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  احلمد                                         اجلمهورية التونسية                        
  جملس املنافسة   

   121319عدد:   القضية
 2015  ديسمبر 25تاريخ القرار: 

   
  قـــــرار

  
 :بين  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي

 
 8ها بـيف شخص ممثلها القانوين مقرّ  "MFI"ناعي شركة املتوسطّية للغذاء الصّ  املدعّية:

ئب6000شارع احلبيب بورقيبة  ها األستاذة هندة بوجناح بندريس الكائن مقّرها و ، قابس، 
، واألستاذ مصطفى صخري الكائن ، املرسى2070بنهج اإلمام الطاهر بن عاشور، عدد 

ج الباكستان  13الزواري الكائن مقرّه بـ، واألستاذ حامت تونس –ج غاندي  38مقرّه بـ
  تونس. –

  ،من جهة 
  
مع الك :املّدعى عليهو  ج  7يف شخص ممثله القانوين مقره بـ ميائي التونسييا

ئبه األستاذ عادل كعنيش -، البلفيدير 1002اململكة العربية السعودية  عن جممع  تونس، 
  تونس. -البلفيدير  1002شارع آالن سافاري،  13الكائن مقرّه بـ احملاماة واإلستشارة

  .من جهة أخرى
  

هندة بوجناح بندريس نيابة األستاذة من  ةاملقّدم عريضة الّدعوى بعد اإلّطالع على
 121319لس حتت عدد ابكتابة  ةواملرمسّ  "MFI"شركة املتوسطية للغذاء الصناعي  عن

مع الكمقاضاة إىل  ةوالرّامي 2012 ديسمرب 7 بتاريخ ما بدر منه من أجل  ميائي التونسييا
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من قانون املنافسة  (جديد) 5على معىن أحكام الفصل  ملنافسة خمّلةممارسات من 
  :منتهية يف ذلك إىل، واألسعار

مع الكيميائي  - على أساس  1999أفريل  21 إىل التونسي تعودأّن عالقة املدعّية 
مع الكالتزام  ملواد األولية الضرورية واملتمثّ يا ة يف احلامض لة خاصّ ميائي التونسي بتزويدها 

) MCPمن نوع ( طّن سنو من الفسفاط العلفي 30.000لتصنيع  املرّكز الفسفوري
أي بعد  2006نشاطها الفعلي سنة  املدعّيةدخلت  ، وأنّه مبوجب هذا االلتزام)DCPو(

جلوانب  صت لدراسة واجناز املشروعسنوات خصّ  ستّ  واستيفاء اإلجراءات املتعّلقة 
  .العقاريّة واملالّية والتكنولوجّية

املتعامل على  املدعّيةن يكون سعر  2007أفريل  18لتزم منذ إ املدعى عليهأّن  -
لهند على أّن كل ما يطرأ على الّسعر من ارتفاع أو اخنفاض ل صديرالتّ  أساسه هو سعر

لتغيّ  عتبار أّن هذه األخري يكون مرتبطا   ةريات اليت تطرأ على الّسوق اهلندية ال غري وذلك 
تبقى ة املادّ  من احلامض الفسفوري العاملي وأّن األسعار العاملية هلذه % 70هي املّورد لنسبة 

 سعار هذه الّسوق. مرتبطة
مع - من احلامض  طنّ  7000بكمية  املدعّيةتزويد على  2007منذ جويلة  وافق أّن ا

إىل  2008" اليت ارتفعت منذ MCP" و"DCPلتصنيع الفسفاط العلفي " املرّكز الفسفوري
هيل " املدعّيةوذلك على اثر تنفيذ  طنّ  لفأ 18 مج   ة  كلفب" Mise à niveauلرب

مج التأهيل  ألف طنّ  24مليون دينار ّمث إىل  2.4 طور  2وذلك على اثر دخول معّدات بر
 شغيل. التّ 
ت الّناجتة عن الصّ لتها بعض جارية القائمة بني الطرفني قد ختلّ أّن العالقة التّ   - عو

يف عديد  هذا األخرياحتساب التسعرية، إذ اعتمد  طريقة يف تغيري تعّسف املدعى عليه
فق عليه الذي هند املتّ لل صديرالتّ  املرّات معّدل األسعار كقاعدة لالحتساب عوضا عن سعر

ت املتخصّ  صة، كما اعتمد يف مرحلة الحقة طريقة يصدر كل ثالثة أشهر يف الّنشر
لنّ  ا فقط وعلى أساس الّسعر سبة لثلثي مشرتاحتساب أسعار على أساس سعر اهلند 
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لنّ  مع لّنسبة للثلث املتبقي  الكالسيوم عني لثنائي فسفاطسبة للحرفاء املصنّ األدىن املعتمد 
 .كمصاريف نقل البضاعة  الواحد دوالر للطنّ  5طرح 

جاوزات وتقبل بطريقة احتساب تغّض الطرف يف كّل مرّة عن هذه التّ  املدعّيةأّن  -
عتبار أّن املطلوب يعد املزّود يثقل كاهلها ماليّ الّسعر رغم أنّه  ا وذلك النعدام البديل لديها 

لّسوق املرجعيّ   ة.الوحيد للمواد األولية 
 حّىت تواصلت على نفس املنوال  2007ة القائمة بني الطرفني منذ أّن املعامالت التجاريّ  -

لتزامات الّسابقة وذلك  جذر وتقطع مع مجيع االتفاقات وااللتتغّري  2012آخر أكتوبر 
مع بتاريخ  الحتساب سعر  ةاملعتمد ّيةإىل تغيري املرجع 2012نوفمرب  6عندما عمد ا

معّدل  بتطبيقبطريقة آحادية وتعّسفية وبدون وجود أي أسباب موضوعية وذلك  املدعّية
ملنطقة األورومتوسطية عوضا عن اعتماد أسعار اهلند.   األسعار 

ا مع  املدعّيةتعّودت  إذة، د طّبق بطريقة رجعيّ أّن الّسعر اجلدي - معيف معامال على  ا
بات اليت ميكن أن تطرأ على الّسوق اهلندية يكون دائما يف اتج عن التقلّ أّن تغيري األسعار النّ 

عتبار أّن الّسعر يتغري كل ثالثة أشهر،  سعرا مؤقتا يف  للمدعّيةمينح  إذبداية كل ثالثية 
ائيا إثر الصّ   هائي لسعر اهلند.دور النّ بداية الثالثية يعّدل 

ه قام وأنّ  2012ّال يف نوفمرب إعر السّ غيري الطارئ يف لتّ  املدعّيةمل يعلم  املدعى عليهأّن  -
 هاعالمإوأنّه كان ينبغي عليه  2012ة بداية من أكتوبر عر اجلديد بصورة رجعيّ بتطبيق السّ 

 سويقية.التّ التجاريّة و بداية من شهر أكتوبر حىت تتمّكن من رسم سياستها 
مع، لتزم به إتقطع متاما مع ما  املدعّيةريقة اجلديدة يف احتساب سعر أّن الطّ  - ذلك ا

ملنطقة األورومتوسطية تتميّ  لّسوق اهلندية، إذ بلغ أّن األسعار املعتمدة  رتفاعها مقارنة  ز 
دوالر يف حني ال يتجاوز سعر  810عوضا عن  دوالر للطنّ  942تبعا لذلك  املدعّيةسعر 

 دوالر للطن الواحد. 765اهلند "فوب" 
فها مبالغ تؤدي إىل غلق من حملّية إىل أورومتوسطية من شأنه أن يكلّ  دعّيةاملأّن حتويل  -

 املصنع وتشرد العّمال.
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مع بضرورة مراجعة طريقة االحتساب وفقا لإللتزام املتّ  املدعّيةأّن  - فق عليه طالبت ا
قي الشركات ا فرفعت واصل معهاملنافسة إّال أنّه رفض التّ  احمللّية ومعاملتها مبثل ما يعامل 

مع األمر إىل وزير الصّ  ة حبتة ال ترجع هي عالقة جتاريّ  ملدعّيةناعة الذي اعترب أّن عالقة ا
 ناعة.لّنظر إىل وزارة الصّ 

دف إىل ضرب أّن املمارسات التّ  - مع  ا  املدعّيةضييقية اليت ميارسها ا يف قدر
جتة لعدم التنافسيّ  ا  حفة والتّ ة وإزاحتها من الّسوق وّأ اليت عجيزية انصياعها للّشروط ا

مع ئق املتعلّ مبواالمتثال ألوامره خاصة عندما رفضت طلبه  يفرضها ا لو قة حبجم ّده 
ا من سنة   . 2012إىل سنة  2010إنتاجها ومبيعا

مع يعامل  - عامال معاملة فيها  200ذات املوارد احملدودة واليت تشغل  املدعّيةأّن ا
هديد، إذ وصل به احلّد إىل حماولة الّتحكم يف ة التّ جاهل وخاصّ هميش والتّ من التّ  الكثري

ستمرار بقطع التزويد. سواق خارجية ويشاغبها يف نشاطها ويهّدد  ا   مبيعا
مع هي وضعّية تبعية اقتصادية مفروضة ال ميكن درءها  املدعّيةة أّن وضعيّ  - إزاء ا

لّسوق املرجعيّ اعتبارا وأّن املطلوب هو املنتج واملزّود الوحيد ملادّ   ةة احلامض الفسفوري 
ويصعب من  ودته العاليةجلتعويض منتوجه مبنتوج آخر نظرا  من جهة خاّصة وأنّه يصعب

ت جهة أخرى اعتماد خيار التوريد لتط لبه وجود بنية حتتّية خاّصة تتمثل يف توفري حاو
، كما  2.000 احلامض الفسفوري مبعّدل غمليناء لتفري توريد هذه املاّدة  أنّ طّن شهرّ

 .ت مالّية هاّمةيفرض على املدعّية إمكانياّ 
ملنافسة تتمثل يف استغالله لوضعّية  - مع قد ارتكب ممارسات خمّلة  التبعّية أّن ا

لّسوق املرجعّية. ا املدعّية إزاءه مستغالّ يف ذلك مركزه املهيمن   االقتصادية اليت تتواجد 
ا املدعّية إزاءه أنّه وخبصوص االستغالل املفرط لوضعّية التبعّية االقتصادية  - اليت تتواجد 

عتباره لّسوق املرجعّية  نتاج ماّدة احلامض  فتتبّني من خالل تواجده احلصري  ينفرد 
ملائة، وهي حالة يستحيل فيها التخّلص  الفسفوري، فهو يزّود الّسوق املرجعّية بنسبة مائة 

ثري املزّود على نشاط املدعّية خاّصة وأّن منتوجه حيظى بصيت عاملي وجودة عالية.  من 
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مع بنسبة - ملائة. وأنّه تبعا  أّن املدعّية تتزّود من مباّدة احلامض الفسفوري من ا مائة 
 .لتزّودللذلك توجد حبالة تبعّية اقتصادية مفروضة وليست إختيارية أمام إنعدام بديل 

أّن اإلفراط يف استغالل وضعّية التبعّية اإلقتصادية يف قضّية احلال أخذ منحى خطري  -
ل  5        فصلإقرتف فيه املدعى عليه تقريبا جّل املمارسات واملخالفات املنصوص عليها 

 اهر اإلفراط تتمثل كاآليت فيما يلي:ظ(جديد) من قانون املنافسة واألسعار وأّن م
مع عمد إىل تغيري شروط البيع بصورة آحادية وتعّسفية وذلك بدون أي سبب  - أّن ا

املناسبات بدال عن  دموضوعي من خالل الّرتفيع يف سعر ماّدة احلامض الفسفوري يف عدي
صدير للهند وهو ما استقّرت عليه ّتفاق الطرفني وهو سعر التّ ي موضوع اعر املرجعالسّ 

اية املعامالت التجاريّ  مع طريقة احتساب  2012مارس  30ة بينهما إىل  غّري بعده ا
بتاريخ عتماد معّدل سعر اهلند وذلك يف غياب جداول أسعار وضبط شروط البيع، وقام 

عتماد طريقة أخرى يف احتساب األسعار وذلك على أساس سعر اهلند  2012أوت  10
ت املدعّية  املخّصصة لتصنيع الفسفاط العلفي من نوع ( ) وعلى MCPلّنسبة لثلثي مشرت

مع املصنّ أساس الّسعر األدىن للتّ  لّنسبة حلرفاء ا عني لثنائي فسفاط صدير املعتمد 
لّنسبة للثلث املتبقي مع طرح   الواحد كمصاريف نقل البضاعة. دوالر للطنّ  5الكالسيوم 

 زويد عليها.ري خوفا من قطع التّ التغيّ ذا  قبلت أّن املدعّية -
مع قد تعّسف عندما قام  - بتغيري مفاجئ الحتساب  2012نوفمرب  6بتاريخ أّن ا

ة بطريقة آحادية وبدون وجود أي أسباب موضوعيّ  أسعار بيع احلامض الفسفوري للمدعّية
ملنطقة األورومتوسطية عوضا عن اعتماد أسعار اهلند  عتماد معّدل األسعار  وذلك 

 810 حني أّن املدعّية سّوقت بضاعتها على أساس سعر دوالر للطّن، يف 942واملقّدر بـ
 دوالر للطّن.

لشركات احمللّية  - ملثل مقارنة  أّن املدعّية هي شركة حملّية وكان من املفرتض معاملتها 
اليت حافظت على نفس القاعدة يف احتساب  "سلقطة"و "الكيميا"األخرى على غرار 
دوالر هو أعلى حىت  942بـسعر املدعّية املقّدر  دوالر للطّن، وأنّ  810األسعار أي سعر 
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دوالر رغم أّن حّصتها  917من سعر الشركة الفرنسية "تيماب" املنتصبة بقابس واملقّدر بـ
عامال بينما تشّغل املدعّية  40ة املدعّية وتشغل مرّات حصّ  4من احلامض الفسفوري يعادل 

 عامال. 200و 100ما بني 
ة وأّن كّل منهما خاصّ  للمجمع من تغيري املدعّية من حملّية إىل أورومتوسطّيةأنّه ال مربّر  -

لدينار وعملتهم الّصعبة املتأتّية من  ،ينشط حتت طائلة نظام قانوين واحد إذ يتعامالن 
ملائة إىل الدينار وأنّه ال ميكن تصنيف املدعّية على أساس  التونسي الّصادرات حتّول مائة 

 وق احمللّية.سعر خارج السّ 
عّية وعلى القانون وبدون أي مربّر واقعي أو دصنيف فيه تعّسف على املأّن هذا التّ  -

ت يف قانوين ا إىل صعو ره التأثري على قدرة املدعّية التنافسية وأدى  ، والذي كان من آ
فادحة خسائر مالية  حتديد سياستها التسويقّية. حيث كّبد الّتصنيف اجلديد املدعّية

ا جتاه حرفا لتزاما ، حيث اضطّرت إللغاء الّصفقات اليت ئهاوأضحت عاجزة عن اإليفاء 
ب" وذلك أبرمتها سابقا مع حرفائها يف القطر اجلزائري خاصّ  ة مع شركيت "ميساين" و"بوذ

ا بنفس األسعار املتّ  ا على اإليفاء بتعهدا  2فق عليها، وهي صفقات بقيمة لعدم قدر
 مليون دوالر.

ديد لكيان املدعّية خاصة على مستوى التّ  - مع فيها  شغيل فنتيجة أّن ممارسات ا
للضغوطات االقتصادية اليت ميارسها عليها، اخنفض عدد العّمال الشركات األخرى املرتبط 

نقل املنتوج إىل املواين  كشركة "عروم للنقل" اليت تعمل يف جمال  املدعّيةنشاطها بنشاط 
الن ان تشغّ اللتّ  GTIو DCP 2000صدير عامال وشركيت التّ  40التونسية وتشغل حوايل 

فالس  250 يقع تشريدعامال يف تعبئة األكياس ومن املمكن أن  90حوايل  املدعّية عامال 
 وغلق مصانعها.

مع ميارس سياسة تفاضلّية بني حرفائه متثلت أساسا يف  - تطبيق أسعار أكثر أّن ا
إخنفاضا لباقي املتزّودين من احلامض الفسفوري لتشمل كذلك نقل البضاعة حيث أّن الّنقل 

حممول على نفقة املدعّية ويكّلفها حوايل  هو حني يف "الكيميا"و "سلقطة" جماين لشركيت
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ر أي دوال 3.120.000دوالر إضافّية للطّن الواحد وبكلفة سنويّة إمجالّية تقّدر بـ 130
 دينار تونسي. 5.000.000حوايل 

مع عمد وفقا حملضر جلسة اإلجتماع املنعقد بوزارة الصناعة بتاريخ  - ماي  10أّن ا
عتبارها منافسا له يف تصنيع مشتقات إلرغام املدعّية ، 2010 ا  على التعّهد بتحديد مبيعا

نتاج وترويج الفسفاط الكلسي من ن "فسفاط البيكالسيوم" وع احلامض الفسفوري املتعّلقة 
)DCP ألسواق التقليدية لكميّ ة واملصريّ وخاّصة السوريّ  له)  ات ة يف مقابل تزويدها 

 اإلضافية من مادة احلامض الفسفوري املنّقى.
لكميات اإلضافية ال مربّر له خاّصة وأنّه  - مع تزويد املدعّية  صّدرها يأّن رفض ا

ا معها. بكميّ  سعار أكثر إخنفاضا من األسعار املتعامل  ات هائلة إىل الّسوق اهلندية و
عتبار وأّن وأّن رفضه التّ  موعة الوطنية ككّل  زويد كان فيه ضرر كبري على املدعّية وعلى ا

ثراء احلامض الفسفوري ويوّفر هامش للرّبح مقّدر بـدعيّ امل ملائة عالوة على ما  5ة تقوم 
 يوّفره من مواطن شغل.

مع قد هّدد املدعّية يف صورة عدم انصياعها للطالبات اليت تضّمنها مكتوبه  - أّن ا
ا بقطع الّتزويد واملتعّلقة مبّده بقيمة إنتاجها وصادرا 2012أكتوبر  12املرسل إليها بتاريخ 

 عليها.
ة يف استغالل وضعيّ  املدعى عليه طاافر  ابت، بناء على ما ّمت بيانه،ه أضحى من الثّ أنّ  -

بني احلرفاء مستغال يف  وتفاضلّية ة هذه بفرضه شروط جمحفة واعتماد معاملة متييزيةالتبعيّ 
لّسوق املرجعيّ ذلك مركز اهليمنة االقتصادية الذي حيتلّ   ة.ه 

لّسوق املرجعّية  أنّ  - رتكاب قدإستغالل املدعى عليه ملركز اهليمنة االقتصادية   هاقرتن 
ب االستغالل املفرط لوضعّية التبعّية االقتصادية كما سبق  للمخالفات املندرجة حتت 

 بيانه.
ثري أنّ  - مع جتاه املدعّية فيه  ا التنافسّية للمدعّية وعلى سلوك ا حريّة  على قدر

 املنافسة وعلى السّري العادي للّسوق.
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األستاذ حامت الزواري نيابة عن شركة  الذي أدىل به قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
والذي  2012 ديسمرب 10 بتاريخلس ابكتابة واملرّسم  "MFI"ة للغذاء الّصناعي املتوسطيّ 

  جاء به ما يلي:
نتاج وتصنيع  - أّن املّدعى عليه هو شركة تونسّية مقيمة ينفرد يف الّسوق التونسّية احمللّية 

ماّدة أحادي فسفاط الكالسيوم واليت يعتمد تصنيعها أساسا على ماّدة احلامض الفسفوري 
ا.املنّقى وهي ماّدة حيتكر املّدعى عليه   لّسوق الداخلّية تصنيعها والّتزويد 

ّمت الّتفكري يف بعث شركة املدعّية كأّول مشروع استثماري خاص  1999أنّه ويف سنة  -
) وكذلك MCP(لشركة تونسّية ختتّص يف الّصنع احملّلي ملنتوج أحادي فسفاط الكالسيوم 

 ) املعدّين للّتصدير.DCP( منتوج
ملّدعى عليه وسلطة اإلشراف الرّاجع إليها  أّن املدعّية ربطت الّصلة منذ - ذلك التاريخ 

مع الكالتزام  لّنظر ومتّ  ملواد األولية الضّ يا ة رورية واملتمثلة خاصّ ميائي التونسي بتزويدها 
 .طّن سنو من الفسفاط العلفي 30.000لتصنيع  املرّكز يف احلامض الفسفوري

أّن الّسوق اهلنديّة هي املرجعّية املتحّكمة عاملّيا يف معّدل سعر ماّدة احلامض الفسفوري  -
عتبارها سوقا موّردة لنسبة  لّسوق العاملّية. % 70املرّكز   من املاّدة املذكورة 

ن  2007أّن املدعى عليه التزم للمدعّية منذ دخوهلا حّيز الّنشاط الفعلي يف سنة  -
ألسعار اليت يزّودها مبادّ  لّسعر املرجعي للّسوق اهلنديّة وقياسا  ة احلامض الفسفوري املركّز 

مع مع حرفائه الّناشطني يف نفس املنطقة. ا ا  يتعامل 
أّن املدعّية هي شركة خفّية اإلسم هلا صفة الّتاجر قانو وختضع ألحكام الّتجارة  -

ا عدد  أّكدت واملنافسة واألسعار وأّن وزارة الّصناعة سبتمرب  21املؤرخ  121صلب مكتو
مع هي عالقة حريف مبزّود. 2012  على أّن عالقة املدعّية 

مع ينافس املدعّية يف تصنيع الفسفاط العلفي بيد أنّه وعلى خالف املدعّية هو  - أّن ا
لبالد  التونسّية كشركات شركة تساهم الّدولة يف رأمساهلا وأّن هنالك شركات أخرى منتصبة 

 خارجية غري مقيمة تنافس املدعّية.
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أّن املّدعى عليه واملدعّية مها شركتان تونسّيتان مقيمتان ختضعان يف نشاطهما إىل  -
 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64أحكام الّتجارة الداخلّية وإىل القانون عدد 

ملنافسة واألسعار.  واملتعّلق 
ا اإلنتاجّية  أّن املدعّية أّسست - ا املالّية والتجاريّة والشغلّية واالقتصاديّة وقدرا تواز

مع جتاهها منذ  لكمّيات اليت  1999والتنافسّية على أساس ما إلتزم به ا وذلك بتزويدها 
بتطبيق الّسعر املرجعي  2007ّمت االّتفاق عليها من جهة وعلى أساس ما إلتزم به منذ 

مع مبنطقة انتصاب املدعّية لّسوق اهلنديّة م ع تنظري الّتعامل مع املدعّية مبثل بقّية حرفاء ا
 للّتصنيع. 

ّسست ودخلت حّيز الّنشاط الفعلي يف  - يف سوق تونسّية حملّية  2007أّن املدعّية 
حيتّل فيها املّدعى عليه مركز هيمنة خانقة وكذلك يف سوق تنافسّية تفرض على املدعّية 

ّنشاط حبالة تبعّية اقتصاديّة حاّدة جتاه املّدعى عليه الذي حيتكر إنتاج وتزويد الّتواجد وال
لّسوق الداخلّية املركزة يف  الّسوق احمللّية مباّدة احلامض الفسفوري املرّكز ويتحّكم يف أسعاره 
قبضته ومبا ميلي على املدعّية اخلضوع للتزّود احلصري لديه مبادة احلامض الفسفوري املشار 

 إليها.
لكمّيات املطلوبة  - مع جتاه املدعّية من حيث تزويدها  أنّه وتبعا لذلك فإّن إلتزامات ا

وتلك املتعلّقة بتطبيق مرجعّية األسعار املّتفق عليها إلتزامات قاطعة وهي متثل الّضمانة 
ا على الّتواجد وعلى الّتوازن واالستمرار ك ا ولقدر احلفاظ احلافضة للمدعّية وإلستثمارا

ا  ا اإلنتاجية ومبقدر ا وعدم اإلضرار مبقدر على حرفائها وعلى أجرائها والوفاء بتعّهدا
 التنافسّية.

ا  - ا ويف قدر مع عمد إىل استهداف املدعّية يف تلك الّضمانة وهّددها يف كيا أّن ا
فراط استغالله ملركز اهليمن ا ومكانتها التنافسّية  لّسوق اإلنتاجّية ويف قدر ة الذي حيتّله 

ا املدعّية إزاءه وهو ما حّجرته أحكام  فراط استغالله حلالة التبعّية اليت توجد  احمللّية و
 (جديد) من قانون املنافسة واألسعار.  5الفصل 
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أنّه وبطلب من املدعّية الرّامي إىل تدّخل وزارة اإلشراف املمثلة يف وزارة الّصناعة كما  -
ملكتو  بت  ن يرفع يف مستوى   2010جويلية  28ب املؤرخ يف هو  مع  كيد إلتزام ا ّمت 

ا لتصبح  ا وامكانيا ا حسب احتياجا كيد إلتزامه  24كمّية اليت تتزّود  ألف طّن مع 
مع الكيميائي  مبعاملتها مبثل شركيت "الكيميا" و"سلقطة" اخلاضعتان يف تعاملهما مع ا

مع من بتحديد خمتلف اجلوانب لتطبيق الّسعر املرجعي  كيد تعّهد ا ألسواق اهلندية مع 
ّم املوجبات الشكلّية ليكون حّجة يسرية يف حماججته  والّشروط الّتعاقدية مبوجب كتب 

 بواجباته يف إنفاذ هذه الّشروط.  
مع وّجه بتاريخ  - مكتوب للمدعّية ليعلمها مبقتضاه أّن طريقة  2012أوت  4أّن ا

حلامض الفسفوري تتكّون من ثلث سعر أدىن سعر احلرفاء احتس اب سعر تزويدها 
دوالر منه  5املصنعني لثنائي الفسفاط مع ثلثي الّسعر املرجعي للّسوق اهلنديّة مع طرح 

 للطّن الواحد.
أّن هذه الّطريقة يف االحتساب املؤسسة على معّدل الّسعر املرجعي بسوق اهلند طريقة  -

وملا جرى عليه عرف الّتعامل  2007سعريّة مطابقة ملا كان انعقد عليه الّتعاقد بينهما منذ 
 .2012بينهما إىل غاية موىف أكتوبر 

مع تعّمد من خالل إفراطه يف اإلخالل بواجباته جتاه ا - ملدعّية من عدم متكينها أّن ا
يف نسق  تحبّصتها السنويّة من احلامض الفسفوري املنّقى قاصدا التسّبب يف االضطرا

ا اإلنتاجية مبا عّطل بشكل كبري تنفيذ  ا والّضغط غري املشروع على قدر حتياجا تزويدها 
مج التأهيل الذي اعتمدته حتت إشراف وتصديق اجلهات الفنّية اإلداريّ   ة املختّصة.بر

ت اليت يواجهها جرّاء  - لّصعو لتزاماته جتاه املدعّية  مع بّرر إخالله  أّن ا
ا البالد بعد الّثورة مستغّال يف ذلك هذا الوضع للّضغط على  ت اليت شهد اإلضطرا
حفة اليت أجازت له اإلنتصاب  املدعّية وقهرها حتت الّتهديد واإلذعان لشروطه اجلديدة ا

 با ومتحّكما يف نشاط املدعّية من حيث اإلنتاج والّتسويق.  مراق
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ثري املزّود املّدعى عليه  - أّن املدعّية توجد يف منزلة يصعب فيها عليها التخّلص من 
ملاّدة األولّية من غري املّدعى  ا نظرا النعدام قدرة املدعّية على التزّود  على نشاطها وتواز

لّسوق احمللّية و لّتايل فإّن إنتاجها حيّدده املدعى عليه من خالل ما حيّدده من  عليه 
ا.  كمّيات يزّودها 

أّن املّدعى عليه يتدّخل يف حتديد قدرة املدعّية التنافسّية مقارنة بغريها من املتزّودين  -
ا لديه  عتباره هو من حيّدد أسعار املواد األولّية اليت تتزّود واملنتجني لنفس منتوجها 

 ضابطة بشكل حاسم لكلفة اإلنتاج املواد اليت تصّنعها املدعّية.وال
غت املدعّية بقراره املنفرد املؤرخ يف  - مع  والذي يظهر مدى  2012نوفمرب  12أّن ا

 إفراطه يف قهر املدعّية بفرض شروط جديد جّد جمحفة.
ا  - ا وتواز مع املذكور فيه ضرب لقدرة املدعّية التنافسّية ولكيا املالّية أّن قرار ا

ا على اإلستمرار وعلى احلفاظ على  والتجاريّة والشغلّية واالقتصاديّة كتهديدها يف قدر
ا. ا جتاه حرفائها وعلى استثمارا ا وعلى قدرة الوفاء بتعّهدا  مواطن الّشغل 

كضمانة لبعث   1999مع فيه تراجع عن إلتزاماته اليت حتّددت منذ أّن قرار ا -
خبصوص  2007استثماري جّد مكلف للمدعّية وتراجع اللتزاماته مع املدعّية املوثّقة منذ 

ملاّدة األولّية.   نشاطها وكّل ما اّتفق عليه لتزويدها 
مع من شأنه أن حيمل املدعّية على حتّمل كلفة تص -   % 40نيع تفوق حبوايل أّن قرار ا

ا احمللّية.  كلفة تصنيع نفس املنتوج من قبل املنتصبني مبنطقة انتصا
أّن من نتائج هذا القرار تغيري صفة املؤسسة االقتصاديّة للمدعّية من مؤّسسة حملّية  -

بعة للمنطقة األورومتوسطّية.  مقيمة إىل مؤّسسة غري مقيمة 
مع بقراره هذا كان  - ا التنافسّية بفرض سعر جديد أّن ا يهدف لضرب املدعّية يف قدر

يفوق الّسعر الذي يعامل على أساسه مؤّسسات مماثلة هلا ودون أن يغّري من صفة هذه 
املؤّسسات واليت أبقى على وضعها كمؤسسات حملّية مبا جيعل كلفة منتوج املدعّية أرفع من 

 ذلك الذي خيّص منافسيها بكثري.
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لس املنافسة للوقوف على حقيقة استغالل املدّ  أّن املدعّية - عى عليه املفرط ملركز تلجأ 
لّسوق املرجعّية ولوضعّية التبعّية االقتصاديّة اليت تتواجد فيها املدعّية جتاهه أمام  اهليمنة 

حفة اليت أمالها املدّ انعدام بديل الّتزويد لديها للتّ  ّن الشروط اآلحادية وا عى عليه صريح 
تشّكل تصّرفا خمّال  2012نوفمرب  12على املدعّية خاّصة مبوجب مكتوبه املؤرخ يف 

(جديد) من قانون املنافسة واألسعار وإصدار قرار  5الفصل  أحكامنافسة على معىن مل
لّسوق احمللّية املرجعّية.  ملدعّيةعى عليه عن إتيان تلك املمارسات يف عالقته بكّف املدّ   و

األستاذ مصطفى الصخري نيابة عن  الذي أدىل بهيف الّرد  قريرتّ الالع على وبعد اإلطّ 
 2013 مارس 27 لس بتاريخابكتابة واملرّسم  "MFI"ناعي شركة املتوسطية للغذاء الصّ 

  والذي جاء به ما يلي:
مع بتعليمات وزير الصّ  - ناعة لتربير إلزامية تغيري سعر املدعّية ال يستقيم أّن متّسك ا

 لألسباب اآليت ذكرها: 
عامل بني الطرفني أو فرض شروط جمحفة على أنّه ال حيّق لوزارة اإلشراف تعديل التّ  -

مع هي عالقة  عتبار وأّن عالقة املدعّية  املدعّية بشكل يكّرس هيمنة املدعى عليه 
تأّكد من خالل مراسلة املدير العام للمناجم بوزارة الّصناعة حتت جتاريّة حبتة، وهي عالقة ت

ا حرفّيا ما يلي " 2012رب مسبت 21بتاريخ  121عدد  أّن العالقة اليت تربط واليت جاء 
لّتايل فهي عالقة جتاريّة  مع الكيميائي التونسي هي عالقة حريف مبزّود و مؤّسستكم 

ة أصال مبصاحل هذه املنشاملشرتكة بينكم فأنتم مدعّوون لإلتّ حبتة، لذا وحفاظا على املصاحل 
لّتعهدات املّتفق عليهااملسائل ومعاجلة   ."القائمة مع التزام كّل األطراف 

أّن ما متّسك به املدعى عليه ال سند قانوين له وال ميكن ملراسلة وزير الّصناعة أن تلزم  -
 املدعّية يف غياب سند قانوين.

نزاع وأّن سعر تزّود املدعّية قد ّمت االّتفاق يف شأنه من سابق وّمت الّتعامل به أنّه ال  -
حكام الفصل والثّ  لعقد تصديق عليه عمال   م.أ.ع. 42ابت أّن العمل 
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مع وهليمنته على الّسوق بفرض  - أّن مراسلة وزير الّصناعة جاءت داعمة لسياسة ا
مع هو منافس  ا وردت للمدعّية واملزّود الوحيد هلا والثاّ شروط جمحفة خاّصة وأّن ا ّ بت أ

ا املدعّية يف غياب سندها كما سلف ويف  ن تعارض  الحقة لتعامل الطرفني وال ميكن 
ا.  غياب مربّرا

نّ أّن وقائع قضيّ  - طقة  قد استغّل وضعّية التبعّية اليت عليها  املدعى عليه ة احلال 
ناعة كسند له يف ذلك شروطا جمحفة معّلال ذلك مبراسلة وزير الصّ عالقة املدعّية به ليفرض 
 املدير العام للمناجم بوزارة الّصناعة املشار إليها أعاله. واليت تتعارض مع مراسلة

طقة بوجاهة ما تتمّسك به املدعّية حول  - أّن القرارات الّصادرة عن جملس املنافسة 
 حفة واستغالله حلالة التبعّية االقتصاديّة.عدم شرعّية إفراط مزّود يف فرض شروطه ا

مع على املدعّية بتعّلة مراسلة وزير الّصناعة ال يستقيم ضرورة  - أّن الّسعر الذي فرضه ا
ثر أوأّن املبادئ اليت أقّرها جملس املنافسة تؤّكد قطعا عند حتديد الّسعر على مرجعّية معّينة ال 

ّسعر املعتمد هو الذي وقع العمل به حيث جاء يف ذلك هلا يف وقائع قضّية احلال وعليه فال
لقرار الصّ  أّن  2004أفريل  29بتاريخ  3149 ة عدديّ ادر عن جملس املنافسة يف القضاملعىن 

ته على حّد أدىن من العناصر املتمثلة  "الّسعر املرجع هو الذي ينطوي ضمن مكّو
 ."الكلفة املتغّرية والكلفة القارّة وهامش الرّبحخلصوص يف 

  
األستاذة هندة بوجناح املدعّية نائبة ل الكتابية اإلضافية لحوظاتاملوبعد اإلطالع على 

ا:   2014 جوان 18 فسة بتاريخبكتابة جملس املنا ةاملرمسّ و  بندريس   واليت جاء 
مييزية لألسعار بتطبيق مراسلة وزير الّصناعة هو يف تربير املدعى عليه لسياسته التّ أّن  -

ا مقرّ ضرورة وأّن توصيّ  وال ميكن األخذ بهغري طريقه  را ملزما ة الوزير وبقطع الّنظر عن كو
قها وعلى فرض صّحة هذا الّتربير ياإلداري، كما أّن تطبأو ال فهي ال ترتقي إىل مرتبة املقّرر 

لكامل أي بتطب ا  ق نفس الّسعر على مجيع املتزّودين احمللّيني ييؤدي إىل تطبيق مضمو
ملثل.   حلامض الفسفوري يف إطار املعاملة 
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رورة وأّن ني ضأّن املّدعى عليه عجز عن إثبات معاملة املدعّية مبثل بقّية املتزّودين احملليّ  -
  اآلخرين.هي أكثر إرتفاعا من أسعار احمللّينيأسعار املدعّية 

املتعّلقة بضبط أسعار بيع مادة  أنّه وحسما ملسألة إلزامية قرارات وزير الصناعة
، يف قرارها احملكمة اإلداريةاحلامض الفسفوري للمجمع الكيميائي التونسي فقد اعتربت 

مع الكيميائي 2013ن جوا 10الصادر بتاريخ  415657عدد  ، أّن جلنة مبيعات ا
ا  مع واليت يتّم تزويد الشركات  التونسي تتمّتع حبريّة ضبط أسعار املواد اليت ينتجها ا

 قرارات وزارة اإلشراف صدير، وأنّه ترجع هلذه اللجنة تبعا لذلك حريّة إّما قبولقصد التّ 
  ها واعتماد تسعرية خمالفة.أو رفض اوضبط الّسعر النهائي للمواد على أساسه

أّن احملكمة اإلدارية اعتربت عالوة على ذلك وأّن القرار الّنافذ واملؤثر يف الوضعّية   -
مع الكيميائي التونسي يف إطار سياسته  القانونية للمدعّية هو القرار الّصادر عن ا

 الّتجارية.
املراسلة تؤّكد أّن املدعي عليه مل يلتزم أّن الوقائع اليت تواترت قبل أو بعد صدور هذه  -

ذه املراسلة إالّ  هات وأنّ بتطبيق هذه التوصيّ  يتصّرف حبريّة يف ضبط األسعار وأنّه ال حيتّج 
 عند حتديد أسعار املدعّية.

ات أن يكون سعر املدعّية متاما كسعر طبيق الفعلي هلذه التوصيّ أّن الّنتيجة احلتمّية للتّ  -
ملثلالبيع للمتزّودي مع  ،ن احمللّيني يف إطار املعاملة  غري أّن الواقع العملي أثبت اعتماد ا

 ألسعار مرتفعة ومشطّة للمدعّية مقارنة بباقي احمللّيني.
ئق املتبادلة  - أّن تقرير اخلبري عبد العزيز بوشاعة أّكد، وبعد إّطالعه على الفواتري والو

مع واملدعّية هي عالقة جتاريّة حبتة فكيف هلا أن طبيعة العالقة بني  بني الطرفني على أنّ  ا
 ات وزارة اإلشراف.تتغّري وبدون أي أساس قانوين لتصبح خاضعة لتوصيّ 

ات املتجّسدة يف شخص وزير الّصناعة أّكدت وفق أّن اجلهة اليت أصدرت التوصيّ  -
ا املوّجه إىل احملكمة اإلدارية خبصوص القضّية عدد  ، شركة املتوسطّية 415657مكتو
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ا مل توجّ  ّ ه أّي أوامر للمجمع وأنّه غري قادر قانو للغذاء الصناعي ضّد وزير الّصناعة، أ
 ال غري. اّختذت على سبيل الّتوصية واإلقرتاح على توجيه أوامر له وأّن املراسالت املوّجهة له

مع أقّر صراحة من خالل مكتوبه بتاريخ  - من أنّه يتعامل مع  2013جويلية  23أّن ا
سعار املدعّية بدليل أنّه سعار منخفضة مقارنة  استجاب صلب هذه  شركة "تيماب" 

الوثيقة لطلب املدعّية بتمتيعها بنفس أسعار "تيماب" ومراجعة سعرها على أساس ذلك 
لّنسبة لشهري نوفمرب وديسمرب  موافقا ألسعار "تيماب"  2012وبصورة رجعّية ليصبح 

 دوالر للطّن. 917.26بـ املقّدر
أّن املدعّية وخبالف كّل هذا ال تعارض تطبيق هذه املراسلة بقدر ما تعارض معاملة  -

مع التّ  هذه املراسلة ليس هو مصدر احليف  مضمونمييزية يف تطبيق األسعار، إذ أّن ا
مع هليعدم تطبهو  فاملثري للجدل مييز الذي تتعّرض له املدعّيةوالتّ  ات وصيّ ه التذق ا

 بشكل عادل على أساس املساواة بني كّل املتزّودين احمللّيني.
مع لسياسته التمييزية بتطبيقه لقرار وزير الصّ  هأنّ  - ناعة ال وتبعا ملا سبق بيانه فإّن تربير ا

حّية الواقع والقانون.  يستقيم من 
مع ممارساته  - ا ا قي الذرائع اليت يربّر  ّسست أنّه وخبصوص  ملنافسة فهي  املخّلة 

 فة للقانون كما يلي:لعوى وخماعلى مغالطات وحتريف للوقائع ولعريضة الدّ 
" DCP 2000أّن الّدفع املتعّلق بنفي املّدعى عليه لوجود اتفاق جتاري بينه وبني شركة " -

ن يتّم، للّتعامل معها،  مع  عتبار وأّن املدعّية كانت قد طالبت ا عتماد نفس ال ستقيم 
 .هلا" اليت تعترب امتدادا DCP 2000االتفاق املربم مع شركة "

مع ال ميكن له أن ينكر أّن العالقة التجاريّ  - ه وبني املدعّية قد تواصلت نة بيأّن ا
" بنفس DCP 2000روط التجاريّة املّتفق عليها مع شركة "لسنوات بناء على نفس الشّ 

ملؤيدات املرفقة بعريضة الّدعوى.من وعلى نفس الوترية كما هالثّ  بت    و 
أّن ما جاء يف تقرير املّدعى عليه خبصوص نفيه لوجود أّي اّتفاق جتاري بينه وبني  -

املدعّية وأّن ما اّدعته العارضة إّمنا هو مكتوب خيّص البيع بسعر وقيت ال غري فيه حتريف 
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ّدعوى) ال تتضّمن سعر وقيت وإّمنا من عريضة ال 2ضرورة وأّن الوثيقة (املرفق عدد  للوقائع
 تعترب كاتفاق مبدئي على الّشروط التجاريّة حول السعر وشروط البيع وطريقة الّدفع.

ذه الوثيقة أّن ما يطرأ من تغيري يف الثالثّية الثانّية بداية من أفريل   - هو  2007أنّه جاء 
، وأنّ  100غيري املنتظر يف األسواق اهلندية يف حدود تج عن التّ  دة أو نقصا تبعا  هدوالر ز

لذلك فإّن قاعدة احتساب األسعار وفقا هلذا االّتفاق تكون حسب مرجع أسعار اهلند 
 هو ما ّمت الّتعامل به بني الطرفني لسنوات.و 
مع أعلم املدعّية مبكتوبه املرسل إليها بتاريخ  - مبوافقته املبدئّية  2007مارس  14أّن ا

ا لدى البنوك على وأّكد  تزويدها بكمّيات احلامض الفسفوري حىت تتمّكن من إمتام إجراءا
ألسعار  أّن حتديد سعرهابنفسه على  مع من نفس يتّم قياسا  ا مع حرفاء ا املتعامل 

دوالر للطّن وأّن ما يطرأ على هذا الّسعر  398.61املنطقة ولنفس الّنوعّية وهو يف حدود 
لّسوق اهلنديّة، و  تج عن التغيريات املنتظرة  مع خيلط بني الّسعر الوقيت الذي  أنّ إّمنا هو  ا

تغّريات الّسوق العاملّية وهو أمر معمول به حىت  ّري حسب مرجعّية احتسابه والّسعر املتغتتغّري 
 سنوات على غرار شركة "الكيميا". 5مع الشركات اليت تتمّتع بعقود ملّدة 

مع أنّ  - ني حيث ة لباقي املتزّودين احملليّ معاملته التفاضليّ و مييزية سياسته التّ  مل ينكر ا
ّن أسعار شركيت "الكيميا" و"سلقطة فارتياليزر" هي يف حدود  دوالر للطّن  810اعرتف 

 وهي أكثر اخنفاضا من أسعار املدعّية.
مع وبعد التّ  - ال دخل له يف حتديد  تطبيقه ملراسلة وزير الّصناعة وأنذرع بأّن ا
ختالف نوعّية مبثل الشركات  سعار، يربّر بعد ذلك عدم معاملة املدعّيةاأل احمللّية املذكورة 

عتبار وأّن شركيت "الكيميا" و"سلقطة فارتياليزر" تتزّودان  ا  احلامض الفسفوري املتزّود 
حلامض الفسفوري املنّقى ومن ّمث  حلامض الفسفوري العادي يف حني أّن املدعّية تتزّود 

تج عن اختالف نوعّية املادّ   ة.فإّن الفارق يف الّسعر هو 
مع املشار إليه أعاله جاء قاصرا عن تربير الفارق يف الّسعر ويراد به املغالطة  - أّن تربير ا

نّه  لسببني: أّوهلما مع ملراسلة وزير الّصناعة اليت طاملا دافع  إقرارّمت  ما إذايتعّلق  تطبيق ا
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م ع جلميع املشاريع عليها فإّن هذه املراسلة قد وضعت أحكاما عاّمة تتمثل يف معاملة ا
دة يف تكلفة التّ  نقية الختالف نوعّييت احلامض الفسفوري تكون  على قدم املساواة وأّن الز

مع جتاوز هذه القاعدة حيث يّتضح  ملثل، إّال أّن ا كذلك وفقا ملبدأ املساواة واملعاملة 
رفاليس" سعار اليت طّبقها على املتزّود اإلسباين شركة "بالفارق يف األمن خالل  روموفوس 

)Promphos Tervalis ( دوالر للطّن  132دوالر للطّن يف حني قّدر بـ 20تجاوز يال أنّه
سعر احلامض الفسفوري املنّقى الذي تتزّود به املدعّية وسعر بني الفارق كلّنسبة للمدعّية  

 فارتياليزر".احلامض الفسفوري العادي الذي تتزّود به شركيت "الكيميا" و"سلقطة 
مع سكت أنّ  - عن تربير الفارق يف الّسعر بني املدعّية وسعر  ، عالوة على ذلك،ا

عتبار تواجدمها بنفس املنطقة و  تتزّودان بنفس نوعّية احلامض شركة "تيماب" الفرنسية 
 الفسفوري، ومل يقّدم أي دليل قاطع ينفي الفارق يف األسعار.

مع لسي   - ته املالّية، فإنّه ال استه التّ أنّه وخبصوص تربير ا ستقيم يمييزية بتدهور تواز
جتة عن او عتبار وأّن تدهور هذه التّ  ي حال من األحوال أن تكون  ت ال ميكن  ز

ا تطبّ  ّ مع واحلال أ ا ا ق على مجيع الشركات احمللّية األسعار التفاضلية للمدعّية اليت دفع 
ا لديه تواضعةاملكمّيات لن تكون املدعّية فال ميكن أ واألجنبّية األخرى أن  اليت تتزّود 

ت املالّية للمجمع.تكون السّ   بب الرّئيسي يف تدهور املواز
مع ذاته  - أّن الّسبب الرّئيسي وراء الّرتفيع املشّط يف أسعار املدعّية يكمن يف اعرتفات ا

ئبه حول الضّ  وتوجيهها إلنتاج الفسفاط العلفي من نوع غط على املدعّية ويف ما دفع به 
)MCP) بدال عن (DCP .ألسواق اخلارجّية مع وذلك حىت ال تنافسه  ) الذي ينتجه ا

مع من ارتفاع قدرة املدعّية التنافسّية واليت ت من الواضح قلق ا عرتاف  حيث  مّكنتها و
ا فضال مع من اجتياحها لألسواق التقليدية اليت ينشط   ه عن احتجاجات حرفاءا

) Timab France) و"تيماب فرانس" (Fosfitaliaاملمّيزين على غرار "فوسفيطاليا" (
 بشأن األسعار التنافسّية اليت تعرضها املدعّية.
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ا املدعّية يف مستوى التّ أنّه ونظرا للتّ  - صنيع واليت مّكنتها من قنيات العالية اليت تتمّتع 
مع من حّل للحّد من منافستها له سوى ضرب اكتساح عديد األسواق مل يك ن أمام ا

ا التنافسّية من خالل الّرتفيع يف سعرها مستغّال يف ذلك هيمنته على الّسوق وحالة  قدر
ا املدعّية إزاءه.  التبعّية اليت توجد 

ا املدعّية إزاءه مربّرا ذ - مع الستغالله حلالة التبعّية اليت توجد  لك أّن وخبصوص نفي ا
عتبار أنّه من  ا ملسألة التبعّية ال يستقيم  ر قي الشركات اليت تتزّود منه وإ بعدم تشكي 

مع كان  البديهي أن ال تشتكي الشركات األخرى طاملا عها تّ مييعاملها معاملة تفاضلية و  ا
ا ستتعامل معه  ّ عتباره املنتج سعار منخفضة. كما أّن تربيره بعلم املدعّية منذ البداية 

ّن علم املدعّية أأيضا يف غري طريقه ضرورة و  والوحيد واحلصري ملادّة احلامض الفسفوري ه
مع التمييزية إزاءها فالقبول حبالة التبعّية ال يعين القبول  ّي حال معامالت ا هذا ال يربّره 

مبسياسة التّ  ملنافسة اليت ارتكبها ا ملمارسات املخّلة   ع يف حّقها.مييز و
مع دفع أّن  - حتساب أسعارها حسب نفي متييزه يف أسعار املدعيّ با ة معّلال ذلك 

ا هو مردود عليه  قاعدة تواجدها بنفس املنطقة ولنفس نوعّية احلامض الفسفوري املتزّود 
 ومبين على مجلة من املغالطات والتناقضات وذلك كما يلي:

مع من خالل ما دفع به  - سعار احمللّيني،كيد ا  ئبه من أّن املدعّية ال تنتفع 
قي  - مع قد خالف مراسلة وزير الّصناعة خبصوص معاملة املدعّية مبثل  أّن ا

الشركات احمللّية ويكون يف ذلك خارج إطار هذه املراسلة وال ميكنه بذلك اإلحتجاج 
 ا،

مع أّن أسعار املدعّية بدأت تّتحّدد من قبل س - لطة اإلشراف منذ سنة اعرتف ا
يستخلص منه أنّه  أّما سابقا فكانت حتّدد وفقا للمفاوضات بينهما وهو ما 2008

مع بداية خطر املدعّية التنافسي  دخال سلطة اإلشراف يف حينما استشعر ا قام 
مسألة حتديد األسعار من خالل تشكّياته املتكّررة املوّجهة هلا لتربير سياسة األسعار 
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 2009تهجها وهو ما يتأّكد من خالل مراسالت وزارة الّصناعة للمجمع منذ اليت ين
 مبوافقتها على قيامه بتعديل األسعار يف كّل مرّة.

مع من أّن املدعّية تعيب عليه تعديل الّسعر وفقا للمتغّريات اليت تطرأ على  - أّن دفع ا
سألة وإّمنا يف قيامه هذه املعه يف الّسوق كّل ثالثّية مردود عليه ضرورة وأّن املدعّية ال تناز 

بتغيري مرجعّية احتساب أسعار بيع احلامض الفسفوري من خالل إعادة تصنيفها من حملّية 
 إىل أورومتوسطّية.

مع من أّن املدعّية تعيب عليه تعديل الّسعر خالل الثالثية الرّابعة هو - مردود  أّن دفع ا
تغيري الّسعر خالل شهر نوفمرب واحتسابه بطريقة رجعّية عليه ضرورة وأّن املدعّية تعاتبه يف 

ا  دون أن يتّم إعالمها بذلك خالل بداية الثالثّية كما هو معتاد وأنّه أّسست معامال
ة لكامل هذه الثالثّية على أساس أسعارها الّسابقة املختلفة عن األسعار املطّبقة التجاريّ 

مع ل نّه ّمت إعالمها هاتفيا واحلال أّن كّل ملنطقة األورمتوسطّية واكتفى ا نفي اإلّدعاء 
 املعامالت التجاريّة الّسابقة بينهما ال تتّم إالّ وفق مكاتيب وفواتري موثّقة.

بيب لنقل ماّدة احلامض الفسفوري ال ميّت  - مع من أّن املدعّية ليس هلا أ أّن دفع ا
عتبار وأّن املدعّية مل تطالب  ي صلة  مع وإمنّا للواقع  لرّبط املباشر بينها وبني وحدات ا

دوالر للطّن مع ضرورة اإلشارة إىل أّن  5طالبت بتطبيق هذا األخري اللتزامه املتعّلق بطرح 
ئب املدعى عليها وإّمنا يندرج يف إطار توصية  هذا املبلغ ال ميثل كلفة النقل كما دفع به 

مع للمدعّية بعنوان الشحن والّنقل.كمساعد  2010جويلية  9وزير الّصناعة يف    ة من ا
لكميّ  - مع من أّن امتناعه عن تزويد املدعّية  ات اإلضافّية من احلامض أّن دفع ا

ت اإلجتماعّية وتوقف وحداته عن اإلنتاج هو  ألساس إىل تواتر اإلضرا الفسفوري يرجع 
عتبار وأّن اإلمتناع عن التزويد  ما قبل الثورة وقبل اندالع إىل رجع حىت يمردود عليه 

ت املشار إليها.  اإلضرا
مع من أّن املدعيّ  - ا لكمّيات إضافية يف فرتة   ةأّن دفع ا كانت تسعى من وراء طلبا

مع من جهة وإىل منع قيام أيّ  ت ما بعد الثورة إىل تعجيز ا ت واإلضرا مشاريع  ةاإلضطرا
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طل ضرورة وأّن طلبات املدعّية يف هذه الفرتة كانت ال ختّص إّال  ملنطقة هو  حملّية أخرى 
لكمّيات املّتفق عليها و   ال اإلضافّية كما هو موّثق مبؤيدات عريضة الدعوى.تزويدها 

مع من أّن املدعّية تتدّخل يف سياسته التجاريّة واختياراته املتعّلقة بتزويد  - أّن دفع ا
عتبار وأّن املدعّية مل  حلامض الفسفوري فيه حتريف للوقائع وقلب للحقائق  الّسوق اهلنديّة 

اسة أسعار مدروسة يالّسوق اهلندية بل طالبته بتطبيق ستطالب بتغيري تعامله أو سياسته مع 
ملثل بني مجيع املتزّودين  مراعاة املصلحة الوطنّية من خالل تطبيق مع يف إطار املعاملة 

لبالد التونسّية.أسعار اهلند للمحلّيني املصنّ   عني ملشتقات احلامض الفسفوري 
مع خبصوص امتناعه  - حلامض تزويد املدععن أّن تربير ا ّية بكمّيات إضافية 

الفسفوري مبنافسته يف األسواق التقليدية له وعدم حبثها عن أسواق جديدة هلا هو تربير 
ألساس إىل  عتبار وأّن معظم إنتاج املدعّية، وكما هو موّثق بعريضة الّدعوى، موّجه  طل 

مع، عالوة على أ نّه ليس هنالك ما مينع الّسوق اجلزائريّة وأسواق أخرى ال ينشط فيه ا
ا املدعى عليه فهو أمر مشروع وال يربّر  ألسواق اليت ينشط  قانو من أن تنشط املدعّية 

 ن تزويدها كعقوبة رادعة هلا.عمتناعه ّي حال من األحوال 
مع خبصوص طلبه ملعلومات ومعطيات من املدعّية تتعّلق حبجم إنتاجها  - أّن تربير ا

ا منذ وصاد فهو ال ف اندرج يف إطار مراقبة وزارة اإلشر إجراء عادي وي هنّ  2010را
مع ومدى استغالله املفرط ملركز اهليمنة له إذ أنّه نّصب نفسه سلطة  ،يعكس إّال تعّسف ا

صارخ  انتهاكيف اختاذ القرارات واإلجراءات وهو منحى خطري فيه  إشراف وحّل حمّلها
 للقانون.

مع الكيميائي التونسي من أجل  كّل ما سبق بيانهوتروم املدعّية بناء على   مقاضاة ا
ملنافسة اليت ارتكبها يف حّقها ويف حق الّسوق املرجعّية.   مجيع املمارسات املخّلة 

 مع الكيميائي التونسيئب ا  الّرد الذي أدىل بهيف قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
 ما يلي:والذي جاء به  2013فيفري  15 بتاريخ األستاذ عادل كعنيش
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مع الكيميائي التونسي بصفته شركة خفّية االسم ذات املسامهة العمومية ومصّدرة   - أّن ا
االستثمارات وإلشراف الّدولة كلّيا خيضع ألحكام جمّلة الشركات التجاريّة وجمّلة تشجيع 

ّسمة يف وزارة الّصناعة لكونه منشأة عمومّية.  ا
مع ينشط وفقا للفصل الثاين من العقد التأسيسي له يف إنتاج املواد الكيميائية مبا  - أّن ا

فيها احلامض الفسفوري وكّل مشتّقاته وكّل األمسدة البسيطة واملرّكبة مبختلف أنواعها 
إلضافة إىل الّسوق احمللّية يف حدود النّ وتصديرها إىل  سبة القصوى احملّددة األسواق العاملّية 

 تشجيع االستثمارات. مبجّلة
مع مصّنف قانو على أنّه منش - ة عمومية تساهم الّدولة يف رأمساله بنسبة   أأّن ا

تضبط متثيل وهو خيضع بذلك إلشراف وزارة الّصناعة وإىل مجلة القواعد اليت  % 99.99
 الّدولة يف هيئات تصّرفها وتسيريها واإلجراءات املتعّلقة ألنشطتها.

مع ينتج نوعني من احلامض الفسفوري: احلامض الفسفوري العادي، أي دون -  أّن ا
تنقية من الّشوائب اليت حتتوي عليه هذه املاّدة وهو احلامض الفسفوري املوّجه إىل الّزراعات 

ألساس على خمتلف أنواعها و  ىل األسواق اخلارجية، واحلامض الفسفوري املنّقى إيصّدر 
مللكّية للمجمع  وهو حامض فسفوري منّقى من الّشوائب وفق براءة اخرتاع ترجع 

) DCP) و(MCPالكيميائي التونسي وهو احلامض املعّد إلنتاج الفسفاط العلفي على غرار (
ت.  املوّجه للحيوا

ب على هذه املاّدة فقد أصدرت وزارة الّصناعة مقّررا ّمت مبوجبه بعث لأنّه ونظرا لتزايد الطّ  -
حلامض  جلنة متعّددة األطراف تنظر يف املطالب الواردة من املشاريع احمللّية للتزّود 

 الفسفوري.
مع الكيميائي التونسي حول إّدعاءات الشركة  - أنّه يّتضح خبصوص مالحظات ا

 صناعي موضوع عريضة الّدعوى ما يلي:املتوسطّية للغذاء الّ 
 وأنّ أّن املدعّية اعتمدت يف بناء عريضتها على حتريف صارخ للوقائع، حيث يتبّني  -

ا من قبل املدعّية على  1999أفريل  21املؤرخة يف  1الوثيقة عدد  ااملدىل  إلتزام مبدئي  أ
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مع الكيميائي " اليت DCP 2000ّص شركة أخرى وهي شركة تدعى "خت صادر عن ا
). وهي شركة MFIناعي (يف رأمسال املدعّية شركة املتوسطّية للغذاء الصّ  اتساهم حاليّ 

مع الكيميائي  2005ومنذ ذلك احلني وإىل غاية  1998ّسست سنة  ملرّة مع ا مل تتعامل 
 التونسي.

استعدادها يف إطار أنّه و و  2006أوت  21ّسست منذ قد شركة  هياملدعية  أنّ  -
لّصفحة جاربللدخول يف مرحلة التّ  للمجمع   وّجهت ،2، وخالف ملا تدعيه بعريضتها 

مع  750مكتو تطلب مبوجبه متكينها بكمّية  طّنا من مادة احلامض الفسفوري واعتمد ا
دة أو النّ  484.98قدره  اوقتي احينها سعر  لز قصان وفق دوالر للطّن مع إمكانّية تعديله 

ا مع كّل احلرفاء احمللّينيمفا   .وضاته مع احلرفاء اهلنود وهي الطريقة املتعامل 
 التزامكن يكون سعر احلامض الفسفوري املوّجه إليها هو سعر اهلند   العارضةإّدعاء  أنّ  -

مع امعها على أساسه يتعامل  من ا عتبار وأّن  هو، لتلبية طلبيا خال من الّصحة 
طّن من احلامض الفسفوري الذي  750الفاكس املوّجه إليها كان يتعّلق بسعر وقيت لطلبّية 

 .2007ستستعمله املدعّية بعد شهر النطالق مشروعها خالل ماي 
دة أو النّ  - لز ّن الّسعر سيتّم تعديله  مع كان قد أبلغ املدعّية  قصان حسب أّن ا

مع مع كّل حرفائه نتائج ا ملفاوضات مع احلرفاء اهلنود آنذاك وهو إجراء عادي يتعامل به ا
مع قد سبق له وأن أعلم املدعّية مبكتوبه  حىت ال تتعّطل مصانعهم على اإلنتاج. كما أّن ا

من أّن حتديد سعر احلامض الفسفوري املوّجه إليها يتّم  2007مارس  14املرسل إليها بتاريخ 
ا مع حرفائه من نفس املنطقة ولنفس الّنوعّية مبا يعينقياسا  حرفائه  ألسعار املتعامل 

املستهلكني لنفس نوعّية احلامض الفسفوري اليت تستعمله املدعّية وهي املنّقى واملتواجدون 
حريفني  ااملنطقة األورومتوسطّية واليت تنتمي إليها املدعّية واليت ويوجد  أيبنفس املنطقة 

مع قبل املدعيّ آخر   Timab" وشركة "Fosfitaliaومها شركة " ةين يتعامل معهما ا

France." 
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نوعّية احلامض الفسفوري املنّقى من الّشوائب واملعّد إلنتاج الفسفاط العلفي على  أنّ  -
ت تتطّلب تكاليف إضDCP) و(MCPغرار ( مقارنة بتكاليف  هظةفّية ا) املوّجه للحيوا

مع خاّصة إىل الّسوق اهلندية لصناعة األمسدة  احلامض الفسفوري العادي الذي يسّوقه ا
 ).TSP) و(DAPة ملختلف الزراعات وذلك على غرار (الكيميائية املوجهّ 

لفقر أنّه وخالفا ملا جاء بعريضة الدّ  - ة وزير منه خبصوص توصيّ  2من الّصفحة  6عوى 
قي الشركات احمللّية املتمركزة بقابس على غرار شركيت "  الّصناعة معاملة املدعّية مثل 
حلامض الفسفوري العادي  الكيميا" و"سلقطة فارتياليزر"، فإّن هاتني الشركتني تتزّودان 

ملثل ال تصّح الختالف نوعيّ إ) وعليه فTSP) و(STPPلتصنيع ماّديت ( ة ّن مسألة املعاملة 
ا.  احلامض الفسفوري املتزّود 

ت املدعّية من احلامض الفسفوري املنّقى  وحولأنّه  - تطّورات الّسعر املطّبق على مشرت
مع منذ هذا التّ 2007بداية من سنة  على  2008موىف جوان  اريخ وإىل غاية، فقد اعتمد ا

ا مع احلرفاء من نفس املنطقة ولنفس  ألسعار املتعامل  ت املدعّية قياسا  فوترة مشرت
) يف املنطقة األورومتوسطّية DCP) و(MCPوهو الّسعر املطّبق على منتجي ماّديت ( النوعّية

 الذين يعتربون احلرفاء الوحيدين للمجمع الكيميائي.
ملشّط ألسعار املواد األولّية ملشتقات الفسفاط ونتيجة الرتفاع ا 2008ومنذ سنة  هأنّ  -

ت قياسية شارفت  وارتفاع أسعار احلامض الفسفوري بنوعّيتيه العادي واملنّقى إىل مستو
الكيميا" و"سلقطة فارتياليزر" على اإلغالق،  على إثرها الشركات احمللّية بقابس على غرار

فيفري  2و 2008أكتوبر  8ّصناعة بتاريخ تدّخلت الّدولة مبقتضى قرارين صادرين عن وزير ال
مع الكيميائي،  واختذت إجراءات ملعاضدة هذه الشركات لتجاوز األزمة 2009 وتوّىل ا

تنفيذا هلذه القرارات، تغيري طريقة احتساب سعر احلامض الفسفوري املوّجه للمدعّية على 
أساس أدىن معّدل األسعار الّصافية املرّجح حلجم املبيعات إىل احلرفاء األجانب لكّل ثالثّية 

جراء ليشمل كّل وذلك مبفعول رجعي بداية من شهر جويلية، وأنّه ّمت تعميم هذا اإل
ا.الشركات احمللّية بغّض النّ      ظر عن نوعّية احلامض الفسفوري املتزّود 
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أّن هذا اإلجراء أّدى إىل تقارب سعر احلامض الفسفوري املنّقى املوّجه إىل املدعّية من  -
حلامض الفسفوري العادي، ممّا اجنّر  عنه الّسعر املطّبق على احلرفاء اهلنود الذين يتزّودون 

ارتفاع القدرة التنافسّية للمدعّية مّكنتها من اجتياح األسواق التقليدية للمجمع الكيميائي 
قها وذلك بعرض أسعار دون األسعار اليت يطبّ  )DCP(ة ترويج الفسفاط العلفي من نوع ملادّ 

رها تكّبده خلسائر هاّمة نتيجة فقدان ح قي املنتجني هلذه املاّدة فكان من آ مع و رفائه ا
 نيات الّصادرة عن احلريفيف سور ومصر واجلزائر واملغرب فضال عن ترّدد التشكيّ 

"Fosfitalia"و "Timab France" بشأن األسعار املغرية اليت ما انفّكت املدعّية تعرضها 
 ).DCPسواق الفسفاط العلفي (

ليت اجنّر عنها إخالل كبري أنّه وتفاد الستمرار هذه املعاملة التفاضلّية لفائدة املدعّية وا -
ت املالّية للمجمع، تدّخلت وزارة اإلشراف مرّة أخرى بداية من سنة  وقّررت  2010لّتواز

الّرجوع إىل الّطريقة األصلّية يف احتساب سعر احلامض الفسفوري املنّقى املوّجه للمدعّية 
ا مع احلرفاء من نفس املنطقة ولنفس النوعّية، حيث مّكن  على أساس األسعار املتعامل 

ألسو  مع حلرفائه  ا وعادت صادراته إىل حجمهله ق التقليدية اهذا اإلجراء من اسرتجاع ا
 .2009مقارنة بسنة  % 40الطبيعي وارتفعت بنسبة 

مع  علىأنّه و و مشي مل يرق للمدعّية، أّن هذا التّ  - إثر تردي العالقة التجاريّة بينها وبني ا
قرتاح حلول حلل األزمة  درت وزارة اإلشراف  خاّصة بعد أن تعّهدت الكيميائي التونسي، 

هيل مصنعها واستعمال عادة  ا من احلامض الفسفوري املنّقى  املدعّية  ثلثي مشرت
مع الكيميائي يف أسواقه التقليدية واستعمال الثلث MCP(إلنتاج ماّدة  ) حىت ال تنافس ا

ا بتاريخ إثرها وعلى  )DCPاآلخر إلنتاج ماّدة ( جويلية  12طلبت، من خالل مكتو
مع وإىل حني إشعار الحق  2010 تطبيق تسعرية جديدة لرتويج ماّدة احلامض من ا

  :واملتمثلة يف 2010بداية من شهر جويلية الفسفوري 
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لّنسبة لثلثي (سعر التّ  - ت شركة املدعّية من ماّدة 3/2صدير صايف اهلند  ) مشرت
فاط أحادي احلامض الفسفوري املنّقى لكّل ثالثية وذلك كشرط إلنتاج مادة "الفس

مع.MCPالكالسيوم" (   ) الذي ال ينتجه ا
لّنسبة DCPصدير إىل احلرفاء املنتجني ملاّدة "فسفاط البيكالسيوم" (سعر أدىن التّ  -  (

ت شركة املدعّية من احلامض الفسفوري املنقى لكّل ثالثية.   لثلث مشرت
دوالر للطن من ماّدة احلامض الفسفوري املنقى بعنوان أعباء  5مع ختفيض قيمة  -

  الّنقل.
مع عمد بداية من إأّن  - تغيري طريقة احتساب  2012نوفمرب  6ّدعاء العارضة من أّن ا

عتماد معدّ  ل سعر احلامض الفسفوري املنّقى املوّجه هلا ّمت بطريقة أحادية وتعّسفية وذلك 
عر هو عاٍر من الصّحة ضرورة وأّن طريقة احتساب هذا السّ سطّية متو ملنطقة األورو  األسعار

 2012نوفمرب  2بتاريخ  119قد ّمتت مبقتضى قرار صادر عن وزارة اإلشراف حتت عدد 
مع بوصفه منشأة عمومية التزم بتطبيق هذه القاعدة "الّسعر على أساس معّدل  وأّن ا

)" وهي الطريقة اليت Ex Workالّسعر املطّبق يف املنطقة األورومتوسطّية إنطالقا من املصتع (
 تعادل الطريقة األصلية يف احتساب أسعار البيع للمدعّية.

هذا القرار يف إطار تنظيم القطاع املتعّلق بتزويد املشاريع احمللّية  أّن وزارة اإلشراف اختذت -
حلامض الفسفوري وأنّه إلضفاء مزيد من الشفافية يف هذه التّ  عامالت ّمت القائمة واجلديدة 

إعداد كرّاس شروط يضبط بعض املقاييس واملواصفات اليت جيب أن تتوّفر لضمان جناح هذه 
دف سالمة مع التزام املس املشاريع م مطابقة ملواصفات فنّية دنيا  ن تكون منتوجا تثمرين 

 املستهلك ونزاهة املعامالت.
ت املالّية للمجمع كمنشأة عمومية أّن هذا اإلجراء يهدف إىل احملافظة على التّ  - واز

ا البالد إىل نقص فادح يف عمليّ تتعرّ  ت االجتماعّية اليت متّر   اتض يوميا يف ظّل اإلضرا
مع ملثل هذه الشركات املستهلكة للحامض  اإلنتاج والّتسويق إضافة إىل تواصل مساندة ا
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ت ودمج  الفسفوري ودعمه الّسنوي للفالحة الوطنّية واملسامهة يف جمهود التشغيل من انتدا
عباء ال ميكن حتّملها.  لعّمال املناولة ممّا أثقل كاهل املؤّسسة 

لّصفحة على ما جاء بعر  اوردّ أنّه  - مع احتسب  4يضة الّدعوى  والذي مفاده أّن ا
دوالر،  810دوالر للطّن الواحد عوضا عن  942سعر احلامض الفسفوري املنّقى مبا قيمته 

لّنسبة للثالثّية الرّابعة من سنة  نيا فإّن  2012فإّن هذه األسعار مبدئّيا هي أسعار وقتّية  و
حلامض الفسفوري املنّقى والذي تتزّود به املدعّية أّما سعر  942سعر   810دوالر يتعّلق 

طة الكيميا" و"سلق دوالر فيخّص احلامض الفسفوري العادي والذي تتزّود به شركيت
مع مع كّل  اية كل ثالثّية وهو إجراء يتعامل به ا فارتياليزر". وأّن هذه الّسعر يتّم تعديله 

 احلرفاء مبا فيها املدعّية.
أنّه وكملّخص ملا سبق بيانه فإّن األسعار املطّبقة على املدعّية يتّم حتديدها وتعديلها من  -

ت املالّية روف االقتصادية احملليّ قبل وزارة اإلشراف حسب الظّ  ة والعاملّية وحسب الّتواز
لبالد التونسّية يف يعّد للمجمع الكيميائي التونسي الذي  املنتج الوحيد حالّيا هلذه املاّدة 

لصخرية يف بداية سنة  انتظار دخول مشروع الشراكة التونسي اهلندي مصنع "تيفارت" 
 حّيز اإلنتاج. 2013

مع الكيميائي أّن املدعّية مل تشر بعريضة دعوا - ها إىل دعم الّدولة والذي حتّمل ا
وخاّصة يف الفرتة  2009إىل موىف سنة  2008التونسي أعباءه يف مرحلة أوىل منذ جويلية 

ت قياسّية شارفت خالهلا املشاريع احمللّية  اليت ارتفعت فيها أسعار املواد األّولّية إىل مستو
مبنحهم أسعار تفاضلّية لتجاوز األزمة، ّمث يف مرحلة على اإلفالس لوال تدّخل وزارة اإلشراف 

 .2012إىل أكتوبر  2010نية من جويلية 
ت النّ  - مع الكيميائي التونسي ورغم الّصعو ت االجتماعية واصل أّن ا اجتة عن اإلضرا

من تزويد املدعّية واملشاريع احمللّية مبا يتوّفر لديه من احلامض الفسفوري سواء من قابس أو 
 الّصخرية.
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لّصفحة  - والذي  5أنّه وخبصوص الّسوق املرجعّية ورّدا على ما جاء بعريضة الدعوى 
مل يثبت حلّد  ه) فإنّ MCPمفاده نشاط املدعّية يف تصنيع ماّدة الفسفاط أحادي الكالسيوم (

ا بصدد إنتاج هذه املاّدة رغم تعّهدها صلب احملضر املؤرخ يف  ّ  .2010ماي  10اآلن أ
مع يرجو من جملس املنافسة مطالب - ا اليت  ةأّن ا املدعّية مبا يفيد مدى التزامها بتعّهدا

حملضر املشار إليه أعاله.  صادقت عليها 
ا من احلامض الفسفوري  - رته املدعّية خبصوص صعوبة ختزين مشرت أنّه وخالف ملا أ

مع الكيميائي التونسي هو الذي يتحّمل أعباء خت  ااملوّجهة هلا خالف زين املاّدةفإّن ا
ت للغرض على غرار شركات  الكيميا" و"سلقطة للشركات احمللّية األخرى اليت متتلك خزّا

ت لتخزين فارتياليزر" و"تيماب تونس".  بيب وحاو وأّن املدعّية وأمام عدم توفريها أل
مع لتثّقل أعباء التّ احلامض الفسفوري تكون قد انتهجت اسرتاجتية غري نزيهة  خزين على ا

 دوالر للطّن. 12واليت تقّدر حبوايل 
مع مل يفرض إرادته أنّه وخبصوص اإلستغالل املفرط حلالة التبعّية االقتصادية - ، فإّن ا

عتباره منشأة عمومّية فهو يقوم بتزويد كّل املشاريع احمللّية مباّدة احلامض  على املدعّية و
يه ومل تثر أّي من هذه الشركات مسألة التبعّية االقتصادية وأّن املدعّية  الفسفوري بنوعّيت

مع بصفة حصريّة   2006كانت على علم منذ بعث مشروعها يف  ا ستتعامل مع ا ّ من أ
ح  ا تعرف مدى جدوى الّتعامل معه وما ستجنيه من أر ّ كغريها من املشاريع احمللّية وأ

ا من وحدات إنتاجه  لّتايل من أعباء خاّصة املتعّلقة بتوريد كميات نظرا لقر وما جيّنبها 
 ضئيلة من ماّدة احلامض الفسفوري وختزينها.

مع على عكس ما تدعيه العارضة قد ساند خمتلف املشاريع احمللّية ودّعمها يف  - أّن ا
وظروف األوضاع اإلنتاج  2008هيك ظروف األزمة العاملّية لسنة  الّظروف أصعب

 والتزويد ما بعد الثورة.
مع يف استغالل هلذه التبعّية ورّدا على ما جاء بعريضة  هأنّ  - وخبصوص مظاهر إفراط ا

لس مبا يلي: مع يفيد ا  الّدعوى فإّن ا
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أنّه وخبصوص تغيري شروط البيع بصورة أحاديّة وتعسفّية وبدون أي سبب موضوعي  -
مع كما سبقت اإلشارة إليه ملزم كمنشأة عمومية بتطبيق وخالفا ملا اّدعت ه العارضة فإّن ا

قرارات وزارة اإلشراف اليت مبقتضى مهاّمها املوكولة إليها تسهر على تنظيم القطاع وتزويد 
الّسوق احمللّية مباّدة احلامض الفسفوري وحتديد األسعار وفقا ملتغّريات الّسوق العاملّية اليت 

ت دوريّة يف الغرض ختّص تبقى املرج إلستناد إىل نشرّ ع األساسي لتحديد األسعار وذلك 
  .األسواق اهلنديّة واألوروبّية

مع قام  - ّن ا بتغيري شروط البيع بصورة أحاديّة وتعسفّية ودون أّن اّدعاء العارضة 
بني الطرفني هو احرتام اإلجراءات القانونية وخالفا ملا استقّرت عليه املعامالت الّتجارية 

ا مع حرفاء  ألسعار املتعامل  مردود عليها ضرورة وأّن قاعدة احتساب األسعار تتّم قياسا 
مع من نفس املنطقة ولنفس النوعّية وأّن كّل تغيري طرأ على هذه األسعار بني   2008ا

مع لقرارات وزارة اإلشراف يف الغرض اعتبارا 2012و تج عن تطبيق ا لتغّري  أّمنا هو 
 روف العاملية واحمللّية.الظّ 
مع تغيري الّسعر بعد انطالق الثالثّية الرّابعة أي  - أنّه وخبصوص اّدعاء العارضة بتعّمد ا

لتحديد سعر احلامض  جرت العادة ، فإنّه2012يف شهر نوفمرب عوضا عن شهر أكتوبر 
مع إزاء حرفائه سعر وقيت خالل الثالثية اجلارية (وهو سعر الثالثية  أن يعتمد الفسفوري ا

لنّ  دة أو  لز قصان وذلك حسب الّسابقة) يقع تعديله الحقا خالل الثالثية املوالية إما 
حنات املنجزة وخاصة حسب تطّور األسعار يف الّسوق العاملية. وتبعا لذلك فإّن سعر الشّ 

سيتّم  2012فيه املدعّية هو سعر وقيت بعنوان الثالثّية الرّابعة لسنة الذي تنازع دوالر  942
  .2013تعديله خالل الثالثّية األوىل من سنة 

دوالر الذي أشارت له املدعّية هو سعر احلامض الفسفوري العادي الذي  810أّن سعر  -
فارتياليزر" وعليه ال مقارنة مبا تتزّود الكيميا" و"سلقطة  تتزّود به الشركات احمللّية على غرار

ا والختالف الّسعر  قي الشركات الختالف نوعّية احلامض الفسفوري املتزّود  به املدعّية و
 بينهما.
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مع طّبق على منافس املدعّية "تيماب تونس" أأنّه خالفا إلّدعاء العارضة من  - ّن ا
ا، ذلك  942دوالر مقابل سعر  917لنفس نوعّية احلامض الفسفوري سعر  دوالر اخلاص 

مع طّبق على الشركة املنافسة سعر  دوالر كما هو مثبت مبظروفات هذا التقرير  947أّن ا
لشركات األخرى معاملة مت  ييزية أو تفاضلّية.وأنّه مل يعاملها مقارنة 

لّسعر اجلديد للثالثّية الرّابعة  أنّ  - مع من إعالمها   هوإّدعاء العارضة حول امتناع ا
ذا الّسعر الوقيت ومنذ أكتوبر  إذ  2012مردود عليها ضرورة وأّن املدعّية كانت على علم 

ا.  أنّه ّمت إعالمها عن طريق اهلاتف حسب الّطريقة املعمول 
ا من رفع الكمّيات املرصودة هلا ممّا تسّبب هلا يف أّن إّدعا  - ء العارضة خبصوص حرما

مع واصل  طل ذلك أّن ا ا التنافسّية وتسرحيها للعّمال هو إّدعاء  خسائر مّست بقدر
بت مبرافق ومظروفات تقرير الرّد هذا وكم  يلي: اتزويد املدعّية وذلك كما هو 

 
  2012 ديسمرب  2012 نوفمرب  2012 أكتوبر  2012 سبتمرب  

  1.500  1.000  0  2.000  الكمّيات املطلوبة من املدعّية

  0.478  1.000  0  2.000  الكمّيات املرفوعة من املدعّية

  1.022  0  0  0  الكمّيات املتبقّية

مع لسياسة تفاضلّية بني احلرفاء أنّ  - هو مردود عليها  إّدعاء العارضة حول تطبيق ا
قي الشركات مثل الكيميا"  ضرورة وأنّه ّمت بيان أّن وجه املقارنة يف األسعار بني املدعّية و

 .ا الختالف نوعّية احلامض الفسفوري املتزّود و"سلقطة فارتياليزر" يف غري طريقه وذلك
مع  - فإّن الّتزويد يتّم انطالقا من أنّه وخبصوص نقل احلامض الفسفوري من مصانع ا

ا العمل حبيث أّن شركات الكيميا" ) طبقا للرتّ Départ usineاملصنع ( اتيب اجلاري 
مع  بيب تربطها بوحدات ا و"سلقطة فارتياليزر" و"تيماب تونس" جّهزت مصانعها 

ا دا ذا الّشكل مباشرة إىل خزّا خل وحدات إنتاجها يف حني مل جتّهز املدعّية مصنعها 
ا من احلامض الفسفوري املنّقى بواسطة شاحنات ( ) Camions citernesوتنقل مشرت

مع الكيميائي التونسي.  2إىل مصنعها على بعد حوايل   كلم من مصانع ا
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دوالر للطّن فإّن   130املواد تقّدر بـأنّه خالف ملا جاء يف اإلّدعاء من أّن تكاليف نقل  -
ّي حال أن تفوق  تفاق  5كلفة الّنقل ال ميكن  دوالر للطّن وذلك وفق ما ّمت تقييمه 

 .2010ماي  10ع األطراف وصادقت عليه املدعّية يف حمضر جلسة بتاريخ يمج
حملضر املشار إليه  - أعاله هو يف غري أّن إّدعاء العارضة حول البيع املشروط املضّمن 

وزارة الّصناعة لفّض اإلشكالّيات العالقة  طريقه ضرورة وأّن هذا احملضر يتنّزل كمبادرة من
ألسواق التقليديّ  مع واملدعّية بشأن املنافسة غري الشريفة اليت متارسها هذه األخرية  ة بني ا

ة الفسفاط العلفي وذلك بعرض وبيع مادّ  للمجمع بكّل من مصر وسور واجلزائر واملغرب
مع ومنتجي هذه املادّ DCPمن نوع ( سعار مغرية دون اليت يطّبقها ا ذه )  ة مع حرفائهم 
  األسواق.

عكس ذلك تفاعلت مع ما ّمت  ربة على إمضاء هذا احملضر بل علىأّن املدعّية مل تكن جم -
ا بتاريخ  ا يلي "لقد تقّبلنا كم  2010جويلية  19االّتفاق عليه معربّة على موقفها مبكتو

ناعة والتكنولوجيا لفائدة شركتنا مبزيد الّسعادة والّسرور القرارات اليت اّختذها السّيد وزير الصّ 
 ويف هذا الّصدد جنّدد الّشكر للجميع".

لكمّيات اإلضافّية املطلوبة فهو  - مع من تزويدها  أّن إّدعاء العارضة خبصوص امتناع ا
تج لتّ اطل وأّن التعّطل  ت االجتماعّيةعن ازويد كان  ت إلضرا ا  واإلظطر اليت متّر 

مع واليت أثرت سلبا على طاقة إنتاجه حبيث مل يستطع تزويد حرفائه إالّ مب ا البالد وخاّصة ا
مع قد واصل،  سب نسبة نشاط وحدات إنتاجه. وأنّ توّفر لديه من مواد وذلك ح رغم ا

ت ألف طّن  21املنّقى يف حدود  تزويد املدعّية بكميات احلامض الفسفوري ،هذه الّصعو
  . 2012ألف طّن يف  17.5ويف حدود  2011ألف طّن يف  15ويف حدود  2010خالل 

لّذات إّمنا كان لكمّيات إضافية يف ذلك الظّ أّن طلب املدعّية  - ىل تعجيز هدف إيرف 
مع واختالق املشاكل وأن تستحوذ على الّسوق احمللّية ملنع قيام أي مشروع حمّلي آخر  ا

 ملنطقة.
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ثراء احلامض الفسفوري الذي أنّه خالف ملا جاء يف اّدعاء العارضة حول قيامها  -
مع إىل الّسوق ا حلامض الفسفوري ال تزوّ نسبة هلندية دون إثراء فإّن يصّدره ا د املدعّية 

من الكمّيات اليت تصّدر للّسوق اهلنديّة فضال على أّن أسواق الفسفاط  % 5ثل إّال مت
سواق األمسدة الكيميائية من نوع DCP) و(MCPالعلفي ( ) هي أسواق حمدودة مقارنة 

)DAP)و (TSP8مليون طّن من احلامض الفسفوري و 3ة ) فاهلند تستورد لوحدها قراب 
لّتايل نصف الكمّيات املنتجة عاملّيا أي  مليون طّن من األمسدة الكيميائية وهي تستهلك 

 مليون طّن من األمسدة. 60ما يعادل 
أنّه ال حيّق بناء على ذلك للمدعّية الّتدخل يف السّياسة الّتجارية للمجمع الكيميائي  -

 إسرتاجتيةختيارات أسواقه على غرار الّسوق اهلنديّة اليت متّثل سوق وخاّصة فيما يتعّلق 
مع الكيميائي ستمرار  لكاّفة املنتجني الكبار لألمسدة مبا فيهم ا وأّن الدولة تراقب 

الّسياسة التجاريّة له بصفة تكاد تكون يومّية يف إطار جلنة مبيعات املنشأة واملتكّونة من 
الرئيس املدير العام ومراقب الّدولة وممثّلني عن جملس اإلدارة وعن وزارات الّتجارة والّصناعة 

 لمجمع لكّل املناطق.واملالّية والبنك املركزي حبضور املديرين الّتجاريني ل
ا قادرة على توفري هامش للرّبح يقّدر بـأّن اّدعاء العارضة  - إذا ما ّمت تزويدها  % 5ّ

ا ومنذ انطالق مشروعها مل تبحث عن أسواق  ّ عتبار وأ بكمّيات إضافّية هو غري صحيح 
ا كالّصني وأمريكا وغريها بقدر ما مارست منافسة غري شريفة  جديدة لتطوير تسويق منتجا

مع الكيميائي التونس  ي.ألسواق التقليديّة ملنتجي الفسفاط العلفي على غرار ا
مع على املدعّية لشروط جمحفة مستغّال تبعّيتها له من االّدعاء املتعّلق  أنّ  - بفرض ا

مبّده ببعض املعلومات  2012أكتوبر  12بتها وفق مكتوبه املرسل إليها بتاريخ لخالل مطا
مع كان يسعى من وراء هذا الطّلب إىل متابعة الّنقاط املّتفق عليه عتبار وأّن ا طل   اهو 

ذه النّ م قاط وخاّصة املتعّلقة عها طبقا حملضر اجللسة املشار إليه أعاله وإىل مدى التزامها 
وثلث اآلخر إلنتاج ماّدة  )MCP(ستعمال ثلثي احلامض الفسفوري إلنتاج ماّدة هاتعّهدب
)DCP( 2010، وذلك ابتداء من شهر جوان. 
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أّن هذا الطّلب يندرج يف إطار مراقبة وزارة اإلشراف ملدى تطبيق واحرتام الّطرفني أي   -
ا املرسل إليه بتاريخ  مع واملدعّية للمحضر املذكور بواسطة مكتو سبتمرب  21كّل من ا

2012. 
سعار تفاضلية هو توجيهها  - أّن رغبة الوزارة من احملضر املذكور ومن خالل متتيع املدعّية 
مع الكيميائي  )MCP(و إنتاج الفسفاط العلفي من نوع حن حىت ال تنافس منتوجات ا

 . )DCP(التونسي للفسفاط العلفي من نوع 
سيسا على ما ّمت بيانه فإّن اّدعاء  - مع تصّرفات ّن  العارضةأنّه و  تتصّرفا هيا

طل وجمّرد وال مربّر له ضرورة وأنّ  ةتعّسفي مع كان دائما إىل جانب املشاريع  هو اّدعاء  ا
هيك وأنّه مل يتوّقف عن تلبية حاجيات املدعّية من ماّدة احلامض  احمللّية القائمة واجلديدة 
مع متكينها من املعلومات وفق مكتوبه املشار إليه  ا مل تستجب لطلب ا ّ الفسفوري رغم أ

 . 2012أكتوبر  12بتاريخ عاله واملرسل إليها أ
مع الكيميائي  هأنّ  - بناء على ما ارتكبته املدعّية من ممارسات ومغالطات متّس من مسعة ا

مع يروم طلب التّ   صريح برفض الّدعوى.لّسوق احمللّية واخلارجّية فإّن ا
وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب 

  احلكومة.
املّدعية نيابة عن  األستاذ مصطفى الصخريرير اّلذي أدىل به وبعد اإلّطالع على التق

  .رّدا على تقرير ختم األحباث 2015 أكتوبر 22 لس بتاريخابكتابة واملرّسم 
 ى عليهاملّدعنيابة عن  عادل كعنيشاألستاذ به  وبعد اإلّطالع على التقرير اّلذي أدىل

   .األحباث رّدا على تقرير ختم 2015 أكتوبر 27 بتاريخلس ابكتابة واملرّسم املذكور أعاله 
نيابة عن  هندة بوجناح بندريس ةاألستاذبه  توبعد اإلّطالع على التقرير اّلذي أدل

 وعلى األحباث رّدا على تقرير ختم 2015 نوفمرب 2 لس بتاريخابكتابة واملرّسم ية املّدع
   .2015 نوفمرب 5 بتاريخلس ابكتابة املرّسم تقريرها التكميلي 
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يف الّرد على تقرير ختم األحباث  وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة
ا بتاريخ    .2015 نوفمرب 4 املدىل 

 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار   .املتعّلق 

لّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلى األمر عدد املتعّلق 
  .اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

مللّف.و    بعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
لّطريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 

ا تال 2015 نوفمرب 5ليوم  السّيد البشري سفيان صماري ملخصا من تقرير ختم املقّرر  و
الشركة املتوسطّية للغذاء  املدعيةعن ابة ينهندة بوجناح ، وحضرت األستاذة األحباث

كما ضّمنت تقرير تكميلي يف ورافعت على ضوء ما قّدمته من تقارير كتابية   الصناعي،
اجللسة،وحضر األستاذ مصطفى الصخري أصالة عن نفسه ونيابة عن زميله األستاذ حامت 

ورافع متمّسكا مبا تضمنته تقاريره ، ملتوسطّية للغذاء الصناعيالشركة ا الزواري يف حّق املدعّية
لّتنفيذ الفوري، وحضر األستاذ عادل   الكتابية منتهيا إىل طلب احلكم لصاحل الّدعوى و
مع الكيميائي التونسي ورافع على ضوء ما قّدمه من ردود كتابية ومنتهيا  كعنيش نيابة عن ا

  إىل طلب احلكم برفض الّدعوى.
يلمندوب احلكومة السّيد تلوت الكتابّية املظروفة نسخة منها  املحوظا ة هيام 
  .مللفّ 

لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح  نوفمرب 26حلكم جبلسة يوم  إثر ذلك قّرر ا
ا .2015 لس التمديد يف أجل املفاوضة جللسة يوم  و   .2015ديسمرب  25قّرر ا

  
  وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي:            
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  الّشكل :  حيثمن  
  

حيث قّدمت الدعوى ّممن له الّصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية. لذا فقد تعّني 
  قبوهلا من هذه الّناحية.

  األصل:حيث  من  
I - :دراسة الّسوق  

 اإلطار القانوين: - 1.§
 

 قاملتعلّ  1976 جانفي 21 يف املؤرخ 1976 لسنة 18 عدد القانون -
واملنّظم للعالقات  اخلارجية والتجارة رفلصّ مبراجعة وتدوين التشريع اخلاص 

 98 عدد املرسوم مبقتضى واملتّمم املنقح بني البالد التونسية والبلدان األجنبّية
 . 2011 أكتوبر 24 يف املؤرخ 2011 لسنة

 قاملتعلّ  1989 فيفري 1 يف املؤرخ 1989 لسنة 9 عدد القانون -
ملسامهات واملنشآت واملؤسسات العمومية ومجيع الّنصوص املنّقحة واملتّممة 

 له.
 قاملتعلّ  1991 جويلية 29 يف املؤرخ 1991 لسنة 64 عدد القانون -

 عدد القانون وآخرها له الالحقة لّنصوص واملتّمم املنقح واألسعار ملنافسة

 . 2005 جويلية 18 يف املؤرّخ 2005 لسنة 60
 املتعّلق 1992 ديسمرب 7 يف املؤرخ 1992 لسنة 117 عدد القانون -

 . املستهلك حبماية
 املتعّلق 1993 ديسمرب 27 يف املؤرخ 1993 لسنة 120 عدد القانون -

 . ومجيع الّنصوص املنّقحة له صدار جمّلة اإلستثمارات
 لّتجارة املتعّلق 1994 مارس 7 يف املؤرخ 1994 لسنة 41 عدد القانون -

 . اخلارجية
 بطرق املتعّلق 1998 جوان 2 يف املؤرخ 1998 لسنة 40 عدد القانون -

  
 القوانني
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 . التجاري واإلشهار البيع
 صدار املتعلق 2008 جوان 2 يف املؤرخ 2008 لسنة 34 عدد القانون -

 . الديوانة جمّلة
 بتجارة املتعّلق 2009 أوت 12 يف املؤرخ 2009 لسنة 69 عدد القانون -

 . التوزيع

املتعّلق بتنظيم  1989جويلية  5املؤرّخ يف  1989لسنة  877األمر عدد  -
  جارة اخلارجية.ات البيع يف ماّدة التّ عمليّ 

بضبط  املتعّلق 1995ماي  22املؤرّخ يف  1995لسنة  916األمر عدد  -
  ناعة.مشموالت وزارة الصّ 

بتنظيم  املتعّلق 2000جانفي  18املؤرّخ يف  2000لسنة  134األمر عدد  -
ألمر املؤرّخ  2007لسنة  2970عدد  وزارة الصناعة كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

 .  2007نوفمرب  19يف 
املتعّلق بتعيني  2005مارس  24املؤرخ يف  2005لسنة  910األمر عدد  -

سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي 
ألمر عدد صبغة إدارية   13املؤرخ يف  2010لسنة  3170املنّقح واملتّمم 

 .2010ديسمرب 
 املتعّلق 2005 جويلية 11 يف املؤرخ 2005 لسنة 1996 عدد األمر -

لّسوق الداخلّية من قبل إجراءات إجناز  بضبط البيوعات وإسداء اخلدمات 
 املؤّسسات املصّدرة كلّيا.

املتعّلق  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد  -
 .بتنظيم الصفقات العمومية

  
 األوامر

تعّلق بضبط قائمة امل 1989سبتمرب  7قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف  -
 .اخلاضعة للجنة البيعاملنتوجات 

 القرارات
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     الصناعة والطّاقة واملؤسسات الّصغرى واملتوّسطة املؤرخ يف وزيرر مقرّ  -
بداء الرّأي يف تزويد  2009فيفري  9 حداث جلنة إستشاريّة مكّلفة  املتعّلق 

حلامض الفسفوري.  املشاريع الوطنّية 
املتعّلق  2015 جانفي 15املؤرخ يف  واملناجمالصناعة والطّاقة  وزيرر مقرّ  -

بداء الرّأي يف تزويد املشاريع لّ لا بتوسيع مهام  احمللّيةجنة إستشاريّة مكّلفة 
ذه املاّدة  حلامض الفسفوري لتشمل ضبط شروط وإجراءات تزويد الّسوق 

 .يف كرّاس شروط يتّم نشره
 التونسّية للجمهوريّة الّرمسي لرّائد 1995 فيفري 14 يف الّصادر اإلعالن -

مع حداث واملتعّلق   . التونسي الكيميائي ا
ت   إعال

  
  الّسوق املرجعية: -  2.§
  حتديد الّسوق املرجعّية: – 1

 Acide Phosphoriيتعّلق الّنزاع املاثل بسوق التزّود مباّدة احلامض الفسفوري (حيث 

que.مع الكيميائي التونسي  ) اليت ينتجها ا
نّه وحيث   ةيغصّ يّتخذ ال ري عضويغمحض معدين يعّرف احلامض الفسفوري عموما 

" 5O2P"وفقا للّصيغة الكيميائية  يعّد احلامض الفسفوريو  .4OP3H"1التالّية : " الكيميائية
  .archand(acide phosphorique m(التجاريّة من الّناحّية األكثر رواجا 

سم الطّ  ،طريقتني حسب يتّم تصنيع هذا احلامضحيث و  طبة ريقة الرّ األوىل تعرف 
)Procédé par voie humide ( ٍتوجدوائب اليت على بعض الشّ  حيث يكون املنتج حاو 

يقة الثانية الطرّ  أما. ةوالعلفيّ  صناعة األمسدة الزراعية أساسا بغاية ويستخدم األصلييف اخلام 
سم   أكثرويكون املنتج ) Procédé par voie thermique( ريقة احلراريةالطّ فتعرف 

  نقاوة ويستخدم يف صناعات األغذية واملنظفات. 

                                                 
  Acide: كذلك ویراجع ،www.marefa.org: الموقع على متوفّرة إلكترونیة وثیقة الفوسفوري، للحمض الكیمیائي التعریف -  1

 www.societechimiquedefrance.frphosphorique, réseau des chimistes,  
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 ي مع محض الكربيتيك ومن مث يتمّ طخر الفسفامعاجلة الصّ  تمّ تطبة الرّ  ةريقالطّ  حسبف
رشه وحرقه يف  ريقة احلرارية فإن الفسفور املنصهر يتمّ يف الطّ  كربيتات الكالسيوم، أماّ   إزالة

  .1وجود اهلواء
مع الكيميائي التونسي  احلامض الفسفوريماّدة  وحيث أنّ  تصّنع يف تونس من قبل ا

)GCT( طبة، إذ ينتج احلامض من خالل تفاعل مباشر بني الفسفاط ريقة الرّ الطّ سب حب
  .حامض الكربيتيكو املعدين 
صفية فاعل والتّ حق والتّ مراحل (السّ  أربعةن من ريقة اليت تتكوّ تستعمل هذه الطّ حيث و 

ا تتميّ والرتّ  نتاج حامض بتكلفة منخفضةكيز) بشكل واسع يف العامل كله لكو   .2ز 
احلامض سفوري: بني صنفني من احلامض الفيف هذا اإلطار التمييز يقع حيث و 

واحلامض الفسفوري والذي يستعمل يف تصنيع األمسدة الكيميائية  الفسفوري العادي
من بعض الشوائب مثل "الفليور" و"الكادميوم" ويستعمل إىل جانب "الكلس" يف  ىاملنقّ 

  .MCP, DCP(3تصنيع وإنتاج كّل أنواع الفسفاط العلفي (
  

  هيكلة الّسوق املرجعّية: – 2
  من حيث العرض: – 1.2

مع الكيميائي التونسي ريخ تقدمي عريضة الدعوى حمّل إىل و  حيث يعّد ا الّنزاع غاية 
لّسوق التونسيّ  ة بتصنيع وإنتاج ة اليت تقوم بصفة حصريّ الرّاهن املؤسسة االقتصادية الوحيدة 
  وتسويق ماّدة احلامض الفسفوري مبختلف أصنافه.

  
مع الكيميائي التونسي ( – 1.1.2   ):Groupe Chimique Tunisienا
 :الطبيعة القانونية للمجمع الكيميائي التونسي  

مع الكيميائي التونسي، منشأة عمومية: -   ا
                                                 

   www.chemistrysources.com: كترونيحول حمض الفوسفوریك متوفرة على الموقع اإلل إلكترونیة وثیقة -   1
كما یراجع  www.gct.com.tnللمجمع الكیمیائي التونسي:  حول حمض الفوسفوریك متوفرة على الموقع اإللكتروني إلكترونیة وثیقة -  2

 .Z.Hsini, Production d’acide phophorique, Rapport, Enig, 2014في ھذا الصدد الوثیقة التّالیة: 
  . 3 صفحة ،2013 مارس 1 بتاریخ المنافسة مجلس على الوارد 121319 عدد القضیة بخصوص ناعةالصّ  وزارة تقریر -   3
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مع الكيميائي التونسي كمنشأة عمومّية، حيث  مبقتضى األمر عدد  ومدرجيصّنف ا
ضمن قائمة املنشآت العمومّية والشركات  2006أكتوبر  2املؤرخ يف  2006لسنة  242

  . 1نف اإلستثنائيذات األغلبّية العمومّية املرتبة يف الصّ 
وطبيعة  صنيف القانوين للمجمع كمنشأة عمومية هليكلة رأس مالهيرجع هذا التّ حيث و 

لفصل األول من األمر عدد   11 املؤرخ يف 1989لسنة  376نشاطه حسب ما جاء 
واملتعّلق بضبط قائمة املنشآت اليت تعترب عمومّية نظرا لطبيعة أنشطتها ورأس  1989مارس 

   . 2% 99.99ماهلا. وتبلغ مسامهة الدولة يف رأمسال هذه املنشأة حوايل 

جلدول خيضع من الّناحية اإلدارية إلشراف وزارة الصّ حيث و  ناعة طبقا ملا جاء 
واملتعّلق  2002أكتوبر  7املؤرخ يف  2002لسنة  2200املصاحب للفصل األول لألمر عدد 

سات العمومية اليت ال تكتسي بتعيني سلطة اإلشراف على املنشآت العمومّية وعلى املؤسّ 
هيئات التسيري صبغة إدارية، وإىل مجلة النصوص والرتاتيب املتعّلقة بضبط متثيل الدولة يف 

  والتصرف التابعة للمجمع.
مع الكيميائي التونسي، شركة جتارية خفية االسم: -   ا

مع الكيميائي التونسي تطبيقا أل  هحكام الفصل األّول من قانونحيث يعّد ا
  شركة خفّية االسم ختضع ألحكام جمّلة الشركات التجارية.األساسي 

لعديد  استيعاببعد عملية  وذلك 1994ركة فعليا منذ أحدثت هذه الشّ حيث و 
 ،1997وّمت إيداع أّول قانون أساسي هلا سنة  اشطة يف جماالت الفسفاط،الشركات النّ 

لّسجل 1002ج اململكة العربية السعودية، تونس  7مقرها االجتماعي بعدد ، ومرّمسة 
  . B133611997التجاري 

                                                 
  . 1 صفحة ،2013 مارس 1 بتاریخ المنافسة مجلس على الوارد 121319 عدد القضیة بخصوص ناعةالصّ  وزارة تقریر -   1
من تقریر نائب المدعى علیھ وتقریر المجمع الكیمیائي التونسي في الّرد على عریضة دعوى الشركة  من تقریر 2المرفق عدد  -   2

  ، والمتعلّق بتركیبة رأسمال المجمع الكیمیائي التونسي.121319المتوسطیة للغذاء موضوع القضیّة عدد 
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عتبار الدولة و  وفقا للجلسة حيث يقّدر العدد اجلملي للمسامهني يف هذه الشركة 
مسامها. وتبلغ قيمة املسامهات يف رأمساهلا  13 2010جوان  30العاّمة اخلارقة للعادة بتاريخ 

  دينار تونسي. 476.084.064حوايل 
مع الكيميائي التونسي، شركة مقيمة مصّدرة كليا: -   ا

خيضع إىل  وهوشركة مقيمة ومصّدرة كلّيا،  مع الكيميائي التونسيا وحيث يعترب
جارة اتيب على غرار جمّلة تشجيع اإلستثمارات وجمّلة الصرف والتّ مجلة من القوانني والرتّ 

  يوانة.اخلارجية وجمّلة الدّ 
من جمّلة تشجيع  10على معىن الفصل  رة كلياتعترب مؤسسات مصدّ حيث و 

ا خارج البالد أو تنجز اإلستثمارات  ا أو تسدي كامل خدما تلك اليت توّجه كامل مبيعا
خلارج. لبالد التونسية قصد استعماهلا    خدمات 

كما تعترب مؤسسات مصدرة كليا تلك اليت تتعامل كليا مع املؤسسات املذكورة 
االقتصادية  فضاءات األنشطةملنتصبة بلفقرة األوىل من هذا الفصل ومع املؤسسات ا

لقانون عدد  ، ومع املؤسسات 1992أوت  3املؤرخ يف  1992لسنة  81واملنصوص عليها 
لقانون عدد   108املالية والبنكية اليت تتعامل أساسا مع غري املقيمني واملنصوص عليها 

املتعّلق بتشجيع املؤسسات املالية والبنكية اليت  1985ديسمرب  6املؤرخ يف  1985لسنة 
  تتعامل أساسا مع غري املقيمني.

ّلة شركات  14حكام الفصل ألوفقا حيث تعترب الّشركات املصّدرة كلّيا و  من نفس ا
من رأس ماهلا على األقّل على ملك غري مقيمني تونسيني  % 66غري مقيمة عندما يكون 

  حويل.  ب عملة أجنبية قابل للتّ أو أجانب مكتتب بواسطة جل
 مع الكيميائي التونسي:ا املهام املنوطة بعهدة 

 هاماملالفصل الثاين من القانون األساسي للمجمع الكيميائي التونسي أوكل  حيث
  :التالّية
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إقامة كافة املنشآت الصناعية الالزمة إلنتاج املواد الكيميائية والبرتوكيميائية مبا فيها  -
احلامض الفسفوري وكّل مشتقاته وكّل األمسدة البسيطة واملرّكبة مبختلف أنواعها وأشكاهلا 

إلضافة إىل الّسوق احمللّية التونسية...   وتصديرها إىل األسواق العامية 
التصنيع والتحويل واإلنتاج والتحضري وبصفة عاّمة االجتار يف كّل املنتوجات الكيميائية  -

 والبرتوكيميائية بشّىت أنواعها وكذلك كّل املنتوجات الفرعية املشتقة منها...
مع الكيميائي – 2.1.2   لّسوق املرجعية: التونسي تدّخل ا
مع الكيميائي بتصنيع وإنتاج ماّدة احلامض الفسفوري بنوعّيته حيث  العادي يقوم ا

ا. كما يقوم بتصنيع  واملنّقى ويزّود الّسوق احمللّية يف حدود الّنسب القانونية املسموح 
  إنتاج ماّدة الفسفاط العلفي.كبعض مشتقات هذه املاّدة  

لّنزاع الرّاهن (سوق بناء على ذلك ستتّم حيث و  دراسة الّسوق املرجعية املعنية 
ى) يف مرحلة أوىل، ودراسة (حامض فسفوري عادي ومنقّ  بنوعّيتيهاحلامض الفسفوري) 

 املتعّلقة بتصنيع وإنتاج ماّدة الفسفاطو  املتفّرعة عنه سوق مشتقات احلامض الفسفوري
نية. العلفي، الكلسي أو   يف مرحلة 

 سوق تصنيع وإنتاج وترويج ماّدة احلامض الفسفوري: 
  - لّسوق العاملّية إنتاج وترويج ماّدة احلامض الفسفوري: 
 سوق احلامض الفسفوري من حيث موازين العرض والطّلب العاملّية: -

  الوحدة: مليون طنّ 
  2010  2011  2012  2013  2014  

  46  45  44  42.1  639.  العرض العاملي

  44.1  43.1  42  40.7  37.6  الطلب العاملي

  2.2+    1.9+    1.9+    1.4+    2+  حاصل امليزان

  1املصدر
  
  

                                                 
1  - IFA Annual conference Montreal 2011, Chicago 2013, International Fertilizer Industry Asoociation, p. 

7 (2011), p. 5 (2013). 
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 :(العرض) ّية املنتجة ملاّدة احلامض الفسفوريملأهّم األسواق العا -
مع الكيميائي  من خالل( ات واملراجع الدولّية، تعترب تونسوفقا لإلحصائيّ حيث  ا

ول املنتجة ملاّدة احلامض الفسفوري بعد كّل من روسيا واملغرب خامس أكرب الدّ  التونسي)
ت املتحّدة    ني وذلك كما يبّينه اجلدول الّتايل:  األمريكّية والصّ والوال

  الوحدة:مليون طنّ 

  2013  2011  األسواق

  17.719  15.426  شرق آسيا (الصني...)

ت املتحّدة األمريكية)   8.508  8.575  أمريكا الشمالّية (الوال

  6.278  6.541  إفريقيا (املغرب، تونس، جنوب إفريقيا)

  3.314  3.403  الوسطىشرق أورو وآسيا 

  1.849  1.737  أمريكا الالتينية (الربازيل)

  2.218  1.501  الشرق األوسط

  1.422  1.375  جنوب آسيا (اهلند)
  1املصدر

  جارية املتعّلقة مبادة احلامض الفسفوري:خبصوص املبادالت التّ  -
  ّتعترب املغرب من أهّم الدول املصّدرة ملاّدة احلامض حيث  رة:ول املصدّ أهّم الد

ا بني  تيب ، ويليها يف الرتّ % 51.3نسبة  2013و 2010الفسفوري حيث فاقت صادرا
متثل صادرات تونس من مادة  % 11منها نسبة  % 29.9 دول إفريقيا بنسبة صادرات

ت املتحّدة األمريكية بنسبة   % 9.9احلامض الفسفوري، ويليها يف الرتتيب كّل من الوال
  .  % 4.8والصني بنسبة  % 7وآسيا الغربية بنسبة 

 :تعترب اهلند من أكرب األسواق املستهلكة للحامض حيث  أهّم الدول املوّردة
ادرات العاملية للدول املنتجة ملاّدة احلامض صّ المن  % 60تورد ما يزيد عن  إذالفسفوري، 

  ويلي هذه الّسوق يف الرتتيب كّل من الباكستان وتركيا وهوالند وفرنسا والربازيل. .الفسفوري
  املنتجة ملاّدة احلامض الفسفوري:خبصوص أهّم الشركات الدولّية  -

طاقة اإلنتاج السنويّة   الدولة   الشركة

                                                 
1 - Société Chimique de France, www.societechimiquedefrance.fr 
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  (مليون طّن)  املنتمية هلا
"Mosaic"  ت املتحّدة األمريكية   5.4  الوال

"Potasch corp"  1.9  
"Yuntianhua"    

  الصني
2.7  

"Wengfu Group"  1.6  
"Guizho ferti phosphate"  1.4  

Chérifien des Phosphates""Office   4.7  املغرب  

"PhosAgro"  1.9  روسيا  
"Eurochem" 1.2  

"Vale" 1.2  الربازيل  

"Groupe Chimique Tunisien" 1.115  تونس  

"Prayon" 0.400  بلجيكا  

  1املصدر

 :(الطّلب) ملاّدة احلامض الفسفوري املستهلكةّية ملأهّم األسواق العا -
  الوحدة: مليون طنّ 

  2013  2012  2011  الّسوق

  1.105  1.069  1.028  إفريقيا

  4.830  4.785  4.740  أمريكا الشمالّية

  5.622  5.438  5.254  أمريكا الالتينية

  1.383  1.339  1.272  غرب آسيا

  10.112  9.821  9.537  جنوب آسيا

  15.174  15.009  14.846  شرق آسيا

  0.790  0.756  0.719  أورو الوسطى 

  1.829  1.863  1.863  أورو وآسيا الوسطىشرق 

  1.300  1.260  1.220  غرب أورو

  2املصدر
  
  
  

  ):2014أهّم قطاعات استهالك املعتمدة على ماّدة احلامض الفسفوري يف العامل ( -
  نسبة االستعمال  القطاعات

  "DAP"  38 % 

                                                 
1  - Société Chimique de France, www.societechimiquedefrance.fr 
2  - Current world fertilizer trends and ouitlook to 2015, FAO, Rome 2011, p.28. 
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  % MAP"  29"  األمسدة
"TSP"  8 %  

  % 15  أمسدة أخرى

  % 5  الصناعات الغذائية

  % 5  التغذية احليوانية
 
  - لّسوق الوطنّية إنتاج وترويج ماّدة احلامض الفسفوري: 

مع الكيميائيحيث  ، عرب مصانعه املتواجدة بكّل من قابس التونسي يقوم ا
من الفسفاط اخلام  مليون طنّ  6.4بتحويل سنو قرابة  وصفاقس والصخرية واملظيلة،

من احلامض  مليون طنّ  1.6) إلنتاج حوايل CPGاملستخرج من شركة فسفاط قفصة (
يتّم تركيزها، ويستعمل جزء منها إلنتاج األمسدة وتتوزّع  مليون طنّ  1.2الفسفوري منها 

  صدير والّسوق احمللية.الكمّية املتبقية بني التّ 
نتاج نوعّيتني من احلامض الفسفوري، احلامض  وحيث مع الكيميائي  يقوم ا

 الفسفوري العادي واحلامض الفسفوري املنّقى.

 :سوق احلامض الفسفوري العادي  
مع  حيث احلامض الفسفوري، بتوريد كميات هاّمة من ماّدة  لتصنيع ماّدةيقوم ا

ميائي مع الفسفاط املستخرج يتفاعل كالكربيت لصنع احلامض الكربييت الذي يدخل يف 
والذي يستعمل يف تصنيع األمسدة  احلامض الفسفوري العادي من احلوض املنجمي إلنتاج

  الكيميائية.
مع الكيميائي هذه املادّ حيث و  ميتلك براءة  إذعقود،  5ة منذ أكثر من يصّنع ا

مع الكيميائي برتويج جزء حيث و  إخرتاع يف الغرض. من ماّدة احلامض الفسفوري يقوم ا
  ي.العادي لالستعمال واإلستهالك احمللّ 

  ناعات املستهلكة للحامض الفسفوري العادي فيما يلي:تتمثل أهّم الصّ حيث و 
  ) للمجمع الكيميائي التونسي بقابس،DAPمصنعي "الداب" ( -
  ) بقابس،SFCمصنع "سلقطة فرتياليزر" ( -
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 ) بقابس.Alkimiaشركة "الكيميا" ( -
وبعض أسواق أورو  يةاهلند الّسوقر جزء هام منه إىل اخلارج وخاصة إىل كما يصدّ   

  والشرق األوسط.
 :سوق احلامض الفسفوري املنّقى  

، تنقية جزء من احلامض ماّدة احلامض الفسفوري املنّقىلتصنيع وإنتاج حيث يتّم 
و"الكادميوم"، ويستعمل هذا احلامض الفسفوري العادي من الشوائب على غرار "الفليور" 

  ). MCP, DCPإىل جانب "الكلس" لتصنيع كّل أنواع الفسفاط العلفي (
مع الكيميائي التونسي براءة إخرتاع لتنقية هذا احلامض من الشوائب حيث و  ميتلك ا

عديد بت تطلّ فهي تعترب هذه التقنية مكلفة للمنشأة وفريدة من نوعها يف العامل  إذاملذكورة، 
لّسوق حيث نوات من البحث والّتطوير.و السّ  مع بتزويد جزء من هذا احلامض  يقوم ا

  الصناعات املستهلكة للحامض الفسفوري املنقى فيما يلي: تتمثل أهمّ  إذاحمللّية 
  ميائي التونسي بقابس،يمصنعي الفسفاط العلفي للمجمع الك -
  )،Timab Tunisieمصنع "تيماب" تونس ( -
  ).MFIالشركة املتوسطية للغذاء ( -

كما يقوم بتصدير هذه املاّدة إىل األسواق اخلارجية ومنها الّسوق األوروبية (الّسوق 
) والّسوق اإليطالية عن Timab Franceالفرنسية عن طريق احلريف "تيماب فرانس" (

  ).Fosfitaliaطريق احلريف "فوسفيطاليا" (
  

 مع الك   من سوق احلامض الفسفوري: التونسي ميائيينصيب ا
جملس منافسة  ىناعة خبصوص الّنزاع الرّاهن والوارد علجاء يف تقرير وزارة الصّ حيث 

 100هو  2012-2008نوات ، أّن نصيب املنشأة من الّسوق للسّ 2013مارس  1بتاريخ 

مع الك% الفسفوري بنوعيتيه ميائي التونسي يعّد املنتج الوحيد للحامض ي، ضرورة وأّن ا
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) TIFERTالعادي واملنّقى وذلك إىل حني دخول املصّنع الثاين التونسي اهلندي "تيفارت" (
 حّيز اإلنتاج.

مع من ماّدة احلامض الفسفوري حيث و   فيما يلي: للفرتة املذكورةتتمثل مبيعات ا
  2008  2009  2010  2011  2012  

  الكمية
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

الّنسبة   (طن)الكمية 
)%(  

الّنسبة   الكمية (طن)
)%(  

الّنسبة   الكمية (طن)
)%(  

لّنسبة ا  الكمية (طن)
)%(  

احلامض الفسفوري 
  صادرات

387.064    505.795    525.314    249.673    360.135    

احلامض الفسفوري 
  احمللي (املنقى)

54.212  10  93.917  14  116.913  16  62.545  16  100.423  19  

الفسفوري احلامض 
  احمللي (العادي)

87.099  16  82.666  12  84.913  12  70.337  18  60.973  12  

موع   31  521.531  34  382.555  28  727.140  26  682.378  26  528.375  ا

  1املصدر

  املتفّرعة عن الّسوق  الكلسي (العلفي)سوق تصنيع وإنتاج وترويج ماّدة الفسفاط
 :املرجعية األصلية

مع الكيميائي التونسي،حيث   عالوة على تصنيع وإنتاج احلامض الفسفوري، يقوم ا
ذه املاّدة ويرّوج كميّ ويؤّمن تزويد الّسوق التونسيّ  الكلسيبتصنيع وإنتاج الفسفاط  ات ة 

احليوانية  للّتغذيةص املخصّ  الكلسييتّم تصنيع الفسفاط حيث و  منها إىل األسواق اخلارجية.
ة األساسية "احلامض الفسفوري املنقى" وماّدة "الكلس" املتوّفرة بكمّيات  إنطالقا من املادّ 

لبالد التونسية.    كافية 
املنتجة على مستوى الّسوق التونسية يف  الكلسيتتمثل أهّم منتجات الفسفاط حيث و 

  ماديت:
  "  MCP" (monocalcique le phosphateحادي الكالسيوم" ("الفسفاط أ -
  "DCP" (le phosphate dicalciqueكالسيوم" (بي"فسفاط ال -

                                                 
  . 6 صفحة ،2013 مارس 1 بتاریخ المنافسة مجلس على الوارد 121319 عدد القضیة بخصوص الصناعة وزارة تقریر -   1
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ات أكرب كميّ   )MCP"الفسفاط أحادي الكالسيوم" (تصنيع ماّدة حيث يستهلك و 
  .)DCPكالسيوم" (يب"فسفاط المن احلامض الفسفوري املنّقى مقارنة بتصنيع ماّدة 

ملاّدة األساسية لتصنيع الفسفاط  (احلامض  الكلسيوعالوة على أنّه املزّود 
مع الكيميائي التونسي مثله مثل املدعّية "شركة املتوسطية  ينشطالفسفوري املنقى)  ا

نتاج وترويج الفسفاط  لفرعّية) بنفس الّسوق اMFIللغذاء" (  حيثو  .الكلسياملتعّلقة 
ذه الّسوق لتصنيع ماّدة  يتدّخل مع  ة شركة املتوسطية يف حني تنشط املدعيّ  )DCP(ا

  .)DCP(و )MCP(للغذاء يف تصنيع وترويج ماديت 
 مع الك نتاج الفسفاط  وقسّ المن  التونسي ميائيينصيب ا الفرعّية املتعّلقة 

   العلفي:
لّسوق الفرعّية املتعّلقة بتصنيع وترويج الفسفاط العلفي مبيعات املنشأة تتمثل  حيث

حسب اإلحصائيات املتوّفرة والواردة بتقرير وزارة الصناعة  ،2012-2008نوات للسّ 
  :ما يليخبصوص الّنزاع الرّاهن، يف 

  
  2008  2009  2010  2011  2012  

الّنسبة   الكمية (طن)
)%(  

الّنسبة   الكمية (طن)
)%(  

الّنسبة   الكمية (طن)
)%(  

الّنسبة   الكمية (طن)
)%(  

الّنسبة   الكمية (طن)
)%(  

العلفي الفسفاط 
  صادرات

45.180  -  40.855  -  60.274  -  28.339  -  34.100  -  

  42  25.072  43  21.062  29  24.655  35  22.290  34  23.072  الفسفاط العلفي احمللي 

موع   -  59.172  -  49.401  -  84.929  -  63.145  -  68.252  ا

  1املصدر
  

  ّلّسوق احملليةبعة لرتويج وتسويق ماّدة احلامض اإلجراءات املت  :الفسفوري 
مع الكيميائي التونسي  عتباره شركة مقيمة ومصّدرة كلّيا، بتزويد حيث يقوم ا

  سب اليت نّص عليها القانون.الّسوق احمللّية يف حدود النّ 

                                                 
  . 6 صفحة ،2013 مارس 1 بتاریخ المنافسة مجلس على الوارد 121319 عدد القضیة بخصوص الصناعة وزارة تقریر -   1
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ملؤّسسات املصّدرة  من جمّلة تشجيع اإلستثمارات ا 16مّكنت أحكام الفصل وحيث 
لسّ من كلّيا  ا  وق الداخلية بنسبة ال بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدما

عتماد سعر خروج البضاعة من املصنع احملقق  % 30تتعدى  ا للتصدير  من رقم معامال
لنّ 1نة املدنية املنقضيةخالل السّ   %30سبة إىل املؤسسات حديثة التكوين حتتسب نسبة . و

ا للتصدير احملقق منذ الدخول يف طور اإلنتاج. كما ميكن هلذه  على أساس رقم معامال
املؤسسات عالوة على ذلك إسداء خدمات أو إجناز بيوعات يف إطار طلبات عروض 

  ق بصفقات عمومية.دولية تتعلّ 
لفصل وحيث  لسنة  1996من األمر التطبيقي هلذا الّنص وهو األمر عدد  2جاء 

واملتعّلق بضبط إجراءات إجناز البيوعات وإسداء  2005جويلية  11املؤرخ يف  2005
لّسوق الداخلية من قبل املؤسسات املصّدرة كليا، أنّه يتوّجب على  املؤسسات اخلدمات 

لقطاع الصناعي والرّ  لسّ املصدرة كليا العاملة  وق احمللية اغبة يف ترويج جزء من إنتاجها 
لنّ  مصاحل الديوانة الرّ تقدمي مطلب إىل ا عند التصدير ظر، يتضمّ اجعة إليها  ن رقم معامال
لنّ احملقق خالل السّ  ، ما عدا  سبة نة املدنية املنقضية أو منذ دخوهلا حيز النشاط مصحو

نة شاط، مبوازنة املؤسسة للسّ ز النّ إىل املؤسسات حديثة التكوين أو حديثة الدخول حيّ 
 ..املدنية املنقضية

 ، صدر2008ونظرا لتزايد الطّلب احملّلي على ماّدة احلامض الفسفوري منذ وحيث 
 متّ  2009فيفري  9غرى واملتوّسطة بتاريخ ناعة والطاقة واملؤسسات الصّ عن وزير الصّ  مقّررا

أي يف املطالب الواردة لّنظر وإبداء الرّ  مبوجبه بعث جلنة استشارية متعّددة األطراف ختتصّ 
حلامض الفسفوريمن   .2املشاريع احمللّية قصد التزّود 
 حتديد أسعار إنتاج وتسويق ماّدة احلامض الفسفوري: 

                                                 
 ھذه 18 فصلھ في مّكن قد ،2015 لسنة المالیة بقانون والمتعلّق 2014 دیسمبر 26 في المؤرخ 2014 لسنة 59 عدد القانون وأنّ  علما -  1
  . للتصدیر المعدّة منتجاتھا من % 50 بیع من المؤسسات
 للغذاء المتوسطیة الشركة دعوى عریضة على الّرد في التونسي الكیمیائي المجمع وتقریر علیھ المدعى نائب تقریر من 5 عدد المرفق -  2

  . التونسي الكیمیائي المجمع رأسمال بتركیبة والمتعلّق ،121319 عدد القضیّة موضوع
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  -  :خبصوص عناصر كلفة إنتاج ماّدة احلامض الفسفوري  

ة احلامض الفسفوري كماّدة أساسية انطالقا من ماديت الفسفاط يتّم تصنيع مادّ حيث 
تتمثل عناصر تكلفة هذه املاّدة األساسية يف حيث توريده و احملّلي والكربيت الذي يتّم 

  املعادلة التالّية:
  التسويق أعباء + اهليكلة أعباء + اإلستغالل أعباء + األولّية املواد كلفة

  
  -  :خبصوص كيفّية ضبط أسعار ترويج وتسويق ماّدة احلامض الفسفوري  

حتديد أسعار ترويج وتسويق ماّدة احلامض الفسفوري وفقا للرتاتيب اجلاري  املبدأ: -
  ا العمل يف ماّدة التجارة اخلارجية.

املبيعات املنجزة  من جمّلة تشجيع اإلستثمارات أنّ  17جاء يف أحكام الفصل  حيث
إلجراءات وتراتيب ختضع  املصّدرة كلّيا واخلدمات املسداة حملّيا من قبل املؤّسسات
ا العمل ، ولدفع األداء على القيمة املضافة واملعلوم الّتجارة اخلارجّية والّصرف اجلاري 

فة على رقم املعامالت طبقا للتشريع اجلبائي على االستهالك واألداءات األخرى املوظّ 
  اجلاري به العمل حسب النظام الداخلي. 

ختضع املبيعات املذكورة لدفع املعاليم واألداءات املستوجبة عند التوريد بعنوان  وحيث
ريخ وضعها لالستهالك. و املواد املورّ  ختضع املداخيل حيث دة الداخلة يف إنتاجها يف 

ح املتأتي ة من املبيعات وإسداء اخلدمات اليت تسّوق حمليا من قبل هذه املؤسسات واألر
  .خل أو للضريبة على الشركات طبقا ألحكام القانون العامللضريبة على الدّ 

مع الك ختضعتطبيقا هلذا النّص حيث و و  ميائي التونسي ياملبيعات اليت ينجزها ا
 5املؤرّخ يف  1989لسنة  877ألمر عدد اعتباره مؤسسة مصّدرة كلّيا إلجراءات وتراتيب 

  املتعّلق بتنظيم عمليات البيع يف ماّدة التجارة اخلارجية. 1989جويلية 
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خري ال ختّص إال ّن أحكام هذا األأللفصل األّول من هذا األمر  يتبّني طبقاحيث و 
  واملدرجة بقائمة ملحقة به. ،اليت تنجزها املنشآت العمومية ،تصدير املوادعمليات البيع ل

 7قائمة املنتوجات اليت حّددها قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف  تشتملحيث و 
لّسوق املرجعيّ  1989سبتمرب  ا واملعنّية  ة وهي ماّدة على املاّدة األساسية املتنازع يف شأ

، وذلك دون تفصيل نوعّية هذا 281014الديوانية عدد احلامض الفسفوري احلاملة للتعريفة 
  احلامض إن كان عادي أو منقى. 

ة احلامض الفسفوري وهي مادة اشتملت هذه القائمة على أحد مشتقات مادّ  وحيث
سم  مع  )DCP(فسفاط البيكالسيوم واملشار إليه أعاله واملعروف  الذي ينتجه ا

لّسوق الفرعّية.   الكيميائي التونسي إىل جانب املدعّية 
حكام أل القرارات املتعّلقة بشروط وإجراءات بيع املواد املذكورة طبقا تكونحيث و 
واليت  من األمر املذكور من اختصاص جلنة صفقات املنشأة واملعروفة بلجنة البيع، 4الفصل 

  ذكرهم:تتكّون من األعضاء اآليت 
  الرئيس املدير العام -
  عضوان من جملس اإلدارة -
لوزارة األوىل) -   مراقب الدولة (عن هيئة مراقيب الدولة 
  ناعة ممّثل عن وزارة الصّ  -
  ممّثل عن وزارة املالّية -
  ممّثل عن وزارة الّتجارة -
  ممّثل عن البنك املركزي التونسي. -
"يتّخذ القرار املتعّلق بعمليات من هذا األمر  6طبقا ألحكام الفصل حيث و و 

عتبار  ّم املواد املشار إليها  عتبار  الظروف الدولية والقوميةالتصدير اليت  وكذلك 
  .أو املواد املعنية" خصوصية املاّدة
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ا أسعار املادّ  تضبط، وحيث املتغريات يف بصفة دورية استنادا إىل عملّيا ة املتنازع بشأ
  بات العرض والطّلب.حتّدد وفقا ملتطلّ  ة، وهي أسعار حرّ األسواق العاملية

الطّلب والعرض اليت تتّم مع  مفاوضاتعقد عمليات البيع وفقا لنتائج نتحيث و 
مع الكيميائي التونسي، حيث يقوم هذا األخري برفع العروض الواردة عليه إىل جلنة  حرفاء ا

ا وذلك يف إطار إسرتاتيجية جتاريّة بالقرارات املناسبة  ختاذم اليت تقو املبيعات  دف شأ
لّسوق العاملّية. مع    لدعم مكانة ا

مع الكيميائي التونسي، حسب مظروفات ملّف القضّية حيث و  خيتلف حرفاء ا
ختالف نوعيّ  ا وموضوع ة احلامض الفسفوري املراد التّ الرّاهنة،  االستعماالت زّود 

  وذلك كاآليت: صة هلااملخصّ 
ذه املاّدة  حيث يتزّود: لّنسبة لنوعّية احلامض الفسفوري العادي مع  حرفاء ا

قصد تصنيع وإنتاج مشتقاته املتمثلة يف صناعة األمسدة الكيميائية املعّدة لإلستعمال 
ين أراعات واملتمثّ الفالحي واملوّجهة ملختلف الزّ  ) وثالثي DAPمونيا الفسفاط (لة يف مواد 

  ).TSPفيع (الفسفاط الرّ 
وتعترب إىل األسواق اخلارجية  وكذلكلّسوق احمللّية يسّوق هذا احلامض حيث و 

عتبار أّن اهلند تعّد  مع هلذه النوعّية من احلامض الفسفوري،  الّسوق اهلندية أهّم حرفاء ا
مليون  8مليون طّن وما يعادل  3من أكرب مستهلكي ماّدة احلامض الفسفوري مبا يعادل 

من األمسدة، إىل جانب أسواق خارجية أخرى كالّسوق األوروبية وسوق الشرق  طنّ 
  األوسط.
ذه املاّدة  :خبصوص نوعّية احلامض الفسفوري املنّقىو  مع  حيث يتزّود حرفاء ا

غذية احليوانية املعّد للتّ  الكلسيقصد تصنيع وإنتاج مشتقاته املتمثلة يف صناعة الفسفاط 
. )DCPكالسيوم" (يب"فسفاط الو )MCP"الفسفاط أحادي الكالسيوم" (مادّيت  على غرار

احلامض تكاليف إضافية مقارنة بتكاليف تصنيع احلامض الفسفوري ويتطلب تصنيع هذا 
  العادي.
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لّسوق احمللّية (املشاريع احمللّية ومن بينها شركة املدعّية يسّوق هذا احلامض حيث و 
MFI بية.و إىل األسواق اخلارجية وخاّصة األور كذلك ) و  

أسعار احلامض الفسفوري  ، أنّ من حيث املبدأ ،يستخلص بناء على ذلكحيث و 
اليت ينتمي إليها حرفاء  وفقا لنوعّية احلامض واملنطقة اجلغرافيةحتّدد من قبل جلنة املبيعات 

  هذه النوعّية. 
اليت على أساسها حيتسب سعر  أسعار احلامض الفسفوري العاديوحيث مرجعية 

عتباره  أسعار البيع للّسوق اهلنديةالطّن تكون  اليت تتحّكم يف أسعار العامل هلذه املاّدة و
  احلريف األهم للمجمع الكيميائي التونسي.

اليت على أساسها حيتسب  أسعار احلامض الفسفوري املنّقىوحيث تتمثل مرجعّية 
مع من نفس املنطقة يفسعر الطّن    .أسعار البيع حلرفاء ا

تعديل أسعار ترويج وتسويق ماّدة القرتاح  ظرفّيال وزارة اإلشراف تدخّ  وحيث
  احلامض الفسفوري.

لّرجوع إىل تقرير وزارة الّصناعة خبصوص الّنزاع الرّاهن، والوارد على حيث  يّتضح 
ال تتدخل يف وزارة اإلشراف، وزارة الصناعة،  أنّ  2013مارس  1جملس منافسة بتاريخ 

إّال بطريقة استثنائية  ار ترويج ماّدة احلامض الفسفوريومرجعية حتديد أسعحتديد أسعار 
مع الكيميائي والشركات اليت تتزّود وظرفّية، وذلك يف حالة اختالل التّ  ت املالّية بني ا واز

لّسوق احمللّية بغية تصنيع مشتقات هذه املاّدة.   منه 
بناء على مرجعّية األسعار  يتمحور هذا الّتدخل يف تعديل كيفّية ضبطحيث و 

ت املالّيةتتناسب والتّ  مع الكيميائي التونسي والشركات املذكورة.  واز   لكّل من ا
مع  املقرتحةعديالت بعرض التّ  تقوم وزارة اإلشرافحيث و  على أنظار جلنة مبيعات ا

  .للمصادقة
توصّيات تعديل ، مبقتضى مقرتحات أو لّتدخلقامت وزارة اإلشراف حيث و 

  يف عديد املناسبات أّمهها: األسعار
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واإلرتفاع املشّط لألسعار، حيث  2008وذلك خالل األزمة العاملية سنة  :2008سنة  -
دوالر للطّن الواحد ممّا  700دوالر عوضا عن  2400بلغت أسعار احلامض الفسفوري 

الّتابعة للمجمع. وخشية من قيام لب وغلق بعض وحدات اإلنتاج أّدى ذلك إىل توقف الطّ 
بعض احلرفاء احملليني للمجمع على غرار شركات "الكيميا" و"سلقة فريتياليزر" واملدعّية يف 

ب عنه ناعي"، من الغلق االضطراري ملصانعهم وما يرتتّ قضّية احلال "املتوسطية للغذاء الصّ 
ّتدخل قصد تعديل لرفّية ناعة بصفة ظمن سلبيات اجتماعية واقتصادية، قامت وزارة الصّ 

موّجهة للشركات املذكورة  تسعرية تفاضليةاعتماد مقرتحة أسعار ماّدة احلامض الفسفوري 
أدىن معّدل األسعار الّصافية املرّجح حلجم املبيعات إىل احلرفاء وذلك على أساس 
  .األجانب لكّل ثالثية

  
 14كات املذكورة (حوايل ذلك أّن ارتفاع قيمة احلجم املايل لدعم الشر  :2010سنة  -

ت املالّية للمجمع ) أّدى إىل اختالل التّ 2009وديسمرب  2008مليون دينار بني جويلية  واز
وتسجيل نتائج سلبية. كما أّن سياسة التسعرية التفاضلية قد مّكنت شركة املدعّية 

مع الكيميائي التونسي يف MFI"املتوسطية للغذاء الصناعي" ( ) من االستفادة ومنافسة ا
لفسفاط  األسواق التقليدية له واملتعّلقة برتويج مشتقات احلامض الفسفوري اخلاّصة 
نية يف شهر  العلفي، كانت من بني األسباب اليت أّدت إىل تدّخل وزارة اإلشراف مرّة 

ويج مادة احلامض الفسفوري وذلك ة الّسعرية لرت تعديل املرجعيّ مقرتحة  2010جانفي 
 لّرجوع إىل تسعرية احلامض الفسفوري املنقى املعتمدة منذ البداية.

    
ي وتردّ   ات املدعّية "املتوسطية للغذاء الصناعي"وذلك على إثر تشكيّ  :2010جويلية  -

قرتاح حلول  درت وزارة اإلشراف  مع الكيميائي التونسي،  العالقة التجاريّة بينها وبني ا
اليت على إثرها اقرتحت تطبيق تسعرية جديدة لرتويج ماّدة احلامض الفسفوري و حلل األزمة 

مع يف مقابل  مع يف األسواق املذكورة سلفا. التزاممن قبل ا   املدعّية بعدم منافسة ا
  سعرية اجلديدة يف اعتماد:تتمثل التّ حيث و 
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لّنسبة لثلثي (سعر التّ  - ت شركة املدعّية من ماّدة 3/2صدير صايف اهلند  ) مشرت
احلامض الفسفوري املنّقى لكّل ثالثية وذلك كشرط إلنتاج مادة "الفسفاط أحادي 

مع.MCPالكالسيوم" (   ) الذي ال ينتجه ا
لّنسبة DCPء املنتجني ملاّدة "فسفاط البيكالسيوم" (سعر أدىن التصدير إىل احلرفا -  (

ت شركة املدعّية من احلامض الفسفوري املنقى لكّل ثالثية.   لثلث مشرت
دوالر للطن من ماّدة احلامض الفسفوري املنقى بعنوان أعباء  5مع ختفيض قيمة  -

  الّنقل.
  

مع خالل سنة وذلك على إثر األزمة احلاّدة اليت مّر  :2012شهر نوفمرب  -  2011ا ا
ته املالّية بسبب االضطرا ت  توتدهور تواز االجتماعّية قّررت وزارة اإلشراف واإلضرا

  اذ مجلة من اإلجراءات إلعادة تنظيم القطاع من بينها:اختّ 
مع الكيميائي التونسي مع املستثمرين  - إعداد كرّاس شروط حيّدد منهجّية تعامل ا

  املشاريه املستهلكة للحامض الفسفوري بنوعيتيه املنّقى والعادي.احملليني يف 
اعتماد تسعرية جديدة لتزويد املشاريع احمللّية املصّدرة كلّيا (القائمة واجلديدة) اقرتاح  -

بنفس النوعّية من احلامض الفسفوري على قدر من املساواة بني مجيع احلرفاء وذلك 
ا يف ا   لّسوق العاملية.بناء على األسعار املتعامل 

  
ر هذا حيث  و  معكان من آ ة لبيع عتماد تسعري جديدة للمدعيّ  االقرتاح قيام ا

وذلك بتطبيق الّسعر على أساس معّدل  2012بداية من نوفمرب  مادة احلامض الفسفوري
  ). Ex-Workالّسعر املطّبق يف املنطقة األورومتوسطّية انطالقا من املصنع (

يستخلص بناء على ما سبق بيانه أّن املرجعية الّسعرية لرتويج ماّدة احلامض حيث و 
مع    حتّدد: ميائييالكالفسفوري من قبل ا

 لعاديّة مع حرفائه وذلك حبسب نوعّية احلامض إّما وفقا إلجراءات الطّلب والعرض ا
  الفسفوري املراد التزّود به واملنطقة اجلغرافية اليت ينتمي إليها احلريف.
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  ّدف إعادة الت ت املالّية للمجمع إثر اختالهلا.وإّما   واز
 

  :الطّلبمن حيث  – 2.2
املشاريع يصدر الطّلب على ماّدة احلامض الفسفوري بصفة عاّمة عن حيث 

ناعات الكيميائية والشركات الّناشطة أساسا يف أسواق تصنيع وإنتاج مواد يف جمال الصّ 
 ناعات الغذائية إىل جانب الصناعات الصيدالنية. والصّ 

ميكن تقسيم الطّلب يف هذا اإلطار حبسب نوعّية احلامض الفسفوري املراد حيث و 
) وحبسب املنطقة اجلغرافية اليت تنتمي أّوالحبسب طبيعة اإلستعمال املخّصص له ( التزّود به

قسيم لتحليل وضعّية الطّلب حسب ). وسيقع اعتماد هذا التّ نياإليها الشركة احلريفة (
  ).لثاوقائع القضّية الرّاهنة (

 : واالستعماالت املخّصصة له الطّلب حسب نوعّية احلامض الفسفوري –ال أوّ 
 احلامض الفسفوري العادي: على لبطّ ال 

وراق القضّية الرّاهنة حيث يّتضح من  مع الكيميائي  أنّ املعطيات املضّمنة  يج روّ يا
ي. كما يصّدر جزء جزء من ماّدة احلامض الفسفوري العادي لالستعمال واإلستهالك احمللّ 

  وبعض أسواق أورو والشرق األوسط. يةاهلند الّسوقهام منه إىل اخلارج وخاصة إىل 
ذه املاّدة قصد تصنيع وإنتاج مشتقات احلامض الفسفوري واملتمثلة يف حيث و  يتزّود 

الرفيع ) وثالثي الفسفاط DAPين أمونيا الفسفاط ( صناعة األمسدة الكيميائية، على غرار
)TSP.املعّدة لإلستعمال الفالحي واملوّجهة ملختلف الزراعات ،(  

 املنّقىاحلامض الفسفوري على لب طّ ال: 
مع وفقا مل ظروفات ملّف القضّية الرّاهنة بتزويد جزء من هذا احلامض حيث يقوم ا

ومنها الّسوق األوروبية لّسوق احمللّية. كما يقوم بتصدير هذه املاّدة إىل األسواق اخلارجية 
  .)والّسوق اإلسبانّيةالّسوق الفرنسية والّسوق اإليطالية خاّصة (
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ذه املاّدة قصد تصنيع وإنتاج مشتقات احلامض الفسفوري املتمثلة يف حيث و  يتزّود 
 )MCP"الفسفاط أحادي الكالسيوم" (، على غرار مادّيت الكلسيصناعة الفسفاط 

ألساس. ن، املعدّ )DCPكالسيوم" (بي"فسفاط الو   للّتغذية احليوانية 
  نتمي إليها احلريف:يالطّلب حبسب املنطقة اجلغرافية اليت  -نيا 

ميكن أن  إذتّتخذ سوق احلامض الفسفوري من زاوية الطّلب أبعادا ثالثة،  حيث
ثري على األسعار العامليّ  )، كما 1ة (يصدر الطّلب على املستوى العاملي عن شركات هلا 

) ويصدر الطلب أخري عن 2ليمي (يصدر الطلب عن حرفاء منتصبني على مستوى إق
  ).3الشركات احلريفة للمجمع واملنتصبة على مستوى حمّلي (

  سوق احلامض الفسفوري على املستوى العاملي: -) 1( 
تعترب الّسوق اهلندية من أكرب األسواق املستهلكة ملاّدة احلامض الفسفوري، حيث 

ذه الّسوق.فإّن لذلك    مرجعّية األسعار حتّدد وفقا ملا تؤول إليه مؤشرات البيع 
مع الكيميائي التونسي عالوة على ذلك الّسوق اهلندية  تعترب وحيث من أهّم حرفاء ا

ألساس إىل الّسوق ذلك أّن أكثر من نصف صادرات ا مع للحامض الفسفوري توّجه 
  اهلنديّة وذلك كما يبّينه اجلدول الّتايل:

  
  

مع الكيميائي التونسي   حّصة الّسوق اهلندية من جمموع صادرات ا
  ملاّدة احلامض الفسفوري

  2012  2011  2010  2009  الّسنة املالّية

  60.26  46.48  54.18  54.03  )%احلّصة (
  1املصدر

  :اإلقليميسوق احلامض الفسفوري على املستوى  -) 2(

                                                 
 www.potashcorp.com: موقع على متوفّرة معطیات -   1
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ختالف اإلقليم الذي تنتمي إليهحيث  ويف  .يصدر الطّلب عن شركات ختتلف 
مع الكيميائيZonageلب إىل مناطق (تقسيم الطّ سياسة إطار  بني أربعة مناطق  ) يفّرق ا

  إقليمية كالّتايل:
  ).Extrême orientاملنتصبة مبنطقة الشرق األقصى (تظّم الشركات :Iاملنطقة  -
ملنطقة األوروبية (: II املنطقة -   ).Europeتظّم الشركات املنتصبة 
  ).Moyen orientتظّم الشركات املنتصبة مبنطقة الشرق األوسط (:III املنطقة  -
 Europeاحمليط (تظّم الشركات املنتصبة مبناطق شرق أورو وأمريكا ودول :IVاملنطقة  -

de l’Est, Amérique et Océanie.(  
حتديد مرجعية أسعار البيع وفقا النتصاب الشركة  ،قسيمبناء على هذا التّ يقع، حيث 

ألقاليم املشار إليها أعاله.   احلريفة 
جتاريّة إدارة  ،من الّناحّية اإلداريةحيث متثل كّل منطقة من املناطق املذكورة، و 

مع الكيميائي.اخلمبيعات لل ا صلب ا   اّصة 
  :احملّليسوق احلامض الفسفوري على املستوى  -) 3(

يصدر الطّلب يف هذا اإلطار عن الشركات املنتصبة داخل الرتاب التونسي اليت حيث 
  ل الّسوق احمللية.تشكّ 

مع الكيميائي التونسي حاجيات االستهالك احملّلي من ماّدة حيث و  احلامض يؤّمن ا
عتباره املنتج الوحيد هلا. و  صلب  إدارة املبيعات احمللّيةتقوم حيث الفسفوري بصفة كلّية 

مني وتزويد الّسوق الداخلية مباّدة احلامض الفسفوري.  مع الكيميائي بكّل إجراءات    ا
ختالف نوعّية حيث و  خيتلف الطّلب على ماّدة احلامض الفسفوري كماّدة أولية 

ا وعلى هذا األساساحلامض  للحامض فإّن أهّم الصناعات املستهلكة  املراد التزّود 
  تتمثل يف: الفسفوري العادي

  ) للمجمع الكيميائي التونسي بقابس،DAPمصنعي "الداب" ( -
  ) بقابس،SFCمصنع "سلقطة فرتياليزر" ( -
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 ) بقابس.Alkimiaشركة "الكيميا" ( -
  فتتمّثل يف: للحامض الفسفوري املنقىالصناعات املستهلكة أّما 
  مصنعي الفسفاط العلفي للمجمع الكميائي التونسي بقابس، -
  ،املتواجد بقابس )Timab Tunisieمصنع "تيماب" تونس ( -
  .بقابس )MFIالشركة املتوسطية للغذاء ( -

  يستنتج بناء على ذلك ما يلي:حيث و 
  احمللّية، املتنافسة فيما بينها، واملستهلكة ملادة احلامض أّن الشركات واملشاريع

الفسفوري بنوعّيتيه تتواجد تقريبا بنفس املنطقة اجلغرافية وهي منطقة قابس وذلك نتيجة 
مع الكيميائي التونسي، بنفس  ذه املاّدة، ا تواجد أغلب مصانع ووحدات املزّود الوحيد 

  هذه املنطقة.
  كورة هي من الّناحية القانونية شركات مقيمة ومصّدرة كليا فيما أّن أغلب الشركات املذ

 ) اليت تعّد شركة غري مقيمة.Timab Tunisieعدا شركة "تيماب تونس" (
  ألساس حول التزّود أّن الّسوق موضوع الّنزاع الرّاهن وحبسب أوراق القضّية تتمحور 

  الشركات احمللية املتنافسة املذكورة.مبادة احلامض الفسفوري املنقى وهي تنحصر بذلك يف 
  .سيسا على ذلك حتليل وضعية هذه الّسوقحيث سيتّم و  
  وفقا للّنزاع الّراهن: ىاملنقّ  احلامض الفسفوريسوق حتليل وضعّية  –لثا 

لّنزاع الرّاهن  تتمثلوحيث  سوق التزّود مبادة احلامض  يفالّسوق املرجعّية املتعّلقة 
  وهي تنحصر بذلك بني الشركات واملشاريع التالّية: الفسفوري املنقى

املدعى عليها يف قضّية  ،مصنعي الفسفاط العلفي للمجمع الكيميائي التونسي -
"فسفاط ن مبنطقة قابس بتصنيع وإنتاج ماّدة ان املتواجدان املصنعاحيث يقوم هذ احلال.

 املخّصصة للتغذية احليوانية. )DCPالبيكالسيوم" (
شركة خفية اإلسم  وهي ،) املدعّية يف قضّية احلالMFIالشركة املتوسطية للغذاء ( -

دينار  4.000.000، يبلغ رأمساهلا 2006 أوت 21أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ 
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لّسجل قابس املدينة 6000، شارع احلبيب بورقيبة 8بـتونسي، مقّرها االجتماعي  ، ومرّمسة 
  .2243882006Bالتجاري حتت عدد 

ا األساسي وكذلك ملوقعها اإللكرتوين  ووفقا ملضمون سجّلها التجاري ولقانو
صناعة وبيع كّل مشتقات فإّن موضوع الّنشاط التجاري هلذه الشركة يتمثل يف  1جاريالتّ 

 ,Monocalciqueاحلامض الفسفوري املعّد لتصنيع وإنتاج مواد الفسفاط الكلسي (

Bicalcique, Tricalcique et Mono-bicalcique.(  
"تيماب وهي شركة فرعية لشركة  )،Timab Tunisie"تيماب تونس" (شركة  مصنعي -

موعة "رولييه" الفرنسية ( FranceTimabفرانس" ( ). ومتتلك Roullier) الّتابعة 
 من رأمسال شركة "تيماب تونس". % 99.94"تيماب فرانس" حوايل 

يبلغ رأمساهلا وهي شركة خفّية االسم،  ،1200أحدثت هذه األخرية سنة حيث و 
 6وهي شركة مصّدرة كليا، مقّرها اإلجتماعي بنهج بن حزم عدددينار تونسي،  50.000

لّسجل التجاري حتت عدد   B127362001حي احلدائق بتونس، ومرّمسة 
 100.000حوايل  2003طاقة إنتاج املصنع األّول الذي أحدث سنة  تبلغحيث و 

ألساس لألسواق اإلفريقية وأسواق الشّ  رق طّن/سنة من مواد الفسفاط العلفي املوجهة 
  األوسط وآسيا اجلنوبية.

 150.000طاقة إنتاجه حوايل  تبلغف 2008أّما املصنع الثاين فقد أحدث سنة 
   .2طّن/سنة موّجهة إىل أسواق آسيا وأمريكا

ة، اخلاّصة بتصنيع مشتقات ة الفرعيّ املرجعيّ تنشط هذه الشركات بنفس الّسوق حيث و 
لقضّية الرّاهنة بسوق صناعة وإنتاج وترويج  فسفاط الماّدة احلامض الفسفوري، واملتعّلقة 

  .(العلفي) يالكلس

                                                 
1 - www.mfitunisia.com 

 www.timab.com:  األمّ  للشركة اإللكتروني بالموقع متوفرة معطیات -  2
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ة احلامض الفسفوري املنّقى خبصوص نصيب الشركات احمللّية من التزّود مبادّ  - 1
مع الكيميائي    التونسي:من مصانع ا

  
  2008  2009  2010  2011  2012  

الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

) DCPمصنعي (
للمجمع الكيميائي 

  التونسي

29.947  35.5  27.706  22.7  37.265  24.17  21.676  25.73  25.963  20.54  

  MFI"  7.036  8.36  13.656  11.22  20.540  13.32  15.348  18.22  18.133  14.34شركة "

 Timabشركة "
Tunisie"  

47.176  56  80.261  66  96.373  62.50  47.197  56.03  82.290  65.11  

موع     126.386    84.221    154.178    121.623    84.159  ا

  1املصدر
  

  
 Timab"تيماب تونس" (يستخلص من الّرسم البياين أعاله استئثار شركة حيث و 

Tunisie(  لّنصيب األكرب من حصص التزّود مباّدة احلامض الفسفوري املنقّى اليت ينتجها

                                                 
  . 3 صفحة ،2013 مارس 1 بتاریخ المنافسة مجلس على الوارد 121319 عدد ةالقضیّ  بخصوص ناعةالصّ  وزارة تقریر -   1
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مع الكيميائي التونسي، واليت جتاوزت خالل اخلمس سنوات األخرية لسنة رفع القضّية  ا
ملقارنة مع نسب الشركة املدعّية. % 50نسبة    وهي نسب مهّمة 

احلامض الفسفوري مشتقات  مبيعاتخبصوص نصيب الشركات احمللّية من  - 2
  :املتعّلقة برتويج ماّدة الفسفاط العلفياملنّقى 
  

  2008  2009  2010  2011  2012  
الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

الكمية 
  (طن)

الّنسبة 
)%(  

) DCPمصنعي (
للمجمع الكيميائي 

  التونسي

68.252 
منها 

23.072 
طّن مرّوجة 

  حمليا

35.1   63.145 
منها 

22.290 
طّن مرّوجة 

  حمليا

422.  84.929 
منها 

24.655 
طّن مرّوجة 

  حمليا

23.80  49.401 
منها 

21.062 
طّن مرّوجة 

  حمليا

3525.  59.172 
منها 

25.072 
طّن مرّوجة 

  حمليا

2120.  

  .MFI"  16.363  8.42  31.758  711.2  47.767  3813.  35.693  3118.  42.170  4014شركة "

 Timabشركة "
Tunisie"  

109.712  56.45  186.653  .2966  224.123  8162.  109.760  3256.  191.372  3765.  

موع     292.714    194.854    356.819    281.556    194.327  ا
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23%

11%
66%

یج حصص الّسوق المتعلّقة بترو
2009الفسفاط العلفي لسنة 

 DCPمصنعي 
للمجمع الكیمیائي 

التونسي

MFIشركة 

 Timabشركة 
Tunisie

35%

8%

57%

یج حصص الّسوق المتعلّقة بترو
2008الفسفاط العلفي لسنة 

 DCPمصنعي 
للمجمع الكیمیائي 

التونسي

MFIشركة 

 Timabشركة 
Tunisie

 

26%

18%56%

یج حصص الّسوق المتعلّقة بترو
2011الفسفاط العلفي لسنة 

نعي   DCPمص
ائي  ع الكیمی للمجم

التونسي

MFIشركة 

ركة   Timabش
Tunisie

24%

13%63%

ج حصص الّسوق المتعلّقة بتروی
2010الفسفاط العلفي لسنة 

 للمجمعDCP مصنعي
التونسي الكیمیائي

MFI شركة

Timab شركة
Tunisie

 

20%

15%
65%

سفاط حصص الّسوق المتعلّقة بترویج الف
2012العلفي لسنة 

للمجمع  DCPمصنعي 
الكیمیائي التونسي

MFIشركة 

Timab Tunisieشركة 
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"تيماب يّتضح جلّيا من خالل الّرسوم البيانية أعاله مدى أمهّية حصص شركة حيث و 
ة الفسفاط العلفي مقارنة مبنافسيها على ألسواق اخلارجية ملادّ  )Timab Tunisieتونس" (

) للمجمع DCP) املدعّية يف القضّية الرّاهنة ومصنعي (MFIللغذاء (غرار الشركة املتوسطّية 
ا خالل الّسنوات  الكيميائي التونسي املدعى عليه يف هذه القضّية، حيث جتاوزت مبيعا

وهي وضعّية تفّسر مبدى أمهية حصصها بسوق التزّود مباّدة  % 50) نسبة 2008-2012(
مع الكيميائي التونسي.     احلامض الفسفوري املنّقى من ا

II – :عن املمارسات املثارة  
مع الكيميائي التونسي، املدعى عليه، حيث  ترمي عريضة الدعوى الرّاهنة إىل تتّبع ا

عترب تحيث . و خمالفة ألحكام قانون املنافسة واألسعارمن أجل ما بدر منه من ممارسات 
األسعار املرجعّية ملاّدة احلامض الفسفوري  احتسابغيري أآلحادي لطريقة املدعّية أّن التّ  ةئب

ا وفرض شروط جتارية جمحفة ومتييزية  هي من قبيل املمارساتبني املتزّودين  املتنازع يف شأ
ملنافسة على معىن أح   (جديد) من قانون املنافسة واألسعار. 5كام الفصل املخّلة 

"متنع األعمال املتفق عليها والتحالفات أنّه  ينّص هذا األخري علىحيث و   
ملنافسة واليت  واالتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال 

  تؤول إىل:
  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، – 1
 احلّد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلّد من املنافسة احلّرة فيها، –2
 حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو االستثمار أو التقدم التقين، -3
 تقاسم األسواق أو مراكز التموين. –4
االستغالل املفرط ملركز هيمنة على الّسوق الداخلية أو على مينع أيضا حيث و 

ن ال جزء هام منها أو لوضعية تبعية إقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين ممّ 
  .تتوفر هلم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات"
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 مركز اهليمنة اقتصاديةستغالل فراط املدعى عليه يف اق خبصوص املطعن املتعلّ  - 1.§
  :لّسوق املرجعّية

تنعى العارضة على املطلوب ارتكابه ملخالفات خطرية كالبيع املشروط ورفض حيث 
 روط العاّمة للبيع وفرض شروط جتارية جمحفة ومتييزية بني املتزّودينالّتزويد وعدم احرتام الشّ 

جتة عن إفراط  ،ما يتعّلق بتحديد األسعار ونقل املنتوج وخاصة يف واعتبارها ممارسات 
لّسوق املرجعّية.   املدعى عليه يف استغالل مركز اهليمنة الذي حيتّله 

يف  مؤسسة اقتصاديةفقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن وجود  استقرّ حيث و 
ق إال مىت كانت املؤسسة قادرة على فرض شروطها مركز هيمنة على الّسوق ال يتحقّ 

وفقا ة املتعاملني فيها والّتصرف وق والتأثري اجلذري على وضعيّ حكم يف آليات السّ والتّ 
ا ا املنفردة دون اخلضوع إىل ضغوط الّسوق ومتطلبا     .إلراد

 معيار احلّصة الّسوقيةدأب فقه قضاء جملس املنافسة أيضا على اعتبار أّن  وحيث
  .وقالسّ  عنصرا من عناصر تقدير مدى اهليمنة على يعدّ 

مع الكيميائي التونسي، املدعى عليه، حيث و  بغّض الّنظر  مؤسسة اقتصاديةيعترب ا
ا شكله القانوينعن  فمن املستقر عليه يف فقه قضاء جملس  .الّصبغة العمومية اليت يتحّلى 

يّتخذ مفهوما موّسعا بغّض من زاوية قانون املنافسة املنافسة أّن تعريف املؤسسة االقتصادية 
الّنظر عن طبيعتها أو شكلها القانوين (طبيعّية كانت أو معنويّة، خاصة أو عمومّية)، وهي 

لس كلما كانت تتعاطى نشاطا اقتصاد ق بعمليات اإلنتاج أو التوزيع يتعلّ  ختضع لرقابة ا
  أو إسداء اخلدمات. 

مع الكيميائي ضمن أنشطة اإلنتاج املذكورة وهو خيضع تبعا حيث و  يندرج نشاط ا
  لذلك ألحكام قانون املنافسة واألسعار شأنه شأن أي مؤسّسة اقتصادية أخرى.

إىل خاّصة القضّية و  ملفّ تبّني استنادا إىل دراسة الّسوق وإىل جممل مظروفات حيث يو 
 108حتت عدد  املنافسة لسابكتابة واملرّسم ناعة خبصوص الّنزاع الرّاهن، تقرير وزارة الصّ 

هو  2012- 2008عّية للّسنوات ج، أّن نصيب املنشأة من الّسوق املر 2013مارس  1بتاريخ 
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مع الك% 100 للحامض الفسفوري  املنتج الوحيد هوميائي التونسي ي، ضرورة وأّن ا
تيه العادي واملنّقى وذلك إىل حني دخول املصّنع الثاين التونسي اهلندي "تيفارت" بنوعيّ 

)TIFERT) 2013) حّيز اإلنتاج.(  
مع الكيميائي التونسي املدعى عليه يف حيث و  يستخلص بناء على ذلك، أّن ا

احلال مركز هيمنة على الّسوق القضّية الرّاهنة حيتّل وإىل حدود تقدمي عريضة دعوى 
ا جيعل مبوضعّية مرتتّبة عن كونه املنتج الوحيد لتلك املواد يف البالد التونسّية، وهي  املرجعّية.

  القانون.كان ذلك بقّوة لو  و أمرا حتمّيا حّىت  املرجعّية وقسّ الهيمنته على 
ا إذا أمن شن ذلك فإّن أي ممارسة تعسفّية ميكن أن تنتج عنه عتفريعا و حيث و 

ثبتت أن تشّكل إفراطا يف استغالل وضعّية هيمنة على معىن أحكام الفقرة الثالثة من 
  (جديد) من قانون املنافسة واألسعار. 5الفصل 
  

 قتصاديةاة وضعّية تبعيّ ل هستغاللفراط املدعى عليه يف اق خبصوص املطعن املتعلّ  - 2.§
  :لّسوق املرجعّية

مع الكيميائي التونسيتعيب العارضة على حيث  املفرط لوضعية التبعّية  استغالله ا
نتاج وتزويد الّسوق احمللّية مباّدة احلامض الفسفوري  نفرد دون غريهعتباره ياالقتصادية 

ا. إىل  ))MFI( الّصناعي شركة املتوسطّية للغذاء( وهي وضعّية أّدت املتنازع يف شأ
ما يتناىف وأحكام  لّتايل ، وهواملدعى عليه جتاهتواجدها حبالة تبعّية اقتصادية مفروضة 

  قانون املنافسة واألسعار خاصة بفصله اخلامس.
ئب املدعى عليه من أّن اّدعاءات العارضة حيث و  ال أساس هلا من الصّحة دفع 

ا ستتعامل مع 2006علم، منذ بعث مشروعها سنة على املدعّية كانت عتبار وأّن  ّ ، من أ
مع  مع الكيميائي التونسي بصفة حصريّة كغريها من املشاريع احمللّية القائمة، وأّن ا ا
عتباره املنتج الوحيد مباّدة احلامض الفسفوري مل يفرض إرادته على املدعّية وال  الكيميائي 

ملنطقة الصناعّية بقابس بل كان مسا ت غريها من الشركات العاملة  ندا هلا ورغم الّصعو
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ممّا اليت واجهاها واصل تزويد هذه املشاريع مبا يتوّفر لديه من ماّدة احلامض الفسفوري، 
ستغالل لوضع تبعية اقتصادية يف غري حمّله. امه   يغدو معه ا

 مينع" أنه على واألسعار املنافسة قانون من جديد)( 5 الفصل ينصّ حيث و 
 ال ممن املزودين أو احلرفاء أحد فيها يوجد اقتصادية تبعية لوضعية املفرط اإلستغالل

 حاالت تتّمثل أن وميكن. اخلدمات إسداء أو التزود أو للتسويق بديلة حلول هلم تتوّفر
 البيع عن االمتناع يف خاصة اقتصادية تبعية حالة أو هيمنة لوضعية املفرط اإلستغالل

 أو البيع إلعادة دنيا أسعار فرض أو مشروطة شراءات أو بيوعات تعاطي أو الشراء أو
 رفض بسبب أو موضوعي سبب دون التجارية العالقات قطع أو متييزية شروط فرض

  ."جمحفة جتارية شروط إىل اخلضوع
إقتصادية  تبعية وضعية إستغالل يف اإلفراط أنّ  اعتبار على املنافسة جملس دأبحيث و 
 اإلقتصادية ةالتبعيّ  حالة وجود مها متالزمني عنصرين تضافر مدى يف ظرالنّ  يقتضي

 .إستغالهلا يف واإلفراط
  
  مدى وجود العارضة حبالة تبعية إقتصادية: خبصوص - 1

لس املنافسة أن أقّر يف قراراته الّسابقة حيث   حالة هي اإلقتصادية التبعية أنّ سبق 
 عليه فيها يصعب لةنز م يف اجرالتّ  وضع اجتماعها عن ينشأ عناصر حتالف من تتشّكل

ح من جينيه وما نشاطه على املزود ثري من التّخلص    .أر
 نصيبها وأمهية املزود عالمة ا ىظحت اليت معةالسّ  يف العناصر هذه تتمّثلحيث و 

 املؤسسة أو زعاملوّ  للتاجر اجلملي املعامالت رقم يف ثريها مدى ويف املرجعّية وقلسّ 
 يكون ال أن على أخرى جهة أي من ةمشا خدمات أو مبواد زودالتّ  وصعوبة احلريفة

 حالة عن تعّرب  ةالتبعيّ  أنّ  ضرورة جاريةالتّ  سياسته أو نفسه اجرالتّ  سلوك ذلك مردّ 
 .إرادي إختيار وليدة وليست مفروضة خضوع
  يفرتض أن تتشّكل هذه العناصر بصفة متضافرة ومتواترة. حيث و 
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  مع الكيميائي التونسيرّوجها يخبصوص شهرة املنتوجات اليت   :ا
مع الكيميائي التونسيحتظى منتجات حيث  يف األسواق  مرموقةبسمعة جتارية  ا

ا العالية ةة وكذلك احملليّ العامليّ    .وذلك نظرا جلود
مع الكيميائي وحيث مللّف احلايل، ،يعّد ا خامس  استنادا لدراسة الّسوق املتعّلقة 
لث مصّدر عاملي هلذه املاّدة ملاّدة احلامض الفسفوري عاملي أكرب منتج ، وهو كذلك 

  .% 12.5حبّصة سوق عاملية تقدر بنسبة 
لّسوق حيث و  مع الكيميائي وخاصة املتعّلقة  تفسر مدى أمهية وشهرة منتجات ا

لبح جارب املخربيّة اهلادفة إىل تطوير العلمّية والتّ  ثو املرجعّية إىل اهتمامه املتواصل 
، وذلك منذ إحداثه ألّول وحدة له خالل اخلمسينيات من القرن املاضي. 1املعمليةصناعاته 

فهو ميتاز خبربة كبرية يف تطوير تكنولوجيا حتويل الفسفاط كما أنّه ميتلك براءات اخرتاع 
  لتكنولوجيا تصنيع احلامض الفسفوري بنوعّيتيه العادي واملنّقى. 

واليت تدعى طريقة  1954فسفوري إىل سنة تعود أّول طريقة لتصنيع احلامض الحيث و 
  .) اجليل األّولSIAPE"سياب" (

) اجليل الثاين SIAPEمت تسجيل براءة اخرتاع لطريقة "سياب" ( 1968ويف سنة 
لتصنيع احلامض الفسفوري، وهي طريقة ّمت اعتمادها الحقا يف عديد دول العامل على غرار 

  ني.تركيا وسور وبلغار والصّ 
نية لطريقة "سياب" ( 1979كما ّمت خالل سنة  ) SIAPEتسجيل براءة اخرتاع 

اجليل الثالث لتصنيع احلامض الفسفوري، وّمت اعتماد هذه الطريقة يف عديد الدول 
  األوروبية.

) اجليل الرّابع لتصنيع احلامض الفسفوري، فتّم اعتمادها SIAPEأّما طريقة "سياب" (
  . 2013) وذلك منذ TIFERTتونس هلذه املادة "تيفارت" ( من قبل املنتج الثاين يف

                                                 
  . 2015 أفریل 1 إلى مارس 30 المستدیمة، التنمیة لتحقیق الفسفاط تحویل اإلنشاءات، ومواد للصخور الثالث الملتقى كمون، لطفي. د -  1
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لتكييف حالة التبعّية االقتصادية ر العنصر األّول يستخلص بناء على ذلك توفّ حيث و 
مع الكيميائي التونسيباملتعّلق و  لّسوق املرجعّية  شهرة املنتوجات اليت يرّوجها ا   .كمزّود 
  مع الكيميائي التونسيخبصوص أمهّية حجم نصيب   لّسوق املرجعّية: ا

لّسوق املرجعّية هي  مع الكيميائي التونسي   لكونه % 100حيث تقّدر حّصة ا
  .املنتج الوحيد ملاّدة احلامض الفسفوري بنوعّيتيه العادي واملنّقى

مع وحيث  دية حيتّل ا تيب الّسنوي الرتّ  يف إطارعالوة على ذلك املراتب الر
املنجز من قبلها، وذلك كما  األهمّ  عامالتاملمن حيث رقم  للمؤسسات االقتصادية الوطنية

  يربزه اجلدول الّتايل:
  

  2008  2009  2010  2011  2012  

رقم املعامالت 
  (مليون دينار)

3.016.749  1.530.439  
  

1.954.019  1.174.047  1.653.000  

  1املصدر 

ة االقتصادية ر العنصر الثاين لتكييف حالة التبعيّ يستخلص بناء على ذلك توفّ حيث و 
لّسوق املرجعّية مهّية نصيب املزّود    .واملتعّلق 

  
  ثري العالمة يف رقم املعامالت اجلملي للعارضةخبصوص   :مدى 

صناعة وبيع  ) يف قطاع MFI( الّصناعي تنشط املدعّية الشركة املتوسطّية للغذاءحيث 
وفقا  ةواملتمثلكّل مشتقات احلامض الفسفوري املعّد لتصنيع وإنتاج مواد الفسفاط الكلسي 

"فسفاط و )MCP"الفسفاط أحادي الكالسيوم" (مادّيت  ملظروفات القضّية الرّاهنة يف
ألساس ن، املعدّ )DCPكالسيوم" (بيال   .للّتغذية احليوانية 

يتوّقف إنتاج وتصنيع هذه املشتقات على التزّود مبادة احلامض الفسفوري اليت حيث و 
مع الكيميائي التونسيإالّ  لّسوق املرجعّية ينتجهاال     .ا

عوى املتعّلق مبراسلة وّجهتها وزارة من عريضة الدّ  8إستنادا إىل املؤيّد عدد حيث و و 
                                                 

 économiste maghrébin ’l: التّالي بالمصدر المضّمنة واإلحصائیات المعطیات ومختلف التونسي الكیمیائي للمجمع المالیة القوائم -  1
éd.2014, 2012, 2010. 
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ول تكييف العالقة القائمة بينها وبني ح 2012سبتمرب  21ناعة إىل العارضة بتاريخ الصّ 
مع الكيميائي،  ا أا وهي  جتارية حبتة عالقةهي العالقة القائمة بني الطرفني ّن واليت جاء 

مع الكيميائي التونسي)  مزّود عالقة    (شركة املتوسطّية للغذاء). حبريف(ا
اليت شراء عمليات ال عبارة عنمع العارضة من قبله  املنجز رقم املعامالتيعّد وحيث 

، خاصة وأّن مصانعها تتواجد بنفس املنطقة معهبصفة كلّية وحصريّة  العارضةتنجزها 
مع ا مصانع ووحدات إنتاج ا ة احلامض الفسفوري، ملادّ  الكيميائي اجلغرافّية اليت تتواجد 

   وهي منطقة قابس.
رقم معامالت العارضة بسوق مشتقات احلامض الفسفوري املتعّلقة  حيث يبقىو 

مع  بتصنيع وإنتاج الفسفاط العلفي رهني تزّودها (احلصري) مباّدة احلامض الفسفوري من ا
  الكيميائي التونسي.

ة االقتصادية ر العنصر الثالث لتكييف حالة التبعيّ يستخلص بناء على ذلك توفّ حيث و 
ثري واملتعّلق    .يف رقم املعامالت اجلملي للعارضة منتجات املزّودمبدى 
ت مجلة إىل ةالّتالي ةول اإلحصائياشري اجلدتحيث و  كمّيات احلامض و  مشرت

ا  الفسفوري املنّقى مع الكيميائيالعارضة اليت أجنز يف الفرتة املمتّدة  لّسوق احمللّية مع ا
  .2012و 2008بني 

  الوحدة: طنّ 

  اجلملة  2012  2011  2010  2009  2008  

مع اجلملية  مبيعات ا
  لّسوق احمللية

84.159  121.629  154.178  84.221  126.386  570.573  

  MFI"  7.036  13.656  20.540  15.348  18.133  74.713شراءات "

   % 14.3  % 18.22  % 13.32  % 11.22 % 8.36  من الّسوق احلّصة

  
) MFIيالحظ من خالل هذا اجلدول تطّور حّصة املدعّية "املتوسطّية للغذاء" (حيث و 

مع الكيميائي  لتزّود مبادة احلامض الفسفوري اليت ينتجها ا لّسوق احمللّية املتعّلقة 
  ، وهي حّصة تزّود أجنزت كلّيا مع هذا األخري.التونسي
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مع يبّني حيث و  اجلدول الّتايل تطّور رقم معامالت (شراء) اليت أجنزته العارضة مع ا
  الكيميائي:

  
  اجلملة  2012  2011  2010  2009  2008  

 "MFIشراءات "
  (طّن)

7.036  13.656  20.540  15.348  18.133  74.713  

 "MFIشراءات "
  )مليون دينار(

13.005 8.927  20.429  19.910  24.802  87.074 

تطّور رقم نسبة 

  معامالت الشراء

- 31- %  128 %  2.54- %  24.57 %   

  
يالحظ من خالل اجلدول أعاله تطّور رقم معامالت (شراء) املدعّية حيث و 

لتزّود مبادة احلامض الفسفوري اليت MFI"املتوسطّية للغذاء" ( لّسوق احمللّية املتعّلقة   (
مع الكيميائي التونسي خالل    الفرتة املذكور أعاله.حققته مع ا

  
  ة من أّي جهة أخرىخبصوص   :مدى عدم توّفر حلول بديلة للتزّود مبواد مشا

ّن املنتجات املتوّفرة لدى خصمها حيث  مع الكيميائي التونسيتتمّسك املّدعية   ا
عتباره  ةر غري متوفّ  الد التونسية. كما هلا يف الب الوحيد املنتج واملزّودعند أّي مزّود آخر 

ّن  وجودة عالية ويصعب تعويضه  عاملي املدعى عليه يتمّتع بصيتمنتوجات تضيف تباعا 
إلضافة إىل أّن التزّود من األسواق اخلارجية عرب التّ  وريد يطرح إشكاليات مبنتوج آخر. 

خلزن والنقل...) عالوة على تكلفته   20إىل واليت ميكن أن تصل  الباهظةعديدة (تتعّلق 
كيلومرت واحد من وحدات ومصانع   1هو على بعد  هامليون دينار سنو واحلال أّن مصنع

مع الكيميائي التونسي.   إنتاج ا
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ئب املدعى عليهحيث و  علم، منذ بعث مشروعها سنة على ّن املدعّية كانت  دفع 
مع الكيميائي التونسي بصفة 2006 ا ستتعامل مع ا ّ حصريّة كغريها من املشاريع ، من أ

  احمللّية القائمة.
 اإلستغالل مينع"أنه على واألسعار املنافسة قانون من جديد)( 5 الفصل ينصّ حيث و 
 هلم تتوّفر ال ممن املزودين أو احلرفاء أحد فيها يوجد اقتصادية تبعية لوضعية املفرط
  .اخلدمات إسداء أو التزود أو للتسويق بديلة حلول
على ضرورة وجود  استقّر موقف جملس املنافسة عند حتديده هلذا العنصرحيث و 

 جهة أي من ةمشا خدمات أو مبواد التزوداملؤسسة أو احلريف يف وضع يصعب فيه 
 أنّ  ضرورة التجارية سياسته أو نفسه التاجر سلوك ذلك مرد يكون ال أن على أخرى
  .إرادي إختيار وليدة وليست مفروضة خضوع حالة عن تعرب التبعية

ا هي الّسوق احمللّية للتزّود مباّدة احلامض وحيث  ا كانت الّسوق املتنازع يف شأ
ّ
مل

مع الكيميائي التونسي، املدعى عليه يف قضّية احلال، هو  الفسفوري املنّقى، وملّا كان ا
 الّصناعي ، فإّن املدعّية شركة املتوسطّية للغذاءذه الّسوقاملنتج واملزّود الوحيد واحلصري 

  إزاء وضعّية حتّتم عليها التزّود من هذا املنتج.تكون 
مع وليد إختيارها اإلرادي أو سياستها التجارية حيث و  لّتايل تعاملها مع ا مل يكن 

قي املشاريع احمللّيةأبل هو أمر حمتوم النعدام أيّة حلول بديلة أخرى ش حيث و  ،ا شأن 
واحلال أنّه ال يفصل مصنع املدعّية عن  غري وجيه توريد هذه املاّدة من اخلارجيبقى خيار 
مع سواء التكاليف اإلضافية هلذه العملية املتعّلقة هذا فضال عن كلم فقط، 1مسافة  ا

  خلزن والّشحن والّنقل.
ة االقتصادية ر العنصر الرّابع لتكييف حالة التبعيّ توفّ  تبعا لذلك يستخلصحيث و 

ة من أّي جهة أخرىمدى عدم توّفر حلول واملتعّلق    .بديلة للتزّود مبواد مشا
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املذكور روط والعناصر استيفاء الشّ  دبناء على ما سبق بيانه، وبع سيتّم الّنظر، حيثو 
مع الكيميائي التونسيوبعد  أعاله فيما  ،ثبوت تواجد العارضة حبالة تبعية إقتصادية إزاء ا

ركز اهليمنة الذي ملذه الوضعية و هل هل إفراطا يف استغاللإذا كانت ممارسات هذا األخري تشكّ 
لّسوق املرجعّية أم ال.   حيتّله 

 
مع الكيميائي التونسي خبصوص - 2 يف استغالله لوضعّية التبعّية  مدى إفراط ا

ا املدعّية شركة املتوسطية للغذاء     : الّصناعي جتاهه االقتصادية اليت تتواجد 

مع الكيميائي التونسي يف استغالله لوضعّية يقتضي الّنظر يف مدى حيث  إفراط ا
عوى واملتعّلقة يف املضّمنة بعريضة الدّ  التبعّية االقتصادية إزاء املدعّية حتليل مظاهر اإلفراط

  القضّية الرّاهنة بـ:
مع الكيميائيقيام  - ة وبدون أي تغيري شروط البيع بصورة أحادية وتعسفيّ ب التونسي ا

  سبب موضوعي،
مع لسياسة تفاضلية بني احلرفاء، -    تطبيق ا
  البيع املشروط، -
 جمحفة.زويد وفرض شروط جتارية هديد بقطع التّ التّ  -

  
مع الكيميائي التونسي بتغيري شروط البيع عن املطعن املتعّلق ب – 1.2 قيام ا

  بصورة أحادية وتعسفية وبدون أي سبب موضوعي:

مع الكيميائي التونسي خرقه لاللتزام املتعّلق بشروط البيع حيث  تنعى العارضة على ا
مع هلا ملاّدة احلامض صدير للالتّ واملتمثل يف اعتماد سعر  هند كسعر مرجعي ملبيعات ا

  الفسفوري. 

هذه حيث عمد هذا األخري يف عّدة مناسبات إىل تغيري قاعدة احتساب أسعار بيع و 
وكان لتغيري قاعدة  2010و 2009و 2008فيع فيها وذلك خالل ّية والرتّ لمدعلاّدة امل
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 أّن إعتماد هذه األخريةتعترب  إذوقع كبري على املدعّية،  2012نوفمرب  6 بتاريخاالحتساب 
ملنطقة األورومتوسطية عوضا عن اعتماد أسعار اهلند متّ  بطريقة آحادية  معّدل األسعار 

زن العام للّسوق ا، وكان له نتائج وخيمة على التو أسباب موضوعيةوتعّسفية ودون وجود أي 
ا التنافسّية    .وعلى قدر

ئب املدعى عليهحيث و  عتباره منشأة عمومّية  دفع  مع الكيميائي التونسي  أّن ا
يكون ملزما بتطبيق قرارات وزارة اإلشراف اليت تسهر على تنظيم الّسوق مباّدة احلامض 

اليت تبقى املرجع األساسي  الفسفوري وحتديد األسعار وفقا ملتغّريات الّسوق العاملّية
ت الّدورية املتوّفرةلتحديد األسعار استنادا للنّ    لّنسبة لكّل األسواق اهلندية واألوروبية. شر

مع بتغيري طريقة اإلحتساب بصفة  بقيامأّن إّدعاء العارضة  كذلك  الحظحيث و  ا
ة بينهما ة وخالفا لإلجراءات القانونية وملا استقّرت عليه املعامالت التجاريّ وتعسفيّ أحادية 

ا مع  اهو مردود عليه ألسعار املتعامل  ضرورة وأّن قاعدة احتساب األسعار تتّم قياسا 
مع من نفس املنطقة ولنفس الّنوعّية من ماّدة احلامض الفسفوري ا حرفاء ا وأّن  املتزّود 

على هذه األسعار املطّبقة على املدعّية كان مرّده تدّخل وزارة اإلشراف  طرأ الذي غيريتّ ال
ت املالّية  ثري على املواز لتعديل األسعار اعتبارا للظروف االقتصادية العاملية وملا هلا من 

  للمجمع.

 :خبصوص ضبط أسعار ماّدة احلامض الفسفوري  
ئب املدعى عليه  ري الذي طرأ على هذه األسعار املطّبقة على الّتغي نّ حيث دفع 

  .املدعّية كان مرّده تدّخل وزارة اإلشراف لتعديل أسعار احلامض الفسفوري
تقرير وزارة الّصناعة خبصوص استنادا إىل دراسة الّسوق وإىل ما ذهب إليه تبّني حيث و 

وزارة اإلشراف، ال  أنّ ، 2013مارس  1الّنزاع الرّاهن، والوارد على جملس منافسة بتاريخ 
إّال بطريقة  ة حتديد أسعار ترويج ماّدة احلامض الفسفوريل يف حتديد أسعار ومرجعيّ تتدخّ 
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ت  مع الكيميائي والشركات استثنائية وظرفّية، وذلك يف حالة اختالل التواز املالّية بني ا
لّسوق احمللّية بغية تصنيع مشتقات هذه املاّدة.   اليت تتزّود منه 

تعرض على أنظار جلنة  إقرتاح تعديالتلها ال يكون إال يف شكل أّن تدخّ حيث و 
مع   .مصادقةلل مبيعات ا

احلامض الفسفوري يستخلص بناء على ذلك أّن إختصاص ضبط أسعار ماّدة حيث و 
، اليت هلا كامل احلريّة يف ضبط أسعار هذه ترجع يف كل احلاالت إىل جلنة مبيعات املنشأة

هو إختصاص و  املاّدة وهلا احلريّة يف قبول أو رفض التعديالت املقرتحة من وزارة اإلشراف.
املؤرخ  1989لسنة  877من األمر عدد  4حيث نّص الفصل موكول هلا مبقتضى القانون 

جارة اخلارجية على ما يلي: املتعّلق بتنظيم عملّيات البيع يف ماّدة التّ  1989جويلية  5يف 
  ." ...ةأ"تضبط شروط وإجراءات بيع املواد املذكورة أعاله من قبل جلنة صفقات املنش

اجلهاز الّرقايب لقرارات جملس  احملكمة اإلداريةحسما هلذه املسألة، اعتربت  حيث،و 
خبصوص مدى إلزامية  2013جوان  10ادر بتاريخ الصّ  415657يف قرارها عدد املنافسة، 

للمجمع الكيميائي  املتعّلقة بضبط أسعار بيع مادة احلامض الفسفوري ناعةقرارات وزير الصّ 
مع الكيميائي التونسي تتمّتع حبريّة ضب مبيعات أّن جلنةالتونسي،  ط أسعار املواد اليت ا

ا قصد التّ  مع واليت يتّم تزويد الشركات  نّه ترجع هلذه اللجنة تبعا أصدير، و ينتجها ا
عر النهائي للمواد على أساسه أو رفضها واعتماد لذلك حريّة إّما قبوهلا وضبط السّ 

  تسعرية خمالفة.
مع غري ملزم بتطبيق قرارات وزارة اإلشراف يف ماّدة ضبط  أنّ  يّتضح بذلكحيث و  ا

ئب املدعى عليه     ّجته بناء على ذلك رفض هذا الّدفع.او  ،األسعار كما ذهب إليه 
  
  مع الكيميائيعالقة خبصوص بتزويدها مباّدة احلامض  والتزامه ملدعّية التونسي ا

  :الفسفوري
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مع  الّصناعي عالقة املدعّية شركة املتوسطّية للغذاءعوى أّن جاء بعريضة الدّ حيث 
ريخ  مع الكيميائي التونسي تعود إىل  هذا  التزمعندما  1999أفريل  21املدعى عليه ا

 30ما يقارب  ملواد األولّية من ماّدة احلامض الفسفوري املرّكز لتصنيع هااألخري بتزويد
  ". DCP" و"MCPالفسفاط العلفي من نوع " ألف طّن سنوّ من

ئب املدعى عليه أّن هذا اإللتزام املبدئي ال خيّص املدعّية يف حيث و  جاء يف دفوعات 
" وهي حالّيا DCP 2000زويد خاص بشركة "القضّية الرّاهنة وإّمنا يتعّلق مبوافقة مبدئية للتّ 

  شركة مسامهة يف رأمسال شركة املدعّية.
ئق ومظروفات ملّف القضيّ حيث تبّني و   DCP" أّن شركة، ةبعد التثبت من و

ختتلف  ،وتواجد بعض نفس الشركاء يف كلتا الشركتني احلاصل شابهرغم التّ "، 2000
ّما عن شركة املدعية  ) وذلك من حيث شكلها القانوين MFIاملتوسطّية للغذاء (اختالفا 

   وموضوع نشاطها التجاري.
أحدثت طبقا للقانون  ذات املسؤولية احملدودةشركة  هي ،"DCP 2000"شركة ف

دينار تونسي، مقّرها االجتماعي  180.000، يبلغ رأمساهلا 1998 سبتمرب 30التونسي منذ 
لّسجل التّ قابس، شارع فرحات حشاد 159بـ جاري حتت عدد ، ومرّمسة 

B1101221998.  
ا األساسي فإّن موضوع الّنشاط حيث و  وفقا ملضمون سجّلها التجاري ولقانو

املواد الكيميائية اليت تدخل يف تركيبة أغذية صناعة ل يف جاري هلذه الشركة يتمثّ التّ 
ا إلثرائها.   املواشي ومشتقا

ood Fediterranean M( الّصناعي شركة املتوسطية للغذاءّن املدعّية أيف حني 

Industry،( 6200 أوت 21شركة خفية اإلسم أحدثت طبقا للقانون التونسي منذ  هي ،
، شارع احلبيب بورقيبة 8بـدينار تونسي، مقّرها االجتماعي  4.000.000يبلغ رأمساهلا 

لّسجل التجاري حتت عدد قابس املدينة 6000   .2243882006B، ومرّمسة 
ا األساسي فإّن موضوع حيث و   هاشاطنوفقا ملضمون سجّلها التجاري ولقانو
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صناعة وبيع كّل مشتقات احلامض الفسفوري املعّد لتصنيع وإنتاج ل يف جاري يتمثّ التّ 
-Monocalcique, Bicalcique, Tricalcique et Monoمواد الفسفاط الكلسي (

bicalcique.(  
مع مل يلتزم بتاريخ تبّني، خالفا إلدّ حيث و  بتزويد  1999أفريل  21عاء العارضة، أّن ا
  " فقط.DCPحلامض الفسفوري إالّ لتصنيع ماّدة "" DCP 2000" شركة

مع الكيميائي لشركة " كذلك  تبّني وحيث  " بتاريخ DCP 2000من خالل مكتوب ا
مع 2006مارس  27 تزويدها مباّدة احلامض الفسفوري لتصنيع من ال يرى مانعا  من أّن ا

الفسفاط الكلسي وذلك بعد قيام هذه األخرية بتغيري صبغة إنتاجها قصد تصنيع 
  شروط البيع والتسليم. " وذلك فور إمضاء إتفاقية يف الغرض حتّددMCPماّدة"

مع الكيميائي لشركة " يتبّني كذلك منحيث و  "/ شركة DCP 2000مكتوب ا
"MFI مع من أنّ  2006ماي  22" بتاريخ "، املدعّية يف MFIموافق على تزويد شركة " ا

  ".DCP 2000قضّية احلال، مبادة احلامض الفسفوري عوضا عن شركة "
مع الكيميائي لشركةتبّني أخريا من خالل حيث و  ماي  22" بتاريخ MFI" مكتوب ا
مع من أنّ  2006 ألف طّن سنوّ من احلامض  6900موافق على تزويد الطالبة بكمّية  ا

سليم والّسعر الذي الفسفوري وذلك بعد إمضاء إتفاقية يف الغرض حتّدد شروط البيع والتّ 
 إىل أّن الّسعر املذكور يف دراسة املشروعذا املكتوب إلشارة ا ّمتتحيث . و سيتعامل به

مع الكيميائي   .ال يلزم ا
مع اخلاّصة ال يعتّد حيث و   لتزامات ومكاتيب ا سيسا على ما سبق بيانه إّال 

  .عاء العارضة"، وليس كما جاء يف إدّ MFI" الّصناعي املتوسطّية للغذاء شركة ة،دعيّ مل
  مع الكيميائي بتغيري مرجعّية احتساب أسعار ماّدة احلامض خبصوص قيام ا

  الفسفوري املنّقى وتغيري تصنيف املدعّية من حملّية إىل أورومتوسطّية:
مع الكيميائي التونسي بتاريخ حيث  عتماد تسعري جديدة  2012نوفمرب  6قام ا

الّسعر على أساس معّدل تطبيق  املتمثّلة يفة لبيع مادة احلامض الفسفوري املنّقى للمدعيّ 
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وذلك بدال ، )Ex-Workالّسعر املطّبق يف املنطقة األورومتوسطّية انطالقا من املصنع (
  .بينهما يف الّسابق صدير للهند متعامل بهعن سعر التّ 

مع املدعّية شركة املتوسطّية للغذاءحيث أعلم و  منذ أّول معاملة  ،)MFI( الّصناعي ا
تعّلق مبوافقته على ي 2007مارس  14هلا بتاريخ  أرسلهمكتوب  ىمبقتضرية بينهما جتا

من أّن حتديد سعر الطّن من طّن سنو يف إطار بعث مشروعها،  6900تزويدها بكمّية 
مع من نفس  % 54احلامض الفسفوري تركيز  ا مع حرفاء ا ألسعار املتعامل  يتّم قياسا 

أقّر أيضا وبنفس هذا املكتوب من أّن هذه األسعار تراجع  وحيث .املنطقة ولنفس النوعّية
وأنّه يتّم تعديل الفوترة  لّسوق اهلندية 2008-2007حال صدور أسعار املوسم اجلديد 

  عتماد الّسعر اجلديد.
 ،2010و 2008سعرية يف رغم تعديل التّ  ،جاري بني الطرفنيعامل التّ تواصل التّ حيث و 

لّسوق ة مباّدة احلامض الفسفوري املنّقى صدير للهند كسعر لتزويد املدعيّ عتماد سعر التّ 
صدير سعرية بصفة جذرية واعتماد معّدل سعر التّ لتتغّري التّ  2012نوفمرب  6إىل غاية  احمللّية

ملنطقة األورومتوسطية. مع    حلرفاء ا
  إعادة تصنيف املدعّية وتغيري مرجعية األسعار: -

، والوارد تقرير وزارة الّصناعة خبصوص الّنزاع الّراهن لّرجوع إىليّتضح جلّيا حيث 
مع الكيميائي التونسي يقوم برتويج ماّدة ، 2013مارس  1على جملس منافسة بتاريخ  أّن ا

ألسواق اخلارجية واملتمثّلة  املنّقىاحلامض الفسفوري من نفس النوعّية، ويف قضية احلال، 
  قوم أيضا بتزويد الّسوق احمللّية وذلك كما يلي:أساسا يف الّسوق األورومتوسطّية كما ي

  :فيهمّ  )األورومتوسطية( رجيةألسواق اخلااحلامض الفسفوري  تزويدخبصوص 
 )Timab Franceعن طريق احلريف "تيماب فرانس" ( الّسوق الفرنسية -

ألف  60 حوايلوالذي يبلغ نصيبه من التزّود مباّدة احلامض الفسفوري املنقى 
  .    طّن سنوّ
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) والذي يبلغ Fosfitaliaعن طريق احلريف "فوسفيطاليا" ( والّسوق اإليطالية -
. ألف 50نصيبه من التزّود مباّدة احلامض الفسفوري املنقى حوايل   طّن سنوّ

رفاليسعن طريق احلريف " ):2013الّسوق اإلسبانية ( - " بروموفوس 
)Promophos Tervalis مع على تزويده كّل ثالثية بكمّية ) والذي وافق ا

العادي و/ أو  ماّدة احلامض الفسفوريطّن من  000.10و 000.8ترتواح بني 
  ى.   املنقّ 

  
  : فيهمّ  احمللّيةلّسوق احلامض الفسفوري  تزويدأّما خبصوص 

والذي  ميائي التونسي بقابس،يللمجمع الك) DCP(مصنعي الفسفاط العلفي  -
 80و 60 معّدل ما بنيمن التزّود مباّدة احلامض الفسفوري املنقى  مانصيبهيبلغ 

.   ألف طّن سنوّ
والذي يبلغ نصيبه  ،املتواجد بقابس )Timab Tunisieمصنع "تيماب" تونس ( -

. 80و 60 ما بنيمن التزّود مباّدة احلامض الفسفوري املنقى    ألف طّن سنوّ
من التزّود مباّدة  اوالذي يبلغ نصيبه .بقابس )MFIالشركة املتوسطية للغذاء ( -

ألف طّن  20(ومل تتجاوز  ألف طّن سنوّ  15 معّدلاحلامض الفسفوري املنقى 
 .) 2012سنة 

مع الكيميائي التونسي بتزويد لكونه  ااعتبار حيث و  شركة مقيمة ومصّدرة كلّيا، يقوم ا
 16مّكنت أحكام الفصل ليها القانون، حيث سب اليت نّص عيف حدود النّ الّسوق احمللّية 

بيع جزء من إنتاجها أو إسداء من ملؤّسسات املصّدرة كلّيا من جمّلة تشجيع اإلستثمارات ا
لسّ  ا  ا للتصدير  % 30ى ة بنسبة ال تتعدّ وق الداخليّ جزء من خدما من رقم معامال

  .ة املنقضيةنة املدنيّ عتماد سعر خروج البضاعة من املصنع احملقق خالل السّ 
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مع  حيث يقومو  مباّدة احلامض الّسوق احمللّية مبا فيها املدعّية بناء على ذلك بتزويد ا
بقّية املت % 07ر . يف حني تصدّ صديرمن رقم معامالته للتّ  % 30الفسفوري املنّقى يف حدود 

  لألسواق اخلارجّية.
مع بتغيري مرجعّية احتساب سعر احلامض الفسفوري املنّقى حيث و  عندما قام ا

األورومتوسطّية انطالقا من املصنع أساس معّدل الّسعر املطّبق يف املنطقة  للمدعّية على
)Ex-Work،( لّسوق احمللّية بدال عن سعر الّتصدير للهند ، يكون قد أخرجها من املطّبق 

لّسوق  بدائرة األسواق اخلارجيةدرجها أو  دائرة الّسوق احمللّية واملتعّلقة يف قضّية احلال 
ا ال تبعد سواء  ّ   عن وحدات ومصانع إنتاجه. مسافة كلم واحداألورومتوسطّية واحلال أ

  
  
  
  
  
  
  
  

من  من جمّلة تشجيع اإلستثمارات 16أحكام الفصل يكون بذلك قد أفرغ  وحيث
رقم معامالته لتزويد الّسوق  من % 30ختصيص نسبة  أضحى غري جمدضرورة وأنّه حمتواها، 

ملاّدة  األخرى  املشاريع احمللّيةطاملا وأنّه سيجعل من املدعّية ومن كاّفة  احمللّية املتزّودة 
ا يف  املتنازع    . أسواق خارجيةشأ
مع بشكل واضح عن املرجعّية اليت سيتّم اعتمادها الحتساب هذا حيث و  مل يفصح ا
مارس  14أعلم املدعّية، منذ أّول معاملة جتارية بينهما مبقتضى املكتوب  هرغم أنّ  الّسعر

         * Timab 
 

               *Promophos 
*Fosfitalia  

       * MFI 
 

      *Timab  
     Tunisie 

الّسوق اخلارجّية 
 (األورومتوسطّية)

 الّسوق احمللّية
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يتّم  % 54املشار إليه أعاله، من أّن حتديد سعر الطّن من احلامض الفسفوري تركيز  2007
مع من نفس املنطقة ولنفس النوعّية.  ا مع حرفاء ا ألسعار املتعامل    قياسا 

مع أقرّ حيث  ذا املكتوب من أن تتّم مراجعة هذا الّسعر حال صدور أسعار  ا
بناء على ذلك أّن الّسعر البيع  يفهمحيث و  ،لّسوق اهلندية 2008-2007املوسم اجلديد 

مع من نفس املنطقة ولنفس النوعّية) هو سعر الّتصدير للهند.ة (حر لّسوق احملليّ    فاء ا
ريخ صدور قرار  ،2012يف نوفمرب  بلغ سعر احلامض الفسفوري، حيثو  أي يف 

مع بتغيري مرجعّية احتساب األسعار،   دوالر 855 وفقا ألسعار اهلند العاملية حوايلا
)CFR(  ّملنطقة األورومتوسطية بني  للطن  1025الواحد يف حني تراوحت أسعار هذه املاّدة 

دوالر  180دوالر و 170أي بفارق يرتاوح بني  للطّن الواحد )CFR( دوالر 1035دوالر و
  .1للطّن الواحد

لّسوق احمللّية وفقا حيثو   دوالر 810لقضّية الرّاهنة حوايل ل بلغ سعر الّتصدير للهند 
)FOB(  ملدعّية صديرالتّ  يف حني بلغ سعرللطّن (وفق تصنيفها ضمن الّسوق  اخلاص 

   دوالر للطّن الواحد. 132أي بفارق  )FOB(دوالر  942حوايل  األورومتوسطية)
لمدعّية بيع احلامض الفسفوري ل دة يف أسعارتقييم الّنتائج املالّية املرتتّبة عن الزّ  -

  وإعادة تصنيفها من حملّية إىل أورومتوسطّية:
مع الكيميائي خالل جانفي حيث  بيع احلامض  راجعة األسعارمب 2013قام ا

عر سّ البلغ  الفسفوري للمدعّية وذلك كما جرت عليه العادة يف بداية كّل ثالثّية. حيث
دوالر للطّن يف حني ّمت  808حوايل  2012بر شهر أكتو لاحملتسب للمدعّية  الّنهائي

دوالر للطّن،  934لشهري نوفمرب وديسمرب على أساس  الّسعر الّنهائي اجلديداحتساب 
الّسعر املطّبق على اهلند و سعر  املطّبق على أساس عرسّ الالفارق بني  بذلك يكونحيث و 

دة تعادل  126املنطقة األورومتوسطّية حوايل  أساس سعر  202.86دوالر للطّن أي بز

                                                 
 . الكیمیائیة واألسمدة الفسفاط أسواق تحلیل في المختصة) CRU( مجموعة نشرتھا التي واألسعار القضیة ملفّ  بمظروفات مضّمنة أسعار -  1

(Fertilizerweek, Weekly Market Report, novembre 2012) ، أسعار نشریة Fertecon واألسبوعیة الشھریة بتقاریرھا المضّمنة :
Phosphate Report. 
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حتساب سعر الصّ   1.6100 =دوالر  1 الفرتة تلكول يف ااملتد رفدينار تونسي للطّن (
  .دينار تونسي)
كمّيات ب تزّود حبسب مظروفات ملّف القضّية بطلبّياتو املدعّية  تقّدمتحيث 

طّن لشهر  1500طّن لشهر نوفمرب و 1.000 طّن، 2.500 يعادلاحلامض الفسفوري مبا 
  ديسمرب.
  سعرية اجلديدة كاآليت:سعرية القدمية والتّ الفارق بني التّ حيث يكون و 

  دوالر. 2.020.000دوالر (الّسعر القدمي) =  808 ×طّن  2500
  دوالر. 2.335.000دوالر (الّسعر اجلديد)=  934 ×طّن  2500

  دوالر. 315.000الفارق يف الّسعر الناتج عن تغيري مرجعّية االحتساب بـأضحى و 
طّن من احلامض  389.851من إقتناء كمّية مبا يعادل  الفارقميّكن هذا حيث و 

وهي الكمّية اليت نقصت من شراءات املدعّية بعد  دوالر 808وفقا لسعر  املنّقى الفسفوري
  صنيف.ارتفاع أسعار إعادة التّ 

ئق وفواتري الشّ وحيث    كمّية  راء املضّمنة مبلّف القضّية أنّ يستخلص من دراسة الو
ا أن تصّنع ما يعادل واحد طنّ   2.39 كمّية  من ماّدة احلامض الفسفوري املنّقى من شأ

  الذي تنتجه املدعّية.طّن من الفسفاط العلفي 
قص احلاصل يف الكمّيات اليت من املفرتض أن تكون املدعّية قد النّ حيث من شأن و 

ا لوال تغيري التّ  طّن  931.743 كمّية  صّنع ما يعادليصنيف والّرتفيع يف األسعار أن تزّودت 
  من الفسفاط العلفي.

) يف تلك الفرتة مقّدر MCP, DCP( العلفيكان معّدل سعر بيع الفسفاط   ملاّ حيث و 
ا للطنّ  دوالر 500بـ  لشهري نوفمرب وديسمرب فإّن اخلسارة املالّية املقّدرة للمدعّية يف مبيعا

  تكون كاآليت:
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دينار  750.052دوالر أي مبا يعادل  465.871دوالر =  500 ×طّن  931.743
حتساب سعر الصّ  دينار  1.6100 =دوالر  1رف املتداول يف تلك الفرتة تونسي (

  تونسي).
لّسوق األورومتوسطية قد أجحف حيث و  مع بتصنيف املدعّية كحريف له  يكون ا

سوق ل الّدخول ومن شأن قراره هذا عرقلة املدعّية وكاّفة املشاريع احمللّية منيف حّقها 
لتّ  ىاّدة احلامض الفسفوري املنقّ التزّود لديه مب ملا  وذلك، وازن العام للّسوقواملساس 

ملقارنة بسعر التصدير للهند    . تعرفه أسعار املنطقة األورومتوسطية من ارتفاع مشّط 
  قبول هذا املطعن.بناء على ما سبق بيانه  اّجتهحيث و 

  
مع الكيميائي التونسي عن املطعن املتعّلق ب - 2.2  بتطبيق لسياسة تفاضليةقيام ا

  بني احلرفاء: ومتييزية

مع الكيميائي  حيث  إزاءها  متييزية سياسة كان يطّبقجاء يف إّدعاءات العارضة أّن ا
قياسا مبعاملته لباقي املشاريع والشركات احمللية اليت تتزّود لديه مباّدة احلامض الفسفوري. 

حتساب أسعار تقل بكثري عن الّسعر الذي حيث قام هذا  األخري بتزويد هذه الشركات 
  طّبق عليها.

مع سعر  وحيث ملاّ  "الكيميا" و"سلقطة  دوالر للطّن لفائدة شركيت 810اعتمد ا
 942سعر قد اعتمد دوالر لفائدة شركة "تيماب تونس"، كان  917فارتياليزر" وسعر 

"الكيميا" و"سلقطة  يتدوالر للطّن مقارنة بشرك 132أي بفارق  للمدعّية دوالر للطنّ 
  دوالر للطّن مقارنة بشركة "تيماب تونس". 25فارتياليزر" وبفارق 

ة مشلت أيضا قطاع نقل البضاعة، ياسة التمييزيّ اعتربت املدعّية أّن هذه السّ  وحيث
لّنسبة  مع جماين  "الكيميا"  لشركيتففي حني كان نقل احلامض الفسفوري من مصانع ا
دوالر للطّن  130و"سلقطة فارتياليزر"، كان يف املقابل حممول على نفقة املدعّية ويكّلفها 

  .دينار تونسي 5.000.000ا كلفته لتصل سنوّ مب
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مسألة جوهرية تتعّلق  ملعاملة التمييزية يف ماّدة املنافسة املمارسات املتعّلقةتثري حيث و 
ملثل. مبدى تطبيق مبدأ املسا وحيث ال ميكن إعمال هذا املبدأ إّال إزاء واة واملعاملة 

ةبتتواجد  اقتصاديةمؤسسات     .وضعيات قانونية متشا
لّرجوع إىل دراسة الّسوق وإىل مظروفات ملّف القضّية وإىلحيث و  تقرير وزارة  يّتضح 

لّنزاع الرّاهن، أّن سوق احلامض الفسفوري تنقسم بدورها إىل سوق  الّصناعة املتعّلق 
وختتلف كّل سوق عن  املنّقىوسوق احلامض الفسفوري  العادياحلامض الفسفوري 

  استعمال كّل نوعّية. مناألخرى الختالف نوعية املنتوج وتكلفة إنتاجه والختالف الغرض 
ة فارتياليزر" تنتميان من "الكيميا" و"سلقط كان من الواضح أّن شركيتولئن  حيث 

ما تنشطان بسوق ختتلف عن الّسوق ّ  املرجعّية  الناحّية اجلغرافية لنفس الّسوق احمللّية إّال أ
ا املدعّية.   اليت تنشط 

احلامض ة "الكيميا" و"سلقطة فارتياليزر" بسوق التزّود مبادّ  من تنشط كلّ حيث و 
ألساس لتصنيع وإنتاج مشتقاته املتمثلة يف واملخصّ  العاديالفسفوري  األمسدة ص 

      ".  DAP" و"STPP" و"TSPعلى غرار " الكيميائية املوجهة ملختلف الزراعات
 ) بسوق التزّود مباّدةMFI" (الّصناعي يف حني تنشط املدعّية شركة "املتوسطّية للغذاء

ألساس لتصنيع وإنتاج مشتقاته املتمثلة يف واملخصّ  املنّقىاحلامض الفسفوري  ص 
"، وهي سوق DCP" و"MCPعلى غرار "ة ة احليوانيّ ه للتغذيّ وجّ الفسفاط الكلسي امل

ا أيضا منافستها شركة "تيماب تونس" (   ). Timab Tunisieتنشط 
ملثلحيث و  رته  املنطلق،من هذا  ،فإّن إعمال مبدأ املساواة واملعاملة  ال يصّح إ
مع مع منافس مبدئيا  ،لنفس الّسوق املرجعّية الذين ينتمون املدعّية يإّال إزاء معاملة ا

  شركة "تيماب تونس".وذلك على غرار 
إىل أنّه وعلى الّرغم من انتماء املدعّية شركة  ذا الّصدد تّتجه اإلشارةحيث و 

اب تونس" إىل نفس الّسوق املرجعّية، إّال أّن مقارنة وشركة "تيم الّصناعي املتوسطّية للغذاء
مع التجاريّة جتاههما هي،  يف غري طريقها وذلك الختالف  ،ومن حيث املبدأمعاملة ا
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ما. فشركة املدعيّ  يف حني أّن  ومقيمةة هي شركة مصّدرة كلّيا الصبغة القانونية النتصا
 ارأمساهلضرورة وأّن  وغري مقيمةالشركة املنافسة "تيماب تونس" هي شركة مصّدرة كليا 

مللكية بنسبة  ) الّتابعة Timab Franceإىل شركة "تيماب فرانس" ( % 99.94يرجع 
ا  ،تعترب بذلك شركة أجنبيةهي )، و Roullierموعة "رولييه" الفرنسية ( ورغم انتصا

مع  مصّنفة فهيلّسوق التونسية  تظّم الشركات  وهي املنطقة اليت II ملنطقةمن قبل ا
ملنطقة األوروبية ( )، ومن ّمث فإّن األسعار املطّبقة عليها ختتلف عن Europeاملنتصبة 

 األسعار اليت تطّبق على املشاريع والشركات احمللّية.
ملنافس"تيماب تونس"  بناء على ذلك تمّ تس وحيث دراسة وضعّية املدعّية مقارنة 

وذلك على فرض إعادة تصنيفها من حملّية إىل أورومتوسطّية واليت سبق وأن  بصفة احتياطية
  ّمت اعتباره عمل جمحف يف حّقها. 

  مع الكيميائي سياسة تفاضلية ومتييزية جتاه املدعّية دراسة مدى اعتبار سياسة ا
 :ااحتياطيمقارنة ببقية احلرفاء 

  
  :خبصوص الفارق يف أسعار تفويت ماّدة احلامض الفسفوري املنقّى  

مع الكيميائي يف حتديد سعر احلامض الفسفوري: -   منهجّية ا
ئق ملّف القضّية أّن السّ حيث  معياسة التّ يتبّني من و إزاء  جارية اليت يعتمدها ا

سعر وقيت خالل الثالثية  اعتمادلتحديد سعر احلامض الفسفوري تتمّثل يف  حرفائه
لزّ  اجلارية (وهو سعر الثالثية الّسابقة) يقع الحقا تعديله خالل الثالثية املوالية دة إما 

لنّ  ر يف الّسوق حنات املنجزة وخاصة حسب تطّور األسعاقصان وذلك حسب الشّ أو 
   العاملية.
  تطبيق املنهجية حسب وقائع قضّية احلال: -
  من الناحّية النظرية:  -
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مع حيث  . دوالر للطّن إزاء املدعّية 942سعر  2012بداية من نوفمرب طّبق ا
ملرفق شركة "تيماب تونس" دول األسعار املطّبقة على جل بعد الّرجوعتبّني حيث و  واملضّمنة 

مع  الّسعر الذي اعتمده من تقرير الّرد، أنّ  21عدد  أشهر ( لثالثية الثالثة اخلاصا
لثالثية الرّابعة ، أي قبل تعديل تسعرية املدعّية)سبتمرب – أوت – ةيجويل  واخلاصة 

  دوالر للطّن. 947هو  وحتويلها من حملّية إىل أورومتوسطّية،
، أي سعر الثالثية اجلارية ّمت اعتماد املنهجية املشار إليها أعاله فإنّ إذا ما حيث و  

مع على املدعّية ديسمرب)  -نوفمرب -(أكتوبر  الثالثية الرّابعة، دوالر   942الذي طّبقه ا
واملطّبق على "تيماب  سعر الثالثية الّسابقةوهو  يرجععر امليتقارب مع السّ  ،كسعر وقيت

  .دوالر لصاحل املدعّية 5دوالر وبفارق  947 املقّدر بـ تونس"
  : العملّيةمن الناحّية  -

مع بداية من نوفمرب  إزاء  )EXW( دوالر للطنّ  942سعر  2012حيث طّبق ا
املدعّية، وتعترب هذه األخرية أّن هذا الّسعر مشّط وفيه معاملة متييزية مقارنة بسعر البيع 

دوالر  917) واملقّدر بـ Timab Tunisieاملطّبق على منافستها شركة "تيماب تونس" (
  .)FOB( للطنّ 

معحيث و  عتبار وأّن ا ئب املدعى عليه من أّن هذا اإلدعاء غري صحيح  قد  دفع 
دوالر  942دوالر للطّن الواحد وأّن سعر  947طّبق على شركة "تيماب تونس" سعر 

ملدعّية هو سعر وقيت تتّم مراجعته خالل الثالثية املوالية.   اخلاص 
املرفقة بتقرير الّرد واملشار إليها أعاله من أّن سعر  21تبّني وفقا للوثيقة عدد حيث و 

مع على شركة  دوالر للطنّ  947 هو سعر الثالثية الثالثة من  "تيماب تونس"الذي طّبقه ا
مع مبا يفيد أّن التّ  ،2012سنة  سعرية املطّبقة على "تيماب تونس" خالل ومل يدل ا

، مبا يقيم احلّجة على دوالر 917ة اإلدعاء أي الف تسعري خت 2012من سنة  الثالثية الّرابعة
  على صّحته. قرينة واضحةل أّن الّسعر الذي أدلت به العارضة من شأنه أن يشكّ 



85 
 

معالقرينة تتأّكد صّحة هذه حيث و  مبراجعة  2013سنة  يف بداية من خالل قيام ا
حلّط منه ائي لشهري  934 دوالر إىل 942من يف مرحلة أوىل  هذا الّسعر  دوالر كسعر 

نية إىل-(نوفمرب  وذلك تبعا للمكتوبلنفس هذه الفرتة دوالر  917 ديسمرب) ّمث يف مرحلة 
فيفري  بتاريخ هاطلبعلى  بناء 2013جويلية  23املدعّية بتاريخ إىل  الذي أرسله (فاتورة)
   .1وازي مع سعر "تيماب تونس"لتّ  هاعر سراجعة مب 2013

  ماّدة احلامض الفسفوري: تنقيةالفارق يف أسعار إختالف خبصوص 
يستخلص من مظروفات ملّف القضّية أّن سعر تنقية ماّدة احلامض الفسفوري حيث 

تج عن  وسعر طّن الواحد  الفارق بني سعر طّن الواحد من احلامض الفسفوري العاديهو 
  من احلامض الفسفوري املنّقى.

ئق القضيّ حيث تبّني و  الفارق بني سعر اتج عن سعر الّتنقية النّ ة وأّن لّرجوع إىل و
الذي تتزّود به كّل من "الكيميا" و"سلقطة طّن الواحد من احلامض الفسفوري العادي و 

 ّن الواحد من احلامض الفسفوري املنقىّ دوالر وسعر املدعّية للط 810فارتياليزر" واملقّدر بـ 
  دوالر. 107هو  لنفس الفرتة الزمنّية دوالر 917واملقدر بـ بعد تعديله

ا شركة حيث و  ّ ذه املعايري حىت بعد تصنيف املدعّية على أ مع  مل يلتزم ا
 18بتاريخ  (فاتورة) مسّجلة بكتابة جملس املنافسةأورومتوسطّية حيث تبّني من خالل وثيقة 

مع أّن  2014جوان  رفاليس" شركة 2013قد منح يف بداية ا  "بروموفوس 
)Promophos Tervalis(  ملنطقة األورومتوسطية أسعار تفاضلية اإلسبانية واملصّنفة 

سعار املدعيّ   815بسعر  العاديتزويدها مباّدة احلامض الفسفوري  حيث قبل ةمقارنة 
دوالر للطّن  835بسعر  املنّقى) وتزويدها مباّدة احلامض الفسفوري FOBدوالر للطّن (

)FOB 1 أي مبا يعادل ،دوالر للطنّ  20). أي أّن سعر التنقّية ال يتجاوز
سعر التنقّية  5

  املطّبق على املدعّية.

                                                 
  . سعر نفي أو تأكید إعالم تبلیغ بخصوص 2013 فیفري 6 في 46991 عدد زریة الصحبي بن محّمد األستاذ محضر -  1
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  مع التمييزية املتعّلقة بتحديد مرجعّية احتساب أسعار بيع خبصوص معاملة ا
 :احلامض الفسفوري

مع الكيميائي منذ نوفمرب حيث  عادة تصنيف املدعّية وحتويليها من  2012قام ا
ذه املنطقة.   حملّية إىل أورومتوسطية الذي كان من نتائجه اعتماد األسعار املطّبقة 

مع مجيع حرفائه وفقا هلذا التّ حيث  و  صنيف على قدر كان من املفرتض أن يعامل ا
  فائه.من املساواة. غري أّن الواقع العملي أفرز سياسة إنتقائية له إزاء حر 

مع حيث اّتضح من "بروموفوس املرسل إىل شركة  ، املذكور أعاله،مكتوب ا
موافقة جلنة  2013فيفري  13بتاريخ اإلسبانية ) Promophos Tervalisرفاليس" (

طّن من ماّدة  10.000و 8.000ترتواح بني املبيعات على تزويد الشركة كّل ثالثية بكمّية 
  .و/ أو املنّقىاحلامض الفسفوري العادي 

يف   IIصدر هذا املكتوب عن اإلدارة التجاريّة ملنطقة أورو وهي املنطقةحيث و 
ا حرفائه، واليت ّمتت اإلشارة إليها سابقا بدراسة  مع لألقاليم اليت ينتصب  تصنيف ا

مع لمنطقة األلالّسوق، ورغم إنتماء الشركة املذكورة   اعتمدورومتوسطية واألوروبية إّال أّن ا
لقضّية الرّاهنة حيث جاء حرفيّ مرجعيّ  ذا  اة أسعار ختتلف عّما جاءت يف دفوعاته املتعّلقة 

  املكتوب ما يلي:
  

الذين أبدو موافقتهم  2013فيفري  12جلنة املبيعات بتاريخ  عضاء االّتصال"ّمت 
ملوضوععلى التّ   -  8000تزويده كّل ثالثية بكمّية و  سنوّ  عاقد مع احلريف املذكور 
على أن يتّم حتديد سعر  من احلامض الفسفوري عادي و/أو منّقى  P2O5طّن  10000

قص حسب تطّور سعر احلامض  كلّ  ثالثية على أساس سعر الثالثية الّسابقة زائد أو 
  ."ي يف الّسوق اهلنديّة خالل نفس الفرتةالفسفور 
  
ياسة التمييزية واالنتقائية اليت ينتهجها ّتضح جلّيا من خالل هذا املكتوب السّ تحيث و 

عادة تصنيف املدعّية، اليت ال تبعد عن  مع  مع يف الّتعامل مع حرفائه. ففي حني قام ا ا
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كلم واحد، من حملّية إىل أورومتوسطية وطّبق عليها األسعار الّتصدير املتداولة   ىمصانعه سو 
لّسوق  عامل، ذه املنطقة فإنّه رفاليس" املنتصبة  يف املقابل، الشركة األسبانية "بروموفوس 

حلامض الفسفوري العادي  سعار  حلامض الفسفوري املنّقىاألوروبية واليت تتزّود عالوة 
لّسوق احمللّية وهي أسعار التّ تطبّ    صدير للهند.ق 
  مع التمييزيةخبصوص  :املتعلّقة بنقل البضاعة سياسة ا

مع كان جماين  حيث اعتربت املدعّية أّن نقل احلامض الفسفوري من مصانع ا
لّنسبة لشركيت "الكيميا" و"سلقطة فارتياليزر" و"تيماب"، يف حني كان يف املقابل حممول 

  على نفقتها.
ئق القضّية أّن الشركات املذكورة كانت قد جّهزت حيث اّتضح و  لّرجوع إىل و

بيب تربط مباشرة بني وحدات  ا داخل وحدات إمصانعها  مع بقابس وخزّا نتاج ا
  إنتاجها.
نظرا لغياب هذه التجهيزات بوحدات إنتاجها كانت املدعّية تقوم بنقل حيث و و   

  سطة شاحنات.البضاعة بوا
ملثل الختالف طبيعة عملّية نقل حيث و  مع املعاملة  ال ميكن تبعا لذلك مطالبة ا

  رفض هذا الفرع من املطعن. بذلك ّجتهاو احلامض الفسفوري، 
مع سياسة متييزية ضّد حيث و  عتماد ا يستخلص من جممل حتليل املطعن املتعّلق 

ملثل مقارنة ببقّية املدعّية، ثبوت هذه السّ  مع هلذه األخرية  ياسة من خالل عدم معاملة ا
الفسفوري املنّقى ببيع احلامض  املتعّلقةحرفائه وذلك بتطبيقه ألسعار تفاضلية ومتييزية 

قبول املطعن يف على هذا األساس ّجته ة من أسعار تنقية هذه املاّدة. واوالفوارق املستنتج
   . املدانة حدود  املمارسات

  لبيع املشروط:عن املطعن املتعّلق  - 3.2
مع الكيميائي التونسي إرغامهاحيث   ، وفقا حملضر جلسةتنعى العارضة على ا

ا  ،2010ماي  10بتاريخ  ناعةجتماع املنعقد بوزارة الصّ اإل على التعّهد بتحديد مبيعا
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نتاج وترويج الفسفاط  عتبارها منافسا له يف تصنيع مشتقات احلامض الفسفوري املتعّلقة 
ألسواق التقليدية DCP(كالسيوم" بي"فسفاط الالكلسي من نوع  ة وخاّصة السوريّ  له) 

لكمياّ  منها، ةواملصريّ   ة احلامض الفسفوري املنّقى. ت اإلضافية من مادّ يف مقابل تزويدها 
ّن اجللسةحيث و  ئب املدعى عليه  املشار إليها أعاله كانت مبادرة  اإلجتماع دفع 

سواق  فضّ لناعة من وزارة الصّ  اإلشكاليات العالقة خبصوص منافسة املدعّية الغري شريفة 
مع DCPترويج ماّدة ( سعار مغرية أقّل من أسعار ا  من مصر بكلّ وذلك ) وعرضها 

  وسور واجلزائر واملغرب. 
خلصوص إىلحيث تبّني و  ا و حمضر جلسة  لّرجوع إىل أوراق القضّية ومظروفا

مع  2010ماي  10ناعة بتاريخ اإلجتماع املنعقد بوزارة الصّ  أّن اإلجتماع املنعقد بني ا
ظر يف ) قد خّصص للنّ MFIناعي (الكيميائي التونسي واملدعّية شركة املتوسطّية للغذاء الصّ 

خاّصة يف الّسوق  ة بني الطرفني ورفع اإلشكاليات القائمة بينهماحتسني العالقة التجاريّ 
  املصريّة والّسوق السوريّة.

ذا احملضر حيث و  ظر يف  مع الكيميائي على استعداد إلعادة النّ أّن اجاء 
ات احلامض الفسفوري اإلضافية اليت طلبتها املدعّية ولكن بعد التأّكد من نتائج كميّ 
ا على أرض الواقع بكّل من مصر وسورتعهّ    .دا

مع فيما يلي:تتمّثل تعهّ حيث و    دات املدعّية جتاه ا
  مع الكيميائي يف درجيي يف حجم قليص التّ أسواق مصر وسور مع التّ عدم منافسة ا

ا هاية يف شحنات ) يف مصر لتنحصر يف النّ DCP(كالسيوم" بي"فسفاط المن ماّدة  مبيعا
ت عوضا عن شحن   500ة ال تتجاوز شهريّ  طّن من هذه املاّدة، يتّم شحنها يف حاو

خرة كل  3.500) وميكس تناهز en vracكميات سائبة ( طّن يف بواخر (مبعّدل 
  شهرين).
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 ها املصريني إىل عدم املساس مبصاحل شركة الدقهلية للدواجن ياإللتزام بدعوة حريف
لتفصيل مساوية  مع الكيميائي التونسي يف مصر) وذلك بتطبيق أسعار بيع  (حريف ا

  ألسعارها.
 هلية للدواجن.عدم عرض وبيع منتوج املدعّية إىل حرفاء ووكالء شركة الدق   

على املنافسة ضييقات بعض التّ وجود  يستخلص وفقا ملضمون هذه الّتعهداتحيث و  
)restrictionsشرط عدم املنافسة وشرط حتديد اإلنتاج. ) على غرار  

 :شرط عدم املنافسة  
مع الكيميائي بسوق حيث  ماّدة احلامض الفسفوري،  جوير تتصنيع و ينشط ا

لّسوق التونسية، وكذلك بسوق إنتاج وترويج مشتقات احلامض  عتباره املنتج الوحيد هلا 
اليت  )DCP(كالسيوم" بي"فسفاط الة قة وفقا لقضّية احلال بتصنيع مادّ الفسفوري واملتعلّ 

لّسوق. مع له وضع املزّود واملنافس    تنتجها وترّوجها كذلك املدعّية. فا
 :مع واملدعّية   موضوع املنافسة بني ا

ت توّتر العالقة التجاريّ حيث  مع الكيميائي واملدعّية عندما قامت ترجع بدا ة بني ا
مع يف إنتاج وترويج ماّدة الفسفاط ال يف  )DCP(علفي من نوع هذه األخرية مبنافسة ا

ئب املدعى عليه أّن ارتفاع القدرة التنافسيّ األسواق التقليدية له. حيث  ة جاء يف تقرير رّد 
للمدعّية مّكنها من إجتياح األسواق التقليدية للمجمع الكيميائي التونسي ملاّدة الفسفاط 

قي املنتجني اآلخرين  )DCP(العلفي  مع و وذلك بعرض أسعار دون اليت يطّبقها ا
فتسّببت له يف خسائر هاّمة نتيجة فقدانه لبعض حرفائه يف سور ومصر واملغرب واجلزائر 

) Timabتجاجات والتشكّيات الّصادرة عن احلريفني "تيماب" (فضال عن االح
األسعار اليت ما انفّكت املدعّية متّررها يف أسواق  هذه ) بشأنFosfitaliaو"فوسفيطاليا" (
مع ف )DCP(الفسفاط العلفي  ّدد أغلب املنتجني هلذه املاّدة مبا فيهم ا أصبحت بذلك 

  الكيميائي.   
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معحيث و  بتغيري مرجعّية احتساب سعر بيع ماّدة احلامض  إثر ذلكعلى  قام ا
مع مع حرفائه الفسفوري املنّقى للمدعّية على أساس األسعار التّ  صدير اليت ينجزها ا

  .DCP(1(األوروبيني املنتجني ملاّدة 
مع يف أمام تفاقم الوضع التّ حيث و و  جاري بني الطرفني وحىت ال تنافس املدعّية ا

ماي  10انعقدت اجللسة املشار إليها أعاله بتاريخ  )DCP(سوق إنتاج وترويج مادة 
ذه األسواق كشرط ملواصلة  تتعّهدواليت من خالهلا  2010 مع  املدعّية بعدم منافسة ا

لكميّ    الفسفوري املنّقى.ات اإلضافية من ماّدة احلامض تزويدها 
  من الّناحية اجلغرافّية: -

يّتضح، حسب حمضر اجللسة املذكور، أّن الّشرط يقتضي عدم منافسة املدعّية حيث 
. )DCP(ترويج مادة  للمجمع يف قطاع   بكّل من مصر وسور

ئق القضّية أّن هذه الّسوق حيث تبّني و   سوق مفتوحة للمنافسة هي لّرجوع إىل و
ل عديد املنافسني للمجمع وأّن الّسوق املصرية مثل الّسوق السوريّة هي موضوع تدخّ  ،احلرّة

  وذلك كما يبّني اجلدول الّتايل:من جهة أخرى من جهة وكذلك للمدعّية 
  ال األسواق اليت تدخّ   الشركات املتنافسة

  الّسوق السوريّة  الّسوق املصريّة  مكان اإلنتصاب  ركةاسم الشّ 
"Timab" تونس  ×  ×  

"Groupe Chimique Tunisien"  تونس  × × 
"MFI" تونس  × × 

"Rottem"  تركيا  × × 
"A.B Gida"  تركيا  × × 

"Alphos"  بلجيكا  × × 
"Caie Feng"  الصني  × × 

"Arasco"   السعوديةاململكة العربية  × × 
"El Ain Sokhna"  مصر  ×    

"Yara"  األردن    ×  

                                                 
  . 2009 دیسمبر 15 بتاریخ الكیمیائي المجمع إلى الصناعة وزیر مكتوب -  1
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"Bellakova"  روسيا    ×  

 :الزمنّيةمن الّناحية  -
ليس هناك مبحضر اجللسة املذكور ما يفيد أّن عدم منافسة املدعّية للمجمع حيث 
  زمنّيا.شرط عدم املنافسة مفتوح حيث أضحى تقليديّة له حمّددة يف زمن معّني. و ألسواق ال

ذه  وأنّ  يستخلص وفقا ملا سبقحيث و  مع عدم منافسة املدعّية له  اشرتاط ا
ألساس،  هاألسواق في إجحاف يف حّقها ضرورة وأّن هذه األسواق هي أسواق تنافسية 

مع واملدعّية هناك  ألسواق تدخّ ت ات خمتلفةمن جنسيّ  أخرى شركات 9فإىل جانب ا ل 
ي حال من  )DCP(ة حتديد أسعار ترويج مادّ  حيث ال خيرجللمجمع، و التقليدية 

يعرقل املدعّية وكاّفة ومن شأن هذا الّشرط أن  العرض والطّلب. األحوال عن قاعدة
معمن الّدخول  املشاريع احمللّية ا ا ، هذا فضال على إىل األسواق اخلارجية اليت ينشط 

ألسواق املصرية والسوريّة أّن  من شأنه أن يؤول إىل اشرتاط عدم منافسة املدعّية له 
 االتفاق على تقسيم األسواق املتعّلقة بتسويق وترويج املاّدة موضوع التنافس بينهما

  .وهي كّلها أعمال حمظورة من زاوية قانون املنافسة
 املتعّلقةصص املدعّية من خالل دراسة الّسوق أّن ح ،عالوة على هذاحيث تبّني، 

ألسواق اخلارجية للسّ ب وسنة  2008نوات الفاصلة بني رتويج مادّة الفسفاط العلفي 
مع وشركة "تيماب" وذلك كما  2012قاضي التّ  ليست بقدر من األمهّية مقارنة حبصص ا

  الّتايل: الّرسم البياينيفرزه 
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ألسواق يّتضح حيث و  من خالل الّرسم أعاله أّن شركة "تيماب" اليت تتواجد أيضا 

لّنصيب األكرب من احلصص بسوق ترويج الفسفاط العلفي  تستأثرالتقليديّة للمجمع 
حّصة هذه الشركة خبصوص  بلغت ،سنة الّتقاضي ،2012ألسواق اخلارجّية. فخالل سنة 

ألسواق اخل ا من الفسفاط العلفي  أضعاف حّصة  4أي ما يعادل  % 65ارجّية مبيعا
مع ( 3تقريبا ) و % 15املدعّية (    .)% 20أضعاف حّصة ا
  
 

 من زاوية قانون املنافسةاملنافسة  شرط عدم:  
يف قانون  روط احملظورةالشّ و  قبيل الّتضييقات يعترب شرط عدم املنافسة منحيث 

ا ضرورية لضمان تقّدم  املنافسة ّ ا أ واليت ال ميكن أن تكون حمّل إعفاء إّال إذا أثبت أصحا
ا تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها وذلك على معىن  تقين أو اقتصادي وأ
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يشرتط هذا األخري عالوة على ذلك حيث من قانون املنافسة واألسعار. و  6أحكام الفصل 
لتجارة هذه التّ على وجوب حصول صاحب  ضييقات على ترخيص من الوزير املكّلف 

  بعد أخذ رأي جملس املنافسة.
ألسواق حيث و  مع الكيميائي مبا يفيد أّن اشرتاطه عدم منافسة املدعّية له  مل يدل ا

رتخيص وزير ل وخاّصةلفصل املذكور أعاله  املشار إليهاروط يستجيب للشّ املذكورة 
  أخذ رأي جملس املنافسة.جارة له بعد التّ 

منافيا لقانون املنافسة واألسعار ويغدو،  ، تبعا لذلك،رطهذا الشّ  أضحى حيثو 
ملنافسة على معىن أحكام الفصل  (جديد) من قانون  5واحلال ما ذكر، ممارسة خمّلة 

     املنافسة واألسعار.
  حتديد اإلنتاجشرط:  

مع  ،اجللسة املذكور سلفاوفقا حملضر تعهّدت املدعّية،  حيث بعدم منافسة ا
األسواق التقليدية له  الفسفاط العلفي  من ماّدة مع الّتقليص التدرجيي يف حجم مبيعا

)DCP(  .ا   املتنازع بشأ
يعّد شرط حتديد املبيعات وتبعا لذلك حتديد إنتاج هذه املاّدة نتيجة حتمّية حيث و 

  لشرط عدم منافسة املدعّية للمجمع.
ا إلنتاج ) ⅔(ستعمال ثلثي ل حتديد إنتاج املدعّية يف إلزامها يتمثّ حيث و  مشرت

اليت ال ينتجها  )MCP"الفسفاط أحادي الكالسيوم" (ماّدة الفسفاط العلفي من نوع 
مع واستعمال الثلث املتبقي  "فسفاط  الفسفاط العلفي من نوع إلنتاج مادةّ ) ⅓(ا

مع. )DCP(كالسيوم" بيال   اليت ينتجها ا
مع   حيثو  ت املدعّية بداية اعتمد ا كنتيجة لذلك تسعرية جديدة طّبقها على مشرت

  أي بعد مضي شهرين عن جلسة اإلجتماع املشار إليها أعاله. 2010من جويلية 
ئب املدعى عليه هذا التوّجه حيث جاء يف دفوعاته املضّمنة بتقرير  مل ينكرحيث و 
  يلي:الّرد ما 
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ا من   هيل مصنعها واستعمال ثلثي مشرت عادة  "بعد أن تعّهدت اخلصيمة 
مع الكيميائي التونسي MCP(ماّدة احلامض الفسفوري املنّقى إلنتاج  ) حىت ال تنافس ا

، طلبت وزارة اإلشراف يف )DCP(يف أسواقة التقليدية واستعمال الثّلث اآلخر إلنتاج ماّدة 
ا بتاريخ  مع الكيميائي التونسي تطبيق تسعرية جديدة  2010جويلية  12مكتو من ا

  ".2010بداية من شهر جويلية 
  
  تتمثل التسعرية اجلديدة يف اعتماد:حيث و 
لّنسبة لثلثي (سعر التّ  - ت شركة املدعّية من ماّدة 3/2صدير صايف اهلند  ) مشرت

إلنتاج مادة "الفسفاط أحادي احلامض الفسفوري املنّقى لكّل ثالثية وذلك كشرط 
مع.MCPالكالسيوم" (   ) الذي ال ينتجه ا

لّنسبة DCPصدير إىل احلرفاء املنتجني ملاّدة "فسفاط البيكالسيوم" (سعر أدىن التّ  -  (
ت شركة املدعّية من احلامض الفسفوري املنقى لكّل ثالثية.   لثلث مشرت

الفسفوري املنقى بعنوان أعباء دوالر للطن من ماّدة احلامض  5مع ختفيض قيمة  -
 الّنقل.

ا األساسي يف جمال وفقا ملضمون سجّلها التّ تنشط املدعّية حيث و  جاري ولقانو
صناعة وبيع كّل مشتقات احلامض الفسفوري املعّد لتصنيع وإنتاج مواد الفسفاط 

  ).bicalcique-Mono, Tricalcique et Bicalcique, Monocalciqueالكلسي (
لزام ملاّ حيث و  مع الكيميائي التونسي  سواق ماّدة  املدعّية قام ا بعدم منافسته 

)DCP(  وضرورة تقليص إنتاجها من هذه املاّدة مع تطبيق تسعرية تعكس بوضوح هذه
ا أن  أعماالروط يكون قد ارتكب الشّ  تؤول إىل حّد املدعّية من الّدخول هلذه من شأ

 )DCP(اّدة مل هاالّسوق واحلّد من املنافسة احلّرة فيها وكذلك إىل حتديد ومراقبة إنتاج
 3- 5و   2- 5أحكام الفصل  مبوجب. وهي أعمال حمظورة وإىل تقسيم األسواق فيما بينهما

ملنافسة بناء على ذلك وتعترب. (جديد) من قانون املنافسة واألسعار 4-5و   ممارسات خمّلة 
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ا ارتكبت قبل انقضاء مهلة ثالث كما ال يسري عليها حكم التّ  ّ قادم املسقط ضرورة وأ
ريخ تقدمي دعوى احلال وذلك على معىن أحكام الفقرة الرّابعة من الفصل   11سنوات من 

      ويّتجه بناء على ذلك قبول هذا املطعن. (جديد).
 :هديد بقطع التزويد وفرض شروط جتارية جمحفةلتّ عن املطعن املتعّلق  - 4.2

معجاء بعريضة الدّ حيث  قد هّدد املدعّية يف صورة عدم انصياعها  عوى أّن ا
مبّده بقيمة واملتعّلقة  2012أكتوبر  12بتاريخ  يهامكتوبه املرسل إل ات اليت تضّمنهاطالبلل

ا مع فيه تعّسف أّن تدخّ  املدعّيةتعترب حيث و  .عليها بقطع الّتزويد إنتاجها وصادرا ل ا
ا االقتصادية وبسريّة املعلومات موضوع هذ نّه أالطّلب خاّصة و  اعليها وميّس من سياسا

  املذكورة أعاله. )DCP( نتاج ماّدةإينافسها يف 
ئب املدعى عليه من أّن هذا اإلّدعاء غري صحيح حيث و  مع دفع  عتبار وأّن ا

كان   2010ماي  10مع املدعّية مبحضر جلسة  اقاط املّتفق عليهوحرصا منه على متابعة النّ 
ذا احملضر وخاّصة استعمال ثلثي  التزامهابها بتقدمي ما يثبت لقد طا بتطبيق ما جاء 

ا من احلامض الفسفوري املنّقى إلنتاج ماّدة  واستعمال الثّلث اآلخر  )MCP(مشرت
  .2010وذلك ابتداء من شهر جوان  )DCP(إلنتاج ماّدة 

 :مع ملعلومات حول إنتاج املدعّية للفسفاط العلفي   يف الفرع املتعّلق بطلب ا
مع الكيميائي التونسي للمدعّية بتاريخ حيث   2012أكتوبر  12جاء يف مكتوب ا

جويلية  9بتاريخ  84واملتعّلق بتطبيق التوصّيات املضّمنة مبراسلة وزير الصناعة حتت عدد 
  يلي: ما 2010

  
مع الكيميائي إلتزم منذ شهر جويلية  بتطبيق  2010"تبعا ملراسلتكم املذكورة... نعلمكم أّن ا

  وفق توصيات السّيد وزير الصناعة والتكنولوجيا... االحتسابقاعدة 
ستعمال ثلثي احلامض الفسفوري ) MFI(شركة  تعّهدكما نّصت هذه التوصّيات على 

  .)MCP(وثلث اآلخر إلنتاج ماّدة  )DCP(إلنتاج ماّدة 
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ملؤيدات الّالزمة حول لذا الّرجاء  مّد يف اقرب اآلجال (أسبوعني على أقصى تقدير) 
إىل هذا  2010الكميات املنتجة لكّل نوعّية على حدة خالل هذه الفرتة أي من شهر جويلية 

  ."اريخالتّ 

، عمال املنطقيناعة، كان من ات صادرة عن وزير الصّ ملّا كانت هذه التوصيّ حيث و 
من يشرف عليه عن  ناعة الر الصّ يوز  عنيصدر هذا الطّلب  مببدأ توازي اإلجراءات، أن

مع الكيميائي.  أي   ا
إال  )DCP(رغم أّن منافسة املدعّية للمجمع تنحصر يف إنتاج وتسويق ماّدة حيث و 

مع جتاوز  لؤيدات املعلومات و املأّن طلب ا شمل يات املنتجة من هذه املاّدة لكميّ اخلاّصة 
مع. )MCP(أيضا ماّدة     اليت ال ينتجها ا

مع هلذه املؤيدات فيه احيث و  تدّخل يف الّسياسة الّتجارية ّتضح بشكل جلّي أّن طلب ا
ألسواق  للمدعّية ويهدف خاّصة إىل مراقبة إنتاج وتسويق الفسفاط العلفي من قبلها 

فضال على أّن حلوله حمّل سلطة اإلشراف يف طلب هذه املعطيات فيه اغتصاب  اخلارجية.
  لوظائفها وانتهاك للقانون وملبادئه العاّمة.

د) من قانون املنافسة واألسعار يف فقرته الثالثة (جدي 5أحكام الفصل  حّجرتحيث و 
سويق أو اإلستثمار أو التقّدم "حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التّ األعمال اليت تؤول إىل 

مع جتاه املدعّية من قبيل املمارسات املخّلة  تعدّ  حيثو التقين". بناء على ذلك طلبات ا
  هذا الفرع من املطعن.ّجته، واحلال ما ذكر، قبول او  ملنافسة،

 :مع بقطع التزويد   يف الفرع املتعّلق بتهديد ا
مع الكيميائي قد هّددها حيث  يف صورة عدم جاء يف إدعاءات العارضة أّن ا

  واملشار إليه أعاله. انصياعها للطالبات اليت تضّمنها مكتوبه املرسل إليها
لّرجوع إىل هذا املكتوب أّي حيث و   مع بقطع ال يّتضح  دالالت تفيد بتهديد ا

  تزويد ماّدة احلامض الفسفوري للمدعّية.
ت اليت واجهها، فقد واصل حيث و  مع ورغم الّصعو ئب املدعى عليه أّن ا دفع 
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ويف  2010ألف طّن خالل  21تزويد املدعّية بكمّيات احلامض الفسفوري املنّقى يف حدود 
  . 2012ألف طّن يف  17.5ويف حدود  2011ألف طّن يف  15حدود 

مع من تقرير الردّ  22لّرجوع إىل املرفق عدد  يّتضح وحيث ريخ رفع  ،أّن ا ويف 
  وذلك كما يبّينه اجلدول الّتايل:قد واصل تزويد املدعّية  عوى وبعده،هذه الدّ 

  الوحدة: طنّ 
  2012 ديسمرب  2012 نوفمرب  2012 أكتوبر  2012 سبتمرب  

  1.500  1.000  0  2.000  املطلوبة من املدعّيةالكمّيات 

  0.478  1.000  0  2.000  الكمّيات املرفوعة من املدعّية

  1.022  0  0  0  الكمّيات املتبقّية
   
  ّجته رفض هذا الفرع من املطعن. اإّدعاء العارضة يف غري طريقه و  بذلك أضحىحيث و 

سيسا على ما سبق بيانه إىل ما  لس    يلي:وحيث أنتهى ا
ا شكله القانوين، يعترب حيث و  بغّض الّنظر عن الّصبغة العمومية اليت يتحّلى 

مع الكيميائي التونسي مؤسسة اقتصادية. حيث  ستقّر فقه قضاء جملس املنافسة اا
لس كّلما   على اعتبار أّن اهلياكل العمومية تعّد مؤسسات اقتصادية وختضع لرقابة ا

  ق بعملّيات اإلنتاج والتوزيع وإسداء اخلدمات. كانت تتعاطى نشاطا يتعلّ 
مع ضمن أنشطة اإلنتاج املذكورة وهو خيضع تبعا لذلك حيث و  يندرج نشاط ا

  ألحكام قانون املنافسة واألسعار شأنه شأن أي مؤسّسة اقتصادية أخرى.
مع عمدحيث و  إىل القيام جبملة من املمارسات متثلت  ،وفقا للقضّية الّراهنة ،ا

  ألساس يف:
إعادة تصنيف املدعية من حملّية إىل أورومتوسطّية مطّبقا عليها أسعار بيع ماّدة  -

ا منتصبة على مسافة   ا سوق خارجية واحلال أ احلامض الفسفوري املنّقى على أ
  نتاجه بقابس.إكيلومرت واحد عن مصانع 

قي حرفائه، حيث جت انتهاج سياسة متييزية - اه املدعّية مقارنة مبعاملته التفاضلية مع 
مع إىل سعار البيع حلرفائه  عمد ا تطبيق أسعار بيع مشّطة على املدعّية مقارنة 
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ا، على غرار  املنتصبني بنفس املنطقة وذلك لنفس نوعّية احلامض الفسفوري املتزّود 
رفاليس" () الفرنسية وTimabشركيت "تيماب" (  Promophos"بروموفوس 

Tervalis.اإلسبانية (  
اجتة عن احتساب أسعار تّتضح سياسته التمييزية كذلك يف الفوارق النّ حيث و 

رفاليس"  تنقية احلامض الفسفوري املعتمدة حلرفائه على غرار شركة "بروموفوس 
ملدعّية، وكذلك يف اعتماد مرجعّية احتساب أسعار بيع  احلامض الفسفوري مقارنة 

مع احتساب أسعار التّ املنقى هلذه الشركة صدير للهند ملبيعاته ، ففي حني اعتمد ا
ملنطقة األوروبية واملتوسطّية كان قد طّبق أسعار  رفاليس" املنتصبة  لشركة "بروموفوس 

ا ال تبعد عن مصانع إنتالتّ  ّ اجه صدير للمنطقة األورومتوسطّية على املدعّية واحلال أ
  سوى كيلومرت واحد.

سواق ترويج الفسفاط العلفي من نوع (الز إ - ) بكّل DCPم املدعّية بعدم منافسته 
ه ذمن مصر وسور كشرط ملواصلة تزويدها بكميات احلامض الفسفوري رغم أّن ه

دف إىل  ألساس، معتمدا يف ذلك سياسة أسعار  األسواق هي أسواق حّرة وتنافسية 
  إنتاجها من املاّدة موضوع التنافس بينهما.حتديد 

دخل يف سياسات املدعّية التجاريّة من خالل مطالبتها مبّده مبعلومات ومعطيات التّ  -
ا وذلك بقصد مراقبة كمّيات إنتاجها و سريّة حول   سويق التّ و  جا نتعملّيات اإلمبيعا

  .  ألسواق اخلارجية واحلال أنّه منافس هلا لديها
االقتصادية من جهة  يستخلص ممّا سبق بيانه اجتماع عنصري التبعّيةحيث و 

مع  واالستغالل املفرط من جهة أخرى الذي حتقق حبكم أّن املدعى عليه، ا
لّسوق الكيميائي، كان يسعى من خالل ، املركز املهيمن والقّوة االقتصادية له 

ناعي، لالنصياع إىل طّية للغذاء الصّ إىل فرض إرادته على املدعّية، شركة املتوس املرجعّية،
لّسوق املرجعّية، وإزاحتها من أسواق التنافس  مشيئته من جهة، يف غياب بديل له 
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  اليت بينهما من جهة أخرى.
  

  :ولهذه األسباب
  

قبول الدعوى شكال وفي األصل اعتبار الممارسات المشتكى   :قرّر المجلس
منها مخّلة بالمنافسة على معنى قـانون إعادة تنظيم المنافسة واألسعار وتوجيه  

  أمر للمدعى عليه بالكّف عن هذه الممارسات.
  

  السّيدالمنافسة برئاسة    سلمجلالّدائرة القضائّية األولى  وصدر هذا القرار عن  
  عثمانوفوزي بن  لطفي شعاللي وعماد الدرويش    الّسادةوعضوية    باالحبيب جاء  

   .وشكري المامغلي
  

بحضور كاتبة الجلسة السّيدة   2015  ديسمبر 25وتلي علنا بجلسة يوم        
  يمينة الزّيتوني.

       
 الرئيس                                                    كاتبة الجلسة        

  
 يمينة الزيتوني                                                 الحبيب جاء با  


