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 ةـّدمالمق
 

إّن تنمية تنافسّية اإلقتصاد الوطين وحتسني مناخ األعمال واستقطاب اإلستثمار 
 الدور الذي ميكن أن يلعبه قانون املنافسة يف النهوض بإقتصاد البالد.يفصح عن 

واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ  2015لسنة  36ويف هذا اإلطار يتنّزل القانون عدد 
تنقيح يشهده قانون املنافسة بتونس منذ  أهمّ بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار، الذي مّثل 

 .التعديالترغم تعاقب  1991إصداره سنة 
وأقّر فصال  72فصال من مجلة  62 تعّلق بـــــ حيثفقد متّيز هذا التنقيح بالشمولّية، 

عددا من اإلضافات لفائدة سلطيت املنافسة املتمثّلة يف جملس املنافسة والوزارة املكّلفة 
 بالتجارة.

ة جمللس أهّم ما جاء به هذا القانون، هو أنّه وّسع يف الصالحّيات اإلستشاريّ  ولعلّ 
عن و  ضمن نّص القانون يغفل عن تكريس فقه قضاء اجمللسدون أن املنافسة وعّزز تركيبته، 

 تدعيم الشفافّية وحقوق األطراف.
فمن جهة توسيع الصالحيّات اإلستشاريّة جمللس املنافسة، فقد مّت إرساء اإلستشارة 

 باملنافسة. الوجوبّية املسبقة حول مشاريع النصوص القانونّية ذات العالقة
التنفيذية جملس املنافسة مستشارا للسلطة  منهذه الصالحّية اجلديدة  ولقد جعلت

 اليت خّول هلا القانون استشارة جملسلّلجان الربملانّية  وكذلك يف اجملاالت الراجعة إليه بالّنظر
 املنافسة مباشرة يف املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة.

توسعت تركيبة اجللسة العامة اإلستشارية اليت أصبحت تضّم ومن جهة أخرى، فقد 
من خالل الرتفيع يف عدد الشخصّيات ذات الكفاءة يف عضوا  13عضوا عوضا عن  15

امليدان اإلقتصادي أو القانوين أو املنافسة واإلستهالك، مع حتديد مّدة العضويّة لألعضاء 
  .دون أي إمكانية للتجديدالقارين  ين خبمس سنوات، وبأربع سنوات لألعضاء غريالقارّ 

فقه قضاء جملس املنافسة غّطى لسنوات طويلة النقائص اليت وغيّن عن البيان أّن 
املتعّلق باملنافسة واألسعار، يف العديد من املسائل، وقد   1991لسنة  64شهدها القانون عدد 

 .اجمللسعمل كان هذا التنقيح فرصة إلدراج عديد املبادئ اليت كّرسها 
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التوازن العام للسوق والنجاعة اإلقتصاديّة ورفاه املستهلك  ففي فصله األّول مّت إدراج 
جملس املنافسة يف عمله القضائي  يكّرسهانفّك ا كهدف للقانون، وهي مبادئ ما

 واإلستشاري.
تّفاقات اليت تتّم خارج على أّن املمارسات واإل األّول كما مّت التأكيد يف ذات الفصل

 .ةوترتّتب عنها آثار ضارة بالسوق الّداخلّية تدخل يف صميم إختصاص جملس املنافسبالد ال
 النقائص املسّجلةتنظيم املنافسة واألسعار  إعادةويف اإلجراءات، فقد تدارك قانون 

يف هذا اجملال بأن أدرج خمتلف اإلجراءات اليت أقّرها سابقا جملس املنافسة يف عمله القضائي 
 العادي واإلستعجايل.

أّما عن تدعيم الشفافّية وحقوق األطراف، فقد مّدد قانون إعادة تنظيم املنافسة 
راف من تمكني األطواألسعار يف آجال الرّد على تقرير ختم األحباث من شهر إىل شهرين ل

 اآلجال الكافية إلعداد وسائل الدفاع اليت يروهنا صاحلة. 
كما حّدد القانون كذلك أجل ثالثة أشهر للرّد على مطالب عملّيات الرتكيز 
اإلقتصادي عوضا عن سّتة أشهر يف النّص القدمي، ويعترب عدم الرّد يف األجل احملّدد قبوال 

 ضمنّيا ملشروع الرتكيز.
لرتفيع يف مّدة سقوط الدعوى املتعّلقة باملمارسات املخّلة باملنافسة يف املقابل، مّت ا

 مبفعول التقادم من ثالث إىل مخس سنوات.
إّن تدعيم الدور اإلستشاري والقضائي الذي كّرسه قانون إعادة تنظيم املنافسة 

 كضامن واألسعار يؤّكد املكانة اليت بات حيتّلها جملس املنافسة يف الواقع اإلقتصادي الوطين
 ملبدأ حرّية املنافسة ودرئه لكّل املمارسات املخّلة باملنافسة اليت تعرض عليه.

أدانت يف إثين  2015فإّن القرارات الصادرة عن جملس املنافسة سنة  ،ويف هذا اإلطار
وقد كانت ممارسة  ،عشر منها ممارسات خمّلة باملنافسة مشلت قطاعات إقتصاديّة خمتلفة

 ط لوضعّية تبعّية إقتصاديّة األكثر إدانة.اإلستغالل املفر 
رغم أمهّية قيمتها هدفا يف حّد ذاهتا، بل  2015 ومل تكن اخلطايا املسّلطة خالل سنة

حاول اجمللس من خالهلا التصّدي لكّل ممارسة خمّلة باملنافسة متّس بالّتوازن العاّم للّسوق وتنال 
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ي لكّل متجاهل لسلطته يف اجملال من خالل من حريّة ممارسة اإلقتصاد والّتجارة والّتصدّ 
 جتاهل مراسالته وطلب املعطيات يف إطار الّتحقيق واالستخفاف حبقوق األطراف.

كما كّرست قرارات جملس املنافسة لنفس الّسنة مفاهيم جديدة لعّل أمّهها مفهوم 
 25الّصادر بتاريخ  121301الّتبعّية اإلقتصاديّة اجلماعّية وذلك من خالل القرار عدد 

املعايري اليت كّرسها فقه قضاء اجمللس يف جمال الّتبعّية  يف ذلك إىلمستندا  2015ديسمرب 
 خاصّيات املنتوج من حيث الّسعر ونوعّيته وطبيعة احلرفاء. ويف اإلقتصاديّة 

كما أّكدت قرارات اإلدانة على مفهوم مّت تكريسه سابقا وهو مفهوم اهليمنة 
الوضعية اليت تتصرف فيها عّدة شركات بشكل متوازي وبصفة مستقّلة عن وهي اجلماعّية 

منافسيها وحرفائها وعن املستهلكني اعتمادا على قوهتا االقتصادية وقدرهتا على السيطرة 
مىت كانت السوق املرجعية  إالال ميكن أن تنشأ  وهي وضعّية ،والتحكم باملنافسة بالسوق
 équilibre concurrentielle"توازن تنافسي متواطئ يف وضعية سوقا ذات احتكار األقلّية 

collusif"  أو توازن االتفاق الضمين"équilibre d'une collusion tacite".  
 2015ديسمرب  25الّصادر بتاريخ  121306وأقّر اجمللس من خالل القرار عدد 

 املطاعم بالنظربسوق طباعة وإصدار سندات اهليمنة اجلماعية للمّدعى عليهم بوجود وضعية 
أساسا إىل وجود عوامل ارتباط وتوازي يف السلوك بالسوق باإلضافة إىل تظافر عوامل اهليكلة 

 استنادا إىل مفهوم اهليمنة اجلماعّية.  السوقية
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 الجزء األّول
 الجانب اإلحصائي

 لنشاط المجلس 
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 تقييم نشاط المجلس
وأربعون ملّفا قضائّيا  إثنان( منها 85ملّفا ) نيمخسة ومثانترسيم  2015عرفت سنة 

 (. 43وأربعون ملّفا إستشاريّا ) وثالثة( 42)

 ارتفع مقارنة 2015ويالحظ أّن عدد امللّفات القضائية واإلستشارية املسّجلة سنة 
 (.79ا ) ملفّ نيالذي بلغ تسعة وسبع  2014العدد املسّجل خالل سنة  ب

( هليآته القضائّية 15اجمللس خالل نفس السنة مخسة عشر جلسة )وقد عقد 
واإلستشاريّة  إضافة إىل جلسة شورى وحيدة نظرت يف ملّف تعّهد تلقائي، منها مثانية 

 قرارا قضائّيا نيوثالث تسعة( أصدر خالهلا 7( وسبعة جلسات قضائّية )8جلسات عامة )
 .(50 رأيا إستشاريّا )نيومخسيف التعّهد الّتلقائي  اوحيد اوقرار ( 39)

سنوات األخرية وذلك إىل السّت ويربز اجلدول التايل تطّور نشاط اجمللس خالل  
 .2015حدود سنة 

 : تطّور نشاط مجلس المنافسة خالل السنوات السّتة األخيرة1الجدول 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
I-85 79 80 66 75 149 الملفات المسّجلة 

 34 33 22 33 34 47 الدعاوى -
 7 9 7 15 4 - الدعاوى االستعجالية -
 1 1 - - 01 09 ملفات التعهد التلقائي -
 43 36 51 18 36 93 اإلستشارات -

II- 90 82 59 104 75 119 الصادرة القرارات واآلراء 
 39 42 24 64 31 27  القرارات -
 50 39 35 40 43 83 اآلراء -

 1 1 - - 01 09 قرارات التعهد التلقائي -
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 الفرع األّول
 النشاط القضائي

( منها سبع 42وأربعون ملّفا قضائّيا ) إثنان 2015ورد على كتابة اجمللس سنة  
دعوى  نيأربع(، وتوّلت الّدائرتان القضائّيتان جمللس املنافسة البّت يف 07دعاوى إستعجالّية )

( 12باإلدانة يف إثىن عشر منها ) اجمللس وقضى ،(9( منها تسعة دعاوى إستعجالّية )40)
 يقّر إجراءات حتّفظّية يف أّي من الدعاوى اإلستعجالّية املقّدمة. غري أنه مل
اخلطايا اليت سّلطها جملس املنافسة  جمموع مبلغإىل أّن  ، هذا اإلطاراإلشارة يف تعنّي وت

ما يربز سعي  وهو، دينار 4.390.000بلغ  2015خالل سنة على املؤّسسات اإلقتصاديّة 
 انتهى إىل ثبوهتا.اجمللس حنو مالءمة اخلطايا املالية املوّقعة مع املمارسات املسّجلة واليت 

عدد القرارات القضائية الصادرة عن جملس املنافسة خالل تطّور  اجلدول التايلويربز 
 السنوات األخرية.

 ة خالل السنوات السّتة األخيرةتطّور عدد القرارات القضائية الصادرة عن مجلس المنافس: 2الجدول

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 40 43 24 64 32 36 31 25  القرارات 

 30 33 14 17 29 25 25 21 عدد القرارات القضائّية -
 09 09 10 47 2 2 0 0 عدد القرارات اإلستعجالّية -
 01 01 0 0 1 9 6 4 عدد قرارات التعهد التلقائي -

 

إىل أّن معّدل الفصل يف القضايا بالنسبة للمجلس غري مستقر مثلما وجتدر اإلشارة 
 للقضايا الواردة عليه.بالنسبة هو الشأن 

هي تربز الّنسق العادي لعمل اجمللس ف  2015 خالل سنةلقرارات الّصادرة أّما بالنسبة ل      
 الّدعاوى األصلّية والّدعاوى اإلستعجالّية. من جهةالقرارات الّصادرة  عددمن حيث 
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 توزيع الّدعاوى حسب المصدر:

أي اجلهة املخّول )حسب املصدر  2015سنة  املسّجلة خالل تتوزّع امللّفات القضائّية
املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15هلا رفع الدعاوى واملنصوص عليها بالفصل 

 على الّنحو املبنّي باجلدول الّتايل:( املنافسة واألسعارإعادة تنظيم املتعّلق ب 2015 سبتمرب 15

 : توزيع الّدعاوى حسب المصدر3الجدول

 2015سنة  مصدر دعاوى 
 2 الوزير المكّلف بالّتجارة

 35 المؤسسات االقتصاديّة

 3 الهيئات المهنية والنقابية

 2 التعّهد الّتلقائي

 42 المجموع

 2015املصدر الرئيسي للدعاوى املرفوعة سنة  أعاله أنّ  اجلدوليالحظ من خالل و 
يف  ،% 80تفوق بنسبة  (35)مخسة وثالثون دعوى حيث بلغت  هو املؤّسسات اإلقتصاديّة

مقابل دعوى وحيدة  % 7( أي بنسبة 03حني أّن اهليئات املهنّية قّدمت ثالثة دعاوى )
اليت أّهلها القانون لرفع الّدعاوى أمام جملس  . يف املقابل فإّن بقّية اجلهات2014خالل سنة 

املنافسة واملتمثّلة يف غرف الصناعة والتجارة واهليئات التعديلّية واجلماعات احملّلية مل ترفع 
أيّة قضّية. وجتدر اإلشارة إىل أنّه ورغم املقتضيات القانونّية سارية املفعول  2015خالل سنة 

مل تتقّدم أّي  2015ختّول للهيآت الّتعديلّية رفع دعاوى أمام اجمللس فإنّه وإىل حدود سنة  اليت
وط الفاصلة وقد يعزى ذلك إىل عدم وضوح اخلط ،من اهليآت الّتعديلّية بدعوى أمام اجمللس

 بني االختصاص القطاعي هلذه اهليئات واالختصاص األفقي املسند للمجلس.

د التلقائي على غرار السنوات السابقة حمتشما وهو ما يفرض ويبقى تفعيل آلية التعهّ 
يتمّكن اجمللس من االضطالع مبهّمته  حىتوتدعيمها  تكريس هذه اآلليةمزيد العمل على 
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يكفل مزيدا من اإلستقاللّية  حىتاجلوهريّة املتمثّلة يف احلفاظ على الّنظام اإلقتصادي العاّم و 
، وهو ما يقتضي إجراء دراسات دورية ل هلا رفع الّدعاوىبالّنظر إىل خمتلف اجلهات املخوّ 

  لتطور أوضاع القطاعات االقتصادية ومراقبة مستمرة للتوازن العام للسوق.

 :القطاعات موضوع الّنزاع

أّن القطاعات موضوع  2015الّصادرة خالل سنة  القضائية يربز من خالل القرارات
تمّيز بأمهّية يعلما وأّن أغلبها  من سنة إىل أخرى،ات املطروحة على اجمللس ختتلف الّنزاع

كسوق اليت دأب اجمللس على التعّرض هلا  طبيعتها الفنّية مقارنة بالقطاعات التقليديّة 
وقد تعّرض اجمللس خالل هذه الّسنة إىل العديد من . وسوق اإلّتصاالت الّصفقات العمومّية

وافذ احلصائر املتحرّكة وقطاع املواّد العازلة القطاعات من بينها قطاع إنتاج وتوزيع خزائن ن
املستوردة وبيع املالبس الرّياضّية باجلملة وإصالح وصيانة العربات الّصناعّية وتوزيع قطع 
الغيار األصلّية. كما درس اجمللس سوق التزّود مباّدة احلامض الفسفوري وسوق توزيع مواّد 

 بّية. الّتنظيف الّسائلة وسوق تبييض الّضمائد الط

 المنافسة  القطاعات موضوع نظر مجلس
 2015خالل سنة 

 الّصفقات العمومّية -1
 قطاع اإلّتصاالت  -2

تزويد المستشفيات الجامعّية والجهويّة بحاجّياتها الّسنويّة من المعّدات واألجهزة واآلالت  -3
 وغيرها من األدوات والمستلزمات الطبّية

 الحصائر المتحرّكة إنتاج وتوزيع خزائن نوافذ -4

 المواّد العازلة المستوردة  -5

 بيع المالبس الّرياضّية بالجملة  -6
 بيع العربات الّصناعّية -7
 إصالح وصيانة العربات الّصناعّية وتوزيع قطع الغيار األصلّية -8
التاكسيفون وأجهزة خدمات اإلّتصاالت الهاتفّية للعموم التي تشمل استغالل أجهزة  إعادة بيع -9

 الفاكس والطّباعة عن بعد.
 تصدير الّتمور -10
 تجميع وتهيئة وتصنيع الجلود ودباغتها وتصديرها -11
 إصدار وترويج سندات المطاعم -12
 سوق اآلالت الكهرومنزلّية  -13
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 : توزيع الدعاوى حسب منطوق الحكم

يّتضح من خالل الدعاوى اليت صرّح فيها جملس املنافسة بعدم إختصاصه بالّنظر يف   
 (5) دعاوى مخسةالذي مل يتجاوز  2015وديّة عددها خالل سنة دالّنزاع املعروض عليه حم

 وهو ما يثبت بصفة واضحة أّن املتقاضني أصبحوا أكثر إملاما مبرجع نظر جملس املنافسة.
( من اخلوض يف أصل الّنزاع 21قضّية ) نيإحدى وعشر ويف هذا اإلطار متّكن اجمللس يف     

كما هو مبنّي باجلدول ( منها باإلدانة  12) ةعشر  ثىن( بالرفض أصال وإ9منها ) تسعةانتهت 
 التايل:

 : توزيع الدعاوى حسب منطوق الحكم5الجدول

 تبييض الّضمائد الطبّية -14
إنتاج وتسويق األدوية البيطريّة المصّنعة من الماّدة الفّعالة الجنيسة  -15

IVERMECTINE  المضاّدة للحشرات الباطنّية والخارجّية عند األبقار واألغنام
 المسّوقة في شكل حقن.

توزيع مواّد الّتنظيف الّسائلة والموّزعة عبر مسالك الّتوزيع العصريّة والمتمثّلة في المساحات  -16
 الّتجاريّة الكبرى والمتوّسطة.

 التزّود بماّدة الحامض الفسفوري -17
 الّتوزيع الغذائي -18

 عدد القضّية المنطوق

 عدم االختصاص

151392 
151385 
151384 
121294 
151388 

 154003 رفض المطلب
 121307 رفض الّدعوى
 151397 عدم التعّهد

 141368 رفض الدعوى شكال

 رفض الدعوى أصال

121314 
141367 
131330 
121321 
111270 
131327 
131325 
111265 
111285 
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 :حسب الممارسات المخّلة بالمنافسةالتي انتهت باإلدانة توزيع الملّفات 
على  2015دانة من قبل جملس املنافسة خالل سنة اإلتتوزّع املّلفات اليت مّتت فيها 

 2015لسنة  36من القانون عدد  5ارسات املخّلة باملنافسة طبق التصنيف الوارد بالفصل املم
 : كاآليت  املنافسة واألسعارإعادة تنظيم واملتعّلق ب 2015 سبتمرب 15خ يف املؤرّ 

 
 : عدد الملّفات المدانة حسب الممارسات المخّلة بالمنافسة6الجدول

 عدد الدعاوى 
 1 اإلتّفاقات املخّلة باملنافسة

 7 إفراط في إستغالل وضعّية تبعّية إقتصاديّة

 0 تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض

 4 هيمنة إفراط في إستغالل وضعّية

 12 المجموع

 
 
 

 اإلدانةقبول الدعوى أصال والقضاء ب

91201 
141358 
131341 
131340 
131329 
131333 
131332 
131331 
121319 
121302 
121301 
121306 

 0 إجراءات تحفظية
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 :2015المنعقدة  بعنوان  سنة  القضائّيةالجلسات 

 القضائّية اليت عقدهتا الّدائرتني القضائّينت جمللس املنافسة سبعبلغ عدد اجللسات 
 توزعت كاآليت:( 44 ملّفا قضائيا )ني فيها النظر يف أربع وأربعمتّ  (07) جلسات

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

 النظر فيها
 7 2015فيفري  26 1

 1 2015مارس  19 2

 7 2015أفريل  16 3

 5 2015جوان  18 4

 6 2015جويلية  23 5

 8 2015نوفمرب  5 6

 10 2015ديسمرب  25 7

 44  المجموع

 

 

 

 
 
 
 



 

 

15 

 

مجلس 

 المنافسة

 الفرع الثاني
 اإلستشاريالنشاط تقييم    

املتعلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11طبقا للفصل     
وبإبداء الرأي يف املطالب  جملس املنافسة بالنظر يف... املنافسة واألسعار "خيتصّ إعادة تنظيم ب

 اإلستشارية. 
الرتتيبية و  التشريعية حول مشاريع النصوص 11ويستشار اجمللس وجوبا طبق ذات الفصل     

اليت هتدف مباشرة إىل فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا 
وتضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية بأمر  من شأهنا أن تعرقل الدخول إىل السوق.

 حكومي.
القطاعية استشارة وميكن للجان الربملانية وللوزير املكلف بالتجارة وللهيئات التعديلية     

 جملس املنافسة حول كل املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة.
وهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية وغرف  ةمات املهنية والنقابيظكما ميكن للمن     

التجارة والصناعة استشارة اجمللس يف املسائل اليت هلا عالقة باملنافسة يف القطاعات الراجعة 
وتبلغ وجوبا إىل الوزير املكلف بالتجارة نسخة من طلب اإلستشارة والرأي  إليها بالنظر

 .الصادر عن جملس املنافسة
من  السابعبالفصل حييل الوزير املكلف بالتجارة مشاريع أو عمليات الرتكيز املشار إليها     

نطالقا من ستني يوما اهذا القانون إىل جملس املنافسة إلبداء رأيه فيها يف أجل ال يتجاوز 
 ".تاريخ توصله بإحالة الوزير....

 صنفني تنقسم إىل جملس املنافسة املنوطة بعهدةاالستشارات  وخيلص ممّا تقّدم أنّ     
 : استشارات وجوبية وأخرى اختيارية. رئيسني

ن جمموع اآلراء م % 80، 2015خالل سنة  االستشارات الوجوبية لتوقد مثّ     
النسبة ب % 20مقابل  (40بعدد قدره أربعون استشارة ) اجمللسالصادرة عن اإلستشارية 

 .استشارات( 10)عدد لالستشارات االختيارية 
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الرّتتيبّية ومشاريع و  القانونّية وتعّلقت االستشارات الوجوبّية بالّنظر يف مشاريع الّنصوص 
ل وتتمثّ ، سعاراملنافسة واألإعادة تنظيم من قانون  6تطبيق الفصل الرتكيز االقتصادي وكذلك 

 هذه االستشارات فيما يلي:

 اإلستشارات الوجوبية: توزيع 8الجدول
 عدد الملفات  صنف االستشارة

 1 القوانني
 6 األوامر

 7 القرارات
 11 كراسات شروط

 6 مشاريع الرتكيز اإلقتصادي

من قانون املنافسة 6تطبيق الفصل   9 

 40 المجمـوع

 
 :ـما يلياإلختيارية بتعّلقت اإلستشارات و 

 اإلستشارات اإلختيارية: توزيع 9الجدول
 عدد الملفات  صنف االستشارة

 3 قانون

 7 دراسات

 10 المجمـوع

 
 اإلستشارات الوجوبّية:

 القوانني: -

وردت استشارة وحيدة يف هذا اإلطار تطبيقا للقانون اجلديد إلعادة تنظيم املنافسة       
وتتعّلق  الوزير املكّلف بالّنقلصادرة عن  2016واألسعار الذي دخل حّيز الّتنفيذ يف سبتمرب 

 .وجستيةشروع قانون يتعلق مبناطق اخلدمات اللّ مب
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 األوامر:  -

اجلهات احلكومّية املقرتحة ملشاريع األوامر املعروضة على أنظار اجمللس خالل  عتتنوّ      
 : كاآليت 2015سنة 

 : مصادر مشاريع األوامر المعروضة على مجلس المنافسة10الجدول

 الجهة المقترحة للنصّ  موضوع مشروع األمر المرجع

 2006جويلية  31املؤرّخ يف  2006لسنة  2118مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد  142525
املتعّلق بضبط الّشروط املتعّلقة باجلنسّية وبالكفاءة املهنّية للّشخص الرّاغب يف تعاطي أحد 

 33من القانون عدد  33و 30و 28و 25و 22األنشطة املنصوص عليها بالفصول 
 واملتعّلق بتنظيم الّنقل الربّي 2004أفريل  19املؤرّخ يف  2004لسنة 

 المكّلف بالّنقلالوزير 

 2007سبتمرب  3املؤرّخ يف  2007لسنة  2202مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد  142526
 املتعّلق بتنظيم الّنقل العمومي غري املنتظم لألشخاص على الّطرقات

 الوزير المكّلف بالّنقل

لرتخيص يف ميدان مشروع أمر يتعّلق بضبط قائمة األنشطة احلّرة واألنشطة اخلاضعة  142543
 الطريان املدين

 الوزير المكّلف بالّنقل

واملتعّلق  1990سبتمرب  3املؤرّخ يف  1990لسنة  1402مشروع تنقيح األمر عدد  152548
 بتحديد شروط اإلعالم الطّّب والعلمي

 الوزير المكّلف بالصّحة

املشاركة يف الّصفقات مشروع أمر حكومي يتعّلق بتنظيم شروط وإجراءات اإلقصاء من  152550
 العمومّية

 رئاسة الحكومة

 املتعّلق 1991ديسمرب  23املؤرّخ يف  1991لسنة  1996عدد مر تنقيح األمشروع  152559
 باملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حريّة األسعار وطرق تأطريها

 الوزير المكّلف بالّتجارة

 06 المجمـوع                                                                                                 
 

 القرارات : -

مبّوبة حسب اجلدول اآليت بياهنا ( 07قرارات ) إبداء الرأي يف تسعة 2015مّت خالل سنة 
 وفقا للمرجع واملوضوع واجلهة املقرتحة للنّص:
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 المعروضة على مجلس المنافسةالوزاريّة : مصادر مشاريع القرارات 11الجدول

 الجهة المقترحة للنصّ  موضوع مشروع القرار المرجع

بضبط املتعّلق  2010جانفي  22يتعّلق بتنقيح القرار املؤرّخ يف  النقلمشروع قرار من وزير  142532
العمومي غري املنتظم لألشخاص وخاصياهتا احلد األقصى لعمر السيارات املستخدمة يف النقل 

الفنية وطرق حتديد املسالك اليت تتبعها سيارات "التاكسي" اجلماعي واألجرة "لواج" والنقل 
الريفي والقواعد العامة املتعّلقة باالستغالل والوسائل املادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غري 

 املنتظم لألشخاص

 الوزير المكّلف بالّنقل

شروط تعاطي املتعّلق بضبط  2009أكتوبر  21مشروع تنقيح قرار وزير النقل املؤرّخ يف  142542
مهنة التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وسياقة 

 العربات وتكوين مدريب تعليم سياقة العربات
 الوزير المكّلف بالّنقل

 الوزير المكّلف بالّنقل الّسفينةحتديد أتعاب أمني  152544
  قرار يتعّلق بضبط تعريفات خدمات املركز الوطين لرسم اخلرائط واإلستشعار عن بعد مشروع 152545
  توحيد الّتعريفة املرجعّية الّدنيا ألتعاب احملاسبني 152556
مشروع قرار من وزير الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري يتعّلق بإمتام املخّطط املديري ملراكز  152560

 الوزير المكّلف بالفالحة 2013أوت  2عليه بالقرار املؤرّخ يف  ونقله املصادقجتميع احلليب الطّازج 

 لإلّتصاالتالهيئة الوطنّية  تعديل تعريفات املكاملات للهاتف اجلّوال 152562
 07 المجمـوع                                                                                              

 
 كّراسات الشروط: -

من اجملموع اجلملي  % 48نسبة   2015خالل سنة  مشاريع كرّاسات الشروطمثّلت 
 : بالقطاعات اآليت بياهنا، تعّلقت املعروضة على اجمللسللّنصوص الرتتيبية 

 : توزيع مشاريع كرأسات الشروط حسب القطاعات13الجدول

 القطاع االقتصادي موضوع النظر المرجع
 الّنقل الربّي 142527

 نقل البضائع على الّطرقات 142528
 مهنة اخلبري البحري 142539

 جتميع احلليب الطّازج ونقله 142540

 الّصناعات الّتقليديّة الّتونسّيةجتارة توزيع  142541
 مراكز الّنقاهة 152551

 إنتاج األغذية احليوانّية املصّنعة 152554
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 مهنة مستشار فالحي 152555

 أنشطة حتضري وخزن وتوزيع املبيدات املستعملة يف ميدان الصّحة العاّمة 152561

 رياض األطفال 152563

 معّدات أشغال عمومية 152568

 التركيز االقتصادي:مشاريع  -

تتعّلق  ع تركيز إقتصاديير امش سّتة يف إبداء رأيه 2015جملس املنافسة خالل سنة  توىّل    
 :بأسواق مرجعّية خمتلفة حسب اجلدول الّتايل

 : السوق المرجعية لمشروع التركيز اإلقتصادي14 الجدول

 الّسوق المرجعّية الرأي
 املصّحات اخلاّصة 142533

 املساحات الّتجاريّة 142536

خدمات بيع وصيانة معدات االتصاالت السلكية  152567
 والالسلكية

 سوق احملروقات وسوق إنتاج الغاز الطّبيعي 152573

 صناعة العجالت املطّاطّية 152575

سوق تصنيع التوربينات الغازية ذات القوة العالية من فئة  152584
لتوربينات الغازية ذات هريتز وسوق اخلدمات املرتبطة با 50

 هريتز 50القوة العالية من فئة 

 

 من قانون المنافسة واألسعار: 6تطبيق الفصل  -

ة يطلب فيها عرضت على جملس املنافسة إحاالت من وزير التجارة والّصناعات التقليديّ       
 6 لعقود استغالل حتت التسمية األصلّية على معىن الفصل ةاستثنائي رأيه حول إسناد تراخيص

يف أربعة أسواق مرجعية طغت عليها املطاعم واالكالت الّسريعة  واألسعارمن قانون املنافسة 
من جممل ملفات الرتخيص لسنة  %66,66( أي بنسبة  06وصناعة املثّلجات واملرطّبات )

2015: 
 
 

 



 

 

20 

 

مجلس 

 المنافسة

 تراخيص إستثنائية بحسب القطاعات توزيع اآلراء حول إسناد: 15الجدول

 الّسوق المرجعّية الرأي
 القاعات اخلاّصة للّرياضة 152565

152552 
 152549 املطاعم واألكلة الّسريعة

152557 

152564 

واملرطبات الرفيع  وتوزيع اخلبزصناعة 
 ذات االختصاصات املتعددة واملطاعم

 توزيع املثّلجات واملرطّبات 152553
 اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة 152546
 الّتكوين يف الّلغات 142537
 املقاهي واملرطّبات 152547

 اإلستشارات اإلختيارية:  
إبداء رأيه يف ثالثة مشاريع قوانني باعتبار أنّه تطبيقا  2015توىّل اجمللس خالل سنة      

مل تكن  2015لقانون املنافسة واألسعار ساري املفعول قبل الّتنقيح اجلوهري يف سبتمرب 
فرض شروط خاّصة ملمارسة نشاط اقتصادي أو  مشاريع القوانني اليت هتدف مباشرة إىل

ىل سوق معّينة خاضعة إلجباريّة العرض مهنة أو تضع قيودا من شأهنا أن تعرقل الّدخول إ
وتتمّثل هذه الّنصوص يف مشروع قانون يتعّلق بسالمة املواّد  ،على أنظار جملس املنافسة
 1991لسنة  64القانون عدد ومشروع قانون يتعّلق بتنقيح وإمتام الغذائّية وأغذية احليوانات 

وهو مشروع مّتت إحالته من طرف  ،املتعلق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29ؤرخ يف امل
جارة واخلدمات ذات الّصلة مبجلس نواب الشعب ومشروع جلنة الفالحة واألمن الغذائي والتّ 

 . قانون يتعّلق بسالمة املنتجات الّصناعّية
 :2015المنعقدة  بعنوان  سنة اإلستشارية الجلسات العامة 

لسنة  36من القانون عدد  22جاء بالفصل  وفقا ملااجللسة العامة جمللس املنافسة  ختتصّ      
ا يف املسائل اليت تعرض على ظر استشاريّ بالنّ  املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015

 اجمللس.
وال ميكن جمللس املنافسة أن جيري مفاوضاته يف جلسة عامة بصورة قانونية إاّل حبضور    

 قضاة.نصف أعضائه على األقل ومن بينهم أربعة 
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دة أو اليت ترد على اجمللس أثناء ة املتأكّ ظر يف املطالب االستشاريّ غري أنّه يف حاالت النّ      
أن  عشرة أيّامة، ميكن بعد ثبوت توجيه االستدعاءات لكافة األعضاء يف أجل العطلة القضائيّ 

 .ثلث األعضاء على األقّل ومن بينهم قاضيانبتلتئم اجللسة العامة 
عت  توزّ  (08) جلسات مثانية  2015خالل سنة  عدد اجللسات العامة املنعقدة بلغ وقد    

 كاآليت:
 : توزيع الملّفات حسب الجلسات العامة16الجدول

 عدد الملفات التي تّم إبداء الرأي فيها تاريخ الجلسة عدد الجلسة
 4 2015 جانفي 21 1

 8 2015 فيفري 12 2

 8 2015 ماي 14 3

 9 2015جوان  25 4

 6 2015 أوت 17 5

 4 2015 أكتوبر 8 6
 6 2015 نوفمرب 26 7
 5 2015 ديسمرب 31 8

 50  المجموع 
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 الجزء الثاني 
 حليليالجانب التّ 

 للوظيفة القضائية
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 الوظيفة القضائية
 

بالّنسبة إىل وذلك  2014مقارنة بسنة  ااستقرار  2015شهد الّنشاط القضائي خالل سنة     
إاّل أّن هذه الّسنة شهدت قفزة نوعّية كبرية من  ،اجلملي للقرارات الّصادرة عن اجمللسالعدد 

إثىن  يف مّت التصريح باإلدانةإذ  ،خالل عدد األحكام الّصادرة بإدانة األطراف املّدعى عليها
 من خالل قيمة اخلطايا املسّلطة.كذلك و  2014مقارنة بقرارين إثنني خالل سنة  اعشرة قرار 

كما شهدت نفس الّسنة اخنفاضا يف عدد القرارات الذي صرّح فيها اجمللس بعدم       
يف عدم  وحيد يف حني صرّح اجمللس برفض مطلب قرارات مخسةاختصاصه ليبلغ هذا العدد 

قرارت سابقة صادرة عنه وبعدم تعّهد بامللّف نظرا الندراجه ضمن اختصاصه  ذتنفي
 اإلستشاري.

إجراءات  اخّتاذطلبات ببأمهّية عدد امللّفات اإلستعجالّية و  2015ولئن متّيزت سنة      
من القانون املتعّلق بإعادة تنظيم  15حتّفظّية تطبيقا ملقتضيات الفقرة قبل األخرية من الفصل 

مجلة إاّل أّن اجمللس مل يّتخذ أّي إجراء حتّفظي مؤّكدا يف ذلك ضرورة توّفر  ،املنافسة واألسعار
     توّفر شرط املصلحةو سابقّية نشر قضّية يف األصل  على غرارول املطلب لقب من الشروط

 .املشتكى منهالّضرر  وضرورة إثبات
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 لفرع األّولا
 في االختصاص

 
تسع  2015بلغ عدد القضايا اليت تناول فيها اجمللس مسألة اختصاصه خالل سنة       
منها إىل الّتصريح بعدم اإلختصاص يف حني أفضت واحدة منها إىل  مخسةانتهت  قضايا

 ان إىل رفض الّدعوى أصال.نترفض املطلب وأخرى إىل عدم الّتعّهد وإث
الفقرة األولى: انحصار اإلختصاص الحكمي لمجلس المنافسة في الممارسات التي 

 لها تأثير على قواعد المنافسة والّتوازن العاّم للّسوق
كّرس اجمللس من خالل خمتلف القرارات اآليت بياهنا احنصار اختصاصه احلكمي يف        

واستبعد اختصاصه كّلما تعّلقت عريضة  بالقانوناملمارسات املخّلة باملنافسة املنصوص عليها 
أو تعّلقت مبخالفات اقتصاديّة ال ترتقي تندرج ضمن اختصاصه اإلستشاري  الّدعوى مبسائل

باعتبارها مل تصدر عن مؤّسسة اقتصادية يف وضعيّة  ات املخّلة باملنافسةإىل درجة املمارس
هيمنة على الّسوق املرجعّية. كما أّكد على أّن األعمال اليت تتسّلط عليها الرّقابة القضائّية 

    جمللس املنافسة جيب أن تندرج ضمن األعمال اإلقتصاديّة اليت تعتمد املنافسة احلرّة.
 :2015ديسمبر  31بتاريخ الّصادر  151397 عدد القرار* 

من املمّثل القانوين لشركة "بارنان" بكتابة جملس املنافسة بتاريخ  مقدّ لف تعّهد اجمللس مب     
، يف STOKIVSورد فيه أهّنا تعارض مشاركة شركة أجنبية، وهي شركة  2015جويلية  غرة

الصادر عن شركة فسفاط قفصة وذلك لعدم تّوفر  74001طلب العروض الدويل عدد 
الشروط القانونّية اليت ختّول هلا ممارسة أنشطة جتارية بالرتاب التونسي طبقا ألحكام املرسوم 

وخمالفة طلب العروض لقواعد املنافسة وما  ،من جهة 1961أوت  30املؤرخ يف  14عدد 
 .لنّي من جهة ثانيةتقتضيه من خلق إطار تنافسي متكافئ بني مجيع املتدخ

وقّرر اجمللس عدم التعّهد بامللّف نظرا إىل أّن موضوعه يندرج ضمن اإلختصاص      
مكتوب الرئيس العام لشركة"بارنان" املرسم بكاتبة اجمللس على لك ذواستند يف اإلستشاري 

د من خالله على أنّه مل يتقدم بدعوى ضّد شركة الذي يؤكّ  2015ديسمرب  10بتاريخ 
أّن ما ورد بالشكوى  وانتهى اجمللس إىلل يف استشارة اجمللس، اط قفصة بل أّن طلبه يتمثّ فسف
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رج ضمن اختصاصه اهنة ال يتعّلق باملمارسات املخّلة باملنافسة بل أّن موضوعها يندالرّ 
 .االستشاري

 :2015أفريل  30بتاريخ الّصادر  121294 عدد * القرار
التونسية للمواّد العازلة ضّد شركة  يف قضّية رفعتها  2015أفريل  30بّت اجمللس بتاريخ 

BATI ETANCHE  ومن معها، تفيد تعّرضها إىل املنافسة غري العادلة يف سوق املواّد
العازلة باعتبار أنّه منذ تأسيسها مّت إلزامها من طرف الوزارات املعنّية مبراقبة كامل منتوجاهتا 

سنوات يشمل كامل منتوجاهتا  10وتأمني ضمان ملّدة  Veritasمن طرف مكتب املراقبة 
املصّنعة وتركيبها، يف حني أّن الشركات املّدعى عليها ال ختضع ملثل هذه الشروط باعتبارها  

 شركات موّردة وليست مصّنعة.
كما تعيب املّدعية على املّدعى عليها توريد منتوجات مدّعمة من بلد املنشأ على غرار 

مطابقة للمواصفات التونسية.  تنعدم فيها مقّومات اجلودة وغري سعوديةمصر والعربية ال
املستوردة شكل من أشكال الرقابة على مواّدها  وتستنكر عدم خضوع الشركات املوّردة أليّ 

مراقبة جودة منتوجاهتا استجابة للشروط اليت  يف جمالحني أهّنا تتكّبد مصاريف هاّمة  يف
وهو ما يؤّدي إىل ارتفاع كلفة اإلنتاج وميّس بقدرهتا  ،لّنشاطخضعت هلا منذ دخوهلا حّيز ا

تطلب حينئذ من اجمللس إخضاع املوّردين للمواّد العازلة لنفس الشروط هي التنافسية. و 
 املوظّفة عليها.

يف املقابل، نفت الشركات املّدعى عليها كّل اإلهّتامات املنسوبة إليها خبصوص عدم 
إىل رقابة من طرف خمابر ختضع بدورها ا فات املطلوبة وأّكدت أهنمطابقة منتوجاهتا للمواص

متخّصصة تؤّكد جودهتا ومطابقتها للمواصفات التونسية والدولية املتعارف عليها يف هذا 
 الّنوع من املنتوجات.

أّن املمارسات اليت أثارهتا املّدعية يف قضية احلال واملتعّلقة من جهته، خلص اجمللس إىل و 
غري عادلة يف سوق املواّد العازلة املتأتية من منتوجات موّردة مبواصفات وجودة ال مبنافسة 

ال تعدو  إإىل تلك اليت تتوّفر يف منتوجاهتا، عالوة على أهّنا مواّد مدّعمة من بلد املنشترتقي 
أن تكون إاّل ممارسات من قبيل املنافسة غري الشريفة واليت خترج عن اختصاص جملس 
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املنافسة، خاّصة وأّن الشركات املّدعى عليها ال تتمّتع بوضعية هيمنة اقتصادية بالّسوق 
 املرجعّية.   

كما أوضح اجمللس يف قراره أّن مطلب املّدعية املتمّثل يف إجبار املوّردين على اخلضوع 
خيرج عن  لنفس الشروط املنطبقة عليها فيما خيّص مّدة التأمني والرقابة على جودة املنتوجات

 اختصاصه وأنّه ال ميلك سلطة ختّوله القيام بذلك.
 : 2015جويلية  30بتاريخ الّصادر  151385 عدد القرار* 

من قبل املمّثل القانوين للّشركة الوطنّية لإلّتصاالت مقّدمة عوى بعريضة د تعّهد اجمللس       
رّوجته "أورونج  اريجتتتظّلم فيه من عرض  2015فيفري  17"اّتصاالت تونس" بتاريخ 

تطلب هي و  "،شركتك دميا راحبة businessتونس" يف إطار محلتها اإلشهاريّة "مع أورونج 
من  Le dénigrementممارسات خمّلة باملنافسة تتمّثل يف الّتحقري أهنا على أساس  فيها الّنظر

شأن الشركة الوطنّية لإلّتصاالت وذلك بطريقة مباشرة وغري مباشرة والّنيل من موقعها يف 
 سوق اإلّتصاالت كمشّغل تارخيي.

 :كاآليت  املشتكى هبا املمارساتعريضة الّدعوى  حددتوقد         

ال ختلو طريقة بّث الومضة اإلشهاريّة من تشهري علين وقدح يف مسعة اّتصاالت تونس  -
ويّتضح ذلك جليّا من خالل تشّكي صاحب املؤّسسة  ،الّتجاريّة عند تروجيها للعرض

موضوع الومضة من غالء فاتورة هاتفه وكأّن يف ذلك دعوة مباشرة للحريف إىل فسخ اشرتاكه 
وبالتايل اإلستحواذ بطريقة خمالفة لقواعد  ،مع املّدعية واإلنضمام للّشركة املّدعى عليها

يهة على حرفاء املّدعية الذين ميثّلون شرحية هاّمة من قاعدة حرفاء اّتصاالت املنافسة الّنز 
 .بالشركةتونس وبالّتايل اإلضرار ماديّا ومعنويّا 

تعتمد الّشركة املّدعى عليها وسائل وأساليب مغالطة لتسويق منتوجها من شأهنا أن  -
 اليت يصعبوالوعود  تضّر باملستهلك الحتوائها على جزء غري بسيط من الغموض واخلداع

 .كاذباإشهارا  وهو ما يشّكل  قيةكما أهّنا تنّم عن كثري من املغريات غري احلقي  ،الوفاء هبا

عى عليها عرب الومضة اإلشهاريّة من ما قامت به الّشركة املدّ واعتربت الّشركة املّدعية      
وهي  ،من جهة أخرى قبيل اإلشهار املقارن والّتعّسفي من جهة ومن قبيل اإلشهار الكاذب

من  34تطلب ردعها على أساس الفصل لذلك فهي و  ،هباممارسات خمّلة باملنافسة أضّرت 
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الخّتاذ الوسائل الّتحّفظّية الاّلزمة والّضروريّة املنصوص  دعتقانون املنافسة واألسعار. كما 
به على  ىقضسينشر ما بمن نفس القانون فضال عن إلزام املّدعى عليها  11عليها بالفصل 

 من نفس القانون. 36نفقتها استنادا إىل الفقرة الثّانية من الفصل 

االقتصادية  أّن اعتبار املخالفات ه من ئأّكد اجمللس على ما استقّر عليه فقه قضاو 
كتشويه عالمة جتاريّة كما هو الّشأن يف الّنزاع املعروض على أنظاره، وإن كانت خترج عن 

مقتصرا على حّد اإلضرار بأطراف الّنزاع، ميكن أن تشّكل يف اآلن  دائرة نظره إذا كان أثرها
خمّلة باملنافسة كّلما نتج عنها مساس بآليات السوق أو توازهنا أو ثبت أّن هلا  ةذاته ممارس

تأثري على حريّة املنافسة فيها وأّن ذلك ال يتحّقق إاّل عندما تصدر املخالفات املشار إليها 
 هيمنة اقتصاديّة بالسوق املرجعّية. عن طرف يكون يف مركز

 19كما ذّكر مبا أقرّته مذّكرة الّتفاهم بني اجمللس واهليئة الوطنّية لالّتصاالت بتاريخ 
أّن القرارات الّتعديلّية اليت تّتخذها اهليئة واملتعّلقة بالعروض الّتجاريّة طبقا  من 2012جوان 

املتعّلق  2008سبتمرب  15املؤرّخ يف  2008لسنة  3026للفصل الثّالث من األمر عدد 
 بالّشروط العاّمة إلقامة واستغالل الّشبكات العمومّية لالّتصاالت وشبكات الّنفاذ هي قرارات

إدارية ال ميكن الطّعن فيها إاّل بتجاوز الّسلطة لدى احملكمة اإلداريّة وأّن جملس املنافسة ال 
ه القرارات عدا تلك املتعّلقة بعدم احرتام أحد خيتّص يف الّنظر يف القضايا ذات الّصلة هبذ

 املشّغلني لبنودها أو خمالفتها أو اليت تنتج عنها ممارسات خمّلة باملنافسة.
وبعد حتديد ودراسة الّسوق املرجعّية املتمثّلة يف ترويج اشرتاكات اهلاتف القاّر اخلاّص       

أّن شركة  اجمللس تدّخلني فيها، استنتجباملهنّيني وحتديد وضعّية وحّصة الّسوق ملختلف امل
ال متتلك حّصة سوق هاّمة من الّسوق املرجعية موضوع القضّية وال تتمّتع  "أورونج تونس"

بوضعّية هيمنة على سوق خدمات اإلّتصاالت عرب شبكة اهلاتف القاّر وال حىّت بوضعّية 
ّصوت عرب بروتوكول األنرتنات هيمنة على الفرع الثّاين من هذه الّسوق املعتمد على تقنية ال

األمر الذي جيعل املخالفة اإلقتصاديّة املشتكى منها ويف حال ثبوهتا ال ترقى إىل منزلة 
 األمر الذي جعله يّتجه حنو رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص. ،املمارسات املخّلة باملنافسة

 
 



 

 

28 

 

مجلس 

 المنافسة

  :2015ديسمبر  25بتاريخ  141367القرار * 
 24بتاريخ  "جاكرندا للتجارة العاملّية"شركة  املقّدمة مندعوى الريضة يستفاد من ع       

أهّنا شركة حديثة التكوين مصّدرة كلّيا أحدثت يف إطار تشجيع الباعثني  2014جويلية 
الشّبان وأهّنا تعّرضت إىل مظلمة من قبل حمطّة تكييف وتصدير التمور التونسّية "غّلة 

توفري كمّيات مصّدرة و ية متور ذات جودة متدنّ  هاثّلت يف توفري الصحراء" املوجودة بالقريوان مت
وعالمات جتاريّة غري مطابقة للكمّيات املذكورة يف الفواتري وملف التصدير مما تسّبب هلا يف 
العديد من النزاعات مع موّردي التمور املوّجهة إىل النرويج وصربيا وتركيا وأثّر سلبا على 

 ونسّية باخلارج. مكانة وصورة التمور التّ 
أّن ما أثارته املّدعية يندرج يف باب املنافسة غري الّشريفة وقّرر بعد أن  واعترب اجمللس      

ومن خالل دراسة الوثائق  استنتج من دراسة الّسوق املرجعّية املتمثّلة يف نشاط تصدير الّتمور
مرتبة ال ترتقي إىل  ،وحىت يف صورة ثبوهتا ا،شتكى منهاألعمال امل والتحقيق يف القضّية أنّ 

ر رفض الّدعوى قرّ  لذلكو  ،املخّلة باملنافسة على معىن قانون املنافسة واألسعار املمارسات
   .أصال

 :2015 جويلية 30بتاريخ  151388 عدد القرار* 
واأليام سوق تنظيم املعارض والصالونات املتمثّلة يف طرحت خصوصّية الّسوق املرجعّية      

التجارية الوطنية والدولية وحتديدا سوق تنظيم املعارض والصالونات واأليام التجارية املختّصة 
اندراجها ضمن القطاعات واألعمال اإلقتصاديّة  مدىمسألة  يف املطابخ ولوازمها وجتهيزاهتا

 للمجلس.اليت تتسّلط عليها الرّقابة القضائّية 
عريضة دعوى مقّدمة من طرف الشركة العامة للتجارة ويف هذا اإلطار سّجل اجمللس      

طلب تتّبع شركة معرض تونس الدويل  تضّمنت 2015 مارس 17 وخدمات املعارض بتاريخ
ل يف إفراطها يف استغالل مركز اهليمنة الذي من أجل اقرتافها ممارسات خملة باملنافسة تتمثّ 

 ةوذلك على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار ومن مثّ  ه بالسوق املرجعيةحتتلّ 
تنظمه يف  الذيالتدخل مبنع املّدعى عليها إقامة معرضها املتزامن مع املعرض السنوي 

 اختصاص املطابخ وجتهيزاهتا.
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 أنّ  إىل اجمللس خلص ،وبعد دراسة الّسوق وحتديد اإلطار الّتشريعي والرّتتيّب املنطبق      
تنظيم املعارض والتظاهرات يندرج يف إطار برنامج سنوي يضبطه اجمللس الوطين للتجارة 

 12املؤرخ يف  2009لسنة  69بالّرجوع إىل أحكام الباب الّسابع من القانون عدد  وذلك
املؤرخ يف  1994لسنة  1747من األمر عدد  4املتعّلق بتجارة التوزيع والفصل  2009أوت 

أنّه عمال و  ،ّلق بضبط طرق تصنيف وتنظيم املعارض والتظاهراتاملتع 1994أوت  29
من األمر املذكور خيضع تنظيم كّل تظاهرة جتارية تقام على تراب  5بأحكام الفصل 

 اجلمهورية التونسية لوجوب االعرتاف الرمسي بالتظاهرة والرتسيم بالربنامج الرمسي السنوي.
س األمر يصدر قرار االعرتاف بالتظاهرات عن من نف 7أنّه وطبقا ألحكام الفصل  كما     

اهليئة الفنية للمعارض والتظاهرات بعد أخذ رأي هياكل التأطري املهين والنهوض واهلياكل 
 األخرى املكّلفة بتأهيل فظاءات املؤسسات ومنشآهتا.

تنظيم هذه املعارض يتّم وفق حصص تسند مبقتضى تراخيص مسبقة من مصاحل  كما أنّ      
 ة املكّلفة بالتجارة على غرار ما هو معمول به يف البلدان األجنبية املنظمة للمعارض. الوزار 
أّن دراسة السوق ال تقيم الدليل على وجود املّدعى عليها شركة معرض تونس كما       

ق باإلفراط يف استغالل وضعية معه املأخذ املتعلّ  ينتفيالدويل يف مركز اهليمنة االقتصادية مبا 
تسبق  "Salon de la cuisine"كما يتبني أّن التظاهرة املراد منع إقامتها   .بالسوقهيمنة 

املقّرر يف شهر ماي، وهو ما  "Cuisine expo"ر لتنظيم املّدعية ملعرضها بشهرين املوعد املقرّ 
 يفرغ عريضة احلال من حمتواها.

أّن اختصاصه ال يكون قائما إالّ  الذي يعترب ه املستقرّ ئاجمللس فقه قضا استحضركما      
مىت كانت األعمال والتصرفات موضوع الدعوى تندرج ضمن األعمال االقتصادية املخّلة 

ى سريها حسب القواعد اليت باملنافسة واليت هلا انعكاس على التوازن العام للّسوق وعل
 هذه املمارسات يثبت من مظروفات ملّف القضّية ما يفيد وجود ملوباعتبار أنّه  .حتكمها

أّن قطاع املعارض ليس من قبيل القطاعات اليت تعتمد املنافسة احلّرة فيها ضرورة فضال عن 
وأّن تنظيمه هو حمّل تدخل اإلدارة وهو خيرج تبعا لذلك من فئة األعمال اخلاضعة لرقابة 

 رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص. عليه تقّررو  ،جملس املنافسة
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اإلختصاص الحكمي لمجلس المنافسة عن اإلختصاص الّراجع الفقرة الثّانية: فصل 
 للمحكمة اإلداريّة

مها بطعون يف قرارات إداريّة صادرة عن وزيري الّتجارة تاقضّيتني تعّلقت كلبّت اجمللس يف      
 ميتّد إىل الّنظر يف ه الوالّصناعة وانتهى يف كلتا احلالتني إىل استبعاد اختصاصه مقرّا بأّن دور 

 مال اإلداريّة الّصادرة عن الّسلط العمومّية.األع
أّن  2015جويلية  30الّصادر بتاريخ  151384وأّكد اجمللس ضمن القرار عدد      

نح رخصة توريد أو تصدير من املمارسات املثارة يف القضّية املعروضة على أنظاره واملتعّلقة مب
 مقتضى عند نزوال لوزير الصناعة داريّةاإل سلطةتتنّزل يف إطار الوزارة الصناعة من عدمها 

مطالب املّدعية املتمثّلة وبالتايل فإّن الّنظر يف  ذلك،اليت ختّول له  رتتيبّيةوال تشريعّيةال نصوصال
يف التثّبت من عدم حصوهلا على رخص التصدير املذكورة آنفا والتثّبت يف سبب عدم املوافقة 

 دائرة اختصاصه. خيرج عن والتأخري يف منحها رخص التوريد
شركة  طلبت 2015جويلية  30بتاريخ  فيها القرار الّصادر 151392عدد  القضية ويف     

واألحباث تجارة واإلدارة العامة للمنافسة ع كّل من وزير التتبّ  لسندات األكل "فريست"
ر خيص على معىن الفصل السادس من قانون املنافسة واألسعااالقتصادية على خلفية الرتّ 

صدار وتوزيع سندات املطاعم واخلدمات لالتفاق على إ لعدد من الّشركات العاملة بقطاع
واعتربت املّدعية أّن هذا  نة باتفاق مكتوب.مجلة من السلوكيات وااللتزامات املهنية واملضمّ 

القرار سيساهم يف تضييق جمال املنافسة بالسوق من خالل توجيه طلبات العروض 
رين املهيمنني أصال على السوق وهو ما دقة من املصنة ومضيّ وعة معيّ واالستشارات حنو جمم

  إخالال خطريا باملنافسة النزيهة والعادلة. يعدّ 
رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص فقد قّرر اجمللس املّدعية مبطلب ختّلي  ورغم تقدمي     

أّن املّلف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة  إىلمستندا يف ذلك 
عن  2015أفريل  8ادر بتاريخ الصّ  48باملنافسة بالسوق املعنّية بالنزاع خاّصة وأّن القرار عدد 

الغذاء ملصدرة لسندات سات اوزير التجارة واملتعّلق بالرتخيص وقتيا وملدة سنتني للمؤسّ 
هو قرار إداري  "االتفاق بني مصدري سندات املطاعم واخلدمات"، دواخلدمات العمل ببنو 

  .حتت والية القاضي اإلداري ويدخل تهخيرج عن والي
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الفقرة الثّالثة: فصل اإلختصاص الحكمي لمجلس المنافسة عن اختصاص الهيئة 
 الوطنّية لإلّتصاالت

بني جمال  2015أفريل  30الّصادر بتاريخ  121321فصل اجمللس مبقتضى القرار عدد      
اختصاصه وجمال اختصاص اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت، وهو قرار صادر يف شأن عريضة 

يف خصوص العديد من  "تونيزيانا"ضّد شركة  "أورنج تونس"شركة دعوى تقّدمت هبا 
 العروض واإلمتيازات املمنوحة حلرفائها.

ملّدعى عليها يف الرّد على عريضة شركة االدفع األستاذ حمّمد علي غريب نائب و        
 منّوبتهتعيب على  املّدعيةإذ أّن  ،عدم االختصاص احلكمي جمللس املنافسةبالّدعوى 

استغالهلا لوضعّية هيمنة يف الّسوق وذلك بتطبيقها ألسعار مفرطة االخنفاض مبناسبة تروجيها 
زاعات املتعّلقة باستغالل أّن اجمللس غري خمتّص بالّنظر يف النّ  يف حني خلمس عروض جتاريّة

 15املؤرّخ يف  2008لسنة  3026من األمر عدد  2حيث ينّص الفصل  ،شبكة اهلاتف
املتعّلق بالّشروط العاّمة الستغالل الّشبكة العمومّية لالّتصاالت على أّن اهليئة  2008سبتمرب 

الوطنّية لالّتصاالت تضمن املنافسة الّنزيهة بني املشّغلني يف جمال سوق اجلملة وسوق 
الّتفصيل وأّن اختصاص جملس املنافسة يبقى استشاريّا، إضافة إىل أّن اهليئة الوطنّية 

 .38دت اختصاصها يف هذا اجملال يف قرارها عدد لالّتصاالت أكّ 
أنّه اجلهة الوحيدة القائمة على تتّبع املمارسات ورّدا على هذا الّدفع أّكد اجمللس على      

املخّلة باملنافسة، يف حني أّن اهليئة الوطنّية لالّتصاالت هي هيئة تعديل قطاعّية تنظر يف كّل 
 الّنظر يف احلدود اليّت ال تنال من اختصاص جملس املنافسةما يّتصل بالقطاع الرّاجع إليها ب

آثار املمارسات املخّلة باملنافسة ال يتّم إاّل بتحديد الّسوق املرجعّية اليت مّتت  تتّبععلما وأّن 
املمارسات املخّلة باملنافسة ال تتسّلط  على الوقائع و  وأّن رقابة اجمللس فيها تلك املمارسات
يتّم حتديدها وفقا لعناصر موضوعّية   برّمته بل على أسواق مرجعّية على قطاع اقتصادي

فإّن  فضال عن ذلكو  إمكانّية الّتبادل بني الّسلع واخلدمات فيما بينها.لب و كالعرض والطّ 
الّدور الّتعديلي اّلذي تلعبه اهليئة الوطنّية لالّتصاالت يف القطاع الرّاجع هلا بالّنظر ال ميكنه 

ميكن  اليترّية املمنوح للّناشطني خاّصة فيما يتعّلق بتحديد سياستهم الّتجاريّة إلغاء هامش احل
أن يهدف البعض منها إىل عرقلة الّسري الطّبيعي للّسوق، وهو األمر اّلذي يفرض يف مثل 
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هذه الوضعّية تطبيق قانون املنافسة على كّل املمارسات اّليت من شأهنا الّتأثري على الّتوازن 
 وق.العام للسّ 

فإّن املشرّع قد أقّر صلب قانون املنافسة واألسعار آلّية واضحة  ،عالوة على ذلكو        
 قانونمن  9تكفل الّتنسيق والّتعامل بني جملس املنافسة واهليئات الّتعديلّية، إذ نّص بالفصل 

هلا  اليتعلى أنّه "ميكن للهيئات الّتعديلّية القطاعّية استشارة اجمللس حول املسائل  املنافسة
"تعرض الّدعاوى على  من نفس القانون على أنّه: 11عالقة باملنافسة"، كما نّص لفصل 

جملس املنافسة من قبل: .... اهليئات الّتعديلّية" وأنّه: "يتعنّي على جملس املنافسة طلب الرّأي 
 للهيئات الّتعديلّية عند الّنظر يف قضايا معروضة عليه تتعّلق بالقطاعات الرّاجعة هلا الفيّن 

 بالّنظر".
األنشطة  ضمن تندرج وتصرّفات أعمال على ترتيبا على ما تقّدم فإّن الّدعوى تّسلطتو      

تعّلق ي موضوعها أنّ  كما واخلدمات، والّتوزيع اإلنتاج بعملّيات العالقة ذات االقتصاديّة
قانون  من جديد 5بالفصل  الوارد الّنحو على املنافسة بقواعد املخّلة يف املمارسات بالّنظر

 الذيا األمر املنافسة، جملس إىل بشأهنا الّنظر اختصاص املشرّع أوكل واليت واألسعار املنافسة

 الرّاهن. الّنزاع يف بالّنظر اجمللس إقرار اختصاص معه يتعنّي 
فصل اإلختصاص الحكمي للمجلس عن اختصاص الوزير المكّلف  الفقرة الّرابعة:

 بالّتجارة في مجال تنفيذ القرارات
اجمللس بعريضة دعوى يف عدم تنفيذ شركة  للّتوزيع إىلأنرتكومسيتيك "ائب شركة م نتقدّ       

عن  الصادر 143029بروكتار وقامبال انرتناسيونال اوبريينشز س.أ للقرار االستعجايل  عدد 
وقد  ،عى عليها مبواصلة عالقتها التجاريةوالقاضي بإلزام املدّ  2014جوان  19بتاريخ  اجمللس

من قانون املنافسة  34إىل ما اقتضته أحكام الفقرة األخرية من الفصل  عريضتهاستند يف 
                    األوىل والثانيةواألسعار من أنّه:"ويعاقب بنفس اخلطّية املنصوص عليها بالفقرتني 

من هذا الفصل كّل شخص ال ميتثل لتنفيذ اإلجراءات التحّفظّية واألوامر املنصوص عليها 
 )جديد( من هذا القانون". 20و)جديد(  11بالفصلني 

برفض  2015نوفمرب  26الّصادر بتاريخ  154003القرار عدد وقد قضى اجمللس مبقتضى      
 16املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  44 الفصلب املطلب تأسيسا على ما جاء
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تنفيذ قرارات  الذي اقتضى أن يكوناملتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015سبتمرب 
اجمللس يف املادة اإلستعجالية املكتسبة لصفة النفاذ العاجل من املهام املوكلة قانونا للوزير 

ع الوسائل الالزمة لتنفيذ قرارات اجمللس ومن بينها نه القانون من مجيمكّ  إذ ،بالتجارةاملكّلف 
 الضابطة العدلية.

 143029تنفيذ القرار االستعجايل عدد  الطلب الرامي إىلأّن النظر يف اجمللس  وبنّي      
 باعتباراملذكور سلفا  44ال يتماشى مع أحكام الفصل  2015مارس  25بتاريخ  هالصادر عن

تقتصر على إكساب القرار الصبغة التنفيذية ومتكني الوزير املكلف بالتجارة بنسخة  هأّن مهّمت
دا بعد أن سبق أن ما حيول دون إمكانية النظر فيه جمدّ  وهو منه لتنفيذه بالوسائل املتاحة له

 بالتجارة.أكسبه الصفة التنفيذية وأرسله للوزير املكلف 
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 الثّانيالفرع 
 اإلجراءات

 عارضةولى: موقف المجلس من الّدعوى الماألالفقرة 
 31بتاريخ الّصادر  141358 عدد القراراجمللس موقفه من الّدعوى املعارضة ضمن  بنّي 

يف  نظره هذا املوضوع عندعليه  منذ أن طرح وقد استقّر على هذا املوقف، 2015ديسمرب
 بالقانون الواردةلقواعد مستندا يف ذلك إىل ا 2009سنة  إحدى القضايا اليت بّت فيها يف

 املتعّلق باحملكمة اإلداريّة. 1972لسنة  40عدد 
عريضة دعوى مرفوعة من على رّد الّشركة املّدعى عليها وقد ورد على اجمللس يف إطار      

طلب تتبع شركة "تيمفارم"  ،2014مارس  19بتاريخ  "ماديفات"ضّد شركة  "تيمفارم"شركة 
مارسات قيامها مببعريضة الدعوى وثبوت  اليت أوردهتايف صورة ثبوت عدم صحة املعطيات 

اليت نّص خملة باملنافسة والتصريح بأّن املمارسات اليت صدرت عنها خمالفة لقواعد املنافسة 
لى إعتبار أّن رفع ع فقه قضاء اجمللس فقد دأب .من قانون املنافسة واألسعار 5الفصل عليها 

عن واألسانيد الدعاوى أمامه جيعله يتعّهد مبوضوع القضية برّمتها دون التقّيد بالطلبات واملطا
ا خيّول التوّسع يف ممّ  ،بالعريضة ادون اإلقتصار على األطراف الواردة أمساؤهواألسباب املثارة و 

ثبوت إتيانه ملمارسات  عند الطرف القائم بالدعوى أيضاليشمل تتّبعه  عند اإلقتضاء الدعوى
 للنظام العام اإلقتصادي.و كل ذلك محاية حلرية املنافسة   ،خملة باملنافسة

 1972لسنة  40القواعد اليّت وضعها القانون عدد إىل يف هذا املوقف  اجمللس إستندو        
هيئة ينتصب ك اجمللس عتبار أنّ فبا ،عن الدعوى املعارضةبه يف ظّل سكوت النّص اخلاّص 

احملكمة  أمامإستئنافيا وتعقيبّيا  للطعنختضع  قراراته وأنّ قضائّية خمتّصة يف مسائل املنافسة 
هيكال قضائّيا متخّصصا منضويا ضمن جهاز القضاء اجمللس يتعنّي معه إعتبار  فإنّه ،اإلداريّة

 اإلداري.
اجمللس بقبول الدعوى املعارضة من الناحية الشكلّية مستندا يف ذلك على  وقضى      
جوان  غرةاملؤرّخ يف  1972لسنة  40من القانون عدد  46من الفصل  3و 2 تنيالفقر 

 واملتعّلق باحملكمة اإلداريّة. 1972
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قيام شركة "تيمفارم" وتطّرق اجمللس على مستوى األصل إىل املمارسات املثارة وبنّي      
وأيضا ذلك الذي بتقدمي كافة املعطيات والوثائق املطلوبة مبا يف ذلك رقم معامالهتا اجلملي 

ة لذلك ـــترويج الدواء البيطري "فرماك" موضوع النزاع والوثائق احملاسبية املثبت خالل من حّققته
 تطابق الكمّيات اليت تبيعها وخلص إىل عدم إحتالهلا ملركز هيمنة بالسوق املرجعية. كما بنّي 

 املوّردة من املادة األولّية. مع تلك "فرماك"شركة "تيمفارم" من الدواء 
ارسات خمّلة باملنافسة على معىن يف ممشركة "تيمفارم" ط تورّ إىل عدم اجمللس وخلص       

واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  5أحكام الفصل 
 .أصالتبعا لذلك قبول دعوى املعارضة شكال ورفضها ، ليقّرر بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار

 الفقرة الثّانية: تقدير مطالب الّتخّلي 
دراسة إىل  2015أفريل  30بتاريخ الّصادر  111265القرار عدد  يفتطّرق اجمللس       

وقد كان وفّيا للمنهج الذي  ،2015أفريل  19بتاريخ  "بونيس"شركة  مطلب ختّلي تقّدمت به
 العاّم.هبدف محاية الّنظام  إليهدأب عليه متاشيا مع الّدور املوكول 

ق واضحا وصرحيا فيما يتعلّ  "بونيس"عية شركة طلب املمثل القانوين للمدّ  وحيث جاء     
ممارسات خمّلة جود و  يثبتعلى حالته ما مل يتضّمن امللف و بطلب التخّلي عن القضّية 
 تخلي عن الّدعوى.البقبول مطلب  قضى اجمللسفقد  ،باملنافسة بالسوق املعنّية بالنزاع

 موقف المجلس من الّشروط الّشكلّية : لثةالفقرة الثّا
على  2015مارس  12بتاريخ الّصادر  141368 عدد القرارخالل من اجمللس  أّكد     

أن  يتعنّي ضرورة أن تتوّفر يف عريضة الّدعوى شروط شكلّية جوهريّة متعّلقة بلغة الّصياغة اليت 
 . عند اإلقتضاء تصحيح اإلجراءمن األطراف املّدعية  ، دون أن مينعتكون بالعربّية

  MVPباللغة الفرنسية من قبل شركة  مقّدمةعريضة ويف هذا اإلطار وردت على اجمللس       
 اإلجراء بإعادةهذا عية بتصحيح ت مطالبة املدّ متّ وقد  .الشركة التونسية للكهرباء والغازضّد 

ن  أّ إال أنه تبنّي  اجمللس طلبلمث مت تذكريها بضرورة االستجابة باللغة العربية  عريضتهاصياغة 
يث لس حراسالت اجملمب هاتوصلدون ا حال ممّ  كان منقوصاعية  العنوان الذي أدلت به املدّ 

 .دون إجناز إليهأرجعت 
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املرفوعة  تكون العرائضضرورة أن  منواستنادا ملا استقر عليه فقه قضاء جملس املنافسة     
عند تقدمي عريضة رغم  بذلكعية مل تتقيد املدّ وباعتبار أّن  ،رة باللغة العربيةحمرّ  أمام اجمللس

 . رفض الدعوى شكال قّرر اجمللسفقد اإلجراء هذا مطالبتها بتصحيح 
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 الفرع الثّالث
 الممارسات المخّلة بالمنافسة

من قانون إعادة تنظيم  11تتمّثل الوظيفة القضائّية جمللس املنافسة تطبيقا للفصل       
املنافسة واألسعار يف تتّبع املمارسات املخّلة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل اخلامس من 

وقد أتاحت القضايا املعروضة على أنظار اجمللس دراسة مجيع املمارسات  .نفس القانون
األربعة املتمثّلة يف اإلتّفاقات احملظورة واإلستغالل املفرط لوضعّية هيمنة اقتصاديّة واإلستغالل 

 تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض. املفرط لوضعّية تبعّية اقتصاديّة و 
 12منها برفض الّدعوى أصال ويف  9يف  قضىقضّية،  21اجمللس أصل الّنزاع يف  تناولو     

منها باإلدانة لثبوت ضلوع املشتكى هبم يف ممارسات خمّلة باملنافسة على معىن قانون املنافسة 
 واألسعار. 

 الفقرة األولى: القضايا المحكوم فيها برفض الّدعوى أصال:
رفض بو ( 9) قضايا عبرفض الّدعوى أصال يف تس 2015قضى اجمللس خالل سنة       

 . واحدةالّدعوى يف قضّية 
 :2015أفريل  30بتاريخ  111265القرار عدد  -

وشركة   "JOKER"وشركة جوكار" BONUS"شركة بونيس كّل من   تطلب     
من  "SODEXO PASS TUNISIA"تتبع شركة سودكسو باص تونيزيا  "RESTO"رستو

 .وضعية هيمنة على السوق املرجعية أجل اإلفراط يف استغالل
عدم احرتام الشركة املّدعى  منها يف يتمّثل األولوأثارت األطراف ثالثة مآخذ أساسية     

حّصة الشريك األجنّب سودكسو  ذلك أنّ للفصل الثالث من قانون االستثمار اخلارجي عليها 
 "sodexo pass tunisia "شركةمن رأس مال  %82.5واملقدرة بـ "sodexo France"فرنسا 

حّصة تفوق  مسكالذي يلزم كّل مستثمر أجنّب يعتزم  القانونمع  يف حجمها تتعارض
رة كّليا وعاملة يف قطاع الصناعة واخلدمات احلصول سة غري مصدّ من رأس مال مؤسّ  50%

 املّدعى عليها. تقم به الشركةوهو ما مل  ،على إذن من اللجنة العليا لالستثمار
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صفة  دوننشاط اقتصادي مبمارسة عى عليها املدّ  قيامعية أثارت الشركات املدّ  كما  
 أهّنا تباشر نشاط طباعة وإصدار وترويج سندات املطاعم واخلدمات دون ترخيص حيث

جل التجاري هو نشاط صنع ونشر وطبع السّ ب والواردص هلا مزاولته ذلك أّن النشاط املرخّ 
 وتوزيع وجتارة مجيع االوراق.

أساليب غري قانونية  كذلك  عابت األطراف املّدعية على املّدعى عليها اعتمادهاو   
املرجعية من السوق  %73 إذ أهّنا هتيمن على ،الحتكار السوق بصفة تكاد تكون مطلقة

حيث أّن مسرية الطرابلسي وزوجها منتصر  ،استغالهلا لنفوذ عائلة الطرابلسي وذلك إىل جانب
عليها للتعاقد بصفة مباشرة مع  املّدعى الشركة مالمن رأس  % 17.5حّصة  احملرزي ميلكان

سات اخلاّصة الكربى ومراكز سات واملنشآت العمومية وعديد املؤسّ أغلب الوزارات واملؤسّ 
رت األطراف املّدعية وقد حذّ  طلب عمومي أو استشارة يف الغرض. يف غيابالنداء وذلك 

 يضعف توازناهتا املالية ويهددها باإلفالسأنه أن من أّن تواصل مثل هذه املمارسات من ش
  بالتوازن العام بالسوق املرجعية. لّ خيو 

ة االهتامات الواردة بعريضة لمجعلى ّدعى عليها للشركة املل القانوين واعرتض املمثّ          
بته من السوق إقصاء منوّ إىل الّدعوى معتربا إياها جمرد مغالطات وأراجيف كاذبة هتدف 

بته من سالمة الوضعية القانونية ملنوّ على وأّكد ، ملساس بقواعد وأخالقيات التعامل املهينوا
ك حيث حصوهلا على التصريح باالستثمار الالزم من كالة النهوض بالصناعة والتجديد لتملّ 

كانت دائما من االختصاص   الشركةدارة إ وأشار إىل أنّ النسبة احلالية من رأس مال الشركة. 
 احملرزي والطرابلسي. ئيانوليس للث "سودكسو"احلصري جملمع 

على تقرير ختم األحباث مطالبة بإعادة أعمال التحقيق   "رستو"ورّدت املّدعية شركة   
على اعتبار أّن قطاع طباعة وإصدار وترويج سندات املطاعم واخلدمات مل يتّم التنصيص 

املتعّلق بضبط قائمات  1994فيفري  28املؤرخ يف  1994لسنة  492 عليه ضمن األمر عدد
من جمّلة تشجيع  27و 3و 2و 1بالفصول األنشطة داخل القطاعات املنصوص عليها 

االستثمارات معتربة أّن رّد املّدعى عليها القائل حبصوهلا على التصريح باالستثمار الالزم من 
ودعت تصرحيا مغشوشا وأهّنا أالدليل على أهّنا وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يقيم 

سة متارس نشاط خدمايت يف حني أهّنا متحصّلة على تصريح بنشاط صناعي. كما مؤسّ 
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ها ئأهّنا طعنت أوال يف صحة عدد حرفا حيثالسوق  بدراسةاعرتضت املّدعية على ما ورد 
يف صّحة  ثانيا كتكّ حرفاء منذ تاريخ انطالق نشاطها، وش 5 يف نظرها مل يتجاوز والذي

املتعّلقة برقم املعامالت السنوي بالقطاع واحلّصة السوقية للمّدعى عليها واليت ترتأس  املعطيات
  اعتربتو ا جيعلها يف وضعية تضارب مصاحل مبيف نفس الوقت الغرفة النقابية الوطنية للقطاع 

اليت بدأت  "وسكار"أ أّن دراسة السوق قد سهت عن األخذ بعني االعتبار شركة كذلك
 .2011نشاطها بالسوق سنة 

وبعد أن استفاض اجمللس يف دراسة سوق طباعة وتوزيع سندات املطاعم واخلدمات       
 .شرع يف تناول املمارسات املثارة

عن المأخذ األول بخصوص عدم احترام المدعى عليها للفصل الثالث من  -
 قانون االستثمار الخارجي 

ا تعيبه األطراف املّدعية من عدم حصول املّدعى عليها على اعترب اجمللس أّن م
منعها من  طلبهملرفع مسامهة الشريك الفرنسي يف رأس ماهلا وبالتايل  يالرتخيص الضرور 

مزاولة نشاط بقطاع إصدار سندات املطاعم واخلدمات هو من قبيل الدفع بعدم احرتام هذه 
القضائي لكونه ال يدخل ضمن حاالت نظره وهو طلب خيرج عن  ،األخرية إلجراءات إدارية

إىل صّحة  حيث أّن جمال رقابته ال ميتدّ  ،الفصل اخلامس من قانون املنافسة اإلخالل بأحكام
أّن النظر يف و اإلجراءات الصادرة عن السلط العمومّية مبناسبة قيامها بوظيفتها اإلدارية 

رفض اجمللس هذا املأخذ لعدم  وعليه ،القاضي اإلداري اختصاصاتضمن  يندرجمشروعيتها 
 االختصاص.

لنشاط ترويج سندات  عن المأخذ الثاني بخصوص ممارسة المّدعى عليها -
 المطاعم والخدمات دون ترخيص

جلميع الشركات الناشطة بسوق  جالت التجاريةالسّ ن يف الحظ اجمللس بعد التمعّ   
هلذا طباعة وإصدار وتوزيع سندات املطاعم واخلدمات أنّه ال توجد تسمية واضحة وثابتة 

مواضيع التصاريح بالنشاط من "عمليات تسديد اخلدمات يف ميدان  تتعدد فقدالنشاط، 
التجاري  طالنشا نواعأو"جتارة مجيع  "جوكار مليت سرفسز"تذاكر املطاعم" بالنسبة لشركة 

و"بيع تذاكر املطاعم"  "سرفيماكس"بتونس وخارجها واخلدمات بأنواعها" بالنسبة لشركة 
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وخلص  ،...."روستو"و"إصدار سندات اخلدمات" بالنسبة لشركة  "بونيس"بالنسبة لشركة 
أّن هذا املأخذ ال يرتقي إىل مرتبة املمارسات املخلة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس  إىل

 أصال. هرفض تعنّي قانون املنافسة واألسعار مبا من 
عن المأخذ الثالث بخصوص اعتماد المدعى عليها ألساليب غير قانونية  -

 الحتكار السوق 
التحقق من مدى وجود  تتطلبأّن منهجية التحقيق  يف هذا الشأن اعترب اجمللس  

 إىل أعمال التحقيق صرفتن ،ومىت ثبت وجود هذه الوضعية ،وضعية املنافسة غري النزيهة
مدى  ومنالتثبت من وجود املّدعى عليها يف وضعية هيمنة اقتصادية يف السوق املرجعية 

 إفراطها يف التعسف يف استغالهلا.
عدم وجود ما يقيم الدليل القطعي والقانوين على  ملف التحقيق من خالل تبنّي قد و   
 .قانونيةممارسات غري  ألياملّدعى  إتيان
وجود املّدعى عليها يف وضعية هيمنة على  املعنية قد أظهرت دراسة السوق أنّ ورغم   

يف غري حمله مما يتعنّي معه خلص اجمللس إىل أّن هذا املأخذ يغدو  فقدالسوق املرجعية، 
 رفضه.

 :2015 جويلية 02بتاريخ  111270القرار عدد  -
شركة خمتصة يف بيع وتركيب  " وهي"اينوف مة من طرف شركةبعريضة الدعوى املقدّ  جاء     

( منذ  FIXOLITE USINE)ه تربطها عالقة جتارية مع شركة خزائن احلصائر املتحركة أنّ 
عية مبشروع ه وبعد قيام املدّ نات واملعدات، إال أنّ د منها جبملة من املكوّ حيث تتزوّ  2004سنة 

تبيع (   FIXOLITE USINE) صناعي لتصنيع وبيع احلصائر املتحركة، أصبحت شركة 
منتجاهتا للغري يف تونس بأمثان مفرطة االخنفاض مقارنة باألمثان اليت كانت تتعامل هبا مع 

وقد اعتربت  .ب هلا يف خسائر فادحةتسبّ و خفيض يف أمثان بيعها إىل الت ا دفعها عية ممّ املدّ 
ل يف ر يتمثّ من قانون املنافسة واألسعا 5إخالال بالفصل  املّدعية أّن مثل هذه التصرفات تعترب

عى عليها وبعض الشركات التونسية حول التخفيض يف أسعار منتوج فاق بني املدّ وجود اتّ 
 عية.دّ باملّ واإلضرار  املتحركة وحتديد أسعار دنيا هلا خزائن احلصائر



 

 

41 

 

مجلس 

 المنافسة

األسعار  أنّ  مناستقر عليه فقه قضاء اجمللس  اوانطالقا ممّ  ويف إطار أعمال التحقيق،   
مات السعر احلقيقي الذي مفرطة االخنفاض هي تلك األسعار اليت ال تنعكس فيها مقوّ 

يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغرية وهامش الربح واليت من شأهنا أن تؤول إىل إزاحة 
سة املنافسني وتعطيل قواعد املنافسة يف السوق، طالب اجمللس الشركات املتعاملة مع املؤسّ 

 الفواتريه جبميع مدّ  "سوجيل بودريقة"و "إيزوملاكس"و "كوماف"شركة وهي عى عليها ملدّ ا
 "فيكسوليت".  سة تعاملها مع مؤسّ  حملّ 
  التالية:مة إىل املالحظات بعد دراسة مجلة الفاتورات املقدّ ختم التحقيق خلص تقرير و     

الفصول  كما أنّ   ،متكّررةشهدت ختفيضات مل تكن مستقرة بل املعتمدة األسعار  نّ إ -
سة عية من مؤسّ عى عليها عرفت تغيريا مع تغيري نشاط املدّ موضوع التعامل مع املدّ 

 املنتوج.عة هلذا جة خلزائن احلصائر املتحركة إىل شركة مصنّ مستوردة ومروّ 

االرتفاع يف األسعار طيلة مدة تعامل املدعية مع شركة " فيكسوليت " مل يتجاوز  إنّ  -
 أي مبعّدل سنوي قدره (2009- 2004)خالل الفرتة د 2,555احلاالت يف أقصى 

كما   ،من الكلفة اجلملية عند التوريد %2 ما ميّثل مي للمرت الواحد أي 400
وهو ما يقارب نفس  2007 سنة يف د1,365 بــــــــتراجعا  هذه األسعار لتسجّ 

عية على إثر بعث املدّ  "مة لشركة "إيزوملاكسالرتاجع الذي عرفته األسعار املقدّ 
 للمشروع اخلاص هبا. 

عية تربز سة " فيكسوليت" مع الشركات املنافسة للمدّ الفصول موضوع تعامل مؤسّ  نّ إ -
 ويعود ذلك خاصة إىل التغرّي  ،اختالفا من حيث اخلصوصيات الفنية هلذه الصناديق

األسعار املعتمدة مل  عى عليها إىل جانب أنّ جة من املدّ احلاصل يف نوعية املنتجات املروّ 
 املؤّسستني. دة بالنسبة لكليتتكن موحّ 

وقد أفضى  ،من خالل املعطيات املتوفرةإعادة تكوين السعر  يف إطار أعمال التحقيق متّ و     
ل األسعار عند التوريد مل تكن متفاوتة بشكل ملحوظ ومل تسجّ  إىل استنتاج أنّ  ذلك

مثن التكلفة الذي قدمته  هذا فضال على أنّ  ،اخنفاضات من شأهنا املساس بتوازن السوق
سات املنافسة وهو ما جيعل من األسعار مته املؤسّ أقل من مثن التكلفة الذي قدّ كان عية  املدّ 

 سبة مع األسعار املتداولة بالسوق.عي عليها متنادين من املدّ املتداولة من قبل بقية املتزوّ 
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االرتفاعات واالخنفاضات  للمعطيات املتوفرة مبلف القضية إىل أنّ  وفقاخلص التحقيق و      
دة كنتيجة حتمية لتعويض سة املزوّ دخل يف إطار السياسة التجارية للمؤسّ تيف األسعار 

عية دون أن يكون لذلك مساس تها من السوق على إثر انقطاع العالقة التجارية مع املدّ حصّ 
ال يتدخل يف حتديد على أن قضاء جملس املنافسة استقر فقه  وحيث .املنافسة بالسوقب

 إذا تحديد التعريفات والتخفيضات املمنوحة إال سات االقتصادية كالسياسات التجارية للمؤسّ 
وهو ما مل يثبت من  ،د التوازن العام للسوق املرجعيةهتدّ  املعتمدةالسياسة التجارية  ثبت أنّ 

 أصال.رفض الدعوى  متّ ولذلك  ،لبحثخالل املعطيات اليت مت تناوهلا با
 :2015 ماي 25بتاريخ  111285القرار عدد  -

تضّمنت  2011نوفمرب  21بتاريخ  "منار تن"شركة  تعّهد اجمللس بعريضة دعوى تقّدمت هبا      
مشرتياهتم عن طريق ختفيض  بفواتريدي النت املعّلب يعمدون إىل التالعب أّن بعض مورّ 

 وطلبت .ديهمفاق مسبق مع مزوّ صاحل الديوانية وذلك باتّ إىل املتقدميها عند قيمتها احلقيقية 
اختاذ ما يلزم من إجراءات حلماية االقتصاد التونسي وضرب العابثني حىت يتمكن  املّدعية

 أصحاب معامل حتويل األمساك من القيام بواجبهم الوطين واحملافظة على مواطن الشغل.
جمللس يف حدود اختصاصه جوابا على ما دفع به احبث وبعد قبول الّدعوى شكال، 

   "األخوة بن جازية"وشركة  "محيدان"وشركة  "نور فود للتوزيع"شركة  ،محمامو املّدعى عليه
من أنرتكوس "وشركة  "االنتصار للتجارة واخلدمات"وشركة  "ماريسكو للتجارة العاملية"وشركة 

الديوانية حتمل مثن مجلي أقل من الثمن احلقيقي وهي ق بتقدمي فواتري للمصاحل أّن النزاع يتعلّ 
مصاحل الديوانة ويرجع اختصاص النظر فيها إىل احملاكم  خمالفات على فرض صّحتها هتمّ 

من قانون  5وبالتايل فهي خترج عن اختصاص جملس املنافسة مثلما ضبطه الفصل  ،العدلية
د مبدى تأثري العمل أو التصرف يتحدّ  همرجع نظر أّن وقد أّكد اجمللس  .املنافسة واألسعار

اختصاصه ال يكون  حبيث أنّ  ،املتنازع بشأنه على التوازن العام للسوق وحرية املنافسة فيه
معىن ة باملنافسة على عمال تندرج يف إطار املمارسات املخلّ قائما إال مىت كانت تلك األ

 .ديد من قانون املنافسة واألسعارج 5الفصل 
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فاق عدد من موّردي ماّدة النت باتّ  الدعوىمارسات املثارة بعريضة امل حيث تعّلقتو  
من األعمال اليت تندرج  ، مما جيعلهااملعّلب مع مزّوديهم على فوترة الواردات بأسعار منخفضة

 املمارسات اليت ينعقد اختصاص اجمللس بشأهنا.ضمن 
مدى توّفر األدلّة اليت تثبت  التأكد منأعمال الّتحقيق النظر يف  خاللمن اجمللس  توىلو 

وجود إتفاق مهما كان شكله صرحيا أو ضمنيا أو القيام بأعمال من شأهنا التأثري على 
وجود املمارسات املثارة واألطراف  يفبحث والالتوازن العام للسوق وعلى نزاهة املنافسة 

 املرتكبة هلا وآثارها على السوق املعنية.
بت من أوراق امللف ومن أعمال التحقيق وجود اتّفاقات مكتوبة بني مل يثوبنّي اجمللس أنّه     

 la sousاألطراف املّدعى عليها ترمي إىل التواطؤ يف ما بينها العتماد ما يسّمى 

facturation  .وذلك بالتصريح بأسعار منخفضة عند توريد ماّدة النّت املعّلب 
فقط إىل  فإنه ال يستند ،طراف املتنازعةحتديد مسؤوليات األبغرض اجمللس أنه و بنّي كما      

 يتوىل يف غياب مثل هذه االتفاقاتأنّه العقود أو االتفاقات املمضاة من قبل األطراف بل 
اليت و  ها األطرافاليت توالّ  واملمارسات الفعليةفحص العمليات والوثائق التجارية  ،املكتوبة

فاقات ضمنية وغري مكتوبة يكون موضوعها أو أثرها خمالّ من شأهنا أن تعكس وجود اتّ 
  باملنافسة. 

واملستندات  داتعريضة الدعوى وردت خالية من املؤيّ  هذا اإلطار أنّ بنّي اجمللس و      
فاقات ضمنية على التصريح بأسعار منخفضة وجود اتّ هنا أن تثبت أواملعطيات اليت من ش

، وأنّه ة باملنافسةل أعماال خملّ شكّ تهنا أن أمن شأيّة عمليات  عند توريد ماّدة النّت املعّلب أو
وما  مبثل هذه املمارساتالقيام فعال  واتولّ قد  معى عليهاملدّ أّن أعمال التحقيق مل يثبت من 

 قّرر اجمللس رفض الّدعوى أصال. ولذلك ،التأثري سلبا على التوازن العام بالسوقيفيد 
 :2015 مارس 12بتاريخ  121307القرار عدد  -

 شركةضد عيني تعّهد اجمللس يف هذه القضّية بشكوى تقّدم هبا نائب املدّ        
"ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A"  الستغالهلا املفرط لوضعّية التبعية

 ABS Electroالتجاري: الذي يعمل حتت اإلسم  فيها املستثمراالقتصادية اليت يوجد 
الكربى واملوّزعني لعالماهتا:  اآلالت الكهرومنزلّيةيف سوق الناشطني  ABS ET ITS شركةو 
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Electrolux وMartin Arthur وzanussi  وذلك عرب القطع التعّسفي لعالقتها التجاريّة
 .دون سبب موضوعيمعهما 

أّن اإلفراط يف إستغالل وضعّية تبعّية إقتصاديّة يقتضي الّنظر يف هذا اإلطار  وبنّي اجمللس     
 يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعّية اإلقتصاديّة واإلفراط يف إستغالهلا. 

"حالة  حالة التبعّية اإلقتصادية بكوهنا املستقر حول تعريففقه قضائه إىل اجمللس إستند و      
صر ينشأ عن إجتماعها وضع الّتاجر يف منزلة يصعب فيها عليه تتشّكل من حتالف عنا

ما جينيه من أرباح. وتتمّثل هذه العناصر يف على التخّلص من تأثري املزّود على نشاطه و 
رقم  علىمدى تأثريها و السمعة اليت حتضى هبا عالمة املزّود وأمهّية نصيبها يف الّسوق 

ؤّسسة احلريفة وصعوبة التزّود مبواد أو خدمات مشاهبة املعامالت اجلملي للتاجر املوزّع أو امل
من أّي جهة أخرى على أن ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجاريّة 

 ضرورة أّن التبعّية تعرّب عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة إختيار إرادي".
وجود تبعية  بصفة منفردة ذلك أنّ أنّه ال يأخذ بأّي من العناصر األربعة اجمللس وأّكد      

توّفر العناصر األربعة جمتمعة حبيث أنّه يكفي ختّلف أحدها للقطع بعدم  يتطلب إقتصادية
 وجود تلك احلالة.

عيني ال تربطهما أّن املدّ يف حتليله للعناصر املكّونة لوضعية التبعّية اإلقتصادية  اجمللسبنّي و     
عيني حصر املدّ عى عليها مل تلزم املدّ كما   ،حصري ملنتوجاهتاعى عليها عالقة توزيع باملدّ 

إقرتن نشاطهما بتوزيع و أّن املدعّيني نّوعا يف مصادر تزّودمها ثبت  فقد .هاتعاملهما مع
عى مع توزيع منتوجات عالمات املدّ بالتوازي   SAMSUNGسامسونقمنتوجات عالمة 

 عليها.
ل يف الة التبعية اإلقتصادية يتمثّ حيدحض  يةآخر ذي أمه كما بنّي اجمللس وجود عنصر    

عيني أرقام معامالت هاّمة من خالل توزيع منتوجات عالمة منافسة وهي عالمة حتقيق املدّ 
"سامسونق" تفوق تلك احملّققة مع املّدعى عليها يف فرتة إستقرار العالقة التجارية بني 

ال يقوم بصفة حصريّة على توزيع عيني أّن نشاط املدّ بذلك إىل اجمللس وخلص ، الطرفني
 عى عليها ممّا ينعدم معه العنصر املتعّلق بإنعدام احللول البديلة. منتوجات املدّ 
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عيني يف حالة تبعّية إقتصاديّة إزاء عدم ثبوت وجود املدّ أقّر اجمللس باستنادا على ذلك و     
 ىل رفض الدعوى أصال.لينتهي إ أّن ذلك يغين عن البحث يف صور اإلفراطو املّدعى عليها 

 :2015 جويلية 30بتاريخ  121314القرار عدد  -
لطفي األسود أصالة عن  تقّدم هبابعريضة دعوى  2012نوفمرب  5بتاريخ تعّهد اجمللس     

الشركة التونسية للتوزيع الغذائي انتدبت  أنّ  مفادها من األشخاصجمموعة نيابة عن نفسه و 
لرتويج وتسويق منتوجاهتا يف نطاق منطقة  لنينيابات متجوّ عي وجمموعة أخرى كأصحاب املدّ 

وقد أمدهتم بشاحنات مستعملة للقيام بذلك مقابل قيامهم بدفع مبلغ  .فق عليهاجغرافية متّ 
كامل مثن الشاحنة مقابل توقيعهم عقدا حمدود األجل يتضّمن  ك صدينار و  3000مايل قدره 

 زال املتعاقدونهم بعقد هنائي لكنها مل تف بوعودها وال دّ مبالشركة تقوم  بانتهائهملدة جتريبية 
 على حاهلم. 2009منذ سنة 

خالصها من  الشاحنات املوضوعة على ذمتهم يتمّ  جاء يف عريضة الدعوى أنّ كما       
املصاريف عالوة على دينار  500و دينار 350بني  خالل تسديد كمبياالت شهرية قيمتها ما

ومعاليم اجلوالن واخلطايا املرورية والتأمني. وأمام هذا الوضع قام  الصيانة الدوريةاألخرى ك
ا عى عليها للمطالبة حبقوقهم وتسوية وضعياهتم، غري أهنّ رون بإضراب سلمي ضد املدّ املتضرّ 

طرد جمموعة منهم واسرتجعت شاحناهتم بالقوة دون إرجاع قيمة الكمبياالت إىل عمدت 
ت جمموعة مدّ . كما الشاحناتتلك رفضوا إرجاع ن ممّ املدفوعة ومقاضاة جمموعة أخرى 

 خمتلفة تبيع السلع بشروطاملّدعى عليها أصبحت . كما ع عليهاأخرى منهم بعقود مل توقّ 
ر كل السلع املطلوبة على غرار ما ال توفّ و لياغرت بالتوازي مع اال تبيع احلليب إال أهّنا ذلك 

تقوم خبصم سعر السلع الفاسدة أو ، و باجلملةره ملراكز التسويق الكربى وشركات البيع توفّ 
  .املسرتجعة من السوق واملنتهية صلوحيتها من نسبة األرباح

عى الشركة املدّ  أنّ أصل الّنزاع مبّينا بالبحث اجمللس  تناولوبعد قبول الّدعوى شكال،     
 ،دة مسبقاحمدّ عني مهمة ترويج منتوجاهتا وتسويقها يف مناطق جغرافية عليها أوكلت إىل املدّ 

الوثيقة اليت استند إليها وأّن   مرحلة جتريبية دون حتديد مدهتاوقد انتدبتهم يف هذه املهمة يف
مضاءات أو تواريخ إ يّ أال حيمل يهم و اقرتحته الشركة عل مشروع عقداملّدعون ليست سوى 
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تاريخ سريان من قبل األطراف مما جيعلها وثيقة ال يعتد هبا بشأن حتديد التزامات كل طرف و 
  مفعول تلك االلتزامات.

حتديد مسؤوليات األطراف املتنازعة إىل  أنّه استقر يف عمله علىعلى اجمللس كما أّكد       
يف غياب  ،إىل العقود أو االتفاقات املمضاة من قبل األطراف بل يتوىل االستناد فقطعدم 

ارية واملمارسات الفعلية اليت فحص العمليات والوثائق التج ،مثل هذه االتفاقات املكتوبة
واملستندات واملعطيات  وردت عريضة الدعوى خالية من املؤيدات وحيث. توالها األطراف

ل أعماال شكّ تهنا أن أجمحفة أو هي من شكانت العمليات  تلك  هنا أن تثبت أنّ أاليت من ش
القيام فعال ت عى عليها تولّ املدّ أّن أعمال التحقيق مل يثبت من حيث ، ة باملنافسةخملّ 

 من هذا اجلانب.الدعوى فرع فض ر  فقد قّرر اجمللس، عنيبعمليات جمحفة يف حق املدّ 
عى عليها واليت وضعتها الشركة املدّ  ،خبصوص الشاحنات موضوع الدعوى واعترب اجمللس     

النزاع بشأهنا خيرج  نّ أ، عني الستعماهلا يف توزيع منتوجاهتا من احلليب والياغرتعلى ذمة املدّ 
  . هحبكم طبيعته املدنية واجلزائية عن اختصاص

أهنا أصبحت  من عى عليهاعلى الشركة املدّ ون عاملدّ  هيعيب إىل ما أيضا تطّرق اجمللسو     
مراكز التسويق لفائدة ره ر كل السلع املطلوبة على غرار ما توفّ ال توفّ و تبيع السلع بشروط 

خبصم سعر السلع الفاسدة أو املسرتجعة من أهّنا تقوم و  ،ملةالكربى وشركات البيع باجل
تتوىل اإلحتفاظ بقسط منها لفائدهتا خالفا ملا و  السوق واملنتهية صلوحيتها من نسبة األرباح

يف هذا  همرجع نظر أّن  وبنّي اجمللس يف هذا اخلصوص .تقوم به بعض الشركات املنافسة
العمل والتصرف املتنازع بشأنه على التوازن العام مبدى تأثري يتحّدد اجلانب من الدعوى 

اختصاصه ال يكون قائما إال مىت كانت تلك األعمال  أنّ  وبنّي  .للسوق وحرية املنافسة فيه
جديد من قانون  5تندرج يف إطار ممارسات خملة باملنافسة على املعىن الوارد يف الفصل 

  .املنافسة واألسعار
مل  ضرورةكرفض الدعوى برّمتها أصال أصال  املاثل الدعوى فرع  رفضواجّته اجمللس إىل     

السلع يع بت فعال تولّ  عى عليهاالشركة املدّ  أنّ يثبت من أوراق امللف ومن أعمال التحقيق 
خبصم سعر السلع القيام توّلت  وأ كل السلع املطلوبة ريوفتأهّنا امتنعت عن أو بشروط 

تفاظ بقسط واإلح نتهية صلوحيتها من نسبة األرباحالفاسدة أو املسرتجعة من السوق وامل
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اخنرطت يف ممارسات عى عليها الشركة املدّ  مل يثبت بصفة قطعية أنّ أنّه  كما  ،منها لفائدهتا
 .جديد من قانون املنافسة واألسعار 5خرية من الفصل الفقرة األعلى معىن خملة باملنافسة 

 :2015أفريل  30بتاريخ  121321القرار عدد  -
 "تونيزيانا"ضّد شركة  "أورنج تونس"تعّهد اجمللس بعريضة الّدعوى املقّدمة من شركة       

واملتعّلقة باستغالهلا بصفة مفرطة لوضعّية هيمنة على مستوى سوق خدمات االّتصال 
بالّتفصيل عرب شبكات اهلاتف الرّقمي اجلّوال، من خالل ترويج عروض تشّكل بيعا 

 et 200% bonus sur %100 من خالل إسناد امتيازات ويتجّسد ذلك .باخلسارة

recharge  هتّم كّل العروض الّسارية من ذلك عرض اليتملشرتكيها و Amigos, 

dimanchez ،....وبالّتايل تصبح الّتعريفات منخفضة 
 أكرب حصة يف السوقوأّكد جملس املنافسة يف هذا اإلطار أنّه ال يكفي امتالك       

يمنة على الّسوق ألّن ذلك املركز ال يتحّقق إاّل مىت كانت املؤّسسة قادرة الحتالل مركز ه
على فرض شروطها والتحّكم يف آلّيات الّسوق والّتأثري اجلذري على وضعّية املتعاملني فيها 

وبالّتايل عدم  ،والتصّرف وفقا إلرادهتا املنفردة دون اخلضوع إىل ضغوط الّسوق ومتطّلباهتا
أّن معيار احلّصة الّسوقّية  واعترب اجمللسنافسني على الّتأثري على هيكلة الّسوق. قدرة بقّية امل

يعّد عنصرا من عناصر تقدير مدى اهليمنة على الّسوق، إضافة إىل عناصر أخرى كالتقّدم 
 كامل تراب اجلمهوريّة.بالّتكنولوجي وتنوّع املنتوجات كّما وكيفا وتروجيها يف مسالك توزيع 

خمتلف األطراف املتدّخلة يف سوق اهلاتف الرّقمي  أنّ وبنّي اجمللس يف إطار نزاع احلال      
بنفس األمهّية من حيث تنوّع املنتوجات وإشعاع العالمة الّتجاريّة وتنوّع مسالك تتمّتع اجلّوال 

 توزيع منتوجاهتا بشكل ميكنها من سرعة الّتأثري يف هيكلة الّسوق من فرتة إىل أخرى األمر
يربز من خالله غياب وجود طرف بإمكانه الّتأثري اجلذري بصفة مطلقة على سوق  الذي

 "تونيزيانا"خلص اجمللس إىل كون شركة و خدمات االّتصاالت عرب اهلاتف الرّقمي اجلّوال. 
املّدعى عليها ال تتمّتع بوضعّية هيمنة بسوق خدمات االّتصاالت عرب اهلاتف الرّقمي اجلّوال 

ال ترقى إىل منزلة املمارسات املخّلة باملنافسة على معىن  املثارةي جيعل املمارسات األمر اّلذ
 رفض الّدعوى أصال.اجمللس من قانون املنافسة واألسعار. وبناء على ذلك قّرر  5الفصل 
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 :2015 ديسمبر 31بتاريخ  131325القرار عدد  -
عمدتا "سوناكو" و"ميغا" أّن املّدعى عليهما  كة "أدهي ألس"ر املّدعية شعريضة ب ورد      

توفري تسهيالت يف التعامل مع شركة "ميغا" من جهة  إىلإىل تثبيت نظام إقصائي يستند 
بالرغم من أّن كال من "ميغا" و"أدهي ألس"  املّدعيةجمحفة على وفرض شروط تعامل 

من "سوناكو" نفس ان نفس النشاط وبالتّايل تطلبان يحريفتني لدى "سوناكو" وتتعاط
وإضافة إىل الرغبة يف إخراج العارضة من السوق بالتواطئ وورد أيضا بعريضة الدعوى اخلدمة. 

نظرا ّن شركة "سوناكو" تلجأ إىل االستغالل املفرط لوضعية تبعّية اقتصاديّة أ ،مع "ميغا"
وبأّن العارضة ليس  الوحيدة اليت تقوم بعملّية تبييض نسيج الكتّان باجلمهورية التونسيةلكوهنا 

 تعامل معها.عن الهلا خيار بديل 
 "سوناكو"شركة من الوثائق املظروفة بامللف ومن التحقيق أّن  للمجلس وقد تبنّي        

ليست الوحيدة القادرة على تبييض الشاش اخلاص بصناعة الضمائد الطبّية يف السوق 
االستغالل املفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعية ب تقوم اعتبارهاالتونسّية وبالتايل ال ميكن 

ميكن للشركات املصّنعة للضمائد الطبّية طلب هذه اخلدمة من الشركات  ذلك أنه ،إقتصادية
شديدة  "ميغا"لفائدة شركة  "سوناكو"األسعار املعتمدة من قبل  وتعترب املنافسة هلا.

 "ميغا"حبجم طلبيات  هميكن تربير  ذلكغري أّن  ،االخنفاض مقارنة مبا تفوتره لبقّية حرفائها
يف أقصى  "أدهي ألس"ألف كيلوغرام سنويّا يف حني ال تتجاوز طلبيات  300اليت تتجاوز 

  .يلوغرامآالف ك10 ما يقارب SOTUPAشركة طلبيات ألف كيلوغرام سنويّا و  43حاالهتا 
وجود ممارسات خمّلة باملنافسة مرتكبة من قبل املشتكى هبما  للمجلس مل يثبت وحيث      
 قّرر رفض الدعوى أصال. لذلك

 :2015أفريل  30بتاريخ  131327القرار عدد  -
 "صاالت تونساتّ "شركة "تونيزيانا" تعيب على شركة  جاء يف عريضة الدعوى أنّ 

على مستوى تعريفات اجلملة خلدمات النفاذ  الربح هامشباعها سياسة الضغط على اتّ 
ة لألنرتنات ذات السعة العالية واهلاتف القار والتقسيم الكلي واجلزئي للحلقة احمللية مستغلّ 

ع هبا يف سوق اهلاتف القــار وسوق النفاذ لالنرتنات ذات يف ذلك وضعية اهليمنة اليت تتمتّ 
صلة إىل أسواق التفصيل املتّ  ونيزيانا"ذلك دون دخول شركة "ت حال وقد .السعة العالية
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من قانون  5وهو ما اعتربته ممارسات خملة باملنافسة طبقا ألحكام الفصل  ،باخلدمات املذكورة
من اجمللس مراجعة هذه التعريفات ومعاينة االفراط الشركة املّدعية طلبت و  .املنافسة واألسعار

 .ت تونس"من طرف شركة " اّتصاال يف استغالل وضعية اهليمنة
صاالت عرب سوق االتّ  وبعد حتديد السوق املرجعية يف قضية احلال واملتمثلة يف

ض الشبكات العمومية للهاتف القار وسوق إسداء خدمات اخلطوط الرقمية الالمتوازية، تعرّ 
يف مرحلة الحقة إىل حتليل  اجلملة والتفصيل ليمرّ  ياجمللس إىل خصوصيتهما بفرعيهما سوق

 املمارسات املثارة.
فيما يتعلق بالمطالبة بمراجعة تعريفات الجملة للهاتف القار وخدمات النفاذ  -

 :ومعاينة العوامل القاطعة للمنافسة
عمل هيئات املنافسة املقارنة جرى على اعتبار وجود ممارسة  أكد اجمللس على أنّ 

مدجمة عموديا يف وضعية هيمنة يف  املعنية سةؤسّ املالضغط على هامش الربح حني تكون 
وحيصل  .مستوى سوق اجلملة وذلك بتوفريها ملدخالت أساسية وضرورية لسوق التفصيل

سسة املدجمة عموديا واليت متتلك حلصة سوقية هامة الضغط على هامش الربح حني تتوىل املؤّ 
 غري كافاجلملة سعر و  بسوق التفصيل اعتماد أسعار جتعل الفارق بني سعر التفصيل

 .قوال على مستوى التفصيلق هامشا معأن حتقّ  منافسةسة ملؤسّ 
ع صاالت تونس تتمتّ شركة اتّ  على هذا املفهوم يف القضية املعروضة أنّ  ااعتمادتبنّي و  

ل التارخيي للشبكة باندماج عمودي على مستوى سوق خدمات اهلاتف القار باعتبارها املشغّ 
صة إىل احل إضافة وهي متلك .مسدية خلدمات اهلاتف القار بالتفصيليف نفس الوقت هي و 

حصة سوقية  %94.7 بنسبةق خدمات اهلاتف القار بالتفصيل السوقية اليت متتلكها يف سو 
 .د خدمات االنرتناتكمزوّ  %47.3 بنسبة

سياسة الضغط على من اعتماد صاالت تونس اتّ  اليت متّكنر بعض العناصر ورغم توفّ  
اليت ق بتعريفات اجلملة توىل اجمللس البحث يف العنصر األهم واملتعلّ فقد  ،الربحهامش 

 . فاذ لألنرتنات ذات السعة العاليةيف كل من سوق اهلاتف القار وسوق خدمات النتعتمدها 
ذات  الّنصوص القانونّية وبعض قرارات اهليئة الوطنّية لالّتصاالت وبعد الرجوع إىل بعض

تعريفات اجلملة للهاتف القار وخلدمات النفاذ لالنرتنات حتديد  أنّ  اجمللس استخلص ،العالقة
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أخضعها املشرع ملصادقة اهليئة الوطنية قد  ومراجعتها وتعديلها ذات السعة العالية
 2008لسنة  3026من األمر عدد  2من الفصل  5حيث تنص أحكام الفقرة  ،صاالتلالتّ 

صاالت القيام بالدراسات التقييمية لوضع يئة الوطنية لالتّ "تتوىل اهلاملشار إليه أعاله على أن: 
املنافسة يف السوق قصد إدخال التعديالت الضرورية لضمان املنافسة املشروعة على مستوى 

 النفاذ والبيع باجلملة و التفصيل". 
من اجمللس أخذ التدابري الالزمة حىت متّكن تعريفة  تطلبقد عية املدّ  أنّ  وباعتبار

بني تعريفة اجلملة وتعريفة  فارق كافمن ترك  "صاالت تونساتّ "التفصيل املعتمدة من قبل 
هذا الطلب الذي  نّ فقد خلص اجمللس إىل أ ،التفصيل املعتمدة من قبل املشغل التارخيي

اهليئة الوطنية اختصاص من  باعتباره هخيرج عن دائرة اختصاص يتعلق مبراجعة التعريفات
ة طبقا ملا الكلف دون كانتقة  األسعار املطبّ  أنّ  للمجلسمل يثبث  إضافة إىل أنه ،صاالتلالتّ 

 .عليه فقه قضائه استقرّ 
فيما يتعلق بالتعسف في استعمال وضعية الهيمنة على سوق الهاتف القار  -

 النفاذ:وسوق 
استغالهلا املفرط أيضا  "صاالت تونساتّ "عية يف قضية احلال على شركة تعيب املدّ 

ا مالكة يف سوق النفاذ باعتبارهيف كل من قطاع اهلاتف القار و  ع هباوضعية اهليمنة اليت تتمتّ ل
دا للنفاذ لالنرتنات ذات قطاع التجزئة بصفة الحقة باعتبارها مزوّ للبنية التحتية للشبكة و 

      "صاالت تونساتّ شركة " تطلب من اجمللس التنبيه على فهي ليه وع ،السعة العالية
ل حتقيق فجوة اقتصادية كافية بني التعريفة اجلملية وإلزامها جبعل تعريفات التفصيل ختوّ 

ل جديد وافد على ونيزيانا " باعتبارها مشغّ توالتعريفة التفصيلية املعمول هبا وذلك لتمكني " 
 .على األقلكلفته اخلاصة   تغطيةصاالت من سوق االتّ 
فعال ع صاالت تونس تتمتّ اتّ شركة   اجمللس أنه ولئن ثبت من دراسة السوق أنّ بنّي و 

بوضعية هيمنة على كل من سوق اهلاتف القار وسوق خدمات النفاذ عرب اخلطوط الرقمية 
ة باملنافسة سة خملّ ل من زاوية قانون املنافسة واألسعار ممار هذه الوضعية ال متثّ  نّ أ إالالالمتوازية 

 . فيها ر مظاهر االفراطإال يف حال ثبوت توفّ 
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عى عليها بالسوق ر اجمللس مبا استقر عليه فقه قضائه من أّن وجود املدّ وقد ذكّ 
عتبارها إىل الني باعتبارها مالكة للشبكة ال يؤدي آليا د وحيد لبقية املشغّ الوطنية كمزوّ 

وليدة ظروف تارخيية هي الوضعّية هذه أّن  ذلكيف استغالل وضعّية هيمنة اقتصاديّة  ةتعّسفم
قواعد شّكل يف حّد ذاته خرقا ليال  و ماجعلت من املّدعى عليها املالكة للشبكة وه

 .املنافسة
التحقيق مل تفض إىل ما يفيد القطع بوجود ممارسات خملة  أعمال أنّ اجمللس  وبنّي       

انتهجت سياسة متييزية جتاه الشركة قد عى عليها املدّ  أنّ إىل باملنافسة بالسوق املعنية أو 
يف عريضة الدعوى من أهنا ال  ذاهتا عيةالتابعة هلا مقارنة مع بقية املتدخلني وهو ما أكدته املدّ 

نها من تقييم تطابق الوسائل اليت وقع اعتمادها لتحديد كّ متتلك أية معلومات دقيقة مت
بالتايل إاّل أن  هاوال ميكن ،عى عليها مع اإلطار القانوينالتعريفة اجلملية املعتمدة من قبل املدّ 

صاالت تونس بل تعاين وجود سعر الضغط على العديد من عروض اهلاتف القار التّ 
اءات جمردة وعامة واحتماالت وجتارب مقارنة ال متحورت مجلة املمارسات املثارة يف ادع

 ة باملنافسة .ترتقي إىل منزلة املمارسات املخلّ 
سات االقتصادية من ل يف حتديد السياسات التجارية للمؤسّ ال يتدخّ  أنّه اجمللس وذّكر

له عملية مراقبة التعريفات على ملا متثّ نظرا حيث حتديد التعريفات والتخفيضات املمنوحة 
أنه وذّكر كذلك ب .خالل بقواعد املنافسةحرية األسعار وإ إصيل من مساس مببدى التفمستو 

اليت تتوخاها السياسة التجارية ا إاّل يف حالة التأكد من أنّ  هذا التدخلمثل  ال ميكن تربير
من  عناصر تسويقية من شأهنا احلدّ  نتضمّ  أهّناد التوازن العام للسوق أو هتدّ  الشركة املعنية

من شأهنا املساس بالسوق وبقواعد  فعليةهتديدات  أنّه توجدافسة داخل السوق أو املن
 .أصال الدعوىهذا الفرع من رفض  مما يّتجه معه، وهو ما مل يثبت يف ملف احلال ،فسةاملنا

 :2015أفريل  30بتاريخ  131330القرار عدد  -
الرّياضي لبيع املالبس "املمّثل القانوين ملؤّسسة  تقّدم هباتعّهد اجمللس بعريضة دعوى      

 ماي 23 بتاريخ "بتونس ماركري العاملّية"ضّد شركة  "واألحذية والّتجهيزات الرّياضّية بالّتفصيل
 خبمسة ماركات املّدعيةبتزويد يف تونس  واليت تنفردهذه األخرية  مفادها أنّ  2013
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EASTPAK, QUIKSELVER, REEBOK, ASICS, ADIDAS.  وقد استغّلت
 انفرادها بالّسوق لكي متلي شروطها اجملحفة على مؤّسسته.

يف مرحلة أوىل الّسوق  دوبعد قبول الّدعوى شكال، خاض اجمللس يف أصل الّنزاع ليحدّ      
حيث الواردات واإلنتاج سوق بيع املالبس الرّياضّية باجلملة وهيكلتها من يف املرجعّية املتمثّلة 

 احملّلي وخمتلف املتدّخلني هبا وحصصهم من هذه الّسوق.
على أمهّية  املرجعية واليت تعهد هبا ألّول مرة، الّسوق ته هلذهضمن دراساجمللس وقد أّكد      

بصفة خاّصة أنّه رغم وجود عقد توزيع حصري لفائدة  مربزاالواردات يف تزويد الّسوق احمللّية 
ك شركات أخرى تقوم إاّل أنّه هنا ،كة املّدعى عليها بالّنسبة إىل العالمات سابقة الذّكرالّشر 

 Team’s distribution وهي شركة من املالبس والتجهيزات الرياضية بتوريد نفس العالمات
 دون وجود عوائق فعلّية على مستوى الّديوانة الّتونسّية. Worldis trading LTD وشركة
استغالهلا هو  "ماركري العاملّية بتونس"الّشركة املّدعية على شركة  هتعيب اجمللس أّن مابنّي و       

 املفرط لوضعّية الّتبعّية اإلقتصاديّة اليت توجد فيها جتاهها باعتبارها املزّود الوحيد لعالمات

EASTPAK,QUIKSELVER,REEBOK, ASICS, ADIDAS . ذلك قد جتّسد و
بصكوك ضمان تبقيها  معها أمّهها اشرتاطها الّتعامل منمن خالل إمالء شروط جمحفة عليها 

احلصول على  وإثرعندها حىت هناية العملّية الّتجاريّة من شراء ورفع وسداد مّث تقوم بعد مّدة 
 ارولألسع قبول الطّلبّيات رغم عدم مطابقتها لألصل عليها فرضت . كمامستحّقاهتا بإرجاعها

بتونس  "ماركري العاملّية"ورغم الّتأخري يف زمن الّتسليم. وعندما طالبت الّشركة املّدعية شركة 
بتحسني ظروف العمل استغّلت هذه األخرية صكوك الّضمان كوسيلة ضغط وسحبت صّكا 

صكوك ضمان أخرى بقيمة  7 خاصة وأهنا متسك عليها دينار كبداية هتديد 12.000بقيمة 
 ر.دينا 190.000

دور املزّود واملنافس فهي بيف ذات الوقت تقوم كما تعيب على الّشركة املّدعى عليها أهّنا       
متّد حماّلهتا بأفضل هي و  ،تزّود حماّلهتا اخلاّصة واملنافسة للّشركة املّدعية وتزّود الّسوق باجلملة

يسمح هلا بالقيام  كبريا من الربحهامشا   متسك اكما أهنّ   ،ما لديها من بضائع ومن أمثان
بصفة خاّصة بتزويد حماّلهتا بالطّلبّيات  ، إىل جانب قيامهابعملّيات الّتخفيض مىت شاءت

 اخلاّصة بالّشركة املّدعية.
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عليه جرى  وإىل ماجديد من قانون املنافسة واألسعار  5الفصل  وبالّرجوع إىل أحكام      
يقتضي الّنظر يف مدى تظافر عنصرين  ،أّن التثّبت من الوضعية املذكورة منعمل اجمللس 

خالل تطبيق تلك املعايري ومن بعّية اإلقتصاديّة واإلفراط فيها وبمتالزمني مها وجود حالة التّ 
أنّه مل يربز الّتأثري اهلاّم لتعثّر خلص اجمللس إىل  ،دراسة الّسوق وكاّفة األوراق املظروفة بامللفّ 

 .قم املعامالت اجلملي للّتزّود لشركة الرّياضير عليها يف ووقف الّتعامالت مع الّشركة املّدعى 
فإّن الّشركة املّدعية  2013أنّه رغم أمهّية هذا الرّقم خالل الّسنوات الّسابقة لسنة  فقد تبنّي 

متّكنت بصفة آلّية من تعويض املزّود املّدعى عليه مبزّودين آخرين لنفس العالمات املوّزعة من 
دراسة الّسوق أّن بعض املوّزعني باجلملة احلرفاء  أثبتتطرف الّشركة املّدعى عليها. كما 

توجات احلاملة هلذه العالمات يقومون بدورهم بإعادة بيع املن "ماركري العاملّية بتونس"لشركة 
وهو ما ينتفي معه عنصر الّتبعّية اإلقتصاديّة املتمّثل يف استعصاء التزّود مبواّد مشاهبة  ،األجنبّية

ال ميكن اإلقرار  أنّه إىل اجمللس انتهى ،ولكل هذه العناصر جمتمعةمن أّي جهة أخرى. 
الّشركة املّدعى عليها وبالتّايل ال جدوى  بوجود الّشركة املّدعية يف وضع تبعّية إقتصاديّة إزاء

من الّتثّبت يف العنصر الثّاين املتمّثل يف اإلستغالل املفرط لوضعّية الّتبعّية اإلقتصاديّة من 
رفض الّدعوى  تبعا لذلك وقّرر اجمللس ،صكوك ضمانبتقدمي تعاطي شراءات مشروطة 

 أصال.
 :2015 ديسمبر 25الّصادر بتاريخ  141367القرار عدد  -

صّدرة كلّيا تعّرضت إىل وامل اليت مّت بعثها حديثا"جاكراندا" ورد بعريضة الّدعوى أّن شركة      
مظلمة من قبل حمطّة تكييف وتصدير التمور التونسّية "غّلة الصحراء" مما تسّبب هلا يف 

 العديد من النزاعات مع موّردي التمور األجانب وأضّر مبصاحلها. 
 

والتحقيق يف القضّية تبنّي أّن األعمال  املضّمنة مبلف الدعوى دراسة الوثائقومن خالل       
املشتكى منها وحىت يف صورة ثبوهتا ال ترتقي إىل مرتبة املمارسات املخّلة باملنافسة على معىن 

 سلذلك قّرر اجملل ،قانون املنافسة واألسعار وال تدخل بالتّايل ضمن اختصاص جملس املنافسة
 وى أصال.رفض الّدع
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 الفقرة الثّانية: حاالت اإلدانة من أجل ارتكاب الممارسات المخّلة بالمنافسة:
من قانون إعادة تنظيم  11خيتّص جملس املنافسة تطبيقا للفقرة الثّالثة من الفصل       

املنصوص عليها بالّنظر يف الّدعاوى املتعّلقة باملمارسات املخّلة باملنافسة  املنافسة واألسعار
اإلتّفاقات احملظورة واإلستغالل  يفاملمارسات هذه القانون. وتتلّخص  ذاتمن  5بالفصل 

املفرط للهيمنة اإلقتصاديّة واإلستغالل املفرط لوضعّية التّبعّية اإلقتصاديّة واألسعار مفرطة 
 اإلخنفاض.

الثة ممارسات األوىل من أصل اجمللس يف إثىن عشرة قضّية اإلدانة على أساس الثّ  رقرّ وقد      
قيام أّي من األطراف املّدعى عليها بتطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض يف  يثبت لديهأربعة ومل 

  أّي من القضايا املعروضة عليه.
 المجلس يدين من أجل اتّفاق مخّل بقواعد المنافسة: -

الوحيدة اليت أتيحت ملناسبة ا 2015مارس  12بتاريخ  91201القرار عدد يعترب صدور      
على معىن الفصل اخلامس من القانون املتعّلق باملنافسة  للمجلس إلدانة اتّفاق خمّل باملنافسة

 واألسعار.
 30بتاريخ جارة لتّ املكلف باوزير البدعوى تقّدم هبا وتعّلقت العريضة موضوع القرار      

شركة بيت الطب "ميديكاس" وشركة  بنيباملنافسة  فاق خملّ اتّ  خبصوص 2009ديسمرب 
ألس" يف إطار صفقات عمومية للتزّود بلوازم  –الصيانة الطبية وشركة اللصاق املرن "أدهى 

طبية ومواد كيميائية لفائدة قسم تصفية الدم باملستشفى اجلامعي الطاهر صفر باملهدية 
 ية بنزرت.وقسمي تصفية الدم واألشعة باملستشفى اجلهوي مبنزل بورقيبة من وال

عى عليها تقّصي سلوك األطراف املدّ خاض اجمللس يف املعنية، وبعد دراسة الّسوق       
 والتدقيق يف طبيعة املمارسة اليت أقدمت على ارتكاهبا سواء كان ذلك يف إطار مشاركتها يف

بتوريد ق خمتلف الصفقات العمومية للتزّود باملواد واألدوات الطبية أو يف إطار نشاطها املتعلّ 
 املواد واملستلزمات. هذا الصنف من

 هأنّ  إىل املعروضة على أنظاره التحقيق اجملرى يف إطار القضية من خاللاجمللس خلص و      
 الفرتة خاللعى عليها سات املدّ املؤسّ سامهت  ،إضافة إىل الصفقات الثالثة موضوع الدعوى

 07/2007 بطلبات العروض عددق هذه الصفقات يف صفقات أخرى. وتتعلّ  2010- 2006
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وطلب الصادرة عن املستشفى اجلامعي الطاهر صفر باملهدية  04/2010و 04/2008و
 عدد وطلّب العروض الصادر عن املستشفى اجلهوي مبنزل بورقيبة 06/2009العروض عدد 

واملستشفى اجلزار عن املستشفى اجلهوي ابن على التوايل الصادرين  4/2008و 2/2008
 بالقريوان.

املتعّلقة مبختلف الّصفقات حتليل مجيع املعطيات اإلحصائية واالقتصادية  ومن خالل     
عى عليها يف صفقات التزّود باملواد سات املدّ أّن مشاركة املؤسّ سابقة الذّكر، استنتج اجمللس 

مستلزمات قة مبتّممات وتوابع و واألدوات الطبية ولئن اقتصرت باألساس على األقساط املتعلّ 
 النتائجتعكس  . كماتصفية الدم إاّل أهنا تّوجت بفوزها حبصص هامة من تلك األقساط

املتحّصل عليها بصورة واضحة وجلية قدرة املؤسسات املذكورة على فرض مزامحة شديدة 
 وجدية على بقية الشركات املنافسة هلا يف تلك الصفقات.

عى عليها على منافسيها ال سات املدّ قته املؤسّ أّن التفّوق الذي حقّ  اجمللس كما أّكد      
وهو ما  ،إقدامها على تبادل املعلومات حول عروضها كذلكا  يربّره فقط متّيزها وكفاءهتا وإنّ 

املشاركة يف سات املذكورة املؤسّ ات التدقيق يف الوثائق املضّمنة مبلفّ مّت الكشف عنه من خالل 
ة يف وثيقة التعّهد باملشاركة واملتمثلّ  03/2010و 05/2009و 05/2006طلبات العروض عدد 

يف طلب العروض ووثيقة االلتزام بالعرض وقسيمة تفويض حضور جلسة فتح العروض املالية 
 .وجدول األسعار

أرقام اهلاتف و نفس العنوان  تضّمنتالوثائق املذكورة أّن هذه الوثائق التدقيق يف  أبرز كما     
فضال عن التوقيع عليها من قبل  ،وقد مّت استعمال نفس الكتابة اخلطية لتعمريها ،والفاكس

ترتبط عى عليها وهو ما يدّل على أّن األطراف املدّ  ،أشخاص حيملون نفس اللقب العائلي
من شأهنا أن تساعدها على تبادل املعلومات واملعطيات  عالقات وظيفية وعائليةب يف ما بينها

املشاركة يف الصفقة من عدمه واألسعار اليت يعتزم  كنّية كل طرفنها  اخلاصة بكل طرف م
 واليت سيتوىلاقرتاحها وغريها من املعلومات اخلاصة بالوسائل املادية والبشرية املتوّفرة لديه 

 توظيفها لتنفيذ الصفقة.
التعامل التجاري أّن  ثبت للمجلس ،ويف ظّل املعطيات اليت أفرزهتا دراسة السوق أعاله    

سات املذكورة يكشف بوضوح عن وحدة املصاحل بينها يف من طرف املؤسّ  النحوعلى هذا 
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من استعداد وقد جتّسد ذلك فعليا من خالل ما أبدته إحدى الشركتني املوّردتني  .هذا اجملال
  ما مياثلهاأصناف اإلبر واملواسري وأنابيب القسطرة و لتلبية رغبات الشركة الثالثة يف التزّود ب

 كلما دعتها احلاجة إىل ذلك وخاصة عند مسامهتها يف الصفقات العمومية. 
املؤشرات واالستنتاجات سالفة البيان تشّكل قرائن جدية ومتناسقة عن  أنّ  واعترب اجمللس    

ق موضوعها بتبادل املعلومات حول عى عليها يف القيام بأعمال يتعلّ سات املدّ توّرط املؤسّ 
وهو ما يؤثّر قطعا على خياراهتا  ،قّدمة يف صفقات التزّود باملواد واألدوات الطبيةعروضها امل

وعلى حالة عدم اليقني لديها ويساهم يف التقليص من حّدة التنافس بينها وبني بقية 
 العارضني.

ة عن بعضها قانونا لكنها مرتبطة فيما سات مستقلّ ع ملؤسّ التسليم بوجود جتمّ  أنّ  كما     
ة وتنسيق نشاطها خدمة بعالقة هيكلية تسمح هلا بالعمل بصفة مجاعية يف سوق معينّ بينها 

ت عليه أحكام بادئ املنافسة وذلك وفقا ملا نصّ يعفيها من التقّيد مب الملصاحلها املشرتكة، 
ع الشركات أهداف ال ميكن أن تكون لتجمّ "ه من جملة الشركات التجارية من أنّ  464الفصل 

   . ومن جهة أخرى"رائب أو اإلخالل بقواعد املنافسةمثل التهّرب من الض خمالفة للقانون
تقدمي عروض فردية للمشاركة  ،ع الشركاتفس جتمّ إىل نسات منتمية ولئن كان بإمكان مؤسّ 

يربهن عن استقالليتها اليت تتقّدم هبا يف إحدى الصفقات العمومية، فإّن تعّدد العروض 
ألّن تبادل  ،ه مينع عليها تبادل املعلومات حول هذه العروضفإنّ  ،ويف حكم ذلك ،التجارية

أن يتسّبب يف مغالطة املشرتي العمومي ولو كان على علم ه من شأنيف ما بينها  املعلومات
سات املذكورة التنازل إذا اختارت املؤسّ واعترب اجمللس أنه ع الشركات. جتمّ  إىل نفس بانتمائها

ذلك يوجب عليها عدم تقدمي عروض فردية واقتصار مشاركتها  فإنّ  ،التجاريةعن استقالليتها 
وهو ما مل تربزه  ،سات التجمع بإعداده وتقدميهعلى عرض وحيد تتكّفل واحدة من بني مؤسّ 

عى عليها يف الصفقات موضوع الدعوى مّتت وضعية احلال باعتبار أّن مشاركة الشركات املدّ 
 بواسطة عروض فردية.

حتليل األسعار الفردية املقرتحة ضمن عروض  يف أعمال الّتحقيق علىكما استند اجمللس     
ملقرتحاهتا املتعلقة  بالنسبة  70%بلغت يهانسبة النجاح لد ليبنّي أنّ عى عليها سات املدّ املؤسّ 

بالنسبة تبنّي للمجلس ستني فأكثر. و بأسعار فردية بقيمة متقاربة واملعروضة من طرف مؤسّ 
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، أّن ستني فأكثربأسعار فردية بقيمة متباعدة واملعروضة من طرف مؤسّ ملقرتحاهتا املتعلقة 
أّن حظوظ من ذلك  اجمللس ستخلصاو  ،30% تدحرجت إىل مستوىنسبة جناحها 

ما عرضت عى عليها يف الفوز حبصص من الصفقة تتقّلص بصفة ملحوظة كلّ سات املدّ املؤسّ 
 .اليت تعرضهاما تقاربت قيمة األسعار الفردية أسعارا فردية بقيمة متباعدة وتتزايد كلّ 

عى املدّ الشركات ولئن يؤّشر تقارب األسعار املقرتحة ضمن عروض كما اعترب اجمللس أنّه       
ال يعّد كافيا لوحده إلثبات االتفاق املخل املنسوب هلذه  فهو، هاتوازي سلوك إىلعليها 

ا وذلك حبكم عدم وجود فوارق بينها. ه من شأنه أن يعكس كذلك تشاهبهسات، فإنّ املؤسّ 
سات وحىت إن وجدت فوارق فهي ال تعكس الفوارق املوجودة على مستوى حجم هذه املؤسّ 

يقيم الدليل على ، وهو ما قوائمها املالية ومكان انتصاهباق من طرفها و ورقم املعامالت احملقّ 
ال وأنّه  فاق خمل باملنافسةسات ناجم عن اتأّن تشابه األسعار املقرتحة من طرف هذه املؤسّ 

تبادل املعلومات حول عروضها املقّدمة يف عى عليها ضالعة يف ريب أّن املؤسسات املدّ 
فاق حول وتنسيق أعماهلا قبل القيام بإعدادها واالتّ  صفقات التزّود باملواد واألدوات الطبية

فاقات اليت يكون موضوعها أو وهو ما يعّد من قبيل االتّ  ،األسعار اليت يتّم اقرتاحها ضمنها
اليت حتّجرها أحكام الفقرة األوىل من الفصل اخلامس جديد من قانون أثرها خماّل باملنافسة و 

 املنافسة واألسعار.
 لذا قّرر اجمللس إدانة الّشركات املّدعى عليها الّضالعة يف هذا اإلتّفاق املخّل باملنافسة.      

 :ط لوضعّية هيمنة اقتصاديّةالمجلس يدين من أجل استغالل مفر 
تعّددت الّدعاوى املرفوعة لدى جملس املنافسة اليت أثارت ممارسة االستغالل املفرط 

املراحل. و باتّباع نفس املنهجّية  ، وقد مّت تدارس هذه الوضعياتلوضعّية اهليمنة اإلقتصاديّة
 حتديد نطاقه.مناسبة جديدة لتكريس مفهوم اهليمنة اجلماعّية و  2015وقد كانت سنة 

 :2015ديسمبر  25الّصادر بتاريخ  121302 عدد القرار -
ضّد "أورنج تونس" تعّهد اجمللس يف هذه القضّية بشكوى مقّدمة من املدعّية شركة     
من أجل تروجيها مجلة من العروض التجارية والرتوجيية  "صاالت تونساتّ "عى عليها شركة املدّ 

ج ع هبدايا ال عالقة هلا باملنتوج املروّ التمتّ  ADSL"ل للمشرتكني يف خدمة املزدوجة اليت ختوّ 
 موضوع العرض التجاري.
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 يلي: فيمال هذه العروض وتتمثّ 
جمانا إضافة  3G" مع إسناد مفتاح ADSLعرض بيع خطوط إشرتاك يف خدمة " -        

 دنانري شهريا مع األداء. 9إىل اشرتاك سنوي مببلغ 
ن من اإلشرتاك يف سات والشركات ميكّ ه للمؤسّ موجّ " Dual Pro libertyعرض " -   

ربط خبدمة األنرتنات وإسناد الجيغا مع  20إىل  8ق من بسعة تدفّ " ADSL" خدمة
على وقد اقتصرت عملية التسويق هلذا العرض  ،خط للهاتف القار مع رصيد مكاملات

 .فقط Top netد شابيك املزوّ 

يعادل أو  اشرتاكيتضّمن ا "ADSL"عرض تروجيي لكل مشرتك جديد يف خدمة  -   
 د10خط هاتف جوال مع رصيد بقيمة على جمانا  مع حصولهجيغا  2ق يفوق سعة تدفّ 
شهرا مع مضاعفة الرصيد يف شكل هدية لالستهالك بني مشرتكي  12شهريا طيلة 

 من اهلدايا اجملانية. د240صاالت تونس فحسب أي بامتياز يعادل اتّ 

نان مشرتكي اهلاتف القار من ميكّ  اللذان Illimi Fixeو Illimi Freeعرض  -    
 شهريا.د 20 إىلالتمتع بإخنفاض على كل اشرتاك يف خدمة اآلديسال تصل 

" مع إسناد ADSLفيما يتعّلق بعرض بيع خطوط إشرتاك يف خدمة " وأّكد اجمللس       
شهريا مع األداء، أّن العرض التجاري د 9جمانا إضافة إىل اشرتاك سنوي مببلغ  3Gمفتاح 

" مينح املشرتك بشبكة األنرتنات أكثر من تقنية نفاذ ADSL et 3G "ج حتت تسمية املروّ 
للشبكة ختّول له اإلحبار بشبكة األنرتنات مهما كان موقع تواجده داخل املنزل أو يف أماكن 

تقنية ربط السلكية بشبكة  هو 3Gإىل أّن مفتاح اإلحبار من نوع أشار و  أخرى عاّمة.
 األنرتنات.

كما استعرض اجمللس خمتلف العروض التجارية املروجة بالسوق الوطنّية واملتعّلقة بالنفاذ      
يف هذا اإلطار أنّه ميكن على سبيل املثال أن يكون النفاذ إىل بنّي و  ،إىل شبكة األنرتنات

األقمار  أوعرب اخلطوط الالسلكية  ADSLاألنرتنات بواسطة اخلطوط الرقمية الالمتوازية 
إىل  وأشار .Les Lignes Spécialiséesصاالت خاّصة أو خطوط اتّ  VSATية عاالصطنا

هة باألساس الصناعية هي عروض موجّ  قمارواألأّن عروض الربط عن طريق اخلطوط اخلاّصة 
ّص فإّن النفاذ عرب اخلطوط الرقمية وااخل نيأّما بالنسبة للمستعمل .إىل املستعملني املهنيني
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وتقوم هذه  .الالمتوازية يعّد من أكثر الطرق املتداولة حمليا مقارنة ببقّية طرق النفاذ األخرى
وتتوىل . صال تضاف إىل خط اهلاتف العاديالتّ الطريقة على اعتماد تكنولوجيا متطّورة يف ا

هذه التقنية حتويل هذا اخلط البطيء إىل خط رقمي سريع ميكن االعتماد عليه يف نقل 
 البيانات.

 "ADSL et 3G"انتهى اجمللس إىل اعتبار أّن العرض التجاري  ،على ما تقّدم وبناء     
ن احلريف من أكثر من تقنية نفاذ كّ مي "اتصاالت تونس"عى عليها شركة ق من املدّ واملسوّ 

د طرق أكثر رفاهية فيما يتعّلق بتعدّ فهي حتّقق سلكية والسلكية إىل شبكة األنرتنات وبالتايل 
عى عليها مل تنتهج سياسة متييزية يف ما على أّن املدّ اجمللس النفاذ لشبكة األنرتنات.كما أكّد 

دي خدمات األنرتنات بالعرض التجاري مزوّ  يتعّلق برتويج هذا العرض إذ تّولت إعالم بقّية
"ADSL et 3G ّد خدمات األنرتنات "توب نات" " قصد تسويقه بصفة موازية مع مزو

 التابع هلا.
انتهى اجمللس إىل أّن العرض التجاري املشار إليه أعاله ال يعترب خمالفا  ،ووفقا ملا سبق     

من القانون املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة  5بأحكام الفصل  الواردةلقواعد املنافسة النزيهة 
 واألسعار.

د اجمللس أّن أكّ فقد ، ساتاملوجه للمؤسّ " Dual Pro liberty" عرضأّما خبصوص       
جيغا مع ربط خبدمة األنرتنات  20إىل  8ق من اإلشرتاك يف خدمة األديسال بسعة تدفّ 

   ابيك املزودبشعلى  هقد اقتصرت عملية تسويق ،وإسناد خط هاتف قار مع رصيد مكاملات
 " توب نات" فقط.

ب احلصول على خط كما أشار إىل أّن النفاذ لشبكة األنرتنات عرب تقنية األديسال يتطلّ     
سات، من خالل هذا العرض، من بعض املؤسّ بتمكني عى عليها املدّ  قد قامتهاتفي قار و 

بصفة جمانية مع رصيد مكاملات يساهم يف االمتيازات كاحلصول على خط هاتفي قار 
التخفيض من الكلفة األولّية اخلاّصة باستعمال خدمة اآلديسال باعتبار أّن تّوفر اهلاتف القار 

 ل شرطا أساسيا للحصول على خدمة اآلديسال.يشكّ 
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شركة مهيمنة على سوق توزيع  "صاالت تونساتّ "كما بنّي اجمللس أّن املّدعى عليها   
وأهّنا ، صاالت القارةف يف شبكات االتّ ل املالك واملتصرّ باجلملة بوصفها املشغّ األديسال 

 تّولت إفراد شركة توب نات التابعة هلا بتوزيع هذا العرض.
يف  تتمّثلعى عليها انتهجت سلوكا متييزيا جتاه املتعاملني معها فإّن املدّ  ،ووفقا ملا تقّدم  

بقّية  حرمتويف املقابل  ،من حق توزيع عرض جتاري بصفة حصرية "توب نات"متكني شركة 
 املتّدخلني يف سوق توزيع خدمات النفاذ لألنرتنات من توزيع نفس هذا العرض.

ع هبا يف سوق توزيع عى عليها لوضعّية اهليمنة اليت تتمتّ كما أفاد اجمللس بأّن استغالل املدّ 
شركة التابعة هلا من ميزة تنافسية غري مشروعة خدمات األديسال باجلملة من خالل متكني ال

 أضّر بالتوازن العام لسوق توزيع خدمات اآلديسال بالتفصيل.
     فقد أّكد اجمللس أنه  "FORMI 10 يتعّلق بالعرض الرتوجيي " أديسال و فيماأما       

جيغا  2يعادل أو يفوق سعة تدفق  ار لكل مشرتك جديد يف خدمة اآلديسال اشرتاكيوفّ 
شهرا مع مضاعفة الرصيد يف شكل  12شهريا طيلة  د10مع رصيد بقيمة  اجماني اهاتفي اوخط

من اهلدايا د 120صاالت تونس فحسب أي بامتياز يعادل هدية لالستهالك بني مشرتكي اتّ 
           ق حتت تسمية " أديسال أّن هذا العرض التجاري املسوّ إىل اجمللس وأشار  اجملانية.

 " جيمع بني خدميت األنرتنات واهلاتف اجلوال.FORMI 10 و
عة ينتمي إىل فئة العروض املزدوجة أو اجملمّ  هيتعّلق بطبيعة هذا العرض التجاري أنّ  فيمابنّي و   

اليت خيضع تروجيها إىل مجلة من الضوابط واملبادئ القانونية والتنظيمية اليت هتدف إىل ضمان 
 لني.منافسة عادلة ونزيهة بني املشغّ 

من خّط عى عليها املشرتك يف خطوط األديسال بصفة جمانية اجمللس أّن متكني املدّ  وبنّي      
خمالفا  اجتاري اسلوكيعترب شهرا  12شهريا طيلة  د10هاتفي جماين مع رصيد مكاملات بقيمة 

أّن اخلط اهلاتفي اجلوال هو منتوج ال ينتمي لفئة  ذلك ،املذكور أعاله 30قتضيات الفصل مل
 اخلدمات األساسية اخلاّصة بالنفاذ إىل شبكة األنرتنات.

اعترب اجمللس أّن املخالفات االقتصادية ميكن أن تشّكل يف  ،وباالستناد إىل فقه القضاء      
وتوازهنا أو كان هلا تأثري اآلن ذاته ممارسة خمّلة باملنافسة كّلما نتج عنها مساس بآليات الّسوق 

عى عليها يف مركز هيمنة يف سوق توفري أّن تواجد املدّ  وبنّي اجمللس .على حريّة املنافسة فيها



 

 

61 

 

مجلس 

 المنافسة

خدمات النفاذ لشبكة األنرتنات عرب تقنية اخلطوط الرقمية الالمتوازية باجلملة، جيعل 
نافسة وتقع حتت طائلة ضمن املمارسات املخّلة بامل مندرجةاملمارسات اليت تثبت يف حّقها 

 من القانون املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 5الفصل 
نان مشرتكي ميكّ  نياللذ Illimi FixeوIllimi Freeيف ما يتعّلق بعرض  وانطلق اجمللس     

د 20ع بإخنفاض على كل اشرتاك يف خدمة اآلديسال تصل حّد اهلاتف القار من التمتّ 
 اليتبتعريف هذا العرض التجاري مربزا أنّه يتعّلق بسوق النفاذ إىل شبكة األنرتنات ، شهريا

 تعّد سوقا تنافسّية نظرا لتعّدد وسائط النفاذ إليها بواسطة أجهزة طرفّية سلكّية وال سلكّية.
ك كلفة أولّية يتحملها املشرت   تنتج عنهكما اعترب اجمللس أّن اإلشرتاك خبطوط اهلاتف القار      

دا على أّن مؤكّ نية اخلطوط الرقمّية الالمتوازية، الراغب يف النفاذ لشبكة األنرتنات عرب تق
ي إىل التخفيض من التكاليف احملمولة على التخفيضات اخلاّصة خبطوط اهلاتف القار تؤدّ 
 الراغبني يف النفاذ لشبكة عرب تقنية األديسال.

إىل أّن الشركات الناشطة يف هذه الّسوق، خالل دراسة الّسوق  من اجمللس نتهىكما ا     
عرب وسائط نفاذ أخرى كالوسائط الالسلكّية، تتوىل توفري عروض مماثلة تساهم بدورها يف 

 ختفيض تكاليف الربط بالشبكة.
الذي استقر على اعتبار أّن مجلة  قضائهصوص هذه النقطة فقه خبواستعرض اجمللس     

صال بالتكاليف األولّية الضرورية الستعمال خدمات االتّ التسهيالت والتخفيضات املتعّلقة 
  يف قراره عدد  دأكّ أن سبق للمجلس  فقد ق.دليل على أمهّية درجة املنافسة يف الّسو 

أنّه "كّلما ارتفعت درجة املنافسة داخل سوق على  2012أكتوبر  18بتاريخ  101234
إىل حصول اخنفاض يف الكلفة اليت  صاالت عرب اهلاتف الرقمي اجلوال كّلما أّدى ذلكاالتّ 

يف املقابل إىل ارتفاع يف التكاليف اليت يتحّملها املشّغل يؤدي ذلك و  .يتحّملها املستهلك
وانتهى اجمللس يف ضوء ما تقّدم إىل اعتبار أّن مجلة  لة أساسا يف تكاليف التسويق".واملتمثّ 

من  5ض مع أحكام الفصل ق ال تتعار التخفيضات املمنوحة يف العرض التجاري املسوّ 
 القانون املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار.

تتمثّل له ر اجمللس بأّن أهّم الصالحيات املوكولة ذكّ  ،طةيتعّلق بالعقوبات املسلّ  وفيما   
إىل تعديل  أوخاّصة يف تسليط األوامر اليت هتدف إىل إهناء املمارسات املخّلة باملنافسة 
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.كما ميكن ني بالّسوق من خالل فرض شروط خاّصة ملمارسة النشاطسلوكيات الناشط
ردع بقّية الناشطني و  اقبة املخالفني لقانون املنافسةتسليط عقوبة مالّية هدفها مع للمجلس

 ممارسات مماثلة. ارتكابعن 
تفعيل  اجمللس قّرر Dual Pro libertyق حتت تسمية يتعّلق بالعرض التجاري املسوّ  وفيما   

سة املدانة وذلك هبدف إصالح نة على املؤسّ آلية األوامر اليت هتدف إىل فرض شروط معيّ 
 الضرر احلاصل بسوق توزيع خدمات النفاذ إىل األنرتنات.

 د اجمللس أهّنا تستوجب تسليط عقوبة مالّيةيتعّلق ببقّية العروض املدانة، فقد أكّ  فيماأّما     
من القانون املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة  43صل حكام الفأل طبقاوذلك  اهباحعلى أص

جبملة املعايري املوضوعّية املعتمدة  ،تقدير العقوبة املالية خبصوصر اجمللس واألسعار. وقد ذكّ 
وطبيعة الّسوق  ة املعنيةومن أمّهها خطورة األفعال املقرتفة ومّدهتا والوضعّية املالّية للشرك

 تّوفر عنصر العود وأمهّية الضرر احلاصل للسوق.مدى نافسة و موضوع املمارسات املخّلة بامل
  2015 ديسمبر 25 الّصادر بتاريخ 121306 عدد القرار -

ري دملصتتّبع كّل من الغرفة النقابية الوطنية  فيها رفع وزير التجارة دعوى طلب    
جوكار "شركة و  "سودكسو باص تونيوي"شركة و  ألكل وسندات اخلدماتسندات ا

شركة و  "اوكي روستورون"وشركة  "سرفيماكس"شركة و  "بونيس"شركة و  "دةللخدمات املتعدّ 
بعد أن رصدت مصاحل الوزارة ممارسات من شأهنا االخالل بقواعد  "األوىل لتذاكر املطاعم"

من قانون املنافسة  5 املنافسة يف سوق طباعة وإصدار سندات املطاعم على معىن الفصل
اختذ  بني هذه األطراف فاق مكتوبيف وجود اتّ  املثارة أوىل املمارساتومتثّلت  واألسعار.

وقد مّت إبرام هذا اإلتّفاق  .شكل ميثاق لسلوكيات املهّنة من شأنه االخالل باملنافسة بالسوق
ة مصدرين حتت رعاية الغرفة النقابية ملصدري سندات املطاعم وسندات اخلدمات بني ستّ 

 "سودكسو باص تونيويا"شركة ما مّت رصد اتفاق ضمين مجع لسندات املطاعم واخلدمات.ك
حول حتديد نسبة العمولة املقتطعة من  "بونيس"شركة و  "جوكار للخدمات املتعددة"شركة و 

 قيمة السندات للمنخرطني.
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 نة سلوكيات المهنةعن المأخذ األول بخصوص االتفاق المكتوب المتعّلق بمدوّ  -

فاق املخّل باملنافسة من حيث املهنة موضوع االتّ نة سلوكيات بعد تقدمي مدوّ   
موضوع الّدعوى فاق ع االتّ عدم متتّ اجمللس  سّجلوالنقاط املضّمنة به، عليه األطراف املّوقعة 

 15بتاريخ  1141باإلعفاء املمنوح مبقتضى مقّرر وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 

دة للعمل بامليثاق املربم بني الغرفة النقابية املتعّلق بالرتخيص ملّدة سنة واح 2005أوت 
لشركات تذاكر الغذاء والغرفة النقابية ألصحاب املطاعم واملتعّلق باستعمال التذاكر الغذاء 

 .من قانون املنافسة واألسعار 6على معىن الفصل 
سنة  يف االتفاق املعفىعلى اعتبار أّن  نيمنفصلاملذكوران فاقان واعترب اجمللس أّن االتّ   

 مواصلة العمل بهوبالتايل فإّن جتديده  يقع ملو  2006سريانه يف غرة سبتمرب  انتهىقد  2005
هو يندرج ضمن ف وبذلك، لقانون املنافسة واألسعار اواضح اخرقيعّد بعد هذا التاريخ 

 ع منمل يتمتّ  أّن هذا اإلتّفاقفاقيات املخّلة باملنافسة حسب الفصل اخلامس منه، كما االتّ 
 جهة أخرى بإعفاء على معىن الفصل السادس من قانون املنافسة واألسعار. 

منظمة أّي أّن مبادرة  قضاء جملس املنافسة من اعتبارواستنادا إىل ما استقر عليه فقه   
االتّفاقات  قبيلمهنّية أو نقابية بإصدار وثائق ومنشورات أو توجيهات أو مقرتحات يعّد من 

خلص اجمللس إىل أّن الغرفة النقابية املهنية ملصدري سندات  فقد واألعمال املخّلة للمنافسة،
فاق املمنوع قانونا وبالتايل فهي حتت طائلة قانون املطاعم واخلدمات ضالعة يف هذا االتّ 

 املنافسة واألسعار. 

فاقا صرحيا تشكّل اتّ  اأهنّ تبنّي للمجلس فقد  املشار إليها نةضمون املدوّ موبتحليل  
تحديد األسعار حسب لعرقلة  حيث تنتج عن ذلك ن باملنافسةثبت أّن موضوعه وأثره خمالّ 

سات أخرى لسوق طباعة من دخول مؤسّ وحّد السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب 
 خمالفةوضعية يف  واحلال كذلك األطراف املّدعى عليها ا جيعلµمموإصدار سندات املطاعم 

ما  يفهاته اخلروقات  تتلخصو . املنافسة واألسعار إعادة تنظيم قانونامس من لفصل اخلل
 :يلي

عدم منح احلرفاء ختفيضات أو إسقاطات أو منح مهما كان نوعها واليت تؤول إىل عرقلة  -
 .حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب



 

 

64 

 

مجلس 

 المنافسة

يوما بداية من تاريخ تسليم السندات وهو ما عدم منح آجال خالص تزيد عن ثالثني   -   
حرية التعامل بني األطراف خاّصة فيما يتعّلق بآجال الدفع أو تسهيالت  إمن مبد سّ مي

حتديد آجال قصوى لتسديد قيمة السندات من شأنه أن حيّد من  وبالتايل فإنّ  ،اخلالص
 حرية املنافسة.

للفصل خمالفة  وهو ما يعدّ  ،للمنخرطندات بالنسبة حتديد فرتة إيداع وخالص للسّ  -  
نات شروط البيع بني أّن آجال اخلالص تعّد من مكوّ  ضرورةاملنافسة اخلامس من قانون 

تفضي هذه املمارسة وبالتايل فإّن  ،حرية التعاقد بني املنخرط واملصدر إاملتعاملني اخلاضعة ملبد
ر حسب السري الطبيعي لقاعدة إىل احلّد من حرية املنافسة بالسوق وعرقلة حتديد األسعا

 العرض والطلب.

 يشّكل هذاإذ  ،قصاء املصدرين غري املمضني على امليثاقإتضييق املنافسة من خالل  -  
امليثاق يف نفس الوقت حاجزا أمام دخول منافسني جدد بالسوق وعامل اقصاء للمصدرين 

من  وهو ما يعدّ  ،سلوكيات املهنة عاملني بالسوق املرجعية والذين مل يقوموا باالخنراط مبيثاقال
 من قانون املنافسة واألسعار. 5ملقتضيات الفصل الواضح قبيل اخلرق 

فاق الضمني حول تحديد نسبة العموالت عن المأخذ الثاني بخصوص االتّ  -
 المقتطعة من المنخرطين

صدار إلني يف سوق فاق ضمين بني عدد من املتدخّ اتّ شبهة ىل وجود إأشار اجمللس   
دة من املنخرطني عند تقدمي السندات سندات املطاعم متحور حول اقتطاع عموالت موحّ 

الستخالصها ختتلف باختالف آجال اخلالص، ففي صورة الدفع باحلاضر تكون العمولة يف 
 .يومال بعد مخسة عشر عند الدفع املؤجّ  %6.5من قيمة السند ويف حدود  %7.5حدود 

 الكتمان على بالضرورة تعتمد هي ممارسات الضمنّية االتفاقياتأّن باجمللس وذّكر   

 إالّ  احلاالت أغلب إثباهتا يف ميكن وال عسريا أمرا عليها احلّجة إقامة واملراكنة ممّا جيعل

فإن كانت هذه املؤّشرات غري متظافرة  ،واملتكاملة املتضافرة املؤّشرات من مجلة بالّلجوء إىل
أّن اعتماد األطراف املّدعى عليها اجمللس  اعتربو  د توازي يف الّسلوك.وواهية يصبح األمر جمرّ 

 parallélisme" قضية احلال لنسبة عمولة متقاربة أو متطابقة من قبيل توازي يف السلوكيف 
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de comportement"  فاق على وجود اتّ  الكايفال ميكن لوحده أن يقيم الدليل  والذي
 .طعة من املنخرطنيضمين لتحديد نسبة العمولة املقت

بني حالة التوازي الطبيعي يف السلوك اجمللس على وجوب التمييز  دأكّ و   
"parallélisme de comportements naturels"   وحالة توازي يف السلوك املتعّمد أو

واعترب أّن التوازي يف السلوك   "parallélisme de comportements conscients"املبّيت
جادة وقطعية   رافقته قرائنفاقات مىتجديا وقطعيا على وجود تفامهات واتّ را مؤشّ يكون 

 إضافية تكون إما اجيابية أو سلبية.
فاقات ف اجمللس القرائن السلبية بتلك اليت تتعّلق باحلالة اليت تكون فيها االتّ وعرّ   

وتكون هذه  .لني هي التفسري الوحيد واملقنع هلذا التوازيوالتفامهات الضمنية بني املتدخّ 
األقلية وصلت إىل درجة من طرف نتيجة طبيعية هليكلة وآليات سوق ذات احتكار الوضعية 

منتوجات  ق هباتسوّ  جدد إىل سوقنافسني دخول مأمام  كربىالنضوج التنافسي وهبا حواجز  
  الكلفة.متجانسة وهلا نفس الرتكيبة من حيث 

الوثائق الدالّة على تبادل كادية  املالقرائن  أهّنابعرّفها اجمللس قد وأّما القرائن االجيابية ف  
نات عدم شاركة يف لقاءات على مستوى رفيع للتشاور والتنسيق أو مدوّ املللمعلومات أو 

 تفاهم.ال نافسة أو مذكراتامل
ا إذا كان التوازي يف السلوك املالحظ بسوق سندات املطاعم واملتعّلق ممّ وللتثبت   

باملنافسة على  فاقا ضمنيا خمالّ ل اتّ نسبة العمولة املقتطعة عند خالص املنخرطني يشكّ بتوحيد 
ي استقصائي يرتكز اعتمد اجمللس على متشّ  ،من قانون املنافسة واألسعار 5معىن الفصل 

جيابية تقيم إق من القرائن السلبية للتوازي يف السلوك وذلك يف ظل غياب قرائن على التحقّ 
 الربهان الدقيق والقاطع واملتجانس على وجود تفامهات ضمنية. 

ر العناصر الثالثة اليت أقّرها فقه قضاء جملس ل التمشي يف التثبت يف مدى توفّ ومتثّ   
 ـ:ـــــــــاملنافسة الفرنسي واملتعّلقة ب

ية عالية فشفا تتمّيز بدرجة سوق احتكار األقلية من حيث وجود هيكلة السوق املرجعية -
 وبتجانس كبري يف منتوجاهتا ووجود حواجز هاّمة للدخول إليها.



 

 

66 

 

مجلس 

 المنافسة

 marché"وجود آليات ردع بسوق طباعة وإصدار سندات املطاعم أو سوق رديفة -

annexe"    ميكن استعماهلا لردع ومعاقبة أي مصدر يعدل عن تطبيق نسبة العمولة
   .سنياملقتطعة من املنخرطني واملطبقة من قبل املناف

مصدر طلب أو عرض كاستحالة تغيري التوازي يف السلوك من حيث عدم قدرة متدخل   -
 .بصفة فردية على تعديل هذا التوازي

أّن  فقد استقّرت أعمال التحقيق على ورغم غياب القرائن اإلجيابية الدقيقة واملطابقة     
يعّد   واحلال على ما عليه من ثبوت العناصر الثالثة سالفة الذكر، السلوك،هذا التوازي يف 

عى عليهم حول نسبة كافيا بذاته إلقامة الدليل على وجود تشاور بني املصدرين املدّ 
 الضمين املنسوبفاق بقيام االتّ  لدى اجمللس القناعة التامة يوّفرالعمولة املقتطعة وهو ما 

 إليهم.

جود االستغالل المفرط لمركز هيمنة جماعية عن المأخذ الثالث بخصوص و  -
 بالسوق المرجعية

 "position dominante collective"مبركز اهليمنة اجلماعية   اجمللس فبعد أن عرّ   
ف فيها عّدة شركات بشكل متوازي وبصفة مستقّلة عن على أهّنا الوضعية اليت تتصرّ 

 قوهتا االقتصادية وقدرهتا على السيطرةمنافسيها وحرفائها وعن املستهلكني اعتمادا على 
أّن املالحظة البسيطة لوضعية اهليمنة اجلماعية ال تعترب   فقد بنّي والتحكم باملنافسة بالسوق، 

ذاهتا إلدانة مثل هذا السلوك بل جيب كما هو احلال يف وضعية اهليمنة الفردية  كافية يف حدّ 
يف استغالل هذه الوضعية على معىن الفصل  إقامة الدليل القاطع والقانوين على وجود إفراط

 اخلامس من قانون املنافسة واألسعار.
إىل إثبات وضعية اهليمنة اجلماعية للمّدعى  يف مرحلة أوىل لت أعمال التحقيقتوصّ و      

وتوازي  عليهم بسوق طباعة وإصدار سندات املطاعم بالنظر أساسا إىل وجود عوامل ارتباط
  ."Airtours"اإلضافة إىل تضافر عوامل اهليكلة السوقية املذكورة بقرار يف السلوك بالسوق ب

فت يف تعسّ  دقفاق أّن األطراف الضالعة يف االتّ  يف مرحلة ثانية ثبت للمجلسو   
 وذلك:ها استغالل وضعية اهليمنة اجلماعية اليت حيتلّ 
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منح احلرفاء ختفيضات  افضهمن خالل ر  بتعطيل حتديد األسعار بصفة طبيعية وتنافسية -
 .طلبات العروض ة خاللوخاصّ أو إسقاطات أو منح مهما كان نوعها 

يوما ثالثني بإمالء شروط التعاقد سواء على احلرفاء بعدم منح آجال خالص تزيد عن  -
بداية من تاريخ تسليم السندات أو بتحديد فرتة إيداع وخالص للسندات بالنسبة 

 للمنخرط.

 عمولة اليت تقتطع من املنخرطني مبناسبة ايداعهم للسندات.النسبة  تفاق على حتديدباالّ  -

إىل السوق من خالل املصادقة على مدونة سلوكيات  الدخولحواجز أمام حرية  بإقامة -
 املهنة وإقصاء كّل من يرفض االمضاء عليها.

 :2015أكتوبر  01الّصادر بتاريخ  131329 عدد القرار  -
 16بتاريخ مة من هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية دعوى مقدّ  عريضةتعّهد اجمللس ب      
عن طلب  2012جانفي  9بتاريخ  صاالت تونس" أعلنت"اتّ  شركة أنّ تتضّمن  2013ماي 

 2014و 2013حسابات لسنوات  "الختيار مراقب  2012لسنة  60عروض حتت عدد 
ما من شأنه أن يشّكل خمالفة لقواعد م للصفقة ن كراس الشروط املنظّ وقد تضمّ ، 2015و

وطلبت املّدعية من اجمللس التصريح باختصاصه اتيب املعمول هبا رتّ قوانني والللاملنافسة وخمالفة 
بالدعوى وقبوهلا شكال وموضوعا واإلذن باختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة، كاإلذن برفع 

 13وبأحكام الفصل  2002لسنة   3158من األمر عدد  10و 7املخالفات املخّلة بالفصلني 
 املّتصلة بالشروط املضمنة بكراس الشروط موضوع العريضة. 1989لسنة  9من القانون عدد 

وبعد قبول الّدعوى شكال، خاض اجمللس يف أصل الّنزاع وحّدد الّسوق املرجعّية املتمثّلة يف    
"اتصاالت تونس" شركة حسابات الرقابة احملاسبية والتدقيق يف ميدان املعروضة يف ات اخلدم
هي  مكاتب اخلرباء احملاسبنيهلذه اخلدمات وتكون فيها  ةعارضهذه الشركة تكون فيها اليت 

 يف الّتحليل القانوين للممارسات املثارة.   اجمللس إثر ذلك انطلقو  .املسدية هلذه اخلدمات
صنف يندرج  من أنّه ولئن فقه القضاءوقد ذّكر اجمللس يف هذا اإلطار مبا استقّر عليه     

القاضي النظر فيها إىل اختصاص اليت يرجع عمومية و الصفقة الضمن إجراءات األعمال هذه 
ختصاصه بالنسبة للمنشآت العمومية اليت خضعت إلعادة هيكلة وتعمل أقّر اه نّ فإ ،اإلداري

 2007وان ج 4املؤرخ يف  2007لسنة  1330يف حميط تنافسي، واملنصوص عليها باألمر عدد 
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العمومية اليت ال ختضع طلباهتا للتزود مبواد وخدمات إىل الرتاتيب  املنشآتد قائمة حيدّ  والذي
 .تصاالتلالالشركة الوطنية وهي وضعّية  اخلاصة بالصفقات العمومية

وما  كراس الشروط واملالحق املّتصلة هباوخاّصة  وثائق الصفقة  وأقّر اجمللس استنادا إىل   
احملاسبني التونسيني ة يف طلب العروض ملكاتب اخلرباء سمح باملشاركتال  طو شر من  حتتويه

املؤرّخ يف  1989لسنة  9القانون عدد  وإىل ،الذين ليس هلم شبكة دولية يف اخلربة احملاسبية
مهمة مراقبة حسابات  الذي أوكل واملنظم للمسامهات واملنشآت العمومية 1989غرة فيفري 

 وإىل ،صاالت تونس" إىل اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسيةاملنشآت اليت من ضمنها شركة "اتّ 
املتعلق بتحوير التشريع اخلاص  1988أوت  18املؤرّخ يف  1988لسنة  108القانون عدد 

ائيا ليس له ما يربّره الشرط الوارد بكراس الشروط يعترب شرطا إقصبأّن  ،مبهنة اخلرباء احملاسبني
من جانب الكفاءة واخلربة املطلوبة من اخلرباء احملاسبني الذين ميكن هلم املشاركة يف هذه 

ميّثل عند تطبيقه حاجزا أمام عدد   واعترب اجمللس أّن إدراج هذا الشرط من شأنه أن .الصفقة
 . كبري من مكاتب اخلرباء احملاسبني التونسيني للمشاركة يف طلب العروض

 فإنّ  ،جديد من قانون املنافسة واألسعار 5حكام الفصل أل تطبيقااعترب اجمللس أنّه و      
صاالت تونس" بوضعها شروطا إقصائية أمام عدد كبري من مكاتب اخلرباء احملاسبني شركة "اتّ 

 قد أتت تكون املرمّسني جبدول اخلرباء احملاسبني التونسيني حبّجة عدم امتالكهم لشبكة دولية
الستغالهلا املفرط لوضعّية اهليمنة  وتوىل اجمللس إدانتها .ممارسة خمّلة بقواعد املنافسة

 املمارسات. تلكارتكاب وأمرها بالكف عن  عليها اإلقتصاديّة دون تسليط غرامات مالّية
 :2015ديسمبر  31الّصادر بتاريخ  141358القرار عدد  -

"تيمفارم" جنيسة:ها شركة مصّنعة ألدوية بيطريّة تتعّهد اجمللس بقضية رفع     
"TIMPHARM ّشركة "ماديفات"هي  شركة تنشط يف نفس السوق " ضدMEDIVET. 
عى عليها املتمثّلة يف قيامها من ممارسات املدّ  تكيأّن املدعية تش جاء بعريضة الدعوى     

مبا يف ذلك شركات املناولة يف بتشويه مسعتها يف السوق ولدى حرفائها ومجيع املتعاملني معها 
تهديدهم إلجبارهم على قطع كل عالقة جتارية معها وبالتايل ب .كما قامتجمال تصنيع الدواء

وإقصاء دوائها  "إيفرمكتني" ها من سوق الدواء البيطري املعتمد على املادة الفعالة:ئإقصا
 بغاية اهليمنة على السوق املرجعية.  vermec"فرماك"
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عى عليها يف وضعية لس إنطالقا من دراسة السوق إىل وجود الشركة املدّ اجمل خلصو     
ق من هيمنة إستنادا إىل معايري ومؤّشرات علمية وموضوعّية تتمّثل يف أمهية رقم معامالهتا احملقّ 

عدد األدوية البيطرية اليت ترّوجها وأمهية IVERMECTYL بيع الدواء البيطري اجلنيس 
أمهّية رقم املعامالت اجلملي الراجع لشركة "ماديفات" إىل إضافة بالسوق مقارنة مبنافسيها 

مقارنة بأبرز  وكذلك 2014-2011 الفرتةونسقه التصاعدي خاّصة خالل  مقارنة مبنافسيها
هذه األخرية خالل  منافسيها شركة "تيمفارم" إذ وصل إىل أكثر من ضعف رقم معامالت

 .2014-2012الفرتة ا
املساس بآليات الّسوق وتوازنه واإلفراط يف ق بالعنصر املتعلّ تطّرق اجمللس إىل إثر ذلك و     

وقف تصنيع وترويج الدواء إىل سعت عى عليها وبنّي أّن الشركة املدّ  إستغالل وضعّية اهليمنة
يف رفع قضايا لدى احملاكم وتقدمي مطلب ل خاّصة "فرماك" عرب القيام بعدة إجراءات تتمثّ 

 ل القانوين ملصنع "دوركاس".لدى اجلهات املختصة بوزارة الصحة العمومية والتنبيه على املمثّ 
عليها إعتماد اإلجراءات القانونية  املّدعىولئن كان من حق أّكد اجمللس على أنّه و     

يف  املّدعيةبغاية تشويه مسعة  هستعمالا إهل ولال خيّ  احلق هذا قضاء إال أنّ إىل الواللجوء 
السوق ولدى حرفائها ومجيع املتعاملني معها مبا يف ذلك شركات املناولة يف جمال تصنيع 

عية من وبالتايل إقصاء املدّ  ،الدواء وهتديدهم إلجبارهم على قطع كل عالقة جتارية معها
 سوق الدواء البيطري بغاية اهليمنة عليه.

لمخرب الذي تتعامل معه لل القانوين على املمثّ  بالتنبيه عى عليهاأّن قيام املدّ  بنّي اجمللسو      
عن التعامل مع  خربهذا املتوّقف نتج عنه  عية وفقا لعقد مناولة لتصنيع الدواء "فرماك"املدّ 

تسّبب يف تراجع مبيعاهتا وعدم تلبية حاجّيات حرفائها إضافة كاملة وهو ما ملّدة سنة   املّدعية
 .%  72 بنسبة رقم معامالهتا وإخنفاض بسمعتها لدى حرفائهااملّس  إىل

يف حّد ذاته ممارسة خمّلة  عية ال يعدّ عى عليها بقضايا ضد املدّ قيام املدّ  أنّ وأّكد اجمللس     
عية قبل التنبيه على املخرب الذي يصنع الدواء املنافس والراجع للمدّ ب قيامها باملنافسة إال أنّ 

حكم قضائي يلزم هذه األخرية بعدم ترويج الدواء البيطري "فرماك" يشّكل جتاوزا  صدور أيّ 
 ملا يسمح به القانون.
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ثبوت توّفر ممارسات خمّلة باملنافسة قبول مطلب الّرجوع يف طلب طرح وأقّر اجمللس تبعا ل     
فسة على معىن خمّلة باملناعى عليها الشركة املدّ القضية وإعتبار املمارسات اليت قامت هبا 

واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد من  5أحكام الفصل 
 بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار.

 :المجلس يدين من أجل استغالل مفرط لوضعّية تبعّية اقتصاديّة    
 2015ديسمبر  25الّصادر بتاريخ  121301القرار عدد  -

هبا شركة منتجة ملواد التنظيف ذات  تهذه القضّية بدعوى تقّدمتعّهد اجمللس يف      
" ضّد STIDاإلستعمال املنزيل واجلماعي وهي الشركة التونسّية الصناعّية ملواد التنظيف"

 "أوليس للتوزيع"شركة املغازة العاّمة وشركة  لة يفطة املتمثّ املساحات التجارية الكربى واملتوسّ 
  .شركة املتوسطّية للتوزيع "ميديس"الو  "جيمو"وشركة  "ملدينة تونسالدار اجلديدة "وشركة 

توزيع مواد التنظيف لوتطّرق اجمللس على مستوى األصل إىل حتديد السوق املرجعية     
السائلة واملوّزعة عرب مسالك التوزيع العصرية واملتمثّلة يف املساحات التجارية الكربى 

 واملتوسطة. 
ة تتمّيز بإنتاج منتوجات ذات جودة عالية يتّم تسويقها أساسا باملساحات بنّي أّن املدعيو    

 .% 89و%  83بنسبة ترتاوح بني  2011و 2008التجاريّة الكربى خالل الفرتة املرتاوحة بني 
كما تطّرق إىل الوضعية املالية للشركة وبنّي أهّنا سّجلت خسارة مالية هامة وأهّنا خضعت      

يف شأهنا تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ يف وصدر قرار  2014للتسوية القضائية منذ سنة 
 بعد أن تكّبدت خسائر جسيمة وعجزت عن خالص ديوهنا.

عية تتعامل مع املساحات اجمللس يف إطار دراسة السوق إىل أّن الشركة املدّ  خلصو     
تقارب حصص العالمات التجارية  ، فضال عنفاقيات جتاريّةعى عليها وفقا إلتّ التجاريّة املدّ 

جيان واملغازة العامة وكارفور( يف -اليت تستغل مساحات جتارية كربى ومتوّسطة )مونوبري 
 السوق. 

اجمللس أّن املمارسات املثارة تتعّلق بإستغالل وضعية تبعية إقتصادية وذّكر يف هذا  وبنّي      
الذي يعترب أّن اإلفراط يف إستغالل وضعّية تبعّية إقتصاديّة يقتضي الّنظر  قضائهاإلطار بفقه 

 يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعّية اإلقتصاديّة واإلفراط يف إستغالهلا. 
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وحّلل اجمللس العناصر املكّونة للتبعّية اإلقتصاديّة وطّبقها على وقائع القضّية الراهنة     
عية يف وضعية تبعّية وضعية التبعية اإلقتصادية وخلص إىل تواجد املدّ ل هتعريفإىل إستنادا 

ركة عى عليها عدا شإقتصاديّة "مجاعية" مبعىن تبعّية جتاه جمموعة املساحات التجارية املدّ 
 "ميديس" إلخنفاض نسبة التعامل معها.

من خالل دراسة الّشروط يف وضعية التبعية االقتصادية مّث تطّرق اجمللس إىل أوجه اإلفراط     
أمّهها من عية وخلص إىل وجود شروط جمحفة ختضع هلا املدّ  فاقيات التجاريّةاملضّمنة باإلتّ 

سناد نسب ختفيضات هاّمة ال تتساوى مع عدم متكينها من نسخة قانونية من اإلتفاقّية وإ
 عدم إحرتام آجال اخلالص.  إىل قيمة اخلدمة إضافة 

فاقيات مبراجعة الشروط اجملحفة الواردة باإلتّ  دون جدوى عية طالبتوبنّي اجمللس أّن املدّ     
 التجاريّة. 

ا حقّ يعّد من ختفيضات تعترب أّن ما تتحّصل عليه كما بنّي اجمللس أّن املساحات التجاريّة     
ي إىل تراكم التخفيضات اليت تصل ا يؤدّ مبيف السنة املوالية  اتطلب الرتفيع فيههي مكتسبا و 

 عية مع املساحة التجارية. من رقم معامالت املدّ  % 40إىل 
وأّكد اجمللس أّن دراسة اإلتفاقيات التجارية تربز عدم التناسب بني اخلدمة املضّمنة     
ة وقيمتها املالية املفوترة وهو ما يدّل على عدم توازن واضح بني حقوق وواجبات فاقيباإلتّ 

أّن مجيع الشركات املتعامل معها هلا قوة جتاريّة ومالية وتفاوضية كبرية ال ترقى بالطرفني وأقّر 
 عية.  إىل القوة املالية والتجارية للمدّ 

عى عية باملساحات التجارية املدّ تربط املدّ وإستنتج اجمللس من دراسة اإلتّفاقيات اليت      
فمن زاوية املساحات  .عليها وجود إختالل واضح يف احلقوق والواجبات بني الطرفني

عية ختلف نسب التخفيضات اليت جيب على املدّ مبكاّفة حقوقها و بتتمّتع  تبنّي أهّناالتجارية 
 فإنّه بل على العكس من ذلك التزامات هذه األطراف مل يتم توضيحيف املقابل و  .تسديدها

ق مثال عية فيما يتعلّ ال ميكن التثّبت من قيامها بإلتزاماهتا بشكل دقيق وحاسم جتاه املدّ 
 والتنموية.العمليات الرتوجيية ب هابإنتفاع
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عدم إحرتام املساحات التجارية لآلجال سواء  ،ق بآجال اخلالصوبنّي اجمللس فيما يتعلّ     
آلجال القانونية كذلك لوال   2009دور قانون جتارة التوزيع لسنة املّتفق عليها قبل ص

 .سالف الذكربالقانون للخالص املنصوص عليها 
تعّمد ويتمّثل األّول يف  والحظ اجمللس جلوء املساحات التجارية إىل أسلوبني خمتلفني:    

 أطول بكثري تسمح هلا بإستثمار السيولة لقانونّية بصفة كلية وتطبيق آجالجتاهل اآلجال ا
تطبيق اآلجال  ويتمّثل الثاين يف .يف عمليات مالية تدّر عليها فوائد إضافّية اليت جتنيها

جمربة على حتّمل بالتايل تكون املّدعية و  .(% 2القانونية مقابل فرض ختفيض إضايف )حوايل 
يد آجال اخلالص يتمّثل يف محاية ختفيضات إضافّية واحلال أّن هدف املشرّع من حتد عبء

 حتميله أعباء إضافّية. دونمصاحل املزّود 
تواتر ممارسة املساحات التجارية  ،فاقيات التجاريةكما بنّي اجمللس من خالل دراسة اإلتّ      

وتبعا  تكرارا.وأكثر  ةخطر  ، وهي ممارساتلفوترة ختفيضات دون تقدمي ما يقابلها من اخلدمة
 gestion des livraisons عنوان:نح ختفيض حتت إىل معية لذلك تضطّر املدّ 

décentralisée  ّا تقوم بوسائلها اخلاصة بنقل السلع إىل خمتلف املغازاتواحلال أهن.  
 بنّي للمجلس تضّمن اإلتفاقيات التجاريّة خدمات ومهية لضمان التمّتع بتخفيضات تكما      

ضع عامل مقيم يف املساحة الكربى يتكّفل بأعمال التفريغ من الشاحنات واخلزن و كإشرتاط 
عية بدفع أجره شهريّا واحلال أهّنا تدفع نسبة تتكّفل املدّ على أن والرتصيف على الرّفوف 

 .remise logistiqueخدمات لوجستية بعنوان  %3إىل   2.5% تطّورت من

 ومن  بصفة واضحة ودقيقة خلدماتاعية على التحّقق من قيمة كما أّكد اجمللس عجز املدّ      
ق باملسامهة يف متويل التحسينات اليت تدخلها املساحة حتديد درجة إنتفاعها منها فيما يتعلّ 

اليت تبقى عود للمساحة التجارية ي ماذلك أّن تقدير أمهية جتديد مغازة  ،التجارية على حمالهتا
  تفاصيل حوله.  تقدميبملزمة بإثباته أو  غري
اإللتزامات املالية  تقدمي فاقيات إلزدواجية على مستوىكما بنّي اجمللس تضّمن هذه اإلتّ      

 بطريقتني خمتلفتني لإليهام بإختالفها وتنّوعها. هاعن اخلدمة الواحدة إذ يعرّب عن
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بنّي اجمللس خطورة  ،خمتلف البنود املخلة باملنافسة واملضّمنة باإلتفاقيات استعراضوإثر     
عية إذ أّدت ال فقط إىل هذه املمارسات على الّسوق املرجعّية وإنعكاساهتا على الشركة املدّ 

 تدهور وضعّيتها املالّية بل إىل إقصائها من السوق املرجعّية. 
تبعا لذلك إعتبار املمارسات املشتكى منها خمّلة باملنافسة على معىن الفصل  سوقّرر اجملل    

عى عليها عدا شركة ن قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وذلك بالّنسبة للشركات املدّ م 5
 للشركات املدانة بالكّف عن هذه املمارسات األمر توجيه "املتوسطّية للتوزيع "ميديس" مع

أوليس للتوزيع كارفور" "على شركة ( دأ 800) خطّية مالّية قدرها مثانائة ألف دينار وتسليط
 (أد 500) ومخسمائة ألف دينار( دأ 600) "املغازة العاّمة"وستمائة ألف دينار على شركة 

م الشركات املصرّح بإدانتها بنشر الز مع إ الدار اجلديدة ملدينة تونس مونوبري""على شركة 
  منطوق هذا القرار بصحيفتني يومّيتني على نفقتها.

 :2015ديسمبر  25الّصادر بتاريخ  121319القرار عدد  -
 تقّدمتقد  "MFI" "الشركة املتوسطية للغذاء الصناعي"املدعّية  تفيد وقائع القضّية أنّ       

اجملمع الكيميائي مقاضاة  لطلب 2012ديسمرب  7 بتاريخبعريضة الّدعوى إىل جملس املنافسة 
 على معىن قانون املنافسة واألسعار. مارسات خمالفة حلرية املنافسةارتكابه ملمن أجل  التونسي

حادي لطريقة ألااجملمع الكيميائي التونسي قام بالّتغيري وحسب هذه الوقائع فإّن      
احتساب األسعار املرجعّية لرتويج ماّدة احلامض الفسفوري املتنازع يف شأهنا كنتيجة إلعادة 

دة وفرض شروط جتارية جديدة تعتربها تصنيف املدعّية وكاّفة املشاريع احمللّية القائمة واجلدي
أنّه ينفرد دون غريه بإنتاج وتزويد  بني املتزّودين وذلك على اعتبار املدعّية جمحفة ومتييزية

 الّسوق احمللّية هبذه املاّدة.
تحديد السوق املرجعّية بيف مرحلة األوىل  قام اجمللس ،ويف إطار التحقيق يف هذه القضّية    

كما   ،الرّاهن واملتعلقة بتصنيع وترويج ماّدة احلامض الفسفوري العادي واملنقىاخلاّصة بالنزاع 
لة يف ات احلامض الفسفوري واملتمثّ قة بتصنيع وترويج مشتقّ مّت حتديد الّسوق الفرعّية واملتعلّ 

 ماّدة الفسفاط الكلسي وحتديد نصيب الناشطني هبا. 
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حيتل مركز هيمنة بالّسوق املرجعية باعتباره التونسي أّن اجملمع الكيميائي للمجلس وتبنّي      
عية بالّسوق الفرعّية املتعلقة بانتاج وترويج الفسفاط املزّود الوحيد هلا وهو منافس للمدّ 

 .(DCP)"فسفاط البيكالسيوم" الكلسي من صنف
لّية كيفية حتديد وضبط أسعار بيع وترويج هذه املادة بالّسوق احملببحث  كما قام اجمللس       

ويقتصر كّل الصالحيات املتعلقة بتحديد هذه األسعار   أّن اجملمع يتوىل له اخلارجية وتبنّي و 
مقرتحات تعرض على جلنة مبيعات اجملمع للمصادقة عليها أو  على تقدميوزارة اإلشراف دور 

 رفضها.
سة الكيميائي هو مؤسّ أّن اجملمع الذي مّتت إثارته  خبصوص مركز اهليمنةتبنّي للمجلس و      

حيتّل بناء على دراسة الّسوق وجممل مظروفات وهو اقتصادية يندرج نشاطها ضمن اإلنتاج 
لكونه وضعّية ال وترجع هذه .ملف القضّية وجمريات التحقيق مركز هيمنة على الّسوق املرجعّية

وق املرجعّية أمرا حتميّا املنتج الوحيد لتلك املواد يف البالد التونسّية، مبا جيعل هيمنته على السّ 
 حىّت ولو كان ذلك بقّوة القانون.

تستجيب إىل كافة عناصرها املتواترة  اتبنّي أهنّ  ،املثارة وضعية التبعية االقتصادية وخبصوص     
ومّت  .حالة تبعية إقتصادية إزاء اجملمع الكيميائي التونسييف العارضة  حيث توجد واملتظافرة

على ذلك حتليل خمتلف املخالفات املثارة واملمارسات اليت حتّدد ما إذا أفرط اجملمع يف  ابناء
 واألسعار، ةاستغالله ملركز اهليمنة وحلالة التبعية اإلقتصادية احملظورة مبوجب قانون املنافس

 مبا يلي:بقيامه واملتعّلقة يف القضّية الرّاهنة 
 وتعسفّية وبدون أي سبب موضوعي،تغيري شروط البيع بصورة أحادية  -
 تطبيق سياسة تفاضلية بني احلرفاء،  -
 البيع املشروط، -
 الّتهديد بقطع الّتزويد وفرض شروط جتارية جمحفة. -

الّنظر عن الّصبغة  بغضّ أنّه و  وبعد النظر يف خمتلف هذه املطاعن استخلص اجمللس     
تعاطى ت هاعتبار بسة اقتصادية مؤسّ  مع فهوللمج القانوين الشكلالعمومية اليت يتحّلى هبا 

وهو خيضع تبعا لذلك ألحكام  نشاطا يتعّلق بعملّيات اإلنتاج والتوزيع وإسداء اخلدمات
 اقتصادية أخرى. مؤّسسة أيّ  مثلقانون املنافسة واألسعار 
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املمارسات كما اعترب اجمللس أّن اجملمع عمد وفقا للقضّية الرّاهنة إىل القيام جبملة من        
 لت باألساس يف:متثّ 

عية من حملّية إىل أورومتوسطّية مطّبقا عليها أسعار بيع ماّدة إعادة تصنيف املدّ  -     
ا منتصبة على مسافة كيلومرت ا سوق خارجية واحلال أهنّ احلامض الفسفوري املنّقى على أهنّ 

من  5حكام الفصل ألوفقا  وتعترب هذه املمارسة حمظورة .واحد عن مصانع إنتاجه بقابس
وكاّفة املشاريع احمللّية إىل سوق  عيةعرقلة دخول املدإىل دف هي هتقانون املنافسة واألسعار و 

 التزّود مبادة احلامض الفسفوري.
انتهاج سياسة متييزية جتاه املدعّية حىت بعد إعادة تصنيفها مقارنة مبعاملته التفاضلية  -     

ة مقارنة بأسعار يعاجملمع إىل تطبيق أسعار بيع مشطّة على املدّ مع باقي حرفائه، حيث عمد 
البيع حلرفائه املنتصبني بنفس املنطقة وذلك لنفس نوعّية احلامض الفسفوري املتزّود هبا، على 

 Promophos"بروموفوس تارفاليس" )( الفرنسية وTimabغرار شركيت "تيماب" )
Tervalis.اإلسبانية ) 

كذلك يف الفوارق الّناجتة عن احتساب للمجمع الكيميائي  التمييزية  السياسةوتّتضح      
أسعار تنقية احلامض الفسفوري املعتمدة حلرفائه على غرار شركة "بروموفوس تارفاليس" 
مقارنة باملدعّية، وكذلك يف اعتماد مرجعّية احتساب أسعار بيع احلامض الفسفوري املنقى 

اعتمد اجملمع احتساب أسعار الّتصدير للهند ملبيعاته لشركة "بروموفوس  فقد .هلذه الشركة
أسعار الّتصدير للمنطقة  مقابل تطبيق ،تارفاليس" املنتصبة باملنطقة األوروبية واملتوسطّية

األورومتوسطّية على املدعّية واحلال أهّنا ال تبعد عن مصانع إنتاجه سوى كيلومرت واحد 
 ّية.ومنتصبة بالّسوق احملل

( بكّل من DCPإلزام املدعّية بعدم منافسته بأسواق ترويج الفسفاط العلفي من نوع ) -      
مصر وسوريا كشرط ملواصلة تزويدها بكميات احلامض الفسفوري رغم أّن هذه األسواق هي 
أسواق حرّة وتنافسية باألساس، معتمدا يف ذلك سياسة أسعار هتدف إىل حتديد إنتاجها من 

ألحكام الفقرة الثانية من الفصل طبقا  اعمل حمظور يعّد هذا الو . موضوع التنافس بينهما املاّدة
املدعّية وكافّة املشاريع احمللّية من عرقلة إىل يهدف هو من قانون املنافسة واألسعار و  5

 الّدخول إىل األسواق اخلارجية اليت ينشط هبا اجملمع واحلّد من املنافسة احلرّة هبا.
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الّتدخل يف سياسات املدعّية التجاريّة من خالل مطالبتها مبّده مبعلومات ومعطيات  -      
سريّة حول كمّيات إنتاجها ومبيعاهتا وذلك بقصد مراقبة عملّيات اإلنتاج والّتسويق لديها 

حكام الفقرة الثالثة من وهو عمل حمظور وفقا أل ،باألسواق اخلارجية واحلال أنّه منافس هلا
 .  قانون املنافسة واألسعار من 5الفصل 

بذلك إىل ثبوت اجتماع عناصر حالة التبعّية االقتصادية واالستغالل  اجمللس وانتهى     
وقّرر على هذا األساس اعتبار أّن ما أتاه اجملمع إزاء املدعّية من أفعال، هو من ، املفرط هلا

من قانون إعادة تنظيم املنافسة  5قبيل املمارسات خمّلة باملنافسة على معىن أحكام الفصل 
 . عى عليه بالكّف عن هذه املمارساتوتوجيه أمر للمدّ  ،واألسعار

 :2015جويلية  2الّصادر بتاريخ  131331القرار عدد  -
ضّد  "مجيع لوازم السّيارات بن عّياد وشركاؤه"يف كّل من شركة تتمّثل أطراف القضّية         

الّشركة املّدعية على  وقد عابت ."تروكس قرو"وشركة  "الّصناعّيةالوكيل للعربات "شركة 
الّشركتني املّدعى عليهما استغالهلما لوضعّية الّتبعّية اإلقتصاديّة اليت توجد فيها جتاههما من 
خالل وقف الّتعامل بالعقد الرّابط بينها وبني الطّرفني املّدعى عليهما قبل هناية مّدته دون 

 عقد جديد. مدرجة ضمنّرد أهّنا مل تقبل العمل بشروط خمالفة مربّر شرعي بل جمل
قيامهما بإدراج شروط خمتلفة ضمن على الطّرفني املّدعى عليهما  عابت املّدعيةكما       

 مشروع العقد اجلديد تؤّدي إىل قيام مفامهات أفقّية خمّلة باملنافسة.
املّدعى  به ترّدا على دفع تقّدموقبل اخلوض يف أصل املمارسات املثارة، أّكد اجمللس      

م اإلقتصادي العاّم وأّن اختصاص أنّه ال جيوز الّتحكيم يف املسائل املتعّلقة بالّنظاعليهما 
نّص العقد على أّن كّل نزاع ينشأ عنه هو من اختصاص هيئة إن يبقى قائما حىّت و اجمللس 
أنّه ال جيوز  منالفصل الّسابع من جمّلة الّتحكيم  ما نّص عليهإىل يف ذلك  مستندا ةحتكيميّ 

 من مهّمةمجلس للقانون املنافسة الّنظام العاّم وعلى ما أسنده بملسائل املتعّلقة الّتحكيم يف ا
من الّسهر على احلفاظ على الّنظام اإلقتصادي العاّم والّتصّدي لكّل املمارسات اليت ب تتعّلق

  .شأهنا أن حتدث اختالال بالّسوق
املتمثّلتني يف سوق بيع  وبعد حتديد الّسوقني املرجعّيتني موضوع الّنزاع ،وفيما يتعّلق باألصل   

 العربات الّصناعّية وسوق إصالح وصيانة العربات الّصناعّية وتوزيع قطع الغيار األصلّية
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اإلستغالل املفرط مدى توّفر أركان يف خاض اجمللس  ،وحتديد خاّصياهتا واملتدّخلني هبا
لوضعية تبعّية اقتصادية اليت توجد فيها الّشركة املّدعية جتاه كّل من شركة الّنقل للعربات 

 ."تروكس قرو"الّصناعّية وشركة 
فسخ العالقة الرّابطة بني الّشركة املّدعية والّشركتني املّدعى عليهما  أمهّية تأثري اجمللسوبنّي     

       لى نشاط الّشركة األوىل باعتبار حذف كّل عمولة ممكنة على بيع العربات الّصناعّية ع
حذف أّي مثن بيع تفاضلي لقطع الغيار األصلّية للعالمات املرّوجة من قبل الّشركات و 

الّشركة املّدعية ستحرم من العموالت  أنّ  ، تبنّي للمجلساملّدعى عليها. وإضافة إىل ما سبق
انت تتمّتع هبا عند قيامها بأعمال الّصيانة واإلصالح يف نطاق ضمان الّصانع وستحرم اليت ك

أيضا من رقم املعامالت احملّقق يف إطار أعمال الّصيانة واإلصالحات للعربات الّصناعّية 
 اجمللس كما أبرزاحلاملة لعالمات الوكيل الّتجاري الذي تنوبه على مستوى واليات اجلنوب.

عن قطع هذه العالقة الّتجاريّة غلق فرع من فروع الّشركة املتخّصصة كّليا يف  سينجرّ أنّه 
 نشاط العربات الّصناعّية.

باعتبار أّن سوق بيع العربات الّصناعّية اجلديدة سوقا مغلقة يصعب أنّه  اجمللس كما أّكد      
صناعّية جديدة من وكيل فإنّه يصعب الّتزّود بعربات  ،فيها تغيري الوكيل الّتجاري املتعاقد معه

كما أنّه ويف   .وبالّتايل متثيله من حيث بيعها والقيام بأعمال صيانة وخدمات ،جتاري آخر
وإن تتوّفر للّشركة املّدعية حلوال بديلة للّتزّود إاّل أهّنا حلول لّتزّود بقطع الغيار، خصوص ا

تبقى غري مماثلة لشروط تزّودها احلالّية خاّصة من حيث أمثان وشروط الّتزّود. واستنادا ملا 
بأّن شركة مجيع لوازم السّيارات بن عّياد وشركاؤه توجد يف وضعّية تبعّية  أقّر اجمللسسبق 

 من شركة الّنقل للعربات الّصناعّية وشركة تروكس قرو. اقتصاديّة جتاه كلّ 
اإلفراط يف استغالل وضعّية تبعّية إقتصاديّة ميكن أن يأخذ شكل  أنّ اجمللس كما بنّي      

بعض املمارسات احملّجرة كقطع العالقات الّتجاريّة دون سبب موضوعي أو بسبب رفض 
حث يف أسباب قطع الّشركتني املّدعى قتضي البع إىل شروط جتارية جمحفة وهو ما ااخلضو 

 2013أفريل  2يف  "مجيع لوازم السّيارات"عليهما العالقات الّتجاريّة اليت تربطهما بشركة 
 بغاية بيان إن كانت أسبابا موضوعّية أو تعّسفّية غري مربّرة.
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لّتوقيع على ا املّدعية بّررت الّشركتان املّدعى عليهما قطع العالقات الّتجاريّة برفض قدو     
اإلطار القانوين الّضامن لعالقة الّتعاون  سيوفّرالذي  وهو عليهامشروع العقد اجلديد املعروض 

 بينهما وبني الّشركة املّدعية.
وشركة  "EVIالّنقل للعربات الّصناعّية "وإن مل تكن كّل من شركة  وعرّج اجمللس على أنّه    

بني شركة الّنقل والّشركة  1982يف العقد األصلي الذي مّت إبرامه يف سنة  طرفني "تروكس قرو"
فإنّه ومنذ تاريخ إحداثهما  ،قانوين يف ذلك الّتاريخ وجوداملّدعية باعتبار أهّنما مل يكن هلما 

تواصلت عالقتهما الّتجاريّة مع الّشركة  2007سبتمرب  27و 2005أوت  31على الّتوايل يف 
ّكده وتندرج يف إطاره املراسلة ؤ مسرتسلة وفقا لبنود العقد األصلي وهو ما ت املّدعية بصفة

املوّجهة من املّدعى  2010مارس  29واملراسلة املؤّرخة يف  2007أكتوبر  17املؤّرخة يف 
 عليهما إىل الّشركة املّدعية.

إدراج  أنّه يتعنّي فقد تبنّي  إىل أنّه بدراسة موضوع عقد الّنيابة األصلي اجمللس كما أشار      
بعقد الّنيابة األصلي ضمن بنود العقد مع الوكالء وال  الواردةنفس البنود املتعّلقة باملنتوجات 

عدا ذلك ما يربّر الّتنقيحات املضّيقة للمنافسة وموضوع الّتنازع املدرجة بالعقود  فيمايوجد 
األجنّب كتابيا على  اجلديدة وال يوجد سوى تنصيص وحيد يتعّلق بضرورة موافقة الطّرف

 الوكالء احمللّيني.
ولئن يستوجب إحداث شركات جديدة إعداد عقود جديدة  على أنّهاجمللس وأّكد 

بني الّشركة املّدعية وكّل شركة ذات كيان قانوين مستقّل على حدة تابعة إىل جمموعة شركة 
يف  "ّصناعّيةالّنقل للعربات ال"الّنقل يف خصوص كّل نشاط على حدة على غرار شركة 

، إالّ أّن ذلك "تروكس قرو"خصوص تسويق العربات الّصناعّية وتسويق قطع غيارها مع شركة 
ال يربّر تضمني العقود اجلديدة بنودا حتمل مراجعة جوهريّة وتضييقات جوهريّة ملا كان مضّمنا 

ركة املّدعية وجودين بصفة قانونّية زمن إمضائه ومها الشّ مبالعقد األصلي املوّقع بني طرفني 
وشركة الّنقل اليت كانت تقوم مبختلف األنشطة اليت مّت إفرادها بشركات مستقّلة الحقا واليت 
تواصل الّتعامل هبا مع الّشركات اجلديدة احملدثة رغم عدم وجود عقد كتايب ممضى من 

 الطّرفني.
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ّصناعّية وسوق سوق العربات ال مها وباعتبار تقسيم الّسوق املرجعّية إىل سوقني خمتلفني       
شركة املّدعية يف حال خسارة صفة الوكيل للّشركات لل ميكنفإنّه ولئن  ،الّصيانة واإلصالح

هذا إاّل أّن ممارسة  ،املّدعى عليهما أن متارس نشاطها كورشة إصالح وصيانة لكّل العالمات
اضلّية القتناء قطع الغيار الّنشاط لن تكون بشروط مماثلة وممّيزة على غرار األسعار التف

 وهو ما ال ميّكن من  عملّيات اإلصالح خالل مّدة الّضمان ىواحلصول على عموالت عل
توّفر حلول بديلة للّشركة املّدعية بالّنسبة إىل ممارسة الّنشاط ضمن هذه الّسوق اجلزم ب

 املرجعّية.    
املّدعى عليهما من أجل إتياهنما  قّرر اجمللس إدانة الّشركتني ،وبناء على كّل ما سبق     

تغيري بنود العقود موضوع الّنزاع واملتعّلقة باملنطقة اجلغرافّية ب هماملمارسة خمّلة باملنافسة وإلزام
 لك مبا قدره مائة ألف ديناروبتحديد احلريّة الّسعريّة وشرط عدم املنافسة وتغرميهما من أجل ذ

 .أد(100) لكّل منهما
 2015ديسمبر  31بتاريخ  ناالّصادر  131333و 131332عدد  ناالقرار  -
أريانة و  ببنعروس اجلهويّة للهاتف العموميالغرفة كل من ا  مرفعته تنيتعّهد اجمللس بقضيّ      

 هاتنيقيام  وقد أثارت املّدعيتان ."أوريدو"وشركة  "أورنج"ضّد شركة اّتصاالت تونس وشركة 
نشاط ىل تدهور إأّدت اخلاص مبنح ختفيضات متكّررة لفائدة مشرتكي اهلاتف القار  الشركتني

بيع بطاقات شحن اهلاتف القاّر عليهما تعّمدمها  اعابتكما . مستغّلي اهلاتف العمومي
واجلّوال إىل شركات وأطراف دخيلة من دون أّي ضوابط قانونّية وتغيري نسب األرباح املمنوحة 

ا يام شركة اّتصاالت تونس بتقييدمهلعمومي على أسعارها باإلضافة إىل قملستغّلي اهلاتف ا
خذ بعني االعتبار األجتاوزه من دون  اقصى لشراء هذه البطاقات ال ميكنهبسقف شهري أ

وإحداث  امواإلضرار برقم معامالهت امنشاطهاالقتصاديّة ممّا تسّبب يف هتميش  امملصاحله
 منافسة غري شريفة من طرف الدخالء. 

بسوقني مرجعّيتني مها سوق اهلاتف القاّر العمومي وسوق التوزيع هذه القضية تعّلق وت    
أّن خدمة اجمللس بنّي . و لقار واجلّوال املسّبق الدفعباجلملة والتفصيل لبطاقات شحن اهلاتف ا

اخلدمات الشاملة لالّتصاالت املنصوص عليها  دراجها يف خانةإقد مّت اهلاتف القار العمومي 
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مّت ضبطها مبقتضى قرار وزير تكنولوجيا املعلومات من جمّلة االّتصاالت و  11بالفصل 
 . 2013ديسمرب  30واالّتصال املؤرّخ يف 

أّن  وانتهى إىلاالقتصاديّة واملالّية ملراكز اهلاتف العمومي  الةاحلوتناول اجمللس بالتحليل      
هذه املراكز شهدت منذ تاريخ التفويت يف إسداء خدمة اهلاتف العمومي للخواص وإىل 

جيابيّا سواء من ناحية العدد اجلملي إحدود السنوات األوىل من العشريّة الفارطة تطّورا 
للمراكز الناشطة أو من ناحية مردوديّتها املالّية مبا مّكن عددا هامّا من أصحاب املبادرة 

ة مثل طالّب الشغل من حاملي الشهادات العليا وأصحاب الوضعّيات اخلاّصة من اخلاصّ 
املالّية تراجعت بصفة   ة هذه املراكزغري أّن مردودي .مورد رزق حمرتم يكفل هلم العيش الكرمي

كبرية إىل حدود اإلفالس والغلق يف بعض األحيان نتيجة تأثري ظاهريت التآكل والتجديد 
ترويج اهلاتف اجلّوال بالسوق التونسّية من طرف املشّغل التارخيي شركة  التكنولوجي وانطالق

دخول مشّغلني جدد للهاتف القار واجلّوال مها شركة أورنج تونس  ةومن مثّ  "اّتصاالت تونس"
 وشركة أوريدو غمار املنافسة داخل هذه األسواق االّتصالّية. 

اجمللس أشار  ،واجلّوال املسّبق الدفعف القار سوق توزيع بطاقات شحن اهلاتوخبصوص      
الدفع املرّوج من قبل شركة اّتصاالت تونس  بقأهّنا ترتبط مباشرة خبدمة اهلاتف القار مسإىل 

 مسالك كما أنّ   ،الدفع اليت يتّم تروجيها من قبل املشّغلني الثالثة بقوخدمة اهلاتف اجلّوال مس
تناول اجمللس مكانة  ةومن مثّ  بالتفصيل.و مسالك التوزيع باجلملة تشمل  هذه اخلدمات توزيع

ىل أهّنا تتزّود هبذا الصنف من إأشار و  ،مراكز اهلاتف العمومي يف خمتلف مسالك التوزيع
املنتوجات قصد إعادة بيعها للعموم بصفة مباشرة من الوكاالت التجاريّة التابعة لشركة 

غرايف للمركز العمومي أو بصفة غري مباشرة من اّتصاالت تونس وذلك حسب املرجع اجل
أّن تزايد الطلب على خدمة اجمللس  وبنّي . املوّزعني الثالثة املعتمدين من قبل هذه الشركة

اهلاتف اجلّوال وغياب كرّاس شروط ينّظم بصفة واضحة سوق توزيع بطاقات الشحن أّدى 
وغري منّظمة ودخول شركات ذات  إىل بروز عديد التجاوزات وانتشار شبكات توزيع موازية

رؤوس أموال كبرية تقوم باحتكار توزيع خمتلف خيارات شحن الرصيد على كّل احملاّلت 
 التجاريّة وهو ما أثّر بصفة سلبّية يف نشاط ومردوديّة مراكز اهلاتف العمومي.
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األّول منها  يتعّلق ،ىل فرعنيإأّما فيما يتعّلق باملمارسات املثارة فقد قّسمها اجمللس      
 تديّن سعر املكاملة من اهلاتف القار إىل مستوى أقّل من سعرها باهلاتف العموميمبسألة 

يف حني يتعّلق الفرع الثاين مبدى وجود تعّسف يف استغالل  ،وأثرها على نشاط املستغّلني
 وضعّية التبعّية االقتصاديّة ملستغّلي اهلاتف العمومي جتاه شركة اّتصاالت تونس. 

طلوبة من أّن تعريفات املكاملات اهلاتفّية املىل اجمللس خبصوص الفرع األّول إوتوّصل      
وعّية هذا يف مشر  مسألة البتّ وأّن مّت ضبطها مبقتضى قرار إداري  أجهزة اهلاتف العمومي
 .القضاء االداري إىلبل احلكمي  هاختصاصالقرار ال تنضوي ضمن 

من حتالف عناصر تتشّكل فقد ذّكر اجمللس أهّنا  ،االقتصاديّةحالة التبعّية خبصوص أّما      
عن اجتماعها وضع التاجر يف حالة يصعب فيها عليه التخّلص من تأثري املزّود على  ينشأ

عناصر يف شهرة عالمة املزّود وحجم هذه التتمّثل و  .نشاطه وما جينيه من أرباحمردوديّة 
ثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزّع واستعصاء التزّود أنصيبها من السوق ومدى ت

مبواد أو خدمات مشاهبة من أّي جهة أخرى على أن ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه 
 .أو سياسته التجاريّة

مستغّلي اهلاتف العمومي حتليل طبيعة العالقة التعاقديّة اليت تربط بني يف  اجمللس انطلقو      
ستغّل للهاتف بني امل 2002االتّفاق املربم سنة أّن بنود  له فتبنية اّتصاالت تونس وشرك

من الشحن بطاقات على هؤالء التزّود احلصري بقد أوجبت العمومي وشركة اّتصاالت تونس 
على متتيع كما نّصت   ،الوكالة التجاريّة التابعة الّتصاالت تونس الكائنة بوالية بن عروس

بصفة آلّية عند كّل عملّية  يتّم خصمه من مثن كّل بطاقة % 7 بتخفيض بنسبةاملستغّل 
هذه االتّفاقّية  إلغاءنّص على يتعّلق مبسؤولّية املستغّل ي ابند . كما تضّمن اإلتّفاق أيضاشراء

     يف صورة إخالل املستّغل بالفصول الواردة هبا وثبوت تعامله مع غري شركة اّتصاالت تونس. 
قد مّت تعريفات البطاقات اهلاتفّية ذات الدفع املسّبق وإجراءات تسويقها  اجمللس أنّ وبنّي 

فصله  يفنّص يذي وال 1997نوفمرب  19مبقتضى قرار وزير االّتصاالت املؤرّخ يف ضبطها 
من سعر بيع البطاقات اهلاتفّية ذات الدفع املسّبق إىل  % 7منح عمولة بنسبة الثالث على 

 مصاحل الديوان الوطين لالّتصاالت. اقتنائها لدى املسّوقني عند 
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إىل إدخال مجلة من  2008شركة اّتصاالت تونس عمدت بداية من سنة أّن اجمللس وبنّي    
بيع بطاقات إعادة متوين اهلاتف القار واجلّوال والبطاقات التغيريات على بعض بنود اتّفاق 

راكز اهلاتف العمومي واملتعّلقة خاّصة بربط احتساب عمولة بيع بطاقات مسّبقة الدفع مل
الشحن الراجعة إىل مستغّلي اهلاتف العمومي حسب قيمة الشراءات املسّجلة شهريّا 

 باإلضافة إىل حتديد سقف شهري للتزّود هبذه البطاقات. 
شهرة عالمة  ثبت لديه عناصر التبعّية االقتصاديّة حيثدراسة اجمللس  توىلذلك  وإثر     

سوق توزيع بطاقات  يفحجم نصيبها تأّكد من شركة اّتصاالت تونس يف سوق االّتصاالت و 
 علىمن احلصة السوقّية اجلملّية وتأثريها املباشر واحلاسم  % 50الشحن الذي يصل إىل نسبة 

رقم املعامالت اجلملي ملستغّلي اهلاتف العمومي وانعدام احللول البديلة للتزّود ببطاقات 
نظرا لطبيعة العالقة التعاقديّة القائمة بني طريف النزاع اليت تلزم كّل مزّود آخر الشحن من أّي 

 مشتغّل بالتزّود حصريّا من الشركة املّدعى عليها.
ال توجب يف ذاهتا االقتصاديّة أّن حالة التبعّية لس فقد بنّي اجمل ،وفضال عن ذلك     

وميكن هلذا  ،هو اإلفراط فيها واألسعار املؤاخذة بل أّن ما مينعه قانون إعادة تنظيم املنافسة
اإلفراط أن يأخذ شكل بعض املمارسات احملّجرة كرفض البيع أو تطبيق شروط متييزيّة أو غري 

 مربّرة.
وضعّية التبعّية اإلفراط يف استغالل مظاهر  توّصل اجمللس إىل إثبات ،ويف قضّية احلال    

 "شركة اّتصاالت تونس"االقتصاديّة اليت يوجد فيها كّل مستغّل على حدة جتاه املّدعى عليها 
بيع بطاقات إعادة الشحن املتعامل هبا البنود التعّسفية املضّمنة مبختلف اتّفاقّيات من خالل 

فرض شرط التزّود احلصري ببطاقات إعادة الشحن من الوكالة ص يف واملتمثّلة باخلصو 
وانعدام أّي حلول بديلة للتزّود من شركات  "شركة اّتصاالت تونس"التجاريّة للمّدعى عليها 

تقليص نسب العمولة املمنوحة للمستغّلني من الّتصال األخرى الناشطة يف السوق وكذلك ا
دينار وذلك خالفا لقرار وزير  1500راءات حدود يف صورة جتاوز قيمة الش % 5إىل  7

دينار  1500ال يتجاوز فرض سقف شهري لقيمة الشراءات وأخريا  سالف الذكراالّتصاالت 
 .دون اعتبار األداءات
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إلفراطها يف  "شركة اّتصاالت تونس"إدانة املّدعى عليها إىل  يهوخلص اجمللس يف قرار     
استغالل وضعّية التبعّية االقتصاديّة اليت يتواجد فيها مستغّلو اهلاتف العمومي وتسليط خطّية 

أخذا بعني االعتبار إمعاهنا يف بعنوان كل قضية  د(أ100) قدرها مائة ألف دينارمالّية عليها 
بالكّف عن هذه إليها توجيه أمر اجمللس وعدم تعاوهنا مع التحقيق و  جتاهل مراسالت

 بصحيفتني يومّيتني على نفقتها. ينالقرار  هذين يبنشر منطوق هاإلزاماملمارسة و 
 131341القرار عدد و  2015نوفمبر  26الّصادر بتاريخ  131340القرار عدد  -

  2015نوفمبر  26الّصادر بتاريخ 
اليت  أصدر اجمللس قرارين بإدانة شركة اّتصاالت تونس يف خصوص نفس املمارسات       

حمّل تاكسيفون  احباكّيفها على أهّنا استغالل مفرط لوضعّية تبعّية اقتصاديّة يوجد فيها ص
    لف دينارأقدرها مائة وتسليط خطّية مالّية عليها أو مستغّلي هاتف عمومي  جتاهها

اجمللس وعدم تعاوهنا مع التحقيق  العتبار إلمعاهنا يف جتاهل مراسالتأخذا بعني ا أ.د(100)
بصحيفتني  هذين القرارينبنشر منطوق  هاإلزاماليها بالكّف عن هذه املمارسة و توجيه أمر و 

 .يومّيتني على نفقتها
باعتبار تقارب املمارسات املثارة وتعّلقها  نيالّسابق ينوتناغمت هذه القرارات مع القرار     

 بنفس الّسوق املرجعّية.
يرسي معايير لإلعفاء الكّلي من الخطّية أو الّتخفيف منها في غياب نّص المجلس  -

 :الّتشديد فيها أو ترتيبي
بإدانة األطراف املّدعى عليها على فقه عنه أّكد اجمللس يف خمتلف القرارات الّصادرة        

طة على املخالفني يتوّقف على إبداء الّتخفيف يف اخلطايا املالية املسلّ ه املستقّر أّن ئقضا
خالل مرحلة التحقيق أو اإلدالء بوثائق أو معلومات مل تكن حبوزته، وفيما  هتعاوهنم مع

عدى ذلك فإّن تقدير اخلطايا املالية يتّم بالنظر إىل خطورة األفعال املقرتفة وحجم الّضرر 
 .ملشرتي العموميبا الالحق

 2015 مارس 12 بتاريخ عنه الّصادر 91201 القرار عددبيف هذا اإلطار  وذّكر اجمللس    
 STE" )عى عليها شركة بيت الطب "ميديكاسسات املدّ املؤسّ الذي رفض فيه طلب و

MEDICASE SARL )وشركة الصيانة الطبية (STE DE MAINTENANCE 
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MEDICALE)  ألس –وشركة اللصاق املرن "أدهى "(STE ADHESIF 

ELASTIQUE ADHE-ELS ) ّاستنادا إىل  يف مبالغ اخلطايا املسّلطة عليهاخفيف الت
باعتبار ما ، مقدار اخلطية املستوجبة عليها ختفيف، وهو طلب الغرض منه نّيتهاحسن 

وإيهامه غلطا بوجود شرتي العمومي للمعى عليها من مغالطة سات املدّ تسّببت فيه املؤسّ 
  .منافسة حقيقية

 أنّ  2015ديسمرب  25الّصادر بتاريخ  121302ضمن القرار عدد ر اجمللس ذكّ  كما      
املعايري املوضوعّية املعتمدة ومن أمّهها خطورة من مجلة يرتكز على لعقوبة املالية ه لتقدير 

الّسوق موضوع املمارسات املخّلة  األفعال املقرتفة ومّدهتا والوضعّية املالّية للشركة وطبيعة
  باملنافسة وتّوفر عنصر العود وأمهّية الضرر احلاصل للسوق.

والقرار  2015 ديسمرب 25يف  عنه الّصادر 121301القرار عدد ضمن اجمللس أقّر كما       
 عدم الّتعاون يف الّتحقيق ، أنّ 2015نوفمرب  26الّصادرين بتاريخ  131341والقرار  131340

 هو من املعايري اليت تساهم يف تشديد العقوبة املسّلطة.
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 الفرع الّرابع
 التعّهد الّتلقائي

 
وميكن ...": من القانون املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنّه 15ينّص الفصل     

الّسوق وذلك بناء على للمجلس أن يتعّهد تلقائيّا بالّنظر يف املمارسات املخّلة باملنافسة يف 
تقرير يعّده املقّرر العاّم وبعد إدالء مندوب احلكومة مبلحوظاته الكتابّية. ويعلم بذلك الوزير 

وهي نفس املقتضيات اليت كانت  ،"املعنّية الّتعديلّيةاهليئات  املكّلف بالّتجارة وعند اإلقتضاء
 ار.)جديد( من قانون املنافسة واألسع 11مدرجة سابقا بالفصل 

وقد ضبط الّنظام الّداخلي للمجلس القواعد اإلجرائّية اليت يتّم على أساسها الّتعّهد      
ذا حصلت للمجلس معلومات عن وجود ممارسات خمّلة إ ذلك أنّه ،ةتلقائية فبصمبلّف 

 ة مث يرفعه إىل رئيسعناصر اإلثبات األوليّ  نهر العام بإعداد تقرير يضمّ باملنافسة، يبادر املقرّ 
 .اجمللس

يف صورة إحتواء الّتقارير على عناصر أو قرائن من شأهنا الكشف عن وجود كما أنّه      
ممارسات خمّلة باملنافسة، حييل رئيس اجمللس ذلك الّتقرير إىل مندوب احلكومة، لإلدالء 
مبلحوظاته الكتابية يف أجل أقصاه شهر واحد. وميكنه إثر ذلك، تكليف إحدى الّدوائر 

 اذ قرار يف الّتعهد التلقائي من عدمه، ويكون ذلك بـحجرة الّشورى. ختّ ة بالّنظر فيها الالقضائي
وال ميكن للّدائرة القضائّية اليت قّررت التعّهد التلقائي ولألعضاء الذين شاركوا يف اختاذ ذلك 

 القرار، البّت يف أصل القضيّــة.
تكّرس وظيفة اجمللس اجلوهريّة يف احلفاظ  باعتبارهاوتكتسي هذه الّصالحّية أمهّية بالغة      

رسالة لكّل املؤّسسات  متّثل ، كما أهناعلى الّتوازن العاّم للّسوق والّنظام االقتصادي العامّ 
كّل مؤّسسة   يةمحاو  وجود رادع لكّل من يقوم مبمارسات خمّلة باملنافسةمفادها  اإلقتصاديّة

 . متّكنها من الّتقّدم بعريضة دعوىمتضّررة توجد يف وضعّية تبعّية ال إقتصاديّة
إذ مل بالطّريقة املثلى  2015ورغم أمهّية هذه الّصالحّية إاّل أنّه مل يتّم تفعيلها خالل سنة      
تقدمي سوى تقريرين إثنني لوجود مؤّشرات جديّة ملمارسات خمّلة باملنافسة بكّل من قطاع يتّم 



 

 

86 

 

مجلس 

 المنافسة

قرار صدور إىل ذلك  وقد أفضى .اإلّتصاالتتوزيع الّصحف بإقليم تونس الكربى وقطاع 
توزيع بقطاع  يقضي بالتعهدمن الّدائرة القضائّية الثّانية  2015 ماي 21تعّهد تلقائي بتاريخ 

 .الّصحف بإقليم تونس الكربى
وبالّرجوع إىل الّتقرير األّويل للمقّرر العاّم، يتبنّي أّن املنطلق متّثل يف بيان أصدرته اجلامعة      

"البيان" و"األسبوع  صحيفيتتبعا الحتجاب  2015أفريل  6الّتونسّية ملديري الّصحف بتاريخ 
ذلك إىل رفض املوزّع  ، ويعوداملصّور" من أكشاك بيع الّصحف بواليات تونس الكربى

للّضغط على  توزيع الّصحف "شركة الّدعداع"وهو  للّصحف بواليات تونس الكربىلوحيد ا
أصحاب املؤّسسات الّصحفّية الذين يعتزمون تكوين شركة خاّصة للّتوزيع منافسة لنشاطه 

  للرّتاجع عن ذلك القرار.
ت طائلة وقد مّت تكييف هذه املمارسة كاستغالل مفرط لوضعّية هيمنة اقتصاديّة تدخل حت   

 الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار.
وقد تطّرق الّتقرير إىل سرد الوقائع ودراسة الّسوق من حيث مسالك الّتوزيع للّصحف يف      

كّل من إقليم تونس الكربى وبقّية مناطق اجلمهوريّة من حيث الواقع واستئناسا مبا أدلت به 
من املمارسات اليت تقوم هبا الّشركة املعنّية واليت األطراف املتضّررة ومن خالل رصد مجلة 

  .تزامنت مع امتناعها عن الّتوزيع
وقد أفضت هذه الّدراسة إىل إقرار وضعّية اإلحتكار اليت تتمّتع هبا شركة الّدعداع يف      

جمال توزيع الّصحف يف إقليم تونس الكربى واعتبار أّن ما أتته من امتناع عن الّتوزيع اجنّر عنه 
 من قبيل االستغالل املفرط هلذه الوضعّية.إضرار مايل بالّصحيفة وباملؤّسسات املستشهرة 

انتهت الّدائرة إىل كوهنا ترتقي إىل  األويل الّتقريرهبا وبعد مناقشة مجلة املؤّشرات اليت جاء      
 .بامللفمنزلة القرائن اليت تربّر اخّتاذ قرار الّتعّهد الّتلقائي 
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 الفرع الخامس
 الوقتّية الّتحّفظّية الوسائل

 
واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15ينّص الفصل      

بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار أنّه: "ويف صورة الّتأّكد، ميكن جمللس املنافسة يف أجل ثالثني 
يوما أن يأذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة باخّتاذ الوسائل الّتحّفظّية الاّلزمة اليت من 

وميّس باملصلحة اإلقتصاديّة العاّمة أو ركه شأهنا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تدا
بالقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني البّت يف 

 أصل الّنزاع.
وال تقبل الطّلبات املتعّلقة باخّتاذ الوسائل الّتحّفظّية الوقتّية إاّل يف نطاق قضّية يف األصل 

 سابقة الّنشر."
مت خمتلف املؤّسسات اإلقتصاديّة بتسعة مطالب يف الغرض إاّل أّن اجمللس مل وقد تقدّ     

 يّتخذ يف أّي منها وسائل حتّفظّية وقتّية.
  :قبول المطلب مرتبط بشروط شكلّية -1
 26 الصادر عنه بتاريخ 143032قرار عدد اليف  للطلب شكال أّسس اجمللس رفضه      

 على أسباب متثّلت يف عدم سابقّية تقدمي قضّية يف األصل. 2015مارس 
لسنة  36ولئن مل يتّم تكريس هذا الّشرط ضمن القانون إاّل مع صدور القانون عدد      

بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار، إاّل أنّه ومنذ بداية تفعيل مقتضيات الفقرة  املتعّلق 2015
املتعّلق باملنافسة واألسعار استقّر  1991لسنة  64د من القانون عد 11األخرية من الفصل 

بنشر قضّية يف األصل  افقه قضاء اجمللس على أن يكون قبول املطلب اإلستعجايل مرتبط
 بصفة سابقة ملطلب اخّتاذ الوسائل الّتحّفظّية.

إجراءات إىل توقيف  إطار القضّية اإلستعجالّية يف "TERNA"شركة لب طيرمي و     
 إلبرام الصفقة العمومّية الشركة التونسّية للكهرباء والغازالدعوى إىل املنافسة اليت اخّتذهتا 
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املتعّلق باجناز حمطّة كهربائّية ذات  "E 4014 2014" موضوع طلب العروض الدويل عدد
 توربينات غازيّة جبهة املرناقية. 

ىل املطلوبة أهّنا قامت بإدراج شروط فنّية متييزيّة ضمن البند إالشركة الطالبة  سبوتن     
الثاين من كرّاس الشروط جترب من خالهلا كّل جمّمع صناعي يرغب يف املشاركة يف الصفقة 
الراهنة بالتنصيص يف وثيقة التعّهد على االلتزام بتعيني وكيل رئيس أشغال من بني أعضائه 

جنازها واليت إالتوربينات الغازيّة للمحطّة الكهربائّية املزمع توكل له بصفة حصريّة مهّمة بناء 
حسب زعمها من شأهنا أن حتّد من املنافسة وذلك بإقصاء عروض الشركات املنافسة اليت ال 

 ميكنها ضمان التقّيد بالشرط الفيّن السابق ذكره.
عريضة يف أصل النزاع فإّن ذلك  الطالبة مل تقّدم أيّ  باعتبار أنّ و  أنّه بنّي اجمللسوقد      

عمال بالقواعد اإلجرائّية اليت وأنّه  طلبها من هذه الناحية خماّل بإجراء شكلي ضروريجيعل 
تسوس مادة القضاء املستعجل فإّن طلب اخّتاذ وسائل حتّفظية ال يصّح قبوله من حيث 

 الشكل إالّ مىت اقرتن بقضّية يف األصل سابقة النشر. 

جّدية المطلب والّضرر  إثباتائل الّتحّفظّية الوقتّية يشترط اّتخاذ الوس -2
  الحاصل والمحدق:

 2015درة عن جملس املنافسة خالل سنة ااإلستعجالّية الّثمانية الصّ  اتكّل القرار أوجبت      
    أن يثبت الطّرف املتقّدم باملطلب الّضرر احلاصل أو الّضرر احملدق الذي ال ميكن درؤه.

مل تتوّفق يف بيان وإثبات  هااجمللس كّل املطالب الواردة عليه يف هذا الشأن باعتبار ورفض 
 الّضرر احملدق الذي ال ميكن درؤه.

 ةستعجاليّ اال اتقرار ال بعضإالّ أّن أّكد اجمللس يف هذا اإلطار هذا الّشرط اجلوهري  ولئن     
 املبادئ.بعض  ايف طّياهت تعنه محل تصدر اليت 
، إذ 2015مارس  12بتاريخ  143033القرار اإلستعجايل عدد  ذا اإلطار صدرويف ه     

ضّد   DUFRY International AGشركة نائباتعّهد اجمللس مبطلب إستعجايل تقّدم به 
 .HEINEMANNوومهيلة   ATUالشركات التالية:

لئن مل حيّدد املطلب الوسائل اإلستعجالّية املراد إخّتاذها فإنّه يستشّف و  وبنّي اجمللس أنّه    
والتصدي له ضرورة أنّه خلق وضعّية  إيقاف قرار إسناد اللزمة للمجمعإىل منه أنّه يهدف 
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إحتكار بالسوق املعنّية وأنّه سيؤول حتما إىل تقاسم الّسوق املرجعّية والسيطرة عليها بصفة 
 مطلقة. 

أّن قرار إسناد اللزمة هو من فئة القرارات ّكد اجمللس على ؤ هذا القرار فرصة لي وكان     
احملكمة اإلداريّة واليت ال جيوز للمجلس تبعا لذلك اخّتاذ إىل اإلداريّة اليت يرجع الّنظر فيها 

أّن اآللية و  من قانون املنافسة واألسعار 11وسائل حتّفظّية بشأهنا على معىن أحكام الفصل 
انونّية اليت مسحت للمجمع املتكّون من الشركات املّدعى عليها من إستغالل األسواق الق

مت إبرامه إثر تفعيل إجراءات الدعوة للمنافسة  عقد لزمةاحلرّة باملطارات التونسية تتمّثل يف 
 بني منشأة عمومّية وشركة "تونيزيا ديويت فري" وهو عقد إداري بإمتياز.

لئن كان مفهوم اخلطر احملدق يف جمال املنافسة يتعّدى املصلحة و  هكما بنّي اجمللس أنّ     
الذاتية ملّدعي الضرر ليشمل املصلحة االقتصادية لبقّية املتداخلني الناشطني يف القطاع 

ّن الطالبة مل تفلح تأييدا ملطلبها يف تقدمي مطاعن جديّة أو مؤيّدات تفيد فإ ،موضوع النزاع
باملصلحة االقتصاديّة العاّمة أو بالقطاعات املعنّية أو  اركه ميسّ وجود ضرر حمدق ال ميكن تد

 مبصلحة املستهلك أو مبصلحتها الذاتية. 
الصادر  143035القرار اإلستعجايل عدد  أّكد اجمللس ضمنوباإلضافة إىل ما سبق فقد      

يستوجب يف الوسائل التحفظّية أاّل يؤدي اإلذن هبا إىل املساس  أنه 2015مارس  12بتاريخ 
بأصل الّنزاع وأن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغيري سلبيا ويف 
وقت وجيز أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال يتّم النّيل من حق حيتاج إىل 

 محاية عاجلة حلفظه من الّتالشي.   
ال يربز من مظروفات ملّف القضّية الرّاهنة ما يقيم الدليل عن وجود براهني كما أنّه      

دهتا الطالبة جرّاء العملّية اإلشهارية وإثباتات حول طبيعة وحجم األضرار واخلسائر اليت تكبّ 
رات سوق اهلاتف اجلّوال وبالّرجوع إىل مؤشّ وأنّه  ،يت انعقدت بشأهنافاقيات الاملذكورة واإلتّ 

"أورونج تونيزي" شهد ت املشغل اأّن عدد إشرتكفقد تبنّي عند بداية إشهار العرض املقدوح 
لعرضها أوريدو" "إرتفاعا نسبيا خالل شهر سبتمرب أي بضعة أيام تقريبا بعد إشهار شركة 

ذه ه واعترب اجمللس. ّصة الطالبة بسوق اهلاتف اجلّوالتعززت ح فقد ، وبالتايلاملتنازع يف شأنه
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اختاذ  هاملؤشرات مجلة من القرائن اليت تدحض مبدئيا حالة التأّكد املثارة واليت تستوجب من
 رفض الطّلب. أساسهاجّته على  وهو ماالوسائل التحفظية الالزمة واملستعجلة 

ويف  ،2015مارس  12بتاريخ الصادر  153036لقرار اإلستعجايل عدد ل أّما بالّنسبة     
ألحكام الفصل عوى خرق الدّ  يتمّثل يف شكلي من دفعاملطلوبتني  حمامي هأثار  خصوص ما

التجاري املتظلم  العرض مربّرا ذلك الدفع بعدم اندراجمن جملة املرافعات املدنية والتجارية  19
شركة "أورنج تونس" واملطلوبة األوىل شركة "أوريدو تونيزي"  منه ضمن نشاط كّل من الطالبة

مشّغلني لشبكتني عموميتني لالتصاالت وبقائه حكرا على نشاط مزّودي وذلك بوصفهما 
الصفة واملصلحة يف النزاعات املرفوعة أمامه من  أنّ على  قد أّكد اجمللسفخدمات اإلنرتنت، 

)جديد( من قانون  11الشروط اليت يتعنّي تقدير مدى توّفرها على ضوء أحكام الفصل 
ملنافسة واألسعار، ضرورة أّن عنصر الصفة واملصلحة ال ينظر إليه إاّل من جهة القائم ا

متارس نشاطا اقتصاديا يتمّثل يف توفري خدمات االتصاالت  طاملا أّن الطالبة وأنّه بالدعوى
القارة وخدمات االتصاالت اجلوالة من اجليل الثاين واجليل الثالث يف إطار اإلجازة اليت مّت 

دها لفائدهتا وهي تعّد على هذا األساس من بني املؤسسات االقتصادية اليت ختّول هلا إسنا
 )جديد( سالفة الذكر حق القيام، فإّن الدفع املأخوذ من خرق أحكام 11أحكام الفصل 

يكون واحلالة ما ذكر يف غري طريقه وتعنّي  من جملة املرافعات املدنية والتجارية 19الفصل 
 رفضه.

مىت ما وأنّه  التثّبت أوال من دّقة املعطيات والبيانات املقّدمة له يتعنيأنّه أّكد اجمللس كما      
ق فإّن ذلك ال يرقى إىل مرتبة احل، وغري دقيقةكان املطلب مستندا على تقديرات غري مؤّكدة 

قه مبخاوف حول فقداهنا باعتبار تعلّ  حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من التالشيالذي 
عدد هام من مشرتكيها وتغيري وجهتهم حنو ذلك العرض وأّن هذه الوضعية تبقى جمّرد فرضية ل

 من احملتمل وقوعها ال غري.
مارس  12بتاريخ الصادر  143035اجمللس ضمن القرارين اإلستعجاليني عدد  كّرسكما      

اعتبار  املتمّثل يفو ه املستقّر ئفقه قضا 2015ديسمرب  31بتاريخ  153041وعدد  2015
العرض املشتكى منه  املطلب الرّامي إىل إيقاف ترويج عرض غري ذي موضوع مىت كان

 حمدودا يف الزمن وأّن مّدة رواجه قد انقضت.
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 لجزء الثالثا     
 الجانب التحليلي 

 وظيفة االستشاريةلل
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 لالفرع ألوّ 
 مشاريع الّنصوص التشريعّية والترتيبّية

 
تعّلقت مبشاريع  ،(28) ن استشارةيبثمانية وعشر  2015تعّهد اجمللس خالل سنة      

 منها وهي يف غالبها استشارات وجوبّية عدا ثالثة استشارات ،نصوص تشريعّية وترتيبّية
تعّلقت مبشاريع قوانني تعترب من اإلستشارات اإلختياريّة واليت وردت على اجمللس تطبيقا 

 . 2015يف سبتمرب  إعادة تنظيمهاار قبل لقانون املنافسة واألسع
املتعّلق  2015لسنة  36وجتدر املالحظة يف هذا اخلصوص أنّه قبل صدور القانون عدد      

بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار، مل تكن استشارة اجمللس وجوبّية فيما يتعّلق بالّنصوص 
سة نشاط اقتصادي أو مهنة أو الّتشريعّية اليت هتدف مباشرة إىل فرض شروط خاّصة ملمار 

 تضع قيودا من شأهنا أن تعرقل الّدخول إىل سوق معّينة.
 سبعة قراراتبو  (06) سّتة أوامربو  (04) أربعة مشاريع قواننيبهذه اإلستشارات  تتعّلقو     

تعّلقت بقطاعات خمتلفة من جتارة واّتصاالت  (11) إحدى عشرة كرّاس شروطبو  (07)
 وفالحة وصّحة.

 مشاريع الّنصوص الّتشريعّيةالفقرة األولى:     
ينضوي حتت اإلستشارة الوجوبّية ويتمّثل  مابأربعة مشاريع قوانني منها  تعّهد اجمللس            

تعّهد اجمللس هبا  قوانني يف مشروع قانون يتعّلق مبناطق اخلدمات الّلوجستّية وثالثة مشاريع
لسنة  64قت على الّتوايل مبشروع تنقيح القانون عدد يف إطار اإلستشارات اإلختياريّة تعلّ 

بسالمة املواّد الغذائّية وأغذية مبشروع قانون يتعّلق املتعّلق بقانون املنافسة واألسعار و  1991
  بسالمة املنتجات الّصناعّية.مبشروع قانون يتعّلق احليوانات و 

 
 



 

 

93 

 

مجلس 

 المنافسة

ديسمبر  31الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152580الرأي عدد  -أ
2015: 

املنافسة جملس رأي وزير التجارة طلب ، 2015نوفمرب  10خ يف ؤرّ م مبقتضى مكتوب     
 اللوجستية.حول مشروع قانون يتعلق مبناطق اخلدمات 

يف إطار مسـايرة مـا تعرفـه املبـادالت الدوليـة مـن شروع موضوع االستشارة هذا امليندرج و       
مرتكزة يف ذلـك و سمت بتكامل ملحوظ بني عناصر االنتاج والنقل والتجارة الت عميقة اتّ حتوّ 

أصبحت النجاعة اللوجستية عنصرا هاما يف حتسني القـدرة  فقد .على حذق قواعد اللوجستية
ســـــة ودفـــــع التنميـــــة علـــــى املســـــتوى الـــــوطين واجلهـــــوي عـــــرب املســـــامهة يف دفـــــع التنافســـــية للمؤسّ 

ســــة هــــوض بالتشــــغيل باعتبــــار تأثريهــــا علــــى تنافســــية املؤسّ االســــتثمار وتطــــوير املبــــادالت والن
االقتصادية واملنتوج التونسي واعتمادها من قبل املستثمرين كأحد املقاييس اهلامـة الختيـار بلـد 

 التموقع.الوجهة العادة 
ســــايت واخلــــدمات بــــرزت احلاجــــة إىل تطــــوير اإلطــــار القــــانوين واملؤسّ  ،هلــــذا الــــدوراعتبــــارا و      

تســتجيب ملتطلبــات وذلــك عــرب وضــع خطــة اســرتاتيجية  والبنيــة التحتيــة املرتبطــة هبــا اللوجســتية
 االقتصادية.املستثمرين واملؤسسات 

يثري مالحظة لئن كان و أنه   للمجلستبنّي  ،وبعد دراسة مشروع القانون موضوع االستشارة   
 ،من مشروع القانون النقطة " ت " 2وحيدة من زاوية املنافسة وردت على مستوى الفصل 

ل ا ميثّ مبإقصاء األشخاص املعنويني من صفة املستغل ملناطق اخلدمات اللوجستية  حيث متّ 
نه من يستدعي املراجعة نظرا ملا تضمّ  هذا املشروع حاجزا أمامهم لدخول هذه السوق، فإنّ 

تناقضة على غرار مأو  2الواردة بالفصل  "املتدخلني"أحكام غامضة على غرار مفهوم 
هذين الفصلني  يف حني أنّ  6و 5واليت حتيل إىل الفصلني "  18العقوبات الواردة يف الفصل "

 أنّ عن ، هذا فضال عند خمالفتها ة أحكام من شأهنا أن تستوجب العقابنا أيّ مل يتضمّ 
نص الصياغة تستوجب املزيد من التدقيق واملراجعة قصد حتقيق األهداف املرجوة من هذا ال

 على غرار استقطاب املستثمرين وخلق مناخ تنافسي.
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  2015ماي  14الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152558الرأي عدد -ب

جلنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة واخلدمات أحال وزير الّتجارة على اجمللس طلب      
ذات الّصلة مبجلس نواب الشعب يف إطار دراستها ملشروع قانون يتعّلق بتنقيح وإمتام 

 ا، طالبواألسعاراملتعلق باملنافسة  1991جويلية  29ؤرخ يف امل 1991لسنة  64القانون عدد 
 .متحورت حول تسعة نقاط توضيح اجمللس لبعض املسائل ذات العالقة باملنافسة

ففي خصوص الّنقطة املتعّلقة بوجوب تعّهد اهليئات التعديلّية بالّنظر يف ملفات الرتكيز     
كجهة خمتّصة بالّنظر وذلك من القانون املذكور    6االقتصادي واإلعفاء املضّمن بالفصل 

من قانون  (جديد)الفصل الّسابع تفاديا الزدواجّية الّنظر وبعد أن ذّكر اجمللس مبقتضيات 
واملتعّلق بعملّيات الرّتكيز اإلقتصادي ه الرّتخيص املسند على أساس، بنّي أّن املنافسة واألسعار

خيتلف عن اإلعفاء الذي يسنده الوزير املكّلف بالتجارة بعد استشارة جملس املنافسة 
من  5ظورة مبقتضى الفصل لإلتّفاقات أو العقود املكّرسة التفاقات عموديّة اليت هي حم

 قانون املنافسة واألسعار.
بالّنسبة إىل بعض القطاعات وباعتبار وجود نصوص قانونّية قطاعّية و أنّه اجمللس  أضافو     

خاّصة على غرار قطاع الّتأمني والبنوك ورغم ضرورة انطباق النّص العاّم وهو قانون املنافسة 
لفائدة هذه الّنصوص القطاعّية بتعّلة وجود ازدواجّية الّنظر  هواألسعار فإنّه غالبا ما يتّم جتاهل

 وذلك يف جمال الرّتخيص لعمليات تركيز اقتصادي أو إعفاء اتّفاقات حمظورة.
وبالّرجوع إىل فقه  بالّنسبة إىل عملّيات الرّتكيز اإلقتصاديوأّكد اجمللس يف هذا اإلطار و     
عن رأيه يف مشاريع الرّتكيز اليت ختضع مبقتضى ال يرى فائدة يف اإلستغناء أنّه  ئهقضا

           نصوصها اخلاّصة لرتخيص من الوزير املعين بالقطاع باعتبار عدم وجود إزدواجّية يف الّنظر.
 تلف اهليئات الّتعديلّية القطاعّية.رأي خم طلبضرورة اإلبقاء على ب أوصىكما 

فقد بنّي اجمللس استنادا إىل قرارات سابقة صادرة عنه أنّه  ،أّما بالّنسبة إىل اإلتّفاقات    
 ولئن ال خيتّص يف الّنظر يف اإلتّفاقات املربمة بني مؤّسسات الّتأمني ضرورة وجود نّص خاصّ 

يتمّثل يف جمّلة الّتأمني، فإّن املبدأ القانوين العاّم القاضي بأّن اخلاّص يقّيد العاّم ال جيوز  هبا
ه بل ينبغي للتمّسك به أن تراعى أيضا خصائص الّنظر املوكول إىل كّل من أخذه على إطالق

جملس املنافسة بوصفه اجلهة الوحيدة القائمة على تتّبع املمارسات املخّلة باملنافسة واهليئة 
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العاّمة للّتأمني كهيئة تعديل قطاعّية تنظر يف كّل ما يّتصل بالقطاع الرّاجع إليها بالّنظر يف 
من قانون املنافسة  5جملس املنافسة املبنّي بالفصل  اختصاصيت ال تنال من احلدود ال
 واألسعار.

جمموعة اجمللس لتشمل  إىلدعاوى  رفعأّما فيما يتعّلق مبسألة توسيع اجلهات اليت ميكنها     
فقد أشار اجمللس إىل ضرورة الّتفرقة بني  ،اتنّظمامل إحدى هم إىلئمن األفراد دون انتما

الّدعاوى  رفعبإمكاهنم  فإنّه فبالّنسبة إىل الّصنف األّول .األفراد املهنّيني واألفراد املستهلكني
اجمللس باعتبارهم ينضوون ضمن مفهوم املؤّسسة اإلقتصاديّة الذي حّدده وعرّفه فقه قضاء  إىل

ّسع إىل أوقات فقد استحسن اجمللس إرجاء هذا الّتو  ،أّما بالّنسبة إىل الّصنف الثّاين اجمللس.
أّن الوضعّية احلالّية للمجلس وإمكاناته املاديّة والعدديّة احملدودة جّدا جتعله غري و الحقة خاّصة 

قادر على التعّهد بالكم اهلائل من امللفات اليت قد تنشر أمامه يف صورة فتح هذه اإلمكانّية 
 أمام جمموعة من األفراد.

مثل الرتكيز ال يرى فائدة يف إدراج مفاهيم  بنّي اجمللس أنّه ،ويف خصوص الّتساؤل الثّالث     
يف اهليمنة االقتصاديّة ومفهوم الّتاجر والفاّلح والّسوق والسعر املشّط االخنفاض و االقتصادي 

د يف بعض األحيان حيّ  ومن شأن ذلك أن يعيق تطوير فقه قضائه وأن ،قانون املنافسة واألسعار
 تدّخله.من جماالت 

آلّية حتّدد قبول  التأكيد على أنّه ال يعتزم وضع إىلاجّته اجمللس  ،ا على السؤال اخلامسردّ و     
الدعاوى شكال أو من حيث اإلختصاص قبل عرضها على الدوائر مستندا يف ذلك على مجلة 

 من األسباب.
أّما فيما يتعّلق بتوضيح اخليار الذي انتهجته الوزارة يف إعادة تشكيل تركيبة اجمللس وخاّصة      

اخليار  هذا يف ما يتعّلق باالستغناء عن املهنيني مقابل الرتفيع يف عدد القضاة، فقد بنّي اجمللس أنّ 
 ما يتعّلق بضبط يف إطار ما يتمّتع به الوزير املكّلف بالتجارة من صالحيات يفاعتماده قد مّت 

كما أّكد على أّن الرّتكيبة احلالية للمجلس تستند على اخلربة وليس   .السياسة العاّمة للمنافسة
على الّتمثيلّية وذلك تفاديا لتضارب املصاحل بني خمتلف اهليئات وتفاديا إلشكالّيات مدى متثيلّية 

 اذ القرارات القضائّية.احلياد عند اختّ  إهذا باإلضافة إىل تكريس مبد ،هيئة دون أخرى
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إىل جانب  فقد اقرتح ،ويف إطار تثمني ما يقوم به اجمللس من أعمال قضائية أو استشارية  
من ذلك إدراج مقتضيات تنّص على  تدعيم وتفعيل آلية تنفيذ قراراته ،اإلقرار بإلزامية آرائه

 .تسليط غرامة هتديديّة عن كّل تأخري يف تنفيذ قرارات اجمللس
ال توجد إجراءات خاصة حبماية املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة يف أنّه  اجمللس بنّي كما 

 عملّية الرّتكيز.
 7احلاالت اليت ميكن عندها "اختاذ أي إجراء حتّفظي" واملضّمنة بالفصل أّما يف خصوص     
املكلف وزير إىل الأّن هذه الصالحية تعود إىل أشار اجمللس فقد من مشروع القانون ر مكرّ 

تبنّي له أّن هذا الفصل مل يفّعل على فقد مع الوزارة  . ويف إطار تواصل اجمللسبالتجارة
تنقيح قانون املنافسة واألسعار مبقتضى  إثر 1995سنة يف املستوى العملي منذ تاريخ إدراجه 

 .   1995أفريل  24املؤرخ يف  1995لسنة  42القانون عدد 
 2015أكتوبر  8مجلس المنافسة بتاريخ  الصادر عن 152570الرأي عدد -ت

طلب  متّ  2015أوت  14 املؤرخ يفالتجارة والصناعات التقليدية مبقتضى مكتوب وزيرة     
 حول مشروع قانون يتعلق بسالمة املواد الغذائية وأغذية احليوانات.جملس املنافسة رأي 
لتطــــور احلاصــــل علــــى لالقــــانون يف إطــــار مواكبــــة التشــــريع التونســــي  هــــذا وينــــدرج مشــــروع    

يف القطــاع الغــذائي ومــا شــهده التشــريع األورويب مــن  ســتوى التكنولــوجي والبحــوث العلميــةامل
 إفـــراد الغـــذاء مـــن ن القـــانون اجلديـــد. وســـيمكّ للغـــذاءحتيـــني يف جمـــال مراقبـــة الســـالمة الصـــحية 

 هاملوّجــ للغــذاءالســالمة الصــحية  فنيــة جديــدة تضــمنن مفــاهيم وآليــات بتشــريع خــاص يتضــمّ 
طبقــــا ألســــلوب شــــامل ومتكامــــل يعــــرف بأســــلوب "مــــن املزرعــــة إىل  الســــتهالك األشــــخاص

ــــدرج ذلــــك و  املائــــدة". ــــة صــــحة وســــالمة ين ــــز املنظومــــة التشــــريعية املتعلقــــة حبماي يف إطــــار تعزي
 السوق.سات املكلفة مبتابعة سري املستهلك وإعادة هيكلة املؤسّ 

ومل تقــع إثــارة أيــة مالحظــات خاصــة تتعلــق باملنافســة نظــرا للصــبغة الفنيــة ملشــروع القــانون     
  االستشارة.موضوع 
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 2015نوفمبر  26الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152571الرأي عدد -ث

مشروع قانون حول  2015أوت  14طلب وزير الّتجارة رأي جملس املنافسة بتاريخ 
 املنتجات الّصناعّية.يتعلق بسالمة 

لتطــــور احلاصــــل علــــى لينــــدرج مشــــروع القــــانون يف إطــــار مواكبــــة التشــــريع التونســــي و  
يف القطـاع الّصـناعي ويف إطـار تنفيـذ بـرامج الّتوأمـة مـع  ستوى التكنولوجي والبحوث العلميـةامل

اإلحّتــاد األورويب ومــا شــهده التشــريع األورويب مــن حتيــني يف اجملــال وحتقيــق الّتوافــق بــني مقــاييس 
ــــة ــــة واملواصــــفات األوروبّي ــــد توضــــيح هــــذا املشــــروع  كمــــا مّت إعــــداد  .الّســــالمة الوطنّي قصــــد مزي

اهيم وآلّيـــــات جديـــــدة لبلـــــوغ مســـــتوى عـــــال مـــــن محايـــــة اإلجـــــراءات املعمـــــول هبـــــا وإدراج مفـــــ
 املستهلك.

 وقد تضّمن مشروع القانون مجلة من املبادئ اجلديدة منها خاّصة:
تعريف بعض املصطلحات اجلديدة املتداولـة يف القطـاع والـيت مل تـنّص عليهـا تراتيـب  -

تج ميثّـل ة ومنـتج آمـن أو منـفنّية سـابقة مثـل الّتصـريح باملطابقـة وتقيـيم املطابقـة وعالمـة املطابقـ
 خماطر أو خماطر جسيمة.

ضـــبط التزامـــات املتعامـــل اإلقتصـــادي )املصـــّنع والوكيـــل واملـــوّرد واملـــوزّع( وجعـــل دوره  -
فــاعال يف منظومــة الّســالمة مــن خــالل حثّــه علــى الّتأّكــد مــن مطابقــة املنتجــات واخّتــاذ التّــدابري 

الّتعــاون وإعــالم ســلط مراقبــة الّســوق لضــمان صــّحة الّتصــحيحّية الاّلزمــة وإعــالم املســتهلكني و 
 وسالمة املستعملني.

تشــّكل خمــاطر يف الســوق إرســاء الّضــمانات الاّلزمــة لعــدم عــرض منتجــات صــناعّية  -
جسيمة واليت متّكن مـن توقّـع وحتديـد والوقايـة مـن اإلشـكالّيات الـيت ميكـن أن حتـدث يف مجيـع 

ا علــى ســالمة املنتجــات املوضــوعة علــى ذّمــة املســتعملني مراحــل الّسلســلة الّصــناعّية وتــؤثّر ســلب
تحريــر الّتصــريح بإعــداد الوثــائق الفنّيــة و بالقيــام بتقيــيم املطابقــة و بخاّصــة إلــزام املصــّنع أو املــوّرد 

وضع عالمة املطابقة إن كانـت إجباريّـة قبـل عـرض املنـتج يف الّسـوق ومتابعتـه حـىّت بباملطابقة و 
 بعد عرضه.

ابري اليت يتعنّي اخّتاذها سواء من قبل املتعامل اإلقتصادي أو سـلطة مراقبـة حتديد الّتد -
 الّسوق لتفادي املخاطر على صّحة وسالمة املستعملني.
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مزيـــد تـــدعيم اآلليّـــات املتعّلقـــة حبمايـــة صـــّحة وســـالمة املســـتهلك قصـــد تعزيـــز ثقــــة  -
ل الّتعـاون بـني سـلط مراقبـة املستهلكني والّشركاء الّتجارّيني يف هذه املنتجات، وذلك مـن خـال

وإعـالم املـواطنني  بصـفة إراديـة الّسوق واملتعامل اإلقتصادي واخّتاذ التّـدابري الّتصـحيحّية الاّلزمـة
باإلجراءات اليت يّتخذها سواء املتعامل اإلقتصادي أو سلطة مراقبة الّسوق عند وجود أسباب 

اطر علــى صــّحتهم وســالمتهم باعتبــار مــا للشــّك يف أّن املنتجــات الّصــناعّية ميكــن أن متثّــل خمــ
متثّلـــه ســـالمة املســـتهلكني مـــن أمهيّـــة متزايـــدة لـــدى اجلميـــع مـــن ســـلط عموميّـــة ومنّظمـــات غـــري 

 حكومّية ومجعّيات مهنّية وشركاء جتارّيني.
حتديــــد جمــــال تــــدّخل ســــلطة مراقبــــة الســــوق حســــب نوعيّــــة القطــــاع وطــــرق الّتعــــاون  -

الّســـوق ومصـــاحل الّديوانـــة وذلـــك لتـــأمني إجـــراءات تـــدّخل  والّتنســـيق بـــني خمتلـــف ســـلط مراقبـــة
 من خماطر املنتجات على صّحة وسالمة اإلنسان وعلى البيئة. موّحدة للحدّ 

إحداث شبكة اإلنذار املبّكر باعتبـار ضـرورة تنسـيق سـلط مراقبـة الّسـوق فيمـا بينهـا  -
لّســـلبّية للمنتجـــات الـــيت تشـــّكل ومـــع املتعـــاملني اإلقتصـــادّيني يف القطـــاع للحـــّد مـــن التّـــأثريات ا

 خماطر وذلك من خالل تبادل املعلومات يف أسرع وقت ممكن ضمانا لفاعلّية التدّخل.
إحداث وكالة تعىن مبراقبة سالمة املنتجات الّصناعّية ومحايـة املسـتهلك لتعزيـز مراقبـة  -

 املنتجات الّصناعّية ومحاية املصاحل اإلقتصاديّة للمستهلك.   
استعرض اجمللس اإلطار الّتشريعي والرّتتيّب املنطبق يف اجملال أورد جمموعة من وبعد أن 

 املالحظات العاّمة واخلاّصة.
الوكالة الوطنّية لسالمة املنتجات ومحاية  أحدثمشروع القانون بنّي اجمللس أّن وقد 

طرق التّنسيق سلطة مراقبة الّسوق ودون حتديد بني و  هااملستهلك دون بيان طريقة الّتعاون بين
وهو ما ميكن أن ينجّر عنه عدم وضوح املسؤولّيات وعدم حتقيق اهلدف املرجّو وهو احلفاظ 

توضيح اإلطار املؤّسسايت الذي سيضمن  اجمللس اقرتح لكلذ .على صّحة وسالمة املواطن
د  ت املتدّخلة وإفرائاسالمة املنتجات الّصناعّية وتوضيح هيكلته من خالل تعداد خمتلف اهلي

كّل هيكل بصالحّيات واضحة خاّصة به وإدراج مقتضيات توّضح طريقة الّتنسيق بني 
 .الوكالة وبني سلط مراقبة الّسوق
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أّما فيما يتعّلق باملالحظات اخلاّصة فقد تعّلقت إّما بتحديد مفاهيم بعض املصطلحات أو 
وبصفة ارية املفعول باقرتاح الّتنسيق بني مشروع القانون موضوع اإلستشارة وقوانني أخرى س

املتعلق بإحداث نظام وطين  1994جوان  20املؤرخ يف  1994لسنة  70القانون عدد خاّصة 
املؤرخ  2005لسنة  92العتماد هيئات تقييم املطابقة كما مّت تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد 

 .2005أكتوبر  3يف 
 الفقرة الثانّية: مشاريع الّنصوص الّترتيبّية

كما مشلت العديد   ،هذه الّنصوص بصفقات عمومّية أو مبمارسة نشاط أو مهنةتعّلقت     
 الّتجارة والّنقل واإلّتصاالت والفالحة والصّحة. كمن القطاعات  

 مشاريع نصوص ترتيبّية تتعّلق بالّصفقات العمومّية: -1

 :2015ماي  14الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152550الرأي عدد  -أ
مشروع أمر حكومي يتعّلق  حول أيإبداء الرّ من جملس املنافسة جارة وزير التّ  طلب     

، وهو يندرج يف إطار املشاركة يف الّصفقات العمومّية بتنظيم شروط وإجراءات اإلقصاء من
 2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039من األمر عدد  177تنفيذ مقتضيات الفصل 

املتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية اّلذي ينّص يف فقرته األخرية على أّن اهليئة العليا للطّلب 
مّت اخّتاذ قرار يف إقصائهم من املشاركة يف  ينالذالعمومي مكّلفة بضبط قائمة املشاركني 

ة الّصفقات العمومّية هنائيّا أو ملّدة حمدودة على أن حتّدد طرق ضبط القائمة املذكور 
 والعقوبات جتاه املشاركني املعنّيني مبقتضى أمر.

أّكد جملس املنافسة أّن مشروع األمر احلكومي ال يثري أيّة  ،ملّف االستشارةة وبعد دراس     
 إىل املالحظات الّتالية: أشارمالحظة من زاوية املنافسة، إالّ أنّه 

من  3ملقتضيات الفصل  خالفا مل يتّم إرفاق مشروع األمر احلكومي بوثيقة شرح األسباب.1
املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370األمر عدد 

 االستشارة الوجوبّية جمللس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الرّتتيبّية.
 .ضرورة حتديد أجل أقصى للمشرتي العمومي لتقدمي رأيه ومالحظاته.2
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يكون منطلقها صدور أحكام قضائّية يف حّق  اليت.مل يتّم التّنصيص على إجراءات اإلقصاء 3
املتعاملني االقتصادّيني عند مشاركتهم يف الّصفقات العمومّية، من ذلك حتديد اجلهة املكّلفة 
بإعالم الّلجنة بصدور األحكام القضائّية وحتديد األجل األقصى إلعالم الّلجنة هبذه 

للبّت يف قرار اإلقصاء بناء على القرارات  للجنةوكذلك األجل األقصى املمنوح  األحكام
وذلك باعتبار أّن األحكام القضائّية لن تكون موضوع حبث  ،القضائّية اّليت توّصلت هبا

 وحتقيق من قبل الّلجنة بل ستكون سببا مباشرا الخّتاذ قرارات اإلقصاء.
 .إفراد األسباب أو املمارسات املوجبة لإلقصاء بقسم خاّص هبا. 4
 يكون منطلقها صدور أحكام قضائّية. اليت.الّتنصيص على إجراءات اإلقصاء 5

.إعادة هيكلة القسم الثّالث يف اجّتاه الفصل بني إجراءات اإلقصاء بناء على األحكام 6
يكون منطلقها توّصل الّلجنة  اليت وتلكني القضائّية الّصادرة يف شأن املتعاملني االقتصاديّ 

مبعلومات عن ضلوع أحد املتعاملني االقتصادّيني يف ممارسات ميكن تكييفها كأسباب موجبة 
 لإلقصاء.

.يقرتح حتديد مّدة قصوى لإلقصاء الوقيت للمتعاملني االقتصادّيني على أال تتعّدى هذه 7
 قصاء الّنهائي.املّدة الّسنة باعتبارها املّدة الّدنيا لإل

 :2015أكتوبر  8الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152568الرأي عدد  -ب
شأن كرّاس يف من اجمللس إبداء الرّأي  2015جويلية  31طلب وزير الّتجارة بتاريخ     

 74001عدد  حتت شروط إداري منّظم لطلب عروض دويل صادر عن شركة فسفاط قفصة
فقرة أخرية من هذا  5بند  2متضّمن لشرط متييزي لفائدة طرف أجنّب مضّمن بالفصل 

 .وهو طلب عروض مازال جاريا ومل يتّم البّت يف مآله ،الكرّاس
شركة مغربّية، يف طلب وهي ، STOKVISتنازع شركة بارنان مشاركة شركة و 

الّصادر عن شركة فسفاط قفصة وذلك لعدم توّفرها على  74001العروض الّدويل عدد 
 14وط القانونّية اليت ختّول هلا ممارسة أنشطة جتاريّة بالرّتاب الّتونسي طبق املرسوم عدد ر الش  

املتعّلق ببيان شروط مباشرة الّنشاط الّتجاري كما مّت  1961أوت  30املؤرّخ يف  1961لسنة 
وملخالفة طلب العروض  1985أوت  11املؤرّخ يف  1985لسنة  84تنقيحه بالقانون عدد 

 لقواعد املنافسة وما تقتضيه من خلق إطار تنافسي متكافئ بني مجيع املتدّخلني.
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وطلبت املؤّسسة الّتصريح مبدى احرتام كرّاس الّشروط اإلداريّة اخلاّصة املنّظمة لطلب 
رها يف املتنافسني روط الواجب توفّ العروض املعين ملبادئ املنافسة وخاّصة فيما يتعّلق بالشّ 

ومدى مطابقة الّتمييز احملدث بني املرتّشح الّتونسي واملرتّشح األجنّب للّنصوص القانونيّة 
 والرّتتيبّية اجلاري هبا العمل. 

 باملغرب بالّتوزيعوهي شركة مغربّية متارس نشاطها الّتجاري  STOKVISتقوم شركة و 
. وتطرح مشاركة KOMATSUاحلصري يف إطار عقد امتياز ملنتوجات املصّنع األجنّب شركة 

العديد من اإلشكالّيات تتمّثل  "بارنان"طلب العروض الدويل حسب شركة يف هذه الّشركة 
يف أّن املشارك يف الّصفقة هو تاجر أجنّب سيمارس نشاطه الّتجاري على الرّتاب الّتونسي 

املؤرّخ  1961لسنة  14خيضع إىل مقتضيات املرسوم عدد  اي أجنّب ليس مصّنعوهو ممّثل جتار 
وهو مطالب بالّتايل  ،املتعّلق ببيان شروط مباشرة الّنشاط الّتجاري 1961أوت  30يف 

باحلصول على بطاقة تاجر ومطابقته للشروط املستوجبة ملمارسة نشاط جتارة معّدات 
ة تفيد ممارسته الّتمثيل الّتجاري حسب اإلجراءات الرّتتيبّية واإلدالء بوثيق ،األشغال العمومّية

 الّتونسّية سارية املفعول. 
نّي بوبعد الّتطّرق إىل اإلطار الّتشريعي والرّتتيّب املنطبق على اإلستشارة املعروضة، 

ستشارة تتعّلق بطلب عروض دويل صادر عن شركة فسفاط قفصة يتعّلق باقتناء أّن االاجمللس 
الكلفة الّتقديريّة للصفقة املقّسمة إىل  بلغوت ،معّدات أشغال عمومّية لتزويد مشروع املكناسي

 دينار. 380.000 مبا يناهزمثانية أقساط 
من األمر املنّظم للصفقات العمومّية الذي ينّص على حدود  164تطبيقا للفصل و 

اخلية ملراقبة صفقات املنشأة جنة الدّ اللّ و اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات اختصاص 
ق طبّ ّكد على أنّه تؤ والذي ي بالنسبة للصفقات املربمة من قبل املنشآت العمومية العمومية

وتطبيقا  ،ةمة بنصوص خاصّ حدود االختصاص املبّينة على صفقات املشرتين العموميني املنظّ 
قائمة املنشآت املتعّلق بضبط  2007جوان  4املؤرّخ يف  2007لسنة  1330لألمر عدد 

العمومّية اليت ال ختضع طلباهتا للتزّود مبواّد وخدمات إىل الرّتاتيب اخلاّصة بالّصفقات العمومّية 
يستنتج أّن شركة فسفاط قفصة ال ختضع فيما يتعّلق بصفقة احلال إىل الرّتاتيب اخلاّصة 

ختّصة حسب الكلفة بالّصفقات العمومّية وأهّنا تبقى خاضعة إىل جلنة مراقبة الّصفقات امل
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املتمثّلة يف استشارة احلال يف الّلجنة الّداخلّية ملراقبة صفقات املنشأة و الّتقديريّة للّصفقة 
 العمومّية.

جلنة وينّص الفصل الثّاين من األمر املنّظم للّصفقات العمومّية يف هذا اإلطار على أّن 
إجراءات املنافسة وإبرام الصفقات ظر يف شرعية ف بالنّ هيكل رقايب مكلّ  هيمراقبة الصفقات 
 .وشروط تنفيذها

وتتسّلط عملّيات الرّقابة على خمتلف مراحل إبرام الّصفقة من بينها الّنظر يف مدى 
 احرتام كرّاس الّشروط اإلداريّة اخلاّصة لقواعد املنافسة والّشفافّية.

من له مصلحة  لكل حيقّ من األمر املنّظم للّصفقات العمومّية " 180وتطبيقا للفصل 
يف إجراءات إبرام وإسناد صفقة عمومية القيام بتظلم ضد القرارات ذات الصلة اليت أحلقت 

التظّلم بأية وسيلة مناسبة مادية أو ال مادية  يتمّ و  .به ضررا لدى املشرتي العمومي املعين
ب القيام جي. و مقابل وصل يسلم إىل املعين باألمر يف حال إيداع املطلب مباشرة أو عرب اخلط

( أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار موضوع التظلم. 5بالتظلم يف أجل أقصاه مخسة )
 ."ويعترب سكوت اجلهة املعنية بالتظلم ملدة مخسة أيام عمل رفضا ضمنيا

ميكن الطعن يف القرارات املشار " من نفس األمر على أنّه 181الفصل كما ينّص 
مر أمام هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية املنصوص من هذا األ 180إليها بالفصل 
عمل من تاريخ نشر أو ( أيام 5من هذا األمر وذلك يف أجل مخسة ) 147عليها بالفصل 

اخلمسة  أجل حتتسب اآلجال انطالقا من انقضاء ،ويف حالة سكوت اإلدارة قرار.تبليغ ال
 .املذكور أعاله 180أيام املشار إليها بالفصل 

حتيل اهليئة ومبجّرد توّصلها بالتظّلم، نسخة من العريضة إىل املشرتي العمومي املعين و 
يتوىل املشرتي العمومي تعليق إجراءات إبرام وتبليغ و  .هبا هبطريقة تعطي تارخيا ثابتا لتوّصله

ل تتخذ هيئة املتابعة واملراجعة قرارها يف أجو  .الصفقة إىل حني توصله بقرار اهليئة يف الغرض
( يوما عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة املشرتي العمومي مرفقة 20أقصاه عشرون )

يف حالة و  .جبميع الوثائق واإليضاحات املطلوبة ويف غياب ذلك يرفع قرار تعليق اإلجراءات
إقرار اهليئة بعدم شرعية اإلجراءات يتعنّي على املشرتي العمومي تطبيق قرار اهليئة واختاذ كافة 

 ."تدابري لتاليف اإلخالالت يف أفضل اآلجالال
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خترج عن  املعروضة على أنظارهستشارة اال خلص اجمللس إىل أنّ وباعتبار ما سبق 
 .هاختصاص

 :بتنظيم ممارسة نشاط كّراسات شروط تتعّلقمشاريع   -2

 :2015 فيفري 12الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142527الرأي عدد  -أ

أكتوبر  6املؤرّخ يف  598املكتوب عدد بطلبت وزيرة الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة     
قرار من وزير النقل يتعّلق باملصادقة على تنقيح بعض أحكام  يف مشروع رأي اجمللس  2014

كرّاس الّشروط املتعّلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات اليت يتجاوز 
طّن من قبل األشخاص املعنوّيني ويضبط أصناف العربات  12وزهنا اجلملي املرّخص فيه 

 .2011أكتوبر  18عليه بقرار وزير الّنقل املؤرّخ يف اليت ال ميكن كراؤها إالّ بسائق واملصادق 
ومل يثر اجمللس يف خصوص هذا الكرّاس أيّة مالحظة من منظور املنافسة بل اكتفى     

أحد الّنصوص املدرجة  اّطالعات قرار املصادقة باعتبار أنّ  ىحدإرورة تعديل باإلشارة إىل ض
 بنّص الحق. مّت إلغاؤه

  :2015 فيفري 12در عن مجلس المنافسة بتاريخ الصا 142528الرأي عدد  -ب

يف مشروع رأي اجمللس  2014أكتوبر  6طلبت وزيرة الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بتاريخ     
قرار من وزير النقل يتعّلق باملصادقة على تنقيح بعض أحكام كرّاس الّشروط املتعّلق 
باألشخاص املعنوّيني لنشاط نقل البضائع على الطّرقات حلساب الغري املصادق عليه بقرار 

املتعّلق بضبط الوزن اجلملي املرّخص فيه للعربات  2008ديسمرب  10وزير الّنقل املؤرّخ يف 
اليت خيضع استغالهلا يف نقل البضائع على الطرقات حلساب الغري لكرّاس شروط وتصريح 
مسبق لدى املصاحل املختّصة بالوزارة املكّلفة بالنقل وبضبط العالمات التمييزيّة هلذه العربات 

عاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات وباملصادقة على كرّاسي الشروط اخلاّصني بت
 حلساب الغري.

وبعد أن استعرض اجمللس اإلطار العاّم لإلستشارة والّنصوص الّتشريعّية والرّتتيبّية املنطبقة      
 31املؤرّخ يف  2006لسنة  2118أورد أنّه بالّرجوع إىل مشروع تنقيح األمر عدد  ،يف اجملال
روط املتعّلقة باجلنسّية وبالكفاءة املهنّية للّشخص الرّاغب يف املتعّلق بضبط الشّ  2006جويلية 
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من القانون عدد  33و 30و 28و 25و 22تعاطي أحد األنشطة املنصوص عليها بالفصول 
واملتعّلق بتنظيم الّنقل الربّي، يتبنّي أّن ممارسة هذا  2004أفريل  19املؤرّخ يف  2004لسنة  33

وهو ما يستوجب معه إدراج فصل مبشروع هذا  ،عنوي فقطالّنشاط مرّخص فيها للّشخص امل
لنشاط نقل البضائع  الطبيعينيالقرار يتعّلق حبذف كرّاس الّشروط املتعّلق بتعاطي األشخاص 

 على الطّرقات حلساب الغري.
  :2015 ماي 14الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142540الرأي عدد  -ت

مشروع قرار من رأيه يف  فيه صادر عن وزير الّتجارة يطلب استشارة تعّهد اجمللس مبلفّ      
وزير الفالحة يتعّلق باملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بإحداث مراكز جتميع احلليب 

 .2011جوان  23الطّازج ونقله املصادق عليه بالقرار املؤرّخ يف 

لسنة  95من القانون عدد  45وبنّي اجمللس أّن هذا القرار يندرج يف إطار تطبيق الفصل       
واملتعّلق برتبية املاشية وباملنتجات احليوانية الذي ينّص  2005أكتوبر  18املؤرّخ يف  2005

على أنّه "يتّم إحداث مراكز لتجميع احلليب الطازج ونقله طبقا لكرّاس شروط ووفقا ملخّطط 
 هذا القرار يتعّلقكما   تتّم املصادقة عليهما بقرار من الوزير املكّلف بالفالحة... ". مديري

بتعديل الّشروط الفنّية والصحّية واإلداريّة املضّمنة بكرّاس الّشروط املعين وذلك يف إطار 
 جتسيم طلبات املهنة خبصوص هذا الّنشاط.

رّتتيبّية املنطبقة يف جمال جتميع احلليب خمتلف الّنصوص الّتشريعّية وال استعرضوبعد أن     
 الّسوق املرجعّية وخمتلف املتدّخلني فيها والّنظام القانوين املنطبق ملمارسة حّددالطّازج ونقله و 

غياب أحكام انتقالّية متّكن مراكز الّتجميع املوجودة حاليّا الحظ اجمللس  ،الّنشاط هذا
 .روط موضوع االستشارة مع حتديد أجل لذلكبالّسوق من اإلمتثال ملقتضيات كرّاس الشّ 

املؤرّخ  2005لسنة  95القانون عدد  من 45إىل ضرورة مراجعة الفصل  اجمللس كما أشار     
خل الذي كّرسه املتعّلق برتبية املاشية وباملنتجات احليوانّية، نظرا إىل الّتدا 2005أكتوبر  18يف 

الطّازج ونقله وكرّاس الّشروط املتعّلق بنقل احلليب بني كرّاس الشروط املتعّلق بتجميع احلليب 
 الطّازج.

ه أن ،فيما يتعّلق بالفصل الرّابع من كرّاس الّشروط موضوع اإلستشارةاجمللس وأضاف     
تكون املعايري واضحة وشّفافة لكّل املرتّشحني يف صورة تقّدم أكثر من باعث لنفس  يتعنّي أن
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يب مضبوطة بقرار من وزير الفالحة ومنشورة بالرّائد الّرمسي املركز وأن تكون مقاييس الرّتت
 الّتونسّية.  للجمهورية

  :2015 فيفري 12الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142541الرأي عدد  -ث

طلبت وزيرة الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة من جملس املنافسة إبداء الرّأي يف مشروع قرار      
يتعّلق بتنقيح كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم ممارسة جتارة وتوزيع منتجات الّصناعات الّتقليديّة 

جانفي  7ؤرّخ يف التونسّية املصادق عليها مبقتضى قرار وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة امل
2009. 

ويندرج مشروع القرار يف إطار تنفيذ نتائج املسار الّتشاركي الذي مّت إقراره مبقتضى األمر     
املتعّلق بتقييم اإلجراءات اإلداريّة املنّظمة  2012أوت  14املؤرّخ يف  2012لسنة  1682عدد 

على إلغاء وتعويض مقتضيات  هذا املشروع وينصّ  .ملمارسة األنشطة االقتصاديّة ومراجعتها
من كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم جتارة توزيع منتجات الّصناعات  18الفقرة الثّالثة من الفصل 

ويهدف ذلك إىل الّتقليص من شروط ممارسة جتارة الّتفصيل بالّتجوال  .الّتقليديّة الّتونسّية
يتجّسد ذلك من خالل حذف شروط واحلّد من حواجز الّدخول بالّنسبة للتّجار املعنّيني. و 

توفري وسائل نقل وعرض مالئمة ملنتجاهتم وتعيني مقرّات خمابرة قارّة واستيفاء الّشروط املتعّلقة 
باإلشغال الوقيت للملك العمومي وتعويضها بالّشروط واإلجراءات املتعّلقة مبمارسة جتارة 

 الّتوزيع بالّتجوال.

ا الفصل عبارة: "الّشروط واإلجراءات املتعّلقة مبمارسة لس أنّه قد وردت هبذاجملوالحظ     
يف هذا اإلطار أنّه يتعنّي على كرّاس  اجمللس وأّكد .جتارة الّتوزيع بالّتجوال عند االقتضاء"

بصفة جتعله كافيا حبّد النشاط املعين الّشروط أن يتضّمن كّل األسس القانونّية اليّت خيضع هلا 
جه اإلشارة إىل القرار املشرتك تتّ  ،لّلجوء إىل مصادر أخرى. لذلكغين مستعمليه عن ايذاته و 

ديسمرب  9وزير الّداخلّية والّتنمية احملّلية ووزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف  بني
املتعّلق بضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط جتارة الّتفصيل بالّتجوال باعتبار أّن  2010

يشّكل حجبا لإلطار الّتشريعي والرّتتيّب عن املتعاملني مع اإلدارة وبالتّايل اإلغفال عن ذلك 
تقليصا لتفعيل املنافسة باستبعاد كل من ال تتوّفر لديه الّدراية الكافية بالّنصوص الّتشريعّية 

 والرّتتيبّية النّافذة.
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  :2015 جوان 25الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152551الرأي عدد  -ج

باملصادقة على كراس تعّلق ي قرارعلى اجمللس مشروع الوزير املكّلف بالتجارة عرض 
 إلبداء الرأي فيه. الشروط املتعّلق مبراكز النقاهة
يرمي إىل املصادقة على كرّاس  مشروع القرار املعروض أنّ  البدايةوالحظ اجمللس يف 

الشروط املتعّلق مبراكز النقاهة واليت مّتت إضافتها إىل قائمة املراكز املتخصصة احملددة باألمر 
بتصنيف بعض املراكز ضمن املراكز  املتعّلق 2007ماي  2املؤرخ يف  2007لسنة  1073عدد 

شخاص يف طور التعايف من وهي مراكز تعىن بتقدمي خدمات شبه طبية لفائدة أ ،صةاملتخصّ 
حالتهم الصحّية تستدعي مواصلة اإلقامة  تعدل جراحي ومل األمراض أو خضعوا لتدخّ 

الناتج عن  الفراغسّد  إطاروعليه يندرج إعداد هذا القرار يف  ساهتم الصحّية األصلية.مبؤسّ 
 عدم وجود إطار قانوين ينظم أنشطة هذا الصنف من املراكز.

استعرض احملتوى و باإلطار القانوين والرتتيّب للسوق املرجعية اجمللس وبعد أن ذّكر 
متام قائمة اإلطالعات املدرجة مبشروع إاملادي لنص االستشارة، استهل مالحظاته بضرورة 

 .املراجع القانونية والرتتيبية اليت تعترب سندا للّنص الرّتتيّب املراد اختاذه بعدد منالقرار 
 من املالحظات العامة واخلاصة ااجمللس عدد قّدم ،كرّاس الشروط  وفيما يتعّلق مبشروع

من  باعتبارهاعبارة "لألحكام التشريعية والرتتيبية اجلاري هبا العمل"  ىل ضرورة تفاديإنّبه و 
دا على ضرورة اإلفصاح عن هذه النصوص القانونية أو ذكر العبارات العاّمة وغري الدقيقة مؤكّ 

فاديا ألي تأويل أو صعوبات عند تطبيق مقتضيات فصول كرّاس ما ورد هبا من أحكام ت
الدراية  لديهمر هبدف إنارة مجيع املتعاملني مع اإلدارة خاّصة منهم الذين ال تتوفّ و الشروط 

 الكافية بالنصوص التشريعّية والرتتيبّية. 

 حصر عدد خبصوصاملشروع من  4الفصل  التنصيص الوارد ضمن أنّ  اجمللس اعتربو 
بواحد مقابل عدم حصر عددها قبل شخص مادي طبيعي املستغّلة من النقاهة  كزمرا 

ؤه إلغا جه معها يتّ ممّ ر يف جمال املنافسة بالقطاع تضييقا غري مربّ  يعدّ  املعنوي شخصبالنسبة لل
ت لديهم بفتح اجملال أمام األشخاص املاديني الستغالل أكثر من مركز نقاهة واحد مىت توفرّ 

 واستجابوا ملقتضيات كراس الشروط موضوع االستشارة.اإلمكانيات 
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واجتنابا لكّل لبس أو تأويل  ،ضمانا حلقوق املتعاملني مع اإلدارةاجمللس أنّه  واعترب
خاطئ من شأنه إحلاق الضرر بالسوق وباملتعاملني فيها، يّتجه التنصيص ضمن الفصل 

ارة الصّحة خبصوص مدى مطابقة الثامن على طريقة وأجل إبالغ رأي املصاحل املختّصة بوز 
مركز النقاهة للشروط املنصوص عليها بكرّاس الشروط إىل املستغلني مع التنصيص على أن 

 ال للمخالفات اليت وقعت معاينتها.ن الرأي وجوبا جردا مفصّ يتضمّ 
مّت التطرق بالفصل التاسع إىل املخالفات واألطراف املؤهلة قانونا والحظ اجمللس أنّه 

تشريع اجلاري به العمل. وعليه ال إىل ودون إشارة واضحة حصرها بصفة دقيقةتها دون ملعاين
كافية خالل تعامالته دراية  ملركز النقاهة على  وحىت يكون املستغلّ  ،وهبدف رفع هذا الغموض

على  اجمللس شّدد ،مع اإلدارة وعمال مببدإ شفافّية املعامالت اإلداريّة ومشولية كراس الشروط
 50و 9 الفصولاإلفصاح عن األعوان املؤهلني ملعاينة املخالفات وذلك بالرجوع إىل ضرورة 

 املتعّلق بالتنظيم الصّحي.  1991لسنة  63من القانون عدد  61و 60و
 :2015 أوت 17الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152561الرأي عدد  -ح

باملصادقة على كرّاس الّشروط مشروع قرار يتعّلق بداء الرأي يف إب تتعّلق االستشارة     
اخلاّص بضبط شروط ممارسة أنشطة حتضري وخزن وتوزيع املبيدات املستعملة يف ميدان 

فإنّه يثري إشكالّيات تتعّلق باملنافسة  الولئن وقد اعترب اجمللس أّن هذا املشروع  .الصّحة العاّمة
الطالعات وبعض املالحظات بعض املالحظات العاّمة املتعلقة بوجوب استكمال قائمة ا يثري

 اخلاّصة بتوضيح بعض الفصول.

 :2015 نوفمبر 26الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152563الرأي عدد  -خ

مشروع قرار يتعّلق باملصادقة على  يف  أيإبداء الرّ من جملس املنافسة جارة وزير التّ  طلب     
يندرج يف إطار مراجعة  وهو قرار، كرّاس الّشروط املتعّلق بإحداث وتنظيم رياض األطفال

املنظومة القانونّية للطّفولة املبّكرة يف اجّتاه إحكام مراقبة هذا القطاع ومزيد تكريس حق الطّفل 
ويتنّزل هذا القرار يف إطار  .تكفل الرّتبية اجلّيدة والّرعاية الكافية اليتيف االلتحاق باملؤّسسات 

باالتّفاقّية الّدولّية حلقوق الطّفل يف كّل ما يتعّلق حبمايته ممّا ميكن أن يهّدد سالمته  اإللتزام
البدنّية أو املعنويّة وضمانا لبقائه ونائه وحسن تكّيفه واندماجه يف اجملتمع مبا يتوافق مع 
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 يؤّكد على حّق الطّفل يف الذيمن الّدستور  47مصلحته الفضلى وتطبيقا ملا جاء بالفصل 
من األسرة والّدولة مطالبتان بضمان الكرامة والصّحة والّرعاية  تربية ذات جودة وأّن كاّل 

 .لفائدة الطفل والرّتبية والّتعليم
قطاع ال هلذا القانونّيةاملنظومة أّن  وبدراسته لقطاع رياض األطفال، أّكد جملس املنافسة    

على كرّاس الّشروط إضافة إىل أّن اإلجراءات  مّت اإلقتصارتّتسم بوجود فراغ تشريعي حيث 
أطفال ال متّكن من مراقبة وردع املخالفني لألحكام الواردة  رياضاملنصوص عليها لبعث 

 يتعّلق باحرتام شروط حفظ الصّحة والّتهيئة والبنية األساسّية. كما أشار فيمابكرّاس الّشروط 
يتعّلق  فيمافظ الصّحة والّسالمة إىل عدم استجابة بعض املؤّسسات لشروط ح اجمللس

بالّتهوئة والّتنوير والّرطوبة والتزّود باملاء الّصاحل للّشراب وإزالة الفضالت والّتصريف الصّحي 
واحلماية من احلرائق ومحاية مصادر التّيار الكهربائي، إىل جانب وجود العديد من اإلخالالت 

 والّتجاوزات املتعّلقة بالّتجهيزات الرّتبويّة واألساسّية.
الحظ اجمللس أّن قائمة   مقتضيات مشروع القرار موضوع االستشارة،وبالتمّعن يف

االّطالعات وردت منقوصة من مجلة من الّنصوص القانونّية والرّتتيبّية، كما أثار غياب باب 
، إضافة إىل مجلة املالحظات اخلاّصة 57ثالث ملشروع كرّاس الّشروط وعدم وجود الفصل 

 الّتالية:
قطاع رياض خيضع هلا  اليتروط أن يتضّمن كّل األسس القانونّية يتعنّي على كرّاس الشّ  -

صفة جتعله كافيا حبّد ذاته وتغين مستعمليه عن الّلجوء إىل مصادر أخرى، األطفال 
ويشّكل اإلغفال عن ذلك حجبا لإلطار الّتشريعي والرّتتيّب عن املتعاملني مع اإلدارة 

د كّل من ال تتوّفر لديه الّدراية الكافية بالّنصوص وبالّتايل تقليصا لتفعيل املنافسة باستبعا
 الّتشريعّية والرّتتيبّية الّنافذة.

يقرتح االقتصار على شرط التمّتع بكامل احلقوق املدنّية والّسياسّية ذلك أّن شرط  -
السجّل اخلايل من الّسوابق العدلّية ميّثل حاجزا أمام العديد من الرّاغبني يف فتح رياض 

ّلذين هلم سوابق عدلّية لكن مع ذلك مازالوا يتمّتعون بكامل حقوقهم املدنّية لألطفال وا
يكون قد صدر ضّدهم حكم باّت بالّسجن بأكثر من ثالثة أشهر  أالوالّسياسّية أي 

 نافذة أو بأكثر من سّتة أشهر مؤّجلة التّنفيذ إالّ يف حالة اسرتداد حقوق.
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صاح عن املقاييس واملواصفات والّشروط الواجب عدم حتديد الّتجهيزات الّدنيا وعدم اإلف -
توّفرها إلحداث روضة أطفال يعطي لإلدارة حرّية كربى وسلطة تقديريّة واسعة ممّا قد 

 ينجّر عنه يف بعض احلاالت إجحاف عند الّتنفيذ وتقييد حلرّية ممارسة الّنشاط.
لى كرّاس شروط إخضاع ال ميكن لوزيرة املرأة واألسرة والطّفولة مبقتضى قرار مصادقة ع -

فتح رياض األطفال إىل نظام إجراءات )تقدمي طلب وإيداع ملّف أّويل مّث رقابة مسّبقة مث 
 ،عائقا بالّنسبة للباعثني وحيول دوهنم ومباشرة الّنشاطذلك ميّثل و  .تسليم وصل اإليداع(

 اجمللسحيث استقّر ويف اآلن ذاته يعترب امتيازا ومحاية غري مربّرة ملن ميارس ذلك الّنشاط، 
الرّقابة الاّلحقة للّنشاط باعتبار أّن أحكام  إ على أّن نظام كرّاس الّشروط يقوم على مبد

كرّاس الّشروط تتعّلق بشروط للمباشرة يتّم التحّقق منها ومراقبتها وتتّبع املخالفني هلا بعد 
 إىل ويضاف .ال يتوّقف تعاطيه على احلصول على ترخيص مسّبق الذيالقيام بالّنشاط 

أّن مبدأ حرّية الّصناعة والّتجارة هو مبدأ قانوين عام له قيمة تعلو األوامر الرّتتيبّية  ذلك
ولكّنه يبقى يف منزلة دون الّتشريع حبيث حيتفظ املشرّع حبّق تنظيم حرّية تعاطي الّنشاط 

ن أن تنال منها وبالّتايل فهو يرقى إىل منزلة ال ميك ،االقتصادي أو حىّت منع ذلك الّنشاط
على نّص تشريعي سابق يضبط أوجه مباشرة تلك احلرّية وحدود  االّسلطة الرّتتيبّية إاّل بناء

 تنظيمها.
إقرار مسافة فاصلة بني روضة وأخرى ميّثل حاجزا لدخول العديد من الباعثني لقطاع  -

حرّية  رياض األطفال ومحاية لّلذين هم بصدد مباشرة الّنشاط، وهو بذلك خيالف مبدأ
 املنافسة، لذلك فإنّه يتعنّي حذف هذا الّشرط.

من الّدستور ضمن  65جعلها الفصل  اليتمسألة الّتأمني تدخل ضمن ماّدة االلتزامات  -
فإنّه يقرتح حذف هذا لذلك ال ميكن تنظيمها إاّل مبقتضى نّص تشريعي،  اليتاملواد 

 الفصل.
اإلداريّة املكّلفة  لذلك ذكر اجلهةكذلك يتعنّي  و يتوّجب اعتماد التدرّج يف العقوبات  -

باخّتاذ العقوبات حيث تقتضي القاعدة القانونّية أّن اختصاص الّسلط اإلداريّة ال يفرتض 
 وإّنا حيّدد بنّص صريح.
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 مشاريع نصوص ترتيبّية تتعّلق بممارسة مهن: -3

 مهنة خبير بحري: -أ
 :2015 جانفي 21الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142539الرأي عدد 

رأيه  وتطلبتعّهد اجمللس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليديّة     
مشروع قرار يتعّلق باملصادقة على أحكام تنقيح كرّاس الشروط اخلاّص مبمارسة مهنة  حول

 . 2009 سبتمرب 15 اخلبري البحري املصادق عليه بالقرار املؤرّخ يف
سابق يف مشروع كرّاس الشروط إبداء رأيه سبق له  أنّه إىلباإلشارة اجمللس رأيه  فتتحوا    

حول و  2009 جوان 11الصادر بتاريخ  92258 مبقتضى الرأي االستشاري عددوذلك  الذكر
 112437 الرأي االستشاري عددبمشروع قرار متعّلق بإمتام بعض فصول هذا الكرّاس وذلك 

 . 2012 أفريل 5 الصادر بتاريخ
شرحية  ممعتربا إياهاخلرباء البحرّيني خصائص نشاط  اجمللس يف دراسة السوق واستعرض     

العرض النابع من اخلرباء يف جمال خمتلف شرائح سوق املهن البحريّة نظرا خلاصّية مستقّلة عن 
األضرار لدى  النقل البحري واللوجستّية واخلرباء العدلّيني يف الشؤون البحريّة واخلرباء ومعايين

الطلب الصادر ري الناشطني يف السوق التونسّية مع شركات التأمني يف اختصاص النقل البح
عن احملاكم املختّصة أو مؤّسسات التأمني أو الناقلني والشاحنني أو مؤّسسات باألساس 

  السفن واملستأجرين أو جلان التحكيم ذات الطابع الوطين أو الدويل.
األشخاص  يفأهّم شروط الكفاءة العلمّية واملهنّية املستوجبة  بالدرس اجمللسوتناول      

ومدى  بري يف الـتأمني ومعايين األضرارالطبيعّيني واملعنوّيني لتعاطي أنشطة اخلبري البحري واخل
مها مع بعضها البعض يف جممل النصوص القانونّية والرتتيبّية املنظّمة ملثل هذه ؤ تقاطعها وتال

  .األنشطة
يبقى جماال مفتوحا ممارسة نشاط اخلبري البحري أشار اجمللس إىل أّن  ،يف هذا اإلطارو     
كّل األشخاص الطبيعّيني أو املعنوّيني الذين تتوّفر لديهم الوسائل املاديّة املستوجبة وكذلك ل

شروط الكفاءة املهنّية املنصوص عليها بكرّاس الشروط اخلاّص مبمارسة هذا النشاط 
 .2009سبتمرب  15ق عليه بقرار وزير النقل املؤرّخ يف واملصاد
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ة ضمن املهن البحريّ إدراج مهنة اخلبري البحري األهداف املرجّوة من اجمللس كما بنّي         
التشجيع على املبادرة اخلاّصة وفتح  واليت من أمّهها 2008لسنة  44املنّظمة بالقانون عدد 

املتخّصصة يف النقل البحري واللوجستّية العليا  ئدالشهاحاملي اجملال الستيعاب عدد هاّم من 
مبعرفة علمّية ومهنّية مرموقة متاشيا مع متطّلبات  وتكوين سلك من اخلرباء البحرّيني يتمّتعون

 خربة دقيقة ودراية واسعة بامليدان البحري. من هنةهذه امل
فقد أشار اجمللس إىل أّن  ،الشروطكرّاس خبصوص حمتوى مشروع القرار املتعّلق بتنقيح  و     

اليت ال ميكن من  قد تضّمنت مجلة من الشروط التمييزيّةالفصل الثامن )جديد( منه أحكام 
كتحديد الشهادات   خالهلا حتقيق اهلدف املرجو من التنقيح املزمع إدخاله على كرّاس الشروط

هندس وطين أو شهادة األستاذيّة شهادة مالوطنّية املعتمدة أو اخلربة االداريّة واختصارها يف 
 خطّة كاهية مدير بإدارة مركزيّة.  )نظام قدمي( أو على شهادة املاجستري أو شغل

ألساس تتناىف مع فلسفة املنافسة املرتكزة با أّن مثل هذه الشروط التمييزيّةاجمللس وبنّي      
لسوق املرجعّية وذلك ا ذههإىل الفرص حسب الكفاءة للولوج  على مبادئ الشفافّية وتكافئ

تؤّدي يف النهاية إىل تقييد ممارسة مهنة وهي  ،عرب إعطاء امتياز غري مرّبر لطرف دون آخر
اخلبري البحري ضمن صنف معنّي من األشخاص الطبيعّيني أو املعنوّيني وإقصاء عدد هاّم من 

ل البحري املتحّصلني على شهادة اإلجازة التطبيقّية أو األساسّية يف اختصاصات النق
 . مارسة مثل هذا النشاطملطلوبة واللوجستّية والذين ميكن أن تتوّفر فيهم اخلربة امل

الشروط التمييزيّة واالكتفاء يف العدد األّول مثل هذه حذف تبعا لذلك اجمللس واقرتح       
اخلبري ملمارسة مهنة من هذا الفصل بالتنصيص على شرطني أساسّيني إلثبات الكفاءة املهنّية 

نوي متحّصال أن يكون الشخص الطبيعي أو املمّثل القانوين للشخص املعب البحري وذلك
اختصاص البحريّة التجاريّة وله خربة ال تقّل عن مخس سنوات يف  على شهادة مهنّية يف

أو أن يكون متحّصال على شهادة اإلجازة التطبيقّية أو األساسّية يف  ،ميدان النقل البحري
النقل البحري أو النقل واللوجستّية وله خربة ال تقّل عن مخس سنوات يف ميدان اختصاصات 
بصفة آلّية على األشخاص املتحّصلني على شهادة مهندس  ذلك ينسحبو  .النقل البحري

وطين أو شهادة املاجستري أو شهادة األستاذيّة وذلك طبقا للتسلسل التصاعدي لسلّم 
حذف العدد الرابع من  اجمللس كما اقرتح  .لبالد التونسّيةة املعمول به باالشهائد اجلامعيّ 
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ممارسة امتياز منظور املنافسة إلعطاء نظرا لعدم وجود أّي مربّر من الثامن )جديد(  الفصل
 ة مدير بإدارة مركزيّة دون غريه. ملن شغل خطّة كاهينشاط اخلبري البحري 

 مهنة الّتدريب والّتكوين في الّسياقة: -ب

 :2015جانفي  21الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142542الرأي عدد 
إبداء الرأي  2014ديسمرب  8 من اجمللس بتاريخالتقليديّة  ناعاتوالصّ جارة وزير التّ طلبت     

شروط تعاطي املتعّلق بضبط  2009أكتوبر  21حول مشروع تنقيح قرار وزير النقل املؤرّخ يف 
مهنة التدريب والتعليم والتكوين يف جمال قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وسياقة 

 64من القانون عدد  9 طبقا ألحكام الفصلالعربات وتكوين مدريب تعليم سياقة العربات 
 واملتعّلق باملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة 
النص موضوع أّن  وبنّي  يف البداية إىل اإلطار القانوين املنّظم للقطاع تطّرق اجمللسو       

يندرح يف إطار تبسيط اإلجراءات اإلداريّة وذلك بإقرتاح حذف بعض الوثائق اإلستشارة 
املطلوب تقدميها من قبل املرتّشح إلمتحان احلصول على شهادة الكفاءة املهنية لتعليم قواعد 

طرقات أو اإلمتحان اخلاص بإضافة صنف من أصناف شهادات اجلوالن والسالمة على ال
الكفاءة املهنية واملتمثّلة يف نسخة من رخصة السياقة التونسية وما يثبت دفع املعاليم 
املستوجبة للوكالة الفنية للنقل الربي وذلك نظرا لتوفر املعلومات الواردة هباتني الوثيقتني 

 بسّجل اإلعالمية التابع للوكالة.
ضمن دراسة السوق أنّه يتم تعليم قواعد اجلوالن والسالمة على اجمللس كما بنّي        

الطرقات وتعليم سياقة العربات وتكوين مدريب تعليم سياقة العربات من قبل األشخاص 
 املتحّصلني على شهادات الكفاءة املهنية املناسبة وعلى اإلجازات الالزمة لذلك.

لسنة  370على األمر عدد  التنصيص إضافةإقرتح اجمللس  ،وعلى مستوى املالحظات    
املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية جمللس املنافسة حول مشاريع  2006

يتعّلق مبحتوى مشروع تنقيح القرار أنّه  فيماالّنصوص الرتتيبّية ضمن اإلّطالعات. كما الحظ 
 ال يثري مالحظات من زاوية املنافسة.
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 مستشار فالحي: مهنة -ت

 :2015 جوان 25الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152555الرأي عدد 
تعّهد اجمللس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة تتعّلق بطلب رأيه حول مشروع قرار      

 يتعّلق باملصادقة على كرّاس الشروط اخلاّص بتعاطي مهنة مستشار فالحي.
 59من القانون عدد  2االستشارة يف إطار تطبيق أحكام الفصل  ويتنزل النص موضوع    

واملتعّلق بتبسيط اإلجراءات اإلداريّة يف قطاع  2009 جويلية 20املؤرّخ يف  2009لسنة 
الفالحة والصيد البحري واليت مّت مبقتضاها تعويض نظام املصادقة على تعاطي مهنة مستشار 

برأيه يف مشروع قرار يتعّلق باملصادقة  أن أدىل وقد سبق للمجلس .فالحي بكرّاس شروط
الرأي االستشاري عدد بعلى كرّاس الشروط اخلاّص بتعاطي مهنة مستشار فالحي وذلك 

ممارسة استمّرت غري أنّه مل يتّم إصدار هذا القرار و  2010فيفري  11الصادر بتاريخ  92299
 ة. هذه املهنة خاضعة بصفة ضمنّية لنظام املصادقة اإلداريّ 

االستشارات الفالحّية اليت يلتقي فيها العرض بتتعّلق  السوق املرجعية أنّ اجمللس اعترب و    
النابع من املستشارين الفالحّيني اخلواّص املتحّصلني على مصادقة الوزير املكّلف بالفالحة 

ّودين ملمارسة هذه املهنة والوكالة الفالحّية لإلرشاد الفالحي باإلضافة إىل عدد من املز 
للمنتوجات الفالحّية بالطلب الصادر عن املستغّلني الفالحّيني الناشطني يف قطاع الفالحة 

ينقسم إىل صنفني  هأنّ ب داخل هذه السوق خبصوص العرض اجمللس والصيد البحري. وبنّي 
ص املرخّ ن و ن الفالحو يتوىّل القيام هبا املستشار  واليت أساسّيني مها االستشارة الفالحّية اخلاّصة

هلم بتعاطي هذا النشاط واالستشارة الفالحّية العمومّية اليت تقّدمها الوكالة الفالحّية لإلرشاد 
 الفالحي. 

باألساس من  أنه يردىل إ اجمللس أشارفقد أّما خبصوص الطلب على االستشارة الفالحّية     
اجملاالت املّتصلة به. كما املستغّلني الفالحّيني الناشطني يف قطاع الفالحة والصيد البحري و 

شّدد اجمللس على أمهّية الدور احملوري اليت تلعبه خدمات االستشارة الفالحّية يف دعم التنمية 
الفالحّية والقدرة التنافسّية للمستغّلني الفالحّيني الّصغار واملتوّسطني ومساعدهتم على حتسني 

ىل تنويع ومحاية اإلنتاج إفة باإلضافة اإلنتاجّية والرفع من جودة املنتوج والتحّكم يف الكل
 وتعصريه وتدعيم االستغالل. 
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مشروع القرار وكرّاس الشروط امللحق به فقد أّكد اجمللس أنّه ال يثري أّي حمتوى خبصوص و    
 : التاليةاملالحظات  تقدمي الّ أنّه يستدعيإشكال يتعّلق باملنافسة إ

الشروط حىّت تتالءم أكثر مع مضمونه  اقرتاح تعديل أحكام الفصل األّول من كرّاس -
الذي يشمل الشروط الفنّية واإلداريّة لتعاطي مهنة مستشار فالحي وجمال تدّخل اإلدارة 

 واملخالفات والعقوبات.
ضرورة حتديد مراجع خمتلف النصوص املشار هلا ضمن أحكام كرّاسات الشروط  -

 نشاط اقتصادي. باعتبارها املرجع القانوين األساسي للراغبني يف تعاطي
حىّت تتالءم أكثر مع القانون املنظّم ملهنة املستشار  8اقرتاح تعديل أحكام الفصل  -

الفالحي وقطع الطريق أمام أّي تأويل خاطئ ميكن أن يصدر عن اإلدارة أو الراغبني يف 
 تعاطي هذه املهنة عند تطبيق أحكام هذا الكرّاس يف املستقبل املنظور.

على خمتلف اإلجراءات اليت يتوىّل املندوب  19اقرتاح التنصيص ضمن الفصل  -
)جديد(  13اجلهوي للتنمية الفالحّية اخّتاذها إلعداد تقريره واليت نّصت عليها أحكام الفصل 

واملتعّلق بتبسيط اإلجراءات  2009 جويلية20املؤرّخ يف  2009لسنة  59من القانون عدد 
 الحة والصيد البحري. اإلداريّة يف قطاع الف

 مهنة محاسب: -ث
 :2015 جوان 25الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152556الرأي عدد 

مشروع قرار صادر عن اجللسة يف  أيإبداء الرّ  من جملس املنافسةجارة وزير التّ طلب      
 .الّدنيا ألتعاب احملاسبنيالعاّمة جملمع احملاسبني بالبالد الّتونسية يتعّلق بتوحيد الّتعريفة املرجعّية 

جلسة عاّمة جملمع احملاسبني بالبالد الّتونسّية مّت مبقتضاها  2015مارس  7انعقدت بتاريخ  فقد
بوجوب املصادقة على الّتعريفة املرجعّية الّدنيا ألتعاب أعضاء جممع احملاسبني والّتوصية 

 اعتمادها انطالقا من الّسنة املوالية لنشرها.
وقام املمّثل القانوين جملمع احملاسبني بالبالد الّتونسّية بتوجيه مكتوب إىل وزير الّتجارة       

إلعالمه مبحتوى القرار املذكور أعاله، وأّكد على أّن املصادقة عليه هتدف إىل ضمان عدم 
اعتماد أسعار مفرطة االخنفاض من قبل بعض أعضاء اجملمع وذلك انسجاما مع مقتضيات 

تنّص على ما يلي: "كما مينع  واليتمن قانون املنافسة واألسعار  5خرية من الفصل الفقرة األ



 

 

115 

 

مجلس 

 المنافسة

عرض أو تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بصفة هتّدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة 
 يف الّسوق".

إىل تصنيف القرار الّصادر عن اجللسة  لساجملخلص  ،ملّف االستشارة وبعد دراسة     
من قانون  5مع احملاسبني يف خانة االتّفاقات الّصرحية املمنوعة على معىن الفصل العاّمة جمل

حيث أنّه يهدف إىل عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة  ،املنافسة واألسعار
 العرض والطّلب وهو ما شأنه أن حيّد من املنافسة احلرّة بني احملاسبني الذين ينتمون للمجمع.

أّن جمّرد إبرام االتّفاق الرّامي إىل احلّد من على أّكد جملس املنافسة يف هذا اإلطار و      
املنافسة احلرّة وتعطيل آلّيات الّسوق يعترب ممارسة خمّلة باملنافسة وذلك حىّت يف صورة الّتطبيق 

 املؤّجل هلذا االتّفاق.
 اآلراء الّصادرة عن المجلس بخصوص قطاع الّتجارة: -4

 :2015 ماي 14الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152544الرأي عدد 
تندرج االستشارة الواردة على اجمللس يف إطار مراجعة قرار وزير الّنقل ووزير الّتجارة      

املتعّلق باملصادقة على الّتعريفة القصوى  1999مارس  9والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف 
نوفمرب  28بتاريخ  142538وبنّي اجمللس أنّه سبق وأن أبدى رأيه عدد  .ألتعاب أمني الّسفينة

وقد عرّبت الغرفة الّنقابّية ألمناء الّسفن الّتابعة لإلحّتاد الّتونسي  ،يف هذه املسألة 2014
للّصناعة والّتجارة والّصناعات الّتقليديّة عن عدم موافقتها على مواصلة العمل بتعريفة قصوى 

ها بتعريفة ثابتة أو الّتنصيص ضمن مشروع القرار على أّن الّتخفيضات اليت واقرتحت تعويض
  القصوى.من الّتعريفة  % 10ميكن ألمني الّسفينة منحها حلرفائه ال ميكن أن تتجاوز 

اإلستشارة بإبداء الرّأي حول إحدى اخليارات الّتالية اليت ميكن اتّباعها لتحديد  وتتعلق      
وهي إّما اعتماد تعريفة ثابتة أو اعتماد تعريفة قصوى مع  ،الّسفينة تعريفة أتعاب أمني

من الّتعريفة القصوى أو مواصلة  % 10الّتنصيص على عدم جتاوز نسبة الّتخفيض املمكنة بـ 
العمل بتعريفة قصوى ودعوة الغرفة الّنقابّية ألمناء الّسفن لتأطري منخرطيها بوضع وتطبيق 

 صر املنافسة الّشريفة وحتافظ على مصاحل املهنّيني.سلوكّيات مهنّية تضمن عن
واستنادا إىل اإلطار الرّتتيّب املتوّفر الذي يكّرس نظام املصادقة اإلداريّة بالّنسبة إىل أتعاب      

اجمللس حنو اإلبقاء على الّصيغة احلالّية املعتمدة وهي رأي  اجّته ،هئإىل فقه قضاو أمني الّسفينة 
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ويبقى  ،دون حتديد لنسب الّتخفيضات اليت ختتلف من مؤّسسة إىل أخرى الّتعريفة القصوى
 ردع الّتجاوزات يف هذا اجملال حتت طائلة الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار.

 :2015 نوفمبر 26الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152545الرأي عدد 
مشروع قرار يتعّلق بضبط تعريفات رأيه حول  2015نوفمرب  26أبدى اجمللس بتاريخ      

خدمات املركز الوطين لرسم اخلرائط واإلستشعار عن بعد الذي يندرج يف إطار احلرص على 
املركز والّسعي إىل تنظيم عالقته مبختلف املتعاملني هذا وضع اآلليات الكفيلة بتنفيذ مهاّم 

ج خمتلف خدمات املركز معه وذلك من خالل حتديد الّتعريفات اليت سيقع اعتمادها لرتوي
عتماد خمتلف على اأو العموم ممّا سيساهم يف إضفاء الّشرعّية الاّلزمة  الدولة لفائدة

 الّتعريفات عند فوترة اخلدمات املسداة من املركز إىل حرفائه.
 24القانون عدد ّكد على أّن ؤ إنتاج واستغالل املعطيات اجلغرافّية اليت توبعد دراسة قطاع      
املسؤولّية احلصريّة للمركز الوطين لرسم اخلرائط  يكّرس 2009ماي  11املؤرّخ يف  2009لسنة 

استخلص اجمللس أنّه  مبختلف أنواعها، واإلستشعار عن بعد يف جمال إنتاج املعطيات اجلغرافّية
خالفا ملا ورد بوثيقة شرح و  هولئن ال تثري اإلستشارة مالحظات من منظور املنافسة إاّل أنّ 

مقارنة بتلك املضّمنة بقرار  % 25ع يف الّتعريفات املعتمدة بنسبة ــاألسباب من أنّه مّت الرّتفي
وأنّه ولئن ال يوجد لدى اجمللس معيار ، 1999جانفي  16وزير الّتجهيز واإلسكان املؤرّخ يف 

لرّتفيع يف أّن مشروع القرار موضوع النظر قد تضّمن ا إاّل أنّه تبنّي  ،لتقييم هذه الّتعريفات
إدراج  اجمللس اقرتحو بنسب تفوق الّضعف يف بعض األحيان.  البعض من هذه التعريفات

بني املركز الوطين لرسم اخلرائط فصل حيّدد طريقة توزيع العائدات املتعّلقة باخلرائط البحريّة 
  واإلستشعار عن بعد ومركز اهليدروغرافيا واألوسيانوغرافيا للبحريّة الوطنّية.

 :2015 أوت 17الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152559ي عدد الرأ
تعّهد اجمللس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة تتعّلق بطلب رأيه حول مشروع       

باملواد واملنتوجات  املتعّلق 1991ديسمرب  23املؤرّخ يف  1991لسنة  1996تنقيح األمر عدد 
 واخلدمات املستثناة من نظام حريّة األسعار وطرق تأطريها.  
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مشروع هذا األمر نظرا لسبق نشره بالرائد الرمسي  حولوقد تعّذر على اجمللس إبداء رأيه      
 .2015جوان  9 للجمهوريّة التونسّية بتاريخ

 اآلراء الّصادرة عن المجلس بخصوص قطاع الّنقل: -5
 :2015 فيفري 12الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142525الرأي عدد _     

 2006لسنة  2118مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد  حولتعّهد اجمللس بإبداء الرّأي     
املتعّلق بضبط الّشروط املتعّلقة باجلنسّية وبالكفاءة املهنّية  2006جويلية  31املؤرّخ يف 

 30و 28و 25و 22األنشطة املنصوص عليها بالفصول  ىحدإللّشخص الرّاغب يف تعاطي 
واملتعّلق بتنظيم الّنقل  2004أفريل  19املؤرّخ يف  2004لسنة  33من القانون عدد  33و

ويتمّثل الّتنقيح يف إلغاء أحد شروط الكفاءة املستوجبة بالّنسبة إىل املمّثل القانوين  .الربّي
أنشطة الّنقل الربّي املتمثّلة يف احلصول على شهادة  إحدىللّشخص املعنوي الذي يتعاطى 

حسب  . وترجع أسباب هذا التنقيحمسّلمة من قبل وزارة الّنقل بعد إجراء إمتحان يف الغرض
األسباب، إىل الّصعوبات العملّية املصاحبة لإلجراءات املتعّلقة باإلمتحانات يف  وثيقة شرح

للشخص املعنوي  هذا اجملال وباعتبار أّن بقّية الّشروط كافية ومقبولة بالّنسبة للمّثل القانوين
 .  املعين
الّتنصيص على متكني الّشخص املعنوي ال غري من  ،كما تضّمن مشروع تنقيح األمر     

ارسة األنشطة املتعّلقة بالّنقل الّسياحي وبكراء العربات وبتشغيل مركزيّات نقل البضائع يف مم
حني مّت التّنصيص على أنّه ال ميكن ممارسة أنشطة الّنقل العمومي غري املنتظم لألشخاص إالّ 

 من قبل الّشخص الطّبيعي.
صيغة أوىل من مشروع تنقيح األمر مبقتضى مكتوب من  عليه توردبنّي اجمللس أنّه و     
مّث وردت صيغتان  2014أكتوبر  6بتاريخ  598الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة عدد  ةوزير 

 2014ديسمرب  9و 2014نوفمرب  14جديدتان ملشروع هذا الّتنقيح وذلك على الّتوايل يف 
 .وبالّتايل ستهّم املالحظات الّتالية آخر صيغة وردت على اجمللس

يف جمال املنافسة الذي لعّل من أمّهها الّتضييق  ،وأورد اجمللس العديد من املالحظات    
 2006لسنة  2118تبنّي مبقارنة مقتضيات األمر عدد أنّه  ذلك ،تنفيذ الّتنقيح سينجّر عن
تعّلق بضبط الّشروط املتعّلقة باجلنسّية وبالكفاءة املهنّية امل 2006جويلية  31املؤرّخ يف 
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 30و 28و 25و 22للّشخص الرّاغب يف تعاطي أحد األنشطة املنصوص عليها بالفصول 
واملتعّلق بتنظيم الّنقل الربّي  2004أفريل  19املؤرّخ يف  2004لسنة  33من القانون عدد  33و

الذي بإمكانه ممارسة الّنشاط بالّنسبة إىل  الّشخص علىوجود تضييق  ،ومشروع تنقيحه
الّنقل العمومي غري املنتظم لألشخاص على الطّرقات ونقل البضائع على الطّرقات حلساب 

إذ أّن الّنظام احلايل ميّكن كّل من الّشخص الطبيعي واملعنوي من ممارسة هذين ، الغري
أّما الثّاين  ،األشخاص الطّبيعّينيالّنشاطني يف حني سيصبح الّنشاط األّول مقتصرا على 

 وذلك عند صدور الّتنقيح موضوع اإلستشارة.  ،فسيصبح حكرا على األشخاص املعنوّيني
جمال املنافسة بالّسوق وتراجعا عن فتح القطاع  يفهذا اإلجراء تضييقا  اعترب اجمللسو      

 ومسار دعم الّتنافسّية به.
بالّنسبة إىل العاملني احلالّيني بالّسوق الّتونسّية سواء   كما يطرح هذا الّتضييق إشكاال       

أو معنويّة، إذ مل يبنّي مشروع الّتنقيح مدى انطباقه على املمارسني احلالّيني  طبيعيةكانوا ذواتا 
وما إذا كان هذا الّتنقيح سيستوجب حّل شركات الّنقل املتواجدة أو تغيري ممارس الّنشاط من 

توضيح هذا اجلانب  تعنّي عنوي بالّنسبة إىل نقل البضائع. لذا يشخص طبيعي إىل شخص م
بإقرار تواصل صلوحّية الرّتاخيص املسندة لألشخاص املعنوّيني بالّنسبة إىل الّنقل غري املنتظم 

 .البضائع لألشخاص عرب الطّرقات ولألشخاص الطبيعّيني بالّنسبة إىل نقل
 :2015 فيفري 12بتاريخ  الصادر عن مجلس المنافسة 142526الرأي عدد 

 حولرأي اجمللس  2014أكتوبر  6طلبت وزيرة الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة بتاريخ      
املتعّلق  2007سبتمرب  3املؤرّخ يف  2007لسنة  2202مشروع أمر يتعّلق بتنقيح األمر عدد 

 بتنظيم الّنقل العمومي غري املنتظم لألشخاص على الطّرقات.
 33من القانون عدد  22يندرج األمر موضوع الّتنقيح يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل و     

املؤرّخ  2006لسنة  55كما مّت تنقيحه بالقانون عدد   2004أفريل  19املؤرّخ يف  2004لسنة 
 . واملتعّلق بتنظيم النقل الربّي 2006جويلية  28يف 

رحليت احلصول على تراخيص الّنقل العمومي بتوحيد ماملذكور ويتعّلق مشروع تنقيح األمر     
غري املنتظم لألشخاص ودجمهما يف مرحلة واحدة وذلك بإسناد الرّتخيص مباشرة واالستغناء 

 عن تقدمي الوثائق املطلوبة من شهادة يف عدم اإلفالس وشهادة املعاينة.
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نتظم لألشخاص كما نّصت األحكام احلالّية على ممارسة نشاط الّنقل العمومي غري امل     
بواسطة سّيارات الّتاكسي والّلواج من طرف األشخاص املعنوّيني دون حتديد سقف خبصوص 
عدد اخلطوط املستغّلة وعدد العربات ممّا أّدى إىل اختالل على مستوى الّتوازن بني العرض 

ل والطّلب وعلى مستوى تقييم الوزارة حلاجّيات الّسوق إضافة إىل أّن اإلستثمارات من قب
وعليه مّت اقرتاح إلغاء هذا الّنشاط ملزيد  الطبيعيني،الّشركات كانت على حساب األشخاص 

 يف سوق الّنقل.التحكم 
كما مّت إلغاء األحكام املتعّلقة بتعاطي نشاط الّنقل العرضي باعتبار عدم تالؤمها مع       

 تنقيحه بالقانون كما متّ   2004أفريل  19املؤرّخ يف  2004لسنة  33القانون عدد مقتضيات 
 .واملتعّلق بتنظيم النقل الربّي 2006جويلية  28املؤرّخ يف  2006لسنة  55عدد 
عليه صيغة أوىل من مشروع تنقيح األمر مبقتضى مكتوب  تأنّه وردإىل وأشار اجمللس     

مّث وردت صيغتان  2014أكتوبر  6بتاريخ  598من وزيرة الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة عدد 
 2014ديسمرب  9و 2014نوفمرب  14جديدتان ملشروع هذا الّتنقيح وذلك على الّتوايل يف 

 .وبالّتايل ستهّم املالحظات الّتالية آخر صيغة وردت على اجمللس
مّت مبقتضى هذا مالحظة وحيدة تتعّلق بالفصل الثّالث من مشروع األمر إذ اجمللس وأثار      

لسنة  2202والّنقل العرضي" الواردة بالفصل األّول من األمر عدد رة "حذف عباالفصل 
املتعّلق بتنظيم الّنقل العمومي غري املنتظم لألشخاص على  2007سبتمرب  3املؤرّخ يف  2007

يتعارض مع ما تشمله خدمات الّنقل العمومي غري املنتظم لألشخاص  ما الطّرقات وهو
الواجب تنظيمها مبقتضى أمر  2004لسنة  33انون عدد من الق 22املنصوص عليها بالفصل 

من نفس القانون واليت حتتوي على الّنقل العرضي. لذا اقرتح اجمللس رفع  21واملفّصلة بالفصل 
 هذا الّتضارب.

 :2015فيفري  12الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142532الرأي عدد  -
 وزيرة الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة حولمل تثر اإلستشارة الواردة على اجمللس من     

بضبط املتعّلق  2010جانفي  22يتعّلق بتنقيح القرار املؤرّخ يف  النقلمشروع قرار من وزير 
احلد األقصى لعمر السيارات املستخدمة يف النقل العمومي غري املنتظم لألشخاص 
وخاصياهتا الفنية وطرق حتديد املسالك اليت تتبعها سيارات "التاكسي" اجلماعي واألجرة 
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"لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة املتعّلقة باالستغالل والوسائل املادية الدنيا لتعاطي 
 عمومي غري املنتظم لألشخاص، أيّة مالحظة من منظور املنافسة.النقل ال

 :2015جوان  25الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142543الرأي عدد  -
تعّهد اجمللس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة والصناعات التقليديّة تتعّلق بطلب        

رّة واألنشطة اخلاضعة لرتخيص يف رأيه حول مشروع أمر يتعّلق بضبط قائمة األنشطة احل
 ميدان الطريان املدين. 

أهّنا تتنّزل ضمن  إىلالعام لالستشارة حيث أشار  اإلطارواستهّل اجمللس رأيه بتقدمي        
لسنة  58من جمّلة الطريان املدين الصادرة مبقتضى القانون عدد  136تطبيق أحكام الفصل 

واليت تنّص على أّن ممارسة أنشطة الطريان املدين تكون إّما  1999جوان  29املؤرّخ يف  1999
حرّة يف حدود التشريع اجلاري به العمل وإّما خاضعة لرتخيص من الوزير املكّلف بالنقل بعد 

  .أخذ رأي اجمللس الوطين للطريان املدين
ملستوى خصائص قطاع الطريان املدين على ا املعنية اجمللس يف دراسة السوق واستعرض     

أمهّية  إىلفأشار  ،الوطين والدويل واألدوات املنّظمة ألنشطته وكذلك خمتلف اهلياكل املتدّخلة
مثّ  .الدور احملوري الذي يضطلع به هذا القطاع على مستوى التشغيل والسياحة واالستثمار

طوال هذا القطاع اليت شهدها  على حزمة اإلصالحات التنظيمّية واهليكلّيةاجمللس عرّج 
العشريّتني األخريتني واليت أّدت من جهة إىل إعادة صياغة حدود تدّخل الدولة يف هذا اجملال 

املرتبطة مبهاّم  وتلكوذلك عرب الفصل بني أنشطة الطريان املدين ذات الصبغة التجاريّة 
ىل حترير جزئي لبعض خدمات إومن جهة أخرى  ،اإلشراف على السالمة واألمن واملراقبة

 اجلّوي وفتح اجملال أمام القطاع اخلاّص لالستثمار هبا. النقل
 بوصفه- ىل ما تثريه تركيبة اجمللس الوطين للطريان املدينإأشار اجمللس  ،ويف هذا السياق     

اهليكل االستشاري املعين بإبداء الرأي يف املسائل املتعّلقة مبمارسة نشاط النقل اجلّوي وأنشطة 
حياد اإلدارة جتاه املتعاملني  إتتعّلق مببد إشكاليات من لرتخيص مسّبق الطريان املدين اخلاضعة

قتصادّيني خاّصة يف ظّل وجود ممثّلني عن شركات نقل جّوي ناشطة يف السوق دون أخرى اإل
 ضمن أعضائه.
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ىل إفأشار  ،ىل واقع املنافسة يف خمتلف أنشطة الطريان املدينإكما تطّرق اجمللس بإسهاب       
األنشطة يتّم تشغيلها بواسطة جمموعة من املرافق األساسّية واملنقوالت والعقارات  أّن هذه

وهو ما جيعل عملّية  ،واملعّدات املصّنفة من الناحية القانونّية ضمن ملك الدولة العمومي
تنظيمها والتصّرف فيها واستغالهلا عملّية معقّدة للغاية يستحيل معها من الناحية العملّية 
التطبيق الكامل ملبادئ املنافسة النظريّة املرتكزة باألساس على حريّة حتديد أسعار املنتوجات 

بغة هيكلّية أو واخلدمات اعتمادا على قاعدة العرض والطلب وعدم وجود حواجز ذات ص
قانونّية تعيق دخول أو خروج الشركات من خمتلف األسواق املعنّية باإلضافة إىل احلياد 
الكامل للدولة جتاه خمتلف املتدّخلني يف هذا القطاع وعدم فرضها لشروط متييزيّة أو إسنادها 

 المتيازات أو إعانات مباشرة ميكن أن حتّد من املنافسة.
أّن إصدار مثل هذا النّص الرتتيّب  فقد الحظ اجمللس ،مشروع األمر أّما خبصوص حمتوى    

م املنظومة التشريعّية والرتتيبّية لقطاع الطريان املدين ؤ ىل مزيد تالإن كان يهدف باألساس إو 
مع أساليب العمل الدولّية املعتمدة باإلضافة إىل تبسيط اإلجراءات اإلداريّة اخلاّصة مبمارسة 

 هلذا املشروعاّل أنّه ال ميكن إ ،ملدين عرب حذف بعض الرتاخيص املوجبةأنشطة الطريان ا
مبفرده تدعيم مناخ املنافسة داخل خمتلف أسواق هذا القطاع يف ظّل وجود منظومة قانونّية 

جودة  علىىل التأثري السلّب إوترتيبّية منقوصة وتواصل تطبيق سياسة قطاعّية محائّية أّدت 
 حال مظاهر سوء التصّرف داخل املطارات والشركات الناقلة. اخلدمات اجلويّة واستف

يف  هذا األمر قد أوجبت على الباعث الراغب أّن أحكام الفصل األول مناجمللس وبنّي      
احلصول أّوال على املوافقة املبدئّية بعد  ،تعاطي إحدى أنشطة الطريان املدين اخلاضعة لرتخيص

إسناده الرتخيص النهائي  ومن مثّةلس الوطين للطريان املدين جملأن يقوم وزير النقل بأخذ رأي ا
فيفري  21املؤرّخ يف  2000لسنة  479من األمر عدد  2اقرتح تنقيح الفصل  قدو  .مبقّرر

تعديل  ،واملتعّلق بضبط تركيبة ومشموالت وأساليب عمل اجمللس الوطين للطريان املدين 2000
تركيبة أعضاء هذا اهليكل االستشاري وإلغاء عضويّة ممثّلي الشركات العاملة يف جمال النقل 

لضمان احلّد األدىن من احلياد وذلك اجلّوي مهما كانت طبيعتها القانونّية عمومّية أو خاّصة 
 وعدم التمييز جتاه كّل املؤّسسات االقتصاديّة الناشطة يف قطاع الطريان املدين. 
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أّن أحكام املطّة الثانية من الفصل األّول من هذا األمر وردت  إىلاجمللس وأشار      
متناقضة مع املفهوم املرجعي للنشاط احلّر الذي ال يستوجب يف أّي حال من األحوال على 

تبعا لذلك  اجمللس واقرتح .باعثه احلصول على ترخيص أو موافقة مسّبقة من قبل اإلدارة
ة املسّبقة على ممارسة مثل هذا الصنف من األنشطة التجاريّة برقابة الحقة عرب استبدال الرقاب

آلّية كرّاسات الشروط اليت تضبط الشروط الفنّية واإلدارية الواجب احرتامها من قبل الراغب 
ويكون هذا الكرّاس مبثابة املرجع واملعيار األساسي املنظّم للنشاط  .يف تعاطي النشاط احلرّ 

النظر عن ماهّية القطاع أو النشاط االقتصادي وتعديل هذه األحكام على هذا  احلّر بغضّ 
النحو: " ميارس النشاط احلّر يف ميدان الطريان املدين طبقا لكرّاس شروط تتّم املصادقة عليه 

 بقرار من وزير النقل". 
شركات النقل  اقرتح اجمللس النظر يف إمكانّية تضمني نشاط احلجز اآليل لفائدة، وأخريا     

 اجلّوي ضمن قائمة األنشطة احلرّة املضبوطة بالفصل الثاين من مشروع هذا األمر.   
 اآلراء الّصادرة عن المجلس بخصوص قطاع اإلّتصاالت: -6

 :2015أوت  17الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152562الرأي عدد  -
 تضّمن 2015جوان  5مكتوب من اهليئة الوطنّية لالتصاالت بتاريخ ورد على اجمللس       

قرار تعتزم اهليئة إصداره ويتعّلق بتعديل تعريفات املكاملات مشروع إبداء الرأي يف طلب 
  .للهاتف اجلّوال

منح اهليئة سلطة إبداء الرأي حول  ،من جملة االتصاالت 63رأى اجمللس أّن الفصل  وقد    
من مشروع  2وما ورد بالفصل  ،طريقة حتديد التعريفات ومل يعطها سلطة التدّخل لتحديدها

القرار من أنّه "يتعنّي على مشغلي الشبكات العمومّية لالتصاالت توحيد تعريفات مكاملات 
اهلاتف اجلّوال بصرف الّنظر عن وجهتها إن كانت داخل شبكاهتم أو خارج شبكاهتم وذلك 

ع بالنسبة لكافة عروضهم التجارية"، يعترب تدّخال من اهليئة يف طريقة حتديد التعريفات للبي
يف فقرته )أ( ينّص على  2008لسنة  3026من األمر عدد  3بالتفصيل خاّصة وأّن الفصل 

أّن تعريفات التفصيل حتّدد بكل حريّة على أن ال تتجاوز التعريفات املطبقة على اخلدمة 
 . الّشاملة التعريفات القصوى املصادق عليها بقرار من الوزير املكّلف باالّتصاالت
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 عن المجلس بخصوص قطاع الفالحة: اآلراء الّصادرة -7
 2015ماي  14الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152554الرأي عدد  -
 31 تاريخبتعّهد اجمللس يف هذا الرأي مبلّف ورد من وزير التجارة والصناعات التقليدية      

قرار مشرتك من وزير الفالحة مشروع  حول املنافسة جملس رأي طلب يتضّمن 2014جانفي 
بتنقيح  ق تعلّ امل واملوارد املائية والصيد البحري ووزير الصّحة ووزير الصناعة والطاقة واملناجم

كرّاس الّشروط الفنية إلنتاج األغذية احليوانية املصّنعة واملصادق عليه بالقرار املشرتك من وزير 
ة واملؤسسات الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ووزير الصّحة ووزير الصناعة والطاق

 قانون من( جديد) 9 الفصل ألحكام طبقا ،2007أفريل  6الصغرى واملتوّسطة املؤرخ يف 
 .واألسعار املنافسة

 1682ديد يف إطار جتسيم أحكام األمر عدد اجلكرّاس شروط ل اجلديد تعديلالويتنّزل      
املتعّلق باعتماد مسار تشاركي لتقييم اإلجراءات  2012أوت  14املؤرخ يف  2012لسنة 

، حيث مّت إعداد مشروع كرّاس اإلدارية املنظّمة ملمارسة األنشطة اإلقتصادية ومراجعتها
 الشروط بعد استشارة القطاع اخلاص.

يف إطار تطبيق أحكام القانون  إنتاج األغذية احليوانية املصّنعة يندرج تنظيم قطاع كما      
  املتعّلق برتبية املاشية وباملنتجات احليوانية. 2005أكتوبر  18املؤرخ يف  2005لسنة  95عدد 
ذات العالقة  قام اجمللس بتحديد املفاهيم ،لإلطار القانوين املنظم للقطاع وبعد تقدمي    

قام اجمللس بدراسة أهّم متطلبات كما األغذية احليوانية املصنّعة. مفهوم بالقطاع على غرار
ّسوق املرجعية وحتديد املعنيني هبا. كما تطّرق إىل مجلة الشروط اخلاصة مبراحل ال إىل الدخول

عند القيام  اجتناهبامجلة املوانع الواجب على املنتجني و إنتاج األغذية احليوانية املصّنعة 
 بعمليات االنتاج والرتويج. 

رّاس الّشروط ال تثري أي أحكام مشروع ك وخلص اجمللس يف باب املالحظات إىل أنّ     
إشكال من ناحية املنافسة غري أنّه يتعنّي األخذ يف االعتبار بعض املالحظات الشكلية، على 

 غرار حتيني بعض الّنصوص القانونية. 
املقتضيات اجلديدة  خلص اجمللس إىل أنّ  ،ويف باب املالحظات من حيث األصل     

وهي مقتضيات  ،املدرجة مبشروع كرّاس الشروط هتدف إىل مزيد تقريب اإلدارة من املواطن
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وهو ما  ،األغذية احليوانية املصّنعةر دخول املستثمرين إىل سوق إنتاج من شأهنا أن تيسّ 
تثمرين املساواة بني املس إسينعكس إجيابيا من زاوية املنافسة وذلك من خالل تكريس مبد

 بتواجدهم بنفس الوضعية القانونية والرتابية.
 :2015ماي  14الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152560الرأي عدد  -
مشروع  حولرأي اجمللس  2015ماي  5طلب وزير الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة يف      

قرار من وزير الفالحة واملوارد املائّية والّصيد البحري يتعّلق بإمتام املخّطط املديري ملراكز 
 .2013أوت  2جتميع احلليب الطّازج ونقله املصادق عليه بالقرار املؤرّخ يف 

بنّي اجمللس أّن مشروع القرار ومشروع تنقيح املخّطط املديري موضوع استشارة احلال ال و     
 أيّة مالحظة من منظور املنافسة. انيثري 
 اآلراء الّصادرة عن المجلس بخصوص قطاع الصّحة: -8

 :2015ماي  14الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152548الرأي عدد  -
أدىل اجمللس برأيه يف خصوص إحالة وردت عليه من طرف وزير الّتجارة حول مشروع 

املتعّلق بتحديد شروط  1990سبتمرب  3املؤرّخ يف  1990لسنة  1402تنقيح األمر عدد 
 اإلعالم الطّب والعلمي وانتهى إىل أّن اإلستشارة ال تثري مالحظات هتّم املنافسة. 
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 الفرع الثاني

 الّتركيز اإلقتصادي
 ما يعكس وهو ،كيز االقتصاديللرّت  عير اشم (06)سّتة على جملس املنافسة  تعرض

عليه  اليت مل يعرض 2014مقارنة بسنة  على اجمللس يف عدد امللّفات املعروضة اهامّ  اارتفاع
 . 2013خالل سنة  على اجمللس سوى ملف وحيدللرّتكيز يف حني مل يعرض  أي ملفخالهلا 

نفس الّتمشي الذي دأب عليه من حيث التثّبت  ،اجمللس يف إبداء رأيهوقد اعتمد 
من القانون املتعّلق  7االت املنصوص عليها بالفصل ن احلكيز ضممن انصهار عملّية الرّت 

 :باملنافسة واألسعار ومن خضوعها إىل رقابته
 2015جانفي  21الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142533الرأي عدد  -

عرب شركة  "جممع األبراج"قام هبا ومسامهة  استثمارعملية  تتمحور االستشارة حول      
فرعه يف تونس يف رأمسال شركة الشفاء للتسيري اإلداري ذات  متّثل" واليت مصحة التوفيق"

أغلبّية املسامهات يف مصّحات خاّصة بتونس أمهها مصّحة سكرة. وتتمّثل املسامهة يف عقد 
عملية اإلستثمار ستكون ة بشركة الشفاء للتسيري اإلداري. و سندات خاص واكتتاباقتناء 

ص للمشرتي رأمسال املخصّ الالرتفيع يف  ة األوىل يفتتمثل املرحل :على مرحلتني أساسيتني
من رأمسال الّشركة مّث تسديد الفارق عرب اقتناء سندات االستثمار واألسهم  %45واملتمثل يف 

مليون دوالر. وستؤّدي هذه العملّية يف  50من املسامهني احلاليني للّشركة مببلغ متويل يقّدر بـ 
من  %80متكني جممع األبراج )ممثال يف مصّحة التوفيق( من شراء النهائّية إىل و  الثانية مرحلتها

من سندات  %30من األسهم وحقوق التصويت و %49.9 أي ما ميّثلرأمسال شركة الشفاء 
 االستثمار.

سة الّسوق اقرتح اجمللس قبول عملّية راواستنادا إىل ما ورد بد امللفهذا يف  نعّ بالتمو     
 الرتكيز لألسباب الّتالية:

مات املنافسة احلرّة، نظرا لتوفّر العرض داخل هذه السوق املرجعّية على مجيع مقوّ ر تتوفّ  -
 الّسوق.
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غياب اخلدمات ذات اجلودة الرفيعة على مستوى هذه الّسوق ووجود شركة عاملية  -
سيساهم يف توفري خدمات جبودة عالية، مع مزيد تنشيط قطاع "جممع األبراج"، حبجم 

 ، ومن شأن ذلك أنرفاء األجانباحل عدد من ّية باستقطاب أكربالسياحة االستشفائ
عا يف توفري خدمات أكثر تنوّ و يساهم يف مزيد تفعيل املنافسة بني الّناشطني يف الّسوق 

 للحرفاء من مقيمني وسّياح. 
 من العقد ملخالفته قواعد املنافسة.  6.1إلغاء البند عدد  غري أّن اجمللس أوصى بضرورة

 2015جوان  25الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  142536الرأي عدد  -

 تاريخبمن وزير التجارة والصناعات التقليدية  عليه تعّهد اجمللس يف هذا الرأي مبلّف ورد     
الدار  شركةاقتصادي بني  تركيز عملية مشروع حول هرأي طلب يتضّمن، 2015جوان  25

 Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunisاجلديدة ملدينة تونس"

S.N.M.V.T -Monoprix " شركة ريان للتوزيع "وRayan Distribution S.A – 

Mercure Market ، مكّرر من قانون املنافسة واألسعار 9وذلك وفقا ملقتضيات الفصل . 
 Rayan Distributionشركة ريان للتوزيع "قيام يف  موضوع النظرتتمّثل عملّية الرتكيز و      

S.A - Mercure Market  " من أسهمها أي ما يعادل نسبة  6.500.000بالتفويت يف
 Société Nouvelle Maisonالدار اجلديدة ملدينة تونس " شركةمن رأمساهلا لفائدة  % 81

de la Ville de Tunis S.N.M.V.T -Monoprix"  ّبني  مّت إبرامهفاق وذلك وفقا الت
  الطرفني.

 اجمللس دراسة الّسوق املرجعّية توىل ،عملّية الرّاهنة وأهدافهاللألطراف اوبعد حتديد      
بسوق جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية ذات األجنحة  ،واملتعلقة يف إستشارة احلال

 .(Commerce de distribution à rayons multiples)املتعّددة 
تبنّي للمجلس غياب تعريف قانوين  ،لقانونية هلذه الّسوقحتديد الطبيعة اإىل وسعيا       

لذلك وقع االستئناس مبا دأبت عليه سلطات املنافسة  ،واضح ملفهوم املساحات التجارية
 املقارنة.

اجملموعات التجارية اليت إىل أهّم مّت التعّرض  ،يكلة الّسوق احلالّيةه ويف إطار دراسة     
 ية ومّت حتديد متوقعها هبا. واملتمثلة يف:تتقاسم سوق املساحات التجار 
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 جمموعة املربوك بالنسبة للعالمة )مونوبري وجيان(  -
 جمموعة البياحي بالنسبة للعالمة )املغازة العاّمة(  -
 جمموعة الشايّب بالنسبة للعالمة )كارفور(  -

أنواع اإلندماج من  اتعّد نوع االحظ اجمللس أهنّ  طبيعة عملّية الرتكيز، ويف إطار حتديد      
باعتبار أّن أنشطة الّشركات املعنّية بعملّية الرّتكيز ( Concentration horizontale)األفقي 

 بنفس الّسوق املرجعّية املتعّلقة بتجارة التوزيع عرب املساحات التجارية، هي أنشطة تنافسّية
 فيما بينها. لالستبدالقابلة مبعىن أهّنا 

ختضع ملقتضيات قانون املنافسة واألسعار من  موضوع النظرلعملّية من أّن ا التأّكدوبعد     
من ممارسة رقابة  الدار اجلديدة ملدينة تونس" شركةن "حيث أهّنا تؤول إىل نقل امللكية ومتكّ 

وذلك طبقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل "ريان للتوزيع" مباشرة وغري مباشرة على شركة 
 من القانون املذكور. 7

 من قابة الوزير املكّلف بالّتجارةر إىل العملية ختضع هذه كذلك من أّن التأكد  وبعد     
ضبطه األمر عدد الذي  السقفمن قبل الشركتني إمجايل رقم املعامالت املنجز ى حيث ختطّ 

مليون  20مليون دينار ) واملقّدر بعشرين 2005ديسمرب  12املؤرخ يف  2005لسنة  3238
وذلك بعنوان  مليون دينار 489.456والبالغ بالّسوق املرجعّية وفقا للعملّية الرّاهنة  (دينار

بتحديد الّسوق وقام  ،الرّاهنة قتناءاإلعملّية تقييم آثار يف خاض اجمللس ، 2013الّسنة املالية 
 شطان بنفس الّسوق املعنّية بتجارةتن  أهنمااملرجعية موضوع التنافس بني الشركتني وتبنّي 

 .التوزيع عرب املساحات التجارية
 .املادية ومن النّاحية اجلغرافيةدراسة هذه الّسوق من النّاحية  ،ثر ذلكإت على ومتّ       

 فمن الّناحية املادية مّتت دراسة الّسوق املرجعّية باعتماد العناصر الّتالّية:
الشركتني تنتمي إىل صنف  املساحات التجارية لكالاّتضح أّن  :مساحات البيع -

 (." les supermarchés "السوبرماركت" "

 العالمات التجارية املستغلة من قبل الشركتني. -

 طبيعة املواد واخلدمات املعروضة. -

 أسعار املواد املعروضة. -
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 رق البيع واخلدمات املقرتنة هباط   -
فقد مّت حتديد وحتليل مناطق  ،وخبصوص دراسة الّسوق املرجعّية من الّناحية اجلغرافية     

بكّل من مدينة أريانة ومدينة سوسة  "Mercure Market"استقطاب العالمة املستهدفة 
 ومدينة صفاقس، وذلك من خالل حتليل وضعّية الّسوق قبل وبعد عملّية الرتكيز الرّاهنة.

وقع حتديد نصيب حيث ، مّث انتهى اجمللس إىل اخلوض يف تقييم عملّية الرتكيز الرّاهنة     
" Carrefourكارفور العالمات التجارية املعنية بالّسوق املرجعّية احلالّية واملتمثلة يف "

 "Mercure Market" والعالمة املستهدفة " MG العامة " و"املغازةMonoprix "مونوبري و 
 .لكذومّت حتليل وضعيتها التنافسية قبل عملّية الرتكيز وما آلت إليه حصص الّسوق بعد 

ترفيع حّصة  حيث نتج عن ذلكونظرا إىل أّن حصص الّسوق قد تغرّيت بعد العملية       
كان من الضروري تقييم مدى درجة فقد  ، % 30الشركة املقتنية "مونوبري" إىل أكثر من 

خاّصة  املستعمل" IHH" "هيرشمان هيرفندال"على املؤشر ومّت اإلعتماد .الرتكيز بالّسوق املرجعية
عندما تكون الّسوق املرجعية بني أيدي عدد قليل من املتدخلني هبا وهو ما ينطبق على 

 وضعّية احلال.
عملّية الرتكيز الرّاهنة ستساعد على تعزيز مكانة العالمة أّن إىل  ملا تقّدمتبعا  ،وخلص اجمللس

واالستئثار  %77"مونوبري" من حيث الرتفيع يف عدد نقاط بيعها على املستوى الوطين إىل 
نقطة بيع وبنسبة  72كّل من العالمة "كارفور" بـ   تليها % 35.15بالّنسية األكرب والبالغة 

نقطة بيع وبنسبة استئثار تساوي  70والعالمة "املغازة العاّمة" بـ  % 32.87استئثار تساوي 
31.96 %. 

أّن عملّية الرتكيز الرّاهنة ستؤدي إىل زوال عالمة جتارية  ورغمواستخلص اجمللس أنّه      
بسوق جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية وذلك بعد إقتناء شركة الدار اجلديدة ملدينة 

اركور ماركت" فإهّنا ستساعد يف املقابل على إعادة التوازن داخل الّسوق تونس للعالمة "م
ذلك من خالل تقارب حصص الّسوق بني العالمات التجارية الثالث  ويّتضح .املرجعية

تليها  % 36.07واملتمثلة يف استئثار مساحات العالمة "كارفور" حبّصة من الّسوق تناهز 
، وتليها أخريا مساحات % 33.82مساحات العالمة "املغازة العاّمة" اليت تبلغ حّصتها 

 .% 30.10العالمة "مونوبري" حبّصة سوق تناهز، بعد عملّية الرتكيز، 
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أّن هذه الّسوق وإن كانت تّتسم بدرجة عالية من الرتكيز باعتبار ارتفاع قيمة  ويبنّي اجمللس   
املنافسة ضرورة وأّن الفارق بني  هتّددإاّل أهّنا  ،" بعد العملّيةIHHهريمشان" "املؤشر"هريفندال 

 .اليت رمست لهاملؤشرين قبل العملية وبعدها مل يتجاوز احلدود القصوى 
آلت يف بعض األحيان إىل  موضوع النظر أّن عملّية اإلقتناء وأشار اجمللس إىل أنّه ورغم    

تغيري هيكلة الّسوق املرجعّية )خاصة بكّل من أريانة وسوسة( إاّل أهّنا ال حتّد مبدئيا من 
(، صفاقس -سوسة  -املنافسة داخل مناطق االستقطاب التجارية الثالثة للمدن )أريانة 

وضعّية هيمنة يف ة وذلك نظرا لعدم وجود أي عالمة جتارية من العالمات املذكورة بعد العمليّ 
العالمات  ستواجه عديد على أّن هذه العالماتهذا عالوة أو إستئثار هام بالّسوق املرجعّية، 

التجارية الّصاعدة على املستوى الوطين على غرار مساحات العالمة التجارية "عزيزة" 
"Aziza." 

ي بناء على جممل ما ذكر، إىل أّن عملّية الرتكيز الرّاهنة ال تؤدّ  يف النهاية وانتهى اجمللس     
 .  والرتخيص فيه قبول مشروع عملّية الرتكيزإىل تغيري جذري يف هيكلة الّسوق املرجعّية، واقرتح 

 2015أوت  17الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152567الرأي عدد  -

إتّفاقية تركيز بني شركة نوكيا   حولمن اجمللس إبداء الرأي والسياحة وزير التجارة طلب       
 .كوربوريشني وشركة ألكتال لوسانت

 شركات عاملّية مالكة لشركات فرع ناشطة ل عملّية الرتكيز يف إتفاق مربم بنيوتتمثّ     
وهتدف عملّية الرتكيز إىل متكني فروع الشركات ، بأسواق أجنبية من بينها السوق التونسّية

 .الناشطة بالسوق الوطنية من إسداء خدمات اتصاالت سلكية والسلكية متكاملة
 اإلقتصادي املربمةخضوع عملّيات الرتكيز تطّرق اجمللس إىل مدى  ،امللف هذا ولدراسة    

بني شركات عاملّية غري منتصبة بالسوق الوطنّية ومالكة لفروع جتارية ناشطة يف أسواق وطنّية 
 .ت قانون املنافسة واألسعار الوطينمقتضيا إىلعديدة 

)جديد( من  7 يف مدى خضوع شركات أجنبية إىل أحكام الفصلاجمللس كما نظر       
ملنافسة واألسعار اليت تنّص على أنّه: "يعّد تركيزا اقتصاديا حبكم هذا القانون كل عمل اقانون 

مهما كان شكله ينجّر عنه نقل كّل أو جزء من ملكية أو حق اإلنتفاع من ممتلكات أو 
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حقوق أو سندات مؤسسة من شأنه متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة 
 ".ة مؤسسات أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرةحامسة على نشاط مؤسسة أو عد

ويربز من خالل ما جاء مبقتضيات الفصل املشار إليه أعاله أّن املشرع مل  يفّرق يف      
سات الوطنّية واألجنبّية وبني ما إذا كانت إطار تعريفه ملفهوم الرتكيز اإلقتصادي بني املؤسّ 

بل اعتمد يف تقديره ملدى خضوع  ،الوطنّيةسات متواجدة داخل أو خارج السوق هذه املؤسّ 
عملّية الرتكيز لرقابة الوزير املكلف بالتجارة على مدى تأثري هذه العملّية على التوازن العام 
للسوق الوطنّية وذلك وفقا ملا نّصت عليه أحكام الفقرة الثانية من الفصل سالف الذكر من 

كيز إقتصادي من شأهّنا خلق أو دعم وضعّية "جيب عرض كّل مشروع تركيز أو عملّية تر  أنّه :
 هيمنة على السوق الداخلّية أو جزء منها على موافقة الوزير املكّلف بالتجارة" .

)جديد( منه  7فإّن أحكام قانون املنافسة واألسعار وحتديدا الفصل  ،وتبعا ملا تقّدم    
ة عاملّية غري منتصبة بالسوق تنسحب على عملية الرتكيز الرّاهنة املربمة بني شركات أجنبيّ 

وجتدر اإلشارة إىل أّن عمليات الرتكيز  الوطنّية باعتبار تأثري هذه العملّية على السوق الوطنّية.
العاملية هلا تأثريات مباشرة على الّسوق باعتبار أّن طريف عملية الرتكيز ميتلكان فروع جتارية 

 الوطنية.ناشطة بالّسوق 
ويف  ،ن مدى خضوع هذه العملّية إىل رقابة الوزير املكلف بالتجارةت اجمللس مكما تثبّ      

إطار إستشارة احلال فإّن الشرط املتعّلق برقم املعامالت الشركات العاملة بالّسوق الوطنية 
دينار تونسي بالنسبة  34.735.897متّوفر باعتبار أّن رقم معامالت شركة نوكيا لوحده يبلغ 

صبح عملية الرتكيز الرّاهنة خاضعة إىل وجوب احلصول على ت ،وتبعا لذلك .2014لسنة 
 ترخيص مسبق من قبل الوزير املكّلف بالتجارة وذلك يف حدود تأثريها على السوق الوطنّية.

ات صيانة وبيع معدّ تأثري عملّية الرتكيز على وضعّية املنافسة بسوق وخبصوص      
املعنّية بعملّية الرتكيز أكّد اجمللس على أّن أنشطة الشركات ، السلكية والالسلكية صاالتاالتّ 

تعّد حاليا بائعة ومسدية خلدمات  "نوكيا"فشركة  ،هي أنشطة غري متنافسة ولكّنها متكاملة
السلكية ونشاطها بالسوق الوطنّية يرتكز باألساس على البنية التحتية وخدمات الشبكة 

ات للشبكات القارة يف تقدمي خدمات ومعدّ  "ألكتال"بينما ختتص شركة  ،سلكيةالالّ 
التداخل األفقي الوحيد بني أنشطة طريف عملية الرتكيز يقتصر يقتصر و  .ات التابعة هلاواملعدّ 
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من  "ألكتال"أين تتمكن  Radio Access Networkات الراديو على سوق خدمات معدّ 
 .يف هذه السوق "نوكيا"ع هبا اليت تتمتّ  %24نسبة إىل   %2ـإضافة نسبة طفيفة تقّدر ب

على السوق  عنها خلق أو دعم لوضعية هيمنة ايل فإّن عملية الرتكيز احلالية لن ينجرّ وبالتّ 
الوطنّية أو جزء منها، كما ستحافظ الشركات الفرعية للشركات األم الناشطة بالسوق الوطنية 

 على نفس اهليكلة من حيث التسيري.
ّنظر إىل مكانة الشركات ذات العالقة بالّسوق الوطنية مثل شركة بالو أنّه  وبنّي اجمللس    

صاالت تتمّيز ت وصيانة شبكات االتّ ، فإّن سوق خدمات معداّ "إريكسون"وشركة  "هواوي"
ال ميكن لعملّية الرتكيز الراهنة  فإنّه وبالتايل ،األسواق الفرعّية بدرجة تنافسّية هاّمة يف جلّ 

 التضييق على املنافسة داخلها.
  ، طريف عملّية الرتكيزلّشركات الناشطة بالسوق الوطنّيةأّن نشاط ا ،الحظ اجمللسكما       

تصدير خدماهتا هلذه الشركات ميكن إنه ال يقتصر فقط على الّسوق الوطنّية فحسب بل 
حتتاج إىل االندماج مع شركات أخرى متخّصصة يف إسداء  اوعليه فإهنّ  ،خارج البالد التونسية

 خدمات مكّملة خلدماهتا جملاهبة املنافسة اخلارجية.  
يت مبوافقة سلطات املنافسة يف العديد من البلدان حظاجمللس أّن عملّية الرتكيز بنّي كما       

ألكتال "وشركة  "نوكيا كوربوريشني "لكّل من شركيت  يةاليت تنشط داخلها شركات فرع
 ."لوسانت

فإن اجمللس يبدي  ،نّه ليس ملشروع الرتكيز الرّاهن تأثري هاّم على الّسوق الوطنّيةألواعتبارا     
رأيا إجيابيا يف خصوص قبول مشروع عملية الرتكيز وذلك يف حدود آثارها على الّسوق 

 الوطنية.
 2015نوفمبر  26الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152573الرأي عدد  -

 عملية مشروعإبداء رأيه حول  2015 أوت 17بتاريخ من اجمللس وزير التجارة طلب       
وفقا ملقتضيات الفصل  وذلكBG وجمموعة  Shell Royal Duchشركة اقتصادي بني  تركيز
املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  36من القانون عدد  11

 واألسعار.
أسهم لكاّفة  Shell Royal Duchعملّية الرتكيز تتمّثل يف إقتناء شركة  وبنّي اجمللس أنّ    
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وأّن شركة "شال" طلبت ، جيعلها ماسكة لكامل رأس مال الّشركة اجلديدة بشكل  BGشركة
  اعتبارا لتوّفر الشرط املتعّلق برقم املعامالت.الرتخيص يف عملّية الرتكيز 

سوق إنتاج الغاز  منها وبنّي اجمللس أّن السوق املرجعية تتعلق بسوق احملروقات وخاصة      
 املعنية باإلستشارة.  BGالطبيعي والذي تنشط فيه شركة 

تنشط  BGوبنّي ضمن دراسة السوق أّن شركة عملّية الرتكيز  أطرافكما قّدم اجمللس       
وأّن شركة ، دولة التونسيةإىل البالسوق التونسّية أساسا يف جمال إنتاج الغاز الطبيعي وبيعه 

التفويت  متّ ، 2012ويف ديسمرب  ."شال"نشطت يف جمال توزيع املواد البرتولية منذ الثالثينات
لتصبح إىل مستثمرين جدد ومّت تغيري اإلسم التجاري للّشركة  الشركةمن رأس مال  % 80يف 

من رأس  % 20وأّن شركة شال متتلك علما  Vivo Energy Tunisie تونس إينرجي فيفو
 ماهلا.

إذ ال تتمّتع بأي  ،بتونس شبه منعدم Shellشركة ل املباشر نشاطالأّن  ،كما بنّي اجمللس      
أّما بالنسبة لنشاطها يف جمال  .حقوق وإلتزامات يف إمتيازات اإلستغالل يف البالد التونسية

 .% 20 بنسبةإينرجي صفتها مسامهة يف رأس مال شركة فيفو يف فيتمّثل  ،توزيع احملروقات
ألحكام الفقرة األوىل من الفصل أهنا ختضع وتطّرق اجمللس إىل تكييف العملّية الرّاهنة وبنّي   
أنه ذلك  ،املنافسة واألسعاراملتعّلق بإعادة تنظيم  2015لسنة  36من القانون عدد  7

 فإنّ  ،2014بالّرجوع إىل مظروفات ملّف اإلستشارة وإىل القوائم املالية للشركتني للّسنة املالية 
 مليون دينار بالنسبة لشركة 86.94ودينار  مليون  1129.76بلغ  BGرقم معامالت شركة 

Shell Royal Duch  وبذلك يكون رقم املعامالت اإلمجايل للشركتني بالّسوق املرجعّية
لسنة  3238ضبطه األمر عدد الذي بلغ امل ىتخطّ يفهو مليون دينار، وبالتايل  1216.7

 مليون دينار. 20بقيمة واحملّدد  2005ديسمرب  12املؤرّخ يف  2005
خاضعة إىل وجوب احلصول على ّن عملّية الرتكيز تصبح إىل أتبعا لذلك خلص اجمللس و    

 ترخيص مسبق من الوزير املكّلف بالتجارة اعتبارا لتوفّر الشرط املتعّلق برقم املعامالت.
املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد قانون المن  7الفصل أحكام كما بنّي اجمللس إستنادا إىل     
أّن املشرّع مل يفّرق يف إطار تعريفه  املنافسة واألسعارواملتعّلق بإعادة تنظيم  2015سبتمرب  15

ملفهوم الرتكيز االقتصادي بني املؤّسسات الوطنية واألجنبية وبني ما إذا كانت هذه املؤّسسات 
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بل اعتمد يف تقديره ملدى خضوع عملّية الرتكيز  ،متواجدة داخل أو خارج الّسوق الوطنية
  عملّية على التوازن العاّم للّسوق الوطنيةلرقابة الوزير املكّلف بالتجارة على مدى تأثري هذه ال

جيب عرض كّل "من أنّه  الذكروهو ما نّصت عليه أحكام الفقرة الثانية من الفصل سالف 
مشروع تركيز أو عملّية تركيز اقتصادي من شأهنا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على الّسوق 

 ة.الداخلية أو جزء منها على موافقة الوزير املكّلف بالّتجار 
العملّيات اليت هلا تأثري مباشر على  بنيوالحظ اجمللس أّن عملّية الرتكيز الرّاهنة تعّد من     

بالّسوق الوطنّية يتمثل  انشاط متارسالّسوق الوطنية باعتبار أّن الشركة املعنّية بعملّية اإلقتناء 
 دولة التونسية.ال إىل يف إنتاج الغاز الطبيعي وبيعه

سات املعنية بعملّية الرتكيز بالّسوق املرجعية قبل وبعد مث قام اجمللس بتحديد نصيب املؤسّ     
 على املنافسة بالّسوق املرجعّية.عملّية الرتكيز مدى تأثري ليتسىن تقييم  ،عملية الرتكيز

ي إىل تغيري جذري يف هيكلة الّسوق ال تؤدّ إىل أّن عملية الرتكيز  اجمللس وخلص     
يلزمها بالتعّهد  BGجلميع أسهم شركة  Shell Royal Duchذلك أّن إقتناء شركة  ،رجعّيةامل

 وفقاBG جبميع احلقوق واإللتزامات اخلاّصة بسندات احملروقات اليت كانت تتمّتع هبا شركة 
فاقية اخلاصة باإلمتيازين والنصوص القانونية املنّظمة لقطاع اإلستكشاف ملقتضيات اإلتّ 

 احملروقات وخاّصة الغاز الطبيعي.وإنتاج 
صت يف عملية الرتكيز على املستوى الدويل كما بنّي اجمللس أّن املفوضية األوروبية قد رخّ     

 وإعتربت أن عملية الرتكيز ال تطرح إشكاليات على مستوى املنافسة. 2015سبتمرب  2بتاريخ 
 .  والرتخيص فيه قبول مشروع عملّية الرتكيزقرتح اجمللس وا   

 2015 رنوفمب 26الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152575الرأي عدد  -

" CNRC"شراء على مستوى دويل من طرف شركة ة يف عمليّ موضوع االستشارة تمّثل ي    
  ".Pirelli C.S.P.A"ها ببكني ألسهم بشركة وهي شركة خاضعة للقانون الصيين ويوجد مقرّ 

ها االجتماعي خاضعة للقانون اإليطايل ويوجد مقرّ  االسم مدرجة بالبورصةة فيّ خوهي شركة 
 . مبيالنو

الشركة املقتنية من الرقابة احلصريّة على الشركة املقتناة  ،حتويل األسهم املربمجوسيمّكن     
 "برييّل "" املساهم ذو األغلبية يف Camfin S.p.Aمقابل حصول البائعني وهم شركة ".
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مارس  22مليار يورو وذلك وفقا ملا جاء بعقد اإلحالة املمضى يف  7.6ومسامهيها على مبلغ 
 .2015والذي ينص كذلك على أّن عملية اإلحالة جيب أن تتّم كلّيا خالل سنة  2015
 "Pirelli" وشركة "CNRC"كيز بني شركيت الرتّ  يةيف ملف احلال حول عمل نعّ بالتمو      

تبنّي للمجلس أهّنا ال تثري إشكاال على مستوى املنافسة باعتبارها ال متّكن من تدعيم وضعّية 
ال توازن العام هلذه الّسوق باعتبارها هيمنة على الّسوق احمللّية أو جزء منها وال تؤثّر على ال

عا أو ممثلني الشركة الصينية ال متتلك فرو  أنّ  وباعتبار ،حتتوي بطبيعتها إاّل على مصّنع وحيد
ذلك أّن هذه  ،عالوة على فوائدها على طريف العقد ،حصريني أو موزعني هلا بالبالد التونسّية

وستمّكن  "برييّل "ستمّكن الشركة الصينية من اإلستفادة من التقنيات احلديثة لشركة  العملية
ة الوحيدة املصّنعة وهو ما قد ميّكن الشركة احملليّ  ،هذه األخرية من اكتساح األسواق اآلسياوية

للعجالت املطّاطّية من اإلستفادة من هذه العملّية كما استفادت سابقا من اتفاق نقل 
 ."برييّل "مع  2001املهارات املربم منذ 

 2015 ديسمبر 31الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ  152584الرأي عدد  -

عملية تركيز اقتصادي تتمثل يف إحالة شروع طلب وزير التجارة رأي اجمللس حول م
 "Ansaldo Energia S.P.A"لشركة  "General Electric Company"بعض أنشطة شركة 

وذلك يف إطار تنفيذ قرارات هيئة املنافسة التابعة للمفوضية األوروبية ونظريهتا األمريكية عند 
 لشركة طاقيال للنشاط "General Electric Company"موافقتها على شراء شركة 

"Alstom» الفرنسية. 
ملراحل العملية  استعراضهالحظ اجمللس خالل  ،طراف عملّية الرتكيزأوبعد تقدمي 

 General"االستحواذ الشاملة لشركة يةاملاثلة أّن هاته األخرية تتنزل يف إطار تنفيذ عملّ 

Electric Company"  على الفرع الطاقي للمجمع الفرنسي"Alstom"   وافقت عليها  واليت
قسم املنافسة التابع لوزارة العدل األمريكية  دون شروط.كما وافق عليها املفوضية األوروبية

 لشركة بالتفويت "General Electric Company"شركة   ومواليت وافقت عليها شريطة أن تق
"Ansaldo Energia S.P.A" د من يف جزء حمدّ بالسوق املرجعية  أحد املنافسني وهي

تكنولوجيا وأصول وعمليات صيانة النماذج احلديثة من توربينات الغاز ذات القوة العالية اليت 
ل معه ويف هناية عملية مبا تؤو و  عليها مبوجب عملية االستحواذ على اجملمع الفرنسي حتصلّ 
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الشركة الفرنسية املستحوذ عليها من طرف الشركة  االستحواذ وبصفة كّلية مجيع أنشطة
 ة يف السوق املعنية  إىل الشركة اإليطالية.األمريكي

السوق املرجعية واليت متثّلت يف سوق اخلدمات املرتبطة  اجمللس أن حّدد وبعد
هريتز وسوق تصنيع التوربينات الغازية ذات  50بالتوربينات الغازية ذات القوة العالية من فئة 

 هاتقييم العملية من الناحية القانونية من حيث خضوع توىل، هريتز 50القوة العالية من فئة 
 لرقابة جملس املنافسة.و قانون املنافسة واألسعار  أحكامإىل 

املؤرّخ يف  2015لسنة  36إىل الفصل السابع من القانون عدد  بالرجوع اجمللس صلوخ
كيز الرّاهنة خاضعة عملية الرتّ  أنّ  املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار إىل 2015سبتمرب  15

لوزير املكّلف بالّتجارة اعتبارا لتّوفر الّشرطني املتعّلقني باحلّصة السوقية املسّبق لرتخيص الإىل 
 ورقم املعامالت.

جتاوزت احلصص السوقية لألطراف املعنية وخبصوص معيار احلصة السوقّية، فقد 
 ةنت شركة املستحوذمتكّ  إذ ،من األسواق املعنية بالرتكيز %30ة بعملية الرتكيز حصّ 

"Ansaldo Energia S.P.A"  من الفوز جبميع طلبات العروض اليت طرحتها الشركة التونسية
ها. من نصيب أيضا عقود اخلدمات املرتبطة هبذه العطاءات كانت نّ أللكهرباء والغاز. كما 

 عمليةبعني االعتبار ملكانة الشركة املستهدفة من  وأخذا ،أخرىومن زاوية 
من  %50بالسوق التونسية فإّن هيمنة املستحوذ ستتجاوز إمجاال نسبة  "Alstom"اإلستحواذ

من الطاقة االنتاجية  %70زة بالبالد التونسية ونسبة توربينات الغاز ذات القوة العالية املركّ 
 اجلملية.

األطراف املعنية الراجع إىل رقم املعامالت  وخبصوص معيار رقم املعامالت، فقد جتاوز
مليون  357.106 حيث جتاوز بالسوق التونسيةبعملية الرتكيز عتبة العشرين مليون سنويا 

 دينار.
ويف معرض تقييمه لتأثري عملية االستحواذ على وضعية املنافسة بالسوق التونسية 

أّن أنشطة  األفقي باعتبار االندماجمن أنواع  تعدّ عملّية الرّتكيز الرّاهنة  اجمللس أنّ  عتربا
 .فيما بينها لالستبدالالّشركات املعنّية بعملّية الرّتكيز هي أنشطة تنافسّية أي قابلة 
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 ااجمللس متشي اعتمدثار عملية الرتكيز الراهنة على واقع املنافسة، آوحىت يتسىن تقييم 
 دراسة اآلثار االفقية والعمودية والتكتّلية للعملية. أساس على احتليلي

 لىاملفهوم التقليدي للسوق املرجعية املبنية ع ويف غياب ،فقيةاآلثار األخبصوص 
ال تلتئم  حيثسمتني بالظرفية  واملتّ نيلطبيعة وخلاّصية السوقني املرجعيتنظرا احلصص السوقية 

إال مبناسبة طلبات العروض الدولية للشركة التونسية للكهرباء والغاز واليت تشهد عادة منافسة 
بأّن هذا  اجلزمميكن  فإنهبني مجيع املزودين الناشطني على الساحة الدولية، حادة وشرسة 

الرتكيز سوف يقوم جبمع وتدعيم حصص سوقية مبا خيلق معه وضعية هيمنة على السوق 
 علىثار أفقية سلبية آأيّة  (prise de contrôle)ال ينجر عن هذا االستحواذ  فإنّه وبالتايل

 املنافسة.
أّن هذه العملية تتنزل يف إطار تنفيذ عملية االستحواذ الشاملة  كما رأى اجمللس

  "Alstom"على الفرع الطاقي للمجمع الفرنسي  "General Electric Company" لشركة
واليت وافقت عليها كّل من املفوضية األوروبية وقسم املنافسة التابع لوزارة العدل األمريكية 

وقد اعتربت املفوضية األوربية أّن قرارها يهدف إىل منع تركيز العرض  .بالشروط سالفة الذكر
ع األول عامليا هريتز بيد املصنّ  50بسوق التوربينات الغازية ذات القوة العالية من فئة 

"General Electric" بعد أن استحوذ على القسم الطاقي للمصنع الرابع عامليا شركة
"Alstom"  خطرا على وضعية املنافسة  يشّكلأن  استمراره يف حالوالذي كان من شأنه

على الساحة العاملية وأن  لشركة املستحوذةلد أهم املنافسني بالسوق من خالل اختفاء أح
 على ميكنها أيضا من السيطرة على تكنولوجيا وتقنيات وأصول من شأهنا أن تدعم سيطرهتا

القدرة التنافسية ألصغر املصنعني  تني. ويف املقابل ستعزر هذه العملية منيالسوقني املرجع
 Ansaldo" ةاإليطاليوهي الشركة هريتز  50للتوربينات الغازية ذات القوة العالية من فئة 

Energia S.P.A"  من خالل اإلستجواذ على تكنولوجيا وأصولAlstom  إجيابا مبا ينعكس
 على وضعية املنافسة بالسوق املرجعية.

منع تركيز العرض وتدعيم املنافسة على السوق ويسري هذا التحليل من حيث 
 التونسية نظرا لالندماج الطبيعي واحلتمي للسوق التونسية ضمن السوق العاملية حيث أنّ 

مها من املشاركني "Ansaldo Energia S.P.A" وشركة  "General Electric"شركة 
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 اوقد سبق هلم ،الغازالشركة التونسية للكهرباء و  الصادرة عن عروضالطلبات يف الدائمني 
 الفوز بعدة طلبات عروض لرتكيز حمطات توليد الطاقة الكهربائية.

 prise de) االستحواذخبصوص اآلثار العمودية، إىل أّن عملية وخلص اجمللس 

contrôle)  دة للمنافسة يف سوقي عمودية مقيّ  اموضوع االستشارة الراهنة ال ختلف آثار
هريتز واخلدمات املرتبطة هبا حيث أهّنا هتّم  50العالية من فئة  التوربينات الغازية ذات القوة

غلق السوق  من شأنهتركيز عمودي  اأنشطة شركات متنافسة وغري متكاملة ال ينجر عنه
 خصوصا يف ظّل ارتفاع حواجز الّدخول إليها. (verrouillage du marché) املرجعية

آثار جانبية  موضوع النظر ظهوررتكيز الوذكر اجمللس أنّه ميكن أن ينجر عن عملية 
مقّيدة للمنافسة وذلك بغلق سوق أو عدة أسواق مرتابطة ببعضها البعض وتقييد الولوج إليها 

يف يمنة واليت تتحقق اهل النفوذ ووضعية استغالل ، وذلك من خاللأو إزاحة منافسني هبا
من السوق  %30ثر من على أك صورة هيمنة الكيان اجلديد الناتج عن عملية اإلستحواذ

 املرجعية.
عالقة ترابط قوية بني سوق التوربينات الغازية  ولئن توجد ،املاثلة ويف عملية االستحواذ       

هريتز وسوق اخلدمات املرتبطة هبا على اعتبار أّن احلريف  50ذات القوة العالية من فئة 
بالتوربينات الغازية ذات القوة يفضل عادة أخذ عرض مجلي يشتمّل على عقد أول للتزود 

ظهور فإّن احتمال  ،العالية وعلى عقد ثان لتوفري اخلدمات املرتبطة هبا من صيانة وإصالح
من  هيكلية تتعّلق هبيكلة السوقني واليت تعدّ  بالنظر إىل أسباب غري واردثار تكتلية سلبية آ

تشابه املعروض. كما أّن اجلمع ز مبحدودية العرض و تتميّ اليت قبيل السوق ذات احتكار القلة 
حيث عادة ما ترتادف طلبات  يعترب شائعا ،بني كّل من تصنيع التوربينات واخلدمات املرتبطة

التوربينات الغازية ذات القوة العالية واخلدمات املرتبطة هبا بالعروض املتعّلقة بطلب التزود 
عني هلم فروع نشطة يف سوق نفس املتدخلني بالسوقني حيث أن مجيع املصنّ  مع وجودخاّصة 

 اخلدمات املرتبطة بالتوربينات.

حيث أّن طبيعة  ،التأثري العام على األسعار واختيار احلريف تبقى حمدودة كما أنّ 
بعد االستحواذ على  "Ansaldo Energia S.P.A"ر شركة املنافسة جتعل من امكانية أن توفّ 
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متكاملة مقصية للمنافسة تبقى حمدودة يف ظل املنافسة  عروضا  "Alstom"نشاط شركة 
 الشرسة من قبل منافسني جديني وأكثر هيمنة على السوق.

 وعليه ونظرا لغياب التأثريات األفقية والعمودية والتكتلية السلبية لعملية االستحواذ
 قبول مشروعها.باجمللس  أوصىاملاثلة على السوق التونسية 
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 الفرع الثالث
بخصوص منح اإلعفاء لعقود  اآلراء الّصادرة عن المجلس

 اإلستغالل تحت الّتسمية األصلّية.
تندرج هذه اإلعفاءات يف إطار تطبيق الفصل الّسادس من قانون املنافسة واألسعار 

    .2015الصادر يف سنة  الذي عّوضه نفس الفصل من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار
الفصل بكّل اإلتّفاقات أو املمارسات أو أصناف من العقود إاّل أّن امللّفات  ولئن يتعّلق هذا

 الواردة على اجمللس احنصرت يف طلب اإلعفاء لعقود استغالل حتت الّتسمية األصلّية. 
تسعة ملّفات تتعّلق يف أغلبها بقطاع  2015على اجمللس خالل سنة  توقد عرض

 املرطّبات.املطاعم واملقاهي واألكالت اخلفيفة و 
  2015 فيفري 12بتاريخ  142537الرأي عدد  -1

طلبت وزيرة الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة من جملس املنافسة إبداء الرّأي فيما يتعّلق        
" ضمن عقود االستغالل حتت Berlitzبالرّتخيص يف حّق استعمال العالمة األجنبّية "

الّنشاط غري وارد بقرار وزير هذا الّتسمية األصلّية يف جمال الّتدريس يف الّلغات باعتبار أّن 
املتعّلق مبنح عقود االستغالل حتت  2010جويلية  28الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة املؤرّخ يف 

 من قانون املنافسة واألسعار. 6الّتسمية األصلّية ترخيصا آلّيا على معىن الفصل 
ويتمّثل موضوع عقد االستغالل يف إحداث مركز للّتكوين يف جمال الّلغات حتت       

" Berlitz Franchising corporation" حيث رّخصت شركة "Berlitzالّتسمية األصلّية "
 Berlitz" االستغالل غري احلصري لطريقة الّتكوين املعروفة بـ "Formacorpلشركة "

Method" والربجمّية اإلعالمّية "Language Center Management System ويندرج ."
 نشاط تدريس الّلغات ضمن منظومة الّتكوين املهين وحتديدا الّتكوين املهين املستمّر.

وباعتبار أّن قطاع الّتكوين املهين هو قطاع مدرج باجلدول امللحق بقرار وزير الّتجارة        
الّتقليديّة املتعّلق مبنح عقود االستغالل حتت الّتسمية األصلّية ترخيصا آلّيا، أّكد  والّصناعات

جملس املنافسة على أّن عقد االستغالل الرّاهن ال خيضع إىل ترخيص الوزير املكّلف بالّتجارة 
 ويّتجه منحه ترخيصا آلّيا على معىن القرار املذكور.
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 2015 ماي 14بتاريخ  152546الرأي عدد  -2

 بنشاطيتعّلق عقد استغالل حتت الّتسمية األصلّية  ورد على اجمللس طلب إعفاء       
إليصال  تذاكر اخلزينة. ويستعمل هذا النمط من اإلشهار كواسطةفوق ظهر اإلشهار 

بائن ورواد الفضاءات واملساحات التجارية الكربى واملتوسطة شهاري إىل الز اخلطاب اإل
املستحدثة من اإلشهار من األشكال  النوعويعترب هذا  ة.املختصّ وغريها من مسالك التوزيع 

اليت أضحى املعلنون وشركات الدعاية التجارية يعتمدوهنا يف تنمية البيوعات أو إسداء 
. وال تقتصر وسيلة االتصال املستعملة يف هذا الشكل على تذاكر اخلزينة املتداولة اخلدمات

ة بل تشمل أيضا تذاكر الدخول إىل املالعب مبختلف الفضاءات واملساحات التجاري
الرياضية والفضاءات التنشيطية لألطفال ووصوالت الغذاء وكذلك تذاكر السفر عرب الطرقات 

 السيارة.
يظل  ،نص تشريعي خاص بتنظيم هذا الصنف من اإلشهار وبنّي اجمللس أنّه يف غياب    

 1998لسنة  40القانون عدد  حيّددهإىل اإلطار القانوين العام الذي  هذا النشاط خاضعا
 واملتعلق بطرق البيع واإلشهار التجاري. 1998جوان  2املؤرخ يف 

وخلص اجمللس بعد دراسة العقد من ناحية املضمون ومجلة الّتضييقات املدرجة به ومدى     
طبقا الوثيقة املصاحبة للعقد ب إدراجهااملعطيات الّدنيا الواجب  وكذلكتوّفر الّشروط الّدنيا 

أّن عقد االستغالل موضوع إىل ، 2010جوان  21املؤرخ يف  2010لسنة  1501عدد مر لأل
)جديد( من قانون املنافسة واألسعار  6االستشارة يظل قابال لإلعفاء طبقا ملقتضيات الفصل 

 بشرط إدخال بعض التعديالت على عدد من بنوده وذلك على النحو التايل:
مينح العقد لفائدة املستغل الرئيسي حق استغالل العالمة املمّيزة لشبكة االستغالل  -

بصفة حصرية يف السوق التونسية وذلك طوال فرتة العقد احملّددة بسبع سنوات قابلة 
 للتمديد لفرتات إضافية مدة كل واحدة منها ثالث سنوات.

 فقه القضاءاعتربها  اليت والحظ اجمللس أّن هذه الفرتة تتجاوز مدة اخلمس سنوات
إذا ما مّت جتاوزها تصبح غري حمّددة وتؤثّر بصفة سلبية على املنافسة يف و فرتة معقولة وكافية 
سريان املنصوص الدة ممن املستحسن أن يتّم حتديد  أنّه لك اعترب اجمللسالسوق املرجعية. لذ
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تتجاوز يف مجيع احلاالت مخس  على أن ال من العقد 3عليها بالفقرة األوىل من الفصل 
 سنوات.

  إجناز مجيع بمالك التسمية األصلية  على قياممن العقد  11و 9 الفصالن ينصّ   -
وتوفري جمموع إنتاج املستغل الرئيسي من  التصاميم والنماذج املتعلقة بالعالمة املمّيزة

 املطبوعة الورق فضال عن موافقته بشكل صريح ومسبق على مزّود أو مزّودي اللفائف
 الذين خيتارهم املستغل الرئيسي.

حصرية التزّود لدى أهنا تكّرس  اعترب اجمللس ،ومبزيد التثّبت يف طبيعة هذه املقتضيات     
مبوافقته. وعلى هذا  ىمن إنتاجه أو حتض تكون إمامبواد  فقط مالك التسمية األصلية

فهي ال تستجيب لألهداف اليت ينشدها صاحب التسمية األصلية املذكور والرامية  ،األساس
لشبكة االستغالل  العالمة املمّيزة وصورة إىل احملافظة على جودة املواد املستعملة ومحاية هوية

رأى اجمللس أنه من  ولذلك .أو إفادة املستغل الرئيسي خبربته يف جمال التزّود باللفائف املطبوعة
الختيارات املستغل  وفقا التزّود إمكانيةتعنّي حذف املقتضيات املذكورة من العقد وإبقاء امل

 طبقا ملبادئ املنافسة احلرة.و الرئيسي 
أدىن من املبلغ  بتسديد حدّ املستغل الرئيسي  ،من العقد 10ألزمت أحكام الفصل  -

 االستغالل احملمول عليه. مقابلاملايل 
لتحقيق الفاعلية  عدم ضرورهتاللمجلس تبنّي  ،طبيعة هذه املقتضياتومبزيد التثّبت يف       

أدىن من املرابيح لفائدة  وأّن الغرض احلقيقي منها هو ضمان حدّ  ، خاصةاالقتصادية املرجوة
ن املستغل الرئيسي من تطوير نشاطه يف إطار شبكة صاحب العالمة األصلية سواء متكّ 

على هذا  اجمللس ىأوصو عليه حتقيق ذلك اهلدف. االستغالل املنضوي إليها أو تعّذر 
 .حبذف املقتضيات املذكورة األساس

أسعار إعادة بيع اللفائف  موضوع النظر من العقد 11الفصل  أحكام أخضعت -
اليت يطبقها املستغل الرئيسي على املستغلني احملليني ملوافقة مالك التسمية املطبوعة 

. فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء اخلدمةإىل  فضيي ومن شأن ذلك أن. األصلية
 حذف تلك املقتضيات من العقد.يّتجه  لذلك
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 2015 جوان 25بتاريخ  152547الرأي عدد  -3

، من اجمللس 2014جوان   17بتاريخ التقليديّة  والصناعاتالتجارة  ةوزير  طلبت السّيدة   
باستغالل عالمة   AFRICA CATERINGلشركةطلب الرتخيص  بداء الرأي حولإ

يف إطار عقد اإلستغالل حتت   SECOND CUP( حتت التسمية التجارية: كنديّةأجنبّية )
 29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64من القانون عدد  6 التسمية األصلّية طبقا ألحكام الفصل

 واملتعّلق باملنافسة واألسعار. 1991جويلية 
 132490وأصدر خبصوصه رأيه عدد  امللف أنّه سبق له أن نظر يف هذاوبنّي اجمللس     

. إاّل أنّه تبنّي فيما بعد ملصاحل وزارة التجارة وجود عّدة أحكام مل 2013جانفي  8 بتاريخ
، لذلك مّتت إحالة نسخة إحالتها على اجمللس إلبداء الرأيتكن مضّمنة باإلتّفاقّية اليت سبق 

 ا وإبداء الرأي فيها.لدراسته بعد تعديلها وذلكمن العقد النهائي جديدة 
أّن هذه اإلستشارة هتدف إىل النظر يف مدى إمكانّية إعفاء اإلتّفاق اجمللس كما الحظ      

   The Second Cup Coffeeوشركة  AFRICA CATERINGاملربم بني كّل من شركة 

Company Inc   من قانون املنافسة واألسعار وذلك  5املنع املنصوص عليه بالفصل من
 من نفس القانون. 6وفق اإلجراءات املنصوص عليها بأحكام الفصل 

يتمثل يف عقد إستغالل حتت التسمية  ،وبنّي اجمللس أّن العقد موضوع اإلستشارة     
تقدمي املشروبات واملرطّبات وفقا ب Africa Cateringشركة  تقوم وفقا هلذا العقدو األصلّية. 

يف نشاطها الفعلي هذه الشركة وتبدأ  .ة حماّلتملواصفات وتقنيات حمّددة بدليل التشغيل بعدّ 
برتكيز حماّلت أخرى يف عّدة نشاطها الحقا توّسع ليمبحلني بتونس العاصمة  2015سنة 

 واليات.
وركّز اجمللس على أمهّية هذا اإلتّفاق بإعتباره بداية لتكوين شبكة من احملاّلت احلاملة      

مينح مستغل العالمة صفة املستغل الرئيسي كونه إىل  بتونس إضافة  Second Cupلعالمة 
يف بلدان املغرب العريب: ليبيا واجلزائر عرب تركيز هذه العالمة الكندية بكامل تراب اجلمهورية و 

 ملغرب. وا

ميّثل  ،كما بنّي اجمللس أّن عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية موضوع اإلستشارة      
وهو  "SECOND CUP"إتّفاقا لبيع املشروبات واملرطبات يف عّدة حمالت حتمل عالمة 
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إذ حيتوي على بعض  ،من قانون املنافسة واألسعار 5يشّكل إتّفاقا خمالفا ألحكام الفصل 
واجب ومنها املتعّلقة حبق اإلستغالل احلصري للعالمة بكامل تراب اجلمهورية  التضييقات

املزّودين احملّددين من  لدى صاحب العالمة فيما يتعّلق باملنتوجات أو لدىالتزّود احلصري 
 قبله فيما يتعّلق بالتجهيزات. 

عدم تطبيق املنع  جتيزمن قانون املنافسة واألسعار  6أحكام الفصل  بنّي اجمللس أنّ مّث        
من قانون املنافسة واألسعار على االتفاقات اليت تضمن توّفر تقّدم تقين أو  5الوارد بالفصل 

وتبعا لذلك تثّبت من إمكانّية ، اقتصادي واليت تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها
 املستهلك. توّفر فوائد اقتصادية من العقد موضوع اإلستشارة تعود بالنفع على 

ميّكن من جهة من احلفاظ  اجمللس يف ما يتعّلق بالبند اخلاص بالتزّود احلصري أنّهوبنّي       
ذلك أّن املواد األولية يف العقد الراهن وخاّصة  ،على متّيز وجودة املنتوجات اليت يقّدمها املزّود

تربّر  هبذه الصفةات منها القهوة تتميز جبودة عالية وهو ما يضمن للمستهلك توّفر منتوج
فرص  توفري ومن شأن ذلك أيضا السعر املرتفع مقارنة ببقية املقاهي العادية أو حىت املنافسة.

تنويع العرض بوجود عالمة أجنبّية تتمّيز خبدمات و ستهلك التونسي لإلختيار أمام امل أكرب
تمّتع بتقنيات ال ية منن هذه الوضع.كما متكّ املقاهي التقليدية واملنافسة وتطّور نسيج ،راقية

 اخلدمات املقّدمة.و اجلودة على مستوى املواد األولّية املستعملة  مع ضمانعالية 
فاظ على مسعة عالمته التجاريّة وإشعاعها من إىل احلأّن صاحب العالمة يسعى  وبنّي اجمللس

ن من كّ مبا مياحملافظة على صورة موّحدة للعالمة و خالل توفري منتوجات ذات جودة عالية 
 4.6فصول كاللعقد  بعض فصول اعليه  تما نصّ طبق تناسق وجتانس شبكة املزّود  عمد

     .15.6و 6.6و
إمكانية التزّود من مزّودين آخرين فيما  منالعقد ما نّص عليه كما تطّرق اجمللس إىل       

شرط التزّود  النتائج املرتتّبة عن من يتعّلق مبجموعة من املعّدات وهو ما ميّكن من احلدّ 
 التجهيزات اليت ال ختل بشرط احملافظة على جودة ونكهة املنتوجات املقدمة.  ببعضاحلصري 

الذي يقضي بضرورة احلد من شرط التزّود  إوبنّي اجمللس أّن هذه اإلمكانية تتماشى مع املبد
 احلصري فيما يتعّلق باملنتوجات والتجهيزات غري املنافسة للعالمة.
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د احلصري يف عقد رها شرط التزوّ بالنظر جلملة اإلجيابيات اليت يوفّ  وخلص اجمللس 
أّن هذا البند إىل االستغالل حتت التسمية األصلّية سواء لقطاع جتارة التوزيع أو للمستهلك، 

من قانون املنافسة واألسعار خاّصة وأّن  6ميكن أن يكون موضوع إعفاء على معىن الفصل 
ييق تعترب حمدودة باعتبار أن هذا الشرط مت احلد منه بتمكني مستغل اآلثار احملتملة هلذا التض

بعد  دين من تونسمزوّ لدى عالمة من التزّود باملنتوجات والتجهيزات غري املنافسة للعالمة 
 احلصول على املوافقة الكتابية من صاحب العالمة.

ميّكن املرّخص له من  هوالحظ أنّ  بند اإلستغالل الرتايب احلصري مّث تطّرق اجمللس إىل     
إستغالل التسمية األصلّية بصفة فرديّة على مستوى ترايب حمّدد وهو ما ميّكنه من ميزة تنافسّية 
جتعل مستغل العالمة حريصا على تطوير خدماته وحتسينها عرب اإللتزام بتطبيق كّل ما ينّص 

كذلك إنتداب عملة و  ،عليه دليل التشغيل وما تفرزه جتربة صاحب العالمة من حتسينات
وموظّفني خمّتصني وتكوينهم وتدريبهم بصفة مستمرّة.كما أّن هلذا البند خصوصّية يف هذا 

بل  فهو ال يتعّلق مبحل وحيد حيمل عالمة ،العقد بإعتباره يشمل كامل تراب اجلمهورية
ت من احملالت يبدأ تركيزها بتونس العاصمة مث تتوّسع يف مناطق أخرى من واليا مبجموعة

 اجلمهوريّة.
وأّن  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 5وبنّي يف ما يتعّلق مبّدة العقد أهّنا تتمّثل يف      

متديد العقد ملدة مخس من العقد الراهن مّكن مستغل العالمة عند إنقضاء مدة العقد األوىل 
 سنوات وذلك بعد تقدمي مطلب كتايب لصاحب العالمة.  

هذه املّدة تبدو يف ظاهرها طويلة نسبيا حتّد من دخول مستثمرين أو  والحظ اجمللس أنّ      
مؤّسسات أخرى للّسوق غري أّن هذا النوع من العالمات يتطّلب إستثمارات هامة ممّا يربّر 

 طول مّدة التعاقد لضمان حتقيق أرباح ملستغل العالمة.
ني مّدة العقد وضمان عدم وإقرتح اجمللس يف إطار السعي لتحقيق نوع من املوازنة ب     

اإلخالل باملنافسة اإلكتفاء مبدة العقد األوىل وإلغاء إمكانية متديد العقد حىت ال يتم جتاوز 
 مدة العشر سنوات وفقا ملا جرى عليه الفقه اإلستشاري جمللس املنافسة. 

 حتديدأّن  إقرتاح األسعار من قبل صاحب العالمة ببند والحظ اجمللس يف ما يتعّلق     
من  5الّسعر من قبل صاحب التسمية األصلّية يعّد مبدئيا خمالفا للفقرة األوىل من الفصل 
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إقرتاح أسعار إلعادة بيع منتوجاته دون أن تأخذ  لهأنّه جيوز  غري ،قانون املنافسة واألسعار
ظى هبا إىل احملافظة على املكانة اليت حت أساساويهدف ذلك  .صبغة األسعار احملّددة أو الدنيا

 العالمة التجاريّة اعتبارا وأّن السعر يعّد من أهّم العناصر احملّددة ملستوى العالمة.
إىل أّن العقد ميّكن صاحب العالمة من تقدمي  ،يف نفس اإلطار ،والحظ اجمللس    

إقرتاحات فيما يتعّلق بأسعار املنتوجات املقّدمة يف نقاط البيع وهو ما يعتربه  توجيهات أو
قبول هذه بوأّن مستغل العالمة ليس ملزما  خاصة العالمة تصرفا جتاريا جّيدا صاحب

حتديد السعر وفقا  إله احلرية املطلقة يف حتديد األسعار وهو ما يتالءم مع مبدو التوجيهات 
 لقاعدة العرض والطلب. 

إنطالقا من دراسة خمتلف بنود العقد وكاّفة و  ،على ضوء ما تقّدم ،وخلص اجمللس       
الوثائق املضّمنة بامللف إىل أنّه من املتوّقع أن تكون للمشروع موضوع العقد انعكاسات 

فإّن تأثريات املشروع  طريف العقد لتعهداهتماحرتام اكما أنّه ويف صورة اقتصادية وتقنية إجيابية.  
على املشروع  تأثرياتمن  من تعويض جزء هام مما ميّكنهامة  ستكوناالقتصادية والتقنية 

 املنافسة احلرة.
أكثر من  ميّكن من بعث أّن املشروع سوف املتوفرة املعطيات فعلى صعيد التشغيل، تبنّي     

مواطن الشغل غري املباشرة بعث ، إضافة إىل دسة عشر موطن شغل مباشر للمحل الواحمخ
احلليب و  الغالل منها خاصةو عض املنتوجات التزّود بببمستغل العالمة  من خالل قيام

تنشيط عّدة شركات وطنية  ومن شأن ذلكوالتجهيزات من تونس.  التعليبو  ومشتقاته
عائدات من العملة ال ويضاف إىل ذلكيف قطاع جتهيز املقاهي وقاعات الشاي.  منها خاصةو 

 واجلزائر واملغرب. ليبيا مثل عتبار أنّه سيتم تركيز حمالت يف الدول اجملاورةاالصعبة ب
" SECOND CUPعملية استغالل عالمة " قد ينتج عنفيما يتعلق بالتقّدم التقين الذي  أّما

وأساليب التصّرف  نظمالحدث أتقدمي من خالل  خاصة على الرتاب التونسي، فهو يتجّلى
واملعرفة الفنية والدراية يف جمال التعامل مع املستهلك وكيفية استقبال  ونقل اخلرباتواجلودة 

مستغل د على التزام وتقيّ  لتحقيق هذا اهلدفعتمد يو  .احلرفاء وقواعد حفظ الصحة والنظافة
وهو ما ينعكس بصفة مباشرة على ، دليل إجراءات العمل ومتطلبات اجلودةالعالمة ب

 املستهلك.
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 AFRICAطلب ممّثل شركة "أفريكا كاترينق"بعا لذلك منح اإلعفاء لوإقرتح اجمللس ت     

CATERING  الرتخيص إلستغالل عالمة"SECOND CUP"  يف إطار عقد اإلستغالل
من العقد واملتعّلقة بتجديد  أ 1.14 لفصلحتت التسمية األصلّية مع إلغاء الفقرة الثانية من ا

العقد ملدة مخس سنوات بعد إنقضاء مّدة العشر سنوات األوىل وإدالء طالب الرتخيص لدى 
 وزارة التجارة مبا يفيد تسجيل العالمة بالرتاب التونسي.

 

 2015 جوان 25بتاريخ  152549الرأي عدد  -4

تتعّلق االستشارة بطلب احلصول على إعفاء عقد استغالل عالمة أجنبّية لألكالت       
من قانون املنافسة  5الّسريعة حتت التسمية األصلية من املنع املنصوص عليه بالفصل 

من نفس القانون وقد  6وذلك وفق اإلجراءات املنصوص عليها بأحكام الفصل  واألسعار
ظر إىل حمدودية التضييقات اليت تضمنها مقارنة بأمهّية الفوائد اقرتح اجمللس منح اإلعفاء بالن

مواطن شغل جديدة وخلق مناخ تنافسي  ببعثرها خاصة فيما يتعلق االقتصادية اليت يوفّ 
 جديد يف سوق توزيع األكالت السريعة مع ضرورة إدخال التعديالت والتوضيحات الاّلزمة:

ال العقدين املعروضني على أنظار اجمللس مراجعة البند املتعّلق مبّدة العقد يف ك -
 وذلك بتحديدها خبمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

بالنسبة للبند املتعلق بعدم املنافسة اعتماد صياغة موّحدة يف كال يستحسن  -
 ويقرتح اعتماد صياغة البند اخلاص باستغالل الوحدة. ،العقدين

التطبيق التأكيد على أمهّية احلصول على بالنسبة لتاريخ دخول العقد حيز يتعنّي  -
 ترخيص الوزير املكّلف بالتجارة يف كال العقدين.

التزام مستغل العالمة باحلفاظ على العالمة احمللّية اليت ميتلكها واملتواجدة  يتعنّي  -
ستهلكني وضمان إىل املتنوّع للعروض املقّدمة ال مزيدمسبقا بالّسوق لضمان 

 أكثر تنافسّية.

 2015 أكتوبر 08بتاريخ  152552عدد الرأي  -5

إبداء الرّأي  2015مارس  25بتاريخ من اجمللس التقليديّة  والصناعاتوزير التجارة طلب      
الرتخيص إلستغالل عالمة  AFRICA  CATERING"طلب شركة "إفريقيا كاترينق حول

يف إطار عقد اإلستغالل  "Hardee’s" "أجنبّية )أمريكّية( حتت التسمية التجارية "هارديز
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املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  6 حتت التسمية األصلّية طبقا ألحكام الفصل
 واملتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15

بسوق األكلة السريعة يف إطار حمالت خمتّصة يف  اخلاصة ّدد اجمللس السوق املرجعيةوح    
 أّن كما بنّي   Hardee’sتقدمي املأكوالت واملشروبات احلاملة لعالمة أجنبية أمريكّية "هارديز"

 العالمة تتمّيز بتقدمي أكالت خفيفة بأسعار متوّسطة.هذه 
 ومهاالت احملالسريعة تتمّيز بتواجد نوعني من  الّسوق احمللية لألكالتأّن اجمللس وبنّي     

 حمالت األكالت السريعة التقليدية وحمالت األكالت السريعة ذات الطابع العصري.
يتعّلق  وهوستغالل حتت التسمية األصلّية لإل اعقداإلتّفاق املذكور ميّثل وبنّي اجمللس أّن    

وحيتوي هذا اإلتّفاق على بعض التضييقات  .برتكيز عّدة مطاعم حتمل عالمة "هارديز"
وقد وقع  .املتعّلقة حبق اإلستغالل احلصري للعالمة بالرتاب التونسي وفقا ملخّطط اإلستغالل

أن من شأنه ما على شرط عدم املنافسة خالل مّدة العقد وهو  التنصيص ضمن بنود اإلتّفاق
 ملنافسة احلرّة فيها.اإ من دخول مؤّسسات أخرى إىل الّسوق وميّس مببد حيدّ 

من  5العقد يشّكل إتّفاقا خمالفا ألحكام الفصل هذا أّن إىل وخلص اجمللس تبعا لذلك      
  .قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار

ممّثل وحيد  وجود أّن هذه املخالفة تربز من خالل تضّمن العقد تنصيصا علىاجمللس وبنّي    
إىل احلّد من دخول مؤّسسات أخرى إىل السوق ومن  حتماذلك ي يؤدّ و  .بتونس للعالمة

العقد على منح شركة "أفريكا كاترينق" اإلستغالل نفس املنافسة احلرّة فيها.كما أّن تنصيص 
احلصري للعالمة التجارية يف كامل تراب اجلمهورية يفضي إىل تقاسم الّسوق وهو ما يتعارض 

 انون املنافسة واألسعار.مع الفقرة الرابعة من الفصل اخلامس من ق

إمكانّية منح إعفاء لإلتّفاق موضوع اإلستشارة الراهنة على معىن إىل اجمللس مّث تطرق       
 واألسعار.من قانون إعادة تنظيم املنافسة  6الفصل 

من قانون إعادة  5الفصل جييز عدم تطبيق املنع الوارد بالفصل هذا والحظ اجمللس أّن       
تنظيم املنافسة واألسعار على االتفاقات أو أصناف من العقود اليت تضمن توّفر تقّدم تقين أو 

ي إىل فرض شريطة أاّل تؤدّ ، اقتصادي واليت تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها
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للمنافسة تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف واإلقصاء التام 
 يف الّسوق املعنّية أو يف جزء هام. 

وتطّرق اجمللس إىل بند اإلستغالل الرتايب احلصري املضّمن بالعقد وبنّي أّن هذا البند      
وهو ما يوّفر له ميزة تنافسية ميّكن املرّخص له من إستغالل التسمية األصلّية بصفة فرديّة 

تطوير خدماته وحتسينها عرب اإللتزام بتطبيق ما جتعله حريصا على  حمّددة على مستوى ترايب
ينّص عليه دليل التشغيل وما تفرزه جتربة صاحب العالمة من حتسينات وكذلك من خالل 

أّن  علىاجمللس  أكدانتداب عملة وموظّفني خمّتصني وتكوينهم وتدريبهم بصفة مستمرّة.كما 
 راب اجلمهورية.يف هذا العقد بإعتباره يشمل كامل ت هذا البند خصوصّية

على أّن مستغل  أّن العقد ينصّ  باملنتوجاتاحلصري  ما يتعلق بالتزّود يفوبنّي اجمللس      
بالنسبة  هالعالمة يتزّود باملنتوجات من صاحب العالمة أو من املزودين احملّددين من طرف

 للمنتوجات اليت ال يوجد هلا مثيل بالسوق احمللية.
تضّمن العقد لبند ميّكن مستغل العالمة من التزّود بعّدة منتوجات كما تطّرق اجمللس إىل     

هبدف احلفاظ على صورة  بصفة شخصيةوجتهيزات من السوق احمللية شرط إنتقاء املزّودين 
فرصة هامة ملستغل العالمة يوّفر يف هذا اإلطار أّن هذا البند اجمللس الحظ و  ومسعة العالمة.

فيما يتعّلق بأغلب املنتوجات شرط اخلضوع للمواصفات للحد من شرط التزّود احلصري 
احملددة من طرف صاحب العالمة واإلنتقاء الشخصي للمزّودين هبدف احملافظة على جودة 

ضرورة احلد من شرط  نّص علىالذي ي إونكهة املنتوجات املقّدمة وهو ما يتماشى مع املبد
 ت غري املنافسة للعالمة.التزّود احلصري يف ما يتعّلق باملنتوجات والتجهيزا

ينّص مّدة العقد بإعتبار تضّمنه لبند التزّود احلصري وبنّي أّن العقد مّث تطّرق اجمللس إىل     
 سنة. 20ملّدة  اعلى إلتزام مستغل العالمة بإستغالهل

حتّد من دخول من شأهنا أن وإعترب اجمللس أّن هذه املّدة تبدو يف ظاهرها طويلة نسبيا و     
غري أّن هذا النوع من العالمات يتطّلب إستثمارات  ،مرين أو مؤّسسات أخرى للّسوقمستث

 هامة ممّا يربّر طول مّدة التعاقد لضمان حتقيق أرباح ملستغل العالمة.
حتقيق نوع من املوازنة بني مّدة العقد وضمان عدم اإلخالل إىل اجمللس سعيا  حقرت او    

 سنة قابلة للتجديد.  20سنوات عوضا عن  5 إىلمنها  باملنافسة حتديد مدة العقد باحلطّ 
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منه أنّه ال  13 هصلف يفيف ما يتعّلق ببند عدم املنافسة أّن العقد تضّمن اجمللس وبنّي     
ميكن ملستغل العالمة بصفة مباشرة أو غري مباشرة خالل مدة العقد وبعد إنتهائه أو فسخه 

 اجلغرايف للعالمة أو خارجه ملدة سنة.القيام بنشاط منافس يف داخل اإلطار 
على أّن شرط عدم املنافسة يكون جائزا طاملا أّن مستغل  يف هذا الصدد أّكد اجمللسو    

حرتمه ار هذه املدة بسنة وهو ما وتقدّ  .العالمة ملزم حبماية التسمية التجارية مّدة معقولة
لس املنافسة، هذا فضال جمل ستشاريوما يتوافق مع ما درج عليه فقه القضاء اإل العقد الراهن

وخاصة منها األوروبية اليت تعتمد مدة سنة  الشأنالتجربة املقارنة يف هذا  على ما دأبت عليه
 على غرار فرنسا وأملانيا.

إثر ذلك إىل أّن دراسة خمتلف بنود العقد وكاّفة الوثائق املضّمنة بامللف وخلص اجمللس    
املتوّقع أن تكون للمشروع موضوع العقد انعكاسات اقتصادية تفضي إىل استنتاج أنّه من 

تأثريات املشروع االقتصادية  وأن تكونا تعّهد به ملالعقد  وتقنية إجيابية يف صورة إحرتام طريف
 املنافسة احلرة.على املشروع  تأثرياتأن تعّوض جزءا هاما من ومن شأهنا والتقنية هامة 

أفريكا كاترينق" الرتخيص  طلب ممّثل شركة "ح اإلعفاء لاجمللس من حقرت اتبعا لذلك و    
يف إطار عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية مع إدخال بعض  "هارديز"الستغالل عالمة 

سنوات قابلة للتجديد  5إىل  20من مّدة العقد من  التعديالت على العقد تتمّثل يف احلطّ 
 .املذكور عقدنقطة ثانية أ من ال 2مرّة واحدة وحذف الفصل 

 2015 جوان 25بتاريخ  152553الرأي عدد  -6

يف جمال صناعة  "CI-GUSTAاستغالل عالمة أجنبية )إيطالية( "حول ل االستشارة تتنزّ     
وذلك يف إطار عقد استغالل حتت التسمية األصلية، وهو  ابات وتوزيعهجات واملرطّ املثلّ 

واملتعلق  2010جويلية  28نشاط غري وارد بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف 
من  6مبنح بعض عقود االستغالل حتت التسمية األصلية ترخيصا آليا على معىن الفصل 

 املذكور أعاله. 1991لسنة  64القانون عدد 

بات جات واملرطّ السوق املرجعية يف استشارة احلال بسوق حمالت توزيع املثلّ حتديد  وقد متّ     
إىل جانب توزيع املشروبات الساخنة وبعض األكالت اخلفيفة وذلك يف إطار حمالت 

 للغرض.خصوصية يقع إعدادها 
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نتاجها إبات الصناعية اليت يتم جات واملرطّ مبناسبة هذه االستشارة التمييز بني املثلّ  وقد متّ     
ع مبختلف مسالك من طرف الشركات املختصة يف املثلجات الغذائية واملرطبات واليت توزّ 

التوزيع التقليدية والعصرية مثل املساحات الكربى وبني املثلجات التقليدية أو احلرفية اليت يقع 
عة قصد بيعها وتوزيعها ن مصنّ إعدادها طبقا لوصفات إنتاج فريدة ومميزة واليت عادة ما تكو 

 املنتجات.وفقا ألساليب توزيع حديثة وذات أسعار مرتفعة مقارنة بغريها من 
ف ضمن االستهالك املزاجي التعرض خالل هلذا الرأي إىل طبيعة السوق اليت تصنّ  كما متّ     

عرض إىل التّ  كما متّ   ." وهو استهالك حيين حمدود يف الكمية  achat impulsifأو املندفع "
ديد من العالمات األجنبية أصبحت تتميز بالتنوع وبظهور الع دراسة السوق التونسية اليت

ا سلوكيات املستهلك التونسي وإقباله أكثر فأكثر على هذا هتات اليت شهدمواكبة للتغريّ 
 جودة.ره من إطار متميز ومنتجات ذات الصنف من احملالت نظرا ملا توفّ 

انية من هذا التقرير دراسة العقد ورفع بعض التضييقات واليت تتعلق حبق يف مرحلة ث ومتّ      
واليت تعد  د احلصرياالستغالل احلصري للعالمة وبااللتزام بعدم املنافسة وبواجب التزوّ 

املتعلق باملنافسة  1991لسنة  64من القانون عدد  5فاقات خمالفة ألحكام الفصل اتّ 
 واألسعار.

إىل التصريح بإمكانية منح إعفاء للعقد موضوع االستشارة الراهنة  اجمللسوقد خلص     
صاحب العالمة يعطي  أنّ  حيث تبنّي  ،من قانون املنافسة واألسعار 6على معىن الفصل 

الرتاب التونسي  إىلإدخال مثل هذه العالمة  ف يف نقاط البيع وأنّ قيمة لعالمته ولطرق التصرّ 
من اإلطارات التونسية املتفتحة على تقنيات جديدة  ساهم يف تكوين فريقيأن  من شأنه

القتصاد ا على فائدةبال مبا يرجعف وإذكاء روح املنافسة داخل هذه السوق للتصرّ 
 واملستهلك.

 

 2015 جوان 25بتاريخ  152557الرأي عدد  -7

من قانون  6جارة إبداء الرأي حول منح إعفاء وفق أحكام الفصل تطلب وزير ال  
املنافسة واألسعار لعقد استغالل حتت العالمة األصلّية يف جمال األكالت السريعة وذلك 
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 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  9طبقا ألحكام الفصل 
 املتعّلق باملنافسة واألسعار.

 Buffalo’sأمريكية "وتتعلق االستشارة الراهنة بعقد الستغالل وتطوير عالمة أجنبية 

Café  يف جمال األكالت السريعة وذلك يف إطار عقد استغالل حتت التسمية األصلية ". 
سبتمرب  11بتاريخ  142515رأيه عدد  فيه وأبدىأن تناول هذا امللف سبق للمجلس  وقد

يت خالالت اجلوهرية الن مجلة من اإلم من طرف الشركة يتضمّ امللف املقدّ  واعترب " أنّ  2014
من قانون املنافسة واألسعار " وبعد  6مكانية منح اإلعفاء طبقا ألحكام الفصل إحتول دون 
 ظات اجمللس.طالب الرتخيص قد توىل رفع مجلة حتفّ   أنّ التثبت تبنّي 
سوق األكالت السريعة ذات أهنا حتديد السوق املرجعية يف استشارة احلال ب وقد متّ 

بالرجوع إىل خصوصيات العالمة وقائمة األطعمة و  .أجنبيةالطابع العصري واحلاملة لعالمة 
" خمتصة يف تقدمي اهلامبورقر واألكالت  Buffalo’s Café أّن مطاعم "يتبنّي  ،املقدمة

 دة.املشاهبة بصورة حينية وتعتمد يف ذلك على املنتجات الطازجة وغري اجملمّ 
بوجود عالمات تونسية يز تتمّ التعرض إىل خصوصيات السوق التونسية اليت  كما متّ 

ر فيها مجيع مقومات هذه السوق من تنشط يف إطار تقدمي األكالت السريعة العصرية تتوفّ 
حيث نوعية األكالت املقدمة واإلطار العام للمحالت واألسعار املقرتحة واخلدمات املقدمة 

صلية إىل جانب بعض العالمات الوطنية الناشطة يف إطار عقود استغالل حتت التسمية األ
  يف قطاع األكالت السريعة أو ما يعــرف الناشطة إىل جانب بروز بعض العالمات األجنبية

 La franchise alimentaire type fast" الفرانشيز الغذائي " من نوع األكالت السريعةب" 

foodعلى غرار عالمة " "FAT BURGUER" األمريكية وعالمايت "POMME DE 

PAIN" "وHYPPOPOTAMUS   " الفرنسيتني وعالمة "QUIK .البلجيكية " 
. وإثر ضييقات املخلة باملنافسةتناول خمتلف بنود العقد بالدرس ورفع بعض التّ  متّ  وقد     

من قانون  6إعفاء وفق أحكام الفصل بإمكانية منح العقد املذكور  التصريحو  ذلك، متّ 
 واألسعار.املنافسة 
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 2015 أوت 17بتاريخ  152564الرأي عدد  -8

من قانون  6إبداء الرأي حول منح إعفاء وفق أحكام الفصل  ةوزير التجار طلب       
اخلبز الرفيع املنافسة واألسعار لعقد استغالل حتت العالمة األصلّية يف جمال صناعة وتوزيع 

من  )جديد( 9دة وذلك طبقا ألحكام الفصل ذات االختصاصات املتعدّ  واملرطبات واملطاعم
 املتعّلق باملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد 

لحصول على ل" عن شركة " املخبز التونسي وتتعلق االستشارة الراهنة بطلب صادر     
" يف قطاع املخابز واملرطبات يف إطار عقد PAULترخيص الستغالل عالمة أجنبية "

ألصلية وهو نشاط غري وارد بقرار وزير التجارة والصناعات االستغالل حتت التسمية ا
واملتعلق مبنح بعض عقود االستغالل حتت التسمية  2010جويلية  28التقليدية املؤرخ يف 

 املذكور أعاله. 1991لسنة  64من القانون عدد  6األصلية ترخيصا آليا على معىن الفصل 

يف صناعة وتوزيع اخلبز أساسا سات املختصة " من أهم املؤسّ  PAULسة "مؤسّ  وتعدّ      
الرفيع واملرطبات إىل جانب بعض األكالت السريعة واملشروبات الساخنة يف حمالت 

 ز بطابعها العصري وبتموقعها يف األماكن الراقية.خصوصية تتميّ 
ز هذه املخابز باعتمادها على وصفات إنتاج فريدة ومستحدثة وعلى أساليب كما تتميّ       

احلديث زيع حديثة إىل جانب خصوصية حمالهتا ذات الطابع العصري وبإطارها التجاري تو 
 حرفائها.ونوعية  ومتوقعها

عالمات وطنية  السوق التونسية تضمّ  ني أنّ دراسة السوق يف استشارة احلال تبّ  وعند    
هذه السوق  ماتر فيها مجيع مقوّ تنشط يف إطار تقدمي نفس النوع من املخابز واملرطبات تتوفّ 

مة على غرار "حماّلت من حيث النوعية ومسالك التوزيع واألسعار املقرتحة واخلدمات املقدّ 
 الوطنية األخرى  بيع اخلبز واملرطّبات اجلوهرة" و"مرطّبات الرقيق" إىل جانب بعض العالمات

صدور الناشطة يف إطار عقود اإلستغالل حتت التسمية األصلّية واليت بدأت يف الظهور مع 
مثل ، ق بتجارة التوزيعاملتعلّ و  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد 

"Boulangerie Banette"   حماّلت جتاريّة متواجدة  3اليت تدير شبكة استغالل متكّونة من
املتخّصصة يف توزيع اخلبز  "Chopain"باخلصوص يف ضواحي مدينة تونس والعالمة التجاريّة 

حماّلت جتاريّة تتواجد يف ضاحية املرسى والبحرية  4الرفيع واملرطّبات واليت تتكّون شبكتها من 
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الناشطة   ERIC KAYSERوالعوينة وحّي املنار أو بعض العالمات األجنبية مثل عالمة 
   .2001يف السوق التونسية منذ سنة 

عقد االستغالل حتت التسمية ق بربعة مشاريع عقود تتعلّ نت استشارة احلال أوقد تضمّ     
التزود ، ومشروع عقد نقل املهارات الفنية ومشروع عقد " PAULلعالمة التجارية "األصلية ل
حتما  فسخ أحدها يؤّدي وهي عقود مرتابطة فيما بينها حيث أنّ  ،عقد اخلدمات ومشروع

رفع بعض النقاط املتعلقة  متّ والتمعن فيها وبعد دراسة هذه العقود  .إىل فسخ بقية العقود
حق  مثلمن قانون املنافسة واألسعار  5ل خمالفة ألحكام الفصل بوجود التزامات متثّ 

جمللس ا وقّرر .لتزام بعدم املنافسة وواجب التزود احلصريواإل االستغالل احلصري للعالمة
بسطه يف  من قانون املنافسة واألسعار وعلى النحو الذي متّ  6قبوهلا طبقا ألحكام الفصل 

 املذكورة.املبادئ الواردة باالستشارة 
 2015 أكتوبر 08 بتاريخ 152565الرأي عدد  -9

تعّهد اجمللس باستشارة وردت عليه من وزير التجارة تتعّلق بطلب احلصول على ترخيص       
ة وعقد ماجستري االستغالل يف جمال القاعات استثنائي لعقد استغالل حتت التسمية األصليّ 

وتتمّثل هذه  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 6اخلاّصة للرياضة على معىن الفصل 
ختّول  ،رياضةبالالعقود يف عقد إستغالل حتت التسمية األصلّية يف جمال القاعات اخلاّصة 

حّق إستغالل  ،ملعاقدهتا الشركة التونسّية ،الشركة الكنديّة ،مبقتضاه مالكة التسمية األصلّية
إلحداث قاعات خاّصة للرياضة والعناية باجلسم  "Femme en forme"عالمتها التجاريّة 

وعقد ماجستري االستغالل حتت  ،خمّصصة لإلناث فقط داخل اجملال اجلغرايف احلصري
ثاري للعالمة التجاريّة وإعادة حّق االستغالل االستئ ،خيّول للشركة املستغّلة ،التسمية األصلّية

إبرام عقود استغالل لفائدة مستغّلني آخرين وتطوير شبكة استغالل إقليمّية داخل اجملال 
باإلطار  يف البداية اجمللسذّكر و  اجلغرايف احلصري واحملّدد مبقتضى العقد بتونس واملغرب.

إمكانية إعفاء العقدين الراهنني القانوين والرتتيّب املنّظم هلذا الصنف من العقود مبّينا أّن 
اليت ختضع لرتخيص الوزير سالف الذكر  6تندرج ضمن احلاالت املنصوص عليها بالفصل 

أصحاهبا إثبات جدواها  يتعنّي علىاملكّلف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس املنافسة واليت 
اء الكّلي االقتصاديّة وإسهامها يف تطوير قطاع النشاط الذي تنتمي إليه وعدم اإلقص
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 قسطا عادال من فوائدها. ،املستعملني توفريها لفائدةللمنافسة يف السوق املعنّية باإلضافة إىل 
أثار اجمللس الطبيعة القانونّية لعقود االستغالل حتت التسمية األصلّية معتمدا  ،ويف هذا اإلطار

ضمن  يندرجهذا الصنف من العقود  أنّ على ما استقّر عليه عمله االستشاري من اعتبار 
يات آلمن حيث شروطها و  وهياالتّفاقات العموديّة اليت جتمع بني طرفني غري متنافسني 

عن بقّية الصيغ التعاقديّة األخرى مثل عقود االمتياز أو ختتلف تنفيذها واآلثار املرتتّبة عنها 
 عقود التوزيع احلصري. 

تعترب سوقا  ،أّن سوق القاعات اخلاّصة للرياضة أبرز اجمللس ،دراسة السوق املرجعّية وعند     
مستقّلة بذاهتا نظرا الختالفها عن سوق القاعات العمومّية لألنشطة الرياضّية من ناحية 

أّن ممارسة نشاط القاعات اخلاّصة اجمللس العرض والطلب ونظام األسعار املطّبق. وبنّي 
ط املصادق عليه مبقتضى قرار وزير الشباب ضع إىل مقتضيات كرّاس الشرو خترياضة بال

والذي يعّرف يف فصله األّول القاعة  2005أكتوبر  28والرياضة والرتبية البدنّية املؤرّخ يف 
اخلاّصة للرياضة بكوهنا كّل "مؤّسسة رياضّية اجتماعّية ترفيهّية تعىن بتنمية القدرات البدنّية 

 ساهم يف تربية الناشئة تربية رياضّية سليمة". وبنّي وحتسني اللياقة البدنّية للمنتفعني كما ت
أّن نشاط القاعات اخلاّصة للرياضة يرتكز على نظام موّحد للمعايري واملهارات يتكّون  اجمللس

من دروس تطبيقّية يف اللياقة البدنّية والعناية باجلسم والرياضة اإليقاعية موّجهة إىل خمتلف 
عليها عاّدة خمتّصون يف الرتبية البدنّية من خّرجيي املعاهد  الشرائح العمريّة للجنسني ويشرف

 العليا للرياضة. 
إىل أّن جتربة القاعات اخلاّصة للرياضة الناشطة يف إطار عقد االستغالل اجمللس كما أشار      

حتت التسمية األصلّية على الصعيد الوطين تعترب جتربة جديدة بدأت يف التشّكل مع ظهور 
" Femme en Forme" ت التجاريّة احمللّية أو األجنبّية مثل العالمة التجاريّةبعض العالما

اليت فتحت قاعة خاّصة للرياضة خمّصصة لإلناث يف إطار عقد استغالل  موضوع االستشارة
ألسعار املطّبقة على اخلدمات . وذّكر اجمللس بأّن احتت التسمية األصلّية مبدينة تونس

هذه القاعات ختضع باألساس إىل قاعدة العرض والطلب حيث  الرياضّية املقّدمة داخل
 يضبط السعر املناسب للخدمات حسب املّدة الزمنّية للحّصة الرياضّية.
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أّما يف خصوص حمتوى عقد االستغالل حتت التسمية األصلّية وعقد ماجستري      
تضييقات متعّلقة حبّق  على بنودا احتوت اا تضّمنمالحظ اجمللس أهنّ فقد االستغالل 

االستغالل احلصري ضمن اجملال اجلغرايف احملّدد وبواجب التزّود احلصري وبااللتزام بعدم 
وهي تضييقات عموديّة من شأهنا أن تفضي إىل احلّد من املنافسة يف  ،املنافسة أو االنضمام

ضمن كن إدراجها يف هذا االطار أّن بعض هذه التضييقات مي اجمللس وبنّي  السوق املرجعّية.
البنود املكّرسة لشروط عدم املنافسة أو االنضمام اليت تناوهلا فقه القضاء املقارن والذي اعترب 
أّن شروط عدم املنافسة تقضي باخلصوص بالتزام مالك التسمية األصلّية بعدم منح حق 

ويضاف إىل  .االستغالل ضمن املنطقة اجلغرافّية احلصريّة لطرف آخر خالل كامل مّدة العقد
شرط التزام املستغّل للتسمية األصلّية بعدم مباشرة نشاط مماثل أو شبيه بنشاط شبكة ذلك 

على احلّد من حريّة املستغّل للتسمية  تقتصر شروط عدم االنضمامو  .االستغالل اليت يغادرها
لتدابري أّن هذا الصنف من ااجمللس شبكة استغالل أخرى.كما بنّي إىل األصلّية يف االنضمام 

احلمائّية تعترب مالزمة للعقد نظرا ملا توّفره من وسائل كفيلة مبنع املنافسني لشبكة االستغالل 
التابعة للمالك من اإلّطالع على املهارات واألساليب الفنّية واستغالهلا ألغراض ختدم 

النشاط مصاحلهم باإلضافة إىل محاية اهلويّة املشرتكة واملواصفات املوّحدة لنظام تشغيل 
 وضمان اجلودة الفنّية والصحّية للخدمات اليت يتّم إسداؤها يف هذا اجملال. 

ميكن قبول هذه التدابري احلمائّية الواردة أنّه  ،استنادا إىل ما سبق اجمللس واستخلص    
بالعقد شريطة عدم جتاوز مّدة تطبيقها مخس سنوات حىّت ال تكون عائقا أمام دخول 

 سوق املعنّية. ناشطني جدد إىل ال
رأى اجمللس أّن منع املستغّل من مواصلة تعاطي النشاط املباشر يف  ،من جهة أخرىو     

إطار شبكة االستغالل أو ممارسة أّي نشاط منافس أو مشابه ملّدة سنتني بعد انقضاء الرابطة 
يف مّدة معقولة ال تتجاوز السنة الواحدة.  حصره يتطّلبو  عترب طوياليالتعاقديّة أو انقطاعها 

شرط التزّود احلصري لدى مالك التسمية األصلّية بالتجهيزات والوسائل  أنّ  اجمللس والحظ
الالزمة للقيام بالنشاط خيّول بصفة مباشرة أو غري مباشرة للمالك حتديد أو مراقبة التسويق ممّا 

إدخال تعديالت  اجمللس اقرتح ،عّية. وبناء عليهيؤثّر بصفة سلبّية يف املنافسة بالسوق املرج
على هذه األحكام الواردة بالعقد مبا يسمح باقتصار شرط التزّود احلصري لدى مالك 



 

 

156 

 

مجلس 

 المنافسة

التسمية على املواد املنتمية لنظام التشغيل املوّحد للنشاط وإبقاء التزّود باملواد األخرى غري 
 ة احلرّة.بادئ املنافسم خاضعا إىلاملضّمنة هبذا النظام 
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 الفرع الرابع
 اآلراء الّصادرة عن المجلس 

 أو بدراسات وضعيات خاصةبخصوص 
 :التاليةاآلراء  تناولتهاتطّرق اجمللس يف هذا الفرع إىل إبداء الرّأي يف سبعة ملّفات     

 2015 فيفري 12بتاريخ  142518الرأي عدد 
عفاء إحول  يهرأمن خالهلا طلب تعهد اجمللس بإحالة وردت عليه من وزير التجارة 

نة السلوكيات املهنّية ملصدري سندات املطاعم واخلدمات طبقا ألحكام الفصل مشروع مدوّ 
 .املنافسة واألسعار من قانون 6

أنّه وعلى الرغم من عراقة قطاع سندات املطاعم واخلدمات فإنّه  ،والحظ اجمللس
ن حيث الواجبات وااللتزامات احملمولة مه ممازال يعاين من غياب إطار تشريعي وترتيّب ينظّ 

مت الغرفة النقابية ملصدري تقدّ  ،على املصدرين وعلى املتعاملني فيه. وأمام هذه الوضعية
أعادت من خالله  ،وزارة التجارة والصناعات التقليديةإىل سندات املطاعم واخلدمات مبطلب 

ر م النشاط مبا يوفّ قانوين ينظّ  التذكري باملطلب القدمي للمهنة املتعّلق بضرورة سّن إطار
 الضمانات الضرورية حلماية مصاحل خمتلف املتعاملني. 

وبعد أن استعرض احملتوى املادي واإلطار القانوين والرتتيّب املنّظم لقطاع إصدار 
 تعريف السوق املرجعيةق اجمللس إىل وتوزيع سندات املطاعم واخلدمات بالبالد التونسية، تطرّ 

 رها.وخصوصيتها باإلضافة إىل تارخيية تطوّ  القانونية لسندات املطاعم واخلدماتالطبيعة و 
جم احلر سات الناشطة بالسوق وتطوّ استعرضت دراسة السوق تطّور عدد املؤسّ و 

دراسة  تناولتالسنوي لإلصدار وعدد احلرفاء واملنخرطني واملنتفعني وكلفة اإلصدار. كما 
غياب إطار تشريعي أساسا يف  لة تواجهها املهنة واملتمثالسوق أهم العراقيل واملشاكل اليت

م ويضبط العالقة بني املتدخلني من شركات مصدرة للسندات وحرفاء وترتيّب للقطاع ينظّ 
 وغياب الشفافية بالقطاع. ومنخرطني

جمموعة من تتضّمن  وكيات املعروضة على أنظار اجمللسواعترب اجمللس أّن مدونة السل
يتمّثل املشروع يف إذ  ،منه 5وحتديدا الفصل  قانون املنافسة واألسعار معىنات على قالتضيي
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حول حذف  نة سلوكيات املهنّيةى مدوّ حتت مسمّ  بني أصحاب شركات تذاكر الغذاء اتفاق
إضافة إىل عّدة التزامات ة والتخفيض يف آجال الدفع يف قطاع تذاكر الغذاء العموالت السلبيّ 

   .ءاذرفة النقابية لشركات تذاكر الغمن الغ بإقراراحلرفاء واملنخرطني وأهل املهنة  جتاهأخرى 
بالسوق من أصل تسع شركات ناشطة  شركاتسبع اتفاقا صرحيا بني  نةه املدوّ شّكل هذتو 

 .منها %98ومتنافسة يف السوق املرجعية وهتيمن جمتمعة على  القانوين باالستقالل تتمّتع
من قانون املنافسة واألسعار تربز  5املخالفة املخّلة بالفصل اخلامس ى اجمللس أّن أور 

وتتعّلق النقطة األوىل  .ة املنافسةهلما تأثري على حريّ  نقطتنيعلى تضّمن املدونة من خالل 
يشّكل وهو ما يوما  30ي آجال الدفع بالنسبة للحريف أجل على عدم تعدّ  بالتنصيص

ة التعامل حريّ  إمبدالقانون التجاري يعتمد على  ذلك أنّ  ،مبدئيا خمالفة لقواعد املنافسة
ضبط آجال قصوى  وبالتايل فإنّ  ،ة فيما يتعّلق بآجال الدفع أو تسهيالت اخلالصخاصّ 

فرتض أن تحرية املنافسة اليت  من من شأنه أن حيدّ  طاعم واخلدماتلتسديد قيمة سندات امل
 .مع املتعاملني معه باالتفاقي املرونة ترتك للتاجر إمكانية توخّ 

ل فوق سجّ امل ذلكالنقطة الثانية بعدم متكني املقتين من تسديد مبلغ دون  وتتعّلق
تناىف مبدئيا وقاعدة حتديد األسعار وهو ما ي ،يف شكل ختفيضات وخصومات سنداتال

 ذلك أنّ  ،من قانون املنافسة واألسعار 5لفصل حكام احسب قاعدة العرض والطلب طبقا أل
حسب مجلة من  إسنادهاعلى الفواتري تعترب ختفيضات قانونية يقع  لةالتخفيضات املسجّ 

 .دورية التعاملو  يةالكمّ  من أمهها املعطيات
من  5بالفصل  عفاء هذه املدونة من املنع املذكورإمكانّية إلنظر يف ذكر اجمللس أّن او 

القانون املنافسة واألسعار  )جديد( من ذات 6قانون املنافسة واألسعار على معىن الفصل 
توفّر فوائد اقتصاديّة أو تقنّية تكون نامجة عن خمتلف ب ذلك التثّبت من إمكانّية اقرتان يتطّلب

بصريح  هذا الفصل أقرّ  فقد ،التضييقات املضّمنة باملدونة مع حتقيق الرفاه للمستهلكني
العبارة بأنّه: "ال تعترب خمّلة باملنافسة االتّفاقات أو املمارسات اليت يثبت أصحاهبا أهّنا ضروريّة 

 وأهّنا تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها".  اقتصاديلضمان تقّدم تقين أو 

يستجيب  االتفاقمشروع  ثر دراسة معّمقة للمّلف إىل أنّ إل اجمللس على وتوصّ 
 من قانون املنافسة واألسعار 6املنصوص عليهما بالفصل  توفري تقّدم تقين أو اقتصادي شرطل
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املصدرة لسندات املطاعم واخلدمات شركات الا هب التحسينات اليت قامت من ذلك أنّ 
بإدخال اإلعالمية واآلليات احلديثة على مستوى اخلالص واإلنتاج وتأمني الورق املستعمل 

ومن شأن  ،ما تقنياشكل تقدّ وتنويع ألصناف السندات ت سندلل املمغنط والرتقيم العمودي
احملافظة و ي للتجاوزات تصدّ مبا ميكن من ال ن حسن الرقابة وشفافية املعامالتيؤمّ  ذلك أن

  .من املخاطر التضخمية واحلدّ  املعاشية هلذه السندات على الصبغة
 االجتماعيمبعزل عن اجلانب  كونيال ميكن أن  االقتصاديالتقدم واعترب اجمللس أّن 

على  سندات املطاعم واخلدماتيف قطاع  واالجتماعي االقتصاديباعتبار تالزم البعدين 
ل من هذه التذاكر هو فاهلدف األوّ  ،الغذاءلتذاكر  ةيواملعيش االجتماعيةأساس الصبغة 

بصورة و اكن عملهم متكني األعوان املنتفعني من تناول وجبة غذائية متوازنة على مقربة من أم
 .عموما االقتصاديةللدورة ويف ذلك دعم إلنتاجيتهم و  هم،حتفيز تنعكس إجيابيا على مستوى 

يوما لتسديد  ثالثنيواملتعّلقة بضبط أجل  االتفاقأما على مستوى النقطة الثانية من 
جني مروّ تشّكل ضمانا للمتعاملني يف هذا القطاع من فخلص اجمللس إىل أهّنا  ،السنداتقيمة 

جيابية على مستوى إهلا انعكاسات  االتفاقهذه النقطة من  وبالتايل فإنّ  ،ومقتنني ومنخرطني
قواعد التعامل بني خمتلف األطراف املتدخلة وخاصة فيما يتعّلق باحلرص على التوازنات املالية 

 ه.اليت حتكم حسن سري هذا القطاع واستمراريت
التنصيص ضمن باب االلتزامات جتاه املنخرطني الحظ أنّه مل يتّم  غري أّن اجمللس

الذي  إخلالص املنخرط وعمال بنفس املبد رعلى اآلجال الواجب احرتامها من قبل املصد
ر بثالثني يوما وقع االعتماد عليه لتحديد أجل للحريف لاللتزام خبالص املصدر واملقدّ 

نزل وحماالت املساواة وللمحافظة على التوازنات املالية للمنخرطني من مطاعم و  إوتكريسا ملبد
التنصيص بصفة صرحية على أجل خالص يلتزم به املصدر  فإنّه يتعنّي  بيع املالبس اجلاهزة،

 ما تقنيا واقتصاديا للمتدخلني باملنظومة. ر كذلك تقدّ جتاه املنخرط وهو ما ميكن أن يوفّ 
 درّ ت الراهنة مدونّة السلوكيات املهنّية موضوع االستشارة إىل أنّ  كما توّصل اجمللس

 هي استفادة فاقاالتّ نتيجة هذا  على املستعملني قسطا عادال من الفوائد باعتبار أنّ 
بالقطاعني  أي األعوان واملوظّفونسندات املطاعم واخلدمات، املستعملني" وهم املنتفعون ب"

عون بوجبات غذائية تتوفّر فيها اجلودة ويتمتّ  السنداتالذين يستعملون العام واخلاص، 
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 تشمل. و بعيدا عن خماطر املعامالت غري الشفافة االجتماعيةذه اخلدمة هب وينتفعون
جني ومقتنني ومنخرطني خاصة على ت اإلجيابية املتعاملني يف القطاع من مروّ اإلنعكاسا

، مبا ينعكس إجيابا على مستوى مستوى احلفاظ على التوازنات املالية مثلما سبق بيانه
تطوير منظومة  . ومن شأناحملافظة على موارد الرزق وميّكن من اخلدمات املقدمة إىل املنتفعني
دعم القطاعات اليت ينشط هبا املنخرطون من أن يساهم يف سندات املطاعم واخلدمات 

لرزق هبا خاّصة احملافظة على موارد ا علىينعكس إجيابا  وأنمطاعم ونزل ومساحات كربى 
 وأهّنا تشغل مئات اآلالف من التونسيني.

 يع العناصر الواقعية والقانونية اليت سبق بسطهاإىل مجواستنادا  ،وعلى هذا األساس
يتعارض  املهنّية النة السلوكيات يف مدوّ ل واملتمثّ  املاثل فاقاالتّ مشروع  ّ نأإىل انتهى اجمللس 

قابلة للتجديد مبوجب ملدة سنتني  اوقتيله الرتخيص  أن يتمّ  ويقرتح اجمللسمع قواعد املنافسة 
 عند صدور نصّ  منتهيا هذا الرتخيص يصبحعلى أن ف بالتجارة، خذه الوزير املكلّ قرار يتّ 

 على أن يقع: واخلدمات،سندات املطاعم قانوين ينّظم قطاع 
نة السلوكيات املهنّية ملصدري فاق موضوع الرتخيص من "مدوّ سم االتّ إ ريتغي -

فاق بني مصدري سندات املطاعم اتّ "سندات املطاعم واخلدمات" إىل 
حىت ال يفتح هذا الرتخيص الباب أمام الغرف النقابية املنضوية  "واخلدمات

ات نصلب االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلعداد مدوّ 
ها على معىن الفصل السادس من قانون املنافسة ئفاالسلوكيات املهنّية وطلب إع

 واألسعار. 

 الواجب احرتامهالتزامات جتاه املنخرطني على اآلجال التنصيص ضمن باب اإل -
الذي وقع االعتماد عليه  إعمال بنفس املبد خلالص املنخرط رمن قبل املصد

املساواة وللمحافظة على  إتكريسا ملبدوذلك لتحديد أجل للحريف لاللتزام 
 التوازنات املالية للمنخرطني.

م ويضبط العالقة بني اإلسراع بإصدار إطار قانوين ينظّ ب وأوصى اجمللس يف اخلتام
ر الضمانات الضرورية املتدخلني من شركات مصدرة للسندات وحرفاء ومنخرطني ومبا يوفّ 

 حلماية مصاحلهم.
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 2015 جانفي 21بتاريخ  142519الرأي عدد 
حول  بداء الرأيإل تعّهد اجمللس باستشارة وردت عليه من اهليئة الوطنية لإلّتصاالت

عّدة مالحظات تتعّلق  . وقد أثار اجمللسّتصاالتإلملبادئ التوجيهية لتحليل سوق اامشروع 
افتقارها إىل  مبّينا يف مستوى الطلب السلعت من درجة اإلستبدال بني للتثبّ  املّتبعة املنهجيةب

 .املتعارف عليها يف العلوم اإلقتصادية املقاييس وعدم اعتمادها علىمعايري كمية واضحة 
السلع تنقسم إىل اإلستبدال بني أّن منهجية قياس  ،وأوضح اجمللس يف هذا اإلطار 

منّبها  صنف صنفني كيفّية وكمّية مستعرضا يف اآلن ذاته الطرق اليت ميكن استخدامها يف كّل 
 ضرورة اعتماد هذه الطرق باعتبارها أدوات مرجعية متعارف عليها.إىل 

الحظ اجمللس غياب الدّقة يف تعريف اختبار احملتكر اإلفرتاضي الذي قّدمه مشروع و 
واعترب اجمللس أنّه  .غري صحيحة وأحيانامعلومات غري دقيقة  لقيامه على ملبادئ التوجيهيةا
التقنية األكثر تداوال بني هيئات املنافسة العاملية هو  ضياختبار احملتكر اإلفرتالئن كان و 

 لتحديد األسواق املرجعّية، فإنّه ال خيلو من عيوب ونقائص.
اختبار احملتكر  يشكو منهااجمللس إىل العيوب والنقائص اليت نّبه من جهة أخرى، و 

باألساس يف ، وهي تتمّثل تطبيق سليم هلذه التقنية حتول دون ضماناإلفرتاضي واليت 
إىل صنفني. أّوال، الصعوبات النامجة عن عدم توّفر  هاميكن تصنيف الصعوبات العملية واليت

صعوبة توّفر املعطيات املتعّلقة بدالة التكلفة  على غراراملعطيات الاّلزمة إلجراء اإلختبار، 
ضافة إىل للمنشآت. وثانيا، التعقيد احلسايب الذي يفرضه تطبيق مثل هذا اإلختبار. فباإل

احلجم اهلائل من املعادالت اليت جيب إعدادها وحّلها، فإّن اختبار احملتكر اإلفرتاضي يعتمد 
أّن إىل  أيضا اجمللس ونّبه. تتطّلب الكثري من الوقت اليتعلى منهجية التكرار يف احلساب 

سي وليس السعر التناف هوالسعر الذي جيب أن ينبين عليه تطبيق اختبار احملتكر اإلفرتاضي 
أن يفرز سوقا مرجعية أوسع من  ، ذلك أّن اعتماد مثل هذا التمّشي من شأنهسعر احملتكر

اليت  (Cellophane Fallacy)الّسوق املرجعية احلقيقية وهو ما يعرف مبغالطة السولوفان 
املّدة عن  وتناول اجمللس السلبيات الناجتةعيوب تطبيق اختبار احملتكر اإلفرتاضي.  أظهرت

عرفة ما إذا كان الرتفيع الطفيف يف سعر املنتوج املعين مل قلّ األشهرا على  12الزمنية وهي 
باألمر قد وّجه الطلب حنو منتوج آخر. ففي األسواق اليت تتمّيز بالديناميكية مثلما هو احلال 
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دا ونسق مطّر  فيها يكون نّو الّسوق واليتبالنسبة لسوق تكنولوجيا اإلّتصال واملعلومات 
التطوير يف املنتوج سريعا ميكن أن تكون املّدة الزمنية املطلوبة متعارضة مع منهجية اختبار 

شهرا حبكم تّطور  12ميكن للمنتوج البديل أن يندثر يف غضون  ذلك أنّه ،احملتكر اإلفرتاضي
ملنتوج وبالتايل ال جيد املستهلك ا ،تقنيات اإلستعمال أو تطّور نط اإلستهالك يف الّسوق

 %5 يف حال ارتفاع سعر املنتوج موضوع اختبار احملتكر اإلفرتاضي بنسبة خيتارهالبديل الذي 
 .%10أو

ليبنّي خلّو التعريف اإلقتصادي للقّوة السوقية وأثار اجمللس أيضا مالحظات خبصوص 
فالقّوة السوقية ال ترتجم فقط بقدرة  ،وهو عنصر الربح لهمن عنصر هاّم ومتّمم  هذا التعريف

أيضا املنشأة على تثبيت أسعارها فوق مستوى األسعار التنافسية لفرتة ممتدة من الزمن بل 
تقنيات غياب . كما الحظ اجمللس معتربة أرباح جين قدرهتا من خالل هذه األسعار على

 بادئ التوجهية.امل شروعميف  نقصاقّوة الّسوقية وهو ما يعّد الواضحة لقياس  وطرق
وتطّرق اجمللس يف رأيه إىل منهجية حتديد وضعية اهليمنة اإلقتصادية وطرق قياسها واليت 

. واستعرض يف هذا ّتصاالتإلملبادئ التوجيهية لتحليل سوق اامشروع يف  غري واضحةظّلت 
 الباب مجلة من الطرق اليت ميكن اإلستئناس هبا لقياس وضعيات اهليمنة. 

حّصة الّسوق كمعيار لتقييم وضعية اهليمنة يف سوق كما تعّرض اجمللس إىل 
 ،أّن استخدام هذا املعيار جيب أن يستجيب لشرط اإلستقرار يف الزمن، موّضحا اإلّتصاالت

فال يكفي أن يستحوذ املشّغل املهيمن يف الّسوق على أكرب نصيب من حّصة الّسوق 
 . ّصة مستقرّة يف الزمناإلمجالية بل جيب أن تكون هذه احل

 :2015 أوت 17بتاريخ  142522الرأي عدد 
مكتوب من رئيس اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت  2014سبتمرب  16ورد على اجمللس بتاريخ      

 لالتصاالت مشّغلي الشبكات العموميةاملمارسات الّصادرة عن عدد من يطلب رأيه حول 
بعض يف تعّمد  هذه املمارسات لتتمثّ و  .ومدى تأثريها على املنافسة املشروعة والنزيهة بينهم

منافس هلم  تلك اليت يقّدمهااملشّغلني ترويج عروض جتارية ذات مواصفات متطابقة مع 
مباشرة إثر شروعه يف تروجيها للعموم بعد احلصول على موافقة اهليئة وذلك دون القيام بأي 

 يف ميّيز العروض املذكورة عن تلك املتوّفرة يف السوق.جهد إضا
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حّدد اجمللس اإلطار القانوين املنطبق وعّرف مصطلح  السوق املعنية ويف إطار دراسة        
حتديد يتّم أّكد أنّه و كما تطّرق إىل مسألة الّتعريفات املنطبقة   ،العروض الّتجاريّة وصّنفها

بالنسبة و ية. صاالت بكل حرّ الشبكات العمومية لالتّ تعريفات التفصيل من قبل مشّغلي 
ال ميكن أن تتجاوز التعريفات املطّبقة عليها من طرف املشّغلني التعريفات فللخدمة الشاملة 

من  17القصوى املصادق عليها بقرار من الوزير املكلف باالتصاالت وفقا ألحكام الفصل 
 جملة االتصاالت.

إ حتديد تعريفاهتم مع احرتام مبد العمومية لالتصاالت الشبكات ويتعنّي على مشّغلي
املساواة يف معاملة املستعملني وتفادي أي متييز يقوم على الّتموقع اجلغرايف. كما يتعنّي عليهم 
توفري خدماهتم وفق أفضل الظروف االقتصادية وإعالم العموم بالشروط العامة لعروضهم 

 ا.وخدماهتم ونشر تعريفة كل خدمة حسب صنفه
العروض اليت ختضع هلا  راقبةامليف مرحلة ثانية إىل مستويات  اجمللس كما تعّرض

وتتمّثل يف املراقبة الّتعريفّية  .الّتجاريّة قبل تسويقها من قبل اهليئة الوطنّية لإلّتصاالت
وفق الشروط احملّددة بالفقرة اخلامسة من  املراقبة التعريفيةللخدمات الّشاملة لإلّتصاالت و 

 2008سبتمرب  15املؤرخ يف  2008لسنة  3026من األمر عدد  3النقطة )أ( من الفصل 
املتعلق بضبط الشروط العامة الستغالل الشبكات العمومية لالتصاالت وشبكات النفاذ 

اسة مقارنة لبعض بدر  وقام اجمللس .صاالتعلى ضوء حتليل سوق االتّ التعريفية  املراقبةو 
 : ميكن استعراضها كاآليتالّتجارب األجنبّية يف اجملال ليطرح جمموعة من املالحظات 

  من حيث الشكل -    
باالستناد إىل صاالت بعرض استشارهتا على اجمللس لقد بادرت اهليئة الوطنية لالتّ          

 ميكن)جديد( من قانون املنافسة واألسعار اليت تنص على أنه  9من الفصل  6أحكام الفقرة 
 .باملنافسةللهيئات التعديلية القطاعية استشارة اجمللس حول املسائل اليت هلا عالقة 

بطلب رأي جملس  هافإنه يتبنّي تعلق هذه اإلستشارة مضمونوبالرجوع إىل  غري أنّه     
صاالت ويف شّغلي الشبكات العمومية لالتّ بعض م املمارسات الصادرة عنحول املنافسة 

على هذا األساس أّن هذا يالحظ اجمللس مدى تأثريها على املنافسة املشروعة بينهم. و 
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مثلما نصت عليها األحكام  استشارته خبصوصهااملسائل اليت ميكن  الطلب ال يتطابق مع
 .املذكورة

التدقيق يف طبيعتها من زاوية مدى املمارسات موضوع الطلب فإّن أما فيما يتعلق ب    
فضال عن استعماله لسلطاته القيام بأحباث اجمللس  منيستدعي  ،إخالهلا باملنافسة

من  6الفقرة وباعتبار أّن مقتضيات . حىت يتبنّي له اإلقرار بوجودها من عدمهاالستقصائية 
سوى املسائل ذات العالقة  ال ختصّ  ،الذكرمن قانون املنافسة واألسعار سالفة  9الفصل 

)جديد( من  5باملنافسة وتستثين بالتايل املمارسات املخلة باملنافسة املنصوص عليها بالفصل 
اجمللس أّن التمّشي املكّرس من طرف اهليئة الوطنية لالتصاالت من  اعترب ، فقدالقانوننفس 

 طريقه وال خالل طلب رأيه خبصوص املمارسات موضوع استشارة احلال يبدو يف غري
 ه من املتعنّي عرضها على أنظارفإنّ  ،يستجيب للمقتضيات املذكورة. وبناء على ما سبق

فيها وذلك يف إطار دعوى ترفعها اهليئة لديه على معىن  للتدقيق يف طبيعتها والبتّ  اجمللس
 خّولت هلا )جديد( من قانون املنافسة واألسعار اليت 11 أحكام الفقرة األوىل من الفصل

باعتبارها هيئة تعديلية قطاعية إمكانية رفع دعاوى إىل جملس املنافسة فيما يتعلق باملمارسات 
 املخلة باملنافسة املرتكبة يف قطاع االتصاالت الراجع إليها بالنظر.

 من حيث المضمون: -
طلبت اهليئة الوطنية لالتصاالت من جملس املنافسة إبداء رأيه خبصوص بعض      

الصادرة عن مشّغلي الشبكات العمومية لالتصاالت عند إطالق عروضهم املمارسات 
التجارية يف السوق وذلك بالنظر الشتباه تأثريها على املنافسة املشروعة بينهم. وقد عرضت 

يف صورة ما إذا  بقيام اهليئة قاهليئة طلبها دون أن تفصح عن الغرض منه وهل أّن األمر يتعلّ 
أم بتعّقبها  مبنع وقوعها بصفة استباقية ة باملنافسة لتلك املمارساتخلّ أّكد اجمللس الطبيعة امل

 .يف إطار تطبيق القانون العام للمنافسة
ه يف أنّ  طبيعة املراقبة املسّلطة من اهليئةإىل استنادا إىل دراسة الّسوق و  الحظ اجمللسو      

ارتكاب  نعمب قيامها صاالت هوصورة ما إذا كان الغرض من طلب اهليئة الوطنية لالتّ 
االستشارة الراهنة واليت يثبت من خالل التدقيق يف  املمارسات املنصوص عليها ضمن

، فإّن ذلك يعترب ممكنا يف إطار طبيعتها تأثريها املخل على املنافسة املشروعة بني املشّغلني
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تطبيقية واليت مبقتضى جملة االتصاالت ونصوصها ال ممارستها لصالحية التدّخل املوكولة إليها
صاالت باجلملة والتفصيل األسواق املرجعية خلدمات االتّ ملختلف  تشمل التنظيم املسبق

 حتديد ما تراه من التزامات حتمل على ،يف هذا املستوى وميكن للهيئة. الراجعة إليها بالنظر
لالتصاالت واليت من  كل سوق من األسواق املرجعية  يفلنظر للمركز الذي حيتلونه املشّغلني با

 شأهنا منع ارتكاب مثل هذه املمارسات بصفة استباقية.
تعّقب تلك املمارسات يف الوطنية لالتصاالت هو  ا إذا كان الغرض من طلب اهليئةأمّ      

يعين إقرارها بعدم وجود موانع دائمة ال تسمح  ، فإّن ذلكإطار تطبيق القانون العام للمنافسة
من من وجهة نظرها  متّكن فضال عن أّن هيكلة األسواق املعنية ،املعتربة اقألسو إىل ابالنفاذ 

عن دورها يف حتقيق منافسة حقيقية. ويفهم من هذا املوقف ختّلي اهليئة الوطنية لالتصاالت 
اجملال أمام جملس املنافسة   التدّخل بصفة مسبقة لتعديل األسواق املرجعية املذكورة حىت يفسح

ار االختصاص املوكول إليه مبوجب قانون املنافسة واألسعار باملنازعات اليت إطكي يتعّهد يف 
 ميكن أن تنشب بني خمتلف املتدخلني والبت فيها.

املالحظات اليت مّتت إثارهتا سواء من ناحية الشكل أو من حيث هذه وعلى ضوء      
ميكن أن تتوّلد عنها املضمون فإنه يتبنّي أّن الوضعيات اليت تطرحها االستشارة املعروضة 

ويكون البت فيها  ،)جديد( من قانون املنافسة واألسعار 5 نزاعات تدخل يف إطار الفصل
إبداء رأيه خبصوص هذه املسائل خاصة  عليه يتعّذر مبا من صميم اختصاص جملس املنافسة

 وأّن األمر يستدعي النظر فيها حالة حبالة.
 2015 نوفمبر 26بتاريخ  152566الرأي عدد 

يف  بداء الرأيإل تعّهد اجمللس باستشارة وردت عليه من اهليئة الوطنية لإلّتصاالت
. ومن أهّم ما أثاره ّتصاالتإلمشروع قرار حول اعتماد املبادئ التوجيهية لتحليل سوق ا

 واضحغري دقيق و  الوارد باملبادئ التوجيهية غري تعريف الّسوق املرجعّيةاجمللس يف رأيه هو أّن 
 مع غياب تعريف مرجعي هلذا املفهوم.خاصة 
أّن املعطى  كما أثار اجمللس مسائل جوهرية تتعّلق باختبار احملتكر اإلفرتاضي موّضحا  

لقياس درجة اإلحالل الذي ورد باملبادئ التوجيهية والذي مفاده أّن هذا اإلختبار يستخدم 
وأّن األصل أنّه يستخدم لتحديد  ،بني السلع يف مستوى الطلب والعرض غري صحيح
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األسواق املرجعّية ال غري. وأوضح اجمللس أّن استخدام اختبار احملتكر اإلفرتاضي يفرتض أصال 
قا قبل الشروع يف تطبيق مراحل اإلختبار. فالفكرة اليت أن يتّم حتديد السلع البديلة مسبّ 

تعين أّن حتديد السلع البديلة متّثل مفادها أّن هذه التقنية تستخدم لقياس اإلحالل بني السلع 
 خمرجات اإلختبار يف حني أهّنا يف احلقيقة هي مدخالت اإلختبار.

املّدة الزمنية الاّلزمة ليصبح الرتفيع يف سعر من جهة أخرى، تطّرق اجمللس إىل و 
مشروع نّص  فقد .يف الزمن وغري عرضي ااملنتوجات من طرف احملتكر اإلفرتاضي مستمرّ 

 ، وأوضح اجمللس أّن هذهشهرا 12و 6 على أّن هذه املّدة ترتاوح بنيالتوجيهية املبادئ 
احملتكر اإلفرتاضي والذي  املعلومة غري صحيحة وال تّتفق مع اإلطار النظري الذي طّور اختبار

مبا جاء يف مرجع مستدال على ذلك ، شهرا 12 مبا ال يقّل عناملّدة الزمنية الاّلزمة  حّدد
 .ن اإلقتصادي والتنمية حول تعريف الّسوق املرجعيةمنظمة التعاو 
 2015ديسمبر  31بتاريخ  152569الرأي عدد 

تعّهد اجمللس بإحالة من وزير الّتجارة يطلب فيها رأيه يف شأن تداعيات ممارسات 
صادرة يف قطاع إصدار وتوزيع سندات األكل على املنافسة مبناسبة املشاركة يف صفقات 

ببند كانت شركة النقل باألنابيب بالصحراء قد أدرجته  هذه اإلستشارةوتتعّلق  عمومية.
بكرّاس الشروط املتعّلق مبنهجية الفرز املايل خبصوص طلب عروض للتزّود بتذاكر أكل 

نسبة  يتضّمنمن املشاركني يف الصفقة وارد وخدمات والذي مفاده أّن كّل عرض مايل 
مارس  13املؤرّخ يف  1039ت األمر عدد يتّم رفضه، عمال مبقتضيا %0ختفيض تساوي 

املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية خاّصة يف جانبه اإلجرائي املتعّلق مبنهجية الفرز  2014
املايل للعروض وترتيبها التفاضلي حسب مبلغ العروض الواردة. غري أّن الغرفة النقابية الوطنية 
ملصدري سندات األكل واخلدمات أبدت حتّفظها بشأن هذا البند وطالبت الشركة املذكورة 

املتعّلق بالرتخيص وقتيا  2015أفريل  8متاشيا مع حمتوى قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف  بتغيريه
للعمل ببنود االتّفاق بني مصدري سندات املطاعم واخلدمات. ويّتجه التذكري بأّن هذا 

واليت االتّفاق ينّص على منع العموالت السلبية أي عدم إسناد ختفيضات مهما كان نوعها 
 املضّمنة بتذكرة األكل. وبالتايلني احلريف من دفع قيمة مالية أقّل من تلك من شأهنا متك

 فإّن العروض املالية لشركات إسناد تذاكر األكل املمضية على هذا االتّفاق سيتّم رفضها.
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وانتهى اجمللس يف رأيه إىل وجود تداعيات متعّددة للممارسات آنفة الذكر على سوق  
شركة النقل باألنابيب بالصحراء الذي أدرجته البند أمّهها أّن  ،إصدار وتوزيع سندات األكل

يتعارض مع ذلك أنّه املنافسة إ منافيا ملبديعترب  بكرّاس الشروط املتعّلق بالصفقة املذكورة
 اإقصاءيتضّمن قاعدة أساسية يف املنافسة واملتمثلة يف حرية النفاذ إىل الّسوق. فهذا البند 

، املذكورلعدد كبري من شركات إصدار وتوزيع سندات األكل املنضوية حتت اإلتّفاق  اصرحي
  فاق.هذا االتّ تنضوي حتت  ويعطي يف نفس الوقت االمتياز للشركات اليت مل

 5قد تكون خمّلة باملنافسة على معىن أحكام الفصل اجمللس وجود ممارسات  والحظ 
موضوع نزاع قضائي بالتايل قد تشّكل و  افسة واألسعار،من القانون املتعّلق بإعادة تنظيم املن

الغرفة النقابية الوطنية ملصدري سندات األكل خاّصة يف ظّل وجود تظّلم من كّل من 
 وأحجم اجمللس يف هذه احلالة. الذي مّت رفعه إىل وزير الّتجارة "OZONE" شركةو  واخلدمات

 االستشاري ال ميكن أن حيّل حمّل اختصاصه القضائي. هباعتبار أّن عمل هعن إبداء رأي

كما اقرتح اجمللس يف إطار تفعيل قرار وزير الّتجارة املذكور وتكريسا ألحكام األمر 
 63و 62و 61املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاّصة الفصول  2014لسنة  1039عدد 

إعادة صياغة البند  ،تّفاق املذكورات املمضية على االوأخذا بعني االعتبار حجم الشرك ،منه
 يف تذاكر األكلتخفيض النسبة موضوع الّنزاع وذلك بالتخلي عن الشرط اإلقصائي املتعّلق ب

إحداث معايري تفاضلية جديدة بشكل ال يقصي الشركات املنضوية حتت االتفاق يف مرحلة و 
املساواة  سندات األكلإصدار وتوزيع  الفرز املايل ويكفل لكّل الشركات الناشطة يف سوق

 أمام طلب العروض. 
 2015ديسمبر  31بتاريخ  152574الرأي عدد 

مّت  ،2015سبتمرب  08 بتاريخ صاالتن رئيس اهليئة الوطنّية لالتّ ع صادر مكتوبمبقتضى     
وثيقة استشارة عمومّية موضوعها تقييم جودة خدمات طلب إبداء رأي جملس املنافسة حول 

 .األنرتنات بتونس
إىل جعل معايري  يف هذا الشأنجملس املنافسة تقّدم هبا هتدف مجلة املالحظات اليت و      

اجلودة املتعّلقة خبدمات األنرتنات القارّة عنصرا من عناصر تفعيل املنافسة داخل هذه الّسوق 
 الوثيقة.بمع حماولة اإلجابة على خمتلف األسئلة املضّمنة 
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يف االقتصاد، كما تعترب من أهّم وسائل اجلذب  حيويال األنرتنات عنصرا تشكّ و      
لالستثمار اخلارجي إىل جانب البنية التحتية، نظرا ألهّنا تشكل عنصرا أساسيا يف املعامالت 

لذلك  .أهّم عناصر الكلفة لدى عديد الشركات الناشطة يف جمال اخلدماتأحد التجارية و 
حتسني جودة هذه اخلدمة بنسبة هاّمة يف حتسني مناخ االستثمار الوطين وتدعيم  يساهم

 املنافسة.
 ليتمثّ  le Sommaireص غياب عنصر هاّم يف امللخّ اجمللس ل سجّ  ،وكمالحظة مبدئية     

يف حتديد األهداف املرجوة من عملّية التقييم مع إمكانّية تفريع األهداف العاّمة إىل أهداف 
نتها هذه اإلستشارة املعايري اليت تضمّ  املزيد من الوضوح على مجلةن من إضفاء ميكّ  ممّا فرعّية،

 العمومّية.
       وواجبات املستعمل النهائي خلدمة األنرتنات أشار اجمللس إىل ضرورة التفرقة بني دور و      

أساسّية  تعتربرقة التف ذلك أّن هذه ،إنتاج األنرتنات كوسيلةواملستعمل املهين الذي يستعمل 
اختالف مستوى إىل وبالتايل  ،تباين أهداف استعمال اخلدمة من قبل كّل منهمابالنظر إىل 

 تقييمها جلودة إسداء هده اخلدمة.
سات العارضة يتعّلق بطبيعة مستعمل اخلدمة املؤسّ  مافيتوضيح هذا التباين  ويساعد     

 وهلذا الغرض .وخصوصّية مستعمل اخلدمةعلى حتسني عروضها وتشخيصها وفقا لنوعّية 
 جه التفرقة بني معايري اجلودة وفقا لطبيعة مستعمل اخلدمة.تّ ت

على مسؤولية األطراف املكّونة لسلسلة النفاذ بالنسبة لعارض خدمة اجمللس  دأكّ و       
  على أن يكون حتديد أو تبويب الواجبات وفقا لتسلسل زمين النفاذ إىل شبكة األنرتنيت

على اعتبار اختالف  هابعد وماواجبات ذات عالقة بفرتة ما قبل عملّية البيع الوهي تتضّمن 
 وتباين الواجبات من مرحلة إىل أخرى.

 عملية البيعل السابقةيف الفرتة  ل عاّدة أهّم الواجبات احملمولة على عارض اخلدمةتتمثّ و      
وعدم التمييز بني احلرفاء دون مربرات يف توفري املعلومة الدقيقة والكاملة لطالب اخلدمة 

يعة اخلدمة موضوعّية ونشر الشروط العامة واخلاّصة للبيع وإشهار كّل الوثائق اخلاّصة بطب
 والتسعرية املقرتحة.
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هي ملستعمل اخلدمة و  أيضا الواجبات ذات الصّلة مبرحلة ما بعد البيع هاّمة وتعترب       
كّل اإلخالالت اليت قد تعرقل نفاذ مستعمل اخلدمة إىل لتتعّلق خاّصة مبتابعة عارض اخلدمة 

 األنرتنات يف أحسن الظروف.
إّن دور وواجبات مستعمل اخلدمة هتّم خاّصة توضيح وبالنسبة ملستعمل خدمة النفاذ، ف      

مرحلة يف  ّم واجباتهوهت ،خيص مرحلة ما قبل البيع فيمانوعّية الطلب بشكل دقيق وواضح 
أن ميتّد  . وميكنثانّية أساسا التواصل مع مسدي اخلدمة وإعالمه مبستوى رضائه عن اخلدمة

هذا التواصل إىل اهليئات املشرفة على هذا القطاع من خالل تبليغه ألهّم النقائص اليت حتول 
 دون متكنه من االستفادة القصوى من خدمة النفاذ إىل شبكة األنرتنات.

لذلك د يف هذا الصدد على الدور الفاعل ملستعمل اخلدمة وما فإّن اجمللس يؤكّ  ،وعليه    
 انعكاسات إجيابّية على تفعيل درجة املنافسة داخل سوق النفاذ إىل شبكة األنرتنات. من
التنصيص على اهليئة الوطنّية ضمن قائمة املتّدخلني يف هذه الّسوق من اجمللس يقرتح و    

مبهامها يف هذا اجملال بصفة جلّية وواضحة لبقّية األطراف املكّونة لسلسلة  أجل التعريف
 النفاذ.

أن  أمهية على ، فقد أّكد اجمللسبعملّية تقييم جودة خدمات األنرتنات أّما فيما يتعّلق     
 لذلك .تعّلق رأيه باجلوانب اليت من شأهّنا تدعيم املنافسة يف سوق النفاذ إىل األنرتنات القارّةي

اعترب أّن مباشرة عملّية تقييم خدمات األنرتنات من جهة حمايدة عن الطرف املسدي 
 واقرتح اجمللس أن .ه سليمالوطنية لالتصاالت هو توجّ  للخدمة يتم اختياره من طرف اهليئة

بنشر نتائج التقييم ال فقط على موقع واب اهليئة الوطنّية لالتصاالت تدعيم هذا التوّجه  يتمّ 
يضا إلزام األطراف اليت كانت موضوع تقييم بنشر هذه النتائج على مواقع الواب اخلاّصة بل أ
حىت  طة غري تقنيةلغة مبسّ  وحمّررة يفصة تكون نتائج التقييم ملخّ وأّكد اجمللس على أن  هبا.

 ن كافة مستعملي اخلدمة من بيان اختالف مستوى جودة اخلدمات املعروضة بالّسوق.يتمكّ 

املعايري جيب أن تستجيب هذه أّن خمتلف  خبصوص معايري التقييم،اجمللس  بنّي و     
مع قاعدة  امن أمّهها أن يكون املعيار متطابق لاهذا اجملللمواصفات املتعارف عليها يف 

SMART ،حتّدد أهّم الشروط اليت جيب أن تتّوفر يف املعيار املعتمد يف التقييم. اليت 
 املعيار جيب أن يكون: ه القاعدة فإنّ ذووفقا هل    
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 ذا أمهّية يف عملّية التقييم -

 قابال للقياس -

 حمل توافق -

 مسؤولة متابعة موضوع أن يكون -

 حمّددا بفرتة زمنية. -

األخذ بعني االعتبار جلملة هذه املواصفات يف جمال اختيار معايري تقييم ويساعد     
جناعة من حيث حتقيق اهليئة على حتديد املعايري األكثر  من طرف خدمات األنرتنات

 ة من عملّية التقييم.األهداف املرجوّ 
املعايري اإلدارية  أنّ على أّكد اجمللس  ،يتعّلق باألسئلة ذات الصّلة باملعايري اإلدارية فيماو     

أهّنا تشمل كّل  أيضا يف تدعيم املنافسة على اعتبارو تشّكل عنصرا هاّما يف مرحلة التقييم 
 ، إضافة إىلومن أهّم هذه اجلوانب .اليت تربط مزّود اخلدمة باحلريفاجلوانب التعاقدية 

التعويض وغريها من  وكذلك ه،تجديدبو العقد بفسخ ب املتعّلق انذلك اجلاجلانب املايل، 
أن تراعي العقود املربمة بني  ولذلك اقرتح اجمللس .إرادة الطرفنيإىل البنود اليت خيضع حتديدها 
جة داخل سوق مجلة معايري اجلودة ذات الصّلة باخلدمات املروّ  مسدي اخلدمة واملستهلك
 القارّة.النفاذ خلدمات األنرتنات 

 2015ديسمبر  31بتاريخ  152578الرأي عدد     
إمكانّية إصدار ترخيص لفائدة إبداء رأيه حول  من جملس املنافسة وزير التجارةطلب      

 69 عددمن القانون  7تأسيسا على ما ورد بأحكام الفصل  للنقل الشركات الوطنّية واجلهوية
املتعّلق بتجارة التوزيع واليت تنّص على أنّه:"ميكن  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة 

للوزير املكّلف بالتجارة العتبارات ظرفية هلا صّلة بالصاحل العام أو مبناسبة تظاهرات جتارية 
 لمستهلك".الرتخيص للمنتج يف البيع املباشر ل

وأشار اجمللس يف البداية إىل أّن استشارة احلال تستدعي التدقيق يف مجلة من املصطلحات     
لسنة  39من القانون عدد  2ففي إطار الفصل  .القانونّية من أمّهها مصطلح املستهلك

ف املشرع التونسي املتعّلق بالبيوعات بالتقسيط، عرّ  1998جوان  2املؤرخ يف  1998
" كّل من يشرتي منتوجا الستهالكه أو خدمة لالنتفاع هبا يف أغراض أنّه:ك على املستهل
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املؤرخ  1998لسنة  40 كما ورد نفس هذا التعريف بالقانون عدد  .خارج إطار نشاطه املهين
 املتعّلق بطرق البيع واإلشهار التجاري. 1998جوان  2يف 

ل موضوع استشارة احلال يف طلب الرتخيص باالستناد إىل أحكام يتمثّ  ،ووفقا ملا تقّدم    
املتعّلق بتجارة التوزيع  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69 عددمن القانون  7الفصل 

واليت تنّص على أنّه:"ميكن للوزير املكّلف بالتجارة العتبارات ظرفية هلا صّلة بالصاحل العام أو 
يف  رتخيص للمنتج يف البيع املباشر للمستهلك". وتساءل اجمللسمبناسبة تظاهرات جتارية ال

الصفة القانونّية للشركات الوطنّية واجلهوية للنقل: هل تعترب مستهلكا أو  حولهذا الشأن 
 مشرتيا عموميا؟

"من يشرتي منتوجا  ملّا كان املستهلك يف التشريع التونسي هو كلّ أنّه  اجمللس وبنّي     
خدمة لالنتفاع هبا يف أغراض خارج إطار نشاطه املهين" فإنّه ال ميكن تصنيف الستهالكه أو 

 ضمن فئة املستهلكني اعتبارا ملا يلي:للنقل  الشركات الوطنّية واجلهوية
وهي ليست  موجهة لتقدمي خدمات للمجموعة الوطنّيةالشراءات املزمع اقتنائها  -

 بالتايل موضوع استعمال شخصي.

الشراءات اخلاّصة بالشركات الوطنّية واجلهوية للنقل يتم خالصها من األموال  -
 تلبية حاجيات ذات مصلحة عاّمة.إىل العمومّية ألهّنا موجهة 

خيضع  وخلص اجمللس إىل أّن الشركات الوطنّية واجلهوية للنقل تصنف كمشرتي عمومي     
مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039 يف إطار الصفقات اليت يربمها إىل أحكام األمر عدد

 2009لسنة  69واملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية وليس ألحكام القانون عدد  2014
 املتعّلق بتجارة التوزيع. 2009أوت  12املؤرخ يف 

ما يتعّلق مبوضوع الصفقة موضوع استشارة احلال، فإّن أحكام األمر املشار إليه أعاله يوف    
 تنظيم الصفقات العمومّية تنّص على ما يلي:واملتعّلق ب

 يعنّي و ميكن ملشرت أو عّدة مشرتين عموميني اللجوء إىل مركزية شراء إلبرام صفقاهتم.  -
اعتمادا على ين العموميني لشراء مبقتضى قرار من بني املشرت رئيس احلكومة مركزية ا

 يف جمال الطلب العمومي موضوع الصفقة.  التجربةو  اإلختصاص
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مّت تعيني الديوان التونسي للتجارة كمركزية  ،ويف إطار الصفقة موضوع استشارة احلال    
للقيام بإجراءات إبرام الصفقة اخلاّصة باقتناء حافالت لفائدة الشركات الوطنّية واجلهوية 

 للنقل.

من األمر املنظم للصفقات العمومّية، فإّن املشرتي  29 وفقا ألحكام الفصلو كذلك  -
ي له احلق القانوين يف حتديد اخلصائص الفنّية والشروط العاّمة اليت هتّم جمال العموم

عة مّرده متكني املشرتي العمومي وعليه فإّن شرط تقدمي عروض جممّ  ،الطلب العمومي
 من خدمات سريعة يف جمال ما بعد البيع وبأسعار تنافسّية يف إطار صفة واحدة.

م ضع إىل مقتضيات األمر املنظّ خيس أّن جمال الصفقة اجملل اعترب ،ووفقا ملا تقّدم     
لسنة  69 من القانون عدد 7الفصل وال ميكن بالتايل تطبيق أحكام  ،لصفقات العمومّية

 املتعّلق بتجارة التوزيع على وضعّية احلال. 2009أوت  12خ يف املؤرّ  2009
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 الرابعالجزء 

 لمبادئا
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 القسم األّول
 المبادئ المضّمنة بقرارات المجلس

 

 : المبادئ المضّمنة بالقرارات القاضية في األصل الفقرة األولى
 

 

 91201 القضّية:عدد 
 2015 مارس 12تاريخ القرار: 

 وزير التجارة والصناعات التقليديةاألطراف: 
 ضّد 

 ( STE MEDICASE SARL)شركة بيت الطب "ميديكاس" 
( وشركة STE DE MAINTENANCE MEDICALEوشركة الصيانة الطبية )

 (STE ADHESIF ELASTIQUE ADHE-ELS)ألس"  –أدهى  اللصاق املرن "
 

 الصّحة القطاع:
 اتّفاق خمّل باملنافسة موضوع القضّية:

ّلة باملنافسة واألمر بالكّف عليها خم هبا املّدعىاملمارسات اليت قامت إعتبار  مآل القضّية:
 وتسليط خطية مالّية. عن هذه املمارسات

اتّفاق خمّل باملنافسة، صفقة عمومّية، توريد وتوزيع املستلزمات  المصطلحات المفاتيح:
 واملعّدات الطبّية، أجهزة تصفية الّدم.

 المبادئ
الصفقات العمومية توّفر ثالثة شروط أساسية يقتضي مبدأ اللجوء إىل املنافسة يف جمال  . 1

وهي استقاللية العروض املشاركة يف تلك الصفقات وحالة عدم اليقني لدى كل عارض 
إىل سات أخرى خبصوص القرارات املزمع اختاذها من طرف منافسيه وعدم عرقلة دخول مؤسّ 

هذه الشروط إىل اإلخالل سوق أو احلّد من املنافسة احلرة فيها. ويؤّدي عدم التقّيد بأحد ال
بعض املمارسات اليت هتدف  ارتكاب ويتجّسد ذلك على أرض الواقع من خالل ،باملنافسة
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إّما إىل تنسيق العروض بني جمموعة من العارضني لتحديد العرض األقّل مثنا حىت يفوز 
ومات صاحبه بالصفقة والعروض غري املطابقة واملعروفة بعروض التغطية أو إىل تبادل املعل

لغرض التعّرف على عدد املشاركني احملتملني يف الصفقة وحمتوى العروض املالية املزمع تقدميها 
 وغريها من املعلومات اخلاصة بالوسائل املادية والبشرية اليت سيتّم توظيفها لتنفيذ الصفقة.

تعاوهنم مع طة على املخالفني على إبداء اخلطايا املالية املسلّ مبالغ  يتوّقف التخفيف يف. 2
اجمللس خالل مرحلة التحقيق أو اإلدالء بوثائق أو معلومات مل تكن حبوزته، وفيما عدى 
ذلك فإّن تقدير اخلطايا املالية يتّم بالنظر إىل خطورة األفعال املقرتفة وحجم الضرر الالحق 

 .ملشرتي العموميبا
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 111265 القضية:
 2015 أفريل 30تاريخ القرار:

 "RESTO"رستو وشركة «JOKER"وشركة جوكار" BONUS"شركة بونيس  األطراف:
 "SODEXO PASS TUNISIA"سودكسو باص تونيزيا  شركةضّد: 

 
 .صدار وتوزيع سندات املطاعم واخلدماتإ القطاع:

 .فراط يف استغالل وضعية هيمنة إقتصاديةاإل موضوع القّضية:
 .عن الّدعوى "بونيس"مطلب ختّلي شركة  قبول القضية:مآل 

 joker"لشركيت جوكار مليت سريفيسز  أصال بالنسبة الدعوى رفض               

multiservices"                    وروستو.  

نشاط دون  ة، ممارساةاملنافسة غري النزيهة، وضعية هيمنة اقتصادي المصطلحات المفاتيح:
 ، قرار إداري، ختلي عن الدعوى.ترخيص

 

 المبادئ
يهدف التخّلي عن القضّية إىل إيقاف إجراءات التقاضي أمام جملس املنافسة بطلب  -1

يتوفّر فيه عنصران أساسيّان ومها الوضوح والصراحة وأنّه ال  وجيب أنمن املّدعي. 
 ميكن استنتاجه.

تقدمي مطلب يف التخّلي عن الّدعوى ال يقّيد اجمللس الذي ميكنه مواصلة الّنظر يف  -2
معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة باملنافسة على معىن  هرت لديالقضّية مىت توفّ 

  الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار.

إىل صّحة اإلجراءات الصادرة عن السلط العمومّية  ال ميتدّ  جمال رقابة جملس املنافسة -3
الذي و مبناسبة قيامها بوظيفتها اإلدارية باعتبار أّن النظر فيها هو نظر يف مشروعيتها 

 ينضوي ضمن والية القاضي اإلداري.
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ة باملنافسة ال ترتقي ممارسة نشاط اقتصادي دون ترخيص إىل مرتبة املمارسات املخلّ  -4
مل متس من التوازن  امس من قانون املنافسة واألسعار طاملاعلى معىن الفصل اخل
 العام للسوق املرجعية.

خالل باملنافسة على معىن إشريفة على أهّنا من قبيل المارسة غري امليقتضي تكييف  -5
ومىت  ،تلك الوضعيةالتثبت أوال من وجود  من قانون املنافسة واألسعار 5الفصل 

التثبت من وجود  حنوانصرفت أعمال التحقيق  ،هاثبت من جمريات التحقيق وجود
املّدعى عليها يف وضعية هيمنة اقتصادية يف السوق املرجعية ويف مدى إفراطها يف 

 .التعسف يف استغالهلا
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 111270عدد القرار: 
 2015 جويلية 2تاريخ القرار: 

 شركة " إينوف "  األطراف:
 ضّد 

 " شركة " فيكسوليت
 

 .نتاج وتوزيع خزائن نوافذ احلصائر املتحركةإسوق  :القطاع
 .أسعار مفرطة االخنفاض :الموضوع

 أصال.املطلب  : رفضالقضيةمآل 
 االخنفاض.أسعار مفرطة  –تعسف يف استغالل وضعية هيمنة  :المفاتيحالمصطلحات 

 المبادئ:

دة كنتيجة سة املزوّ يف األسعار يدخل يف إطار السياسة التجارية للمؤسّ  الرتفيع والتخفيض-1
عية دون أن تها من السوق على إثر انقطاع العالقة التجارية مع املدّ حتمية لتعويض حصّ 

ل يف حتديد السياسات ال يتدخّ  وجملس املنافسة ،يكون لذلك مساس من املنافسة بالسوق
 سات االقتصادية من حيث حتديد التعريفات والتخفيضات املمنوحة إال يفالتجارية للمؤسّ 

 .د التوازن العام للسوق املرجعيةاة هتدّ ياسة التجارية املتوخّ السّ  حال ثبت أنّ 

مات السعر احلقيقي الذي اليت ال تنعكس فيها مقوّ  هي تلك ،األسعار مفرطة االخنفاض-2
هنا أن تؤول إىل أة وهامش الربح واليت من شجيب أن يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغريّ 

 املنافسني وتعطيل قواعد املنافسة يف السوق.إزاحة 
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 111285: عدد القضّية
 2015ماي  25: تاريخ القرار

 :األطراف
 شركة منار تن

  ضدّ                                             
 شركة محيدان وشركة قرطاج فود للتوزيعو  شركة أنرتكوس وشركة ماريسكو للتجارة العاملية

شركة بن كالية للتجارة وشركة جنيح إخوة و  األخوة بن جازية وشركة نور فود للتوزيعشركة و 
 شركة الشراعو  شركة اجلديدة لتجارة اجلملة للمواد الغذائية وشركة قلوبال فود كمباينو  للتجارة

شركة اجلديدة لتجارة اجلملة و  شركة الوداد والشركة التونسية لتعليب العصري وشركة الوفاءو 
 Société " شركة فاميليا وشركةو  د الغذائية وشركة االنتصار للتجارة واخلدماتللموا

Métallique Tunisie SMT "  شركة طاناس للتجارة العاملية وشركة بيال للتوريد والتصديرو 

   .تعليب النتّ  القطاع:
 .اتّفاق خمّل باملنافسةموضوع القضّية: 

 .رفض الّدعوى أصال :القضّيةمآل 
تعليب النّت، توريد ماّدة النّت، معاليم ديوانّية، مصانع حتويل  :المفاتيحالمصطلحات 

 األمساك، اتّفاق خمّل باملنافسة.
 المبادئ:

د مرجع نظر جملس املنافسة مبدى تأثري العمل أو التصرف املتنازع بشأنه على يتحدّ  .1
اختصاصه ال يكون قائما إال مىت كانت  حبيث أنّ  ،التوازن العام للسوق وحرية املنافسة فيه

جديد  5ة باملنافسة على املعىن الوارد بالفصل عمال تندرج يف إطار املمارسات املخلّ تلك األ
 .من قانون املنافسة واألسعار

 االستناد فقطعدم  علىحتديد مسؤوليات األطراف املتنازعة بغرض دأب جملس املنافسة .2
يتوىل حىت يف غياب مثل هذه هو فاقات املمضاة من قبل األطراف بل إىل العقود أو االتّ 

ها فحص العمليات والوثائق التجارية واملمارسات الفعلية اليت توالّ  ،املكتوبة فاقاتاالتّ 
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فاقات ضمنية وغري مكتوبة يكون موضوعها أو اليت من شأهنا أن تعكس وجود اتّ و  األطراف
  أثرها خمالّ باملنافسة. 
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  121301عدد القضية :
 2015 ديسمرب 25تاريخ القرار: 

  الّشركة الّتونسّية الّصناعّية ملواّد الّتنظيفاألطراف: 
 ضدّ 

شركة املغازة العاّمة وشركة أوليس للتوزيع وشركة الدار اجلديدة ملدينة تونس وشركة جيمو 
 وشركة املتوسطّية للتوزيع "ميديس"

 
 

توزيع مواد التنظيف السائلة واملوّزعة عرب مسالك التوزيع العصرية واملتمثّلة يف سوق  القطاع:
 طة. املساحات التجارية الكربى واملتوسّ 

إقتصاديّة نتيجة تطبيق بنود جمحفة ستغالل مفرط لوضعّية تبعّية ا موضوع القضّية:
  .نة إىل أخرىفاقيات التجارية واخلضوع لتخفيضات جتاريّة كبرية متصاعدة من سباإلتّ 

قبول الدعوى شكال ويف األصل إعتبار املمارسات املشتكى منها خمّلة  :مآل القضّية
 عى عليها عدا شركة املتوسطّية للتوزيع "ميديس"باملنافسة وذلك بالّنسبة للشركات املدّ 

لزام ا وإتسليط خطّية مالّية عليهو  وتوجيه أمر للشركات املدانة بالكّف عن هذه املمارسات
  الشركات املصرّح بإدانتها بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يومّيتني على نفقتها.

مساحات  بنود جمحفة، ،ستغالل مفرط لوضعّية تبعّية إقتصاديّةا :المصطلحات المفاتيح
 إتفاقيات جتارية. آجال اخلالص، ،توزيع مواد التنظيف السائلة طة،جتارية كربى ومتوسّ 

 المـبـادئ
ذاته خمالفة  فاقية التجارية يشّكل يف حدّ عية من نسخة قانونية من اإلتّ متكني املدّ  عدم-1

على إنتهاج  اواضح قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار ودليال من 35الفصل ألحكام 
  .سلوك الطرف القوي جتاه الطرف الضعيف واهلش
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عية باملساحات التجارية الكربى واملتوسطة تبنّي دراسة اإلتفاقيات التجارية اليت تربط املدّ  -2
 وهي اخلدمةتواتر ممارسة املساحات التجارية لفوترة ختفيضات دون تقدمي ما يقابلها من 

 .اممارسة تعمد إليها العديد من املساحات التجارية وهي أخطر وأكثر املمارسات تكرار 
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 121302عدد القضية: 
 2015 ديسمرب 25تاريخ القرار: 

   أورونج تونسشركة  األطراف:
 ضدّ 

     الّشركة الوطنّية لإلّتصاالت 
 

 صاالتاتّ  :القطاع

 عروض جتارية مزدوجة :القضّيةموضوع 
 الدعوى أصال وإدانة عروض جتارية قبول :القضّيةمآل 

توفري خدمات النفاذ  العروض التجارية والرتوجيية املزدوجة، سوق: المصطلحات المفاتيح
 لشبكة األنرتنات، تقدير العقوبة املالية.

 المـبـادئ:
 رّ هاتفي قا احلصول على خطّ  "األديسال"النفاذ لشبكة األنرتنات عرب تقنية ب يتطلّ   -1

 من بعض االمتيازات كاحلصول على خطّ ، من خالل هذا العرض، اعى عليهمتكني املدّ و 
يساهم يف التخفيض من الكلفة األولّية ، بصفة جمانية مع رصيد مكاملات هاتفي قارّ 

ل شرطا أساسيا باعتبار أّن تّوفر اهلاتف القار يشكّ  "ديسالاأل"اخلاّصة باستعمال خدمة 
 ديسال.للحصول على خدمة األ

ع هبا يف سوق توزيع خدمات األديسال عى عليها لوضعّية اهليمنة اليت تتمتّ استغالل املدّ  -2
ضّر بالتوازن يباجلملة من خالل متكني الشركة التابعة هلا من ميزة تنافسية غري مشروعة، 

 العام لسوق توزيع خدمات اآلديسال بالتفصيل.

لها املشرتك الراغب يف النفاذ لّية يتحمّ كلفة أوّ يعترب  اإلشرتاك خبطوط اهلاتف القار   -3
التخفيضات اخلاّصة تؤّدي و  ،الالمتوازيةلشبكة األنرتنات عرب تقنية اخلطوط الرقمّية 

من التكاليف احملمولة على الراغبني يف النفاذ لشبكة  التقليصخبطوط اهلاتف القار إىل 
 عرب تقنية األديسال.
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إهناء املمارسات املخّلة بتسليط األوامر  ،املنافسة إىل جملسالصالحيات املوكولة  من -4
ّسوق من خالل فرض شروط خاّصة ملمارسة تعديل سلوكيات الناشطني بالو باملنافسة 
 على املخالفني لقانون املنافسة. وتسليط عقوباتالنشاط 

تقدير العقوبة املالية خيضع إىل مجلة املعايري املوضوعّية املعتمدة ومن أمّهها خطورة األفعال   -5
ّلة باملنافسة املقرتفة ومّدهتا والوضعّية املالّية للشركة وطبيعة الّسوق موضوع املمارسات املخ

 عنصر العود وأمهّية الضرر احلاصل للسوق. توّفرمدى و 
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 121306 القضية:
 2015ديسمرب 25تاريخ القرار:
 وزير التجارة األطراف:

شركة سودكسو و  الغرفة النقابية الوطنية ملصّدري سندات األكل وسندات اخلدمات ضّد:
شركة سرفيماكس وشركة اوكي و  شركة بونيسو  املتعددةشركة جوكار للخدمات و  باص تونيوي

 .شركة األوىل لتذاكر املطاعمو روستورون 
 

 صدار وتوزيع سندات املطاعم واخلدمات.إ القطاع:
فاق ضمين خمالن باملنافسة واإلفراط يف وضعية هيمنة فاق صريح واتّ اتّ  موضوع القّضية:

 مجاعية.
من قانون  5منها خمّلة باملنافسة على معىن الفصل اعتبار املمارسات املشتكى  مآل القضية:

 .عى عليها بالكف عن ممارستهاإعادة تنظيم املنافسة واألسعار وتوجيه أمر للمدّ 
فاق فاق صريح، اتّ صدار وتوزيع سندات املطاعم واخلدمات، إتّ إ المصطلحات المفاتيح:

 .ضمين، توازي يف السلوك، وضعية هيمنة مجاعية
 

 المبادئ:
 إقامة واملراكنة ممّا جيعل الكتمان على بالضرورة تعتمد هي ممارسات الضمنّية اتفاقاالتّ  -1

 من مجلة بالّلجوء إىل إالّ  احلاالت أغلب إثباهتا يف ميكن وال عسريا، أمرا عليها احلّجة

فإن كانت هذه املؤّشرات غري متظافرة وواهية يصبح األمر  ،واملتكاملة املتظافرة املؤّشرات
 جمّرد توازي يف الّسلوك.

فاقات ذات طبيعة خمّلة سة على اتّ من أعمال مؤسّ  اجمللس ي ما يطرح على نظرتقصّ  -2
باملنافسة يقوم على التدقيق يف القرائن اليت تتوصل أعمال البحث والتحقيق إىل جتميعها 

فاق، ذلك أّن احدة من هذه القرائن دليال قاطعا على وجود االتّ حىت وإن مل تشّكل كّل و 
ة على ضلوع األطراف املّدعى عليها يف عملية تظافر هذه القرائن كفيل بتأسيس حجّ 

 فاق حيظره الفصل اخلامس )جديد( من قانون املنافسة واألسعار.اتّ 
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ل التوازي الطبيعي يف السلوك يف حالة التوازي الناتج عن قرارات فردية من منشآت يتمثّ  -3
العتماد سلوك  "marché oligopolistique" تنشط يف سوق ذات احتكار األقلية  

ة أو رغبة كون هناك نيّ تد أو متجانس مع املنافسني املباشرين هلا ودون أن جتاري موحّ 
  "dominance collective" حباالت اهليمنة اجلماعيةف وهو ما يكيّ  ،صرحية وراء ذلك

 .  "oligopole non collusive" املتحالفةحاالت احتكار األقلية غري  أو

فاقات ضمنية را جديا وقطعيا على وجود تفامهات واتّ التوازي يف السلوك مؤشّ  حىت يكون -4
 .جيابية أو قرائن سلبيةإا قرائن اقرتانه بقرائن جادة وقطعية إضافية واليت تكون إمّ  ال بد من

فاقات والتفامهات الضمنية بني تتمثّل القرائن السلبية يف احلالة اليت تكون فيها االتّ  -5
 .املتدخلني هي التفسري الوحيد واملقنع هلذا التوازي

تتمثّل القرائن االجيابية يف قرائن مادية من قبيل الوثائق الدالّة على تبادل للمعلومات أو  -6
نات عدم منافسة أو ة يف لقاءات على مستوى رفيع للتشاور والتنسيق أو مدوّ مشارك

 .رات تفاهممذكّ 

على أهّنا الوضعية  "position dominante collective"يعّرف مركز اهليمنة اجلماعية  -7
اليت تتصرف فيها عّدة شركات بشكل متوازي وبصفة مستقّلة عن منافسيها وحرفائها 

دا على قوهتا االقتصادية وقدرهتا على السيطرة والتحكم باملنافسة وعن املستهلكني اعتما
مىت كانت السوق  وبالتايل فإّن وضعية اهليمنة اجلماعية ال ميكن أن تنشأ إال ،بالسوق

 équilibre"توازن تنافسي متواطئ املرجعية سوقا ذات احتكار األقلّية يف وضعية 

concurrentielle collusif"  توازن االتفاق الضمين أو"équilibre d'une collusion 

tacite". 

ا التثبت أوال من وجود عوامل ق من وجود وضعية اهليمنة اجلماعية إمّ يفرتض التحقّ  -8
سات املوجودة يف مركز اهليمنة اجلماعية ارتباط قانونية أو هيكلية مشرتكة بني املؤسّ 

وثانيا من  ،فاقيات مكتوبة تربطهاأو اتّ  املزعومة كوجود مسامهات متبادلة يف رأس املال
التثبت من خالل  ،أو يف غياب عوامل الرتابط ،بالسوق املرجعيةوجود توازي يف السلوك 

وجود درجة شفافية عالية   ل يفدراسة هيكلة السوق املرجعية من تظافر ثالثة عناصر تتمثّ 
سات اليت حتيد بة للمؤسّ بسوق ذات احتكار األقلية ويف إمكانية وجود آليات ردع ومعاق
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ويف غياب سياسة تنافسية شرسة بالسوق أو عدم  قدرة  السلوك املتوازي باععن إتّ 
 .منافسني جدد على الولوج إىل السوق

ذاهتا إلدانة مثل هذا  ال تعترب املالحظة البسيطة لوضعية اهليمنة اجلماعية كافية يف حدّ  -9
السلوك بل جيب كما هو احلال يف وضعية اهليمنة الفردية إقامة الدليل القاطع والقانوين 

على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة  يف استغالل هذه الوضعية على وجود إفراط
 .واألسعار
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 121307عدد القضّية: 
 .2015 مارس 12 تاريخ القرار:

 : األطراف
 ABS ELECTROحممد عاطف بن سليمان يعمل حتت اإلسم التجاري 

 "SOCIETE ABS ET ITS"ع ب س ات" " شركةو 
 ضّد 

 "ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A"شركة 
 

 .تركيب وتوزيع اآلالت الكهرومنزلّية الكربى القطاع:
" س.ب. أالكرتوليكس أبليانس قطع العالقة التجارية من طرف شركة " موضوع القضّية:

 دون سبب موضوعي.
 رفض الّدعوى. :مآل القضّية

حصريّة  معد ،"سامسونقمنافسة "عالمة  ،حالة التبعّية اإلقتصادية :المصطلحات المفاتيح
 ثبوت العنصر املتعّلق بإنعدام احللول البديلة.  عدم ،توزيع منتوجات

 

 المـبـادئ:
من يكون يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزّع املزّود مدى تأثري عالمة  على الوقوف-1

  .مقارنة برقم املعامالت اجلملياملزّود خالل دراسة أمهّية نسبة رقم املعامالت احملّقق مع 
إّما خلصوصّية الّسوق بإعتبارها سوقا مغلقة أو بإعتبار أّن  احللول البديلة يعود إنعدام-2
 عقد توزيع حصري أو لإلثنني معا.  حيكمهابني الطرفني ةلعالقة التجاريّ ا

سة أو التاجر أو املؤسّ  إختيار اإلقتصاديّةما إذا كان مرّد حالة التبعّية يف يبحث اجمللس-3
وليدة لسياسة التاجر نفسه   اإلقتصاديّةتكون حالة التبعّية  أالجيب  إذ، وضع مفروض عليه

 ر تعامله التجاري مع طرف دون سواه.كأن خيتار تلقائيا عدم تنويع مصادر تزّوده أو حص
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 121314 القـضـّية:عـدد 
 2015 جويلية 30تاريـخ القـرار: 

حبيب العويين ونورالدين الدريدي وعادل الدريدي ومن معه وهم  لطفي األسودألطراف: ا
ومخيس العويين وحسن الطياشي وأمين اهلوميلي وحمسن الذويوي وقيس الطرابلسي وحممد ملني 

 وحممد البجاوي وملني الدخيلبلكود 
  ضدّ 

   TDIالشركة التونسية للتوزيع الغذائي
   

 الّتوزيع الغذائي.: القطاع
 رفض الّدعوى أصال.: الدعوى مآل

 الّتوزيع الغذائي، أصحاب نيابات متجّولني، عقد توزيع. :المفاتيح الكلمات
  

 ادئ:المب
 

العمل والتصرف املتنازع بشأنه على التوازن د مرجع نظر جملس املنافسة مبدى تأثري يتحدّ      
اختصاصه ال يكون قائما إال مىت كانت تلك  حيث أنّ ، العام للسوق وحرية املنافسة فيه

جديد من  5ة باملنافسة على املعىن الوارد يف الفصل األعمال تندرج يف إطار ممارسات خملّ 
 قانون املنافسة واألسعار
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 121319: عدد القضية
 2015ديسمرب  25: تاريخ القرار

 األطراف: 
 "MFI"شركة املتوسطّية للغذاء الّصناعي 

 ضدّ 
 اجملمع الكيميائي التونسي

 
 والفسفاط العلفي. تصنيع وترويج ماّديت احلامض الفسفوري القطاع:

ممارسات خملة باملنافسة املتمثلة أساسا يف االستغالل املفرط لوضعية اهليمنة  موضوع القضّية:
 بالّسوق املرجعية ولوضعية التبعية االقتصادية.

قبول الدعوى شكال ويف األصل اعتبار املمارسات املشتكى منها خمّلة باملنافسة  مآل القضّية:
 عى عليه بالكّف عن هذه املمارسات.وتوجيه أمر للمدّ 

ماّدة الفسفاط ، أسواق خارجيةتصدير،  ،حامض فسفوري المصطلحات المفاتيح:
احتساب سعر بطريقة  مالية، جلنة املبيعات، خارجية، توازنات، سوق فرعّية، جتارة الكلسي

 "Ex-workإنطالقا من املصنع " ألسعار املعتمدة باملنطقة األورومتوسطيةا ،حادية وتعّسفيةأ
املساس بالّتوازن إجراء تعسفي،  وضعية تبعية اقتصادية، استغالل ،االقتصاديةمركز اهليمنة 

 واق.شرط عدم املنافسة، تقاسم أسالعام للّسوق، 
 المبادئ:

االستغالل املفرط ملركز  إعادة تنظيم املنافسة واألسعار من قانوناخلامس الفصل  مينع- 1
هيمنة على الّسوق الداخلية أو على جزء هام منها أو لوضعية تبعية إقتصادية يوجد فيها 

 .املزودين ممن ال تتوفر هلم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدماتأحد احلرفاء أو 
فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن وجود مؤسسة اقتصادية يف مركز هيمنة  استقرّ - 2

سة قادرة على فرض شروطها والّتحكم يف آليات على الّسوق ال يتحّقق إال مىت كانت املؤسّ 
ذري على وضعّية املتعاملني فيها والّتصرف وفقا إلرادهتا املنفردة دون الّسوق والتأثري اجل

 اخلضوع إىل ضغوط الّسوق ومتطلباهتا. 
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فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن معيار احلّصة الّسوقية يعّد عنصرا من  دأب- 3
 .عناصر تقدير مدى اهليمنة على الّسوق

من زاوية قانون املنافسة مفهوما موّسعا بغّض الّنظر تعريف املؤسسة االقتصادية يّتخذ  – 4
عن طبيعتها أو شكلها القانوين )طبيعّية كانت أو معنويّة، خاصة أو عمومّية(، وهي ختضع 
لرقابة اجمللس كلما كانت تتعاطى نشاطا اقتصاديا يتعّلق بعمليات اإلنتاج أو التوزيع أو إسداء 

 اخلدمات.
 عنصرين تظافر مدى يف إقتصادية النظر تبعية وضعية لإستغال يف اإلفراطيقتضي  – 5

 .إستغالهلا يف واإلفراط اإلقتصادية التبعية حالة وجود مها متالزمني
 وضع ،إجتماعها عن ينشأ عناصر حتالف من تتشّكل حالة هي اإلقتصادية التبعية- 6

 من جينيه ماعلى و  نشاطه على داملزوّ  تأثري من التّخلص عليه فيها يصعب لةنز م يف التاجر
 .أرباح

 نصيبها وأمهية املزود عالمة هبا ىظحت اليت معةالسّ  يف التبعية االقتصادية عناصر تتمّثل- 7
 سةاملؤسّ  أو زعاملوّ  للتاجر اجلملي املعامالت رقم على تأثريها مدى ويف املرجعّية وقالسّ ب

 مردّ  يكون أال على ،أخرى جهة أي من هبةمشا خدمات أو مبواد زودالتّ  وصعوبة احلريفة
 خضوع حالة عن تعرّب  ةالتبعيّ  أنّ  ضرورة جاريةالتّ  سياسته أو نفسه اجرالتّ  سلوك ذلك

 .إرادي إختيار وليدة وليست مفروضة
على ضرورة وجود  موقف جملس املنافسة عند حتديده لعنصر انعدام احلّل البديل استقرّ - 8

 أخرى جهة أي من هبةمشا خدمات أو مبواد التزوداملؤسسة أو احلريف يف وضع يصعب فيه 
 عن تعرب التبعية أنّ  ضرورة التجارية سياسته أو نفسه التاجر سلوك ذلك مرد يكون أال على
 .إرادي إختيار وليدة وليست مفروضة خضوع حالة

شرط عدم املنافسة من قبيل الّتضييقات والّشروط احملظورة يف قانون املنافسة واليت  يعترب- 9
ال ميكن أن تكون حمّل إعفاء إاّل إذا أثبت أصحاهبا أهّنا ضرورية لضمان تقّدم تقين أو 
اقتصادي وأهنا تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها وذلك على معىن أحكام 

 نافسة واألسعار.من قانون امل 6الفصل 
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                                               121321القضية عدد:
 2015 أفريل 30تاريخ القرار:           

 شركة أورنج تونيزي "أورنج"ألطراف: ا
 ضّد:

  "شركة أوراسكوم تونس لإلّتصاالت "تونيزيانا
 

 اجلّوال.ترويج امتيازات متعّلقة خبدمة اهلاتف القطاع: 
استغالل مفرط لوضعّية هيمنة على مستوى سوق خدمات االّتصال موضوع القضّية: 

بالّتفصيل عرب شبكات اهلاتف الرّقمي اجلّوال من خالل إسناد امتيازات هتّم كّل العروض 
 الّسارية.

 رفض الّدعوى أصال.مآل القضّية: 
اختصاص جملس  –استغالل مفرط لوضعّية هيمنة  –امتياز المصطلحات المفاتيح: 

عناصر  – سوق خدمات االّتصال بالّتفصيل عرب شبكات اهلاتف الرّقمي اجلّوال –املنافسة 
 تقدير مدى اهليمنة على الّسوق.

 
 المبادئ:

هليئة واهو اجلهة الوحيدة القائمة على تتّبع املمارسات املخّلة باملنافسة،  ،.جملس املنافسة1
الوطنّية لالّتصاالت هي هيئة تعديل قطاعّية تنظر يف كّل ما يّتصل بالقطاع الرّاجع إليها 

 .ال تنال من اختصاص جملس املنافسةبالّنظر يف احلدود اليّت 
ال يكفي امتالك احلّصة الّسوقّية األكرب الحتالل مركز هيمنة على الّسوق ألّن ذلك املركز .2

نت املؤّسسة قادرة على فرض شروطها والتحّكم يف آلّيات الّسوق ال يتحّقق إاّل مىت كا
والّتأثري اجلذري على وضعّية املتعاملني فيها والتصّرف وفقا إلرادهتا املنفردة دون اخلضوع إىل 

 وبالّتايل عدم قدرة بقّية املنافسني على الّتأثري على هيكلة الّسوق. ،ضغوط الّسوق ومتطّلباهتا
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الّسوقّية يعّد عنصرا من عناصر تقدير مدى اهليمنة على الّسوق، إضافة إىل .معيار احلّصة 3
توزيع العناصر أخرى كالتقّدم الّتكنولوجي وتنوّع املنتوجات كّما وكيفا وتروجيها يف مسالك 

 كامل تراب اجلمهوريّة.ب
من حيث  خمتلف األطراف املتدّخلة يف سوق اهلاتف الرّقمي اجلّوال بنفس األمهّيةتتمّتع  .4

تنوّع املنتوجات وإشعاع العالمة الّتجاريّة وتنوّع مسالك توزيع منتوجاهتا بشكل ميكنها من 
يربز من خالله غياب وجود  الذياألمر  ،سرعة الّتأثري يف هيكلة الّسوق من فرتة إىل أخرى

طرف بإمكانه الّتأثري اجلذري بصفة مطلقة على سوق خدمات االّتصاالت عرب اهلاتف 
 الرّقمي اجلّوال.
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 131327القضية عدد: 
 2015 أفريل 30تاريخ القرار: 

 شركة تونيزيانا: األطراف
 ضدّ 

 الّشركة الوطنّية لإلّتصاالت
    

 .االّتصاالت :القطاع
 .اإلستغالل املفرط لوضعّية هيمنة اقتصاديّة :القضّيةموضوع 

 رفض الّدعوى أصال. :القضّيةمآل 
، تعريفات اجلملة الضغط على اهلامش، إقتصاديّة استغالل وضعية هيمنة: المصطلحات المفاتيح

  .اهلاتف القار، احللقة احمللية العالية،خلدمات النفاذ لألنرتنات ذات السعة 
 

 المبادئ:
قرار من اهليئة الوطنية  حمّددة مبوجبمراجعة تعريفات يف  جملس املنافسةال خيتّص  .1

 حتت الكلفة. كانت  األسعار املطبقة أنّ  لهمل يثبث طاملالالتصاالت 

ل وضعية اهليمنة االقتصادية من زاوية قانون املنافسة واألسعار ممارسة خملة باملنافسة ال متثّ . 2
 .فيها ر مظاهر اإلفراطحال ثبوت توفّ إال يف 

لني باعتبارها د وحيد لبقية املشغّ بالسوق الوطنية كمزوّ  "اتصاالت تونس"شركة وجود  .3
ي آليا العتبارها تتعّسف يف استغالل وضعّية هيمنة اقتصاديّة باعتبار مالكة للشبكة ال يؤدّ 

املالكة للشبكة وهي ال تشّكل يف أّن الوضعّية وليدة ظروف تارخيية جعلت من املّدعى عليها 
 .ةحّد ذاهتا خرقا لقواعد املنافس

سات االقتصادية من حيث ياسات التجارية للمؤسّ يف حتديد السّ  جملس املنافسةل ال يتدخّ  .4
له عملية مراقبة التعريفات على مستوى التفصيل من التعريفات والتخفيضات املمنوحة ملا متثّ 

وال ميكن تربيرها إاّل يف حالة التأكد من  ،خالل بقواعد املنافسةإحرية األسعار و  إمساس مببد
نها لعناصر تسويقية من د التوازن العام للسوق أو ثبت تضمّ اة هتدّ السياسة التجارية املتوخّ  أنّ 
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من املنافسة داخل السوق أو وجود هتديدات حقيقية من شأهنا املساس بالسوق  شأهنا احلدّ 
 .وبقواعد املنافسة
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 131331القضية عدد: 
 2015جويلية  2تاريخ القرار: 

 شركة مجيع لوازم السّيارات بن عّياد وشركاؤه: األطراف
 ضدّ 

 شركة الوكيل للعربات الّصناعّية وشركة تروكس قرو 
 

     
 .العربات الّصناعّية :القطاع       
 تبعّية إقتصاديّة.استغالل مفرط لوضعّية  :القضّيةموضوع       

اعتبار املمارسات املشتكى منها من قبيل املمارسات املخلة باملنافسة وإلزام  :القضّيةمآل 
تغيري بنود العقود موضوع الّنزاع باملّدعى عليهما بالكّف عن تلك املمارسات وإلزام املّدعى عليهما 

رط عدم املنافسة وتغرمي املّدعى عليهما من واملتعّلقة باملنطقة اجلغرافّية وبتحديد احلريّة الّسعريّة وش
 لك.ذأجل 

بيع العربات الّصناعّية، قطع الغيار األصلّية، وكيل جتاري الّتحكيم، : المصطلحات المفاتيح
  شروط جمحفة. ملعّدات سّيارة، عقد الّنيابة،

 المبادئ:
الّنظام اإلقتصادي العاّم ة الّسهر على احلفاظ على مهمّ لس إىل اجملأسند قانون املنافسة       

وبالّتايل فإّن الّدفع  ،والّتصدي لكّل املمارسات اليت من شأهنا أن حتدث اختالال بالّسوق
  .يف غري حمّلهيكون بعدم اختصاص اجمللس باعتبار تنصيص العقد على الّتحكيم 
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       131332 :القضّيةعدد                          
 2015 ديسمرب 31تاريـخ القـرار: 

 الغرفة اجلهويّة للهاتف العمومي بأريانة: األطراف
 ضد

 شركة اّتصاالت تونس وشركة أورونج وشركة تونيزيانا

 
 . االتصاالت القطاع:

 التعّسف يف استغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّة. موضوع القضّية:
اعتبار املمارسة املشتكى هبا من قبيل املمارسات املخّلة باملنافسة على معىن  مآل القضّية:

على املّدعى الفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وتسليط خطّية مالّية 
 قدرها مائة ألف دينار. عليها 

كاملات امل ، مستغّلي اهلاتف العمومي، تعريفاتاهلاتف العمومي المصطلحات المفاتيح:
التبعّية االقتصاديّة، اإلفراط يف استغالل وضعّية بطاقات شحن اهلاتف القار واجلّوال، اهلاتفّية، 

 .التبعّية
 :المبادئ

 

تتشّكل حالة التبعّية االقتصاديّة من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التاجر -1
 .وما جينيه من أرباح يف حالة يصعب فيها عليه التخّلص من تأثري املزّود على نشاطه

تتمّثل عناصر التبعّية االقتصاديّة يف شهرة عالمة املزّود وحجم نصيبها من السوق -2
ومدى تأثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزّع واستعصاء التزّود مبواد أو خدمات 

ه مشاهبة من أّي جهة أخرى على أن ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياست
 .التجاريّة
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عادة تنظيم املؤاخذة بل أّن ما مينعه قانون إحالة التبعّية االقتصاديّة ال توجب يف ذاهتا  إنّ -3
وميكن هلذا اإلفراط أن يأخذ شكل بعض املمارسات  ،فراط فيهااملنافسة واألسعار هو اإل

 احملّجرة كرفض البيع أو تطبيق شروط متييزيّة أو غري مربّرة.   
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       131333 :القضّيةعدد                          
 2015ديسمرب  31تاريـخ القـرار: 

 نب عروس: الغرفة اجلهويّة للهاتف العمومي باألطراف
 ضد

 شركة اّتصاالت تونس وشركة أورونج وشركة تونيزيانا

 
 صاالت. تّ اإل القطاع:

 التعّسف يف استغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّة. موضوع القضّية:
اعتبار املمارسة املشتكى هبا من قبيل املمارسات املخّلة باملنافسة وتسليط  مآل القضّية:

 خطّية مالّية قدرها مائة ألف دينار. 
املكاملات  ، مستغّلي اهلاتف العمومي، تعريفاتاهلاتف العمومي المصطلحات المفاتيح:

فراط يف استغالل وضعّية قتصاديّة، اإلالتبعّية اإلبطاقات شحن اهلاتف القار واجلّوال، اهلاتفّية، 
 .التبعّية

 :المبادئ
وضع التاجر  ،تتشّكل حالة التبعّية االقتصاديّة من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها .1

 .يف حالة يصعب فيها عليه التخّلص من تأثري املزّود على نشاطه وما جينيه من أرباح
تمّثل عناصر التبعّية االقتصاديّة يف شهرة عالمة املزّود وحجم نصيبها من السوق ت .2

ومدى تاثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزّع واستعصاء التزّود مبواد أو 
يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه أو  أالخدمات مشاهبة من أّي جهة أخرى على 

 .سياسته التجاريّة
ن هو قانو البعّية االقتصاديّة ال توجب يف ذاهتا املؤاخذة بل أّن ما مينعه ّن حالة التإ .3

فراط أن يأخذ شكل بعض املمارسات احملّجرة كرفض اإلفراط فيها وميكن هلذا اإل
 البيع أو تطبيق شروط متييزيّة أو غري مربّرة.   
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       141358 :القضّيةعدد                          
 2015 ديسمرب 31تاريـخ القـرار: 

 "TIMPHARM"شركة تيمفارم: : األطراف
 ضد
 "MEDIVETشركة ماديفات: "

 
 سوق إنتاج وتسويق األدوية البيطريّة املصّنعة من املادة الفعالة اجلنيسة:القطاع: 

 "IVERMECTINE " املضادة للحشرات الباطنية واخلارجية عند األبقار واألغنام
 شكل حقن.واملسّوقة يف 

نزاع حول ترويج الدواء البيطري اجلنيس "فرماك" املعتمد على املادة الفّعالة موضوع القضّية: 
التنبيه من طرف املدعى عليها على املخرب اجلنيسة "إيفرمكتني" والراجع لشركة "تيمفارم" و 

 الذي يصنع هذا الدواء املنافس قبل صدور أي حكم قضائي وإلزامه بعدم تروجيه. 
قبول الدعوى األصلّية شكال ويف األصل إعتبار املمارسة املشتكى منها من  :مآل القضّية

عى عليها بالكّف عن هذه املمارسة قبيل املمارسات املخّلة باملنافسة وتوجيه أمر للمدّ 
بنشر منطوق القرار  ( وإلزامها240.000,000وتسليط خطّية مالّية عليها قدرها )

 كقبول دعوى املعارضة شكال ورفضها موضوعا.،  نفقتها بصحيفتني يومّيتني على
رخصة ترويج  ،مادة فعالة جنيسة ،منافس بيطري جنيس دواء :المصطلحات المفاتيح

اإلستئناس باإلجراءات  مطلب الّرجوع يف طلب طرح القضية، دعوى معارضة،، بالسوق
 اإلداريّة.املتعّلق باحملكمة  1972لسنة  40الواردة بالقانون عدد 

 المـبـادئ
عية ال يعد يف حّد ذاته ممارسة خمّلة باملنافسة إال أّن املدعى عليها بقضايا ضد املدّ  قيام .1

التنبيه على املخرب الذي يصنع الدواء املنافس والراجع للمدعية قبل صدور أي حكم 



 

 

202 

 

مجلس 

 المنافسة

ملا يسمح به قضائي يلزم هذه األخرية بعدم ترويج الدواء البيطري "فرماك" يشّكل جتاوزا 
 القانون.

ستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أّن املبادئ العاّمة لإلجراءات تقتضي أن يتوّفر يف ا .2
ال ميكن  اسيّان مها الوضوح والصراحة وأنمطلب الطرح أو التخلي عن القضّية عنصران أس

 استنتاجه.
 يقّيد اجمللس ي عن القضية الجرى عمل جملس املنافسة على أّن مطلب الطرح أو التخل .3

ي ميكنه مواصلة الّنظر فيها مىت توّفرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة الذ
 باملنافسة.

هيئة قضائّية خمتّصة يف مسائل املنافسة وختضع قراراته إستئنافيا وتعقيبيّا هو جملس املنافسة  .4
األمر الذي يتعنّي معه إعتباره هيكال قضائيّا متخّصصا منضويا  ،إىل احملكمة اإلداريّة

 ضمن جهاز القضاء اإلداري.

يف صورة سكوت القانون املتعّلق باملنافسة واألسعار على مسألة تتعّلق باإلجراءات فإنّه  .5
جوان  1املؤرّخ يف  1972لسنة  40يتعنّي اإلستئناس بالقواعد اليّت وضعها القانون عدد 

 ملتعّلق باحملكمة اإلداريّة.وا 1972

يف ظّل سكوت النّص اخلاّص مبجلس املنافسة عن الدعوى املعارضة فإنّه ال مناص من  .6
املؤرّخ يف غرّة  1972لسنة  40تطبيق اإلجراءات ذات الصّلة والواردة بالقانون عدد 

ذه املاّدة واملتعّلق باحملكمة اإلداريّة بوصفها النّص العام الّذي ينطبق يف ه 1972جوان 
 على كّل ما مل يرد بشأنه حكم بالنّص اخلاص. 
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 141368القضية عدد: 
 2015 مارس 12تاريخ القرار: 

 : األطراف
 "  MVP"   شركة

  ضدّ 
 الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

 
     

 .الصفقات العمومية :القطاع
 طلب إلغاء طلب عروض :الموضوع

 شكال.املطلب  : رفضالقضية مآل
 طلب عروض  :المفاتيحالمصطلحات 

 المبادئ:
 

 باعتبارهاباللغة العربية  ّررةاألصل يف إجراءات التقاضي لدى اجمللس أن تكون العرائض حم   
 .الفصل األول من الدستورطبق  ة الوحيدة للدولةاللغة الرمسي
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 151384القضية عدد: 
 2015 جويلية 30تاريخ القرار: 

 2شركة مدبغة الفجة : األطراف
 ضدّ 

 وزير الّصناعة
     

 .اصناعة اجللود ودباغتهالقطاع: 
  رخص توريد. إسناديف  ررفض منح رخص تصدير وتأخّ  موضوع القضية:

 رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص. مآل القضّية:
 رخص توريد وتصدير، صناعة اجللود ودباغتها. المصطلحات المفاتيح:

 
 المبادئ

 
مبدى تأثري العمل أو التّصرف املتنازع بشأنه على  جملس املنافسة مرجع نظر يدحتديرتبط    

، حبيث أّن اختصاصه ال يكون قائما إاّل مىت كانت االّتوازن العام للّسوق وحرّية املنافسة فيه
من القانون  5الفصل  رسات املخّلة باملنافسة على معىنتلك األعمال تندرج يف إطار املما

 ادة تنظيم املنافسة واألسعار.املتعّلق بإع
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 151385القضية عدد: 
 2015 جويلية 30تاريخ القرار: 

 ّشركة الوطنّية لالّتصاالت "اّتصاالت تونس"ال: األطراف
 ضدّ 

 شركة أورونج تونيزي 
     

  .اإلّتصاالت :القطاع
 .استغالل مفرط لوضعّية هيمنة اقتصاديّة :القضّيةموضوع 

 الّدعوى لعدم اإلختصاص. رفض :القضّيةمآل 
، ترويج اشرتاكات خمالفات اقتصاديّة ومضة إشهاريّة، عرض جتاري،: المصطلحات المفاتيح

 .اهلاتف القاّر اخلاّص باملهنّيني
 المبادئ:

املخالفات اإلقتصادية، كتشويه عالمة  استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أنّ      
جتاريّة، وإن كانت خترج عن دائرة نظره إذا كان أثرها مقتصرا على حّد اإلضرار بأطراف 
الّنزاع، إاّل أهّنا ميكن أن تشّكل يف اآلن ذاته ممارسات خمّلة باملنافسة كّلما نتج عنها مساس 

وأّن ذلك ال يتحّقق  ،حريّة املنافسة فيها على بآليات السوق أو توازهنا أو ثبت أّن هلا تأثري
إاّل عندما تصدر املخالفات املشار إليها عن طرف يكون يف مركز هيمنة اقتصاديّة بالسوق 

 املرجعّية.
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 151388 القضية:
 2015جويلية  30تاريخ القرار:

 ة للتجارة وخدمات املعارضالشركة العامّ  األطراف:
 الدويلشركة معرض تونس  ضّد:

 
 .يف املطابخ وجتهيزاهتاتنظيم املعارض املختّصة  القطاع:

فراط يف استغالل وضعية هيمنة اقتصادية وتقدمي أسعار مفرطة يف اإل موضوع القّضية:
 االخنفاض.

 .االختصاص مرفض الدعوى لعد مآل القضية:
فراط يف اإلتنظيم املعارض والصالونات واأليام التجارية املختّصة،  المصطلحات المفاتيح:

 .، ترخيص وقيتأسعار مفرطة يف اإلخنفاض، استغالل وضعية تبعية اقتصادية
 

 المبادئ:
إذا كانت السوق املرجعية من فئة القطاعات اليت ال تعتمد املنافسة احلرّة فيها، فإّن  -1

 قبيل األعمال اخلارجة عن رقابة جملس املنافسة.مجيع األفعال الناشئة هبا باتت من 
ال يكون قائما إالّ مىت كانت األعمال والتصرفات موضوع  اختصاص جملس املنافسة -2

الدعوى تندرج ضمن األعمال االقتصادية املخّلة باملنافسة واليت هلا انعكاس على 
 .التوازن العام للّسوق وعلى سريها حسب القواعد اليت حتكمها
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 151397القضية عدد: 
 2015 ديسمرب 31تاريخ القرار: 
 شركة بارنان: األطراف

 
     

 .طلب عروض :القطاع

 .املشاركة يف طلب عروض :القضّيةموضوع 
 .عدم الّتعّهد :القضّيةمآل 

األساسية لعريضة الدعوى، جملس املنافسة جهاز قضائي  املكونات :المصطلحات المفاتيح
 خمتص يف مسائل املنافسة، هيكال قضائيا متخصصا منضويا ضمن هيئات القضاء اإلداري.

 المـبـادئ:
سكوت الّنص اخلاّص مبجلس املنافسة عن حتديد العناصر اليت جيب أن  يف ظلّ      
اإلجراءات ذات الصّلة والواردة بالقانون عدد نها عريضة الدعوى، فإنّه يتجه تطبيق تتضمّ 
واملتعّلق باحملكمة اإلدارية بوصفها الّنص  1972املؤرخ يف غرة جوان  1972لسنة  40

 العام الذي ينطبق يف هذه املاّدة على كّل ما مل يرد بشأنّه حكم بالّنص اخلاّص.
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 154003 القضية:
 2015نوفمرب  26تاريخ القرار:

 "ID"شركة أنرتكومسيتيك للتوزيع األطراف:
 س.أ شركة بروكتار وقامبال انرتناسيونال أوبرياينشز ضّد:

 
 مواد العناية بالبدن والشعر ومواد التنظيف والعناية باملنزل. القطاع:

 فراط يف استغالل تبعية اقتصادية وتقدمي أسعار مفرطة يف االخنفاض.اإل موضوع القّضية:
 .املطلبرفض  مآل القضية:

فراط يف اإلتنظيم املعارض والصالونات واأليام التجارية املختّصة،  المصطلحات المفاتيح:
 .، ترخيص وقيتأسعار مفرطة يف اإلخنفاض، استغالل وضعية تبعية اقتصادية

 

 المبادئ:
املكتسبة لصفة النفاذ العاجل تكون من ات اجمللس يف املادة اإلستعجالية إن تنفيذ قرار  -1

نه القانون من مجيع الوسائل الالزمة إذ مكّ  ،املوكلة قانونا للوزير املكّلف بالتجارةاملهام 
 لتنفيذ قرارات اجمللس ومن بينها الضابطة العدلية.

ال جملس املنافسة ظر يف املطلب الرامي إىل طلب تنفيذ قرار استعجايل صادر عن إّن النّ  -2
إذ أّن تنفيذ  ،املنافسة واألسعارمن قانون إعادة تنظيم  44يتماشى مع أحكام الفصل 

 هقانونا ذلك أّن مهّمتلة إىل اجمللس و ليس من صلب املهام املوك ومتابعة تنفيذ األحكام
متكني الوزير املكلف بالتجارة بنسخة على تقتصر على إكساب القرار الصبغة التنفيذية و 

دا بعد أن النظر فيه جمدّ ما حيول دون إمكانية وهو منها لتنفيذها بالوسائل املتاحة له، 
 بالتجارة.ف وزير املكلّ إىل السبق أن أكسبه الصفة التنفيذية وأرسله 
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 : المبادئ المضّمنة بالقرارات االستعجالّية الفقرة الثانية

 

 
 143032: اإلستعجالّية عددالقضّية 

 2015 مارس 26: تاريخ القرار
 "TERNA" شركة الطّالبة:

 التونسية للكهرباء والغازالّشركة والمطلوبة: 
 

 : صفقة عموميةالقطاع
تنفيذ إجراءات إبرام الصفقة العمومّية بإيقاف طلب اإلذن استعجاليا  :موضوع القضية

جناز حمطّة كهربائّية ذات املتعّلق بإ "E 4014 2014" موضوع طلب العروض الدويل عدد
 .ميغاوات جبهة املرناقّية 660و 560توربينات غازيّة بطاقة مجلّية ترتاوح بني 

 .الدعوى شكال: رفض مآل القضية
  ، قواعد إجرائّية.صفقة عمومية المصطلحات المفاتيح:

 
 المبادئ:

فإّن طلب اخّتاذ وسائل  ،عمال بالقواعد اإلجرائّية اليت تسوس مادة القضاء املستعجل
 حتّفظية ال يصّح قبوله من حيث الشكل إالّ مىت اقرتن بقضّية يف األصل سابقة النشر. 
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 143033: اإلستعجالّية عددالقضّية 
 2015 مارس 12: تاريخ القرار

 "DUFRY International AG" شركة: الطّالبة
 HEINEMANN المطلوبين: شركة

 ATUشركة و 
 شركة هميلة و 

   TUNISIA DUTY FREEشركة  والمتداخلة:
 

 
 

 ديوان الطريان املدين واملطارات.إىل األسواق احلرة باملطارات التونسية الراجعة  القطاع:

إخّتاذ الوسائل التحفظّية الالزمة اليت من شأهنا تفادي حصول ضرر طلب  موضوع القضّية:
ألسواق احمدق ال ميكن تداركه إىل حني البّت يف أصل الّنزاع بسبب إسناد لزمة إستغالل 

احلرة باملطارات التونسية إىل اجملمع املتكّون من كّل املؤّسسات العاملة باألسواق احلرّة 
 . DUFRY International AGبإستثناء شركة 

 املطلب اإلستعجايل لعدم قيامه على أسس واقعّية وقانونّية سليمة.رفض  مآل القضّية
خلق وضعية  ،األسواق احلرة ضرر حمدق، إخّتاذ وسائل حتفظّية، :المصطلحات المفاتيح

 لزمة إستغالل. ،ديوان الطريان املدين واملطارات إحتكار،
 المـبـادئ:

 إالّ يف نطاق قضّية سابقة الّنشر.ال تقبل املتعّلقة باخّتاذ الوسائل التحفظّية  الطّلبات-1
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نائبا الطالبة ضد الشركات املكّونة للمجمع كل على حده واحلال أّن الطعن توّجه  قيام-2
اجملمع وهو شركة مستقلة بذاهتا يشّكل خلال إجرائيا ميكن  ضمن املطلب اإلستعجايل ضد

 الشركة املعنية يف النزاع الراهن.جتاوزه بإدخال 
 وضعّية اإلحتكار يف حّد ذاهتا ممارسة خمّلة باملنافسة. ال تشّكل-3

  .أالّ يؤّدي اإلذن هبا إىل املساس بأصل النزاعتحفظية يف الوسائل ال النظر ستوجبي-4
 وضعّية يف مدى وجود إتفاق بني األطراف املعنّية لإلخالل باملنافسة واإلفراط يفإّن البت -5

اهليمنة أو اإلحتكار يتطّلب القيام بإجراء أعمال استقرائّية وهي مسائل خترج بطبيعتها عن 
 نظر قاضي املسائل املستعجلة.

إّن قرار إسناد اللزمة هو من فئة القرارات اإلداريّة اليت يرجع الّنظر فيها إىل صميم -6
اختصاص احملكمة اإلداريّة واليت ال جيوز للمجلس تبعا لذلك اخّتاذ وسائل حتّفظّية بشأهنا 

 من قانون املنافسة واألسعار. 11على معىن أحكام الفصل 
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 143035القضّية اإلستعجالية عدد: 

 2015 مارس 12تاريخ القرار: 
 شركة أورونج تونيزيالطّالبة: 

الشركة املتوسطية لإلعالم واإلتصاالت و  "Ooredoo"شركة "أوريدو" واملطلوبني: 
"Mosaïque FM"  شركة "ترافل تودو" "وTraveltodo" 

 
 .صاالتاالتّ  القطاع:

باالتفاقيات والعقود املربمة كوقف مجيع بإيقاف العمل  استعجاليا اإلذن موضوع القضّية:
 .العملّيات اإلشهارية

 رفض املطلب. مآل القضّية:
 البصري، سوق اهلاتف اجلّوال، سوق اإلنتاج السمعي إتصاالت المصطلحات المفاتيح:

البت يف إيقاف العمل باالتفاقيات والعقود املربمة بينهم إىل حني وكاالت األسفار،  سوق
حق حتويل نقاط "مارسي"، عملّيات شحن الرصيد، خمالفة ، عملّيات إشهارية، أصل

اقتصادية، الّتسويق الّتجاري للعرض، إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية خاصة، اهليئة 
العليا املستقلة لإلتصال الّسمعي والبصري، عرض حمدود يف الزمن، موقع اإللكرتوين، حالة 

اختاذ الوسائل التحفظية الالزمة ، قرائن قابلة للدحض ميكن تداركه،خطر حمدق ال 
 واملستعجلة.

 المبادئ:
ثبت وأّن العرض املشتكى منه كان حمدودا يف الزمن وأّن مّدة رواجه قد انقضت  طاملا- 1

 فإّن املطلب الرّامي إىل إيقاف تروجيه يعّد غري ذي موضوع.
يف الوسائل التحفظّية أاّل يؤدي اإلذن هبا إىل املساس بأصل الّنزاع وأن تكون  يستوجب- 2

جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغيري سلبيا ويف وقت وجيز أو أن تنذر 
 ماية العاجلة حلفظه من احلخبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال يتّم النّيل من حق حيتاج إىل 

 الّتالشي.
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 153036 ية االستعجالية عدد:القض
5201 مارس 12 تاريخ القرار:  

 شركة "أوريدو تونيزي"  الطالبة:
 وشركة "أورنج تونس انرتنت" شركة "أورنج تونس"والمطلوبتان: 

 
 قطاع اإلّتصاالت  القطاع:

شركة "أورنج تونس" وشركة "أورنج تونس كل من بإلزام   القضاء استعجاليا موضوع القضّية:
 املرّوج من طرفهما وكذلك مجيع( ADSL Home) بإيقاف عرض "أدسل هوم"انرتنت" 

 .حني البت يف أصل النزاعالوسائط اإلشهارية املتعلقة به وذلك إىل 
 .رفض املطلب مآل القضّية:

الرقمية، الّتكلفة خدمات اإلنرتنت عرب اخلطوط الالمتوازية  المصطلحات المفاتيح:
 .احلقيقّية، ممارسة البيع باخلسارة، عرض جتاري، الّضرر احملدق

 
 المبادىء

الصفة واملصلحة يف النزاعات املرفوعة دأب فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار  .1
)جديد(  11أمامه من الشروط اليت يتعنّي تقدير مدى توّفرها على ضوء أحكام الفصل 

من قانون املنافسة واألسعار، ضرورة أّن عنصر الصفة واملصلحة ال ينظر إليه إالّ من جهة 
 القائم بالدعوى.

أو قياس  الالحق بأحد األطراف املتنازعة لديه دأب اجمللس قبل أن يبادر بتقدير الضرر .2
لى التثّبت مدى اخلطر احملدق الذي تنذر به حالة معّرضة يف وقت وجيز للتغرّي سلبيا ع

 أوال من دّقة املعطيات والبيانات املقّدمة له.
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 153037 القضية االستعجالية عدد:
5201جويلية  2 تاريخ القرار:  

 شركة أورونج تونيزي الطّالبة:
 شركة أوريدو تونيزي المطلوبة:

 
 اإلّتصاالت.القطاع: 

 .Pack clé 3G à 19 dt اإلذن استعجالّيا بإيقاف العرض الرّتوجييموضوع القضّية: 
 رفض املطلب.مآل القضّية: 

إفراط يف استغالل  –اإلذن استعجالّيا بإيقاف عرض تروجيي المصطلحات المفاتيح: 
الّشروط املتعّلقة بالتأّكد وإمكانّية  –منتوج متفرّع عن اهلاتف اجلّوال  –وضعّية هيمنة 

 املساس بأصل الّنزاع. –حصول ضرر حمدق 
 

 المبادئ:
 

ميكن جمللس املنافسة أن يأذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة  ،يف صورة التأّكد     
من شأهنا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه  اليتباخّتاذ الوسائل التحّفظّية الاّلزمة 

وميّس باملصلحة االقتصاديّة العاّمة أو بالقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة 
 د األطراف وذلك إىل حني البّت يف أصل الّنزاع.أح
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 153038القضية اإلستعجالية عدد: 
 2015 ديسمرب 31تاريخ القرار: 

 إلياس بن عيسى ممثل جتاري لشركة "أولفيا " الطالب:
 وزارة التجارة المطلوبة:و  

      
 .توريد مادة السكر القطاع:

 طلب إلغاء طلب عروض :الموضوع
 شكال.املطلب  : رفضالقضيةمآل 

 طلب عروض  :المفاتيحالمصطلحات 
 

 المبادئ:
ر بامللف ما يقيم الّدليل عن وجود براهني يتوفّ  أن جيب ،لإلذن بالوسائل التحفظية       

 .دها الطالبميكن أن يتكبّ اليت ئر وإثباتات حول طبيعة وحجم األضرار واخلسا
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 153039: القضّية اإلستعجالية عدد
 2015 ديسمرب 31: تاريخ القرار

 شركة "فّن الكوارتز": الطّالبة
 المطلوبة: "الشركة الجديدة للبلّور المنفوخ"

 
 .البلّور املنفوخ  _نشاط حريف  القطاع:

باختاذ الوسائل التحفظّية الالزمة لدرء املمارسات املتمثلة  استعجاليا اإلذن موضوع القضّية:
 .بالّتخفيض يف أسعار بيع قوارير الشيشةيف قيام املطلوبة 

 رفض املطلب. مآل القضّية:
، إفالس الطّالبة ،اتفاقية، صناعة قوارير الشيشة، البلّور املنفوخ المصطلحات المفاتيح:

منافسة شريفة، اختاذ الوسائل التحفظّية الالزمة، نشر قضّية يف ، الرّتفيع يف أسعار، احتكار
، خوضا يف الّتخفيض يف األسعاريف فراط ميكن تداركه، اإل األصل، حالة خطر حمدق ال

 .أصل الّنزاع
 المبادئ:

 

الّتخفيض يف األسعار واعتبارها خمّلة  يف فراطاإلالّنظر يف املمارسات اليت تتعّلق مبدى        
 يتطّلب خوضا يف أصل الّنزاع. باملنافسة على معىن قانون املنافسة واألسعار
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 153040: اإلستعجالية عددالقضّية 
 2015ديسمرب  31: تاريخ القرار

 الغرفة النقابية الوطنية لوكالء وأصحاب حمطّات بيع النفطالطالبة: 
 شركة فيفو إينرجي تونس المطلوبة: 

 
توزيع احملروقات عرب حمطّات اخلدمات احلاملة لعالمة شال والتابعة لشركة فيفو  القطاع

واجملّهزة بآالت اخلالص اإللكرتوين واملخّصصة خلالص معلوم التزّود باحملروقات  إينرجي تونس
 بواسطة البطاقة الذكّية.

املتعلق مبراجعة معلوم  شركة فيفو إينرجي تونسقرار  اإلعرتاض علىموضوع القضّية: 
 6,75املتعلقة بالبطاقات الذكية إىل حدود  +PETROLاملسامهة يف مصاريف منظومة 

عن اللرت الواحد دون إحتساب األداء على القيمة املضافة وذلك بداية من غرّة جويلية مليم 
وتسجيل رفض العمل به وإعتباره بندا تعّسفيا مّت فرضه على مهنيي القطاع وعلى  2015

املستهلك نتيجة التعّسف يف إستعمال شركة فيفو تونس لسلطتها اإلقتصاديّة بغرض احلصول 
ملطالبة بتوقيف تنفيذه ألّن تنفيذه من شأنه أن يتسّبب يف نتائج يصعب على منافع جمحفة وا

 تداركها.
 رفض املطلب. :مآل القضّية

طلب توقيف قرار، مراجعة معلوم مسامهة  طلب إستعجايل،م :المصطلحات المفاتيح
التقليص يف هامش الربح، وكالء وأصحاب  وكالء وأصحاب احملطّات، البطاقات الذكية،

 إلكرتوين للتّزود باحملروقات. صخال ،احملطات
 المـبـادئ

ليس من  ،وكالء وأصحاب احملطات على فرض ثبوتهإىل نسبة األرباح الراجعة  تقّلص-1
 شأنه هتديد وجود أو مواصلة نشاط الوكالء وأصحاب احملطات املنخرطني بالغرفة الطّالبة. 
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يف مدى وجود الوكالء وأصحاب حمطات اخلدمات يف وضعية تبعية إقتصادية إزاء  البتّ -2
وهي  ،أعمال استقرائّيةبيتطّلب القيام  ،شركة ومدى إفراطها يف إستغالل وضعية التبعيةال

 مسائل خترج بطبيعتها عن نظر قاضي املسائل املستعجلة.
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 القسم الثاني
 بآراء المجلسالمبادئ المضّمنة 

 142518عدد الّرأي: 
 2015 فيفري 12 الّرأي:تاريخ 

 

 .صدار وتوزيع سندات املطاعم واخلدماتإ القطاع:

 مصدري سندات املطاعم فاق خمّل باملنافسة بنيتّ إمشروع عفاء إطلب  الموضوع:
 .املنافسة واألسعار تنظيم ادس من قانونواخلدمات طبقا ألحكام الفصل الس

 باملنافسة،اتفاق خمّل  ،صدار وتوزيع سندات املطاعم واخلدماتإالمصطلحات المفاهيم: 
  .املنافسة واألسعار تنظيم ادس من قانونعفاء وقيت، الفصل السإترخيص أو 

 

 المبادئ
   من قانون املنافسة واألسعار على  5بالفصل  من املنع املذكور اإلعفاءمكانّية إلنظر يف ا_1

يستدعي التثّبت من إمكانّية  ،القانون املنافسة واألسعار نفس)جديد( من  6معىن الفصل 
اقرتان توفّر فوائد اقتصاديّة أو تقنّية تكون نامجة عن خمتلف التضييقات مع حتقيق الرفاه 

 . للمستهلكني

الرتخيص الوقيت املمنوح التفاق خمّل باملنافسة لتجاوز الفراغ التشريعي يف قطاع ما ال _ 2  
ر الضمانات يوفّ و م ويضبط العالقة بني املتدخلني بإصدار إطار قانوين ينظّ يغين عن اإلسراع 

 الضرورية حلماية مصاحلهم. 
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 142519عدد الّرأي: 
 2015 جانفي 21 الّرأي:تاريخ 

 

 .ّتصاالتإلاملبادئ التوجيهية لتحليل سوق ا مشروع الموضوع:

 اإلّتصاالت.القطاع: 

سوق مرجعية، اإلستبدال، اختبار احملتكر اإلفرتاضي، قّوة سوقية، المصطلحات المفاتيح: 
 وضعية اهليمنة. 

 

 المبادئ
 

هو تقنية تستخدم لتحديد األسواق املرجعية، ال لقياس درجة  ،اختبار احملتكر اإلفرتاضي -1
يفرتض أصال أن يتّم حتديد السلع البديلة مسبقا اإلستبدال بني السلع. فهذا اإلختبار 

قبل الشروع يف تطبيق مراحل اإلختبار، مّما يعين أّن حتديد السلع البديلة ميّثل جزءا من 
 مدخالت اإلختبار.

ليه تطبيق اختبار احملتكر اإلفرتاضي جيب أن يكون السعر التنافسي السعر الذي ينبين ع  -2
اعتماد األخري ميكن أن يفرز سوقا مرجعية أوسع من  ذلك أنّ  ،وليس سعر احملتكر

 الّسوق املرجعية احلقيقية.

ال ترتجم القّوة السوقية فقط بقدرة املنشأة على تثبيت أسعارها فوق مستوى األسعار  -3
ة ممتدة من الزمن بل ويتعنّي عليها أن جتين من خالل هذه األسعار التنافسية فقط لفرت 

 أرباحا معتربة.
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    142533الرأي: عدد 

 2015 جانفي 21 :الرأي تاريخ
 

يف  األبراج جممع تتمّثل يف استثمار ،مشروع عملية تركيز اقتصاديبداء الرأي يف إ الموضوع:
 ..Shefa Mangement S.Aرأمسال شركة الشفاء للتسيري اإلداري اخلفية اإلسم 

 املصّحات اخلاّصة.تركيز اقتصادي:  القطاع:
مصّحة متعّددة االختصاصات، طاقة االستيعاب،  املصّحات اخلاّصة، :المصطلحات المفاتيح

 .تركيز اقتصادي، املوازنات املالّية
 المبادئ:

عملية أو مشروع ما يشّكل تركيزا اقتصاديّا البّد من أن يكون الرتكيز للحسم يف اعتبار  -1
اآلثار من خالل  وتقاس هذه األمهية .قد بلغ درجة من األمهّية تسمح له بتهديد املنافسة

. وال تتّحقق هذه األخرية إال على وضعية املنافسة بالسوق املرجعية احملتملة هلذه العملّية
 نة. ببلوغ عتبات رقمّية معيّ 

 فاظهبدف احلأو مشاريع الرتكيز االقتصادي  اتيّ عمل تقييم ةلس املنافسة مهمّ يتوىل جم -2
 ا.هب ميكن أن ختلّ  يتفاقات التّ املنافسة من كل األفعال واإل على
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 142536:  الرأيعدد 

 2015جوان  25 : الرأي تاريخ
 

  التجارية.عملّية تركيز إقتصادي يف قطاع املساحات  القطاع:
 Sociétéالدار اجلديدة ملدينة تونس " شركةاقتصادي بني  تركيز عملية مشروع الموضوع:

Nouvelle Maison de la Ville de Tunis S.N.M.V.T -Monoprix " شركة ريان و
 .Rayan Distribution S.A – Mercure Marketللتوزيع "

، قطاع جتارة التجارية متعّددة األجنحةساحات امل، عملية الرتكيز المصطلحات المفاتيح:
وقعها التجاري واجلغرايف بالّسوق املرجعية، رقم معامالت، معملّية االقتناء، تدعيم التوزيع، 

ممارسة رقابة مباشرة ، نقل امللكية، أنشطة تنافسّية، ندماج األفقياإل سلطات املنافسة املقارنة،
 العالمات التجارية، منطقة استقطاب جتاري،نصيب ، اقتناءعملّية آثار ، وغري مباشرة

 ."هريفندال هريمشان"املؤشر
 المبادئ:

سوقا مستقلة بذاهتا وختتلف عن سوق  ،سوق املساحات التجاريّة من زاوية املنافسةتعّد   -1
 املراكز التجارية.

لة من مج إىل اخاضعظل فهو ي ،ليس هناك تعريف موّحد ملفهوم السيطرة احلامسة  -2
من زاوية املنافسة و  .ويقع التعامل معه حالة حبالة حسب نوعية كل عملّية تركيزرات املؤشّ 

ل حقوق املراقبة إقتناء املسامهة اليت ختوّ من خالل فإّن هذا املفهوم ميكن أن يتجّسد 
(Prise de contrôle.) 

ك الرقابة القانونّية بأهّنا تلك اليت تكون عرب امتال ،يعّرف الفقه اإلقتصادي والتجاري -3
 مباشر أو غري مباشر جلزء من رأس املال مينح صاحبها أو أصحاهبا حقوق التصويت.  

تعّرف الّسوق املرجعّية من منظور قانون املنافسة بأهّنا املكان الذي يتالقى فيه العرض   -4
والطّلب حول بضاعة أو خدمات معّينة واليت تعّد يف نظر املستهلك أو املستعمل قابلة 

 بينها. لإلستبدال فيما
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 مساحة البيع من املعايري الرئيسية لتحديد الّسوق املرجعّية. تربتع -5
املسافة  ،من زاوية املنافسة يف قطاع جتارة التوزيع العصرية مبنطقة اإلستقطاب يقصد -6

يتخلى املستهلك عن أداء مشرتياته إذا ما جتاوزها وذلك  ،القصوى اليت على أساسها
 من الّزمن. اهام احّيز التنّقل إىل نقطة البيع ألسباب تتعّلق بتكاليف التنّقل أو الستغراق 

درجة الرتكيز وتأثريها على الّسوق املرجعّية يتّم الّرجوع إىل عديد املعايري  لتقييم -7
 Indiceإختصار لـ"هريفيندال هريمشان" ""، وهو IHHمؤشر " واملؤشرات، غري أنّ 

Herfindahl-Hirschmann يبقى األهّم واألكثر اعتمادا لتحليل عمليات الرتكيز ،"
 كاألوروبية واألمريكية.  حتكار خاصة من قبل سلطات املنافسة املقارنةومكافحة اإل
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 142539 الرأي:عدد 

 2015 جانفي 21 :الرأي تاريخ
 

 .مهنة اخلبري البحري القطاع:
 .مشروع قرار الموضوع:

اخلبري البحري، الكفاءة العلمّية، اخلربة  هنةكرّاس شروط، م المصطلحات المفاتيح:
 .امليدانّية، شروط متييزيّة، املنافسة، الشفافّية، تكافؤ الفرص

 
 المبدأ:

 
أو املعنوّيني الذين تتوفّر األشخاص الطبيعّيني لكل  ةمتاحممارسة نشاط اخلبري البحري  .1

لديهم الوسائل املاديّة املستوجبة وكذلك شروط الكفاءة املهنّية املنصوص عليها بكرّاس 
 .الشروط اخلاّص مبمارسة هذا النشاط

سوق اخلبري البحري لكّل  إىل تفعيل املنافسة والشفافّية وحتقيق تكافؤ فرص الولوج . 2
يعّد من  ،األشخاص الطبيعّيني واملعنوّيني الذين يتمّتعون بالكفاءة العلمّية واملهنّية املطلوبة

  .صياغة كرّاس شروط يتعّلق بتنظيم مهنة أو نشاط اقتصادي معنّي لاملبادئ األساسّية 
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 142541 الرأي:عدد 

 2015 فيفري 12 :الرأي تاريخ
 

مشروع قرار يتعّلق بتنقيح كرّاس الّشروط املتعّلق بتنظيم ممارسة جتارة توزيع الموضوع: 
 منتجات الّصناعات الّتقليديّة التونسّية.

 جتارة توزيع الّصناعات الّتقليديّة التونسّية.القطاع: 
 بالّتجوال. جتارة الّتوزيع –توزيع الّصناعات الّتقليديّة التونسّية  جتارةالمصطلحات المفاتيح: 

 
 المبدأ:

 
كّل األسس القانونّية اليت خيضع هلا بصفة جتعله كافيا   ،كرّاس الّشروط  أن يتضّمنيتعنّي     

حبّد ذاته وتغين مستعمليه عن الّلجوء إىل مصادر أخرى باعتبار أّن اإلغفال عن ذلك يشّكل 
حجبا لإلطار الّتشريعي والرّتتيّب عن املتعاملني مع اإلدارة وبالّتايل تقليصا لتفعيل املنافسة 

 يه الّدراية الكافية بالّنصوص الّتشريعّية والرّتتيبّية الّنافذة. باستبعاد كّل من ال تتوّفر لد
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 152544 الرأي:عدد 

 2015 ماي 14 :الرأي تاريخ
 

 .أتعاب أمني الّسفينة القطاع:

 .قرارمشروع  الموضوع:
 الغرفة الّنقابّية ألمناء الّسفن، تعريفة قصوى،، أتعاب أمني الّسفينة المصطلحات المفاتيح:

 .تعريفة ثابتة، املصادقة اإلداريّة، اخلدمات املينائّية
 

  المبادئ
 

هامش  كان هناكال ينفي وجود املنافسة بني العارضني بالّسوق طاملا   ،سعر أقصى وجود-1
 .ربح ميكن للعارض الّتصّرف فيه

 وهو جزايف، كلفة معدل على الّسعر حتديد يف يعتمد أنّه ،اإلدارية املصادقة نظام زمييّ  ما-2

 مبا ة،التنافسيّ  اهتقدر  حتسني قصد التكاليف يف للتحّكم املؤّسسات أمام الجملا يفسح ما

 اإلقتصادي البعد وخيدم املنافسة مبادئ ذهحتبّ  أمر وهو عر،السّ  يف بالّتخفيض هلا يسمح

 .أكرب أرباح لتحقيق الّنجاعة عن البحث إىل ساتاملؤسّ  يدفع الذي
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 152546 الرأي:عدد 

 2015 ماي 14 :الرأي تاريخ
 

 .اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة القطاع:

 .إعفاء عقد استغالل حتت التسمية األصلية الموضوع:
، عقد اإلستغالل حتت الّتسمية اإلشهار فوق ظهر تذاكر اخلزينة المصطلحات المفاتيح:

 .األصلّية
 المبادئ

حق االستغالل الرتايب احلصري نوعا من احلماية اجلغرافية بالنسبة للمستغل الرئيسي  ميّثل-1
يعّد بالنسبة لصاحب  يدفعه إىل تنمية قطاع النشاط الذي ميارسه، إاّل أنه ،تكون سندا له

  .التسمية األصلية التزاما بعدم املنافسة
أو انقطاعه قبل حال فسخ العقد يف مينع أنّه يف  البند املتعلق بشرط عدم االنضمام يتمّثل-2

عدم جتديده، على  صادر عنه أو يف صورة سبب كان مببادرة منه أو نتيجة خطإاألوان ألي 
ممارسة أي نشاط منافس للنشاط موضوع العقد أو مواصلة استغالل  ،املستغل الرئيسي

نطقة اجلغرافية للعالقات التعاقدية وعلى امتداد امل تاريخ وضع حدّ  منذالفروع التابعة له 
املنصوص عليها بالعقد. ويشمل املنع باخلصوص عدم مسك مسامهات مالية يف رأس مال 
شركة متارس بطريقة مباشرة أو غري مباشرة نشاطا يف إطار شبكة استغالل منافسة للشبكة 

  موضوع العقد أو تنشيط شبكة من هذا الصنف.
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 152547 الرأي:عدد 

 2015 جوان 25 :الرأي تاريخ
 

   AFRICAلشركةطلب الرتخيص  حولرأي جملس املنافسة طلب  :الموضوع

CATERING  ( حتت التسمية التجارية: كنديّةعالمة أجنبّية ) ستغاللباSECOND 

CUP  من القانون  6 يف إطار عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية طبقا ألحكام الفصل
 واملتعّلق باملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29خ يف املؤرّ  1991لسنة  64عدد 

 .املقاهي واملرطبات يف إطار عقود اإلستغالل حتت العالمة األصلّية طاع:ـالق
إتّفاق -القهوة واملرطبات-حتت التسمية األصليةعقد إستغالل  المصطلحات المفاتيح:

حتقيق تقّدم -نتائج عادلة للمستعملني حتقيق-احلصريشرط التزّود -عمودي خمل باملنافسة
 .بني مّدة العقد وضمان عدم اإلخالل باملنافسة املوازنة-احلصرياإلستغالل الرتايب  بند-تقين

 المبادئ:
نقل التكنولوجيا لتصنيع من أهّم وسائل يعّد عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلية -1

عاملة اليد وتشغيل الاالستثمار  وزيادةيف أسواق بعيدة عن السوق األم املنتجات وتروجيها 
 . ةالسوق الداخليوحتريك 

يشّكل إتّفاقا خمالفا ألحكام الفصل اخلامس من  ،عقد اإلستغالل حتت العالمة األصلّية -2
سات أخرى من دخول مؤسّ  ؤّدي إىل احلدّ يقانون املنافسة واألسعار، ذلك أّن موضوعه 

خاّصة كّلما تضّمن التنصيص على موزّع وحيد لبضاعة معّينة ذات عالمة معّينة أو  للسوق
 إسم جتاري معنّي. 

يشّكل عقد اإلستغالل حتت ترخيص صاحب العالمة أو اإلسم التجاري األصلي إتّفاقا  -3
يهدف إىل تنمية النجاعة اإلقتصاديّة داخل  ،عموديّا بني شركات أو أطراف غري متنافسة

إنتاج أو توزيع نظرا للتعاون بني طريف العقد ممّا يؤّدي إىل حتقيق نتائج إقتصاديّة وتقّدم حلقة 
ج عادلة للمستعملني تقين هام كاحلّد من الكلفة وتنمية اإلستثمارات واملبيعات وحتقيق نتائ

 من قانون املنافسة واألسعار.  6إىل اإلستثناء الوارد بالفصل  وهو ما حييل
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ميّكن من احلفاظ على متّيز وجودة املنتوجات اليت  ،د احلصري يف العقد الراهنشرط التزوّ  -4
تتميز جبودة عالية  ،يقّدمها املزّود، ذلك أّن املواد األولية يف العقد الراهن وخاّصة منها القهوة

توّفر منتوجات ذات جودة عالية تربّر السعر املرتفع مقارنة ببقية  ،وهو ما يضمن للمستهلك
 املقاهي العادية أو حىت املنافسة.

وهو ما  ،توفري فرص أكرب لإلختيار للمستهلك التونسي منشرط التزّود احلصري ميّكن  -5
تقنيات تمّتع بإىل اليؤدي إىل تنويع العرض بوجود عالمة أجنبّية تتمّيز خبدمات راقية إضافة 

 عالية من اجلودة على مستوى املواد األولّية املستعملة وكذلك فيما يتعّلق باخلدمات املقّدمة.
فاق مع صاحب العالمة بالتزّود من مزّودين فيما يتعّلق مبجموعة من املعّدات إّن االتّ -6

بشرط  ا من شرط التزّود احلصري فيما يتعّلق مبجموعة من التجهيزات اليت ال ختلّ تشّكل حدّ 
الذي يقضي بضرورة  إاحملافظة على جودة ونكهة املنتوجات املقدمة وهو ما يتماشى مع املبد

 من شرط التزّود احلصري فيما يتعّلق باملنتوجات والتجهيزات غري املنافسة للعالمة. احلدّ 
املرّخص له من إستغالل التسمية األصلّية بصفة  ميّكن بند اإلستغالل الرتايب احلصري -7

فرديّة على مستوى ترايب حمّدد وهو ما ميّكنه من ميزة تنافسّية جتعل مستغل العالمة حريصا 
دليل التشغيل وما تفرزه جتربة  تضّمنهعلى تطوير خدماته وحتسينها عرب اإللتزام بتطبيق كّل ما 

صاحب العالمة من حتسينات وكذلك إنتداب عملة وموظّفني خمّتصني وتكوينهم وتدريبهم 
 مستمرّة.بصفة 
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 152549 الرأي:عدد 
 2015 جوان 25 :الرأي تاريخ

 
من قانون املنافسة واألسعار لعقد  6حول منح إعفاء وفق أحكام الفصل  أيبداء الرّ إ الموضوع:

  استغالل حتت العالمة األصلّية يف جمال األكالت السريعة.
 األكالت السريعة. القطاع:

السريعة ذات الطّابع العصري، األكالت الّسريعة التقليديّة  األكالت المصطلحات المفاتيح:
 الطلبّيات احملمولة، عقد تطوير العالمة، عقد استغالل الوحدة.

 المبادئ:
من نفس القانون  5من قانون املنافسة واألسعار عدم تطبيق املنع الوارد بالفصل  6 الفصلجييز      

تدّر على املستعملني قسطا عادال من و  اأو اقتصادي اتقني امتضمن تقدّ  على أن على االتفاقات
التقدم التقين أو ومها معا  أساسينير شرطني توفّ ، وبالّتايل فمنح هذا اإلعفاء مرتبط بفوائدها

 االقتصادي وضمان قسط عادل من فوائد االتفاق للمستعملني.
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 152552:  الرأيعدد 
 2015 أكتوبر 8 : الرأي تاريخ

 
  AFRICA "طلب شركة "إفريقيا كاترينق طلب رأي جملس املنافسة حول :الموضوع

CATERING الرتخيص إلستغالل عالمة أجنبّية )أمريكّية( حتت التسمية التجارية "هارديز" 
"Hardee’s" من  6 يف إطار عقد اإلستغالل حتت التسمية األصلّية طبقا ألحكام الفصل

واملتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد 
 واألسعار.

 املطاعم واألكلة السريعة يف إطار عقود اإلستغالل حتت العالمة األصلّية. طاع:ـالق
-األصلّيةإستغالل حتت العالمة  عقد-السريعةسوق األكلة  المصطلحات المفاتيح:

فاق إتّ –تقين أو اقتصادي  تقّدم-احلصريمن شرط التزّود  حلدّ ا- احلصري للعالمة اإلستغالل
 بند عدم املنافسة.-فوائدالدّر على املستعملني قسطا عادال من ي

 المبادئ:
املرّخص له من إستغالل التسمية األصلّية بصفة  ميّكن بند اإلستغالل الرتايب احلصري -1

ميزة تنافسّية جتعله حريصا على تطوير  ،فرديّة ومينح له بالتايل على مستوى ترايب حمّدد
دليل التشغيل وما تفرزه جتربة  تضّمنهخدماته وحتسينها عرب اإللتزام بتطبيق كّل ما 

صاحب العالمة من حتسينات وكذلك من خالل انتداب عملة وموظّفني خمّتصني 
 وتكوينهم وتدريبهم بصفة مستمرّة.

مستغل العالمة من التزّود بعّدة منتوجات  ،ميّكن عقد اإلستغالل حتت العالمة األصلية -2
نتقاء املزّودين بصفة شخصّية هبدف احلفاظ على اوجتهيزات من السوق احمللية شرط 

من شرط التزّود احلصري فيما يتعّلق بأغلب  وميّكن ذلك من احلدّ صورة ومسعة العالمة. 
 دة من طرف صاحب العالمة.املنتوجات شرط اخلضوع للمواصفات احملدّ 

ة يّتجه حتديد مدّ  ،لتحقيق نوع من املوازنة بني مّدة العقد وضمان عدم اإلخالل باملنافسة -3
 سنة قابلة للتجديد.  20سنوات عوضا عن  5منها وجعلها ال تتجاوز  العقد باحلطّ 
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وبالتايل فإّن تطّور نشاط  ،حجر الزواية يف عقود التسمية األصلّية ،العالمة التجاريّةتعّد  -4
صاحب التسمية األصلّية مرتبط باألساس حبماية عالمته وتسميته التجارية من كّل 

ص له، وهو األمر الذي األضرار اليت ميكن أن تلحقها عند استغالهلا من قبل املرخّ 
اثل نشاط مم يستدعي احلماية الواردة بالعقد واملتمثّلة يف إلزام املستغل بعدم ممارسة أيّ 

 لنشاط صاحب العالمة موضوع العقد. 
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 152553:  الرأيعدد 
 2015 جوان 25 : الرأي تاريخ

 
 توزيع املثلجات واملرطبات. القطاع:

 طلب ترخيص الستغالل عالمة أجنبية. الموضوع:
 أجنبية.استغالل عالمة  المفاتيح:المصطلحات 

 
 المبادئ 

 
احلصري يف عقود االستغالل حتت التسمية األصلية من البنود ود ّد شرط التزّ يعدّ  -1

تناسق بني خمتلف م والاألساسية والرائجة اليت هتدف إىل ضمان جودة املنتوج املقدّ 
يرمي يف حاالت أخرى إىل احلفاظ على سرية املنتوج  كمامكونات الشبكة  

 ناته. ومكوّ 
سة سواء ري شركة أو مؤسّ تقوم عقود االستغالل حتت التسمية األصلية على تأج -2

زة وكذلك نظمها اإلنتاجية م سلعة أو خدمة أو تكنولوجيا عالمتها التجارية املميّ تقدّ 
واإلدارية واحملاسبية إىل شخص آخر أو شركة أخرى يرغب يف    والتسويقية

ر نشاط صاحب تطوّ  االستفادة من جناح املنتج واالسم التجاري، وعليه فإنّ 
تبط باألساس حبماية عالمته من كل األضرار اليت قد يلحقها به التسمية األصلية مر 

ر بالتايل الشرط الوارد بعقد االستغالل حتت التسمية وهو ما يربّ  ،ص لهاملرخّ 
 األصلية.
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 152555 الرأي:عدد 
 2015 جوان 25 :الرأي تاريخ

 
 مهنة مستشار فالحي. القطاع:

 مشروع قرار. الموضوع:
ستشارة ، اإلستشارة الفالحّية العمومّيةمستشار فالحي، اإل المفاتيح:المصطلحات 

 الفالحّية اخلاّصة، كرّاس شروط.
 المبادئ

التقّيد باألحكام واملصطلحات الواردة بالقانون املنظّم ملهنة املستشار الفالحي عند  .1
اخلاطئة اليت صياغة بنود كرّاس الشروط هو شرط أساسي حلسن تطبيقه ولتفادي التأويالت 

 ميكن أن تصدر عن االدارة أو الراغبني يف تعاطي هذه املهنة.
ستشاريّة على ضرورة حتديد مراجع خمتلف النصوص استقّر فقه اجمللس يف املاّدة اإل .2

ضمن أحكام كرّاسات الشروط باعتبارها املرجع القانوين األساسي للراغبني يف إليها املشار 
 تعاطي نشاط اقتصادي.
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 152556 الرأي:عدد 
 2015 جوان 25 :الرأي تاريخ

 
مشروع قرار صادر عن اجللسة العاّمة جملمع احملاسبني بالبالد التونسّية يتعّلق الموضوع: 

 بتوحيد الّتعريفة املرجعّية الّدنيا ألتعاب احملاسبني.
 تنظيم مهنة احملاسبني.القطاع: 

ضمان عدم اعتماد أسعار مفرطة  –الّتعريفة املرجعّية الّدنيا المصطلحات المفاتيح: 
 –املواّد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من حّرية األسعار  –املنافسة احلّرة  –االخنفاض 

عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض  –االتّفاقات الّصرحية املمنوعة 
 والطّلب.

 المبادئ:
 أسعار املواّد واملنتوجات واخلدمات بكّل حرّية باعتماد املنافسة احلرّة..حتّدد 1
املواّد واملنتوجات واخلدمات األساسّية أو املتعّلقة بقطاعات أو  ،.تستثىن من نظام احلرّية2

مناطق تكون فيها املنافسة بواسطة األسعار حمدودة إّما بسبب حالة احتكار لسوق أو 
 ّتموين أو بفعل أحكام تشريعّية أو ترتيبّية.لصعوبات متواصلة يف ال

.حتديد الّتعريفة املرجعّية الّدنيا ألتعاب احملاسبني يصّنف يف خانة االتّفاقات الّصرحية 3
املمنوعة حيث أنّه يهدف إىل عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض 

 رّة بني احملاسبني املنتمني للمجمع.والطّلب وهو ما من شأنه أن حيّد من املنافسة احل
يعترب ممارسة  ،تّفاق الرّامي إىل احلّد من املنافسة احلرّة وتعطيل آلّيات الّسوق.جمّرد إبرام اإل4

 خمّلة باملنافسة وذلك حىّت يف صورة الّتطبيق املؤّجل هلذا االتّفاق.
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 152557 الرأي:دد ع
 2015 جوان 25 :الرأي تاريخ

 
 السريعة.األكالت  القطاع:

 أجنبية.طلب ترخيص الستغالل عالمة  الموضوع:
 أجنبية.استغالل عالمة  المفاتيح:المصطلحات 

 المبادئ 
ستغالل احلصري للعالمة من شأنه أن يكسبه ميزة تنافسية ّتع مطّور العالمة حبق اإلمي -1

دليل  تضّمنهلتزام بتطبيق كل ما جتعله حريصا على تطوير خدماته وحتسينها عرب اإل
 االستغالل.

تقوم عقود االستغالل حتت التسمية األصلية على تأجري شركة أو مؤسسة سواء تقدم  -2
زة وكذلك نظمها اإلنتاجية سلعة أو خدمة أو تكنولوجيا عالمتها التجارية املميّ 

واإلدارية واحملاسبية إىل شخص آخر أو شركة أخرى يرغب يف االستفادة من   والتسويقية 
ر نشاط صاحب التسمية األصلية مرتبط تطوّ  سم التجاري، وعليه فإنّ املنتج واإلجناح 

ر ص له وهو ما يربّ باألساس حبماية عالمته من كل األضرار اليت قد يلحقها به املرخّ 
 االستشارة.بالتايل الشرط الوارد بالعقد موضوع 
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 152558 الرأي:عدد 
 2015 ماي 14 :الرأي تاريخ

  
حالة يف شأن توضيح بعض املسائل ذات العالقة باملنافسة وفقا إلبداء الرأي إ الموضوع:

، جلنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة واخلدمات ذات الّصلة مبجلس نواب الشعبلطلب 
ؤرخ يف امل 1991لسنة  64القانون عدد يف إطار دراستها ملشروع قانون يتعّلق بتنقيح وإمتام 

 .املتعلق باملنافسة واألسعار 1991جويلية  29
 .حرية املنافسة القطاع:

 قضائّيةصالحّيات استشاريّة، صالحّيات  استشارة وجوبّية، المصطلحات المفاتيح:
 تعليل قرارات قضائّية،، املخّلة باملنافسة، عملّية تركيز اقتصادي، إجراء حتفظي املمارسات

 .ةالصبغة اإلستقرائيّ األحكام، 
 المبادئ:

مشاريع النصوص التشريعية لالستشارة الوجوبية جمللس املنافسة ال ميكن إال أن  إدراج-1
 .ساعد على مالءمة التشريعات مع متطلبات املنافسةي

إسناد ترخيص مشروط بتطبيق إلتزامات من قبل  يف اقرتاحكل الّصالحيّات   للمجلس-2
اإلخالل باملنافسة آخذا بعني  ضمان الّتعويض الكايف عنأطراف عملية الرتكيز من شأهنا 

االعتبار ضرورة تعزيز القدرة التّنافسية للمؤّسسات الوطنية إزاء املنافسة الّدولية أو احلفاظ 
 . عليها
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 152562 الرأي:عدد 
 2015 أوت 17 :الرأي تاريخ

 
إصداره ويتعّلق بتعديل  الوطنية للـّصاالت مشروع قرار تعتزم اهليئةيف بداء الرأي إ الموضوع:

 تعريفات املكاملات للهاتف اجلّوال.
 صاالت.تّ اإل القطاع:

عديلية، الّتعديل الوقيت، صاالت، القرارات التّ تّ اهليئة الوطنية لإل المصطلحات المفاتيح:
تعريفات مكاملات اهلاتف اجلّوال، عامل النادي املصطنع، عروض جتارية، حتفيزات وامتيازات 

  .الشبكةداخل 
 

 المبادئ
 

سلطة إبداء الرأي حول  الوطنّية لإلّتصاالت اهليئة ،صاالتتّ من جملة اإل 63الفصل  منح     
 .طريقة حتديد التعريفات ومل يعطها املشرّع سلطة التدّخل لتحديدها
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 152563 الرأي:عدد 

 2015 نوفمبر 26 :الرأي تاريخ
 

باملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق بإحداث وتنظيم رياض مشروع قرار يتعّلق  الموضوع:
 األطفال.
 رياض األطفال.القطاع: 

اإلجراءات اإلداريّة املستوجبة إلحداث روضة  –رياض األطفال المصطلحات المفاتيح: 
مبدأ حرّية الّصناعة  –الرّقابة الاّلحقة للّنشاط  –وصل إيداع  –ملّف أّويل  –أطفال 

إجحاف عند  –استمارة طلب فتح روضة أطفال  –امتياز ومحاية غري مربّرة  –والّتجارة 
اإلفصاح عن املقاييس  –حاجز لدخول الباعثني  –سلطة تقديريّة واسعة  –الّتنفيذ 

اجلهة اإلداريّة  –حّق الّدفاع  –مسألة الّتأمني  –تقييد حرّية ممارسة الّنشاط  –واملواصفات 
 املكّلفة باخّتاذ العقوبة.

 
 المبادئ:

 
 القطاع املعين به . يتعنّي على كرّاس الّشروط أن يتضّمن كّل األسس القانونّية اليت خيضع هلا1

بصفة جتعله كافيا حبّد ذاته وتغين مستعمليه عن الّلجوء إىل مصادر أخرى باعتبار أّن اإلغفال 
وبالّتايل تقليصا  ،دارةعن ذلك يشّكل حجبا لإلطار الّتشريعي والرّتتيّب عن املتعاملني مع اإل

لتفعيل املنافسة باستبعاد كّل من ال تتوّفر لديه الّدراية الكافية بالّنصوص الّتشريعّية والرّتتيبّية 
 الّنافذة. 

.شرط السجّل اخلايل من الّسوابق العدلّية ميّثل حاجزا أمام العديد من الرّاغبني يف فتح 2
رياض لألطفال والذين هلم سوابق عدلّية لكن مع ذلك مازالوا يتمّتعون بكامل حقوقهم 
املدنّية والّسياسّية أي أن ال يكون قد صدر ضّدهم حكم باّت بالّسجن بأكثر من ثالثة 

 بأكثر من سّتة أشهر مؤّجلة التّنفيذ إالّ يف حالة اسرتداد حقوق.أشهر نافذة أو 
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يهدف إىل هو و  ،.كرّاس الّشروط ميّثل شكال من أشكال تنظيم مباشرة األنشطة االقتصاديّة3
حرّية الّصناعة والّتجارة وذلك من خالل إقرار  إوتغليب مبد اليت تعيق املنافسةإزالة احلواجز 

 تنظيم عالقات خمتلف املتدّخلني يف ذلك الّنشاط.حرّية املنافسة سبيال ل
الواردة به حكام األالرّقابة الاّلحقة للّنشاط باعتبار أّن  إ.نظام كرّاس الّشروط يقوم على مبد4

تتعّلق بشروط للمباشرة يتّم التحّقق منها ومراقبتها وتتّبع املخالفني هلا بعد القيام بالّنشاط 
 رخيص مسّبق.الذي ال يتوّقف تعاطيه على ت

األوامر الرّتتيبّية ولكّنه يبقى على .مبدأ حرّية الّصناعة والّتجارة هو مبدأ عام له قيمة تعلو 5
يف منزلة دون الّتشريع حبيث حيتفظ املشرّع حبّق تنظيم حرّية تعاطي الّنشاط االقتصادي أو 

ل منها الّسلطة الرّتتيبّية إالّ يرقى إىل منزلة ال ميكن أن تنا أفإّن هذا املبدحىّت منعه، وبالّتايل 
 على نّص تشريعي سابق يضبط أوجه مباشرة تلك احلرّية وحدود تنظيمها. ابناء

ميّثل عائقا للباعثني وحيول دوهنم ومباشرة  ت.إخضاع فتح رياض األطفال إىل نظام إجراءا6
 شاط.الّنشاط ويف اآلن ذاته يعترب امتيازا ومحاية غري مربّرة ملن ميارس ذلك النّ 

من الّدستور ضمن  65لتزامات اليت جعلها الفصل .مسألة الّتأمني تدخل ضمن ماّدة اإل7
 املواّد اليت ال ميكن تنظيمها إالّ مبقتضى نّص تشريعي.

.عدم حتديد الّتجهيزات الّدنيا وعدم اإلفصاح عن املقاييس واملواصفات والّشروط الواجب 8
وسلطة تقديريّة واسعة ممّا قد ينجّر عنه يف بعض احلاالت توّفرها يعطي لإلدارة حرّية كربى 

 إجحاف عند الّتنفيذ وتقييد حلرّية ممارسة الّنشاط.
.يتعنّي حتديد اجلهة اإلداريّة املكّلفة باخّتاذ العقوبات حيث تقتضي القاعدة القانونّية أّن 9

 إّنا حيّدد بنّص صريح.و  اختصاص الّسلط اإلداريّة ال يفرتض
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 152564 الرأي:عدد 
 2015 أوت 17 :الرأي تاريخ

 
واملطاعم ذات االختصاصات اخلبز الرفيع واملرطبات توزيع صناعة و  القطاع:
 املتعددة.

 أجنبية.طلب ترخيص الستغالل عالمة  الموضوع:
، استغالل عالمة أجنبية، صناعة اخلبز، املرطبات المفاتيح:المصطلحات 

 .املطاعم
 المبادئ:

ستغالل احلصري للعالمة من شأنه أن يكسبه ميزة تنافسية مستغل العالمة حبق اإل يتمّتع  -1
عقد نقل  تضّمنهبتطبيق كل ما  اإللتزامجتعله حريصا على تطوير خدماته وحتسينها عرب 

 ستغالل من توصيات.أدلة اإلنه ضمّ تاملهارات العلمية والفنية وما ت

ل حتت التسمية األصلية من البنود األساسية د احلصري يف عقود االستغاليعّد شرط التزوّ   -2
نات والرائجة اليت هتدف إىل ضمان جودة املنتوج املقدم والتناسق بني خمتلف مكوّ 

  الشبكة.
ع يف عدم التوسّ  توجبمن قانون املنافسة واألسعار  6ستثنائية ألحكام الفصل صبغة اإللا -3

ستغالل مىت  ن بعقد اإلولذلك ميكن قبول شرط عدم املنافسة املضمّ  .تطبيقها أو تأويلها
كان ضروريا حلماية اخلربات واملهارات الفنية لصاحب العالمة على أن يكون ذلك 

 وجغرافيا.الشرط حمدودا زمنيا 

ستغالل حتت سنوات لعقود اإل 5استقر فقه قضاء جملس املنافسة على القبول مبدة   -4
التوصية على اعتمادها يف شكل مخس سنوات كمدة أصلية قابلة التسمية األصلية أو 

 تتجاوز يف كل احلاالت العشر سنوات. أالللتجديد مرة واحدة على 
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 152565 الرأي:عدد 

 2015 أكتوبر 8 :الرأي تاريخ
 

 القاعات اخلاّصة للرياضة. القطاع:
 الرتخيص يف إبرام عقد استغالل حتت التسمية األصلّية. الموضوع:

ستغالل حتت التسمية األصلّية، نشاط القاعات اخلاّصة عقد اإلالمصطلحات المفاتيح: 
ستغالل احلصري ضمن اجملال اجلغرايف احملّدد، نضمام، اإلللرياضة، شروط عدم املنافسة أو اإل

 التزّود احلصري.
 المبادئ 

تّفاقات العموديّة اليت جتمع بني ستغالل حتت التسمية األصلّية ضمن اإليصّنف عقد اإل . 1
طرفني غري متنافسني واليت ختتلف من حيث شروطها وآلّيات تنفيذها واآلثار املرتتّبة عنها عن 

 متياز أو عقد التوزيع احلصري.بقّية الصيغ التعاقديّة األخرى مثل عقد اإل
ستغالل حتت التسمية األصلّية من املنع العام عفاء لعقد اإل. إّن النظر يف إمكانّية منح إ 2

من قانون إعادة تنظيم  6 املسّلط عليه وعدم اعتباره اتّفاقا خماّل باملنافسة على معىن الفصل
قتصاد من خالل املنافسة واألسعار يستدعي املوازنة بني املنافع األكيدة اليت يستفيد منها اإل

ين واالقتصادي وحتقيق الرفاه للمستهلكني من جهة، واآلثار السلبّية اإلحراز على التقّدم التق
 اليت ترتّتب عن هذا العقد املتضّمن لتضييقات عموديّة حتّد من املنافسة من جهة أخرى.

ميكن قبول التدابري احلمائّية املتعّلقة حبّق االستغالل احلصري ضمن اجملال اجلغرايف احملّدد . 3
 ة تطبيقها حدود مخس سنوات. شريطة عدم جتاوز مدّ 

منع املستغّل من مواصلة تعاطي النشاط املباشر يف إطار شبكة  ال جيب أّن تتجاوز مّدة. 4
االستغالل أو ممارسة أّي نشاط منافس أو مشابه السنة الواحدة بعد انقضاء الرابطة التعاقديّة 

 أو انقطاعها. 
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التسمية األصلّية على املواد املنتمية  جيب أن يقتصر شرط التزّود احلصري لدى مالك.  5
وتبقى مسألة التزّود باملواد األخرى غري املضّمنة هبذا النظام  ،لنظام التشغيل املوّحد للنشاط

 موكولة ملبادئ املنافسة احلرّة.
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 152566 الرأي:عدد 

 2015 نوفمبر 26 :الرأي تاريخ
 

 .ّتصاالتإلالتوجيهية لتحليل سوق اشروع قرار حول اعتماد املبادئ م الموضوع:

 اإلّتصاالت.القطاع: 

سوق مرجعية، اإلستبدال، اختبار احملتكر اإلفرتاضي، قّوة سوقية، المصطلحات المفاتيح: 
 وضعية اهليمنة. 

 

 المبادئ
 

اختبار احملتكر اإلفرتاضي هو تقنية تستخدم لتحديد األسواق املرجعية ال لقياس درجة     
يفرتض أصال أن يتّم حتديد السلع البديلة مسبقا قبل الشروع يف  وهو ،السلع اإلستبدال بني

 تطبيق مراحل اإلختبار، مّما يعين أّن حتديد السلع البديلة ميّثل جزءا من مدخالت اإلختبار.
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 152567 الرأي:عدد 

 2015 أوت 17 :الرأي تاريخ
 

 متكاملةخدمات اتصاالت سلكية والسلكية  القطاع:
 مشروع تركيز: الموضوع

شركات عاملّية غري منتصبة بالسوق الوطنّية، فروع جتارية ناشطة بالّسوق  المصطلحات:
 الوطنية

 المبادئ
 

على عملية )جديد( منه  7أحكام قانون املنافسة واألسعار وحتديدا الفصل  تنسحب-1
بالسوق الوطنّية باعتبار تأثري هذه العملّية الرتكيز املربمة بني شركات أجنبّية عاملّية غري منتصبة 

 على السوق الوطنّية.
الرتكيز العاملية هلا تأثريات مباشرة على الّسوق باعتبار أّن طريف عملية الرتكيز  عملّية-2

 .ميتلكان فروع جتارية ناشطة بالّسوق الوطنية
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 152569 الرأي:عدد 

 2015 ديسمبر 31 :الرأي تاريخ
 

تداعيات ممارسات صادرة يف قطاع إصدار وتوزيع سندات األكل على املنافسة  الموضوع:
 مبناسبة املشاركة يف صفقات عمومية.

 .إصدار وتوزيع سندات األكلالقطاع: 

حريّة الّنفاذ إىل  سندات األكل، صفقة عمومية، إتّفاقات صرحية،المصطلحات المفاتيح: 
 الّسوق. 

 

 المبادئ
 

شّكل موضوع نزاع قضائي يتعّلق بأعمال تقد اليت مارسات اجمللس رأيه يف امل ال يبدي     
من القانون املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة  5قد تكون خمّلة باملنافسة على معىن أحكام الفصل 

 االستشاري ال ميكن أن حيّل حمّل اختصاصه القضائي. هواألسعار، باعتبار أّن عمل
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 152573 :الرأيعدد 

 2015 نوفمبر 26 :الرأي تاريخ
 

 Shellشركة اقتصادي بني  تركيز عملية مشروعحول طلب رأي جملس املنافسة  :الموضوع

Royal Duch  وجمموعةBG  36من القانون عدد  11وذلك وفقا ملقتضيات الفصل 

 املتعّلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرخ يف 
 عملّية تركيز إقتصادي يف قطاع احملروقات. طاع:ـالق

الشرط املتعّلق برقم -احملروقات قطاع-إقتصادي عملّية تركيز المصطلحات المفاتيح:
الغاز  إنتاج- BG أسهم شركةلكاّفة  Shell Royal Duch إقتناء شركة-املعامالت

  .الطبيعي
 المبادئ:

تأثريات مباشرة وأخرى غري مباشرة على عمليات الرّتكيز العاملّية ميكن أن يكون هلا  -1
 الّسوق الوطنّية وذلك حسب شكل عملية الرتكيز.

اقتناء شركة أجنبّية عاملّية لشركة أخرى أجنبّية هلا أنشطة بالّسوق الوطنّية له تأثري مباشر  -2
 على السوق الوطنية.

ت أجنبّية أخرى هلا اقتناء شركة أجنبّية عاملّية لشركات أجنبّية هلا عالقة اقتصاديّة بشركا -3
 أنشطة بالّسوق الوطنّية له تأثري غري مباشر على السوق الوطنية.
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 152575 الرأي:عدد 

 2015 نوفمبر 26 :الرأي تاريخ
 

" وهي CNRC"عملّية شراء على مستوى دويل من طرف شركة  بداء الرأي يفإالموضوع: 
  .".Pirelli &C.S.P.Aشركة خاضعة للقانون الصيين ألسهم بشركة "

 تركيز اقتصادي: صناعة العجالت املطّاطّية. القطاع:
اإلطارات العجالت املطّاطّية، املطّاط، الصناعات الكيميائّية،  المصطلحات المفاتيح:

  املطّاطّية، الرتكيز االقتصادي، رقم املعامالت، 
 

 المبادئ:
بعني  االقتصادي الرتكيز يةعملقتصادي أو لس يف تقييمه ملشروع الرتكيز اإلاجمل يأخذ      

املنافسة  إزاء يةسات الوطنسّ للمؤ  يةاالعتبار ضرورة تعزيز أو احلفاظ على القدرة التنافس
 .يةالدول
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 152578 الرأي:عدد 

 2015 ديسمبر 31 :الرأي تاريخ
 

 .العمومي النقل :القطاع
 .املوضوع: ترخيص لفائدة شركات النقل الوطنية واجلهويّة

املستهلك يف التشريع التونسي،  الرتخيص للمنتج يف البيع املباشر للمستهلك، :املصطلحات
 املشرتي العمومي.

 المبادئ
املستهلك يف التشريع التونسي هو كّل:" من يشرتي منتوجا الستهالكه أو خدمة لالنتفاع هبا 

للّنقل ميكن تصنيف الشركات الوطنّية واجلهوية  واليف أغراض خارج إطار نشاطه املهين" 
 ضمن فئة املستهلكني اعتبارا ملا يلي:

وهي ليست موجهة لتقدمي خدمات للمجموعة الوطنّية  ؤهاالشراءات املزمع اقتنا -
 بالتايل موضوع استعمال شخصي.

األموال الشراءات اخلاّصة بالشركات الوطنّية واجلهوية للنقل يتم خالصها من  -
 ألهّنا موجهة لتلبية حاجيات ذات مصلحة عاّمة. ومّيةالعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

250 

 

مجلس 

 المنافسة

 
 152584 الرأي:عدد 

 2015 ديسمبر 31 :الرأي تاريخ
 

  هبا.اخلدمات املرتبطة و هريتز  50تصنيع التوربينات الغازية ذات القوة العالية من فئة  القطاع:

 .مشروع عملية تركيز الموضوع:

تصنيع التوربينات الغازية ذات القوة العالية من فئة  ،اقتصاديتركيز المصطلحات المفاهيم: 
، رقابة هريتز 50التوربينات الغازية ذات القوة العالية من فئة ب اخلدمات املرتبطة ،هريتز 50

  جملس املنافسة، ترخيص الوزير املكّلف بالتجارة، آثار عمودية وأفقية وتكتلية.
 

 المبادئ
أنشطة الّشركات املعنّية بعملّية  إذا كانتاألفقي  ندماجاإلعملّية الرّتكيز من أنواع  تعدّ  .1

 .فيما بينها ستبداللإلالرّتكيز أنشطة تنافسّية أي قابلة 

وق املرجعية إمكانية غلق السّ  ،تركيز عموديعملية ميكن أن تنجّر عن  .2
(verrouillage du marché)  الّدخول إليها.خصوصا يف ظّل ارتفاع حواجز 

آثار جانبية مقّيدة للمنافسة وذلك بغلق  ،لينجر عن عملية تركيز تكتّ تميكن أن  .3
سوق أو عدة أسواق مرتابطة ببعضها البعض وتقييد الولوج إليها أو إزاحة منافسني 

تتحقق إال مىت كان الكيان ال هبا مستغلة بذلك نفوذها ووضعيتها املهيمنة واليت 
 وق املرجعية.السّ  من %30من على أكثر من يعملية االستحواذ يهاجلديد الناتج عن 
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 الجزء الخامس 
 األنشطة المختلفة
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الداعم لنشاطه القضائي واإلستشاري  2015تواصل نشاط جملس املنافسة خالل سنة      
املوارد البشرية واملادية وحسن استغالهلا، رغم تقّلص عدد من خالل العمل على تدعيم 

للبّت يف امللفات املعروضة االستشارية وذلك وميزانّية وسائل املصاحل،  أعوانه وإطاراته
 والقضائية يف أفضل الظروف.

 تعزيزمن خالل  اّ داخليا وخارجي تدعيم إشعاعه مواصلة ىلإ كذلك  اجمللسواجته اهتمام     

املشاركة يف  ومن خاللباختصاصه  لةلصّ ذات ا الدولّيةع املنّظمات واهليئات م التعاون
 الندوات وامللتقيات اليت تنّظم حمّليا أو دوليّا وخلق فرص لتبادل اخلربات والتجارب.

I –  والمالي :التنظيم اإلداري 
 :اإلداري التنظيم-1

( عونا، مسّجال بذلك 25) مخسة وعشرونجمموع أعوان وإطارات جملس املنافسة  يعدّ      
، زيادة عن رئيس اجمللس ونائبيه واألعضاء غري 2014نقصا خبمسة أعوان مقارنة بسنة 

 ( أعضاء.06القارّين املقّدر عددهم بسّتة )
 ويتوزّع األعوان واإلطارات حسب اجلدول التايل:   

 

 
من جمموع اإلطارات واألعوان  % 80حوايل  تبلغ نسبة التأطريويبنّي هذا اجلدول أّن 

 . 2وأ 1عتبار اإلطارات املنتمية إىل الصنفني أإوذلك ب
بتعيني عضوين جديدين، األّول عن  2015وقد تعّززت تركيبة اجمللس خالل سنة 

 األعضاء القضاة، والثاين بعنوان كفاءة يف امليدان اإلقتصادي واملنافسة واإلستهالك.

 الصنف العدد الصفة
 1أ 01 املقّرر العام
 1أ 12 املقّررون

 1أ 01 القارالكاتب 
 3وأ 2أصنف  06 نو األعوان اإلداري

  4و 2عون تقين وعملة صنف  05 األعوان التقنيون والعملة 
 25 المجموع



 

 

253 

 

مجلس 

 المنافسة

 في الشؤون المالّية: التصّرف-2
 مليزانّية جملس املنافسة لبالعنوان األوّ  2015سنة يف بلغت اإلعتمادات املفتوحة 

 . السابقةمقارنة بالّسنة  أ.د 40أي بزيادة قدرها  أ.د1.210
بالّتأجري بالنفقات اخلاصة وتتوزّع هذه اإلعتمادات على قسمني، يتعّلق األّول 

. وقد مشلت أ.د240 اوسائل املصاحل وتبلغ قيمتهنفقات ، والثّاين بأ.د970 وتبلغالعمومي 
 بقسم وسائل املصاحل.أ.د  7اض بـ املتعلق بالتأجري مقابل إخنفالزّيادة القسم 

 

II – :التعاون الدولي   

ذات الدولّية مع املنّظمات واهليئات  الّتعاوناملنافسة على مزيد تعزيز  جملسحرصا من 
 يف حميطها اإلقليميالتونسّية  الّتجربةبه  تتمّيزباختصاصه وعلى دعم اإلشعاع الذي  الّصلة

مع الدعوات اليت وجهت إليه للمشاركة يف  الّتجاوب على املستطاع قدر عمل، فقد الّدويلو 
متكني إطارات اجمللس من املشاركة يف عدد من التظاهرات من خالل  املؤمترات والندوات

 الرتبصات باخلارج. و الدولية 

جملس املنافسة، وزارة التجارة و تونس من خالل  باحتضان 2015وقد متّيزت سنة      
 املؤمتر التجارةلدولية اإلسالمية لتمويل التجارة واملركز اإلسالمي لتنمية سة ابالتعاون مع املؤسّ 

حول سياسات وقوانني املنافسة يف الدول األعضاء يف  السادس ملنظمة التعاون اإلسالمي
  املنظمة.

حول سياسات وقوانين  المؤتمر السادس لمنظمة التعاون اإلسالمي – 1
  المنظمة.المنافسة في الدول األعضاء في 

قاءات وتبادل اخلربات هتمام املتزايد بسياسات املنافسة وقوانينها وتكثيف اللّ يف إطار اإل     
جوان  4و 3عقد بتونس يومي  ،والتجارب بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي

الدول  حول سياسات وقوانني املنافسة يف مة التعاون اإلسالميادس ملنظّ املؤمتر السّ ، 2015
 األعضاء يف املنظمة.

وقد نّظم هذا املؤمتر كّل من وزارة التجارة وجملس املنافسة بالتعاون مع املؤسسة         
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة وشاركت يف هذا املؤمتر 
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هيئات املنافسة مبختلف الدول اإلسالمية األعضاء وثلة من اخلرباء الدوليني وممثلو املنظمات 
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، جامعة الدول العالقـة )الدولية واإلقليمية ذات 

 العربية...(
ني املؤمتر مجلة من املواضيع واملسائل ذات العالقة بسياسات وقوان وقد غّطت أعمال

 املنافسة وجتارب الدول اإلسالمية يف هذه اجملاالت مع الرتكيز على احملاور التالية:
 

 ستهالك،العالقة بني سياسات وقوانني املنافسة واإل -

 العالقة بني هيئات املنافسة واهليئات التعديلية القطاعية، -

 فاعلّية هيئات املنافسة، -

 .مية يف هذا اجملالتوصيات ختامية لتعزيز التعاون بني الدول اإلسال -

لعب جملس املنافسة دورا هاما يف إثراء احملتوى العلمي للمؤمتر من خالل العروض  وقد
 اليت قّدمها كّل من النائب األّول لرئيس جملس املنافسة، وأحد املقّررين.

  

 في المؤتمرات والّندوات الدولية: المشاركة- 2
مقّرران يف ملتقى تكويين حول املفاهيم األساسّية لعقود اإلمتياز بباريس شارك  - 

 وقد قّدم املشاركان عرضا عن التجربة التونسّية يف اجملال. 2015وذلك خالل شهر مارس 
يف أعمال املؤمتر السابع ملنظمة األمم املّتحدة للتجارة شارك رئيس جملس املنافسة  -

وقد كان لرئيس اجمللس عديد الّلقاءات مع ثّلة  .جبنيف 2015والتنمية خالل شهر جويلية 
 من ممثّلي هيئات املنافسة بالدول العربّية وممّثل جامعة الدول العربّية.

رئيس جملس املنافسة يف ورشة عمل حول اإلندماج اإلقتصادي إعتمادا على شارك  -
إفريقيا وذلك خالل شهر الشرق األوسط ومشال  ةسياسة املنافسة ومحاية املستهلك مبنطق

 بأغادير باملغرب. 2015جويلية 
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شارك النائب األّول لرئيس جملس املنافسة ومقّرران باجمللس يف أشغال املنتدى  -
وقّدم خالل  .2015اإلفريقي واملنتدى العاملي للمنافسة بباريس وذلك خالل شهر أكتوبر 

 ة التونسّية يف جمال املنافسة. هذا املنتدى أحد املقّررين املشاركني عرضا عن التجرب
شاركت النائبة الثانية لرئيس جملس املنافسة ومقّرر باجمللس يف فعاليات ورشة العمل  -

للشبكة الدولّية للمنافسة وهيئة املنافسة الرتكّية املتعّلقة باملمارسات األحاديّة املخّلة باملنافسة 
 بأسطنبول. 2015وذلك خالل شهر نوفمرب 

ر مبجلس املنافسة يف فعالّيات املؤمتر السنوي الرابع لدول "الربيكس" شارك مقرّ  -
هيئة املنافسة جبنوب إفريقيا وذلك  اليت نّظمتهاحول املنافسة ويف ورشات العمل السابقة له 

 عديد املواضيع املتعّلقة باملنافسة. وقد تناول هذا املؤمتر .بديربن 2015خالل شهر نوفمرب 
املنافسة يف إجتماع اللجنة اإلقتصاديّة واإلجتماعّية ملنّظمة شارك رئيس جملس  -

 2015األمم املّتحدة حول التشريع والقانون املتعّلق باملنافسة وذلك خالل شهر ديسمرب 
 ببريوت، وقّدم مداخلة حول جتربة تونس يف ميدان املنافسة.

 :دورات تدريبّيةالمشاركة في  - 3

دورة تكوينّية حول "احلوكمة الرشيدة" يف إطار شارك مقّرر مبجلس املنافسة يف 
 .2015شهري مارس وأفريل  التعاون مع األكادميّية الدولّية بربلني وذلك خالل

وشاركت مقّررة مبجلس املنافسة يف الدورة التكوينّية الثانية للحصول على املاجستري 
دراسات املالّية واإلقتصاديّة املختّصة يف "القرارات العامة والتصّرف يف املشاريع" يف مركز ال

 .مبرسيليا 2015والبنكّية وذلك إبتداء من شهر فيفري 
III- أعضاء المجلس واإلطارات المكلّفة بالتّحقيق: 

 الرئيس:-1
 مرجع التعيين الصفة اإلسم واللقب

 مستشار باحملكمة اإلدارية احلبيب جاء باهلل
 -الرّئيس  -

 26املؤرخ يف  2014لسنة  1777األمر عدد 
 .2014 ماي
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 :ئيسنائبا الرّ  -2

 مرجع التعيين الصفة اإلسم واللقب

 مستشار باحملكمة اإلدارية لطفي الشعاليل 
 -النائب األول  -

 12املؤرخ يف  2013لسنة  4513األمر عدد 
 .2013نوفمرب 

 بدائرة احملاسباتة مستشار  سلوى بنوايل
 - ةالثاني ةالنائب -      

 4 املؤرخ يف 2011لسنة  685 األمر عدد
 .2011جوان 

 

 القضاة: األعضاء-3
 مرجع التعيين الخطّة اإلسم  و اللقب

 14 املؤرخ يف 2011 لسنة 4120 األمر عدد مستشار مبحكمة التعقيب عماد الّدرويش
 .2011 نوفمرب

 
 مستشار مبحكمة التعقيب فوزي بن عثمان

إيناس معطر حرم 
 الوكيل

املؤرخ يف  2013لسنة  4513األمر عدد  باحملكمة اإلبتدائّية بتونسقاضية 
 2013نوفمرب  12

املؤرخ يف  2015لسنة  1148األمر عدد  قاضية من الدرجة الثالثة ماجدة بن جعفر
 2015أوت  26

 

 :والمنافسة واالستهالك ذوي الكفاءة في الميدان اإلقتصادي األعضاء-4

 التعيينمرجع  الصفة اإلسم واللقب

 12 املؤرخ يف 2013لسنة  4513 األمر عدد أستاذ تعليم عايل اهلادي بن مراد

 .2013 نوفمرب
أوت  26املؤرخ يف  2015لسنة  1148األمر عدد  أستاذ تعليم عايل شكري املامغلي

2015 
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 بالّتحقيق:المكّلفة  اإلطارات-5
 العـام: المقـّرر-أ  

 التعيينمرجع  الّرتبــة اإلسم واللقب

 .2013نوفمرب  18املؤرخ يف  2013لسنة  4703األمر عدد  متفقد رئيس للمراقبة اإلقتصادية حممد البحري القابسي

 المقــّررون:- ب 
 مرجع التعيين الّرتبــة اللقباإلسم و 

 .2005 مارس 03 املؤرّخ يف 2005لسنة  553األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية رضا احلاج قاسم
 .1997 مارس 05 املؤرّخ يف 1997لسنة  483األمر عدد  متصرف مستشار  فاطمة األمني

2003ديسمرب  9املؤرخ يف  2003لسنة  2509األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية كوثر الشايب . 

2008أفريل  28املؤرخ يف  2008لسنة  1736األمر عدد  مستشار بدائرة احملاسبات مجيلة اخلبثاين . 

 .2013نوفمرب  18املؤرخ يف  2013لسنة  4704األمر عدد  متفقد رئيس للمراقبة اإلقتصادية حممد شيخ روحه
 .2006 أفريل 19املؤرخ يف  2006لسنة  1108األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية بثينة األديب

  .2010جانفي  22املؤرخ يف  2010لسنة  97األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية نافلة بن عاشور
 .2011أوت  27املؤرخ يف  2011لسنة  1226األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية صبحي شعباين

 .2011سبتمرب  24املؤرخ يف  2011لسنة  2732األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية احلبيب الصيد

 .2011سبتمرب  24املؤرخ يف  2011لسنة  2733األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية وليد القاين

 .2012أوت  06املؤرخ يف  2012لسنة  1362األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية البشري سفيان الصماري
 .2013أوت  14املؤرخ يف  2013لسنة  3271األمر عدد  مستشار املصاحل العمومية الناصر السيفاوي

 
 
 


