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ّ                                  جلمهوريّة التونسّيةا    احلمد 
 جملس املنافسة

  131336: القضية عدد
  2018جويلية  12  ريخ القرار: 

   
  

  

  قـــــرار
 جملس املنافسة القرار التايل بني: أصدر

  
 :اتاملّدعي 

احلبيــب بورقيبــة، عمــارة ملــوكي  بشــارعالكــائن مقّرهــا  ،يف شــخص ممثّلهــا القــانوين BATISOLشــركة  -
  ،بن عروس ،2034الطابق الثاين، الزهراء  4 الشقة عدد

، 1GP- 14 عمــارة ســليم كلــمبالكــائن مقّرهــا  ،يف شــخص ممثّلهــا القــانوين BATIÉTANCHEشــركة  -
 ،بن عروس ،2034الزهراء 

طريـــق  91عـــدد  شـــارع فتحـــي زهـــريبالكـــائن مقّرهـــا  ،يف شـــخص ممثّلهـــا القـــانوين ISOROOFشـــركة  -
نة   ،تونس ،2037رواد، أر

  8001 نهجبـــ الكـــائن مقّرهـــا ،يف شـــخص ممثّلهـــا القـــانوين ÉTABLISSEMENTS KETARIشـــركة  -
 ،مونبلزير، تونس 16عدد 

اهلــادي نــويرة، إقامــة  الكــائن مقّرهــا بشــارع ،شــركة قيصــر النــابلي للعــزل يف شــخص ممثّلهــا القــانوين -
 تونس، ،2037، 2، النصر 6الطابق  3اليامسني عمارة 
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 4عــدد  ،نهج إيــرانبــيف شــخص ممثّلهــا القــانوين الكــائن مقّرهــا   LAMBDA SOLUTIONشــركة -
نة ،2036سكرة   ،أر

عــدد   اجلمهوريــة بشــارع الكــائن مقّرهــا ،لهــا القــانوينالشــركة العصــرية للمــواّد العازلــة يف شــخص ممثّ  -
  بن عروس، ،2050 محام األنف ،182

بئبهـــا مجيعـــا  نبـــالكـــائن مكتبـــه  ،األســـتاذ عـــاطف بـــو ر  مكـــّرر 2عـــدد  ،نهج بيـــار دي كـــو
    ،تونس ،، شارع احلبيب بورقيبة10مكتب عدد  ،الطابق األّول

  ،من جهة                                                     
  

نهج ب الكائن مقّرها لها القانوين،يف شخص ممثّ الشركة التونسية للمواّد العازلة  :ااملّدعـى عليهو 

ئبها األستاذ حمّمد ماهر السنوسي1002 البلفيدير تونس ،10 عدد ،مصطفى صفر  نهجبمكتبه  ،، 
ض   ،1082ميتوال فيل تونس  ،5، عدد الر

  .من جهة أخرى
 

ب  من بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى املقّدمة نيابة عن الشركات طرف األستاذ عاطف بو
الشركة التونسية للمواّد  دها أنّ االيت مفو  ،2013 سبتمرب 19بتاريخ  131336حتت عدد رّمسة وامل املّدعية
اليت تصّنع ارها الشركة الوحيدة على املستوى الوطين عتب ،2010منذ سنة  تنتهج أصبحتالعازلة 

املنافسة احلرّة  عدوابق أساليب وممارسات متسّ ، DERBIGUMواحلرارية حتت عالمة  ةاملواّد العازلة املائي
ا يف سوق املواّد العازلة اليت اإلقتصاديةوضعية اهليمنة  مبوجبوالنزيهة  لتحديد تتمّتع  يف قسمها  و

ألغشية اإلسفلتية العازلة   .  )membranes d’étanchéité bitumineuses( املتعّلق 
دة إىل ستور العازلة امل احلّد من دخول املوادّ إىل  ما فتئت تعمداملّدعى عليها  كما أّن الشركة

حتت عدد  2012فيفري  08لدى جملس املنافسة بتاريخ دعوى  الّسوق التونسية من خالل قيامها برفع
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مواّد عازلة غري مطابقة للمواصفات  توريدّتهمها فيها بتضّد جمموعة من الشركات املوّردة  121294
إىل ها اضطرّ ممّا  ،ة احلالفرض قيود على املوّردين مبا فيها األطراف املّدعية يف قضيّ إىل ، املتعارف عليها

ملواّد العازلة  اّد وذلك وفق الشروط عتبارها املصّنع احملّلي الوحيد هلاته املو  من املّدعى عليهاالتزّود 
  .هاواليت أضحت جمحفة وتثقل كاهلاليت تفرضها 
ارداءة  املّدعى عليهاالشركات املّدعية على ئب  عيبيكما  اليت ال تستجيب  منتوجا
يتّم تصنيعها  DERBIGUMاليت حتمل عالمة ة اإلسفلتية العازلة ياألغشعلى أّن  ا، مؤّكدللمواصفات

لتايل  هاال ميكنو  ،اإلسفلت املخّصص للمواّد العازلة دونبواسطة اإلسفلت املخّصص للطرقات 
طبق  لالستعمالغري صاحلة تشّقق وتصبح ا املطاف إىل الينتهي و ، حتّمل درجات الربودة املنخفضة

جوان  07نجزة بواسطة عدل التنفيذ األستاذ كرمي بن رمضان بتاريخ املعاينة املحماضر  ما ثبت من
 هذا األخري ممّا يفقدفقط  VERITASعليها ختضع لرقابة مكتب أّن منتوجات املّدعى كما   .2013

إخضاع عّينات من هاته  األمر الذي يربّر ،DERBIGUMاستقالليته وحياده يف تقييم جودة لفائف 
عى جلودة منتوجات املدّ  املستوى احلقيقياملنتوجات ملكاتب مراقبة أخرى حّىت يتسىن الوقوف على 

  .  عليها
يصل فيها  الشركة التونسية للمواّد العازلة تطبيق أسعار جمحفة على بايعأخرى،  جهةمن 

قامت يف  كما.  دون اعتبار نسبة الربح اليت جينيها أصحاب نقاط البيع احلصري% 35هامش الربح إىل 
دة يف أسعار البيع بنسبة  ّزم الوضع الذي تعيشه الشركات  ،%8اآلونة األخرية بز وهو ما زاد يف 

ا مرتبطة بعقود أشغال حمّددة يف اآلجال ،املّدعية ّ الشركة التونسية للمواّد فضال عن أّن  ،خاّصة وأ
ا اخلالص الكامل  العازلة ال متّكن حرفاءها من تسهيالت يف الدفع وتفرض على املتزّودين مبنتوجا

ملوارد املالّية لشركات تركيب  ،عند البيع    .ةالعازلاإلسفلتية األغشية وهو ما يضّر 
ألس عليها املمارسات املنسوبة للمّدعى ومردّ  القّوة اس يف تطبيقها ألسعار بيع مرتفعة واملتمثّلة 

ا يف سوق  ا ووضعية اهليمنة اإلقتصادية اليت حتظى  اإلسفلتية العازلة األغشية الّسوقية اليت تتمّتع 
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وهو ما مينحها استقاللية التصّرف والتعامل مع  ،احملّلي الوحيد هلاته املنتوجاتعتبارها املصّنع 
بكيفّية جتعلها قادرة على فرض شروطها والتحّكم يف آليات الّسوق والتأثري على  ملتنافسني واحلرفاءا

 هذه األفعال متّثل إفراطا يف استغالل وضعية هيمنة اقتصادية فإنّ ملني فيها. ومن هذا املنطلق، املتعا
املتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64عدد من القانون  5 تقع حتت طائلة الفصل

  . ملنافسة واألسعار
جديدة منتوجات  خولداقتصادية حتّد من  ضلوعها يف اتّفاقات املّدعى عليها يعاب علىكما 

اإلسفلتية األغشية دم الشركات اليت ختتّص يف تركيب طتص ، إذفيهااحلرّة من املنافسة إىل الّسوق و 
شغال  ةتعّلقمالشروط  اتة واليت من بينها الشركات املّدعية يف قضّية احلال ببنود يف كرّاسالعازل

يعّزز فرضية  ممّا ،DERBIGUMهذه املواّد حاملة لعالمة تنّص على أن تكون املواّد العازلة تركيب 
        .املواّد العازلة تركيبخبدمات  املنتفعنيو  املّدعى عليهااتّفاقات مربمة بني  وجود

لس ، املرّسمعلى عريضة الّدعوى املّدعى عليهاالشركة ئب بعد اإلّطالع على رّد و    بكتابة ا

ا ختلو مكّل املمارسات املنسوبة إىل منّوبته مشريا   فيه نفى والذي ،2013نوفمرب  25بتاريخ  ّ ن  إىل أ
قتضي أّوال أن تكون منّوبته يف حالة وضعية هيمنة ي اخلروقاتهاته  إثباتأّن  مؤّكدا ،كّل سند واقعي

بفقه القضاء الفرنسي يف ماّدة على ذلك مستدّال  ،اقتصادية على سوق األغشية اإلسفلتية العازلة
  .هاتحّققوالشروط املستوجبة لفهوم اهليمنة اإلقتصادية ممستعرضا و  املنافسةقانون 

ئب املّدعى عليها  يف  منّوبته ودجو  قرائن جديّة تثبت مل تتضّمنأّن عريضة الّدعوى وأّكد 
فيا أن تكون اقتصاديةوضعية هيمنة  أو تبّين تصّرف وضع ميّكنها من التصّدي للمنافسة يف منّوبته ، 

لّسوق أو  مستقلّ  ك العديد من املوّردين واملوّزعني للمواّد لطاملا أّن هنااحلرفاء عن عن بقّية املتدّخلني 
  .العازلة

ئب املّدعى عليها أّن  اخلالف يف هذا الّنزاع يعود إىل رفض منّوبته تغيري جوهر وأوضح 
لّسوق املرجعّية لقضّية احلال مشريا إىل أّن ، املواصفات الفنّية للمواّد العازلة واليت يراها غري ذات صلة 
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ا منّوبته  ا  سجمل لدىدعوى احلال هي جمّرد رّد فعل عن شكاية تقّدمت  املنافسة واليت اعترب
 املّدعيات السبب يف فرض قيود على توريد املواّد العازلة.

ئ رته املّدعّيات يف هذه القضّية وذهب  من مسائل تتعّلق جبودة ب املّدعى عليها إىل أّن ما أ
منتوجات منّوبته وعدم مطابقتها للمواصفات وغالءها وطرق اخلالص، خترج عن دائرة اختصاص 

  جملس املنافسة طالبا يف اآلن ذاته رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص.
املرّسم بكتابة  ÉTABLISSEMENTS KETARIشركة  من املقّدمعلى املطلب وبعد اإلّطالع 

لس أيّة إخراجها من دائرة الّنزاع إلنتفاء  إىل والرامي 2016فيفري  24بتاريخ  113حتت عدد  ا
   .يف القضّية الراهنةمصلحة هلا 

ئب املّدعى عليها  وبعد اإلّطالع على لس ختم األحباث، على تقرير رّد  املرّسم بكتابة ا
والذي متّسك فيه بعدم وجود منّوبته يف وضعّية هيمنة اقتصاديّة يف سوق  ،2018جوان  05بتاريخ 

لتايل كّل املمارسات املرتتّبة عن هذه الوضعّية ،األغشّية اإلسفلتية العازلة مبا  واملنسوبة ملنّوبته فيا 
  املتعّلقة بتطبيق أسعار مشطّة.  تلكفيها 

ملنافسة املتعّلق  1991 جويلية 29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
   .واألسعار

عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وعلى القانون عدد  املتعّلق 
   .واألسعار

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477على األمر عدد اإلّطالع وبعد 
 الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لطريقة القانونية جللسة  28يوم املعّينة ل املرافعة وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 

ا  ،2018 جوان مل حيضر األستاذ و  ختم األحباث. تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و
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ئب الشركات املّدعية  ب  وبلغه اإلستدعاء. وحضر األستاذ بشري الرمضاين نيابة عن عاطف بو
   التونسية للمواّد العازلة ومتّسك.  شركةالاملّدعى عليها  يف حقّ  ماهر السنوسيزميله األستاذ 

ا مللّف. وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا   املظروفة نسخة منها 
حلكم جبلسة يوم لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2018 جويلية 12 وإثر ذلك قّرر ا

  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  :من حيث اإلختصاص

  

لس للّنظر يف املسائل املتعّلقة بعدم جودة  حيث دفع ئب املّدعى عليها بعدم اختصاص ا
ألمثان املعتمدة لرتوجيها وبطرق اخلالص.   املنتوجات أو 

ئب املّدعى عليها، فإّن جممل املمارسات املثارة ضمن وقائع وعلى خالف ما دفع به وحيث 
 من قانون املنافسة واألسعار 5لفصل قضّية احلال تندرج ضمن املمارسات املنصوص عليها صراحة 

لتايل تدخل ضمن صميم اختصاص جملس املنافسة،  ا بصفة غري مباشرة، وهي  أو هي مرتبطة 
   اثل.دفع املر الذي يتعّني معه رفض الاألم

  :من حيث الشكل 
 

حيث طلبت شركة مؤّسسات الكتاري طرح القضّية وإخراجها من الّنزاع لعدم وجود أيّة 
  مصلحة هلا يف ذلك.

لس ال يقتصر على محاية املصاحل الشخصّية لألطرافوحيث  وإّمنا يتعداه إىل محاية  ،أّن دور ا
لسري العادي للّسوق وتنال من حريّة املنافسة   الّنظام العاّم اإلقتصادي وردع املمارسات اليت ختلّ 

  فيها.
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لذاتّية قرار الرجوع يف الّدعوى ليس شأ يستقّل اخلصوم بتقديره يف ضوء مصاحلهم ا وحيث أنّ 
لس املنافسة الذي ثري املمارسة له أن يقبل مطالب الطرح أو التخّلي  وإّمنا بعود البّت فيه  بناء على 

  .على الّسوق املرجعّية يف القضّيةاملشتكى منها 
لس من التمادي يف الّنظر يف  ،وحيث أنّه يف حكم ما تقّدم فإّن مطلب الّتخلي ال مينع ا

ثري املمارسات املشتكى منها مببدأ امل نافسة احلرّة والسري العادي لقاعدة موضوع الّنزاع بعد أن تبّني له 
لّنسبة للّسوق املرجعّية موضوع دعوى احلال.   العرض والطلب 

حيث قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونية ّممن له الصفة واملصلحة واستوفت بذلك مجيع و   
ا الشكلية، لذا تعّني قبوهلا من هذه الناحية.   مقّوما

 :من حيث األصل

ملنافسة  اتاملّدعيتعيب حيث  على الشركة التونسية للمواّد العازلة اقرتافها للممارسات املخّلة 
  :التالية

ا لدعوى لدى جملس املنافسة ضلوعها  - ر  ،يف ممارسات حتّد من الّدخول إىل الّسوق عرب إ

 ،وعدم مطابقتها للمواصفات املطلوبة DERBIGUM  ا احلاملة لعالمةتدين جودة منتوجا  -

 ،يف استغالل وضعية هيمنة اقتصادية عرب تطبيق أسعار مشطّة هاإفراط  -

 ،يف استغالل وضعية التبعية اإلقتصادية للمّدعيات إزاءها هاإفراط  -

  يف اتّفاقات حتّد من الّدخول إىل الّسوق.ها ضلوع  -
 

 ا لدعوى ضلوع املّدعى عليها يف ب يف ما يتعّلق ر ممارسات حتّد من الّدخول إىل الّسوق عرب إ
  لدى جملس املنافسة

 إىل سوق ادخوهلتعّمدها احلّد من للمواّد العازلة  الشركة التونسية على املّدعيات تعيبحيث 
ا لدعوى لدى جملس املنافسةاألغشية  ر هلذا الصنف ضّد الشركات املوّردة  اإلسفلتية العازلة عرب إ
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ى ق علالتضييّ مزيد  من خالل األثر السليب على نشاط املوّردينذه الّدعوى كان هل  إذ، ملنتوجاتمن ا
  .متّس من املنافسةقيود فرض و  نشاطهم

أّن املمارسات  إىل 2015أفريل  30بتاريخ  121294يف قراره عدد جملس املنافسة  خلصحيث و 
ا  ر دائرة خترج عن  اليت شريفةالغري املمارسات  تندرج ضمنالشركة التونسية للمواّد العازلة اليت أ

إجبار املوّردين للخضوع لنفس الشروط الرامي إىل طلب املّدعية ه ملرفض فضال عن ،هاختصاص
   املنطبقة عليها يف ما خيّص مّدة التأمني والرقابة على جودة املنتوجات.

ضمان حريّة املنافسة يف الّسوق يهدف إىل  جملس املنافسة دور فإنّ  ،فضال عن ذلكوحيث 
ا أن تنال من  بني كّل املتدّخلني فيها دون متيّيز أو إقصاء ومحايتها من كّل املمارسات اليت من شأ

   بسريها الطبيعي.أن ختّل املنافسة داخلها أو 

  تدين جودة منتوجاتب يف ما يتعّلق DERBIGUM وعدم مطابقتها للمواصفات املطلوبة  

 متدنية جودةذات  إسفلتية عازلة ألغشيةتسويقها  عليها املّدعى على املّدعيات تعيبحيث   
  .صفات املطلوبة يف مثل هذه املوادّ إىل املوا وافتقارها

ممارسات من قبيل هي يف األصل  على فرض صّحتهااملشتكى منها، وحيث أّن املمارسات 
  .املنافسة غري الشريفة

االت املنافسة غري الّشريفة أن حل أنّه ال ميكناستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على  وحيث 
ملنافسة تتح ثري  ،يف وضعّية هيمنة منشأةإّال مىت صدرت عن ّول إىل ممارسات خمّلة  ومىت كان هلا 

ا أن تعرقل آلّيا على الّتوازن ا بكيفّية تنال من املنافسة يف القطاع املعين العاّم للّسوق أو من شأ
  ألمر.
 املّدعى عليهاوجود الشركة قد أفضت إىل دراسة الّسوق  أفضت ولئن ،فضال عن ذلك حيثو 

لرقابة دورية ا منتوجا خضوع إّال أنّ ، موضوع الّنزاعة على األسواق املرجعيّ  يف وضعية هيمنة اقتصادية
ا يف هذا  VERITASمن مكتب  خبصوص جودة تصنيعها ومدى مطابقتها للمواصفات املعمول 
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ال ا املصّنعة وتركيبهاسنوات  عشرتوفري ضمان ملّدة ب هاالتزامو  ا األمر الذي ، يشمل كامل منتوجا
ام يزيح  من عتبارها  وأة جودة متدنيّ خبصوص تسويق منتوجات ذات  املنسوب إىل املّدعى عليهااإلّ

ملنافسةق   .بيل املمارسات املخّلة 

  فراط املّدعى عليها يف استغالل وضعية هيمنة اقتصادية عرب تطبيق أسعار  يف ما يتعّلق
  مشطّة

رت حيث  ملقارنة  املّدعى عليهاا منتوجات  تتمّيزاليت  شطّةاملمسألة األسعار  املّدعياتأ
  مع املنتوجات املنافسة األخرى. 

مظهرا من مظاهر التعّسف يف استغالل وضعّية اهليمنة املذكورة ال تعّد املمارسة  حيث أنّ و 
منة اقتصاديّة على الّسوق مها وجود املنشأة يف وضعّية هيو  ،عنصرين أساسينيإّال مىت توّفر اإلقتصاديّة 

  ّكد الصبغة املشطّة لألسعار. و

بوضعية هيمنة اقتصادية على األسواق املرجعّية  املّدعى عليهاأفرزت دراسة الّسوق متّتع  حيثو 
  . اليت تنشط فيها السبع

ألسعار  هامن خالل الدراسة التحليلية ألسعار املّدعى عليها ثبوت تطبيق كذلك  ثبتوحيث 
  اآليت ذكرها: مشطّة يف األسواق املرجعّية األربع

 DERBIGUM P2 من خالل تطبيق أسعار مشطّة خبصوص املنتوج ،MP4 يف الّسوق املرجعّية -

 .2013-2011 خالل الفرتة
 DERBIGUM خالل تطبيق أسعار مشطّة خبصوص املنتوج من ،MP5 يف الّسوق املرجعّية -

EP2 2013-2011 خالل الفرتة. 
 DERBIGUM تطبيق أسعار مشطّة خبصوص املنتوجخالل  من ،MP6 يف الّسوق املرجعّية -

CHEBIDEX SP44 2013-2011 خالل الفرتة. 
 DERBIGUM خالل تطبيق أسعار مشطّة خبصوص املنتوج من ، MP7يف الّسوق املرجعّية -

CHAPE 40 2013-2011 خالل الفرتة. 
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  من قانون املنافسة واألسعار. 5حتظرها أحكام الفصل  أعالهوحيث أّن املمارسات املذكورة 
لّنظر إىل جسامة هذه املمارسات وطبيعتها وحجم وقعها على األسواق املرجعّية  وحيث و

ا  يقّدرلس العدد من املنتوجات ملّدة ثالث سنوات متتالية، فإّن  وامتدادها العقوبة املناسبة يف شأ
  ألف دينار. 300يف حدود 
  

 فراط املّدعى عليها يف استغالل وضعية التبعية اإلقتصادية للمّدعيات إزاءها ا يتعّلقيف م 

زاءها إتعيب املّدعيات على املّدعى عليها إفراطها يف استغالل وضعّية التبعّية اإلقتصاديّة حيث 
  .شروط جمحفةمن خالل فرضها املتواصل لقيود على التوريد بغاية إجبارها على التزّود منها وفق 

 االستغالل املفرط أيضا مينعو :"... على أنّه قانون املنافسة واألسعارمن  5الفصل ينّص حيث و  
لوضعّية تبعّية اقتصادية يوجد فيها أحد  هاّم منها أو ءملركز هيمنة على الّسوق الداخلية أو على جز 

  املزّودين ّممن ال تتوّفر هلم حلول بديلة للتسويق أو التزّود أو إسداء اخلدمات.  احلرفاء أو
يف  خاّصة قتصاديةإتبعّية هيمنة أو حالة وميكن أن تتمّثل حاالت االستغالل املفرط لوضعّية 

تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع الشراء أو االمتناع عن البيع أو 
جارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل أو فرض شروط متييزية أو قطع العالقات التّ 

  شروط جتاريّة جمحفة".
لس على اعتبار أّن ا حيثو  ثبت يال  اإلفراط يف استغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّةستقّر عمل ا

وضعّية الّتبعّية االقتصادية من جهة وإساءة استخدامها من جهة املهيمن و املركز  ،إّال بتوّفر عنصرين مها
  أخرى. 
متّتع املّدعى عليها بوضعية هيمنة اقتصادية يف ثبوت دراسة الّسوق إىل  ضتأفحيث و   
لسوهو ما  ،املرجعّية لقضية احلال األسواق يف وضعية تبعية  اتيف مدى وجود املّدعي يربّر نظر ا

  صادية.تاق
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ا حالة تتشّكل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها  وحيث ّ تعّرف التبعّية االقتصادية على أ
ح عليه وضع الّتاجر يف منزلة يصعب ثري املزّود على نشاطه وما جينيه من أر  ،فيها التخّلص من 

ا عالمة املزّود وأمهية نصيبها يف الّسوق ويفل هذه العناصر يف السمعة اليت حتظوتتمثّ  ثريها  ى  مدى 
ة وصعوبة التزّود مبواد أو خدمات ماملوزّع أو املؤّسسة احلريفة أو يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر  شا

ضرورة أّن  ،يةك الّتاجر نفسه أو سياسته الّتجار من أّي جهة أخرى على أن ال يكون مرّد ذلك سلو 
  رادي.التبعّية تعّرب عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إ

ا توريد العملّيات  من خاللاحلّل البديل للشركات املّدعية يف توّفر  ال جدال وحيث اليت تقوم 
من حيث  هالرغم من تراجع ،2013-2010الفرتة املمتّدة من  انقطاع خاّصة يف وبدون بشكل منتظم

ات قائم الذّ  حالّ  وهو ما يعترب ،الذي تؤّمنه املّدعى عليهااحملّلي مع حجم اإلنتاج ملقارنة  يةالكمّ 
زلة يف مستوى البيع وأيضا يف مستوى ااإلسفلتية الع األغشيةيف سوق  اشطةومالذا للشركات النّ 

   .، وهو ما ينتفي معه وجود تبعية اقتصادية للشركات املّدعية إزاء الشركة التونسية للمواّد العازلةالرتكيب
 

   عليها يف اتّفاقات حتّد من الّدخول إىل الّسوق.يف ما يتعّلق بضلوع املّدعى 

الشركة التونسية للمواّد العازلة ضلوعها يف اتّفاقات حتّد من  على املّدعياتتعيب حيث 
شغال تركيب املواّد العازلة بنود بل من خالل فرضهاالّدخول إىل الّسوق  كرّاسات الشروط املتعّلقة 

وهو ما حيول دون متّكن املّدعيات من ، DERBIGUMتنّص على أن تكون هذه املواّد حاملة لعالمة 
  ترويج مواّدها املستوردة يف ظّل وجود هذا العائق. 

متنع  واألسعار تنّص على أنّه:"املنافسة قانون من  5الفقرة األوىل من الفصل تنّص حيث و 
فاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال فق عليها والتحالفات واالتّ األعمال املتّ 

ة من املنافسة احلرّ  وق أو احلدّ سات أخرى للسّ من دخول مؤسّ  احلدّ  ... ملنافسة واليت تؤول إىل
  ". ...فيها
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قات تربط املّدعى عليها واملنتفعني خبدمات اوجود اتّف امللّف ومعطياتهمل يربز من أوراق  وحيث
  . هذا الشأن تثبت مزاعمهمقرائن جديّة يف عدم تقدمي املّدعيات لتركيب املواّد العازلة، خاّصة يف ظّل 

تّفاقات مربمة بني املؤّسسات اليت ختتّص يف يف احلقيقة والواقع ال يتعّلق األمر أّن حيث و 
ا  يتعّلق إّمنا هوو ، عليهااملّدعى و  ةتركيب األغشية اإلسفلتية العازل لسمعة الكبرية اليت حظيت 

مع غياب منافسة  سنة من الّنشاط،عن أربعني ما يزيد  منذيف الّسوق التونسية  DERBIGUMعالمة 
ى إىل ترّسخ هذه العالمة يف أذهان املتعاملني يف سوق األغشية وهو ما أدّ  ،جديّة خالل هذه الفرتة

ا منتوجاإلسفلتية العازلة  ّ لعالمة العاّمة أوعلى أ ما يصطلح عليه يف ماّدة  . وتعرف هذه الظاهرة 
وتعزى  .أين يستخدم املستهلك اسم العالمة للداللة على املنتوج ،la marque générique بــ التسويق

وأن تتواجد  األوىل من حيث ظهورها يف الّسوق أسباب أّمهها أن تكون العالمةالظاهرة إىل عّدة هذه 
 ومسعتها وانتشارها الواسع من حيث اإلستخدام متّوقعها اجلّيدفيها لفرتة زمنّية طويلة، إضافة إىل 

ما ينتج عنه تعزيز والء احلرفاء  ة والوفرة والتّنوع وخدمات ما بعد البيع، وهوجلودملتمّيزة من حيث اا
(fidélisation de la clientèle) هلذه العالمة دون غريها.  

ال يعّد من  DERBIGUMسم إفإّن التنصيص بكرّاسات الشروط على  ،تبعا ملا تقّدمو  وحيث
ملنافسة لفصل  املعىن ىعل قبيل اإلتّفاقات املخّلة    .واألسعار املنافسةقانون من  5املقصود 

  وهلذه األسباب:
لس :ما يلي قّرر ا  

 رفض مطلب شركة "مؤّسسات الكتاري" الرامي إىل طرح القضّية. أّوال: -

اعتبار املمارسات املنسوبة إىل املّدعى عليها واملتمثّلة يف تطبيق أسعار مشطّة يف املنتوجات  نيا: -
                DERBIGUM CHEBIDEX SP44 و DERBIGUM EP2و DERBIGUM P2: ةالتالي

اإلفراط يف استغالل وضعّية هيمنة اقتصاديّة على معىن الفصل  من قبيل DERBIGUM CAHPE 40 و
ملنافسة واألسعار. 5  من القانون املتعّلق 
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لكّف عن تلك املمارسات. لثا: -  توجيه أمر للمّدعى عليها 

 د). 300.000تسليط خطّية مالّية على املّدعى عليها قدرها ثالمثائة ألف دينار ( رابعا: -

  أصال يف ما زاد على ذلك. ىرفض الّدعو  خامسا: -

سة السّيد لس املنافسة ب األوىلهذا القرار عن الدائرة القضائّية  وصدر        حمّمد العيادير
ن.عمر التونكيت و عضوية السادة و  لسعود والسّيدة رمي بوزّ   أكرم الباروين وسامل 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2018 جويلية 12وتلي علنا جبلسة يوم 
  

  كاتبة اجللسة                                                                 الّرئيس            

  ميينة الزيتوين                                                                  حمّمد العيادي 


