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 الجمھوریة التونسیة

 جمـلـس املنافـسة

 اجللسة العـــامة

 القطاع:التكوين يف السياقة

 

172630الرأي عدد عدد   

 الصادر عن جملس املنافسة

0172 مارس 30بتاريخ   

 

 

  إّن جملس املنافسة،

ملروجبعد اإلطالع على إحالة السيد الطاهر  روس،املؤّرخة بوالية بن ع 1الساحلي،صاحب مدرسة تعليم سياقة 
لس حول  ،واملتضّمنة طلب172630بكتابة جملس املنافسة حتت عدد املرّمسة و  2017فيفري  23يف  رأي ا

جمال تطبيق الوثيقة املتعّلقة بضبط أتعاب اخلدمات املسداة من قبل أصحاب مؤسسات التكوين يف قانونية تعليق و 
غرفة اجلهوية ألصحاب مدارس تعليم السياقة بنب اليت وردت عليه من طرف ممّثل الالسياقة والسالمة و 

  من قانون إعادة املنافسة و األسعار، 11عروس.وذلك طبقا ألحكام الفصل 

عو  2015سبتمرب  15ؤرح يف ـامل 2015لسنة  36عدد  على القانونو    األسعار،سة و م املنافـادة تنظيـاملتعّلق 

سري ي و ـاملالنظيم اإلداري و املتعّلق بضبط التّ و  2006فيفري  15يف  املؤرخ 2006لسنة  477ى األمر عدد وعل
لس،   أعمال ا
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و املتعّلق بضبط إجراءات و صيغ  2016أوت  19املؤرخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد
لس املنافسة  حول مشاريع النّ    ة،ة و الرتتيبيّ صوص التشريعيّ اإلستشارة الوجوبّية 

لس وفق الصيغ القانونيةفيد استدعاء أوعلى ما ي   ،2017مارس  30جللسة يوم  عضاء ا

  يف تالوة تقريره الكتايب، ع إىل املقّرر السيد لطفي الفخفاخوبعد اإلستما 

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقر رأي اجللسة العامة 

I. دمي امللف اإلستشاري :تق   

بوالية  1ملروج  ليم سياقةع، صاحب مدرسة تالساحلي،أحال السيد الطاهر  2017 فيفري  23بتارخ 
لس  ،بن عروس  تعاب اخلدمات املسداة من قبل أبتعريفة  قاستشارة قـانونية تتعلّ  طلبعلى ا

الغرفة اجلهوية ألصحاب  ممّثلواليت وردت عليه من قبل  سات التكوين يف جمال السياقةأصحاب مؤسّ 
تطبيقها طالبا منه اإلمضاء على اإللتزام ذلك قصد تعليقها و و مدارس تعليم السياقة بنب عروس، 

  إليه. إرجاعهاملصاحب و 

ا، وعن كونه  ألمر حول إمكانّية تطبيق هذه التسعرية، وعن علم جملس املنافسة  ويتساءل املعين 
لس.خمالفا ومهّددا بتتّبعات    ا

II. اإلستنتاجات: 
 ليم سياقةعصاحب مدرسة ت، مة من طرف السيد الطاهر الساحليتقتصر استشارة احلال املقدّ 

لس بوالية بن عروس، 1ملروج  قة تطبيق الوثيقة املتعلّ تعليق و قانونية  حول على طلب رأي ا
السالمة ة و السياقأتعاب اخلدمات املسداة من قبل أصحاب مؤسسات التكوين يف جمال ضبط ب

ل الغرفة اجلهوية ألصحاب مدارس تعليم السياقة بنب من طرف ممثّ عليه  اليت وردتو املرورية 
  عروس.
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  من حيث الشكل:

خ املؤرّ  2015لسنة  36 ) من القانون عدد11إلعتماد على مقتضيات الفصل احلادي عشر(
عادة تنظيم اململتعلّ ا 2015سبتمرب  15يف    6 إىل 3من  خاصة يف فقراتهواألسعار و نافسة ـق 
لسهلا ة قة بتحديد اجلهة املخولّ املتعلّ  ملنافسة واليت جاء يف املسائل اليت  إستشارة ا هلا عالقة 
  ما يلي: فيها

لس وجو - دف مباشرة إىل  يستشار ا حول مشاريع النصوص التشريعية و الرتتيبية اليت 

ا أن تعرقل الدخول تضع  مهنة أو ملمارسة نشاط اقتصادي أوفرض شروط خاصة  قيودا من شأ
  إىل سوق معينة.

لتجارة ولللجان الربملانية و للوزير املكلّ  ميكن - ة استشارة جملس ة القطاعيّ لهيئات التعديليّ ف 

ملنافسة.   املنافسة حول املسائل اليت هلا عالقة 

ة وغرف التجارة انونيّ ـة قـهلكني القائمة بصفتهيئات املسوالنقابية و ة مات املهنيّ للمنظّ  ميكنكما -

لنظر و  ملنافسة يف القطاعات الراجعة إليها  لس يف املسائل اليت هلا عالقة  الصناعة استشارة ا
الرأي الصادر عن جملس لتجارة نسخة من طلب االستشارة و وتبلغ وجو إىل الوزير املكلف 

  املنافسة.
، ليم سياقةعصاحب مدرسة ت، كنظرا أّن السيد الطاهر الساحليوبناء على ما سبق ذكره و  

لس يف  الستشارة من القانون املذكور 11لفصل  القانونّية الواردةإحدى الصفات ليست له  ا
ملنافسة لس  فإنّ  ،املسائل اليت هلا عالقة  تكون غريحرية  همة من قبلاإلستشارة املقدّ  أنّ يعترب ا

 . لقبول
جملس  موضوع االستشارة املعروضة على أنظار إنّ ف  وحيث و فضال عن ذلك و بصورة احتياطية

ملنافسة على معىن أحكام الفصل  املنافسة،  5قد يتعّلق بنزاع قضائي حول أعمال قد تكون خمّلة 
عادة تنظيم املنافسة 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد قانون المن  ، املتعّلق 

  إبداء الرأي. يتعّذر معه واألسعار، ممّا
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لس  سة السيد  بر   2017 مارس 30املنافسة بتاريخ وصدر هذا الرأي عن اجللسة العامة 

ن و  رجاء الّشواشي ورميو  ضويّة السيدات ماجدة بن جعفرعمود و رضا بن حم السادة بوز

وحممد بن فرج واهلادي بن مراد وشكري املامغلي وسامل  حممد العيادي وعمر التونكيت

السيد حمّمد البحري  امعبيدي وحبضوراملقّررالعلسعود وخالد السالمي واخلموسي بو 

  كاتب اجللسة السيد نبيل السمايتالقابسي و 
  
  

  الرئيس                                                                                   


