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  الحمد                                            الجمهوريّة التّونسيّة  الج

  مجلس المنافسة   

  171446 :القضيّة عدد

   2018 أكتوبر 25:تاريخ القرار

  

قـــــرار              
 

  :بين  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي
 

يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها اإلجتماعي الشركة العامة للتوزيع  :ةالمّدعي- 

ج الزيتون 20بـ شارع علي بئبها األستاذ عبد العزيز شعبان الكائن مقره  املكنني -،
  البلهوان املهدية  .

  من جهـــة

ملنطقة الصناعية عدد"   STV شركة " تقنيات البلور :المدعي عليها  كلم 1 الكائنة 

قية 13   تونس - املر

  من جهة أخــرى
نيابة عن عبد العزيز شعبان  املقّدمة من األستاذدعوى بعد اإلّطالع على عريضة ال      

مبقتضى  " STV "تقنيات البلورشركة  ضدّ يف شخص ممثّلها القانوين الشركة العامة للتوزيع 
لس بتاريخعريضة  واليت ورد  2017جانفي  11بتاریخ  171446تحت عدد  مرّمسة بكتابة ا

جلملة وتتزوّ عية خمتصة يف جتارة وتوزيع مجيع أنواع بلّ املدّ  أنّ  فيها لبضاعة ور السيارات  د 
ا و ،عن طريق التوريد من عدة دول أوروبية ال إىل ختضع أ يع إجراءات املراقبة مجيف هذا ا

شروط احرتام ور السيارات دون تصنيع وترويج بلّ تتوىل عى عليها املدّ أّن التوريد و الفنية عند 
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ا  السالمة من جهة واعتمادها ألساليب غري قانونية يف التوزيع على غرار ترويح منتجا
  .لسوق املوازية واعتمادها ألمثان خمالفة لقانون املنافسة واألسعار

ا  لنظر يف هذه املمارسات أن يتتطلب  لذا فإ لس    .عهد ا
يف الرد على عريضة  " STV "تقنيات البلورشركة وبعد اإلطالع على مكتوب         

لس   الذي ورد بهو  2017 مارس 23بتاريخ  168حتت عدد الدعوى املرّسم بكتابة ا
وهي  1984وأّن نشاطها يعود إىل سنة   خمتصة يف صناعة بلور السيارات  اأ خلصوص

مع " تكنوفار " أن حتصل على شهادة  تعّد رائدة يف جمال تصنيع البلور حيث سبق 
ا فضال على الرتخيص األورويب لصناعة  اجلودة " إيزو"  وشهادة املطابقة اخلاصة مبنتوجا

وال تعّد  2015لسنة  9001جتديد شهادة اإليزو بلور السيارات وهي تعمل حاليا على 
ا متارس نشاط التوزيع والرتويج لبلور السيارات واليت تتزود  لتايل طرفا منافسا للمدعية لكو
لتايل فإن  ا شركة مصّنعة لبلور السيارات وبلور البناءات و ّ به عن طريق التوريد يف حني أ

فية توريدها يقتصر على املواد األولية وامل طابقة للمواصفات العاملية وحتويله لبلور السيارات 
يف نفس الوقت ما تزعمه املدعية من اعتمادها ألساليب غري قانونية يف التوزيع. وطلبت 

 .   تبعا لذلك رفض الدعوى الفتقادها ملا يؤسسها واقعا وقانو

 2015رب سبتم 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد   
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، وعلى األمر عدد   15املؤرّخ يف  2006لسنة  477املتعّلق 

 املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة. 2006فيفري 
لطريقة القانونية جللسة يوم     04وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تال املقّرر السّيد  2018أكتوبر  ملّخصا من تقرير ختم األحباث. ومل  سفيان طرميزو
ئب حيضر  . وبلغه االستدعاءالشركة العامة للتوزيع املّدعية األستاذ عبد العزيز شعبان 

الذي أشار   " STV "تقنيات البلورلدريدي ممثل املّدعى عليها شركة وحضر السيد مربوك ا
ت اليت تعرتض إليها الشركة يف السوق رغم جودة املنتوج املقدم مدليا جبملة من  إىل الصعو

ئق الذي طلب إضافتها للملف   . الو
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ا ملحو يف تالوة مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي  وبع االستماع إىل املظروفة ظا
مللف   .نسخة منها 

حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2018أكتوبر  25 قّرر ا
  وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي:

  

  من حيث الشكل: 

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

  :من حيث األصل  
عتبارها شركة مصّنعة لبلور  دف إىل إلزام املدعى عليها  حيث كانت الدعوى 

ملنافسة تتمّثل يف تصنيع وترويج   بلور السياراتالسيارات الكف عن إتيان ممارسات خملة 
ترويح  إذ تتوىلأساليب غري قانونية يف التوزيع دها دون استجابتها لشروط السالمة واعتما

لسوق املوازية  ا    قانون املنافسة واألسعار. منخفضة خمالفة بذلكمثان منتجا
ت األوليــــة  حيــــثو  جــــاءت عريضــــة الــــدعوى يف صــــيغتها األوىل خاليــــة مــــن كــــل اإلثبــــا

دون اإلشـــارة إىل وضـــعّية املؤّسســـة  بســـرد بعـــض املمارســـاتاملـــدعى عليهـــا صـــلبها اكتفـــت و 
ثــري املمارســات املثــارة علــى  املــّدعى عليهــا يف ســوق صــناعة وتــرويج بلــور الســيارات و مــدى 

  السوق املعنية
  املدعىمبا يثبت صحة ما متسكت به من أن اإلدالء دعية إىل وحيث ّمتت دعوة امل

ا غري مطابقـة للمواصـفات املطلوبـة  ميـس  مبـاعليها تنشط يف إطار غري قانوين وأن منتجا
  من نزاهة املعامالت يف هذه السوق.

إلدالء مبجموعـــة مـــن الصـــور دفعـــت مـــن خالهلـــا بعـــدم  وحيـــث اكتفـــت رّدا علـــى ذلـــك 
  . اليت تتوىل تصنيعهاللمواصفات الدولية يف جمال سالمة املنتجات احرتام هذه األخرية 

  وحيث أن املمارسات املثارة يف قضية احلال سواء املتعلقة مبمارسة النشاط دون وجه
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املروجة للتجارب الفنية الالزمة أو اعتماد أساليب قانوين أو عدم إخضاع البضاعة 
ال  ال ميكن أن ترتقي إىل مرتبة املمارسات ترويج خمالفة لألحكام الرتتيبية املطبقة يف ا

ملنافسة واليت تقع حتت طائلة أحكام الفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم  املخّلة 
ثري عل ا أن املنافسة واألسعار، إّال مىت كان هلا  ى التوازن العام للسوق أو كان من شأ

ألمر،    تعرقل آلّياته بكيفّية تنال من حرّية املنافسة يف القطاع املعين 
ور بلّ مبوجب نشاطها تصنيع قد حتصلت  ثبت للمجلس أن املدعى عليها وحيث
ا للمواصفات العاملية على عالمة اجلودة ومطابقة السيارات   ، منتجا

ئق وحيث مل يثبت من جهة أخرى  رى يف القضّية و ال من الو من خالل التحقيق ا
مللف أّن املدعى عليها  يف وضعية متكنها من التحكم يف سري السوق واملساس املضّمنة 

ا ،  ضمن حالياته  الت املنافسة وهو ما جيعل من املمارسات املثارة ، حىت يف حال ثبو
ثري  رها على مؤسسة أو بعض املؤسسات دون أن يكون هلا  غري النزيهة اليت تقتصر أ

  على آليات السوق وسريها العادي وتبقى تبعا لذلك خارجة عن والية جملس املنافسة.

  وهلذه األسباب:
لس رفض الّدعوى .   قّرر ا

س المنافسة برئاسة السّيد رضا بن  وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائيّة األولى لمجل

السادة محمد العيادي والخموسي بوعبيدي وخالد السالمي والسّيدة  وعضويّة  محمود  

  سندس بالشيخ.
بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة   2018أكتوبر   25وتلي علنا بجلسة يوم   

  الزّيتوني.

  

  كاتبة اجللسة                                                         الّرئيس           

  رضا بن حممود                                                          ميينة الزيتوين 

 


