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ّ                                    جلمهوريّة التونسّية ا     احلمد 
 جملس املنافسة

 171451عدد  القضّية

  2019 ديسمرب  26 ريخ القرار 
  

  قـــــرار
  جملس املنافسة القرار التايل بني:  أصدر 

  
  

 الكــائن ،القــانويناجات احملرّكــة يف شــخص ممثّلهــا اجات والــدرّ الشــركة التونســية لصــناعة الــدرّ  :املّدعيــة
ئبها األستاذ حمّمد فيصـل بـن جعفـر مقرين بنعرو  ،الكيمياء الصناعي جمقّرها بنه  مكتبـه ،الكـائنس، 

ريس، ب       ،تونس 1000، املدرج ب، الطابق السادس ،قصر املدينة،  55-53عدد شارع 

  ،من جهة                                                       
    

  ج نهبموتورس يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها اإلجتماعي شركة قرطاقو  .1 : املّدعى عليها 

ّ  ،3عدد  ،يلنال  ، تونس جبل جلود،  ،سيدي فتح ا

الكائن مقّرها اإلجتماعي بطريق   ،القانوين ممثّلهايف شخص  رّكةاحملراجات الشركة الصناعية للدّ   .2
ئبها األستاذ حسام الطروديتستور  ، 1الكاف كلم  ميتيال  ، 4عدد  نهج قربص، بالكائن مكتبه  ،، 
   ،فيل، تونس

ملنطقة  ،راجات الّنارية واخلدمات يف شخص ممثّلها القانوينشركة الدّ   .3 الكائن مقّرها اإلجتماعي 
سر السعيديالصناعية بزغوان ئبها األستاذ  الطابق  ، 22عدد  نهج مرسيليا،بالكائن مكتبه  ،، 

  ، الثالث، تونس

  .من جهة أخرى
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األستاذ حمّمد فيصل من طرف املرفوعة إىل جملس املنافسة دعوى ال عريضةبعد اإلّطالع على 
واملرّمسة بكتابة   جات احملرّكةاوالدرّ جات االدرّ لشركة التونسية لصناعة ااملّدعية نيابة عن بن جعفر 

لس حتت عدد  تنشط يف جمال   منّوبته أّن جاء فيها  يتوال، 2017مارس  17بتاريخ  171451ا
على علوم املمعفى من  أّول صنفالّنارية واليت تنقسم إىل صنفني،  اجات صناعة وتركيب الدرّ 

تفوق سعة اسطوانته   ن وصنف  3مص 49.9تفوق سعة اسطوانتها ال يت الاإلستهالك وهي الدرّاجات 
  ،حيتسب عند البيع على قاعدة الثمن املرجعي %80خيضع ملعلوم على اإلستهالك نسبته  3مص 50

ا فوجئت  ّ والشركة الصناعية   موتورسشركة قرطاقو وهي كّل من  ،لشركات املّدعى عليهاوأ
بثمن  من الصنف الثاين  رية تبيع الدرّاجات النّاراجات الّنارية واخلدمات، شركة الدّ و  للّدراجات الّنارية

ا يف الّسوق أقلّ  دون التصريح  و  لمعلوم على اإلستهالكإخضاعها لدون و  من األسعار املعمول 
ة اليت تنتهجها الشركات وعشر هاته املمارسات غري امل وقد مّكنت  .ملواصفات احلقيقية لإلسطوانة

  ، الّنارية من الدرّاجات  من خالل ترويج عشرات اآلالف اكتساح الّسوق من مّكنتها املّدعى عليها
ا للمّدعيةلقدرة التنافسية وأضّرت  ممّا أدى إىل خسائر كبرية فاقت  ،وأثّرت سلبا على رقم معامال
         إىل تسريح العديد من العّمال وإحالة البعض اآلخر على البطالة اإلقتصادية.دفعها رأمساهلا و 

ئب  ملمارسات   املّدعية وأوضح  أّن منّوبته حاولت يف عديد املناسبات إشعار السلط املعنّية 
ا قامت  ،املذكورة دون جدوى  ّ ذلك يف مناسبة  ، و حجج استجواب بواسطة عدل إشهاد تحريربوأ

اجات الّنارية واخلدمات املدير الّتجاري لشركة الدرّ استجواب من خالل  2017فيفري  22بتاريخ  أوىل
رية تعادل سعة اسطوانتها أو تفوق حول بيع درّ  مبعلوم األداء على  دون تثقيل الثمن 3صم 50اجات 

نية  ، 80%اإلستهالك املقّدر بـــ  رئيس القسم الّتجاري لشركة  استجواب من خالل ّمث يف مناسبة 
  . 2017 مارس 6 حول نفس املسألة بتاريخ موتورس  قرطاقو

ئب  يقاف املمارسات غري امل املّدعيةوطلب  اليت ترتكبها   ة وعشر من جملس املنافسة اإلذن 
         عاليم على اإلستهالك ملّدة أربع سنوات والتعويض الص املوإلزامها خب عليهااملّدعى الشركات 

    .عن األضرار اليت حلقت منّوبته
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ئبألستاذ حسام اوبعد اإلّطالع على رّد  الشركة الصناعية للّدراجات احملرّكة،   الطرودي 
لس حتت عدد  املرّسم امات املنسوبة  ا فيهنفى والذي ، 2017جويلية  19بتاريخ  422بكتابة ا إلّ
رج عن اليت خت املخالفات القمرقية واجلبائية  من قبيلهي قضّية الأّن املسائل املثارة يف  ويرى ، ملنّوبته 
، مستندا يف  املختّصة ا إىل السلط اإلدارية والقضائّية الّنظر فيه ديعو اختصاص جملس املنافسة و دائرة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 11ذلك إىل أحكام الفصل  ومطالبا برفض  من القانون املتعّلق 
الوقائع  معتربا أنّ  ،مسألة جتّرد قيام املّدعية يف قضّية احلالكما تناول   .الّدعوى لعدم اإلختصاص
يت على  منقوصة جاءت  املضّمنة بعريضة الّدعوى  عديد من اجلوانب والعناصر اجلوهرية اليتومل 

  واليت ميكن من خالهلا حتديد الّسوق املرجعّية على غرار:جتّنبت املّدعية ذكرها 
 جات اليت تنتجها املّدعية. انوع الدرّ  -

 عية. املدّ  هااليت تنتججات ذات احملّرك اللدرّ املواصفات التقنية وامليكانيكية  -

 . املّدعية هااليت تنتججات ذات احملّرك اللدرّ سعر التكلفة وسعر البيع  -

 مدى تطوير القدرة التنافسية ملنتوج املّدعية.  -

ا حجم الّنشاط خالل السنوات العشر  - ثّر رقم معامال ملمارسات  األخرية لقياس مدى 
 املشتكى منها. 

ت وحماضر اجللسات عن العشر امتناع املّدعية عن  - ئق احملاسبية وتقارير مراقب احلسا تقدمي الو
 سنوات األخرية ملعرفة األسباب احلقيقية لوضعيتها اإلقتصادية. 

ا تفصيلية ملامتناع املّدعية عن تقدمي أسعار  - مبا يتيح   اإلنتاجحسب املعايري وحسب تكلفة نتوجا
ت صحيحة.      إجراء مقار

مسألة  والذي تناول فيه  احملرّكة الشركة الصناعية للّدراجات ئب وبعد اإلّطالع على رّد 
ها من  ،ا منتوجات منّوبته عن بقّية املنافسني يف الّسوق تتمّيزاملواصفات الفنّية اليت  ّ معتربا إ

  ات النارية اليت تسّوقها منّوبته جاانفراد الدرّ  مبّيناو  اليت تعتمد يف مقارنة األسعار العناصر األساسية
هذه  منتهيا إىل أّن وجود و املّدعية ال حتتوي عليها الدرّاجات النارية اليت تسّوقها خبصائص تقنية 
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ت حيول دون إجراء مقاإلختالفات الفنّية والتقنية  وأّكد من حيث األسعار وتكلفة اإلنتاج.  سليمةار
أّن الّدعوى املرفوعة ضّد منّوبته تكتسي صبغة كيدية وأّن اهلدف احلقيقي من وراءها هو إقصاء  

جانفي   14 ريخ  لمّدعية من الّسوق واستعادة مركز اهليمنة الذي فقدته بعدالشركات املنافسة ل
عتبارها  2011 ، مشريا إىل أّن املّدعية كانت مهيمنة على سوق الدرّاجات الّنارية قبل هذه الفرتة 

ا متّتعت حبصانة من السلط ضّد كّل منافس هلا.   ّ أّن   كما أوضح املوزّع الوحيد لعالمة "بيجو" وأ
ريخ  ّثل يف دخول  ، انفتاحا كبريا مت2011جانفي  14سوق الدرّاجات الّنارية شهدت، خصوصا بعد 

ستثمارات جديّة مع إقامة تعاون وشركات مع أسواق جديدة أّمهها اآلسيوية اليت  عديد املؤّسسات 
على  املّدعيةتوفّر متوجات بسعر تكلفة منخفض ومع احملافظة على اجلودة، ممّا نتج عنه عدم قدرة 

رية بتكلفة مرتفع عتبارها تنتج درّاجات  ملقارنة مع العالمات اآلسيوية.   مواجهة املنافسة احلرّة    ة 
ئب  ت من بتعّرض منّوبته إىل عديد احملرّكة الشركة الصناعية للّدراجات وأفاد  من الشكا

طرف املّدعية إىل عديد اجلهات على غرار وزارة الّتجارة والصناعة ووزارة املالّية والديوانة التونسية، ممّا  
ا، مؤّكدا أّن  أدى إىل تعّرضها للعديد من عملّيا ت املراقبة الفجئية واإلختبارات الفنّية على منتوجا

ت هو ضرب املؤّسسات املنافسة واستعادة  الّسوق،  ملركز اهليمنة على  املّدعية اهلدف من هذه الشكا
  احتياطّيا برفضها.  و ى الّدعو مطالبا أصالة بعدم مساع 

ئب املّدعى عليها شركة الدرّاجات الّنارية   وبعد اإلّطالع على سر السعيدي  رّد األستاذ 
لس حتت عدد  من  لب مبقتضاهطوالذي  2017أوت  21بتاريخ  462واخلدمات املرّسم بكتابة ا

لس   رفض الّدعوى شكال لعدم اإلختصاص أو رفضها أصال.  ا
عادة  املتعّلق  2015 سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

  تنظيم املنافسة واألسعار.  
املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلّطالع على األمر عدد 

 الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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لطريقة القا   19يوم املعّينة ل املرافعة نونية جللسةوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 

ا  ، 2019 ديسمرب األستاذ  ومل حيضر  ختم األحباث. تقريرا من ص◌ّ ملخوليد القاين تال املقّرر السّيد و
ئب امل شركة قرطاقو  املّدعى عليها  من ميّثل ضر حياإلستدعاء. ومل  وبلغه عيةدّ حمّمد فيصل بن جعفر 

ئب املّدعى عليها شركة   اإلستدعاء.ووّجه إليها  موتورس سر السعيدي  ومل حيضر األستاذ 
ئب املّدعى عليها  الدرّاجات الّنارية واخلدمات  وبلغه اإلستدعاء. وحضر األستاذ حسام الطرودي 

رّكة ا ومؤيّدا ا مّسكتورافع على ضوء تقاريره الكتابية م الشركة الصناعية للّدراجات ا جاء   ملا مبا ورد 
تضّمن ختلّيا من املشرّع عن املعلوم على  2018، مضيفا إىل أّن قانون املالّية لسنة بتقرير ختم األحباث 

    اإلستهالك املوّظف على الدرّاجات.
مللّف. ا املظروفة نسخة منها    وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا

حلكم جبلسة يوملس وإثر ذلك قّرر ا   ديسمرب  26 حجز القضية للمفاوضة والتصريح 
2019 .  

  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:    و
  

 :من حيث الشكل

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

  :من حيث األصل
ئة  فرية من اللدرّاجات الشركات املّدعى عليها يف تسويق الّنزاع يف قضية احلال  احنصرحيث 

فضال عن ، على أسعارها دون تثقيل معلوم األداء على اإلستهالك  3صم 50اليت تفوق سعة اسطوانتها 
ا يف تقّل عن تلك بيع ألسعار ها تطبيق   الّسوق. املعمول 
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 التحليل القانوين    
  

  ملعلوم تثقيل  عدم مبسألة يف ما يتعّلق   على اإلستهالك األسعار 

ئب املّدعية مسألة حيث  ر  من  طالبا لمعلوم على اإلستهالكلأسعار البيع  تضّمنعدم أ
يقاف  لس اإلذن  ملّدة أربع   املعلوم املذكوروإلزام الشركات املّدعى عليها خبالص  سة هاته املمار  ا

ا جرّاء املمارسة املذكورة   . سنوات مع تعويض منّوبته عن األضرار اليت حلقت 
ثري العمل أو التّصرف املتنازع بشأنه على أّن اختصاص جملس املنافسة  وحيث  يتحّدد مبدى 

ال يكون قائما إّال مىت كانت تلك األعمال تندرج يف ، حبيث اسة فيهللّسوق وحرّية املناف الّتوازن العامّ 
ملنافسة عادة تنظيم املنافسة   5على معىن الفصل  إطار املمارسات املخّلة  من القانون املتعّلق 

  .واألسعار
لس ونظرا للطابع الفّين الذي تكتسيه املمارسة املشتكى منها يف هذه القضّية، قام  ،وحيث ا

مبراسلة كّل من وزارة املالّية واإلدارة العاّمة للديوانة وذلك ملزيد الّتحري يف املوضوع واّختاذ الوسائل  
  . يف الغرض والتدابري الالّزمة

لس حتت عدد ارّدهيف  حيث أفادت إدارة األحباث الديوانيةو     4 بتاريخ 340 املرّسم بكتابة ا

عتبار أّن مصنعي  وضوع يتعّلق مبعلوم ذو مفعولأّن هذا املوحيث مبا يلي: "، 2018ماي  داخلي 

دراج هذا املعلوم ضمن عناصر الدرّاجات الّنارية  ظيفه على  و مثن البيع وبذلك تمطالبني 

لتايل فإنّه يدخل ضمن صالحيات املراجعة اجلبائية املخّولة ملصاحل اإلدارة  املستهلك الّنهائي و

    ". العاّمة لألداءات، فقد ّمت إحالة امللّف إىل املصاحل املذكورة
ملأّن مسألة تثقيل  ممّا سبق بيانه يستشفّ  حيثو  اإلستهالك هي مسألة  علىعلوم األسعار 

ا اإلدارة العاّمة لألداءات  لتايل عن داجبائية حبتة ختتّص    .ئرة اختصاص جملس املنافسة، وخترج 
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   ألسعار مفرطة اإلخنفاض   يف ما يتعّلق 
ا  املّدعية  متّسكتحيث  عتماد الشركات املّدعى عليها أسعار أقّل بكثري من تلك املعمول 

وضوع نزاع احلال، وهو  ءات املستوجبة على الدرّاجات الّنارية ماألدليف الّسوق كنتيجة لعدم تثقيلها 
  .ما يطرح فرضّية وجود أسعار مفرطة اإلخنفاض

عادة   2015لسنة  36من القانون عدد  5الفقرة األخرية من الفصل تنّص  وحيث  املتعّلق 
 ّدد  بصفة االخنفاض مفرطة أسعار تطبيق أو عرض مينع  :"...تنظيم املنافسة واألسعار تنّص على أنّه

  ". السوق يف املنافسة ونزاهة اقتصادي  نشاط توازن
تستوجب توّفر  اسرتاتيجية متكاملة يف إطار  سعار مفرطة اإلخنفاضاألتطبيق  يندرجحيث و 

  :ما يلي يفواليت ميكن تلخيصها  1مجلة من الشروط
   .أن تكون هذه األسعار صادرة عن منشأة تتمّتع بوضعية هيمنة اقتصادية على الّسوق املرجعية
ّدد  و  دف إىل محاية الّسوق من كّل املمارسات اليت  هذا الشرط طبيعي ذلك أّن قوانني املنافسة 

  . خاّصة تلك اليت مرّدها اإلفراط يف استغالل وضعّية هيمنة اقتصاديةتوازنه  
  إزاحة منافسيها ملزيد   من االخنفاضمفرط ر سعل هاملنشأة املهيمنة من خالل تطبيقا تتمّكنأن

ا الّسوقية و  تدعيم ا على الّسوققّو   .إحكام سيطر
  ا النامجة عن البيع بسعر مفرط اإلخنفاض على أن تتمّكن املنشأة املهيمنة من تعويض خسار

  املدى البعيد. 
  :يتلّخصان يف ما يلي 2ينطور يتطّلب تطبيق سعر مفرط اإلخنفاض حيث و 

 ملنتجها يقّل بكثري عن  تعمد فيه املنشأة املهيمنة إىل تطبيق سعر منخفض طور على املدى القصري
ا إلزاحته وجتدر اإلشارة إىل أّن  .من الّسوق وتثبيط املنشآت اليت تعتزم الّدخول إليها اأسعار منافسا

املنشأة املهيمنة تتكّبد يف هذه املرحلة خسائر كربى نتيجة بيعها بسعر يقّل عن التكلفة وهو ما 
  ويتجّلى يف هذا الطور أمهّية أن تتمّتع املنشأة اليت تعتزم تطبيق سعر  يصطلح عليه بطور التضحّية.

 
1 Baumol, W.J. (2003). Principles relevant to predatory pricing, in “The pros and cons of low prices”. Swedish 
Competition Authority, pp. 15-38. 
2 Predatory pricing. OECD, Paris, France, 1989. 
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ذلك أنّه ال ميكن ألي منشأة أن تتحّمل اخلسائر املنجّرة   ، مفرط اإلخنفاض بوضعّية هيمنة اقتصادية
عن البيع بسعر يقّل عن التكلفة إّال مىت كانت يف وضعية اقتصادية مرحية ترتمجها حّصة سوقية  

ن تبنيها التسعرية مفرطة  ّ  اإلخنفاض.مرتفعة، وهو ما خيّول هلا الصمود أطول فرتة ممكنة إ

 ّكدها من السيطرة على الّسوق إىل الرتفيع  طور على املدى الطويل تعمد فيه املنشأة املهيمنة بعد 
ا يف  يف سعر منتجها إىل مستوى أعلى من السعر التنافسي بشكل جيعلها تعّوض اخلسارة اليت تكّبد

هاّما من منظور قانون املنافسة  الطور األّول، وهو ما يصطلح عليه بطور التعويض. ويعترب هذا الطور 
ألنّه جيّسد األضرار اليت ميكن أن تتسّبب فيها هذه املمارسة من اضمحالل للمنافسة وتقليص من 
رفاه املستهلك الذي جيد نفسه رهينة للمنشأة املهيمنة اليت تستنزف قدرته الشرائية من خالل الرتفيع 

سعار أقّل.يف األسعار، خاّصة يف غياب دور املنشآت املناف   سة اليت ميكن أن توّفر منتجات 

ت املعتمدة للكشف عن حيث و  ومن أبرزها تلك اليت  األسعار مفرطة االخنفاضتتعّدد املقار
فعلى سبيل املثال كّل سعر  ،لتحديد الصبغة املفرطة لإلخنفاض ترتكز على حتليل عناصر دالة التكلفة

هو سعر  4لتكلفة احلّدية على املدى البعيد أقّل من او أ  3أقّل من التكلفة احلّدية على املدى القصري
مفرط االخنفاض. كما ميكن أيضا استخدام معايري أخرى مثل متوّسط التكلفة املتغّرية أو متوّسط  

. غري أّن العوائق اليت حتول دون تطبيق  5اإلضافية للمدى الطويلالتكلفة اجلملية أو متوّسط التكلفة 
هذه املقاربة تكمن أساسا يف صعوبة توفّر املعطيات املتعّلقة بدالة التكلفة للمنشآت، إذ تتكّتم أغلبها 

ا متّثل عنصرا رئيسيا يف تقييم قدر  ا التنافسية. لذلك وكحّل بديل، اعلى مثل هذه املعطيات ألّ
فرطة الخنفاض  املاملرجعّية كمعيار لتحديد الصبغة ر م بعض هيئات املنافسة العاملية األسعاتستخد

  .6ألسعارا

 
3 Areeda, P. and Turner, D. (1975). Predatory pricing and related practices under section 2 of the Sherman Act. 
Harvard Law Review, 88(4), pp. 697-733. 
4 Posner, R.A. (1976). Antitrust Law: An economic perspective. First Edition, The University of Chicago Press, 
USA. 
5 Bolton, P., Brodley, J. and Riordan, M. (2000). Predatory pricing: Strategic theory and legal policy. 
Georgetown Law Journal, 88(8), pp. 2239-2330. 
6 The Unilateral Conduct Working Group (2008). Report on predatory pricing, International Competition 
Network (ICN), Kyoto, Japan. 
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ا الشركات املّدعى عليها ال تنض وحيث ي ضمن اسرتاتيجية البيع  و أّن أسعار البيع اليت اعتمد
على وجود أسعار مفرطة   أّولّيا  تكون مؤّشرااليت ميكن أن  (selling below cost)حتت التكلفة 

املعلوم على اإلستهالك، وهو ما  سعارها أ نيتضم، وإّمنا مرّدها عزوف هذه الشركات عن اإلخنفاض
ا يف الّسوق ا أقّل بكثري من تلك املعمول  ّ تسوية هذه الوضعية من   ذلك أنّ  ،أعطى انطباعا 

عادة تعديل أسعار بيع  السلط اإلداريةطرف  لدرّاجات الّنارية املستوردة إىل مستواه ااملختّصة كفيل 
ا عن الصبغة املفرطة لإلخنفاض.   الطبيعي السائد يف الّسوق، وهو من شأنه النأي 

لس حتت عدد و الفّين الذي أدىل به وزير املالية الرأي جاء يف  حيثو    601املرّسم بكتابة ا

إحاطتكم علما أنّه بعد التحّري تبّني أّن جّل  وجوا يشّرفين :"ما يلي، 2018 سبتمرب 9بتاريخ 

الشركات الّناشطة يف القطاع مل تقم بتوظيف املعلوم على اإلستهالك وأّن مصاحلنا املختّصة 

اّختذت اإلجراءات الّالزمة وهي بصدد تسوية وضعيتهم اجلبائية يف ماّدة املعلوم على اإلستهالك  

لّسوق احمللّية م    ".    بعنوان بيوعا

  3صم 50على الدرّاجات الّنارية اليت تفوق سعتها املعاليم اجلبائية مسألة عدم تثقيل وحيث أّن  
  . بل تشمل معظم الشركات املستوردة للدرّاجات الّنارية ،ال تقتصر على الشركات املّدعى عليها فقط

حججا دامغة خبصوص تطبيق الشركات املّدعى عليها ألسعار أقّل بكثري  املّدعية  مل تقّدم وحيث
ا يف الّسوق، بل امتنعت عن  سعار البيع وأسعار التكلفة  تقدمي املعطيمن املعمول  ات املتعّلقة 

لرغم  ا  لس هلا يف الغرض يف مناسبة أوىل مبقتضى املكتوب املرّسم اخلاّصة مبنتوجا من مراسلة ا
نية ، ّمث 2017ماي  16بتاريخ  371بكتابته حتت عدد    462مبقتضى املكتوب عدد يف مناسبة 

ا عدم ممّا يفيد  ،2018أفريل  12بتاريخ  تعّد،  ال املشتكى منها املمارسة فضال عن أّن  ،جديّة اّدعاءا
  قبيل األسعار مفرطة اإلخنفاض.من ، أعاله سبق بيانه يف كّل األحوال وطبق ما 
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  وهلذه األسباب: 
 

لس رفض الّدعوى أصال.    قّرر ا

سة السّيد  لس املنافسة بر حمّمد العيادي   وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل 
  خالد السالمي.حمّمد شكري رجب و اخلموسي بوعبيدي و السّيدة فتحية محّاد والّسادة و 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2019 ديسمرب 26وتلي علنا جبلسة يوم 
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