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ّ                                                                                                اجلمهورية التونسية  احلمد 
  جملس املنافسة  

  ثانيةالّدائرة القضائّية ال
  173052 القضّية االستعجالّية عدد

   2017أكتوبر  12ريخ القرار:
  

  استعجالي   قـــــرار                  
  أصدر مجلس المنافسة القرار التـّالي بين:      

  
   :طالبينال- 
مقّرها بنهج دمشق  ،يف شخص ممثّلها القانوين ،النقابة الوطنّية ملنّظمي التظاهرات الفنية -1

  .1002 تونس 8 عدد
   .1002 تونس 8 مقرّه بنهج دمشق عدد ،وسيط ومتعّهد،السّيد األسعد الغايب -2
  .تونس 2070 املرسى 3 مقره بنهج أميلكار عدد ،متعّهد حفالت ،السيد لطفي قريعة -3

م مبكتب حماميهم األستاذ  9 الكائن بنهج دانتون عدد ،زهري الكشو ،واملعّينني حمل خمابر
  .الفيات تونس

 من جهة
   :طلوبينالم- 
 Comité d’organisation du Tabarka Jazz( اجلاز بطربقةجلنة تنظيم مهرجان  -1

Festival :C.O.T.J.F. (،مقرها بوالية جندوبة .  
 ،السياحة والصناعات التقليدية بوزارة امقره ،السياحة والصناعات التقليدية ةوزير  ةالسيد -2

  .تونس
  .تونس ،الثقافة واحملافظة على الرتاثه بوزارة مقرّ  ،السيد وزير الثقافة واحملافظة على الرتاث -3
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  مقرّه بوالية جندوبة. ،السيد وايل جندوبة -4
أخرى  من جهة  

النقابة  نيابة عن زهري الكشو املقّدم من األستاذ اإلستعجايل بعد اإلّطالع على املطلب    
األسعد الغايب وسيط  ينالسّيدو  الوطنّية ملنّظمي التظاهرات الفنية يف شخص ممثّلها القانوين

لس بتاريخ  لطفي قريعة متعّهد حفالتو ومتعّهد   20مبقتضى مطلب مرّسم بكتابة ا
يقاف مفعول طلب العروض الصادر عن جلنة تنظيم واملتضّمن  2017جويلية  طلب اإلذن 

املرمسة حتت و  شأنه تبعا للعريضة املرفوعة يف 09/04/2017مهرجان اجلاز بطربقة بتاريخ 
ملنافسة عتباره 171464 عدد   .من قبيل املمارسات املخلة 

ريدة البراس يف جب 09/04/2017 صدر بالغ صحفي بتاريخ الدعوى أنّهتفيد وقائع حيث و 
 طلب عروض لغاية اختيار منتج معتمد فين وتقين ملهرجان اجلاز بطربقة الذي سينعقد من

  .2017 جويلية 29 إىل 21
وزارة   عن جلنة تنظيم مهرجان اجلاز بطربقة حتت إشراف كل مناملذكور البالغ  صدروحيث 

  .والية جندوبةو  الثقافة واحملافظة على الرتاث وزارةو  السياحة والصناعات التقليدية

يف طلب العروض املذكور على الراغبني يف املشاركة  هأنّ  إىل البالغ كذلكوحيث أشار 
لصفقة بداية منروط املتعلّ اس الشّ سحب كرّ   14/04/2017إىل  11/04/2017 ق 

يف مقر اجلامعة التونسية للنزل الكائن مقرها بنهج  حب املذكور يتمّ السّ  بدخول الغاية، وأنّ 
دينار ال ميكن اسرتجاعه،  300ميتوال فيل تونس، مقابل مبلغ  17الدكتور كلمات عدد 

لدى مكتب ضبط اجلامعة  20/04/2017 يف أجل أقصاه يوم إيداع العروض يتمّ  وأنّ 
  التونسية للنزل كذلك.

من وايل قرار شفاهي اختذ بقد أحدثت ذكورة ّن جلنة املهرجان املمتّسك الطالبون حيث و   
فة تكون هذه اللجنة مكلّ وبذلك  ل إحداثهاال يستند إىل أي نص قانوين خيوّ و جندوبة 

إحداثها يف  وعلى العكس من ذلك فإنّ  فه من املالميزانية تصرّ يستمّد بتسيري مهرجان دويل 
القانون عدد خيضع ألحكام النشاط هذا  ايل ميثل خرقا للقانون ضرورة أنّ جمال التعهد االحتف

لسنة  12مت تنقيحه مبوجب القانون عدد  كما 09/05/1969املؤرخ يف  1969لسنة  32
والذي ينص يف فصله السادس (جديد) على أنه:"ختضع  30/01/2001املؤرخ يف  2001



 

3 
 

ا إىل كراس شروط مصادق عليه ممارسة مهنة الوساطة يف إقامة احلفالت  الفنية أو التعهد 
لثقافة ".   بقرار من الوزير املكلف 

صدر كراس الشروط املذكور مبوجب القرار الوزاري املؤرخ يف فضال عن ذلك فقد وحيث  
والذي يشرتط يف فصله الثاين ختصيص مهنة الوساطة يف إقامة احلفالت  10/07/2001

ا الفنية أوالتعهّ  شخاص الطبيعيني أو املؤسسات الفردية اليت تتعهد مبوجبات كراس لألد 
سيس وبعث تلك اللجنة فإن و كما أنّه .الشروط املذكورة بقطع النظر عن عدم شرعية 

حلفالت إطالقاالقانون ال خيول هلا التعهّ  د إطالق طلب العروض عنصرا أساسيا جمرّ ويعّد  .د 
لنشاط يف التعهّ  ملقتضيات القانون املذكور مما ميّثل خرقا ملبادئ املنافسة الشريفة  ةلفاخمد 

  والقانونية. 
ا اللجنة  وحيث إّدعت ّ ف حتت إشراف كل من وزارة السياحة والصناعات تتصرّ املذكورة أ
وزارة الثقافة أّن  واحلال  الثقافة واحملافظة على الرتاث وأخريا والية جندوبة التقليدية ووزارة

  املذكورة.  هلا على اللجنة إشراف  وجود أيّ  ام انفت نفي، واحملافظة على الرتاث
عتبار تدخل هذا وقد عمد  طالب العروض إىل إقحام وزارة السياحة والصناعات التقليدية 

على اقحامها طالب العروض صريح يف وأّن  اجلامعة التونسية للنزل يف عملية متابعة العروض
إن كان ذلك كذلك فإن و  وتضمني العروض املطلوبة طبقا لنص البالغ قياألقل خبصوص تل

ستعمال األموال املتواجدة بـ"صندوق تنمية ميكن أن ل اجلامعة املذكورة ال تدخّ  يكون إال 
القدرة التنافسية يف قطاع السياحة " وذلك عن طريق آلية الفصل الثاين من األمر عدد 

واملتعلق"بضبط قواعد تنظيم وتسيري وكيفية  27/07/2005املؤرخ يف  2005لسنة  2124
  ل صندوق تنمية القدرة التنافسية يف قطاع السياحة".تدخّ 

ل اجلامعة وعدم بيان مصدر بقطع النظر عن ذلك فإن تدخّ كما جاء بعريضة الدعوى أنّه و 
لوضوح التام خبصوص شفافّية ومصداقّية طلب من شأنه أن يثري الشبهات  متويل الصفقة 

وكذلك والية جندوبة  ل الوزارتني املذكورتنيعدم اإلفصاح عن مدى تدخّ كما أّن .العروض
خللل اإلجرائي و عل هذه الصفقة تها جييف سري العملية برمّ    شبهة الفساد املايل.بمشوبة 

عدو أن يكون غياب توصيف واضح لطلب العروض فإنه ال يأنّه يف وحيث متّسك الطالبون 
ملهرجان اجلاز بطربقة الذي سينعقد من  الختيار منتج معتمد فنـي وتقنـيمبثابة إجراء متويهي 
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 Producteur délégué artistique et 2017جويلية  29إىل  21

technique. ع للمنتج املعتمد الذي سيشرف على الطلب مبثابة االنتداب املقنّ ويعترب
سيتم  هغياب حتديد واضح لألعمال واخلدمات املطلوبة فإنه يبدو أنيف و ه.ويسريّ  املهرجان

  املراكنة مع املنتج الذي يقع اختياره. طريقةحصرها وتقدير قيمتها ب
لنشاط مما يكون معه خمالفا وحيث يغدو  طلب العروض مبثابة تعيني للمتعهد احلقيقي 

 09/05/1969املؤرخ يف  1969لسنة  32القانون عدد  لقواعد املنافسة من جهة ولقواعد

من جهة  30/01/2001واملؤرخ يف  2001لسنة  12كما مت تنقيحه مبوجب القانون عدد 
  نية.

اليت تتمتع بتجربة  املشاركة على الذوات املعنويةه يقتصر حق اس الشروط أنّ كرّ وحيث تضّمن  
لسنة  32هذا الشرط مع مقتضيات القانون عدد بذلك يتعارض و يف ميدان تنظيم العروض 

 2001لسنة  12كما مت تنقيحه مبوجب القانون عدد  09/05/1969املؤرخ يف  1969

والذي ينص يف فصله السادس (جديد) على أنه:" ختضع ممارسة  30/01/2001واملؤرخ يف 
ا إىل كراس شروط مصا دق عليه بقرار من مهنة الوساطة يف إقامة احلفالت الفنية أو التعهد 

لثقافة ".   الوزير املكلف 
 نّ وأ حمل إيداع العروض ومكان فتحها إمنا هو اجلامعة التونسية للنزلوإضافة ملا ذكر فإّن 

 ال خمالفا ملبدإ الشفافية واملنافسة النزيهةيعترب تدخّ  ،ومهما كانت درجته خريةل هذه األتدخّ 
متويل املهرجان يرجع يف بعضه أو كّله إىل صندوق تنمية القدرة التنافسية للسياحة  أنّ إذا تبّني 
موال  ةومتدّخل ةمستفيد هامبا جيعل ا أحد املنتفعني قانو  يف نفس الوقت ضرورة أ

  .27/07/2005املؤرخ يف  2124من األمر عدد  2للفصل طبقا الصندوق املذكور 
واملتعلق  20/07/2009واملؤرخ يف  2009لسنة  2197األمر عدد إقتضى هذا وقد 

ا وتركيبتها  للعروض الفنية اليت ينشطها أجانبحداث " جلنة استشارية  وضبط مشموال
أن " تعرض على رأي اللجنة على  2فصله وطرق عملها واإلجراءات املتبعة لديها " يف 

لعروض الفنية اليت ينشطها أجانب واليت ت نظم من قبل متعهدي احلفالت املطالب املتعلقة 
ت وسائر اهلياكل واملنظماتاملمارسني لنشاطهم .... و ...  نّص كما   "وهيئات املهرجا

أن " يقدم املطلب املتعلق بتنظيم العرض أو العروض الفنية على من نفس األمر  6الفصل 
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ريخ إقامة أول عرض إذا ما  30اليت ينشطها أجانب إىل كتابة اللجنة يف أجل  يوما قبل 
مج يتضمن سلسلة من العروض الفنية من املزمع إحياؤها خالل فرتة زمنية  تعلق املطلب برب

ئق و  حمددة " ما يفيد دفع حقوق من بينها اشرتط األمر املذكور إرفاق املطلب بعدة و
نية. املؤلف من جهة ودفع األداءات واملعاليم املستوجبة للدولة من  7اشرتط الفصل و جهة 

من نفس األمر يف فقرته األخرية أنه "ال ميكن تنظيم العرض الفين الذي ينشطه أجنيب بصفة 
ملوافقة من طرف السيد وزير الشؤون الثقافية  قانونية إال بعد احلصول على القرار النهائي 

   ."املتخذ على ضوء رأي اللجنة االستشارية املذكورة
ا اولقد توّلت  عقد ندوة لإلعالن عن ة " ق" جلنة تنظيم مهرجان اجلاز بطرب للجنة املشتكى 

مج نشاطها و  املنشطني األجانب الذين سيحيون أنشطة املهرجان دون أي ترخيص عن بر
وهو ما مسبق واحلال أن األمر يتطلب صرف املال العام وكذلك حتويل مبالغ مالية للخارج 

ا العمل. للقواننيد التجاوز الصارخ يؤكّ    والرتاتيب اجلاري 
لس يرجون من  طالبنيال د القصوى فإنّ التأكّ ولذا ونظرا حلالة  النظر يف مطلبهم يف أقرب ا

ختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية لإلذن القضاء بقبول الدعوى شكال ويف األصل و  اآلجال
ة تنظيمها بداية من قز بطرب جلنة تنظيم مهرجان اجلايقاف مجيع األنشطة اليت تعتزم 

وذلك إىل حني البت يف القضية األصلية املرفوعة يف طلب" اعتبار املمارسة  21/07/2017
ملنافسة على معىن الفصل اخلامس من القانون  ا من قبيل املمارسات املخلة  املشتكى 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار" موضوع القضية عدد    .171464املتعلق 
  

 املقّدم  عريضة الدعوى على هيئة تنظيم مهرجان اجلاز بطربقة ردّ وبعد اإلّطالع على      
لس بتاريخ مبقتضى مكتوب مرسّ  ة اهليئة اجلهويّ  أنّ الذي تضّمن و  2017أوت  7م بكتابة ا

 4964م حتت عدد مبقتضى قرار من وايل جندوبة مرسّ  هابعثّمت لتنظيم مهرجان اجلاز بطربقة 
جلهة عشر  أحد ضمّ تو  2017مارس  24بتاريخ  عضوا متطّوعا لتنشيط املنطقة السياحية 

من املهنيني يف هم جل األعضاء وأّن  قصد تنميتها ودعوة املزيد من رجال األعمال لإلستثمار
  السياحة ويعملون لدعم قدرات اجلهة.

فا ملا جاء بعريضة الدعوى فإّن متويل نشاط املهرجان ال يتّم عن طريق وزارة أنّه خالكما 
 نيمجيع املهنيفإّن  1995لسنة  109ذلك أنّه مبقتضى القانون عدد الثقافة أو ميزانّية الدولة 
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لتنشيط السياحي تقّدر مطالبني بدفع  وة مهنية خاصة  من رقم املعامالت تودع % 1بـ أ
خلارج جللب املزيد من  تنمية القدرة التنافسية السياحية"صندوق ـب عمال تروجيية  "للقيام 

جلهات مثل جهة الشمال  ضية والثقافية  السياح لتنظيم التظاهرات التنشيطية السياحية والر
 1996جويلية  22املؤرخ يف  1996لسنة  1297القرار عدد نّص  قدو  ريب وغريها.غال

لصرف اآمر هو أن يكون وزير السياحة  ىلتوضيح التصرف يف أموال املهنيني لفائدة املهنة عل
ّمعة عن طريق الديوان التونسي للسياحة لتنظيم املعارض  وعلى أن تصرف األموال ا

جلهات لداخل لتنظيم التظاهرات التنشيطية  خلارج واجلامعات املهنية   .اإلشهارية 
ال يتعدى  ضرو ّن ذكرها يف نص طلب العفإاجلامعة التونسية للنزل  دورأّما خبصوص 

ا الربيدي لتلقي الرسائل واألجوبة طاملا  بعيدا يبقى تنظيم املهرجان بطربقة أّن إستعمال عنوا
ل يف تصّرف دخّ توفضال عن ذلك فإنّه ال حيّق للمدعني ال عن خمتلف مسدي اخلدمات.

للهيئة حق اإلختيار يف إنتداب "منتج معتمد" إّما عن نّه خاّصة أرجال املهنة يف أمواهلم 
عني املشاركة وتقدمي طريق اإلنتداب املباشر أو عن طريق طلب عروض وكان على املدّ 

  .عروضهم 
 

على عريضة الدعوى مبقتضى  وزارة السياحة والصناعات التقليديّةوبعد اإلّطالع على رد      
لس بتاريخ  اإلّدعاء  أنّ  خلصوصوالذي تضّمن  2017أوت  11مكتوب مرسم بكتابة ا

ال يستقيم  ذلك أّن اللجنة  ،قانوينوجود جلنة تنظيم مهرجان اجلاز بطربقة ليس هلا أي ّن 
له له صالحياته القانونية يف املذكورة قد ّمت إحداثها مبقتضى قرار وايل جندوبة يف إطار ما ختوّ 

ّ الغرض   ت األخرى دأبت منذ إحداث مهرجان اجلاز  اكما أ مثل عديد جلان تنظيم املهرجا
فقا للقرار اإلداري احملدث بطربقة على اإلشراف على تنظيم فعاليات هذا املهرجان وذلك و 

ي حال مهنة الوساطة على معىن القانون عدد هي و  ،هلا املؤرخ  2001لسنة  12ال متارس 
منه بل توكل خمتلف األعمال الضرورية يف هذا  6وخاصة الفصل  2001جانفي  30يف 

ال إىل األشخاص املخّول هلم ذلك قانو و   طشرو  سأوجب الفصل الثامن من كرا لذلكا
ا يفيد إيداعه لكراس الشروط املنّظم للحفالت الفنّية والتعّهد متقدمي العارض  طلب العروض

ّن اللجنة ستتوىل مهمّ  التعّهد  ةا األمر الذي يفّند مزاعم العارضني يف قضّية احلال 
   .حلفالت
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جاء يف فإّن التمشي الذي ّمت توخيه من قبل جلنة تنظيم مهرجان اجلاز قد وفضال عن ذلك 
ال للعموم احإطار احلرص على  رتام قواعد الشفافية واملنافسة النزيهة من خالل فتح ا

جلنة تنظيم التنصيص من قبل كما أّن للمشاركة يف طلب العروض وفقا لكراس الشروط.
به يقصد  الصفحة اخلارجية مللف طلب العروض على إشراف وزارة السياحةيف املهرجان 
الوزارة مع بقية املستشهرين يف التمويل اجلزئي للمهرجان املذكور عن طريق صندوق مسامهة 

لتكّفل ببعض اخلدمات ويف  تنمية القدرة التنافسية للقطاع يف القطاع السياحي وذلك 
حدود ما توافق عليه هيئة الصندوق على أن ختضع هذه املسامهة إىل رقابة الحقة من خالل 

ت تقرير مايل مصادق عليه من قبل مدقّ بجلنة املهرجان ف طر الوزارة من  وافاةم ق حسا
  صحوب جبميع املؤيدات.مو 

يف إطار إسرتاتيجّية وزارة السياحة والصناعات التقليديّة تتنّزل هذه النفقات ّن لذلك فإ
لعمليات الرتوجيّية للسياحة التونسية عن طريق التظاهرات الثقافّية والسياحية لفائد ة املتعلقة 

خاّصة منها التظاهرات و د تدعيمها وتنشيطها من الناحية السياحية ااملناطق السياحية املر 
خلارج ومت  شعاع كبري  ذات البعد الدويل على غرار مهرجان اجلاز بطربقة الذي حيظى 

ب شرائح هامة من السياح استقطمن إمنذ إنشائه ممّا مّكن الدورات املتعاقبة خالل تدعيمه 
  يف الرتويج لتونس عامة وللمنطقة بصفة خاصة.ومن املسامهة اجلنسيات  من خمتلف

عتبار  خبصوصأّما  إّدعاء العارضني بضرورة إخضاع العمليات لقانون الصفقات العمومية 
هيئة أو جلنة التنظيم ال تتوّفر فيها صفة املشرتي ّن توضيح العمومية التمويل فإنّه يتعّني 
املتعّلق بتنظيم الصفقات  2014لسنة  1039من االمر عدد  3العمومي حيث حّدد الفصل 

املؤسسات العمومية اليت و  اجلماعات احملليةو الدولة  شرتين العموميني كاآليت:العمومّية قائمة امل
متويل املهرجان ال يتم عن طريق األموال أّن و  يةاملنشآت العمومو ال تكتسي صبغة إدارية 

العمومية فقط واليت يقتصر شكلها يف مسامهات لتأمني بعض اخلدمات لتنظيم املهرجان وال 
ية حال لتمويختصّ  لمهرجان موارد متويل أخرى تتمثل تتوّفر لل إجناز طلب العروض بل ص 

  وغريها من املوارد. ذاكرتيف اإلستشهار ومداخيل بيع ال
جلنة أّن مبا  قانو وال واقعاال فإّن احلديث عن وجوب إبرام صفقة عمومية ال يستقيم لذلك 

   .تنظيم مهرجان اجلاز ليست مشرت عموميا
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الشؤون الثقافية على عريضة الدعوى مبقتضى مكتوب وزارة وبعد اإلّطالع على رد      
لس بتاريخ  خلصوص 2017أوت   29مرسم بكتابة ا ورد  اخالفا مل أنّه والذي تضّمن 

 فإّن البالغ الصحفي املتضّمن لطلب عروض إلختيار منتج معتمد فينملطلب اإلستعجايل 
آنفا مل يصدر عن وزير الشؤون الثقافية وإّمنا صدر عن جلنة تنظيم مهرجان وتقين املشار إليه 

يئة املهرجان كما أنّه ال   اجلاز بطربقة ليست وزارة وهي المتثل اليت ال عالقة مطلقا للوزارة 
ا ومل ت هيكال كما   إختيار أعضائهايف و إنشائها الوزارة يف شارك من هياكلها أو إدارة من إدارا
ورود لفظ حتت إشراف وزارة الشؤون الثقافية أّن و  م يف متويل ميزانية املهرجان املذكورهامل تس

لبالغ الصحفي الصادر عن جلنة تنظيم املهرجان  من قبيل ما ال يعدو أن يكون املضّمن 
ت من ذكر أّن املهرجان الذي تنظمه  حتت إشراف يتّم دأبت عليه بعض هيئات املهرجا

عتبار املضمون الثقايف وزارة الشؤون الثق عتبار الوجاهة اليت قد يوّفرها ذلك الوصف و افية 
  للمهرجان.

لتايل بتّ رت يوال  جيعل املهرجان املذكور حتت سلطتها أو وال لتزامات على عاتق الوزارة ا عنه 
لتبعية عن فعل الغري  ال صفة لوزارة الشؤون الثقافية جلعلها طرفا يف حيث أن جيعلها مسؤولة 

   .قضّية احلال وهو ما يقتضي إخراجها من نطاق املطالبة
واملتعلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرخ يف  1039من األمر عدد  3الفصل أّن هذا و 

على أنّه يعترب مشرت عموميا على معىن هذا األمر الدولة نّص الصفقات العمومية 
واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية 

ويضيف األمر املذكور أنّه"ختضع للمبادئ العامة املنظمة للصفقات  واملنشآت العمومية.
 عمومية ولرقابة اهلياكل املختصة كل ذات معنوية تطبق القانون العام أو القانون اخلاص تتوىلال

ذات مصلحة  إبرام صفقات لفائدة ذوات عمومية أو بواسطة أموال عمومية لتلبية حاجيات
لشخصية أّن مبا و  ."عامة جلنة تنظيم مهرجان اجلاز بطربقة ليست ذا معنوية وال تتمّتع 

أّن التعاقد مع املنتج املعتمد الفين و القانونية فال هي دولة وال مجاعة حملّية وال مؤسسة عمومية 
املتعلق  2014لسنة  1039والتقين ال يعترب صفقة عمومية على معىن أحكام األمر عدد 

 مومية مما جيعل طلبات العارضني يف هذا اخلصوص يف غري حملها.بتنظيم الصفقات الع
  من نطاق املنازعة. إخراج وزارة الشؤون الثقافية ت تبعا لذلك طلبو 
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أوت  29وبعد اإلّطالع على رد مندوب احلكومة املرّسم بكنابة جملس املنافسة بتاريخ    

من قانون إعادة تنظيم  15الفقرة األخرية من الفصل أّن خلصوص  واملتضّمن 2017
ّختاذ الوسائل التحفظية الوقتّية  على أنّه:تنّص املنافسة واألسعار  "ال تقبل الطلبات املتعلقة 

لّرجوعو  "اق قضّية يف األصل سابقة النشرإّال يف نط دعوى ّية احلال فقد تبّني نشر ضلق أنّه 
لس بتاريخ  لتايل  .171464حتت عدد  2017جويلية  6يف األصل مرّمسة بكتابة ا و

  يكون الطلب اإلستعجايل قد إستوىف الشرط الشكلي. 
ا مل تتضّمن أّما يف ما يتعّلق جبميع املطالب الواردة بعريضة الدعوى ف ّ أي قرينة أو املالحظ أ

لتطّرق للجانب اإلجرائي ملختلف أمعطى واقعي لوجود ضرر حمدق  ّكد بل إكتفت  وحالة 
مراحل طلب العروض موضوع النزاع وهو ما يتعارض مع شرط عدم التطّرق ألصل النزاع 

  الذي أقرّه فقه قضاء جملس املنافسة.
على إعتبار أنّه طاملا ثبت وأّن العرض إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة وفضال عن ذلك فإّن 

املشتكى منه كان حمدودا يف الزمن وأّن مدة رواجه قد إنقضت فإّن املطلب الرامي إىل إيقاف 
لعودة لقضية احلال فقد تبّني إنتهاء فعاليات املهرجان مما  .تروجيه يعّد غري ذي موضوع و

لتايل يصبح طلب إّختاذ الوسائل التحفظّية غري منعدما  موضوع الدعوى اإلستعجالية علجي و
  ذي جدوى وموضوع.

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

  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.
ملتعّلق بضبط الّتنظيم ا 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  املايل وسري أعمال جملس املنافسة.اإلداري و 
 28 لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم طرافوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األ   

ا تلت املقّررة السّيدة كوثر الشايب ملّخصا من تقرير ختم األحباث ومل حيضر  2017سبتمرب  و
ئب الطالبني ووّجه إليه اإلستدعاء، من ميّثل املطلوبة جلنة تنظيم  ومل حيضر األستاذ زهّري كشو 

مللحوظات  اإلستدعاء،ا مهرجان اجلاز ووّجه إليه وحضرت ممثّلة عن وزيرة السياحة ومتّسكت 
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من ميّثل وايل ومل حيضر  مبا جاء يف رّدها قّدمة من الوزارة.كما حضر من ميّثل وزارة الثقافة ومتّسكامل
 . اإلستدعاء جندوبة وبلغه

مللف، ا الكتابّية املظروفة نسخة منها    وتلت مندوبة احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا
لس حجز القضّية للمفاوضة والتّ   أكتوبر 12 يومحلكم جبلسة  صريحوإثر ذلك قّرر ا

2017.  

  ح بما يلي:وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرّ             
  
 من جهة الّشكل: 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد من  15إقتضى الفصل حيث 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار ضمن فقرته األخرية 2015 الطلبات املتعّلقة " أّن: املتعّلق 

 . "يف نطاق قضية يف األصل سابقة النشر ة ال تقبل إالّ ختاذ وسائل حتفظيّ 
   

 ةمرمسّ  بنشر قضّية يف األصل 2017جويلية  6 بتاريخئب الطالبني توّىل وحيث 
  .171464 املنافسة حتت عددبكتابة جملس 

لقبول من هذه الناحية.   وحيث يكون بذلك املطلب حرّ 
  

  :صلاأل  من جهة
يقاف مجيع األنشطة اليت تعتزم جلنة تنظيم    حيث يرمي املطلب املاثل إىل اإلذن استعجالّيا 

  .2017 جويلية 21 مهرجان اجلاز بطربقة تنظيمها بداية من
أّن طلب العروض الصادر عن جلنة تنظيم مهرجان اجلاز املتعلق  بنيالطالئب عترب احيث و   

 2015لسنة  36ختيار منتج معتمد فين وتقين للمهرجان يتناىف ومتطلبات القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار وذلك إلنعدام أهلّية وصفة طالب العروض.    املتعّلق 

 2015 لسنة 36 من القانون عدد 15 من الفصل الفقرة الثامنةوحيث تنّص أحكام   
عادة تنظيم املنافسة واألسعار،  2015 سبتمرب 15املؤرخ يف   د،التأكّ  صورة ويف"املتعلق 
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ذن يوما ثالثني أجل يف املنافسة لس ميكن  احلكومة ومندوب األطراف مساع وبعد أن 
ا من اليت التحفظية الالزمة الوسائل ختاذ تداركه  ميكن ال حمدق ضرر حصول تفادي شأ
لقطاعات العامة االقتصادية ملصلحة وميس  مبصلحة أو مبصلحة املستهلك أو املعنية أو
  ."أصل النزاع يف البت حني إىل وذلك األطراف، أحد

 
وحيث دأب فقه قضاء جملس املنافسة يف املاّدة االستعجالية على اعتبار أنّه يستوجب يف 
صل الّنزاع وأن تكون جمدية ومتأّكدة  ا إىل املساس  الوسائل التحفظّية أّال يؤدي اإلذن 
بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغيري سلبيا ويف وقت وجيز أو أن تنذر خبطر حمدق جيب 

  ماية العاجلة حلفظه من الّتالشي.احلة حىت ال يتّم الّنيل من حق حيتاج إىل درؤه بسرع
ة اليت تقتضي التّدخل االستعجايل  يشتمل امللف الراهن على العناصر األساسيّ مل وحيث    

ملصلحة االقتصادية العاّمة  للمجلس واملتمثّلة يف حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميس 
لقطاعات املعن لفصلأو   ية أو مبصلحة أحّد األطراف وهي مجلة العناصر املنصوص عليها 

عادة تنظيم املنافسة  2015 سبتمرب 15 املؤرخ يف 36 من القانون عدد 15 واملتعّلق 
  واألسعار.
  

 علمما جي 2017جويلية  29يف فعاليات املهرجان إنقضت فضال عن ذلك فقد  وحيث     
 .منعدما موضوع الدعوى اإلستعجالية

  
 

 ولهذه األسباب:
ل    رفض املطلب: سقرر ا

رضا بن  المنافسة برئاسة السّيد    سلمجلالثانية  الّدائرة القضائّية  وصدر هذا القرار عن  
ريم  رجاء الشوّاشي و   ادة عمر التونكتي وأكرم الباروني والسيداتالسّ وعضوّية  محمود  
  بوزيـّان.

  

  بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة الزّيتوني. 2017أكتوبر    12وتلي علنا بجلسة يوم  



 

12 
 

  
  كاتبة الجلسةالرّئيس                                                             

 

  


