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ّ                   جلمهوريّة التونسّيةا     احلمد 
 جملس املنافسة

*************  
  173050: عدداإلستعجالية القضية 

  2017 ماي 25 ريخ القرار: 
    

  

  استعجايل قـــــرار
  التايل بني:ر جملس املنافسة القرا أصدر

  

 الكـائن ،يف شـخص ممثّلهـا القـانوين ،احملرّكـةجات اجات والـدرّ االشركة التونسية لصناعة الدرّ  :املدعية 

ئبهـاالكيمياء الصناعي مقرين بنعرو  جمقّرها بنه  الكـائن مكتبـه ،األسـتاذ حمّمـد فيصـل بـن جعفـر ،س، 
ريس 55-53بعدد        تونس، قصر املدينة املدرج ب، الطابق السادس. 1000 ،شارع 

  ،من جهة                                                      

  املدعى عليهم: 

 3يل عدد نال جيف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها اإلجتماعي بنه ،شركة قرطاقو موتورس .1 
 ّ ريس 35بعدد  الكائن مكتبه ،األستاذ حامت احلبشي ،ئبهاجبل جلود،  سيدي فتح ا  ،شارع 

 تونس. 1001

الكائن مقّرها اإلجتماعي  ،القانوين يف شخص ممثّلها ،"SIC" الّناريةراجات الشركة الصناعية للدّ   .2
ئبهاتستور 1بطريق الكاف كلم  مبرّكب النورز، ضفاف  الكائن مكتبه ،األستاذ حسام الطرودي ،، 

 .البحرية تونس
ملنطقة  ،يف شخص ممثّلها القانوين ،واخلدماتراجات الّنارية شركة الدّ  .3 الكائن مقّرها اإلجتماعي 

  الصناعية بزغوان.

  .من جهة أخرى
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لشركة التونسية لصناعة لاملقّدم من طرف املمّثل القانوين طلب اإلستعجايل امل على بعد اإلطالع
 اجاتجمال صناعة وتركيب الدرّ تنشط يف  منّوبتهأّن جاء فيه  والذي جات احملرّكةاوالدرّ جات االدرّ 

ال يت الالدرّاجات  خيصّ اإلستهالك و على علوم ممعفى من  أّول صنفالّنارية واليت تنقسم إىل صنفني، 
 3مص 50 اتفوق سعة اسطوانتهخيّص الدرّاجات اليت  نوصنف  3مص 49.9تفوق سعة اسطوانتها 

ا فوجئت ،قاعدة الثمن املرجعيعلى حيتسب  %80 وخيضع ملعلوم على اإلستهالك بنسبة ّ  بقيام وأ
ا يف  مثان تقّل عن من الصنف الثاين بيع الدرّاجات الناّريةبالشركات املنافسة  األسعار املعمول 

ملواصفات احلقيقية لإلسطوانة.و  الّسوق   دون التصريح 
ّن هاته املمارسات غري الشرعية اليت تنتهجها  ئب الطالبة  من  مّكنتها الشركات املنافسةوأفاد 

دون توظيف معلوم  الّنارية من الدرّاجات من خالل ترويج عشرات اآلالف اكتساح الّسوق منجهة 
لقدرة التنافسية ملنّوبته ،املذكور اإلستهالك سلبا على رقم  ذلك أثّرقد و  .وأضّرت من جهة أخرى 

ا املالّية ا ومواز إىل  لتايل دفعهاممّا خسائر كبرية فاقت رأمساهلا و  تسجيلها ممّا أدى إىل معامال
       تسريح العديد من العّمال وإحالة البعض اآلخر على البطالة اإلقتصادية.

ملمارسات  ئب الطالبة أّن منّوبته حاولت يف عديد املناسبات إشعار السلط املعنّية  وأوضح 
ا قامت  ّ لمدير لل اإلشهاد و عدأحد  استجواب بواسطة  حماضرتحرير باملذكورة دون جدوى وأ

رية تعادل سعة اسطوانتها أحول بيع درّ اجات الّنارية واخلدمات الّتجاري لشركة الدرّ  و تفوق اجات 
 مارس 6بتاريخ كما قامت  .80%مبعلوم األداء على اإلستهالك املقّدر بـــ دون تثقيل الثمن 3صم 50

  .وضوعحول نفس املموتورس  رئيس القسم الّتجاري لشركة قرطاقوستجواب  2017
ئب الطالبة أّن  مللّف فواتري وفهرس الدرّاجات املظروفة اإلستجواب والحماضر وأّكد 

على اإلمتياز  لةاصحإلعفاء القمرقي و تتمّتع  اليت الشركات املدعى عليهاتثبت توّرط  اإلستعجايل
إلستهالك املذكور، ممّا على اعلوم األداء م رية دون تثقيلاجات رّ دبيع  يفمن وزاريت الصناعة واملالية 

ك   .مبنّوبته جسيمة اأضرار  أحلقلّسوق و ا أدخل إر
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لس الوضعّية اإلقتصادية الصعبة اليت تعيشها منّوبتهيف ظّل ئب املطلوبة  ويطلب  من ا
ي وجه كان من ترويج بضاعتهاالتدّخل استعجاليا مبنع الشركات املطلوبة  ويف صورة  ،لّسوق 

ملستودع البلدي مع حتميل اإلذن ملصاحل البلديّة حبجز كّل البضاعة املعروضة وإيد ،امتناعها اعها 
مصاريف املستودع وكّل ما يرتّتب عن ذلك من مصاريف وخسائر إىل حني البّت  الشركات املمتنعة
    يف أصل الّنزاع. 

لس حتت عدد املرّسم  شركة قرطاقو موتورسلرّد املمّثل القانوين على  وبعد اإلّطالع بكتابة ا
أّن املمارسات املنسوبة ملنّوبته واملتمثّلة يف عدم اإلفصاح والذي جاء فيه  2017أفريل  3بتاريخ  187
الفات خميف األصل  تعترب احلقيقية لإلسطوانة املوجبة لتوظيف املعلوم على اإلستهالكسعة العن 

لتايل عن اإلدارية والقضائّية املختّصة، لسلط إىل الّنظر بصفتها تلك تعود جبائية قمرقية و  وخترج 
عادة تعّلق من القانون امل )11( احلادي عشر  حكام الفصلأل طبقا دائرة اختصاص جملس املنافسة

  رفضه. طلب املطلب اإلستعجايل الراهن يف غري طريقه ويّتجه منتهيا إىل أنّ و  تنظيم املنافسة واألسعار
ئب شركة  يف  الشركات املدعى عليهاتعّمد  خبصوصأّن مزاعم الطالبة  ،قرطاقو موتورسويرى 

ّدد توازن الّنشاط اإلقتصادي ونزاهة املنافسة من  قضّية احلال تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض بصفة 
واستند يف .  ساس هلا من الصّحة وفاقدة لكّل دليل ماّديأ، ال خالل عدم توظيف معلوم اإلستهالك

يف نسخ من فواتري لبعض األصناف من  تتمّثلأّن ما تقّدمت به الطالبة من مؤيّدات يف مطلبها  ذلك 
قي  ّم منّوبته و مرادفة ملنتوجات الطالبة  فواتريمل تصاحبها نسخ من ، الشركاتالدراجات الّنارية اليت 

ت من جهة أخر إقامة مقارنة منصفة بني منتوجات الطالبة من جهة  متّكن من  ىومنتوجات املطلو
  حسب الّنوع واحلجم واملواصفات الفنّية.

أّن الّدعوى املرفوعة ضّد منّوبته  قرطاقو موتورسأّكد املمّثل القانوين لشركة ية أخرى، حومن  
ا من الّسوق واستعادة من وراءها هو إقصاء الطالبة ملنافسا يكيدية وأّن اهلدف احلقيقصبغة  تكتسي 

إىل أّن الطالبة كانت مهيمنة على سوق  مشريا، 2011جانفي  14الذي فقدته بعد مركز اهليمنة 
ا متّتعت حبصانة من الدرّ  ّ عتبارها املوزّع الوحيد لعالمة "بيجو" وأ اجات الّنارية قبل هذه الفرتة 
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بعد خصوصا شهدت،  اجات الّناريةرّ سوق الدّن وأفاد نفس الطرف ضّد كّل منافس هلا.  ةالسلط
ستثمارات جديّ ، 2011جانفي  14ريخ  مع إقامة ة انفتاحا كبريا متّثل يف دخول عديد املؤّسسات 

ومع  بسعر تكلفة منخفضمع أسواق جديدة أّمهها اآلسيوية اليت توّفر متوجات  وشراكةون اتع
عتبارها نعلى مواجهة املعدم قدرة الطالبة  . وقد نتج عن ذلكاحملافظة على اجلودة  جتنتافسة احلرّة 

رية  ملقارنة مع العالمات درّاجات      اآلسيوية.بتكلفة مرتفعة 
ت من طرف عديد  إىل بتعّرض منّوبته  ،قرطاقو موتورسوأفاد املمّثل القانوين لشركة  من الشكا

جارة والصناعة ووزارة املالّية والديوانة عديد اجلهات على غرار وزارة التّ  إىل، كانت وّجهتها الطالبة
املراقبة الفجئية واإلختبارات الفنّية على لعديد من عملّيات إىل تعّرضها لذلك ى أد وقد .التونسية

ا اإلعالمية دون جدوى ئقها اإلداريّة واحملاسبية وأجهز ا، إىل جانب حجز و ّن  كما أفاد  .منتوجا
ت  ، اهليمنة على الّسوقالطالبة ملركز واستعادة هو ضرب املؤّسسات املنافسة اهلدف من هذه الشكا

  . اإلستعجايل الراهنرفض املطلب ب مطالبا
لس حتت  "SIC"اجات الّنارية شركة الصناعية للدرّ لا وبعد اإلّطالع على ردّ  املرّسم بكتابة ا

فتقر إىل كّل ت عتبارها الطالبة دعوىببطالن والذي متّسكت فيه  2015أفريل  5بتاريخ  195عدد 
امات مفّندة ،سند واقعي وقانوين وخروجها عن اختصاص جملس املنافسة خبصوص املنسوبة إليها ا اإلّ

متياز مؤّكدة على و  من األداء القمرقي اإلعفاء ا تتوّىل دفع املعاليم الديوانية املستوجبة قانو وتتمّتع  ّ أ
  جبائي يف إطار تشجيع اإلستثمار الداخلي. 

لسعة احلقيقة  املنسوبة إليها عاءاتاإلدّ ّن  "SIC" شركة أشارت كما خبصوص عدم تصرحيها 
ا الّنارية  ّ ذلك طلة وكيدية و إلسطوانة درّاجا لتصريح لدى مصاحل ال اأ لسعة احلقيقة تقوم  ديوانة 

امها  أنّ وذهبت إىل  ،إلسطوانة احملّرك ّ  بت وال يراد من وراءهأسعار مفرطة اإلخنفاض غري  تطبيقبا
برفض املطلب اإلستعجايل  بةلسوى احتكار املّدعية للقطاع وإقصاء بقّية املنافسني من الّسوق مطا

  .الراهن
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عادة املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
املتعّلق  2006ي فيفر  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد تنظيم املنافسة واألسعار، 

 بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لطريقة القانونية جللسة يوم  كاّفة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء  ماي 18األطراف 
ا  2017  ،حضر األستاذ بن كاملةو  ختم األحباث. تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و

ئب الطالبة الشركة التونسية لصناعة الدرّاجات  ،يف حّق زميله األستاذ حمّمد فيصل بن جعفر
 الشركات املدعى عليهاإىل تعّمد ما تضّمنته عريضة الّدعوى مشريا  والدرّاجات احملرّكة ورافع يف ضوء

رية سعة اسطوانتها تعادل أو تفوق  لتايل خاضعة للمعلوم  3صم 50إجناز عملّيات بيع لدّرجات  و
ملواصفات احلقيقية لإلسطوانة، و  %80لنسبة القانونية   على اإلستهالك  يفطلب دون التصريح 

لعريضة. ومل حيضر  وبلغه  قرطاقو موتورس املطلوبة شركة ممّثل ضوء ذلك احلكم طبقا للطلبات الواردة 
الشركة الصناعية للّدراجات  ،وأعلن نيابته عن املطلوبة ،اإلستدعاء. وحضر األستاذ حسام الطرودي

ورافع يف ضوء التقرير املقّدم طالبا احلكم بصورة أصلية برفض املطلب لعدم  ،"SIC"الّنارية 
. ومل حيضر من ميّثل املطلوبة  ، واحتياطيا برفض الّدعوىاإلختصاص لتجّردها ممّا يؤيّدها واقعا وقانو

     رية واخلدمات ووّجه إليها اإلستدعاء حسب ما يقتضيه القانون. شركة الدرّاجات الّنا
مللّف. ا املظروفة نسخة منها    وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا

حلكم جبلسة يوم لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2017 ماي 25 وإثر ذلك قّرر ا
  

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

 2015لسنة  36من القانون عدد  )15( اخلامس عشرتنّص الفقرة األخرية من الفصل حيث 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنّه:"ال تقبل الطلبات املتعّلقة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  املتعّلق 

   اذ الوسائل التحّفظية الوقتّية إالّ يف نطاق قضّية يف األصل سابقة الّنشر".ختّ 
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 ممّا يّتجه معهشر للمطلب االستعجايل الرّاهن، قع تقدمي قضّية يف األصل سابقة النّ و وحيث 
  شكال. هقبول

 من حيث األصل:  
  

من ترويج بضاعتها  املدعى عليهااإلذن استعجالّيا مبنع الشركات اهن إىل يرمي املطلب الر حيث 
ي وجه كان ويف صورة امتناعها اإلذن ملصاحل البلديّة حبجز كّل البضاعة املعروضة وإيد اعها لّسوق 

مصاريف املستودع وكّل ما يرتّتب عن ذلك من  ملستودع البلدي مع حتميل الشركات املعنية
ألسعار مفرطة  هذه املؤّسساتق يف تطبيواملتمّثل  مصاريف وخسائر إىل حني البّت يف أصل الّنزاع

   .اإلخنفاض
املتعّلق  من القانون )15( اخلامس عشر من الفصل )8( الثامنةالفقرة أحكام تنّص حيث و 

 يوما ثالثني أجل يف املنافسة لس ميكن د،التأكّ  صورة ويف"عادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنّه 

ذن ا من اليت زمةظية الالّ التحفّ  الوسائل اذختّ  احلكومة ومندوب األطراف مساع وبعد أن   شأ

 ةاملعنيّ  لقطاعات أو ةالعامّ  االقتصادية ملصلحة تداركه وميسّ  ميكن ال حمدق ضرر حصول تفادي
   ."زاعأصل النّ  يف البتّ  حني إىل وذلك األطراف، أحد مبصلحة أو مبصلحة املستهلك أو

إىل  حبالي يؤدّ  موضوع الطلب ال جيب أن لوسائل التحفظّيةمن املستقّر أّن اإلذن  حيثو 
صل الّنزاع وأن تكون  كل تكون معه احلالة معّرضة للتغّري جمدية ومتأّكدة بش هذه الوسائل املساس 

حيتاج إىل  ا ويف وقت وجيز أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال يتّم الّنيل من حقّ سلبيّ 
  ماية العاجلة حلفظه من الّتالشي.   احل

مللّف اإلستعجايل الراهن،يتبّني للمجلس مل وحيث وجود  ، بعد دراسة املؤيّدات املظروفة 
واملتمثّلة يف حالة التأّكد والضرر احملدق الغري قابل  الّالزمة اذ الوسائل التحفظّيةالعناصر األساسّية الختّ 

لنسبة  عدم وجود ما يقيم الدليل على ارتباط النتائج املالّية السلبّية للطالبة ، عالوة علىللتدارك
واملتمثّلة يف تطبيق  للمؤّسسات املدعى عليهاملمارسة املنسوبة  2015و 2014و 2013لسنوات 

  .أسعار مفرطة اإلخنفاض
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 وهلذه األسباب:
  

لس رفض    .املطلبقّرر ا

سة السّيد رضا بن حممود        لس املنافسة بر وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية الثانية 
ن. ن ماجدة بن جعفر ورمي بوز   والسّيدان عمر التونكيت وخالد السالمي والسّيد

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2017ماي  25وتلي علنا جبلسة يوم  

  
  كاتبة اجللسة                                                                    الّرئيس           

  ميينة الزيتوين                          رضا بن حممود                                          
   

  


