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      دالحم                                               ّتونسيّةالجمهوريّة ال

  مجلس المنافسة   

    131344 القضّية عدد

  2017ديسمبر   14 تاريخ القرار:
  

  

  قـــــرار
  

 الي بين:القرار التّـ   مجلس المنافسةأصدر  

  

  

ض سك مقرّه ،حمّمد صاحل شيبوب :  المّدعي العوينة ، 73شّقة ، 2عمارة نسرين  ،رةقامة ر
  تونس، ،2045

  ،من جهة

  :  همالمّدعى عليوا

ماك" يف شخص ممثّلها "ستيشركة التكنولوجيا والطباعة وصناعة دفاتر الشيكات  -
 ،تونس 2الشرقية  2045، 17بنهج املقاولني عدد  امقّره ،القانوين

بطريق نعسان  القانوين والكائن مقرّهاملصرف التونسي للطباعة "كويتم" يف شخص ممثّله  -
  ،بن عروس 2013، 2املنطقة الصناعّية بئر القصعة 

 من جهة أخرى.
 

  
حمّمد صاحل شيبوب حتت عدد املقّدمة من قبل السّيد الدعوى بعد االّطالع على عريضة      

من بعض املمارسات اليت أقدمت عليها  واليت يشتكي فيها  2013ديسمرب  12بتاريخ  131344
املصرف التونسي وشركة  ماك""ستيشركة التكنولوجيا والطباعة وصناعة دفاتر الشيكات كّل من 
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يف إقدام هاتني ألساس واملنافية حسب دعواه لقواعد املنافسة النزيهة واملتمثّلة للطباعة "كويتم" 
مشاركتهما يف خالل  ق على الرتفيع يف األسعارعلى تنسيق عروضهما املالّية واالتّفاالشركتني 

الصفقة العمومّية املتعّلقة بتزويد الشركة التونسّية للبنك بدفاتر الشيكات موضوع طلب العروض 
سيؤّدي حسب قوله إىل تقاسم سوق األمر الذي  ،2013جوان  18الصادر يف  2013/08عدد 

بنك بالتداول على املشرتين العمومّيني األربعة وإحلاق الضرر و  بينها التزّود بدفاتر الشيكات
  عمومي. 

لس و  "ستيماك"وبعد االّطالع على رّد املمّثل القانوين لشركة        حتت عدد املرّسم بكتابة ا
رفض الدعوى شكال مبقولة انتفاء صفة القيام يف  طلبواملتضّمن  2014ماي  5بتاريخ  193

بصفة  مع التمّسك املنافسة واألسعار) من قانون جديد( 11طبقا ألحكام الفصل  املّدعي
عن عملّية طرده من املّدعي مل تكن سوى رّدة فعل شكاية  مبا أنّ بطلب رفض الدعوى  احتياطّية

تعّمده حتديد سعر بيع دفرت واليت من بينها الصادرة عنه قبل منّوبته نتيجة األخطاء الفادحة 
حية أخرى مزاعم امل ،الشيكات بسعر ال يغّطي تكلفته احلقيقّية نّه قد ّمت  ّدعيومفّندا من 

ثر رفضه اإلمضاء على ملّف العروض املتعّلق بتزويد الشركة التونسّية إ طرده من الشركة على
دينار للدفرت الواحد عوض التعريفة القدمية  1,920للبنك بدفاتر الشيكات بسعر يقّدر ب 

قبل املشاركة يف طلب العروض موضوع من العمل أنّه ّمت طرده  ، ذلكدينار 0,500 بـ حملّددة ا
ّياته اإلمضاء على إلضافة إىل أنّه ليس من صالح، 2013 جويلية 11بتاريخ أي قضّية احلال 

   ملّفات العروض.
    األطراف وإىل مندوب احلكومة.وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل      
املتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد     

لنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد  ملنافسة واألسعار مثلما متّ  لسنة  60تنقيحه وإمتامه 
  .2005جويلية  18خ يف املؤرّ  2005

املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد     
  اإلداري و املايل وسري أعمال جملس املنافسة.

مللفّ الع على بقيّ وبعد اإلطّ       لطريقة  ة األوراق املظروفة  وعلى ما يفيد استدعاء األطراف 
ا ، 2017 نوفمرب 30ة جللسة املرافعة املعّينة ليوم القانونيّ  تال املقّرر السّيد الناصر السيفاوي و

دعواه طالبا عريضة ومتّسك ب حمّمد صاحل شيبوبوحضر السّيد  ،من تقرير ختم األحباثملّخصا 
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مل حيضر وبلغها االستدعاء و  "ستيماك"عى عليها شركة  حيضر من ميّثل املدّ ملو  ،احلكم لصاحلها
  من ميّثل املّدعى عليها شركة كوتيم ووّجه اليها االستدعاء. 

ا الكتابّية املظروفة نسخة منها  ت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّماميوتل     ملحوظا
  مللّف.

لقرار جبلسة يوم إو       لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   ديسمرب 14ثر ذلك قّرر ا

2017. 

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:

لدعوىنحيث دفعت املّدعى عليها األوىل يف الذكر       الراهنة أمام جملس  نتفاء صفة القيام 
(جديد) من قانون املنافسة  11أحكام الفصل املّدعي مستندة يف ذلك إىل  لدىاملنافسة 

  واألسعار. 

الصفة يف النزاعات قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن تقدير شرط وحيث دأب فقه      
لس نون املنافسة واألسعار (جديد) من قا 11الفصل أحكام ميّحص على ضوء  املرفوعة أمام ا

ا  ّ لتجارة  ،األطراف املخّول هلا ذلك احلقّ بصفة حصريّة حّددت ضرورة أ وهي الوزير املكّلف 
واملؤّسسات االقتصاديّة واملنّظمات املهنّية والنقابّية وهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونّية 

إلضافة إىل جملس امل   نافسة يف حاالت التعّهد التلقائي. وغرف الفالحة والصناعة والتجارة 

نّه موّظف سابق   نفسه ضمناملّدعي  قّدم وحيث     كان يشغل خطّة مدير فّين عريضة دعواه 
ممارسته  يفيديقّدم أّي إثبات دون أن  2013وإداري يف شركة "ستيماك" إىل حدود منتصف سنة 

املؤّسسة االقتصاديّة املخّول هلا التقاضي لدى يصبغه صفة ميكن أن  لنشاط اقتصاديالفعلّية 
   .جملس املنافسة

ترتيبا على ذلك، فإّن املّدعي يف قضّية احلال ال تتوّفر فيه صفة القيام بنفسه لدى وحيث     
   األمر الذي جيعل قيامه الراهن معيبا شكال، وتعّني لذلك رفضه من هذه الناحية. جملس املنافسة،

  ولهذه األسباب

لس       رفض الدعوى شكال. قّرر ا
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سة السّيد األوىل وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية     حمّمد العيادي لس املنافسة بر
ن.وعضويّة السادة عمر التونكيت وخالد     السالمي وأكرم الباروين والسّيدة رمي بوز

  كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.حبضور   2017ديسمرب  14وتلي علنا جبلسة يوم    

  
  كاتبة اجللسة                          الّرئيس            

  

  ميينة الزيتوين                              العيادي حمّمد        
  

  


