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ّ                                                       اجلمهوريّة الّتونسّية   احلمد 
  جملس املنافسة

***************  
  141373 القضية عدد

  2016 جويلية  14ريخ القرار:
  
 
  

  قـــــرار
  

 
  :بني أصدر جملس املنافسة القرار التايل

  
  

 بشارع  يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها مواّد البناء تجارةل "زيتونة" شركة :املّدعية

ئبها األستاذطبلبة املنستري 5080 احلبيب بورقيبة ريسي ،  بشارع  الكائن مكتبه جوهر ا
      البحوري حومة الطرابلسية املنستري.شعبان 

  من جهة،                                                                       
 

1بعدد يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها  "مسنت النفيضةإ"شركة  :عليها املّدعى 

  .ج سامل بن محيدة، املنزه اخلامس تونس

  من جهة أخرى.
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ئب املدعيةاليت تقّدم  دعوىالبعد اإلّطالع على عريضة     ةرمسّ امل "زيتونةشركة " ا 
 منّوبته مفادها أنّ واليت  2014نوفمرب  6بتاريخ  141373عدد  لس حتتابكتابة 

مطلب تزّود مباّدة  "مسنت النفيضةإ"شركة  أودعت لدىقد البناء املتخّصصة يف بيع مواّد 
فها ومتاطلها يف تزويدها األخرية بقيت تسوّ  ، إّال أنّ 2013 أوت 23بتاريخ  الرمادياإلمسنت 

آالف  4واملقّدر بـ ،مبلغ الكمّية املطلوبةقامت بعرض  لرغم من أّن املّدعيةلكمّية املطلوبة 
لصّك البنكي عدد واملدينار  161و  2014جويلية  14 بتاريخ 2148809ضّمن 

عدل  عن طريقعلى املّدعى عليها  ،واملسحوب على البنك التونسي فرع البقالطة
ئب املّدعية أّن املمارسات2014 أوت 19بتاريخ  تنفيذ إمسنت "تتها شركة أاليت  . ويرى 

عادة تنظيم قانونالمن  5الفصل   تعّد خرقا ألحكام "النفيضة   .سعارألاملنافسة وا املتعّلق 
لس حتت عدد  ئب شركة "إمسنت النفيضة" املسّجل ردّ على  بعد اإلّطالعو       بكتابة ا

املعروض عليها من  رفضت املال أّن منّوبته فيه وضحأوالذي  2014ديسمرب  17بتاريخ  635
 يةّدعللم لديها عدم وجود حساب مفتوحل املطلوبةة بعنوان كمّية اإلمسنت طرف املّدعي

ئب املّدعى عليهاقد نفو  .همالعدم وجود عالقة جتارية سابقة بين كذلكو   ة منّوبتهنيّ  ى 
عدم استجابتها لطلبات حرفائها إىل ثالثة عوامل  عن البيع ألي طرف وأوزع االمتناع
نيها  العرض والطلب ختضع لقاعدة مباّدة اإلمسنتتزويد احلرفاء  عملّيات أّوهلا أنّ  أساسية. و

ا جتاه حرفائها وجب اإليفاءاشركة "إمسنت النفيضة" لديها التزامأّن  لثها  ا ا وتعّهدا و
ا قطاع اإلمسنت يف السنوات األخرية االستثنائيةالظروف  يف  ما عرفه من تذبذبو  اليت مّر 

ئب املّدعى عليه كما  ّدة اإلمسنت.على مامستوى اإلنتاج وتزايد الطلب  أنّه ال ميكن  اأفاد 
ضيه العرف املهين احلرفاء وما يقت ن مراعاة أسبقية الطلبيات وأدوارعلى البيع دو  منّوبته جرب

. وقد قامت مع كّل احلرفاء دون متييز أو أفضلية هايف تعامل منّوبتهة من حرفية مؤّكدا حسن نيّ 
لس   اهل االستجابةتّم تمل  ّود مباّدة اإلمسنتتز  طلب 279ة لـيمة إمسئبقااملّدعى عليها مبّد ا

  .ةر و ذكاملنظرا لألسباب 
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املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 

 املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة. 2006

لطريقة القانونية جللسة يوم   جوان 23وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  2016 ووّجه اإلستدعاء إىل  تم األحباث.خ تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و

ريسي حسب ما يقتضيه القانون ومل حيضر، كما مل حيضر من  ئب املدعية األستاذ جوهر ا
   .ميّثل املدعى عليها وقد وّجه إليها اإلستدعاء حسب ما يقتضيه القانون

طلبت احلكم برفض الدعوى أصال و وحضرت السيدة كرمية اهلمامي مندوبة احلكومة 
  لعدم وجود املدعى عليها يف وضعية هيمنة اقتصادية. 

حلكم جبلسة يوم لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح   جويلية 14 وإثر ذلك قّرر ا
2016.  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

 من حيث الشكل: 

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

  من حيث األصل: 

تزويد شركة  "إمسنت النفيضة"رفض شركة  حيث ينحصر الّنزاع يف قضية احلال يف
  دون مربّر.  الرمادي مباّدة اإلمسنت "زيتونة"

ملنافسة تتم املّدعيةمتّسكت  حيثو  ا تعرضت ملمارسات خمّلة  ّثل يف إفراط شركة بكو
  ها. اليت تواجدت فيها مع يف استغالل وضعّية التبعّية االقتصادية"إمسنت النفيضة" 
صناعة اإلمسنت من القطاعات احليوية يف الصناعة التونسية واليت تؤّمن  وحيث تعترب

خذ املنافسة يف هذا  3500حوايل  موطن شغل دون اعتبار مواطن الّشغل غري املباشرة. و



4 
 

عتبار وجود خليط حمدود العدد  )oligopole mixte(القطاع شكل احتكار القّلة املختلط 
ال.من املنشآت العمومية واخلاّصة    اليت تنشط يف هذا ا

جلدول عدد حيث و   ، 1تنشط يف سوق صناعة اإلمسنت تسع شركات، كما هو مبّني 
  توّفر ثالث أصناف من ماّدة اإلمسنت وهي اإلمسنت الرمادي واإلمسنت األبيض واجلري. 

 الشركات الّناشطة يف سوق صناعة اإلمسنت.  :1جدول 

  ريخ الّنشاط  عنوان اإلنتصاب  الّنشـاط  الشركة
  1953  بنزرت-خليج صربا  اإلمسنت واجليـر  إمسنت بنزرت

  1980  الكاف-جروين  اإلمسنت واجليـر  إمسنت أم الكليل

  1931  تونس- جبل جلود  اإلمسنت واجليـر  اإلمسنت اإلصطناعي التونسي

  1977  قابس-طريق احلامة  اإلمسنت واجليـر  إمسنت قابس

  1983  سوسة-النفيضة  اإلمسنت واجليـر  إمسنت النفيضة

  1986  زغوان- جبل الوسط  اإلمسنت واجليـر  إمسنت جبل الوسط

الشركة التونسية األندلسية 
  لإلمسنت األبيض

نة  اإلمسنت األبيض   1988  القصرين-فر

سيب   2012  القريوان-الشبيكة  واجليـر اإلمسنت  سـو

  2013  بنعروس-جبل الرصاص  الكالنكر - اإلمسنت  إمسنت قرطاج

  .املصدر: وزارة الصناعة 
 

 عّدةبعني االعتبار  آخذةخمتلف مناطق البالد  وحيث تغطي شركات صناعة اإلمسنت
القرب من املقطع املخّصص الستخراج املواد األولّية ووجود بنية حتتّية مالئمة  أّمههاعوامل 

اجلغرايف لشركات صناعة اإلمسنت  يستنتج من الّتوزيعحيث و  القرب من مراكز االستهالك.و 
جلدول عدد  هذه  أّن بيوعات من نسب اإلستهالك حسب األقاليم اجلهويّةكذلك و  2املبّني 

أل الشركات اورة، وهو سلوك يفّسر موّجهة  ا واملناطق ا ساس للمناطق اليت تنتصب 
ألساس السعي للحّد من كلفة الّنقل اليت تعترب مرتفعة يف هذا القطاع واليت ميكن أن توازي 

، وهو ما يؤّكد أن صناعة اإلمسنت هي 1كلم  300قيمة املنتوج إذا جتاوزت املسافة املقطوعة 

                                                 
  .2014ماي  15الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ  132507الرأي عدد   1
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تلبية حاجّيات املناطق األكثر قر من تسعى إىل   (industrie de proximité)صناعة جوار
  وحدة اإلنتاج للضغط على كلفة الّنقل. 

 اإلمسنت. صناعة: التوزيع اجلغرايف لشركات 2جدول 

  منـاطق التوزيع  عنوان اإلنتصاب  الشركة
  إقليم تونس والوطن القبلي  تونس- جبل جلود  اإلمسنت اإلصطناعي التونسي

  بنزرت وإقليم تونس وبعض مدن الشمال  بنزرت-خليج صربا  إمسنت بنزرت
  قابس ومدنني وتطاوين وقبلي  قابس-طريق احلامة  إمسنت قابس

ت الشمال الغريب والقصرين وقفصة وسيدي   الكاف-جروين  إمسنت أم الكليل وال
  بوزيد

ت الساحل وصفاقس  سوسة-النفيضة  إمسنت النفيضة   وال
  إقليم تونس والوطن القبلي والساحل  زغوان- جبل الوسط  جبل الوسطإمسنت 

سيب   القريوان والساحل وسيدي بوزيد وصفاقس   القريوان-الشبيكة  سـو
  املصدر: وزارة الصناعة.

  

مليون  8.262بـ 2013قّدر اإلنتاج السنوي من مادة اإلمسنت الرمادي خالل سنة وحيث 
وقد عرف  .2011سنة  مليون طنّ  6.642و 2012سنة  مليون طنّ  7.079مقابل إنتاج  طنّ 

إىل األحداث اليت عرفتها البالد واليت أّدت إىل نظرا  2011مستوى اإلنتاج تذبذ منذ سنة 
 "إمسنت النفيضة"توّقف اإلنتاج يف عدد من الوحدات الصناعّية لعّل أمهها اليت وقعت بشركة 

إمسنت أم "يوما) وشركة  47(توّقف بـ "إمسنت قابس"(توّقف بشهرين ونصف) وشركة 
 )مليون طنّ  0.57( 2011خالل سنوات  "الكالنكر"ة ، وهو ما أّدى إىل توريد مادّ "الكليل

 متأتّية من الربتغال وتركيا وكرواتيا. )مليون طنّ  0.82( 2013و )مليون طنّ  1.1( 2012و
املرتبة األوىل من حيث إنتاج ماّدة  2013مسنت النفيضة" يف سنة وحيث تصّدرت شركة "إ

جلدول عدد ألف طّن   841اإلمسنت الرمادي حبجم إنتاج بلغ مليون و ،  3كما هو مبّني 
 ألف طّن، ّمث شركة "إمسنت قابس" 769تليها شركة "جبل الوسط" حبجم إنتاج قّدر مبليون و

  ألف طّن. 330حبجم إنتاج بلغ مليون و
 (الوحدة: مليون طّن). 2013-2011الفرتة خالل الرمادي  تطّور حجم اإلنتاج من ماّدة اإلمسنت : 3جدول 

  2013  2012  2011  الشركة
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  0.555  0.664  0.764  إمسنت بنزرت

  0.798  0.930  1.040  إمسنت أم الكليل

  0.978  0.902  0.821  اإلمسنت اإلصطناعي التونسي

  1.330  1.274  1.128  إمسنت قابس

  1.841  1.791  1.309  إمسنت النفيضة

  1.769  1.518  1.580  إمسنت جبل الوسط

سيب   0.991  -  -  سـو

مـوع   8.262  7.079  6.642  ا

 املصدر: وزارة الصناعة.
  

من حيث إنتاج ماّدة اإلمسنت  احلّصة السوقية لشركة "إمسنت النفيضة" وحيث قّدرت
 حبّصة تقارب، تليها شركة "إمسنت جبل الوسط" % 22حبوايل  2013الرمادي خالل سنة 

لرسم عدد % 16ّمث شركة "إمسنت قابس" حبّصة تقّدر بـ 21%  . وحيث1كما هو مبّني 
يالحظ من خالل هذه املعطيات تقارب حصص الّسوق بني الشركات املصّنعة لإلمسنت وهو 

  ما يفهم منه وجود توازن يف القوى السوقية بني هذه الشركات يف مستوى اإلنتاج الوطين. 

 
خالل من حيث حجم اإلنتاج الوطين ملاّدة اإلمسنت الرمادي  وق لشركات اإلمسنت: توزّع حصص السّ 1رسم 

 .2013سنة 

-2011الفرتة تطّورا خالل  الرمادي ة اإلمسنتادّ من م وحيث شهد اإلستهالك الوطين

طّن سنة  6.4و 2012سنة  مليون طنّ  7.2مقابل  2013سنة  طنّ مليون  7.4، إذ بلغ 2013
  .% 4.96مسّجال بذلك معّدل منّو سنوي  يقّدر بـ ،2011

 

%7 %10

%12

%16
%22

%21

%12
إسمنت بنزرت

إسمنت أم الكليل

اإلسمنت اإلصطناعي 
التونسي

إسمنت قابس

إسمنت النفيضة

إسمنت جبل الوسط

سـوتاسيب
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يف حتليل املمارسات املخّلة  الّسوق املرجعّية الركن األساسي األّول حتديدعترب وحيث ي
ا ختّول حتديد املنشآت اليت تتمّتع بوضعّية هيمنة يف الّسوق واليت ميكن أن  ّ عتبار أ ملنافسة 
عادة تنظيم  لتايل حتت طائلة القانون املتعّلق  تتعّسف يف استغالل هذه الوضعّية ويضعها 

  املنافسة واألسعار.
ة هو مصطلح خاّص بقانون املنافسة ال جنده يف مصطلح الّسوق املرجعيوحيث أّن 

اليت تكتفي مبصطلح الّسوق والذي يعين مكان التقاء العرض  االقتصاديةمصطلحات العلوم 
والطلب دون اخلوض يف تفاصيل متّس خصائص الّسوق مثل نوعية العرض أو نوعية الطلب 

مصطلح الّسوق املرجعّية أمهّية  أو التطّرق مثال إىل شكل املنافسة داخلها. يف املقابل يويل 
أّمهها وضعيات اهليمنة اإلقتصادية والقدرة الّسوقية  كربى إىل خصائص معّينة يف الّسوق

وهذا يعود إىل أهداف قانون املنافسة واليت من أّمهها السهر على للمنشآت الّناشطة فيها، 
يمنة فيها أو اهل اتوضعيمني منافسة متكافئة ومتوازنة يف الّسوق ومحايتها من استغالل 
  االستئثار بقّوة سوقية متّكن صاحبها من التأثري على توازن الّسوق. 

 تتمّثل أمهّية الّسوق املرجعّية يف:حيث و 

  ال الذي متارس داخله املنافسة بني املنشآت.أّوال   : حصر ا

  ا  :نيا لتايل حتديد املنشأة اليت الحساب حصص الّسوق للمنشآت وقياس قّو سوقية و
 تتمّتع بوضعّية هيمنة يف الّسوق. 

احيث و  ّ الّسوق اليت حتتوي من وجهة نظر املستهلك : "تعّرف الّسوق املرجعية على أ
سعارها أو أو أ هاعلى قدر معقول من املنتوجات القابلة للتبديل أو اإلحالل حبكم خصائص

نها منشآت تنشط من خالل قاعدة العرض والطلب يف منطقة طرق استخدامها، واليت تؤمّ 
جغرافية حمّددة تتوّفر على قدر كاف من ظروف املنافسة املتجانسة متّيزها عن مناطق جغرافية 

  .  "أخرى ال تتوّفر فيها مثل هذه الظروف
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وق املرجعّية تتحّدد يف مستويني يستخلص من التعريف املذكور أعاله أّن السّ حيث و 
  مها: مستوى املنتوج واملستوى اجلغرايف.أساسيني 

  :الّسوق اليت تتوّفر على قدر معقول من  هيالّسوق املرجعّية من حيث املنتوج
 املنتوجات البديلة من وجهة نظر املستهلك واملنتج.

  :ال اجلغرايفالّسوق املرجعّية من حيث احلّيز اجلغرايف الذي ينضوي على قدر  هو ا
معقول من املنافسة املتجانسة متّيزها عن مناطق جغرافية أخرى ال تتوّفر فيها مثل هذه 

 الظروف.
ملصطلحات والتعريفات آنفة الذكر، ميكن حتديد الّسوق املرجعّية يف  وحيث واستئناسا 

  قضّية احلال كاآليت:

  :تتكّون هذه الّسوق من منتج وحيد وهو ماّدة الّسوق املرجعّية من حيث املنتوج
اإلمسنت الرمادي وهو حمّل الّنزاع يف هذه القضّية. غري أّن األخري ال يتوّفر على بديل أي أنّه 

حيث العرض، ميكن تصنيف السوق املرجعية من ال يوجد منتج يف الّسوق حيّل حمّله. من 
ا سوق احتكار القّلة، كمايح ّ ذلك أّن متجانسا العرض  ميكن اعتبار ث املنتوج على أ

على نفس املعايري التكنولوجية وتوّفر تقريبا  صناعتهامجيع شركات إنتاج اإلمسنت تعتمد يف 
 نفس اجلودة.

 لرغم من أّن املّدعية واملّدعى عليها يف هذه : الّسوق املرجعّية من حيث احلّيز اجلغرايف
، إّال أّن التحديد اجلغرايف للّسوق املرجعية ميكن أن يتعدى سوسةوالية القضية ينتصبان يف 

ت الساحل الثالث وهي سوسة واملنستري واملهدية . احلدود اجلغرافية هلذه الوالية لتشمل وال
ويعزى هذا احلّيز اجلغرايف إىل أّن صناعة اإلمسنت هي صناعة جوار كما سبق بيانه يف القسم 
م.  السابق، حيث يعمل املنتجون على تلبية طلب املناطق األكثر قر من مقرّات انتصا
االت اجلغرافية لشركة "إمسنت  لذلك فإّن والييت املنستري واملهدية يعتربان من أقرب ا

 ة". النفيض
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وحيث يستخلص ممّا سبق بيانه أّن الّسوق املرجعّية يف قضية احلال هي سوق صناعة 
ت الساحل واملتمثّلة يف               سوسةاإلمسنت الرمادي الذي يغطي حّيزها اجلغرايف وال

اإلمسنت اإلصطناعي "شركة واليت تتنافس فيها سّت شركات وهي:  واملهدية واملنستري
سيب"شركة و  "إمسنت جبل الوسط" وشركة "نت بنزرتإمس"وشركة  "التونسي وشركة  "سو

حجم املبيعات من ماّدة اإلمسنت  سّجلوقد  ."إمسنت النفيضة"وشركة  "إمسنت قرطاج"
لّسوق املرجعية بني سنيت  ، نتيجة 8.44%-نسبة منّو سلبية قّدرت بـ 2014و 2013الرمادي 

سنة طّن  412ألف و 293و مليونإىل  2013طّن سنة  730ألف و 412تراجعه من مليون و
توزّع املبيعات الكمّية للشركات من ماّدة اإلمسنت الرمادي  4ويبّني اجلدول عدد  .2014

  الوالية. حسب  لّسوق املرجعّية
  

حسب   2014-2013لسوق املرجعية خالل الفرتة  الرمادي : توزّع حجم املبيعات من ماّدة اإلمسنت4جدول 
 الوالية (الوحدة: طّن).

 
  

  الشركة

2013  2014  

  املهدية  املنستري  سوسة  املهدية  املنستري  سوسة

 2044 4403 10405 145 6550 12481  اإلمسنت اإلصطناعي التونسي

 - - - - - 2906  إمسنت بنزرت

 11695 58764 44134 19469 97379 91576  إمسنت جبل الوسط

سيب  13480 45474 72174 32251 54698 107302  سو

 20962 18592 34274  -  -  -  إمسنت قرطاج

 292813 328131 336067  325357  332314  330302  إمسنت النفيضة

  ."إمسنت النفيضة"شركة املصدر: معطيات 
  

ا قدرة املنشأة على تثبيت أسعارها فوق وحيث  ّ ميكن تعريف القّوة الّسوقّية على أ
حا معتربة.  ويعترب مفهوم مستوى األسعار التنافسية لفرتة ممتدة من الزمن متّكنها من جين أر

ما  ركائز اليت ينبين عليها حتليل وضعّية اهليمنة يف الّسوق املرجعّية. فكلّ الالقّوة الّسوقية من أهّم 
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على الّسوق وزادت يف نفوذها  اكانت املنشأة تتمّتع بقّوة سوقّية كبرية كّلما عّززت هيمنته
ا.  ا على منافسا   وسيطر

لنسبة ل ميكن  متعّددةمعايري  فإنّه وجب التنويه بوجودوقية قياس القّوة السّ وحيث 
  واليت ميكن أن نصّنفها إىل ثالثة أصناف:الرجوع إليها 

 معايري هيكلية  .أ
هليكلة العاّمة    لّسوق ونذكر من بينها:لوهي معايري تتعّلق 

  واليت نقيسها من خالل :الرتّكز اإلقتصادي للمنشآت درجة: 

  كانت   حجم املنشأة يف الّسوق. فكّلما يعكس : واليت تعترب مؤّشرا هاّماحّصة الّسوق
 حّصة املنشأة من الّسوق كبرية كّلما زادت فرضية متّتعها بقّوة سوقّية كبرية.

  لّسوق عتبار أنّه عدد املنشآت الّناشطة  لغ من األمهّية  : يعترب هذا املعيار على قدر 

 حيّدد نوع العرض وطبيعة املنافسة يف الّسوق. 
 Indice de(هريمشان -مؤشر هرفندالميكن استخدام  لقياس درجة ترّكز الّسوق وحيث

2Hirschman (IHH-Herfindhal :والذي يتّم حسابه من خالل املعادلة التالية 
𝐼𝐻𝐻 =  ∑ 𝑠 ,                   (1)   

 

 .iاحلّصة الّسوقية للمنشأة  isحيث متّثل 

  الّسوق كاآليت: وحتّدد درجة ترّكز املنشآت يف
  ⟵ 𝐼𝐻𝐻 <  درجة ترّكز ضعيفة. 1000

 ⟵ 1000 < 𝐼𝐻𝐻 <  .متوّسطةدرجة ترّكز  1800

 ⟵ 𝐼𝐻𝐻 >  عالية.درجة ترّكز  1800

                                                 
2 Herfindhal, O.C. (1950). "Concentration in the US Steel Industry", dissertation, Columbia University; 
Hirschman, A.O. (1945). "National power and the structure of foreign trade", University of California 
Press, Berkeley. 
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 الّسوق  إىلخول ي احلواجز اليت تعيق املنشآت للد: وهوجود حواجز للّدخول للّسوق
وجتعل األخرية حكرا على عدد معّني من املنشآت اليت تصبح مبوجب هذه احلواجز مهيمنة 

  يف: احلواجزوتتمثل هذه  يهاعل

الشامل يف تقدمي  :مثال ذلك االمتياز الذي يعطي لشركة ما احلقّ  احلواجز القانونّية - 
  .لفرتة زمنّية حمّددة خدمة أو يف صناعة منتوج

تكاليف عومل (ة نيّ إلستثمار املطلوب إلقتحام سوق مع: مثال حجم ااملالّية احلواجز - 

  ) .اإلنتاج

والتحالفات الرابطة بني الشركات واليت  : على سبيل املثال اإلندماجاتواجز اهليكليةاحل - 

 تشّكل حاجزا أمام الراغبني يف اقتحام الّسوق.

متّثل حواجز اخلروج من الّسوق مجلة العوائق اليت متنع : حواجز اخلروج من الّسوق - 
عدم تغطية املداخيل الشركات من اخلروج من الّسوق، وتتمثل هذه العوائق خاّصة يف 

أنّه من خصائص األسواق التنافسية سهولة  إىلوجتدر اإلشارة  .تثمارللتكاليف األولّية لالس
ما زادت تنافسية الّسوق ما قّلت حواجز الدخول واخلروج كلّ فكلّ  ،روج منهااخلو إليها دخول ال

حية حسن استغالل موارد اإلنتاج.لعاوكذلك ف  يتها من 

تيها املنشأة املهيمنة يف الّسوق جتاه معايري سلوكّية:   .ب وهي مجلة التصّرفات واألفعال اليت 

منافسيها أو جتاه حرفائها ومن أوجه ذلك أن تقوم بتطبيق أسعار افرتاسية إلزاحة منافسيها 
تضّييقات على فرض يف الّسوق أوالتمّييز بني احلرفاء يف مستوى العرض أو رفض البيع أو 

  عني.املزّودين أو املوزّ 

ح اوتتمّثل أساسمعايري الّنجاعة: ج.   يف قدرة املنشأة اليت تتمّتع بقّوة سوقّية يف جين أر

ا على الّسوق.مهّمة      من سيطر
اوحيث  ّ ة االقتصاديّة مينحها من القوّ  امتالك منشأة لقدر تعّرف وضعّية اهليمنة على أ

ا املنفردة ودون  استقاللية التصّرف والّتعامل مع احلرفاء واملنافسني واملستهلكني وفقا إلراد
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ا يف قطاع معّني، بكيفّية جتعلها قادرة على فرض  اخلضوع إىل ضغوطات الّسوق ومتطّلبا
عاملني فيها، وذلك حبكم شروطها والتحّكم يف آليات الّسوق والّتأثري اجلذري على وضعّية املت

ا الّتجاري أو مواردها املالية أو متركزها أمهّية نصيبها منها أو تفوّ  قها الّتكنولوجي أو أسلو
   اجلغرايف.

 مؤشر لندايف قضّية احلال، ّمت استخدام  يمنة اإلقتصاديةاهلوحيث ولتحديد وضعّية 

"Indice de Linda"3 دراسة أمهّية حجم املنشآت اإلقتصادية الكربى يف  والذي خيّول
خذ فيها املنافسة  الّسوق ودرجة التفاوت يف ما بينها. ويتالئم مؤشر لندا مع األسواق اليت 

لنسبة ل  يتّم حساب. و املرجعية يف قضية احلال وقسّ لشكل احتكار القّلة مثلما هو الشأن 
 :املعادلة التالية خاللمن   "L"مؤشر لندا الذي يرمز إليه بـ

 

𝐿   =  
( )

∑ ×
 
,                              (2)  

 

منشآت الّسوق لل إمجايل حصص nPMو i منشأةلل يةّصة الّسوقاحل iPMمتّثل  حيثو 
لّسوق. nو   عدد املنشآت املتواجدة 

أحجام ، ميكن حتديد مستوى التوازن بني )2(على نتائج املعادلة عدد  حيث وبناءاو  
  املنشآت كاآليت:

 ⟵ 𝐿 =   توازن بني أحجام املنشآت ومنافسة مرضية يف الّسوق. 0.20

 ⟵ 𝐿 =  وق.السّ عدم توازن بني أحجام املنشآت ميكن أن يعيق املنافسة يف  0.50

 ⟵ 𝐿 >  وجود وضعية هيمنة يف الّسوق. 1

من حيث املبيعات الكمّية من ماّدة اإلمسنت  حصص الّسوق نتائج حسابوحيث تشري 
إىل احتالل شركة  2014الرمادي لشركات اإلمسنت الناشطة يف الّسوق املرجعّية خالل سنة 

إ"مسنت النفيضة" املرتبة األوىل بفارق كبري بينها وبني أقرب منافسيها، حيث بلغت حّصتها 
ملقارنة مع حّصتها يف سنة  %73.99من نفس العاّم  واليت  2013مسّجلة ارتفاعا طفيفا 

                                                 
3 Linda, R. (1976). "Méthodologie de l’analyse de concentration appliquée à l’étude des secteurs et des 
marchés",  Commission des Communautés Européennes, Bruxelles. 
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التباين الكبري يف احلصص الّسوقية لشركات  2و 1. ويبّني الرمسان عدد %69.93بلغت 
  .2014و  2013خالل سنيت  اإلمسنت الّناشطة يف الّسوق املرجعية

 

  
  .2013احلصص الّسوقية للشركات الناشطة يف الّسوق املرجعية خالل  :2رسم 

  

 
  .2014: احلصص الّسوقية للشركات الناشطة يف الّسوق املرجعية خالل 3رسم 

  

سيب" وشركة "إمسنت جبل الوسط" أبرز املنافسني  وحيث تعترب كّل من شركة "سو
على  2014لرغم من ضآلة حصصهما الّسوقية اللتان بلغتا سنة  لشركة "إمسنت النفيضة"

ملقارنة مع حصصهما، مسجّ %8.86و %10.14التوايل   2013يف سنة  لتان بذلك تراجعا 
  .%14.75و %13.75على التوايل  2013  بلغتا سنةنيالّلتو 

1.36% 0.21%

14.75%

13.75%

69.93%

اإلسمنت اإلصطناعي التونسي إسمنت بنزرت إسمنت جبل الوسط سوتاسيب إسمنت النفيضة

%1.3

%8.86
%10.14

%5.71

%73.99

اإلسمنت اإلصطناعي التونسي إسمنت جبل الوسط سوتاسيب إسمنت قرطاج إسمنت النفيضة
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ت لسنة   2014وحيث يظهر جليا من خالل توزيع حصص الّسوق حسب الوال
جلدول عدد  لنسبة لشركة "إمسنت النفيضة"  أنّ  5والواردة  والية املهدية متّثل السوق األوىل 

ّمث والية سوسة حبّصة % 72.06تليها والية املننستري حبّصة تقّدر بـ% 85.87حبّصة سوقية تبلغ 
   %.67.61تقّدر بـ

  

لسوق املرجعية حسب كّل والية  لشركات اإلمسنت  يةصص الّسوقاحل: 5جدول  من حيث املبيعات الكمّية 
 .)%(حبساب النسبة املائوية  2014-2013لفرتة ا خالل

  
  الشركة

2013  2014  

  املهدية  املنستري  سوسة  املهدية  املنستري  سوسة

  0.60  0.97  2.10  0.04  1.33 2.30  اإلمسنت اإلصطناعي التونسي

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.53  إمسنت بنزرت

  3.43  12.90  8.88  5.16  19.83  16.82  إمسنت جبل الوسط

سيب   3.95  9.99  14.52  8.55  11.14  19.70  سو

  6.15  4.08  6.89  0.00  0.00  0.00  إمسنت قرطاج

  85.87  72.06  67.61  86.25  67.70  60.65  إمسنت النفيضة

  

إمسنت "الّسوق هو أّن شركة الصه من املعطيات املتعّلقة حبصص ميكن استخما  وحيث
فضلية  هاّمة تتمّتع بقّوة سوقّية "النفيضة وق املرجعّية. يف السّ  ملقارنة مع منافستها مرحيةو

ا غري أّن هذه الوضعّية ال  ا إّال مىت توّفرت بعض املعايري اهليكلية اليت سبق بيا ميكن اجلزم 
يف القسم السابق واليت ميكن أن تعّزز هذه املكانة بتوفري ظروف مالئمة ومناخ مستقّر، حّىت 

 تكون هذه القّوة السوقّية غري عرضية ومستمرّة على املدى البعيد.  

ا لقياس القّوة السوقّية وحيث من بني  للمّدعى املعايري اهليكلية اليت ميكن االستئناس 
درجة ترّكز الّسوق املرجعّية اليت تعترب عامال أساسيا يف تدعيم القّوة الّسوقية  عليها نذكر

نشـأة كّلما زادت القّوة الّسوقية للم  ،للمنشآت. فكّلما كانت الّسوق املرجعّية عالية الرتّكز
  املهيمنة. 
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جلدول عدد  IHHوحيث يّتضح من خالل نتائج حساب مؤشر  أّن الّسوق  6املدرجة 
  2013 سنة 5298.73املرجعّية يف قضّية احلال ذات ترّكز عال، إذ بلغت قيمة هذا املؤشر 

 توضح جلّيا أنّ  IHH ؤشرهذه النتائج املسّجلة مل. 2014 سنة 5690.13 لتصبح وتنامت
درجة الرتّكز للّسوق املرجعّية ما تنفّك تتطّور مّدعمة يف اآلن ذاته القّوة الّسوقية للمّدعى 

  عليها.

 .2014-2013لفرتة الل للّسوق املرجعّية خL و IHH: نتائج حساب املؤشرين 6جدول 
  2013 2014 

IHH 5298.73  5690.13  

L  1.43*  0.96**  
عتماد   .املرجعّية من الّسوق %98.43على ما يقارب  ستحوذتشركات  3حصص  * 

عتماد*    .املرجعّية من الّسوق %98.70على ما يقارب  ستحوذتشركات  4حصص  * 
   

واليت بلغت  2013إىل ارتفاع قيمته خالل سنة  Lوحيث تشري نتائج حساب مؤشر 
جلدول عدد  كما  0.96إىل  2014لتنخفض يف سنة  1.43 . ونالحظ أّن 6هو مبّني 

يتجاوز القيم اليت  ،1.195والذي يساوي  2014- 2013خالل الفرتة  Lمتوّسط قيمة مؤشر 
ا يف املعادلة عدد  وهو ما يربهن على وجود وضعية هيمنة اقتصادية  آنفة الذكر، 2سبق بيا

ا يف  لصاحل املّدعى عليها واليت مرّدها التباين الكبري يف احلصص السوقية بينها وبني منافسا
  الّسوق املرجعّية.

ّحتاد ثالثة معايري أساسية أال وهي احلّصة الّسوقية ودرجة ترّكز السوق املرجعّية  وحيث 
لّسوق وأّمهها حجم االستثمار الّالزم يف صناعة اإلمسنت، ميكن اجلزم وحواجز الّنفاذ إىل ا

قيمة تفيد بتمّتع املّدعى عليها بقّوة سوقّية هاّمة يف الّسوق املرجعية. إضافة إىل كّل هذا، 
  بوجود وضعية هيمنة اقتصادية يف الّسوق املرجعّية لصاحل املّدعى عليها. Lاملؤشر 
عادة تنظيم  نونمن القا 5ينّص الفصل حيث و  املنافسة واألسعار على أنّه:"... املتعّلق 

مينع االستغالل املفرط لوضعّية تبعّية اقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزّودين ممّن ال تتوّفر 
ميكن أن تتمّثل حاالت حيث هلم حلول بديلة للتسويق أو التزّود أو إسداء اخلدمات. و 
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ة يف االمتناع عن البيع أو تعاطي بيوعات أو تبعّية اقتصادية خاصّ  االستغالل املفرط لوضعّية
شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط متييزية أو قطع العالقات 

  التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتاريّة جمحفة".
لس على اعتبار أّن ممارسةحيث و  اإلفراط يف استغالل وضعّية تبعّية  استقّر عمل ا

وضعّية الّتبعّية االقتصادية من جهة املهيمن و ال تثبت إّال بتوّفر عنصرين مها املركز  اقتصاديّة
ل س يف كّل القضا اليت وإساءة استخدامها من جهة أخرى. ووفقا هلذا التمشي دأب ا

البحث يف مقام أّول عن مدى توّفر على عرضت عليه خبصوص هذا الصنف من املمارسات 
مدى وجود املؤّسسة الّشاكية يف وضعّية تبعّية و عليه اهليمنة االقتصادية للطرف املّدعى ركن 

املذكورتني، ميّر يف هاتني الوضعّيتني  التثّبت من وجودة إزاء الطّرف املشتكى به، وبعد اقتصاديّ 
 استخدامها.ن إىل مناقشة مدى توّفر عنصر اإلفراط يف طور 

لس على اعتبار وجود مؤّسسة اقتصادية يف مركز هيمنة على  عملاستقّر وحيث  ا
الّسوق ال يتحّقق إّال مىت كانت املؤّسسة قادرة على فرض شروطها والتحّكم يف آليّات الّسوق 

أو  والتأثري على وضعّية املتعاملني فيه وذلك حبكم أمهّية نصيبها منها أو تفوّقها التكنولوجي
ا الّتجاري أو مواردها املالّية أو متركزها اجلغرايف.     أسلو

وحيث أفرزت نتائج حتليل الّسوق املرجعية متّتع املّدعى عليها بوضعية هيمنة اقتصادية يف 
الّسوق املرجعّية لقضية احلال وهو ما حييل إىل املرور إىل الّنظر يف مدى وجود املّدعية يف 

ا حالة تتشّكل من حتالف عناصر ينشأ  األخريةتعّرف وحيث وضعية تبعية اقصادية.  ّ على أ
ثري املزّود على نشاطه  عليه عن اجتماعها وضع الّتاجر يف منزلة يصعب فيها التخّلص من 

ح. و  ا عالمة املزّود وأمهية حيث وما جينيه من أر تتمّثل هذه العناصر يف السمعة اليت حتضى 
ثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر نصيبها يف الّسوق ويف مد املوزّع أو املؤّسسة أو ى 

ة من أّي جهة أخرى على أن ال يكون مرّد وصعوبة التزّود مبواد أو خدمات ماحلريفة  شا
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ية ضرورة أّن التبعّية تعّرب عن حالة خضوع ك الّتاجر نفسه أو سياسته الّتجار ذلك سلو 
  .مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي

بتحليل العناصر املكّونة للتبعّية االقتصادية وتطبيقها على وقائع القضية ميكن حيث و و 
  املالحظات التالية: استخالص
  لنسبة لشركة شاط ، بل جزءا من النّ نشاطا قائما بذاته "زيتونة"جتارة اإلمسنّت ال متّثل 

ميكن أن تؤثّر حالة عدم التزّود مباّدة مواد البناء لذلك ال  واملتمّثل يف بيع شركةالّتجاري لل
ا أضرارا فادحة الرمادي اإلمسنت ا أو أن تلحق    .بصفة مباشرة يف رقم معامال
  لرغم لس مبصادر تزّودها من ماّدة اإلمسنت الرمادي  إحجام شركة "زيتونة" عن إفادة ا

مبقتضى املكتوب  2015أفريل  27أوىل بتاريخ  ةمن مكاتبتها خبصوص هذا املوضوع يف مناسب
لس حتت عدد  مبقتضى  2015جوان  10نية بتاريخ ّمث يف مناسبة  433املسّجل بكتابة ا

لس  ،567 املكتوب عدد ا سكتت عن مّد ا ّ يرّجح وجود مصدر تزّود تتكّتم عليه وطاملا أ
 ملعطيات الالزمة فإّن ذلك يعين وجود حّل بديل هلا. 

 " ربط  النشأة لذا ال ميكن لشركة حديثة ،2012أوت  14زيتونة" بتاريخ ّسست شركة
سيس لفرضية وجود عالقة تبعية أعالقات جتارية وطيدة مع املّدعى عليها ميكن من خالهلا الت

هيك أّن شركة " التعامل  تعتمد يف سياستها الّتجارية على سابقة مسنت النفيضة" إاقتصادية، 
ريخ تقدمي طلب التزّوداالن مع حرفاءها وحترتم مبدأ األولوية ئبها بع من   .مثلما صرّح به 

تقّدمت للمجلس مبا يفيد وجود  "إمسنت النفيضة"ّن شركة  يف هذا الباب يّتجه التذكريو 
ريخ  امن حرفائهمباّدة اإلمسنت طلب للتزّود  279 ريخ  2011يعود بعضها إىل  أي قبل 

. وهو ما يفّسر أّن مل يقع االستجابة هلا نظرا لطاقتها اإلنتاجية احملدودةو إحداث شركة "زيتونة"
شركة إّمنا هذه التتبعه  أو إقصائي ليس وليد سلوك متييزي "زيتونة"عدم تلبية طلبات شركة 

 وكثرة الطلب على منتجها.    احملدودةطاقتها اإلنتاجية  مرّده
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إزاء  ليست يف وضعّية تبعية اقتصادية "زيتونة"أّن شركة  بيانه يستخلص ممّا سبقوحيث 
   .شركة "إمسنت النفيضة"

                                                                

  وهلذه األسباب:
لس   :قّرر ا

  

  رفض الدعوى أصال.
  

سة السّيد األوىلوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية   احلبيب        لس املنافسة بر
ّ والسادة   .فوزي بن عثمان وحممد بن فرج وشكري املامغليو  عماد الدرويش جاء 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2016 جويلية 14وتلي علنا جبلسة يوم 

     
  كاتبة اجللسة                                                            الّرئيس    

    ميينة الزيتوين                                                    ّ  جاء احلبيب 


