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 احلمد �                                              الّتونسّية                        اجلمهوريّة

 جملس املنافسة

   191549  : القضّية عدد

      2020  نوفمرب   19  !ريخ القرار:
  
  

  

 قـــرار 
 

  أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن: 
 

  

(:  املّدعية "تينبتس"  مقرّ TUNBETSشركة  القانوين،  ممثّلها  شخص  يف  ورقة  )  بنهج  االجتماعي  ها 

البحريةالقيقب،   خنيل  البحرية  ،  إقامة  ضفاف  الرّابع،  ماهر    9ئبهاتونس،    2الطّابق  حمّمد  األستاذ 

  ،ميتوال فيل تونس ،5عدد  الكائن مكتبه بنهج الّرAض،  ،الّسنوسي

 من جهة،

عليها (شركة  :  واملّدعـى  HلّرAضة"  مقّرها Promosport"الّنهوض  القانوين،  ممثّلها  شخص  يف   (

احلّي األومليب تونس، 9ئباها األستاذ  ، 2035االجتماعي بشارع حممد علي عقيد، املركز العمراين الّشمايل 

الطّابق    ، بلوك أ  ،2احلدائق    إقامة،  67عدد    آالن سافاري،  الكائن مكتبه بشارع  حممد األزعر اهلنتايت، 

  أرAنة،  ،34عدد  ،الكائن مكتبه بنهج قرطاج ، اليوسفي، واألستاذ منصور تونس 1082الرّابع، 

 من جهة أخرى.
  

على االّطالع  الّسنوسي    بعد  ماهر  األستاذ حممد  من  املقّدمة  الّدعوى  شركة    نيابة عنعريضة 

) اaلسTUNBETS"تينبتس"  بكتابة  واملرّمسة  عدد    2019نوفمرب    1بتاريخ    )    ، 191549حتت 

  2018جانفي    22أّن منّوبته حترتف أنشطة الّرهان الّرAضي على األنرت9ت منذ gسيسها يف    ةواملتضّمن

فيفري   9بتاريخ   SDA1802871تحّصلها على شهادة إيداع تصريح Hالستثمار حتت عدد  ل  تبعاذلك  و 

2018 .  

أنّ  املّدعية  املنجزة  وتشري  دراسات   الّدراسة  مكتب  قبل  الّسوق   يف  متخّصص  من  مستوى 

من  املرجعّية عّينة  واليت مشلت  من    7000،  املمتّدة  الفرتة  أوت    25إىل    2019أوت    11مرتاهن خالل 

  ميارسون الّرهان الّرAضي أكثر من مرّة يف األسبوع.  ، أّن معظم املرتاهنني 2019
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  أّن:  ضرورة  ،سيطرة الّشركات األجنبّية على الّسوق احملّلية ذكورة من الّدراسة امل أيضا تبّني  وحيث

  . FORZAمن املرتاهنني يتعاملون مع شركة  %  63 -

  .BET 365من املرتاهنني يتعاملون مع شركة  %  18 -

  .Planet Winمن املرتاهنني يتعاملون مع شركة  % 8 -

  . Goalمن املرتاهنني يتعاملون مع شركة   % 3 -

  . 1XBETمن املرتاهنني يتعاملون مع شركة  % 6 -

  من املرتاهنني يتعاملون مع بقّية الّشركات. % 2 -

يقتين   إذبصورة خمالفة لقانون الّصرف الّتونسي،  يتّم  الّتعامل مع هذه الّشركات  تؤّكد املّدعية أّن  و 

Hخلارج املتواجدة  الّشركات  من  الّصعبة  Hلعملة  وسطاء  طريق  عن  قصاصات  يتوّلون    ،املرتاهنون  مثّ 

  الّتفويت فيها يف مرحلة الحقة Hلّدينار الّتونسي بعد توظيف نسبة حتويل مشطّة.

فإنّ و  الواقع  الّرAضي    يف  للّرهان  املوازي  أداحيرم  الّنشاط  استخالص  من  الّدولة  بـ  خزينة  يقّدر  ء 

دينارا سنوH Aّعتبار أّن نسبة مسامهة الّشركات الّتونسّية احملدثة بصورة قانونّية ضعيفة    72078008,000

  مرتاهنني يتعاملون مع الّسوق املوازية).  10من  9جّدا ( 

   %25 ألداء بنسبة    2016بتوظيف املشرّع الّتونسي بداية من سنة   املذكورة  األضرار   تتفاقم  لقدو 

ستثناء الّشركات  Hعلى املداخيل املتأتّية من مجيع ألعاب الّرهان وعلى األرHح احملّققة من قبل املرتاهنني  

منها شركة الّنهوض الّرAضي، وهو ما ميّثل متييزا واضحا أّدى إىل مزيد تعميق وضعّية الّشركات و العمومّية  

ّصة وإىل اإلخالل بقواعد املنافسة داخل الّسوق امل   رجعّية. اخلا

املّدعية فإّن  مب  لذا  (تتمّسك  HلّرAضة  الّنهوض  شركة  من  Promosportؤاخذة  استفادت  اليت   (

املرجعّية،   الّسوق  مستوى  على  الّتوازن  اختالل  إىل  آلت  متييزيّة  مؤّسسة  ك  طبيعتهاأّن    واحلالشروط 

ت ال  طب   ، امتياز  أيّ   مبدئّيا   سندها عمومّية  نشاطها  متارس  أن  عليها  يفرض  اليت  بل  األحكام  لنفس  قا 

  تسوس قطاع الّرهان الّرAضي.

الفصل    لقدو  املّتفق عليها والّتحالفات   5منع  املنافسة واألسعار األعمال  تنظيم  إعادة  قانون  من 

أّن فرض أداء على    ذلك واالتّفاقّيات الّصرحية أو الّضمنّية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمالّ Hملنافسة،  

بنسبة   املورد  من  خصم  شكل  يف  املرجعّية  Hلّسوق  تنشط  اليت  احمل  %  25الّشركات  األرHح  ّققة من 

جملس املنافسة هذا املبدأ علما وأّن    منه يشّكل ممارسة خمّلة Hملنافسة.  HلّرAضةواستثناء شركة الّنهوض  

نوفمرب    12بتاريخ    عنه  الّصادر 121297القرار عدد    يف  وسحب آ�ره على املؤّسسات العمومّية، إذ اعترب
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ط  تنش  ة واألسعار ليس هنالك ما مينع أن ية املنافس "عمال مببادئ حرّية الّصناعة والّتجارة وحرّ   :أنّه 2012

فهي مثلها مثل اخلواّص ختضع لقواعد    ،مؤّسسة عمومّية داخل حميط تنافسي لقطاع ينشط فيه اخلواصّ 

  املنافسة وإىل رقابة جملس املنافسة". 

املبدأ  وت هذا  عدد  Hعّزز  اaلس  121318لقرار  ذات  عن  �ريخ    الّصادر  إذ    ، 2013جوان    6يف 

رقابة    فيه  اعترب وإىل  واألسعار  املنافسة  قانون  إىل  العام خيضعون  القانون  أشخاص  "أّن  واضحة  بصفة 

اaلس بنفس القدر الذي خيضع إليه أشخاص القانون اخلاّص كّلما توّلوا ممارسة نشاط اقتصادي يتعّلق 

  Hإلنتاج أو الّتوزيع أو اخلدمات".

  :عية تطلباملدّ ّن فإسبق ذكره، ما وبناء على 

  اعتبار تطبيق قواعد جبائّية متييزيّة من قبيل املمارسات املخّلة Hملنافسة.  -

  اإلذن Hلكّف عن هذه املمارسات.  -

  تسليط خطّية مالّية على شركة الّنهوض HلّرAضة.  -

  نشر مقتطف من القرار الذي سيصدره اaلس جبريدتني يومّيتني على نفقة املّدعى عليها. -

  )Promosport(   "الّنهوض HلّرAضة"  ركةاملمّثل القانوين لش وبعد االّطالع على الرّد املقّدم من  

ّن املبدأ يف  Hخلصوص أوالذي تضّمن  ،  2019ديسمرب    10بتاريخ   785املرّسم بكتابة اaلس حتت عدد  

  25القانون الّتونسي هو منع وحتجري كّل نشاط أساسه "القمار" وذلك منذ صدور األمر العلّي املؤرّخ يف  

املتعّلق  1937سبتمرب   14املتعّلق حبظر اليانصيب وإقامة دور القمار واألمر العلّي املؤرّخ يف   1904ماي  

العمومّية يقع تسيريها مقابل تقدمي رهان وتعتمد على مهارة الّالعبني    نحبظر إقامة أجهزة موّزعة Hألماك

  أو احلّظ. 

نشاط تنظيم مسابقات التكّهنات الّرAضّية، ومتّثل االستثناء يف إسناد لزمة إىل    املنعويشمل هذا  

  . 1954أكتوبر  6املدعو "إدقار سعادة" يف  

عدد   املرسوم  يف    1960لسنة    1ومبوجب  قومي ّمت    1960في  جان  27املؤرّخ  صندوق  إحداث 

  Aوالعطا واهلبات  الّرAضّية  التكّهنات  مسابقات  ومداخيل  الّدولة  من  Hعتمادات  متويله  يتّم  للّرAضة 

الّرAضي وتنمية   الّتجهيز  نفقات مشاريع  املختلفة، وحتمل على كاهله  املوارد  واملريا�ت وغري ذلك من 

  الّشباب.

فصله يف  املرسوم  هذا  نّص  الّرAضّية    4  كما  التكّهنات  مسابقات  تنظيم  ضبط  "يقع  أنّه  على 

  مبقتضى أمر".



/410  

 

الوارد Hلفصل   املنع  التوّجه احلصري من خالل  املتعّلق   1960لسنة    14من األمر عدد    8ويتأّكد 

التكّهنات   تنظيم مسابقات  أنّه "حيّجر  صراحة على  ينّص  الّرAضّية والذي  التكّهنات  بتنظيم مسابقات 

أيّ  كانت"على  صيغة  Hلفصل    ،ة  عليها  املنصوص  HلعقوHت  املخالفون  العلّي   3و"يعاقب  األمر  من 

  ". 1904ماي   25املؤرّخ يف 

املتعّلق  1979ديسمرب   31املؤرّخ يف   1979لسنة   66من القانون عدد   65ّمت مبوجب الفصل    كما

الّصندوق القومي للّنهوض HلّرAضة  فتح حساب خاّص Hخلزينة حتت عنوان   1980بقانون املالّية لسنة  

  ميّول من مجلة املبالغ املتأتّية من نشاط الّرهان الّتباديل. 

املتعّلق ¨قامة معارض   1974أكتوبر    24املؤرّخ يف    1974لسنة    2وعمال مبقتضيات املرسوم عدد  

يها احلّظ على الرباعة ّمت منع كّل أنواع وأشكال األلعاب اليت يغلب ف ،األلعاب وألعاب البيت واليانصيب

  والفكر ما مل ينّص القانون على خالف ذلك.

عدد   القانون  أحكام  يف    1984لسنة    63ومبقتضى  وتنمية    1984أوت    6املؤرّخ  بتنظيم  املتعّلق 

صناعّية وجتاريّة تسّمى شركة الّنهوض   صبغة  األنشطة البدنّية والّرAضّية، أحدثت مؤّسسة عمومّية ذات 

) والّرAضةHPromosportلّرAضة  الّشباب  وزارة  إلشراف  ختضع  مبارAت    ،)  بتنظيم  مكّلفة  وهي 

  وتكّهنات رAضّية وبكّل العملّيات الّتابعة هلا. 

وي HلّرAضة  للّنهوض  القومي  الّصندوق  لتمويل  قانونّية  آلّية  الّرAضي  الّرهان  بذلك ويعترب  كتسي 

لذلك   العاّمة،  اخلدمة  النّ طابع  شركة  إعفاء  (ّمت  HلّرAضة  املعاليم Promosportهوض  دفع  من   (

الفصل   املوظّفة على مداخيلها مبقتضى  القانون عدد    41واألداءات    31املؤرّخ يف    1987لسنة    83من 

  . 1988املتعّلق بقانون املالّية لسنة   1987ديسمرب 

سبق لص  وخي مسابقات   ممّا  تنظيم  اعتبار  على  قائم  الّرAضي  للّرهان  املنظّم  القانوين  اإلطار  أّن 

  Aّحصر املشرّع  وأجازه  احلّظ،  عليها  يغلب  اليت  واأللعاب  الّرهان  ممارسة  ملنع  استثناء  الّرAضي  الّرهان 

) HلّرAضة  الّنهوض  شركة  تكون  وعليه  وأجهز»ا.  و Promosportللّدولة  الوحيد  املخّول  احلصري ) 

  ملمارسة أّي نشاط متعّلق Hلّرهان الّرAضي ¬نواعه. 

الّشركة فإّن  والقائم على مبدأ    تنشطاملّدعية    وعليه  للقطاع  املنظّم  القانوين والّرتتييب  خارج اإلطار 

صفة القيام النتفاء شرط املصلحة. املصلحة اليت يعتّد ا هي املصلحة  أّن  و   املنع والّتحجري ممّا يفقدها 

أّن القيام Hلّدعوى ال يكون قانونيّا إالّ إذا كان مبنيّا على  و قانونّية اليت تستند على حّق حيميه القانون  ال

  مصلحة شرعّية.
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أنّه تستثىن من   ضرورةHلّنظر يف الّنزاع الرّاهن    غري خمتصّ   اaلسأّن  تتمّسك اجلهة املّدعى عليها  و  

ون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار، األسعار واملواّد واملنتوجات  من قان 2نظام احلرّية املشار إليه Hلفصل  

إّما   األسعار حمدودة  بواسطة  املنافسة  فيها  تكون  مناطق  أو  بقطاعات  املتعّلقة  أو  األساسّية  واخلدمات 

صلة يف الّتموين أو بفعل أحكام تشريعّية أو ترتيبّية.    بسبب حالة احتكار الّسوق أو صعوHت متوا

يف    أقرّ وقد   املؤرّخ  قراره  يف  املنافسة  إحدى   2019أكتوبر    3جملس  رفعتها  اليت  الّدعوى  رفض 

  الّشركات الّناشطة يف جمال الّرهان الّرAضي املوازي بصفة غري قانونّية. 

وإضافة إىل كّل ما سبق، فإّن الّشركة املّدعية متارس نشاطا خيالف جوهرAّ املوضوع الذي أحدثت  

و األنشطة اإلعالمّية كما ّمت ضبطه بسجّلها الّتجاري. علما وأّن نشاط الّرهان الّرAضي  من أجله أال وه

املذكورة  االقتصاديّة  األنشطة  يف  به  خاّص  تصنيف  غياب  قانونّية يف  مرجعّية  إىل  يستند  ال  Hألنرتنت 

ة تصّرف  املتعّلق ¨حداث وحد   2017مارس   9املؤرّخ يف    2017لسنة    390ضمن األمر احلكومي عدد  

حسب األهداف إلجناز مشروع مراجعة تراخيص األنشطة االقتصاديّة وبضبط طرق تسيريها  والّتصنيفة  

  الّتونسية لألنشطة. 

¬ وحيث   احتياطّية،  بصفة  عليها  املّدعى  املّدعيةدفعت  طلب  إىل  ّن  نفس    الرّامي  منحها 

) HلّرAضة  الّنهوض  لشركة  املمنوحة  ومبدأ   لقانوناو لمنطق  ل  جماف   جاء)  Promosportاإلعفاءات 

  . املصلحة العاّمة الذي استند عليه هذا االمتياز

أنّه    إذ  ،أّن نشاط الّرهان الّرAضي ال يدخل ضمن جمال األنشطة اخلاضعة ألحكام املنافسة  كما

الّرAضّية   الّتنمية  يف  مداخيله  توظيف  طريق  عن  العاّمة  اخلدمة  طابع  ويكتسي  الّدولة  قبل  من  حمتكر 

  والّشبابّية. 

AلّرH ضة ّمت مبقتضى قانون. وإضافة إىل ذلك، فإّن اإلعفاء الّضرييب املسند لشركة الّنهوض  

 ) "تينبتس"  فإّن ممارسة شركة  تقّدم،  ما  يعترب خمالفا  TUNBETSوبناء على  الّرAضي  الّرهان  لنشاط   (

  من جمّلة االلتزامات والعقود. 539ألحكام الفصل 

بيانه،   سبق  ما  لكّل  تطلبوتبعا  عليها  املّدعى  الّصفة   فإّن  النعدام  شكال  الّدعوى  رفض 

املّدعية وذلك    واملصلحة، وبصفة الّشركة  لعدم شرعّية نشاط  الّدعوى  احتياطّية جّدا يف األصل، رفض 

مراعاة للّصاحل العام والّتصريح Hلطّابع احلصري املسند لشركة الّنهوض HلّرAضة وإحالة امللّف للّسلطات  

  ار. من القانون املتعّلق ¨عادة تنظيم املنافسة واألسع 27العدلّية عمال ¬حكام الفصل 
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وبعد االّطالع على الرّد املقّدم من األستاذ حمّمد األزعر اهلنتايت 9ئب الّشركة املّدعى عليها املرّسم  

والذي أّكد من خالله أّن املبدأ العام يف جمال  ،2019ديسمرب  10بتاريخ    786حتت عدد بكتابة اaلس 

نشاط تنظيم مسابقات التكّهنات الّرAضّية يف تونس هو املنع والّتحجري وذلك منذ إصدار األمر العلّي 

سبتمرب    14املتعّلق حبظر اليانصيب وإقامة دور القمار واألمر العلّي املؤرّخ يف    1904ماي    25املؤرّخ يف  

ر إقامة أجهزة موّزعة Hألماكن العمومّية يقع تسيريها مقابل تقدمي رهان وتعتمد على  املتعّلق حبظ 1937

املؤرّخ يف   1960لسنة   1مهارة الّالعبني أو احلّظ، وتواصل هذا املنع املطلق إىل حني صدور املرسوم عدد  

صندوق قومي للّرAضة والذي نّص الفصل   1960جانفي   27 يقع ضبط    منه على أن  4املتعّلق ¨حداث 

  تنظيم مسابقات التكّهنات الّرAضّية مبقتضى أمر.

عدد   املرسوم  ذلك  إثر  صدر  يف    1974لسنة    20كما  ¨قامة   1974أكتوبر    24املؤرّخ  املتعّلق 

احلّظ   فيها  يغلب  اليت  األلعاب  ممارسة  منع  اقتضى  والذي  واليانصيب  البيت  وألعاب  األلعاب  معارض 

  يت تعترب ألعاب قمار وميسر إالّ إذا نّص القانون على خالف ذلك.على الرباعة وإعمال الفكر وال

أوت   6املؤرّخ يف    63) مبقتضى القانون عدد  Promosportأحدثت شركة الّنهوض HلّرAضة (  وقد

صناعّية    1984 صبغة  ذات  عمومّية  مؤّسسة  وهي  والّرAضّية،  البدنّية  األنشطة  وتنمية  بتنظيم  املتعّلق 

بتنظيم مبارAت وتكّهنات رAضّية  وجتاريّة   الّرAضّية وبتشجيع متويلها وذلك  مكّلفة Hلّنهوض Hألنشطة 

  وبكّل العملّيات الّتابعة هلا على أن ختّصص حصيلة أعماهلا للّنهوض Hألنشطة الّرAضّية والبدنّية فقط. 

التكهّ   يربزوبناء على كّل ما سبق،   املشرّع منع ممارسة نشاط مسابقات  الّرAضّية مهما  أّن  نات 

  كان نوعها على اخلواّص وجعله جماال حصرAّ لتدّخل الّدولة.

فإنّه   له،  املنّظمة  للقوانني  بصفة خمالفة  الّرAضي  الّرهان  تنشط يف جمال  املّدعية  الّشركة  أّن  وطاملا 

صلّية النعدام املصلحة واحتياطّيا بعدم مساعها لتج يتعّني    ّردها.احلكم برفض الّدعوى بصفة أ

بتاريخ   ا  املدىل  احلكومة  مندوب  ملحوظات  على  االّطالع  واليت    2020  أكتوبر  30وبعد 

رفض   طلب  التكّهنات  تضّمنت  مسابقات  نشاط  متارس  املّدعية  الّشركة  أّن  Hعتبار  االختصاص  لعدم 

املمارسات املشتكى منها خترج  الّرAضّية بطريقة خمالفة للّرتاتيب القانونّية املنّظمة للقطاع، إضافة إىل أّن  

  .عن جمال اختصاص جملس املنافسة

عدد   املرسوم  على  االّطالع  يف    1960لسنة    1وبعد  ¨حداث   1960جانفي    27املؤرّخ  املتعّلق 

  صندوق قومي للّرAضة. 
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عدد   املرسوم  على  االّطالع  يف    1974لسنة    20وبعد  ¨قامة    1974أكتوبر    24املؤرّخ  املتعّلق 

    معارض األلعاب وألعاب البيت واليانصيب.

املتعّلق بتنظيم وتنمية    1984أوت    6املؤرّخ يف    1984لسنة    63وبعد االّطالع على القانون عدد  

  األنشطة البدنّية والّرAضّية. 

عدد   القانون  على  االّطالع  يف  2015  لسنة   36وبعد  ¨عادة    2015  سبتمرب   15  املؤرّخ  املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار. 

Hلطّريقة   األطراف  استدعاء  يفيد  ما  وعلى  Hمللّف  املظروفة  األوراق  بقّية  على  االّطالع  وبعد 

صبحي شعباين ملّخصا من  2020  نوفمرب  5القانونّية جللسة املرافعة املعيّنة ليوم   ، وا تال املقّرر السّيد 

  تقرير ختم األحباث.  

املّدعيةوحضر   9ئب  الّسنوسي  ماهر  األستاذ  زميله  عن  نيابة  الّرمضاين  "تينبتس"    شركة   األستاذ 

)TUNBETS.وأشار إىل متّسكه بطلباته املضّمنة بعريضة الّدعوى (  

صالة ونيابة عن زميله األستاذ اليوسفي  اهلنتايتزعر  األستاذ حممد األوحضر   يف حّق املّدعى عليها   أ

HلّرAضة"شركة   عريضة    ) Promosport(  " الّنهوض  على  رّدا  املقّدمة  الكتابّية  الّتقارير  ضوء  يف  ورافع 

عرب   متارسه  والذي  الّرهان  ألنشطة  الّدولة  احتكار  على  ومؤّكدا  الطّلبات،  وفق  احلكم  طالبا  الّدعوى 

املؤّسسات العمومّية اخلاضعة هلا، واليت تتمّتع Hإلعفاءات اليت اقتضاها القانون مؤّكدا على عدم أحّقية 

  من املورد مثلما متّسكت بذلك. املّدعية يف املطالبة Hخلصم

وتلت ملحوظا»ا الكتابّية املظروفة نسخة منها   فضيلة الرّاحبيوحضرت مندوب احلكومة السّيدة  

  Hمللّف. 

  . 2020 نوفمرب 19ر ذلك قّرر اaلس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح Hحلكم جبلسة يوم وإث

  
  

  

  

  

  و8ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 
  

  

  

  من حيث الّشكل:

دفع HلّرAضة    تحيث  الّنهوض  شكال   )Promosport(شركة  الّدعوى  برفض  عليها  املّدعى 

لدى القيام  يف  الّصفة  ملمارسة  Hعتبارها    املّدعية  ركةشّ ال  النعدام  املنّظمة  القانونّية  األطر  خارج  تنشط 

  . نشاط التكّهنات الّرAضّية 
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لكّل شخص إذا كان اهلدف منه حتقيق مصلحة واضحة ترمي إىل    متاحوحيث أّن حّق الّتقاضي  

  محاية حّق ال للّنكاية والّرغبة يف املشاكسة املتوّلدة عن نزعة يف ابتغاء املضرّة. 

لقواعد املنّظمة حلرّية املنافسة ودرء كّل ممارسة من شأµا أن ختّل ذا  H  الّنزاع الرّاهن  تعّلقوحيث  

أمام جملس املنافسة طبقا   املاثلة  وىرفع الّدع  Hعتبارها مؤّسسة اقتصاديّةلمّدعية  حيّق ل  هأنّ   ضرورةاملبدأ،  

  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار.  15للفصل 

القانونّية ممّن له الّصفة   لورودها داخل اآلجال  شكال قبول الّدعوى ما تقّدم هدييف  وحيث يتعّني 

  الّشكلّية.  هاروطميع شجل مستوفيةصلحة، وامل

  من حيث األصل:

ركة املّدعية على شركة الّنهوض HلّرAضة استفاد»ا من قواعد متييزيّة على مستوى  شّ التعيب  حيث  

اجلبائي من  من خالل  الّنظام  نسبته    استثنائها  املورد  من  من    %  25فرض خصم  احملّققة  األرHح  على 

املتعّلقة   املرجعّية  تنشط Hلّسوق  اليت  الّرAضيالّشركات  الّرهان  ممّا يرت بتنظيم مسابقات  ّتب عنه بصفة  ، 

املنافسة   بقواعد  املنافسنيو مباشرة اإلخالل  بقّية  إقصاء  إىل  ما  و   ،يؤول  املنافسة    لقواعديعّد خمالفة  هو 

  واألسعار.

الفصل   نّص  القانون عدد    56وحيث  واملتعّلق   2017ديسمرب    18املؤرّخ يف    2017لسنة    66من 

لسنة   املالّية  املبالغ    2018بقانون  تعفى  اخليل أنّه  سباقات  على  الّتباديل  الّرهان  ألعاب  من  املتأتّية 

  25      ومسابقات التكّهنات الّرAضّية اليت تنّظمها املؤّسسات العمومّية، من اخلصم من املورد مبا نسبته

ديسمرب   25املؤرّخ يف    2015لسنة    53من القانون عدد    19والذي ّمت إقراره مبقتضى أحكام الفصل    %

املالّية لسنة  املتعلّ   2015 الّرهان   ¬ن   2016ق بقانون  املتأتّية من ألعاب  املبالغ  الّتنصيص على إدخال  ّمت 

  واحلّظ يف قاعدة احتساب الّضريبة على الّدخل.

الّتنافسييقتضي  حيث  و  ّصة  مبدأ احلياد  العمومّية واملؤّسسات اخلا نشاطها    أن متارس املؤّسسات 

  وعدم الّتمييز.  طبقا لقاعديت الّشفافّية

أّن املساعدات العمومّية مبختلف أشكاهلا (اإلعفاء الّضرييب، املساعدة املالّية املباشرة،دعم  وحيث  

اإلخالل إىل  احلاالت  بعض  تؤّدي يف  القطاعّية،...)  املساعدة  أن    املنتوجات،  وميكن  املنافسة  بقواعد 

  متّثل حاجزا لدخول املؤّسسات اجلديدة إىل الّسوق.

الفصل  وحيث   عدد    8حّجر  املرسوم  يف    1960لسنة    1من  املتعّلق   1960جانفي    27املؤرّخ 

وقع   اليت  غري  كانت  صبغة  أّي  على  التكّهنات  مسابقات  تنظيم  للّرAضة،  قومي  صندوق  ¨حداث 
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الّرAضّية مبقتضى   ىوالذي نّص عل   منه  4حتديدها Hلفصل   التكّهنات  تنظيم مسابقات  يقع ضبط  أن 

  أمر.

املتعّلق   1974أكتوبر    24املؤرّخ يف    1974لسنة    20املرسوم عدد    الفصل األّول من  اقتضىوحيث  

على  احلّظ  فيها  يغلب  اليت  األلعاب  ممارسة  منع  واليانصيب،  البيت  وألعاب  األلعاب  معارض  ¨قامة 

مع  ذلك،  خالف  على  القانون  نّص  إذا  إالّ  وميسر  قمار  ألعاب  تعترب  واليت  الفكر  وإعمال  الرباعة 

  ختصيص مداخيلها ألنشطة الّتجهيز والّتنمية الّرAضّية. 

الفصال اقتضى  عدد    69و  67ن  وحيث  القانون  يف    1984لسنة    63من    1984أوت    6املؤرّخ 

املتعّلق بتنظيم وتنمية األنشطة البدنّية والّرAضّية أنّه حتدث يف شكل مؤّسسة عمومّية ذات صبغة صناعّية  

بتنظيم مبارAت وتكّهنات رAضيّ  الّرAضّية وبتشجيع متويلها وذلك  ة  وجتاريّة مكّلفة Hلّنهوض Hألنشطة 

  وبكّل العملّيات الّتابعة هلا. 

نشاط   ممارسة  وحّجر  منع  املشرّع  أّن  املذكورة  القانونّية  الّنصوص  جممل  من  يتبّني  تنظيم  وحيث 

الّرAضية  التكّهنات  حصريّة   مسابقات  بصفة  الّدولة  حتتكره  جماال  عمومّية    وجعله  مؤّسسة  طريق  عن 

  .للغرض أحدثت

مسابقات   تنظيم  أّن  يف  وحيث  سندا  له  جيد  غريها  دون  الّدولة  طرف  من  الّرAضّية  التكّهنات 

صندوق املسابقات حتال إىل  مداخيل هذه  أّن  العمل، فضال عن  ا  اجلاري  والّرتاتيب    خاصّ   القانون 

  تتوّجه موارده لتمويل أنشطة الّتجهيز والّتنمية الّرAضّية. 

صارم    ، خدمات عاديّةألعاب احلّظ واملال جتارة أو  ال تعترب  وحيث   بل هي نشاط خيضع لتأطري 

  مربّر مبتطّلبات األمن العام والصّحة العاّمة ومحاية القاصرين.

القانوين   اإلطار  طاملا كان  العملوحيث  به  واجلاري  وممارسة    القائم  تنظيم  احتكار  للّدولة  يسند 

شركة   طريق  عن  الّرAضي  الّرهان  HلّرAضة"نشاط  غياب " الّنهوض  ويف  للّشركات   ،  جييز  تشريعي  نّص 

ّصة ممارسة قواعد املنافسة  ل  الّشركة املّدعى عليها  الّنشاط املذكور، فإّن متّسك املّدعية مبخالفة  نفس  اخلا

  فض.رّ التعّني ميف غري طريقه و  يكون

  

  و هلذه األسباب

  قّرر اFلس رفض الّدعوى.
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سة الس وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل   ّيد رضا بن حممود وعضويّة aلس املنافسة ب̧ر

  . وحممد شكري رجبوسي بوعبيدي  خلما  ينديّ السّيدة فتحّية محّاد والس دي و حمّمد العّيا السّيد
  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2020 نوفمرب  19وتلي علنا جبلسة يوم 

  
     

  الّرئيس                                         كاتبة اجللسة                     
   

  رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   
 

 


