
 احلمد                              اجلمهورية التونسية
 جملس املنافسة
 161433القضية عدد: 
  2018جانفي  04ريخ القرار: 

 
 قـــــرار

 :أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني
 

 احلّمامات 8050بشارع اهلادي وايل  الّشركة املّتحدة للّتصدير والّتوريد يف شخص وكيلها والكائن مقّرها املّدعية:
 مــن جـهـــة،

حلّمامات يف شخص رئيسه والكائن املّدعـى عليهـا:  8050شارع احلبيب بورقيبة  6مقرّه بــــ  فرع البنك العريب لتونس 

 .1001تونس  34عدد  2011جانفي  14نور الدين فرشيو الكائن مكتبه بساحة ئبها األستاذ  احلّمامات
 .مــن جـهـــة أخرى

 
أكتوبر  06بتاريخ  161433بعد اإلطالع على عريضة الّدعوى املرمسة بكتابة جملس املنافسة حتت العدد 

يتعّمد مجع معطيات عن احلرفاء ويرغمهم على تعمري  حلّماماتواملتضّمنة أّن رئيس فرع البنك العريب لتونس  2016
أو سياسّية  الّشركات الّتجارية تتعّلق بعالقة احلرفاء جبهات قضائّية أو عسكريّة أو أمنّية استمارات وعقود خمالفة لقانون

ت املّدعية يف صورة عدم قد هّدد بتجميد حسا وأّن هذه املعلومات جتمع لصاحل جهات أجنبّية وأّن املسؤول املذكور
 .واالتفاقّية الّتوقيع على االستمارات

 .احلكومة وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب
لس بتاريخ  وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث املرّمسة  25بكتابة ا

 .2017ديسمرب 
لس بتاريخ  وبعد ئب املّدعى عليها، املرّسم بكتابة ا  26اإلّطالع على رد األستاذ نور الّدين فرشيو ،

  الّدعوى لعدم االختصاص. والذي طلب فيه احلكم برفض 2017ديسمرب 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  واملتعّلق 

 .واألسعار
بضبط الّتنظيم اإلداري  املتعّلق 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلطالع على األمر عدد 

 .واملايل وسري أعمال جملس املنافسة



مللف  .وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
لطّريقة القانونّية جللسة وبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء ديسمرب  28املرافعة املعّينة ليوم  األطراف 

ا تال املقّرر السّيد عصام عموري2017  ملّخصا من تقرير ختم األحباث ومل حيضر من ميثل املّدعية الّشركة املّتحدة ، و
زميلها األستاذ نور الّدين فرشيو  للّتصدير والّتوريد ووّجه إليها اإلستدعاء وحضرت األستاذة أماين بن علي يف حقّ 

لتقرير املقّدم. عن 2017ديسمرب  26الذي قّدم إعالم نيابته يف  حلّمامات ومتّسكت   فرع البنك العريب لتونس 
  .ومل حيضر مندوب احلكومة أو من ميثّله

 
حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح   .2018جانفي  04وإثر ذلك قّرر ا

ا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي  :و
 

لكّف عن مطالبة حرفائه  حلّمامات  دف إىل إلزام رئيس فرع البنك العريب لتونس  حيث كانت الّدعوى 
ا اجلاري يف صورة  من بينهم املّدعية مبّده مبعطيات شخصّية تتعّلق ها بغلق حسا ديده إ ا ببعض اجلهات و بعالقا

 .هلذا الطلب عدم اإلمتثال
ملنافسة يف الفصل اخلامس ( املؤرّخ  2015لسنة  36عدد  ) من القانون5وحيث حصر املشرّع املمارسات املخّلة 

عادة تنظيم املنافسة 2015سبتمرب  15يف   :ال "اليت تؤول إىلواألسعار يف األعم واملتعّلق 
 عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، -
 احلّد من دخول مؤّسسات أخرى للسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها،  -
 حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو االستثمار أو التقّدم التقين، -
 "...تقاسم األسواق أو مراكز الّتموين، -

لس املنافسة بل  وحيث أّن االعرتاض على معاجلة املعطيات الّشخصّية ال تدخل صلب االختصاص القضائي 
 27املؤرّخ يف  2004لسنة  63الّشخصّية حسب القانون األساسي عدد  أوكله املشرّع للهيئة الوطنّية حلماية املعطيات

على أنّه "... حيّق ) 42ّص يف الفصل الثاين واألربعني (املتعّلق حبماية املعطيات الّشخصّية الذي ين 2004جويلية 
ألمر أو ورثته أو وليه االعرتاض على معاجلة معطياته الّشخصّية يف كل وقت وألسباب وجيهة ومشروعة  للمعين 

  وجّدية تتعّلق به...". 
لفصل الثّالث واألربعني ( وحيث حلماية املعطيات الّشخصّية  الوطنّية) من نفس القانون "تتعّهد اهليئة 43جاء 

 "...لّنظر يف كل نزاع يتعّلق مبمارسة حّق االعرتاض
  2016أفريل  25املؤرّخ يف  2016لسنة  35) من القانون عدد 8فقد أوكل الفصل الثّامن (وحيث فضال عن ذلك 

الّتونسي مهّمة  ايل لدى البنك املركزيرصد االندماج اململ واملتعّلق بضبط الّنظام األساسي للبنك املركزي الّتونسي
لّنفاذ واستعمال  و"يشمل تدّخل  ""العمل على محاية مستعملي اخلدمات البنكّية املرصد كل املعطيات املتعّلقة 



غري ظروف عيش الّشرحية  املالّية وكذلك املعطيات املتعّلقة بنوعّية وأثر اخلدمات املالّية يف حتسني املعلومات املالّية وغري
 .) من نفس القانون94والّتسعون ( القادرة على الّنفاذ إىل هذه اخلدمات"حسب الفصل الرّابع

 .عن اختصاص جملس املنافسةتغدو دعوى احلال على الّنحو الذي قّدمت به خارجة وحيث 
 

 وهلذه األسباب
لس: رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص  .قّرر ا

سة الّسيدوصدر هذا القرار عن الّدائرة  لس املنافسة بر ة الّسادة رضا بن حممود وعضويّ  القضائية الثّانية 
لسّ عمر التّ   .اشيوالسّيدة رجاء الشوّ  عودونكيت واخلموسي بوعبيدي وسامل 

  .حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين  2018جانفي  04وتلي علنا جبلسة يوم 
  
  
 

 
 كاتبة اجللسة                    الّرئيس     

 ميينة الزيتوين                      رضا بن حممود


