
1 
 

                                                       الّتونسّية اجلمهوريّة
  جملـس املنافـسة

  162624امللف عدد  
   استشاري  :امللف

 وألعاب اليانصيب  األلعاب الترويجية املوضوع:
 

  162624الّرأي عدد 
  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2017مارس  2 خ بتاري

 
  املنافسة،إّن جملس 

 رّسماملاملعهد التونسي للمستشارين اجلبائيني  على مكتوب إّطالعهبعد        
لس حتت بكتابة  رأي طلبن واملتضمّ  2016 ديسمرب 19 بتاريخ162624 عدد ا
حول مدى احرتام ألعاب اليانصيب واأللعاب الرتوجيية املنظمة من  املنافسة جملس

حكام الفصل  من  11قبل كّل وسائل اإلعالم للتشريع اجلاري به العمل، عمال 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015لسنة  36قانون عدد    املتعّلق 

 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد      

  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق 
واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2017 مارس 2 اخلميسجللسة يوم 
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  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.
  تقريرها الكتايب.يف تالوة  السّيدة بثينة األديب ةوبعد االستماع إىل املقّرر 

  
لس املنافسة على ما يل   ي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

   شارةــاالستمحتوى:  
ل اءيتسّن املعهد التونسي للمستشارين اجلبائيني ص موضوع االستشارة يف أيتلخّ 
أعمال التحيل اليت تستهدف املتابعني للربامج السمعّية والبصرية املنظمة أللعاب عن 

احلظ واليانصيب ويعتربها غري قانونّية على اعتبار وأّن املشاركة فيها غري جمانية 
عبة الرتوجيية وليس املشارك م الللها منظّ واحلال أّن كلفة هذه األلعاب جيب أن يتحمّ 

لس إبداء الرأي يف خصوص املسائل التالّية:هو و  يف اللعبة،   يطلب من ا
مج "دليلك ملك" الذي تبثّ  - ه قناة احلوار التونسي وكذلك اللعبة هل أّن بر

س" الذي تبثّ  مج "ال مج "ت.ت.كاش" املنظمة يف بر ه نفس القناة وبر
ه قناة حنبعل "الذي تبثّ le Grand Tirageمج "ه قناة نسمة وبرالذي تبثّ 

أكتوبر  24املؤرخ يف  1974لسنة  20تدخل حتت طائلة املرسوم عدد 
قامة معارض األلعاب وألعاب البيت واليانصيب. 1974  املتعّلق 

 9خ يف ملؤرّ ا 2002لسنة  62هل أّن األلعاب اليت ال حترتم القانون عدد  -

أللعاب الرتوجيية تدخل بصفة آلية حتت طائلة و  2002 جويلية املتعّلق 
 املرسوم املشار إليه أعاله.

كّل ألعاب اليانصيب واأللعاب الرتوجيية املنظمة من قبل كّل مدى احرتام   -
 لتشريع اجلاري به العمل.لوسائل اإلعالم 
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 :التحليل القانوين لإلستشارة احلال 
  لطبيعة القانونّية لطالب اإلستشارةأّوال: يف ما يتعّلق 

وردت استشارة احلال على جملس املنافسة من املعهد التونسي للمستشارين     
 2015أكتوبر  31نت بني املستشارين اجلبائيني يف وهي نقابة مهنّية تكوّ  ،اجلبائيني

ميكن أن تتأسس  من جملة الشغل اليت تنّص على أنّه:" 242وفقا ألحكام الفصل 
ت أو مجعيات مهنية تضم أشخاصا يتعاطون نفس املهنة أو حرفـا ب كل حرية نقا

ة أو مهنا مرتبطة بعضها ببعض تساعد على تكوين منتوجات معيّ  نة أو نفس مشا
ت  16هم وميكن للقاصرين الذين جتاوز سنّ  .املهنة احلرة عاما أن ينخرطوا يف النقا

وميكن لألشخاص الذين إنقطعوا عن . م عليهماملقدّ ما مل يعارض يف ذلك أبوهم أو 
شروا مباشرة وظيفتهم أو مهنتهم أن يستمرّ  وا يف املشاركة يف نقابة مهنية إن كانوا 

  ".تلك املهنة مدة عام على األقل

من القانون عدد  11الفصل  وتندرج اإلستشارة الراهنة مبدئيا يف إطار أحكام   
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36 واملتعّلق 

ت املهنّية من استشارة جملس بصفة مباشرة الذي مّكن واألسعار   املسائل يفالنقا
  .لنظر إليها الراجعة القطاعات يف ملنافسة عالقة هلا اليت

  نيا: يف ما يتعّلق مبوضوع االستشارة
املعهد التونسي للمستشارين من الطلب املقّدم يربز من نّص االستشارة أّن    

ة بقطاع األلعاب الرتوجيية واليانصيب اليت تكون ليتعّلق مبسائل ذات ص اجلبائيني
ن ما يفيد أّن مظروفات امللف ال تتضمّ  غري ،املشاركة فيها عرب املراسالت القصرية

نة مبطلب االستشارة وقطاع االستشارة مّ ة بني خمتلف اإلشكاليات املضلوجود ص
من الفصل  6وهو األمر الذي يتعارض وبصفة صرحية مع مضمون الفقرة  ،اجلبائية
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ا ربطت هذا  11 ّ لس املنافسة إال أ ت املهنّية استشارة  اليت وإن خّولت للنقا
مّ  لن الطلب بضرورة ارتباطه مبسائل    .ظراملنافسة يف القطاعات الراجعة هلا 

االستشارة يتعارض مع مقتضيات الفصل املشار إليه  ومن هذا املنطلق فإّن طلب   
 162606 عنه جملس املنافسة ضمن رأيه عددأعاله وهو نفس املوقف الذي عّرب 

  . 2017جانفي  26الصادر بتاريخ 
أكّدت على احنصار مهام النقابة  1من جملة الشغل 243كما أّن أحكام الفصل     

لنظر ال غري حكام  ،املهنّية يف القطاع الراجع هلا  وهو ما يتماشى مع ما ورد 
  سالفة الذكر. من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 11الفصل 

ة بقضا مرفوعة أمام أنظار لإّن استشارة احلال تطّرقت إىل مواضيع ذات ص   
لرغم من  سبق للمجلس أن يف هذا اخلصوصو  جملس املنافسة، أكّد على أنّه 

لس املنافسة وعدم تقّيد إحدامها مبا  استقاللّية الوظيفتني القضائية واالستشارية 
لس عن  ،يظهر يف األخرى من مواقف خبصوص اإلستشاري  رأيهفإّن إعراب ا

ده و لو أدبيا دون يقيّ منازعة معلومة وجتاه مؤسسة اقتصادية بعينها من شأنّه أن 
إغفال ما ميكن أن ينشئه ذلك من خطر الوقوع يف تضارب يف املواقف بني ما تقرّه 
اجللسة العاّمة مبناسبة نظرها االستشاري و مبا تقررّه الدائرة عند بّتها يف امللف 

ت املتوفّ خاّصة وأقضائيا  رة للعمل القضائي أكرب ممّا حيتاجه العمل ّن الضما
ّرد. ري املقتصر جبكم طبيعة دوره على املسائل ذات البعد العاماالستشا   وا

لس يبدي املالحظات العاّمة التالّية: فإنّ  إال أنّه بصفة احتياطية       ا
ّن املشاركة يف األلعاب عرب املراسالت القصرية للهاتف الرقمي اجلوال إ -

وهي خدمات ختضع إىل  ،خدمات االتصاالت ذات احملتوىف ضمن تصنّ 
 2013جويلية  29قرار وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصال املؤرخ يف 

                                                 
ت املهنية يف درس مصاحل منخرطيها االقتصادية واالجتماعية والدفاع عنهـا ال غري 1   تنحصر مهمة النقا
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ملصادقة على كراس الشروط املتعّلق بضبط شروط وإجراءات توفري و املتعّلق 
، إىل 2خدمات االتصاالت ذات احملتوى وخدمات االتصاالت التفاعلّية

رقابة اهليئة الوطنّية جانب خضوع هذا الصنف من اخلدمات إىل 
ذلك أّن الباب الثالث من القرار املشار إليه أعاله نّص على  ،لالتصاالت

باعها عند تقدمي مثل هذه اخلدمات واملتمثّلة خمتلف اإلجراءات الواجب إتّ 
لنشاط خاّصة يف إيداع  مصحو لدى اهليئة الوطنّية لالتصاالت تصريح 

ها يف مجيع الصفحات وممضى عليها علي رنسخ من كراس الشروط مؤشّ  3ب
ريخ  15يف أجل أقصاه  "ووافقت "اطّلعت من قبله مع عباريت يوما من 
  ل شبكة عمومّية لالتصاالت.إبرام عقد مع مشغّ 

األلعاب اليت تكون املشاركة فيها عرب شبكات االتصال  كما ختضع  -
جاء  ملا طبقاله املشارك يف اللعبة العمومّية إىل استخالص معلوم يتحمّ 

املتعّلق بضبط مبلغ وقواعد وتراتيب  2009لسنة  2508حكام األمر عدد 
هلاتف مباشرة أو عن  استخالص معلوم على األلعاب اليت تتمّ  املشاركة فيها 

  طريق املراسالت القصرية أو املوزع الصويت.
هلاتف مباشرة ويستخلص هذا املعلوم على األلعاب اليت تتمّ       املشاركة فيها 

أو عن طريق املراسالت القصرية أو املوزع الصويت ويقّدر هذا املعلوم بنسبة 
  من: 30%

أللعاب اليت تتم  - سعر املشاركة يف اللعبة خال من املعلوم املذكور يف ما يتعّلق 
 املشاركة فيها عن طريق املراسالت القصرية.

ذكور خال من املعلوم املذكور يف ما يتعّلق سعر الدقيقة خال من املعلوم امل -
هلاتف مباشرة أو عن طريق املوزع الصويت.  أللعاب اليت تتم املشاركة فيها 

                                                 
  2012مارس  1الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  112427هذا القرار كان موضوع الرأي عدد  2
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  ي الشبكات العمومّية لالتصاالت لدىويتم دفع هذا املعلوم من مشغلّ    
لنظر خالل الثمانية وعشرين يوما األوىل من القباض ة املالية الراجعني هلا 

  شهر الذي ّمت خالله اخلصم أو الفوترة.ال
  ونظرا : مواعتبارا  لكّل  ما تقدّ 

ذات و املنافسة ّم ضمن مسائل  بّنص اإلستشارة لعدم انضواء املسائل املثارة -
 صّلة بقطاع املستشارين اجلبائيني،

أمام جملس ال تزال منشورة ولتعّلق موضوع االستشارة مبلفات قضائية مرفوعة  -
  املنافسة.

يف املسألة املعروضة  اإلعراض عن إبداء رأيه اإلستشاري فقد قّرر جملس املنافسة  
ديسمرب  19مبوجب مكتوبه املؤرخ يف  املعهد التونسي للمستشارين اجلبائينيمن 

2016.  
  

لس املنافسة بتاريخ  اجللوصدر هذا الّرأي عن  مارس  2سة العاّمة 
سة  2017 ماجدة بن  وعضويّة السّيدات والّسادةحممد العيادي  السّيدبر
أكرم و و معز العبيدي وعمر التونكيت وحممد بن فرج  ورجاء الشواشي جعفر

الباروين وخالد السالمي وحبضور املقّرر العام السّيد حممد البحري القابسي 
  اجللسة السّيد نبيل السمايت. وكاتب

          

  الرئيس       
  حممد العيادي                                                                   

 


