحدى كفاءات الشركة الوطنية
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لالتّصاالت من قبل شركة تونيزيانا ،وهذه املمارسة وإن وجدت ال تندرج ضمن املمارسات
املخلّة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل  5من قانون املنافسة واألسعار.
وحيث أنّه وبصرف النظر عن مدى صحة األعمال املنسوبة إىل امل ّدعى عليها خبصوص
أهم اإلدارات احملورية واإلسرتاتيجية باتّصاالت تونس ،فإنّه مل
انتداب املسؤول السابق عن ّ
يثبت من التحقيق اجملرى يف القضيّة وال من األوراق املظروفة بامللف أ ّن تلك األعمال قد
شأهنا املساس بآلياهتا ،لذلك ّقرر اجمللس
أضرت بالتوازن العام للسوق املرجعيّة أو كان من ّ
ّ
رفض الدعوى لعدم اإلختصاص.
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القسم الثاني
اإلجراءات

تطرق جملس املنافسة خالل سنة  2014إىل مسألة إجرائيّة جديدة تتمثّل يف دعوى
ّ
تعهده بالقضيّة عدد  141361الصادر فيها القرار بتاريخ 29
املعارضة ،حيث أنّه ومبناسبة ّ
رد امل ّدعى عليها بأ ّن هذه األخرية تروم القيام بدعوى معارضة
ديسمرب  ،2014ورد بتقرير ّ
وهي تلتمس قبوهلا شكال ويف األصل احلكم بإلزام املدعيّة بأداء مبلغ قدره مائة ألف دينار
التعسفي وإلزامها بنشر منظور احلكم بصحيفتني يوميّتني
( 100.000دينار) لقاء قيامها ّ
وبأداء  5.000دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة حماماة وحبمل املصاريف القانونية عليها.
ظل سكوت القانون عدد  64لسنة  1991املؤرخ يف  29جويلية  1991املتعلّق
ويف ّ
مادة املنافسة ،فإنّه كان ال
باملنافسة واألسعار عن شكليّة وإجراءات رفع دعوى املعارضة يف ّ
العامة واملنصوص عليها مبجلة املرافعات املدنية والتجارية
الرجوع إىل األحكام ّ
مناص من ّ
وحتديد بفصوهلا  28و 227و.228
تنص أحكام الفصل  28من هذه اجمللة على أ ّن "دعوى املعارضة هي اليت يقوم هبا
و ّ
موجهة عليه بقصد معارضة طالبه مبا يطلبه منه أو
املطلوب للمدافعة عن نفسه يف دعوى ّ
لطلب املقاصة احلكمية أو لطلب غرم يف مقابلة الضرر املتسبّب عن القضيّة"...
خمتص
ينص الفصل  227من نفس اجمللّة على أ ّن "حق القيام بدعوى املعارضة ّ
كما ّ
باملطلوب وميكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضري وال تقبل هذه الدعوى إال إذا كان
لرد الدعوى األصليّة أو املقاصة أو طلب غرم الضرر املتسبّب عن
املقصود منها الدفاع ّ
النازلة".
ويقتضي الفصل  228من ذات اجمللة أنّه "حيكم يف الدعاوى العارضة والفرعيّة
واملقصود منها املعارضة مع الدعوى األصليّة".
وقد انتهى اجمللس إىل أنّه وطاملا ق ّدمت الدعوى املعارضة ممّن له الصفة واملصلحة
وأثناء نشر القضيّة فقد اجته قبوهلا من النّاحية الشكليّة.
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إىل جانب ذلك ،نظر اجمللس خالل سنة  2014يف ثالث مطالب يف التخلّي عن
الدعوى ،إثنان يف القضاء األصلي وواحد يف القضاء اإلستعجايل ،وقد واصل يف نفس املنهج
الذي اعتمده يف تقديره لتلك املطالب ،وهو أن يكون مطلب التخلّي واضحا وصرحيا وال
ميكن استنتاجه ،وأال يربز للمجلس وجود ممارسات خملّة باملنافسة يف السوق املعنيّة.
مرة بأ ّن
كل ّ
ولئن إستجاب اجمللس لطلب امل ّدعية بالرجوع يف الدعوى ،فإنّه تثبّت يف ّ
وثائق امللف مل تكن تسمح بالقطع بوجود ممارسات خملّة باملنافسة .وقد حافظ بذلك على
بأي طلب يتق ّدم به صاحب الدعوى الحقا
املوقف الذي ّإختذه يف فقه قضائه بأنّه ال يتقيّد ّ
املتعهد هبا.
بالسوق املرجعيّة ّ
إالّ مىت ثبت له إنعدام وجود ممارسات خملّة باملنافسة ّ
القضية عدد  111266الصادر فيها القرار المؤرخ في  9أكتوبر

2014

تعهد اجمللس يف هذه القضيّة بشكوى تق ّدمت هبا شركة منتجة ملواد غذائية ض ّد
ّ
املساحة التجارية احلاملة لعالمة "كارفور" نظرا خلصم هذه األخرية ملبلغ من فاتورة الشركة
امل ّدعية بعنوان إدراج إشهاري "بالكتالوج" ،بينما تعترب امل ّدعى عليها أ ّن املبلغ الذي متّ
املخصصة للعمليّة الرتوجييّة.
خصمه يندرج ضمن امليزانيّة
ّ
ونظرا لعدم اإلقتناع بتسديد الفاتورة قطعت امل ّدعية العالقة التجارية مع شركة
"كارفور" ورفعت األمر إىل اجمللس ،ث تق ّدمت مبطلب يف التخلي عن الدعوى.
العامة
وإنطلق اجمللس يف هذه القضية بالتذكري بفقه قضائه املتعلق باملبادىء ّ
أقر أ ّن التخلي عن القضية جيب أن يتوفّر فيه عنصران أساسيّان ومها الوضوح
لإلجراءات و ّ
والصراحة وأنّه ال ميكن إستنتاجه.
كما ّبني أ ّن مطلب التخلي عن القضية ال يقيّده ،إذ ميكنه مواصلة النّظر فيها مىت
توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة.
أقرت ّأهنا هي اليت بادرت بإقرتاح قطع العالقة التجاريّة
وإعترب اجمللس أ ّن الشركة امل ّدعية ّ
مع امل ّدعى عليها منذ مارس .2011
يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملّة
وخلص إىل أ ّن امللف على حالته ال ّ
وقرر قبوله.
بالسوق املعنيّة بالنزاع وأ ّن مطلب التخلّي ورد واضحا وصرحياّ ،
باملنافسة ّ

42

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

القضية عدد  141351الصادر فيها القرار المؤرخ في  29ديسمبر

2014

تق ّدمت شركة س م أ س ج م تونس  SOCIETE CMA-CGM Tunisieبعريضة
دعوى ض ّد شركة س م أ س ج م أس أ  SOCIETE CMA-CGM SAمفادها أ ّهنا ّشركة
خمتصة يف اإلئتمان البحري ارتبطت بصورة حصريّة مع النّاقل البحري الفرنسي (أكرب
تونسيّة ّ
ثالث ناقل حبري يف العامل) شركة س م أ س ج م أس أ SOCIETE CMA-CGM SA
املؤرخ يف
بعقد متثيل حبري للنّاقل بكافّة املوانئ التّونسيّة وذلك مبقتضى عقد الوكالة والتّمثيل ّ
 7جانفي .2003
وقد ارتبطت شركتا "سود كارقو" و"دملاس" بعقد متثيل حبري مع شركة "سود كارقو
الشركة امل ّدعية
تونس" على مدى سنني إىل أن وقع شراء أسهم هذه األخرية من طرف ّ
الرتاب التّونسي.
وأصبح هلا بالتّايل متثيل النّاقلني البحريّني يف ّ
الشركة امل ّدعية يف غضون سنة  2009على نشاط الوكالة البحريّة "سود
كما حصلت ّ
كارقو تونس".
يسمى "الرا"
وقد قامت ّ
الشركة امل ّدعى عليها بوضع نظام معلومايت وإدخال بيانات ّ
تصب مجيعها يف نظام واحد  serveurقائم يف ديب وذلك من أجل مراقبة أداء نشاط
ّ
مؤشرات األداء "."K PI’S
وكالئها يف مجيع األوقات وفقا ملعايري ّ
بالضغط على
السيطرة على ّ
وقد حاولت ّ
الشركة امل ّدعية وذلك ّ
الشركة امل ّدعى عليها مزيد ّ
الشركة التّابعة هلا شركة س م أ س ج م
بعض املسامهني فيها إلحالة بعض األسهم إىل ّ
أجنسي وورلد وايد ( CMA-CGM agencies world wideاملسامهة) يف رأّسال العارضة
بنسبة .% 49
الشركة
وأمام رفض امل ّدعية هلذا الطّلب الذي أضحى شرطا ملواصلة عقد اإلئتمان تولّت ّ
امل ّدعى عليها:
وتعسفيّة بتاريخ  26جوان .2013
 فسخ عقد الوكالة بصفة فجئيّة ّالشركة التّجاريّة التّونسيّة" مل ّدة ستّة أشهر
الشركة املنافسة " ّ
 حتويل كافّة املعامالت إىل ّفحسب إىل حني حصوهلا على ترخيص يف مزاولة النّشاط.
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 استقطاب أغلب العاملني واملوظّفني واخلربات التّابعني للم ّدعية عرب تقدميهم الستقاالتمجاعيّة وحتويلهم للعمل لدى شركتها اجلديدة.
الشركة الفرنسيّة امل ّدعى عليها استغالهلا املفرط لوضعيّة تبعيّة
وتعيب امل ّدعية على ّ
اقتصاديّة وذلك بالنّظر إىل أمهيّة رقم تعاملها التّجاري معها والذي بلغ مائة باملائة ولكوهنا
أسست ّسعتها التّجاريّة كعنصر من أصلها التّجاري على ارتباطه بشهرة وصيانة عالمة س م
ّ
أسست تسميتها التّجاريّة على نفس التّسمية .وباعتبار أنّه ال
ا س ج م ،بل أ ّن امل ّدعية ّ
حل بديل متاح إذ مل يكن باإلمكان احلصول على ناقل حبري دويل للبضائع متثّله
يوجد ّ
الشركة امل ّدعية باملوانئ التّونسيّة باعتبار وجود مجلة من احلواجز من بينها صعوبة العثور على
ّ
أقل منه لتمثيله ،وإن وجد فإ ّن املفاوض ـ ـ ـات تبقى أحي ـ ـاناـ
ناقل حبري بذات احلجم أو ّ
لسن ـوات ،كما أ ّن سوق النّقل البحري للبضائع تتميّز بكوهنا سوقا مغلقة يصعب على ممثّل
يتم التّعامل
ناقل حبري يف حال قطع العالقة التّجاريّة معه اللّجوء إىل ناقل آخر ضرورة أنّه ّ
عادة يف هذا القطاع مع ممثّل واحد يف نطاق عقود متثيل حصري.
عسفي والفجئي لعالقة العمل صورة استغالل مفرط لوضعيّة التّبعيّة
وميثّل القطع التّ ّ
اإلقتصاديّة وذلك من خالل اقرتاحها متكني شركة س م ا س ج أجنسي وورلد وايد اململوكة
كالّ من قبل الناقل البحري واملسامهة يف رأس مال امل ّدعية من شراء أسهم مت ّكنها من بسط
سيطرهتا على هيئات التّسيري داخل امل ّدعية وجعلت عمليّة البيع أو اإلحالة شرطا لتواصل
العالقة التّعاقديّة بني الطّرفني ومن خالل االستقالة اجلماعيّة للعملة لدى امل ّدعية وحتويل
املؤسسة حديثا ومن خالل تكوين شركة منافسة جديدة اّسها "س م ا"
وجهتهم إىل ّ
الشركة ّ
الشركة اجلديدة "س
وحتويل كافّة املعامالت هلا ،وبالتّايل حتويل وجهة كامل حرفاء امل ّدعية إىل ّ
املؤسسة من امل ّدعى عليها بالوساطة.
م ا" ّ

الشركة امل ّدعى
وقد طلب نائب امل ّدعية على أساس ما سبق اعتبار املمارسات اليت أتتها ّ
عليها ممارسات خملّة باملنافسة على معىن الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار وتسليط
خطيّة ماليّة قدرها مائتا ألف دينار وإلزام امل ّدعى عليها بنشر منطوق القرار على نفقتها.
وقد ورد على اجمللس مكتوب من املمثّل القانوين لشركة "س م أ س ج م تونس"
تضمن ختلّي امل ّدعية عن ال ّدعوى.
ّ SOCIETE CMA-CGM Tunisie
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وقد ّقرر اجمللس قبول مطلب التّخلّي باعتباره جاء واضحا وصرحيا وأ ّن امللف على
بالسوق املعنيّة بالنّزاع.
حالته ال ّ
يتضمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملّة باملنافسة ّ
القضية اإلستعجالية عدد  144002الصادر فيها القرار بتاريخ  29ديسمبر

2014

الشركة
الصناعات التّقليديّة ض ّد ّ
تعهد اجمللس بعريضة ال ّدعوى املق ّدمة من وزير التّجارة و ّ
ّ
الشركة
الرافعة "سيكام" والّيت تتعلّق بعدم امتثال ّ
الصناعيّة لتجهيز ّ
ّ
الشاحنات واألجهزة ّ
الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 27
امل ّدعى عليها للقرار االستعجايل عدد ّ 123007
الشركة
الرابطة بينها وبني ّ
جويلية  ،2012والذي قضى بإلزامها مبواصلة العالقة التّجاريّة ّ
البت يف أصل النّزاع.
الصناعيّة اهليدروميكانيكيّة "هيدروميكا سيستام" إىل حني ّ
ّ
الصناعات التّقليديّة ملطلب ختلّي عن ال ّدعوى بتاريخ 17
وبناء على تقدمي وزيرة التّجارة و ّ
ديسمرب ّ ،2014قرر اجمللس قبول مطلب التخلّي عن القضيّة باعتباره ورد واضحا وصرحيا
العامة لإلجراءات.
وفقا ملا تقتضيه املبادئ ّ
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القسم الثالث

األحكام الصادرة في األصل
املشرع منع عدة
بالتمعن يف الفصل ( 5جديد) من قانون املنافسة واألسعار ّ
ّ
يتبني أ ّن ّ
ممارسات خملة باملنافسة وهي التحالفات واالتفاقات الصرحية أو الضمنية اليت تؤول إىل حتديد
للسوق ،وحتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو
األسعار ،واحل ّد من دخول ّ
مؤسسات أخرى ّ
االستثمار أو التقدم التقين ،أو تقاسم األسواق أو مراكز التزويد.
كما متنع أيضا مجيع ممارسات االستغالل املفرط للمركز املهيمن ،وإساءة استغالل
التبعية االقتصادية وتدين األسعار بنحو يه ّدد استقرار النشاط االقتصادي.
السوق وعلى حسن
وتعترب هذه املمارسات من األعمال اخلطرية واملؤثّرة على توازنات ّ
مهمة التصدي إليها ودعم دوره القائم على
املشرع جمللس املنافسة ّ
سري آلياته واليت أوكل ّ
السهر على محاية النظام العام االقتصادي.
ّ
ويفرز التدقيق يف مثانية عشرة ( )18قضيّة نظر فيها اجمللس خالل سنة  2014تعلّقها
مادة االتّفاقات احملظورة.
باملمارسات سالفة الذكر باستثناء اإلخالل باملنافسة يف ّ
السوق مخس
وبلغ عدد القضايا اليت تعلّقت باإلفراط يف استغالل مركز مهيمن على ّ
قضايا ( ،)5وأثريت كذلك يف أربعة دعاوى ( )4مسائل تتعلّق باالستغالل املفرط لوضعية
تبعيّة اقتصادية ويف تسع ( )9من القضايا مبمارسة عرض أو تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض
يف حني مل ترتق املمارسات يف ثالث دعاوى متّ النظر فيها يف األصل إىل ممارسات خملّة
باملنافسة.
املفصلة
ويعود عدم التطابق يف األرقام بني الرقم اجلملي ( )18وبني جمموع القضايا ّ
حسب املمارسة املخلّة باملنافسة إىل إمكانيّة نظر اجمللس يف أكثر من ممارسة صلب ملف
واحد.
يتبني من دراسة القرارات الصادرة يف مجيع هذه القضايا مواصلة جملس املنافسة
و ّ
يتوىل على أساسه التثبت
كرسه سابقا يف عمله القضائي والذي ّ
إتباعه لنفس النهج الذي ّ
استقر
ّأوال يف طبيعة املمارسات املشتكى منها ث احلكم عليها باالستناد إىل املفاهيم اليت ّ
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مهد له ذلك إصدار أحكام تقضي بإدانة األطراف امل ّدعى عليها
عليها يف فقه قضائه .ولقد ّ

يف قضيّتان ( )2ورفض الدعوى أصال يف ستّة عشر ( )16قضيّة.

ويف مجلة القضايا املرفوضة يف األصل تعلّق األمر بأعمال مل ترق إىل درجة التأثري يف
حرية املنافسة يف السوق املتعلّقة هبا بالنّظر لصدورها عن أطراف ال حتتل مركزا مهيمنا بتلك
السوق ،واقتصر اجمللس على التذكري بفقه قضائه السابق يف هذه املسألة.
ومتّ رفض دعاوى أخرى لعدم ثبوت أركان املخالفات املتعلّقة باملمارسات املثارة
مبوجبها وفقا للمقاييس أو املعايري املوضوعية املعتمدة عموما لتقدير درجة إخالهلا بقواعد
املنافسة.
ّأما فيما خيص القضيّتني ( )2الصادر فيهما احلكم باإلدانة فقد تعلّقتا بارتكاب
ختول أحكام قانون املنافسة واألسعار جمللس املنافسة معاقبة مرتكبيها
أعمال خملّة باملنافسة ّ
لكف عنها.
بتسليط خطايا مالية عليهم وتوجيه األوامر إليهم با ّ
الفقرة األولى :اإلفراط في استغالل المركز المهيمن على السوق

حتجر أحكام الفقرة الثانية من الفصل ( 5جديد) من قانون املنافسة واألسعار ممارسة
ّ
االستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها.
بت اجمللس خالل السنة القضائية  2014يف أربع قضايا ( )4تعلّقت هبذا الصنف
و ّ
من املمارسات املخلّة باملنافسة.
كرسه يف
وواصل اجمللس من خالل نظره يف هذه القضايا على نفس النهج الذي ّ
عمله القضائي والذي يتوىل على أساسه وصف مكانة األطراف امل ّدعى عليهم يف السوق
املعنية بكل قضية وتقدير مدى توفّر ما ينسب إليهم من احتالل ملركز هيمنة من عدمه ،ث
الوقوف عند اقرتان ذلك بعنصر اهليمنة الذي ال يش ّكل يف ح ّد ذاته خرقا لقواعد املنافسة إالّ
املؤسسة املهيمنة مبمارسات من شأهنا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني أو عرقلة
مىت ثبت قيام ّ
السري الطبيعي لقواعد املنافسة.
ّ
وقد انتهى اجمللس تطبيقا هلذه املعايري إىل نفي وجود عنصر اهليمنة على األسواق
ذات النظر يف القضايا األربع املتعلّقة هبذا الصنف من املمارسات املخلّة باملنافسة.
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 -1القضيّة عدد  121291الصادر فيها القرار المؤرخ في  9أكتوبر :2014

تعيب امل ّدعية على امل ّدعى عليها يف دعوى احلال إقدامها من خالل تروجيها للعرض
التجاري "فاميليا" على استغالل وضعية اهليمنة اليت تتمتّع هبا بسوق خدمات االتّصاالت
تقل عن مستوى
عرب اهلاتف الرقمي اجلوال ،كما أ ّن العرض املذكور يطبّق تعريفات تفصيل ّ
تعريفات الربط املصادق عليها من طرف اهليئة الوطنية لالتّصاالت.
وأشار اجمللس إىل أ ّن تباين احلصص السوقيّة ملختلف املتدخلني بسوق اهلاتف الرقمي
اخلاصة بسنة  2014يؤّكد
اجلواّل من فرتة قصرية إىل أخرى واملتواصل أيضا خالل األشهر
ّ
عدم امتالك امل ّدعى عليها قدرة مطلقة على التحكم يف آليات السوق والتأثري اجلذري على
وضعية املتعاملني.
احلصة السوقية يع ّد عنصرا من عناصر تقدير مدى اهليمنة على
كما أ ّن معيار ّ
كما وكيفا وتروجيها
وتنوع املنتوجات ّ
السوق ،إضافة إىل عناصر أخرى كالتق ّدم التكنولوجي ّ
يف مسالك توزيع تغطّي كامل تراب اجلمهورية.
وحيث أ ّن خمتلف األطراف املت ّدخلة يف سوق اهلاتف الرقمي اجلوال تتمتّع بنفس
وتنوع مسالك توزيع منتوجاهتا
تنوع املنتوجات وإشعاع العالمة التجارية ّ
األمهيّة من حيث ّ
بشكل ميكنّها من سرعة التأثري يف هيكلة السوق من فرتة إىل أخرى ،األمر الذي يربز من
خالله غياب وجود طرف بإمكانه التأثري اجلذري بصفة مطلقة على سوق خدمات
اجلوال.
اإلتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي ّ
وبعد أعمال التثبت تأكد أ ّن اهليئة الوطنية لالتصاالت تولّت دراسة هذا العرض من
جوانبه الفنية واملالية والتعريفيّة واتّضح هلا عدم خمالفته لقواعد املنافسة النزيهة ،فلم متانع يف
صرحت به للمجلس ضمن تقريرها الفين اخلاص بالعرض التجاري
تسويقه وذلك وفقا ملا ّ
موضوع نزاع احلال.
وحيث وفقا ملا تق ّدم انتهى اجمللس إىل أ ّن النظر يف مشروعية القرارات الصادرة عن
اهليئة الوطنية لالتّصاالت ليست من مشموالته.
-2

القضية عدد  121312الصادر فيها القرار المؤرخ في  16جانفي :2014

تعيب شركة "أورنج تونيزي" على شركة "إتصاالت تونس" استغالهلا املفرط ملركز
اهليمنة الذي تتمتّع به يف سوق خدمات االتّصاالت املسداة عرب شبكة اهلاتف الرقمي اجلوال
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تعمدها تسويق خدمة بأسعار مفرطة االخنفاض باالنتقال إىل الكلّيات واجلامعات
من خالل ّ
منها املرّكب اجلامعي باملنستري واملرّكب اجلامعي مبنوبة للقيام حبمالت إشهارية على عني
املكان هبدف تسويق شرائح هاتف حاملة للعالمة التجارية "عليسة" بصفة جمانية مع توفري
شحن مبا قيمته دينار واحد.
بالسوق املرجعيّة ،وبالتايل
وثبت للمجلس أ ّن امل ّدعي عليها ليست يف وضعيّة هيمنة ّ
فإ ّن ما نسب إليها من إفراط يف استغالل هذه الوضعيّة يكون يف غري طريقه ،واجته على هذا
األساس رفض هذه املآخذ لعدم وجاهتها من الناحية الواقعية والقانونية.
-3القضية عدد  121322الصادر فيها القرار المؤرخ في  29ديسمبر

:2014

تعهد اجمللس يف هذه القضيّة بدعوى رفعتها إليه شركة "أورنج تونس" واملتضمنّة
ّ
باخلصوص طلب تتبّع شركة تونيزيانا" من أجل ممارسات خملّة باملنافسة على معىن الفصلني 5
و 9من قانون املنافسة واألسعار.
تعمد امل ّدعى عليها اإلفراط يف استغالل مركزها
وتتمثّل املمارسات املشتكى منها يف ّ
املهيمن بالسوق والرتويج لعروض وامتيازات جتارية خملّة باملنافسة وباملبادئ التوجيهية للهيئة
الوطنية لالتصاالت الصادرة مبقتضى قرارها عدد  15بتاريخ  14نوفمرب  2011واملتمثلة
بامتياز " "10éme anniversaire 100% bonusوالذي يع ّد بيعا باخلسارة من جهة
وتكريسا لعامل النادي املصطنع من جهة أخرى.
خاصة وأ ّن
وبغاية إرساء موقفه من النزاع املثار ،خاض اجمللس يف مسألة اختصاصه ّ
حمامي امل ّدعى عليها دفع بعدم اختصاص جملس املنافسة بالنظر يف النزاع الراهن لدخوله
ختتص بوصفها
ضمن مشموالت اهليئة الوطنية لالتصاالت مبقولة أ ّن هذه األخرية هي اليت ّ
هيئة خمتصة بالنظر يف الدعاوى املتعلّقة باإلخالل باألحكام التشريعية والرتتيبية املتعلّقة مبيدان
االتّصاالت.
والحظ اجمللس أ ّن ما تؤاخذه امل ّدعية على امل ّدعى عليها من ممارسات يقتضي التثبت يف
إفراط هذه األخرية يف استغالل وضعية هيمنة اقتصادية على السوق املرجعية ،وأ ّن التثبت يف
وجود ممارسة االفراط يف استغالل وضعية هيمنة من عدمه يقتضي التأكد من وجود وضعية
اهليمنة من خالل حتديد السوق املرجعية ذات الصلة باملمارسات املثارة وإبراز خصائصها
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حق امل ّدعى عليها وجب
املؤسسات الناشطة فيها ،فمىت توفّر املركز املهيمن يف ّ
ومكانة ّ
التثبت من كون ما ينسب إليها يع ّد من قبيل املمارسات املخلّة باملنافسة.
السوقية خلدمات االتّصاالت
واتّضح للمجلس من جمريات التحقيق أ ّن احلصص ّ
تتوزع على أكثر من مشغّل بنسب متفاوتة ومتقاربة.
اجلوال ّ
املسداة عرب شبكة اهلاتف ّ
أقر بأ ّن معيار احلصة السوقية يع ّد
وعليه عمد اجمللس إىل التذكري بفقه قضائه الذي ّ
عنصرا من عناصر تقدير مدى اهليمنة على السوق ،إذ ال يكفي لوحده إلقرار وجود مركز
وتنوع
هيمنة على السوق ،حيث جيب أن تتضافر عناصر أخرى كالتق ّدم التكنولوجي ّ
كما وكيفا وتروجيها يف مسالك توزيع تغطّي كامل تراب اجلمهورية.
املنتوجات ّ
توصلت إليه دراسة السوق أقر اجمللس بأ ّن خمتلف األطراف
وتأسيسا على ما ّ
تنوع املنتوجات
املت ّدخلة يف سوق اهلاتف الرقمي اجلوال تتمتّع بنفس األمهيّة من حيث ّ
وتنوع مسالك توزيع منتوجاهتا بشكل ميكنها من سرعة التأثري يف
وإشعاع العالمة التجارية ّ
هيكلة السوق من فرتة إىل أخرى ،األمر الذي يربز من خالله غياب وجود طرف بإمكانه
التأثري اجلذري بصفة مطلقة على سوق خدمات االتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال.
وخلص اجمللس وفقا ملا تق ّدم إىل أ ّن امل ّدعى عليها ال تتمتّع بوضعية هيمنة بسوق
اجلوال ،األمر الذي ال ترتقي معه املمارسات
خدمات االتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي ّ
املشتكى منها إىل منزلة املمارسات املخلّة باملنافسة على معىن الفصل  5من قانون املنافسة
واألسعار وهو ما ّاجته معه رفض الدعوى أصال.
-4القضية عدد  121323الصادر فيها القرار المؤرخ في  29ديسمبر

:2014

تعهد اجمللس يف هذه القضية بدعوى رفعتها شركة "أورنج تونس" رّسّت لديه حتت
ّ
عدد  121323تتضمن طلب تتبّع شركة "تونيزيانا" من أجل تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض
واستغالل مفرط ملركز هيمنة على معىن الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار.
وهتم املمارسات املثارة بعريضة الدعوى امتيازا " "optionلشركة "تونيزيانا" حيمل
ّ
التسمية التجارية "دميانشي"  dimanchezواملصنّف من قبيل العروض التجارية اليت ال ميكن
جماراهتا " ."non repliablesوعابت امل ّدعية على امل ّدعى عليها تكريس عامل "النادي
مفعل لالمتياز ساعات
كل ّ
املصطنع" بطرق وممارسات خملّة باملنافسة وذلك من خالل منح ّ
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حمددة زمنيا ،وهو ما يكيّف واقعا باعتماد
مكاملات جمانية داخل احللقة وبطريقة
مستمرة وغري ّ
ّ
مدعمة " "squeeza tarifaireمن خالل البيع باخلسارة ودعمه مبنتوج آخر.
تعريفات ّ
وذكر اجمللس بأ ّن التثبّت يف وجود ممارسة االفراط يف استغالل وضعية هيمنة من
ّ
السوق املرجعية ذات الصلة
عدمه يقتضي التثبّت من وجود وضعية اهليمنة من خالل حتديد ّ
املؤسسات الناشطة فيها ،فمىت توفّر املركز
باملمارسات املثارة وإبراز خصائصها ومكانة ّ
املهيمن يف حق امل ّدعى عليها وجب التثبت من كون ما ينسب إليها يع ّد من قبيل املمارسات
املخلّة باملنافسة.
واتّضح للمجلس من جمريات التحقيق أ ّن احلصص السوقية خلدمات االتّصاالت
تتوزع على أكثر من مشغّل بنسب متفاوتة ومتقاربة فيما
املسداة عرب شبكة اهلاتف اجلوال ّ
بكل من املشغّل "اتّصاالت تونس" واملشغّل "أوريدو تونس".
يتعلّق ّ
أقر فيه بأ ّن معيار احلصة السوقية يع ّد عنصرا من
وعليه ذ ّكر اجمللس بفقه قضائه الذي ّ
عناصر تقدير مدى اهليمنة على السوق ،إذ ال يكفي لوحده إلقرار وجود مركز هيمنة على
كما
وتنوع املنتوجات ّ
السوق ،حيث جيب أن يتضافر مع عناصر أخرى كالتقدم التكنولوجي ّ
وكيفا وتروجيها يف مسالك توزيع تغطي كامل تراب اجلمهورية.
أقر اجمللس بأ ّن خمتلف األطراف
وتأسيسا على ما ّ
توصلت إليه دراسة السوق ّ
تنوع املنتوجات
املت ّدخلة يف سوق اهلاتف الرقمي اجلوال تتمتّع بنفس األمهيّة من حيث ّ
وتنوع مسالك توزيع منتوجاهتا بشكل ميكنها من سرعة التأثري يف
وإشعاع العالمة التجارية ّ
هيكلة السوق من فرتة إىل أخرى ،األمر الذي يربز من خالله غياب وجود طرف بإمكانه
التأثري اجلذري بصفة مطلقة على سوق خدمات االتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال.
وخلص اجمللس وفقا إىل أ ّن امل ّدعى عليها ال تتمتّع بوضعية هيمنة بسوق خدمات
االتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال ،األمر الذي ال ترتقي معه املمارسات املشتكى منها
إىل منزلة املمارسات املخلّة باملنافسة مبا اجته معه رفض الدعوى أصال.
- 5القضية عدد  121298الصادر فيها القرار المؤرخ في  6جوان

:2014

جاء يف عريضة الدعوى املقدمة من طرف شركة "م م للصحة" ض ّد شركة
"جونسون وجونسون" واملسجلة بكتابة اجمللس حتت عدد  121298بتاريخ  2أفريل 2012
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تتزود منها بصفة
تعسفيا ،إذ ّ
أ ّن امل ّدعى عليها عمدت إىل قطع عالقتها التجارية مع امل ّدعية ّ
للرضع واألطفال والصغار والكهول حم ّققة معها رقم
منتظمة ومكثّفة بعدة منتجات صحية ّ
هام ،كما قامت العارضة برسكلة عملتها وموظفيها وأطلقت عمليات إشهارية
معامالت ّ
وخصصت هلا جناحا كبريا وهاما مبغازاهتا وكذلك باملغازات الكربى
مكلفة ملختلف املنتجات ّ
والصغرى بكامل تراب اجلمهورية وتكبّدت مقابل ذلك مصاريف باهضة.
كما جاء يف عريضة الدعوى أ ّن امل ّدعى عليها رفضت تزويد العارضة وقطعت معها
كل اتّصال حتضريا للتعامل مع شركة منافسة لتحتكر مستقبال بيع منتوجات الشركة امل ّدعى
عليها وتوفّر هلا وضعية هيمنة بالسوق التونسية.
وتعيب امل ّدعية على امل ّدعى عليها استغالهلا ملركز هيمنة واحتكارها لبيع منتوج وذلك
برفضها تزويدها مبنتوجاهتا ،وهو ما أفقدها مصداقيتها.
لذا فهي تطلب تتبّعها طبقا لقانون املنافسة وتسليط العقوبات املالية الالزمة.
وبالرجوع إىل إحصائيات التجارة اخلارجية واملعطيات املتوفّرة لدى الديوانة التونسية
يتبني أنّه ال ميكن اجلزم بوجود هيمنة يف سوق منتجات التجميل والعناية باجلسد من طرف
ّ
املوردين هلذه املنتجات وخاصة تلك اليت تنشط
ّ
مؤسسة دون أخرى وذلك بالنظر إىل تعدد ّ
فيها امل ّدعى عليها إىل جانب اختالف حصصهم من السوق من سنة إىل أخرى.
لذا فإ ّن التقرير خلص إىل اعتبار السوق التونسية سوقا مفتوحة تتميز باملنافسة سواء
بوجود عالمات تونسية أو بوجود عالمات أجنبية.
تعرض تقرير ختم األحباث يف جزء ثان بالدرس إىل منتجات العناية دجسم
كما ّ
الرضيع والطفل اليت ختضع لنفس تقسيمات منتوجات التجميل والعناية بالبدن وتتوىل العديد
املؤسسات توزيع املنتجات احمللية على غرار خمابر "هنال" اليت تتوىل ترويج عالمتني
من ّ
الرضيع والطفل من شامبـو ووسائل لالستحمــام وكولونيا
جتاريتني ملنتجات العناية دجسـم ّ
وتالك ومها "هنال لألطفال" و "روجنات باييب" إىل جانب العديد من املنتجات املستوردة
ذات القوة العاملية على غرار منتجات امل ّدعى عليها "جونسون وجونسون" اليت تتوىل تروجيها
كل من امل ّدعية واملصرف املغاريب للتجارة حبصص سوقية متفاوتة.
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وفيما يتعلق باستغالل وضعية اهليمنة فإنّه بالرجوع إىل عريضة الدعوى ثبت أ ّن
امل ّدعية تقدمت بعديد طلبات التزود خالل سنيت  2011و 2012بقيمة مجلية بلغت على
التوايل  102473,68أورو و  64945,62أورو إالّ ّأهنا بقيت دون تنفيذ.
املضمنة مبلف الدعوى أ ّن امل ّدعية طالبت امل ّدعى
كما ثبت من خالل املراسالت ّ
عليها بتنفيذ التزاماهتا التعاقدية وتزويدها باملنتوجات موضوع أذون التزود وقد أ ّكدت شركة
"جونسون وجونسون" أ ّن عدم االستجابة إىل هذه الطلبات يرجع إىل إخالل امل ّدعية
بالتزاماهتا وتروجيها لبضاعة منافسة هلا ،وهو ما اعتربته خرقا ألحكام الفصل  7من العقد
خيول هلا طلب الفسخ طبقا للفصل  14من العقد املذكور.
الذي ّ
تبني من خالل دراسة وضع السوق املرجعية بفرعيها ( منتجات التجميل والعناية
وقد ّ
بالبدن منتجات العناية بالرضيع والطفل ) أ ّن مؤسسة "جونسون وجونسون" ال حتتل مركزا
حتتل
مهيمنا عليها باعتبار أ ّن ّ
حصتها من ّ
السوق الفرعية األوىل ال تتجاوز  %1بينما ّ
مؤسسة "يونوليفر تونس"
مؤسسات " هنكل ألكي تونس" نسبة  %12.3سنة  2011تليها ّ
ّ
حصتها من السوق الفرعية الثانية املتعلقة مبنتجات العناية
بنسبة ّ ،%11.3أما خبصوص ّ
دجسم الرضيع فهي حم ّددة ب  ،%14وحتتل بذلك املرتبة األوىل يف السوق التونسية تليها
مؤسسة " هنكل ألكي تونس " بنسبة  ،%10إالّ أنّه ورغم املرتبة اليت حتتلها فإ ّن
منتجات ّ
خيول لشركة "جونسون وجونسون " امل ّدعى عليها أن تتحكم
فارقا بنسبة  %5ال ميكن أن ّ
يف آليات السوق وال ميكن بالتايل اعتبارها يف وضعية هيمنة من هذه الناحية.
كما أبرز تقرير ختم األحباث أنّه بالرجوع إىل معطيات التجارة اخلارجية ال ميكن
اجلزم بوجود مركز هيمنة يف سوق منتجات التجميل والعناية بالبدن أو بالسوق الفرعية للعناية
املوردين هلذه املنتجات من جهة والختالف حصصهم يف هذه
بالطفل والرضيع بسبب تع ّدد ّ
السوق من سنة إىل أخرى ومن فصل إىل آخر.
ّأما من ناحية معيار التقدم التكنولوجي املعتمد يف إنتاج منتجات التجميل والعناية
بالبدن ،فإ ّن شركة "جونسون وجونسون" ال حتظى بأفضلية باملقارنة مع منافسيها يف السوق
باعتبار أ ّن بقيّة املتدخلني يعملون بصفة متواصلة البتكار أصناف جديدة تنعدم فيها اآلثار
اجلانبية وتعتمد على تقنيات عالية اجلودة والتميّز لتتناسب مع كافة األذواق واملستويات
هبدف جلب املزيد من املستهلكني مع احلفاظ على املستهلكني احلاليني ممّا يتطلّب استعمال
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تقنيات متطورة باعتبار أ ّن هذه السوق تتطلب البحث والتطوير املتواصل نظرا إىل أ ّن مجيع
يؤدي
الشركات املنافسة هلا عالمات جتارية ذات ّسعة قوية ،لذا فإ ّن العامل التكنولوجي ال ّ
إىل اعتبار أ ّن شركة "جونسون وجونسون" يف حالة هيمنة اقتصادية على السوق املرجعية.
الفقرة الثانية :اإلفراط في استغالل وضعية تبعية اقتصادية

حتجر أحكام الفقرة الثانية من الفصل ( 5جديد) من قانون املنافسة واألسعار ممارسة
ّ
املزودين ممّن ال تتوفّر هلم
االستغالل املفرط لوضعية تبعية اقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو ّ
التزود أو إسداء اخلدمات.
حلول بديلة للتسويق أو ّ
تعهد اجمللس خالل السنة القضائية  2014بأربع قضايا ( )4أثريت فيها مسائل
و ّ
تتعلق باإلفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية ،وقد قضى بانعدام أركان هذه املمارسة يف
أقرها يف قضيّة واحدة منها.
ثالث قضايا و ّ
-1

القضية عدد  111276الصادر فيها القرار المؤرخ في  16جانفي

:2014

تق ّدمت شركة "مجيع لوازم السيّارات بن عيّاد وشركاؤه" بعريضة دعوى بتاريخ
كل من شركة "النّقل للسيّارات" وشركة "كار قرو" جاء فيها ّأهنا تتعاطى يف
أوت  2011ض ّد ّ
26

مقرها بصفاقس نشاط توزيع السيّارات ووسائل النّقل اجلديدة وتسويق قطع غيار السيّارات
ّ
لتعهد وصيانة وإصالح السيّارات والعربات.
وإسداء خدمات ما بعد البيع ّ
وقد بدأ التّعامل بني شركة "مجيع لوازم السيّارات بن عيّاد وشركاؤه" وشركة النّقل
للسيّارات منذ سنة  1965دون إبرام عقد كتايب ثّ ومبوجب اتّفاقيّة كتابيّة أبرمت بني
الشركة امل ّدعية بالسيّارات ووسائل النّقل احلاملة
الشركتني منذ بداية الثمانينات .وارتبط نشاط ّ
ّ
الصنع "برليي"  Berlietو"فولسفاقن" و"أودي" و TCMوغريها ومارست نشاطها
لعالمات ّ
يف نطاق " عقد توزيع من الباطن ) (contrat de sous-concessionمربم مع شركة النّقل
حق التّوزيع احلصري
مؤسسة عموميّة واليت اكتسبت من املصنّعني األجنبيّني ّ
حينما كانت ّ
باجلمهوريّة التّونسيّة لوسائل النّقل احلاملة للعالمات املذكورة.
وقد أبرم عقد التّوزيع مل ّدة أصليّة قدرها مخس سنوات ،وقد جت ّدد بصورة ضمنيّة قبل
الشركة امل ّدعية إعالما من امل ّدعى عليها األوىل بتاريخ  17أوت  2011بوقف
أن تتل ّقى ّ
التّعامل معها لعدم إمضاء عقد النّيابة والعقد امللحق ومها مشروعني لعقد جديد عرضتهما
تضمن هذا التّنبيه أ ّن شركة مجيع لوازم السيّارات بن عيّاد وشركاؤه
عليها للتّوقيع عليهما .وقد ّ
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فقدت صفتها كنيابة للعارضة بكامل تراب اجلمهوريّة وخصوصا على مستوى والية صفاقس
حمجرا عليها ترويج وبيع السيّارات اجلديدة من نوع "فولسفاقن" و"أودي" ووقف
وأصبح ّ
صانع ووقف
الصيانة على مجيع السيّارات يف نطاق ضمان ال ّ
ممارسة أعمال اإلصالحات و ّ
يتم متتيع أصحاب النّيابة هبا على عمليّات
كل االمتيازات والتّخفيضات اليت ّ
التّعامل وإلغاء ّ
الشراء ومتّت مطالبتها بإرجاع سيّارة جديدة معروضة للبيع لديها.
البيع و ّ
حتوال جذريّا يف سياستها
وأوضح نائبا العارضة أ ّن شركة النّقل للسيّارات عرفت ّ
التّجاريّة سنة  2006مبناسبة عمليّة اخلوصصة اليت ّأدت إىل نقل حقوق األسهم املمثّلة
الشركة إىل شركة "برانسيس هولدينق" اليت كانت ختضع كليّا لسيطرة
لألغلبيّة يف رأس مال ّ
الشركة األخرية ترّكز زيادة
املدعو فهد حممد صخر املاطري واملتحالفني معه .وقد أصبحت ّ
على توريد السيّارات اخلفيفة احلاملة لعالمة الصنع "فولسفاقن" السيّارات التّجاريّة احلاملة
لنفس العالمة وسيّارات "أودي" ومنذ سنة  2009سيّارات "بورش" ومن مثّة بداية من سنة
الشركة ع ّدة شركات فرعيّة وهي شركة النّقل
 2010سيّارات "سيات" ،وقد أحدثت ّ
الصناعيّة وشركة "كار قرو" تقوم بتوريد وتوزيع على مستوى اجلملة قطع غيار
للسيّارات ّ
الشاحنات ذات العالمة "رونو تراكس" " "Renault trucksوشركة "تراكس قرو" " Trucks
ّ
 "grosتقوم بتوريد وتوزيع على مستوى اجلملة قطع غيار السيّارات الفالحيّة.
كما ّبني نائبا العارضة أ ّن أسباب وقف التّعامل مع امل ّدعية تعود إىل رفضها التّوقيع
على مشروع العقد اجلديد الذي أع ّدته شركة "النّقل للسيّارات" بصورة أحاديّة اجلانب ليقوم
الرفض تولّت عرضه عليها بواسطة عدل من ّفذ ومنحها
مقام العقد اجلاري ،وأنّه إزاء هذا ّ
أجال قدره مخسة عشرة يوما مه ّددة إيّاها بالفسخ إن مل تذعن.
الشركة األوىل مشروع العقد اجلديد باعتبارات متعلّقة
وقد ّبررت امل ّدعى عليها ّ
باهليكلة اليت شهدهتا على مستوى التّسيري واإلدارة والنّشاط التّجاري الذي مل يعد متماشيا
ومضمون العقد القدمي وتعين بذلك احنصار العقد القدمي يف نشاط توريد وترويج السيّارات
متفرعة عنها ختضع
من نوع "فولسفاقن" و"أودي" وصيانتها وإصالحها بعد إحداث شركات ّ
لسيطرهتا القانونيّة أو الفعليّة .كما ّبررت جلوءها ملشروع العقد اجلديد بالعالقات التّعاقديّة
اليت أصبحت تربطها مع املصنّع األملاين مبا فيها من التزامات واليت من بينها توسيع شبكة
النّيابات يف البالد التّونسيّة حيث أصبحت  20نيابة جديدة حمدثة.
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الشركة امل ّدعية األسباب املشار إليها غري شرعيّة ،ذلك أ ّن العقد
وقد اعترب نائبا ّ
األصلي الذي ينظّم عالقات الطّرفني هو عقد حم ّدد امل ّدة جت ّدد ضمنيّا إىل سنة  ،2015وليس
مثّة سبب قانوين أو تعاقدي جييز طلب فسخه وتعويضه بعقد جديد .كما أ ّن تغيري الظّروف
االقتصاديّة امل ّدعاة على فرض وجودها ليس كافيا لتربير مثل هذا التّمشي األحادي اجلانب
كل طرف الوفاء بالتزاماته حىت ولو كانت مكلفة من النّاحية االقتصاديّة.
ّ
ويتعني على ّ
الشركة امل ّدعية أ ّن ما ّادعته امل ّدعى عليها األوىل من تعديل يف
كما الحظ نائبا ّ
مربراته وأ ّن
مستوى هيكلتها التّجاريّة ال يعدو أن يكون عمال داخليّا أحاديّا مهما كانت ّ
الشركات اليت ت ّدعي ّأهنا مستقلّة عنها قانونيّا تبقى مرتبطة هبا من ناحية فعليّة وهلا معها
ّ
وحدة مصاحل اقتصاديّة وال يعدو أن يكون األمر تقسيم أدوار تكشفه وحدة األشخاص
ومقراهتا ووسائلها.
املشرفني عليها ّ
الصناعيّة هي اليت م ّدت العارضة
ومن ناحية أخرى فقد ّ
تبني للعارضة أ ّن شركة النّقل ّ
كل
مبشروع عقد مماثل ملشروع العقد موضوع النّزاع مبا يفيد وجود اتّفاق عمودي بني ّ
السوق.
ّ
الشركات اليت تدور يف فلك شركة النّقل للسيّارات للتّأثري سلبا يف وضعيّة امل ّدعية يف ّ
وبالنّسبة إىل التّعديالت اليت جرت يف العالقة مع املصنّع فهي تبقى خارجة عن
نطاق الفصل التّاسع من العقد الذي يربط الطّرفني املتعاقدين ،إذ يتح ّدث عن تأثري فسخ
الشركة امل ّدعية .هذا باإلضافة إىل أنّه كان على
الصانع على فسخ العقد املربم مع ّ
العالقة مع ّ
يتضمن شروطا تناقض أو غري متوافقة مع
امل ّدعى عليها أال تقبل بإبرام عقد مع ّ
الصانع ّ
حجية بني
كل عقد
ّ
الشروط اليت اتّفقت حوهلا مع ّ
مستقل بذاته وله ّقوة ّ
ّ
املوزعني ،إذ أ ّن ّ
أطرافه.
الشركة امل ّدعية إلكراهها
وقامت امل ّدعى عليها األوىل بالعديد من املمارسات ض ّد ّ
الرضا به من حيث عدم خالص مستح ّقاهتا عن خدمات ما بعد البيع املشمولة بضمان
على ّ
اخلاصة بالفرتة املمت ّدة من ديسمرب  2010إىل
البائع وعن عمولة بيع السيّارات اجلديدة
ّ
جويلية  .2011كما امتنعت عن البيع وأفرغت قاعة العرض من السيّارات مقابل ملئ قاعات
الشركة امل ّدعية.
الضبط وكامل املكاتب يف وجه ّ
النّيابة املنافسة وإغالق مكتب ّ
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الشركة امل ّدعية أنّه من شأن قطع العالقات التّعاقديّة والقيام باملمارسات
وأبرز حماميا ّ
الشركة امل ّدعية إىل هاوية العجز
جير ّ
التّضييقيّة واليت ترمي إىل تشديد ّ
الضغوط االقتصاديّة أن ّ
املؤسسة وضياع أكثر من  80عائلة مرتبطة هبا.
واإلفالس مع ما يتبع ذلك من هتديد لكيان ّ
الشركة امل ّدعية التّوقيع على مشروع العقد اجلديد ملا حيويه من مضامني
وقد رفضت ّ
الشروط
ردها على التّنبيه طالبت امل ّدعية حبذف هذه ّ
جمحفة وخمالفة لقانون املنافسة ،ويف ّ
وهو ما رفضته امل ّدعى عليها حسب ما يبدو من قرارها يف وقف التّعامل.
تؤدي إىل قيام مفامهات أفقيّة خملّة
يكرس شروطا ّ
كما أبرزا أ ّن مشروع العقد اجلديد ّ
تعسف يف استغالل وضعيّة تبعيّة اقتصاديّة.
باملنافسة وعلى ّ
يتم
وقد جاء يف مشروع العقد أ ّن شركة "مجيع لوازم السيّارات بن عيّاد وشركاؤه" ّ
تعيينها وكيال غري حصري متارس نشاطها حصريّا يف منطقة صفاقس وبصورة حصريّة يف حملّها
(حىت ولو تعلّق األمر ببيع قطع الغيار واحلال أ ّن هذه
الكائن بشارع ّ
الشهداء بصفاقس ّ
للمحل جيب احلصول فيه على
كل نقل
ّ
ّ
الشروط احلصريّة غري موجودة يف العقد احلايل) ،وأ ّن ّ
الشركة امل ّدعية
الرتخيص ،وأ ّن ّ
ترخيص من شركة "النّقل للسيّارات" دون بيان شروط عدم ّ
أي سيّارة جديدة حاملة لعالمة خمتلفة عن العالمة اليت تقوم شركة
متتنع عن املسامهة يف بيع ّ
ألي عالمة أخرى أو
أي ورشة معتمدة ّ
النّقل للسيّارات ببيعها أو توزيعها أو أن تقوم بتمثيل ّ
توزعها شركة" النّقل للسيّارات"
أي سيّارة حاملة لعالمة أخرى غري تلك اليت ّ
أن تقوم بصيانة ّ
أي عالمة أخرى وأن تقوم بصفة حصريّة ببيع
احملل ّ
وأن ال حتمل شاراهتا املميّزة يف واجهة ّ
يؤسس مشروع العقد اجلديد
قطع غيار السيّارات احلاملة لعالمة املصنّع دون غريها .كما ّ
تضمنه العقد
اللتزامات حصريّة من جانب واحد حتمل على ّ
الشركة امل ّدعية .ويعترب ما ّ
تؤدي
كل املفامهات اليت ّ
املعروض على امل ّدعية خمالفا لقانون املنافسة واألسعار الذي ّ
حيجر ّ

للسوق أو احل ّد من
إىل قيام "اتّفاق عمودي" من شأنه احل ّد من دخول ّ
مؤسسات أخرى ّ
احلرة فيها.
املنافسة ّ
الشركة امل ّدعية باحرتام "املعايري اجلاري هبا العمل يف تاريخ
كما يلزم مشروع العقد ّ
التّوقيع على العقد" دون أن تكون هذه املعايري مكتوبة ومعروفة لديها.
الشركة امل ّدعية كشركة جتاريّة تعمل بإّسها
يكرس مشروع العقد مبدأ استقالليّة ّ
ولئن ّ
تكرس على سبيل
وحلساهبا
ّ
اخلاص ،إالّ أ ّن باقي الفصول تفرغ هذا املبدأ من حمتواه ،وهي ّ
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تدخل شركة النّقل للسيّارات إللزام
املثال التّضييقات التّالية على حريّة التّجارة :إمكانيّة ّ
معاقدهتا مب ّدها دجميع املعلومات والوثائق اليت تراها مفيدة واملرتبطة باستغالل النّيابة وإلزام
وحق شركة النّقل
الشركة امل ّدعية باستعمال ّ
ّ
املورد ّ
العامة اليت حي ّددها هلا ّ
الشروط ّ
الصانع أو ّ
بكل
كل وثيقة تتعلّق بصيانة أو إصالح سيّارة مبا يف ذلك الوثائق املتعلّقة ّ
للسيّارات يف مراقبة ّ
يتم تغيريها يف السيّارات املعنيّة.
قطعة غيار ّ
كما ال يعرتف العقد اجلديد حبريّة شركة "مجيع لوازم السيّارات" يف حتديد أسعار
تتوىل توزيعها خمالفا بذلك مقتضيات الفصل  28من قانون
إعادة بيع قطع الغيار اليت ّ
املنافسة واألسعار.
وقد جاء مشروع العقد اجلديد ليمنح شركة النّقل للسيّارات األدوات التّعاقديّة
الشركة امل ّدعية بعدم ضمان استقرار سري نشاطها .فال يكفي
الالّزمة لتكريس هيمنتها على ّ
أي تاريخ مع مراعاة تنبيه سابق بثالثة أشهر فقط بل أ ّن
أن يكون العقد قابال للفسخ يف ّ
الشروط التّجاريّة للتّعامل املتعلّقة بأهداف بيع السيّارات تبقى غري قابلة للتّحديد على أساس
ّ
الشركة
معايري موضوعيّة معروفة عند التّعاقد وكذلك تبقى شروط العموالت اليت تتقاضاها ّ
امل ّدعية صاحلة مل ّدة سنة ال غري وميكن تغيريها من طرف شركة النّقل للسيّارات.
واكتفى مشروع العقد بتكريس التزام وحيد عام وغامض حممول على امل ّدعى عليهما
وخاصة التزام
يتعرض بذلك لكامل التزامات شركة النّقل للسيّارات
ّ
تتصرفا حبسن نيّة وال ّ
بأن ّ
العامة للبيع
الشفافيّة الذي يقتضي أن يكون املخزون املتوفّر للبيع معلوما وأن تكون ّ
ّ
الشروط ّ
خاصة ملا يتعلّق األمر ببيوعات تنمويّة .كما أ ّن العقد
كل وقت
املوزعني يف
معلومة لدى ّ
ّ
ّ
ّ
خال من التّنصيص على التزام امل ّدعى عليهما بعدم التّمييز ال فقط بني خمتلف النّيابات
التّجاريّة اليت تتعاقد معها بل أيضا بني هذه النّيابات واملصاحل التّجاريّة املركزيّة للعارضة اليت

تتعاطى نفس نشاطات بيع السيّارات اجلديدة .وقد طالبت امل ّدعية بتأمني نظام يضمن أن
تتم االستجابة لطلبه يف حدود املخزون
يكون ّ
املوزع الذي يوفّر الطّلبيّة األوىل هو الذي ّ
القابل للبيع .كما طالبت امل ّدعية بالتّنصيص على التزام شركة النقل للسيّارات باحرتام قواعد
املزامحة املشروعة اليت تقتضي أال تقوم املصاحل التّجاريّة املركزيّة باالتّصال املباشر حبرفاء امل ّدعية
ينص مشروع العقد على التزام امل ّدعى عليهما بتمكني
الستجالهبم .وطالبت أيضا بأن ّ
الشروط ودون متييز
صانع بنفس ّ
تقنيّيها من احلصول على التّدريبات املهنيّة اليت يق ّدمها ال ّ
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الصانع وال ّدخول إىل شبكة
وعلى متكينها من احلصول على املعلومات التّقنيّة اليت يوفّرها ّ
الرابط بني الطّرفني.
االتّصال التّقنيّة املرتبطة هبا دون عراقيل وبدون تكلفة وفقا للفصل ّ 3
بأهنا سوق توزيع السيّارات اجلديدة وخدمات
السوق املرجعيّة ّ
وقد ح ّدد نائبا امل ّدعية ّ
مهما.
بعد البيع وتوزيع قطع الغيار األصليّة وبيّنا أ ّن امل ّدعى عليهما حيتالّن هبا مركزا ّ
عرفها القانون وأ ّن امل ّدعى
وباعتبار أ ّن امل ّدعية توجد يف وضعيّة تبعيّة اقتصاديّة كما ّ
جملرد أ ّهنا مل تقبل العمل
عليهما ّقررا وقف التّعامل بالعقد قبل هناية م ّدته دون ّ
مربر شرعي بل ّ
السوق املرجعيّة تتّسم بطابعها املغلق يتع ّذر معه على امل ّدعية أن جتد
بشروط خمالفة وأ ّن ّ
حلوال بديلة مضاهية ملا كانت عليها وضعيّتها بالعمل بالعقد األصلي وما أقدمت عليه
مضرة باملنافسة ،طالب نائب امل ّدعية التّصريح بأ ّهنا أعمال خمالفة
امل ّدعى عليهما من أفعال ّ
بالكف عنها وختطئتهما من أجل ذلك يف حدود
لقواعد املنافسة وإلزام امل ّدعى عليهما
ّ
السابقة للتّصريح بالقرار واإلذن بنشر
السنة ّ
أقصى النّسبة القانونيّة من رقم معاملتهما عن ّ
نص احلكم باجلرائد اليوميّة على نفقة املطلوبتني مع التّنفيذ العاجل.
ّ
أقر اجمللس يف هذه القضيّة اختصاصه بعد أن دفع نائب امل ّدعى عليها شركة
وقد ّ
النّقل للسيّارات أ ّن النّزاع خيرج عن نطاق اختصاصه باعتباره نزاعا تعاقديا يرجع إىل
اختصاص القضاء املدين ،وبعد أن طلب كذلك نائب امل ّدعى عليها شركة "كار قرو" رفض
منوبته من أطوار
ال ّدعوى لعدم اختصاص جملس املنافسة للنّظر يف النّزاعات التّعاقديّة وإخراج ّ
القضيّة لعدم وجود عالقة تعاقديّة بينها وبني العارضة ،باعتباره يدخل يف صميم اختصاصه
لتعلّقه بأعمال خملّة باملنافسة مثلما ح ّددته أحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة
الصرحية أو
واألسعار اليت اقتضت أنّه متنع األعمال املتّفق عليها والتّحالفات واإلتّفاقات ّ
الضمنيّة اليت يكون موضوعها أو أثرها خمالّ باملنافسة.
ّ

الصفة واملصلحة ويف آجاهلا
كما قبل اجمللس ال ّدعوى شكال باعتبارها ق ّدمت ممّن له ّ
القانونيّة.
السوق املرجعيّة املتعلّقة بالقضيّة
ّأما من حيث األصل فقد توىل اجمللس حتديد ّ
السوقني املرجعيّني اآليت بياهنما:
واملتمثّلة يف ّ
 سوق بيع السيّارات اخلفيفة اجلديدة. سوق إصالح وصيانة السيّارات وتوزيع قطع الغيار األصليّة.59
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كل من
أقر اجمللس بوضعية التبعيّة االقتصادية اليت توجد فيها ّ
ثّ ّ
الشركة امل ّدعية جتاه ّ
السوقني املرجعيّتني سابقة ال ّذكر.
شركة النّقل للسيّارات وشركة كار قرو بالنّسبة إىل ّ
الشركتني امل ّدعى عليهما العالقات التّجاريّة اليت تربطهما
كما حبث يف أسباب قطع ّ
بشركة مجيع لوازم السيّارات يف  17أوت  2011وذلك بغاية بيان إن كانت أسبابا موضوعيّة
مربرة.
تعسفيّة غري ّ
أو ّ
وقد أ ّكد اجمللس على أنّه ولئن يستوجب إحداث شركات جديدة إعداد عقود
مستقل على حدة تابعة إىل جمموعة
كل شركة ذات كيان قانوين
جديدة بني ّ
ّ
الشركة امل ّدعية و ّ
كل نشاط على حدة على غرار شركة النّقل للسيّارات يف خصوص
شركة النّقل يف خصوص ّ
تسويق السيّارات اجلديدة من نوع "فولسفاقن وأودي" وتسويق قطع الغيار مع شركة "كار
يربر املراجعة الكاملة والتّضييقات اجلوهريّة موضوع العقدين اجلديدين
قرو" ،إالّ أ ّن ذلك ال ّ
الشركة امل ّدعية.
املعروضني على توقيع ّ
الشركتني امل ّدعى عليهما استغلّتا وضعيّة التّبعيّة االقتصادية اليت توجد فيها
وأ ّكد أ ّن ّ
الشركة امل ّدعية استغالال مفرطا باعتبار أ ّن فسخ العقد القدمي متّ خالل م ّدة سريانه دون
ّ
أسباب موضوعيّة وبسبب رفض اخلضوع إىل شروط جديدة تضييقيّة خملّة باملنافسة.
الشركتان امل ّدعى عليهما
وقد ّقرر اجمللس باعتبار ما سبق اعتبار املمارسات اليت أتتها ّ
خملّة باملنافسة على معىن أحكام الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار مستوجبة اإلدانة
ومتّت ختطئة كل منهما خبطيّة ماليّة قيمتها  100.000دينار.
-2القضية عدد  121298الصادر فيها القرار المؤرخ في  6جوان

:2014

جاء بعريضة الدعوى املق ّدمة من طرف شركة "م م للصحة" ض ّد شركة "جونسون
املسجلة بكتابة اجمللس حتت عدد  121298بتاريخ  2أفريل  2012أ ّن امل ّدعى
وجونسون" و ّ
تتزود منها بصفة منتظمة
عليها عمدت إىل قطع عالقتها التجارية معها تعسفيا ،إذ أهنا ّ
للرضع واألطفال والصغار والكهول حم ّققة معها رقم معامالت
ومكثفة بعدة منتجات صحية ّ
هام ،كما قامت العارضة برسكلة عملتها وموظفيها وأطلقت عمليات إشهارية مكلفة
وخصصت هلا جناحا كبريا وهاما مبغازاهتا وكذلك باملغازات الكربى
ملختلف املنتجات
ّ
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والصغرى بكامل تراب اجلمهورية وتكبّدت مقابل ذلك مصاريف باهضة لرتويج املنتوج
بالبالد التونسية .
كما جاء يف عريضة الدعوى أ ّن امل ّدعى عليها رفضت تزويد العارضة وقطعت معها
كل اتّصال حتضريا للتعامل مع شركة منافسة لتحتكر مستقبال بيع منتوجات الشركة امل ّدعى
عليها وتوفّر هلا وضعية هيمنة بالسوق التونسية.
مقومات توفّر
التعرض يف هذا الشأن إىل ّ
وفيما يتعلق بالتبعيّة االقتصادية ،فقد متّ ّ
تعرف على ّأهنا حالة تتش ّكل من حتالف عناصر ينشأ عن
عنصر التبعيّة االقتصاديّة اليت ّ
املزود على نشاطه وما
اجتماعها وضع التّاجر يف منزلة يصعب فيها عليه التخلّص من تأثري ّ
املزود وأمهية نصيبها
جينيه من أرباح .وتتمثّل هذه العناصر يف السمعة اليت حتضى هبا عالمة ّ
املؤسسة احلريفة
السوق ويف مدى تأثريها على رقم املعامالت اجلملي للتاجر ّ
املوزع أو ّ
يف ّ
مرد ذلك
ي جهة أخرى ،على أال يكون ّ
وصعوبة ّ
التزود مبواد أو خدمات متشاهبة من أ ّ
تعرب عن حالة خضوع مفروضة
سلوك التّاجر نفسه أو سياسته
التجارية ضرورة أ ّن التبعيّة ّ
ّ
وليست وليدة اختيار إرادي.
املكونة للتبعيّة االقتصادية وتطبيقها على وقائع القضية
وحيث بتحليل العناصر ّ
خلص تقرير ختم األحباث إىل ما يلي:
 ال حتضى شركة "جونسون وجونسون" بأفضلية باملقارنة مع منافسيها ،كما أ ّن السوقالتونسية لتوزيع منتجات العناية باجلسد ومنتجات العناية بالطفل والرضيع هي سوق
مفتوحة تتوفّر فيها أهم العالمات العاملية الناشطة يف اجملال ،وبالتايل توفّر حلوال بديلة
للم ّدعية.
 -بالنسبة لتوزيع منتجات العناية باجلسد ومنتجات العناية بالطفل والرضيع ،فهو ال ميثّل

للم ّدعية نشاطا قائما بذاته ،بل جزءا من النشاط التّجاري واملتمثّل يف "توريد وتوزيع
مواد غذائية لألطفال واإلعالن الطيب والصيديل" كما ورد بالسجل التجاري للم ّدعية.
تبني أ ّن توزيع منتجات
وبدراسة الوثائق املالية اليت متّت مطالبة امل ّدعية باإلدالء هبا ّ
"جونسون وجونسون " ال متثّل سوى  %19من رقم معامالت امل ّدعية خالل سنة  2007وأ ّن
هذا الرقم يف تراجع مستمر خالل السنوات اخلمس األخرية ،قبل وقوع النزاع ،حيث أصبح
سجل
 %14سنة  2010و %9سنة  ،2011ويف املقابل فإ ّن رقم املعامالت اجلملي للشركة ّ
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املسجل يف رقم املعامالت املنجز مع شركة
ارتفاعا خالل األربع سنوات األخرية رغم الرتاجع ّ
املؤشرات املتوفّرة بامللف تدل على أ ّن امل ّدعية ليست
"جونسون وجونسون" ،وعليه فإ ّن مجيع ّ
يف حالة تبعيّة اقتصادية إزاء امل ّدعى عليها ،ومت بالتايل رفض الدعوى أصال.
-3

القضيّة عدد  121305الصادر فيها القرار بتاريخ  6جوان :2014

تفيد وقائع القضيّة أ ّن امل ّدعى عليها بصفتها بائعا باجلملة للمواد الطبيّة وشبه الطبيّة
احملل الذي أع ّدته ملمارسة
رفضت تزويد امل ّدعية بطلباهتا ببعض املواد وذلك بغية جتهيز ّ
نشاطها املتمثّل يف جتارة املواد شبه الطبيّة.
وتسلّط الرفض على مجلة من املواد شبه الصيدلية املتعلّقة باألساس مبنتجات التّجميل
الصحة اجلسديّة ذات املاركات والعالمات التجارية العاملية واليت
والعناية بالبشرة وحفظ
ّ
تستورد من اخلارج ( ،)dermo-cosmétiques Produitsوكذلك على مجلة من مواد
التجميل والعناية باجلسد العادية.
الصادرة عن امل ّدعى عليها من شأهنا أن تضعها حبالة
واعتربت املدعيّة أ ّن املمارسات ّ
بالسوق املرجعيّة.
تبعيّة اقتصادية إزاءها والناجتة باألساس عن نفوذها وهيمنتها ّ
الراهن واملتعلّقة مبنتجات التّجميل
وقام اجمللس بتحديد السوق املرجعيّة ّ
اخلاصة بالنزاع ّ
الصحة اجلسديّة.
والعناية بالبشرة وحفظ ّ
وتوزع حصريا
ووقع التفريق يف هذا اإلطار بني املنتجات اليت تشكل أدوية ّ
املؤسسات على غرار
بالصيدليات وبني املنتجات اليت ال متثل أدوية ّ
وتوزع بباقي املساحات و ّ
مؤسسة امل ّدعية.
ّ
مؤسسة املدعيّة ال تشكل منشأة صيدلية على
ّ
وتبني من حيث الطبيعة القانونية أ ّن ّ
معىن القانون عدد  55لسنة  1973املؤرخ يف  3أوت  1973املتعلّق بتنظيم املهن الصيدلية
االجتار يف منتجات التجميل من غري األدوية.
حيق هلا إال ّ
وهي تبعا لذلك ال ّ
املتفرعة عنها ،ويف هذا اإلطار
السوق املرجعيّة واألسواق ّ
ومتّ يف مرحلة ثانية حتليل ّ
تورد من اخلارج ،فقد عمد اجمللس إىل دراسة وحتليل
واعتبارا إىل أ ّن أغلب املواد موضوع النّزاع ّ
املبوبة
هيكلة سوق توريد منتجات التّجميل والعناية بالبشرة وحفظ ّ
الصحة اجلسديّة إمجاال و ّ
بالزيوت العطرية والروحية ،ثّ متّ حتليل وضعية
بالنظام الديواين حتت البند عدد  33املتعلّق ّ
األسواق الفرعية وحتديد نصيب الشركة امل ّدعى عليها دجميع هذه األسواق.
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متعن اجمللس يف موضوع الدعوى وقام بدراسة كافة املطاعن والدفوعات
إثر ذلك ّ
حتصل عليها ولنتائج التحقيق.
وحتديد موقفه منها وفقا للمعطيات اليت ّ
فبخصوص مدى إفراط امل ّدعى عليها يف استغالل وضعيّة التبعيّة االقتصادية املثارة
تروجها امل ّدعى عليها ،فإ ّن بقية
ّ
تبني للمجلس أنه فيما عدا عنصر ّسعة املنتجات اليت ّ
العناصر األخرى غري متوفرة على غرار أمهية نصيب امل ّدعى عليها من األسواق اليت وقع
حتليلها بدراسة السوق واليت أفرزت أ ّن حصص هذه األخرية منها مل تتجاوز يف أقصى
احلاالت نسب  % 20وهي نسب ال مت ّكنها من احتالل موقع هيمنة هبذه األسواق أو من
بسط نفوذ هام هبا.
احلل البديل واملتمثّل يف صعوبة حصول املدعيّة على مواد
كما أ ّن عنصر انعدام ّ
مشاهبة هو غري متوفّر كذلك ضرورة أنّه ثبت وجود عديد منتجات التجميل ذات العالمات
تروجها شركات أخرى غري الشركة امل ّدعى عليها.
التجارية العاملية اليت ّ
ملف القضية ومن جمريات التّحقيق
وخلص اجمللس إىل أنّه مل يثبت من مظروفات ّ
تش ّكل العناصر األساسية حلالة التبعيّة اإلقتصادية ،وانتهى إىل أ ّن اإلمتناع عن البيع ،ولئن
الراهنة ،إالّ أنّه ال يرتقي إىل مرتبة املمارسة املخلّة باملنافسة على معىن
كان ثابتا بالقضيّة ّ
وقرر تبعا لذلك رفض ال ّدعوى أصال.
الفصل ( 5جديد) من قانون املنافسة واألسعارّ ،

 -4القضيّة عدد  121316الصادر فيها القرار بتاريخ  29ديسمبر :2014
ورد بعريضة ال ّدعوى املق ّدمة عن شركة الضمائد الطبية " "MEGAيف شخص ممثّلها
القانوين ،أنّه يف إطار املشاركة يف طلب العروض الذي تق ّدمت به الصيدلية املركزية التونسية
« Appel d’offres national n° VI-2012 pour l’acquisition des compresses
»  ،de gaze hydrophile de cotonالحظت العارضة أ ّن شركة "أدهي ألس" شاركت يف
طلب العروض املذكور أعاله بأسعار مفرطة االخنفاض ،حيث ّأهنا ال تغطّي حىت تكاليف
يتم تبييضه ومعاجلته بعد استرياده والذي يعادل  %45من
توريد السرت الش ّفاف اخلام الذي ّ
الكلفة النهائيّة ملواد التضميد ،وهو ما يع ّد خمالّ باملنافسة على معىن الفقرة األوىل من الفصل
 5من قانون املنافسة واألسعار.
واعتربت العارضة نفسها يف وضعية تبعيّة اقتصادية إزاء الصيدلية املركزية التونسية اليت
متثّل حاجياهتا ما يقارب  %70من مبيعات الشركة ،الشيء الذي يلحق ضررا فادحا من
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شأنه أن يعرضها إىل اإلفالس ،وطلبت على هذا األساس من اجمللس احلكم بإهناء هذه
املمارسات املخلّة باملنافسة.
واعترب اجمللس أ ّن األسعار املق ّدمة من طرف العارضة "أدهي ألس" مبناسبة طلب
العروض عدد  6لسنة  2012واخلاص بالصيدلية املركزية التونسية ال تعترب مفرطة االخنفاض
مبقارنتها بأسعار امل ّدعية املق ّدمة سواء مبناسبة نفس طلب العروض أو يف إطار معامالهتا
يتبني من ملف الصفقة أو من التحقيق
التجارية مع الصيدلية املركزية لسنة  .2011كما أنّه مل ّ
حتصلت
خاصة و ّأهنا ّ
يعرضها إىل اإلفالس ّ
ما يفيد حصول ضرر فادح للمشتكية من شأنه أن ّ
على  10أقساط (مبا قيمته  256.060,006دينار) من جمموع أقساط الصفقة مقابل 23
تزود
قسطا ل ـ ـ ـ "أدهي ألس" (مبا قيمته  1.271.994,313دينار) ،كما قامت بإبرام عقود ّ
بالتفاوض املباشر مع الصيدليّة املركزيّة التونسية يف نفس السنة مبا قيمته 2.560.499,215د.
لذا ونظرا لعدم ثبوت وجود ممارسات خملّة باملنافسة مرتكبة من قبل كل من "أدهي
ألس" واملشرتي العمومي الصيدلية املركزية يف إطار الصفقة العمومية عدد  6لسنة 2012
بالتزود بالضمائد الطبيّةّ ،قرر اجمللس رفض ال ّدعوى أصال.
واخلاصة ّ
الفقرة الثالثة :عرض وتطبيق أسعار مفرطة االنخفاض

متنع أحكام الفقرة األخرية من الفصل اخلامس (جديد) من قانون املنافسة واألسعار
عرض أو تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بصفة هت ّدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة
يف السوق.
تعهد اجمللس خالل السنة القضائية  2014بعشر قضايا ( )10أثريت فيها هذه
و ّ
املمارسة ،وقد قضى يف واحدة منها فقط باإلدانة.
-1

القضية عدد  91206الصادر فيها القرار المؤرخ في  20فيفري

2014

تعهد اجمللس بدعوى رفعها اليه وزير التجارة والصناعات التقليديّة بناءا على ما
ّ
مؤشرات تتعلّق بتقدمي أسعار مفرطة
توصلت إليه املصاحل الراجعة إليه بالنظر من رصد ّ
ّ
اإلخنفاض مبناسبة إجناز الصفقة العموميّة ألشغال بناء عدد من املساكن الصادرة عن الشركة
الوطنيّة العقاريّة للبالد التونسيّة للشمال ببنزرت.
املستقر على اعتبار أ ّن طلب
ويف تناوله لعريضة الدعوى ،ذ ّكر اجمللس مبوقفه
ّ
كراس الشروط
العروض يف ّ
مادة الصفقات العموميّة ميكن أن ميثّل بذاته سوقا يكون فيها ّ
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الطلب وتكون فيه عطاءات املشاركني العرض .وعلى ضوء ذلك ،خلص إىل أ ّن السوق
املرجعيّة يف قضيّة احلال تتمثّل يف طلب العروض عدد  2008/15قسط اهلندسة املدنيّة
الصادر عن الشركة الوطنيّة العقاريّة للبالد التونسيّة للشمال ببنزرت واملتعلّق بإجناز أشغال
بناء  41مسكنا أرضيّا متالصقا بتقسيم املدينة مبعتمديّة ماطر من والية بنزرت.
وتناول اجمللس اإلطار القانوين الذي خيضع له نشاط أشغال اهلندسة املدنيّة
فبني أ ّن بعضها
واخلدمات واملنتوجات التابعة له ،واإلطار القانوين املنظّم للصفقات العموميّةّ ،
املشرع يف قانون املنافسة واألسعار ،يف حني يستثىن البعض
خيضع ملبدإ احلريّة الذي تبنّاه ّ
اآلخر من هذا املبدإ.
ورجوعا إىل ما ينسب إىل شركة "املهندسون البناؤون" من تقدمي أسعار مفرطة
مرة مبناسبة مشاركتها يف صفقات عموميّة ،ركن اجمللس إىل الفصل 5
االخنفاض يف أكثر من ّ
جديد من قانون املنافسة واألسعار وحتديدا الفقرة األخرية منه اليت ورد هبا " :كما مينع عرض
أو تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بصفة هت ّدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة يف
استقر عليه ملفهوم األسعار مفرطة
السوق" ،وتناول تلك الفقرة على ضوء التعريف الذي ّ
مقومات السعر احلقيقي الذي جيب أن
االخنفاض باعتبارها األسعار اليت ال تنعكس فيها ّ
املتغرية وهامش الربح.
القارة والكلفة ّ
يشتمل على الكلفة ّ
وبتطبيق ذلك التعريف على جانب من العروض املاليّة اليت تق ّدمت هبا شركة
املضمنة يف عرضها تتميّز
تبني للمجلس أ ّن األسعار الوحدويّة
"املهندسون البناؤون"ّ ،
ّ
أقل بنسبة  % 50من
باحندارها الشديد مثلما تؤّكده املستندات من وجود  23سعرا وحدويا ّ
األسعار الوحدويّة لتقديرات املشرتي العمومي.
وقد كان لزاما على اجمللس أن يتثبّت من هذه الوضعيّة عرب الرجوع إىل املعطيات اليت
اعتمدهتا امل ّدعى عليها الحتساب اجلدول التفصيلي ألسعارها الوحدويّة املق ّدمة لدى
مشاركتها يف طلب العروض موضوع النزاع قصد التدقيق يف تركيبتها والتّثبت يف تفاصيلها
وحتليل مدى تطابقها مع مفهوم السعر احلقيقي ،وذلك من خالل االعتماد على منهجيّة
حتقيق معم ّقة ترتكز باألساس على معيار املقارنة من داخل السوق املعنيّة بقضيّة احلال
ومعيار املقارنة من خارج السوق املعنيّة بقضيّة احلال ،وذلك من خالل مقارنة عرض امل ّدعى
عليها وأسعارها الوحدويّة بصفقة مشاهبة لدى نفس املشرتي العمومي أو مشرتي عمومي
65

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

املضمنة بعرض امل ّدعى عليها بسقف األجور
آخر ومعيار مقارنة اجلداول التفصيليّة لألسعار ّ
املكونة
األدىن احمل ّدد طبقا للتشريع والرتاتيب املنظّمة له ،وكذلك باجلداول التفصيليّة لألسعار ّ
مؤشرات تواتر سلوكيّات املماطلة واملغالطة اليت قامت هبا
للصفقة املشاهبة ،وأخريا البحث يف ّ
خيص
امل ّدعى عليها لدى تعاملها مع طلبات املشرتي العمومي أو مع طلبات التحقيق يف ما ّ
استكمال اجلداول التفصيليّة لألسعار.
وانطالقا من ذلك استخلص اجمللس أ ّن األسعار اليت عرضتها امل ّدعى عليها
خاصة وأ ّن  41سعرا وحدويا من
تقل عن سعر الكلفة ّ
خبصوص بعض الصفقات هي أسعار ّ
جمموع  65سعرا وحدويا مقرتحة من قبلها وردت منخفضة مقارنة باألسعار الوحدويّة اليت
ق ّدمتها خالل طلب عروض آخر من بينها  15سعرا وحدويا متثّل ما يقارب ثلث األسعار
املقرتحة أي حوايل  % 32من القيمة اجلمليّة لبناء ش ّقتني متالصقتني شهدت إحندارا شديدا
بنسبة .% 40
توصل اجمللس اىل استنتاج مفاده أ ّن امل ّدعى عليها آثرت إتّباع سلوكيّات خملّة
كما ّ
بقواعد املنافسة عرب تطبيق أسعار شديدة االحندار بالنسبة ألجور اليد العاملة وبعض املواد
تعمدت أسلوبا احتياليّا يرمي إىل مغالطة املشرتي العمومي من خالل
املستخدمة ،كما ّ
تقدميها جلداول أسعار أجور اليد العاملة منقوصة من جمموع قيمة األجور الواجب عليها
إدراجها هبا.
ويف حتليله آلثار تلك املمارسةّ ،بني اجمللس ّأهنا ال تقتصر على النيل من املنافسني
يتحمل هو
وإزاحتهم من السوق ،بل تتعدى ذلك إىل اإلضرار باملشرتي العمومي الذي ّ
املزود ،ضرورة أ ّن هذا األخري يسعى يف
اآلخر تبعات األسعار شديدة االخنفاض اليت يق ّدمها ّ
الغالب إىل تفادي اخلسائر يف مرحلة تنفيذ الصفقة ،مستغالّ يف ذلك التزام املشرتي بضمان

يسريه.
استمراريّة املرفق العمومي الذي ّ
وبناء على ما تق ّدم ،انتهى اجمللس إىل إدانة امل ّدعى عليها من أجل تطبيق أسعار
بالكف عن تلك املمارسات مع تسليط خطيّة ماليّة عليها.
ووجه إليها أمرا
ّ
مفرطة االخنفاض ّ
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تعهد اجمللس يف هذه القضيّة بشكوى مق ّدمة من األستاذ حممد علي غريب نيابة عن
ّ
شركة "أوراسكوم تونس لإلتّصاالت" ض ّد شركة منافسة ناشطة بسوق االتّصاالت.
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وتعيب املدعيّة على امل ّدعى عليها تسويقها للعرض التجاري املسبق الدفع "ألو
للكل" نظرا لإلنتهاكات القانونية واالقتصادية املتعلّقة هبذا العرض ،كما تن ّدد حبصوله على
موافقة اهليئة الوطنية لالتّصاالت باعتبار أ ّن هناك بيع باخلسارة ،حيث أنّه وبعد إضافة مجيع
حددهتا اهليئة الوطنية لالتّصاالت
الضرائب والرسوم فإ ّن تعريفة املكاملة التابعة لتونيزيانا مثلما ّ
تق ّدر بـ 99,12مليما الدقيقة ،فمن الواضح أ ّن بيع املكاملة الصافية بـ 99مليما الدقيقة للحرفاء
يعترب حالة واضحة للبيع خبسارة باعتبار أ ّن هذا السعر ال يغطّي حىت نسبة تعريفة الربط
البيين الذي سيقع دفعه لشركة "تونيزيانا" وشركة "اتّصاالت تونس" ،وهو ما يش ّكل انتهاكا
واضحا للخطوط التوجيهية وللفصلني  5و 26من قانون املنافسة واألسعار.
املسوق من
وأك ّد اجمللس يف إطار النزاع الراهن أنّه فيما يتعلّق بالعرض التجاري و ّ
امل ّدعى عليها حتت التسمية التجارية "ألو للكل" ،فقد تولّت اهليئة الوطنية لالتّصاالت دراسة
هذا العرض من جوانبه الفنية واملالية واتّضح هلا عدم خمالفته لقواعد املنافسة النزيهة فلم متانع
يف تسويقه يف صيغته الرتوجيية.
وحيث أ ّن النظر يف مشروعية القرارات الصادرة عن اهليئة الوطنية لالتّصاالت ليست
من مشموالت جملس املنافسة.
املسوق حضي خالل سنة
وبناءا على ما تق ّدم فإ ّن العرض التجاري "ألو للكل" ّ
 2011مبراقبة مسبقة والحقة تولّت اهليئة الوطنية لالتّصاالت ممارستها طبقا للصالحيات
املخولة هلا.
القانونية ّ
كما أضاف اجمللس أ ّن الدور التعديلي الذي تلعبه اهليئة الوطنيّة لالتّصاالت يف القطاع
خاصة فيما يتعلّق بتحديد
الراجع هلا بالنظر ال ميكنه إلغاء هامش احلرية املمنوح للناشطني ّ
سياستهم التجارية اليت ميكن أن يهدف البعض منها إىل عرقلة السري الطبيعي للسوق ،وهو
كل املمارسات اليت من
األمر الذي يفرض يف مثل هذه الوضعيّة تطبيق قانون املنافسة على ّ
شأهنا التأثري على التوازن العام للسوق.
كما أكد على أ ّن ممارسة البيع باخلسارة هي خمالفة اقتصادية ترتقي إىل مرتبة
املمارسة املخلّة باملنافسة يف حال ارتكاهبا من طرف مهيمن على سوق مرجعية ما ،هذا
فضال عن أ ّن هذه املخالفة ترتبط مبرحلة توزيع املنتوجات على خالف ممارسة البيع بأسعار
مفرطة اإلخنفاض اليت ال تستدعي تواجد الطرف الذي ارتكبها يف وضعية هيمنة ،كما أ ّهنا
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هتم مرحلة إنتاج ،ويف إطار نزاع احلال فإ ّن امل ّدعى عليها ال تتول توزيع خدمات بل هي
ّ
مؤسسة اقتصادية منتجة خلدمات ،ممّا يتّجه معه تصحيح التكييف القانوين للممارسة
ّ
املشتكى هبا واليت تتعلّق مبمارسة البيع بأسعار مفرطة اإلخنفاض دون ممارسة البيع باخلسارة .
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تعهد اجمللس يف هذه القضيّة بشكوى مق ّدمة من املمثّل القانوين للشركة املدعيّة
ّ
"اتصاالت تونس" ض ّد شركة "أورنج تونس" من أجل تروجيها العرض التجاري اإلشهاري"ألو
للكل" والذي خيول حلرفائها املشرتكني خبدمات اهلاتف اجلوال من إجراء مكاملات هاتفية حنو
ّ
شبكات اهلاتف اجلوال التابعة جلميع املشغّلني مقابل  99مليم فقط للدقيقة الواحدة باعتبار
األداءات.
وأضافت املدعيّة أ ّن إقرار امل ّدعى عليها ملثل هذه التعريفة يع ّد جتاهال ملختلف
التكاليف التقنية والتجارية لتمرير املكاملات اجملراة داخل وخارج شبكتها ،ممّا يساهم يف
تدعيم العوامل القاطعة للمنافسة من جهة وتوجيه الطلب من جهة أخرى.
وأك ّد اجمللس يف إطار هذا النزاع على أنّه فيما يتعلّق بالعرض التجاري موضوع النزاع
املسوق حتت التسمية التجارية "ألو للكل" ،تولّت اهليئة الوطنية لإلتّصاالت دراسة هذا
و ّ
العرض من جوانبه الفنية واملالية واتّضح هلا عدم خمالفته لقواعد املنافسة النزيهة فلم متانع من
تسويقه يف صيغته الرتوجيية يف مناسبات عديدة وقع التنصيص عليها يف الرأي الفين للهيئة من
اصة الفرتة املمتدة من  10إىل  30ديسمرب.
ذلك الفرتة املشتكى هبا وخ ّ
وأضاف اجمللس أ ّن ممارسة البيع بأسعار مفرطة اإلخنفاض ال تستدعي تواجد الطرف
هتم مرحلة إنتاج منتوجات وخدمات.
الذي ارتكبها يف وضعية هيمنة ،هذا إىل جانب كوهنا ّ
مؤسسة اقتصادية
ويف إطار نزاع احلال فإ ّن امل ّدعى عليها ال تتول توزيع خدمات بل هي ّ
منتجة خلدمات ،وبالتايل فإنّه يتّجه تصحيح التكييف القانوين للممارسة املشتكى منها واليت
تتعلّق مبمارسة البيع بأسعار مفرظة اإلخنفاض وليس مبمارسة البيع باخلسارة.
تقل عن مستوى
وّ
أقر اجمللس بعد دراسته للتعريفات املطبّقة من امل ّدعى عليها ّأهنا ال ّ
تعريفات إهناء املكاملة مبختلف شبكات اإلتّصاالت.
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وأك ّد اجمللس بناء على عدم تواجد امل ّدعى عليها يف وضعية هيمنة يف سوق خدمات
االتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال ،ويف غياب توفّر عنصر من عناصر ممارسة العوامل
القاطعة للمنافسة واملتمثّل يف تواجدها يف وضعية هيمنة ،فإ ّن ذلك ينفي توفّر هذه املمارسة.
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تعيب امل ّدعية على امل ّدعى عليها إقدامها من خالل تروجيها للعرض التجاري
"فاميليا" على استغالل وضعية اهليمنة اليت تتمتّع هبا بسوق خدمات االتّصاالت عرب اهلاتف
تقل عن
الرقمي اجلوال ،كما تؤكد على أ ّن العرض التجاري "فاميليا" يطبّق تعريفات تفصيل ّ
مستوى تعريفات الربط املصادق عليها من طرف اهليئة الوطنية لالتّصاالت.
وأشار اجمللس يف هذا اخلصوص إىل أ ّن تباين احلصص السوقيّة ملختلف املتدخلني
اخلاصة
بسوق اهلاتف الرقمي اجلوال من فرتة قصرية إىل أخرى واملتواصل أيضا خالل األشهر ّ
بسنة  2014يؤّكد على عدم امتالك امل ّدعى عليها قدرة مطلقة على التحكم يف آليات
السوق والتأثري اجلذري على وضعية املتعاملني.
كما أكد على أ ّن معيار احلصة السوقية يع ّد عنصرا من عناصر تقدير مدى اهليمنة
كما وكيفا
وتنوع املنتوجات ّ
على السوق ،إضافة إىل عناصر أخرى كالتقدم التكنولوجي ّ
وتروجيها يف مسالك توزيع تغطّي كامل تراب اجلمهورية.
وحيث يف إطار نزاع احلال ،فإ ّن خمتلف األطراف املت ّدخلة يف سوق اهلاتف الرقمي
وتنوع مسالك
تنوع املنتوجات وإشعاع العالمة التجارية ّ
اجلوال تتمتّع بنفس األمهيّة من حيث ّ
توزيع منتوجاهتا بشكل ميكنها من سرعة التأثري يف هيكلة السوق من فرتة إىل أخرى ،األمر
الذي يربز من خالله غياب وجود طرف بإمكانه التأثري اجلذري بصفة مطلقة على سوق
خدمات اإلتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال.
وفيما يتعلّق بتطبيق العرض موضوع النزاع ألسعار مفرطة االخنفاض ،أ ّكد اجمللس
املسوقة من قبل مشغّلي الشبكات العمومية ختضع إىل رقابة مسبقة
على أ ّن العروض التجارية ّ
مكونات العرض مبا يف ذلك التعريفات املطبّقة
تسلّطها اهليئة الوطنية لإلتّصاالت على كافة ّ
ويتعني مبدئيا التثبت من مدى خضوع العرض التجاري موضوع النزاع إىل رقابة اهليئة.
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وبعد أعمال التثبت تأ ّكد أ ّن اهليئة الوطنية لالتّصاالت تولّت دراسة هذا العرض من
جوانبه الفنية واملالية والتعريفية واتّضح هلا عدم خمالفته لقواعد املنافسة النزيهة فلم متانع يف
صرحت به ضمن تقريرها الفين اخلاص بالعرض موضوع النزاع.
تسويقه وذلك وفقا ملا ّ
وحيث وفقا ملا تق ّدم فإ ّن النظر يف مشروعية القرارات الصادرة عن اهليئة الوطنية
لالتّصاالت ليست من مشموالت جملس املنافسة.
وحيث ويف حال مواصلة تسويق هذا العرض التجاري ويف صيغة مغايرة ،من
تضمن امللف الراهن ما يفيد حصول تسويق هذا العرض
حيث التعريفات املطبّقة ،ويف غياب ّ
على موافقة جديدة من طرف اهليئة ،فإ ّن مثل هذه احلالة تستدعي من اجمللس تسليط رقابته
على سوق خدمات االتّصاالت عرب اهلاتف اجلوال هبدف التثبت من مدى تأثري العرض
املسوق حاليا على التوازن العام للسوق.
التجاري ّ
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القضية عدد  121312الصادر فيها القرار المؤرخ في

 16جانفي 2014

تعيب شركة "أورنج تونيزي" على شركة "إتصاالت تونس" استغالهلا املفرط ملركز
اهليمنة الذي تتمتّع به يف سوق خدمات االتّصاالت املسداة عرب شبكة اهلاتف الرقمي اجلوال
تعمدها تسويق خدمة بأسعار مفرطة االخنفاض باالنتقال إىل الكليات واجلامعات
من خالل ّ
منها املركب اجلامعي باملنستري واملركب اجلامعي مبنوبة للقيام حبمالت إشهارية على عني
املكان هبدف تسويق شرائح هاتف حاملة للعالمة التجارية "عليسة" بصفة جمانية مع توفري
شحن مبا قيمته دينار واحد.
بالسوق املرجعيّة ،وبالتايل
وثبت للمجلس أ ّن امل ّدعي عليها ليست يف وضعية هيمنة ّ
فإ ّن ما نسب إليها من إفراط يف استغالل هذه الوضعيّة يكون يف غري طريقه ،مبا ّاجته معه
رفض هذه املآخذ لعدم وجاهتها من الناحية الواقعية والقانونية.
وفيما يتعلّق مبمارسة البيع بأسعار مفرطة االخنفاض أ ّكد اجمللس على أ ّن مساعدة
املستهلك على االخنراط بصفة جمانية بشبكة اهلاتف اجلوال ال تش ّكل أسعار بيع مفرطة
يتم
االخنفاض بقدر ما متثّل تكاليف ّ
يتحملها املشغّل لقاء حصوله على مشرتك جديد ّ

تغطيتها الحقا من العائدات اليت يتل ّقاها من املشرتكني.
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ورد بعريضة ال ّدعوى املق ّدمة عن شركة الضمائد الطبية " ،"MEGAيف شخص
ممثلها القانوين ،أنّه يف إطار املشاركة يف طلب العروض الذي تق ّدمت به الصيدلية املركزية
التونسية « Appel d’offres national n° VI-2012 pour l’acquisition des
»  ، compresses de gaze hydrophile de cotonالحظت العارضة أ ّن شركة "أدهي
ألس" شاركت يف طلب العروض املذكور أعاله بأسعار مفرطة االخنفاض ،حيث أ ّهنا ال
يتم تبييضه ومعاجلته بعد استرياده
تغطّي حىت تكاليف توريد السرت الش ّفاف اخلام الذي ّ
والذي يعادل  %45من الكلفة النهائيّة ملواد التضميد ،وهو ما يع ّد خمالّ باملنافسة على معىن
الفقرة األوىل من الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار.
واعتربت العارضة نفسها يف وضعية تبعية اقتصادية إزاء الصيدلية املركزية التونسية اليت
متثّل حاجياهتا ما يقارب  %70من مبيعات الشركة ،الشيء الذي يلحق هبا ضررا فادحا
وطلبت على هذا األساس من اجمللس احلكم بإهناء هذه املمارسات املخلّة باملنافسة.
وبناءا على دراسة السوق ووضعية أطراف القضية فيها وملف الصفقة العمومية
املعنية ،اعترب اجمللس أ ّن األسعار املق ّدمة من طرف العارضة "أدهي ألس" مبناسبة طلب
العروض عدد  6لسنة  2012واخلاص بالصيدلية املركزية التونسية ال تعترب مفرطة االخنفاض
مبقارنتها بأسعار امل ّدعية املق ّدمة سواء مبناسبة نفس طلب العروض أو يف إطار معامالهتا
يتبني من ملف الصفقة أو من التحقيق
التجارية مع الصيدلية املركزية لسنة  .2011كما أنّه مل ّ
حتصلت
خاصة و ّأهنا ّ
يعرضها إىل اإلفالس ّ
ما يفيد حصول ضرر فادح للمشتكية من شأنه أن ّ
على  10أقساط (مبا قيمته  256.060,006دينار) من جمموع أقساط الصفقة مقابل 23
تزود
قسط "ألدهي ألس" (مبا قيمته  1.271.994,313دينار) فضال عن إبرام عقود ّ
بالتفاوض املباشر مع الصيدليّة املركزيّة يف نفس السنة مبا قيمته  2.560.499,215دينار.
لذا ونظرا لعدم ثبوت وجود ممارسات خملّة باملنافسة مرتكبة يف إطار الصفقة العمومية
بالتزود بالضمائد الطبيّةّ ،قرر اجمللس رفض ال ّدعوى أصال.
عدد  6لسنة  2012واخلاصة ّ
-7
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تضمنت
ّ
تعهد اجمللس يف هذه القضية بدعوى رفعتها إليه شركة "أورنج تونس" ّ
باخلصوص طلب تتبّع شركة "تونيزيانا" من أجل ممارسات خملّة باملنافسة على معىن الفصلني
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تعمد امل ّدعى عليها
 5و 9من قانون املنافسة واألسعار .وتتمثّل املمارسات املشتكى منها يف ّ
اإلفراط يف استغالل مركزها املهيمن بالسوق والرتويج لعروض وامتيازات جتارية خملّة باملنافسة
وباملبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية لالتّصاالت الصادرة مبقتضى قرارها عدد  15بتاريخ 14
نوفمرب  2011واملتمثلّة بامتياز " "10ème anniversaire 100% bonusوالذي يع ّد بيعا
باخلسارة من جهة وتكريسا لعامل "النادي املصطنع" من جهة أخرى.
واتضح للمجلس من جمريات التحقيق أ ّن احلصص السوقية خلدمات االتّصاالت
تتوزع على أكثر من مشغّل بنسب متفاوتة ومتقاربة فيما
املسداة عرب شبكة اهلاتف اجلوال ّ
بكل من املشغّل "اتّصاالت تونس" واملشغّل "أوريدو تونس" .وعليه عمد اجمللس إىل
يتعلّق ّ
أقر بأ ّن معيار احلصة السوقية يع ّد عنصرا من عناصر تقدير مدى
التذكري بفقه قضائه الذي ّ
اهليمنة على السوق ،إذ ال يكفي لوحده إلقرار وجود مركز هيمنة على السوق ،حيث جيب
كما وكيفا وتروجيها يف
وتنوع املنتوجات ّ
أن يتضافر مع عناصر أخرى كالتقدم التكنولوجي ّ
مسالك توزيع تغطّي كامل تراب اجلمهورية.
أقر اجمللس بأ ّن خمتلف األطراف
وتأسيسا على ما ّ
توصلت إليه دراسة السوقّ ،
تنوع املنتوجات
املت ّدخلة يف سوق اهلاتف الرقمي اجلوال تتمتّع بنفس األمهيّة من حيث ّ
وتنوع مسالك توزيع منتوجاهتا بشكل مي ّكنها من سرعة التأثري يف
وإشعاع العالمة التجارية ّ
هيكلة السوق من فرتة إىل أخرى ،األمر الذي يربز من خالل غياب وجود طرف بإمكانه
التأثري اجلذري بصفة مطلقة على سوق خدمات االتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال.
وخلص اجمللس وفقا ملا تق ّدم إىل أ ّن امل ّدعى عليها ال تتمتّع بوضعية هيمنة بسوق
خدمات االتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال ،األمر الذي ال ترتقي معه املمارسات
املشتكى منها إىل منزلة املمارسات املخلّة باملنافسة على معىن الفصل  5من قانون املنافسة
واألسعار مبا اجته معه رفض الدعوى أصال.

- 8القضية عدد  121323الصادر فيها القرار المؤرخ في  29ديسمبر

:2014

تعهد اجمللس يف هذه القضية بدعوى رفعتها شركة "أورنج تونس" واملتضمنّة
ّ
باخلصوص طلب تتبّع شركة "تونيزيانا" من أجل تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض واستغالل
وهتم املمارسات املثارة
مفرط ملركز هيمنة على معىن الفصل  5من قانون املنافسة واألسعارّ .
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بعريضة الدعوى امتياز " "optionلشركة "تونيزيانا" حيمل التسمية التجارية "دميانشي"
""dimanchezواملصنّف من قبيل العروض التجارية اليت ال ميكن جماراهتا "non
". repliablesكما تعيب امل ّدعية على امل ّدعى عليها تكريسها لعامل "النادي املصطنع"
مفعل لالمتياز ساعات مكاملات
كل ّ
بطرق وممارسات خملّة باملنافسة وذلك من خالل منح ّ
حمددة زمنيا وهو ما يكيّف واقعا باعتماد تعريفات
جمانية داخل احللقة وبطريقة
مستمرة وغري ّ
ّ
مدعمة " "squeeza tarifaireمن خالل البيع باخلسارة ودعمه مبنتوج آخر.
ّ
واتّضح للمجلس من جمريات التحقيق أ ّن احلصص السوقية خلدمات االتّصاالت
تتوزع على أكثر من مشغّل بنسب متفاوتة ومتقاربة فيما
املسداة عرب شبكة اهلاتف اجلوال ّ
بكل من املشغّل "اتّصاالت تونس" واملشغل "أوريدو تونس" .وعليه عمد اجمللس إىل
يتعلّق ّ
أقر بأ ّن معيار احلصة السوقية يع ّد عنصرا من عناصر تقدير مدى
التذكري بفقه قضائه الذي ّ
اهليمنة على السوق ،إذ ال يكفي لوحده إلقرار وجود مركز هيمنة على السوق ،حيث جيب
أن يتظافر مع عناصر أخرى كالتقدم التكنولوجي وتنوع املنتوجات كما وكيفا وتروجيها يف
مسالك توزيع تغطي كامل تراب اجلمهورية.
أقر اجمللس بأ ّن خمتلف األطراف املت ّدخلة يف سوق اهلاتف الرقمي اجلوال تتمتّع
وّ
وتنوع مسالك توزيع
تنوع املنتوجات وإشعاع العالمة التجارية ّ
بنفس األمهيّة من حيث ّ
منتوجاهتا بشكل ميكنّها من سرعة التأثري يف هيكلة السوق من فرتة إىل أخرى ،األمر الذي
يربز من خالله غياب وجود طرف بإمكانه التأثري اجلذري بصفة مطلقة على سوق خدمات
االتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال.
وخلص وفقا ملا تق ّدم إىل أ ّن املدعى عليها ال تتمتّع بوضعية هيمنة بسوق خدمات
االّتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال ،األمر الذي جيعل املمارسات املشتكى منها ال ترقى
إىل منزلة املمارسات املخلّة باملنافسة على معىن الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار.
-9

القضية عدد  141349الصادر فيها القرار المؤرخ في

 24جويلية 2014

تعهد اجمللس يف هذه القضيّة بشكوى تق ّدمت هبا الغرفة النقابيّة اجلهويّة ألصحاب
ّ
مدارس تعليم السياقة بنب عروس ض ّد إثنتني من مدارس تعليم السياقة لقيام أصحاهبا بتعليق
تتضمن
ملصقات إشهاريّة بواجهات حمالّهتم واألماكن العموميّة كاملقاهي واملعاهد الثانويّة ّ
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أسعارا غري منطقيّة كساعة تعليم سياقة بـ  9.500د أو
هبدف إستقطاب احلرفاء.
وتطرق اجمللس على مستوى الشكل إىل دفع نائب املدعى عليه الثاين القائل بأ ّن
ّ
الدعوى متّ رفعها من طرف غري ذي صفة مؤّكدا على أ ّن الدعوى متّ تقدميها من طرف حمام
نيابة عن الغرفة النقابيّة اجلهويّة ألصحاب مدارس تعليم السياقة بنب عروس وفقا ألحكام
خيول هلا
الفصل  11من قانون املنافسة واألسعار الذي ّ
ينص على أنّه من بني األطراف اليت ّ
القانون تقدمي عرائض لدى جملس املنافسة تتواجد املنظمات املهنية والنقابية ،وخلص تبعا
لذلك إىل رفض هذا الدفع الشكلي.
وعلى مستوى األصلّ ،بني اجمللس أ ّن السوق املرجعيّة املعنيّة تتمثّل يف سوق مدارس
تضم حوايل  263مدرسة تعليم سياقة وفقا للمعطيات
تعليم السياقة بوالية بن عروس واليت ّ
املستقاة من الغرفة النقابية اجلهويّة ألصحاب مدارس تعليم السياقة بنب عروس ،وأ ّن هذا
املؤرخ يف  5فيفري  2002واملتعلّق
كراس الشروط طبقا لقرار وزير النقل ّ
النشاط خيضع لنظام ّ
مؤسسات تعليم سياقة العربات.
باملصادقة على كراس الشروط املتعلق بإستغالل ّ
حرة وال تندرج ضمن
كما ّبني اجمللس أ ّن أسعار خدمات تعليم السياقة هي أسعار ّ
اخلدمات املستثناة من نظام حريّة األسعار وذلك منذ تاريخ  5جانفي  ،1989وق ّدم األسعار
املتداولة يف السوق املرجعية واليت تراوحت بني  14و 20دينار سنة .2013
كما ق ّدم اجمللس مع ّدل سعر ساعة تعليم سياقة باإلعتماد على دراسة تتعلّق بتقييم
نظام اإلمتحانات املتعلّق برخص السياقة بتونس قام هبا مكتب دراسات أجنيبCIECA :
سنة  2012بطلب من الوكالة الفنية للنقل الربي.
تعرض إىل أهم اإلشكاليات اليت يعرفها قطاع مدارس تعليم السياقة واليت تق ّدم
كما ّ
20

ساعة تعليم سياقة

بـ199

دينارا

خدمات التكوين يف جمال سياقة العربات وذلك هبدف حصول املعين باألمر بعد فرتة تعلّم
وتعمدهم
وإجتياز اإلمتحان على رخصة سياقة ،خاصة على مستوى إحنراف بعض املهنيني ّ
التقليص يف عدد ساعات التعلم الالزمة والتخفيض يف األسعار هبدف إستقطاب أكرب عدد
ممكن من احلرفاء ،وهو ما ينعكس بصفة مباشرة على جودة اخلدمات املق ّدمة.
وذ ّكر اجمللس مبا إستقر عليه فقه قضائه فيما يتعلّق باألسعار مفرطة اإلخنفاض مؤّكدا
املؤسسة اإلقتصاديّة اليت
على ّأهنا متثّل ممارسة خملّة باملنافسة ّ
عما إذا كانت ّ
بغض النّظر ّ
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السوق املعنيّة أم ال ،وذلك بالنّظر إىل خطورة تلك املمارسات
حتتل مركز هيمنة على ّ
متارسها ّ
السوق.
على شفافيّة املعامالت ونزاهتها وملا تفضي إليه من إقصاء لبعض ّ
املتدخلني يف ّ
تطرق إىل مفهوم األسعار مفرطة اإلخنفاض وهي تلك األسعار اليت ال تنعكس
كما ّ
املتغرية
السعر
القارة والكلفة ّ
احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة ّ
فيها ّ
مقومات ّ
ّ
الربح ،واليت من شأهنا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وتعطيل قواعد املنافسة.
وهامش ّ
املشرع ربط بني منع البيع بأسعار مفرطة االخنفاض وضرورة وجود
وذ ّكر اجمللس أ ّن ّ
هتديد لتوازن قطاع أو نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة فيه إلعتبارها ممارسة خملّة باملنافسة.
وبني اجمللس أنّه يعتمد إلثبات هذه املمارسة يف ظل عدم توفّر معطيات حول الكلفة
ّ
مؤشرات
على مدى ثبوت توفّر جمموعة من القرائن القوية واملتظافرة واليت تعتمد على ع ّدة ّ
تتمثّل أساسا يف القيام مبقاربة من داخل السوق املعنية كاإلعتماد على األسعار املتداولة يف
السوق املعنية.
وتوصل إىل أ ّن فحوى العرض اإلشهاري ال يه ّدد توازن قطاع تعليم السياقة بوالية بن
ّ
عروس نظرا لقصر م ّدة العرض وعدم تواصله يف الزمن بشكل يسمح باجلزم بوجود هتديد
بتوازن القطاع كجلب عدد هام من حرفاء املنافسني وتكبيدهم خسائر أو اإلضرار بعدد هام
من احلرفاء.
كما ّبني اجمللس أ ّن إقصاء املنافسني يقتضي منهجية حمكمة تعتمد على عرض أو
تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض بشكل يسمح بإقصاء عدد هام من املنافسني غري القادرين
على جماراة هذه األسعار ث الرجوع إىل تطبيق أسعار مرتفعة هبدف تعويض اخلسائر.
وإنتهى اجمللس إىل إقرار أنّه نظرا لعدم تواصل العرض ،فال ميكن إعتباره يش ّكل
ممارسة خملّة باملنافسة على معىن أحكام الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار لعدم ثبوت
العنصر الثاين من ممارسة األسعار مفرطة اإلخنفاض واملتمثّل يف ضرورة وجود هتديد لتوازن
القطاع.
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القسم الرابع
التعهد التلقائي باملمارسات املخلّة باملنافسة
ّ
أقر الفصل ( 11جديد) من قانون املنافسة واألسعار مثلما متّ تنقيحه بالقانون عدد
ّ
يتعهد تلقائيّا بالنظر يف
املؤرخ يف  18جويلية  2005أنّه "ميكن للمجلس أن ّ
 60لسنة ّ 2005
املقرر العام وبعد إدالء
السوق وذلك بناء على تقرير يع ّده ّ
املمارسات املخلّة باملنافسة يف ّ
مندوب احلكومة مبلحوظاته الكتابيّة .ويعلم رئيس اجمللس بذلك الوزير املكلّف بالتجارة وعند
يتوىل الوزير املكلّف بالتجارة إعالم اجمللس باألحباث
اإلقتضاء اهليئات التعديليّة املعنيّة .كما ّ
اليت تكون مصاحل الوزارة بصدد إجنازها".
التعهد التلقائي
وتطبيقا لذلك أصدرت الدائرة القضائيّة األوىل للمجلس قرارا يف مادة ّ
مادة ثاين تركيز الطماطم.
حول قطاع صناعة ّ
تعهدت الدائرة بتقرير
ففي قرارها عدد  14030الصادر بتاريخ  18ديسمرب ّ 2014

املقرر العام بتاريخ
ّ
التعهد التلقائي الذي أع ّده ّ

22

أكتوبر

2014

والذي الحظ فيه احتمال

مادة ثاين تركيز
وجود ّ
مؤشرات تفيد حبصول ممارسات خملّة باملنافسة يف سوق صناعة ّ
الطماطم تتمثّل يف اتّفاق على الزيادة يف أسعار مادة ثاين تركيز الطماطم.
إثر ذلك استعرضت السيدة مندوب احلكومة ملحوظاهتا الكتابية اليت تفيد بوجود
حمويل الطماطم على الزيادة يف أسعار البيع ملعجون الطماطم
مؤ ّشرات حول إتّفاق بني ّ
تأ ّكدت من خالل أحباث أوليّة جمراة للغرض.
بامللف.
التعهد تلقائيّا
ّ
وبناء على تلك املعطيات ّقرر جملس املنافسة ّ
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القسم الخامس

منهج جملس املنافسة يف تقدير املطالب املتعلّقة باختاذ الوسائل التح ّفظية
طبقا ألحكام الفقرة األخرية من الفصل ( 11جديد) من قانون املنافسة واألسعار
ميكن جمللس املنافسة اإلذن باختاذ الوسائل التحفظية الالّزمة اليت من شأهنا تفادي حصول
ميس باملصلحة االقتصادية العامة أو بالقطاعات املعنية أو مبصلحة
ضرر حمدق يتع ّذر تداركه و ّ
البت يف أصل النزاع.
املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني ّ
ولقد أفصح اجمللس يف مثانية ( )8مل ّفات عن منهجه يف تقدير الطلبات الواردة عليه
املخولة له يف هذا اإلطار.
واليت يتعلّق موضوعها باستعمال الصالحيّة القضائية ّ
األول بإلزام املطلوبة
وقد قضى برفض مخسة ( )5مطالب وقبول مطلبني إثنني ،تعلّق ّ
مبواصلة عالقتها التجاريّة مع الطالبة ،يف حني تعلّق الثاين بإلزام مجيع املطلوبني بإيقاف العمل
البت يف أصل النزاع ،وأخريا متّ قبول مطلب واحد
باإلتّفاقيات والعقود املربمة بينهم إىل حني ّ
( )1يف التخلّي عن الدعوى.
وقد تراوحت أسباب الرفض بني:
 عدم االختصاص احلكمي للمجلس ،وهو ما انتهى إليه اجمللس يف القضية االستعجاليةعدد  133026الصادر فيها القرار بتاريخ  10جانفي  2014حيث ّبني بأنّه "من املتّفق عليه
فقها وقضاءا أ ّن قرارات إسناد الصفقات العمومية هي قرارات إدارية منفصلة عن عقد
الصفقة ،وهي بذلك خاضعة للنظام القانوين للقرارات اإلدارية مبا يف ذلك إجراءات التنازع يف
شرعيتها ،وأ ّن النظر يف شرعية القرارات اإلدارية اليت من ضمنها القرارات املنفصلة عن العقود
اإلدارية من هو اختصاص القاضي اإلداري عن طريق دعوى جتاوز السلطة " .كما خلص
اجمللس يف القضية عدد  143028الصادر فيها القرار بتاريخ  19جوان  2014إىل أ ّن "موضوع
الصفقات
صحة اإلجراءات ّ
اليت تتّخذها ال ّذوات العموميّة إلسناد ّ
النّزاع يتعلّق بالنّظر يف ّ
العموميّة وهو ما خيرج عن دائرة اختصاصه ".
أما يف القضية عدد  143030الصادر فيها القرار بتاريخ  24جويلية  ،2014فقد أ ّكد
اجمللس على أ ّن موضوع النزاع يتعلّق بإجراءات صفقة عموميّة جرى فقه القضاء على استبعاد
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النظر يف شرعية القرارات املتعلقة هبا خلروجها عن والية جملس املنافسة اليت ح ّددهتا أحكام
الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار.
 عدم إمكانيّة املساس بأصل النزاع ،ذلك أنّه ومبناسبة النظر يف القضيّة اإلستعجاليّةصحة هذه
عدد  143027الصادر فيها القرار بتاريخ  19جوان ّ 2014بني اجمللس أ ّن "إثبات ّ
القرائن وجديّتها يتطلّب خوضا يف أصل النّزاع ،وهي مع ذلك ال ترتقي إىل مرتبة اخلطر الذي
ال ميكن تداركه على معىن أحكام الفقرة األخرية من الفصل  11من قانون املنافسة واألسعار
وقرر بناء على ذلك رفض املطلب.
املذكور"ّ ،
البت يف أصل النزاع مبناسبة النظر يف القضيّة االستعجاليّة عدد  144001الصادر
 ّفيها القرار بتاريخ  24جويلية  2014املتعلّقة بدعوى رفعت من طرف وزيرة التّجارة
الشركتني امل ّدعى عليهما لقرار استعجايل عدد 113001
الصناعات التّقليديّة يف عدم تنفيذ ّ
و ّ
صادر عن جملس املنافسة بتاريخ  23مارس  2012يقضي مبواصلتهما العمل بالعقد القدمي

الذي يربط بينهما وبني إحدى الشركات ،إذ استند اجمللس يف رفضه للمطلب إىل أنّه "متّ
البت يف أصل النّزاع وأصدر اجمللس القرار عدد  111276بتاريخ  16جانفي  ،2014بصفة
ّ
سابقة لدعوى احلال ،وهو قرار متّ استئنافه لدى احملكمة اإلداريّة حتت عدد 210304؛ وأ ّن
استئناف األحكام اإلبتدائيّة يعطّل تنفيذها ،فإنّه ال ميكن أن يتواصل النّظر يف تنفيذ القرار
ظل صدور احلكم باألصل املطعون فيه لدى احملكمة اإلداريّة".
االستعجايل من عدمه يف ّ

وخالفا ملا تق ّدم اعترب اجمللس أ ّن الطلبات الرامية إىل مواصلة العالقة التجاريّة تع ّد
مبدئيّا من ضمن الوسائل التحفظيّة على معىن الفقرة األخرية من الفصل  11من قانون
املنافسة واألسعار .فقد طلبت شركة أنرتكوّسيتيك للتوزيع »"IDمن اجمللس االذن استعجاليّا
مبواصلة العمل مبقتضى عقد قانوين ساري املفعول ،وانتهى اجمللس يف قراره عدد 143029
الصادر بتاريخ  19جوان  2014إىل أنّه "تبدو املستندات اليت ارتكز عليها املطلب يف
املس باملصلحة
ظاهرها جديّة وتوحي بوجود ضرر حمدق ال ميكن تداركه ومن شأنه ّ
للشركة الطّالبة " ،وعليه ّقرر إلزام املطلوبة مبواصلة عالقتها التجارية مع الطالبة إىل
االقتصاديّة ّ
البت يف أصل النّزاع.
حني ّ
وعند نظره يف الدعوى اإلستعجاليّة عدد  143031الصادر فيها القرار بتاريخ 17
يؤدي اإلذن هبا
جويلية  ،2014انتهى اجمللس إىل أنّه "يستوجب النظر يف الوسائل الوقتية أالّ ّ
78

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

للتغري
معرضة ّ
إىل املساس بأصل النزاع وأن تكون جدية ومتأ ّكدة بشكل تكون معه احلالة ّ
أي عنصر آخر أو أن تنذر خبطر
سلبيّا ويف وقت وجيز حبكم ّ
تدخل األشخاص أو بفعل ّ
حق حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من
يتم النّيل من ّ
حمدق جيب درؤه بسرعة ّ
حىت ال ّ
التّالشي.
وكما "تبدو جمموعة اخلروقات اليت متّت معاينتها يف جانب شركة "صوماتال" عديدة
وفيها مساس واضح بتوازن سوق اهلاتف اجلوال ،فضال على أنّه نتج عنها متكني مشغّل
شبكة من أفضلية تنافسية دون غريه من مشغّلي الشبكات دون وجه حق ،وهو األمر الذي
املس باملصلحة االقتصاديّة لبقية
يوحي بوجود ضرر حمدق ال ميكن تداركه ومن شأنه ّ
الشركات الناشطة بسوق خدمات االتصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال".
وعليه ّقرر جملس املنافسة "قبول املطلب واإلذن استعجاليا بإلزام مجيع املطلوبني
البت يف أصل النزاع كوقف الربنامج
بإيقاف العمل باإلتّفاقيات والعقود املربمة بينهم إىل حني ّ
اخلاصة "التونسيّة" والومضات
يبث على القناة التلفزية
التلفزي "دليلك ملك" الذي ّ
ّ
اإلشهارية املتعلّقة به".
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الوظيفة االستشاريّة
نظر جملس املنافسة خالل سنة  2014يف تسعة وثالثني ( )39مل ّفا استشاريّا تعلّق أغلبها
مبني باجلدول
وتنوعت املسائل اليت تعلّقت هبا كما هو ّ
باستشارات وجوبيّة اختلفت جماالهتا ّ
التّايل:

استشارات وجوبيّــة

استشارات اختيـاريّة
الجمل ــة

-1النّصوص التّرتيبيّة (األوامر ،القرارات ،كراسات
الشروط)،
-2مشاريع التّركيز اإلقتصادي

24
0

-3تطبيق الفصل  6من قانون المنافسة واألسعار

8

-4إبداء رأي حول وضعيات خاصة

5

-5إبداء رأي حول طلب عروض

2
39

الصناعات التّقليديّةّ ،إما أصالة أو
وقد وردت هذه االستشارات عن وزير التّجارة و ّ
بناء على طلب من احلكومة يف نطاق تفعيل مقتضيات الفصلني  6و 9من قانون املنافسة
وخاصة فيما يتعلّق
الشروط إلبداء الرأي يف حمتوياهتا
كراسات ّ
ّ
واألسعار أو يف إطار عرض ّ
تنظمها ومدى مالءمتها لقواعد املنافسة.
بشروط ممارسة األنشطة اليت ّ
وقد تعلّقت هذه االستشارات مبواضيع وقطاعات ذات أمهّية بالغة ،ففي قسم مشاريع
الصفقات العموميّة ،وهو
تعهد اجمللس بالنظر يف مشروع أمر يتعلّق بتنظيم ّ
النصوص الرتتيبيّةّ ،
للصفقات العموميّة ،وقد أ ّكد اجمللس يف رأيه
ميثّل مراجعة جوهريّة للمنظومة ّ
الرتتيبيّة القدمية ّ
سيتم
على ضرورة توضيح مصطلح "الوضعيّة التّنافسيّة املوضوعيّة للقطاع" كبيان الطّريقة اليت ّ
الصبغة اليت تكون على أساسها مقبولة.
املعمق لألسعار مع حتديد ّ
اعتمادها للتّحليل ّ
ويف قسم إعفاء عقود التوزيع احلصري ،تناول اجمللس بال ّدرس مل ّفني يتعلّقان بقطاع
يعرف عقد االستغالل حتت
األول منهما إىل أ ّن ّ
اإلتّصاالت خلص يف ّ
الشرط اجلوهري الذي ّ
التّسمية األصليّة واملتعلّق بنقل اخلربات املكتسبة واملهارات الفنيّة غري موجود باعتباره ال
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يش ّكل واجبا موضوعا على عاتق مالك العالمةّ .أما يف امللف الثاين ،فإنّه لئن يبدو العقد
مقومات عقود االستغالل حتت التسمية
موضوع االستشارة يف ظاهره قد ّ
تضمن مجيع ّ
املؤسسة
األصلية ،فإ ّن طبيعة العالقة القانونية اليت تربط طريف العقد باعتبارها أحد فروع ّ
األصلية ،والصياغة اليت وردت فيها هذه االلتزامات من حيث ّأهنا ختضع لطلب مستغل
العالمة من جهة وعدم إلزاميتها بالنسبة لصاحب العالمة ،فقد متّ االقرار بأ ّن العقدين
موضوع االستشارتني ال ميكن تصنيفهما ضمن العقود املستوجبة لرتخيص الوزير املكلّف
بالتجارة طبقا ألحكام الفصل  6من قانون املنافسة واألسعار والفصل  5من األمر عدد
توفرها
 1501لسنة ّ 2010
املؤرخ يف  21جوان  2010املتعلّق بضبط الشروط الدنيا الواجب ّ
املضمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد.
يف عقد االستغالل حتت التسمية األصلية واملعطيات الدنيا ّ
ّأما يف قسم احلاالت املختلفة فقد عرضت على اجمللس إستشارة تتعلّق بإقرار احتكار
السجائر اإللكرتونيّة.
وكالة التّبغ والوقيد توريد وتوزيع ّ
السماح بتوريد
يكرس ّ
وباعتبار أ ّن موضوع اإلستشارة ّ
توجه ال ّدولة التّونسيّة حنو ّ
سيتم
السجائر اإللكرتونيّة ،وأ ّن النّقاش يبقى حول اآلليّة اليت ّ
وترويج املنتوج املستحدث وهو ّ
صحة
وجه املذكور مع مراعاة ّ
الضوابط األساسيّة وهي احملافظة على ّ
اعتمادها لتكريس التّ ّ
املستهلك واحل ّد من التّجارة املوازية والعشوائيّة ،فقد اقرتح اجمللس املوافقة على إقرار احتكار
السجائر اإللكرتونيّة
ال ّدولة ممثّلة يف الوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد لعمليّات توريد وتوزيع ّ
صحة املستهلك.
السليب على ّ
إلحتمال التّأثري ّ
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مشاريع النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة
أي مشروع قانون إلبداء
مل يعرض خالل سنة  2014على أنظار جملس املنافسة ّ
تعهد بإبداء الرأي يف إثين عشر مشروع أمر ( )12وأربع مشاريع قرارات
الرأي فيه ،يف حني ّ
كراسات شروط (.)08
( )04ومثاين ّ
وقد أبدى اجمللس خالل سنة
وعشرين مل ّفا ( )23سنة .2013

2014

رأيه يف أربعة وعشرين مل ّفا ( ،)24مقابل ثالثة

الرابعة من الفصل ( 9جديد) من
وتندرج اإلستشارات املذكورة يف إطار تطبيق الفقرة ّ
تنص على أنّه "يستشار اجمللس وجوبا من قبل احلكومة حول
قانون املنافسة واألسعار اليت ّ
خاصة ملمارسة نشاط
الرتتيبيّة اليت هتدف مباشرة إىل فرض شروط
مشاريع النّصوص ّ
ّ
السوق".
اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأهنا أن تعرقل ال ّدخول إىل ّ
املؤرخ يف  3فيفري  2006املتعلّق
وقد ّ
نص الفصل  2من األمر عدد  370لسنة ّ 2007
الرتتيبيّة
بضبط إجراءات وصيغ االستشارات الوجوبيّة جمللس املنافسة حول مشاريع النّصوص ّ
املقررات.
كراسات ّ
الشروط و ّ
على أ ّن هذه النّصوص هي مشاريع األوامر والقرارات و ّ
وتتوزع اآلراء االستشارية يف هذا اجملال كالتايل:
ّ

  12رأيا يتعلّق مبشاريع أوامر،  4آراء تتعلّق مبشاريع قرارات،  8آراء تتعلّق بكراسات شروط.الفقرة األولى :مشاريع األوامـر
تعهد اجمللس بالنّظر يف إثين عشر مشروع أمر ( )12تعلّقت بالصفقات العمومية
ّ
وبتكليف احملامني بإنابات باهلياكل العمومية وبتنقيح األمر املتعلّق باملنتوجات واخلدمات
املستثناة من نظام حرية األسعار ومبعاليم املرور بالطرقات السيّارة ومبجايل نشاط خدمات
مزود خدمات االنرتنات تكنولوجيا املعلومات واإلتّصال.
ّ
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الرأي عدد  132498الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  13مارس :2014

الصناعات التّقليديّة بتاريخ
ورد على اجمللس مكتوب من وزير التّجارة و ّ
الصفقات العموميّة.
تضمن طلب رأيه حول مشروع أمر يتعلّق بتنظيم ّ
ّ 2013

19

نوفمرب

وأ ّكد اجمللس على أ ّن مشروع األمر موضوع االستشارة ميثّل مراجعة جوهريّة للمنظومة
للصفقات العموميّة وسيفضي إصداره إىل إلغاء األمر عدد  3158لسنة
ّ
الرتتيبيّة القدمية ّ
املتمم باألمر
املؤرخ يف  17ديسمرب  2002املتعلّق بتنظيم ّ
ّ 2002
الصفقات العموميّة املن ّقح و ّ
املؤرخ يف
املؤرخ يف  4أوت  2003واألمر عدد  2551لسنة ّ 2004
عدد  1638لسنة ّ 2003
املؤرخ يف  10أوت  2006واألمر عدد
 2نوفمرب  2004واألمر عدد  2167لسنة ّ 2006
املؤرخ يف 4
املؤرخ يف  4جوان  2007واألمر عدد  561لسنة ّ 2008
 1329لسنة ّ 2007
املؤرخ يف  5جويلية  2008واألمر عدد 3505
مارس  2008واألمر عدد  2471لسنة ّ 2008
ؤرخ يف 19
ؤرخ يف  21نوفمرب  2008واألمر عدد  3018لسنة  2009امل ّ
لسنة  2008امل ّ
أكتوبر .2009

ولئن ّبني اجمللس أ ّن املشروع ال يثري مالحظات من منظور املنافسة إالّ أنّه أورد مجلة من
املالحظات التالية:
هامة
يتم إرفاق مشروع األمر بوثيقة شرح األسباب يف حني ّأهنا تع ّد وثيقة توضيحيّة ّ
 مل ّيتم إرفاق املشروع بنسخته
يتم التّنصيص فيها على أسباب صياغة هذا املشروع ،كما مل ّ
ّ
الفرنسيّة.
كما يثري مشروع األمر املعروض على أنظار اجمللس املالحظات التّالية:
يتم إعداد املخطّط التّقديري على
 على مستوى الفصل ّ :8نص هذا الفصل على أن ّ
ليتم إتّباعه من قبل
أساس منوذج حم ّدد ،وهو ما يتّجه معه إدراج منوذج للمخطّط التّقديري ّ
املشرتي العمومي وذلك كملحق من مالحق مشروع األمر املنظّم للصفقات العموميّة.
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املنجرة عن عدم احرتام املشرتي
بالرجوع إىل نفس الفصل غياب للنّتائج
كما ّ
ّ
يتبني ّ
العمومي ملا جاء باملخطّطات التّقديريّة ممّا يفتح اجملال لعدم التّقيّد الكلّي هبذه املخطّطات
لذا يقرتح إدراج مقتضيات تتعلّق باإلجراءات املتعلّقة بعدم اإللتزام باملخطّطات التّقديريّة.
يتضمن وجوبا تقييم
 على مستوى الفصل ّ :64نص هذا الفصل على أ ّن تقرير التّقييم ّ
الشروط والعدد الفعلي للعارضني وعدد الذين
كراس ّ
نتائج املنافسة مبقارنة عدد الذين سحبوا ّ
الشروط وتقييم نتائج ذلك على املنافسة
كراس ّ
أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها ملقتضيات ّ
مقارنة بالوضعيّة التّنافسيّة املوضوعيّة للقطاع املعين بالطّلبات.
لكل تأويل ،حتديد وتوضيح مصطلح "الوضعيّة
لكل إلتباس وتفاديا ّ
ويتّجه رفعا ّ
التّنافسيّة املوضوعيّة للقطاع".
يتضمن حتليال لألسعار املقرتحة
كما ّ
نص نفس الفصل على أ ّن هذا التّقرير جيب أن ّ
يتعني
األقل مثناّ ،
وأنّه يف صورة اعتماد منهجيّة العرض األنسب ،وإذا ما جتاوزه العرض املايل ّ
على جلنة التّقييم تقدمي تربيرات خبصوص الكلفة املاليّة اإلضافيّة بالنّظر إىل امليزات الفنيّة أو
معمق لألسعار لغاية التّأ ّكد من صبغتها املقبولة.
البيئيّة اإلضافيّة من خالل القيام بتحليل ّ
الصبغة اليت
املعمق لألسعار مع بيان ّ
سيتم اعتمادها للتّحليل ّ
ويستحسن توضيح الطّريقة اليت ّ
سيتم اللّجوء إىل خمتلف املشاركني قصد طلب
تكون على أساسها مقبولة كتحديد ما إذا ّ
إيضاحات حول هيكلة األسعار.
-2

الرأي عدد  132503الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ
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تعهد جملس املنافسة باستشارة تق ّدم هبا وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلب
ّ
فيها رأيه خبصوص مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بإنابة اهلياكل
العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والتأديبية والتعديلية والتحكيمية.
تعرض اجمللس بالتحليل لسوق إنابة احملامني للهياكل العمومية لدى احملاكم
وقد ّ
واهليئات القضائية واإلدارية والتأديبية والتعديلية والتحكيمية ،فأبرز أ ّن تكليف احملامني من
طرف هذه اهلياكل متليه احلاجة إىل متثيلها أمام القضاء والدفاع عن مصاحلها يف القضايا اليت
تكون طرفا فيها ،فضال عن االنتفاع خبدمات أخرى تشمل باخلصوص االستشارات القانونية
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الضرورية لتصريف شؤوهنا .كما أ ّن اخلدمات اليت يتك ّفل احملامي بإسدائها حلساب اهلياكل
العمومية تش ّكل سوقا مستقلة بذاهتا تشمل سوق اخلدمات القانونية ،مذ ّكرا بقرار جملس
الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  9أفريل  1999والذي انتهى مبوجبه إىل اإلقرار بتطابق مفهوم
"سوق اخلدمات القانونية" مع التشريع األورويب وخاصة الالئحة عدد  92/50/CEاملؤرخة يف
 18جوان  1992واليت أخضعت الصفقات العمومية اخلاصة باخلدمات إىل واجب اإلشهار
والدعوة إىل املنافسة.
وتوىل اجمللس بعد ذلك تعريف األطراف املتعاملة يف السوق املرجعية وهي الدولة
واجلماعات احمللية واهلياكل العمومية األخرى واليت تعترب مشرتيا عموميا على معىن الفصل
املؤرخ يف  17ديسمرب  2002املتعلّق بتنظيم
األول من األمر عدد  3158لسنة ّ 2002
التزود مبواد
الصفقات العموميةّ ،
ويتعني عليها إبرام صفقات عمومية بشأن إجناز األشغال أو ّ
أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات طلبات عمومية طبقا لنظام إبرام الصفقات العمومية
وتنفيذها وخالصها ومراقبتها الذي يضبطه األمر املذكور .كما تشمل األطراف املتعاملة يف
السوق املرجعية احملامني الذين يتولون مباشرة مهنتهم يف إطار املمارسة احلرة ونيابة األطراف
وإمتام مجيع اإلجراءات يف ح ّقهم والدفاع عنهم عن طريق الوكالة ،إذ يعترب ذلك مبثابة
التفويض الذي يتوىل مبوجبه القيام بالدعوى لدى السلطة القضائية وبقية اهليئات األخرى
وإمتام مجيع اإلجراءات اليت تقتضيها.
ورجوعا إىل مشروع األمر أبدى اجمللس مجلة من املالحظات من ناحية الشكل
تسربت إىل عدد من املراجع القانونية املنصوص عليها
تناولت باخلصوص بعض األخطاء اليت ّ
بقائمة اإلطالعات ،فضال عن إدراج عدد من املراجع القانونية ضمن نفس القائمة دون
مراعاة الرتتيب الزمين لصدور النصوص املتعلقة هبا .كما أشار اجمللس إىل مسألة التنصيص
على رأي جملس املنافسة ضمن اإلطالعات القانونية لنص األمر عدد  764لسنة
املؤرخ يف  28جانفي  2014املتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل
العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية الصادر
بالرائد الرّسي للجمهورية التونسية عدد  12املؤرخ يف  11فيفري  2014واحلال أ ّن هذا الرأي
مل يصدر بعد عن اجمللس ،وهو ما يعترب خمالفا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل  6من األمر
عدد  370لسنة  2006املؤرخ يف  3فيفري  2006املتعلّق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة
2014
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الوجوبية جمللس املنافسة حول مشاريع النصوص الرتتيبية .ولتاليف مثل هذه اإلشكاليات
يستحسن أن يقع م ّد اجمللس مبشاريع النصوص الرتتيبية اخلاضعة وجوبا الستشارته يف متّسع
من الوقت لتمكينه من إبداء رأيه يف إطار اجللسة العامة طبقا للشروط املنصوص عليها
مكرر من القانون املتعلق باملنافسة واألسعار.
بالفصل ّ 16
ومن ناحية املضمون ساق اجمللس مالحظات تتعلق بالفصول  7و 8و 9و 10من
مشروع األمر املعروض عليه ،فبخصوص أحكام الفصل  7املتعلقة بأجرة احملامي فقد
استشف اجمللس من استثناء األجرة من مقاييس فرز واختيار احملامني تكريسا ملنهجية فرز
ّ
تعتمد على تقييم فين للعروض املشاركة طبقا للمقاييس الفنية املنصوص عليها بكراس
الشروط النموذجي الذي متّ إعداده للغرض وتستبعد يف املقابل املقرتحات املالية اليت ميكن أن
حتتوي عليها تلك العروض .واعترب اجمللس أ ّن ذلك يتعارض مع مبادئ إبرام الصفقات
العمومية اليت يتطلب جتسيمها من املشرتي العمومي أن يأخذ بعني االعتبار اإلمكانيات
املالية للمشاركني احملتملني باعتبارها من امليزات التفاضلية املتوفّرة لديهم واليت من شأهنا أن
استقرت عليه بعض
تساعده على اختيار العرض األنسب .لذلك اقرتح اجمللس الرجوع إىل ما ّ
تتضمن
التجارب املقارنة ومنها باخلصوص إمكانية تقدمي عروض مالية من طرف احملامني ّ
مهمة
أسعارا فردية ميكن تقديرها على أساس نسب ساعات العمل ( )taux horairesأو ّ
يتم تطبيقها على كامل الصفقة أو على جزء منها.
حم ّددة أو أسعارا جزافية ّ
وفيما خيص الطريقة املزمع اعتمادها لتحديد األتعاب املتعلقة باملهام موضوع طلب
تكرس نظام املصادقة اإلدارية على األسعار وهو ما يتناىف
العروض ،فقد الحظ اجمللس أهنا ّ
مع أحكام الفصل  38من املرسوم عدد  79لسنة  2011املؤرخ يف  20أوت  2011املتعلق
يتم حتديد أتعاب احملامي باالتّفاق مع حريفه .لذلك
بتنظيم مهنة احملاماة اليت تنص على أن ّ
ويف حال ما استقر الرأي على تثبيت نظام املصادقة اإلدارية على األسعار اقرتح اجمللس أن
يتم يف مرحلة أوىل تنقيح األحكام املشار إليها عرب التنصيص على استثناء أتعاب احملامني
ّ
احلر لألجرة بني احملامي وحريفه ويف مرحلة
املكلفني بإنابة اهلياكل العمومية من مبدإ التحديد ّ
ثانية تنقيح األمر عدد  1996لسنة  1991املؤرخ يف  23ديسمرب  1991عدد  1996لسنة
 1991املؤرخ يف  23ديسمرب  1991املتعلق باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام
املؤرخ يف 28
حرية األسعار وطرق تأطريها مثلما متّ تنقيحه باألمر عدد  1142لسنة ّ 1995
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جوان  1995وذلك باجتاه إدراج أتعاب أولئك احملامني ضمن قائمة املنتوجات واخلدمات
اخلاضعة للمصادقة اإلدارية لألسعار يف كل املراحل املدرجة باجلدول "أ" امللحق هبذا األمر.
تبني للمجلس أ ّن األحكام الواردة هبذا تكشف عن
وخبصوص الفصول  8و 9وّ 10
املشرع يف إسناد اللجنة احملدثة لدى اهليئة العليا للطلب العمومي برئاسة احلكومة سلطة
نية ّ
واسعة يف جمال اختيار احملامني أو شركات احملاماة إلنابة اهلياكل العمومية وكذلك لتسليط
رقابتها على الصفقات املربمة من قبل هذه اهلياكل .لكنه الحظ يف املقابل غياب العقوبات
اليت ميكن هلذه اللجنة تسليطها يف حال جتاوز القرارات الصادرة عنها ،وهو ما من شأنه أن
يتم استكمال
حي ّد من فعالية أعمال الرقابة املوكولة إليها .لذلك رأى اجمللس أنّه من املفيد أن ّ
هذه األحكام بالتنصيص ضمنها على جدول العقوبات اليت ميكن للجنة اختاذها.
-3

الرأي عدد  132506الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ

 15ماي 2014

تعهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من وزير التّجارة والصناعات التقليدية
ّ
تعلقت مبشروع أمر يتعلّق بضبط شروط وطرق التصرف يف اإلطارات املطاطية املستعملة.
وبعد أن تطّرق اجمللس إىل اإلطار العام الذي وردت فيه االستشارة وبعد أن اسـتعرض
اإلطار التشريعي والرتتييب املنظم لنشاط التصـرف يف اإلطـارات املطاطيـة املسـتعملة ،أوضـح أ ّن
السوق املرجعيـة تتميّـز بارتفـاع مطّـرد يف عـدد اإلطـارات املسـتعملة وامللقـاة سـنويا كنتيجـة لنمـو
أس ــطول العرب ــات وللرم ــي العش ـوائي لإلط ــارات يف الطبيع ــة أو إحراقه ــا يف اهل ــواء الطل ــق .كم ــا
استعرضت دراسة السوق منظومة التصرف يف اإلطارات املطاطية املستعملة واليت تشتمل على
املؤسس ــات العامل ــة
تقني ــة جتدي ــد اإلط ــارات والتثم ــني احل ـراري والتثم ــني امل ــادي .ه ــذا وتواج ــه ّ
بالقطاع والبالغ عددها مخسة شركات عديد الصـعوبات تتمثّـل أساسـا يف غيـاب منظومـة مجـع
ونقل لإلطارات املطاطية املستعملة على غرار ما هو معمـول بـه يف البلـدان األوروبيـة وتوظيـف
معلوم (270د/طن) عند تصدير اخلردة احلديدية املتأتية مـن رسـكلة اإلطـارات املطاطيـة وذلـك
طبقـ ــا لألمـ ــر عـ ــدد  2399لسـ ــنة  2008املـ ــؤرخ يف  23ج ـ ـوان  2008وتعـ ـ ّـرض املنتـ ــوج احمللـ ــي
املورد.
للمنافسة غري املتكافئة مع املنتوج ّ
والحظ اجمللس ما يلي:
املورد واملنتوج احمللي من
 يف إطار إرساء منافسة عادلة ومتكافئة بني املنتوج ّحبيبات املطّاط املستعملة خصوصا باملالعب الرياضية االصطناعية واملنضوية
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حتت التعريفة الديوانية  ،4004فإنّه يتّجه متكني املصنّعني التونسيني هلذه املادة من
وخاصة اإلعفاء من األداء على
املوردون
ّ
نفس االمتيازات اجلبائية اليت يتمتّع هبا ّ
القيمة املضافة ضمانا لدميومة النشاط من خالل حتسني مردوديته وجتنب إغراق
املورد األقل سعرا .ويف هذا الصدد ميكن إضافة حبيبات
السوق التونسية باملنتوج ّ
يضم قائمة
املطاط إىل امللحق عدد  IIIمن األمر عدد  17لسنة  2008الذي ّ
التجهيزات واملع ّدات واملواد املوجهة لألنشطة الرياضية والتنشيط الرتبوي املصنعة
حمليا.
 يستحسن التفريق بني نشاط مجع ورسكلة اإلطارات املطاطية املستعملةإلمكانية مزاولة كلّ من النشاطني بصفة مستقلة داخل سوق قطاعية مستقلة
توفرها مبا
كل من النشاطني من حيث املوارد املادية الواجب ّ
نظرا خلصوصية ّ
كل قطاع ومردودية اقتصادية عالية
من شأنه أن خيلق منافسة متكافئة داخل ّ
خاصة بالنسبة لنشاط مجع الإلطارات
يشجع على الدخول يف السوق ّ
ومبا ّ
املطاطية املستعملة.
 يتجه حتيني اإلطالع الثالث املتعلّق بقانون إصدار جملة الطرقات وذلككاآليت":القانون عدد  71لسنة  1999املؤرخ يف  26جويلية  1999املتعلّق
بإصدار جملة الطرقات وعلى مجيع النصوص اليت ن ّقحتها أو متّمتها وآخرها
القانون عدد  66لسنة  2009املؤرخ يف  12أوت ".2009
أي تنصيص على إجراءات تتعلّق مبشرتي ومستعملي
 يالحظ غياب ّاإلطارات املطاطية على غرار االلتزامات اليت وقع التنصيص عليها بالنسبة
ملوزعي االطارات املطاطية املستعملة من استعادة ومجع وتثمني أو
ملنتجي و ّ
إزالة االطارات املطاطية املستعملة يف حدود الكمية اليت وضعوها يف السوق
الداخلية .ويف هذا الصدد ،يقرتح اعتماد نظام اإليداع اإلجباري كنظام
حتفيزي جلمع اإلطارات املطاطية املستعملة كما متّ اعتماد ذلك يف منظومة
التصرف يف املراكم  batteriesاملستعملة الذي متّ ضبطه مبقتضى األمر عدد
 3395لسنة  2005املؤرخ يف  26ديسمرب  2005املتعلّق بضبط شروط وطرق
مجع املراكم واحلاشدات املستعملة ،والذي م ّكن من اسرتجاع ورسكلة
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للتصرف يف
الكميات ّ
 %85.5من ّ
املروجة حملّيا حسب موقع الوكالة الوطنيّة ّ
النّفايات.
 وردت عبارة "طبقا للتشريع اجلاري هبا العمل" بكل من الفصول  6و 7و13ّ
من مشروع األمر الراهن .ويتّجه اإلفصاح عن هذه النصوص القانونية
متكن املتعامل مع اإلدارة من
والرتتيبية أو ذكر ما ورد هبا من أحكام بصفة ّ
معرفة إلتزاماته وحقوقه ذلك أ ّن حجب اإلطار التشريعي والرتتييب عن
كل من ال
املتعاملني مع اإلدارة قد ّ
يؤدي إىل عدم تفعيل املنافسة باستبعاد ّ
تتوفّر له الدراية الكافية بالنصوص التشريعية والرتتيبية النافذة.
والح ــظ اجملل ــس أ ّن م ــا ج ــاء ب ــه الفص ـ ــل  5م ــن إمكاني ــة إح ــداث ثالث ــة منظوم ــات
السـتعادة وتثمــني اإلطــارات املطاطيـة مــن شــأنه أن يســاهم مـن ناحيــة أوىل يف تضــييق املنافســة
يف قطــاع ناشــئ ويف خلــق منافســة غــري شـريفة مــن ناحيــة ثانيــة خاصــة يف ظــل حداثــة النشــاط
والص ــعوبات ال ــيت تع ــرتض ج ــامعي اإلط ــارات املطاطي ــة املس ــتعملة .وعلي ــه يق ــرتح الفص ــل ب ــني
أنشطة إنتاج وتوزيع واستعادة وتثمني اإلطارات املطاطية يف إطار الفصل بني قطاعـات خمتلفـة
رغــم تكاملهــا واحلــرص علــى تفعيــل املنافســة النزيهــة واملتكافئــة داخــل قطــاع اســتعادة وتثمــني
اإلطارات املطاطية املستعملة.
يرتت ــب ع ــن
كم ــا رأى اجملل ــس ض ــرورة إمت ــام الفص ــل  9يف اجت ــاه التنص ــيص عل ــى م ــا ّ
التخلّــف عــن االخن ـراط باملنظومــة العموميــة للتصــرف باإلطــارات املطاطيــة املســتعملة أو علــى
أجــل للتــدارك ضــمانا حلقــوق املتعــاملني مــع اإلدارة واجتنابــا لكــل لــبس أو تأويــل خــاطئ مــن
شأنه إحلاق الضرر بالسوق وباملتعاملني فيها.
واستئناسـا مبــا دأب عليـه فقــه القضـاء اإلستشــاري مـن ضــرورة احلـرص علــى أن تضــمن
النصــوص الرتتيبيــة مبــدأ شــفافيّة املعــامالت اإلداريـّـة ،أوصــى اجمللــس بـذكر اجلهــة املؤهلــة قانونــا
بــإجراء املعاينــات وحتريــر احملاضــر الــيت يتّخــذ علــى أساســها الــوزير املكلّــف بالبيئــة اإلج ـراءات
املنصوص عليها بالفصل .13
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الرأي عدد  142508الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  15ماي

2014

الصناعات التّقليديّة رأي جملس املنافسة حول مشروع أمر يتعلّق
طلب وزير التّجارة و ّ
املؤرخ يف  23ديسمرب  1991املتعلّق باملو ّاد
بتنقيح وإمتام األمر عدد  1996لسنة ّ 1991
حرية األسعار وطرق تأطريها ،وال ّذي يقتضي:
واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام ّ
 على مستوى اجلدول "أ" املتعلّق بقائمة املنتوجات واخلدمات اخلاضعة لنظام املصادقةكل املراحل:
اإلداريّة يف ّ
الصناعي نصف ال ّدسم.
 تعويض ّمادة احلليب اجمل ّفف املدعوم باحلليب ّ
الكراس املدرسي.
 فصل الكتاب املدرسي عن الورق و ّالصافية.
الساخنة الّيت تستخدم إلعدادها القهوة ّ
 حترير تعريفات املشروبات ّاخلاصة املتمتّعة بامتيازات استثنائيّة.
السكن باملبيتات اجلامعيّة ّ
 إضافة خدمات ّوعلى مستوى اجلدول "ب" :قائمة املنتوجات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلداريّة يف مرحلة
اإلنتاج:
مادة امللح.
 حذف ّالصناعي.
 حذف ّالرمادي واجلري ّ
مادة اإلّسنت ّ
وعلى مستوى اجلدول "ج" املتعلّق بقائمة املنتوجات اخلاضعة لتأطري نسبة األرباح يف مرحلة
التّوزيع:
 جتميع اخلضر والغالل يف بند واحد.الصغرية وحافالت النّقل وبقيّة مع ّدات
 جتميع السيّارات اخلصوصيّة و ّالشاحنات ّ
السيّارة يف بند واحد.
مادة ال ّدواجن.
 حذف ّحرية
ويعود ذلك باألساس إىل أ ّن هذه املنتوجات واخلدمات أصبحت خاضعة لنظام ّ
خصصت
األسعار سواء النقطاع اإلنتاج أو التّسويق أو بناء على قرارات جمالس وزاريّة ّ
للغرض.
ملف االستشارة أ ّكد اجمللس على أنّه:
وبعد دراسة ّ
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 يستوجب التّنصيص على رأي جملس املنافسة ضمن االطّالعات القانونيّة وفقا ألحكاماملؤرخ يف  3فيفري  2006املتعلّق بضبط
الفصل  6من األمر عدد  370لسنة ّ 2006
إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبيّة جمللس املنافسة.
الصناعي على مستوى اإلنتاج وإبقائهما
 خبصوص حترير ّالرمادي واجلري ّ
ماديت اإلّسنت ّ
املادتني باجلدول "ب" واستند
مؤطّرتني على مستوى التّوزيع ،اقرتح اجمللس اإلبقاء على هاتني ّ
الصادر بتاريخ  15ماي  2014والذي أ ّكد فيه على أ ّن
يف ذلك إىل رأيه عدد ّ 132507
وتدخل
السوق ّ
حترير األسعار على مستوى اإلنتاج ال يضمن حتما تفعيل قواعد املنافسة يف ّ
تبني وجود خلل يف مستوى تفعيل املنافسة مع تكثيف املراقبة
اهليئات
املختصة كلّما ّ
ّ
خاصة يف فرتات ذروة االستهالك ،وبناء على ذلك
االقتصاديّة على مستوى مسالك التّوزيع ّ
الرأي على ضرورة اإلبقاء على األسعار مؤطّرة على مستوى اإلنتاج والتّوزيع إىل حني
استقر ّ
ّ
ماديت اإلّسنت
سيتم يف مرحلة أوىل رفع دعم الطّاقة يف ّ
حتديد حقيقة األسعار باعتبار أنّه ّ
الصناعي.
الرمادي واجلري ّ
ّ
-5

اآلراء عدد

 142509و 142510و 142511و142512

المنافسة بتاريخ  15ماي

الصادرة عن مجلس

2014

تعهد اجمللس يف هذه اآلراء مبل ّفات وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليدية
ّ
تضمن طلب الرأي حول مشاريع أوامر تتعلّق بتنقيح وإمتام أوامر
بتاريخ  31جانفي  2014ت ّ
تتعلّق مبعلوم املرور بالطّريق السيّارة محّام األنف /مساكن وبالطرق السيارة تونس /بنزرت
ومساكن /صفاقس وتونس /جماز الباب_وادي الزرقاء وضبط قيمته.
وتندرج االستشارات املشار إليها يف إطار مراجعة معلوم املرور بالطرق السيارة املذكورة
السابقة واملتعلّقة أساسا بإقرار
وحتديد قيمته ،ويأيت هذا اإلجراء ّ
كتتمة جلملة من اإلجراءات ّ
مبدإ العمل بنظام االستخالص على شبكة الطرقات السيارة ومواصلة تكليف "شركة تونس
الطرقات السيّارة" بصفتها شركة وطنية ببناء واستغالل وصيانة الطرقات السيّارة.
وقام اجمللس بتحديد املفاهيم ذات العالقة بقطاع الطرقات السيارة على غرار مفهوم
السائق ومفهوم معلوم املرور بالطّريق السيّارة ومفهوم اللزمة
الطّريق السيّارة ومفهوم العربة ّ
اخلاصة باستغالل الطّرقات السيّارة ومفهوم املرفق العمومي.
ّ
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املؤرخ
كما توىل حتديد تصنيف الطرقات واليت ترتّب وفقا للقانون عدد  17لسنة ّ 1986
اخلاص مبلك ال ّدولة العمومي للطّرقات يف ثالثة
يف  7مارس  1986املتعلّق بتحوير التّشريع
ّ
وبني أ ّن الطرقات السيّارة موضوع
أصناف( :طرقات وطنية وطرقات جهوية وطرقات حمليّة) ّ
بالصنف األول.
اإلستشارات ترتّب ّ
السوق من خالل دراسته
كما قام اجمللس يف إطار هذه الدراسة بتحديد هيكلة هذه ّ
لعناصر العرض والطلب.
فخالل دراسته للعرض قام اجمللس بتحديد العرض واجلهة اليت يصدر عنها واملتمثّلة يف
وبني أ ّن هذه األخرية كلّفت
شركة "تونس للطّرقات السيّارة" (ّ )Tunisie Autoroutes
باستغالل وصيانة الطّرقات السيّارة مبقتضى إتفاقيات لزمة.
وتوىل اجمللس حتديد الطبيعة القانونية واملالية هلذه الشركة ونشاطها األساسي واملتمثّل يف
املؤسسة الوحيدة اليت
بناء واستغالل وصيانة الطّرقات السيّارةّ ،
وبني أ ّن الشركة املذكورة هي ّ
صرف يف الطّرقات السيّارة املتواجدة برتاب اجلمهورية التونسية.
متتلك صالحيّات التّ ّ
السيارة هي
وقام اجمللس بتحديد الطلب واجلهة اليت يصدر عنها معتربا أ ّن الطّرقات ّ
املخصصة جلوالن العربات.
الطّرقات
ّ
وذ ّكر اجمللس بالسند القانوين اخلاص باستعمال هذه الطرقات واملتمثّل يف الفصل  33من
اخلاص مبلك
املؤرخ يف  7مارس  1986املتعلّق بتحوير التّشريع
ّ
القانون عدد  17لسنة ّ 1986
متر
ال ّدولة العمومي للطّرقات والذي ّ
لكل عربة ّ
ينص على إمكانيّة "إخضاع ّ
السائق أو املالك ّ
العامة واحلماية املدنيّة وسيّارات
القوة ّ
من طريق سيّارة إىل دفع معلوم مرور باستثناء عربات ّ
ويتم إحداث معلوم املرور وتضبط قيمته
اإلسعاف أثناء العمل واليت
تستغل إشارات مميّزةّ .
ّ
مبقتضى أمر".
كما ح ّدد اجمللس الحقا أصناف العربات اخلاضعة ملعلوم املرور ،فهي ثالثة أصناف:
بالدراجات النارية وصنف ثان خاص بالعربات ذات مغزلني وصنف ثالث
صنف ّأول خاص ّ
خاص بالعربات ذات ثالثة مغازل.
وبني أ ّن عمليّة دفع املعلوم
وتطرق لطريقة احتساب معلوم املرور وإجراءات اخلالصّ ،
ّ
كل سائق مستعمل للطّريق السيّارة .ويستخلص
تتّخذ صبغة إجبارية وهي حممولة على عاتق ّ
هذا املعلوم من قبل شركة "تونس للطّرقات السيّارة".
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لعامة ،الحظ اجمللس ضرورة حتيني بعض النّصوص القانونية
ويف باب املالحظات ا ّ
املضمنة بإطّالعات مشروع األمر.
ّ
الرتفيع يف معلوم املرور
هتم األصل ،فقد ّبني اجمللس أ ّن ّ
ّأما يف باب املالحظات اليت ّ
بالطرق السيّارة املذكورة أعاله بزيادة نسبة  % 15يندرج يف إطار متكني الشركة املستلزمة من
اإليفاء بالتزاماهتا املتعلّقة بتنفيذ الربامج االستثمارية اخلاصة بالطّرقات السيّارة احلالية
واملستقبليّة اليت كلّفت هبا من قبل الدولة.
وخلص إىل أ ّن املشاريع املعروضة على أنظاره ال تثري أيّة مالحظات من زاوية املنافسة
يتنزل يف إطار تطبيق األحكام القانونيّة ،وهو
بالزيادة يف املعاليم ّ
ضرورة أ ّن اإلجراء املتعلّق ّ
إجراء شامل سيطبّق على مجيع مستعملي تلك الطرقات على قدم املساواة.
-6

الرأي عدد  142513الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  3مارس

2014

تعهد اجمللس باستشارة استعجاليّة وردت عليه من وزير التّجارة بتاريخ  28فيفري
ّ
بالصفقات العموميّة للهيئة العليا املستقلّة
هتم مشروع أمر يتعلّق بضبط األحكام
اخلاصة ّ
ّ
لالنتخابات.
2014

خاص بصفقات اهليئة العليا املستقلّة
ورأى اجمللس أنّه ال ضرورة إلصدار أمر
ّ
املؤرخ يف 20
لإلنتخابات باعتبار أ ّن الفصل  28من القانون األساسي عدد  23لسنة ّ 2012
نص على أن":تربم وتن ّفذ مجيع
ديسمرب  2012املتعلّق باهليئة العليا املستقلّة لإلنتخابات ّ
بالصفقات العموميّة
صفقات اهليئة العليا املستقلّة لإلنتخابات طبق اإلجراءات
اخلاصة ّ
ّ
للمنشآت العموميّة ما مل تتعارض مع أحكام هذا القانون."...
خاص
وانتهى اجمللس إىل أ ّن صياغة هذا الفصل ال مت ّكن من استنتاج وجوب إصدار أمر ّ
بصفقات اهليئة العليا املستقلّة لإلنتخابات إالّ فيما يتعارض مع أحكام القانون األساسي.
واقرتح تبعا ملا سبق ،وباعتبار أ ّن اهليئة العليا املستقلّة لالنتخابات هيئة مستقلّة ختتلف يف
تركيبتها عن تركيبة املنشأة العموميّة ،أن يقتصر مشروع األمر على املقتضيات املتعلّقة برتكيبة
القارة لفتح
كل من اللّجنة ال ّداخليّة ملراقبة صفقات اهليئة العليا املستقلّة لإلنتخابات واللّجنة ّ
ّ
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العروض .كما اقرتح تبعا لذلك تغيري عنوان مشروع األمر ليصبح األمر املتعلّق بضبط تركيبة
جلنيت مراقبة صفقات اهليئة العليا املستقلّة لإلنتخابات.
ّ
-7

الرأي عدد  142529الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  28نوفمبر

2014

طلب وزير التّجارة رأي جملس املنافسة حول مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط الكفاءة
السفن.
املهنيّة املستوجبة ّ
للرتسيم بدفرت ّ
مؤسسة تصنيف ّ
السفن والنّظام القانوين املنطبق عليها ّبني أ ّن
عرف اجمللس ّ
وبعد أن ّ
مؤسسة تصنيف ّ
مشروع القرار ال يثري من جانبه أيّة مالحظة من منظور املنافسة.
-8

الرأي عدد  142534الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  29أكتوبر

2014

طلبت وزيرة التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ  16أكتوبر  2014من جملس املنافسة
مزود
إبداء الرأي يف مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط ّ
خدمات االنرتنات.
ويتنزل مشروع األمر يف إطار ضبط الشروط اإلدارية والفنية لنشاط تقدمي خدمات
ّ
اإلنرتنات والضوابط املستوجبة لتوفريها ،سواء تعلّق األمر خبدمات اإلنرتنات أو خدمات
مزودي خدمات
النفاذ أو االثنتني معا بطريقة تتيح جناعة التدخل وتضمن منافسة نزيهة بني ّ
اإلنرتنات وبني خمتلف املتد ّخلني يف ميدان االتّصاالت كل حسب جماله.
مزودي خدمات اإلنرتنات جتاه الدولة من جهة وجتاه
كما حي ّدد مشروع األمر التزامات ّ
احلرفاء من جهة أخرى.
وتتمثّل السوق املرجعية يف سوق تقدمي خدمات االنرتنات.
بالسوق
وتق ّدم خدمات االنرتنات من قبل ّ
مزودي اخلدمات ويبلغ عددهم حاليّا ّ
مزودين وهم :شركة " أورنج تونس " " "orange Tunisieوشركة " قلوبال
التّونسيّة مخسة ّ
نات " " "3S Global Netوشرك ــة " هكزابايت " "  "Hexabyteوشركة "توبنات" " " Topnet
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وشركة " تونات" " .،"Tunetوهي شركات مت ّكن حرفاءها من ال ّدخول على شبكة اإلنرتنات
واخلدمات املتّصلة هبا مقابل دفع اشرتاك شهري أو سنوي.
مزود خدمات إنرتنات مبقتضى رخصة استغالل من وزير تكنولوجيات
وميارس نشاط ّ
الصيغ
يتم جتديدها ضمنيّا حسب نفس ّ
الشروط ونفس ّ
االتّصال متنح مل ّدة ثالث سنوات ّ
املؤرخ يف 14
وذلك عمال بأحكام جملّة االتّصاالت ومبقتضيات األمر عدد  501لسنة ّ 1997
مارس  1997واملتعلّق باخلدمات ذات القيمة املضافة لإلتّصاالت.
وبعد دراسة مشروع األمر ،متّت إثارة بعض املالحظات من حيث الشكل على مستوى
االطالعات وترتيبها وأخرى من حيث األصل تتعلّق أساسا مبطابقة الصيغة الفرنسية مع
مثيلتها العربية أو حتديد بعض العبارات اليت من شاهنا أن تكون حمل تأويالت متع ّددة ،وقد
صدر األمر عدد  4773لسنة  2014املؤرخ يف  26ديسمرب  2014آخذا بعني االعتبار مجيع
تضمنها رأي اجمللس.
املالحظات اليت ّ
-9
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تندرج استشارة احلال يف إطار تنفيذ برنامج تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالّتصال
وتيسري إجراءات ممارسة أنشطة إقامة البىن التحتية لالتّصاالت والدراسات يف االتّصاالت
حيث مت إصدار األمر عدد  2152لسنة  2014املؤرخ يف  19ماي  2014املتعلّق مبمارسة
أنشطة الدراسات وإدماج وإجناز الشبكات يف جمال تكنولوجيا اإلتّصال الذي يضبط
األنظمة القانونية وشروط ممارسة خمتلف االختصاصات املنضوية حتت صنف الدراسات
وإجناز إدماج الشبكات يف االتّصاالت.
ويرمي التعديل املقرتح إىل حذف الشرط املتعلّق بضرورة توفّر شهادة مهندس يف
االتّصاالت للحصول على الرتخيص املطلوب إلتاحة اجملال ملدجمي اخلدمات أو للباعثني
املعنيني هبذا النشاط لالستثمار واالستغناء عن إجراء احلصول على موافقة اللجنة االستشارية
للحصول على املوافقة املبدئية ،ومل يثر مشروع األمر موضوع االستشارة أية مالحظات من
حيث األصل ما عدا بعض املالحظات الشكلية البسيطة.
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الفقرة الثانيـة :مشاريع القرارات
تعهد اجمللس خالل سنة  2014بالنّظر يف أربع مشاريع قرارات ( )04تعلّقت
ّ
بسجل احلرفيني وأتعاب أمني السفينة .
بقطاعات النقل وتعليم سياقة العربات والتسجيل ّ
-1

الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  7فيفري
الرأي عدد ّ 132500

2013

ورد على اجمللس بتاريخ  12ديسمرب  2013مكتوب وزير التّجارة والصناعات التقليدية
تضمن طلب رأيه حول مشروع قرار يتعلّق بتنقيح
ّ
رسم بكتابة اجمللس حتت عدد ّ 132500
السيارات املستخدمة
القرار ّ
املؤرخ يف  22جانفي  2010واخلاص بضبط احل ّد األقصى لعمر ّ
يف النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص وخاصياهتا الفنية وطرق حتديد املسالك اليت تتّبعها
العامة املتعلّقة باالستغالل والوسائل
سيارات "التاكسي" اجلماعي واألجرة "اللواج" والقواعد ّ
املادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص.
اخلاص
املؤرخ يف  22جانفي  2010و ّ
وقد اندرجت االستشارة يف إطار تنقيح القرار ّ
السيارات املستخدمة يف النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص
بضبط احل ّد األقصى لعمر ّ
وخاصياهتا الفنية وطرق حتديد املسالك اليت تتّبعها سيارات "التاكسي" اجلماعي واألجرة
العامة املتعلّقة باالستغالل والوسائل املادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي
"اللواج" والقواعد ّ
غري املنتظم لألشخاص .ويرمي املشروع إىل توحيد احل ّد األقصى لعمر سيارات "التاكسي
الفردي" و"التاكسي اجلماعي" والتاكسي السياحي" واألجرة"لواج" والنقل الريفي متاشيا مع
الظرف االقتصادي الذي يتميّز بتزايد الطلب على هذه السيارات وعدم قدرة وكالء البيع
على االستجابة إليه ممّا ّأدى إىل ارتفاع األسعار .كما يهدف إىل املسامهة يف ختفيض نسق
يتحملها صاحب
الطلب واحل ّد من التضخم إىل جانب التخفيف من تكلفة االستغالل اليت ّ
الرتخيص ،وهو ما يقتضي أساسا ّأوال الرتفيع يف احل ّد األقصى لعمر استغالل سيارات
"التاكسي الفردي" و"التاكسي اجلماعي" و"التاكسي السياحي" واألجرة "لواج" لتبلغ السن
املعتمدة حاليا بالنسبة لسيارات النقل الريفي واملق ّدرة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 15سنة ،وثانيا الرتفيع يف عمر
سيارات "التاكسي الفردي" و"التاكسي اجلماعي" والتاكسي السياحي" واألجرة "لواج"
والنقل الريفي من  5إىل  7سنوات وذلك عند الشروع يف استغالهلا.
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أي تنصيصات من
وخلص اجمللس إىل أ ّن مشروع القرار املعروض على أنظاره مل ّ
يتضمن ّ
شأهنا احل ّد أو عرقلة املنافسة يف قطاع النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص على معىن
الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار.
-2
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الصناعات التقليديّة من اجمللس بتاريخ  27أوت  2014إبداء الرأي
طلب وزير التّجارة و ّ
حول مشروع تنقيح قرار وزير النقل املتعلّق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم

مدريب
والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وسياقة العربات وتكوين ّ
املؤرخ يف 29
تعليم سياقة العربات طبقا ألحكام الفصل  9من القانون عدد  64لسنة ّ 1991
جويلية  1991واملتعلّق باملنافسة واألسعار.

تطرق اجمللس يف البداية إىل اإلطار التشريعي والرتتييب املنظّم للقطاع ،ثّ ّبني أ ّن مشروع
و ّ
القرار موضوع اإلستشارة يندرج يف إطار تطبيق مقتضيات القانون عدد  71لسنة 1999
وخاصة الفصل  81منه.
املؤرخ يف  26جويلية  1999املتعلّق بإصدار جملّة الطرقات
ّ
ّ
كما الحظ أ ّن مشروع التنقيح يهتم مبراجعة شروط معادلة الشهادات األجنبية لتعليم
السياقة بأخرى تونسية يف إطار التّصدي للجوء بعض التونسيني إىل بعض الدول العربية
واإلقامة هبا لفرتة وجيزة ال تتجاوز  3أشهر هبدف احلصول على الشهادة دون اخلضوع إىل
ويؤدي إىل إستنزاف العملة
تكوين ج ّدي ،وهو ما ينعكس على مستوى هذه الشهائد ّ
الصعبة.
كما ق ّدم اجمللس ضمن دراسة السوق معطيات حول شهائد املعادلة والحظ أنّه يتق ّدم
خاصة بتعليم
حصلني على شهائد أجنبيّة ّ
سنويا للوكالة الفنية للنقل الربي عدد هام من املت ّ
وبني أ ّن عدد الشهائد املعادلة خالل السبع
سياقة العربات مبطالب ملعادلة شهائدهمّ ،
سنوات األخرية بلغ  951شهادة بالنسبة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1156مرت ّشحا.
(املتحصل عليها بتونس) تتميّز بدرجة عالية من
كما أ ّكد على أ ّن الشهادات الوطنيّة
ّ
جودة التكوين وفقا لتصريح وزارة النقل ،إذ ختضع يف مرحلة أوىل إلختبارات كتابية تق ّدر
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نسبة النجاح فيها بـ ـ ـ ـ ـ ـ 25ـ باملائة ث يف مرحلة ثانية إلختبارات شفاهية وتطبيقية تق ّدر نسبة
النجاح فيها حبوايل %79وهو ما يبيّنه اجلدول التايل وفقا للمعطيات املستقاة من وزارة النقل.
تعرض اجمللس إىل بسط أهم اإلشكاليات املرتبطة بالشهادات األجنبية لتعليم
كما ّ
السياقة وفقا للمعطيات املستقاة من الغرفة النقابيّة الوطنيّة ملدارس تعليم السياقة ،والحظ أ ّن
خاصة ذات صبغة جتاريّة.
تؤمن هذا التكوين هي مراكز ّ
أغلب املراكز اليت ّ
املطرد لعدد احلائزين على شهادات الكفاءة املهنية األجنبيّة وخاصة من
وأشار إىل التزايد ّ
األردن ممّا ّأدى إىل إختالل التوازن بني العرض والطلب يف السوق املرجعية وجعل اإلدارة غري
كل
قادرة على تنظيم وفتح الدورات لتعديل السوق أل ّن األعداد الوافدة هامة وفاقت ّ
مدعمة لذلك تربز أ ّن عدد الشهائد املعادلة فاق ضعف
التوقّعات ،وق ّدم إحصائيات ّ
الشهائد التونسية خالل سنة  2010وخالل سنة  2011بلغ ثالث أضعاف الشهائد الوطنية.
ثّ ق ّدم اجمللس مالحظاته حول مشروع قرار وزير النّقل وإقرتح فيما يتعلّق بإطّالعات قرار
وزير النقل التنصيص على األمر عدد  370لسنة  2006املتعلّق بضبط إجراءات وصيغ
اإلستشارة الوجوبيّة جمللس املنافسة حول مشاريع النّصوص الرتتيبيّة مباشرة بعد التنصيص
على األمر عدد  409لسنة  2014لضمان إحرتام التسلسل اهلرمي للنصوص القانونية.
األول أ ّن ما ورد بالفصل ( 33فقرة ثانية جديدة) من
كما الحظ فيما يتعلّق بالفصل ّ
حتديد م ّدة زمنية دنيا (سنة) لإلقامة بالبلد املسلّم للشهادة كشرط أساسي إلسناد املعادلة
يش ّكل مبدئيا من زاوية املنافسة حاجزا ترتيبيا للدخول إىل السوق التونسية لتعليم سياقة
العربات .إالّ أنّه اعترب يف املقابل أ ّن الرغبة يف تنظيم القطاع بالتصدي للعدد املتنامي
للشهادات األجنبية من بعض الدول العربية (وخاصة منها األردن) اليت مت ّكن املعين باألمر
يربر إدخال
من تكوين متواضع يف فرتة وجيزة من جهة واحل ّد من إستنزاف العملة الصعبة ّ
املضمنة بدراسة
مثل هذه احلواجز لضمان تنظيم السوق احمللية ّ
خاصة على ضوء املعطيات ّ
السوق.
وبني خبصوص الفصل الثاين أنّه يف ما يتعلق بالفصل ( 37جديد) فإ ّن التنقيح الراهن
ّ
املرتشحني ملعادلة شهائدهم األجنبية بأخرى تونسية من إجراء إختبار كتايب يف املستوى
مي ّكن ّ
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مرة ثانية يف صورة اإلخفاق وعدم احلصول على األعداد الدنيا املنصوص عليها بالنسبة
لألصناف الثالثة من شهادات الكفاءة وفقا ألحكام الفصول  7و  12و  17من قرار وزير
التجارة املؤرخ يف  21أكتوبر .2009
والحظ أنّه إجراء يهدف إلضفاء مزيد من املرونة على هذه اإلختبارات ،إالّ أ ّن سحبه
املرتشحني الراغبني يف احلصول على شهائد املعادلة يثري إشكاال يتعلّق بإقصاء
فحسب على ّ
املرتشحني إلجتياز اإلختبارات الكتابية الوطنية من هذه اإلمكانية واحلال أ ّن قواعد املنافسة
ّ
مربر
تقوم على شرط أساسي وهو عدم التمييز بني األطراف ّ
املتدخلة يف القطاع بشكل غري ّ
خاصة أ ّن دراسة السوق تثبت أ ّن نسبة النجاح يف اإلختبارات الكتابية للحصول على
ّ
الشهائد الوطنية مبختلف أصنافها ال تتجاوز  25باملائة وهو دليل على أ ّن هذه اإلختبارات
املرتشحني الراسبني فرصة
ليست يسرية املنال وخلص إىل أنّه من باب أوىل وأحرى إعطاء ّ
ثانية إلعادة اإلختبار لضمان أوفر حظوظ يف النجاح.
املرتشحني يف تونس
كما أ ّكد على أ ّن إبقاء األمر على ما هو عليه حاليا (بعدم متكني ّ
لنيل الشهائد الوطنية من هذه اإلمكانية) سوف يكون من بني األسباب اليت تدفع عددا من
املخفقني يف اإلختبارات الكتابيّة إىل السفر إلحدى ال ّدول العربية اليت مت ّكنه من الشهادة
وبالتايل إستنزاف العملة الصعبة إضافة إلختالل التوازن بني عدد الشهادات الوطنيّة وهي
األصل والشهائد املعادلة اليت تبقى اإلستثناء وليس العكس.
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تعهد اجمللس باستشارة وردت عليه من وزير التّجارة حول مشروع قرار يتعلّق بتنقيح
ّ
بسجل احلرفيّني
اخلاص بضبط إجراءات التّسجيل
املؤرخ يف  24أكتوبر  2007و ّ
القرار ّ
ّ
وجممعات تزويد وترويج منتجات احلرفيّني وحتديد البيانات الوجوبيّة
و ّ
املؤسسات احلرفيّة ّ
املتعلّقة هبم.
الشكليّة ومالحظة جوهريّة
وبعد تقدمي قطاع احلرف ،أثار اجمللس مجلة من املالحظات ّ
الشخص الطّبيعي
األول من مشروع القرار بالنّسبة للحريف ّ
متحورت حول ما استوجبه الفصل ّ
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وجممعات خدمات تزويد وترويج منتجات احلرفيّني من
الفين
أو
ّ
للمسري ّ
ّ
للمؤسسات احلرفيّة ّ
بسجل احلرفيّني من بني جمموعة من الوثائق" ،نسخة من
تم إرفاق مطلب التّسجيل
أن ي ّ
ّ
الشهادة املثبتة للكفاءة املهنيّة طبقا ألحكام األمر عدد  3078لسنة  2005املشار إليه أعاله
ّ
الصناعات التّقليديّة".
وال ينطبق هذا اإلجراء على حاملي ّ
الشهادات العليا يف اختصاص ّ
السابع من القانون عدد
ّ
وبني اجمللس أ ّن هذا التّنصيص ال يتطابق مع أحكام الفصل ّ
ينص على أنّه :
املؤرخ يف  16فيفري  2005املتعلّق بتنظيم قطاع احلرف الذي ّ
لسنة ّ 2005
للمؤسسة احلرفيّة الكفاءة املهنيّة بالنّسبة إىل
الفين
"يتعني وجوبا أن تتوفّر يف احلريف أو ّ
ّ
املسري ّ
ّ
بعض األنشطة احلرفيّة اليت تضبط قائمتها باألمر املنصوص عليه بالفصل  2من هذا القانون.
15

وتثبت الكفاءة بشهادة تعليميّة أو شهادة يف ختم التّكوين يف اإلختصاص احلريف املعين
للرتاتيب اجلاري هبا
خاصة حمدثة وفقا ّ
مؤسسة تعليميّة أو تكوينيّة عموميّة أو ّ
مسلّمة من قبل ّ
العمل أو بشهادة معادلة.
الشهادات املنصوص عليها بالفقرة األوىل من هذا الفصل
ويف صورة عدم توفّر إحدى ّ
ميكن إخضاع املعين باألمر الختبار إلثبات هذه الكفاءة املهنيّة تنظّمه للغرض اهلياكل
املختصة التّابعة للوزير املكلّف بالقطاع والوزير املكلّف بالتّكوين"...
ّ
الشهادات
لكل من حاملي ّ
ّ
وبني اجمللس أ ّن هذا الفصل استوجب إثبات الكفاءة املهنيّة ّ
وبني أ ّن
التّعليميّة مهما كانت درجتها وللحرفيّني الذين اجتازوا بنجاح اإلختبار املهينّ ،
الشهادة يف ح ّد ذاهتا أو ما يثبت النّجاح
اإلختالف يكمن يف طريقة إثبات هذه الكفاءة ّإما ّ
يف اإلختبار.
نص الفصل
لذا اقرتح اجمللس تعديل صياغة هذا اجلزء من الفصل على حنو ما جاء يف ّ
السابع من القانون.
ّ
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الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  28نوفمبر
الرأي عدد ّ 142538
ّ -4

2014

تعهد اجمللس باستشارة وردت عليه من وزير التّجارة بتاريخ  6نوفمرب  2014حول مشروع
ّ
السفينة الذي مل يثر أيّة مالحظة
قرار يتعلّق باملصادقة على التّعريفة القصوى ألتعاب أمني ّ
من منظور املنافسة.
كراسات الشروط:
الفقرة الثالثةّ :

كراسات شروط
ّ
تعهد اجمللس خالل سنة  2014بثمان كراسات شروط مقابل ثالث ّ
املعدة لإلستعمال
خالل سنة  ،2013وقد تعلّقت بنشاط توزيع االّسدة الكيميائية ّ
الفالحي ،وإحداث مركز ثقايف خاص وجتارة توزيع الشرائح اهلاتفية وبطاقات الشحن
مصرب اهلريسة والسردينة ذوي اجلودة العالية وممارسة مهنة متثيل
اإللكرتوين وإنتاج ّ
مزود سفن.
ّ
املؤسسات األجنبيّة لتصنيف السفن وأخريا ممارسة مهنة ّ

-1

الرأي عدد  132485الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  29جانفي

2014

مبلف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية
تعهد اجمللس يف هذا الرأي ّ
ّ
املتضمن طلب رأيه حول مشروع قرار وزير التجارة
بتاريخ بتاريخ  17جويلية  2013و ّ
الشروط املتعلّق بتنظيم جتارة توزيع
كراس ّ
والصناعات التقليدية يتعلّق باملصادقة على ّ
األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحي ،طبقا ألحكام الفصل ( 9جديد) من
قانون املنافسة واألسعار.
الشروط املتعلّق بتنظيم جتارة
كراس ّ
الراهنة يف إطار مراجعة ّ
وتندرج االستشارة ّ
توزيع األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحي املصادق عليه بقرار وزير السياحة
والتجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  7فيفري  2003كما متّ تنقيحه وإمتامه
املؤرخ يف  22فيفري
بالنّصوص الالحقة وآخرها قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ّ
.2008
والحظ اجمللس أنّه متّ تسجيل مكتوب صادر عن وزير التجارة والصناعات
تضمن عرض
التقليدية بكتابة اجمللس حتت عدد  132495بتاريخ  23أكتوبر ّ 2013
مشروع قرار جديد على جملس املنافسة إلبداء الرأي فيه يتعلّق بنفس موضوع
الراهنة ،وذكر الوزير ضمن مكتوبه هذا أنّه متّ إعداد مشروع قرار جديد
اإلستشارة ّ
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الصناعة واملاليّة ومصاحل
كل من وزارات الفالحة وال ّداخليّة و ّ
وذلك بعد أخذ رأي ّ
مستشار القانون والتّشريع للحكومة.
وانتهى اجمللس إىل أنّه ال يرى فائدة يف إبداء الرأي يف مشروع القرار موضوع
الراهنة باعتبار أ ّن مشروع القرار موضوع اإلستشارة عدد  132495قد ألغى
اإلستشارة ّ
وعوضه يف مجيع فصوله.
مشروع القرار سابق الذكر ّ

-2

الرأي عدد  132488الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  13مارس

2014

تعهد جملس املنافسة باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات
ّ
كراس شروط
التقليديّة خبصوص مبشروع قرار من وزير الصناعة يتعلّق باملصادقة على ّ
مصرب اهلريسة ذو جودة عالية.
إنتاج ّ
وبعد أن أبرز اجمللس أ ّن مشروع القرار موضوع االستشارة يندرج يف إطار
املؤرخ يف  28سبتمرب
تطبيق أحكام الفصل  5من األمر عدد  2525لسنة ّ 2010
نص
احملولة والذي ّ
 2010واملتعلّق بإحداث عالمة تونسيّة مميّزة للجودة للمواد الغذائيّة ّ
يتم املصادقة
على أ ّن حتديد خاصيّات جودة املواد الغذائيّة ّ
لكراس شروط ّ
احملولة خيضع ّ
املرجوة منه واليت تتمثّل يف
عليه بقرار من الوزير املكلّف بالصناعةّ ،بني مجلة األهداف ّ
مصربات اهلريسة التونسيّة والرفع من قيمتها املضافة عند التصدير ودعم
دعم جودة ّ
اجملمعني
العالقة التعاقديّة بني وحدات إنتاج ّ
مصربات اهلريسة واملستغلّني الفالّحني و ّ
التزود.
عرب االعتماد على عقود اإلنتاج والتجميع و ّ
عرف اجمللس خمتلف حلقات منظومة
ويف دراسته لقطاع إنتاج ّ
مصرب اهلريسة ّ
التزود املربمة بني املستغلّني
إنتاج هذه ّ
املادة وكيفيّة عملها عرب عقود التجميع و ّ
تطور نسق استهالك وتصدير
الفالحيني ومراكز التجميع ووحدات اإلنتاج وأبرز ّ
مصربات اهلريسة والتح ّديات اليت تواجه هذا القطاع واليت تتمثّل باألساس يف ظاهرة
ّ
تقليد هذا املنتوج من قبل بعض الشركات األجنبيّة املنتصبة بالسوق الصينيّة أو
األوروبيّة.
ملصربات اهلريسة
كما أبرز اجمللس أمهيّة مشروع العالمة التونسيّة املميّزة للجودة ّ
كحل جذري للتص ّدي حملاوالت تقليد هذا املنتوج واالرتقاء دجودته ومتكني مثل هذه
ّ
املنتوجات من ميزات تفاضليّة إضافيّة جتعلها على هذا النحو قادرة على احلفاظ على
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ظل تصاعد وترية املنافسة وتفتح أمامها
نصيبها من األسواق اخلارجيّة التقليديّة يف ّ
فرص جديدة الستهداف أسواق أخرى.
تضمنها رأي اجمللس تلك اليت تتعلّق
أهم املالحظات
ّ
اخلاصة اليت ّ
ومن ّ
كراس الشروط واليت نبّه من خالهلا إىل ضرورة الفصل العضوي
ببعض فصول مشروع ّ
املصربات
جممع صناعات ّ
كل من ّ
التصرف يف العالمة املوكولة إىل ّ
مهام ّ
والوظيفي بني ّ
ومهام التدقيق واملراقبة لتفادي حصول إشكاليات مصدرها تضارب املصاحل
الغذائيّة
ّ
املتدخلني وصراع النفوذ والبحث عن إقصاء املنافس أو وضع قيود بطرق غري
بني
ّ
ملوجه
مباشرة حت ّد من الدخول إىل السوق املعنيّة املتعلّقة ّ
مبصرب اهلريسة ذو جودة عالية ا ّ
حنو التصدير.
املتحصلة على العالمة املميّزة للجودة
املؤسسات
ّ
كما الحظ اجمللس أ ّن إلزام ّ
مصرب اهلريسة ذو جودة عالية بالتعامل بعقود إنتاج مع الفالّحني وذلك انطالقا
إلنتاج ّ
من السنة الرابعة كأقصى تقدير من تاريخ حصوهلا على العالمة يتناىف مع فلسفة العقد
بأي حال من األحوال تقييد هذا
املرتكزة باألساس على مبدإ سلطان اإلرادة وال ميكن ّ
نص تشريعي وهو ما يستدعي مراجعة هذه األحكام الواردة مبشروع
املبدإ إالّ مبقتضى ّ
كراس الشروط وإعادة صياغتها على النحو الذي جاء يف القانون التوجيهي عدد 60
ّ
املؤرخ يف  27جويلية  2004واملتعلّق بأنشطة اإلنتاج الفالحي.
لسنة ّ 2004
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الرأي عدد  132495الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  29جانفي

2014

مبلف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية
تعهد اجمللس يف هذا الرأي ّ
ّ
املتضمن طلب رأيه حول مشروع قرار وزير التجارة
بتاريخ بتاريخ  23أكتوبر  2013و ّ
الشروط املتعلّق بتنظيم جتارة توزيع
كراس ّ
والصناعات التقليدية يتعلّق باملصادقة على ّ
األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحي ،طبقا ألحكام الفصل ( 9جديد) من
قانون املنافسة واألسعار.
الشروط املتعلّق بتنظيم جتارة
كراس ّ
الراهنة يف إطار مراجعة ّ
وتندرج االستشارة ّ
توزيع األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحي املصادق عليه بقرار وزير السياحة
والتجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  7فيفري  2003كما متّ تنقيحه وإمتامه
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بالنّصوص الالحقة وآخرها قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  22فيفري
.2008
الشروط اجلديد يف إطار التّوصيات الصادرة عن اللجنة
كراس ّ
ّ
ويتنزل مشروع ّ
الوطنيّة للتّحكم يف األسعار واليت هتدف إىل احل ّد من ظاهرة التهريب اليت شهدهتا
بعض املواد األساسيّة على غرار مادة ثاين أمونيا الفسفاط "."DAP
وبعد تقدميه لإلطار القانوين املنظم للقطاع ،قام اجمللس بتحديد املفاهيم ذات
العالقة بتجارة توزيع األّسدة الكيميائية ،حيث قام بتعريف املفاهيم املتعلّقة حبرية
التجارة وجتارة التوزيع واألّسدة الكيميائيّة املع ّدة لإلستعمال الفالحي.
أهم
للسوق املرجعيّة ،قام اجمللس يف مرحلة أوىل بتحديد ّ
ويف إطار دراسته ّ
أسواق األّسدة على غرار سوق األمونيرتات وسوق ثالثي الفسفاط الرفيع وثاين أمونيا
الفسفاط وسوق األّسدة املرّكبة ،ث قام يف مرحلة ثانية بدراسة هيكلة هذه االسواق من
حيث موازين العرض والطلب.
توىل اجمللس حتديد هيكلة التوزيع بأسواق األّسدة
فبخصوص العرضّ ،
الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحي على مستوى اجلملة والتفصيل ،كما عمد إىل
أهم
حتديد خمتلف مسالك التوزيع
ّ
اخلاصة هبذه األسواق ،ث قام اجمللس بتحليل ّ
التزود إىل مرحلة اخلزن مع حتديد مجيع
وظائف ومراحل التوزيع بدءا من مرحلة ّ
ملؤسسات الناشة باألسواق املرجعيّة املذكورة.
الشركات وا ّ
وضح اجمللس يف إطار هذه املرحلة خمتلف اجلوانب القانونية املتعلّقة
كما ّ
بإجراءات ممارسة األنشطة اخلاصة هبذه األسواق.
وخبصوص دراسته للطلب ح ّدد اجمللس الطلب واجلهة اليت يصدر عنها

ملؤسسات واهلياكل الفالحية الناشطة يف القطاع.
واملتمثّلة باألساس يف الفالحني ويف ا ّ
كما تناول دراسة مدى أمهيّة الطلب على أسواق األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال
الفالحي.
العامة ،أ ّكد اجمللس على ضرورة إعادة صياغة بعض
ويف باب املالحظات ّ
بكل دقّة تفاديا لكل لبس يف تأويل هذه العبارات.
العبارات املعتمدة ّ
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املضمنة بإطّالعات
كما الحظ اجمللس ضرورة حتيني بعض النّصوص القانونية ّ
مشروع القرار ،واقرتح يف الغرض إمكانية إضافة بعض النصوص القانونية ذات الصلة
بالقطاع املراد تنظيمه.
تتم صياغة
ّأما يف باب املالحظات ّ
اخلاصة ،فقد أ ّكد اجمللس على ضرورة أن ّ
نص عليها
عناوين أبواب كراّس ّ
الشروط حسب األهداف املعلن عنها وبالشكل الذي ّ
به وأال تزيغ عن ذلك.
ويف سياق مشابه ،أ ّكد اجمللس كذلك على ضرورة مراعاة جمال تطبيق
الكراس على مجيع األطراف املتداخلة باألسواق املذكورة أعاله كما هو
مقتضيات ّ
معلن عليه هبا ،حيث اعترب أ ّن ذكر هياكل وأطراف دون أطراف أخرى متّ التنصيص
الشروط يتناقض ومبدأ املساواة.
كراس ّ
عليها مبشروع ّ
كما أشار اجمللس إىل ضرورة مراعاة العبارات واملقاصد الواردة بالنّصوص
الشروط.
كراس ّ
القانونية ذات الصلة عند صياغة مقتضيات ّ
وتطرق اجمللس كذلك إىل بعض املسائل اجلوهرية من زاوية املنافسة حيث
ّ
توخى منحى املوازنة يف حتليل بعض الشروط ،واقرتح ضرورة تبسيط بعض اإلجراءات
ّ
املتّبعة قصد مزاولة األنشطة اخلاصة بأسواق األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال
السنويّة من مجيع أنواع
الفالحي ،حيث اعترب أ ّن ّ
الشروط املتعلّقة بتحديد احلاجيات ّ
التزود وضرورة إرفاقه بالتزام
األّسدة الكيميائية ضمن مطلب احلصول على شهادة ّ
املؤسسات النّاشطة بعدم بيع هذه األّسدة إالّ
معرف باإلمضاء ّ
تتعهد مبوجبه ّ
ّ
املرخص هلم قانونا مع اإلعالم اليومي للوحدات الرتابيّة بعمليّات البيع
ملستح ّقيها و ّ
وهويات املتزودين ،وضرورة إفراد هذا النّشاط بتصريح خاص بالوجود وإعالم املصاحل
األمنيّة املعنيّة عند نقل هذه املواد ،وهي مبثابة القيود اليت من شأهنا أن تؤول إىل احل ّد
من ال ّدخول إىل سوق جتارة توزيع األّسدة الكيميائية واحل ّد من املنافسة احلرة فيها،
وهي تتعارض مبدئيا مع متطلبات حريّة املنافسة وكذلك مع احلريّة التعاقدية واليت
تعترب من العناصر األساسية ملبدإ حرية الصناعة والتّجارة والذي يرتقي بدوره إىل مرتبة
بنص قانوين.
املبادئ ّ
العامة للقانون واليت ال جيوز تقييدها إالّ ّ
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إال أنّه اعترب يف املقابل أ ّن هذه املقتضيات ميكن أن جتد تربيرا هلا يف متطلبات
محاية اإلقتصاد الوطين اليت هتدف إىل احل ّد من ظاهرة التهريب اليت شهدهتا بعض املواد
السالمة وصيانة النّظام
األساسيّة على غرار األّسدة الكيميائية ،وكذلك يف متطلبات ّ
العام املنصوص عليها بالقانون عدد  117لسنة  1992املؤرخ يف  7ديسمرب 1992
املتعلّق حبماية املستهلك.
كما أثار اجمللس إشكاال جوهريا يتعلّق باإلمكانية اليت أتاحتها مقتضيات
مادة ضبط أسعار األّسدة الكيميائية عند
كراس ا ّ
لشروط للوزير املكلّف بالتجارة يف ّ
ّ
البيع بالتفصيل ،حيث اعترب أ ّن هذه املقتضيات تتعارض مع أحكام قانون املنافسة
خاصة مع أحكام الفصل  2منه والذي أرسى مبدأ حريّة حتديد األسعار
واألسعارّ ،
باعتماد املنافسة احلرة باعتبار وأ ّن األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحي مل
تضمن بقائمة املواد أو املنتجات املستثناة من نظام حرية األسعار واليت متّ حتديدها
ّ
مبقتضى األمر عدد  1996لسنة  1991املؤرخ يف  23ديسمرب  1991املتعلّق باملواد
املتمم
واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حريّة األسعار وطرق تأطريها املن ّقح و ّ
بالنّصوص الالحقة له وآخرها األمر عدد  1142لسنة  1995املؤرخ يف  28جوان
 1995وكذلك مع أحكام الفصل  4من القانون املذكور أعاله والذي مفاده أنّه
وبقصد مقاومة الزيادات املشطة يف األسعار ميكن مبوجب قرار صادر عن وزير املكلّف
تربرها حالة أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية
بالتجارة اختاذ إجراءات وقتية ّ
معني على أالّ تتجاوز م ّدة تطبيق
أو وضعية سوق حالتها غري العادية بارزة يف قطاع ّ
هذا القرار ستّة أشهر.
املخولة للوزير املكلّف بالتجارة لتحديد أسعار
واتّضح بذلك أ ّن اإلمكانيّة ّ

تتنزل يف إطار إجراءات وقتيّة ال تتجاوز ستّة أشهر ،يف حني أ ّن مقتضيات
بعض املواد ّ
تؤسس لتحديد أسعار األّسدة
كراس ّ
الشروط موضوع االستشارة ّ
الفصل  22من ّ
الكيميائية بصفة دائمة وذلك قبل إنطالق املوسم الفالحي من كل سنة .واقرتح تبعا
لذلك حذف هذه املقتضيات أو تعويضها بأخرى تتالءم والنّصوص القانونية املذكورة.
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الرأي عدد  132501الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  13مارس

2014

الصناعات التقليدية يطلب مبقتضاها
تعهد اجمللس بإحالة من وزير التّجارة و ّ
ّ
اخلاص بإحداث مركز ثقايف
كراس الشروط
ّ
رأيه حول مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على ّ
اخلاصة يف
الكراس يندرج يف إطار حفز املبادرة ّ
ّ
خاص .وأبرز اجمللس بأ ّن مشروع هذا ّ
اجملال الثقايف واستقطاب املستثمرين يف هذا اجملال على الصعيدين الوطين واجلهوي وأنّه
اخلاصة واإلرتقاء بدورها يف املشهد الثقايف من
يهدف إىل الرفع من أداء املراكز الثقافية ّ
خاص هبا.
خالل تطوير وتنظيم هذا القطاع عرب إرساء نظام ترتييب ّ
السوق املتعلّقة باخلدمات الثقافية مجلة من
واستعرض اجمللس يف دراسة ّ
اخلاصة يف هذه
مكونات املشهد الثقايف يف تونس ودور املراكز الثقافية ّ
املعطيات عن ّ
اخلاصة
املنظومة ،إىل جانب تقدمي بعض اإلحصائيات عن عدد املراكز الثقافية
ّ
وتوزيعها اجلغرايف.
كراس الشروط املذكور ،اقرتح اجمللس فيما يتعلّق
ويف مالحظاته حول مشروع ّ
بأحكام الفصل  6حتديد النصوص القانونية املتعلّقة باألشخاص الطبيعيني أو املعنويني
كراس الشروط
الذين هم يف وضع مطابق للقانون التونسي .ولتسهيل عمليّة سحب ّ
املخصص لسحب
من شبكة األنرتنات ،اقرتح اجمللس إدراج العنوان اإللكرتوين
ّ
كراسات الشروط ضمن الفصل السابع وحتيني موقع الواب لوزارة الثقافة وذلك بإضافة
ّ
كراس الشروط موضوع اإلستشارة.
رابط ّ
خمصص لتحميل نسخة من ّ
يتم التنصيص بالفصل  16على ضرورة إرتداء األعوان
كما ارتأى اجمللس أن ّ
العاملني باملركز لبدلة متميّزة وأن حيملوا بطاقات عليها صورهم وأّساؤهم وألقاهبم كما
كراسات شروط مماثلة.
هو معمول به يف ّ
وأبرز اجمللس خبصوص نفس الفصل أ ّن حتديد عدد أعوان التنفيذ الذين وجب
اخلاص انتداهبم خبمسة أعوان يع ّد من قبيل التضييق
على املسؤول عن املركز الثقايف
ّ
معني من األعوان الشيء الذي قد ال يتماشى مع
على نشاط املركز بإلزامه بعدد ّ
اخلاص باعتباره
للتصرف للمسؤول عن املركز الثقايف
ّ
حاجياته ،وكذلك إلعطاء هامش ّ
األكثر دراية مبقتضيات النّشاط ،مقرتحا التنصيص على وجوب انتداب أعوان التنفيذ
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كراسات الشروط املماثلة ،عوض حتديد
بالعدد الكايف ،كما هو معمول به يف بعض ّ
معني من األعوان.
عدد ّ
كما اقرتح اجمللس إمتام قائمة الوثائق املتعلّقة بالباعث أو وكيله الواردة بالفقرة
تأهل الباعث أو وكيله
كراس الشروط بشهادة طبيّة تثبت ّ
"ب" من الفصل  17من ّ
بدنيّا وعقليا ملمارسة املهنة .وأ ّكد كذلك على ضرورة إدراج الفصل  21املتعلّق
بكراس الشروط.
باألحكام االنتقالية ضمن مشروع القرار وليس ّ
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الرأي عدد  132502الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  4أفريل

2013

طلب وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ  23ديسمرب  2013من جملس
املنافسة إبداء الرأي يف مشروع قرار وكراس شروط يتعلّق بتنظيم نشاط جتارة توزيع
الشرائح اهلاتفية وبطاقات الشحن والشحن األلكرتوين للهاتف القار واجلوال.
ويندرج مشروع القرار يف إطار تنظيم جتارة توزيع الشرائح اهلاتفية وبطاقات
اجلوال ،حيث يغلب على هذا النشاط كثرة
الشحن و ّ
الشحن األلكرتوين للهاتف القار و ّ
املتدخلني وغياب اإلطار الكفيل مبمارسته يف إطار واضح.
وقد مت حتديد السوق املرجعية يف استشارة احلال بسوق جتارة وتوزيع الشرائح
اهلاتفية وسوق جتارة وتوزيع بطاقات الشحن والشحن األلكرتوين للهاتف القار واجلوال
وذلك الختالف اإلطار القانوين لكليهما والنقسامهما إىل سوق للجملة وسوق
للتفصيل.
كراس الشروط والتدقيق فيها متّت إثارة بعض املالحظات الشكلية
وبعد دراسة ّ
على غرار إضافة بعض اإلطالعات وترتيب النصوص القانونية الواردة باإلطالعات
سواء على مستوى قرار املصادقة أو على مستوى كراس الشروط حسب الرتتيب
القانوين وحسب التسلسل الزمين لصدورها.
كما متّت إثارة بعض النقاط اخلاصة تتعلق أساسا بتدقيق بعض املصطلحات
اليت من شأهنا أن تكون حمل تأويل وبالتايل ميكن أن متثّل عقبة أمام ممارسة النشاط
واحل ّد من املنافسة احلرة فيه ،كما متّت اإلشارة إىل ضرورة حذف شرط املستوى
التعليمي الذي يع ّد شرطا إقصائيا من شأنه أن حي ّد من الدخول إىل السوق خاصة وأ ّن
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مقتضيات النشاط ال تتطلب مؤهالت علمية أو فنية معيّنة بالنظر إىل كيفية القيام
بعملية الشحن عمليا أو بيع الشرحية اهلاتفية اليت ال تتطلّب مستوى تعليميا معيّنا.
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الرأي عدد  132505الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  13مارس

2014

طلب وزير التجارة والصناعات التقليديّة رأي اجمللس خبصوص مشروع قرار
مصربات السردينة بزيت الزيتون
كراس شروط إنتاج ّ
وزير الصناعة املتعلّق باملصادقة على ّ
البكر املمتاز ذات جودة عالية.
ويف إطار هذه االستشارةّ ،بني اجمللس أ ّن مشروع القرار جاء تطبيقا ألحكام
املؤرخ يف  28سبتمرب  2010واملتعلّق
الفصل  5من األمر عدد  2525لسنة ّ 2010
احملولة ،وأ ّكد من خالل دراسة
بإحداث عالمة تونسيّة مميّزة للجودة للمواد الغذائيّة ّ
السوق اليت أع ّدها حول سوق إنتاج مص ّربات السردينة ذات اجلودة العالية على
اخلصوصيّات اليت تتميّز هبا السوق املرجعيّة ويذكر منها أمهيّة منظومة السمك األزرق
كمزود مباشر لوحدات تصبري أّساك السردينة واالجراءت املتّخذة بداية من سنة
ّ
حىت تستجيب ملتطلّبات اجلودة.
 2001إلعادة تأهيلها ّ
وبعد أن أبرز اجمللس األهداف املرتقبة من برنامج تصنيع منتوجات ذات
جودة مميّزة مت ّكنها من احلصول على العالمة التونسيّة املميّزة للجودة واليت من بينها
مصربات السردينة ذات اجلودة العالية ،فضال عن الفوائد املرتقبة من إرساء نظام ضمان
ّ
التصرف فيه ،أبدى مجلة من
اجلودة لوحدات حتويل السمك األزرق وإحكام
ّ
كراس
املالحظات تتمثّل أمهّها يف االقرتاح املتعلّق بإعادة صياغة الفصل  6من مشروع ّ
يرخص
الشروط على النحو الذي يقطع مع استعمال عبارات مثل "ال ّ
للمؤسسات "...اليت تتعارض مع اهلدف األساسي من تنظيم هذا النشاط االقتصادي
ّ
كراس شروط.
مبقتضى ّ
كراس الشروط قد
كما الحظ اجمللس أ ّن ّ
مهام مراقبة احرتام مقتضيات ّ
أوكلت بصفة حصريّة للمعهد الوطين للمواصفات وامللكيّة الصناعيّة أو هليكل تدقيق
يتم اختياره من قبل جلنة العالمة املميّزة وذلك بناء على طلب من هيئة
ومراقبة ّ
املؤرخ
التصرف وذلك تطبيقا ألحكام الفصل  12من األمر عدد  2525لسنة ّ 2010
ّ
يف  28سبتمرب  2010واملتعلّق بإحداث عالمة تونسيّة مميّزة للجودة للمواد الغذائيّة
110

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

كراس الشروط الراهن مل تتقيّد مببدإ
ّ
احملولة ،يف حني أ ّن مقتضيات الفصل  15من ّ
التصرف املوكولة إىل اجمل ّمع املهين املشرتك
كل من ّ
مهام ّ
الفصل العضوي والوظيفي بني ّ
ومهام التدقيق واملراقبة اليت جيب أن ترتكز على مبادئ
ملنتوجات الصيد البحري
ّ
املؤسسات اخلاضعة ملثل هذا اإلجراء.
االستقالليّة واحلياد التّام واملوضوعيّة جتاه ّ
املؤسسة من أجل لتدارك النقائص أو
كما انتهى اجمللس إىل اقرتاح متكني ّ
اإلخالالت يف حال وجودها وحتديد سلّم دقيق للمخالفات والعقوبات املناسبة هلا مبا
يشمل احلاالت اليت تستدعي من اللجنة اقرتاح تعليق العالمة وامل ّدة الزمنيّة الالزمة
واحلاالت اليت تستدعي اقرتاح سحبها وحدود هذا االقرتاح إن كان حيمل صبغة وقتيّة
أو هنائية ،باإلضافة إىل ضرورة التّنصيص على األسس القانونيّة اليت ختضع هلا هذه
العقوبات بصفة مت ّكن ممارس النشاط من معرفتها اعتبارا لكون حجب اإلطار
ينجر عنه تقليص يف فرص تفعيل مبادئ
التشريعي والرتتييب عن املتعاملني مع اإلدارة ّ
كل من ال تتوفّر فيه الدراية الكافية بالنصوص التشريعيّة
املنافسة وذلك باستبعاد ّ
والرتتيبيّة النّافذة.
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الرأي عدد  142530الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  28نوفمبر

2014

طلب وزير التّجارة رأي جملس املنافسة حول مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على
السفن.
الشروط
كراس ّ
اخلاص مبمارسة مهنة متثيل ّ
ّ
أحكام تنقيح ّ
املؤسسات األجنبيّة لتصنيف ّ
السفن والنّظام
عرف اجمللس مهنة متثيل ّ
وبعد أن ّ
املؤسسات األجنبيّة لتصنيف ّ
القانوين املنطبق عليها ّبني أ ّن مشروع القرار ال يثري من جانبه أيّة مالحظة من منظور
املنافسة.
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الرأي عدد  142531الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  28نوفمبر

2014

طلب وزير التّجارة رأي جملس املنافسة حول مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على
السفن.
الشروط
كراس ّ
ّ
اخلاص مبمارسة مهنة ّ
أحكام تنقيح ّ
مزود ّ
السفن والنّظام القانوين املنطبق عليها انتهى إىل أ ّن
عرف اجمللس مهنة ّ
وبعد أن ّ
مزود ّ
مشروع القرار ال يثري من جانبه أيّة مالحظة من منظور املنافسة.

111

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

القسم الثاني
الصادرة عن المجلس بخصوص تطبيق
األراء ّ
الفصل  6من قانون المنافسة واألسعار
شهدت سنة  2014على غرار سنة  2013عرض عديد املطالب تعلّقت بإبداء رأي
اجمللس يف قرار إعفاء عقود توزيع حصري بلغ عددها مثانية مل ّفات ( )08تعلّقت بقطاعات
املربد وتوزيعه والوساطة العقاريّة والتكوين
األكالت السريعة واملخابز وصناعة الياغرت ّ
والتعليم وقطاع اإلتّصاالت.
ولئن أبدى اجمللس رأيه باملوافقة يف عدد من املل ّفات إالّ أ ّن رأيه كان مغايرا يف مل ّفني
يتعلّقني بقطاع اإلتّصاالت.
 -1الرأي عدد  132474الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  13مارس

2014

طلب وزير التّجارة رأي اجمللس حول عقد أبرم بني شركة ديفونا تليكوم
»  « Divona Telecomوبني شركة أورونج براند سرفيس مليتاد « Orange Brand
»  services limitedبتاريخ  20ماي .2009
وتتعلّق االستشارة بالتّكييف القانوين للعقد واعتباره ّإما عقد استغالل حتت التّسمية
الرتخيص املنصوص
األصليّة أو عقد وكالة الستغالل عالمة ،وبالتّايل ضرورة احلصول على ّ
عليه بالفصل  6من قانون املنافسة واألسعار.
الصناعات
وتضمن ّ
وجه إىل وزير التّجارة و ّ
امللف املعروض على اجمللس مكتوبا ّ
ّ
الرتخيص
العام لشركة "أورونج" بتاريخ  4أفريل  2013طلب فيه ّ
التّقليديّة من طرف املدير ّ

يف استغالل عالمة أجنبيّة وحتويل مقابلها املايل إىل اخلارج ،وقد ذكر فيه أنّه يف نطاق تطوير
شركة ديفونا يليكوم »  « Divona Telecomوملنحها ّسعة وشهرة واتّساع من طراز عاملي متّ
إبرام عقد استغالل للعالمة أورونج »  « Orangeمع مالكتها مع شركة أورونج براند سرفيس
الرتاب التّونسي ،وتبعا لذلك
مليتاد »  « Orange Brand services limitedداخل ّ
للشركة بتاريخ  28أكتوبر  2009متّ تغيري تسمية
العامة اخلارقة للعادة ّ
ومبقتضى حمضر اجللسة ّ
الرّسي
بالرائد ّ
»  « Divona Telecomإىل »  « Orange Tunisieوإشهار التّغيري ّ
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للجمهوريّة التّونسيّة.
الرابط مع شركة »«Orange Brand services limited
ويف إطار تنفيذ العقد ّ
الشركة سنة  2010و 2011و 2012الفواتري املتعلّقة باستغالل عالمة »«Orange
تل ّقت ّ
فأودعت بالبنك أوامر حتويل بنكيّة خبالصها إالّ أ ّن املصريف طالب برتخيص البنك املركزي
الشركة تقدمي مطلب يف الغرض إىل البنك املركزي
التونسي لتنفيذ األوامر املذكورة ،فتولّت ّ
مؤرخة يف  19أفريل  2011متبوعة مبطبوعة عدد  (F2) 2يف  21أفريل
التونسي مبراسلة ّ
مؤرخ يف  20ماي .2011
 2011وبتذكري ّ
املدونة
ومل يستجب البنك املركزي التونسي إىل طلب ّ
الشركة مؤّكدا يف ملحوظاته ّ
على املطبوعة عدد  2على ضرورة التّحصيل على ترخيص منه قصد الوفاء بالتزاماهتا التّعاقديّة
وخالص ما عليها مقابل استغالل عالمة »  « Orangeمنذ سنة .2009
وقد ارتأى اجمللس حال تل ّقيه طلب االستشارة االستئناس برأي اهليئة الوطنيّة
لإلتّصاالت باعتبارها اهليئة التّعديليّة للقطاع وهو ما متّ مبقتضى مراسلة بتاريخ  31ماي
املرّسة بكتابة اجمللس بتاريخ  19نوفمرب  2013أ ّن
تبني للهيئة ضمن إجابتها ّ
 ،2013وقد ّ
امللف ال يندرج ضمن صالحيّاهتا احمل ّددة بالفصل  63من جملّة االتّصاالت بل هو يتعلّق
ّ
تدخل اهليئة
مؤسستني ليس هلا ارتباط مباشر مبيدان االتّصاالت وال مبجال ّ
مبعاملة جتاريّة بني ّ
يف تعديل القطاع.
وتفحص خمتلف بنوده باإلضافة إىل مجلة املالحق
وقد قام اجمللس بدراسة العقد ّ
يعرف عقد االستغالل حتت التّسمية
وتبني له أ ّن ّ
الثّمانيةّ ،
الشرط اجلوهري الثّاين الذي ّ
األصليّة املتعلّق بنقل اخلربات املكتسبة واملهارات الفنيّة غري موجود باعتباره ال يش ّكل واجبا
موضوعا على عاتق مالك العالمة.
وخلص اجمللس إىل أ ّن العقد حمل االستشارة ال يدخل حتت عقود االستغالل حتت
التّسمية األصليّة وال يستوجب بالتايل ترخيصا من الوزير املكلّف بالتّجارة بعد استشارة جملس
املنافسة عمال بأحكام الفصل  6من قانون املنافسة واألسعار والفصل  5من األمر عدد
الشروط ال ّدنيا الواجب توفّرها
املؤرخ يف  21جوان  2010واملتعلّق بضبط ّ
 1501لسنة ّ 2010
املضمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد.
يف عقد االستغالل حتت التّسمية األصليّة واملعطيات ال ّدنيا ّ
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أحال وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ  22جويلية  2013على جملس املنافسة
إلبداء الرأي مطلبا يتعلق باحلصول على ترخيص الستغالل عالمة أجنبية " " Yo- Yogurt
يف إطار عقد االستغالل حتت التسمية األصلية.
وتتنزل االستشارة يف إطار طلب احلصول على إعفاء عقد استغالل حتت التسمية
األصلية من املنع املنصوص عليه بالفصل  5من قانون املنافسة واألسعار وذلك وفق
اإلجراءات املنصوص عليها بأحكام الفصل  6من نفس القانون.
ويتعلق العقد املصاحب لالستشارة باستغالل عالمة أجنبية (إيطالية) yo-yogurt
املربد والطبيعي وتوزيعه وذلك يف إطار عقد استغالل حتت التسمية
يف جمال صناعة الياغرت ّ
األصلية ،وهو نشاط غري وارد بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  28جويلية
 2010واملتعلق مبنح بعض عقود االستغالل حتت التسمية األصلية ترخيصا آليا على معىن
الفصل  6من القانون عدد  64لسنة  1991املذكور أعاله.
وباالطالع على العقد موضوع االستشارة والتدقيق يف خمتلف فصوله تبني أنّه ولئن
احتوى على أهم الشروط الدنيا الواجب توفّرها يف عقود االستغالل حتت التسمية األصلية
جمرد مشروع عقد منوذجي يتعامل به
فأنّه بقي منقوصا يف العديد من اجلوانب ،إذ أنّه ّ
صاحب العالمة األصلية مع كل من يرغب يف استغالل عالمته ،من ذلك أنّه مل يكن ممضى
من الطرفني وخالف بذلك أحكام الفصلني  14و 15من القانون عدد  69لسنة 2009
املؤرخ يف  12أوت  2009املتعلّق بتجارة التوزيع ،كما أنّه مل حي ّدد النطاق اجلغرايف الذي
سينشط فيه مستغل العالمة األصلية ،وهو ما خيالف أحكام الفصل  2من األمر عدد 1501
املؤرخ يف  21جوان  2010املتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفّرها يف عقد
لسنة ّ 2010
املضمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد ،كما
االستغالل حتت التسمية األصلية واملعطيات الدنيا ّ
تضمن العقد ما يفيد وجود جمموعة من املالحق غري املتوفّرة ضمن أوراق امللف ،من ضمنها
ّ
شبكة املستغلني للعالمة مبختلف أحناء العامل أو تلك املتعلّقة بأهم املعطيات القانونية واملالية
والتجارية اخلاصة مبالك التسمية األصلية وقطاع نشاطه وحتديد األسعار ومراجعتها .
وقد تع ّذر كذلك االتصال بطالب الرتخيص قصد موافاة اجمللس ببعض املعطيات
والوثائق غري املتوفّرة ضمن أوراق امللف بسبب غياب عنوانه على املطلب.
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ومتّ اعتبار مجلة هذه اإلخالالت جوهرية حتول دون إمكانية منح الرتخيص لطالبه.
كما ورد الحقا على اجمللس مكتوب صادر عن وزيرة التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ
 26نوفمرب  2014تطلب فيه سحب طلب الرأي االستشاري حول هذا امللف.
 -3الرأي عدد  132489الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  04أفريل
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بالرتخيص يف
الصناعات التّقليديّة رأي جملس املنافسة فيما يتعلّق ّ
طلب وزير التّجارة و ّ
استعمال العالمات األجنبيّة ضمن عقود االستغالل حتت التّسمية األصليّة يف جمال خدمات
التّأطري يف ميدان التّكوين والتّعليم ( )tutorat éducatifباعتبار أ ّن النّشاط غري وارد بقرار
املؤرخ يف  28جويلية  2010املتعلّق مبنح عقود االستغالل
وزير التّجارة و ّ
الصناعات التّقليديّة ّ
حتت التّسمية األصليّة ترخيصا آليّا على معىن الفصل  6من القانون عدد  64لسنة 1991
املتعلّق باملنافسة واألسعار.
ويتمثّل موضوع العقد يف استغالل العالمة التّجاريّة  Education Doctorوذلك
بتكوين واستغالل شركة تنشط يف جمال تقدمي خدمات تأطري يف ميدان التّكوين والتّعليم
إما بصفة مباشرة ( one to one at home
جلميع املستويات التّعليميّة وجلميع األعمار ّ
 )tutoringأو عن طريق شبكة األنرتنت ( ،)e-tutoringوهو نشاط غري منظّم بصفة
قانونيّة يف تونس.
وطرفا عقد االستغالل مها شركة  Franchise Capital Corporationصاحبة التّسمية
كل
وشركة Eduservices
املستغل التّونسي ،وم ّدته  10سنوات قابلة للتّجديد لـ  3فرتات ّ
ّ
الرتايب احلصري يتمثّل يف قمرت وسيدي بوسعيد واملرسى وقرطاج
فرتة مب ّدة  5سنوات ،وجماله ّ
وضفاف البحرية  1وضفاف البحرية .2
ملف
وعند دراسته ملختلف ّ
سجل اجمللس عدم استيفاء ّ
الشروط القانونيّة املستوجبةّ ،
للشروط التّالية:
االستشارة ّ
املستغل وهو ما خيالف
 عقد االستغالل غري ممضى من قبل صاحب التّسمية وّ
املؤرخ يف  12أوت  2009املتعلّق
أحكام الفصل  15من القانون عدد  69لسنة ّ 2009
بتجارة التّوزيع.
امللف الوثيقة املصاحبة لعقد االستغالل حتت التّسمية األصليّة املنصوص
يتضمن ّ
 مل ّعليها بنفس الفصل املذكور أعاله.
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الشركة الكنديّة
الرتخيص صادر عن ّ
 طلب احلصول على ّاملستغل التّونسي.
 ،Corporationحيث يستوجب أن يكون الطّلب صادرا عن
ّ
الشروط القانونيّة الالّزمة ،أثار اجمللس املالحظات
لكل ّ
وبعد التأ ّكد من استيفاء ّ
امللف ّ
التّالية:
 خبصوص غياب إطار قانوين منظّم لنشاط تقدمي خدمات التّأطري يف ميدان التّكوينوالتّعليم:
ينظم قطاعي التّعليم األساسي والثّانوي يف تونس القانون التّوجيهي عدد  80لسنة
املؤرخ يف  23جويلية  2002املتعلّق بالرتبية والتعليم املدرسي واألمر عدد  486لسنة
ّ 2002
مؤسسات
 2008املؤرخ يف  22فيفري  2008املتعلّق بضبط شروط ّ
الرتخيص يف إحداث ّ
النصان يف أي فصل من فصوهلما إىل
يتعرض هذان ّ
تربويّة ّ
خاصة وبتنظيمها وتسيريها ،ومل ّ
الرتبية يف
خدمات التّأطري يف ميدان التّكوين والتّعليم لفائدة التّالميذ وهو ما أ ّكده وزير ّ
مكتوبه الوارد على جملس املنافسة بتاريخ  24سبتمرب .2013
املؤرخ يف  25فيفري  2008املتعلّق بالتّعليم
كما أ ّن القانون عدد  19لسنة ّ 2008
املؤرخ يف  25جويلية  2000املتعلّق بالتّعليم العايل
العايل والقانون عدد  73لسنة ّ 2000
ينصا على إمكانيّة االنتصاب ملباشرة هذا النّوع من األنشطة االقتصاديّة.
اخلاص مل ّ
ّ
السلطة
حرية ّ
وباعتبار أ ّن مبدأ ّ
الصناعة والتّجارة يرقى إىل منزلة ال ميكن أن تنال منها ّ
احلرية وحدود
ّ
الرتتيبيّة ّ
العامة إالّ بناءا على ّ
نص تشريعي سابق يضبط أوجه مباشرة تلك ّ
تنظيمها أو منعها ،فقد خلص اجمللس إىل كون غياب اإلطار القانوين املنظّم لنشاط التّأطري
يف ميدان التّكوين والتّعليم ال حيول دون النّظر يف إمكانيّة منح إعفاء للعقد موضوع
االستشارة على معىن الفصل  6من قانون املنافسة واألسعار.
franchise Capital

يتضمنها عقد االستغالل:
 خبصوص التّضييقات الّيت ّ.1فيما يتعلّق مب ّدة العقد:
اقرتح اجمللس احل ّد من م ّدة العقد وجعلها ال تتجاوز  5سنوات قابلة للتّجديد لفرتة
واحدة وذلك سعيا لتحقيق نوع من املوازنة بني م ّدة العقد وضمان أكرب قدر ممكن من
املستغل ال يتمتّع برتخيص حصري الستغالل العالمة داخل تراب
املنافسة ،رغم أ ّن
ّ
اجلمهوريّة التّونسيّة.
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بالتزود احلصري:
.2فيما يتعلّق ّ
ستغل يف
أ ّكد اجمللس على أنّه جيب أن ّ
يتضمن عقد االستغالل بندا يتعلّق ّ
حبرية امل ّ
املادية من أجهزة هاتف ،حواسيب ،مستلزمات مكتبيّة... ،
مزوديه بالنّسبة للوسائل ّ
اختيار ّ
.3فيما يتعلّق ببند عدم املنافسة:
ط منها من  24شهرا
اقرتح اجمللس تعديل امل ّدة املتعلّقة بشرط عدم املنافسة وذلك باحل ّ
السوق املعنيّة
إىل  12شهرا باعتبارها م ّدة معقولة ال ميكن أن تعيق دخول ناشطني جدد إىل ّ
بالنّشاط.
 خبصوص االنعكاسات االقتصاديّة والتّقنيّة املتوقّعة:ملف االستشارة أنّه من املتوقّع أن تكون للنّشاط موضوع
أ ّكد اجمللس بعد دراسة ّ
العقد تأثريات اقتصاديّة وتقنيّة إجيابيّة:
.1على املستوى االقتصادي:
الشهائد العليا حسب
سيمكن هذا النشاط من تشغيل حوايل  500من حاملي ّ
املستغل التّونسي ،إضافة إىل مسامهته املتوقّعة يف تنظيم قطاع خدمات التّأطري
تقديرات
ّ
سن النّصوص القانونيّة الالّزمة.
املرتبطة مبيدان التّكوين والتّعليم من حيث ّ
.2على املستوى التّقين:
هذا النشاط سيم ّكن من نقل اخلربات والنّظم واألساليب يف جمال خدمات التّأطري
الشبكة االفرتاضيّة والتّواصل عن بعد مع
املرتبطة مبيدان التّكوين والتّعليم
وخاصة استعمال ّ
ّ
احلرفاء.
الرتخيص على معىن الفصل 6
كل ما سبق ،خلص اجمللس إىل أنّه ميكن ّ
واستنادا إىل ّ
من قانون املنافسة واألسعار الستغالل عالمة  Education Doctorيف إطار عقد
االستغالل حتت التّسمية األصليّة إذا متّ األخذ بعني االعتبار املالحظات املتعلّقة بالتّضييقات
املضمنة بالعقد.
ّ
 -4الرأي عدد  132493الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ

 29جانفي 2014

الصناعات التقليديّة من اجمللس بتاريخ  24سبتمرب  ،2013إبداء
طلب وزير التّجارة و ّ
الرأي فيما يتعلّق بطلب الرتخيص يف استغالل عالمة أجنبيّة (أمريكيّة) حتت التسمية التجارية
"سينابون" "  "CINNABONيف إطار عقد اإلستغالل حتت التسمية األصليّة طبقا ألحكام
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الفصل
واألسعار.
6

من القانون عدد

64

لسنة

1991

املؤرخ يف
ّ

29

جويلية

1991

واملتعلّق باملنافسة

السوق املرجعيّة
وقد ّ
تطرق اجمللس إىل اإلطار القانوين املنظّم للقطاع ثّ ح ّدد ّ
املتمثّلة يف سوق املخابز احلاملة لعالمة أجنبية.
وأشار إىل أ ّن السوق التونسية تشتمل على صنفني من مسالك توزيع منتوجات
اخلبز الرفيع واملرطبات ومها توزيع اخلبز الرفيع واملرطبات عرب عدد هام من حمالت جتارية
حاملة لعالمات جتارية وطنية مثل "مرطبات الرقيق" و "بن ي ّدر" .أما مسلك التوزيع فيعتمد
على توزيع اخلبز الرفيع واملرطبات يف إطار عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلية الذي ما
زال عددها حمدودا مثل " "Boulangerie Banetteو" شوبان" املتواجدة يف أربع حمالت
بإقليم تونس :بضفاف البحرية واملرسى واملنار  2والعوينة.
كما ّبني اجمللس أ ّن قطاع إنتاج وتوزيع اخلبز واملرطّبات مل يرد ضمن قائمة األنشطة
تتم مباشرهتا يف إطار عقود اإلستغالل حتت التسمية األصليّة اليت مينحها قرار وزير
اليت ّ
املؤرخ يف  28جويلية  2010ترخيصا آليا على معىن الفصل 6
التجارة والصناعات التقليديّة ّ
من قانون املنافسة واألسعار.
وأقر على هذا األساس أ ّن إمكانيّة إعفاء العقد موضوع االستشارة الراهنة تندرج
ضمن احلاالت املنصوص عليها بالفصل  6من قانون املنافسة واألسعار اليت ختضع لرتخيص
يتعني على أصحاهبا إثبات
الوزير املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة واليت ّ
جدواها اإلقتصادية أو التقنيّة ومدى إسهامها الفعلي يف تطوير القطاع الذي تنتمي إليه
تدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها.
وقدرهتا على أن ّ
وتعرض اجمللس إىل أ ّن خصوصية املنتوجات احلاملة للعالمة تتمثّل يف تقدمي نوع من
ّ
املرطّبات املن ّكه بالقرفة واملعروف بتسمية . cinnabon Roll:كما ق ّدم معطيات حول الشركة
املستغلة واملتمثّلة يف شركة " ،"SOLITAIRE FOOD SERVICEوق ّدم أيضا تعريف العقود
املؤرخ يف 12
حتت التسمية األصليّة الوارد بالفصل  14من القانون عدد  69لسنة ّ 2009
أوت  2009املتعلّق بتنظيم جتارة التّوزيع.
وبني اجمللس أمهيّة هذه العقود واملزايا اليت توفّرها لطريف العقد ،وتطرق إىل أنّه من جهة
ّ
جاري ،ويف املقابل يستفيد من األثر
تصرفه التّ ّ
املستغل للعالمة األصليّة فهو حيتفظ بإستقالل ّ
ّ
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اجلاذب الذي يتّصل بالعالمة أو تقنية التسويق املعروفة .كما أنّه مىت باشر نشاطا مستحدثا
فإنّه يضمن لنفسه اإلستفادة من التّجربة اليت إتّصلت مبزاولته يف تراب جغرايف آخر ،يضاف
التطورات املتّصلة
إىل ذلك ح ّقه يف تل ّقي املعونة الفنيّة والنّصح واإلرشاد ومواكبة آخر ّ
بالعالمة اليت يرتبط هبا.
الصنف من العقود مزايا أكيدة ،حيث
ومن جهة صاحب العالمة ،فهو يلقى يف هذا ّ
ّأهنا تتيح له أن يكتفي بنفقات ضئيلة إلنشاء شبكة واسعة تكفل مزيد توسيع قاعدة حرفاء
السيطرة على جانب من خماطر املنافسة مع
العالمة ّ
الراجعة إليه .كما ّأهنا مت ّكنه من ّ
هامة للحفاظ على عالمته وتدعيم ّسعتها التّجاريّة .ومىت هتيّأ له
اإلحتفاظ بصالحيّات ّ
ذلك ،حب ّد أدىن من اجلهد واألعباء ،فإنّه ينقطع ألغراض أخرى أكثر دقّة وأمهّية مثل إعداد
الشبكة
ال ّدراسات لتطوير اإلنتاج أو آليّات التّسويق وإستكشاف األسواق اجلديدة ودعم ّ
السابقة من إشكاليّات
وتطوير العقود النّموذجيّة مع دراسة ما أفضى إليه تطبيق العقود ّ
قانونيّة وماليّة وجبائيّة وغريها.
تنص على فتح
تطرق اجمللس إىل بنود اإلتّفاقية والحظ ّأهنا ّ
وإثر تقدمي اإلطار النظري ّ
حمالّت حتمل عالمة "سينابون" لتسويق منتوجاهتا بكامل تراب اجلمهورية تق ّدر خبمسة عشر
حمل واحد قبل هناية سنة  2013وحملّني آخرين
حمال وذلك على مدى ّ
ست سنوات حبساب ّ
خالل سنة  2014وحملّني آخرين خالل سنة  2015وثالثة حمالّت خالل سنة  2016وثالثة
حمالّت خالل سنة  2017وحملّني آخرين خالل سنة  2018وحملّني آخرين سنة .2019
كما أقر أ ّن عقد اإلستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة أو اإلسم التجاري األصلي
يف خمتلف القطاعات مبا فيها قطاع املخابز واملرطبات ال يعدو أن يكون إتّفاقا عموديّا لشراء
أو بيع منتوجات وإسداء خدمات يربم بني شركات غري متنافسة ،غري أ ّن هذا اإلتّفاق ميكن
التزود
أن يكون موضوعه أو أثره خمالّ باملنافسة مىت إحتوى على بنود تتعلّق مثال بواجب ّ
حق اإلستغالل الرتايب احلصري...
احلصري من صاحب العالمة ،حتديد سعر البيعّ ،
وخلص تبعا لذلك إىل أ ّن هذا العقد يش ّكل إتّفاقا خمالفا ألحكام الفصل ( 5جديد)
من قانون املنافسة واألسعار.
خيل بالفصل  5من قانون املنافسة واألسعار آنف
ّ
وبني أ ّن العقد يش ّكل إتّفاقا صرحيا ّ
مؤسسات أخرى للسوق خاصة كلّما
ال ّذكر ،ذلك أ ّن موضوعه ّ
يؤدي إىل احل ّد من دخول ّ
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معني وهو
تضمن التنصيص على ّ
موزع وحيد لبضاعة معيّنة ذات عالمة معيّنة أو إسم جتاري ّ
ّ
خاصة من املنافسة بني العالمات
ما ّ
احلرة فيها وذلك بالتقليص ّ
يؤدي إىل احل ّد من املنافسة ّ
املوزعني للعالمة الواحدة.
وبني ّ
كما إعترب أ ّن منح الشركة توزيع هذه البضاعة بصفة حصريّة على الرتاب التونسي
السوق وهو ما خيالف النقطة الرابعة من الفصل  5من قانون املنافسة
يفضي إىل تقاسم ّ
يتضمن العقد بندا يتعلّق بتحديد السعر من قبل
واألسعار آنف الذكر ،كما ميكن أن ّ
يؤدي إىل اإلخالل بالنقطة األوىل من الفصل .5
صاحب العالمة وهو ما ّ
ويف املقابل فإ ّن من مميّزات عقد اإلستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة أو اإلسم
التجاري األصلي أنّه يش ّكل إتّفاقا عموديّا بني شركات أو أطراف غري متنافسة يهدف إىل
تنمية النجاعة اإلقتصاديّة داخل حلقة إنتاج أو توزيع نظرا للتعاون بني طريف العقد :املستغل
يؤدي إىل حتقيق نتائج إقتصاديّة وتق ّدم تقين هام كاحل ّد من الكلفة
وصاحب العالمة ممّا ّ
وتنمية اإلستثمارات واملبيعات وحتقيق نتائج عادلة للمستعملني وهو ما حييل إىل اإلستثناء
الوارد بالفصل  6من قانون املنافسة واألسعار.
ونظر اجمللس يف إمكانيّة منح إعفاء لإلتّفاق موضوع اإلستشارة الراهنة على معىن
الفصل  6من قانون املنافسة واألسعار
والحظ خبصوص البند املتعلّق باإلستغالل الرتايب احلصري الوارد بالفصل  1نقطة  3أ ّن
املرخص له من إستغالل التسمية األصليّة بصفة فرديّة على مستوى ترايب
هذا البند مي ّكن ّ
املعرب عنه باإلقليم بالعقد ومينح له بالتايل ميزة تنافسيّة جتعله
حم ّدد :اجلمهورية التونسيّة و ّ
ينص عليه دليل التشغيل وما
كل ما ّ
حريصا على تطوير خدماته وحتسينها عرب االلتزام بتطبيق ّ
املرخص له انتداب عملة
تفرزه جتربة صاحب العالمة من حتسينات ،كما يفرض العقد على ّ

مستمرة.
وموظّفني خمتّصني وتكوينهم وتدريبهم بصفة
ّ
وأ ّكد اجمللس على أنّه متّ احل ّد من إطالقيّة هذا البند بتمكني صاحب العالمة من منح
أي قاعدة عسكريّة للواليات املتّحدة قد
أي مطار يقع يف اإلقليم ويف ّ
إستغالل العالمة يف ّ
األول النقطة الرابعة من العقد.
يتم إحداثها وفقا للفصل ّ
بالتزود احلصري ،أشار اجمللس إىل أنّه مي ّكن من جهة من
وخبصوص البند املتعلق ّ
املزود واملتعلّقة باملواد األوليّة وهو ما يضمن
احلفاظ على متيّز وجودة املنتوجات اليت يق ّدمها ّ
120

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

للمستهلك من جهة أخرى فرص أكرب لإلختيار خبدمات راقية توفّرها عالمة أجنبيّة تضاف
لنسيج املخابز املنافسة بالسوق التونسيّة .كما أ ّن صاحب العالمة يسعى للحفاظ على ّسعة
عالمته التجاريّة وإشعاعها من خالل توفري منتوجات ذات جودة عالية لضمان احملافظة على
موحدة لعالمته.
صورة ّ
بالتزود حصريّا من سينابون
يربر شرط اإللتزام ّ
كما الحظ اجمللس أ ّن هذا البند ّ
باملنتوجات السريّة.
وتوقّف اجمللس عند اإلمكانية املتاحة للمستغل واملنصوص عليها ضمن النقطة الرابعة
املكونات واملنتجات واملواد واللوازم والسلع الورقية
من الفصل السابع من العقد ّ
بالتزود دجميع ّ
املوردين الذين يثبتون لسينابون القدرة على تلبية معايريها
بإستثناء املنتوجات السريّة فقط من ّ
التزود ببعض
ومواصفاهتا هلذه املواد ،وإعترب أ ّن ذلك يسمح هبامش من احلريّة يف جمال ّ
املنتوجات احملليّة.
وخلص اجمللس تبعا لذلك إىل أ ّن ما ورد بالفصل  6يتماشى مع املبدأ الذي يقضي
التزود احلصري فيما يتعلّق باملنتوجات غري املنافسة للعالمة ،ومن شأنه
بضرورة احل ّد من شرط ّ
السوق احملليّة.
التّشجيع على تنمية بعض القطاعات األخرى يف ّ
ست سنوات قابلة للتجديد واليت ميكن
التطرق إىل م ّدة العقد واملتمثّلة يف ّ
وعند ّ
للمستغل الرئيسي متديدها دون جتاوز م ّدة  30سنة ،إعترب اجمللس أ ّهنا م ّدة طويلة حت ّد من
للسوق.
دخول مستثمرين أو ّ
مؤسسات أخرى ّ
وإقرتح لتحقيق نوع من املوازنة بني م ّدة العقد وضمان عدم اإلخالل باملنافسة تعديل
كل احلاالت
الفصل  2نقطة  1من العقد وجعل م ّدة التعاقد  5سنوات دون أن تتجاوز يف ّ
التزود احلصري من صاحب العالمة.
تضمن العقد بند ّ
 10سنوات بإعتبار ّ
نصت النقطة  3من الفصل  15من
وذ ّكر خبصوص البند املتعلّق بعدم املنافسة والذي ّ
تطور
العقد أ ّن العالمة التجاريّة تع ّد حجر الزواية يف عقود التسمية األصليّة ،وبالتايل فإ ّن ّ
كل األضرار اليت قد
نشاط صاحب التسمية األصليّة مرتبط باألساس حبماية عالمته من ّ
أي نشاط مماثل لنشاط
يربر إلزام املستغل بعدم ممارسة ّ
يلحقها هبا املرخص له وأ ّن ذلك ّ
صاحب العالمة موضوع العقد عند إنتهاء م ّدته أو فسخه.
وخلص اجمللس إىل التأكيد على أ ّن شرط عدم املنافسة يعترب جائزا طاملا أ ّن هدفه يرمي
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إىل محاية العالمة التجارية ،وإقرتح على ضوء ذلك تعديل امل ّدة املتمثّلة يف سنتني من تاريخ
ط منها إىل سنة واحدة ( 12شهرا) ،والحظ أ ّهنا
هناية العقد أو من تاريخ فسخه وذلك باحل ّ
م ّدة معقولة مت ّكن من دخول ناشطني جدد إىل السوق املعنيّة بالنشاط ،وهو ما درج عليه
وخاصة منها األوروبيّة.
فقه قضائه إستئناسا بالتجارب املقارنة
ّ
وإقرتح تبعا ذلك منح اإلعفاء ملمثّل شركة ""SOLITAIRE FOOD SERVICE
الستغالل عالمة " " CINNABONيف إطار عقد االستغالل حتت التسمية األصليّة مع
إدخال بعض التعديالت على العقد تتمثّل يف تعديل الفصل  2نقطة  1من العقد واملتعلّق
مب ّدة العقد وجعله ال يتجاوز  5سنوات قابلة للتجديد دون أن تتجاوز يف كل احلاالت 10
ّ
خيص شرط عدم املنافسة باحلط من م ّدته من
سنوات ومراجعة الفصل  15نقطة  3فيما ّ
سنتني إىل سنة واحدة.
 -5الرأي عدد  142515الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ

 11سبتمبر 2014

أحالت وزيرة التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ  27مارس  2014على جملس
املنافسة ،قصد إبداء الرأي ،مطلبا صادرا عن شركة " سوليتار فود سرفيس" يتعلّق باحلصول
على ترخيص الستغالل عالمة أجنبية أمريكيـة " "Buffalo’s Caféيف قطاع األكالت
السريعة يف إطار عقد االستغالل حتت التسمية األصلية.
وبعد حتديد السوق املرجعية واملتمثّلة يف سوق األكالت السريعة ذات الطابع
العصري ومتييزها عن بقية احملالّت اليت تقدم األكالت السريعة من حيث نوعية الوجبات
واخلدمات املق ّدمة واألسعار املعتمدة.
تتم وفقا ملناهج علمية
وتتميّز األكالت السريعة العصرية بطريقة حتضريها املبتكرة إذ ّ
وصناعية حت ّدد نوعية املدخالت وحجم املقادير وطريقة التقدمي والعرض وغريها من التفاصيل
وعليه فإ ّن أسعارها تكون مرتفعة نسبيا تنعكس فيها عناصر مكان احملل وهتيئته وجودة
املنتوجات واخلدمات املق ّدمة فيها.
ّأما عن وضعية املنافسة يف هذه ال ّسوق ،فإ ّن الطلب ينبع فيها ،مع تزايد ارتياد
التونسيني للمطاعم وحمالت األكالت اخلفيفة ،خاصة من الفئات الشبابية أو يف إطار عائلي
أو مهين ،ويبقى اإلقبال على هذه احملالّت مرتبطا باجملال اجلغرايف الذي تنشط فيه ،حيث
مهما يف املدن الكربى على غرار إقليم تونس وسوسة وصفاقس وبنزرت يف حني يكون
يكون ّ
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حمتشما يف املناطق الداخلية.
ّأما من حيث العرض ،فتتمحور املنافسة بني حمالّت األكالت السريعة العصرية يف
عناصر اخلدمات املق ّدمة من حيث هتيئة فضاءاهتا وعرض منتوجاهتا ممّا جيعل املستهلك يقبل
عليها ،أو من حيث املنتجات املق ّدمة اليت تكون سريعة االعداد وسهلة االستهالك مهما
كان الفضاءّ ،أما األسعار فيها فهي ختضع إىل قاعدة العرض والطلب.
تغريا
ّأما مسالك توزيع منتوج األكالت السريعة ذات الطابع العصري ،فقد عرفت ّ
نوعيا وذلك بظهور عالمات أجنبية أو وطنية يتم استغالهلا يف إطار عقود استغالل حتت
التسمية األصلية إىل جانب احملالّت التجارية احلاملة لعالمات جتارية وطنية خمتلفة.
وخبصوص توزيع األكالت السريعة يف إطار عقود استغالل حتت التسمية األصلية،
بيّنت دراسة السوق وجود عالمة تونسية تعمل حتت نظام الفرانشيز ،ويتعلّق األمر بالعالمة
التجارية " باقات أند باقات " املوجودة يف  24نقطة بيع منتشرة بواليات تونس الكربى
وصفاقس.
وقد تع ّددت مطالب الرتخيص الستغالل عالمات أجنبية يف قطاع األكالت السريعة
أو ما يعــرف الفرانشيز الغذائي من نوع األكالت السريعة " La franchise alimentaire
 "type fast foodوظهرت العديد من العالمات األجنبية الناشطة يف قطاع األكالت
السريعة بالسوق التونسية على غرار عالمة "  " FAT BURGUERاألمريكية وعالمايت
"  " POMME DE PAINو "  " HYPPOPOTAMUSالفرنسيتني وعالمة " "QUIK
البلجيكية.
التحوالت اليت يعيشها اجملتمع التونسي يف تغيري منط استهالكه الذي أصبح
وأمام ّ
يتميّز باالقبال املطّرد على حمالّت األكالت السريعة وعلى الغذاء خارج البيت ،تع ّددت
وتنوعت العالمات التجارية الناشطة يف هذه السوق
احملالّت املع ّدة لتقدمي هذه املنتوجات ّ
وأصبحت تويل أمهية كربى إىل هتيئة احملالّت ونوعية األكالت واخلدمات املق ّدمة.
وبعد دراسة خمتلف الوثائق املصاحبة للعقد ومقارنتها بالوثائق اليت ق ّدمتها شركة
"سوليتار فود سرفيفس" مبناسبة امللف االستشاري عدد  132479اتّضح أ ّن املعنية باألمر مل
تقم إالّ بتغيري تسمية صاحب العالمة من جهة ،وم ّدة التنمية من جهة أخرى على مستوى
العقد ،يف حني أغفلت عن ذلك على مستوى بعض العناصر األخرى يف بقية الوثائق
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املصاحبة (القدرة التشغيلية ،حجم االستثمار ،نفقات اإلشهار  )....وبالتايل متّ رفع العديد
من االخالالت والتناقضات بالوثائق املق ّدمة.
وتبعا جلميع هذه املالحظات متّ التساؤل عن ج ّدية املطلب والوثائق املق ّدمة واليت ال
تسمح بالوقوف على مدى توفّر الفائدة االقتصادية املرجوة من املشروع واليت تع ّد حجر
الزاوية لتطبيق أحكام الفصل  6من قانون املنافسة واألسعار ،وبالتايل مت اعتبارها من قبيل
اإلخالالت اجلوهرية اليت حتول دون إمكانية منح الرتخيص.
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الصناعات التقليديّة من اجمللس إبداء الرأي حول طلب الرتخيص
طلب وزير التّجارة و ّ
إلستغالل عالمة أجنبيّة حتت التسمية التجارية "تكنوكاز" يف إطار عقد اإلستغالل حتت
التسمية األصليّة وفق آلية املستغل الرئيسي " "le Master Franchiseيف جمال اخلدمات
املؤرخ يف 29
العقارية وذلك طبقا للفصل ) 9جديد( من القانون عدد  64لسنة ّ 1991
جويلية  1991واملتعلّق باملنافسة واألسعار.
وأكد اجمللس على أ ّن آلية إبرام عقود إستغالل حتت العالمة األصليّة وفق طريقة
أهم اآلليات املستعملة هبدف تطوير استغالل عالمات
االمتياز الرئيسي تش ّكل إحدى ّ
جتارية ذات صيت عاملي بأسواق وطنيّة متع ّددة.
كما أشار إىل أ ّن خصوصيّة هذه اآللية تتجلّى يف كوهنا جتعل من املنتفع الرئيسي
حبق استغالل العالمة التجارية ماحنا هلا يف مرحلة ثانية من خالل إبرامه بوصفه املنتفع
ّ
الرئيسي باستغالل العالمة التجارية لعقود استغالل مع ناشطني جدد.
وبني اجمللس أ ّن الوكيل العقاري خيضع عند ممارسته نشاطه إىل نظام كراس الشروط
ّ
الصادرة مبقتضى أحكام قرار وزير التجارة الصادر يف  26جويلية  2001واملتعلّق باملصادقة
على كراس شروط تعاطي مهنة وكيل عقاري.
كما يباشر مهنته طبقا ملقتضيات اجمللة التجارية فيما يتعلّق بأحكامها املتعلّقة بعقد
خيص عمليات التّصرف العقاري.
السمسرة وإىل أحكام جملة االلتزامات والعقود فيما ّ
كما أبرز أ ّن نظام االستغالل حتت التسمية األصليّة يف جمال اخلدمات العقاريّة ال يزال
بالرغم من صدور قرار وزير
حمتشما يف تونس يف ظل غياب ملحوظ للشبكات الوطنيّة ّ
املؤرخ يف  28جويلية  2010املتعلّق مبنح بعض عقود
التجارة التجارة والصناعات التقليدية ّ
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االستغالل حتت التّسمية األصليّة ترخيصا آليّا على معىن الفصل  6من القانون عدد
املؤرخ يف  29جويلية  1991املتعلق باملنافسة واألسعار والذي يعفي العالمات
لسنة ّ 1991
الوطنيّة من الرتخيص املسبّق.
الراغبة يف التواجد بالبالد التّونسيّة
وممّا يلفت االنتباه أ ّن معظم الشبكات املتواجدة أو ّ
هي شبكات أجنبيّة باألساس.
وأضاف اجمللس أ ّن الفصل  6مل يتطرق إىل هذا الصنف من االتّفاقات بل متّ
يتضمن مجلة من
التنصيص عليها بشكل عام ،وأ ّن اإلتفاق موضوع االستشارة الراهنة
ّ
التضييقات املختلفة من حيث األثر واملوضوع واليت متّت اإلشارة إليها أعاله ،وهو ما
الراهن
يستدعي التثبّت من إمكانية توفّر فوائد اقتصادية قد تنجم عن عقد االستغالل ّ
أقر يف العديد من اآلراء الصادرة عنه بأمهيّة دور هذه
ّ
خاصة وأ ّن جملس املنافسة كان قد ّ
ـصه" أ ّن تنمية هذه العقود يش ّكل حالّ لتنمية جتارة التوزيع
العقود يف تنمية جتارة التوزيع مبا ن ّ
املتوسطة من االخنراط بأكثر فعاليّة يف هذا
يف تونس ّ
ؤسسات الصغرى و ّ
خاصة بتمكني امل ّ
متطورة وتطوير جودة املنتوجات واخلدمات من
النشاط من ناحية بإدخال أساليب تسويق ّ
ناحية أخرى وهو ما يرجع بالفائدة على املستهلك".
64
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الصناعات التقليديّة من اجمللس بتاريخ  27مارس  ،2014إبداء
طلب وزير التّجارة و ّ
الرأي حول طلب شركة " "G.E.H.L.O.Cالرتخيص إلستغالل عالمة أجنبيّة (فرنسية) حتت
التسمية التجارية" :فالنش" " "FLUNCHيف إطار عقد اإلستغالل حتت التسمية األصليّة
املؤرخ يف  29جويلية 1991
طبقا ألحكام الفصل  6من القانون عدد  64لسنة ّ 1991
واملتعلّق باملنافسة واألسعار.
تطرق اجمللس إىل اإلطار القانوين والرتتييب املنظّم للقطاع ث ح ّدد السوق
وقد ّ
وبني أنّه من أبرز مميّزات سوق املطاعم السريعة املعنية
املرجعية بسوق األكلة السريعةّ ،
متنوعة ومتكاملة
بإستشارة احلال كوهنا تندرج ضمن سوق املطاعم اليت تتميّز بتقدمي وصفات ّ
املكونة من حلوم وّسك وخضر من الوجبة الرئيسيّة إىل التحلية
ّ
تتضمن عديد اإلختيارات ّ
مكونات
( )dessertوتكون بذلك قد حافظت على املنهج التقليدي للمطاعم القائم على ّ
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ثالث « entrée - plat - dessert » :وفقا آللية حرية اخلدمة  libre-serviceوبتقدمي
وجبات ملختلف الشرائح العمرية ،كما تتميّز هذه العالمة بتقدمي أكلة متكاملة بأسعار
متوسطة.
ّ
وتتميّز هذه العالمة بإختالفها عن املطاعم األمريكية اليت تق ّدم األكلة السريعة إذ تق ّدم
املكونة من ثالثة عناصر :مفتّحات-طبق رئيسي -حتلية.
الوجبات املتكاملة و ّ
تضمن التنصيص على فتح حمالّت أخرى حتمل عالمة
كما الحظ اجمللس أ ّن اإلتّفاق ّ
"فالنش كايف"  FLUNCH Caféواليت تق ّدم األكلة السريعة واملرطّبات.
وبني اجمللس أهم العالمات املنافسة لعالمة "فالنش" على املستوى العاملي والوطين.
ّ
كما ق ّدم اجمللس تعريف العقود حتت التسمية األصليّة الوارد بالفصل  14من القانون
املؤرخ يف  12أوت  2009املتعلّق بتنظيم جتارة التّوزيع.
عدد 69لسنة ّ 2009
وبني بعد ذلك أمهيّة هذه العقود واملزايا اليت توفّرها لطريف العقد.
ّ
تعرض اجمللس إىل املزايا اليت يوفّرها عقد اإلستغالل حتت التسمية األصليّة الراهن
كما ّ
لطريف العقد والحظ أنّه بالنسبة لصاحب التسمية األصليّة مي ّكن عقد اإلستغالل حتت
التسمية األصليّة الراهن صاحب العالمة من حصوله على مبلغ مايل يق ّدر بـ  45ألف أورو
مادي شهري يتمثّل يف نسبة  % 5من إمجايل رقم
للدخول يف الشبكة ويتمتّع كذلك بعائد ّ
املبيعات احمل ّقق خالل الشهر املنقضي .وعند تركيز عالمته بتونس يسعى صاحب العالمة إىل
هامة من
تدعيم إشعاع ّسعة وشهرة عالمته التجاريّة مع تركيز شبكة واسعة لكسب قاعدة ّ
احلرفاء.
كما ّبني اجمللس أ ّن مستغل العالمة بتونس يستفيد من املعرفة واملهارات املكتسبة
لصاحب العالمة واستخدام اإلسم التجاري."FLUNCH" :
والحظ اجمللس يف إطار التحليل القانوين لبنود العقد أ ّن عقد اإلستغالل حتت
التسمية األصليّة موضوع اإلستشارة ميثّل إتّفاقا يتعلّق برتكيز ع ّدة مطاعم وفقا لتقنية حرية
اخلدمة حتمل عالمة "فالنش" وحمالّت تق ّدم األكلة اخلفيفة واملرطبات حتمل عالمة " فالنش
كايف " .وحيتوي هذا اإلتّفاق على بعض التضييقات املتعلّقة حبق اإلستغالل احلصري للعالمة
بالرتاب التونسي وفقا ملخطط اإلستغالل.
كما وقع التنصيص على شرط عدم املنافسة خالل م ّدة العقد الذي من شأنه احل ّد
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احلرة فيها.
من دخول ّ
ميس مببدإ املنافسة ّ
مؤسسات أخرى إىل ّ
السوق و ّ
كما ميت ّد شرط عدم املنافسة إىل ما بعد إنتهاء العالقة التعاقدية ويش ّكل تبعا لذلك
هذا العقد إتّفاقا خمالفا ألحكام الفصل  5من قانون املنافسة واألسعار
تضمن العقد تنصيصا على ممثّل وحيد
ّ
وبني اجمللس أ ّن هذه املخالفة تربز من خالل ّ
مؤسسات أخرى إىل السوق ومن
للعالمة بتونس وهو ما ّ
يؤدي بطبيعته إىل احل ّد من دخول ّ
احلرة فيها.كما أ ّن تنصيص العقد على منح شركة " "GEHLOCاإلستغالل احلصري
املنافسة ّ
السوق وهو ما يتعارض مع ما
للعالمة التجارية يف كامل تراب اجلمهورية يفضي إىل تقاسم ّ
ورد بالفقرة الرابعة من الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار.
تطرق اجمللس إىل إمكانيّة منح إعفاء لإلتّفاق موضوع اإلستشارة على معىن
ث ّ
الفصل  6من قانون املنافسة واألسعار وذ ّكر بأ ّن هذا األخري جييز عدم تطبيق املنع الوارد
بالفصل  5من قانون املنافسة واألسعار على االتّفاقات اليت تضمن توفّر تق ّدم تقين أو
وبني ضرورة توفّر الشرطني
تدر على املستعملني قسطا عادال من فوائدهاّ .
اقتصادي واليت ّ
الواردين بالفصل السادس آنف الذكر معا ،أي التق ّدم التقين أو االقتصادي وضمان قسط
عادل من فوائد االتفاق للمستعملني.
املرخص له من
والحظ يف ما يتعلّق ببند اإلستغالل الرتايب احلصري أنّه مي ّكن ّ
إستغالل التسمية األصليّة بصفة فرديّة ومينح له على مستوى ترايب حم ّدد ميزة تنافسيّة جتعله
ينص عليه دليل التشغيل وما
كل ما ّ
حريصا على تطوير خدماته وحتسينها عرب اإللتزام بتطبيق ّ
مستمرة.
تفرزه جتربة صاحب العالمة من حتسينات وتكوين العملة واملوظفني وتدريبهم بصفة
ّ
بتضمنه لبنود مت ّكن
بالتزود باملنتوجات أ ّن هذا العقد يتميّز
ّ
وأشار فيما يتعلّق ّ
املزودين بصفة
التزود بأغلب املنتوجات من السوق احمللية شرط إنتقاء ّ
مستغل العالمة من ّ
شخصيّة هبدف احلفاظ على صورة وّسعة العالمة.
التزود احلصري
ّ
وبني أ ّن ذلك يش ّكل فرصة هامة ملستغل العالمة للح ّد من شرط ّ
فيما يتعلّق بأغلب املنتوجات شرط اخلضوع للمواصفات احمل ّددة من طرف صاحب العالمة
للمزودين هبدف احملافظة على جودة ونكهة املنتوجات املق ّدمة وذلك
واإلنتقاء الشخصي ّ
مزودين بتونس خبصوص أغلب املنتوجات على غرار
بالتزود من ّ
باالتّفاق مع صاحب العالمة ّ
كل ما يتعلّق بالتعليب والتزويق وبعد مصادقة صاحب العالمة وهو ما يتماشى مع املبدإ
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التزود احلصري فيما يتعلّق باملنتوجات والتجهيزات غري
الذي يقضي بضرورة احل ّد من شرط ّ
املنافسة للعالمة.
تضمنه التنصيص على إلتزام مستغل العالمة
والحظ اجمللس فيما يتعلّق مب ّدة العقد ّ
بإستغالل العالمة مل ّدة  9سنوات.
وبني أ ّن هذه امل ّدة تبدو يف ظاهرها طويلة نسبيا وحت ّد من دخول مستثمرين أو
ّ
للسوق غري أ ّن هذا النوع من العالمات يتطلّب إستثمارات هامة ممّا يربّر
ّ
مؤسسات أخرى ّ
طول م ّدة التعاقد لضمان حتقيق أرباح ملستغل العالمة.
وإقرتح لتحقيق نوع من املوازنة بني م ّدة العقد وضمان عدم اإلخالل باملنافسة حتديد
مدة العقد باحلط منها وجعلها ال تتجاوز  5سنوات عوضا عن  9سنوات قابلة للتجديد.
وذ ّكر اجمللس فيما يتعلّق ببند عدم املنافسة بأ ّن العالمة التجارية تع ّد حجر الزواية يف
أي نشاط مماثل
عقود التسمية األصليّة وهو األمر الذي يستدعي إلزام املستغل بعدم ممارسة ّ
لنشاط صاحب العالمة موضوع العقد ،وبالتايل فإ ّن شرط عدم املنافسة يكون جائزا طاملا أ ّن
مستغل العالمة ملزم حبماية التسمية التجارية م ّدة معقولة ال ميكن أن تعيق دخول ناشطني
وبني أ ّن هذه امل ّدة تق ّدر بسنة وهو ما احرتمه العقد الراهن.
جدد إىل السوق املعنيّة بالنشاطّ ،
وأ ّكد أ ّن هذا التوجه يتّفق مع ما درج عيه موقف جملس املنافسة يف ملفات سابقة
وإستئناسا بالتجربة املقارنة يف هذا اإلطار وخاصة منها األوروبية اليت تعتمد م ّدة سنة على
غرار فرنسا وأملانيا.
املضمنة بامللف أنّه من
وخلص اجمللس إثر دراسة خمتلف بنود العقد وكافّة الوثائق ّ
املتوقّع أن تكون للمشروع موضوع العقد انعكاسات اقتصادية وتقنية إجيابية ،ففي صورة
تعهد به طرفا العقد ،فإ ّن تأثريات املشروع االقتصادية والتقنية تعترب هامة وميكن أن
إحرتام ما ّ
تعوض جزءا هاما من مساس املشروع باملنافسة احلرة.
ّ
وإقرتح تبعا لذلك منح اإلعفاء لطلب ممثّل شركة " "G.E.H.L.O.Cالرتخيص الستغالل
عالمة "فالنش" يف إطار عقد االستغالل حتت التسمية األصليّة مع إدخال بعض التعديالت
مرة واحدة.
على العقد تتمثّل يف احل ّ
ط من م ّدة العقد من  9إىل مخس سنوات قابلة للتجديد ّ
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تتنزل االستشارة املعروضة على أنظار اجمللس يف إطار طلب احلصول على إعفاء عقد
ّ
استغالل حتت التسمية األصلية من املنع املنصوص عليه بالفصل  5من قانون املنافسة
واألسعار وذلك وفق اإلجراءات املنصوص عليها بأحكام الفصل  6من نفس القانون وطبقا
املوجه إىل وزيرة التجارة والصناعات التقليدية
ملطلب املدير العام لشركة " أريدو تونس " ّ
بتاريخ  9جويلية .2014
مر هذا القطاع يف
وتتعلق السوق املرجعية يف استشارة احلال بسوق االتّصاالت ،حيث ّ
تونس بعديد املراحل هدفها تنميته وضمان مناخ مالئم لالستثمار فيه وذلك استجابة ملا
حتوالت عميقة ومتسارعة على املستوى التكنولوجي والتنظيمي.
يشهده قطاع االتّصاالت من ّ
ورغم أ ّن سوق اهلاتف القار مل تشهد التطور املنشود منها وبقيت اتّصاالت تونس تتمتّع
هبيمنة على هذه السوق ،فإ ّن سوق اهلاتف اجلوال عرفت قفزة نوعية مع ارتفاع عدد مشرتكي
وتنوع يف اخلدمات والعروض التجارية
اهلاتف اجلوال وما رافقه من اخنفاض يف معلوم االشرتاك ّ
تطورا ملحوظا مع دخول املشغّلني
املق ّدمة ،كما عرفت االشرتاكات يف خدمات االنرتنات ّ
اجلدد وتروجيهم خلدمات االنرتنات املتن ّقلة عرب مفتاح  3Gأو مع توفري خدمات اهلاتف
اجلوال من اجليل الثالث إىل جانب اعتماد تكنولوجيا اخلطوط الرقمية املتوازية.
تضمنت االستشارة مشروعا عقدين وملحق لعقد ،يتعلق األول مبنح جممع
هذا وقد ّ
حق االستغالل غري احلصري وغري قابل للتفويت لعالمة
" أريد " قطر شركة " أريد تونس" ّ
" أريد " على الرتاب التونسي يف حني يتعلّق الثاين مبشروع عقد إطاري للتزود باخلدمات
واملساندة الفنية والدعم والذي مبقتضاه يضع مالك العالمة مجلة املعارف الفنية واخلربات
ذمة مستغل العالمة وذلك مبقتضى عقد خدمة يربم يف
وطورها على ّ
التجارية اليت اكتسبها ّ
الغرض طبقا لألمنوذج املصاحب ملشروع العقد االطاري للتزود باخلدمات واملساندة الفنية
والدعم.
وبعد حتليل خمتلف فصول العقد موضوع االستشارة خلص التقرير إىل االقرار بأنّه لئن
مقومات عقود االستغالل حتت
يبدو أ ّن العقد موضوع االستشارة ّ
تضمن يف ظاهره مجيع ّ
التسمية األصلية من حيث أنّه عقد يضع مبوجبه صاحب العالمة على ذمة مستغل العالمة
العالمات التمييزية اخلاصة باخلربات املكتسبة واملهارات الفنية ويوفّر له املساندة املستمرة
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قصد مساعدته على حذق هذه املهارات واملعارف لتحقيق النجاح املطلوب من عملية
تضمنه لبعض التضييقات املألوفة يف عقود االستغالل حتت التسمية
االستغالل ،إىل جانب ّ
األصلية واليت متثّل خمالفة ألحكام الفصل  5من القانون عدد  64لسنة  1991املؤرخ يف 29
جويلية  1991املتعلّق باملنافسة واألسعار على غرار االلتزام بعدم املنافسة ،فإ ّن طبيعة العالقة
املؤسسة
القانونية اليت تربط شركة " أوريد قطر " بشركة " أوريد تونس " من أ ّهنا أحد فروع ّ
األصلية والصياغة اليت وردت فيها هذه االلتزامات من حيث أهنّا ختضع لطلب مستغل
أقر اجمللس بأ ّن العقد موضوع
العالمة من جهة وعدم إلزاميتها بالنسبة لصاحب العالمة ،فقد ّ
االستشارة الراهنة ال ميكن تصنيفه ضمن هذا الصنف من العقود املستوجبة لرتخيص الوزير
املكلف بالتجارة طبقا ألحكام الفصل  6من قانون املنافسة واألسعار و الفصل اخلامس من
األمر عدد  1501لسنة  2010املؤرخ يف  21جوان  2010واملتعلق بضبط الشروط الدنيا
الواجب توفرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصلية واملعطيات الدنيا املضمنة بالوثيقة
املصاحبة للعقد.
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القسم الثالث:

الصادرة عن المجلس بخصوص حاالت خاصة
األراء ّ
وردت على جملس املنافسة خالل سنة  2014سبع ( )07مطالب تعلّقت بإبداء رأي
يف عدد من املسائل تعلّقت خاصة دجدوى حترير أسعار اإلّسنت الرمادي واجلري الصناعي
وحول جدوى إحتكار وكالة التبغ والوقيد توريد وتوزيع السجائر اإللكرتونيّة.
 -1الرأي عدد  132459الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  29جانفي

2014

عرض وزير التجارة والصناعات التقليدية على جملس املنافسة للدرس وإبداء الرأي
امللف االستشاري املتعلّق باعتماد مشاريع كراسات الشروط اإلدارية والفنية لطلب العروض
املدعم.
الوطين لتكرير الزيت النبايت ّ
وقد احتوى ملف االستشارة على ثالثة مشاريع كراسات شروط ومذكرة الديوان
الوطين للزيت ومالحقها.
وتشتمل كراسات الشروط املعروضة على كراس الشروط اإلدارية اخلاصة الذي
يضبط اخلدمات موضوع طلب العروض وكذلك شروط إبرام الصفقات مع أصحاب العروض
املقبولة وتنفيذها وكراس الشروط الفنية اخلاصة الذي يضبط املواصفات الفنية املنطبقة على
الزيوت املعدة للتكرير وكذلك االختبارات اليت ختضع إليها إثر عمليات التكرير ،فضال عن
نظام مطابقة اجلودة وكراس شروط املشاركة يف طلب العروض الذي يضبط صيغ املشاركة
وكيفية تقدمي العروض ،عالوة على املنهجية املعتمدة لفرز العروض واختيار العرض األنسب.
املدعم وخمتلف الصعوبات
وتناولت مذكرة الديوان الوطين للزيت وضعية قطاع الزيت النبايت ّ
اليت يواجهها ،فضال عن اإلصالحات املزمع إدخاهلا يف هذا اجملال.
ويف استعراضه لإلطار العام لالستشارة ّبني اجمللس أ ّن توريد الزيوت النباتية من اخلارج
يعود إىل سنة  1963وذلك على إثر تراجع إنتاج زيت الزيتون يف تلك الفرتة ثّ تواصلت بعد
ذلك عمليات التوريد يف إطار سياسة الدولة املتبعة آنذاك واليت هتدف إىل تطوير الصادرات
التونسية من زيت الزيتون .وانطالقا من سنة  1970متّ إدراج الزيت النبايت ضمن قائمة املواد
األساسية اليت حتضى بدعم الصندوق العام للتعويض .وقد ّأدت تقلّبات أسعار هذه املادة يف
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األسواق العاملية خالل السنوات العشرة األخرية إىل بروز العديد من الصعوبات واإلشكاالت
اليت انعكست على منظومة الدعم اخلاصة بالقطاع .وحسب مصادر الديوان الوطين للزيت
تطورا ملحوظا .وينتظر حسب
سجل ّ
ّ
تدخل الصندوق العام للتعويض طوال هذه الفرتة ّ
منو هذه األسعار خالل السنوات اخلمس القادمة ممّا
توقّعات نفس املصادر أن يتواصل نسق ّ
تدخل الصندوق العام للتعويض من  38مليون دينار خالل سنة  2013إىل
ّ
تطور ّ
سيؤدي إىل ّ
املخصص لفائدة
 216مليون دينار خالل سنة  2017فيما سينمو مقدار الدعم اإلمجايل
ّ
القطاع من  240مليون دينار خالل سنة  2012إىل  456مليون دينار خالل سنة .2017
ويف املقابل مل يشهد سعر بيع الزيت املعلّب يف قوارير بلورية خالل هذه الفرتة سوى تعديال
وحيدا متّ إجراؤه يف ديسمرب  2007وذلك بزيادة بلغت  200مليما للرت الواحد.
تدخل الصندوق العام للتعويض وما نتج عنه من إثقال
تضخم ّ
كما ّبني اجمللس أ ّن ّ
مليزانية الدولة يستوجب إدخال مجلة من اإلصالحات تتعلق بسياسة األسعار وبنظام تكرير
املتعني إدخاهلا
الزيوت النباتية ّ
املدعمة املعمول به يف الوقت احلاضر .وهتدف اإلصالحات ّ
على سياسة األسعار إىل امتصاص الزيادة املنتظرة يف األسعار يف األسواق العاملية والتقليص
املدعم وسعرها احلقيق .ويقتضي ذلك إقرار زيادة يف سعر
يف الفارق بني سعر بيع القارورة ّ
املدعم بصفة تدرجيية وفق جدولة زمنية ميكن أن متت ّد على فرتة ست سنوات إىل
بيع القارورة ّ
غاية إلغاء الدعم هنائيا .وبالنسبة لإلصالحات املزمع إدخاهلا على نشاط تكرير الزيوت
يكرس
النباتية ّ
املدعمة ،فهي ترمي إىل تعويض نظام احلصص املعمول به حاليا بنظام بديل ّ
خيار "طلب العروض الوطين" والذي يهدف إىل توفري مقتصدات لفائدة الصندوق العام
للتعويض عرب تفعيل عامل التنافسية بني خمتلف وحدات تكرير الزيوت الغذائية.
املدعمة مندرج ضمن
وأبرز اجمللس يف دراسة السوق أ ّن نشاط تكرير الزيوت النباتية ّ

قطاع صناعات املواد الدّسة الواردة بالقائمة امللحقة لألمر عدد  492لسنة  1994املؤرخ يف
 29أوت  1994املتعلق بضبط قائمات األنشطة داخل القطاعات املنصوص عليها بالفصول
 1و  2و  3و  27من جملة تشجيع االستثمارات كما أنه خيضع طبقا ألحكام الفقرة الثانية
تتم ممارسته بوحدات تكرير الزيوت
من الفصل  4من نفس األمر ملصادقة مسبقة يف حني ّ
كراس الشروط املصادق عليه بقرار وزير
الغذائية حسب التنظيم املنصوص عليه ضمن ّ
الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ يف  3فيفري  2009وباخلضوع لرقابة
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ويتدخل يف
اللجنة الفنية صلب وزارة الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة.
ّ
كل من الديوان الوطين للزيت وعدد من وحدات تكرير الزيوت الغذائية واليت
السوق املرجعية ّ
يبلغ عددها يف الوقت احلاضر  13وحدة لتكرير الزيوت الغذائية منها ثالث مؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
املؤسسات ضمن
دخلت طور النشاط انطالقا من موسم  .2011/2010وتندرج هذه ّ
القائمة احمل ّددة من طرف الوزارة املكلفة بالتجارة باالتّفاق مع اهلياكل النقابية الساهرة على
يتم إسنادها لفائدهتا حسب نظام خيضع إىل تقسيم جغرايف
القطاع وتتمتّع حبصص للتكرير ّ
يشمل ثالثة مراكز تابعة للديوان الوطين للزيت األول بالشمال والثاين بالوسط والثالث
باجلنوب وتضبط على أساسه احلصص املذكورة باعتبار حاجيات ومستوى كل مركز ووفق
طاقة التكرير املتوفّرة لدى كل وحدة من تلك الوحدات .ويف مقابل خدمة التكرير اليت تقوم
يتم صرفها من ميزانية الصندوق العام للتعويض ويقع
بإسدائها تسند لوحدات التكرير منحة ّ
حتديدها من طرف الوزارة املكلفة بالتجارة مبعيّة كل من الديوان الوطين للزيت واهلياكل املهنية
املمثّلة للقطاع باالعتماد على معدل كلفة يضاف إليه هامش ربح .ويعود تاريخ آخر تعديل
متّ إجراؤه على هذه املنحة إىل غرة ماي  2010لتبلغ  155 ,720دينار للطن الواحد.
ويربز من املعطيات اليت متّ حتليلها بدراسة السوق أ ّن مركز الشمال هو الذي استحوذ
على القسط األكرب من جمموع كميات الزيوت النباتية اخلام املع ّدة للتكرير اليت متّ توزيعها
على املراكز الثالثة التابعة للديوان الوطين للزيت طيلة املواسم العشرة األخرية وذلك بنسبة
مؤسسات فقط
ناهزت يف كل موسم النصف تقريبا .كما استأثرت خالل نفس الفرتة أربع ّ
املكررين تراوحت ما بني  %52خالل موسم 2011/2010
حبصص مرتفعة مقارنة بباقي ّ
و %66خالل موّسي  2009/2008و ،2010/2009وهي "مؤسسات سالمة إخوة"
و"مؤسسات عبد املوىل" وبدرجة أقل "الشركة اإلفريقية لتكرير الزيوت" و"شركة
ّ

سيوزيتاكس" .وبالنسبة لطاقة التكرير املتوفّرة لدى وحدات تكرير الزيوت الغذائية فقد فاقت
خالل املواسم الثالثة األخرية احتياجات السوق املرجعية اليت تراوحت ما بني  132ألف طن
يتسىن هلا استغالل كامل طاقتها أقدمت هذه الوحدات على تنويع
و 150ألف طن .وحىت ّ
جمال نشاطها وذلك بالقيام بتكرير وتعليب الزيوت غري املدعومة وصناعة الصابون واملواد
الدهنية النباتية.
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السوق إىل اإلصالحات اليت متّ إدخاهلا على منظومة دعم املواد
كما تعرضت دراسة ّ
االستهالكية األساسية واليت من أبرزها تلك املتعلّقة بربنامج االستهداف الذايت
( )Programme auto-cibléالذي متّ الشروع يف تنفيذه منذ سنة  1991والذي يقضي
بالنسبة ملادة الزيت النبايت بتوجيه الدعم أساسا حنو نوعية الزيوت املستهلكة من طرف
يتم توزيعها صبة ( )en vracمن طرف جتّار
العائالت املعوزة وذات الدخل الضعيف واليت ّ
أقل جاذبية من خالل العرض واجلودة لدى شرحية املستهلكني امليسورين
التفصيل ممّا جيعلها ّ
ويدفع هبم طواعية الستهالك النوعيات الرفيعة .وقد ح ّقق هذا الربنامج نتائج طيبة منها
اخنفاض مصاريف الدعم بنسبة  %34طيلة الفرتة املمت ّدة من سنة  1990إىل سنة .1993
كما متّ خالل سنة  2002إحداث وحدة تعويض املواد األساسية وتكليفها بعدة مهام من
تصور وإعداد ومتابعة إجناز اخلطط الرامية إىل تنفيذ سياسة الدولة يف جمال
أمهها املسامهة يف ّ
تعويض املواد األساسية وكذلك يف تقييم جناعة برامج وآليات وطرق وإجراءات تعويض املواد
األساسية .وعموما الزالت منظومة الدعم اخلاصة باملواد االستهالكية األساسية تشكو من
ع ّدة إشكاالت واليت تعود باألساس حسب مصادر املعهد الوطين لإلحصاء إىل الطابع
الشمويل لدعم املواد الغذائية.
كراسات الشروط الثالثة ومذكرة الديوان الوطين للزيت
وبعد إطالعه على مشاريع ّ
ومالحقها وعلى ضوء املعطيات املتحصل عليها من خالل دراسة السوق ،أبدى اجمللس مجلة
من املالحظات العامة اليت من خالهلا اعترب أ ّن النتائج اليت ح ّققها نظام احلصص لتوزيع
الزيوت النباتية اخلام املزمع تعويضه مل ترتق إىل مستوى األهداف املرتقب إجنازها ،من ذلك
أ ّن الزيادة يف طاقة التكرير املتوفّرة لدى وحدات التكرير املنخرطة يف منظومة تكرير الزيوت
املدعمة واليت جنمت عن االستثمارات اليت متّ متويلها يف القطاع فاقت بكثري
النباتية ّ
احتياجات االستهالك الداخلي من الزيوت الغذائية املدعومة وولّدت فائضا يف طاقة التكرير
وهو ما جيعل من االستثمارات احملدثة غري جمدية من الناحية االقتصادية .وأمام تراجع الفعالية
يتم
االقتصادية لدى وحدات التكرير تعطّلت إمكانية القيام بتعديل كلفة التكرير اليت ّ
املكررين وذلك باجتاه التقليص يف
إسنادها من ميزانية الصندوق العام للتعويض لفائدة ّ
يتم تداوهلا يف سوق تكرير الزيوت الغذائية
مقدارها وجعلها يف نفس مستوى الكلفة اليت ّ
املدعمة.
بالنسبة لنوعيات الزيوت غري ّ
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كما الحظ اجمللس أ ّن نظام احلصص لتوزيع الزيوت النباتية اخلام ّأدى إىل استئثار
مؤسسة تكرير منخرطة ضمن هذا النظام بأكثر من نصف
مؤسسات من جمموع ّ 13
أربع ّ
املؤسسات املصنّفة ضمن
كميات الزيوت املع ّدة للتكرير خالل املواسم العشرة األخرية ،وهي ّ
املؤسسات العشرة الكربى اليت مل يقتصر نشاطها طوال هذه الفرتة على تكرير الزيوت النباتية
ّ
املدعمة يف إطار املناولة حلساب الديوان الوطين للزيت بل امت ّد إىل أنشطة أخرى تتعلّق
ّ
املدعمة كزيوت عبّاد الشمس وزيوت الذرة أو بقطاع صناعات
بتكرير الزيوت النباتية غري ّ
املواد الدّسة.
واستنادا إىل هذه املالحظات اعترب اجمللس أ ّن نظام طلب العروض الوطين املزمع
اعتماده بديال عن نظام احلصص ال يؤثّر على التوازن العام للسوق املرجعية ،كما أنّه ليس
املتدخلة يف تلك السوق
جل وحدات تكرير الزيوت الغذائية
ّ
ميس من مصلحة ّ
من شأنه أن ّ
وبالتايل فإنّه يش ّكل خيارا صائبا وذلك بالنظر للمقتصدات املتوقّع إجنازها لفائدة ميزانية
الصندوق العام للتعويض ولتاليف النقائص احملمولة على النظام القدمي خاصة على مستوى
تنافسية القطاع.
كما أبدى اجمللس مجلة من املالحظات اخلاصة كما يلي:
 -1خبصوص كراس الشروط اإلدارية اخلاصة الحظ اجمللس أ ّن كيفية تقسيم
كميات الزيوت اخلام املزمع تكريرها يف إطار طلب العروض خالل السنة إىل أقساط فرعية
متساوية احلجم مثلما حي ّددها الفصل  10من هذا الكراس تطرح بصفة ّأولية عدة استنتاجات
للمكررين الذين يشملهم نظام احلصص القدمي للظفر
منها أ ّن طلب العروض يتيح الفرصة
ّ
على األقل بقسط فرعي واحد مبا يضمن هلم مواصلة نشاطهم وجتاوز عدم قدرهتم على
القيام بأنشطة أخرى بديلة .كما يوفّر إمكانية الفوز لكل عارض بقسطني أو ثالثة أقساط
خولت له طاقته التكريرية وقدرته التنافسية ذلك ،وهو ما يسمح بفتح السوق على
مىت ّ
أقل من القيمة احمل ّددة
املنافسة وما يولّده ذلك من إمكانية التقليص يف كلفة التكرير إىل ّ
املكررين الذين ينشطون يف سوق تكرير الزيوت
سابقا من طرف اإلدارة .وبالنسبة لكافة ّ
التوجه
الغذائية فهو يفسح اجملال أمامهم للمسامهة يف األقساط الثالثة مبا يعين القطع مع ّ
مكررا معيّنني من
تضم ّ 13
املعتمد يف نظام احلصص القدمي والذي كان مقتصرا على جمموعة ّ
تدخل كل جمموعة منها يف
ويتم توزيعهم على ثالث جمموعات ينحصر جمال ّ
طرف اإلدارة ّ
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منطقة واحدة من ثالث مناطق بشمال البالد ووسطه وجنوبه ،هذا فضال عن إمكانية تفعيل
املضمنة بالعروض املالية املشاركة واليت تشتمل
املنافسة بني خمتلف ّ
املتدخلني بواسطة األسعار ّ
ضمن تركيبتها على كلفة التكرير وأعباء النقل.
لكن ومبزيد التدقيق يف هذه االستنتاجات الحظ اجمللس أ ّن طلب العروض ولئن
يستجيب لبعض األهداف املرجو حتقيقها من برنامج اإلصالح املزمع إدخاله على نظام
تكرير الزيوت النباتية املدعّمة ومنها خاصة حتقيق مقتصدات لفائدة ميزانية الصندوق العام
للتعويض ،إالّ أ ّن املنهجية الذي اعتمدها تثري بعض اإلشكاليات اليت من شأهنا أن تؤثّر على
يكرسه النظام
مستوى املنافسة يف السوق املرجعية من خالل التضييق فيها وذلك خالفا ملا ّ
اخلاص بإبرام الصفقات العمومية من مبادئ تفرض على املشرتي العمومي عدم تطبيق
إجراءات من شأهنا أن حتول دون اللجوء إىل املنافسة ،كما تستوجب منه أن يأخذ بعني
املؤسسات الصغرى
االعتبار إمكانيات املشاركني احملتملني وقدراهتم وجتربتهم وخاصة ّ
واملتوسطة .كما اعترب اجمللس أ ّن التضييق يف املنافسة يع ّد من اخليارات اليت تنشأ عنها عدة
املكررين بالقسط األكرب
إخالالت منها أن يفضي طلب العروض إىل استئثار عدد قليل من ّ
املكررين أو بروز بعض احملاوالت الرامية إىل تعطيل املنافسة
من الصفقة على حساب باقي ّ
كاللجوء مثال إىل أشكال من التواطؤ املتعارف عليها يف مادة الصفقات العمومية مثل تنسيق
العروض حول األسعار أو تقاسم الصفقات جغرافيا أو زمنيا أو فرض أسعار مشطّة على
املشرتي العمومي لتحقيق ربح غري مشروع يعسر تسجيله يف ظل املنافسة احلرة.
لذلك وتفاديا ملثل هذه الثغرات اقرتح اجمللس إعادة النظر يف الطريقة املعتمدة لتجزئة
يتكون منها لتبلغ 28
طلب العروض وذلك من خالل مضاعفة عدد األقساط الفرعية اليت ّ
قسطا فرعيا عوضا عن  14قسطا فرعيا حبصة تساوي  5آالف طن لكل واحد منها.
 -2خبصوص كراس الشروط الفنية اخلاصة وخاصة فيما يتعلّق بنسبة الضياع اليت
يتم تقديرها من طرف العارضني على خالف ما هو معمول به يف النظام القدمي واليت متثّل
ّ
إىل جانب احلموضة ما هو مسموح به من نقص يف كميات الزيوت اخلام اليت يقع تسليمها
ينص عليها
للمكررين ،الحظ اجمللس أ ّن هذه النسبة ال تع ّد من قبيل الشروط الفنية اليت ّ
ّ
كراس الشروط الفنية اخلاصة بل تعترب من امليزات التفاضلية اإلضافية اليت ميكن أن حتتوي
ّ
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عليها العروض املشاركة واليت ميكن اعتمادها من طرف جلان الفرز لرتتيب تلك العروض إىل
جانب املعايري األخرى وخاصة تلك اليت هلا انعكاس من الناحية املالية على كلفة التكرير.
كراس شروط املشاركة يف طلب العروض املتعلّق بضبط منهجية فرز
 -3خبصوص ّ
العروض ،اقرتح اجمللس إدراج أحكام إضافية بالفصل  12منه تقضي باعتماد نسبة الضياع
املكررين ضمن معايري اختيار العرض األنسب املنصوص عليها باملنهجية
املق ّدرة من طرف ّ
املذكورة.
 -2الرأي عدد  132497الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  13مارس

2014

اخلاص
تضمن ميثاق العنونة
ّ
يندرج موضوع االستشارة يف إطار التثبّت من مدى ّ
باجملال " "Tnملختلف املالحظات اليت سبق جمللس املنافسة إبدائها يف الرأي عدد 102321
الصادر بتاريخ  16سبتمرب .2010
تطرق اجمللس إىل إشكاليّة إحالة أّساء جماالت األنرتنات وأ ّكد على أ ّن أحكام
و ّ
الفصل املتعلّقة باإلحالة مل حت ّدد بصفة واضحة مثلما هو احلال يف بعض الدول املقارنة شروط
اإلحالة كالتنصيص مثال على أنّه ميكن إحالة إسم اجملال عند جتاوزه فرتة  60يوما من بداية
تشغيله وأ ّن يكون غري الغي وأنّه ال ميثّل موضوع إحالة منذ ما يقارب  60يوما .وتفاديا
حلدوث مثل هذه اإلشكاليات وقع التخلّي ضمن مشروع ميثاق العنونة الراهن على األحكام
اخلاصة بإحالة أّساء اجملاالت.
ّ
تطرق اجمللس إىل تزايد عدد وأمهيّة النزاعات اليت هت ّم إسم اجملال الذي أصبح له
كما ّ
اهلام الذي تشهده حاليا
للتطور ّ
نفس اإلشعاع التجاري الذي ميتلكه االسم التجاري نظرا ّ
التجارة اإللكرتونيّة.
وأ ّكد اجمللس أنّه لتسوية مثل هذه النزاعات متّ اللجوء يف عديد الدول املقارنة إىل
تبين بعض الدول لقوانني
التسوية القضائية أو إىل هيئات التحكيم والوساطة ،هذا فضال على ّ
متنع مجلة من املمارسات املتصلّة بأّساء اجملاالت على غرار بلجيكيا اليت أصدرت قانونا
خاصا يتعلّق "باإلفراط يف تسجيل أّساء اجملاالت" وهو قانون حقوق يكفل حقوق الغري
ّ
كاحلقوق املتمثلة يف ملكية عالمة جتاريّة واحلقوق املتعلّقة باإلسم واليت مت ّكن من تتبع صاحب
احلق ،علما وأ ّن هذا القانون يطبق
إسم اجملال واحلكم بإلغاء إسم اجملال أو إحالته لصاحب ّ
على أّساء اجملاالت ذات النطاق العلوي.
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 -3الرأي عدد  132499الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  15ماي

2014

تعهد جملس املنافسة باستشارة تق ّدم هبا وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلب
ّ
فيها رأيه حول مشروع إحداث منظومة اسرتسال املنتوجات الصناعية وباخلصوص يف مدى
للتهرب الضرييب والتقليد
إسهام هذه املنظومة يف تعزيز البيانات والوسائل املتاحة للتص ّدي ّ
والتهريب.
ويف استعراضه لإلطار العام لالستشارة ّبني اجمللس أ ّن املشروع اخلاص بإحداث
منظومة اسرتسال املنتوجات الصناعية لصاحبته الشركة السويسرية "سيكبا" الناشطة يف جمال
احلرب االئتماين لألوراق النقدية والوثائق وسالمة املنتجات متّ عرضه على اخللية الفنية
للمشاريع الكربى لدى وزارة التنمية والتعاون الدويل بتاريخ  16جويلية  .2013وبعد دراسته
وتصنيفه ضمن املشاريع الكربى أحيل على اللجنة الوزارية املشرتكة للمشاريع الكربى اليت
تعهدت بالنظر فيه ومناقشته يف جلستها املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر  .2013ونظرا ألمهية
ّ
املنظومة والغاية واإلسهامات املنتظرة من إحداثها خاصة فيما يتعلّق بتعزيز البيانات والوسائل
املتاحة يف جماالت املراقبة ،فقد اقرتح أعضاء اللجنة املذكورة طلب رأي جملس املنافسة يف هذا
الشأن.
احملصن
وللتعريف هبذه املنظومة أوضح اجمللس ّأهنا تعتمد على نظام الرتقيم املندمج و ّ
ملراقبة املواد ذات االستهالك الواسع اخلاضعة للمعلوم على االستهالك باستعمال تكنولوجيا
احلرب االئتماين وتقنية االسرتسال املعلوماتية .كما تقتضي هذه املنظومة اعتماد طريقة ترقيم
يتم وضعها
املواد إما مباشرة برمز فردي عايل التحصني أو بصفة غري مباشرة بعالمة جبائية ّ
املوردة أو خطوط
وتشغيلها آليا على خطوط اإلنتاج اآللية أو التصريح هبا بالنسبة للمواد ّ
املربدة والعالمة اجلبائية
اإلنتاج اليدوية .وعموما يستعمل الرمز الفردي لرتقيم اجلعة واملشروبات ّ
لرتقيم التبغ والنبيذ والكحول واملواد الصيدلية.
وذ ّكر اجمللس باإلطار القانوين التونسي اخلاص مبنظومة االسرتسال مشريا إىل أنّه
يشمل نظاما خاصا يتعلّق بالعالمة اجلبائية على اخلمور املعبّأة يف قوارير الذي متّ إحداثه
مبقتضى الفصل  6من األمر عدد  1368لسنة  1997املؤرخ يف  24جويلية  1997املتعلق
دجباية املنتوجات املدرجة باألعداد  22-03إىل  22-08من تعريفة املعاليم الديوانية.
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مكوناته أبدى اجمللس بعض املالحظات حول
وبعد إطالعه على املشروع ومجيع ّ
موضحا باخلصوص أ ّن
مدى استجابته للمعايري و ّ
املؤشرات الواجب توفّرها يف املشاريع الكربى ّ
منظومة االسرتسال املزمع تركيزها يف إطار املشروع املعروض ضمن االستشارة ،وباعتبار تعلقها
برتقيم املواد ذات االستهالك الواسع اخلاضعة للمعلوم على االستهالك باستعمال تقنية
االسرتسال املعلوماتية ،فهي تعترب من آليات الرقابة اجلبائية اليت تلجأ إليها هياكل الرقابة
التهرب والغش الضرييب .لكن
اجلبائية بغية الزيادة يف اإليرادات اجلبائية للدولة واحل ّد من ظاهرة ّ
املخصصة لفائدة هذا املشروع وتوفّره على التجهيزات
وعلى الرغم من أمهية االستثمارات
ّ
ذات التكنولوجيا املتطورة واملهارات واخلربات املعرتف هبا يف اجملال ،إالّ أ ّن األمر ال يتطلب
البحث يف مدى قابليته للتصنيف ضمن صنف املشاريع الكربى بل معرفة مدى توفّر املعايري
التهرب
املطلوبة بالنسبة آلليات الرقابة اجلبائية باعتبارها من الوسائل املعتمدة للح ّد من ظاهرة ّ
والغش الضرييب وضمان حسن التصرف يف املال العمومي.
سيتم يف إطار صفقة عمومية من املزمع
وباعتبار أ ّن إحداث منظومة االسرتسال ّ
التمشي املعتمد إلمتام
إبرامها باالتفاق املباشر مع املستثمر األجنيب ،فقد الحظ اجمللس أ ّن ّ
هذه الصفقة ولئن يبدو يف ظاهره مستجيبا ألهداف السياسة االقتصادية العامة إالّ أنه
يتعارض مع نظام إبرام الصفقات العمومية الذي يفرض على املشرتي العمومي احرتام القواعد
يكرسها ومنها باخلصوص مبدأ إبرام الصفقات العمومية بعد الدعوة إىل املنافسة
واملبادئ اليت ّ
عن طريق طلب العروض .وذ ّكر اجمللس بأنّه ولئن اقتضت الضرورة إدراج بعض االستثناءات
هلذا املبدإ من خالل متكني املشرتي العمومي من عقد الصفقة عن طريق التفاوض املباشر فإ ّن
االستثناء يظل مقصورا على األشغال والدراسات والبحوث واملواد اليت ال ميكن أن يوكل
معني نظرا لعدم توفّر املنافسة يف خصوص إجناز
مزود أو مسدي خدمات ّ
إجنازها إالّ إىل ّ

املشروع ،وهو ما مل يتوفّر بالنسبة للمشروع موضوع االستشارة.
وعلى ضوء هذه املالحظات يرى اجمللس أنّه من املفيد إعادة النظر يف املنهجية
يتم استغالهلا من طرف أجهزة
املتّبعة لتصنيف املشروع خاصة وأ ّن األمر يتعلّق بآلية رقابية ّ
الرقابة اجلبائية يف إطار املهمة الرقابية املوكولة إليها على وجه االختصاص .ونظرا لتعلّق
املشروع باستغالل آلية رقابية من طرف جهاز الرقابة اجلبائية فإنّه من املتّجه دراسته من طرف
املصاحل الوزارية املختصة الراجع إليها بالنظر هذا اجلهاز والتثبت يف مدى فاعلية تلك اآللية
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حسب التوجهات العامة للسياسة اجلبائية للدولة واحلاجة امللحة لتوفريها ووضعها على ذمة
يتعني إلبرام صفقة لغرض إجناز املشروع
اجلهاز الرقايب املذكور ث عند االقتضاء القيام مبا ّ
اخلاص بإحداثها.
 -4الرأي عدد  132504الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  13مارس

.2014

تعهد جملس املنافسة باستشارة تق ّدم هبا وزير التجارة والصناعات التقليدية يطلب
ّ
فيها رأيه خبصوص مشروع كراس الشروط النموذجي اخلاص باختيار حمامي مباشر أو شركة
مهنية للمحامني من قبل اهلياكل العمومية إلنابتها ،وهو مشروع معروض ضمن امللف اخلاص
مبشروع األمر املتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بإنابة اهلياكل العمومية لدى
احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والتأديبية والتعديلية والتحكيمية واملزمع املصادقة عليه
األول منه.
مبوجب هذا األمر وذلك طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل ّ
وبعد إطالعه على حمتوى مشروع كراس الشروط ومالحقه وباالعتماد على املعطيات
املتحصل عليها من خالل دراسة سوق إنابة احملامني للهياكل العمومية أبدى اجمللس عدة
ّ
مالحظات اعترب من خالهلا أ ّن تبويب طلبات العروض الوارد بالفصل الثاين من كراس
يتم استكماله بالتنصيص باخلصوص على طريقة توزيع
الشروط كان منقوصا ،واقرتح أن ّ
األقساط الذي حيتوي عليها الطلب وذلك بالنظر إلمكانيات احملامني احملتمل مشاركتهم
وقدراهتم وجتربتهم أو حسب اجملاالت القانونية أو طبيعة اخلدمات أو مرجع النظر الرتايب
اجملمعة واليت
وكذلك التنصيص على إمكانية اعتماد صيغة الصفقة اإلطارية بالنسبة للعمليات ّ
كمي أو قيمي للخدمات املزمع إجنازها أثناء املدة احمل ّددة بالصفقة
ميكن إبرامها إما بتحديد ّ
أو بدونه فضال عن حتديد حجم وطبيعة املهمات املزمع إجنازها وذلك على أساس توقّعات
وتفرع جماالهتا وعدد ساعات العمل املتوقّع
وفرضيات تأخذ باالعتبار إمكانية ّ
تشعب القضايا ّ
تقضيتها.
 -5الرأي عدد  132507الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  15ماي

2014

املؤرخ يف
تطبيقا ألحكام الفصل ( 9جديد) من القانون عدد  64لسنة ّ 1991
جويلية  1991واملتعلّق باملنافسة واألسعار طلب وزير التّجارة والصناعات التقليديّة من اجمللس
ظل اإلبقاء على
إبداء ّ
الرأي حول جدوى حترير أسعار اإلّسنت الرمادي واجلري الصناعي يف ّ
29
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نظام الرتخيص عند اإلستثمار يف القطاع وذلك مبقتضى مكتوبه عدد
ديسمرب .2013
وتندرج هذه اإلستشارة يف إطار جلسة العمل الوزاريّة املنعقدة بتاريخ  25سبتمرب
اليت أفضت من بني توصياهتا "التّحرير التّدرجيي
 2013حول قطاع اإلّسنت واجلري الصناعي و ّ
الرفع التدرجيي لدعم الدولة
لقطاع اإلّسنت واجلري الصناعي يف مستوى األسعار والتصدير و ّ
للسوق احملليّة يف التزويد".
عن املواد الطاقيّة املستهلكة مع إعطاء األولويّة ّ
وبعد حتديد اإلطار التشريعي والرتتييب للسوق موضوع االستشارة متّت دراسة السوق
869

بتاريخ

31

املعنية وذلك عرب حتديد اإلطار العام لقطاع االّسنت واجلري الصناعي ،حيث تع ّد صناعة
اإلّسنت واجلري الصناعي من الصناعات الثّقيلة اإلسرتاتيجيّة أل ّهنا ترتبط مباشرة بأعمال
احملرك للعديد من األنشطة اإلقتصاديّة األخرى ،كما
اإلنشاء والتعمري إىل جانب ّأهنا متثّل ّ
تعترب صناعة اإلّسنت من الصناعات املستهلكة ج ّدا للطاقة ،حيث متثّل كلفة الطاقة فيها

املتدخلة يف اإلنتــاج ،إذ
املؤسسات
ّ
ليتم يف مرحلة ثانية حتديد ّ
قرابة  % 40من كلفة اإلنتاج ّ
املؤسسات
ارتبط قطاع صناعة اإلّسنت واجلري يف تونس تارخييا بالقطاع العمومي ذلك أ ّن ّ
املنتجة هلذه املواد كانت على ملك الدولة.

ويعود تاريخ إجناز ّأول مصنع لإلّسنت يف تونس إىل سنة  ،1931عند إحداث شركة
اإلّسنت الصناعي التونسي.
التطور الذي شهده اإلقتصاد الوطين وخاصة عمليّة اخلوصصة ،متّ
إالّ أنّه على إثر ّ
التفويت يف عدد من املصانع إىل اخلواص وأصبح بذلك املشهد الصناعي لصناعة اإلّسنت
متنوعا من حيث ملكيّة وسائل اإلنتاج.
واجلري ّ
موىف سنة  ،2013سبع
ويضم قطاع صناعة اإلّسنت واجلري يف تونس إىل غاية ّ
ّ
شركات منتجة لإلّسنت الرمادي منها شركتني عموميّتني وواحدة منتجة لإلّسنت األبيض
الشغل غري املباشرة.
تؤمن حوايل  3.500موطن شغل دون إعتبار مواطن ّ
ّ
كما متّ التعرض يف هذا التقرير إىل حجم االنتاج الوطين من مادة اإلّسنت واليت
تق ّدر سنة  2013ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  8.6مليون طن ،وقد عرف االنتاج بعض العقبات خالل السنوات اليت
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تلت الثورة مباشرةّ ،أما االستهالك الوطين فقد بلغ  7.6مليون طن سنة  2013بعد أن كان
 7.2مليون طن سنة  ،2012وقد خصص فائض االنتاج للتصدير.
كما متّ يف هذا التقرير التعرض إىل توقّعات االنتاج خالل السنوات املقبلة وذلك مع
دخول بعض الوحدات حيّز االستغالل.
وأخريا تناولت دراسة السوق نظام األسعار ،حيث ختضع أسعار مادة اإلّسنت
الرمادي إىل نظام املصادقة اإلداريّة يف مرحليت اإلنتاج والتوزيع عمال بأحكام األمر عدد
املؤرخ يف  23ديسمرب  1991كما متّ تنقيحه باألمر عدد  59لسنة 1993
 1996لسنة ّ 1991
املؤرخ يف  28جوان 1995
املؤرخ يف  11جانفي  1993واألمر عدد  1142لسنة ّ 1995
ّ
واملتعلّق باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حريّة األسعار وطرق تأطريها.
وقد عرفت هذه األسعار زيادة سنويّة متواصلة منذ سنة  ،1998تاريخ إجناز العمليّة
الثانية للخوصصة ،بنسب متفاوتة تراوحت بني  2,5و 7باملائة آخرها بتاريخ  12جوان 2011
وق ّدرت بـ  5,5باملائة تعود أساسا إىل إرتفاع كلفة اإلنتاج ،من أمهّها إرتفاع أسعار الطاقة
وأسعار قطع الغيار واملستهلكات واليد العاملة وأسعار أكياس اللّف.
ويف اخلتام مت تقدمي مجلة املالحظات التالية:
 -1المالحظات العـامة:
أ-تعلّقت اإلستشارة مباديت اإلّسنت الرمادي واجليـر الصناعي ،واستثنت مادة
يتقرر خالل جلسة العمل الوزاريّة ليوم اإلربعاء  25سبتمرب 2013
اإلّسنت األبيض ،حيث مل ّ
حترير اإلّسنت األبيض خالل هذه املرحلة.
ب  -طلب وزير التّجارة والصناعات التقليديّة مبقتضى مكتوبه عدد  09بتاريخ 9
جانفي  2014رأي جملس املنافسة حول مشروع أمر يتعلّق بتنقيح األمر عدد  1996لسنة
املؤرخ يف  23ديسمرب  1991واملتعلّق باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام
ّ 1991
حرية األسعار وطرق تأطريها ،وقد ورد يف مشروع األمر املذكور إمكانيّة اإلبقاء على مادة
اإلّسنت الصناعي ضمن قائمة املنتوجات اخلاضعة لتأطري نسب األرباح يف مرحلة التوزيع
(اجلدول "ج") للتح ّكم يف أسعار هذا املنتوج على مستوى التّوزيع رغم أ ّن جلسة العمل
الوزارية بتاريخ  25سبتمرب  2013املتعلّقة بقطاع اإلّسنت الرمادي واجلري الصناعي ،موضوع
تتعرض إىل هذه املسألة.
هذه اإلستشارة ،مل ّ
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 -2المالحظـات من حيث تحـرير األسعـار:
تناول التقرير بالدرس نظام األسعار يف تونس من حيث احلرية كمبدإ والتحديد الدائم
أو الوقيت كاستثناء طبقا ألحكام القانون عدد  64لسنة  1991املؤرخ يف  29جويلية 1991
املتعلق باملنافسة واألسعار.
وختضع أسعار مادة اإلّسنت الرمادي إىل نظام املصادقة اإلدارية يف مرحليت اإلنتاج
املؤرخ يف  23ديسمرب  1991واملتعلّق
والتوزيع عمال بأحكام األمر عدد  1996لسنة ّ 1991
باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حريّة األسعار وطرق تأطريها ،فيما ختضع
أسعار بيع اجلري الصناعي إىل نظام املصادقة اإلدارية يف حدود مرحلـة اإلنتاج.
وحيث أ ّن دراسة جدوى حترير أسعار بيع ماديت اإلّسنت الرمادي واجلري الصناعي
ترتكز باألساس على زوال أسباب إخضاع أسعارها لنظام املصادقة اإلداريّة واملتمثلة باألساس
بالسوق وعدم
يف توفّر اإلنتاج بالقدر الكايف لتغطية حاجيات السوق احملليّة ،وتوفر املنافسة ّ
السوق وحتديد األسعار بصفة طبيعيّة ،وعدم متتّعها
وجود حالة إحتكار حت ّد من تفعيل آليّات ّ
بدعم ال ّدولة املباشر أو غري املباشر.
السوق أ ّن مستـوى العرض ق ّدر بـ  8.2مليون طن خالل سنة
وقد ّ
تبني من دراسة ّ
وجـه للتصدير.
 ،2013مقابل طلب بـ  7.4مليون طن مع تسجيل فائض ّ
تبني أ ّن توقّعات اإلنتاج الفعلي ستأخذ منحا تصاعديّا خالل الثالث سنوات
كما ّ
القادمة ،لتبلغ  11.2مليون طن خالل سنة  2016بدخول مصنع إّسنت سيدي بوزيد مرحلة
اإلنتاج مقابل إستهالك يف حدود  7.9مليون طن خالل نفس السنة.
إىل جانب أ ّن طاقة اإلنتاج السنويّة ت ّقدر حاليّا بـ  12,2مليون طن ويتوقّع أن تبلغ
 13.2مليون طن خالل سنة  ،2016وتنتصب يف منطقة إستهالك كربى (إقليم تونس الكبـرى
الذي يستهلك  % 28من اإلستهالك الوطين).
املتدخلني بالسوق (مثاين وحدات صناعيّة) ،منها إثنتان تتبعـان القطاع
ويعترب عدد
ّ
العام ،وتستأثر بنسبة  % 22,95من اإلنتاج ،عددا كافيا لإلقرار بوجود منافسة يف القطاع.
كما أ ّن طاقة اإلنتاج متقاربة بني خمتلف املصنّعني بالبالد إذ تق ّدر أقصاها
بـ %18,82لدى شركة إّسنت قرطاج وبـ % 16,39لدى شركة إّسنت النفيضة مع نسب
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ترتاوح بني
خمتلف املتدخلني.
وبعد حتليل واقع السوق خلص التقرير إىل فرضيتني اثنتني يطرحهما حترير األسعار
على مستوى اإلنتاج:
السوق ويعمل كل مصنّع
 الفرضيّة األوىل :مع حترير األسعار ،تلعب املنافسة دورها يف ّ 8و% 13

لبقية املصنّعني ،وبالتّايل فإنه ميكن التأكيد على إمكانية املنافسة بني

الرتفيع يف اإلنتاج يف حدود طاقته القصوى
على ّ
الضغط على تكاليف إنتاجه من خالل ّ

للضغط على التّكاليف القارة لإلنتاج والّضغط على تكاليف الطاقة اليت متثّل
لإلنتاج ّ
أقل كلفة ،وبالتّايل بروز منافسة
أكثر من  % 40من كلفة اإلنتاج باعتماد طاقات بديلة و ّ
تؤدي إىل اخنفاضها.
يف األسعار بني خمتلف املصنّعني ميكن أن ّ

اليت تتوافق مع الطّلب يف
السوق و ّ
 -الفرضيّة الثانية :إكتفاء كل مصنّع مبا لديه من نسبة يف ّ

السوق وإكتساح أسواق منافسيه وهو ما
السعي لتنمية نصيبه يف ّ
منطقة إنتاجه دون ّ
للسوق من طرف املنتجني (Gestion raisonnée du
يعرف
ّ
بالتصرف العقالين ّ

) ،marchéوبالتاّيل تشهد األسعار إستقرارا يف مستوى متقارب بني خمتلف املصنّعني،
ويبقى مستوى اإلنتاج يف مستوى اإلستهالك.

وبالتايل فإ ّن حترير األسعار على مستوى اإلنتاج ال يضمن حتما تفعيل قواعد املنافسة
السوق
لتحديد األسعار ،هذا فضال ع ّما تتطلبه العملية من متابعة مستمرة لوضع املنافسة يف ّ
تبني وجود خلل يف مستوى تفعيل املنافسة ،مع تكثيف املراقبة
وتدخل اهليآت
ّ
املختصة كلّما ّ
ّ
خاصة يف فرتات ذروة االستهالك.
االقتصاديّة على مستوى مسالك التوزيع ّ
لذا فإنّه مت اقرتاح االقتصار يف مرحلة أوىل على رفع دعم الطاقة يف ماديت اإلّسنت
الرمادي واجلري الصناعي واالبقاء على تدخل الدولة يف جمال حتديد األسعار على مستوى
االنتاج والتوزيع إىل حني الوصول إىل حتديد حقيقة األسعار.
 -3المالحظـات من حيث تحـرير التصدير:
لقد ورد مبحضر جلسة العمل الوزاريّة ليوم األربعاء  25سبتمرب  2013التوصية التالية:
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"التحرير التدرجيي لقطاع اإلّسنت واجلري الصناعي يف مستوى األسعار والتصدير والرفع
التدرجيي لدعم الدولة عن املواد الطاقية املستهلكة للطاقة على أساس املقرتح املعروض
من وزارة الصناعة مع إعطاء االولويّة للسوق احملليّة يف التّزويد".
يتم
وقد متّ مبناسبة هذه االستشارة اعتبار أ ّن إعطاء األولويّة للسوق احملليّة يف التّزويدّ ،
مبراقبة التّصدير أو حتديد لنسبة قصوى من اإلنتاج املسموح بتصديرها وهو ما يتعارض مع
مبدأين أساسيني مها حرية التصدير والتوريد وحرية املنافسة ،هذا فضال عن أنّه ال وجود ملا
يفيد إستثناء ماديت اإلّسنت الرمادي واجلري الصناعي من نظام حريّة التّجارة اخلارجيّة ،ممّا
كل تقييد من هذه احلريّة غري
يّتجه معه إعتبار عمليّة تصدير وتوريد هاتني املادتني ّحرة وأ ّن ّ
نص صريح.
ممكن ما مل يكن مبقتضى ّ
الضغط على التكاليف القارة لإلنتاج
ويعترب التصدير عامال أساسيا لتنمية اإلنتاج و ّ
احلل الوحيد لتسويق فائض اإلنتاج مىت توفّر.
باعتباره ّ
 -4المالحظـات من حيث تحـرير اإلستثمار:
تناول التقرير يف مرحلة أوىل حتديد اإلطار القانوين لإلستثمار يف نشاط صناعة
اإلّسنت على غرار جملة التّشجيع على اإلستثمار الصادرة مبقتضى القانون عدد  120لسنة
املؤرخ يف  28فيفري
املؤرخ يف  27ديسمرب  1993واألمـر عدد  492لسنة ّ 1994
ّ 1993
 1994املتعلّق بضبط قائمات األنشطة داخل القطاعات املنصوص عليه بالفصول

 1و 2و3

املؤرخ يف
و 27من جملّة تشجيع االستثمارات ،كما متّ تنقيحه باألمر عدد  2311لسنة ّ 2007
11

سبتمرب

2007

الذي أضاف نشاط االستثمار يف إطار االّسنت إىل قائمـة األنشطة

اخلاضعة لرتخيص مسبق.
وقد ورد مبكتوب وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد  869بتاريخ  31ديسمرب
 2013طلب رأي جملس املنافسة حول جدوى حترير أسعار اإلّسنت الرمادي واجلري الصناعي
الرتخيص عند اإلستثمار يف القطاع.
ظل اإلبقاء على ّ
يف ّ
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وبالعودة إىل الفصل  2من جملّة التّشجيع على اإلستثمار ،فإنّه ينص على أن "تنجز
األول من هذه اجمللّة حبريّة شريطة اإلستجابة
اإلستثمارات يف األنشطة املشار إليها بالفصل ّ
الرتاتيب اجلاري هبا العمل"
ّ
للشروط اخلاصة بتعاطي هذه األنشطة وفقا للتّشاريع و ّ
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن أحكام الفصل  2من جملة تشجيع اإلستثمارات تطرح
األول يتعلّق مبفهـوم اإلستثمار يف األنشطة ،والثاين يتعلّق بشروط تعاطي هذه
مفهومنيّ ،
األنشطة.
وأل ّن حريّة اإلستثمار يف األنشطة هي نتيجة طبيعيّة ملبدإ حريّة الصناعة والتجارة
فإ ّن احل ّد منها ال يتعلّق إال بشروط تعاطي هذه األنشطـة.
حق املستهلك يف توفّر املنتوج بأسعار
كما أ ّن حريّة اإلستثمار من شأهنا أن تكفـل ّ
تنافسيّة ال ميكن توفّرها إالّ من خالل قرب مواقع اإلنتاج من مراكز اإلستهالك ،وبالتّايل احل ّد
من تكاليف النّقل احملمولة على السعر النهائي لبيع املنتـوج.
وحيث أ ّن شروط تعاطي األنشطة تتمثّل يف اإللتزامات الواجب على املستثمرين
يتوجه معه إعداد
إحرتامها إلنشاء وحدات صناعية جديدة أو توسعة وحدات موجودة ،فإنّه ّ
كراس شروط لتنظيم اإلستثمار يف قطاع اإلّسنت واجلري.
ّ
تقل عن
وعلى إعتبار أ ّن إجناز مصنع لإلّسنت ودخوله حيز اإلنتاج ،يستغرق فرتة ال ّ
ثالث سنوات ،وأ ّن كلفة اإلستثمار فيه مرتفعة ج ّدا (إستثمار  150مليون أورو لطاقة إنتاج بـ
 1مليون طن سنويّا) ،فإنّه يقرتح التفكري يف حترير اإلستثمار يف هذا النشـاط مع مراعاة
جوانب إستهالك الطاقة واملتطلبات البيئيّة للمشروع والتشجيع على إستعمال الطاقات
يتم حذف
املتج ّددة ،مع إمكانيّة النظـر يف تركيز مشاريع موجهـة كلّيّا حنو التصدير على أن ّ
احلوافز املسندة لإلستثمار يف القطاع يف مستوى إستغالل املقاطع واملواد اإلنشائيّة.
وحيث تعترب صناعة اإلّسنت صناعة جوار تكون األسعار فيها أكثر تنافسا كلّما
الضغط على كلفة نقل املنتوج
إقتـرب موقـع اإلنتاج من مراكز اإلستهالك وذلك من خالل ّ
فإ ّن حترير اإلستثمار يف هذه املناطق من شأنه أ ّن يع ّـزز التنافس يف القطاع ويفرز أسعارا
شىت أحناء البالد.
متقاربة يف ّ
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 -6الرأي عدد  142514الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  15ماي

2014

طلب وزير التّجارة رأي جملس املنافسة حول إقرار احتكار وكالة التّبغ والوقيد لتوريد
السجائر اإللكرتونيّة.
وتوزيع ّ
وبعد أن ح ّدد اجمللس اإلطار العام الذي وردت فيه استشارة احلال وبعد دراسة سوق
السجائر اإللكرتونيّة وتعريف املنتوج ّبني اجمللس أ ّن ما يفهم من موضوع
توريد وتوزيع ّ
السماح بتوريد وترويج املنتوج املستحدث وهو
اإلستشارة أ ّن ّ
توجه ال ّدولة التّونسيّة هو ّ
وجه
سيتم اعتمادها لتكريس هذا التّ ّ
السجائر اإللكرتونيّة ،وأ ّن النّقاش يبقى حول اآلليّة اليت ّ
ّ
صحة املستهلك واحل ّد من التّجارة املوازية
مع مراعاة ّ
الضوابط األساسيّة وهي احملافظة على ّ
والعشوائيّة.
الصنف الذي تنضوي حتته
وباعتبار عدم وجود دراسات دقيقة وواضحة حت ّدد ّ
صحة املستهلك
السليب على ّ
السجائر اإللكرتونيّة ،وباعتبار وجود احتمال وفرضيّة التّأثري ّ
ّ
اقرتح اجمللس املوافقة على إقرار احتكار ال ّدولة ممثّلة يف الوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد لعمليّات
يتم تنقيح القانون املتعلّق بإحداث هذه الوكالة
السجائر اإللكرتونيّة على أن ّ
توريد وتوزيع ّ
ليدرج هذا املنتوج ضمن املنتجات التّبغيّة اليت حتتكر تروجيها.
 -7الرأي عدد  142523الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  28نوفمبر

2014

تتمحور االستشارة حول استفسار هيئة املهندسني املعماريني خبصوص مدى شرعيّة
كل مهندس معماري راغب يف املشاركة يف مناظرة وطنيّة لرتخيص
ّ
متسكها بإلزامية تقدمي ّ
صادر عن جملس هيئة املهندسني املعماريني مقابل دفع معلوم قدره  10دنانري .فقد أصدرت
املصممني الجناز
وزارة التجهيز بتاريخ  10جانفي  2013مذ ّكرة عمل تتعلّق بإجراءات تعيني ّ
الدراسات ومتابعة أشغال مشاريع البناءات املدنيّة ألغت من خالهلا هذا اإلجراء وأعفت
بذلك املهندسني املعماريني من وجوب احلصول على ترخيص من اهليئة مقابل معلوم مايل
للتم ّكن من املشاركة يف املناظرات الوطنيّة.
ولئن اعترب جملس املنافسة أ ّن النظر يف مدى مشروعيّة القرارات اإلدارية خيرج بطبيعته
عن اختصاصه ،غري أنّه إذا ما تعلّق األمر بتنظيم قطاع اقتصادي خاضع ملبدإ حرية املنافسة
خول له من صالحيات ضمن القانون عدد 64
واألسعار فإ ّن جملس املنافسة يبدي رأيه مبا ّ
املؤرخ يف  29جويلية  1991املتعلّق باملنافسة واألسعار.
لسنة ّ 1991
147

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

بأي طلب عمومي مهما كان
فهناك مبادئ أساسية الب ّد من احرتامها عند القيام ّ
نوعه وتتمثّل يف:
 حرية املشاركة يف الطلب العمومي.املرتشحني.
 املساواة يف املعاملة بني مجيع ّ شفافيّة اإلجراءات.وبالتايل فاشرتاط دفع معلوم لعمادة املهندسني املعماريني مقابل الرتخيص الجتياز
ميس من هذه املبادئ الثالثة األساسية .وال ميكن حبال من األحوال أن يكون دفع
املناظرة ّ
فبمجرد عدم دفع املبلغ
معلوم للعمادة شرطا إلزاميّا للرتخيص يف املشاركة يف مناظرة وطنية.
ّ
مبجرد رفض اهليئة منح الرتخيص حيرم املهندس املعماري من املشاركة يف املناظرة.
أو ّ
إ ّن كل معلوم الب ّد أن يكون له مقابل يتمثّل يف خدمة مسداة ،غري أ ّن ربط املعلوم
الرتشح ملن تتوفّر لديه املؤهالت العلميّة
بالرتخيص يف اجتياز مناظرة يع ّد ح ّدا من حريّة ّ
ّ
والتقنيّة الالّزمة للمشاركة ،وهو كذلك شرط خيرج عن الصبغة املوضوعية للشروط اخلاصة
عامة واملتمثلة يف:
باملناظرات الوطنية بصفة ّ
 املؤهالت العلمية، املؤهالت البدنية، اخلربة املهنية.وعلى هذا األساس فإ ّن جملس املنافسة يعترب إلزام املهندسني املعماريني بدفع معلوم
للعمادة كشرط للرتخيص يف املشاركة يف مناظرة وطنية ،شرطا جمحفا من شأنه احل ّد من حرية
الصادرة عن وزارة التجهيز بتاريخ 10
املنافسة .وبالتاّيل فإ ّن عدم تنصيص مذ ّكرة العمل ّ
املصممني الجناز الدراسات ومتابعة أشغال مشاريع
جانفي  2013واملتعلّقة بإجراءات تعيني ّ

ومدعما حلريّة املنافسة يف
البناءات املدنيّة على مثل هذا الشرط اجملحف يعترب يف حملّه
ّ
القطاع.
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األول
القسم ّ

المضمنة بقرارات المجلس
المبادئ
ّ
المضمنة بالقرارات القاضية في األصل
الفقرة األولى :المبادئ
ّ
عدد القضيّة:
تاريخ القرار 20 :فيفري 2014
91206

األطراف :وزير التجارة والصناعات التقليدية
ض ّد
شركة املهندسون البناؤون
القطاع :الصفقات العمومية.
موضوع القضيّة :عرض وتطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض.

بالكف
مآل القضيّة :إعتبار املمارسات اليت قامت هبا امل ّدعى عليها خملّة باملنافسة واألمر
ّ
عنها وتسليط خطية ماليّة.
المصطلحات المفاتيح :طلب عروض ،كراس الشروط ،السعر احلقيقي ،هامش الربح،

أسعار مفرطة اإلخنفاض ،املشرتي العمومي ،إزاحة منافسني.
المبادئ:

كراس
 . 1طلب العروض يف ّ
مادة الصفقات العموميّة ميكن أن ميثّل بذاته سوقا يكون فيها ّ
الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات املشاركني العرض.
 . 2اللجوء إىل املنافسة مبدأ أساسي حيكم إبرام الصفقات.
مكوناته على ح ّد أدىن من العناصر املتمثّلة
 .3السعر احلقيقي هو الذي ينطوي ضمن ّ
املتغرية والكلفة القارة وهامش الربح.
باخلصوص يف الكلفة ّ
 .4تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بغاية إزاحة منافسني من السوق واالستحواذ عليها يع ّد
ممارسة خملّة باملنافسة.
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مادة الصفقات العموميّة ال يقتصر على النيل من
 . 5تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض يف ّ
يتحمل
املنافسني وإزاحتهم من السوق بل يتع ّدى ذلك إىل االضرار باملشرتي العمومي الذي ّ
املزود.
هو اآلخر تبعات األسعار شديدة االخنفاض اليت يق ّدمها ّ
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عدد القضيّة:

111276

تاريخ القرار 16 :جانفي

2014

األطراف :شركة مجيع لوازم السيارات
ض ّد
شركة النقل وشركة كار قرو
القطاع :توزيع السيّارات ووسائل النّقل اجلديدة وتسويق قطع غيار السيّارات وإسداء
خدمات ما بعد البيع.

موضوع القضيّة :إهناء العالقة التعاقديّة.
الشركتني امل ّدعى عليهما.
كل واحدة من ّ
مآل القضية :اإلدانة مع تسليط خطيّة ماليّة على ّ

المصطلحات المفاتيح :اإلستغالل املفرط لوضعيّة تبعيّة إقتصاديّة -إختصاص جملس
املنافسة – السوق الرجعيّة – سوق مغلقة – فسخ العقد – الشروط التضييقيّة.
المبادئ:

الشركة امل ّدعية سيكون له تأثري كبري على
 .1إ ّن فرض شروط تعاقديّة جديدة على ّ
أي مثن بيع تفاضلي لقطع
كل عمولة ممكنة وكذلك إلغاء ّ
نشاطها نتيجة حذف ّ
الشركات امل ّدعى عليها.
املروجة من قبل ّ
الغيار األصليّة للعالمات ّ
 .2إ ّن سوق بيع السيّارات اخلفيفة اجلديدة تعترب سوقا مغلقة يصعب فيها تغيري الوكيل
التّجاري املتعاقد معه ،وبالتّايل فإنّه يصعب التّ ّزود بسيّارات جديدة من وكيل جتاري
آخر وبالتّايل متثيله خبصوص بيع السيّارات والقيام بأعمال صيانة وخدمات.
احملجرة
 .3إ ّن اإلفراط يف استغالل وضعيّة تبعيّة إقتصاديّة يأخذ شكل بعض املمارسات ّ
كقطع العالقات التّجاريّة دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط
جتارية جمحفة.
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عدد القرار:

111280

تاريخ القرار 9 :أكتوبر

2014

األطراف :شركة أوراسكوم تونس لإلتّصاالت "تونيزيانا"
ض ّد
شركة أورنج تونس

القطاع :خدمات االتّصاالت.
موضوع القضيّة :تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض.
مآل القضيّة :رفض الدعوى أصال.

المصطلحات المفاتيح :عرض جتاري ،املبادئ التوجيهية املتعلقة برتويج عروض اخلدمات،
العوامل القاطعة للمنافسة.
المبادئ:

 .1خيرج النظر يف مشروعية القرارات الصادرة عن اهليئة الوطنية لالتّصاالت عن مشموالت
جملس املنافسة.
 .2إ ّن ممارسة البيع باخلسارة هي خمالفة اقتصاديّة ترتقي إىل مرتبة املمارسة املخلّة باملنافسة
يف حال متّ ارتكاهبا من طرف مهيمن على سوق مرجعيّة ما ،فضال عن أ ّن هذه املخالفة
ترتبط مبرحلة توزيع املنتوجات على خالف ممارسة البيع بأسعار مفرطة اإلخنفاض اليت ال
هتم مرحلة إنتاج منتوجات
تستدعي تواجد الطرف الذي ارتكاهبا يف وضعيّة هيمنة ،كما أ ّهنا ّ
مؤسسة
وخدمات ويف إطار نزاع احلال ،فإ ّن امل ّدعى عليها ال تتوىل توزيع خدمات بل هي ّ
اقتصادية منتجة خلدمات ممّا يتّجه تصحيح التكييف القانوين للممارسة املشتكى هبا واليت
تتعلّق مبمارسة البيع بأسعار مفرظة اإلخنفاض وليس مبمارسة البيع باخلسارة .
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عدد القضيّة:

111288

تاريخ القرار 27 :جوان

2013

األطراف :شركة تونس لإلتّصاالت
ض ّد
شركة أورنج تونيزي

القطاع :اإلتّصاالت.

موضوع القضيّة :تطبيق أسعار منخضة وممارسة العوامل القاطعة.

مآل القضيّة :رفض الدعوى أصال.
املضمنة باملوقع التجاري اإلفرتاضي ،تعريفات إهناء
المصطلحات المفاتيح :التعريفات
ّ
املكاملة مبختلف شبكات اإلتّصاالت.

المبادئ:

 .1إ ّن مواصلة تسويق العرض التجاري يف صيغة مغايرة ،من حيث التعريفات املطبّقة ويف
تضمن امللف الراهن ما يفيد حصول تسويق هذا العرض على موافقة جديدة من
غياب ّ
طرف اهليئة الوطنية لإلتّصاالت هو أمر يستدعي من اجمللس تسليط رقابته على سوق
خدمات االتّصاالت عرب اهلاتف اجلوال هبدف التثبت من مدى تأثري العرض التجاري "ألو
املسوق على التوازن العام للسوق.
للكل" ّ
 .2إ ّن الدور التعديلي الذي تلعبه اهليئة الوطنيّة لالتّصاالت يف القطاع الراجع هلا بالنظر ال
خاصة فيما يتعلّق بتحديد سياستهم التجارية اليت
احلرية املمنوح للناشطني ّ
ميكنه إلغاء هامش ّ
ميكن أن يهدف البعض منها إىل عرقلة السري الطبيعي للسوق ،وهو األمر الذي يفرض يف
كل املمارسات اليت من شأهنا التأثري على التوازن
مثل هذه الوضعيّة تطبيق قانون املنافسة على ّ
العام للسوق.
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عدد القضية

121291:

تاريخ القرار 9 :أكتوبر

2014

األطراف :شركة أورنج تونيزي
ض ّد
شركة أوراسكوم تونس لإلتصاالت "تونيزيتنا"

القطاع :خدمات االتّصاالت.
موضوع القضيّة :اإلفراط يف استغالل وضعية هيمنة ،تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض.
مآل القضيّة :رفض الدعوى أصال.

المصطلحات المفاتيح :عرض جتاري ،املبادئ التوجيهية املتعلّقة برتويج عروض اخلدمات.
المبادئ:

 .1إ ّن حتديد وضعية اهليمنة هي من أنظار اهليئة الوطنية لالتّصاالت وليس من صالحيّة
جملس املنافسةّ ،أما مسألة حتديد اهليمنة يف إطار النزاعات املتعلّقة باملمارسات املخلّة

باملنافسة فهي مسألة تندرج يف إطار نزاع يتعلّق بتوازن سوق مرجعية يتوىل جملس املنافسة
حتديدها وبيان مراكز املتدخلني فيها للبحث يف مدى تأثريهم على التوازن العام للسوق ،وهو
األمر الذي يؤّكد على اختالف كل من صالحيات اهليئة الوطنية لالتّصاالت واجمللس يف
جمال حتديد اهليمنة.
 .2إ ّن النظر يف مشروعيّة القرارات الصادرة عن اهليئة الوطنية لالتّصاالت ليست من
مشموالت جملس املنافسة إال أنّه يف حال مواصلة تسويق هذا العرض التجاري ويف صيغة
تضمن امللف الراهن ما يفيد حصول تسويق
مغايرة ،من حيث التعريفات املطبّقة ،ويف غياب ّ
هذا العرض على موافقة جديدة من طرف اهليئة ،فإ ّن مثل هذه احلالة تستدعي من اجمللس
تسليط رقابته على سوق خدمات االتّصاالت عرب اهلاتف اجلوال هبدف التثبت من مدى
املسوق حاليا على التوازن العام للسوق.
تأثري العرض التجاري ّ
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121298

تاريخ القرار 6 :جوان

2014

األطراف :شركة م  .م للصحة
ض ّد
جونسون وجونسون
القطاع :توزيع منتجات صحية.
الموضوع :استغالل وضعية هيمنة.
مآل القضية :رفض املطلب أصال.

المصطلحات المفاتيح :وضعية هيمنة – تبعية اقتصادية -فسخ عالقة تعاقدية.
المبادئ:

 .1إ ّن احتالل مركز هيمنة اقتصاديّة بالسوق ال يرتتّب عنه آليا اإلفراط يف استغالل هذه
الوضعية بغاية التأثري يف السري العادي للسوق املعنية وتوازهنا.
املؤسسة
مؤسسة إقتصادية يف مركز هيمنة على السوق ال يتح ّقق إالّ مىت كانت ّ
 .2إ ّن وجود ّ
قادرة على فرض شروطها والتحكم يف آليات السوق أو التأثري على وضعية املتعاملني فيه
تفوقها التكنولوجي أو أسلوهبا التجاري أو مواردها املالية
وذلك حبكم أمهّية نصيبها منها أو ّ
أو متركزها اجلغرايف.
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عدد القضيّة:
تاريخ القرار 6 :جوان 2014
121305

األطراف :منال الشيخ

ض ّد

شركة أرقانيا ()ARGANIA
الصحة ،جتارة توزيع املواد شبه الصيدلية.
القطاعّ :

موضوع القضيّة :اإلخالل بقواعد املنافسة.
مآل القضيّة :رفض الدعوى أصال.

المصطلحات المفاتيح :مواد الطبيّة ،ترويج وتوزيع املواد شبه الصيدلية ،طلبات ال تكتسي

الصحة اجلسديّة  ،مواد
أيّة صبغة غري عادية ،منتجات التّجميل والعناية بالبشرة وحفظ
ّ
تورد من اخلارج ،نظام قانوين يتّسم بعدم
التجميل من غري األدوية ،مفهوم االستبدال ،مواد ّ
الوضوح وعدم التكافؤ باألساس ،الباعة املوزعني يف الصيدلة ،رفض التزويد بالطلبية،
االستغالل املفرط لوضعية التبعية االقتصادية ،منتوجات شبه صيدلية ذات عالمات جتارية
املكونة حلالة التبعيّة اإلقتصادية ،عمل ال يرتقي إىل مرتبة
عاملية ،انعدام باقي العناصر ّ
املمارسة املخلّة باملنافسة.
المبادئ:

 .1دأب جملس املنافسة على إعتبار أ ّن اإلفراط يف إستغالل وضعية تبعية إقتصادية يقتضي
النظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعية اإلقتصادية واإلفراط يف
إستغالهلا.
 .2إ ّن التبعية اإلقتصادية هي حالة تتش ّكل من حتالف عناصر ينشأ عن إجتماعها وضع
املزود على نشاطه وما جينيه من أرباح.
التاجر يف منزلة يصعب فيها عليه ّ
التخلص من تأثري ّ
احلل البديل على ضرورة وجود
.3
ّ
استقر موقف جملس املنافسة عند حتديده لعنصر انعدام ّ
التزود مبواد أو خدمات مشاهبة من أي جهة أخرى
ّ
املؤسسة أو احلريف يف وضع يصعب فيه ّ
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تعرب عن
على أال يكون مرد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجارية ،ضرورة أ ّن التبعية ّ
حالة خضوع مفروضة وليست وليدة إختيار إرادي.
الراهنة ،إالّ أنّه ال يرتقي إىل مرتبة املمارسة
 .4لئن كان اإلمتناع عن البيع ثابت بالقضيّة ّ
املخلّة باملنافسة على معىن الفصل ( 5جديد) من قانون املنافسة واألسعار.
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عدد القضيّة:
تاريخ القرار 16 :جانفي .2014
.121312

األطراف :شركة أورنج تونس

ض ّد
الشركة الوطنيّة لإلتّصاالت "اتصاالت تونس"

القطاع :خدمات االتّصاالت.

موضوع القضيّة :اإلفراط يف استغالل وضعية هيمنة ،خلق عوامل النادي املغلق.
مآل القضيّة :رفض الدعوى أصال.

المصطلحات المفاتيح :عرض جتاري ،املبادئ التوجيهية املتعلقة برتويج عروض اخلدمات،
العوامل القاطعة للمنافسة.
المبادئ:

.1كلّما ارتفعت درجة املنافسة داخل سوق االتّصاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال كلّما
يتحمله املستهلك ،ويف املقابل إىل ارتفاع يف
ّأدى ذلك إىل حصول اخنفاض يف الكلفة ّ
يتحمله املشغّل واملتمثّل أساسا يف تكاليف التسويق.
التكاليف اليت ّ
 .2إ ّن األفعال موضوع التداعي ال ميكن أن ترتقي إىل مرتبة ممارسة بيع بأسعار مفرطة
االخنفاض باعتبار أ ّن مساعدة املستهلك على االخنراط بصفة جمانية بشبكة اهلاتف اجلوال
يتحملها املشغّل لقاء حصوله
ال تش ّكل أسعار بيع مفرطة االخنفاض بقدر ما متثّل تكاليف ّ
يتم تغطيتها الحقا من العائدات اليت يتل ّقاها من املشرتكني.
على مشرتك جديد ّ
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عـدد القـضـيّة:
تاريـخ القـرار 29 :ديسمرب 2014
121316

األطراف :شركة الضمائد الطبيّة ()MEGA

ض ّد
الصيدلية املركزية التونسية وشركة اللصاق املرن – أدهي ألس
القطاع :صفقات عموميّة :التزود بالضمائد الطبيّة.
مآل الدعوى :رفض الدعوى أصال.

الكلمات المفاتيح :اختصاص جملس املنافسة ،الصيدلية املركزية ،الضمائد الطبيّة ،صفقة عمومية ،أسعار
مفرطة االخنفاض ،طلب عروض ،أسعار مرجعية ،أمثان معروضة ،مشرتي عمومي ،أقساط ،ضبط التقديرات،
وضعية تبعية اقتصادية ،توريد السرت الشفاف اخلام ،مواد تضميد ،اتفاقات ممنوعة ،تبعية اقتصاديّة ،مقارنة
أسعار العروض.
المبدأ:

املوردة من قبل الشركة املعنيّة من املواد األولية يعترب قرينة على أ ّهنا يف وضعية نشاط
ارتفاع الكميّات ّ
مزدهرة وليست يف وضعية اقتصادية صعبة كما ت ّدعيه.
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121318:

تاريخ القرار 6 :جوان

2014

مؤسسات حمسن عون وشركاه
األطرافّ :

ض ّد
الديوان الوطين للحماية املدنيّة وشركة بن منصور للخياطة
القطاع :صفقات عمومية.
بكراس الشروط اإلداريّة والفنيّة.
موضوع القضيّة :خمالفة معايري الرفض اآليل املنصوص عليها ّ
مآل القضيّة :رفض الدعوى.

املؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية ،مرفق عمومي،
المصطلحات المفاتيحّ :
الرتاتيب املتعلقة بالصفقات العمومية ،القاضي اإلداري ،القرارات اإلداريّة.
المبادئ
 . 1خيضع أشخاص القانون العام إىل قانون املنافسة واألسعار وإىل رقابة اجمللس بنفس القدر
اخلاص كلّما تولّوا ممارسة نشاط اقتصادي يتعلّق باإلنتاج
الذي خيضع إليه أشخاص القانون
ّ
أو التوزيع أو اخلدمات.
 . 2عندما حي ّدد املشرتي العمومي حاجيّاته هبدف إبرام صفقة عموميّة ،فإنّه ال يتعاطى
نشاطا اقتصاديّا يتعلّق باإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات ،بل هو يقوم بأعمال قانونيّة تندرج
ضمن اختصاصات التسيري اليت تنظّمها نصوص تشريعيّة وترتيبيّة.
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القضية

عدد121320:

تاريخ القرار 19 :جوان

2014

األطراف :شركة أورنج تونيزي "أورنج"
ض ّد:

شركة أوراسكوم تونس لإلتّصاالت "تونيزيانا"
القطاع :اإلتّصاالت.
مرخص فيها.
موضوع القضيّة :بيع منتوجات غري ّ
مآل القضيّة :رفض الدعوى لعدم االختصاص.

المصطلحات المفاتيح :سوق اهلاتف الرقمي اجلوال ،سرعة التأثري يف هيكلة السوق،
احلصص السوقيّة ملختلف املتدخلني
المـبـادئ:

استقر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أ ّن املخالفات االقتصادية ،كبيع منتوجات
.1
ّ
مرخص فيها ،وإن كانت خترج عن دائرة نظره إذا كان أثرها مقتصرا على ح ّد اإلضرار
غري
ّ
بأطراف النزاع ،إال ّأهنا ميكن أن تش ّكل يف اآلن ذاته ممارسات خملّة باملنافسة كلّما نتج عنها
حرية املنافسة فيها ،وأ ّن ذلك
السوق أو بتوازهنا أو ثبت أ ّن هلا تأثري على ّ
مساس بآليات ّ
يتح ّقق عندما تصدر املخالفات املشار إليها عن طرف يكون يف مركز هيمنة اقتصادية
بالسوق املرجعية.
 .2ال يكفي امتالك حصة السوق األكرب الحتالل مركز هيمنة على السوق أل ّن ذلك املركز

.

املؤسسة قادرة على فرض شروطها والتح ّكم يف آليات السوق
ال يتح ّقق إالّ مىت كانت ّ
التصرف وفقا إلرادهتا املنفردة دون اخلضوع إىل
والتأثري اجلذري على وضعيّة املتعاملني فيها و ّ
السوق.
السوق ومتطلّباته ،وبالتايل عدم قدرة بقيّة املنافسني على التأثري على هيكلة ّ
ضغوط ّ
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121322

تاريخ القرار 29 :ديسمبر

2014

األطراف :شركة أورونج تونس
ض ّد
شركة أوراسكوم تونس لالتصاالت "تونيزيانا"
القطاع :سوق االتصاالت اخللوية.
موضوع القضيّة :استغالل مفرط لوضعية هيمنة اقتصادية ،خمالفة إقتصادية ،الرتويج لعروض
وامتيازات جتارية خملّة باملنافسة ،البيع باخلسارة ،العامل النادي املصطنع.

مآل القضيّة :رفض الدعوى أصال.

المصطلحات المفاتيح :وضعية هيمنة اقتصادية ،البيع باخلسارة ،الرتويج لعروض وامتيازات

جتارية خملّة باملنافسة ،احللقة احمللية.
المبدأ
يع ّد معيار احلصة السوقية عنصرا من عناصر تقدير مدى اهليمنة على السوق ،وذلك
إضافة إىل عناصر أخرى كالتقدم التكنولوجي وتنوع املنتوجات كما وكيفا وتروجيها يف مسالك
توزيع تغطي كامل تراب اجلمهورية .ومىت مل تتضافر هاته العناصر ال ميكن اإلقرار بوجود
إفراط يف استغالل مفرط لوضعية هيمنة اقتصادية على معىن الفصل  5من قانون املنافسة
واألسعار.
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131342

تاريخ القرار 9 :أكتوبر

2014

األطراف :الشركة الوطنية لالتصاالت "إتصاالت تونس"
ض ّد
شركة أورنج تونيزي "أورنج"
القطاع :االتصاالت.
موضوع القضيّة :خمالفة اقتصادية.

مآل القضيّة :رفض الدعوى أصال.

المصطلحات المفاتيح :خدمات االتصاالت القارة وخدمات األنرتنات على الشبكة

املتنقلة ،اإلشهار املقارن ،املشاركة يف املوارد األساسية

المبادئ:

 .1إ ّن اخلدمات ذات القيمة املضافة لالتّصاالت هي اخلدمات اليت تستعمل شبكات
متطورة خارجة عن هذه الشبكات بطريقة مت ّكن
االتّصاالت األساسيّة ومع ّدات وبرامج معلوماتية ّ
من تقدمي خدمات معينة ملعاجلة ونشر معلومات ذات طبيعة ومصدر معلومايت إىل املستعملني.
متنوعة ،من بينها
 .2تتميّز خدمات األنرتنات ّ
بالسوق باعتمادها تكنولوجيا ّ
املروجة حاليا ّ
خدمات األنرتنات اليت تعتمد تكنولوجيا اخلطوط الرقمية الالمتوازية ( (ADSLوخدمات األنرتنات
اليت تعتمد الشبكات املتن ّقلة من اجليل الثالث  3G+وأيضا النفاذ بواسطة املفتاح .clé 3 G
 .3إ ّن حصص سوق الناشطني بسوق النفاذ خلدمات األنرتنات متباينة ،وهو ما يعكس ح ّدة
املنافسة بني خمتلف املت ّدخلني.
األهم نتيجة أمهيّة عدد مشرتكيها
 .4بالرغم من أ ّن شركة أورنج تونس تتمتّع باحلصة السوقية ّ
األهم يف خدمات
يف خدمات األنرتنات املعتمدة على الشبكة املتنقلّة ّ
فإهنا ال متتلك عدد املشرتكني ّ
األنرتنات املعتمدة على شبكة اهلاتف القار الراجعة بالنظر إىل املشغل التارخيي شركة اتّصاالت
تونس .ووفقا ملا تق ّدم فإ ّن هذا العامل حيول دون إمكانية تأثريها بصفة مطلقة وجذرية يف هيكلة
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سوق خدمات النفاذ خلدمات األنرتنات إىل جانب عدم إمكانية فرض شروطها على املتعاملني فيها
والتحكم يف آلياهتا.
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131343

تاريخ القرار 24 :جويلية

2014

السفن
األطراف :الوكالة البحريّة سوسة خلدمات ّ

Sousse shipping

ض ّد
شركة وساطة وكالة حبريّة وإجيار STAMA

السفن مبيناء سوسة التّجاري.
القطاع :أمانة ّ

موضوع القضيّة :إحتكار قطعة أرض وحتويل وجهة حرفاء.
مآل القضيّة :رفض الدعوى أصال.

المصطلحات المفاتيح :املخالفات اإلقتصاديّة ،منافسة غري شريفة ،القضاء اإلداري.
المبادئ:

املقرر اإلداري القابل
 1طاملا أ ّن قرار إسناد رخصة اإلشغال الوقيت أو سحبه يكتسي صبغة ّ
بغض النّظر عن مدى
خيتص بالنّظر يف هذه املسألة وذلك ّ
السلطة فإ ّن اجمللس ال ّ
للطّعن بتجاوز ّ
شرعيّته.
 2املخالفات اإلقتصادية وحاالت املنافسة غري النّزيهة ميكن أن تش ّكل يف اآلن ذاته ممارسات
للسوق أو كان من شأهنا
خملّة باملنافسة بشرط أن تكون تلك األعمال قد أثّرت على التّوازن العام ّ
عرقلة آليّاته بكيفية تنال من حريّة املنافسة يف القطاع املعين باألمر.
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عدد القضيّة:

141349

تاريـخ القـرار 24 :جويلية

2014

األطراف :الغرفة النقابيّة اجلهويّة ألصحاب مدارس تعليم السياقة بنب عروس

ض ّد

مقره مبدرسة تعليم السياقة "طه"
طه بن تريعة يف شخص ممثّله القانوين الكائن ّ
مقره مبدرسة تعليم السياقة مبركب املروج فوق
وعصام ديدوين يف شخص ممثّله القانوين الكائن ّ
مونوبري املروج .3

القطاع :مدارس تعليم السياقة بوالية بن عروس.
موضوع القضيّة :تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض بالنسبة ألسعار تعليم السياقة يف والية بن
عروس هبدف إستقطاب أكرب عدد ممكن من احلرفاء.
مآل القضيّة :رفض الدعوى أصال.

المصطلحات المفاتيح :أسعار خدمات تعليم السياقة -سوق مدارس تعليم السياقة بوالية
بن عروس -كلفة ساعة السياقة-أسعار مفرطة اإلخنفاض-ملصقات إشهارية باحملالت
العمومية-صفة القيام.

المبادئ:

خيول هلا
 .1وفقا ألحكام الفصل  11من قانون املنافسة واألسعار فإنّه من بني األطراف اليت ّ
تقدمي عرائض لدى جملس املنافسة املنظمات املهنية والنقابية .وطاملا متّ تقدمي القضية من
طرف حمامي الغرفة النقابيّة اجلهويّة ألصحاب مدارس تعليم السياقة بنب عروس بصفة
قانونية ،فإ ّن صفة رفع الدعوى يف القضية الراهنة متوفّرة.
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حرة وال تندرج ضمن اخلدمات املستثناة من نظام حريّة
 .2أسعار خدمات تعليم السياقة ّ
األسعار.
احلقيقي الذي
السعر
 .3األسعار مفرطة اإلخنفاض هي تلك اليت ال تنعكس فيها ّ
مقومات ّ
ّ
الربح ،واليت من شأهنا أن تؤول
القارة والكلفة ّ
جيب أن يشتمل على الكلفة ّ
املتغرية وهامش ّ
السوق.
إىل إزاحة املنافسني وتعطيل قواعد املنافسة يف ّ
ظل عدم توفّر معطيات حول كلفة ساعة
 .4إثبات ممارسة األسعار مفرطة اإلخنفاض يف ّ
تعليم السياقة يرتكز على مدى ثبوت توفّر جمموعة من القرائن القوية واملتظافرة واليت تعتمد
مؤشرات تتمثّل أساسا يف القيام مبقاربة من داخل السوق املعنية كاإلعتماد على
على ع ّدة ّ
األسعار املتداولة يف السوق املعنيّة وحتديد أهم العناصر املك ّونة لكلفة ساعة تعليم السياقة.
املشرع بني منع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة
 .5العتبارها ممارسة خملّة باملنافسة ،ربط ّ
االخنفاض وضرورة وجود هتديد لتوازن قطاع أو نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة فيه.
 .6إ ّن هتديد العرض اإلشهاري لتوازن قطاع تعليم السياقة بوالية بن عروس غري ثابت نظرا
لقصر م ّدته وعدم تواصله يف الزمن بشكل يسمح باجلزم بوجود هتديد بتوازن القطاع كجلب
عدد هام من حرفاء املنافسني وتكبيدهم خسائر أو اإلضرار بعدد هام من احلرفاء.
 .7إقصاء املنافسني يقتضي منهجية حمكمة تعتمد يف مرحلة أوىل على عرض أو تطبيق
أسعار مفرطة اإلخنفاض بشكل يسمح بإقصاء عدد هام من املنافسني غري القادرين على
جماراة هذه األسعار ،ث يف مرحلة ثانية الرجوع إىل تطبيق أسعار مرتفعة هبدف تعويض
اخلسائر.
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المضمنة بالقرارات االستعجاليّة
الفقرة الثانية :المبادئ
ّ
القضيّة اإلستعجاليّة عدد:

تاريخ القرار 10 :جانفي

133026
2014

األطراف :شركة "كستم خ ا"

XATAM

ضد
غرفة التجارة والصناعة لتونس
القطاع :صفقة عمومية
موضوع القضية :طلب اإلذن استعجاليا بإيقاف تنفيذ قرار جلنة الصفقات بغرفة التجارة
والصناعة لتونس القاضي بإسناد الصفقة املتعلقة بتطوير وإجناز شبكة افرتاضية لألعمال.

مآل القضية :رفض املطلب لعدم االختصاص.

المبادئ:
 .1من املتّفق عليه فقها وقضاء أ ّن قرارات إسناد الصفقات العمومية هي قرارات
إداريّة منفصلة عن عقد الصفقة ،وهي بذلك خاضعة للنظام القانوين للقرارات اإلدارية مبا يف
ذلك إجراءات التنازع يف شرعيتها.
 .2النظر يف شرعيّة القرارات اإلداريّة اليت من ضمنها القرارات املنفصلة عن العقود
اإلدارية ،من اختصاص القاضي اإلداري عن طريق دعوى جتاوز السلطة.
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القضيّة اإلستعجاليّة عدد:
تاريخ القرار 19 :جوان

143027
2014

األطراف :منظّمة ال ّدفاع عن املستهلك
ضد

حق اجلامعة الوطنية للمواد الغذائية
احتاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يف ّ
وشركات مصانع وإنتاج معجون الطماطم املعلّبة.

القطاع :إنتاج معجون الطماطم املعلّبة.

موضوع القضيّة :اإلذن استعجاليا بإيقاف العمل بالزيادة األخرية يف أسعار معجون
الطماطم املعلّبة.
مآل القضيّة :رفض املطلب.
المصطلحات المفاتيح :وسائل حتفظيّة ،عرقلة حتديد األسعار ،أصل النزاع.
المبادئ:

 – 1طبقا ألحكام الفقرة السادسة من الفصل ( 11جديد) من القانون عدد  64لسنة
 1991املؤرخ يف  29جويلية  1991املتعلق باملنافسة واألسعار ،ويف صورة التأكد ،ميكن جمللس
املنافسة أن يأذن وبعد ّساع األطراف ومندوب احلكومة باختاذ الوسائل التحفظيّة الالزمة اليت
من شأهنا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميس باملصلحة االقتصادية العامة أو
البت يف
بالقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني ّ
أصل النزاع.
- 2إ ّن النّظر يف مدى شرعيّة القرار املعروض خيرج عن إختصاص جملس املنافسة وال جيوز له
تبعا لذلك اإلذن بإيقاف تنفيذه و ّاختاذ الوسائل التحفظيّة الالزمة طبق أحكام الفقرة األخرية
املؤرخ يف  29جويلية 1991
من الفصل ( 11جديد) من القانون عدد  64لسنة ّ 1991
املتعلّق باملنافسة واألسعار.
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القضيّة اإلستعجالية عدد:
تاريخ القرار 19 :جوان

األطراف :شركة

143028
2014

Alliance Pharma

ض ّد:

الصيدلية املركزية التونسية
القطاع :األدوية.
املضخمة واملع ّقمة ضمن طلب العروض الوطين
الضمادات
ّ
موضوع القضيّة :عدم إدراج ّ
لسنة .2015
مآل القضيّة :رفض املطلب اإلستعجايل.

المصطلحات المفاتيح :صفقة عمومية ،وضعية هيمنة اقتصادية.
المبدأ:

اليت تتّخذها ال ّذوات العموميّة
ال
صحة اإلجراءات ّ
خيتص جملس املنافسة بالنّظر يف ّ
ّ
الصنف من النّزاعات يندرج ضمن اختصاص
الصفقات العموميّة ضرورة أ ّن هذا ّ
إلسناد ّ

السلطة.
القاضي اإلداري يف ّ
مادة قضاء جتاوز ّ
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القضية االستعجالية عدد:
تاريخ القرار 16 :جوان

143029
2014

األطراف :شركة أنرتكوّسيتيك للتوزيع""ID
ض ّد:

شركة بروكتار وقامبال انرتناسيونال أوبرياينشز س.أ "Procter& Gamble
"International Operations SA

القطاع :سوق منتوجات العناية بالبشرة والبدن والشعر واحلالقة ومنتوجات التنظيف والعناية
باملنزل.

موضوع القضيّة :استغالل مفرط لوضعية تبعية اقتصادية ،قطع تعسفي لعالقة تعاقدية.
مآل القضيّة :قبول املطلب االستعجايل.

تعسفي لعالقة
المصطلحات المفاتيح :استغالل مفرط لوضعية تبعية اقتصادية ،قطع ّ
تعاقدية ،وثائق أولية جدية ،خطر حمدق.
المبدأ:

العمل بأحكام الفقرة األخرية من الفصل  11من قانون املنافسة واألسعار الختّاذ الوسائل
املس باملصلحة
التحفظية الالزمة يشرتط توفّر الضرر احملدق الذي ال ميكن تداركه ومن شأنه ّ
االقتصادية العامة أو بالقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف ومىت
مل تتوفّر الشروط املذكورة يكون املطلب مرفوضا.
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القضية االستعجالية عدد:

تاريخ القرار 24 :جويلية

143030
2014

األطراف 11 :مؤسسة تكرير الزيوت النباتية املدعمة
ض ّد:

الديوان الوطين للزيت

املدعم.
القطاع :صفقات عموميّة :قطاع تكرير الزيت النبايت ّ

موضوع القضيّة :إيقاف طلب العروض.

مآل القضيّة :رفض املطلب.

املدعم ،طلب عروض
المصطلحات المفاتيح :الديوان الوطين للزيت ،تكرير الزيت النبايت ّ
وطين ،نظام املناولة باحلصص ،نظام حتديد األسعار ،توزيع احلصص ،الوسائل التحفظيّة،
إيقاف تنفيذ ،أصل النزاع.
المبدأ:

يتعلّق موضوع النزاع بإجراءات صفقة عموميّة جرى فقه قضاء جملس املنافسة على استبعاد
النظر يف شرعيّة القرارات املتعلّقة هبا خلروجها عن واليته اليت ح ّددهتا أحكام الفصل  5من قانون
املنافسة واألسعار.
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القضية اإلستعجالية عدد:

تاريخ القرار17 :جويلية

143031
2014

األطراف :شركة أورنج تونس
ض ّد
شركة أوريدو
وشركة صوماتال "" SOMATEL
وشركة كاكتوس برود "" CACTUS PROD
اخلاصة " التونسيّة"
والقناة التلفزية ّ
القطاع :تنظيم األلعاب الرتوجيية عرب اإلرساليات القصرية.

موضوع القضيّة :اتفاق خمل باملنافسة.

مآل القضيّة :قبول املطلب واإلذن استعجاليا بإلزام مجيع املطلوبني بإيقاف العمل
باإلتفاقيات والعقود املربمة بينهم إىل حني البت يف أصل النزاع كوقف الربنامج التلفزي
اخلاصة "التونسيّة" والومضات اإلشهارية
"دليلك ملك" الذي يبث على القناة التلفزية
ّ
املتعلّقة به.
المصطلحات المفاتيح :خدمات اإلتصاالت بإعتماد املراسالت القصرية للهاتف الرقمي

اجلوال ،صانع احملتوى ،الربنامج التلفزي ،الرقم القصري.
المـبـادئ:
يتم توفريها للعموم أي
 .1خدمات االتّصاالت عرب اإلرساليات القصرية هي خدمات ّ
إىل خمتلف مشرتكي الشبكات العمومية لإلتّصاالت دون متييز ،فضال عن أ ّن
مشغّلي الشبكات العمومية لإلتّصاالت يسامهون تقنيا ،من خالل فتح شبكاهتم يف
بلورة وتوفري هذه اخلدمة ،وبالتايل فهم يعتربون من فئة مسدي هذه اخلدمات وليس
من طالبيها.
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يؤدي اإلذن هبا إىل املساس بأصل النزاع وأن
 .2يشرتط النظر يف الوسائل الوقتية أالّ ّ
للتغري سلبيّا ويف وقت وجيز
معرضة ّ
تكون جدية ومتأ ّكدة بشكل تكون معه احلالة ّ
أي عنصر آخر أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه
حبكم ّ
تدخل األشخاص أو بفعل ّ
حق حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من التّالشي.
يتم النّيل من ّ
بسرعة ّ
حىت ال ّ
 .3مفهوم اخلطر احملدق يف جمال املنافسة يتع ّدى املصلحة الذاتية مل ّدعي الضرر ليشمل
املصلحة االقتصادية لبقية املتداخلني الناشطني يف القطاع موضوع النزاع.
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القضيّة اإلستعجالية عدد:

تاريخ القرار 24 :جويلية

144001
2014

الصناعات التّقليديّة
األطراف :وزير التّجارة و ّ
ض ّد
شركة النّقل للسيّارات وشركة كارقرو
القطاع :توزيع السيّارات ووسائل النّقل اجلديدة وتسويق قطع غيار السيّارات وإسداء
خدمات ما بعد البيع.

الشركتني امل ّدعى عليهما بقرار استعجايل صادر عن جملس
موضوع القضيّة :عدم تقيّد ّ
املنافسة.

مآل القضيّة :رفض املطلب.

البت يف أصل النزاع ،إستئناف
المصطلحات المفاتيح :تنفيذ قرارات جملس املنافسةّ ،
األحكام اإلبتدائيّة ،جرب الضرر.
المبادئ:

.1
.2

يعود إىل مصاحل وزارة التّجارة تنفيذ قرارات جملس املنافسة.
ال هتدف أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل  34من قانون املنافسة واألسعار إىل جرب
املتضررة من عدم تنفيذ الوسائل التّح ّفظيّة املتّخذة
الضرر بالنّسبة إىل أحد األطراف
ّ
ّ
لفائدهتا من قبل جملس املنافسة بل إىل إلزام الطّرف املعين بتنفيذها وتطبيقها.
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القضيّة اإلستعجالية عدد:

تاريخ القرار 29 :ديسمرب

144002
2014

الصناعات التّقليديّة
األطراف :وزير التّجارة و ّ
ض ّد
الرافعة "سيكام"
الصناعيّة لتجهيز ّ
ّ
الشركة ّ
الشاحنات واألجهزة ّ
الرافعة.
القطاع :جتهيز ّ
الشاحنات واألجهزة ّ
الرافعة "سيكام"
الصناعيّة لتجهيز ّ
موضوع القضيّة :عدم امتثال ّ
الشركة ّ
الشاحنات واألجهزة ّ
الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  27جويلية .2012
للقرار االستعجايل عدد ّ 123007
مآل القضيّة :قبول مطلب التخلّي عن القضيّة.
الصراحة.
المصطلحات المفاتيح :مطلب ختلّي عن ال ّدعوى – الوضوح و ّ
المبادئ:
العامة لإلجراءات أن يتوفّر يف مطلب التخلّي عن ال ّدعوى عنصران
.1تقتضي املبادئ ّ
الصراحة بشكل ال ميكن استنتاجه.
أساسيّان ومها الوضوح و ّ
.2مطلب التخلّي عن ال ّدعوى ال يقيّد اجمللس الذي ميكنه مواصلة النّظر يف القضيّة مىت
توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّة باملنافسة.
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القسم الثاني

المضمنة بآراء المجلس
المبادئ
ّ
الرأي:
عدد ّ
الرأي 29 :جانفي 2014
تاريخ ّ
132459

املدعم.
القطاع :تكرير الزيت النبايت ّ

كراسات الشروط اإلدارية والفنّية لطلب العروض الوطين لتكرير الزيت
الموضوع :مشاريع ّ
املدعم.
النبايت ّ
المبدأ:
التضييق يف املنافسة يع ّد من اخليارات اليت تنشأ عنها عدة إخالالت منها أن يفضي
املكررين بالقسط األكرب من الصفقة على حساب
طلب العروض إىل استئثار عدد قليل من ّ
املكررين أو بروز بعض احملاوالت الرامية إىل تعطيل املنافسة ،كاللّجوء مثال إىل أشكال
باقي ّ
من التواطؤ املتعارف عليها يف مادة الصفقات العمومية مثل تنسيق العروض حول األسعار أو
تقاسم الصفقات جغرافيا أو زمنيّا أو فرض أسعار مشطّة على املشرتي العمومي لتحقيق ربح
احلرة.
غري مشروع يعسر تسجيله يف ظل املنافسة ّ
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عدد

الرأي132474:

تاريخ الرأي  13 :مارس

2014

القـطاع :اإلتّصاالت.

الموضوع :حول عقد أبرم بني شركة ديفونا تليكوم »  « Divona Telecomوبني شركة
أورونج براند سرفيس مليتاد

» .« Orange Brand services limited

المصطلحات المفاتيح :استغالل عالمة أجنبية ،نقل اخلربات املكتسبة واملهارات
الفنّية ،ترخيص من الوزير املكلّف بالتجارة.
المبادئ:
يعرف عقد االستغالل حتت التّسمية األصليّة املتعلّق بنقل
ّ .1
الشرط اجلوهري الذي ّ
اخلربات املكتسبة واملهارات الفنيّة غري موجود باعتباره ال يش ّكل واجبا موضوعا على
عاتق مالك العالمة.
 .2العقود اليت ال تندرج ضمن عقود االستغالل حتت التّسمية األصليّة ال تستوجب
ترخيصا من الوزير املكلّف بالتّجارة بعد استشارة جملس املنافسة عمال بأحكام
السادس من قانون املنافسة واألسعار.
الفصل ّ
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عدد الرأي:

132485

الرأي 29 :جانفي
تاريخ ّ

2014

القطاع :اخلدمات :جتارة توزيع األّسدة الكيميائية.
كراس
الموضوع :مشروع قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية يتعلّق باملصادقة على ّ
الشروط املتعلّق بتنظيم جتارة توزيع األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحي.
ّ

الشروط،
كراس ّ
المصطلحات المفاتيح :األّسدة الكيميائية املع ّدة لإلستعمال الفالحيّ ،
عرض مشروع قرار جديد ،نفس موضوع اإلستشارة.
المبدأ:

ال يرى اجمللس فائدة يف إبداء الرأي يف مشروع القرار موضوع اإلستشارة الراهنة باعتبار
وعوضه يف مجيع فصوله.
أ ّن مشروع القرار املتعلّق هبا قد ألغى مشروع القرار سابق الذكر ّ

180

الكتاب األول 2014

مجلس
المنافسة

عدد الرأي:

132488

تاريخ الرأي 13 :مارس

2014

احملولة.
القـطاع :املواد الغذائيّة ّ

مصرب
كراس شروط إنتاج ّ
الموضوع :مشروع قرار من وزير الصناعة يتعلّق باملصادقة على ّ
اهلريسة ذو جودة عالية.

مصرب هريسة ذو جودة عالية ،العالمة التونسيّة
المصطلحات المفاتيح :كراس شروط ،إنتاج ّ
املميّزة للجودة ،عقود إنتاج.
المبدأ:

مصرب اهلريسة ذو جودة
املؤسسات
املتحصلة على العالمة املميّزة للجودة إلنتاج ّ
ّ
إلزام ّ
عالية بالتعامل بعقود إنتاج مع الفالّحني وذلك انطالقا من السنة الرابعة كأقصى تقدير من
تاريخ حصوهلا على العالمة ،يتناىف مع فلسفة العقد املرتكزة باألساس على مبدإ سلطان
نص تشريعي.
بأي حال من األحوال تقييد هذا املبدإ إالّ مبقتضى ّ
اإلرادة وال ميكن ّ
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عدد الرأي132489 :
تاريخ الرأي 11 :سبتمبر

2014

الموضوع :استغالل عالمة جتاريّة ضمن عقود االستغالل حتت التّسمية األصليّة.
القطاع :خدمات التّأطري يف ميدان التّكوين والتّعليم (.)tutorat éducatif
المصطلحات المفاتيح :عالمة أجنبيّة – عقود االستغالل حتت التّسمية األصليّة –

خدمات التّأطري يف ميدان التّكوين والتّعليم – – Education Doctor
الصناعة والتّجارة – اتّفاق عمودي – االستغالل
حرية ّ
– م ّدة العقد – اجملال اجلغرايف – ّ
التزود احلصري – عدم املنافسة.
ّ
الرتايب احلصري – ّ
tutorat éducatif

المبادئ:
الرتخيص يف استغالل عالمة أجنبيّة ضمن عقود
.1يستوجب أن يكون طلب احلصول على ّ
املستغل التّونسي.
االستغالل حتت التّسمية األصليّة صادرا عن
ّ
املستغل طبقا ألحكام
.2عقد االستغالل جيب أن يكون ممضى من صاحب التّسمية و
ّ
املؤرخ يف  12أوت  2009املتعلّق بتجارة
الفصل  15من القانون عدد  69لسنة ّ 2009
التّوزيع.
العامة
السلطة ّ
حرية ّ
الرتتيبيّة ّ
.3مبدأ ّ
الصناعة والتّجارة يرقى إىل منزلة ال ميكن أن تنال منها ّ
احلرية وحدود تنظيمها أو منعها.
إالّ بناءا على ّ
نص تشريعي سابق يضبط أوجه مباشرة تلك ّ

 .4غياب اإلطار القانوين املنظّم لنشاط التّأطري يف ميدان التّكوين والتّعليم ال حيول دون
النّظر يف إمكانيّة منح إعفاء لعقد االستغالل حتت التّسمية األصليّة على معىن الفصل  6من
قانون املنافسة واألسعار.
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عدد الرأي:

132493

تاريخ الرأي 29 :جانفي

2014

القـطاع :املخابز احلاملة لعالمة أجنبية.
الموضوع :طلب رأي جملس املنافسة حول استغالل عالمة أجنبيّة (أمريكيّة) حتت التسمية
التجارية "سينابون" يف إطار عقد اإلستغالل حتت التسمية األصليّة.
المصطلحات المفاتيح :عقد استغالل حتت العالمة األصليّة ،سوق املخابز احلاملة لعالمة

أجنبية ،اإلعفاء ،تثمني املنتوجات احملليّة ،شرط عدم املنافسة ،إتّفاق عمودي ،شركات غري
مؤسسات أخرى إىل السوق.
متنافسة ،احل ّد من دخول ّ
المبادئ:
تطور نشاط
.1تع ّد العالمة التجاريّة حجر الزواية يف عقود التسمية األصليّة ،وبالتايل فإ ّن ّ
كل األضرار اليت قد يلحقها
صاحب التسمية األصليّة مرتبط باألساس حبماية عالمته من ّ
يربر إلزام املستغل بعدم ممارسة أي نشاط مماثل لنشاط صاحب
هبا ّ
املرخص له ،وهو ما ّ
العالمة موضوع العقد عند إنتهاء م ّدته أو فسخه.
 .2شرط عدم املنافسة يعترب جائزا طاملا أ ّن هدفه يرمي إىل محاية العالمة التجارية ،إال أنّه
جيب أال يتجاوز سنة واحدة ( 12شهرا) وهي م ّدة معقولة مت ّكن من دخول ناشطني جدد
إىل السوق املعنيّة بالنشاط.
التزود احلصري مي ّكن من جهة من احلفاظ على متيّز وجودة املنتوجات اليت يق ّدمها
 .3شرط ّ

امل ّزود واملتعلّقة باملواد األوليّة وهو ما يضمن للمستهلك من جهة أخرى فرص أكرب لإلختيار
خبدمات راقية توفّرها عالمة أجنبيّة تضاف لنسيج املخابز املنافسة بالسوق التونسيّة .كما أ ّن
صاحب العالمة يسعى للحفاظ على ّسعة عالمته التجاريّة وإشعاعها من خالل توفري
يربر شرط
منتوجات ذات جودة عالية لضمان احملافظة على صورة ّ
موحدة لعالمته وهو ما ّ
بالتزود حصريّا من صاحب العالمة باملنتوجات السريّة.
اإللتزام ّ
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املكونات واملنتجات واملواد واللوازم والسلع
 .4اإلمكانية املتاحة للمستغل ّ
بالتزود دجميع ّ
املوردين الذين يثبتون القدرة على تلبية معايريها
الورقية بإستثناء املنتوجات السريّة فقط من ّ
التزود ببعض املنتوجات احملليّة شريطة
ومواصفاهتا هلذه املواد يسمح هبامش من احلريّة يف جمال ّ
اإللتزام مبقتضيات اجلودة والسالمة ،وبعد احلصول على املوافقة الكتابيّة من صاحب العالمة
التزود احلصري فيما يتعلّق باملنتوجات غري املنافسة
وهو يتماشى مع مبدإ احل ّد من شرط ّ
السوق احملليّة.
للعالمة ،ومن شأنه التّشجيع على تنمية بعض القطاعات األخرى يف ّ
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عدد الرأي:

132497

تاريخ الرأي 13 :مارس

2014

القـطاع :االنرتنات.
اخلاص باجملال " "Tnملختلف املالحظات
الموضوع :التثبت من مدى تضمن ميثاق العنونة
ّ

اليت سبق جمللس املنافسة إبدائها يف الرأي عدد  102321الصادر بتاريخ  16سبتمرب .2010

المصطلحات المفاتيح :جمال عنونة أّساء جماالت األنرتنات ،نظام العنونة الرقميّة ،املعرف
اإلّسي ،ميثاق العنونة.
المبادئ:

.1إعتبارا وأ ّن اإلنرتنات بدأت يف الواليات املتحدة األمريكية قبل أن تنتشر يف العامل ،فإنّه
مل يكن هناك حاجة إىل وضع رمز البلد يف هناية إسم اجملال واقتصر اإلسم بالتايل على
املؤسسة أو املنظّمة صاحبة العنوان وذلك باستخدام األحرف الثالثة األخرية لتدل
نشاط ّ
على ذلك ،مثل ( .)com, net, gov, org, edu,وعندما انتشرت اإلنرتنات يف مجيع أحناء
العامل كان من الضروري إضافة نطاق علوي يرمز للدولة اليت ينتمي هلا إسم اجملال ،حيث
استخدمت املواصفات القياسية الدولية لرموز أّساء البلدان ( )ISO 3166الصادرة من
املكونة من حرفني لكل دولة.
منظّمة املقاييس الدولية و ّ
هتم إسم اجملال الذي أصبح له نفس اإلشعاع التجاري
 .2تزايد عدد وأمهيّة النزاعات اليت ّ
اهلام الذي تشهده حاليا التجارة اإللكرتونيّة.
يربره التطور ّ
الذي ميتلكه االسم التجاري ّ
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عدد الرأي:

132498

تاريخ الرأي 13 :مارس

2014

الصفقات العموميّة.
القطاعّ :

الصفقات العموميّة.
الموضوع :مشروع أمر يتعلّق بتنظيم ّ
المصطلحات المفاتيح :الصفقات العموميّة ،املخطّط التقديري ،تقرير التقييم ،الكلفة املالية

اإلضافيّة.

المبادئ:

املنجرة عن عدم احرتام املشرتي العمومي ملا جاء باملخطّطات التّقديريّة
 .1غياب النّتائج ّ
يتعني إدراج مقتضيات تتعلّق
يفتح اجملال على عدم التّقيّد الكلّي هبذه املخطّطات ،لذا ّ
باإلجراءات املتعلّقة بعدم اإللتزام باملخطّطات التّقديريّة.
لكل تأويل يتّجه حتديد وتوضيح مصطلح الوضعيّة التّنافسيّة
لكل إلتباس وتفاديا ّ
.2رفعا ّ
املوضوعيّة للقطاع.
الصبغة
املعمق لألسعار مع بيان ّ
سيتم اعتمادها للتّحليل ّ
.3يستحسن توضيح الطّريقة اليت ّ
سيتم اللّجوء إىل خمتلف املشاركني قصد
اليت تكون على أساسها مقبولة كتحديد ما إذا ّ
طلب إيضاحات حول هيكلة األسعار.
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عدد الرأي:

132499

تاريخ الرأي 15 :ماي

2014

القطاع :املشاريع الكربى.
الموضوع :مشروع إحداث منظومة اسرتسال املنتوجات الصناعية (.)traçabilité
المصطلحات المفاتيح :منظومة اسرتسال املنتوجات الصناعيّة ،آليات الرقابة ،املشاريع
الكربى.
المبادئ:

.1بالنظر لتعلّق منظومة اسرتسال املنتوجات الصناعية برتقيم املواد باستعمال تقنية
االسرتسال املعلوماتية فهي تعترب من آليات الرقابة ،وعلى هذا األساس فإ ّن األمر ال يتطلب
البحث بالنسبة للمشروع اخلاص بإجنازها يف مدى قابليته للتصنيف ضمن صنف املشاريع
الكربى املنصوص عليها باألمر عدد  561لسنة  2013املؤرخ يف  21جانفي  2013املتعلّق
باملشاريع الكربى بل معرفة مدى توفّر املعايري املطلوبة بالنسبة آلليات الرقابة اجلبائية.
التمشي املعتمد إلبرام الصفقة يف ظاهره مستجيبا ألهداف السياسة
.2لئن يبدو
ّ
االقتصادية العامة إالّ أنه يتعارض مع نظام إبرام الصفقات العمومية الذي يفرض على
املشرتي العمومي التقيّد دجملة من الشروط والضوابط.
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عدد الرأي:

132501

تاريخ الرأي 13 :مارس

2014

اخلاص بإحداث مركز ثقايف
كراس الشروط
ّ
الموضوع :مشروع قرار يتعلّق باملصادقة على ّ
خاص.
ّ
القطاع :اخلدمات الثقافية.

املؤسسات العمومية للعمل
المصطلحات المفاتيح :مركز ثقايف
خاص ،خدمات ثقافيةّ ،
ّ
الثقايف.
المبادئ:
معني من األعوان كشرط ملمارسة النّشاط من
كل شخص معنوي بتوفري عدد ّ
.1يعترب إلزام ّ
السوق.
قبيل التضييقات اليت ميكن أن حت ّد من ال ّدخول إىل ّ
تتضمن أحكاما انتقاليّة وجب إدراجها ضمن مشروع القرار وليس
كل الفصول اليت ّ
ّ .2
بكراس الشروط.
ّ
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عدد الرأي:

132502

تاريخ الرأي 13 :مارس

2014

القطاع :االتّصاالت.
الموضوع :مشروع قرار يتعلق باملصادقة على كراس الشروط املتعلق بتنظيم
نشاط جتارة توزيع الشرائح اهلاتفية وبطاقات الشحن والشحن األلكرتوين للهاتف
القار واجلوال
المصطلحات المفاتيح :كراس شروط – توزيع الشرائح اهلاتفية.
المبادئ:
.1يع ّد شرط املستوى التعليمي شرطا إقصائيا من شأنه أن حي ّد من الدخول إىل السوق
يتعني
خاصة وأ ّن مقتضيات النشاط ال تتطلب مؤهالت علمية أو فنية معيّنة ،وعليه فإنّه ّ
حذف هذا الشرط لعدم فائدته بالنظر إىل كيفية القيام بعملية الشحن عمليا أو بيع الشرحية
اهلاتفية اليت ال تتطلّب مثل هذا املستوى التعليمي.
.2تع ّد شروط السالمة واجلودة التزاما حمموال على املنتج للشرائح أو لبطاقات الشحن طبقا
ألحكام القانون عدد  117لسنة  1992املؤرخ يف  7ديسمرب  1992املتعلق حبماية
املستهلك.
كراس الشروط لدى اإلدارة اجلهوية للتجارة يع ّد كافيا ملمارسة النشاط ومي ّكن
 .3إيداع ّ
اإلدارة من إجراء رقابة الحقة ويعفي بالتايل من التصريح بالنشاط.
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 13 :مارس 2014
تاريخ ّ
132503

القطاع :احملاماة.
الموضوع :مشروع األمر املتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بإنابة اهلياكل
العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والتأديبية والتعديلية والتحكيمية.
المصطلحات المفاتيح :تكليف احملامني ،اهلياكل العموميّة ،احملاكم واهليئات القضائية
واإلدارية والتأديبية والتعديلية والتحكيمية.
المبدأ:

من املتّفق عليه فقها وقضاء أ ّن اخلدمات اليت يتك ّفل احملامي بإسدائها حلساب
اهلياكل العمومية ،سواء تعلّقت بتمثيل املتقاضني أمام القضاء أو اندرجت ضمن جمال
االستشارة القانونية ،تش ّكل سوقا مستقلة بذاهتا تشمل سوق اخلدمات القانونية.
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 15 :ماي 2014
تاريخ ّ
132506

القطاع :التصرف يف اإلطارات املطاطية املستعملة.
الموضوع :مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط وطرق التصرف يف اإلطارات املطاطية املستعملة.

المصطلحات المفاتيح :اإلطارات املطاطية املستعملة ،منظومة التصرف يف اإلطارات

املطاطية املستعملة،
المبادئ
 .1يتّجه اإلفصاح عن النصوص القانونية والرتتيبية أو ذكر ما ورد هبا من أحكام بصفة
متكن املتعامل مع اإلدارة من معرفة إلتزاماته وحقوقه ،ذلك أ ّن حجب اإلطار
ّ
يؤدي إىل عدم تفعيل املنافسة
التشريعي والرتتييب عن املتعاملني مع اإلدارة قد ّ
كل من ال تتوفّر له الدراية الكافية بالنصوص التشريعية والرتتيبية النافذة.
باستبعاد ّ
 .2يتّجه العمل على أن تضمن النصوص الرتتيبية مبدأ شفافيّة املعامالت اإلداريّة
النصوص ،من ذلك وجوب التنصيص على ذكر اجلهة املؤهلة قانونا بإجراء
ومشولية ّ
املعاينات وحترير احملاضر اليت تتّخذ على أساسها العقوبات.
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 15 :ماي 2014
تاريخ ّ
132507

القطاع :االّسنت.
الموضوع :طلب رأي جملس املنافسة حول حترير قطاع االّسنت
المصطلحات المفاتيح :حترير ،االّسنت ،األسعار ،حترير االستثمار ،حترير
التصدير.

المبادئ:

.1إ ّن حترير أسعار بيع ماديت اإلّسنت الرمادي واجلري الصناعي ترتكز باألساس على
زوال أسباب إخضاع أسعارها لنظام املصادقة اإلداريّة واملتمثلة باألساس يف توفّر اإلنتاج
بالسوق وعدم وجود حالة
بالقدر الكايف لتغطية حاجيات السوق احملليّة ،وتوفر املنافسة ّ
السوق وحتديد األسعار بصفة طبيعيّة ،وعدم متتّعها بدعم
إحتكار حت ّد من تفعيل آليّات ّ
ال ّدولة املباشر أو غري املباشر.
الرتفيع يف إنتاجهم يف
.2ميثّل حترير األسعار على مستوى اإلنتاج حتفيزا للمصنّعني على ّ
للضغط على التّكاليف القارة لإلنتاج وتقدمي أسعار
حدود طاقة إنتاجهم القصوى ّ
تنافسيّة مبناطق إنتاجهم واملناطق اجملاورة.
.3إ ّن من شأن حترير األسعار على مستوى التّوزيع أن حي ّفز نظريّا جتّار اجلملة وجتّار
الربح وتنمية مبيعاهتم بإعتبار أن مادة اإلّسنت تعترب
التّفصيل على ّ
الضغط على هوامش ّ
بضاعة جذب  Produit d’appelيف جتارة مواد البناء.
يتم مبراقبة التّصدير أو حتديد لنسبة قصوى
 .4إعطاء األولويّة للسوق احملليّة يف التّزويدّ ،
من اإلنتاج املسموح بتصديرها وهو ما يتعارض مع مبدأين أساسيني مها حرية التصدير
والتوريد ومبدأ حرية املنافسة.
.5إ حريّة التّصدير من حريّة النّفاذ إىل األسواق اخلارجيّة كما هو الشأن حلريّة النّفاذ إىل
ميس من حريّة حتديد
كل ّ
األسواق الداخليّة ،و ّ
تدخل لإلدارة للح ّد منه من شأنه أن ّ
احلرة.
األسعار بإعتماد املنافسة ّ
.6إ ّن حريّة اإلستثمار يف األنشطة هي نتيجة طبيعيّة ملبدإ حريّة الصناعة والتجارة.
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حق املستهلك يف توفّر املنتوج بأسعار تنافسيّة
 .7حريّة اإلستثمار من شأهنا أن تكفـل ّ
ال ميكن توفّرها إالّ من خالل قرب مواقع اإلنتاج من مراكز اإلستهالك.
.8تعترب صناعة اإلّسنت صناعة جوار تكون األسعار فيها أكثر تنافسا كلّما إقتـرب
الضغط على كلفة نقل املنتوج
موقـع اإلنتاج من مراكز اإلستهالك وذلك من خالل ّ
وحترير اإلستثمار يف هذه املناطق من شأنه أ ّن يع ّـزز التنافس يف القطاع ويفرز أسعارا
شىت أحناء البالد.
متقاربة يف ّ
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 15 :ماي 2014
تاريخ ّ
132508

الموضوع :مشروع أمر.
حرية األسعار.
القطاع :املو ّاد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام ّ

حرية األسعار ،تأطري،
المصطلحات المفاتيح :املنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام ّ
تغريها ،حترير أسعارن التّحرير التّدرجيي ،أسعار مؤطّرة
التّحديد املسبق ملستوى األسعار أو ّ
على مستوى اإلنتاج والتّوزيع.
المبادئ:
عما
 .1حترير األسعار على مستوى اإلنتاج ال يضمن حتما تفعيل قواعد املنافسة ،فضال ّ
املختصة كلّما
وتدخل اهليئات
تتطلّبه العمليّة من متابعة
السوق ّ
ّ
ّ
مستمرة لوضع املنافسة يف ّ
تبني خلل يف مستوى تفعيل املنافسة مع تكثيف املراقبة االقتصاديّة على مستوى مسالك
ّ
خاصة يف فرتات ذروة االستهالك.
التّوزيع ّ
يتعني اإلبقاء على األسعار مؤطّرة على مستوى اإلنتاج والتّوزيع إىل حني حتديد حقيقة
ّ .2
األسعار.
السوق
كل مصنّع مبا لديه من نسبة يف ّ
 .3صناعة اإلّسنت هي صناعة جوار حبيث يكتفي ّ
السوق واكتساح أسواق
السعي لتنمية نصيبه من ّ
تتوافق مع الطّلب يف منطقة إنتاجه دون ّ
بالتصرف العقالين للمنتجني.
منافسيه وهو ما يعرف
ّ
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 15 :ماي 2014
تاريخ ّ
142512

القطاع :التّجهيز :الطّرقات السيّارة.

الموضوع :مشروع يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد
2009

قيمته.

383

لسنة

2009

املؤرخ يف

9

فيفري

املتعلق مبعلوم املرور بالطّريق السيّارة "أ "3تونس/جماز الباب – وادي الزرقاء وبضبط

اخلاصة
المصطلحات المفاتيح :الطّريق السيّارة ،معلوم املرور بالطّريق السيّارة ،اللزمة
ّ
باستغالل الطّرقات السيّارة ،املرفق العمومي ،شركة "تونس للطّرقات السيّارة" ،استغالل
السيارة،
وصيانة الطّرقات السيّارة ،صالحيّات التّ ّ
صرف يف الطّرقات السيّارة ،شبكة الطّرقات ّ

الرتفيع يف
اخلصائص الفنية للطّريق السيّارة ،جوالن العربات ،حتديد معلوم املرور ،استخالصّ ،
معلوم املرور ،تطبيق األحكام القانونيّة.
المبدأ:

يتنزل يف إطار تطبيق األحكام القانونيّة وهو
بالزيادة يف هذه املعاليم ّ
اإلجراء املتعلّق ّ
إجراء شامل وسيطبّق على مجيع مستعملي هذه الطّريق على قدم املساواة.
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 3 :مارس 2014
تاريخ ّ
142513

الصفقات العموميّة.
القطاعّ :

بالصفقات العموميّة للهيئة العليا
الموضوع :مشروع أمر يتعلّق بضبط األحكام
اخلاصة ّ
ّ
املستقلّة لالنتخابات.
الصفقات
الصفقات العموميّة ،اهليئة العليا املستقلّة لالنتخاباتّ ،
المصطلحات المفاتيحّ :
العموميّة للمنشآت العموميّة.
المبدأ:

املؤرخ يف
إ ّن صياغة الفصل  28من القانون األساسي عدد  23لسنة ّ 2012
ديسمرب  2012املتعلّق باهليئة العليا املستقلّة لإلنتخابات ال مت ّكن من استنتاج ضرورة إصدار
خاص بصفقات اهليئة العليا املستقلّة لإلنتخابات إالّ فيما يتعارض مع أحكام هذا
أمر
ّ
القانون األساسي.
20
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 15 :ماي 2014
تاريخ ّ
142514

السجائر اإللكرتونيّة.
القطاع :توريد وتوزيع ّ

السجائر اإللكرتونيّة.
الموضوع :حول إقرار احتكار وكالة التّبغ والوقيد لتوريد وتوزيع ّ
صحة
السليب على ّ
السجائر اإللكرتونيّة ،احتكار ،التّأثري ّ
المصطلحات المفاتيحّ :
املستهلك.

المبدأ:
يربر إقرار
السليب على ّ
صحة املستهلكّ ،
إ ّن وجود احتمال وفرضيّة التّأثري ّ
السجائر
احتكار ال ّدولة ممثّلة يف الوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد لعمليّات توريد وتوزيع ّ
اإللكرتونيّة.
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 11 :سبتمبر 2014
تاريخ ّ
142515

القطاع :املطاعم واألكالت السريعة.
الموضوع :مطلب الرتخيص الستغالل عالمة أجنبية يف إطار عقد استغالل
حتت التسمية األصلية

المصطلحات المفاتيح :عقد استغالل حتت التسمية األصلية – األكالت

السريعة ذات الطابع العصري

المبادئ:

.1يبدي اجمللس رأيه باالستناد إىل الوثائق املق ّدمة وج ّديتها امللف طبقا ألحكام
الفصلني  2و 3من األمر عدد  1501لسنة  2010املتعلق بضبط الشروط الدنيا
املضمنة
الواجب توفّرها يف عقد االستغالل حتت التسمية األصلية واملعطيات الدنيا ّ
بالوثيقة املصاحبة للعقد.
.2طاملا مل يثبت من الوثائق املق ّدمة ج ّدية املطلب وجدية الوثائق املق ّدمة ّمما ال
يسمح بالوقوف على مدى توفّر الفائدة االقتصادية املرجوة من املشروع اليت تع ّد
حجر الزاوية لتطبيق أحكام الفصل  6من قانون املنافسة واألسعار ،فإ ّن ذلك يعترب
من قبيل اإلخالالت اجلوهرية اليت حتول دون إمكانية منح الرتخيص.
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 11 :سبتمبر 2014
تاريخ ّ
142516

القطاع :اخلدمات العقارية.
الموضوع :إبداء الرأي حول طلب الرتخيص إلستغالل عالمة أجنبيّة حتت التسمية التجارية

"تكنوكاز" يف إطار عقد اإلستغالل حتت التسمية األصليّة وفق آلية املستغل الرئيسي "
 "Master Franchiseيف جمال اخلدمات العقارية.

المصطلحات المفاتيح :املنتفع باالمتياز

الرئيسي"Master Franchisé

le

 ،leصاحب

االمتياز الرئيسي " ،"le master franchiseurالوكيل العقاري ،الشركات العقارية
المبادئ:
اخلاصة بقطاع اخلدمات العقارية ال ختضع إىل
 .1عقود االستغالل احلاملة لعالمات أجنبية و ّ
مبدإ الرتخيص اآليل من املنع العام لالتّفاقات أو املمارسات املنصـوص عليهـا بالفصـل  5مـن
نف ــس الق ــانون ،ويتأك ــد ذل ــك م ــن خ ــالل م ــا ج ــاء بأحك ــام ق ـرار وزي ــر التج ــارة والص ــناعات
ـؤرخ يف  28جويليــة  2010واملتعلّــق مبــنح بعــض عقــود االســتغالل حتــت التســمية
التقليديــة املـ ّ
األصــلية ترخيصــا آليــا علــى معــىن الفصــل  6مــن القــانون عــدد  64لســنة  1991املــؤرخ يف 29
جويلية  1991املتعلق باملنافسة واألسعار.
استقر جملس املنافسة على اعتبار أ ّن عقد االستغالل حتت التسمية األصلية ال يعدو أن
ّ .2
يكون اتّفاقا عموديا لشراء أو بيع منتوجات أو إسداء خدمات يربم بني شركات غري
متنافسة ،غري أ ّن هذا االتّفاق ميكن أن يكون موضوعه أو أثره خمالّ باملنافسة مىت احتوى
التزود احلصري من صاحب العالمة أو بتحديد سعر البيع أو
على بنود تتعلّق مثال بواجب ّ
حبق االستغالل الرتايب احلصري.
ّ
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 11 :سبتمبر 2014
تاريخ ّ
142517

القطاع :املطاعم واألكلة السريعة.
الموضوع :إبداء الرأي حول طلب شركة " "G.E.H.L.O.Cالرتخيص إلستغالل عالمة
أجنبيّة (فرنسية) حتت التسمية التجارية" :فالنش" " "FLUNCHيف إطار عقد اإلستغالل
املؤرخ يف
حتت التسمية األصليّة طبقا ألحكام الفصل  6من القانون عدد  64لسنة ّ 1991
 29جويلية  1991واملتعلّق باملنافسة واألسعار.
المصطلحات المفاتيح :عقد اإلستغالل حتت التسمية األصليّة ،شرط عدم املنافسة،
اإلستغالل احلصري للعالمة التجارية.
المبادئ:

 .1التنصيص على شرط عدم املنافسة خالل م ّدة العقد والذي من شأنه احل ّد من دخول
احلرة فيها.
ّ
ميس مببدإ املنافسة ّ
مؤسسات أخرى إىل ّ
السوق ّ
 .2تنصيص العقد على منح الشركة اإلستغالل احلصري للعالمة التجارية يف كامل تراب
السوق ،وهو ما يتعارض مع ما ورد بالفقرة الرابعة من الفصل
اجلمهورية يفضي إىل تقاسم ّ
اخلامس من قانون املنافسة واألسعار.
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 28 :نوفمبر 2014
تاريخ ّ
142520

القطاع :االتّصاالت.

الموضوع :مطلب ترخيص الستغالل عالمة أجنبية يف إطار عقود االستغالل حتت
التسمية األصلية.

المصطلحات المفاتيح :عقد استغالل حتت التسمية األصلية.
المبادئ:
.1إ ّن عقود االستغالل حتت التسمية األصلية تقوم على أساس االستقالليّة القانونية لطريف
مستغل
العقد ،فهي تع ّد من صنف العقود القائمة على االعتبار الشخصي ،حيث يكون
ّ
العالمة شخصا طبيعيا أو معنويا مستقالّ عن صاحب العالمة الذي يبحث عن استثمار
أمواله حتت مسؤوليته الشخصية يف عالمات مشهورة لالستفادة من خربة ومعارف
التوسع واالنتشار واخرتاق األسواق دون
وجناحات صاحب العالمة والذي بدوره يبحث عن ّ

التعرض ملخاطر الدخول يف أسواق أخرى.
حاجة إىل صرف رأس مال أو ّ
استقر الفقه والقضاء على متييز عقود االستغالل حتت التسمية األصلية عن بقية العقود
ّ .2
املشاهبة بضرورة احتوائه ،إىل جانب الرتخيص الستغالل العالمة ،التزام صاحب العالمة بنقل
ملستغل العالمة مقابل املبالغ املالية اليت
اخلربات املكتسبة واملهارات الفنّية واملساندة الفنّية
ّ
يتل ّقاها من مستغل العالمة.
املضمنة بالعقد
.3إ ّن العالقة القانونية القائمة بني طريف العقد ،وعدم استجابة االلتزامات ّ
ملقتضيات عقود االستغالل حتت التسمية األصلية ،حتول دون تصنيف العقد ضمن عقود
االستغالل حتت التسمية األصلية املستوجبة لرتخيص الوزير املكلف بالتجارة طبقا ألحكام
الفصل  6من قانون املنافسة واألسعار والفصل اخلامس من األمر عدد  1501لسنة 2010
املؤرخ يف  21جوان  2010واملتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفّرها يف عقد االستغالل
املضمنة بالوثيقة املصاحبة للعقد
حتت التسمية األصلية واملعطيات الدنيا ّ
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 28 :نوفمبر 2014
تاريخ ّ
142521

القطاع :التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات
وسياقة العربات.

الموضوع :مشروع تنقيح قرار وزير النقل املتعلّق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم
والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدريب
املؤرخ يف 29
تعليم سياقة العربات طبقا ألحكام الفصل  9من القانون عدد  64لسنة ّ 1991
جويلية  1991واملتعلّق باملنافسة واألسعار.

المصطلحات المفاتيح :شروط تعاطي مهنة ،تنظيم القطاع ،إسناد املعادلة.
المبادئ:

.1إ ّن حتديد م ّدة زمنية دنيا (سنة) لإلقامة بالبلد املسلّم للشهادة كشرط أساسي إلسناد
املعادلة يش ّكل مبدئيا من زاوية املنافسة حاجزا ترتيبيا للدخول إىل السوق التونسية لتعليم
سياقة العربات.

 .2الرغبة يف تنظيم القطاع بالتصدي للعدد املتنامي للشهادات األجنبية من بعض
الدول العربية اليت مت ّكن املعين باألمر من تكوين متواضع يف فرتة وجيزة واحل ّد من
إستنزاف العملة الصعبة يربّر إدخال مثل هذه احلواجز لضمان تنظيم السوق احمللية
املضمنة بدراسة السوق.
ّ
خاصة على ضوء املعطيات ّ

املتدخلة
 .3قواعد املنافسة تقوم على شرط أساسي وهو عدم التمييز بني األطراف
ّ

مربر.
يف القطاع بشكل غري ّ
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الرأي:
عدد ّ
الرأي 28 :نوفمبر 2014
تاريخ ّ
142523

احلرة :اهلندسة املعماريّة.
القطاع :املهن ّ

متسك جملس هيئة
الموضوع :إبداء الرأي بطلب من عمادة املهندسني يف شأن مدى شرعيّة ّ
املرتشح ملناظرة وطنيّة لرتخيص صادر عنها
املهندسني املعماريني بإلزاميّة تقدمي املهندس املعماري ّ
مبقابل مايل ومدى مالءمتها لقواعد املنافسة.

احلرة ،جمامع معماريّة ،هيئة املهندسني املعماريني
المصطلحات المفاتيح :اهلندسة املعماريّة ،املهنة ّ
جملس التأديب ،دائرة التأديب ،نظام األسعار املرجعيّة ،املناظرة املعماريّة ،حريّة املشاركة ،شرط
جمحف.
المبادئ:

 .1النظر يف مدى مشروعيّة القرارات اإلدارية خيرج بطبيعته عن اختصاص جملس املنافسة ،غري أنّه
إذا ما تعلّق األمر بتنظيم قطاع اقتصادي خاضع ملبدإ حرية املنافسة واألسعار ،فإ ّن جملس املنافسة
خول له من صالحيات ضمن قانون املنافسة واألسعار.
يبدي رأيه مبا ّ
بالرتخيص يف
 .2كل معلوم الب ّد أن يكون له مقابل يتمثّل يف خدمة مسداة ،غري أ ّن ربط املعلوم ّ
الرتشح ملن تتوفّر لديه املؤهالت العلميّة والتقنيّة الالّزمة للمشاركة.
اجتياز مناظرة يع ّد ح ّدا من حريّة ّ
 .3إلزام املهندسني املعماريني بدفع معلوم للعمادة كشرط للرتخيص يف املشاركة يف مناظرة وطنية
يعترب شرطا جمحفا من شأنه احل ّد من حرية املنافسة.
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الجزء الخامس

األنشطة المختلفة
كان جمللس املنافسة خالل سنة  2014ع ّدة أنشطة أخرى هتدف إىل دعم وظيفته
القضائية واإلستشارية متثّلت أساسا يف العمل على اإلستغالل األمثل للموارد البشرية واملادية
للفصل يف املل ّفات املعروضة عليه يف أفضل الظروف ،كما عمل اجمللس على مزيد دعم
إشعاعه يف حميطه اإلقليمي والدويل وذلك من خالل تعزيز التعاون مع املنظّمات واهليئات
لصلة باختصاصه ومن خالل املشاركة يف الندوات وامللتقيات بداخل البالد
الدوليّة ذات ا ّ
وخارجها.
 – Iالتنظيم اإلداري والمالي :

-1التنظيم اإلداري:
يع ّد جمموع أعوان وإطارات جملس املنافسة ثالثون ( )30عونا زيادة عن رئيس اجمللس
القارين املق ّدر عددهم بستّة ( )06أعضاء.
ونائبيه واألعضاء غري ّ
ويتوزع األعوان واإلطارات حسب اجلدول التايل:
ّ
الصفة

العدد

الصنف

املقرر العام
ّ

01

أ1

13

أ1

07

صنف أ 2وأ3

09

صنف  2و 4و5
30

املقررون
ّ
األعوان اإلداريون
العملة
المجموع

ويبني هذا اجلدول أ ّن نسبة التأطري تبلغ حوايل  % 70من جمموع اإلطارات واألعوان
ّ
وذلك بإعتبار اإلطارات املنتمية إىل الصنفني أ 1وأ.2
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وجتدر اإلشارة إىل التّغيري احلاصل على مستوى رئاسة اجمللس يف بداية سنة  2014من
السيد احلبيب جاء باهلل ،املستشار باحملكمة اإلدارية ،رئيسا للمجلس ابتداء من
خالل تعيني ّ
عني رئيسا ّأوال للمحكمة
حممد فوزي بن محّاد الذي ّ
لسـيد ّ
 17مارس  ،2014وذلك خلفا ل ّ
اإلدارية.
-2التصرف في الشؤون الماليّة:
األول  1170ألف دينارا أي بزيادة
بلغت اإلعتمادات املفتوحة سنة  2014بالعنوان ّ
بالسنة الفارطة.
قدرها  90ألف دينار مقارنة ّ
األول بالتّأجري العمومي ويبلغ 923
ّ
وتتوزع هذه اإلعتمادات على قسمني ،يتعلّق ّ
الزيادة القسم
ألف دينار ،والثّاين بوسائل املصاحل وتبلغ قيمته  247ألف دينار .وقد مشلت ّ
املتعلق بالتأجري مقابل إخنفاض بـ  13ألف دينار بقسم وسائل املصاحل.
 – IIالتعاون الدولي:
عمل جملس املنافسة على مزيد تعزيز التّعاون مع املنظّمات واهليئات الدوليّة ذات
الصلة باختصاصه وعلى دعم اإلشعاع الذي تتميّز به التّجربة التونسيّة يف حميطها اإلقليمي
ّ
وال ّدويل .وهلذا الغرض ،فقد عمل اجمللس قدر املستطاع على التّجاوب مع الدعوات اليت
وجهت إليه للمشاركة يف املؤمترات والندوات من خالل متكني إطاراته من املشاركة يف عدد
من التظاهرات الدولية والرتبصات باخلارج.
وقد شهدت سنة  2014تنظيم تونس من خالل جملس املنافسة ،باإلشرتاك مع
املنتدى اإلفريقي للمنافسة ،ورشة عمل دوليّة حول "التالعب بالعروض يف الصفقات
العموميّة" ،كما إخنـرط جملس املنافسة مع وزارة التجارة يف برنامج منظّمة األمم املتّحدة
مكوناته بعث مركز إقليمي للتكوين والتوثيق يف ميدان املنافسة
أهم ّ
لعل من ّ
للتجارة والتنمية ّ
واإلستهالك سيقع العمل على تفعيله يف الفرتة القادمة.
 – 1تنظيم ورشات وندوات علميّة:
إستضافت تونس ممثّلة يف جملس املنافسة يومي  25و 26جوان  2014فعاليّات ورشة

العمل الدوليّة حول "التالعب بالعروض يف الصفقات العموميّة" اليت متّ تنظيمها باإلشرتاك
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مع املنتدى اإلفريقي للمنافسة وذلك مبشاركة ممثّلني عن هيئات املنافسة يف  16دولة إفريقية
إىل جانب خرباء من عدد من املنظمات الدوليّة واإلقليميّة على غرار البنك اإلفريقي للتنمية
وبرنامج األمم املتّحدة للتنمية ومنظّمة التعاون والتنمية اإلقتصاديّة.

وقد تناولت ورشة العمل عددا من اإلشكاليّات ذات العالقة مبوضوع التالعب
بالعروض يف الصفقات العموميّة وعالقات التعاون بني هيئات املنافسة وأجهزة مكافحة

الفساد إىل جانب عرض لتجارب البلدان األعضاء يف املنتدى يف جمال التوقّي ورصد ومعاقبة
هذه املمارسات.
وقد متّ عرض جتارب بعض ال ّدول املشاركة من بينها تونس من خالل عروض ق ّدمها

ممثّلون عن اهليئة العليا للطلب العمومي ،واملكلّف باحلوكمة ومكافحة الفساد برئاسة
مقرر من جملس املنافسة.
احلكومة ،إىل جانب ّ

ويذكر أ ّن املنتدى اإلفريقي للمنافسة متّ تأسيسه بصفة رّسيّة يف شهر مارس
وانض ّمت إليه تونس خالل سنة  ،2013وهو ميثّل شبكة هليئات املنافسة بـ  41دولة إفريقيّة
2011

ويهدف نشاطه إىل النهوض بثقافة املنافسة يف ال ّدول األعضاء واملساعدة على إرساء

النمو اإلقتصادي.
اإلصالحات املالئمة يف هذا اجملال مبا يرفع من وترية ّ
- 2المشاركة في المؤتمرات والنّدوات الدولية:
 شارك رئيس جملس املنافسة ونائبته الثانية يف أشغال املنتدى السنوي للمنافسةالذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية بباريس وذلك خالل شهر فيفري  2014وقد
متت دعوة جملس املنافسة للمشاركة يف أعمال هذا املنتدى بإعتبار أ ّن تونس تشارك بصفة
منتظمة يف نشاطات هذه املنظمة خاصة تلك املتعلّقة باملنافسة وذلك منذ انطالق أشغال
املنتدى يف سنة .2001
 شارك كذلك رئيس جملس املنافسة ونائبته الثانية يف أعمال املنتدى السنوي الثالثعشر للشبكة الدوليّة للمنافسة خالل شهر أفريل  ،2014وتشارك تونس دوريّا باعتبارها
عضوا بالشبكة الدوليّة للمنافسة.
207

مجلس
المنافسة

الكتاب األول 2014

 وشارك كذلك رئيس جملس املنافسة يف امللتقى الذي نظّمه جملس املنافسة اجلزائريخالل شهر ماي  2014حول قانون وسياسة املنافسة ،وقد كانت لرئيس جملس املنافسة
مسامهة قيّمة كخبري يف مراجعة قانون املنافسة باجلزائر.
األول يف إجتماعات الدورة 14
 كما شارك كذلك رئيس جملس املنافسة ونائبه ّلفريق اخلرباء احلكومي حول املنافسة واإلجتماع اخلامس لقاعدة الشراكة والبحث وذلك
خالل شهر جويلية .2014
 شاركت النائبة الثانية لرئيس جملس املنافسة يف أعمال املؤمتر نصف سنوي للمنتدىاإلفريقي للمنافسة وذلك خالل شهر سبتمرب  2014دجنوب إفريقيا حيث متّ التصريح
باإلنضمام الرّسي لتونس باملنتدى اإلفريقي للمنافسة إىل جانب إختيار جملس املنافسة
التونسي عضوا باللّجنة التوجيهيّة للمنتدى اإلفريقي للمنافسة وعضوا باللّجنة الفنّية املشرفة
على الدراسات بنفس املنتدى.
األول لرئيس جملس املنافسة يف ورشات عمل حول تقييم الشبكة
 وشارك النائب ّالدوليّة للمنافسة وذلك خالل شهر نوفمرب  2014دجزيرة موريس.
املقرر العام يف ورشة العمل الثانية للمنتدى اإلفريقي للمنافسة حول فاعليّة
 وشارك ّهيئات املنافسة وذلك خالل شهر نوفمرب  2014بتنزانيا ،كما شارك بالتوازي يف
اإلجتماعات الدوريّة للمنتدى اإلفريقي للمنافسة.
مقرر مبجلس املنافسة يف أشغال الشبكة الدوليّة للمنافسة وذلك خالل
 شارك ّشهر ديسمرب  2014باهلند اليت تناولت موضوع الرتكيز االقتصادي ،وقد ق ّدم املشارك عرضا
عن التجربة التّونسيّة يف امليدان.
 كما شارك رئيس جملس املنافسة يف ندوة حول "أفضل املمارسات يف عمليّاتالتحقيق" وذلك خالل شهر ديسمرب
إتّفاق تعاون مع نظريه النمساوي.

2014

بالنمسا ،وقد أمضى خالل هذه الندوة على
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 - 3المشاركة في دورات تدريبيّة:
مقرر مبجلس املنافسة يف دورة تكوينيّة حول "احلوكمة الرشيدة" يف إطار
شارك ّ
التعاون مع األكادمييّة الدوليّة بربلني وذلك خالل شهري أوت وسبتمرب  ،2014كما شارك
مقرر آخر باجمللس خالل شهري سبتمرب وأكتوبر .2014
يف نفس الدورة ّ
مقررة مبجلس املنافسة يف الدورة التكوينيّة األوىل للحصول على املاجستري
وشاركت ّ
التصرف يف املشاريع" من مركز الدراسات املاليّة واإلقتصاديّة
ّ
املختصة حول "القرارات العامة و ّ
والبنكيّة وذلك إبتداء من شهر سبتمرب  2014مبرسيليا.

 -IIIأعضاء المجلس واإلطارات المكلّفة بالتّحقيق:
-1الرئيس:
مرجع التعيين

اإلسم واللقب

الصفة

احلبيب جاء باهلل

مستشار باحملكمة اإلدارية
الرئيس -
ّ -

األمر عدد  1777لسنة  2014املؤرخ يف
ماي

26

.2014

الرئيس:
 -2نائبا ّ
اإلسم واللقب

مرجع التعيين

الصفة

لطفي الشعاليل

مستشار باحملكمة اإلدارية
 -النائب األول -

األمر عدد  4513لسنة  2013املؤرخ يف
نوفمرب .2013

12

سلوى بنوايل

مستشارة بدائرة احملاسبات
 -النائبة الثانية -

األمر عدد  685لسنة  2011املؤرخ يف
جوان .2011
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 -3األعضاء القضاة :
اإلسم واللقب

مرجع التعيين

الخطّة

ّسرية القابسي

رئيسة احملكمة اإلبتدائية بتونس

عماد ال ّدرويش

مستشار مبحكمة التعقيب

فوزي بن عثمان

مستشار مبحكمة التعقيب

2

األمر عدد  1705لسنة  2006املؤرخ يف 12

جوان  2006ث جتديد العضوية.
األمر عدد  4120لسنة  2011املؤرخ يف 14
نوفمرب .2011

-4األعضاء ذوي الكفاءة في الميدان اإلقتصادي:
اإلسم واللقب

الصفة

اهلادي بن مراد

أستاذ تعليم عايل

مرجع التعيين

األمر عدد  4513لسنة  2013املؤرخ يف
نوفمرب .2013

-5اإلطارات المكلّفة بالتّحقيق:
أ -المق ّـرر العـام:

اإلسم واللقب

حممد البحري القابسي

الرتبــة
ّ

متفقد رئيس للمراقبة اإلقتصادية

12

مرجع التعيين
األمر عدد  4703لسنة  2013املؤرخ يف  18نوفمرب .2013

ب  -المق ـ ّررون :
اإلسم واللقب
رضا احلاج قاسم

الرتبــة
ّ

مرجع التعيين

مستشار املصاحل العمومية

املؤرخ يف  03مارس .2005
األمر عدد  553لسنة ّ 2005

فاطمة األمني

متصرف مستشار

املؤرخ يف  05مارس .1997
األمر عدد  483لسنة ّ 1997

كوثر الشايب

مستشار املصاحل العمومية

األمر عدد  2509لسنة  2003املؤرخ يف  9ديسمرب 2003

مجيلة اخلبثاين

مستشار بدائرة احملاسبات

األمر عدد  1736لسنة  2008املؤرخ يف  28أفريل 2008

حممد شيخ روحه

بثينة األديب

متفقد رئيس للمراقبة اإلقتصادية

األمر عدد  4704لسنة  2013املؤرخ يف  18نوفمرب .2013

مستشار املصاحل العمومية

األمر عدد  1108لسنة  2006املؤرخ يف  19أفريل .2006
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حممد الطرابلسي

مستشار املصاحل العمومية

األمر عدد  3116لسنة  2008املؤرخ يف  18سبتمرب .2008

نافلة بن عاشور

مستشار املصاحل العمومية

األمر عدد  97لسنة  2010املؤرخ يف  22جانفي .2010

صبحي شعباين

مستشار املصاحل العمومية

األمر عدد  1226لسنة  2011املؤرخ يف  27أوت .2011

وليد القاين

مستشار املصاحل العمومية

األمر عدد  2733لسنة  2011املؤرخ يف  24سبتمرب .2011

احلبيب الصيد

مستشار املصاحل العمومية

األمر عدد  2732لسنة  2011املؤرخ يف  24سبتمرب .2011

البشري سفيان الصماري مستشار املصاحل العمومية
الناصر السيفاوي

مستشار املصاحل العمومية

األمر عدد  1362لسنة  2012املؤرخ يف  06أوت . 2012
األمر عدد  3271لسنة  2013املؤرخ يف  14أوت .2013
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