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المخطط

مقدمة

:الهيئات التّعديلية في تونس-أوال

 القطاعية التعديليةالهيئات.

 المنافسة مجلس:األفقية التعديليةالهيئات.

.العالقة بينهاوتنظيمالتّعديليةالمنافسة والهيئات مجلستوزيع األدوار بين -ثانيا

.التّعديليةالهيئات مع مجاالت التعاون -ثالثا
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( 1)المقّدمــــــــــــة 

.الثمانينات-المنافسةعلىانفتاحاالحيويةالقطاعاتبعضشهدت•

الطاقةقطاعاتغرارعلىاإلمتيازاتمنمجموعةمنهاالبعضمنحتم•

واالتصاالت

قلوالن ّالبضائعنقلذلكمنكلياتحريراالقطاعاتبعضعرفتالمقابلفي•

البحري

.حدةعلىقطاعكلنظمتخاصةقطاعيةقوانينإستحداثتم•

:قطاعيةتعديليةهياكلإحداث•

القطاعاتتحريرعمليةعلىاإلشراف.

القطاعيةالقوانينتطبيقحسنعلىلسهرا.

القطاعاتهذهفيالمنافسةتعزيز.

المستهلكمصالححماية.
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:هيو•

اإلتصاالتهيئة.

المصرفيةللجنةا.

الماليةالسوقيئةه.

للتأمينالعامةالهيئة.

والبصريالسمعيللقطاعالمستقلةالعلياالهيئة.

.للمنافسةفتحهاالمزمعللقطاعاتمرافقةوالتوازنتأمين•
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( 2)مقّدمـــــــــة 



(1)التّعديليةالهيئات -أوال

I- القطاعيّةالتّعديليةالهيئات:

:تصاالتلإلالوطنية هيئة ال:  اإلتصاالتقطاع -1

والمتّممالمنقّح2001جانفي15فيالمؤرخ2001لسنة01عـددالقانونمن63الفصل•

.الالحقةبالنصوص

.الماليواالستقاللالمعنويةبالشخصيةتمتّعت•

.لالستثمارمالئممناخوضماناالتصاالتقطاعتنمية•

:همادورانالهيئةتؤمن•

االتصاالتقطاعداخلالمنافسةتفعيلإلىأساسايرميتنظيميدور.

االتصاالتمجلةمن67للفصلطبقاالنزاعاتفضدور.

:قضائيةرقابةالهيئةأعمالعلىتسلط•

اإلداريةالمحكمةرقابة.

بتونساإلستئنافمحكمةرقابة.
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(2)التّعديليةالهيئات -أوال

:للتأمينالعامةالهيئة:التأمينقطاع-2

.ينالتأممجل ةوإتمامبتنقيحالمتعل ق2008فيفري13فيالمؤرخ2008لسنة08عددالقانون•

.واإلداريالماليباإلستقاللتتمت ع•

،التأمينقطاععلىوالرقابةاإلشراف•

نشاطها،ومتابعةالتأمينبقطاعالمت صلةوالمهنالتأمينإعادةومؤسساتالتأمينمؤسساتمراقبة

أيإبداء التأمينوإعادةالتأميناتبعملي ّالمتعل قةوالتنظيميةوالترتيبيةالتشريعي ةالصبغةذاتالمسائلودراسةالر 

التأمينقطاعوتنظيمبتطويرالمتعل قةواالقتصاديةالتقنيةالمسائلدراسة

مشموالتهاإطارفيويدخلعليهايطرحموضوعأيّ فيالرأيإبداءوعموما.

.المنافسةقواعدتطبيقمنالتأمينقطاعفياإلتفاقاتتستثنى•
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(3)التّعديليةالهيئات -أوال

:الماليالقطاع-3

:المصرفيةاللجنة*

1994فيفري7فيالمؤرخ1994لسنة25عددالقانونبموجب1994سنةالمصرفيةاللجنةأحدثت

:مهمتين
البنكيةالمخالفاتبعضتتبع.

اإلداريةالمحكمةأمامفيهاالطعنيمكنقراراتإصدار.

:الماليةالسوقهيئة*

ةبالشخصيتتمتعالمالية،السوقتنظيمبإعادةالمتعلق1994لسنة117عددالقانونبمقتضىأحدثت•

.الماليوباالستقاللالمدنية

االد خارحمايةلىعالسهر.

للتالعبالتصدي.

العملبهالجاريالتشريعيلإلطارتجاوزأيأوالمخالفينومعاقبةالماليةالمعلوماتنشرمراقبة.

.
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(4)التّعديليةالهيئات -أوال

:والبصريالّسمعيللقطاعالمستقلةالعلياالهيئة:اإلعالمقطاع-4

والمتعل ق2011نوفمبر2فيالمؤرخ2011لسنة116عددالمرسومبمقتضىإحداثهاتم•

.البصريالس معياالت صالبحري ة

:المهام•

وتطويره،البصريالسمعياالتصالقطاعتعديل

واإلعالم،التعبيرحريةضمانعلىالسهر

نزيهتعدديإعالمضمانعلىالعمل.

.اختصاصهامجالفيترتيبيةبسلطةالهيئةتتمتع•

.القطاعبهذاالمتصلةالقوانينمشاريعفيوجوباالهيئةتستشار•
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(5)التّعديليةالهيئات -أوال

II-التونسيالمنافسةمجلس:األفقيةالتّعديليةالهيئة:

.الماليباإلستقاللوالمعنويةبالشخصيةتتمتعمختصةقضائيةهيئة•

.”المنافسةمجلس“1995سنةالمنافسةلجنة“1991سنة•

.واألسعارالمنافسةتنظيمبإعادةالمتعلق2015سبتمبر15فيالمؤرخ2015لسنة36عددالقانون•

:عضوا15وتضم،والكفاءاتاإلختصاصاتبتنوعللمجلسالعامةالجلسةتركيبةتتميز•

التجاريةالنزاعاتفيخبرةلهمقضاة.

واإلستهالكوالمنافسةوالقانوناالقتصادمجاالتفيكفاءةذاتشخصيات.

المستهلكوحمايةوالفالحةالخدماتووالصناعةالتجارةتهمنشاطاتمارستشخصيات

.عاممقررعليهميشرفمقررا18منحاليامتكونتحقيقجهاز
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(6)األفقية التّعديليةئةالهي-أوال

.(وقضائيةإستشارية)مزدوجةمهامالمنافسةمجلسيؤمن•

:اإلستشاريةالمهام•

شأنهامنلتياوالترتيبيةالتشريعيةالنصوصومشاريعاإلقتصاديوالتركيزاإلعفاءعمليات:إجبارية

.بالمنافسةالمساس

بالمنافسةعالقةلهاالتيالمسائل:إختيارية.

:القضائيةالمهام•

بالمنافسةالمخلةالممارساتمراقبة:

بـالمتعلقةاألصليةالدعاوىفيالنظر:

شأنهافيأحكاموإصداربالمنافسةالمخلةالممارسات.

االقتصاديالتركيزعملياتأواإلعفاءاتشروطاحترامعدم.

المنافسةمجلسقراراتتنفيذعدم.

إلىالمنافسةباإلخاللشأنهامنالتيالممارساتإليقافالتحفظيةالوسائلاتخاذ:اإلستعجاليةالدعاوىفيالنظر

.القانونيةالشروطتوفربعدالنزاعأصلفيالبتحين

.المعامالترقممن%10إلىتصلماليةخطايا•

.دينارامليون25تجاوزتماليةخطاياوباإلدانةحكما111يقاربما1991/2020•
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و ةالتّعديليالمنافسة والهيئات مجلستوزيع األدوار بين -ثانيا

(1)تنظيم العالقة بينها

محد دةبقطاعاتتعنىالقطاعيةالتّعديليةالهيئات.

األسواقمختلفتغطيشاملةأفقيةتعديليةهيئة:المنافسةمجلس.
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 القطاعية التعديليةمهام الهيئات:

سة،المنافأماملألسواقالتدريجيالفتح

بالسوق،النشاطحريةضمان

والشفافية،المساواةضمان

القطاعفيللتجاوزاتالتصدّي.

المنافسةمجلسمهام:

للسوق،الدّخولشروطمنالتثبت

السوق،هيكلةمراقبة

سةبالمنافالمخلةللممارساتالتصدّي.



م العالقة وتنظيالتّعديليةالمنافسة والهيئات مجلستوزيع األدوار بين -ثانيا

بينها

.االدوارتداخلتفاديفيصعوبة•

:العالقةتحديد•

المنّظمةالقوانينموجبب.

(مثالالثنائيةاالتفاقياتبابرام)حلولإليجادالعمليةالممارسةخاللمن.

القانونبموجبالعالقاتتوضيح:

:2015سنةلواألسعارالمنافسةتنظيمبإعادةالمتعلقالقانون•

1-لهاالراجععالقطافيبالمنافسةمخلةبممارساتتتعلققضايارفعمنالتعديليةالهيئاتتمكين

.15الفصل-المنافسةمجلسأمامبالنظر

2-عليهلمعروضةاالقضايافيالنظرعندالمنافسةمجلسقبلمنالتعديليةللهيئاتالفنيالرأيطلب

أكتوبر12بتاريخ141366-141365عددالقرارينذلكمن،تعديليةهيئاتبهاتوجدقطاعاتفي

سوقفيبالمنافسةمخلإتفاقوجودإقرار-لإلتصاالتالوطنيةللهيئةالفنيالرأي-2017

ليةماعقوباتشأنهافيوأصدراألطرافبينالمحتوىذاتالقصيرةالمراسالتعبراإلتصاالت

.يوروألف600الىوصلت
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عديليةالتّ المنافسة والهيئات مجلستوزيع األدوار بين -ثانيا

(3)وتنظيم العالقة بينها

3-64الفصل-بالمنافسةمخلةلممارساتمؤشراتبوجودالمنافسةمجلسبإشعاريليةدالتعتئاالهيقيامضرورة.

4-بالمنافسةعالقةلهاالتيالمسائلفيالمنافسةمجلسالتعديليةالهيئاتإستشارةإمكانية.

(2012سبتمبر 27عن مجلس المنافسة بتاريخ الصادر  122444عدد الّرأي ) 

تعودالتياتالقطاععلىمشرفةبإعتبارهاالمنافسةمجلسقراراتتنفيذفيهامدورالتعديليةللهيئات-5•

.44الفصل-بالنظرإليها

(.تلفزيةإليقاف مسابقة إستعجاليتنفيذ قرار )

13



الحصريإلختصاصهمجلسإقرار:

المخلّةالممارساتتتبّععلىأصليّةوبصفةقانوناالقائمةالوحيدةالجهةهوالمنافسةمجلسإنّ ...”

بالقطاعيتّصلماكلّ فيتنظرقطاعيّةتعديلهيئةهيلالتّصاالتالوطنيّةالهيئةأنّ حينفي،بالمنافسة

.المنافسةمجلساختصاصمنتنالالالتّيالحدودوفيبالنّظرإليهاالّراجع

اقتصاديطاعقعلىتتسلّطالبالمنافسةالمخلّةوالممارساتالوقائععلىالمنافسةمجلسرقابةأنّّوحيث

بينالتّبادلانيّةوإمكوالّطلبكالعرضموضوعيّةلعناصروفقاتحديدهايتمّّمرجعيّةأسواقعلىبلمعيّن،

.بينهافيماوالخدماتالّسلع

العالقةذاتديّةاالقتصااألنشطةضمنتندرجوتصّرفاتأعمالعلىتّسلطتالّراهنةالدّعوىأنّّطالماوحيث

قانونمن5فصلالعدّدهاممارساتفيبالنّظريتعلّقموضوعهاوأنّّوالخدمات،والتّوزيعاإلنتاجبعمليّات

.“واهسدونالمنافسةمجلسإلىيعودبشأنهاالنّظراختصاصفإنّ واألسعار،المنافسةتنظيمإعادة

2018جويلية12بتاريخ  161429القضية عدد ) 

(TOP NET" ناتتوب"شركة ” تونسإتّصاالت"شركة ،ضّد " أنترناتتونيزيأورنج"شركة 
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و تنظيم ةالتّعديليالمنافسة والهيئات مجلس توزيع األدوار بين -ثانيا

(4)العالقة بينها



المنافسةمجلسبإختصاصالتعديليةالهيئاتقبلمنالصريحاإلقرار.

الهايكا»البصريالسمعيلإلتصالالمستقلةالعلياالهيئة»:

المنافسةّّمجلسعلى″2قسمالسلطانة“مسلسلبثّّحقوقحولالقائمالنزاعأحالت.

بثّّحقوقحولالقائمالنزاعبخصوصعليهالواردةالشكاياتإحالةعنالرسميموقعهاعبرالهايكاإعالن

المرسوممن41بالفصلعمالالموضوعفيللبتّّالمنافسةمجلسعلى″2قسمالسلطانة»التركيالمسلسل

.2011لسنة116عدد

(2018أفريل19ّبتاريخ171476ّصدرّفيّشأنهاّقرارّمنّمجلسّالمنافسةّتحتّعددّ)

لالتصاالتالوطنيةالهيئة:

(أ)3فصلالألحكامطبقابالمنافسةتمسمسائلمواضيعهاكانتالقضايافيللبتاختصاصهابعدمإقرارها

.2008سبتمبر15فيالمؤرخــدد3026عـــاألمرمن

تجاريةعروضترويجبخصاالتصاالتهيئةقرار)

.(2013ماي8جلسةخالل
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العالقة و تنظيمالتّعديليةالمنافسة والهيئات مجلس توزيع األدوار بين -ثانيا

(5)بينها



رفتشالتيالقطاعاتفيالقضايامنالعديدالمنافسةمجلسأمامرفعتاالساسهذاعلىو
.تعديليةهيئاتعليها

البنكيالقطاعفي:

تحديدحولللبنوكالمهنيةوالجمعيةبنكيةمؤسساتبينبالمنافسةمخلاتفاقالمجلسأدان

.الصكوكعلىالمقتطعةالبنكيةالعموالت

(2004جوان25ّالصادرّفيهاّالقرارّبتاريخ3150ّالقضيةّعددّ)

اإلتّصاالتقطاع:

”فيلمنافسةباالمخلّةالممارساتفيبالنظرمختصةلإلتصاالتالوطنيةالهيئةبأنّّالقوليمكنال

منالاتالممارستلكإلىإشارةأيتتضمنلماإلتصاالتمجلةأنّّوالحالبالنظر،إليهاالراجعالقطاع

المنافسةقانونمن5الفصلإلىإحالةأيالمذكورةالمجلةتتضمنلمكماتعريفها،والتعدادهاحيث

نقانولهايخولالتيالجهاتضمنمنلإلتصاالتالوطنيةالهيئةبكونيتدعمماوهو.واألسعار

بخصوصقطاعيةتعديليةهيئةبوصفهالمنافسةمجلسإلىالدعاوىرفعإمكانيةواألسعارالمنافسة

.“بالنظرإليهاالراجعالقطاعضمناقترافهايتمالتيبالمنافسةالمخلّةالممارسات

2008نوفمبر27بتاريخ 71151: القضية عـدد)

(لإلتصاالتضد شركة تونس " تونيزيانا"لإلتصاالتتونس أوراسكومركة ش 16

و تنظيم ةالتّعديليالمنافسة والهيئات مجلس توزيع األدوار بين -ثانيا

(6)العالقة بينها



تّعديلية المنافسة والهيئات المجلسالتّعاون بين -ثالثا 

(الممارسة الّدولية )

:التاليةالمبادئالدوليةالمؤسسات•

الرئيسيةالتنظيميةالهيئاتمعإتفاقياتتنظيم.

بالمنافسةاإلخالالتعنالكشففيالتّعاون.

قطاعالعلىتؤثرقدالتيالعملياتبشأنالقراراتاتخاذقبلالتّشاور.

معقولةآجالتحديدمعوالوثائقالمعلوماتتبادل.
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صلالف)التأمينمجلةوإتمامبتنقيحالمتعلق2008فيفري11فيمؤرخ8عددالقانونخّول•

ممارسةطاقنفيبالمنافسةالمكلفةالّسلطمعالمعلوماتتبادلللتأمينالعامةلهيئةل(180

.المهنيللسرالمتبادلةالمعلوماتوتخضعمنهاكلإلىبالنسبةمهامها

ونقانأحكامعمالإلالطرفينبينالتعاونعالقاتلتطويرالمجاالتمنالعديدهناك•

:المنافسة

دوريوتنسيقتواصلقنواتإيجادفي.

دريبيةالتّّاألنشطةخاللمنالمتبادلالتعاون.

بالتعاوننظمهاالتيوالملتقياتلألنشطةعديليةالتّّالهيئاتدعوةتولىانللمجلسوسبق

الوزارةمع
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(2)التّعديليةالهيئات مع التّعاون -ثالثا

(التجربة التونسية )



22يوماالتلالتصالوطنيةالهيئةنظمتهاالبصريةاألليافمنالتحتيةالبنيةتقاسمحولعملورشة

االتصالوالمعلوماتتكنولوجياللمنتدىالثامنةالدورةلفعالياتالموازيةاألشغالضمن2014سبتمبر

.للجميع

القطاعاتفيسةالمنافمجلسمقرريلفائدةالتكوينيةالدوراتلبعضالتّعديليةالهيئاتتأمين

.اإلتصاالتقطاعغرارعلىبالنظرإليهاالراجعة

لتحديد2012جوان19بتاريخلالتّصاالتالوطنيّةوالهيئةالمجلسبينالتّفاهممذّكرةتوقيع

لكلديوالتصاالتصاالتقطاعفيالمنافسةتطويرفيمنهماواحدكلودورالهيكلينعالقة

تصاالتلالالعموميةالشبكاتمشغليبينالنزيهالتنافسعرقلةشانهامنالتيالممارسات

.االتصاالتخدماتومزودي
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(3)التّعديليةالهيئات مع التّعاون -ثالثا

(التجربة التونسية )



الخالصة

مختلفمنيتبيّنإنهفالتنفيذيةالّسلطةمهاممجالفيالواقعفيتندرجالتّعديلوظيفةكانتلئن...“•

عليهتشّجعالذيالنّمطوهومستقلةإداريةهياكلإلىتعهدالسلطةهذهأنالعالمفيالتجارب

الهياكلهلهذاإلقرارمعالخيارلهذاتدعوالتيوالتنميةبالتجارةالعالقةذاتالدّوليةالمنّظمات

.فاعلةقراراتهاتكونأنعلىيساعدهاالزجريالنفوذمنبنوعاإلدارية

يّؤكدمماهاقتصاداخصوصياتإلىاستناداالهياكلهذهوضعتالتيالبلدانبينمنتونسكانت•

وقانوناسةسيتطبيقحسنعلىتسهرالتيالّرقابيةالهيئاتلهذهنموذجيةأنماطوجودعدمعلى

.المنافسة

تطويرلىإيهدفانقانونيوأساسقتصادياأساسمزدوج،أساسإلىتستندالمنافسةسياسةإنّّ•

عنالصادرةةالتعّسفيالممارساتّضدعنهمبالدفاعالّسوقانحرافاتومقاومةالمستهلكينحماية

المؤسسات

والتّكامليةالتّعديلالهياكلمجهوداتتظافربالضرورةيستوجبالنبيلةاألهدافهذهتحقيقإنّّ•

.”وحقيقيةفاعلةمنافسةسياسةتحقيقبغرضبينها

(2013التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة )
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معّجزيلّالشكر
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فتحيةّحماد

vicepresident2@cct.gov.tn


