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 الجمهوريّة التّونسيّة
 مجلس المنافسة

   151382:  القضيّة عدد
     2016ديسمبر   29تاريخ القرار: 

  
  

 

 قـــرار
 

  أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن:
  

  
  

حلاّمة يف شخص ممثّلها القانوين، مقّرها طريق قبّلي احلاّمة املّدعية:    ،قابس ،شركة اآلجر املمتاز 
  ،مــن جـهـــة

  : املّدعـى عليه
الّسمباط، احلاّمة  7حمّمد شرف الّدين بن خليفة (حمّمد عقويب)، الكائن مقرّه حبّي "الّسنيت" عدد 

  قابس. 6020
ـــة أخرى.   مــن جـه

  

  

حلاّمة املرّمسة ل املمّثل القانوين بعد االّطالع على عريضة الّدعوى املقّدمة من شركة اآلجر املمتاز 
لس حتت عدد  أّن  يت جاء فيها وال ،عقويبضّد املدعو حمّمد  2015فيفري  9بتاريخ  151382بكتابة ا

املّدعى عليه تعّمد جلب كّميات كبرية من اآلجر وبيعها للعموم قبالة معمل شركة الّسرياميك دون 
سعار مفرطة االخنفاض من معمل سعيدان  12قتناء كّميات اآلجر من نوع  وميقحيث  ،ترخيص و

لّنسبة لشركة  ،مّليم 410القطعة الواحدة بثمن  وّىل بيعويتبقبّلي  علما وأّن سعر بيع اآلجر للعموم 
وهو ما أحلق ضررا ماّد للّشركة  ،مّليم 480مّليم زائد معلوم الّنقل ليصبح الّثمن  430اآلجر املمتاز هو 

لّسنوات الفارطة ممّا اجنّر عنه اخنفاض ملحوظ  2014ع كّميات اآلجر املباعة يف سنة نتيجة تراج مقارنة 
  يف رقم املعامالت.

ملنافسة وتسليط  فهو يطلب بناء عليه و تدّخل جملس املنافسة للتصّدي هلذه املمارسة املخّلة 
من قانون املنافسة واألسعار، واّختاذ اإلجراءات الّالزمة ضّد املّدعى  34عقوبة مالّية على أساس الفصل 

  عليه.
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ئق الّتالية:   وأرفق املمّثل القانوين للّشركة املّدعية العريضة جبملة الو
  اقة الّتعريف اجلبائّية للشركة اآلجر املمتاز.نسخة من بط -
  نسخة من السجّل الّتجاري لشركة اآلجر املمتاز. -
ا  - ذي أّكد من خالله وجود  عدل الّتنفيذ حمّمد طه العيساوي والنسخة من حمضر معاينة قام 

إضافة إىل  ،يعقطعة تقريبا، وقد كتب عليها للب 50000وتقّدر بـ  12كّميات كبرية من اآلجر من نوع 
ملتجر  جلملة والّتفصيل االّتصال  وجود لوحة مثّبتة على عمود عالمة مروريّة كتب عليها "بيع اآلجر 

مّليم وأنّه يقوم بشراء  410أّن مثن قطعة اآلجر الواحدة هو  املّدعى عليهصّرحت زوجة "، كما 96654589
  اآلجر من معمل سعيدان بقبّلي.

  ة ملكان املعاينة.صور فوتوغرافيّ  6عدد  -
لرّد على عريضة الّدعوى وبعد االّطالع على املكتوب لس حتت عدد و  املتعّلق  املرّسم بكتابة ا

ريخ  237   ما يلي: عى عليهاملدّ ذي أّكد من خالله وال،  2015أفريل  8يف 
ا اآلجر ليس هلا مساس بقانون املنافسة وأّن عريضة الّدعوى تدخل يف إطار أّن األسعار ال - يت يبيع 

 5احلّد من املنافسة ودخول منافسني ومؤّسسات أخرى يف الّسوق وهي من األعمال اّليت مينعها الفصل 
  من قانون املنافسة واألسعار. 2فقرة 

  سب ما تنّص عليه بطاقة الّتعريف اجلبائّية.أنّه ميارس نشاط بيع مواّد البناء بصفة قانونّية ح -
ب االستغالل املفرط لوضعّية هيمنتها على القطاع  - أّن ما تقوم به شركة اآلجر املمتاز هو من 

  والتحّكم يف األسعار.
لّنسبة للّشركة املّدعية ومن بني أسباب ذلك اختالف  - سعار البيع  سعار منخفضة مقارنة  أنّه يبيع 

  .اجلودة
ا تكريس االحتكار نافسة التصّدي هلذه املمارسات الوطلب املّدعى عليه من جملس امل يت من شأ

  والتحّكم يف الّسوق وفرض األسعار املشطّة على املواطن.
ئق الّتالية: املّدعى عليههذا وقد أرفق    رّده جبملة الو

  نسخة من بطاقة الّتعريف اجلبائّية. -
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ملربوك لآلجر (معمل سعيدان بقبّلي) بتاريخ  12نسخة من فاتورة شراء لآلجر من نوع  -  28من شركة 
قطعة  11500والكّمية  4.600,500مّليم للقطعة الواحدة (مبلغ الفاتورة  400,043بسعر  2014ديسمرب 

  آجر).
ملربوك لآلجر (معمل  12نسخة من فاتورة شراء لآلجر من نوع  -  31سعيدان بقبّلي) بتاريخ من شركة 

قطعة  13500والكّمية  5.400,500مّليم للقطعة الواحدة (مبلغ الفاتورة  400,037بسعر  2015جانفي 
 آجر).

ا بتاريخ  وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث املدىل 
خلصوص أّن املمارسات  2016ديسمرب  13 املّدعى عليه ال ترتقي إىل من قبل  املرتكبةواّلذي جاء فيها 
عتبار أّن األسعار املطّبقة من قبلاملمارسات امل ملنافسة  متقاربة مع  12لآلجر من نوع  يف بيعه هخّلة 

لّتوازن العام يف الّسوقاألسعار املطّبقة من قبل الّشركة املّدعية وهو ما يفّند فرضّية اإل كما أّن   ،خالل 
نّية إقصاء املنافسني من أجل االستحواذ على احلرفاء ة بتقرير ختم األحباث املتمثّلة يف الوارد املعطيات

ضمن سياسة جتاريّة يتّم تفعيلها يف فرتة زمنّية كافية على أمل اسرتجاع على حساب بقّية املنافسني 
ألساس شروط متع األمر الذي يقرتح  ّلقة بتطبيق األسعار اإلفرتاسّية،اخلسائر املسّجلة يف ما بعد، هي 

  .ثبوت املمارسات املشتكى منهارفض الّدعوى لعدم  معه
ملنافسة  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64على القانون عدد وبعد االّطالع  املتعّلق 

  .واألسعار
عادة تنظيم املنافسة  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 على القانون عددو  املتعّلق 

  .واألسعار
لطّريقة القانونّية  مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الطّرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

وليد املقري نيابة عن شركة اآلجر املمتاز حضر السّيد ا ، و 2016ديسمرب  22جللسة املرافعة املعّينة ليوم 
ّن املّدعى ع ،قتضى توكيلمب د حمّمد شرف ومل حيضر املّدعى عليه السيّ  ،نشاطهليه قد أوقف وأفاد 

   بلغه االستدعاء.الّدين بن خليفة و 
ا الكتابّية املظروفة نسخة منها  كرمية اهلّماميمندوب احلكومة السّيدة   توحضر  وتلت ملحوظا

  مللّف.
حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح    .2016ديسمرب  29وإثر ذلك قّرر ا
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ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  من حيث الّشكل:

  . هاروطالّصفة واملصلحة، واستوفت مجيع شقّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونّية ممّن له حيث 
  من حيث األصل:

جلب كّميات كبرية من اآلجر وبيعها للعموم  هركة املّدعية على املّدعى عليه تعّمدشّ التعيب حيث 
سعار مفرطة االخنفاض حيث أنّه يقتين كّميات اآلجر من  قبالة معمل شركة الّسرياميك دون ترخيص و

بيع الأّن سعر  واحلال مّليما، 410من معمل سعيدان بقبّلي ّمث يقوم ببيع القطعة الواحدة بثمن  12نوع 
لّشركة نتيجة تراجع  ، وهو ما أحلق ضررا ماّد مّليم 480قل ليصبح الثّمن مّليم زائد معلوم النّ  430هو 

لّسنوات  2014كّميات اآلجر املباعة يف سنة  ممّا اجنّر عنه اخنفاض ملحوظ يف رقم  الّسابقةمقارنة 
  املعامالت.

جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64عدد قانون المن  5الفصل  تقتضي الفقرة األخرية منحيث و 
ملنافسة واألسعار 1991 مينع عرض أو تطبيق "كما  :أنّهعتباره النّص املنطبق على وقائع الّنزاع  املتعّلق 

دّ    ."وقد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة يف السّ أسعار مفرطة االخنفاض بصفة 
سعار مفرطة االخنفاض هي األسعار استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن األحيث و 

الّيت ال تنعكس فيها مقّومات الّسعر احلقيقي الّذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارّة والكلفة املتغّرية 
ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف  وهامش الّربح والّيت من شأ

  الّسوق.
 يتوّقف على تتوّفر شرطني متالزمنيفرطة االخنفاض، امل من قبيل اعتبار األسعار وحيث أنّ 

  يتمّثالن يف:
  مستوى األسعار ال يغّطي كلفة اإلنتاج أو الّتحويل أو الّتسويق. -
  نّية إقصاء واستبعاد املنافسني أو املنتوجات املنافسة. -

بتا ،تطبيق األسعار مفرطة االخنفاض أنّ حيث و  ن مصحو جبملة م جيب أن يكون ،ليكون 
لّرغبة يف االستحواذ على احلرفاء على حساب بقّية املنافسني، إضافة إىل املؤّشرات اجلّدية واملتظافرة كا

فسني على أمل ضمن سياسة جتاريّة يتّم تفعيلها يف فرتة زمنّية كافية الستبعاد املنا اندراج ذلك الّسلوك
  اسرتجاع اخلسائر املسّجلة يف ما بعد.
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جلملة والّتفصيل   ثبت من أوراق امللّف أّن املّدعى عليهحيث و  ميارس نشاط بيع مواّد البناء 
نوي  قتناء كّميات من  وهو وثيقة اهلويّة اجلبائّية،طبقا ملا يثبت من  2015جانفي  1 منذكنشاط  يقوم 
ملربوك لآلجر مبنطقة سعيدان بقبّلي.   12اآلجر من نوع    من شركة 

ا املّدعى عليهحيث و  كان   12فإّن سعر شراء اآلجر من نوع  ،بناء على نسخة من فاتورتني أدىل 
  على الّنحو الّتايل:

لّنسبة لشراء اآلجر من نوع  400,043سعر  - ملربوك لآلجر (معمل  12مّليم  املصّنع من شركة 
  .2014ديسمرب  28سعيدان بقبّلي) وذلك حسب الفاتورة املؤّرخة يف 

لّنسبة لشراء اآلجر من نوع  400,037سعر  - ملربوك لآلجر (معمل  12مّليم  املصّنع من شركة 
  .2015جانفي  31سعيدان بقبّلي) وذلك حسب الفاتورة املؤّرخة يف 

مّليما  61ا يعادل تقريبا مب % 15,25سعر الّشراء يتضّمن تكلفة الّنقل وهي يف حدود أّن حيث و 
لّتايل فإّن سعر الّشراء بدون تكلفة الّنقل  لّنسبة  مّليما  339,043 يكونلّنسبة للقطعة الواحدة، و

  .2015جانفي  31خة يف لّنسبة الفاتورة املؤرّ  مّليما 339,037 و 2014ديسمرب  28الفاتورة املؤّرخة يف 
 املّدعى عليه واملقّدر بـمن قبل املعتمد  12، فإّن سعر بيع اآلجر من نوع ما تقّدمبناء على حيث و 

الّشركة املّدعية يفوق يف كّل احلاالت سعر الّشراء  املستظهر به من قبلمّليم حسب حمضر املعاينة  410
ملربوك لآلجر (معمل سعيدان)، أي أنّه هنالك هامش ربح أدىن يف حدود  مّليمات  10من شركة 

ت سعر البيع املذكور (  اعتربتلّنسبة لقطعة اآلجر الواحدة، وذلك سواء   410كلفة الّنقل من مكّو
   .غري ذلكهي اعتربت ملّيم) أو 

 عر البيع دون اعتبار كلفة الّنقله وعلى خالف ما اّدعته الّشركة املّدعية خبصوص سأنّ و حيث و 
حتساب مجيع األداءات) من  ن وزارة الّتجارة، فإنّ وانطالقا كذلك من املعطيات الواردة ع سعر اآلجر (

لّنسبة لسنة  415لّنسبة لشركة اآلجر املمتاز كان يف حدود  12نوع  ملّيما  375ويف حدود  2014مّليما 
لّنسبة لشركة الّسرياميك   2015لّنسبة لسنة    .مّليما خالل األربع سنوات األخرية 440يف حدود  كانو

خنفاض فاقدا يف كّل سعار مفرطة االم، اّدعاء تطبيق املّدعى عليه ألوحيث يكون تبعا ملا تقدّ 
األمر   املتالزمني املشار إليهما سلفااألحوال لكّل سند واقعي وقانوين سليم وغري متوّفر على الّشرطني

  الذي يّتجه معه رفض الّدعوى على هذا األساس.
  

  و هلذه األسباب
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لس رفض الّدعوى    . أصالقّرر ا
  

سة السّيد  لس املنافسة بر وعضويّة  حمّمد العّياديوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
  .اهلادي بن مراد وحمّمد بن فرج وشكري املامغليوالساّدة  ماجدة بن جعفرالسّيدة 

  
  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2016ديسمرب  29وتلي علنا جبلسة يوم 

   

  الّرئيس                                         كاتبة اجللسة              

  
 ميينة الزيتوين                                     حمّمد العّيادي             

 


