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،                            اجلمهورية الّتونسية   احلمد 
  جملس املنافسة     

  الدائرة القضائّية الثانية  

  161442 القضية عدد:  

     2019 جانفي10ريخ القرار: 

 

  ــرارــــــــــــــــقــ                                                 

  :ضّد كل من أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل                                

  

الحتاد التونسي للصناعة يف شخص ممثّلها القانوين، الغرفة الوطنّية النقابّية ملدارس تعليم السياقة - مقّرها 
  ،تونس 1003، ، احلي اإلداري حي اخلضراء7مقسم عدد  -والتجارة والصناعات التقليديّة

الحتاد اجلهوي للصناعة والتجارة  ،الغرفة النقابّية اجلهوية ملدارس تعليم السياقة بنب عروس- الكائن مقّرها 
  ،بن عروس 2033شارع احلبيب بورقيبة  36عدد  ،والصناعات التقليديّة بنب عروس

لقصرين- الحتاد اجلهوي للصناعة والتجارة الكائن مقّره ،الغرفة النقابّية اجلهوية ملدارس تعليم السياقة  ا 
لقصرين   ،القصرين 1200شارع قرطاج  ،والصناعات التقليديّة 

لكاف- الحتاد اجلهوي للصناعة والتجارة  ،الغرفة النقابّية اجلهوية ملدارس تعليم السياقة  الكائن مقّرها 
لكاف   ،الكاف 7100شارع املنجي سليم  ،والصناعات التقليديّة 

الحتاد اجلهوي للصناعة والتجارة  ،الغرفة النقابّية اجلهوية ملدارس تعليم السياقة ببنزرت- الكائن مقّرها 
  ،بنزرت 7000شارع الطّيب املهريي  ،والصناعات التقليديّة ببنزرت

م مجيعا األستاذ   ،، املنار الثّاين، تونس3الطّابق  5عدد  شارع الطّاهر بن عّمارب، مكتبه ، فوزي بن محّاد حمّمد ينو
 1002البلفيدير  17الكائن مقّرها بنهج عبد الّرمحان اجلزيري عدد  ،ملدارس تعليم السياقة بتونسالغرفة النقابّية اجلهويّة -

  .تونس
  

لس املنافسة 16034جاء يف القرار عدد ما  بعد اإلطالع على بتاريخ  ،الّصادر عن الّدائرة القضائّية األوىل 
ملنافسة  قبوهلاالقاضي ب ،2016ديسمرب  22 التعّهد تلقائّيا لوجود مؤّشرات تفيد احتمال وجود ممارسات خمّلة 
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لتقرير املرفوع إىل رئيس جملس املنافسة من قبل املقّرر العاّم بتاريخ  يف قطاع مدارس تعليم السياقة وفق ما ورد 
  واملضّمن مبلف التعّهد الّتلقائي. 2016نوفمرب  11

الغرفة الوطنّية النقابّية ملدارس تعليم السياقة يف شخص جاء يف رّد املّدعى عليها وبعد اإلّطالع على ما 
خلصوص متّسكها  145حتت عدد  2017مارس  8بتاريخ  ممثّلها القانوين ا مل تقم بضبط واملتضمن  تسعرية ّ

لنسبة لتعليم السياقة وقو  وإّمنا كّلفت مكتب دراسات خمتّص  ،اعد اجلوالنموّحدة تنطبق على منظوريها وذلك 
للقيام بتحديد كلفة األتعاب املسداة من قبل مؤّسسات تعليم الّسياقة دون ذكر هامش الرّبح واألداء على 
القيمة املضافة، نظرا لتذبذب األسعار وانعكاساته الّسلبّية على القطاع اليت أّدت إىل مديونّية خانقة وغلق عدد 

ا يف ضبط تسعريات أصحاب مدارس تعليم السياقةهاّم من ا وقد ّمت مّد  .ملؤّسسات، وذلك لالستئناس 
لس بنسخة منها سنة  . وهذا األمر يدخل صلب 162601يف إطار دراسة امللف االستشاري عدد  2016ا

حملافظة على م  ردوديّة مؤّسسات تعليم السياقة.املهام املنوطة بعهدة الغرفة النقابّية الوطنّية السّيما ما تعّلق منها 
لس حتت عدد  2018جوان  4حمضر الّسماع احملّرر بتاريخ وبعد اإلّطالع على   402واملضّمن بكتابة ا

 الغرفة الوطنّية النقابّية ملدارس تعليم السياقةحيث أّكد األستاذ حمـمد فوزي بن محّاد نيابة عن  ،بنفس الّتاريخ
لكاف وبنزرت، يف أقواله بكل من بن عروس والقصرين وا ملدارس تعليم السياقةوالغرف النقابّية اجلهويّة 

أّن اإلعالن الذي أصدرته الغرفة الوطنّية النقابّية ملدارس تعليم الّسياقة هو جمّرد لفت نظر ومل يقع املضّمنة، 
اعة الّسياقة وساعة قواعد تعليم اجلوالن االتّفاق بني أصحاب القطاع على اّختاذ تعريفة موّحدة لس

ت ت يف صورة  ،واالمتحا والّدليل على ذلك أنّه مل يقع التنصيص ضمن هذا اإلعالم عن االجراءات أو العقو
التعريفة الدنيا اليت يستحسن تضّمن إشارة إىل حمتوى هذا اإلعالن  وغاية ما يف األمر أنّ  ،عدم اعتماده

يف ضبط معاليم اخلدمات العديد من القطاعات تعتمد  أنّ و  ،سعر ساعة اخلدمة املسداةاالنطالق منها لتحديد 
على حتديد تعريفة دنيا كاحملاماة ومهن الطّب. كما أّن قطاع تعليم السياقة يشكو العديد من اليت تسديها 

ت  لقطاعلاعتماد البعض عن ة جتالصعو ا احلاق ضرر  وهو ما أّدى  ،تعريفات شديدة االخنفاض من شأ
ة املصاريف نظر الّسلط  د وقع لفتوق هذا ،إىل عدم قدرة بعض أصحاب املهنة وخاّصة اجلدد منهم على جما

ا مل تتخذ أي إجراء املعنّية هلذا األمر ّ   .إالّ أ
لس حتت عدد     ديسمرب 20بتاريخ  834وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا

2018.  
لس حتت عدد وبعد اإلّطالع على مكتوب الغرفة النقابّية الوطنّية ملدارس تعليم السياقة   849املرّسم بكتابة ا

  فيه إخراجها من نطاق النزاع. توالذي طلب 2018 ديسمرب 26بتاريخ 
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مللف.    وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد   املتعّلق 

  واألسعار،

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد  
  أعمال جملس املنافسة.

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم إ وبعد اإلّطالع على ما يفيد   ديسمرب 27ستدعاء األطراف 
ا  2018 فلة بن عاشور ملّخصا من تقرير ختم األحباث، تلتو فوزي بن  حمّمدوحضر األستاذ  املقّررة السّيدة 

نيابة عن املّدعى عليهم ورافع يف ضوء تقاريره الكتابّية طالبا بصورة أّولّية إخراج الغرفة النقابّية الوطنّية ملدارس  محّاد
ا  ألجل أعمال صدرت عن الغرف اجلهويّة لتعليم السياقة،  تعليم السياقة من دائرة النزاع الرّاهن وعدم مؤاخذ

، وتلت مندوب احلكومة وعدم استيفاءها ملا يؤّسسها واقعا وقانوكاحلكم بصفة أصلّية برفض الّدعوى لتجّردها 
مللف. ا املظروفة نسخة منها    السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا

حلكم جبلسة يوم     لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2019 جانفي 10وإثر ذلك، قّرر ا
  

  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

  

  من جهة الشكل:

ستوفت بذلك مجيع شروطها الشكلّية قدمت الدعوى يف آجاهلا القانونية ممن له الصفة واملصلحة واحيث   
  واّجته لذلك قبوهلا من هذه الّناحية.

  

  ل:صمن جهة األ

دف إىل    ملنافسة يف قطاع تعليم السياقة وقواعد حيث كانت الّدعوى    اجلوالن.إدانة ممارسات خمّلة 
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الّتدريب والّتعليم يف جمال قواعد اجلوالن والّسالمة على تتمّثل الّسوق املرجعّية يف قضّية احلال يف سوق وحيث   
ت إحدى املهن احلرّة وركيزة أساسية إلعداد املرتشحني الجتياز االختبارات النظريّة  وهي ،الطرقات وسياقة العر

حل ألمر عدد واالختبارات التطبيقّية اخلاّصة  صول على رخص الّسياقة يف خمتلف األصناف املنصوص عليها 
املتعلق بضبط أصناف رخص الّسياقة وشروط تسليمها  2000جانفي   24املؤرّخ يف  2000لسنة  142

ألمر عدد   ،وصلوحّيتها وجتديدها واألمر عدد  2001أوت  1املؤرّخ يف  2001لسنة  1788كما ّمت تنقيحه 
  . 2002ديسمرب  30املؤرّخ يف  2002لسنة  3354

ت حيث و    طري مهنة التدريب والتعليم يف جمال قواعد اجلوالن والّسالمة على الطّرقات وسياقة العر خيضع 
 1999جويلية   26املؤرّخ يف  1999لسنة  71الّصادرة مبقتضى القانون عدد حالّيا إىل مقتضيات جمّلة الطّرقات 

إىل ، و 2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  66ومجيع النصوص اليت نقحتها أو متمتها وخاصة القانون عدد 
ق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين يف جمال قواعد تعلّ امل 2016نوفمرب  14خ يف ؤرّ املقرار وزير النقل مقتضيات 

ت  تاجلوالن والسالمة على الطرقات والتكوين يف جمال سياقة العر   .وتكوين املكونني يف جمال سياقة العر

شهادة الكفاءة املهنّية للمرتشحني الذين جيتازون بنجاح امتحا ينّظم من طرف الوكالة الفنية تسّلم  وحيث  
  هي على التوايل:الشهادات املزمع احلصول عليها، و وذلك حبسب نوع  ،للنقل الربي

 قواعد اجلوالن و الّسالمة على الطّرقات.لتكوين يف جمال شهادة الكفاءة املهنّية ل -
ت.لتكوين يف جمال لشهادة الكفاءة املهنية  -  سياقة العر
تاملكّونني يف جمال شهادة الكفاءة املهنية لتكوين  -  .والسالمة املروريّة تعليم سياقة العر

متتّد الّسوق املرجعّية لتعليم قواعد اجلوالن والسالمة على الطرقات وتعليم الّسياقة جغرافّيا على  وحيث   
  مستوى العرض والطلب بني اجلهات.  يفكامل تراب اجلمهوريّة مع تفاوت 

ملنافسة  قوعو وجود مؤّشرات عن  التعّهد التلقائي بقرارحيث ورد و    ياقة يف قطاع تعليم السّ ممارسات خمّلة 
تتمّثل يف حتديد التسعرية الدنيا للخدمات املسداة من قبل مدارس تعليم  2016سنة  الثّلث األخري منيف 
ا ،ياقةالسّ  بكل من تونس خمتلف الغرف اجلهويّة ملدارس تعليم السياقة  تؤّكدها االجتماعات اليت عقد

وية حتت الغرفة النقابّية الوطنّية ملدارس تعليم السياقة التابعة املنضو  وبنزرت وبن عروس والقصرين والكاف
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اة إلحتاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة لتحديد التسعرية أو التسعرية الدنيا ملختلف اخلدمات املسد
يف جمال تعليم قواعد اجلوالن والسياقة ومعلوم االمتحان التطبيقي (معلوم كراء العربة إلجراء اختبار يف 

صدار مبدئّيا  يعدّ وهو ما  ،السياقة) إتّفاقا واضحا وصرحيا يتعّلق بتحديد األسعار، وقد تدّعم هذا اإلتّفاق 
  مجلة من التعريفات.

وجود تصرحيات يف إطار الّدعوى الرّاهنة  ومن التحقيقسالف الذّكر ئي ر التعّهد التلقاثبت من قراوحيث   
ت ببعض الصحف تعليم  اجلهويّة ملدارسرئيس الغرفة النقابّية فيها  أّكد لوسائل إعالم مسعّية ومقروءة وإعال

لتشاور مع أغلبّية مهنيي القطاع ّمت اإلتّفاق على 2016أكتوبر  26يوم  ،بتونس السياقة دينار   20، أنّه 
أنّه سيتّم الرتفيع التدرجيي يف  وردكما أ  ،دينار للتطبيقي 100كسعر أدىن حلّصة السياقة صنف ب و 

  التسعرية حسب املقدرة الشرائّية للمواطن والوضع اإلقتصادي للبالد. 
منخرطيها إىل اإللتزام مبا ّمت االتّفاق عليه وعدم الدخول يف املنافسة غري كّل الغرفة  ذات  دعتحيث و   

لقطاع    .الشريفة اليت تضّر 
حتت عنوان "حمضر  16لصفحة  2016نوفمرب  7تفيد الوثيقة الصادرة جبريدة البيان ليوم اإلثنني وحيث   

مبقّر اإلحتاد  ،2016نوفمرب  5افق ليوم املو ، إنعقد يوم السبت"أنّه ، جلسة ألصحاب مدارس تعليم السياقة"
 اجتماع عام ملدارس تعليم السياقة مبراكز بنزرتاجلهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة ببنزرت 

  . "للنظر يف التسعرية اجلديدة ومشاكل القطاع
املهنيني يف موضوع التعريفة واستنادا الوثيقة أنّه بعد املشاورات واالستماع إىل آراء  تضّمنت ذاتحيث و   

كلفة حّصة تعليم السياقة ومراعاة للقدرة الشرائّية للمواطن والوضع االقتصادي للبالد تقرر ما ة  إىل دراس
  يلي:

 دينار 60مطلب أول مرّة :  -
 دينار 30جتديد مطلب :  -
 دينار  10حّصة نظري :  -
 دينار 20حّصة تطبيق (دنيا):  -
 دينار 25لواج ورسكلة :  -
 دينار 140وفقة نظري :  -
 دينار 80معلوم اإلمتحان :  -

 إلغاء التعامل بنظام الوفقة تطبيقي.
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ّمت أنّه هذا اإلجتماع، و  نأّن هذه القرارات تلزم احلاضرين والغائبني ع كذلك علىّمت التأكيد   وحيث
اانتخوقع ذه التعريفة هلتشكيل جلنة متابعة ومراقبة  م. من  ا طرف املهنيني للتنبيه على املخالفني والتشهري 

        
لكاف  بّني توحيث  (الغرفة الوثيقة الصادرة عن اإلّحتاد اجلهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة 

لكاف)  01حتت عنوان "تعريفة مدارس تعليم السياقة ابتداء من  اجلهويّة ملدارس تعليم السياقة 
  ايل:كالتّ جلهة  ) أنّه ّمت حتديد األسعار 5"، (وثيقة عدد 2016نوفمرب

 دينار 60تسجيل أول مرّة : 
 دينار 25اعادة تسجيل االمتحان النظري : 

 دينار 20حّصة سياقة صنف ب : 
 دينار 24:  1حّصة سياقة صنف د 

 دينار 10حّصة قانون الطرقات صنف ب : 
 دينار 12وج + :  1حّصة قانون الطرقات صنف د 

 دينار 100معلوم االمتحان التطبيقي : 
  دينار 20معلوم إمتحان املناورات : 

الغرفة اجلهويّة ملدارس تعليم السياقة بنب عروس، الوثيقة الصادرة عن  ثبت من جهة أخرى منوحيث 
)، أّن الغرفة تعلم كافة املهنيني أنّه تقّرر عقد إجتماع عام 6" (وثيقة عدد حتت عنوان "اجتماع إخباري عامّ 

ي واالجتماعي وحتديد لتدارس الوضع الراهن للقطاع على الصعيد املادّ  2016نوفمرب  6اخباري يوم األحد 
ت والسالمة املروريّة.أتعاب اخلدما   ت املسداة من قبل مؤّسسات التكوين يف جمال سياقة العر
املذّكرة املوّجهة من الغرفة  ،510حتت عدد  2017سبتمرب  19على جملس املنافسة بتاريخ  توحيث ورد

تعاب اخلدمات املسداة من قبل أصحاب  ةاجلهويّة ألصحاب مدارس تعليم السياقة بن عروس واملتعّلق
  .2016ديسمرب  31إىل  2016نوفمرب  1والّصاحلة من  جمال السياقة والسالمة املروريّةمؤّسسات التكوين يف 

ا"."تسحب مذكأنّههذه املذّكرة تضّمنت وحيث  ألمر يف صورة إخالله مبا ورد    رة األتعاب من املعين 
 6وحيث جاء يف حمضر جلسة الغرفة اجلهويّة ألصحاب مدارس تعليم السياقة بنب عروس املؤّرخة يف 

لس حتت عدد  2016نوفمرب  اتفاق أغلبّية احلضور من  2017سبتمرب  19بتاريخ  510واملضّمنة بكتابة ا
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مة زمنّية حتّدد تواريخ التدرّج يف حتديد أتعاب اخلدمات املسداة حسب جدول زمين  املهنيني على ضبط روز
دة سنوّ (  جانفي من كل عام تزامنا مع صدور قانون املالّية). 01مضبوط مسبقا والتعّهد بتطبيق الز

ل لتحديد أتعاب خدمات التكوين املسداة من قبل جداو ضبط يف نفس احملضر كذلك  تقّرروحيث 
  .2018أصحاب مؤّسسات تعليم السياقة واملزمع اعتمادها بداية من  غرّة جانفي 

لقصرينتفيد الوثيقة الصادرة عن وحيث  ملواقع  ،الغرفة اجلهويّة ملدارس تعليم السياقة  واليت ّمت متريرها 
قع و  25/10/2016 عقد اجتماع يوم 2016نوفمرب  30ابتداء من  2016اإلجتماعية حتت عنوان "التعريفة 

وتكوين جلنة يف صلب الغرفة يف مراقبة جتاوزات املهنيني  التعريفة اجلديدة للقطاعاعتماد على  اإلمجاعفيه 
لتتبّ     .ع االداري والقضائي مبوجب حمضر اجللسة و توكيل مفوض لدى عدل اشهادمكلفة 
إجتماعات الغرف اجلهويّة ملدارس تعليم السياقة اليت ّمت إستعراضها  أنّ  كره،يالحظ ممّا سبق ذ وحيث 

تحديد أسعار اخلدمات تعّلقت أساسا ب 2016نوفمرب  6أكتوبر و 26واليت انعقدت يف الفرتة ما بني  أعاله
ت والسالمة املروريّة   . املسداة من قبل مؤّسسات التكوين يف جمال سياقة العر

حتت  2017مارس  8يف مراسلتها املؤّرخة يف  الغرفة النقابّية الوطنّية ملدارس تعليم السياقةوحيث أّكدت 
ّمةالغرف النقابّية اجلهويّة  أنّ  145عدد  ستقاللّية    .تتمّتع 

رد على او وال 2016سبتمرب  19أّن بالغ الغرفة النقابّية الوطنّية ملدارس تعليم السياقة املؤرّخ يف وحيث 
لس بتاريخ  خضاع القطاع لألداء  ،تناول 510حتت عدد  2017سبتمرب  19ا إضافة إىل تذكري منخرطيها 

ا يتماشى مبة اليت وقع اجنازها لتحديد األسعار سلدرافقط االستئناس  همطلبها من ،على القيمة املضافة
ّم املهنة وتقدمي املساعدة الفنّية ملنخرطيها ا يف القيام بدراسات وحبوث     .وصالحّيا

مع صدور األمر احلكومي يف إطار الغرف اجلهويّة تزامن االتّفاق بني مدارس تعليم السياقة  يتبّني  وحيث
ي اجعة للوكالة الفّنية للنقل الربّ املتعّلق بضبط املعاليم الرّ  2016اكتوبر  11املؤرّخ يف  2016لسنة  1184عدد 

إلجراءات والعاليم اخلدمات املتعلّ حتديدا ملتضّمن  والذيمقابل اخلدمات اليت تسديها،  عملّيات الفّنية قة 
تاخلاصّ  لعر إلجراءاتو  ة  معاليم اخلدمات و  والعملّيات اخلاصة برخص السياقة معاليم اخلدمات املتعّلقة 

ستغالل حمطّات النقل الربّي.    املتعّلقة 
أكتوبر  29لرجوع إىل حمضر جلسة ألصحاب مدارس تعليم السياقة بوالية بنزرت مؤرّخ يف تبّني وحيث 

ل مرّة وبقّية املطالب "ّمت االتفاق على تعديل إسداء اخلدمات على املطالب ألوّ  أنّه تضّمن ما يلي 2016
  يف املائة هلذه الّسنة". 6بعد ترفيع الوكالة الفنّية للنقل الربّي يف معاليمها والرجوع إىل القيمة املضافة 
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ت  تونس وبن عروس وبنزرت والكاف والقصرين هذا املنحى وطلبت من وحيث سلكت كل من وال
  منخرطيها الرتفيع يف التعريفات املعتمدة.

 36خيضع نظام أسعار اخلدمات املقّدمة من طرف مدارس تعليم السياقة إىل أحكام القانون عدد حيث و 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  لذي ينّص يف فصله او واملتعّلق 
عتماد على أنّه الثاين    املنافسة احلرّة"."حتّدد أسعار املواد واملنتوجات واخلدمات بكّل حرّية 
لفصلحيث و  لفصل أنّه  من ذات القانون 3 جاء  أعاله املواد  2"تستثىن من نظام احلرّية املشار إليه 

واملنتوجات واخلدمات األساسّية أو املتعّلقة بقطاعات أو مناطق تكون فيها املنافسة بواسطة األسعار حمدودة 
ت متو    اصلة يف التموين أو بفعل أحكام تشريعّية أو ترتيبّية.إّما بسبب حالة إحتكار للسوق أو صعو

مر حكومي قائمة هذه املواد واملنتوجات واخلدمات وكذلك شروط وأساليب حتديد أسعار   وحتّدد 
  كلفتها وبيعها".

ّمت حتديد قائمة هذه املواد واملنتوجات واخلدمات وكذلك شروط وأساليب حتديد أسعار كلفتها حيث و 
ملواد واملنتوجات  1991ديسمرب  23املؤرّخ يف  1991لسنة  1996األمر عدد قتضى وبيعها مب واملتعّلق 

طريها  ألمر عدد مثلواخلدمات املستثناة من نظام حرّيّة األسعار وطرق   1995لسنة  1142ما ّمت تنقيحه 
ألمر احلكومي  1995جوان  28املؤرّخ يف    .2015 جوان 1مؤرخ يف  2015لسنة  307عدد و

لّرجوع إىل األمر املذكور أّن حيث و  اخلدمات املسداة من طرف مدارس تعليم السياقة ال ختضع يتبّني 
لّتايل فلالستثناء من نظام حرّيّة األسعار ا ، و ّ عتماد املنافسة  فهي ختضع ملبدأ التحديد احلرّ إ لألسعار 

  لمنافسة واألسعار.املنّظم لملقتضيات الفصل الثّاين من القانون طبقا 
  

"متنع األعمال أنّه على  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5وحيث تنّص الفقرة األوىل من الفصل 
ملنافسة واّليت املّتفق عليها والّتحالفات واالتفاقّيات الّصرحية أو الّضمنّية اّليت يكون موضوعها أو أثرها خمّال 

  تؤول إىل:
 .عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب -
   .احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرة فيها -
  .أو التسويق أو االستثمار أو التقدم التقين اإلنتاجحتديد أو مراقبة  -
  ."تقاسم األسواق أو مراكز التموين -

  



9 
 

ني ياقة حتسني وضعّية املهنيّ أصحاب مدارس تعليم السّ  بني احلاصل االتفاق من لئن كان الغرضوحيث 
دف إىل  يبقى ضمنإّال أنّه  ،املاديّة السري الطبيعي لقاعدة عرقلة حتديد األسعار حسب االتفاقات اليت 

 إعمال حرية من متكني احلرفاء دون وتقف حائال ب املنافسة توصد أن ا من شأواّليت العرض والطلب

جودة اخلدمة املسداة  حسب االختيار بينها يف همحقّ  وممارسة مدارس تعليم الّسياقة بني خمتلف املنافسة
ذا االتّفاق من شأنه أن  واملعاليم املعتمدة من قبلها، مدارس تعليم  مبادرة دون ولحيفضال عن أّن العمل 

دف  إىل خالهلا من تسعى جتارية خمتلفة سياسات عتماد السياقة ا    احلرفاء. استجالبتطوير خدما

لس على اعتبار أنّ  تجات أو خدمات خاضعة لنظام حريّة نحتديد تعريفة دنيا مل وحيث جرى عمل ا
لصّ   ،املنافسة لقواعدخمالفة  دّ األسعار يع حصول ا على كافيدليال   دّ حف يعكما أّن نشر هذه التعريفات 

ا اتفاق بني املتدّخلني يف القطاع   . يف شأ
ملختلف  حتديد تسعرية أو تسعرية دنياعلى إمجاع خمتلف الغرف اجلهويّة ملدارس تعليم السياقة  وحيث أنّ 

يف جمال تعليم قواعد اجلوالن والسياقة ومعلوم االمتحان التطبيقي (معلوم كراء  افهاخلدمات املسداة من طر 
تدّعم  وهو اتّفاقديد األسعار، إتّفاقا واضحا وصرحيا يتعّلق بتح دّ إلجراء اختبار يف السياقة) يع العربة

وتعّمدها إصدار  صريّةبوتوزيعها وتعميمها عرب وسائل االتصال السمعّية وال ملة من التعريفاتجل هاصدار 
  هذه التعريفات مزامنة مع ترفيع الوكالة الفنّية للنقل الربّي يف معاليمها ملغالطة الرأي العاّم.

بكل من تونس وبن عروس وبنزرت الغرف النقابّية اجلهويّة ملدارس تعليم  عمدت إليهما  حيث أنّ و 
من شأنه من حتديد ألسعار اخلدمات املسداة من قبل منظوريها يعّد اتفاقا أفقيا صرحيا والكاف والقصرين 

لّسوق املرجعّية احدّ و  سعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلبحتديد األ عرقلة مبا  من املنافسة 
  .منه 5أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وخاّصة الفقرة األوىل من الفصل  خيالف

  وهلذه األسباب:

لس   قبول الّدعوى شكال ويف األصل: قرر ا

إدانة الغرف النقابّية اجلهويّة ملدارس تعليم السياقة ببنعروس والقصرين والكاف وتونس وبنزرت إلخالهلا  -
 مبقتضيات الفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار.



10 
 

لكّف عن هذه املمارسة. -  توجيه أمر للمخالفني 

 دينار). 10.000تسليط خطّية مالّية على كّل غرفة قدرها عشرة آالف دينار ( -

  إخراج الغرفة الوطنّية ملدارس تعليم السياقة من املنازعة الرّاهنة. -

سة السّيد رضا بن حممود رئيس جملس  ثّانيةوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية ال       لس املنافسة بر
نو  عمر التونكيتاملنافسة وعضويّة الّسادة  لسعود وأكرم الباروين والسّيدة رمي بوزّ   .سامل 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2019 جانفي 10وتلي علنا جبلسة يوم       
  

  

  كاتبة اجللسة الّرئيس                                                                
  ميينة الزيتوين      رضا بن حممود                                                    

  


