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 احلمد هلل                                                                      ية                                 ـمهورية التونس ـاجل

     لس املنافسةـجم    
 سّن جدول العموالت اليت يتقاضاها الوسطاء أعضاء مجعّية وسطاء البورصة.  املوضوع:

     البورصة.وساطة   القطاع:
 
 

 

 192735 الرأي عدد 
 الّصادر عن جملس املنافسة 

 2019 مربديس  12بتاريخ 
 

   إّن جملس املنافسة،

  املمّثل القانوين جلمعّية وسطاء البورصة بوصفها منّظمة مهنّية  عن الوارد كتوب املبعد اإلّطالع على  

إبداء   من خاللهطلب والذي  2019أكتوبر  23بتاريخ  192735رّسم بكتابة اجمللس حتت عدد املو 

  ،يف سّن جدول العموالت اليت يتقاضاها الوسطاء من أعضاءها ة املنّظمةخبصوص رغب رأيال

إبعادة تنظيم  واملتعلق  2015 سبتمب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على 
 املنافسة واألسعار، 

واملتعّلق بضبط التنظيم اإلداري واملايل  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد  
 وسري أعمال جملس املنافسة،

  12 اخلميسوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجمللس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم  
 ، 2019ديسمب 

 القانوين،وبعد التأّكد من توفّر النصاب  
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 الكتايب، املقّررة السّيدة انفلة بن عاشور يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل  

  ة جمللس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامّ 
 

 اجلزء األول: تقدمي االستشارة:
 

I. اإلستشارة:  موضوع 
النصوص القانونّية املنّظمة للّسوق املالّية واملنظومة التشريعّية جاء بنص االستشارة أنّه رغم كثرة           

إال أّن تسعرية اخلدمات املقّدمة من الوسيط بقيت  ، املتكاملة اليت حيظى هبا نشاط الوسيط ابلبورصة

 جعل القطاع عرضة للمزامحة غري املشروعة.ممّا  يشوهبا الغموض و غري مقّننة 

واخلدمات املقارنة مثل مهنة اخلبري احملاسب واحملاسبني واملهندسني   وابإلّطالع على املهن         

اخلباء احملاسبني  واملهندسني املعماريني، رأت مجعّية وسطاء البورصة أّن املشرّع تناول تنظيم املهنة 

توّلت قد و  املشرفة على القطاعوكيفّية الرتسيم ابجلداول واللجان املنبثقة عن اهليئة اخلباء احملاسبني 

 1989لسنة  541 عدداألمر  ذلك  أتعاب وعموالت وفق ما مّكنها من إعداد جداولذه األخرية ه

كل من وزير املالّية ووزير الّتجارة املصادقة على هذه التعريفات مبقتضى قرار مشرتك منشور   وتوىل

 ابلرّائد الرمسي.  

سّن جدول عموالت وسطاء  حول مدى جواز استشارة جملس املنافسة طلباجلمعّية ت وعليه فإنّ         

البورصة طبقا ملشموالهتا املتمثّلة يف وجوب الدفاع عن املهنة ومحاية الّسوق املالّية وتقدمي مقرتحات 

لتجّنب كل مزامحة غري شرعّية والبيع خبسارة قد تصل يف بعض األحيان إىل جعل املهنة يف خطر عند  
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االخنفاض بصفة هتّدد توازن الّنشاط الشيء الذي أّدى إىل اللجوء إىل حتديد عموالت مفرطة يف 

 تسجيل خسارة سنويّة متكّررة لدى أكثر من ثلث الوسطاء.  

املؤرخ   1999لسنة  2478األمر عدد  من 53الفقرة األخرية من الفصل  وتّبر اجلمعّية طلبها أبنّ       

واملتعّلق بضبط النظام األساسي لوسطاء البورصة كما وقع تنقيحه وإمتامه ابألمر  1999نوفمب  1يف 

تنّص على أنّه "جيب على وسيط البورصة أن   2007جويلية   5املؤرخ يف  2007لسنة  1678عدد 

ميتنع عن كّل ممارسة ترمي إىل حتديد عموالت مفرطة االخنفاض بصفة هتّدد توازن نشاط الوساطة  

 نزاهة املنافسة يف الّسوق". ابلبورصة و 

  يعدّ ومل يبنّي املشرّع، حسب ما ورد بطلب االستشارة، املقصود بـ "عموالت مفرطة االخنفاض" ممّا      

 ية. دافعا لضرورة سّن جدول عموالت يضع حّدا هلذه الظاهرة اليت أصبحت متفشّ 

II.  :التعريف بطالب االستشارة: مجعّية وسطاء البورصة 
 

املتعّلق إبعادة تنظيم   1994نوفمب  14املؤرّخ يف  1994لسنة  117من القانون عدد  61يلزم الفصل  

وسطاء البورصة بضرورة تكوين مجعّية مكّلفة بتمثيلهم مجاعّيا والّدفاع عن حقوقهم  الّسوق املالّية، 

 ومصاحلهم املشرتكة. 

 وتتوىّل هذه اجلمعّية إبداء رأيها يف املسائل اليت هتّم املهنة وتقّدم مقرتحاهتا لتطوير الّسوق املالّية.  

وخيضع النظام األساسي هلذه اجلمعّية إىل املصادقة املسبقة من قبل وزير املالّية بعد أخذ رأي هيئة  

 الّسوق املالّية. 

 ويلزم القانون كّل وسيط ابالخنراط فيها.   ،وتسّمى هذه اجلمعّية "مجعّية وسطاء البورصة"
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 26وتعّد  ،سنة 40ويناهز عمرها اليوم أكثر من  1970سنة إىل مجعية وسطاء البورصة  ويعود إحداث 

 لبطاقة اخنراط. حامال 158مؤسسة منخرطة و 

 : دراسة الّسوق:  ثّايناجلزء ال
 

I. ابلبورصةاملنّظم لسوق الوساطة   تشريعي والرتتيب اإلطار ال: 

 . واملتعّلق إبعادة تنظيم الّسوق املالّية 1994نوفمب  14املؤرّخ يف  1994لسنة  117القانون عدد  -

واملتعّلق بضبط النظام األساسي لوسطاء   1999نوفمب  1املؤرّخ يف  1999لسنة  2478األمر عدد  -

 .2007جويلية   5املؤرخ يف  2007لسنة  1678كما وقع تنقيحه وإمتامه ابألمر عدد   البورصة 

يتعلق ابملوارد البشرية واملادية الالزم   2000أفريل  24هليئة السوق املالية بتاريخ  2قرار عام عدد  -

 لتعاطي نشاط الوساطة ابلبورصة 

يتعلق ابلواثئق املكونة مللفات كل من   2000أفريل  24هليئة السوق املالية بتاريخ  3قرار عام عدد  -

 املصادقة املبدئية واملصادقة النهائية وتعديل قرار املصادقة خبصوص ممارسة نشاط الوساطة ابلبورصة 

يتعلق بقائمة األنشطة اليت تستوجب  2000أفريل  24هليئة السوق املالية بتاريخ  4ار عام عدد قر  -

مسك بطاقة مهنية من قبل األشخاص الذين هم حتت سلطة وسيط البورصة أو العاملني حلسابه  

 وكذلك شروط تسليمها وسحبها 

ابلتنصيصات األساسية اليت يتعلق  2000أفريل  24هليئة السوق املالية بتاريخ  5قرار عام عدد  -

 . جيب تضمينها ابستمارة فتح حساب لدى وسيط البورصة
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يتعلق بتحديد نسب املخاطرة عند   2000أفريل  24هليئة السوق املالية بتاريخ  6قرار عام عدد  -

 تقدير املخاطر اليت يتعرض هلا وسطاء البورصة حسب أصناف األوراق املالية ونوع السوق.

 يتعلق ابلسعي املصفقي املايل. 2001جوان  1هليئة السوق املالية بتاريخ  7قرار عدد  -

يتعلق بشروط ممارسة نشاط املؤسسة   2007أوت  11هليئة الّسوق املالّية بتاريخ  10قرار عام عدد  -

 الراعية.

يتعلق إبجراءات املصادقة على ممارسة   2007 أوت11بتاريخ  هليئة السوق املالية  11قرار عام عدد  -

 نشاط صانع السوق 

يتعلق بشروط معاجلة أوامر  2008ديسمب  30هليئة السوق املالية بتاريخ  13عــدد  قرار عام -

 .البورصة وابملعايري الدنيا للسجالت املمسوكة بواسطة اإلعالمية

يتعلق بضبط حمتوى تقرير املسؤول   2009جانفي  29هليئة السوق املالية بتاريخ  14عــدد  قرار عام -

 عن الرقابة لدى وسطاء البورصة. 

يتعلق أبحكام استثنائّية خبصوص   2011نوفمب  25هليئة السوق املالية بتاريخ  15قرار عام عدد  -

املتعلق بقائمة األنشطة اليت  2000أفريل  24هليئة السوق املالية بتاريخ  4تطبيق القرار العام عدد 

تستوجب مسك بطاقة مهنية من قبل األشخاص الذين هم حتت سلطة وسيط البورصة أو العاملني 

 حلسابه وكذلك شروط تسليمها وسحبها. 

II. املرجعّية  الّسوق  حتديد : 

 تتمّثل الّسوق املرجعّية يف استشارة احلال يف سوق الوساطة ببورصة تونس لألوراق املالّية. 
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منذ أكثر من ثلثي قرن مع صدور األمر العلي املؤرخ يف  يف تونس هرت مهنة الوسيط ابلبورصة ظ

 . 1937احملدثة يف أفريل املتعّلق إبعادة تنظيم غرفة املقاصصة لألوراق املالّية  1945أفريل  23

بقرارات وزارية تضبط قائمة  يتّم وبذلك أصبح تعيني الوسطاء املؤّهلني للقيام بعملّيات التداول 

 . الوسطاء املرّخص هلم لالجتار يف القيم املنقولة ابلبالد الّتونسّية

 طبيعيني.أشخاص  3شركة مالّية و 11من بينهم  اوسيط 14وبلغ عدد الوسطاء يف تلك الفرتة 

شرط عدم  وقع إقرار ، تنظيم الّسوق املالّيةاملتعّلق إبعادة  1994لسنة  117عدد بصدور القانون و 

 اجلمع بني مهنة الوسيط وأي مهنة مالّية أخرى. 

شركة   81إىل  20من  2018و 1994املدرجة ابلبورصة بني سنيت وقد تطّور عدد الشركات 

 مليار دينار.    22مليار دينار إىل  2وتطورت رمسلة الّسوق ابلنسبة لنفس الفرتة من 

القيام بتداول وتسجيل األوراق املالية واحلقوق املرتبطة هبا واألدوات املالية   وسيط البورصة يتوىّل و 

ارة املالية والسعي ببورصة األوراق املالية بتونس. كما ميكن له القيام ابلنشاطات املتعلقة ابالستش 

د بصفة معتادة على مقر إقامة األفراد أو على مواقع املصفقي املتمثل يف نشاط الشخص الذي يرتدّ 

فضال عن إدارة حمافظ   ، عملهم أو يف األماكن العامة ليعرض عليهم اكتتاب أوراق مالية أو اقتنائها

األوراق املالية وتوظيف األوراق   األوراق املالية الفردية ولفائدة مؤسسات التوظيف اجلماعي يف

 واألدوات املالية ومحل األسهم لفائدة الغري. 

وختضع ممارسة هذه املهنة إىل عدة شروط منها ابخلصوص تلك املتعلقة ابجلنسية واملستوى العلمي  

ر خبة مهنية ال تقل عن مخس  وتوفّ  ،من خالل احلصول على األستاذية أو على شهادة معادلة هلا
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 ميدان الوساطة ابلبورصة واجتياز اختبار الكفاءة املهنية بنجاح حتت إشراف هيئة الّسوق  سنوات يف

ر فضال عن تقدمي ما يفيد توفّ  ،مصادقتها بعد أخذ رأي مجعية وسطاء البورصة املالية واحلصول على

 زمة لتعاطي نشاط الوساطة ابلبورصة. ة الالّ ة واملاليّ املوارد البشريّ 

شركات ا من طرف األشخاص الطبيعيني أو من طرف إمّ  مهنة وسيط البورصة وميكن أن متارس 

املدير   هابشرط أن تكون ذات جنسية تونسية وأن يكون رئيس  صة يف البورصةسم متخصّ خفية اإل

ال على األستاذية يف ميدان اقتصادي أو العام أو مديرها العام أو رئيس هيئة إدارهتا اجلماعية متحصّ 

وأن تكون له خبة ال تقل عن مخس سنوات يف ميدان الوساطة   ،مايل أو على شهادة معادلة هلا 

 املالية. 
    

 اجمللس:  رأي : ثّالثاجلزء ال

I. نظام التأجري يف قطاع املهن احلّرة 

مبدئّيا جيري تقدير األتعاب ابلنسبة للمهن احلرّة على أساس أسعار تفاوضية بني احلريف واملهين  

ابلنسبة ملهنة املهندس املستشار ومهنة اخلبري يف املساحة  على سبيل املثال ما هو معمول به  على غرار

 . ومهنة وسيط البورصة  ومهنة املستشار اجلبائي

اخلدمات  ن احلرّة مقابلاليت يتقاضاها أصحاب امله دير األتعاب يقع ضبط مقاميكن أن  غري أنّه

يف بعض احلاالت ضبط يتم  إذ ،لبقاعدة العرض والطّ  خارج احلرفاءن إسدائها لفائدة اليت يتولوّ 

مبوجب مقررات إدارية أو حتديدها يف حاالت أخرى من طرف اهليئات  املذكورة  األتعاب مقادير 

   .ا النصوص القانونّية املنظمة هلا وفق ما ختّوله هل املشرفة على القطاعات املعنيةواملنظمات املهنية 
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   ويتّم ضبط األتعاب املذكورة حبسب احلاالت كما يلي:

 (  prix encadrés)   األسعار املؤطرة .1

كل من عدل اإلشهاد   يستحقّ  إذ ،ساعدي القضاءدى مة لبصفة عامّ  أمكن اعتمادهوهو ما 

أجرا عن كل عمل يقوم به حيدده على أساس تعريفة تضبط بقرار  وعدل التنفيذ واملرتجم احمللف 

 عليه بيانه بتقريره  بينما يستحق اخلبري العديل نظري أتعابه أجرا يتعنّي  ،مشرتك من وزيري العدل واملالية

ون واملؤمتنون العدليون  صفّ امليتقاضى  كما  بعد املصادقة عليه أو تعديله من طرف رئيس احملكمة.

ا  ل مر وفق معدّ ا يقدّ ن جزءا قارّ أجرا حيدده رئيس احملكمة يتضمّ  ونفون القضائيّ وأمناء الفلسة واملتصرّ 

 ا.متغريّ آخر إليه يف الوظيفة العمومية وجزءا  ييتقاضاه عادة الصنف الذي ينتم

هون عند  أبّن املهنيني املذكورين يشبهبذا الّشكل لني نف من املتدخّ ر هذا الصّ حتديد أجو  ويبّر

 مباشرهتم لنشاطهم ابملوظفني العموميني الذي خيضعون لنظام التأجري ابلوظيفة العمومية.

 (  prix recommandés) األسعار املنصوح هبا .2

مقدار األتعاب بصفة  ضبط  حيث يتمّ  ،الطب البشري مهنعديد من سبة لل ابلن وهو نظام معتمد

ة من قبل اجمللس الوطين لعمادة األطباء واملنظمات املهنية وعلى الطبيب أن يراعي ذلك املقدار دوريّ 

ر كما حيجّ   ،ب العمل وصعوبته لتحديد أجرتهحالة املريض وتشعّ  على غراروكذلك الظروف اخلاصة 

 .لغاية مزامحة زمالئه  عليه التخفيض دون املقدار املذكور

ده على أساس التعريفة اليت تصدرها املنظمات املهنية  سنان أجرا حيدّ وبدوره يتقاضى طبيب األ

 . زامحةاملض من أجرته لفائدة حرفائه قصد ذات النظر وليس له أن خيفّ 



 - 9 - 

ل هذه األسعار يف  ويعتب مقدار األتعاب يف هذه احلالة من قبيل األسعار املنصوح هبا. ولئن ال متثّ 

املؤرخ  102326حسب ما أفاد به جملس املنافسة ضمن رأيه عدد ذاهتا إخالال مباشرا ابملنافسة  حدّ 

أّن طريقة ضبطها يف نطاق اهليئات املهنية كفيلة أبن تنال من املنافسة ذلك  الّ إ، 2011سبتمب  29يف 

يندرج ضمن    يف تلك اهليئات نيأّن األعمال املتعلقة بتحديد األسعار واقرتاحها على املنضوي

مغالطة املستهلك خبصوص مستوى فاقات املنافية حلرية املنافسة يف الّسوق واليت تفضي إىل االتّ 

 .األسعار املعقولة

 (  tarifs minimaux)  التعريفات الدنيا .3

من جملة واجبات  52متنع أحكام الفصل حيث  ،اء البياطرة لنسبة لألطبّ ه اببمعمول هذا النظام 

 دون املقادير الدنيا املوضوعة من قبل اجمللس الوطين. البيطري التخفيض يف مقدار أتعابهالطبيب 

جبودة اخلدمات املقدمة  وتعتب هذه املقادير من قبيل التعريفات الدنيا اليت من شأهنا أن تضرّ 

 . لعمله ى الطبيب البيطري عند ممارستهر سلبيا على جانب اخللق واإلبداع لدلفائدة املستهلك وتؤثّ 

 (  prix de référence)   األسعار املرجعية .4

بني احلريف واملهندس  حيث ولئن يقوم التعامل  نّي، املعماري نياملهندس مّت اعتماده لدى وهو ما 

م األجور   عدم جتاوز التعريفات املضبوطة بسلّ ه يتعنّي إال أنّ  ، ةعلى أساس أسعار تفاوضيّ املعماري 

وهو ما يفقد هذه األسعار  ،املقرتح من طرف جملس هيئة املهندسني املعماريني واملصادق عليه أبمر

دة على أساس قاعدة العرض والطلب ويدرجها ضمن األسعار  خصوصيتها ابعتبارها أسعارا حمدّ 

 املرجعية. 
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سياسة األسعار املرجعية املطبقة من املذكور آنفا  102326 عددوقد اعتب جملس املنافسة يف رأيه 

ا ابجتاه التحكم يف كلفة  عامال مهمّ  لا تشكّ حيث أهنّ  ،طرف الدولة جمدية يف بعض القطاعات 

اإلنتاج ويف مصاريف االستهالك على غرار قطاع التأمني على املرض الذي يفرض نظام اسرتجاع  

  ، قة على خمتلف األدوية من نفس االختصاص الصيديلة مطبّ املصاريف ابالستناد إىل أسعار مرجعيّ 

ة االستثمار من خالل التمييز بني خمتلف  ديّ ا تفضي إىل أتثريات سلبية كالتقليص من مردو أهنّ  إالّ 

خفض حجم االمتيازات اجلبائية   إىل وكذلك  ، املنتوجات واخلدمات القابلة لالستبدال فيما بينها

 واملالية املمنوحة لفائدة املنتوجات واخلدمات اجلديدة.
 

II. نظام التأجري ابلنسبة ملهنة الوسيط لدى البورصة 

جيري على أّن حتديد األتعاب فإنّه يتبنّي  ، املنظمة ملهنة الوسيط لدى البورصةابلتمعن يف النصوص 

اسبني ومراقيب احلساابت الذين على خالف اخلباء احملوذلك ، أساس التفاوض بني احلريف واملهين

 1982 ديسمب 27 املؤرخ يف 1982 لسنة 1642 من األمر عدد 8 من الفصل 13 ت الفقرةمّكن

املتعلق بضبط طرق تنظيم وسري هيئة اخلباء احملاسبني ومراقيب احلساابت لدى الشركات للبالد  

بواسطة قرار   ا عليهاإلشراف  سلط  ةصادقبعد م م جملس اهليئة من اقرتاح جدول مرتباهتالتونسية 

 وزاري. 

 2015لسنة  36من القانون عدد  2حيث أن املبدأ العام هو حرية األسعار كما ورد ابلفصل و 

وال ميكن احلياد عنه إاّل بنص   ،املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمب  15املؤرّخ يف 

 صريح. 
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واملتعّلق ابملواد   1991ديسمب  23املؤرّخ يف  1991لسنة  1996ابلرجوع إىل األمر عدد حيث أنّه و 

  59واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حريّة األسعار وطرق أتطريها كما مّت تنقيحه ابألمر عدد 

جوان   28املؤرخ يف  1995لسنة  1142و األمر عدد  1993جانفي  11املؤرخ يف  1993لسنة 

تندرج ضمن اخلدمات املستثناة ال و  ةهي أسعار حرّ ، يتبني أّن أسعار خدمات وسيط البورصة 1995

 . من نظام حريّة األسعار

إىل التفاوض بني املهين وحريفه   فإّن أتعاب وسيط البورصة تبقى حرّة وخاضعة وعلى هذا األساس

اعتمده  الذي املوقف  وهو ذات من قبل هيئة مهنّية.  اأن يقع حتديدهحبال مبوجب القانون وال جمال 

 162601موضوع الرأي عدد كمهنة تعليم السياقة   مشاهبة حرّة بشأن مهنمن آراءه  العديداجمللس يف 

ابلنسبة إىل  ديد تسعرية دنيا ن حتأاجمللس حيث اعتب ، على سبيل املثال، 2016جوان  30املؤرخ يف 

 .للمبادئ العاّمة للمنافسة اصرحي  اخمالفة وخرق يعدّ ر انشاط خاضع ملبدإ حرية األسع

 

III.ر مفرطة االخنفاض من قبل بعض املهنيي افيما يتعّلق مبالحظة اعتماد أسع 

من  املضّمن ابلقسم الثّالث "يف قواعد أصول املهنة"  77 وحيث نصت الفقرة األخرية من الفصل

أنّه يتعنّي على وسيط املتعّلق بضبط النظام األساسي لوسطاء البورصة  1999 لسنة 2478 األمر عدد

البورصة وضع الوسائل الضروريّة لتفادي املمارسات اليت ميكن أن تعيق الّسري العادي للّسوق أو اليت 

   متّكن من احلصول على منفعة على حساب واحد أو عدد من املتدخلني.   

سة النزيهة  وفق هذا النص ابحرتام قواعد املناف وسيط البورصة ملزموحيث خيلص ممّا تقّدم أّن 

 والنأي عن كل ما من شأنه إرابك التوازن العام للّسوق أو حتقيق أرابح غري مشروعة.  
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وسيط البورصة جيب أن ميتنع   األمر يف فقرته األخرية أنّ نفس من  53الفصل كذلك نّص   وحيث

نشاط الوساطة البورصة   توازند عن كل ممارسة ترمي إىل حتديد عموالت مفرطة االخنفاض بصفة هتدّ 

    ونزاهة املنافسة يف الّسوق.

 أو "عرض ضمن الفقرة األخرية من فصله اخلامسبدوره    2015لسنة    36وحيث منع القانون عدد  

 .السوق" يف املنافسة  ونزاهة اقتصادي نشاط توازن  بصفة هتدد االخنفاض مفرطة أسعار تطبيق

  الّدعاوى فسة مهّمة البّت قضائّيا ابتدائيا يف إىل جملس املناهذا القانون صراحة أوكل حيث و    

 املتعلقة مبمارسات خملة ابملنافسة ومن بينها اعتماد أسعار مفرطة االخنفاض.

فهي  االخنفاض مفرطة ألسعارل تعريف مرجعي على تقدمي جملس املنافسة استقّر فقه قضاءوحيث 

 القارّة الكلفة على يشتمل أن جيب الذي احلقيقي مقّومات السعر فيها تنعكس ال اليت األسعار تلك 

 تعطيل إىل تفضي وأن  املنافسني إزاحة إىل تؤول أن  شأهنا  من واليت ،وهامش الربح املتغرّية والكلفة

        .السوق يف املنافسة قواعد

تبنّي اعتماد  عند وسطاء البورصة على غرار مجعّية للمنظمات املهنية ميكن على هذا األساس  و

وفق ما خوله هلا الفصل تقدمي دعوى أمام جملس املنافسة  ،بعض املهنيني ألسعار مفرطة االخنفاض

خيالف القانون   ميكنها أن تطالب مبعاقبة كل مهينكما   من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار.  15

وأييت ممارسات من شأهنا عرقلة السري الطبيعي للّسوق املرجعّية كاعتماد تعريفات مفرطة االخنفاض 

ول تعريفات من شأهنا احلّد من حريّة املنافسة وعرقلة السري الطبيعي اعوض العمل على سّن جد
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، فضال عن توقيع سائر العقوابت التأديبّية وفق القانون  القتصاد احلرّ للّسوق وخمالفة املبادئ العاّمة ل

             األساسي املنظّم للمهنة.

برائسة السّيد   2019مرب ديس  12وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة جمللس املنافسة بتاريخ 
وسندس  رمي بوزاين و  وفتحّية محّادالّسادة حمّمد العّيادي السّيدات و رضا بن حممود وعضويّة 

وسامل ابلسعود وحمـمد شكري  وأكرم الباروين واخلموسي بوعبيديابلّشيخ وعصام اليحياوي 
اجللسة السّيد   تباوكوحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ روحه ، رجب ومصطفى ابللطّيف 

 نبيل السمايت.
                           ـســ الرئي                                                                              

 رضا بن حممود 


