
 1 

الحمد                       الجمھوریّة التونسیّة
 ّ  

  مجلس المنافسة
  151388القضیّة عدد 

  2015 جویلیة  30 تاریخ القرار: 

  
  

  قــرار
  التالي بین :      المنافسة القرارأصدر مجلس 

  
  

  
منذر األستاذ  مكتب نائبھا  الشركة العاّمة للتجارة وخدمات المعارض مقّر مخابرتھا  :ةالمّدعی

  .2080 - أریانة 18إقامة فرح الطابق الرابع شقة ب  17المانسى الكائن بشارع الحبیب بورقیبة عدد 
                                                                                                               

  مــن جـھـــة،
 

مراد الوصیف  األستاذ  مكتب نائبھا شركة معرض تونس الدولي مقّر مخابرتھا  المّدعـى علیھـا:
 ، 2000-شارع الحبیب بورقیبة باردو  3شقة  1بإقامة ابن سینا الطابق  الكائن

  مــن جـھـــة أخرى.
  
 

I. عریضة الّدعوى 
الشركة العامة للتجارة وخدمات  عریضة  الدعوى المقدمة من طرفعلى  بعد اإلطالع    

والمتضمنة بالخصوص  طلب تتبع  2015مارس  17المعارض و المرسمة بكتابة مجلس المنافسة بتاریخ 
شركة  معرض تونس الدولي من أجل اقترافھا ممارسات مخلة بالمنافسة تتمثل في افراطھا في استغالل 

لھ بالسوق  المرجعیة وذلك على معنى الفصل الخامس من قانون المنافسة مركز الھیمنة الذي تحت
واألسعار ومن ثّم التدخل بمنع المدّعى علیھا إقامة معرضھا المتزامن مع المعرض السنوي  التي تنظمھ 

  في اختصاص المطابخ وتجھیزاتھا.
على تنظیم معرضھا  2007وحیث بیّن نائب المدّعیة  أّن ھذه األخیرة قد دأبت منذ ماي سنة 

والذي یمثل تظاھرة اقتصادیة  "cuisine expo"السنوي الخاص بالمطابخ ومستلزماتھا تحت تسمیة 
متخصصة  وفرصة للمھنیین لعرض  مبتكراتھم في میدان المطابخ ومستلزماتھ وفي نفس الوقت فرصة 

  ت حدود الوطن.لعائلة التونسیة القتناء مستلزماتھا بأسعار مناسبة وھو ما أكسب المعرض شھرة تعدّ ل
بتعّمد المدّعى علیھا  إفراغ  2013وحیث اعتبر نائب المدّعیة أّن منوبتھ قد فوجئت  في سنة 

المعرض الذي تنظمھ  من جدواه ومردودیتھ وحرفائھ وذلك بتنظیم معرض في نفس االختصاص تحت 
ومتعمدة اغراء العارضین الذین دأبوا  2013وذلك خالل شھر أفریل من سنة  "salon de la cuisine"تسمیة 

ة حیث أنّھا تعرض المساحات واألماكن  على المشاركة في المعرض الذي تنظمھ بأسعار جدّ متدنی
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 "cuisine expo"المخصصة للعرض بأقل من نصف  قیمة األسعار المعمول بھا من قبلھا في معرضھا 
وبأقل من نصف األسعار المعتمدة من  قبلھا ھي ذاتھا في معارضھا األخرى ما یؤكد على نیّة المدّعى 

  علیھا اقصاءھا من السوق المرجعیة.
نائب المدّعیة أّن موكلتھ قد قامت بعد أّن تفطنت إلى نیّة المدّعى علیھا تنظیم معرضھا  وحیث أفاد
"salon de cuisine"  بالمسارعة إلى التنبیھ علبھا باالمتناع عن ھذا الفعل المخّل بقواعد المنافسة بالعدول عن

ل التنفیذ مریم بوجناح الموجھ لھا عن طریق عد 37227تنظیم معرضھا وذلك بموجب محضر التنبیھ عدد 
وھو ما حدا بھا إلى إلغاء تنظیمھا للمعرض المذكور ما عده من قبیل القناعة  2013مارس  13بتاریخ 

  المنسوبة إلیھا واعترافا ضمنیا منھا بخرقھا قانون المنافسة واألسعار.  بوجاھة  االخالالت
على اتیان نفس الممارسة   2015وحیث أضاف نائب المدّعیة أن الّمدعى علیھا قد عمدت في سنة 

بمعرض الكرم الدولي خالل الفترة  المتراوحة بین   "salon de cuisine"من خالل تنظیم معرضھا          
مغریة العارضین الذین دأبوا على المشاركة بمعرضھا بأسعار جدّ متدنیة  2015مارس  8و 2015فري فی  28

دینار  100دینار للمتر المربع الواحد في حین أنّھا تطبق سعرا للمتر المربع الواحد یصّل إلى  55في حدود 
علیھا بإقصاء منوبتھ من  یورو في بقیة المعارض التي تنظمھا وھو ما اعتبره رغبة من المدّعى 133أو 

دینارا.  140یبلغ  "cuisine expo"السوق خاّصة وأّن سعر المتر المربع الواحد الذي تسوقھ خالل معرضھا 
وأردف أنّھ وأمام ھذه الوضعیة قامت منوبتھ بالتنبیھ مّرة أخرى على المدّعى علیھا بموجب محضر تنبیھ 

غیر أّن المدعى علیھا  2015فیفري  27ریم بوجناح بتاریخ موجھ إلیھا عن طریق عدل التنفیذ م 44872عدد
  لم تستجب ولم تسارع إلى إلغاء تنظیم معرضھا.

وحیث اعتبر نائب المدعیة أّن موقع المدّعى علیھ المھیمن بالسوق یرتقي بھذه المخالفات 
المنافسة  االقتصادیة إلى منزلة الممارسات المخلة بالمنافسة على معنى الفصل الخامس من قانون

واألسعار. وشرح أّن ھیمنة المدى علیھا تتجلّى من خالل استئثارھا بتنظیم أغلب المعارض بالبالد 
التونسیة مثلما یؤكده برنامج الصالونات الدولیة والمعارض الوطنیة والتظاھرات التجاریة بعنوان سنة 

لمخصصة للعرض بمعرض الصادر عن وزارة التجارة من جھة  ومن خالل اتساع  المساحة ا 2015
الكرم الدولى مقارنة بالمساحة التي یوفرھا معرض الشرقیة والمقدرة بثالثة أالف متر مربع من جھة 
أخرى. كما نعى افراط المدّعى علیھا في استغالل وضعیة الھیمنة على السوق التي تحتلھا من خالل  تقدیم 

ي إفراغ المعرض الذي تنظمھ منوبتھ من محتواه أسعار متدنیة بھدف إغراء واستقطاب العارضین  وبالتال
  وجدواه.

القضاء بتجریم المدّعى علیھا لخرقھا بناء على ما تقدم وحیث طلب نائب المدعیة من المجلس 
في استغالل وضعیة ھیمنة اقتصادیة على السوق  الفصل الخامس من قانون المنافسة واألسعار بافراطھا

من نفس القانون وإلزامھا بنشر  34والحكم بإلزامھا بإلغاء معرضھا موضوع النزاع وتغریمھا طبقا للفصل 
منطوق القرار بصحیفة یومیة وبتعلیقھ على األبواب الرئیسیة وواجھات المقرات التابعة لھا على نفقتھا في 

 من نفس القانون. 48عالم بالقرار طبقا لمقتضیات الفصل ظرف شھر من تاریخ اال
 

والذي   2015أفریل  21نائب المدّعى علیھا المرسم بكتابة المجلس بتاریخ   وبعد اإلطالع على ردّ 
من المجلس القضاء برفض الدعوى لعدم االختصاص واحتیاطیا رفضھا أصال لعدم طلب من خاللھ  

سة.  فمن حیث االختصاص وبالرجوع إلى مرجع نظر مجلس المنافسة ثبوت أیة ممارسة مخلّة بالمناف
المحصور بالنزاعات المتعلّقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة  التي ینصرف أثرھا إلى النیل من التوازن 
العام للسوق اعتبر نائب المدعى علیھا أّن الدعوى تغدو مقتصرة في مضمونھا وأثرھا على العالقة بین 

  لمدعیة وبالتالي تخرج عن والیة مجلس المنافسة.منوبتھ وا
وحیث اعتبر احتیاطیا نائب المدعى علیھا أّن منوبتھ ال تحتل  وال یمكن أن تحتّل موقعا مھیمنا 

  بالسوق بالنظر إلى عدد المتنافسین وعدد فضاءات المعارض وعدد التظاھرات.
دره وزارة التجارة بیّن نائب وحیث وبالرجوع إلى برنامج الصالونات والتظاھرات الذي تص

) منظما وطنیا ینظمون معارض بأكثر 42عى علیھا أنّھ یمكن الوقوف على وجود إثنین واألربعین (المدّ 
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أّن تنظیم معارض  الحظ ) والیات بالجمھوریة التونسیة، كما8)  فضاء منتشرا في ثمانیة (20من عشرین (
األثاث والدیكور والمطابخ  مر شائع خاّصة في مجالفي نفس االختصاص من قبل منظمین مختلفین ھو أ

  .وغیره
في وضعیة ھیمنة  ھ المدّعیة من وجود منوبتھاعتبرتأّن ما  نائب المدعى علیھا نعى  ّ  ثحیو

بالسوق ال یمكن أن یتحقق كما ھو الشأن بالنسبة لإلفراط في استغالل وضعیة الھیمنة الغیر موجودة أصال 
وھو  2015تظاھرة  ستنظم سنة  292)تظاھرة من أصل 17خاّصة  وأّن منوبتھ ال تنظم سوى سبعة عشر (

ما اعتمد فقط عدد التظاھرات التي تقوم إذا  %2.1والتي تنزل إلى  %5.8ما یعطي حّصة سوقیة تقدر بـ
منوبتھ ھي بذاتھا بتنظیمھا على اعتبار أنّھا تنظم فقط ستة  تظاھرات في حین تقوم بتسویغ  قصر 

  األخرى.  المعارض بالكرم في تظاھرات اإلحدى عشر
ھي من  وحیث اعتبر نائب المدّعیة أّن ادعاءات المدّعیة المتعلّقة بتطبیق منوبتھ  ألسعار متدنیة

قبیل االتھامات الجزافیة غیر الجدّیة وال تستند على أي سند اقتصادي وقانوني ضرورة أّن منوبتھ  تعتمد 
سعرا للمتر المربع  یراعي التكالیف القارة والمتغیّرة وھامش الربح. كما أّن السعر الذي اعتمدتھ المدّعیة 

ه كدلیل أو حجة ثابتة نظرا الن الوثیقة المقدّمة لیست  دینار للمتر المربع  ال یمكن اعتماد 140للمقارنة وھو 
  ممضاة من طرف العارضین.

لیس عنصرا أساسیا لجلب العارضین  حیث أنّھم یحددون على أنّھ عدّ نائب المدّعیة السعر وحیث 
الممكن جنیھ من  "le retour sur investissement"مشاركتھم في تظاھرة ما اعتمادا على عائدات االستثمار 

المشاركة حتى وإن كانت األسعار مرتفعة. وواصل الفتا نظر المجلس إلى أّن السعر یكون متالزما مع 
وتطوره عبر الزمن ذلك أنّھ من الطبیعي أن تكون األسعار خالل الدورات األولى منخفضة  عرضحیاة الم

قائمة المعارض المنافسة وجلب العارضین للمشاركة نسبیا حتى یتمكن المعرض من ترسیخ وجوده ضمن 
 "Salon de la cuisine"ال یمكن مقارنة أسعار منوبتھ بمناسبة تنظیمھا للدورة األولى لمعرضھا   بھ وبالتالي

أورو  100ّن سعر أوالذي بلغ دورتھ العاشرة. كما  "cuisine expo"باألسعار التي تطبقھا المدّعیة بمعرضھا 
  جانب دون غیرھم.المدّعیة ھو سعر مخّصص للعارضین األ الذي ساقتھ
بین نائب المدّعیة أّن السعر الذي تقدمھ منوبتھ والسعر الذي تقدمھ المدّعیة ال یمكن أن حیث و

یتطابقا نظرا لالختالف المھم بین حجم المدعى علیھا والمدّعیة من حیث رقم المعامالت و الفضاء 
كبر من العارضین واستقبال أا یسمح لھا بقبول عدد مالزائرین  وھو العقاري وفضاء العرض  ومأوى 

كبر من الزائرین ما یسمح لھا بعرض أسعار مدروسة ومحددة بصفة تراعي جملة ھاتھ أعدد 
المعطیات.وأشار نائب المدّعیة كذلك إلى أّن السعر المطبق بالمعرض موضوع النزاع ھو نفس السعر 

  قل بالنظر إلى حداثة المعرض.أاألخرى لمنوبتھ بل یمكن اعتباره  المطبق بالصالونات والمعارض
شدّد نائب المدعى علیھا أّن ھاتھ األخیرة لم تقم بسحب تنظیم صالونھا للمطابخ في دورتھ  وحیث

السابقة إلقرارھا بوجاھة الخرقات  التي اقترفتھا وإلخاللھا بالمنافسة كما زعمت المدّعیة بل امتثاال منھا 
زارة التجارة والتي طلبت من خاللھ تأجیل صالون ھذه السنة لتزامنھ مع صالون المدّعیة  على لطلب و

اعتبار وجوب ترك اجل شھرین بین كل ّ صالونین في نفس االختصاص مثلما ینّص علیھ دلیل إجراءات 
ون المعارض وھو ما احترمتھ منوبتھ في الدورة الحالیة من خالل ترك شھرین بین صالونھا وصال

المدّعیة.واعتبر نائب المدعیة ھذا الطلب بتأجیل صالون منوبتھ اقرارا واعترافا من لدن الوزارة بقانونیتھ  
حیث لم تتطلب منھا سوى احترام دلیل إجراءات المعارض بترك أجل شھرین بین  صالونین  في نفس 

سینظم خالل الفترة الممتدة بین االختصاص  وھو ما احترمتھ منوبتھ إذ قامت بتعدیل توقیت صالونھا الذي 
  أفریل. 14و 5عوض عن  الفترة الممتدة  ما بین  2015مارس من سنة  8فیفري و  28

لصالون مختص في المطابخ وتجھیزاتھا یعود  لى أن تنظیم منوبتھإ المدعى علیھابیّن نائب حیث و
إلى أمد بعید حیث اعتادت تنظیمھ في إطار معرض األثاث أو معرض البناء "قرطاج" وأنّھا اختارت 

لمواكبة التطور في ھذا القطاع. ومن ناحیة أخرى  2013إفراد المطابخ بمعرض مختص إال في سنة 
ھیزاتھا لیس حكرا على منوبتھ أو المدّعیة بل أنّھ أوضح أّن تنظیم معارض في اختصاص المطابخ وتج

  بجربة.... "3EC"بالمنستیر و "Sousse expo"قطاع حّر ینشط بھ منظمون  آخرون مثل 
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نائب االستاذ منذر المانسي  على تقریر ختم األبحاث المقدم من طرف  ردّ الطالع على إلوبعد ا
  2015جوان  29بتاریخ  المرسم بكتابة المجلس  و المعارضالمدعیة الشركة العاّمة للتجارة وخدمات 

  .ھ من رفض للدعوى لعدم االختصاصوالذي اعترض من خاللھ على ما جاء ب
تقریر ختم االبحاث جانب الصواب عندما لم  یقر بوجود المدعى  نّ أاعتبر نائب المدعیة  وحیث

المعارض الدولیة  والوطنیة  أنّ علیھا بوضعیة ھیمنة اقتصادیة على السوق المرجعیة  على اعتبار 
 كما ذھب إلیھ التقریر  ثمانیة تظاھرات ولیس سبعة عددھا  المتخصصة في المطابخ  وتجھیزاتھا یبلغ 

 22فیفري إلى  13من  "salon de la cuisine"ن منھما وھما الصالون الوطني یتعلیھا بتنظیم اثنتقوم المدعى 
مارس وذلك بقصر المعارض بالكرم  8فیفري إلى  28من  "salon de la cuisine"فیفري  الصالون الدولي 

 11و  8وحة بین خالل الفترة المترا في حین تقوم منوبتھ بتنظیم معرض وحید بقصر المعارض بالشرقیة 
المدعى علیھا تحتل مركز ھیمنة  ربع المتبقیة .وعلیھ  اعتبر أنّ خرى المعرض األأماي وتتقاسم شركات 

 بأسعار بإغرائھمعلى السوق  بل وتفرط في استغالل  ھذا المركز من خالل تعمد استقطاب العارضین  
ھذا مثل تي عرفت بتخصصھا في تنظیم ي الوھ لى افراغ معرض المدعیة من محتواه إمتدنیة  رامیة  جدّ 

  الصنف من المعارض.
كونھا تستأثر  یقینھا من وجودھا في مركز ھیمنة وحیث اعتبر أّن تصّرف المدعى علیھا نابع من

فضاء  إلى استغاللھافي وضعیة أفضلیة نسبیة بالنظر  والدولیة ووجودھالب المعارض الوطنیة غتنظیم أ
  ألف متر مربع. 15معرض الكرم الدولي المجھز بأحدث الخدمات والممتد على مساحة 

نائب المدعیة عدم توفق تقریر ختم األبحاث في تكییف مشروعیة تدخل اإلدارة في  وحیث نعى
منوبتھ في تنظیم معرضھا ال یعزى إلى ل اعتبار أّن استباق المدعى علیھا من ناحیة  قطاع تنظیم المعارض

على احترام  وفضال  جانبھا طالما أّن عملیة تنظیم المعارض ھي محل تدخل  حصري لإلدارة  منخطأ 
  المدعى علیھا ألجل الشھرین الفاصل بین  معرضھا ومعرض منوبتھ.

وحیث  أكدّ نائب المدعیة على أّن دلیل إجراءات المعارض المستند إلیھ صلب تقریر ختم األبحاث 
إعادة النظر فیھ  حتمالتشریع ما یجعل االستناد إلیھ غیر سلیم من الناحیة القانونیة وبما یال یرقي إلى مرتبة 

االقرار بمشروعیة تدخل اإلدارة ھو بمثابة السماح لھا بالتدخل  إلعادة التوازن للسوق. كما اعتبر أنّ 
  .فسةوالمساس بتوازن السوق الداخلیة  ووضعیة المستھلكین والمتعاملین بھا إزاء المنا

طلب نائب المدعیة إدخال اإلدارة في النزاع الراھن على اعتبار أّن ما قامت بھ ھو من حیث و
دارة قبیل العمل االقتصادي المتعلّق بتنظیم المعارض بالبالد التونسیة.كما بّرر  نائب المدعیة  ادخال اإل

باعتبار أّن معیار تعھد  سعارواألصلب النزاع بالرجوع إلى الفصل الخامس والتاسع  من قانون المنافسة 
بالبت في القضایا المنشورة أمامھ ھو معیار عضوي وھو "اإلخالل بالمنافسة" والذي مجلس المنافسة 

ینطبق بنفس الكیفیة على أشخاص  القانون العام وأشخاص القانون الخاص عمال بمبدأ المعاملة على قدم 
التجارة وھو ما أكده المنشور التوضیحي ألحكام  قانون المساواة ومبدأ حریة المنافسة وحریة الصناعة و

  المنافسة واألسعار.
تندرج ضمن قطاع تنافسي  اقراراتھأضاف  أّن االدارة تخضع إلى قانون المنافسة  بما أّن  وحیث

لسنة  1747من األمر عدد  10عمال بأحكام الفصل  أّن خضوع تنظیم المعارض إلى نظام الترخیص باعتبار
ة على قواعد المنافسة بین المؤسسات المتحصلّ   ال یحول دون إعمال 1994وت أ 29المؤرخ في  1994

  رخص التنظیم باعتبار أّن المعاییر المطبقة لھا صبغة موضوعیة دون اعتبار لمصدر الترخیص.
وحیث استند نائب المدعیة على فقھ قضاء مجلس المنافسة معتبرا أنّھ  دأب على اعتبار أّن رفع 

بالطلبات والمطاعن  واألسانید   ددعاوى أمامھ یجعلھ یتعھد بموضوع القضیة  برمتھا دون التقیال
واألسباب المثارة ودون االقتصار على األطراف الواردة أسماؤھم بالعریضة بما یخول لھ التوسع في 

  الدعوى حمایة لحریة المنافسة وخدمة للنظام العام االقتصادي.
من المجلس ادخال  الوزیر المكلف بالتجارة   في النزاع الراھن و من  وحیث طلب نائب المدعیة

ثم التصریح بأّن الممارسات المتظلم منھا مخالفة  ألحكام قانون المنافسة واألسعار وتغریمھا بعقوبة مالیة 
 من نفس القانون وإلزامھا بنشر منطوق 34طبقا لمقتضیات الفصل  من رقم معامالتھا % 5في حدود 
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وعلى واجھة المقرات التابعة لھا على  مدعى علیھاة للیار بصحیفة یومیة وبتعلیقھ على األبواب الرئیسالقر
  من نفس القانون. 48نفقتھا وذلك في ظرف شھر من تاریخ اإلعالم بالقرار طبقا لألحكام الفصل 

ردّ نائب المدعى علیھا  األستاذ مراد الوصیّف على تقریر ختم األبحاث طالع على وبعد اإل
د فیھ ما جاء بھ  من حیث عدم وجود منوبتھ في والذي أیّ   2015جویلیة  3المرسم بكتابة المجلس بتاریخ 

. كما اعتبر وضعیة ھیمنة على السوق المرجعیة وبالتالي عدم  افراطھا باستغالل وضعیة ھیمنة اقتصادیة 
أّن ما خلص إلیھ تقریر ختم األبحاث من  أّن منوبتھ قد احترمت أجل شھرین بین التظاھرتین ھو من باب 

  أثیرھا على قواعد المنافسة . لموضوع عن مرجع نظر المجلس  لعدم تالتزیّد ذلك لخروج ھذا ا
وحیث اعتبر نائب المدعى علیھا أّن استنتاج المجلس بأّن قطاع تنظیم المعارض لیس من 
القطاعات التنافسیة بما یخرجھ عن والیتھ ھو استنتاج صحیح في نتیجتھ لكن ھذا ال یعني أّن القطاع غیر 

  تنافسي.
فضال عن تجردھا التام ال ترتقي إلى ائب المدعى علیھا أّن مزاعم المدعى علیھا وحیث  أكد ن

ما یجعل الدعوى حریة بالرفض لعدم اندراجھا في بمنزلة اإلخالالت بالمنافسة بل ھي مجرد مزاعم كیدیة 
  .إحدى الحاالت المذكورة بالفصل الخامس من قانون  المنافسة  واألسعار

علیھا المجلس بالحكم لمنوبتھ بتعویضات عن قیام  المدعیة التعسفي  طالب نائب المدعى وحیث 
الحكم بتعویض قدره ثالثة  آالف  دینار لقاء كما طالب  ب .ذي الصبغة الكیدیة  ال تقل عن مئة ألف دینار
  اتعاب المحامي الذي اضطرت منوبتھ  لتكلیفھ.

  
المتعلّق بالمنافسة  1991جویلیة  29المؤّرخ في  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد     

 18المؤرخ في  2005لسنة  60واألسعار مثلما تّم تنقیحھ وإتمامھ بالنّصوص الالّحقة وآخرھا القانون عدد 
  .2005جویلیة 

  
المتعلّق بضبط التّنظیم  2006فیفري  15المؤّرخ في  2006لسنة  477وبعد اإلطالع على األمر عدد     

  اإلداري و المالي وسیر أعمال مجلس المنافسة.
  

  وبعد اإلّطالع على بقیة األوراق المظروفة بالملف.    
  

 23وبعد اإلّطالع على ما یفید استدعاء الطرفین بالّطریقة القانونیّة لجلسة المرافعة المعیّنة لیوم     
األستاذ منذر  ملّخصا من تقریر ختم األبحاث، وحضر الحبیب الصید السیّد  المقّرر وبھا تال  2015 جویلیة

 بما قدمھ ضمن عریضة الدعوى  وتمسك العامة للتجارة وخدمات المعارض شركةالمانسي نائب المدّعیة ال
معرض تونس الدولي ورافع في إطار ما شركة المدعى علیھا  عن الوصیف نیابةمراد . كما حضر السید 

وبصفة احتیاطیة برفض الدعوى   االختصاصكتابیا منتھیا إلى طلب الحكم بصفة أصلیة بعدم   قدمھ
أصال لتجّردھا. كما طلب الحكم لفائدة المدعى علیھا بالتعویض لما نالھا من ضّرر من جراء رفع ھذه 

  الدعوى.
  

بیة المظروفة نسخة وبعد االستماع إلى مندوب الحكومة السیّدة ھیام بالي في تالوة ملحوظاتھا الكتا    
  منھا بالملّف.

      
  . 2015 جویلیة 30جز القضیّة للمفاوضة والتصریح بالحكم بجلسة قّرر المجلس ح    

  
  وبھا وبعد المفاوضة القانونیّة صّرح بما یلي:

I. من جھة الشكل 
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حیث قدّمت الدّعوى في آجالھا القانونیّة مّمن لھ الّصفة والمصلحة واستوفت جمیع مقّوماتھا 
  الشكلیّة األساسیّة، لذا یتعیّن قبولھا شكال. 

II. من جھة األصل  
 بخصوص دراسة السوق .1

 تحدید السوق المرجعیة   - 1-1
والصالونات واألیام تنحصر السوق المرجعیة في قضیة الحال في سوق تنظیم  المعارض حیث 

التجاریة الوطنیة والدولیة وتحدیدا سوق تنظیم المعارض والصالونات واألیام التجاریة المختّصة في 
 المطابخ ولوازمھا وتجھیزاتھا.

ینبع العرض بالسوق عن المؤسسات المختصة  في تنظیم المعارض والصالونات واألیام حیث و 
زم المطابخ  فحین یصدر الطلب عن المھنیین المھتمین التجاریة  المخصصة لعرض تجھیزات ولوا

  بعرض منتجاتھم و خدماتھم  في میدان المطابخ وتجھیزاتھا على المستھلكین .
  
  

 االطار التشریعي والترتیبي للسوق المرجعیة  - 1-2
 یخضع تنظیم السوق إلى جملة النصوص القانونیة والترتیبیة اآلتي ذكرھا:حیث 

المتعلّق بمراجعة وتدوین التشریع الخاص  1976جانفي  21المؤرخ في  1976لسنة  18القانون عدد  -
  بالصرف والتجارة الخارجیة والمنظم للعالقات بین البالد التونسیة والبلدان األجنبیة.

 المتعلّق بالمنافسة واألسعار المنقّح والمتّمم 1991 جویلیة 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64 القانون عدد -
 .2005 جویلیة 18 المؤّرخ في 2005 لسنة 60 ص الالحقة لھ وآخرھا القانون عددبالنّصو

 المتعلّق بالتجارة الخارجیة. 1994مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  41القانون عدد  -

 المتعلّق بمجلّة الدیوانة. 2008جوان  2المؤرخ في  2008لسنة  34القانون عدد  -

 المتعلّق بتجارة التوزیع. 2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  69القانون عدد  -

المتعلّق بضبط طرق تصنیف وتنظیم  1994أوت  29المؤرخ في  1994لسنة  1747األمر عدد  -
 المعارض والتظاھرات.

المتعلّق بضبط تركیبة وطرق تسییر المجلس  1994أوت  29المؤرخ في  1994لسنة  1746األمر عدد  -
 .1996فیفري  5المؤرخ في  1996لسنة  226األمر عدد المنقّح والمتّمم ب الوطني للتجارة الخارجیة،

اإلدارة العاّمة للجودة  دلیل إجراءات المعارض والتظاھرات التجاریة بالبالد التونسیة الصادر عن -
  والتجارة الداخلیة والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقلیدیة

  تعریف المعارض والتظاھرات: - 1-3
المتعلّق بالتجارة الخارجیة في  1994مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  41عدد یعرف القانون حیث 

المعارض والتظاھرات بكونھا كل التظاھرات ذات صبغة عاّمة أو خصوصیة تھدف أساسا إلى  35فصلھ 
  عرض أو تقدیم عینات من منتوجات أو أنواع أو معدّات مختلفة قصد التعریف بھا أو ترویجھا.

المتعلّق  1994أوت  29المؤرخ في      1994لسنة  1747األمر عدد ینّص الفصل األّول من وحیث 
بضبط طرق تصنیف وتنظیم المعارض والتظاھرات، على أّن المعارض ھي تظاھرات اقتصادیة تتكّون 

عریف بتجمع عارضین ومتدخلین اقتصادیین یقدمون للمھنیین أو للجمھور منتوجات أو خدمات یھدف الت
  بجودتھا وإشھارھا وخلق فرص التعاون والشراكة وإیجاد طلبیات ذات طابع صناعي أو تجاري.

  
  

  معاییر تصنیف المعارض والتظاھرات: - 1-4
المعارض والتظاھرات وفقا لمعیاریین أساسیین المعیار  یصنف األمر المشار إلیھ أعالهحیث 

  المكاني (أو الترابي) والمعیار الموضوعي.
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  المعیار المكاني (أو الترابي): - 4-1- 1
یمكن للمعارض والتظاھرات أن تكتسي  من األمر المذكور أعاله، 2عمال بأحكام الفصل حیث أنّھ 

طابعا دولیا أو وطنیا أو جھویا، على أساس مقاییس مرتبطة خاّصة بمكان إقامة التظاھرة وبفضائھا 
 ومحتواھا وبعدد وبلد العارضین والزائرین.

 :ھي التظاھرات التي تتوجھ إلى أوساط األعمال وإلى الجمھور العریض والتي  المعارض الدولیة
  ي اآلن نفسھ حضور أھلیین وأجانب حسب مقاییس إحصائیة محدّدة بصفة محكمة.تؤّمن ف

وھي تخضع لمواصفات معترف بھا من قبل الھیئات الدولیة المختصة، خاّصة في ما یتعلّق 
  بشرعیة التظاھرة وصالحیة البنیة األساسیة وجودة خدمات الدعم وقواعد التسییر.

 :تستھدف أساسا عارضین یؤمنون تمثیل كامل تراب  ھي التظاھرات التي المعارض الوطنیة
الجمھوریة بھدف التعریف باإلنتاجات الوطنیة والنھوض بھا. وبالّرجوع إلى نوعیتھا، یمكن أن ترتقي إلى 

  مستوى دولي بمجّرد استجابتھا للمقاییس المحدّدة لھذا الغرض.
 :والمرتبطة عموما بالنھوض ھي التظاھرات التي لھا إشعاع جھوي باألساس  المعارض الجھویة

  بإنتاج تختّص بھ المنطقة التي تقام فیھا.

  ینبغي لكّل واحدة من ھذه التظاھرات أن تستجیب للشروط التالیّة:حیث و
 .أن تكون راجعة بالنظر إلى جھاز یتمتّع بالشخصیة المعنویة  
 .أن تقام في مكان مسیّج تتوفّر فیھ المنشآت والتجھیزات المالئمة  
 الخدمات الضروریة لحسن سیرھا أن توفّر  
  أن یكون لھا صبغة دوریة مستمّرة ومدّة ال تتجاوز األسبوعین بالنّسبة للمعارض وستة أیام

  بالنّسبة للصالونات المختّصة.
 المعیار الموضوعي: - 4-2- 1

من األمر المذكور أعاله ودلیل إجراءات المعارض والتظاھرات  3عمال بأحكام الفصل حیث أنّھ 
التجاریة بالبالد التونسیة المعدّ من قبل وزارة التجارة والصناعات التقلیدیة، یمكن للمعارض والتظاھرات 

 أن تصنف إلى:
 :وھي التظاھرات التي تقام دوریا في فضاء مھیأ للغرض والتي یتمثل ھدفھا في  المعارض العاّمة 

عرض نماذج من المنتوجات أو الخدمات على أنظار الجمھور بالمعنى األوسع، وذلك لغایة النھوض بھا 
فنیا وتجاریا. كما تھدف إلى جذب الشركات والمؤسسات الناشطة في قطاع معیّن لعرض الجدید لدیھا 

ع وتوطید العالقات وحضور المستثمرین الناشطین في ذات القطاع أو القطاعات ذات الصلّة لتبادل المناف
  أیّام ویمكن فیھا البیع إلى المستھلك . 10وعقد الصفقات لمدّة أقصاھا 

 :وھي تظاھرات تقام دوریا في فضاء مھیأ للغرض یكون موضوعھا تقدیم  الصالونات المتخّصصة
أو خدمات فرع معیّن من فروع النشاط االقتصادي وتتوّجھ بالخصوص إلى المھنیین المعنیین  منتوجات

باألمر قصد عرض وتسویق ابتكاراتھم ومنتجاتھم والنھوض باالبتكار واالرتقاء بإنتاج معیّن والتعریف بھ 
  أیّام وال یمكن فیھا البیع. 4وذلك لمدّة أقصاھا 

 :قام دوریا في فضاء مھیأ للغرض تھدف إلى استقطاب المستھلكین وھي تظاھرات ت األیام التجاریة
بتجمیع نقاط بیع مرّخص لھا بصفة قانونیة وتنبني على عملیات حافزة وترویجیة خاّصة في المناسبات 

  یوما ویمكن البیع المباشر فیھا إلى المستھلك.  15االستھالكیة یمكن أن تمتد على فترة أقصاھا 
 تھدف إلى دعم التعریف بالبالد في المحافل األممیّة، وھي مرتبطة باالنتماء  یة:التظاھرات االستثنائ

 إلى التجمعات االقتصادیة الكبیرة وإلى المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة المتخّصصة.
  

 
اإلجراءات اإلداریة المتعلّقة بتنظیم المعارض والتظاھرات التجاریة بالبالد  - 1-5

  التونسیة:
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ت المعارض والتظاھرات التجاریة بالبالد التونسیة المشار إلیھ اعاله فإّن وفقا لدلیل إجراءاحیث 
  تنظیم التظاھرات یخضع لجملة من اإلجراءات كالتّالي:

  

  تقدیم مطلب یتعلّق بتنظیم التظاھرة التجاریة: - 5-1- 1
التقلیدیة یتّم توجیھ المطلب عملیّا إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة والصناعات حیث 

  وذلك قبل موفى شھر مارس من السنة الّسابقة لتنظیم ھذه التظاھرة.
من معطیات تتعلّق بمنظم التظاھرة وأخرى تتعلّق محتوى المطلب المذكور یتكّون حیث و

  بالتظاھرة التجاریة ذاتھا:
  المعطیات المتعلّقة بمنظم التظاھرة:   

 المنظم ولقب اسم.  
 مخابرتھ محل. 
 للشركة االجتماعي االسم.  

  التجاریة: بالتظاھرة المعطیات المتعلّقة
 التظاھرة من الھدف. 
 المستھدفین. 
 التجاریة التظاھرة برنامج. 
 التجاریة التظاھرة موضوع الخدمات او/و للمنتجات وصف. 
 التجاریة للتظاھرة والكاملة الدقیقة التسمیة. 
 جھویة). وطنیة، (دولیة، التظاھرة تصنیف 
 الفضاء). من المستغلة المساحة /الفضاء /(الوالیة التنظیم مكان 
 االختتام) وتاریخ االفتتاح (تاریخ دقة بكل التظاھرة التنظیم فترة تحدید. 
 المتوقع العارضین عدد . 
 المتوقع الزائرین عدد. 

 

تخضع المطالب المتعلّقة بتنظیم التظاھرة لموافقة المجلس الوطني للتجارة. وفي ھذه الحالة حیث و
  األخیرة، یتعیّن على منظم التظاھرة استكمال ملفّھ بالوثائق التالیّة:

 الفضاء وصاحب المنظم قبل من ممضاة الفضاء حجز في اتفاقیة. 
 خاصة الحرائق من الوقایة شھادة و الغرض في بناء رخصة أو الفضاء استغالل في البلدیة موافقة 

 .بالفضاء
 التظاھرة تأمین شھادة. 
 الفضاء تأمین شھادة. 
 من  سنة لمدة صالح دینار 10000 یساوي سینظمھا التي التظاھرات جمیع على وقتي مالي ضمان 
 بضمان التزام بتقدیم المنظم مطالبة یتم اإلجراء ھذا تطبیق استحالة صورة (في .دیسمبر 31 إلى جانفي1

 تجاه اللتزاماتھم العارضین تنفیذ في خاصة التظاھرة تنظیم خالل تطرأ أن یمكن تجاوزات أو إخالل أي
 المستھلك).

 
 إجراءات ضبط برنامج التظاھرات التجاریة بالبالد التونسیة:  - 5-2- 1

تتّم على مراحل یخضع ضبط برنامج التظاھرات التجاریة لجملة من اإلجراءات التي حیث 
  كالتّالي:
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 :مراحل ضبط برنامج التظاھرات التجاریة  
 :استجابتھا مدى من والتثبت المطالب تجمیع الداخلیة التجارة تتولى خاللھ إدارة خالل شھر أفریل 

 الستكمالھ المنظم إعالم یتم غیر كامل ملف وجود صورة وفي المطلوبة للوثائق واستیفائھا اإلیداع آلجال
  للشروط. المستوفاة المطالب في جدوال إعداد یتم ثم اإلیداع تاریخ من أسبوع اجل في المنقوصة بالوثائق
 الوالة السادة إلى إقامتھا المزمع التجاریة التظاھرات برامج مشاریع إحالة یقع: ماي شھر بدایة 
 .الرأي إلبداء الترابي االختصاص وفق
 بالبالد المقامة التجاریة للتظاھرات الفنیة اللجنة على المطالب عرض یقع جوان: شھر بدایة 

 :التالیة المعاییر على أساس التجاریة للتظاھرات السنوي البرنامج مشروع وضبط التونسیة لدراستھا
 او معین بموضوع االھتمام خالل من التجاریة التظاھرات تنظیم سنة خالل للدولة العامة التوجھات 

 )....اقتصادیة علمیة، اجتماعیة، (ثقافیة، سیاسیة، وطنیة أو عالمیة لتظاھرة تونس تنظیم بمناسبة
 وخلق بالمنتجات والتعریف للدولة الكبرى االقتصادیة لألھداف التجاریة التظاھرة تحقیق مدى 

 .)...شراكة تشغیل، تصدیر، شامل، (تأھیل والشراكة التعاون فرص
 المطلوبة الوثائق جمیع واستیفائھا القانونیة اآلجال في المطالب إیداع. 
 التجدید جانب مراعاة مع التجاریة األیام ثم المعارض ثم المتخصصة للصالونات األولویة إعطاء 

 .التجاریة التظاھرة في
  ّعن الجھة نفس وفي الموضوع نفس في وأخرى تجاریة تظاھرة بین الفاصلة الفترة تقل ال أن 

 .نجاحھا لضمان وذلك شھرین
 التظاھرات أصناف من صنف لكل المضبوطة الفترة احترام 
 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق لدى باألجور التصریح حسب المنظم لدى التشغیل حجم. 
  : یتّم عرض مشروع برنامج التظاھرة خالل الدورة األولى للمجلس الوطني للتجارة الخارجیة

 نظار المجلس الوطني للتجارة الخارجیة في دورتھ األولى إلبداء الرأي.أالتجاریة على 
 مضمونة رسالة بمقتضى مطالبھم بمآل التجاریة التظاھرات منظمي إعالم یتمّ :  أوت غرة قبل 

 بجریدتین علیھ المصادق التجاریة للتظاھرات السنوي البرنامج وینشر بالبلوغ اإلعالم مع الوصول
 العربیة باللغة بالتجارة المكلفة بالوزارة الخاص الواب موقع على وكذلك العربیة باللغة إحداھما یومیتین

 التظاھرات لتنظیم سابقة سنة كل من أوت غرة یتجاوز ال أجل في وذلك األخرى األجنبیة اللغات وبأحد
 .التجاریة

 الخاص الواب موقع على استثنائیة بصفة فیھا المرخص التجاریة التظاھرات نشر یتموحیث  
 .بالتجارة  المكلفة بالوزارة

 المدرجة التجاریة التظاھرة تنظیم إلغاء صورة في وحیث تجدر اإلشارة في ھذا اإلطار إلى أنّھ
 التاریخ قبل شھر كتابیا بذلك بالتجارة المكلفة الوزارة إعالم المنظم على یتعین السنوي بالبرنامج
 .التظاھرة لتنظیم المبرمج

  

  إجراءات تغییر فترة أو مكان تنظیم تظاھرة تجاریة: - 5-3- 1
یرغب في تغییر فترة أو  یتعیّن على كّل منظم تظاھرة، تحصل على موافقة في تنظیمھا،حیث 

مكان تنظیمھا تقدیم مطلب في الغرض إلى اإلدارة العاّمة للجودة والتجارة الداخلیة والحرف والخدمات 
علیھ في ھذه الحالة تعلیل مطلبھ وذكر أسباب  أشھر من فترة تنظیم ھذه التظاھرة، ویتعیّن 3قبل وذلك 

  تغییر تاریخ التنظیم أو تغییر فظاء تنظیمھا.
  یوما من تاریخ إیداع الملف المستوفي الوثائق.  15في أجل  المنظم بقرار اإلدارةوحیث یقع إعالم 
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  تحدید الطبیعة القانونیة للتظاھرة موضوع النّزاع الّراھن: - 1-6
، أّن التظاھرة موضوع 2015یتّضح بالّرجوع إلى البرنامج السنوي للمعارض بعنوان سنة  حیث 

   .المعارض المختصة في المطابخ وتجھیزاتھاھا على أنّھا من قبیل النزاع الّراھن وقع تصنیف
 حوالي  2015یبلغ عدد المعارض والتظاھرات التجاریة التي تضّمنھا البرنامج بعنوان سنة حیث و

بعدید  2015معرضا و أیاما تجاریة سیتّم تنظیمھا على مدار السنة بدایة من جانفي إلى غایة دیسمبر  314
  الفضاءات بتراب الجمھوریة كما یبرزه الجدول أسفلھ:من 

  
  
  
  

  http://www.commerce.gov.tnموقع الواب الخاص بوزارة التجارة   المصدر:
المجمو

 ع
دیسمب

 ر
سبتمب اكتوبر نوفمبر

 ر
جویلی اوت

 ة
  جانفي  فیفري مارس أفریل ماي جوان

 تونس 10 22 21 22 24 8 3 0 13 24 13 19 179
 نابل  2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 17
 بنزرت 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 24
 الكاف 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 8
 منستیر 2 1 4 0 2 1 1 1 1 2 0 1 16
 سوسة 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 3 1 21
 صفاقس 1 2 4 1 1 2 0 1 0 1 5 1 19
 قابس 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 11

19 3 0 0 1 1 1 0 3 4 3 1 2 

مدنین 
(جربة 
وجرسی
 س)

المجمو 21 36 43 36 39 16 9 6 18 34 27 29 314
 ع

  2015توزیع الشھري والجغرافي للصالونات والمعارض والتظاھرات التجاریة خالل سنة  :1الجدول عدد 
  

  2015یظھر التوزیع الزماني للمعارض والصالونات والتظاھرات التجاریة خالل سنة حیث و
تركزھا خالل فصل الربیع بین شھري فیفري ومارس وتراجعا حادا في عددھا خالل موسم الصیف  
لتستعید زخمھا خالل موسم الخریف الممتد بین أكتوبر ودیسمبر. وربما یفسر ھذا التوزیع الزماني وتركز 

رض خالل موسمي الربیع والخریف إلى كثرة الصالونات والمعارض المختصة باألثاث والدیكور الع
  والتجھیزات المنزلیة ولوازم األفراح.

من ناحیة أخرى یظھر التوزیع الجغرافى للمعارض والصالونات واألیام التجاریة تركزا وحیث و
معرضا وصالونا وتظاھرة تجاریة من  220كبیرا لھا بإقلیم الشمال الشرقي بعدد تظاھرات  سنویة یقدّر  بـ

م الشمال الغربي تظاھرة فإقلی 37تظاھرة فإقلیم الوسط بـ 69تظاھرة ثم إقلیم  الجنوب الشرقي بـ 314جملة 
  تظاھرات. 8بـ

یالحظ عند ھذا المستوى تركزا كبیرا باألقالیم الساحلیة ذات الكثافة السكانیة والدینامكیة حیث و
االقتصادیة والتجاریة الكبرى ما یفسر ھذا التركز في ظل غیاب تام أو شبھ تام باألقالیم الداخلیة ألیة 

  معارض أو صالونات أو أیام تجاریة.
عدد المعارض الدولیة والوطنیة المختصة في المطابخ وتجھیزاتھا وھي السوق  لغبحیث و

  تظاھرات ستنظم كالتّالي:ثمانیة المرجعیة موضوع قضیّة الحال 
  

  http://www.commerce.gov.tnموقع الواب الخاص بوزارة التجارة   المصدر: 
 التظاھرة التاریخ الشركة المنظمة المكان الصنف
 Salon de la cuisine فیفري 22- فیفري  13   معرض تونس الدولي قصر المعارض بالكرم وطني
 Salon de la cuisine مارس 8-فیفري  28 معرض تونس الدولي قصر المعارض بالكرم دولي
الصالون الوطني لتجھیزات المطابخ  مارس6- مارسSousse expo 1 معرض المنستیر الدولي وطني
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 االستحماموبیوت 
 صالون الحدیقة والمسبح والمطبخ ماي 4 –أفریل  3EC 30 معرض جربة وطني
 صالون الدولي للمطابخ وبیوت االستحمام ماي 11-ماي  COM EXPO 8 قصر المعارض بالشرقیة دولي

صالون المعدات المنزلیة والكھرومنزلیة  نوفمبر 8- أكتوبر 29 شركة دحمان سنتر فضاء دحمان سننتر بنزرت تجاري
 والمطابخ

 معرض تجھیزات وأثاث المطابخ نوفمبر 15 -ننوفبرCTF Expo 6 حدائق المنزه تجاري
 2015التوزیع الزماني والجغرافي للصالونات والمعارض والتظاھرات التجاریة  المختصة في المطابخ خالل سنة  :2الجدول عدد 

  
یستخلص من الجدول أعاله أّن الصالونات والمعارض المختصة في المطابخ وتجھیزاتھا وحیث 

ماي تحت  11و 8معارض تنظم منھا المدّعیة معرضا دولیا ما بین  5تتركز بإقلیم الشمال الشرقي بواقع 
تسمیة  صالون الدولي للمطابخ وبیوت االستحمام ویكون نصیب المدّعى علیھا من السوق  صالونین 

 28والثاني دولي ینظم  مابین   "Salon de la cuisine"فیفري تحت تسمیة  22و 13األول وطني ینظّم ما بین 
  ."Salon de la cuisine"مارس أیضا تحت تسمیة  8فیفري و 

  
III. :عن الممارسات المثارة  

شركة معرض تونس الدولي من أجل  مقاضاة  ترمي عریضة الدعوى الّراھنة إلىحیث 
التّدخل لفائدة تمثلت في اإلفراط في استغالل مركز ھیمنة اقتصادیة و ممارسات قامت بھا مخلّة بالمنافسة

 Salon de"المدعیّة الشركة العامة للتجارة وخدمات المعارض إلنصافھا بمنع إقامة المعرض المدّعى علیھا 
la cuisine" نظیم المدعیّة لمعرضھا في األجل الذي یسبق ت"Cuisine expo"   المرخص فیھ من قبل وزارة

والذي سینظم في الفترة  2015التجارة والصناعات التقلیدیة في إطار البرنامج السنوي للمعارض لسنة 
  بفضاء قصر المعارض بالشرقیة. 2015 ماي 11و 8ما بین الممتدة 
  

أنّھ "تمنع األعمال المتفق علیھا  علىواألسعار (جدید) من قانون المنافسة  5الفصل وحیث ینّص 
والتحالفات واالتفاقیات الصریحة أو الضمنیة التي یكون موضوعھا أو أثرھا مخال بالمنافسة والتي تؤول 

  إلى:
  عرقلة تحدید األسعار حسب السیر الطبیعي لقاعدة العرض والطلب،  – 1
  من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحدّ من المنافسة الحّرة فیھا، الحدّ   –2
 تحدید أو مراقبة اإلنتاج أو التسویق أو االستثمار أو التقدم التقني،  -3
 تقاسم األسواق أو مراكز التموین.  –4

  
ة في الفتر "Salon de la cuisine"وحیث تنعى المدعیّة على المدعى علیھا أّن  تنظیمھا لمعرضھا 

لموعد الموسمي الذي تعّودت فیھ تنظیم اوالذي یسبق   2015مارس  8فیفري و 28المتراوحة ما بین 
في شھر ماي من كّل سنة  یھدف أساسا إلى افراغ  معرضھا من جدواه "Cuisine expo"معرضھا 

وأّن المدّعى علیھا تستغل مركزھا المھیمن بالسوق  ومردودیتة  ما سیكبدھا خسائر مادیة ومعنویة كبیرة،
وتقوم بإغراء العارضین بأسعار متدنیة للمتر المربع المخصص للعرض خاصة أنّھا ال یمكنھا مجاراة ھذه 
األسعار وھو عمل یتنافى وقانون المنافسة واألسعار. وعلیھ طلبت من المجلس القضاء بإلغاء  ھذا 

  ر التي لحقت  بھا.المعرض وتعویضھا عن األضرا
 12المؤرخ في  2009لسنة  69یتّضح بالّرجوع إلى أحكام الباب الّسابع من القانون عدد  حیث و

 1994أوت  29المؤرخ في  1994لسنة  1747من األمر عدد  4المتعلّق بتجارة التوزیع والفصل  2009أوت 
المعارض والتظاھرات یندرج في  المتعلّق بضبط طرق تصنیف وتنظیم المعارض والتظاھرات، أّن تنظیم

 إطار برنامج سنوي یضبطھ المجلس الوطني للتجارة.
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تظاھرة تجاریة تقام على  من األمر المذكور یخضع تنظیم كلّ  5عمال بأحكام الفصل حیث أنّھ وو
  تراب الجمھوریة التونسیة لوجوب االعتراف الرسمي بالتظاھرة والترسیم بالبرنامج الرسمي السنوي.

من نفس األمر یصدر قرار االعتراف بالتظاھرات عن الھیئة  7طبقا ألحكام الفصل حیث أنّھ وو
والنھوض والھیاكل األخرى المكلّفة  الفنیة للمعارض والتظاھرات بعد أخذ رأي ھیاكل التأطیر المھني

  بتأھیل فظاءات المؤسسات ومنشآتھا.
من األمر المشار إلیھ أعاله، أّن تنظیم ھذه  10یتّضح كذلك بالّرجوع إلى أحكام الفصل  حیث و

وفق حصص تسند بمقتضى تراخیص مسبقة من مصالح الوزارة المكلّفة بالتجارة على المعارض یتّم 
  . بھ في البلدان األجنبیة المنظمة للمعارضغرار ما ھو معمول 

زیادة على ذلك وأّن دراسة السوق ال تقیم الدلیل على وجود المدّعى علیھا شركة  بینیتّ  حیثو
معرض تونس الدولي في مركز الھیمنة االقتصادیة المزعوم بما ینتفى معھ المأخذ المتعلق باإلفراط في 

بق ست "Salon de la cuisine"استغالل وضعیة ھیمنة بالسوق كما یتبین أّن    التظاھرة المراد منع إقامتھا 
المقّرر في شھر ماي ، وھو ما یفرغ  "Cuisine expo"بشھرین الموعد المقرر لتنظیم المدّعیة لمعرضھا 

  عریضة الحال من محتواھا.
استقر موقف مجلس المنافسة من خالل فقھ القضاء الذي أرساه على اعتبار أّن اختصاصھ  حیثو

موضوع الدعوى تندرج ضمن األعمال االقتصادیة  ال یكون قائما إالّ متى كانت األعمال والتصرفات
  المخلّة بالمنافسة والتي لھا انعكاس على التوازن العام للّسوق وعلى سیرھا حسب القواعد التي تحكمھا.

ذلك أّن قطاع  م یثبت من مظروفات ملّف القضیّة الّراھنة ما یفید وجود ھذه الممارساتل حیث و  
التي تعتمد المنافسة الحّرة فیھا ضرورة وأّن تنظیمھ ھو محّل تدخل المعارض لیس من قبیل القطاعات 

  .اإلدارة وھو یخرج تبعا لذلك من فئة األعمال الخاضعة لرقابة مجلس المنافسة
  

  ولھـذه األســباب
   .االختصاص مرفض الدعوى لعد:   ر المجلسقرّ 

  

وصدر ھذا القرار عن الدائرة القضائیّة األولى لمجلس المنافسة برئاسة السیّد الحبیب جاء با 
  محمد بن فرج.و،وعضویّة السیدة سلوى من والي السادة  لطفي الشعاللي وفوزي بن عثمان 

 

  بحضور كاتبة الجلسة السیّدة یمینة الّزیتوني.  2015جویلیة  30و تلي علنا بجلسة یوم 
  

 

                                                                                                                                                   الّرئیس                        
  كاتبة الجلسة

                                             الحبیب جاء با                                                         
                                          یمینة الزیتوني

 


