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1
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.اإلستشاري العمل�خصوص-

)�عدعنوملتقیاتندوات(األخرى األعمال-

.الدوليالتعاون مستوى في-2

II–المستقبلیةالتوجهات:

.المقترحةاإلصالحاتمحاور-1

.المقترحةاإلصالحاتهذهتجسیدآلیات-2

المخطط
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وقد.المستجدونا�ور جائحةتداعیاتعن�معزل،الماضيمارسشهرمنذإنطلقتالتي"الكوفید"فترةخاللالمنافسةمجلس�كنلم
:حیث،المتخذةالوقائیةاإلجراءاتلمختلفالمجلساستجاب

قضاءوالالّتحقیقمستوى فيبهاالمعمولاآلجال�مختلفالعملبتعلیقهالمتقاضینحقوق علىحافظ.

شأنفياإلستشاري دورهلتفعیلالحكومةذمةعلىامكانیاته�لوضع:

و�جتماعیااقتصاد�االجائحةلتطو�قالمتخذةالمراسیممشار�ع.

المنظمقانون التنقیحإطارفياإلحتكار�ة�الممارساتالصلةذاتالعقو�اتلتشدیدالمتخذالمرسوممشروع
تهالكیةاإلسالموادعلى�ظاللهاألقتو تنامتالتيوالمضار�اتلإلحتكاراتللتصدي.والمنافسةلألسعار
.والمدعمةالحساسة

خاللخالالتإعرفتالتياألنشطة�عضمسارلتصحیحالحكومةأعدتهاترتیبیةنصوصمشار�عمنجملة
.والمخابزالمدعمةالموادقطاعاإلطارهذافيو�ذ�رالجائحة،

الثالثةاالتصاالتغليمشفياتحقیقیاحث��فتحهالتلقائيالتعهدصالحیةخاللمنالقضائيدورهالمجلسفّعل
.العاليقالتدفّ ذاتاالنترناتخدماتمعالیمفيالز�ادةعلىوالفترةالتوقیتنفسفيإقدامهماثر

I-األعمال واإلنجازات

المستوى الوطنيفي -1
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:اإلتصاالتقطاعفيالتفاقمؤشر-
معلومفيیعالّترفعلىالمشغلون أقدمحیثلالتصاالتالثالثالمشغلینبیناتفاقشبهةوجود

جاري تعرضترو�جهم�مناسبةدنانیر�خمسةبز�ادةأيدینارا30إلى25مناالنترنتفياالشتراك

لجمیعساو�ةمتو�ز�ادةالسعربنفسالعالیةالسعةذاتالجّوالةاالنترناتخدماتفيلالشتراكجدید

.الغرضفيرأ�هإلبداءالحكومةمندوبمراسلةتمتوقد.العروض

القضائیةالدائرةعلىو�حالتهالملففيتلقائیاالتعهدللمجلس�مكن،التحقیقاتنتائجضوءعلى

بینالمنافسة�مخّال إّتفاقا�شكلالالبحثموضوعالتجاري العرضاعتبارأوفیهللبت�المجلس

.الثالثةالمشّغلین

:في�البحثالمجلستعّهد-
.لإلنترناتمشغلینبینتر�یزعملیة-

.یدالكوففترةخاللالحكومةطرفمنالقروضتعلیقفتراتعلىلفوائضالبنوكتوظیف-
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صولةالقضائية املفامللفات  اجمللسالقضائية الواردة على امللفات 

25 26 الدعاوى األصلية
10 11 ليةاإلستعجاالدعاوى 
35 37 اجملمــــوع

امللفات املفصولة امللفات املسجلة
02 02

ي لمجلس  المنافسة خالل سنة  
ي تو�س(2020النشاط القضائئ

)خالل جائحة كوف�د �ف

القضا�ا المرفوعة والمفصولة  أمام المجلس •

ي •
التعهد التلقائئ
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تيب�ة النصوص ال�ت

ن  1القوانني

4األوامر 

8القرارات 

وط 1كراسات ال�ش

1إتفاق�ة 

)2(6تطبيق الفصل : اإلعفاءات 

ن اإلقتصادي  ك�ي 3مشار�ــــع ال�ت

ي تو�س(2020خالل سنة  النشاط اإلستشاري
)خالل جائحة كوف�د �ف

إختیاریة03إجباریة و20(23:الواردة اإلستشارات(
23:اآلراء الصادرة
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2020األحكام الصادرة باإلدانة خالل سنة 

 قضا�ا06في الحكم �اإلدانة في شأن عدد

 القطاعات موضوع اإلدانة  :

 في شأن ) العطاءات( الصفقات العمومیة  :

لى عإتفاق: �القطاع الصحي الخاص والتي تندرج ضمن قطاع الخدمات الصحیةالمسداةإسداء خدمة تصفیة الدم •

.خدمة تصفیة الّدممعالیم

اإلنخفاضعرض أسعار مفرطة : إنجاز أشغال تهیئة و�صالح عزل األسطح•

على تقاسم السوق إتفاق: إبتدائّیةإنجاز أشغال إحداث مالعب ر�اضّیة �مدارس •

 إقتصاد�ةمفرط لوضعیة تبعیة إستغالل: مساحیق الغسیل وسوق العنا�ة الجسد�ة

 إقتصاد�ةمفرط لوضعیة هیمنة إستغالل:توز�ع الصحف �إقلیم تونس الكبرى

 ر�ح حول توحید هوامشإتفاق): اإلسمنت �مختلف أنواعه والجیر االصطناعي(بیع مواّد البناء �الجملة

.التوز�ع �الجملة
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 شملت مختلف الممارسات المخلة �المنافسة: الممارسات المعنیة �اإلدانة  :

اإلتفاقات.

اإلفراط في استغالل وضعیة هیمنة اقتصاد�ة

اإلفراط في استغالل وضعیة التبعیة االقتصاد�ة

 اإلنخفاضتطبیق أسعار مفرطة

العقو�ات المالیة المحكوم بها:

.ملیون دینار ضد مؤسسات اقتصاد�ة ومنظمات مهنیة 1.771

:أعمال أخرى 

.إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس المنافسة وسیتم عرضه على جلسة عامة للمصادقة علیه-

.الر�عيواإلقتصاداإلحتكارالقیام بلقاءات صحفیة و�ذاعّیة حول دور مجلس المنافسة في مكافحة -

.”علیسة”�المجلس من خالل الر�ط �منظومة المعلوماتيالنظام تعصیر-

.الشروع في إعداد قاعدة بیانات تحتوى على جمیع المعطیات التي تم تدارسها �مجلس المنافسة•
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تواصل العمل عن �عد مع المنظمات الدولیة :

 ي والنقـدي الحیـاد اإلقتصـاد: من خالل استعراض النظراء الطوعي لقوانین وسیاسات المنافسـة“ األونكتاد”مع

نظـراء حیث إضطلع مجلس المنافسة التونسي بدور المستعرض فـي إسـتعراض ال) 2020أكتو�ر (لغرب أفر�قیا 

:الطوعي لقوانین وسیاسات المنافسة

 التعاون مع منظمة الّتعاون اإلقتصادي والتنمیـة�)OCDE ( حیـث تـم إطـالق تـونس مشـروع لـدعم التعـدیالت

المؤ�دة للمنافسة لتوحید الجهود لتحدید وتشجیع اإلصالحات الداعمة للمنافسة في البالد، 

سةالمنافالئحةإنفاذمجالفيالتعاون سبللبحثممثلیهامعإجتماععقدتمحیث“الكومیسا”مع

2018نةسأواخرخاللوجنوبلشرق المشتر�ةالسوق إلىرسمي�شكلإنضمتتونسوأنخاصةللكومیسا

.إفر�قیاوجنوبشرق دولمعواالقتصادّ�ةالتجارّ�ةالعالقاتتعز�زإطارفيوذلك

منالتر�یةةالمنافسوهیئةاإلسالمیةللدولوالتدر�بواإلجتماعیةواإلقتصاد�ةاإلحصائیةاأل�حاثمر�زمع

.المنافسةمجلسمقرري لفائدة�عدعنتدر�بیةبدورةالقیامخالل

في مستوى التعاون الدولي-2
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طلسلھیكلیةإصالحاتیتضمنللحكومةمشروعاالمنافسةمجلسقدم
:قصدالمنافسة

.المنافسةمجالفيودورھانشاطھاتطویر•
دالقواعمـعیتّسقلإلستثمارمالئممناخوخلقالسوقحمایة•

.السوقلتطوراتویستجیبالدولیةوالممارسات
اإلطاردعماتجاهفيوالقضائیةالقانونیةالمنظومةتطویر•

.للمنافسةالمؤّسساتي
راتالتّغیمنالعدیدفرضتھاالتّدخالتونجاعةفاعلیةضمان•

عنلّصادرةاالتقییمیةبالتّقاریروإستئناساوالھیكلیةاالقتصادیة
الّدولي،البنكاألوروبي،اإلتحاد(الّدولیةالجھاتمنالعدید

.)...األونكتاد

II-التوجھات المستقبلیة
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المنافسةمجلسدورونشاطلتطویرالمقترحةاالصالحاتأھم:
مدعمةواختصاصاتالفعلیةاستقاللیتھالھاللمنافسةمستقلةواحدةسلطةارساء•

منللمستثمرالثقةمنمناخوإرساءالسوقفيالتحكمحسنمنتمكنھاوواضحة
.الحرةالمنافسةوالشفافیةدعمخالل

تحتاإلستغاللكعقوداإلعفاءاتعلىالحصولمطالباجراءاتتبسیطمزید•
عنلةمسؤووحیدةجھةالىاالقتصاديالتركیزوعملیاتبتوجیھھااألصلیةالتسمیة

مصالحمراعاةوفیھاالبتآجالعلىوالضغطبمتابعتھاومكلفةالملفاتھذه
المجالفيالمستثمرین

فييتقضصلبھاستئنافیةدائرةإرساءعبرالمجلستدخالتسرعةونجاعةرفع•
ضماناوذلكحالیااإلداریةالمحكمةعنبدالقراراتھعلىتردالتياالستئنافیةالطعون
.المنافسةلقضایاوالمتابعةالفصللسرعة

تعقیبيالالطورإحالةمعالمنافسةمجالفيالھیئةلھذهالقضائيالتخّصصتعزیز•
واالحكامفيالبتلسرعةضمانااإلداریةالمحكمةعنعوضاالعدلیةالمحاكمإلى

.المقارنةالتجاربببعضاستئناسا

اإلصالحات المقترحة-1
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لھوجعبالمنافسةالمخلةالممارساتمجالفيالعقوباتنظاممراجعة
ةالصادرواألحكامالقراراتتنفیذمنظومةمراجعةخاللمننجاعةأكثر
.القضائیةالدوائروالمجلسعن
بداءإخاللمنالمنافسةلمجلساإلستشاريالذاتيالتعھدآلیةإرساء

اسالمسشأنھامنوالتيبالمنافسةالمتعلقةالمسائلجمیعحولآرائھ
.بالسوق
باستعمالبالمنافسةالضارةالممارساتعنالتقصيآلیةاعتماد

La(الحدیثةالتكنولوجیاوسائل perquisition informatique(
.القطاعاتمعظمفيالحاصلةاإلتصالیةللتطواراتمواكبة
مجالفيةوالیقظالتقصيسبلوتطویرالتلقائيالتعھدمؤسسةتدعیم

.المنافسة
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ة،یقترحللمنافسمستقلةسلطةبتركیزالمتعلقةاإلصالحاتھذهلتجسید:

بإعادةالمتعلق2015لسنة36عددالقانونتنقیح

:اتجاهفيواألسعارالمنافسةتنظیم

للمجلسوالمادیةالبشریةالمواردمضاعفةعلىالعمل

للمجلسالتنظیميھیكلھمراجعة.

آلیات تجسید اإلصالحات المقترحة-2
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مع جزیل الشكر

تونس1053، ضفاف البحیرة، بیواشارع بحیرة :العنوان
( 00216)90296171: الھاتف 

95396171: الفاكس
president@cct.gov.tn:البرید اإللكتروني 

http://www.cct.gov.tn: الوابموقع 
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