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  احلمد                             اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة   

  111285د القضية عد

    2015 ماي 21ريخ القرار: 
  

  
  ـرارق

 
  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل:

  
  ، املنزه 11ها بنهج توالن عدد القانوين الكائن مقرّ  ممثّلهايف شخص  "منار تن"شركة  :ةعياملدّ  

                                                                                
  ،من جهة     

  
 29ها بنهج اجلزيرة، عدد القانوين، الكائن مقرّ  ممثّلهاشركة أنرتكوس، يف شخص  -م: عى عليهاملدّ و 

ئبها األستاذ رضا بلحاج   ،، تونس26الكائن مكتبه بنهج أنقلرتا عدد  ، تونس، 
 ئبها القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة ماريسكو للتجارة العاملية األستاذ سامي بلحاج الكائن ، 

  ،تونس ،بيب بورقيبةاحلشارع  ،4بعمارة الكالريدج الطابق ،مكتبه
  بعمارة  ،بلحاج الكائن مكتبهئبها األستاذ سامي القانوين،  ممثّلهاشركة محيدان، يف شخص

 ،تونس شارع احلبيب بورقيبة، ،4الكالريدج الطابق
 بشارع علي بن غذاهم عدد  اهالكائن مقرّ القانوين،  ممثّلهايف شخص  ،شركة قرطاج فود للتوزيع

  ،تونس،  1
 مكتبهئبها األستاذ سامي بلحاج الكائن ، القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة األخوة بن جازية، 

 ،تونس شارع احلبيب بورقيبة، ،4بعمارة الكالريدج الطابق
 ئبها األستاذ سامي بلحاج الكائن مكتبه، القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة نور فود للتوزيع، 

 ،تونس شارع احلبيب بورقيبة، ،4بعمارة الكالريدج الطابق
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 2 عدد، بنهج جندوبة اهالقانوين الكائن مقرّ  ممثّلهايف شخص  ،شركة بن كالية للتجارة،  
  ،ملنطقة الصناعية املغرية بن عروس

 اجلم 8شارع ليبيا عدد بها الكائن مقرّ  ،القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة جنيح إخوة للتجارة، 
  ،البلفيدير تونس 15ئبها األستاذ منري بوعطي الكائن مكتبه بنهج تفرجني عد 

 ل فود كمباين  12عدد 8368ها بنهج الكائن مقرّ  ،القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة قلو
  ،تونس ،مونبليزير 3مقسم  ،مركب الزيتونة

  بنقردان  ،18 املقيسم عددها بطريق الكائن مقرّ  ،القانوين ممثّلهايف شكل   ،الشراعشركة،  
 نةاملنزه الثامن أ 2نهج النجوم عدد ها بالكائن مقرّ  ،القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة الوداد   ،ر
 لزهراء الطريق ها ، الكائن مقرّ القانوين ممثّلهايف شخص  ،الشركة التونسية لتعليب العصري

  ،بن عروس ،16عدد  ،14كلم    ،1الوطنية رقم  
  منزل متيم ،17أفريل عدد  7ها بنهج الكائن مقرّ  ،القانوين ممثّلهايف شخص  ،اءشركة الوف 

8080،   
 ها بنهج الكائن مقرّ ، القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة اجلديدة لتجارة اجلملة للمواد الغذائية

  ،تونس ،اجلزيرة
 األستاذ سامي بلحاج ئبها  ،القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة االنتصار للتجارة واخلدمات

 ،تونس شارع احلبيب بورقيبة، ،4بعمارة الكالريدج الطابق ،الكائن مكتبه
 الكائن مكتبه بنهج   ،ئبها األستاذ منصف مللوم ،القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة فاميليا

   ،1002، تونس ،15الشاذيل  قاللة عدد 
  " شركة Société Métallique Tunisie SMT "،  القانوين ممثّلهايف شخص، 

  ،تونس ،10زنقة سافني عدد  ،ها بشارع أم كلثومالكائن مقرّ 
 س للتجارة العاملية  4ها بنهج مايل عدد الكائن مقرّ  ،القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة طا

  ،تونس
 2عدد  8603نهج ب االكائن مقره ،القانوين ممثّلهايف شخص  ،شركة بيال للتوريد والتصدير ، 

 ،1الشرقية 
                                                     

      .من جهة أخرى
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 2011 نوفمرب 21 بتاريخ  "منار تن"املقّدمة من شركة بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى    
اواليت  م عن طريق  بفواتريإىل التالعب  ب يعمدوندي النت املعلّ بعض مورّ  أنّ  جاء  ختفيض مشرت

تفاق مسبق مع مزوديهم قيامهم بتقدمي  ،. من ذلكقيمتها احلقيقية وتقدميها للمصاحل الديوانية وذلك 
عن  دوالرات عوضا 6ب بثمن قدره علبة من النت املعلّ  48فاتورة حتمل مثن مجلي لصندوق حيتوي على 

فادحة  ماليةيف خسائر التالعب ب هذا تتسبّ وقد الثمن املتعامل به يف األسواق العاملية. وهو دوالرا  35
من األداءات على القيمة املضافة واملعاليم للدولة لالقتصاد الوطين جراء تقليص مداخيل اخلزينة العامة 

منافسة غري نزيهة وغري شرعية بني و  املعّلب من املعاليم املستوجبة عند توريد مادة النتالديوانية وغريها 
ت مالية واجتماعية ألصحاب معامل حتويل إضافة إىل ، ملاّدة النتعني التونسيني دين واملصنّ املورّ  صعو

مّ  د الكامل واملعد للتصبري إىل أداءات على القيمة املضافة أمساك النت اخلاضعني عند شرائهم للنت ا
ا من وزن مثن علبة النت املصرّ  . وتضيف العارضة أنّ % 12بنسبة ومعاليم ديوانية  %18بنسبة  ح 
، وهو مثن يقل عن مثن العلبة الفارغة من اردين  0,178ما يساويدوالر أي  0,125غ يبلغ  160

  دينار.  0,214نفس احلجم عند إقتنائها من معمل اللف املعدين بتونس والذي يساوي 
لس تطلب ، مت تقدميهوبناء على ما  اذ ما يلزم من إجراءات حلماية االقتصاد اختّ املّدعية من ا

ن أصحاب معامل حتويل األمساك من القيام بواجبهم الوطين واحملافظة التونسي وضرب العابثني حىت يتمكّ 
  على مواطن الشغل لعملتهم.

  
وشركة  "محيدان"وشركة  "عنور فود للتوزي"وبعد اإلطالع على التقرير املقّدم يف حق شركة 

 30بتاريخ  "االنتصار للتجارة واخلدمات"وشركة  "ماريسكو للتجارة العاملية"و شركة  "األخوة بن جازية"
حلاج  ني املقّدم ينوالتقرير  2012مارس   "أنرتكوس"شركة يف حق على التوايل من األستاذ سامي 
الذي و  2013مارس  14بتاريخ  "االنتصار للتجارة واخلدمات"شركة ويف حق  2012مارس  7بتاريخ 

 أنّ  ذلكمن قانون املنافسة واألسعار  9حكام الفصل عريضة الدعوى خمالفة أل خلصوص أنّ  اجاء فيه
هي خمالفات على و  ،يتقدمي فواتري للمصاحل الديوانية حتمل مثن مجلي أقل من الثمن احلقيقبق النزاع يتعلّ 

احلال نزاع وهو ما خيرج  احملاكم العدليةصاحل الديوانة ويرجع اختصاص الّنظر فيها إىل م مّ فرض صّحتها 
اقتصرت على تقّدم وسائل إثبات قانونية مدّعمة بل مل عية املدّ  أنّ  كما  املنافسة. جملس عن اختصاص

كان احلصول عليها،   ميكن أليّ للغة اإلنقليزية وغري مرتمجة سائل اإللكرتونية مكتوبة من الرّ  تقدمي عدد
لتايل ويف غياب وجود دليل من شأنه أن يدين املدّ    جه رفض الدعوى.يتّ إنّه ف  ،عى عليهمو

  
على عريضة يف الرّد  "اإلخوة جنيح للتجارة"يف حق شركة م طالع على التقرير املقدّ وبعد اإل

خلصوص  2012مارس  17املؤرخ يف و الدعوى من األستاذ منري بوعطي  الوقائع  أنّ والذي جاء فيه 
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 ّ ملنافسة  5الفصل اليت تضّمنها االت احلا من املعروضة ال ميكن تكييفها على أ من القانون املتعلق 
كر يوجب القانون سالف الذ  ختصاص جملس املنافسة، إذس الأن يؤسّ معه وهو ما ال ميكن  األسعارّ و 

لتوازن العام للسوق  على قطاع كامل حىت ينعقد  وهيمنة املطلوب على السوق املرجعية أواملساس 
 لينعقددها جملس املنافسة يف كل قراراته وأرائه وهي شروط وجوبية أكّ  ،االختصاص إىل جملس املنافسة

ا عى عليها لمدّ لما نسب كما أّن   اختصاصه. ّ لضرورة ، مفرطة االخنفاض اتمد أسعار تعمن أ ال يعين 
أن يكون لألسعار مفرطة االخنفاض  جيبمن اختصاص جملس املنافسة حيث هو النزاع املعروض  أنّ 

  .رساتحّىت يكون جملس املنافسة خمتّصا للّنظر يف مثل هذه املما وقثري على التوازن العام للسّ 
التصريح مبا خيالف وكذلك على فرض صحته ، فهو ب من دفع املعاليم الديوانيةخبصوص التهرّ و 

، فهذه خمالفات تنضوي حتت طائلة جملة الّديوانة وقواعد الصرف ،احلقيقة يف خصوص ما يتم توريده
  رفض الدعوى لعدم االختصاص.ه فقد اجتّ وبناءا على ذلك، 

  
لتصريح  عيةكت به املدّ ، فإنه ال شيء يثبت ما متسّ وفضال عن ذلك حول قيام املّدعى عليها 

ا  ّ اليت تتوىل توريدها بناءا على فواتري املعّلب يات النت بكمّ توّىل التصريح تمبا خيالف احلقيقة ومل يثبت أ
حية أخرى فإنّ  .غري حقيقية ال ميكن أن يشفع  sous facturation االعتماد على ما يسمى ومن 

دة يف املذكورة اخلاضعة إىل تعريفة حمدّ املعّلب عى عليها يف مادة النت د مبا يف ذلك املدّ مورّ  إىل أيّ 
داول د التصريح بثمن أقل من الثمن املتد أي مورّ وحىت على فرض تعمّ  ،خصوص املعاليم الديوانية
نه ملزم بدفع املعاليم الديوانية طبق ما يقع ، فإمن الثمن الذي توىل دفعه فعال ألسواق العاملية أو أقلّ 

لبالد التونسية فة حتت تعريفة ديوانية خاصة ال ختضع مصنّ املعّلب مادة النت  مع اإلشارة إىل أنّ  ،تقديره 
وال  ،عليها تعريفة موضوعة مسبقا من قبل وزارة املالية فبل توظّ  ،ة يف تقدير قيمتها عند التوريدإىل احلريّ 

  الضغط على التعريفة املذكورة حىت يف حالة التصريح مبا خيالف القيمة احلقيقية.لتايل ميكن 
  

أّما خبصوص ما نسب إىل املّدعى عليها من تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض فقد اّتسم بعدم 
ما ال يسوّ عى عيها مع منتوج املدّ ق من قبل املدّ ال ميكن مقارنة املنتوج املسوّ اجلديّة ضرورة أنّه  قان عية أل

عة عة يف تونس مع العلبة املصنّ صنّ كما ال ميكن مقارنة مثن العلبة الفارغة امل  ته،ونوعيمن النت نفس املنتوج 
  خصوصا يف ما يتعلق بكلفتها. خلارج

  
ئب املّدعى عليها أنّه   أنّ  أومفرطة االخنفاض  اأسعار ال شيء يثبت اعتمادها وأضاف 

ر عى عليها خيدم مصلحة املستهلك ويؤثّ ره املدّ ما توفّ إّن رت على التوازن العام للسوق بل قد أثّ ها أسعار 
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اإجيا على السوق وال خيل بتوا ذلك ، اتراجع بيوعا، وقد توّلت املّدعية تقدمي دعوى احلال نتيجة ز
ا وبعد  ّ ا املنفردة، البيع د أسعار أن كانت حتتكر بيع مادة النت يف السوق التونسية وحتدّ أ طبق إراد

مثأصبحت ملزمة مبجاراة السوق يف ظل توفّ  الدخل  ياملواطن ذيف متناول ان ر نوعية أخرى من النت و
  احملدود.

  
على عريضة يف الرّد  "قرطاج فود للتوزيع"يف حق شركة م طالع على التقرير املقدّ وبعد اإل

خلصوص  2012مارس  7الدعوى من األستاذ رضا بلحاج واملؤرخ يف وقائع  أنّ والذي جاء فيه 
ا النزاع هذو  ،قيمتها عن القيمة احلقيقية النزاع يتعلق بتقدمي فواتري للمصاحل الديوانية تقلّ   أنّ القضية تبّني 

وزيع املواد الغذائية  دة وتكتفي بتليست شركة مورّ  "قرطاج فود للتوزيع"شركة  أنّ و  ،املصاحل الديوانية يهم
ا مورّ املدعية مل تقدّ  أنّ  مسها وال عالقة هلا مبصاحل الديوانة وال بنزاع احلال، كماكما يبينه إ  دة.م ما يفيد أ

لرجوع إىل أحكام الفصل  لتايل فإنه  مدعّوا جملس املنافسة كون من قانون املنافسة واألسعار ي 19و
عى والنتفاء أي عالقة للمدّ ئع التصريح برفض الدعوى للغياب الكلي ألي وسيلة إثبات تدّعم الوقاإىل 

  عليها بنزاع احلال.
  

" يف بيّالّ◌ للتوريد والتصدير"شركة ل القانوين لطالع على التقرير املقّدم من طرف املمثّ اإلوبعد 
خلصوص  2012أفريل  23واملؤرخ يف على عريضة الدعوى الرّد  املّدعى الشركة  أنّ والذي جاء فيه 

يلند 2010سنة يف بتوريد دفعة وحيدة من النت ها خالل فرتة نشاطفعال قامت عليها  بقيمة  من 
دينار تونسي وقامت خبالص املعاليم الديوانية بصفة قانونية  52.325دوالر أي ما يعادل  34.834

النت ماّدة عن توريد ، توّقفت الشركة املعاليم الديوانيةالرتفاع  ونتيجة .دينار تونسي 33.235 ومببلغ
ا قد  ّ امش ربح قيمته قامت علما أ   . أد 91أي مببلغ مجلي يساوي تقريبا  % 5ببيع كامل البضاعة 

  
س للتجارة العاملية بتاريخ لل القانوين طالع على التقرير املقّدم من طرف املمثّ وبعد اإل شركة طا

خلصوصعلى عريضة الدعوى يف الرّد  2012مارس  9 الشركة ال متلك فواتري شراء  أنّ  والذي جاء فيه 
عتبارها مل تورّ  "كاب دور"من بلد املنشأ لعالمة  ومل  "كاب دور"د تلك املادة حتت عالمة بتايلندا 

الشركة ال كما أّن   .هخارجمن الرتاب التونسي وال  داخلتتعامل مع صاحب العالمة املذكورة ال من 
ئق االستخالص الديوانية للكميات املورّ متلك  ا مل تقم بتوريدها من  "كاب دور"دة من عالمة و حبكم أ

لتايل مل تقم ببيعها.   األساس و
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يف الرّد  "فاميليا"يف حق شركة من األستاذ حممد املنصف مللوم طالع على التقرير املقّدم اإلوبعد 
خلصوص 2012ماي  7بتاريخ عريضة الدعوى على  واقعا الدعوى ال تستقيم  أنّ  والذي جاء فيه 

لس رفضهاويتّ وقانو  يف ما خيص التالعب ثبات قانونية ر وسائل إاملدعية مل توفّ  عتبار أنّ  جه على ا
إىل  نسبتها و من القيمة احلقيقية مكتفية بنسخ مراسالت الكرتونية غري رمسية  لفوترة والتصريح بقيمة أقلّ 

ذه املراسالت. فقد ل مورّ دين دون حتديد مسؤولية وعالقة ككل املورّ  صادرة سالت اأّن هذه املر تبني د 
مع ا حسب ما يربزه عنوانه اإللكرتوين وقد مت تبادهل "املنار تن"عن السيد عزيز بن عياد من شركة 

وذلك لربط عالقات جتارية  2011نوفمرب  1أكتوبر و 18بني  خالل الفرتة املمتّدة منتجني أجانب 
العتماد على  لة املراس ء خمّفضة األسعار وهو ما تدل عليهشرا فواتريلتوريد مصربات النت املعلب 

 وخبصوص الردّ  . 2011 أكتوبر 31شركة " قولدن برايس" بتاريخ منار تن" إىل املوجهة من شركة "
املتعلق  "منار تن"قبول طلب شركة د مل تكن قطعية خبصوص فإن إجابة املزوّ على هذه املراسالت 

عية من مؤيدات لتربير ادعائها مردود عليها قانو ت به املدّ ما استدلّ  وأنّ  ،لفواتريبتخفيض األسعار 
عتبار نسبها لكل املوردين دون حتديد مسؤولية وواقعا ضرورة أنه فضال عن عدم قانونيتها وعموميتها 

ذه املراسالت، فإنّ  عتبارها صادرة  وعالقة كل مورد  هذه املراسالت ال قيمة هلا من الناحية القانونية 
وال ميكن اعتمادها قانو  نتها لنفسهاعية مثلما يربزه عنوانه االلكرتوين وتعترب حججا واهية كوّ عن املدّ 

يف غري طريقها تكون ى الدعو فإّن بناءا على ذلك و  .فائدتهمن شخص ال يكون حجة ل ما يصدر ألنّ 
لس مبا يّتجه معه على قانو وواقعا  ا احلكما   وعرضيا بعدم مساعها.  ببطال
  

  وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل أطراف النزاع وإىل مندوب احلكومة.
 "اإلخوة جنيح للتجارة"شركة ئب من األستاذ منري بوعطي التقرير املقّدم وبعد اإلطالع على 

خلصوص متّسك املّدعى يف الرّد على تقرير ختم األحباث  2015مارس  10بتاريخ  والذي جاء فيه 
لنظر يف هذه الدعوى كما أنّ  ا السابقة يف خصوص عدم اختصاص جملس املنافسة   عليها مبالحظا

لقول بثبوت وجود تواطئ واتّ  اكتفاء تقرير فاق بني املّدعى عليهم بناءا على قرائن ال ترقى ختم األحباث 
 كما إنّ   .من قانون املنافسة واألسعار 5إىل مستوى احلجة جيعل هذا التقرير خمالفا ملقتضيات الفصل 

ئق املستدلّ  دين ال حباث من املزوّ عية يف قضية احلال والواردة حسب تقرير ختم االا من قبل املدّ  الو
سّ ميكن أ ئق املذكورة غري موّجهة  س عليه تقرير ختم االحباث خصوصا وأنّ ن ترقى إلثبات ما  الو

دين املشار اليهم أو أية فاق حاصل بني املدعية واملزوّ اتّ  أيّ  وحيث أنّ  .بة وغري صادرة عنهاللمنوّ 
عتبار أنّ ملنوّ مراسالت بينهم ال ميكن أن يثبت أي خمالفة يف جانب ا املذكورة ال تلزم إال  املراسالت بة 
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سيسا على ما تقّدم احلكم برفض ، وهو يطلب نها للمنوبة ال ضرر وال نفع عطرفيها وال ميكن أن ينجرّ 
  الدعوى.

  
أفريل  13احلكومة املسجلة بكتابة جملس املنافسة بتاريخ  ةوبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب

تقرير ختم األحباث يف ما يتعّلق بثبوت اإلتفاق الضمين بني األطراف املّدعى باليت تؤيد ما ورد و  2015
للسوق املرجعية واملناخ التنافسي، األمر رت بشكل كبري على التوازن العام عليها على القيام مبمارسات أثّ 

م األطراف املّدعى عليها من أجل جه معه إدانة الذي يتّ  ملنافسة على معىن الفصل ارتكا ممارسات خمّلة 
  من قانون املنافسة واألسعار. 5

  
واملتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

لنصوص الالحقة له  املؤرّخ  2005لسنة  60وآخرها القانون عدد ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم 
واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477األمر عدد وعلى  2005جويلية  18يف 

  .بضبط التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
  

مللف لطريقة على ما يفيد استدعاء األطراف و  وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
ا تل ،2015أفريل  16القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  صا من ملخّ فاطمة األمني  ةالسّيد ةاملقّرر ت و

 "منار تن"د حمّمد عزيز بن عياد مبقتضى توكيل نيابة عن الشركة املّدعية السيّ  وحضر ،تقرير ختم األحباث
حلكم لصاحل الدعوى مضيفا أومتّسك بصفة أوّ  هذه األخرية امتّدت إىل شركات أخرى مطالبا  نّ لية 

على هذا األساس بسحب احلكم عليها. وحضر األستاذ منري بوعطي نيابة عن املّدعى عليها شركة 
ورافع مبا يراه مفيدا يف إطار ما قّدمه ضمن ردوده الكتابية طالبا احلكم بصفة أصلية  "جنيح إخوة"

لس للنظر يف  املمارسات املثارة وبصفة احتياطية برفض الدعوى أصال. لتصريح بعدم اختصاص ا
وحضر األستاذ منصف مللوم نيابة عن املّدعى عليها شركة "فاميليا" ورافع هو اآلخر وفقا ملا قّدمه كتابيا 
ت الوجوبية وبصفة  منتهيا إىل طلب احلكم بصفة أصلية برفض الدعوى لتجّردها وخلّوها من البيا

ا، ومل حيضاحتياطية بعدم مس قي الشركات املّدعى اع الدعوى يف حق الشركة اليت ينو عليها ر من ميّثل 
ا  يل ملحوظا ووّجه إليها اإلستدعاء حسب ما يقتضيه القانون. وتلت مندوبة احلكومة السيدة هيام 

مللف.    املظروف نسخة منها 
  

حلكم جبلسة  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2015ماي  21يوم وإثر ذلك، قّرر ا
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ا وبعد املفاوضة القانونية صّرح مبا يلي:   و

  
  يث الشكل: من ح

  
  حيث قّدمت الدعوى ممن له الصفة واملصلحة ممّا يّتجه معه قبوهلا شكال.

  
  حيث األصل:من 
  

  حيث االختصاصمن  .1
 

 "األخوة بن جازية"وشركة  "محيدان"وشركة  "نور فود للتوزيع"شركة ا عليهاملّدعى و حيث دفع حمام
بعدم  "أنرتكوس"شركة و  "االنتصار للتجارة واخلدمات"وشركة  "ماريسكو للتجارة العاملية"و شركة 

النزاع يتعلق بتقدمي فواتري للمصاحل الديوانية ضرورة أّن  احلالاختصاص جملس املنافسة للّنظر يف دعوى 
مّ  ،من الثمن احلقيقي حتمل مثن مجلي أقلّ  ويرجع  مصاحل الديوانة وهي خمالفات على فرض صّحتها 

   . احملاكم العدليةاختصاص النظر فيها إىل 
  

ئب شركة "اإلخوة جنيح" من جهته بعدم اختصاص جملس املنافسة مبقولة أّن  الوقائع وحيث دفع 
لفصل عليه املعروضة  من قانون املنافسة واألسعار، فضال  5ال تكّيف ضمن احلاالت املنصوص عليها 
لس يقانعقعن أّن  لتوازن العام للسوق إضافة اد اختصاص ا تضي توّفر شروط وجوبية أّمهها املساس 

  وهو ما مل يتوّفر يف وقائع احلال. ،إىل اهليمنة على السوق املرجعية  أو على قطاع كامل
  

ثري العمل أد مرجع نظر وحيث يتحدّ  و التصرف املتنازع بشأنه على التوازن جملس املنافسة مبدى 
اختصاصه ال يكون قائما إال مىت كانت تلك االعمال تندرج  نّ حبيث أ ،املنافسة فيهة العام للسوق وحري

ملنافسة على املعيف إطار امل لفصل مارسات املخلة    جديد من قانون املنافسة واألسعار.  5ىن الوارد 
  

تّ  مع ب املعلّ عدد من موّردي ماّدة النت  فاقوحيث تعّلقت املمارسات املثارة بعريضة الدعوى 
سعار منخفضةمزّوديهم ع ا قد تكون خمّلة بقواعد لى فوترة الواردات  ، وهي اتّفاقات يف صورة ثبو

  املنافسة.
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متنع األعمال املتفق عليها أنّه جديد من قانون املنافسة واألسعار على  5الفصل  ينصّ وحيث 

ملنافسة واليت تؤول إىل  ا خمالّ موضوعها أو أثرهوالتحالفات واالتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون 
احلد من دخول مؤسسات أخرى سري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب و رقلة حتديد األسعار حسب الع

حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو االستثمار أو التقدم التقين و  من املنافسة احلرة فيها للسوق أو احلدّ 
   اكز التموين.قاسم األسواق أو مر وت

  
 ملنافسة، بقي أّن  ةاملخلّ املمارسات من األعمال اليت تندرج ضمن عموما تعّد  االتفاقاتأّن وحيث 

ا  وكذا صرحيا أو ضمنيا  اهما كان شكلهها ميقتضي النظر يف مدى توّفر األدلّة اليت تثبت وجودإثبا
عمال شأن  األمر الذي يكون معه  ،زاهة املنافسةنالعام للسوق وعلى توازن العلى تؤثّر القيام 

ا اختصاص النظر يف  لس املنافسة، األمر الذي يّتجه معه األعمال والتصّرفات املتنازع يف شأ معقودا 
   . بفرعيه رّد الدفع املاثل

  
  من حيث املمارسات املثارة  .2

  
سبق مع فاق امل، قيامهم عن طريق اإلتّ على بعض موردي النت املعّلب ةحيث تعيب املّدعي

م عن طريق سعار لتالعب ديهم مزوّ  ا قيمتها احلقيقية يف تخفيض الفوترة مشرت عند التصريح 
م يقومون عند شرائهم ، للمصاحل الديوانية ّ غ بتقدمي فاتورة حتمل مثن 160النت املعّلب من نوع ذلك أ

دوالرا وهو الثمن املتعامل به  35عوضا عن مثن علبة  48الرات لصندوق حيتوي على دو  6مجلي قدره 
عن استعمال هذه الطريقة خسائر فادحة لالقتصاد الوطين من جراء ، وقد اجنّر يف األسواق العاملية

عني دين واملصنّ تقليص مداخيل اخلزينة العامة للدولة من األداءات ويف منافسة غري شرعية بني املورّ 
ت مالية واجتماعية ألصحاب معامل حتويل أمساك الّنت.، التونسيني ملاّدة النتّ    إضافة إىل صعو

  
إىل عدم  حتديد مسؤوليات األطراف املتنازعة بغرض دأب جملس املنافسة وحيث 

حىت يف ، يتوىلهو فقط إىل العقود أو االتفاقات املمضاة من قبل األطراف بل  االستناد 
ئق التجارية  ،املكتوبة فاقاتغياب مثل هذه االتّ  الفعلية  واملمارسات فحص العمليات والو

ا أن تعكس وجود  ها األطرافاليت توالّ  اتفاقات ضمنية وغري مكتوبة يكون اليت من شأ
ملنافسة.     موضوعها أو أثرها خمالّ 
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مل يثبت من أوراق امللف ومن أعمال التحقيق وجود اتّفاقات مكتوبة أو وحيث 

 la sousضمنّية بني األطراف املّدعى عليها ترمي إىل التواطؤ يف ما بينها العتماد ما يسّمى 

facturation  .سعار منخفضة عند توريد ماّدة الّنت املعّلب   بغاية التصريح 
  

ئق التجارية احلاصلة بني واملمارسات الفعلية  وحيث وخبصوص العمليات والو
واملستندات  داتفقد وردت عريضة الدعوى خالية من املؤيّ  ،األطراف املّدعى عليها

سعار منخفضة  وجود اتفاقات ضمنيةا أن تثبت أواملعطيات اليت من ش على التصريح 
ملنافسةخملّ ممارسات ل شكّ تا أن أمن شأو أيّة عمليات ماّدة الّنت املعّلب عند توريد  ،  ة 

جمحفة يف  القيام بعملياتفعال ت تولّ قد عى عليها املدّ أّن أعمال التحقيق كما مل يثبت من 
  .عنيحق املدّ 

  
عمال ت فعال تولّ  عى عليهااملدّ ات الشرك أنّ  من أوراق امللفمل يثبت وحيث  القيام 

ملنافسة خم لسوقلة  ا التأثري سلبا على التوازن العام  لفصل  من شأ  5على املعىن الوارد 
  . جديد من قانون املنافسة واألسعار

  
اخنرطت يف عى عليها املدّ ات الشرك بصفة قطعية أنّ للمجلس وحيث طاملا مل يثبت 

ملنافسة ممارسات  جديد من قانون املنافسة  5خرية من الفصل الفقرة األعلى معىن خملة 
   . أصالالدعوى  رفضقد اّجته ف، واألسعار
  

  :وهلذه األسباب -
  

لس:    .رفض الدعوى أصال قّرر ا
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سة السّيد    لس املنافسة بر احلبيب وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
 عماد الدرويش والسيد اهلادي بن مرادجاء  وعضوية السيد لطفي الشعاليل والسيد 

  والسيدة إيناس معطّر.

  .الزّيتوينحبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2015ماي  21وتلي علنا جبلسة يوم 
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