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ّ                                                       اجلمهوريّة الّتونسّية   احلمد 
  جملس املنافسة

***************  

  151403 القضية عدد

  2016 أكتوبر 31ريخ القرار:
 
 
  
  

  قـــــرار
  

  :بني أصدر جملس املنافسة القرار التايل
  

 ئية يف شخص ممثّلها القانوين الكائن  :املّدعية الغرفة الوطنية لصناعات األسالك الكهر

شا سنرت، مدرج أ الطابق اخلامس مكتب عدد  شا،  تونس،  18مقّرها بشارع خري الدين 
لطابق األّول عمارة األقصر  مونبليزير  IIئبتها األستاذة ألفة بن عبد احلفيظ الكائن مكتبها 

    تونس.  

  من جهة،                                                                       
 

 يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها بتقسيم  "شركة "رسالن كابل: املّدعى عليها
  سيدي حسني تونس. 1095العقبة  65البوساملي عدد 

  من جهة أخرى.
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ا  دعوىالبعد اإلّطالع على عريضة  الغرفة الوطنية لصناعات  ةئباليت تقّدمت 
ئية واليت  2015 أكتوبر 2بتاريخ  151403لس حتت عدد ارّمسة بكتابة امل األسالك الكهر

ئية من فئة  مفادها أنّ  -H05VV5منّوبتها اكتشفت وجود عالمة جتارية لألسالك الكهر

)22x0.75 mmF(  موّردة من تركيا غري مطابقة للمواصفات وأّن هذه األسالك املرّوجة يف
الّسوق التونسية تعود حسبما تفيده العالمة التجارية املوجودة على السلع إىل املّدعى عليها 
ئية.  ئعي اجلملة املختّصني يف بيع املواّد الكهر شركة رسالن كابل ويتّم تسويقها من طرف 

ئبة املو  ئية أفادت  خذ عيّنة من الصنف املذكور من األسالك الكهر ّدعية أّن منّوبتها قامت 
ا غري  ّ ئية والذي أثبت أ وأخضعتها لإلختبار لدى املركز التقين للصناعات امليكانيكية والكهر
مطابقة للمواصفات التونسية، مضيفة يف اآلن ذاته أّن منّوبتها حتّصلت على معلومات مفادها 

ئية يقع صناعته يف مصنع املّدعى عليها ويسّوق يف أّن الص نف املذكور من األسالك الكهر
  الّسوق التونسية على أنّه مستورد من اخلارج.  

ئبة املّدعية أّن ترويج مثل هذه البضائع اليت ال تستجيب للمواصفات التقنية من  وترى 
لّصحة والسالمة الوطنية والتسّبب يف كوارث ال ميكن تداركها، مشرية إىل أّن  شأنه املساس 
سعار منخفضة عن تلك  ئية  املّدعى عليها تسّوق الصنف املذكور من األسالك الكهر

ا لشركات املنخرطة  املعمول  الوطنية لصناعات  لغرفةيف الّسوق التونسية وهو ما أضّر 
لس أخذ اإلجراءات الّالزمة جتاه هذا الّنوع  ئبة املّدعية من ا ئية. وتطلب  األسالك الكهر
ملنافسة غري الشريفة وذلك طبق ما يقتضيه القانون  من املمارسات خاّصة يف ما يتعّلق 

  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.املتعّلق 
لس برّدها حول املمارسات املنسوبة  ،من جهة أخرى ّمتت مكاتبة املّدعى عليها إلفادة ا

لس  2015أكتوبر  21إليها وذلك يف مناسبة أوىل بتاريخ  مبقتضى املكتوب املرسم بكتابة ا
نية بتاريخ 902حتت عدد  ، إالّ 349مبقتضى املكتوب عدد  2016أفريل  6، ّمث يف مناسبة 

ا مل تدل برّدها.  ّ   أ
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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، 

 سري أعمال جملس املنافسة.املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل و  2006

لطريقة القانونية جللسة يوم   أكتوبر 27وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  2016    ختم األحباث. تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و

إيناس العريب نيابة عن زميلتها األستاذة  وحضرت األستاذةاملّدعية إىل  االستدعاءووّجه 
ئية  ألفة بن عبد احلفيظ أّن األخرية وأعلنت ئبة الغرفة الوطنية لصناعة األسالك الكهر

إليها ومل حيضر من ميّثل شركة رسالن كابل وقد وّجه  .يف عريضة الّدعوى تمّسك مبا قّدمتهت
احلكومة السيدة كرمية اهلمامي وحضرت مندوبة  ه القانون.يحسب ما يقتضاالستدعاء 

رجاع القضية إىل طور  وطلبت احلكم برفض الّدعوى لعدم االختصاص بصفة أصلية و
  التحقيق بصفة عرضية يف ما يتعّلق مبسألة األسعار مفرطة اإلخنفاض.

لس   حلكم جبلسة يوموإثر ذلك قّرر ا  أكتوبر 31 حجز القضية للمفاوضة والتصريح 
2016.  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  

 من حيث الشكل: 

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

 من حيث األصل: 

ألسالك لصنف من اترويج املّدعى عليها  زاع بني طريف الّدعوى خبصوصحيث احنصر النّ 
ئية ال وتسويقه  للمواصفات التونسية مطابقغري  22x0.75 mmF(-H05VV5(من فئة كهر

ا يف الّسوق.   سعار تقّل عن تلك املعمول 
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ئية من أهّم القطاعات الصناعية املصّدرة يف حيث و  يعترب قطاع صناعة األسالك الكهر
تونس نظرا لتحقيقه لعائدات هاّمة لإلقتصاد الوطين، إذ بلغت قيمة صادراته خالل سنة 

كما هو   2014مليون دينار خالل سنة  2725.2مليون دينار مقابل  2293حوايل  2015
لرسم البياين عدد  لنسبة لواردات هذا  أّما 15.86%.-ــمسّجال نسبة تراجع تقّدر ب ،1مبّني 

 461حوايل  2015القطاع، فقد شهدت هي األخرى تراجعا إذ بلغت قيمتها خالل سنة 
       اخنفاض تقّدر ةنسب مسّجلة 2014مليون دينار خالل سنة  595مليون دينار مقابل 

  22.54%.-بــ

 
ئية خالل الفرتة 1رسم    .1(الوحدة: مليون دينار) 5201-2013: تطّور الصادرات والواردات من األسالك الكهر

  

يف حتليل املمارسات املخّلة  األّولاملرجعّية الركن األساسي ة الّسوق ستعترب دراوحيث 
ا ختّول حتديد املنشآت اليت تتمّتع بوضعّية هيمنة يف الّسوق واليت ميكن أن  ّ عتبار أ ملنافسة 

عادة تنظيم املنافسة ا تتعّسف يف استغالهل لتايل حتت طائلة القانون املتعّلق  ويضعها 
  واألسعار.

يف  يوجدخاّص بقانون املنافسة ال مصطلح الّسوق املرجعية هو مصطلح حيث أّن و 
والذي يعين  الّسوق بتقدمي تعريف بسيط عناليت تكتفي  االقتصاديةمصطلحات العلوم 

مثل نوعية معّينة فيها  مكان التقاء العرض والطلب دون اخلوض يف تفاصيل متّس خصائص

                                                 
  معطيات وزارة التجارة.  1 
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يويل مصطلح الّسوق  املقابليف  .التطّرق مثال إىل شكل املنافسة داخلها أو والطلب العرض
والقّوة الّسوقية  االقتصاديةمنها وضعيات اهليمنة املرجعّية أمهّية كربى إىل خصائص معّينة 

مني منافسة للمنشآت،  وهذا يعود إىل أهداف قانون املنافسة واليت من أّمهها السهر على 
فيها أو االستئثار بقّوة سوقية  يمنةاهلمتكافئة ومتوازنة يف الّسوق ومحايتها من استغالل وضعية 

  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 ال: حساب حصص الّسوق للمنشآت وقياس قّو سوقية و

 تتمّتع بوضعّية هيمنة. 
احيث و  ّ الّسوق اليت حتتوي من وجهة نظر املستهلك على  تعّرف الّسوق املرجعية على أ

أو  هاحبكم خصائص(substitution) قدر معقول من املنتوجات القابلة للتبديل أو اإلحالل 
ا منشآت تنشط من خالل قاعدة العرض والطلب نهأسعارها أو طرق استخدامها، واليت تؤمّ 

يف منطقة جغرافية حمّددة تتوّفر على قدر كاف من ظروف املنافسة املتجانسة متّيزها عن 
  مناطق جغرافية أخرى ال تتوّفر فيها مثل هذه الظروف.  

 يستخلص من التعريف املذكور أعاله أّن الّسوق املرجعّية تتحّدد يف مستوينيحيث 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 اجلغرايف الذي ينضوي على قدر الّسوق املرجعّية من حيث احلّيز اجلغرايف هو ا
املنافسة املتجانسة متّيزها عن مناطق جغرافية أخرى ال تتوّفر فيها مثل هذه معقول من 

 الظروف.
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ملصطلحات والتعريفات آنفة الذكر، تتحّدد الّسوق املرجعّية يف قضّية وحيث و  استئناسا 
  احلال كاآليت:

  :ج وحيد وهو السلك و تتعّلق هذه الّسوق مبنتالّسوق املرجعّية من حيث املنتوج
وهو حمّل الّنزاع يف هذه القضّية.  22x0.75 mmF(-H05VV5(ئي اللّني من فئة الكهر

ئية ذات الضغط املنخفض   basse(ويصّنف هذا السلك ضمن خانة األسالك الكهر

tension 300/500V(  ئية املعّدة لإلستعمال املنزيل خاّصة يف مستوى األجهزة الكهر
-appareils audio)واألجهزة السمعية البصرية  (appareils électroménagers) املنزلية

visuels) ئية الصناعية الصغرية ،كما ميكن أن يستخدم أيضا يف األجهزة الكهر
(rallonges pour meule à disque, baladeuse, chignole, etc) . لرجوع إىل و

لّسوق املرجعّية والذي جاء فيه، كما سلف بيانه، أّن اإلحالل ميكن أن  التعريف املتعّلق 
يكون حبكم خصائص املنتوج أو طرق استخدامه يّتضح أّن املنتوج موضوع الّنزاع احلال ال 

اليت   (spécifications techniques)ميكن استبداله مبنتوج آخر نظرا خلصائصه التقنية 
ئية وكذلك حبكم الغرض من  قي األصناف األخرى من األسالك الكهر متّيزه عن 

 استخدامه.

 زى اإلهتمام املتزايد للحّيز اجلغرايف يف يع: الّسوق املرجعّية من حيث احلّيز اجلغرايف
املنافسة فيها خاّصة يف حتديد الّسوق املرجعّية إىل دوره يف التأثري بشكل مباشر على شكل 

أو البنية  امستوى العرض، ذلك أّن عوامل اإلنتاج مثل تكلفة اليد العاملة أو التكنولوجي
التحتية قد ختتلف من حّيز جغرايف إىل آخر، موّلدة بذلك عدم جتانس يف مستوى العرض 

 احلّيز اجلغرايف فإنّ  ،العوامل املذكورةاستنادا إىل واختالفا يف القدرة التنافسية للمنشآت. و 
 للّسوق املرجعّية ميكن أن ميتّد على كامل البالد التونسية ليكتسي بذلك  الصبغة الوطنية.
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لرجوع إىل املعطيات املستقاة من وزارة الّتجارة، أّن حيث و  يستخلص ممّا سبق بيانه و
ئي من فئة   -H05VV5الّسوق املرجعّية يف قضية احلال هي سوق صناعة السلك الكهر

)22x0.75 mmF( 1جلدول عدد  واملبّينة كربى  والذي تنشط فيه مخس شركات صناعية.  
  

ئية يف الّسوق 1جدول    . املرجعّية: أهّم الشركات املصّنعة لألسالك الكهر

  الشكل القانوين  الشركة
  رأس املال

ملليون دينار) )  
اإلختصاص 

  الصناعي
  اإلنتصاب

SUPER 
CABLE 

 5.00  اإلسمشركة خفية 
ئية  األسالك الكهر

  واهلاتفية واهلرتيزية
  بل-قرمبالية

LE MONDE 
DU CABLE  

شركة الشخص 
  بل- بين خيار  األسالك  0.95  الواحد

VEGA 
CABLE  ئية  1.60  شركة خفية اإلسم   تونس  األسالك الكهر

TUNISIE 
CABLE  12.70  شركة خفية اإلسم  

ئية  األسالك الكهر
  واهلاتفية

  تونس- البحرية

CHAKIRA  ئية  11.20  شركة خفية اإلسم   تونس  األسالك الكهر
  

ا احتكار من  وق املرجعيةالسّ املنافسة يف ميكن تصنيف وحيث  ّ حيث العرض على أ
  نظرا الحنصار العرض يف عدد حمدود من املنشآت كما سلف بيانه.   (oligopole) القّلة

ئي من فئة حيث و  -H05VV5اّتسم حجم اإلنتاج اجلملي من السلك الكهر

)22x0.75 mmF( مراوحا بني  االستقراربعدم  2015- 2013 يف الّسوق املرجعّية خالل الفرتة
رة رة وبني االخنفاض  مرت خالل  860ألف و 747ماليني و 5،  إذ مّر من أخرى االرتفاع 

 859ماليني و 3إىل ّمث ، 2014مرت خالل سنة  250ألف و 751ماليني و 5إىل  2013سنة 
 % 12.43-مسّجال بذلك معّدل منّو سنوي سليب يقّدر بـ ،2015يف سنة مرت  186ألف و

 خالل الفرتة املذكورة.
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خالل ة  لسوق املرجعي 22x0.75 mmF(-H05VV5( فئةمن ئي الكهر: حجم اإلنتاج من السلك 2 جدول
 (الوحدة: املرت). 2015-2013 الفرتة

  2015  2014  2013  الشركة

SUPER CABLE 525 260 953 950  350 386  
LE MONDE DU CABLE  2 338 200  1 588 200  349 000  

CHAKIRA  588 000  373 000  537 000  
TUNISIE CABLE  1 933 000  2 302 000  2 015 000  

VEGA CABLE  363 400  534 100  607 800  

موع   186 859 3  250 751 5  860 747 5  ا

  املصدر: وزارة الّتجارة.
 

حسب  املذكور جو توزّع حجم اإلنتاج من املنت 2عدد البياين يظهر الرسم حيث و 
 TUNISIEحمافظة شركة ه خالليالحظ من الذي و  ،الشركات الّناشطة يف الّسوق املرجعية

CABLE  ا  ثالث سنوات األخريةالعلى نسق إنتاج متقارب خالل ملقارنة مع منافسا
 VEGA CABLEكذلك تعترب شركة .  %1.4مسّجلة معّدل منّو سنوي إجيايب يقّدر بـ

ملقارنة مع  يسّجل إنتاجها ارتفاعا مستمرّا الشركة الوحيدة اليت لرغم من حمدودية حجمه 
مسّجال بذلك  2015- 2013بقية الشركات املنافسة، إذ مل يعرف أي تراجع خالل الفرتة 

 .%18.70معّدل منّو سنوي يقّدر بـ

  

 .2015-2013يف السوق املرجعّية حسب كّل شركة خالل الفرتة توزّع حجم اإلنتاج : 2 رسم
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ا قدرة املنشأة على تثبيت أسعارها فوق وحيث  ّ ميكن تعريف القّوة الّسوقّية على أ
حمستوى األسعار التنافسية لفرتة ممتد ويعترب مفهوم معتربة.  ة من الزمن متّكنها من جين أر

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

ا.  ا على منافسا   وسيطر
ميكن  متعّددةمعايري  فإنّه وجب التنويه بوجود وقيةقياس القّوة السّ لنسبة لحيث و 

  إىل ثالثة أصناف: تصنيفهاواليت ميكن أن الرجوع إليها 

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

  من خالل ساقتواليت  :الرتّكز اإلقتصادي للمنشآت درجة: 

  حجم املنشأة يف الّسوق. فكّلما كانت  يعكس مؤّشرا هاّما: واليت تعترب حّصة 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. 

لقياس درجة ترّكز  2Hirschman (IHH-Herfindhal(مؤشر ميكن استخدام حيث و 
 والذي يتّم حسابه من خالل املعادلة التالية:الّسوق 

𝐼𝐻𝐻 =  ∑ 𝑠 ,                   (1)   
 

 .iاحلّصة الّسوقية للمنشأة  isحيث متّثل 

  حتّدد درجة ترّكز املنشآت يف الّسوق كاآليت:حيث و 
  ⟵ 𝐼𝐻𝐻 <  درجة ترّكز ضعيفة. 1000

                                                 
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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 ⟵ 1000 < 𝐼𝐻𝐻 <  .متوّسطةدرجة ترّكز  1800

 ⟵ 𝐼𝐻𝐻 >  عالية.درجة ترّكز  1800

 الّسوق  إىلخول احلواجز اليت تعيق املنشآت للدي : وهوجود حواجز للّدخول للّسوق
وجتعل األخرية حكرا على عدد معّني من املنشآت اليت تصبح مبوجب هذه احلواجز مهيمنة 

  يف: أساسال وتتمثّ  يهاعل

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

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

: على سبيل املثال اإلندماجات والتحالفات الرابطة بني الشركات واليت واجز اهليكليةاحل - 

 الراغبني يف اقتحام الّسوق.تشّكل حاجزا أمام 

متّثل حواجز اخلروج من الّسوق مجلة العوائق اليت متنع : حواجز اخلروج من الّسوق - 

 .عدم تغطية املداخيل للتكاليف األولّية لالستثمار أّمهها الشركات من اخلروج من الّسوق
 ،روج منهااخلو إليها دخول الأنّه من خصائص األسواق التنافسية سهولة  إىلوجتدر اإلشارة 

حية لعاما زادت تنافسية الّسوق وكذلك فما قّلت حواجز الدخول واخلروج كلّ فكلّ  يتها من 
 حسن استغالل موارد اإلنتاج.

تيها املنشأة املهيمنة يف الّسو معايري سلوكّية:   .ب ق جتاه وهي مجلة التصّرفات واألفعال اليت 
 املنافسنيا أو جتاه حرفائها ومن أوجه ذلك أن تقوم بتطبيق أسعار افرتاسية إلزاحة امنافس

تضّييقات على املزّودين أو فرض التميّيز بني احلرفاء يف مستوى العرض أو رفض البيع أو  أو
  املوّزعني.

ح اوتتمّثل أساسمعايري الّنجاعة: ج.   يف قدرة املنشأة اليت تتمّتع بقّوة سوقّية يف جين أر
ا على الّسوق.مهّمة      من سيطر
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اوحيث  ّ ة االقتصاديّة مينحها القوّ  من امتالك منشأة لقدر تعّرف وضعّية اهليمنة على أ
ا املنفردة ودون  استقاللية التصّرف والّتعامل مع احلرفاء واملنافسني واملستهلكني وفقا إلراد
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.
 يمنة اإلقتصاديةاهللتحديد وضعّية   Indice de Linda"3" مؤشر لندااستخدام حيث ّمت و 

دراسة أمهّية حجم املنشآت اإلقتصادية الكربى يف الّسوق ودرجة  والذي خيّوليف قضّية احلال 
خذ فيها املنافسة شكل احتكار  ؤشرهذا املالتفاوت يف ما بينها. ويتالئم  مع األسواق اليت 

لنسبة ل مؤشر لندا الذي  يتّم حساب. و املرجعية يف قضية احلال وقسّ لالقّلة مثلما هو الشأن 
 :ل املعادلة التاليةخالمن   "L"يرمز إليه بـ

 

𝐿  =  
( )

∑ ×
 
,                              (2)  

 nمنشآت والّسوق لل إمجايل حصص nPMو i منشأةلل يةّصة الّسوقاحل iPMمتّثل  حيث
لّسوق.  ، ميكن حتديد مستوى )2(بناءا على نتائج املعادلة عدد و عدد املنشآت املتواجدة 

  أحجام املنشآت كاآليت:التوازن بني 
 ⟵ 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

 2013تشري نتائج حساب احلصص الّسوقية من حيث حجم اإلنتاج لسنة وحيث 
 %40.68املرتبة األوىل حبّصة سوقية بلغت  LE MONDE DU CABLEتصّدر شركة 
فقد عرفت  2014. أّما يف سنة %33.63حبّصة تقّدر بـ TUNISIE CABLEتليها شركة 

                                                 
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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لتحتّل  % 27.61تقهقرا إىل حدود  LE MONDE DU CABLEاحلّصة الّسوقية لشركة 
ركة املرتبة األوىل لشركة  ليت تطّورت حّصتها الّسوقية اTUNISIE CABLE املرتبة الثانية 

 TUNISIE شركة حمافظةعرفت الّسوق املرجعّية ، 2015 لنسبة لسنة%. 40.03لتبلغ 

CABLE   حجم اإلنتاج حبّصة سوقيةمن حيث يف الّسوق املرجعّية كأّول شركة على ترتيبها 
اليت تنامت حّصتها الّسوقية خالل سنة  VEGA CABLEشركة ، تليها %52.21 بلغت
توّضح و  .2014و 2013 سنيت خالللرغم من ضآلة حّصتيها % 15.75لتصبح  2015
اشطة يف الّسوق املرجعية خالل توزّع حصص الّسوق للشركات النّ  5و 4و 3عدد  الرسوم
 .2015- 2013 الفرتة

 

 
  .2013يف الّسوق املرجعية خالل سنة  ية من حيث حجم اإلنتاجصص الّسوقاحل: توزّع 3رسم 

  

 
  .2014يف الّسوق املرجعية خالل سنة  ية من حيث حجم اإلنتاجصص الّسوقاحل: توزّع 4رسم 

 
  

%9.14

%40.68

%10.23

%33.63

%6.32

SUPER CABLE LE MONDE DU CABLE CHAKIRA TUNISIE CABLE VEGA CABLE

%16.59

%27.61

%6.48

%40.3

%9.29

SUPER CABLE LE MONDE DU CABLE CHAKIRA TUNISIE CABLE VEGA CABLE
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وجود نوع من التوازن ّن أهّم ما ميكن مالحظته من خالل توزّع حصص الّسوق أوحيث 
يف القّوى بني هاته الشركات وذلك من خالل التقارب يف قيم احلصص الّسوقية خاّصة بني  

 الفرتة خالل %19كّل من الشركتني األوىل والثانية، إذ ال يتجاوز معّدل الفارق بينهما 

2013-2015.  

 
  .2015جعية خالل سنة : توزّع احلصص الّسوقية من حيث حجم اإلنتاج يف الّسوق املر 5رسم 

  

جلدول عدد  IHHيّتضح من خالل نتائج حساب مؤشر حيث و  أّن الّسوق  3املدرجة 
  2013 سنة 3013.97املرجعّية يف قضّية احلال ذات ترّكز عال، إذ بلغت قيمة هذا املؤشر 

. 2015 خالل سنة 3331.88 تنامى ليصبح مثّ  ،2014 سنة خالل 2768.23 صبحيل راجعوت

ّية ما تنفّك ترتفع درجة الرتّكز للّسوق املرجع توضح جلّيا أنّ  IHH ؤشرالنتائج املسّجلة ملهذه 
  .%3.4سنوي يقّدر بـمبعّدل منّو 

 .2015-2013لفرتة الل للّسوق املرجعّية خL و IHH: نتائج حساب املؤشرين 3جدول 
  2013 2014 2015 

IHH 3013.97 
  

2768.23 
  

3331.88 
  

L  0.18  0.17  0.24  

  
 0.24حوايل  2015 سنة إىل ارتفاع  قيمته واليت بلغت Lتشري نتائج حساب مؤشر وحيث 

لرجوع إىل مضمون املعادلة عدد  .2014سنة  0.17و 2013سنة  0.18مقابل  آنفة  )2(و

%9.08 %9.04

%13.92

%52.21

%15.75

SUPER CABLE LE MONDE DU CABLE CHAKIRA TUNISIE CABLE VEGA CABLE
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الذكر، يّتضح عدم وجود وضعية هيمنة اقتصادية لصاحل أي طرف يف الّسوق املرجعّية واليت 
  تعزى إىل التقارب يف حصص الّسوق بني الشركات كما سبق بيانه.

ئية ال تستجيب وحيث  متحور الّنزاع يف قضية احلال حول ترويج أسالك كهر
يل القضية أفضى إىل وجود ممارسة أخرى  للمواصفات التونسية، إّال أّن الغوص يف تفاص

ئبة املّدعية يف عريضة الّدعوى واملتمثّلة يف تطبيق أسعار منخفضة  كانت قد أفصحت عنها 
ا يف الّسوق.    من طرف املّدعى عليها تقّل عن األسعار املعمول 

ّن الفقرة األخرية من الفصل اخلامس من القحيث و  انون يّتجه التذكري يف هذا اإلطار 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار تنّص على أنّه 2015لسنة  36عدد   عرض مينع :"...املتعّلق 

 يف املنافسة ونزاهة اقتصادي نشاط توازن ّدد بصفة االخنفاض مفرطة أسعار تطبيق أو
  ".السوق

ترويج تنضوي املمارسة األساسية املشتكى منها يف هذه القضية واملتمثّلة يف وحيث 
ئية ال تستجيب للمواصفات التونسية ضمن املمارسات غري الشريفة. ويّتجه  أسالك كهر

ّن اختصاص جملس املنافسة  ثري العمل أو التّصرف املتنازع بشأنه على التذكري  يتحّدد مبدى 
كانت   ، حبيث أّن اختصاصه ال يكون قائما إّال مىتاللّسوق وحرّية املنافسة فيه الّتوازن العامّ 

ملنافسة من القانون  5على معىن الفصل  تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخّلة 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار   .املتعّلق 

عتبار حاالت املنافسة غري الّشريفة ال ميكن أن الس على ا عملاستقّر  حيثو   
ملنافسة تتح صدرت عن متدّخل يف وضعّية هيمنة ومىت كان إّال مىت ّول إىل ممارسات خمّلة 

ثري على الّتوازن العاّم للّسوق أو ا أن تعرقل آلّيا هلا  بكيفّية تنال من املنافسة يف  امن شأ
ألمر.   القطاع املعين 

ي حا حيثو  ل من األحوال أن حتتّل أثبتت دراسة الّسوق أّن املّدعى عليها ال ميكنها 
سوقية ختّول هلا توظيف بعض املمارسات مركز هيمنة يف الّسوق املرجعّية وال أن تتمّتع بقّوة 
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ّدد املنافسة يف الّسوق املرجعّية أو  ةفمن قبيل املنافسة غري الشري تؤثّر على أن اليت ميّكن أن 
ا العاّم.  تواز

يف الّسوق اسرتاتيجيات متعّددة ومتنّوعة وذلك إّما  تتبع املنشآت املتنافسةوحيث 
 .إلحكام السيطرة عليها الحقا زاحة املنافسني من الّسوقو إلأ للرتفيع يف حصصها الّسوقية

ا قد تكون سببا يف  ّ وغالبا ما توّظف األسعار كأداة لتطبيق هذه اإلسرتاتيجات. غري أ
وق أو دفع املنشآت للخروج منها وهو ما يرتّتب تعطيل املنافسة كاحلّد من الّدخول إىل السّ 

لغة لسياسات اوازتعنه إحلاق الضرر ب . لذا أولت قوانني املنافسة يف جّل البلدان أمهّية 
 )prices excessive(األسعار املشطّة  يف تتمّثل أساسااألسعار اليت تتبعها املنشآت واليت 

واألسعار مفرطة اإلخنفاض أو ما يصطلح عليه يف   (discrimination price)يزيالتمسعر و 
  .) predatory pricing( املفرتسة"لتسعرية "األدب اإلقتصادي 

تستوجب اسرتاتيجية متكاملة يف إطار  تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض يندرجحيث و 
  :ما يلي يفواليت ميكن تلخيصها  4توّفر مجلة من الشروط

  أن تكون هذه األسعار صادرة عن منشأة تتمّتع بوضعية هيمنة اقتصادية على الّسوق
دف إىل محاية الّسوق من كّل و املرجعية.  هذا الشرط طبيعي ذلك أّن قوانني املنافسة 

ّدد توازنه  ضعّية هيمنة خاّصة تلك اليت مرّدها اإلفراط يف استغالل و املمارسات اليت 
  .اقتصادية

  إزاحة منافسيها  من االخنفاضمفرط ر سعل هاملنشأة املهيمنة من خالل تطبيقا تتمّكنأن
ا الّسوقية و  تدعيمملزيد  ا على الّسوققّو   .إحكام سيطر

  ا النامجة عن البيع بسعر مفرط اإلخنفاض أن تتمّكن املنشأة املهيمنة من تعويض خسار
  البعيد.على املدى 

  :يتلّخصان يف ما يلي 5ينطور يتطّلب تطبيق سعر مفرط اإلخنفاض حيث و 

                                                 
4 Baumol, W.J. (2003). Principles relevant to predatory pricing, in “The pros and cons of low prices”, 
Swedish Competition Authority, pp. 15-38. 
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 ملنتجها يقّل  تعمد فيه املنشأة املهيمنة إىل تطبيق سعر منخفض طور على املدى القصري
ا إلزاحته  .من الّسوق وتثبيط املنشآت اليت تعتزم الّدخول إليها ابكثري عن أسعار منافسا

وجتدر اإلشارة إىل أّن املنشأة املهيمنة تتكّبد يف هذه املرحلة خسائر كربى نتيجة بيعها بسعر 
ويتجّلى يف هذا الطور أمهّية أن تتمّتع  يقّل عن التكلفة وهو ما يصطلح عليه بطور التضحّية.

مفرط اإلخنفاض بوضعّية هيمنة اقتصادية ذلك أنّه ال ميكن  املنشأة اليت تعتزم تطبيق سعر
ألي منشأة أن تتحّمل اخلسائر املنجرّة عن البيع بسعر يقّل عن التكلفة إّال مىت كانت يف 
وضعية اقتصادية مرحية ترتمجها حّصة سوقية مرتفعة، وهو ما خيّول هلا الصمود أطول فرتة 

ن تبنيها التسعرية مفرطة ا ّ  إلخنفاض.ممكنة إ

 ّكدها من السيطرة على الّسوق  طور على املدى الطويل تعمد فيه املنشأة املهيمنة بعد 
إىل الرتفيع يف سعر منتجها إىل مستوى أعلى من السعر التنافسي بشكل جيعلها تعّوض 
ا يف الطور األّول، وهو ما يصطلح عليه بطور التعويض. ويعترب هذا  اخلسارة اليت تكّبد

اّما من منظور قانون املنافسة ألنّه جيّسد األضرار اليت ميكن أن تتسّبب فيها هذه الطور ه
املمارسة من اضمحالل للمنافسة وتقليص من رفاه املستهلك الذي جيد نفسه رهينة للمنشأة 
املهيمنة اليت تستنزف قدرته الشرائية من خالل الرتفيع يف األسعار، خاّصة يف غياب دور 

سعار أقّل.املنشآت املنافس   ة اليت ميكن أن توّفر منتجات 

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

لتكلفة احلّدية أقّل من او أ  6سبيل املثال كّل سعر أقّل من التكلفة احلّدية على املدى القصري
هو سعر مفرط االخنفاض. كما ميكن أيضا استخدام معايري أخرى مثل  7على املدى البعيد

متوّسط التكلفة املتغّرية أو متوّسط التكلفة اجلملية أو متوّسط التكلفة اإلضافية للمدى 

                                                                                                                                            
5 Predatory pricing. OECD, Paris, France, 1989. 
6 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. 
7 Posner, R.A. (1976). Antitrust Law: An economic perspective. First Edition, The University of 
Chicago Press, USA. 
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. غري أّن العوائق اليت حتول دون تطبيق هذه املقاربة تكمن أساسا يف صعوبة توفّر 8الطويل
ا  املعطيات املتعّلقة بدالة التكلفة للمنشآت، إذ تتكّتم أغلبها على مثل هذه املعطيات ألّ

ا التنافسية. لذلك وكحّل بديل، تستخدم بعض هيئات امتّثل عنصرا رئيسيا يف تقييم قدر 
 .9ألسعارافرطة الخنفاض املاملرجعّية كمعيار لتحديد الصبغة ر عاملية األسعااملنافسة ال

أفرزت دراسة الّسوق إىل عدم وجود املدعى عليها يف وضعية هيمنة اقتصادية  حيثو 
رها يف السعر مفرط الشروط األساسية اليت يتوّجب توفّ وهو ما يعين انتفاء شرطا من 

                                                                                              .االخنفاض

  ألسباب:وهلذه ا
لس   :قّرر ا

  

  ى أصال.رفض الدعو 
  

سة السّيد الثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية  جاء  احلبيب لس املنافسة بر
 .وأكرم الباروين فوزي بن عثمان واهلادي بن مرادو ادة عمر التونكيت السّ و 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2016 أكتوبر 31وتلي علنا جبلسة يوم 
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