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 الحمد                                        التونسيةالجمهورية  
  مجلس المنافسة 
  131331: القضية عدد  
  2015  جويلية  2 تاريخ القرار: 
  

   قـــــرار
  :مجلس المنافسة القرار التالي بين  أصدر

  

: شركة جميع لوازم السيـّارات بن عيـّاد وشركاؤه في شخص  المّدعية
، نائباها  األستاذان عبد السالم شطورو وسامي الفريخة   ممثـّلها القـانوني

المحاميان بشركة " اّتحاد المحامين والمستشارين الرباعي، شطورو،  
  تونس. 3 المنار- نهج عزّوز الرّباعي   11الفريخة" الكائن مكتبها بعدد  

  مـــن جهة  
للعربات الّصناعّية في شخص ممثـّلها    الوكيلشركة   - : المّدعى عليهما

جبل الجلود الوردّية طريق    1,5القـانوني، الكائن مقرّها اإلجتماعي بكلم  
الوردّية، نائبها األستاذ محّمد سمير عبد هللا الكائن مكتبه   1009سوسة  

الطّابق الرّابع لمركز    B17مكتب   Bبعمارة "نجمة الّشمال" بلوك  
  . نستو  1004العمراني الّشمالي  

شركة تروكس قرو في شخص ممثـّلها القـانوني، الكائن مقرّها   -
نهج الّصناعات الّتقـليدّية المنطقة الّصناعّية   21اإلجتماعي بعدد  

، نائبها األستاذ محّمد سمير عبد هللا الكائن  1080تونس   2بالّشرقية  
الطّابق الرّابع لمركز    B17مكتب   Bبعمارة "نجمة الّشمال" بلوك  مكتبه  

  . تونس 1004لعمراني الّشمالي  ا
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مــن جهة أخرى    
املقّدمة من األستاذين عبد السالم بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى 

شطورو وسامي الفرخية نيابة عن شركة مجيع لوازم السّيارات بن عّياد وشركاؤه 
اليت ، 2013ماي  28بتاريخ  131331 حتت عدد واملرّمسة بكتابة جملس املنافسة

جاء فيها أّن شركة مجيع لوازم السّيارات بن عّياد وشركاؤه تتعاطى يف مقّرها 
بصفاقس وبفروعها يف قابس وقفصة نشاط توزيع السّيارات ووسائل الّنقل اخلفيفة 
ا وإسداء خدمات ما  ت الّنقل الّصناعّية اجلديدة وتسويق قطع الغيار املّتصلة  وعر

ت. بعد البيع لتعّهد وصيانة وإصالح   السّيارات والعر
وقد شرعت شركة مجيع لوازم السّيارات بن عّياد وشركاؤه يف نشاطها 

وكانت تتعامل مع شركة الّنقل حني كانت مؤّسسة  1965الّتجاري  منذ سنة 
عمومّية دون إبرام عقد كتايب ّمث أبرمت معها اّتفاقّية " عقد توزيع من الباطن " 

(contrat de sous concession)  منذ بداية الثمانينات وارتبط نشاطها املذكور
وأصبحت فيما بعد تدعى  Berlietلسّيارات احلاملة لعالمات الّصنع "برليي" 

Renault tracks   "ت الّشحن احلاملة لعالميتو"فولسفاقن" و"أودي  وعر

TCM وRenault .  
جتّدد بصورة وقد أبرم عقد الّتوزيع ملّدة أصلّية قدرها مخس سنوات وقد 

 .ضمنّية
وشهدت العالقة الّتجاريّة بني املّدعية وشركة الّنقل توّترا شديدا بعد قرار هذه 

"بوقف الّتعامل معها  2011أوت  17األخرية وشركتها الفرعّية "كار قرو" املؤرّخ يف 
لعدم إمضاء عقد الّنيابة والعقد امللحق" ومها مشروعني لعقد جديد عرضتهما عليها 

قيع عليهما. ومبقتضى هذا الّتنبيه فقدت  شركة مجيع لوازم السّيارات بن عّياد للّتو 
وشركاؤه صفتها كنيابة للعارضة بكامل تراب اجلمهوريّة وخصوصا على مستوى 
والية صفاقس وأصبح حمّجرا عليها ترويج وبيع السّيارات اجلديدة من نوع 
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والّصيانة على مجيع "فولسفاقن" و"أودي" ووقف ممارسة أعمال اإلصالحات 
السّيارات من نوع "فولسفاقن" و"أودي" يف نطاق ضمان الّصانع ووقف الّتعامل 
ا على عملّيات  وإلغاء كّل االمتيازات والّتخفيضات اليت يتّم متتيع أصحاب الّنيابة 
رجاع سّيارة جديدة معروضة للبيع لديها. وتعود  البيع والّشراء وّمتت مطالبتها 

ر شركة الّنقل للسّيارات وقف الّتعامل إىل رفض الّشركة املّدعية الّتوقيع أسباب قرا
  على مشروع العقد اجلديد.

  
وقد قامت العارضة بدعوى أصلّية ضّد شركة الّنقل للسّيارات والّشركة 

كما تقّدمت بطلب استعجايل   111276الفرعّية  "كار قرو" مرّمسة حتت عدد 
لّرجوع مؤقّتا إىل يف ظّل  العالقات الّتجاريّة معها  احلالة اليت كانت عليهاإللزامهما 

العقد املربم يف الّسابق ملواصلة العمل أفضت إىل صدور القرار االستعجايل عدد   
ن لدى احملكمة اإلداريّة طعنت فيه الّشركتا 2012مارس  23املؤرّخ يف  113001

  .2013أفريل  17يخ بتار  29331اليت أصدرت قرارا بسقوط االستئناف حتت عدد 
أوت  26وقد كانت الّشركتان املّدعى عليهما يف الّدعوى الرّاهنة تسريان منذ 

يف ركاب الّشركة األّم ومتارسان نفس الّضغوط الّتجاريّة واملالّية إللزام العارضة  2011
ن توّقع على عقد آخر مماثل للعقد الذي اقرتحه عليها الّشركة األّم وهو دليل على 

إلضافة إىل توازي تعطيل خالص الفواتري.التّ    نسيق بني هذه الّشركات 
مل تكن الّشركة املّدعية رافضة إدخال تعديالت على االّتفاقّية الّسابقة اجلارية 
وأجرت مفاوضات يف هذا الّشأن مع املتصّرف القضائي تتّم حتت إشراف القاضية 

متمّسكتني مبوقفهما كما كانتا  املراقبة يف حني كانت الّشركتان املّدعى عليهما
حفة املضّمنة يف مشروع العقد اجلديد  ترفضان إدخال أّي تغيري على الّشروط ا

ت الّصناعّية"  يف حّق  EVIاملعروض على العارضة وهلذا وّجهت " شركة الّنقل للعر
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ل أفري 2نفسها ويف حّق الّشركة الفرعّية " تروكس قرو" مراسلة للعارضة مؤّرخة يف 
  تعلمها فيها بوضع حّد جلميع املعامالت الّتجاريّة معها. 2013

ستقاللّية شخصّيتها  ت الّصناعّية قرارها هذا  وقد عّللت شركة الّنقل للعر
القانونّية عن شخصّية شركة الّنقل للسّيارات معتربة أّن العقد اجلاري الّسابق املربم 

حية  مع شركة الّنقل ال يلزمها. وال يستقيم هذا حية الواقع ومن  الّتعليل من 
ت الّصناعّية استقاللّية شخصّيتها  القانون ألنّه لو احرتمت شركة الّنقل للعر
القانونّية عن الّشخصّية القانونّية للّشركة األّم ملا آل إليها األصل الّتجاري لنشاط 

ت الّنقل الّصناعي وعقود الّشغل املرتبطة به وش بكة العقود سواء توريد وتوزيع عر
املربمة مع الّصناعّيني املزّودين أو مع شبكة املوّزعني من الباطن على الّنحو الذي 

  سارت عليه األمور عند الّتأسيس أو بعده.
لّنظر إىل ما حيويه من  وقد رفضت املّدعية الّتوقيع على العقد اجلديد 
ريخ العالقة  مضامني جمحفة وخمالفة لقانون املنافسة من ذلك عدم اإلشارة إىل 

سنة على عكس العقد املربم مع شركة الوزن الّثقيل بسوسة اليت  30الّتعاقديّة منذ 
ارخيي فيه يف حني وقع حذف هذا أمضت على عقد مماثل وقع ذكر اجلانب التّ 

لّنسبة للمّدعية مع حذف مجيع االمتيازات الّسابقة.   اجلانب يف العقد املقرتح 
كما يكّرس مشروع العقد اجلديد شروطا تؤّدي إىل قيام مفامهات أفقّية خمّلة 
ملنافسة وعلى تعّسف يف استغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّة. فقد جاء يف مشروع 

أّن شركة مجيع لوازم السّيارات يتّم تعيينها وكيال خاّصا غري حصري يف إطار العقد 
عقد وكيل متارس نشاطها حصرّ يف منطقة صفاقس وهي متارسه بصورة حصريّة يف 
حمّلها الكائن بشارع الّشهداء بصفاقس وأّن كّل نقل للمحّل جيب احلصول فيه على 

ت الّصناعيّ  ة دون بيان الّشروط اليت جتيز عدم ترخيص من شركة الّنقل للعر
الّرتخيص. ونّص املشروع أيضا على أّن شركة مجيع لوازم السّيارات متتنع عن 
املسامهة يف بيع أي عربة جديدة حاملة لعالمة خمتلفة عن العالمة اليت تقوم شركة 
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ت ببيعها أو توزيعها أو أن تقوم بتمثيل أّي ورشة معتمدة ألّي عالم ة الّنقل للعر
أخرى أو أن تقوم بصيانة أّي سّيارة حاملة لعالمة أخرى غري تلك اليت توّزعها شركة 
ا املمّيزة يف واجهة احملّل أّي عالمة  ت الّصناعّية وأن ال حتمل شارا الّنقل للعر
ت احلاملة لعالمة املصّنع دون  أخرى وأن تقوم بصفة حصريّة ببيع قطع غيار العر

ع العقد اجلديد يؤّسس اللتزامات حصريّة من جانب واحد غريها. وحيث أّن مشرو 
وحيث حيّجر املشرّع الّتونسي كّل املفامهات اليت تؤّدي إىل قيام  ّدعيةحتمل على امل

اّتفاق عمودي من شأنه احلّد من دخول مؤّسسات أخرى للّسوق أو احلّد من 
ملعروض عليها أن يلزمها ال ترى كيف ميكن للعقد ا ّدعيةاملنافسة احلرّة فيها فإّن امل

ت جديدة حاملة لعالمة أخرى أو حىت القيام  بصورة مطلقة بعدم ترويج عر
ت حاملة لعالمة أخرى.   عمال إصالح وتعّهد عر

ويكّرس مشروع العقد عالوة على ما سبق شروطا تعترب تعّسفا يف استغالل 
  وضعّية تبعّية اقتصاديّة مثل:

أصبح ملّدة غري حمّددة مبا خيّول احلّق يف عدم  شرط مّدة العقد اجلديد الذي -
جتديده من طرف واحد مبجّرد تنبيه مسبق بثالثة أشهر بدون سبب ودون 
ألقدمّية كّل ذلك بعد أن اضطّرت العارضة  أن تكون مّدة الّتنبيه مرتبطة 

ستثمارات هائلة  دينار وانتداب العديد من  4.000.000 بلغتالقيام 
رات الّناشطني لديها حالّيا من ذوي االختصاص والذين العّمال واإلطا

لتشّرد.  أصبحوا مهّددين 
 شرط عدم املزامحة ملّدة سنتني اثنتني بعد فسخ العقد ألّي سبب كان.  -
 شرط الطّابع الّشخصي للعقد.  -

ولئن يكّرس العقد اجلديد مبدأ استقاللّية شركة مجيع لوازم السّيارات كشركة 
مس قي فصول مشروع العقد تفرغ املبدأ من جتاريّة تعمل  ا اخلاّص، فإّن  ها وحلسا

معناه وهي تكّرس على سبيل املثال الّتضييقات الّتالية على حريّة الّتجارة: "إمكانّية 
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ئق  ا مبّدها جبميع املعلومات والو ت الّصناعّية إللزام معاقد تدّخل شركة الّنقل للعر
ستغالل الّنيابة" و"إلزام شركة مجيع لوازم السّيارات  اليت تراها مفيدة واملرتبطة

ستعمال الّشروط العاّمة اليت حيّددها هلا الّصانع أو املوّرد" وحق" شركة الّنقل 
ت مبا يف ذلك  ت الّصناعّية يف مراقبة كّل وثيقة تتعّلق بصيانة أو إصالح عر للعر

ئق املتعّلقة بكّل قطعة غيار يتّم تغيريه ت املعنّية.الو   ا يف العر
حتديد كما ال يعرتف العقد اجلديد حبريّة شركة مجيع لوازم السّيارات يف 

أسعار إعادة بيع قطع الغيار اليت تتوّىل توزيعها ويف حتديد أسعار اخلدمات اليت 
هداف  تؤّديها يف نطاق ضمان الّصانع. بل أّن الّشروط الّتجاريّة للّتعامل املتعّلقة 

ت وقطع الغيار تبقى غري قابلة للّتحديد على أساس معايري موضوعّية  بيع العر
معروفة عند الّتعاقد كما تبقى شروط العموالت اليت تتقاضاها شركة مجيع لوازم 

ت السّيارات صاحلة ملّدة سنة ال غري وميكن تغيريها من طرف شرك ة الّنقل للعر
الّصناعّية مع العلم أنّه يف العقد املقرتح وقع الّتخفيض يف مبلغ العموالت مقارنة 

  لعقد األصلي ومالحقه دون مفاوضة أو موافقة املّدعية.
لّسوق املرجعّية وحيث أقامت  وحيث أن املّدعى عليهما حتتّالن مركزا مهّما 

ت اليت تعاقدت معها حديثا غري أّن هذه الضّد اّتفاقا عمودّ حمّجرا مع النّ  يا
ت كانت حبكم حداثتها مكرهة على قبول ذلك نتيجة عدم توازن القوى  الّنيا
ا. وحيث أّن العارضة يف وضعّية تبعّية اقتصاديّة وأّن  االقتصاديّة بينها وبني معاقد

اية مّدة العقد ال ّساري بدون مربّر املّدعى عليهما قّرر وقف الّتعامل معها قبل 
ّرد أّن املّدعية مل تقبل العمل بشروط غري شرعّية. وحيث أّن الّسوق  شرعي بل 
املرجعّية تّتسم بطابعها املغلق ويتعّذر على املّدعية أن جتد حلوال بديلة مضاهية ملا  

لعقد األصلي. لعمل    كانت عليه وضعّيتها 
وطلب األستاذان على أساس ما سبق قبول الّدعوى شكال واعتبار قطع العالقة 
الّتجاريّة مع الّشركة املّدعية تعّسفا يف استغالل تبعّية اقتصاديّة وختطئة املّدعى 
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لّتوّقف عن املمارسات املذكورة واإلذن  قصى الّنسبة القانونّية وإلزامهما  عليهما 
حدى اجل لّرغم بنشر مضمون احلكم  رائد اليومّية على نفقتهما مع الّتنفيذ العاجل 

  من اإلستئناف.  
رّد األستاذ احملامي حممد مسري عبد هللا النائب عن  وبعد اإلّطالع على  

لس حتت عدد  جوان  27 بتاريخ 330الّشركتني املّدعى عليهما واملرّسم بكتابة ا
كال لبطالن إجراءات القيام الّتصريح برفض الّدعوى شفيه طلب الذي ، 2013

لّنظر احلكمي واحتياطّيا بعدم مساعها أصال  وذلك على  ولعدم اإلختصاص 
  أساس ما يلي:

  من حيث الّشكل: -1
  * يف بطالن إجراءات الّدعوى: 

عتبار أنّه مل يقع القيام على املتصّرف القضائي لكّل من الّشركتني املّدعى 
  ء هلذه القضّية خمتّلة شكال.عليهما فإّن إجراءات االستدعا

لّنظر احلكمي:  * يف عدم اإلختصاص 
ذا الّنزاع مبوجب القضّية املدنّية لدى  عتبار سابقّية تعّهد القضاء العديل 

، فإنّه ال ميكن منطقا وقانو 2607يف إطار القضّية عدد  2احملكمة اإلبتدائّية تونس 
نشر نفس الّدعوى وبنفس الوقائع واملؤيّدات أمام جملس املنافسة حرصا على سالمة 

  للّتضارب بني األحكام. إجراءات الّتقاضي وتفاد
لّنظر ضرورة أّن الّنزاع يكتسي صبغة  كما أّن جملس املنافسة غري خمتّص 
قرار املّدعية نفسها اليت قامت بنشر قضّية مدنّية لدى القضاء العديل  مدنّية حبتة 
ملنافسة وترتيبا على  لّتايل ال يكتسي الّنزاع أّي طابع إقتصادي وال عالقة له  و

  إنّه خارج عن والية جملس املنافسة.ذلك ف
  بصورة عرضّية جّدا ومن حيث األصل: -2
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ّن امل  بعقد الّنيابة املربم مع شركة الّنقل مقّيدتني ّدعى عليهماإّن القول 
  جمانب للواقع وال سند له بناء على ما يلي: 

ّدعية املقّدمة من طرف امل ّدعى عليهما* إّن املراسالت الّصادرة عن امل
ا ومزاعمها مل تتضّمن أّي إشارة صرحية أو ضمنّية إىل عقد الّنيابة و  خالفا الّدعاءا

ام امل ّ لّتايل ال ميكن ا قد أو اء الّتعا ّدعى عليهمااحملتّج به املربم مع شركة الّنقل و
ما ليستا  ّ   فيه. اطرففسخه يف حني أ

القة الّتعاقديّة مع * إّن املراسالت املذكورة أشارت صراحة إىل غياب الع
األوىل  ّدعى عليهااملّدعية ودعت هذه األخرية إن كانت ترغب يف الّتعامل مع امل

إبرام عقد يف هذا الّشأن يوّضح حقوق والتزامات كّل طرف على غرار بقّية حرفاء 
  وهو أمر جاري به العمل يف ميدان الّتعامل الّتجاري. ّدعى عليهماامل

فيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل وبعد اإلّطالع على ما ي
  مندوب احلكومة.

وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث 
لس بتاريخ  أنّه ولئن كان عنصر واليت جاء فيها  2014 سبتمرب 26املرّمسة بكتابة ا

بت ا بتقرير ختم  االّتبعّية اإلقتصاديّة  من خالل مجلة العناصر املتظافرة اليت ّمت بيا
خاّصة وأنّه ّمت تقسيم الّسوق  البحث إّال أّن املسألة ختتلف من سوق ألخرى

ت الّصناعّية واليت تنعدم يف جماله كّليا وجود  املرجعّية إىل سوقني خمتلفني سوق العر
تعّد سوقا مغلقة نظرا إىل أّن حلول بديلة يف حني أّن الّصيانة واإلصالح ال 

ا أن متّثل سوقا مرجعّية مبفردها يف حني تّتسم سوق  خصوصّيات كّل عالمة من شأ
حية دخول الّسوق وتوّفر حلول بديلة. كثر مرونة من    اإلصالح والّصيانة 

ملنطقة اجلغرافّية وحتديد احلريّة الّسعريّة وشرط  كما تتعّدى البنود املتعّلقة 
ملنافسة ما مل يتّم عدم  عتبارها بنود خمّلة  املنافسة مسألة إجحاف إىل مسألة املنع 

  إعفائها.
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وملزيد الّتأّكد اقرتح مندوب احلكومة دراسة العقود املربمة واملمضاة مع 
الّشركات املنافسة لشركة مجيع لوازم السّيارات خاصة وأنّه ميكن للمجلس أن 

نّه يتعّهد بسوق لإلقرار بوجود هذه املمارسات يتجاوز طلبات األطراف طاملا أ
لّنظام العاّم  عتبارها خترج عن دائرة املساس مبصلحة أطراف العقد إىل املساس 

  اإلقتصادي كما اقرتح ختطئة املّدعى عليهما يف حال ثبوت املمارسات.
جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64الع على القانون عدد وبعد اإلطّ       

لقانون عدد و 1991 ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم   1993لسنة  83املتعّلق 
أفريل  24املؤرّخ يف  1995لسنة  42والقانون عدد  1993جويلية  26املؤرّخ يف 

عدد  نوالقانو  ،1999ماي  10املؤرّخ يف  1999 لسنة 41والقانون عدد  1995
املؤرّخ  2005لسنة  60، والقانون عدد 2003نوفمرب  11املؤرّخ يف  2003لسنة  74
  .2005جويلية  18يف 

املتعّلق و  2006فيفري 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد
   .لتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

  

لّطريقة القانونّية وبعد لسة جل اإلّطالع على ما يفيد آستدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين 2014 سبتمرب 25 نة ليوماملرافعة املعيّ  ، و

وحضر األستاذ بوغطّاس يف حّق زميليه األستاذان ختم األحباث  من تقرير املّخص
ئبا  ما يتمّسكان مبا قّدماه من عبد الّسالم شطورو وسامي الفرخية  ّ املّدعية وأعلن أ

ّ نيابة عن املّدعى  تقارير طالبني احلكم لصاحل الّدعوى وحضر األستاذ مسري عبد ا
عليهما ورافع على ضوء ما قّدمه من ردود طالبا احلكم بصفة أّولّية التصريح بعدم 

لس للّنظر يف هذه الّدعوى وبصفة عرضّية برفض ال ّدعوى شكال اختصاص ا
مللفالكتابّية  امندوب احلكومة ملحوظا وتلت .وكذلك أصال   .املظروفة 
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لس رقرّ إثر ذلك و  لسة جبلقـرار  حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح ا
ا قّرر 2014 أكتوبر 9يوم  لس الّتمديد يف أجل املفاوضة جللسة يوم  و  30ا

لس  2014أكتوبر  ا قّرر ا  حّل املفاوضة وإرجاع القضّية إىل طور الّتحقيقو
  .الستكمال ما تستلزمه من حتقيقات إضافّية

وكّل خمتلف العقود املربمة بني الّشركتني املّدعى عليهما  وبعد اإلّطالع على
وشركة  « Zorgati Véhicules »  وشركة « Le Poids Lourd »شركة  من

« Bizerte Motors »  ملنطقة ممثّلي ووكالء الّشركتني املّدعى عليهما على الّتوايل 
الّصناعّية سيدي عبد احلميد طريق املنستري وبطريق مساكن سوسة واملنطقة 

  الصناعّية جرزونة بنزرت.
إىل  الّتكميلي األحباثوبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم 

  األطراف وإىل مندوب احلكومة.
وبعد اإلّطالع على رّد األستاذ حمّمد مسري عبد هللا نيابة عن الّشركتني املّدعى 

لس بتاريخ  ماي  19عليهما على تقرير ختم األحباث الّتكميلي املرّسم بكتابة ا
لتقرير املؤرّخ يف  2015 لطّلبات املضّمنة  جوان  27والذي متّسك من خالله 
2013.   

وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث 
لس بتاريخ  الّتكميلي، ا إىل كتابة ا  والّذي طلبت فيها 2015 جوان 12املدىل 

من خالل تغيري بنود  لكّف عن هذه املمارساتختطئة املّدعى عليهما وإلزامهما 
العقد إذ تعترب البنود املتعّلقة بتحديد املنطقة اجلغرافّية وحتديد احلريّة الّسعريّة وشرط 
لّتايل ممارسات خمّلة  لّسري العادي للّسوق و ا اإلخالل  عدم املنافسة بنودا من شأ

ة واألسعار، كما تعترب العقود من قانون املنافس 5ملنافسة على معىن الفصل 
اجلديدة املربمة مع املنافسني اّتفاقات ممنوعة على معىن الفصل اخلامس وتستوجب 
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لفصل  ت املنصوص عليها  من قانون املنافسة واألسعار ويعّد بذلك  34العقو
   .العقد اّتفاقا ممنوعا من حيث املوضوع.

  

لّطريقة القانونّيةوبعد اإلّطالع على ما يفيد  لسة جل آستدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين 2015 جوان 18 نة ليوماملرافعة املعيّ   املّخص، و
وحضر األستاذ عبد الّسالم شطورو أصالة عن ختم األحباث الّتكميلي  من تقرير

ئبا املّدعية شركة مجيع لوازم السّيارات  نفسه ونيابة عن زميله األستاذ سامي الفرخية 
لّتايل احلكم لصاحلها كما ذكر أّن  حية األصل يف الّدعوى و ومتّسك مبا قّدمه من 

ت الّصناعّية قد ن غّريت تسميتها وتعّهد  املّدعية عليها األوىل شركة النقل للعر
ومّكن من ذلك ومل حيضر األستاذ ا يقّدم ما يفيد ذلك يف أجل ال يتجاوز أسبوع

ئب ا  ّ   .وّجه إليه االستدعاء املّدعى عليهما وقد نيتلّشركحمّمد مسري عبد ا
  

يل ةوبعد االستماع إىل مندوب احلكومة الّسيد  ايف تالوة ملحوظا هيام 
مللف.الكتابية امل   ظروفة نسخة منها 

  

 2لسة يوم جبلقـرار  حجز القضيـة للمفـاوضة والتصريح لسر اقرّ 
  .2015 جويلية

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي
  

  من حيث اإلختصاص:
ت الّصناعّية وشركة  ئب املّدعى عليهما شركة الّنقل للعر حيث دفع 

لس خيرج عن نطاق اختصاصه استنادا من تروكس قرو أّن الّنزاع  املعروض على ا
حية إىل الفصل الثّامن من عقد الّنيابة والذي يقتضي صراحة أّن كّل نزاع ينشأ 
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عتباره نزاع تعاقدي يرجع  حية أخرى  عنه هو من اختصاص هيئة حتكيمّية ومن 
  إىل اختصاص القضاء املدين.

  
ة الّتحكيم على أنّه ال جيوز الّتحكيم يف وحيث ينّص الفصل الّسابع من جملّ 

  املسائل املتعّلقة الّنظام العاّم.
ا كان و 

ّ
لس املنافسة مهنة القانون املنافسة مل هر على احلفاظ على سّ يسند 

ا أن حتدث اختالال  الّنظام اإلقتصادي العامّ  والّتصّدي لكّل املمارسات اليت من شأ
عتبار تنصيص العقد على الّتحكيمالّدفع بعدم اختيضمن ، لّسوق لس   صاص ا

لّنظام العاّم  يف غري حمّله ممّا يّتجه معه االلتفات عن هذا الّدفع لتعّلق هذه املسألة
ا تلقائّيا ر لس إ   . الذي يتعّني على ا

وحيث تنعى املّدعية على املّدعى عليهما فرض عقد بصفة أحاديّة عليها 
الّتعامل معها حيتوي على شروط جمحفة وقد استغّلتا بذلك وضعّية الّتبعّية ملواصلة 

  اليت هي فيها لتوقف العمل معها.
وحيث أّن الّنزاع الرّاهن يدخل يف صميم اختصاص جملس املنافسة لتعّلقه   

ملنافسة مثلما حّددته أحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة  عمال خمّلة 
لوضعية تبعية إقتصادية يوجد فيها واألسعار اليت اقتضت أنّه مينع االستغالل املفرط 

د أو إسداء زوّ سويق أو التّ ر هلم حلول بديلة للتّ تتوفّ  ن الأحد احلرفاء أو املزودين ممّ 
  اخلدمات.

لس  أيضا وحيث يّتجه واحلالة تلك رّد هذا الّدفع ختصاص ا والّتصريح 
  . الرّاهن للّنظر يف الّنزاع

  من حيث الّشكل:
حيث قّدمت الّدعوى ّممن له الّصفة واملصلحة ويف آجاهلا القانونّية واّجته على 

   األساس قبوهلا شكال.هذا 
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  من حيث األصل: 
 حتديد الّسوق املرجعّية: عن -  

ما:حيث    ّم قضّية احلال الّسوقني املرجعّيني اآليت بيا
ت الّصناعّية    * سوق بيع العر

ت الّصناعّية وتوزيع قطع الغيار األصلّية.   * سوق إصالح وصيانة العر
ت      الّصناعّية:* يف خصوص سوق بيع العر

ت الّصناعّية حلرفاء مهنّيني من قطاعي اخلدمات حيث  ختّصص العر
، كما ميكن يف احلافالت والّشاحنات واجلرّارات الّطرقّية عاّمةتتمّثل والّصناعة و 

ت الّنقل الربّي عرب الّطرقات  ت إىل جمموعتني تتعّلق األوىل بعر تقسيم هذه العر
  الّصيانة واألشغال العمومّية. أّما الثّانية فتخّص معّدات

موعة األوىل إىل ثالثة أصناف حسب الوزن اجلملي  وحيث ميكن تقسيم ا
 10أقّل من ) Poids Total Autorisé à la Charge PTACاملرّخص فيه (
طّن. وميّثل الّصنف األّول الّنسبة  17طّن وما فوق  17وأطنان  10أطنان ومابني 

موعة.  األهّم من هذه ا
يتّم تزويد الّسوق احمللّية مبعّدات الّنقل الربّي الّثقيلة إّما عن طريق حيث و 

لّتجارة الذين  الّتوريد من الوكالء الّتجاريّني املرّخص هلم من قبل الوزارة املكّلفة 
ذا الّنشاط بصفة حصريّة وهو ا لّنسبة إىل الّشركة الوحيدة يقومون  حلال 

 SOMERالّشركة املغاربّية للّتجهيز والغيار  4*8املتخّصصة يف الّشاحنات الّثقيلة 
أو بصفة فرعّية مع نشاط توريد السّيارات اخلفيفة أو الّشخصّية حتت العالمات 

س وألفا فورد وشركة ألفا وغ ريهم من العاملّية املعروفة على غرار شركة ستافيم وأر
ا  الّشركات؛  أو عن طريق إنتاج بعض الّشركات الّتونسّية اليت تقوم بتوريد مكّو

وشركة  )STIAوتركيبها يف تونس على غرار الّشركة الّتونسّية لصناعة السّيارات (
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وشركة الّصناعات امليكانيكّية املغاربّية  "SETCARجتهيزات الّنقل وشركة سّيارة "
"IMM"  " وشركة ALPHA BUS TUNISIE "  .  

ت الّصناعّية منذ إحداثها يف سنة حيث و   2005تقوم شركة الّنقل للعر
بتونس، وقد قامت الّشركة خالل  Renault Trucks et TCMبرتويج عالمات 

ا  261ببيع  2013سنة  ت اليت يفوق وز لّنسبة إىل العر وحدة وحتتّل الّصدارة 
  كنصيب من الّسوق.  22,7طّن بنسبة  16اإلمجايل املرّخص 

ا حيث و  على مستويني يتمّثل األّول يف  مغلقةتتمّيز هذه الّسوق بكو
ذا الّنشاط من طرف مصاحل وزارة  ضرورة احلصول على ترخيص مسبق للقيام 
الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة ويتمّثل الثّاين يف تنظيم شبكة الّتوزيع على أساس 
اّتفاقات عموديّة بني خمتلف الوكالء وممثّليهم إذ أّن كّل وكيل جتاري يف املعّدات 

ت اجلمهوريّة.  لّتسويق يف خمتلف وال   السّيارة له شبكة حصريّة خاّصة به تقوم 
تفاقّية مع وكيل جتاري ملعّدات سّيارة من  وحيث يصعب على من ارتبط 

  عالمة معّينة الّتعامل مع وكيل جتاري آخر لعالمة خمتلفة ومغايرة.
ؤه مع شركة الّنقل ترتبط شركة مجيع لوازم السّيارات بن عّياد وشركا وحيث

ألعمال الّتسويقّية للعالمات  ّتفاقّية منذ الّثمانينات تقوم مبقتضاها  للسّيارات 
ّم هذه اإلّتفاقّية  املوّردة من شركة الّنقل على مستوى جنوب اجلمهوريّة الّتونسّية و

ت الّصناعّية.   يف جانب منها العر
ت الّصناعّية اليت قد ّمتت إحالة هذا الّنشاط إىل شحيث أنّه و  ركة الّنقل للعر

ت الّصناعّية دون إبرام اّتفاق   2010تنشط فعلّيا منذ سنة  وتقوم بتوريد وتوزيع العر
كتايب بني هذه األخرية واملوزّع شركة مجيع لوازم السّيارات بن عّياد وشركاؤه الّشركة 

  املّدعية يف قضّية احلال.
ت الّصناعّية  حيثو  تواصل الّتعامل بني الّشركة املّدعية وشركة الّنقل للعر

لعقد األصلي. وقد  بصفة مسرتسلة ودون انقطاع ودون رفض للّشروط املدّونة 
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مارس  29تلّقت الّشركة املّدعية مراسلة يف هذا الّشأن من الّشركة املعنّية بتاريخ 
2010  .  

تتمّتع الّشركة املّدعية بعموالت يتّم صرفها عند بيع عربة صناعّية وهي حيث و 
ملائة من الّثمن دون اعتبار األداء على القيمة  2تبلغ عموالت يف شكل نسبة ربح 

حلاضر أو  يف صورة الّدفع عن طريق كمبيالة  1,25و 1,75املضافة إذا كان الّدفع 
  العربة مباشرة من خمزون شركة الّنقل.تسّلم  وحسب طبيعتها وذلك يف حال متّ 

يطالب ممّثل الوكيل الّتجاري مبنطقة جغرافّية معّينة إىل جانب العمل حيث و 
عمال الّصيانة واإلصالحات يف نطاق  لقيام  ت الّصناعّية  على تسويق وبيع العر
ت  عمال صيانة إصالحات لكّل العر ضمان الّصانع. وهو بصفته تلك يقوم 

  لة للعالمة املمثّلة ويقوم برتويج قطع الغيار األصلّية الّتابعة هلا.احلام
لّنسبة إىل ممثّلي الوكالء الّتجارّيني ارتباط وثيق بني  وهو ما ينجّر عنه 
لطّبع التزّود  ت الّصناعّية و الّسوق املرجعّية األوىل وسوق إصالح وصيانة العر

  بقطع الغيار األصلّية. 
  

  إصالح وصيانة السّيارات اخلفيفة:* يف خصوص سوق 
ت الّصناعّية ومن حيث  ينبع الطّلب يف هذه الّسوق من مالكي العر

الّشركات الوطنّية واجلهويّة للّنقل قصد الّصيانة أو إصالح العطب يف إطار إّما مّدة 
ت  الّضمان (يف نطاق ضمان الّصانع) أو خارجها. ويكون العرض من قبل نيا

ارّيني كّل يف خصوص العالمة أو العالمات اليت ميثّلها ومن قبل ورشات الوكالء الّتج
الّصيانة واخلدمات املتعّلقة بكّل وكيل جتاري وميكن أن تقوم ورشات الّتصليح 

  العاديّة مبثل هذه اخلدمات.
ولئن متّثل ورشات الّتصليح العاديّة اليت تتعامل مع كّل العالمات وحيث 
ت وورشات الّصيانة واخلدمات للوكالء الّتجارّيني بدون استثناء  منافسا مباشرا لنيا
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إّال أّن هذين األخريتني هلما ميزة تفاضلّية من حيث جودة اخلدمة وسرعتها وتوفريها 
بصفة متكاملة مبا يف ذلك اقتناء وتوفري قطع الغيار األصلّية وتركيبها يف حني أّن 

صليح فقط على أن يتّم توفري قطع الغيار من قبل الورشات العاديّة تقوم خبدمة التّ 
  طالب اخلدمة.

ت وورشات الّصيانة واخلدمات للوكالء الّتجارّيني حيث و  تقوم خمتلف الّنيا
سعار تفاضلّية  م  جلملة لدى الوكالء أو الّشركات الّتابعة هلم الذين ميثّلو لّتزّود 

ا مع خمتلف  لّتفصيل.مقارنة بتلك اليت يتعاملون    ئعي قطع الغيار 
  
  
  عن املمارسات املثارة: -

تعيب الّشركة املّدعية على الّشركتني املّدعى عليهما استغالهلما لوضعّية حيث 
لعقد الرّابط  الّتبعّية اإلقتصاديّة اليت توجد فيها جتاههما من خالل وقف الّتعامل 

اية مدّ بينها وبني الّطرفني  ا مل ته املّدعى عليهما قبل  ّ ّرد أ دون مربّر شرعي بل 
  تقبل العمل بشروط خمالفة موضوع عقد جديد.

كما تعيب على الّطرفني املّدعى عليهما أّن مشروع العقد اجلديد يكّرس 
ملنافسة.   شروطا تؤّدي إىل قيام مفامهات أفقّية خمّلة 

* يف خصوص اإلستغالل املفرط لوضعية تبعّية اقتصادية اليت توجد فيها 
ت الّصناعّية وشركة تروكس قرو:    الّشركة املّدعية جتاه كّل من شركة الّنقل للعر

ا خرقا لقواعد املنافسة إّال إذا حيث  ال تشّكل التبعية اإلقتصادية يف حّد ذا
عرقلة السري الطبيعي لقواعد املنافسة أو اقرتن ذلك بثبوت وجود ممارسات تؤول إىل 

  إزاحة املنافسني.
يستوجب تقّصي وضعية استغالل مفرط لوضعية تبعية اقتصادية توّفر حيث و 

  عنصرين إثنني:
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  وجود شركة لوازم السّيارات بن عّياد وشركاؤه يف وضعية تبعية اقتصادية. -
ت  شركة الّنقلمن استغالل مفرط هلذه الوضعية من قبل كّل  - للعر

  الّصناعّية وشركة تروكس قرو.
تتشّكل حالة الّتبعّية اإلقتصاديّة من حتالف عناصر ينشأ عن حيث و 

ثري املزّود على  اجتماعها وضع مؤّسسة يف حالة يصعب فيها عليها التخّلص من 
ح وتتمّثل هذه العناصر يف شهرة عالمة املزّود وحجم  نشاطها وما جتنيه من أر

ثريها يف رقم املعامالت اجلمليّ   للّتاجر املوزّع أو املؤّسسة نصيبها يف الّسوق ومدى 
ة من أّي جهة أخرى على أن ال  احلريفة واستعصاء التزّود مبواّد أو خدمات مشا
يكون مرّد ذلك سلوك الّتاجر نفسه أو سياسته الّتجاريّة، ضرورة أّن الّتبعّية تعّرب عن 

  حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي.
ملّدعية إىل ثالثة فروع وهي بيع السّيارات يتفرّع نشاط الّشركة احيث و 

وخدمات  Renault Trucksاخلفيفة اجلديدة وبيع الّشاحنات اجلديدة من نوع 
 اإلصالح والّصيانة وبيع قطع الغيار األصلّية.

ت الّصناعّية يف  حيث و  لعر تقوم الّشركة املّدعية مبمارسة نشاطها املّتصل 
وتونس وخيتلف حجم هذا الفرع من نشاط  كّل من مناطق صفاقس وقابس وقفصة

الّشركة املّدعية من كامل نشاط الّشركة من فرع إىل آخر حسب ما يربزه اجلدول 
  الّتايل:

  الفرع
ت  الّنسبة املخّصصة لنشاط العر

  الّصناعّية
(%)  

  60  صفاقس قرمدة
  30  صفاقس (شارع الّشهداء)

ت الّصناعّية رونو  تراكس صفاقس واجلنوب القسم الّتجاري للعر
  100  (شارع الّشهداء)

  20  قفصة
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  40  1تونس 
  60  قابس

   
وضع حّد من قبل الّشركتني املّدعى عليهما  2013أفريل  2وقد ّمت بتاريخ 

  للمعامالت الّتجاريّة مع الّشركة املّدعية.
لّرجوع إىل املعطيات املالّية املتعّلقة بشركة مجيع لوازم السّيارات بن وحيث  و

ت  موع الّشراءات من شركة الّنقل للعر عّياد وشركاؤه يتبّني أمهّية الّنسبة املائويّة 
حية إذ بلغت خالل سنوات  الّصناعّية مقارنة حبجم شراءات الّشركة املّدعية من 

حية أخرى  % 57و % 66و % 35على الّتوايل  2012و 2011و 2010 ومن 
كما يالحظ أيضا اخنفاض هاّم يف نسبة الّشراءات . 2013انعدام الّشراءات لسنة 
 صبح خالل سنةليمقارنة مبجموع الّشراءات لقطع الغيار من شركة تراكس قرو 

على  2012و 2011و 2010بعد أن كانت الّنسبة خالل سنوات  % 6 ،2013
  .% 12و % 10و % 20الّتوايل 

ما  2013اخنفض رقم معامالت الّشركة بصفة هاّمة إذ بلغ سنة  حيث و 
  .2012خالل سنة  9.388.087دينار بعد أن كان  5.876.399قيمته 

ثرييستشّف ممّا سبق بيانه حيث و  فسخ العالقة الرّابطة بني الّشركة  أمهّية 
حية  عتبار من  املّدعية والّشركتني املّدعى عليهما على نشاط الّشركة األوىل 
حية أخرى حذف أّي  ت الّصناعّية ومن  حذف كّل عمولة ممكنة على بيع العر

الّشركات املّدعى  مثن بيع تفاضلي لقطع الغيار األصلّية للعالمات املرّوجة من قبل
عليها. وإضافة إىل ما سبق فإّن الّشركة املّدعية ستحرم من العموالت اليت كانت 
عمال الّصيانة واإلصالح يف نطاق ضمان الّصانع وستحرم  ا عند قيامها  تتمّتع 
ت  أيضا من رقم املعامالت احملّقق يف إطار أعمال الّصيانة واإلصالحات للعر
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ت الّصناعّية احلام لة لعالمات الوكيل الّتجاري الذي تنوبه على مستوى وال
  اجلنوب.

كما سينجّر عن قطع هذه العالقة الّتجاريّة غلق فرع من فروع الّشركة 
ت الّصناعّية.   املتخّصصة كّليا يف نشاط العر

ت الّصناعّية اجلديدة سوقا  عتبار أّن سوق بيع العر إلضافة ملا سبق و و
لّتايل فإنّه يصعب الّتزّود مغلقة يصعب في ها تغيري الوكيل الّتجاري املتعاقد معه و

لّتايل متثيله من حيث بيعها والقيام  ت صناعّية  جديدة من وكيل جتاري آخر و بعر
عمال صيانة وخدمات، كما أنّه ويف خصوص الّتزّود بقطع الغيار وإن تتوّفر 

ا حلول تبقى غري مماثلة لشروط تزّودها للّشركة املّدعية حلوال بديلة للّتزّود إ ّ ّال أ
احلالّية خاّصة من حيث أمثان وشروط الّتزّود. واستنادا ملا سبق فإنّه ميكن اإلقرار 
ّن شركة مجيع لوازم السّيارات بن عّياد وشركاؤه توجد يف وضعّية تبعّية اقتصاديّة 

ت الّصناعّية وشركة تر    وكس قرو.جتاه كّل من شركة الّنقل للعر
من قانون املنافسة واألسعار على  )جديد( 5نّصت أحكام الفصل  وحيث

أنّه "مينع اإلستغالل املفرط لوضعية تبعية اقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو 
املزّودين ّممن ال تتوّفر هلم حلول بديلة للّتسويق أو الّتزّود أو إسداء اخلدمات. وميكن 

املفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعية اقتصادية خاّصة  أن تتمّثل حاالت اإلستغالل
يف االمتناع عن البيع أو الّشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض 
أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط متييزية أو قطع العالقات التجارية دون 

  سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتارية جمحفة".
خذ اإلفراط يف استغالل وضعّية تبعّية حيث و  استنادا إىل ما سبق ميكن أن 

إقتصاديّة شكل بعض املمارسات احملّجرة كقطع العالقات الّتجاريّة دون سبب 
موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتارية جمحفة وهو ما يقتضي يف 

عليهما العالقات الّتجاريّة  القضّية الرّاهنة البحث يف أسباب قطع الّشركتني املّدعى
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بغاية بيان إن كانت  2013أفريل  2اليت تربطهما بشركة مجيع لوازم السّيارات يف 
  أسبا موضوعّية أو تعّسفّية غري مربّرة.

ن املّدعى عليهما قطع العالقات الّتجاريّة برفض الّتوقيع بّررت الّشركتا حيثو 
ركة املّدعية الذي سيكون اإلطار على مشروع العقد اجلديد املعروض على الشّ 

  القانوين الّضامن لعالقة الّتعاون بينهما وبني الّشركة املّدعية.
ت الّصناعّية وإن مل تكن كّل من وحيث  وشركة  EVIشركة الّنقل للعر

بني شركة الّنقل  1982طرفا يف العقد األصلي الذي ّمت إبرامه يف سنة  تروكس قرو
عتب ما مل يكن هلما كيان قانوين يف ذلك الّتاريخ فإنّه ومنذ والّشركة املّدعية  ّ ار أ

تواصلت  2007سبتمرب  27و 2005أوت  31ريخ إحداثهما على الّتوايل يف 
عالقتهما الّتجاريّة مع الّشركة املّدعية بصفة مسرتسلة وفقا لبنود العقد األصلي وهو 

ّكده وتندرج يف إطاره املراسلة املؤّرخة يف  واملراسلة املؤّرخة يف  2007أكتوبر  17ما 
  املوّجهة من املّدعى عليهما إىل الّشركة املّدعية. 2010مارس  29

وحيث جتدر اإلشارة إىل أنّه بدراسة موضوع عقد الّنيابة األصلي فإنّه 
ملنتوجات املوجود بعقد الّنيابة األصلي  يستوجب أن يتّم إدراج نفس البنود املتعّلقة 

بنود العقد مع الوكالء وال يوجد يف ما عدا ذلك ما يربّر الّتنقيحات املضّيقة ضمن 
لعقود اجلديدة وال يوجد سوى تنصيص وحيد  للمنافسة وموضوع الّتنازع املدرجة 

  يتعّلق بضرورة موافقة الّطرف األجنيب كتابيا على الوكالء احمللّيني.
ود جديدة بني ولئن يستوجب إحداث شركات جديدة إعداد عقوحيث 

بعة إىل جمموعة  الّشركة املّدعية وكّل شركة ذات كيان قانوين مستقّل على حدة 
ت  شركة الّنقل يف خصوص كّل نشاط على حدة على غرار شركة الّنقل للعر
ت الّصناعّية وتسويق قطع غيارها مع شركة  الّصناعّية يف خصوص تسويق العر

تضمني العقود اجلديدة بنودا حتمل مراجعة جوهريّة  تروكس قرو، إّال أّن ذلك ال يربّر
لعقد األصلي املوّقع بني طرفني املوجودين  وتضييقات جوهريّة ملا كان مضّمنا 



 
21 

بصفة قانونّية زمن إمضائه ومها الّشركة املّدعية وشركة الّنقل اليت كانت تقوم مبختلف 
ا مع األنشطة اليت ّمت إفرادها بشركات مستقّلة الحقا واليت  تواصل الّتعامل 

  الّشركات اجلديدة احملدثة رغم عدم وجود عقد كتايب ممضى من الّطرفني.
م الّتجاريّة، يتجّدد ضمنّيا كّل  عتبار أّن العقد األصلي، قاعدة معامال و

وأّن الّشركتني  2012مخس سنوات وأّن بداية املّدة اجلديدة انطلقت منذ شهر ماي 
إيقاف هذه املعامالت بسبب عدم  2013أفريل  2بتاريخ  املّدعى عليهما قامتا
  إمضاء العقد اجلديد.

عتبار تقسيم الّسوق املرجعّية إىل  وحيث جتدر اإلشارة يف هذا الّسياق و
ت الّصناعّية وسوق الّصيانة واإلصالح ويف خصوص  سوقني خمتلفني سوق العر

مكان الّشركة املدّ  عية يف حال خسارة صفة الوكيل اإلصالح والّصيانة فإنّه ولئن 
للّشركات املّدعى عليهما أن متارس نشاطها كورشة إصالح وصيانة لكّل العالمات 
إّال أّن ممارسة الّنشاط لن تكون بشروط مماثلة وممّيزة على غرار األسعار التفاضلّية 
القتناء قطع الغيار واحلصول على عموالت عل عملّيات اإلصالح خالل مّدة 

لّنسبة إىل الّضما ن وهو ما ال ميّكن من القول بتوّفر حلول بديلة للّشركة املّدعية 
  ممارسة الّنشاط ضمن هذه الّسوق املرجعّية.    

استغّلت كّل من الّشركتني املّدعى عليها وضعّية الّتبعّية االقتصادية  حيثو 
عتبار أّن فسخ العقد خالل  اليت توجد فيها الّشركة املّدعية جتاهها استغالال مفرطا 
ن وتطبيق العقد القدمي دون أسباب موضوعّية وبسبب رفض اخلضوع إىل  مّدة سر

ملنافسة.   شروط جديدة تضييقّية خمّلة 
تتمّثل أهّم هذه الّشروط اجلديدة الّتضييقّية يف حصر منطقة الّتمثيل حيث و 

اجلغرايف يف حمّلها الكائن بشارع الّشهداء بصفاقس بعد أن كانت املّدعية متارس 
لعديد من مناطق اجلنوب وبعد أن كانت املّدعية تقوم بتسويق قطع غيار  نشاطها 

العقد اجلديد  اع مستقّلة جاء مشروعمن خمتلف العالمات على مستوى نقاط بي
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بضرورة أن تقوم بصفة حصريّة ببيع قطع غيار السّيارات احلاملة لعالمة املصّنع دون 
إلضافة إىل غريها على أن ال يتجاوز مثن إعادة بيعها الثمن الذي يعّينه املوّرد.  هذا 

لعقد األصلي ومالحقه دون مف اوضة أو الّتخفيض يف مبلغ العموالت مقارنة 
  موافقة من الّشركة املّدعية وإىل إدراج شرط عدم املزامحة ملّدة سنتني.

ت  أنّ ا سبق ممّ  يتحصحصحيث و  ما قامت به كّل من شركة الّنقل للعر
ملنافسة تطبيقا يعترب الّصناعّية وشركة تروكس قرو  من قبيل املمارسات املخّلة 

  .هماتغرمياليت تربّر للفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار و 
بعد دراسة العقود اجلديدة املربمة مع كّل من الّشركات اليت ّمت ثبت وحيث 

ت املعتمدة للّشركتني املّدعى  إدخاهلا يف إطار الّتحقيقات اإلضافّية واليت متّثل النيا
 « Zorgati Véhicules »  و شركة « Le Poids Lourd »عليهما وهي شركة 

أوت  24و 2011نوفمرب  28 على الّتوايل يف وذلك « Bizerte Motors »وشركة 
ا متّثل عقدا منوذجّيا حيمل بنود موّحدة يتّم  واليت، 2011أوت  24و 2011 ّ تبّني أ

  فيه تغيري تسمية الوكيل املتعاقد واملكان احلصري ملمارسة نشاطه.
لّنسبة إىل الوكالء الّثالثة سيقومون برتويج ثالث  مع اإلشارة إىل أنّه 

وحتمل هذه العقود  DAVINOو  Renault Trucksو TCMعالمات وهي 
ملنطقة  لّنسبة إىل الّشركة املّدعية واملتعّلقة  ملنافسة املثارة  نفس البنود املخّلة 

  اجلغرافّية وحتديد احلريّة الّسعريّة وعدم املنافسة.
  
  

  وهلذه األسباب
  

  لس: ا قّرر
  قبول الّدعوى شكال -1
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ملنافسة وإلزام املّدعى اعتبار املمارسات  -2 املشتكى منها من قبيل املمارسات املخلة 
لكّف عن تلك املمارسات.   عليهما 

ملنطقة اجلغرافّية  -3 إلزام املّدعى عليهما تغيري بنود العقود موضوع الّنزاع واملتعّلقة 
  وبتحديد احلريّة الّسعريّة وشرط عدم املنافسة.

) 100.000,000ل لك مبا قدره مائة ألف دينار (تغرمي املّدعى عليهما من أج -4
  لكّل منهما.

  نشر منطوق هذا احلكم جبريدتني يومّيتني. -5
  

سة الّسيد  ثّانيةال وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية لس املنافسة بر
الّسادة حمّمد بن و وإيناس معّطر  السّيدات سلوى بن وايلوعضوية  احلبيب جاء 

  .هلادي بن مرادافرج و 
  

حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2015 جويلية 2وتلي علنا جبلسة يوم 
  الزيتوين.

  

  الرئيس                                                       كاتبة اجللسة
  

                                                             
  ميينة الزيتوين                                                  احلبيب جاء 

  
 
 
 


