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  احلمد                                                اجلمهورية التونسية                       
  جملس املنافسة   

    141356 عدد: القضية
 2018ماي  10 ريخ القرار:

   

  قـــــرار

 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:          

 
عدد  ،احلريةبشارع  اهمقرّ  ،يف شخص ممثلها القانوين املستهلكمنّظمة الّدفاع عن  :ةيعاملدّ 

  ، تونس 145
  ،من جهة

  
ناعات التقليدية يف حق اجلامعة الوطنية إحتاد الصناعة والّتجارة والصّ  - :عى عليهماملدّ و 

، حي اخلضراء، تونس، 4عدد  بنهج فرجاين بن حاج عمارها للمواد الغذائية، الكائن مقرّ 
1003،   
ها بنهج إسبانيا، الكائن مقرّ  ،شركة مصربات "ماجول" يف شخص ممثلها القانوين -

ئبها األستاذ حمّمد القلسي عن شركة التومي وشركاؤه للمحاماة، ، تونس، 38عدد 
ور، املدرج أ، الطابق الثالث،الكائن مقّرها  ، A3.9املكتب عدد  بعمارة قولدن 

 ،املركز العمراين الشمايل، تونس

 ،لها القانوين) يف شخص ممثّ TUCALالشركة التونسية للمصربات الغذائية "توكال" ( -
  ،ها بطريق ماطر، منوبةالكائن مقرّ 

ق كالكائن مقرّ  ،شركة الربكة يف شخص ممثلها القانوين - ، بن 9م لها بطريق مر
  ،عروس
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لطر الكائن مقرّ  ،) يف شخص ممثلها القانوينSODACOشركة "صوداكو" ( - يق ها 
بل   ،الصناعية، طريق قربة سليمان، 

ها بشارع الكائن مقرّ  ،ممثلها القانوينسات األخوة مخري، يف شخص شركة مؤسّ  -
بل   ،احلبيب بورقيبة، قربة، 

- ) " ها بشارع الكائن مقرّ  ،)، يف شخص ممثلها القانوينSOCCOBAشركة "صوكو
  البيئة، منزل متيم،

، 22ها بنهج اجلزيرة، عدد الكائن مقرّ  ،شركة الفالح يف شخص ممثلها القانوين -
  ،تونس

نشري الرتكي، الكائن مقرّ  ،ثلها القانوين) يف شخص ممSOCAP/CBشركة ( - ها 
بل   ،قرمبالية اجلنوبية، 

الكائن  ،) يف شخص ممثلها القانوينSIAK MAHBOUBAشركة "سياك حمبوبة" ( -
بلمقرّ    ،ها بنهج الباهي عيشون، قربة، 

- ) "  ،)، يف شخص ممثلها القانوينSOTRAPAشركة حتويل املواد الفالحية "صوترا
  ،بن عروس، 10نعسان، عدد  اخلليديةها بطريق الكائن مقرّ 

ها بسيدي الكائن مقرّ  ،)، يف شخص ممثلها القانوينSIROCCOشركة "سريوكو" ( -
نة   ،بت جبل عمارة، أر

بربج العامري،  هاالكائن مقرّ  ،) يف شخص ممثلها القانوينSOTIAشركة "صوتيا" ( -
جة،  د القلسي عن شركة التومي وشركاؤه للمحاماة، ئبها األستاذ حممّ جماز الباب، 

ور، املدرج أ، الطابق الثالث،الكائن مقّرها  ، A3.9املكتب عدد  بعمارة قولدن 
 ،املركز العمراين الشمايل، تونس

يف شخص  )SONOCATات الغذائية بتستور "صونوكات" (شركة اجلديدة للمصربّ  -
جة2الكاف كمها بطريق الكائن مقرّ  ،ممثلها القانوين   ،، تستور، 

ها بطريق الكائن مقرّ  ،) يف شخص ممثلها القانوينSOMECOشركة "صوميكو" ( -
بل2منزل متيم كم   ،، قربة، 
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يدي للصّ شركة  -  هاالكائن مقرّ  ،يف شخص ممثلها القانوين ناعات الغذائية (زينة)الز
بل،  يديئبها األستاذ بشارع علي بلهوان، قليبية،  بنهج  مكتبهالكائن  ،عمر الز

 ،، تونس1002 ، البلفيدير،الطابق الثاين، 5، عدد مصطفى صفر

ها بدار الكائن مقرّ  ،) يف شخص ممثلها القانوينSOCODALشركة "صوكودال" ( -
ئبها األستاذ نوفل حبرون بل،   بشارع احلبيب بورقيبة مكتبهالكائن  ،علوش، قليبية، 

بل155عدد   ،، 
 ،) يف شخص ممثلها القانوينTUNISIE CONSERVESالشركة تونسية للمصربات ( -

 ،1095، تونس 4ها بسيدي حسني، طريق فوشانة كلم الكائن مقرّ 
ها بشارع احلبيب الكائن مقرّ  ،شركة مؤسسات الزقلي يف شخص ممثلها القانوين -

بل، بورقيبة، قربة ئبها األستاذ حمّمد القلسي عن شركة التومي وشركاؤه ، 
ور، املدرج أ، الطابق الثالث،للمحاماة، الكائن مقّرها  املكتب عدد  بعمارة قولدن 

A3.9املركز العمراين الشمايل، تونس ،، 

لوطن القبلي ( - ها الكائن مقرّ  ،) يف شخص ممثلها القانوينSTICAPالشركة الصناعية 
بل،  ئبها األستاذ حمّمد القلسي عن شركة التومي وشركاؤه بدار علوش، قليبية، 

ور، املدرج أ، الطابق الثالث،للمحاماة، الكائن مقّرها  املكتب عدد  بعمارة قولدن 
A3.9املركز العمراين الشمايل، تونس ،، 

ها مقرّ الكائن  ،) يف شخص ممثلها القانوينCOMOCAP(شركة "كوموكاب"  -
بل،  ئبها األستاذ حمّمد القلسي عن شركة التومي بصاحب اجلبل، اهلوارية، 

ور، املدرج أ، الطابق الثالث،وشركاؤه للمحاماة، الكائن مقّرها   بعمارة قولدن 
 ،، املركز العمراين الشمايل، تونسA3.9املكتب عدد 

ها بنهج النسيج، الكائن مقرّ  ،يف شخص ممثلها القانوين )SICAM(شركة "سيكام"  -
ئبها األستاذ حمّمد القلسي عن مقرين،  ،2033 ،املنطقة الصناعية، سيدي رزيق
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ور، املدرج أ، الطابق شركة التومي وشركاؤه للمحاماة، الكائن مقّرها  بعمارة قولدن 
 ،، املركز العمراين الشمايل، تونسA3.9املكتب عدد  الثالث،

ها بدار علوش، الكائن مقرّ  ،) يف شخص ممثلها القانوينBRIMAشركة "برميا" ( -
بل،  ئبها األستاذ حمّمد القلسي عن شركة التومي وشركاؤه للمحاماة، قليبية، 
ور، املدرج أ، الطابق الثالث،الكائن مقّرها  ، A3.9املكتب عدد  بعمارة قولدن 

 ،املركز العمراين الشمايل، تونس

الكائن  ،) يف شخص ممثلها القانوينCARTHAGE FOODشركة "قرطاج فود" ( -
 ئبها األستاذ حمّمد القلسيتونس،  ،1000 ،1عدد  علي بن غذاهم، بشارعها مقرّ 

ور، املدرجعن شركة التومي وشركاؤه للمحاماة، الكائن مقّرها  أ،  بعمارة قولدن 
 ،الشمايل، تونس، املركز العمراين A3.9املكتب عدد  الطابق الثالث،

 
  :الدخيلتني -

ها مقرّ الكائن  ،) يف شخص ممثلها القانوينJOUDAشركة العاّمة الغذائية "جودة" (ال -
نة، ئبها األستاذ حمّمد القلسي عن شركة ، تونس ،1080 ملنطقة الصناعية، أر

ور، املدرج أ، الطابق التومي وشركاؤه للمحاماة، الكائن مقّرها  بعمارة قولدن 
 ،، املركز العمراين الشمايل، تونسA3.9املكتب عدد  الثالث،

، 3ها بطريق الكاف كم الكائن مقرّ  شركة "عبيدة" يف شخص ممثلها القانوين، -
  ،الكاف ،7170 الدمهاين،

  .من جهة أخرى
 

روين من  ةاملقّدم عريضة الّدعوىبعد اإلّطالع على  منّظمة  نيابة عناألستاذ أكرم 
 مارس 4 بتاريخ 141356بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  ةواملرمسّ الّدفاع عن املستهلك 

إثره مثن العلبة  الطماطم املعّلبة شهد إرتفاعا بلغسعر ماّدة أّن واليت جاء فيها ، 2014
أن ّمت  دمليم، وذلك بع 1.890 ال يتجاوزمليم بعد أن كان  2.050 غ 800نوع  الواحدة
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الذي أّكد أّن هذا ل وزارة التجارة تصرحيات ممثّ  حسببصورة كلّية حترير أسعار هذا املنتوج 
ينحصر يف حتديد هامش سمل يعد حيظى بدعم من ميزانية الدولة وأّن تدّخل الوزارة املنتوج 

 يبقى حتديد الّسعر عند اإلنتاج حرّا.يف حني الرّبح عند التوزيع فقط 
إرتفاعا فجيئا  شهد سعر معجون الطماطم املعّلبةأّن هذا اإلجراء اعتماد إثر لقد تبّني و 

ثبت لدى موظفي منّظمة الدفاع عن ملعّلبة، حيث أنواع وماركات الطماطم ا مشل مجيع
ا خالل مراقبة أسعار املواد اإلستهالكية حتديد  لعلبة من نوعل موّحد سعر املستهلك وإطارا

وجود اتّفاق على مليم يف كامل تراب اجلمهورية وجلميع املاركات مبا يؤّكد  2.050ـغ ب800
 املذكورة. التسعريةعني على حتديد بني املنتجني واملصنّ 

ئب املدع عون الذي اّختذه املصنّ سعر علبة الطماطم حديد املوّحد لّية أّن هذا التّ واعترب 
األعمال اليت فمن قانون املنافسة واألسعار،  5الف أحكام الفصل خيقابية شراف غرفتهم النّ 

ري الطبيعي على قاعدة العرض والطلب وجنم عنها عرقلة رت سلبا على السّ ّمتت معاينتها أثّ 
ر سلبا على املقدرة أثّ أّن الّرتفيع يف سعر الطماطم املعّلبة عالوة على لتحديد األسعار، 

ملصلحة االقتصادية العاّمة.الشرائيّ   ة للمستهلك وأخّل بشكل واضح 
ة للمواد الغذائية ومصانع لزام اجلامعة الوطني تطلب احلكم منّوبتهفإّن  ،وبناء عليه

اء مجيع االتفاقات الضمنيّ  ملنافسة كإ م املخّلة  اء ممارسا ة املربمة منتجي الطماطم املعّلبة 
  .يف ما بينهم بغاية حتديد سعر معجون الطماطم

األستاذ نوفل  شركة "سوكودال"ئب أدىل به  يف الّرد الذي قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
مل تتول الرتّفيع يف سعر  عى عليهاأّن املدّ  به والذي جاء 2015 أكتوبر 20 بتاريخحبرون 

ا مل تّتفق مع أيّ  ّ  مثنمن املنتجني على حتديد  منتوج الطماطم خالل الفرتة املذكورة وأ
تتوىل طبق ما تثبته فواتري البيع اليت أو غريها ) 4/4غ (800معجون الطماطم من فئة 

  .إعدادها
ىل إفاقية ترمي عى عليها يف اتّ ط املدّ عوان املدعّية لألسعار ال يثبت تورّ أأّن معاينة كما 

ا مل تتول مطلقا  ّ عتبار أ منع تطبيق قواعد املنافسة يف الّسوق أو احلّد منها أو اخلروج عنها 
لة أو التفصيل ال يثبت وجود أّن توازي أسعار اجلمنة املذكورة الّرتفيع يف األسعار، و خالل الس

قي املنتجني.نيّ   ة املنافسة غري املشروعة من قبلها ومن قبل 
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املمّثل القانوين للشركة التونسية أدىل به  يف الّرد الذي قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
إنتاج  2009منذ  تتول مل منّوبتهأّن والذي جاء به  2015 أكتوبر 28 بتاريخللمصّربات 

ا مصّربات الطماطم نظرا  نقص املوارد املائية وعدم توفر املعدات إضافة إىل ألزمة مالية متّر 
  زمة لإلنتاج.الالّ 

األستاذ حمّمد القلسي، عن شركة التومي  أدىل به الذي قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
اإلحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يف حّق وشركاؤه للمحاماة، نيابة عن 

لي قاجلامعة الوطنية للمواد الغذائية وشركة مصّربات "ماجول" وشركة "برميا" وشركة اإلخوة ز 
ود" وشركة "صوتيا" وشركة وشركة "ستيكاب" وشركة "كوموكاب" وشركة "كارطاج ف

رّدا  2016 سبتمرب 16  بتاريخوالشركة التونسية للصناعات الغذائية وشركة "جودة"  ""سيكام
خلصوص و عوى على عريضة الدّ   11هو الفصل  دعوى احلالاملنطبق يف الّنص أّن املتضّمن 

ملنافسة واألسعار 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد   املتعّلق 
عريضة  تتضّمنوالذي اقتضت أحكامه أن  لّنظر لزمن إرتكاب األفعال املشتكى منها

أي وسيلة إثبات أولّية مبا جيعل  واحلال أّن املدعّية مل تقّدماإلثبات األّولية وسائل عوى الدّ 
لّرفض ملخالفتها أحكام الفصل املذكور.  دعواها حريّة 

اقتصرت على  إذ هاعوى مل تكن مصحوبة بوثيقة واحدة تثبت مزاعملدّ عريضة اف
ا خالل مراقبة أسعار  التأكيد نّه "ثبت لدى موظفي منظمة الدفاع عن املستهلك وإطارا

يم يف كامل تراب اجلمهورية ملّ  2.050غ بـ800املواد اإلستهالكية حتديد سعر العلبة من نوع 
لّنسبة جلميع املاركات مبا يؤّكد وجود اتّفاق بني املنتجني على حتديد الّتسعرية".  و

 لّنظاملتعّلقها  جتهاد يف ماّدة اإلجراءاتاإل املنطبق هو عدم املبدأ نّ وتبعا لذلك فإ
  .العام

ئب املدّ  وخبصوص أصل الّنزاع الّدراسة خالل يسرتوح من  إىل أنّه عى عليهافيشري 
ا جملس املنافسة مبناسبة نظره يف اإلستشارتني عدد املؤرختني  92278و 92277 اليت قام 

نتاج وحتويل الطماطم، أّن إنتاج هذه املاّدة يكتسي أمهّية  2010 جانفي 14 يف واملتعّلقتني 
خاّصة يف الفالحة الوطنّية وأّن املواطن التونسي هو أّول مستهلك للطماطم يف العامل وذلك 

.  50 حبوايل  كلغ سنو
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 3اّدة مستثناة من نظام حريّة األسعار اليت نّص عليها الفصل هذه امليتبّني أّن  كما
ديسمرب  23املؤرّخ يف  1991لسنة  1996من قانون املنافسة واألسعار ونّظمها األمر عدد 

طريها 1991 ملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق   ،املتعّلق 
ألمر جلدول "ج" امللحق  هاحيث ّمت إدراج لنظام املصادقة الذاتية والذي مبقتضاه ختضع

ح يف مرحلة التوزيع وذلك  املذكور واخلاص بقائمة املنتوجات اخلاضعة لتأطري نسب األر
إلقتصادمبقتضى مقّرر ص املاّدة موضوع الّنزاع الرّاهن يتّم  تسعريف .ادر عن الوزير املكّلف 

ضى مقّرر مبقتضبط هوامش الرّبح املتعّلقة بتوزيعها بكّل حريّة من قبل املنتجني على أن يتّم 
إلقتصاد.  يّتخذه الوزير املكّلف 

نوات األوىل لصدور قانون املنافسة واألسعار  املصاحل العمومّية خالل السّ احرتمت  وقد
كّل األحكام التشريعية الواردة به وبنصوصه التطبيقية واقتصر دورها على حتديد نسبة الرّبح 

ن كّل منتج ملاّدة معجون الطماطم، بيد أّن دون أّي تدّخل على مستوى حتديد األسعار م
وكذلك لماّدة األولية (الطماطم) لّنسبة لكلفة ع مثن التّ ا تغّري العوامل اإلقتصادية للّسوق وارتف

دة يف األجور عند دة يف تكلفة اللّف والتّ -حتويلها (ز دة يف تكلفة النّ  -غليف ز  –قل ز
دة يف مثن الطّاقة  دة يف مثن –ز التجهيزات وقطع الغيار وتدهور قيمة الدينار) من شأنه  ز

ألمهية هذا املنتوج  اونظر ولكن  أسعار بيع ماّدة معجون الطماطم، أن يؤدي آليا إىل إرتفاع يف
ثري مباشر على طاقته الشرائية، تراءى للّسلط  يف تقاليد املستهلك التونسي وما له من 

 ن التكلفة.الضغط جبميع الوسائل على مث العمومية
لّرجوع إىل أحكام الفصل  كما املؤرخ  2008لسنة  2408من األمر عدد  12يتبّني 

املتعّلق بتنظيم موسم إنتاج وحتويل الطماطم الفصلية املعّدة للتحويل، أّن  2008جوان  2يف 
تّ  فاق حتديد الّسعر املرجعي للطماطم الفصلية املعّدة للتحويل يتّم قبل فتح موسم الّتحويل 

د التونسي للفالحة بني اإلحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واإلحتا
ى إىل تذبذب لقواعد املنافسة وأدّ  اخمالف ذه الطريقةعر سّ الحتديد  والصيد البحري، ويعترب

وهو ما  ،يف اإلنتاج من سنة إىل أخرى وانعدام الربجمة وعزوف الفالحني عن زراعة الطماطم
لكميات املعروضة يف األسواق التّ  أثّر سلبا على وازن بني العرض والطلب سواء فيما يتعّلق 

لّنسبة ملعجون الطماطم يف مسالك التوزيع العادية.  لّنسبة للطماطم الطازجة أو 
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ة هي أّول من تدّخل إلخراج املاّدة األّولية للّسوق املرجعي الدولةيتبّني تبعا لذلك أّن و 
لّسعر املرجعي.  موضوع قضّية احلال من جمال حرية األسعار وأخضعتها إىل ما ّمتت تسميته 

حتديد سعر ّمت  ازجة املعّدة للتحويلوعلى غرار حتديد الّسعر املرجعي للطماطم الطّ 
مبقتضى مقّرر وزير التجارة والصناعات التقليدية  معجون الطماطم البيع األقصى للعموم ملاّدة

مليم للعلبة  1.550 حو الّتايل:وذلك على النّ  2008جويلية  15املؤرخ يف  8399عدد 
حديد خمالفا هذا التّ يعّد و  غ)400( 1/2مليم للعلبة الواحدة  850غ) 800( 4/4الواحدة 

ألحكام قانون املنافسة واألسعار ضرورة أنّه جييز تدّخل اإلدارة على مستوى حتديد نسب 
 التوزيع فقط.الرّبح عند 

اإلدارة انتهاج هذا املنحى من خالل صدور قرار آخر لوزير التجارة  وواصلت
سعار معجون  2010نوفمرب  30املؤرخ يف  2377والصناعات التقليدية عدد  واملتعّلق 
  الطماطم على الّنحو الّتايل: 

حتساب    ملصنع  سعر البيع 
  مجيع األداءات واصل

حتساب سعر البيع  جلملة 
  مجيع األداءات

  سعر البيع للعموم

  1.670  1.570  1.520  غ)800( 4/4علبة 
  0.900  0.850  0.825  غ)400( 2/1علبة 

  
سعرية اليت ال بوسع حمّويل ماّدة الطماطم حتّمل هذه التّ  مل يعد تبّني بعد ذلك أنّه غري أنّه

تغطي كلفة إنتاج معجون الطماطم. وأنّه لتخفيف الوطأة على احملّولني وعلى املستهلك 
، عويضندوق العام للتّ إىل دعم هذا املنتوج بتمويل مباشر من الصّ  2011إلتجأت الدولة منذ 

حوايل اليت بلغت نفقات دعم معجون الطماطم ثنائي الرتكيز ومن تبعات هذا اإلجراء تفاقم 
مليون دينار للعلبة ذات سعة  5.2عة بني طن موزّ  75.131مليون دينار لكمية تساوي  9.6

 غ.400مليون دينار للعلبة ذات سعة  4.4غ و800
تفاجأ حمّولو الطماطم ببالغ اإلحتاد التونسي للفالحني  2012 سبتمرب 12 وبتاريخ

مليم للكلغ  15ـيد البحري مفاده الّرتفيع وبصفة آحادية يف سعر بيع الطماطم الطازجة بوالصّ 
 .% 13 لية املستعملة يف عملية الّتحويل بنسبةى إىل ارتفاع تكلفة املاّدة األوّ الواحد، ممّا أدّ 

من املديرة العاّمة  2012سبتمرب  12كتوب املوّجه بتاريخ املثبت من خالل  وقد
لإلنتاج الفالحي بوزارة الفالحة إىل رئيس اإلحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري، ومن 
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ادر عن الوزير لدى رئيس احلكومة املكّلف الصّ  2012ديسمرب  27كتوب املؤرّخ يف امل
ماعية أّن احلكومة كانت وراء الّرتفيع يف سعر الطماطم الطازجة ؤون اإلقتصادية واإلجتلشّ 

من خالل و  ،2012أوت  29و 23 بتاريخ إنعقد تنيعمل وزاريّ  جلسيتإىل إستنادا وذلك 
 .2013ماي  1حمضر جلسة اجتماع منعقد بوالية القريوان بتاريخ 

مبراسلة وزير  2012سبتمرب  13اجلامعة الوطنية للصناعات الغذائية بتاريخ وقامت 
ناعات التقليدية الفتة نظره إىل عدم شرعية هذا القرار ومبّينة أنّه جعل وضعية التجارة والصّ 

ن تباع علبة معجون الطماطم سعة  حمّويل الطماطم تتفاقم أكثر فأكثر واقرتحت عليه 
 د).1.100غ بدينار واحد ومائة مليم (400) والعلبة ذات سعة د2.000غ بدينارين (800

كلفة جرّاء ارتفاع التّ  2013وضعية حمّويل الطماطم تفاقما بداية من  تازداد كما
ليد العاملة وقطاع الغ  .يار والطاقة وتدهور قيمة الديناروخاّصة منها العناصر املتعّلقة 

ة الوضع انعقدت جلسة بتاريخ  دف جما بني كّل من اإلدارة العاّمة  2013أفريل  22و
مع صناعات املصّربات الغذائية (وهو هيكل عمومي) والغرفة الوطنية لصناعة املصّربات 

اليت ثبت من و  2013الغذائية ملراجعة هيكلة تسعرية معجون الطماطم ثنائي الرتكيز ملوسم 
لّنسبة مّليم  2.220ال ميكن أن يقّل عن  2013ر البيع للعموم بعنوان موسم خالهلا أّن سع

لّنسبة لعلبة معجون الطماطم ذات  مّليم 1.150غ و800لعلبة معجون الطماطم ذات سعة 
غ، وتبّني من خالل هذه املراجعة أّن أسعار البيع للعموم لن تقف يف حدود 400سعة 

مة الّدفاع عن املستهلك وإّمنا سريتفع بداية من أوت مليم الذي اشتكت منه منظّ  2.050
م بثمن يغطي مصاريف التكلفة اليت  2014 حىت يتمّكن حمّولو الطماطم من بيع منتوجا

ذه اهليكلة اجلديدة لألسعار  ا حاليا. وّمت إعالم وزير التجارة والصناعات التقليدية  يتحّملو
أفريل  26مع صناعات املصّربات الغذائية بتاريخ مبقتضى مكتوب صادر عن املدير العام 

2013. 
ناعات التقليدية مبراسلة وزير اإلحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصّ  قامتبعا لذلك و 

دات النّ  2013جوان  27التقليدية بتاريخ  اتناعالتجارة والصّ  اجتة عن مقرتحا تطبيق الز
وتنتهي يف  2013على أربعة مراحل تبدأ يف الثالثية الثالثة لسنة  2013هيكلة األسعار ملوسم 

مشرتكة  عمل جلسة 2013جويلية  23بتاريخ  بذلك . وانعقدت2014الثالثية الثانية لسنة 
إجياد حلول  دفناعات التقليدية ناعة والتجارة والصّ بني احلكومة واإلحتاد التونسي للصّ 
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نية بتاريخ   29مالئمة خبصوص مراجعة أسعار معجون الطماطم اليت آلت إىل انعقاد جلسة 
دف إىل ناعة ووزير التجارة والصّ شراف كّل من وزير الصّ  2013جويلية  ناعات التقليدية، 

ة اإلنتاج إجياد توافق بني اإلدارة واملهنة واإلتّفاق على أسعار بيع للعموم تغطي مصاريف تكلف
إلبقاء على مع الّسعي إىل التّ  دة على املقدرة الشرائية للمواطن  ثري هذه الز خفيف من 

دة. وّمت بناء على ما سلف اإلتّفاق على  4/4دعم معجون الطماطم  والتدرّج يف تطبيق الز
صدار بالغ مشرتك عن اإلحتاد التونسي للصّ اذ مجلة من التّ اختّ  والتجارة  ناعةدابري تتعّلق 

يد البحري إلعالم العموم بسعر مرجعي ناعات التقليدية واإلحتاد التونسي للفالحة والصّ والصّ 
لّنسبة ملوسم  130للطماطم الطازجة بقيمة  عجون عم عن مورفع الدّ  ،2013مليم / للكلغ 

 23املؤرخ يف  1991لسنة  1996غ مع تفعيل مقتضيات األمر عدد 400اطم سعة مطال
ملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق  1991ديسمرب  املتعّلق 

طريها الذي خيضع أسعار ماّدة معجون الطماطم إىل نظام املصادقة الذاتية، أي حتديد 
ح (هوامش التوزيع)  األسعار يف طور التوزيع من قبل املؤسسة نفسها بتطبيق نسب األر

ريخ إصدار املضبوطة مبقّرر من  لتجارة على أسعار الكلفة وذلك بداية من  الوزير املكّلف 
غ مع تفعيل مقتضيات األمر 800مقّرر يف الغرض، ورفع الدعم عن معجون الطماطم سعة 

ملواد واملنتوجات واخلدمات  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996عدد  املتعّلق 
طريها (احلرية على مستوى اإلنتاج والتأطري على  املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق 

لّنسبة للعلبة وزن ، واإلبقاء على الدّ 2014مستوى التوزيع) وذلك بداية من غرّة جانفي  عم 
، وإصدار مقّررين حيّددان 2013 مليما وذلك إىل موىف 70مليم عوضا عن  50غ بقيمة 800

فذ املفعول بداية من  1.890غ بـ800سعر البيع للعموم للعلبة وزن  أوت  15مليما يكون 
فذا بداية من  1.940وبسعر  2013 وإىل غاية موىف سنة  2013نوفمرب  1مليما يكون 
2013. 

زم وضعية حموّ و  خلسارة، مع  م  يل الطماطم املتمثلة يف عدم استعدادهم بيع منتوجا
جلسة ضّمت وزيري الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  2014فيفري  22انعقدت يوم 
 مليما. 2.050غ بـ800مثن علبة معجون الطماطم سعة  ضبط على فاقاالتّ أفضت إىل 
جلدول "ج" من الّناحية القانونية أّن ثبت أنّه كما  ماّدة معجون الطماطم مدرجة 

ملواد واملنتوجات املستثناة من نظام حرية األسعار، وعليه فهي حتّدد  ألمر املتعّلق  امللحق 
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نسب الرّبح ختضع إىل مقّرر يصدر عن الوزير املكّلف  غري أنّ عني بكّل حرية من قبل املصنّ 
بح على حتديد نسب الرّ  املذكور وزيرالل تدخّ من املفروض أن يقتصر  لّتايل كان، و لتجارة

هذا  يكون بذلكأن بتجارة اجلملة أو بتجارة التفصيل، و يف مستوى التوزيع سواء تعّلق الشّ 
سعر معجون الطماطم يف  بتحديدذ قرارات تتعّلق قد خالف القانون حينما اختّ  األخري

جلملة ويف مستوى ا لتفصيل، وكان من نتائج مستوى اإلنتاج وكذلك يف مستوى البيع  لبيع 
ذلك أن حتّولت ماّدة معجون الطماطم من ماّدة ختضع قانو لنظام املصادقة الذاتية إىل ماّدة 
ختضع واقعا لنظام املصادقة اإلدارية، واستفحلت هذه الوضعية خاصة بتدّخل الصندوق العام 

دف دعم هذه املاّدة.  للتعويض 
عر ماّدة معجون الطماطم خيضع إىل اتّفاق يربم بني ونتيجة هلذه العوامل أصبح س

نية.  اإلدارة من جهة واملهنيني من جهة 
نظرا  حتديد الثمن املشتكى منه مل يكن نتيجة التّفاق بني املصّنعني وإّمنا متّ ّن فإ ،وعليه

إستنادا كان من بني املمضني على االتّفاق وكونه  وزير التجارة بسلطة الضابطة اإلدارية  لتمّتع
من قانون املنافسة واألسعار أنّه "ال تعترب  6اقتضت أحكام الفصل قد ترخيص إداري، و  إىل

ا  ّ ا ضرورية لضمان تقين أو إقتصادي وأ ّ ملنافسة االتفاق أو املمارسات اليت يثبت أ خمّلة 
ختضع هذه املمارسات إىل ترخيص الوزير تدّر على املستعملني قسطا عادال من فوائدها، و 
لتجارة بعد أن أخذ رأي جملس املنافسة".  املكّلف 

يف صورة احلال أّن االتّفاق املربم بشأن حتديد سعر معجون الطماطم كان من الواضح و 
لتجارة  ّكد  من ومببادرة وبرتخيص منهذن وتدّخل من الوزير املكّلف  احلكومة كّلها، و

ناعات التقليدية على حمضر جلسة االجتماع ى من خالل إمضاء وزير التجارة والصّ هذا املعط
وكذلك من خالل الّرسالة االلكرتونية املوّجهة من وزير التجارة  2013جويلية  29املنعقد يوم 

 22ناعات التقليدية بتاريخ ناعة والتجارة والصّ ناعات التقليدية إىل االحتاد التونسي للصّ والصّ 
من  6، وأضحى االتّفاق املذكور وفق ما سبق شرحه مطابقا ألحكام الفصل 2014فيفري 

 قانون املنافسة واألسعار.
.رفض الدّ عى عليهم املدّ  ئب وبناء عليه طلب   عوى لعدم وجاهتها واقعا وقانو

  املعّد من املقّرر السّيد البشري سفيان صماري.وبعد اإلّطالع على تقرير ختم األحباث 
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شركة  بة عناين األستاذ نوفل حبرون من قبلدىل به امل قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
أّن املدعى والذي جاء به  ا على تقرير ختم األحباثردّ  2016 جوان 24 بتاريخ "سوكودال"

ا مل تّتفق مع أيّ كما   ،الرتّفيع يف سعر منتوج الطماطم خالل الفرتة املذكورةعليها مل تتول  ّ  أ
، ) أو غريها4/4غ (800من املنتجني على حتديد التسعرية لعلبة معجون الطماطم من فئة 

ملنافسة.ضرورة أّن وجود تسعرية واحدة ال يكفي إلثبات وجود اتّ    فاق خمّل 
ملساحات التجارية ال تسّوق يها شركة "سوكودال" لعى عاملدّ  أنّ  كما بضاعتها 

وهي مضطرّة ملتابعة تطّور األسعار على الّسوق واألسعار اليت يطرحها  ،راءالكربى ومراكز الشّ 
ا األسعار يف ذهن املستهلك ملساحات التجارية واليت تقاس   ،منافسوها خاّصة املعلن منها 

ا  غ800ر علبة سعة وعليه فإّن اعتمادها لنفس سع ّ ال يعترب مشاركة يف االتّفاق خاّصة وأ
هيك عن عدم توّفر دالئل حول توازي  غ400اعتمدت أسعار خمالفة خبصوص علبة سعة 

  التصرفات بني الشركات املنتجة حول وحدة الثمن.
يدياألستاذ  من قبلدىل به امل قريرتّ الوبعد اإلّطالع على  شركة  يبة عن عمر الز

يدي للّصناعات الغذائية   ا على تقرير ختم األحباثردّ  2016 سبتمرب 20 بتاريخ "زينة"الز
أنّه ال ميكن استنتاج وجود اتّفاق خمّل بقواعد املنافسة ما مل يتوّفر يف امللّف  ابرز فيهوالذي 

والذي إستند تقرير ختم األحباث ب خالفا ملا جاء تدّل عليهقرائن خطرية ودقيقة ومتضافرة 
 غ400وفئة  غ800ة معجون الطماطم املعّلبة من فئة على حتديد أسعار مادّ  االتّفاق إلثبات

دة بنفس الفرتة ىل وجود إ تطبيق فعلي لنفس هاته األسعار من حيث القيمة ونسبة الز
  الزمنّية.

يف الّرد على تقرير ختم األحباث   وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة
ا بتاريخ    .2016 سبتمرب 15املدىل 
املتعّلق  1991 جويلية 29 املؤرّخ يف 1991لسنة  64 الع على القانون عددوبعد اإلطّ 

لّنصوص الّالحقة له وآخرها   60 القانون عددملنافسة واألسعار مثلما ّمت تنقيحه وإمتامه 
  .2005 جويلية 18يف  املؤرّخ 2005لسنة 

عادة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36وعلى القانون عدد  املتعّلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار.
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واملتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلى األمر عدد     
  الّتنظيم اإلداري و املايل وسري أعمال جملس املنافسة.

مللف،          وعلى بقية األوراق املظروفة 
لطلى ما يفيد إستدعاء وبعد اإلّطالع ع       ريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة األطراف 
ا 2016 سبتمرب 22ليوم  ملّخصا من تقرير ختم  البشري سفيان صماري السّيد تال املقّرر، و

املدعّية منظمة الّدفاع عن املستهلك ومتّسك مبا قّدمته هذه األخرية  لمن ميثّ وحضر األحباث، 
حمّمد القلسي نيابة عن املّدعى عليهم احتاد الصناعة والتجارة  يف دعواها، وحضر األستاذ

 "جودة"و "الغذائية العاّمة"و "قرطاج فود"و "برميا"و "سيكام"والصناعات التقليدية والشركات 
عوى شكال رفض الدّ بمه كتابة منتهيا إىل طلب احلكم بصفة أساسية ورافع يف إطار ما قدّ 

ناد اإلتّفاق احلاصل بني تخللّوها من وسائل اإلثبات األولّية وبصفة عرضية برفضها أصال إلس
"سوكودال" لى رغبة اإلدارة، وحضر األستاذ نوفل حبرون نيابة عن شركة عمصّنعي الطماطم 

ا إىل أّن منّوبته مل تكن طرفا يف أّي اتّفاق، وحضر وطلب احلكم برفض الدعوى إستناد
حيته رفض الدعوى أصال  يدي نيابة عن شركة "زينة" وطلب من  األستاذ عمر الز

  لتجّردها.
قي الشركات املّدعى عليها ووّجه إليها اإلستدعاء حسب ما ومل حيضر من ميثّ  ل 

   يقتضيه القانون.
مللّف. وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية ا املظروفة نسخة منها    اهلمامي ملحوظا

لس حجز القضّية للمفاوضة والتّ  أكتوبر  13 جبلسة لقرار صريحوإثر ذلك قّرر ا
ا قّرر الّتمديد يف أجل املفاوضة إىل جلسة يوم 2016 ا قّرر حلّ  .2016 أكتوبر 29، و  و

جلواب على عريضة  املفاوضة وإرجاع القضّية إىل طور الّتحقيق ومطالبة شركة "زينة" 
  عوى.الدّ 

يدياألستاذ  من قبلدىل به امل قريرتّ الوبعد اإلّطالع على  شركة  بة عناين عمر الز
يدي للّصناعات الغذائية  والذي  عوىا على عريضة الدّ ردّ  2016 نوفمرب 21 بتاريخ "زينة"الز

لقيام  هارفضطلب فيه  من القانون  11لفصل  الواردةشكال ملخالفتها اإلجراءات املتعّلقة 
ملنافسة واألسعار والذي اقتضت  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64عدد  املتعّلق 

 وسائل اإلثبات األّولية. عريضة الّدعوى أحكامه أن تتضّمن
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قاضي من نطاق التّ  تهمنّوب خراج فتمّسكوبصفة إحتياطّية  األصل أّما من جهة
 خطرية ودقيقة نظرا لغياب قرائنوذلك لعدم استنتاج وجود اتّفاق خمّل بقواعد املنافسة 

عى عليها تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد املدّ ومتضافرة تثبت ذلك االتّفاق، خاّصة وأّن 
ألخرى على حتديد سعر معجون الطماطم فقت صراحة أو ضمنيا مع بقّية الشركات ااتّ 
  .مليم 2.050بـ

وبعد اإلّطالع على تقرير ختم األحباث التكميلي املعّد من املقّرر السّيد البشري سفيان 
  صماري.

يدياألستاذ  من قبلدىل به امل قريرتّ الوبعد اإلّطالع على  شركة  بة عناين عمر الز
يدي للّصناعات الغذائية  ا على تقرير ختم األحباث ردّ  2018جانفي  25 بتاريخ "زينة"الز

قي الشركات املدّ استنتاج تواطؤ املدّ أّن  واملتضّمن التكميلي عى عليها حول عى عليها مع 
وبنفس الفرتة الزمنية يبقى  مليم) 1.900مقدار الّرتفيع (حتديد سعر معجون الطماطم بنفس 

عتبار أّن الّتالقي غري العمد عى عليهم كان يف فرتة يف األسعار مع أسعار بقّية املدّ  يجمّردا 
عى عليها كانت قد طّبقت أسعار بيع معجون كما أّن املدّ   .)2014مارس  –وجيزة (فيفري 

املعامالت مليم)، عالوة على أّن رقم  1.900مليم و 1.707الطماطم بنسب متفاوتة بني (
مل يكن  % 12.13مليم والذي مل يتجاوز  1.900عى عليها نتيجة البيع بسعر الذي حّققته املدّ 

ا ملمارسة  لقدر الذي من شأنه استنتاج تواطؤها يف االتّفاق على حتديد األسعار وارتكا
ملنافسة ا أن " ال ميكن يف حّد ذاAlignement des prix، فاملسايرة يف األسعار "خمّلة 

فرتض دراسة لواقع الّسوق انطالقا من ي، بل نهض قرينة على حصول اتّفاق ولو كان ضمنّياي
  مجلة من املعطيات على غرار املعطيات املتعّلقة بتكاليف اإلنتاج.

األستاذ حمّمد القلسي، عن شركة التومي  أدىل به الذي قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
ناعة والتجارة والصناعات التقليدية يف حّق اإلحتاد التونسي للصّ وشركاؤه للمحاماة، نيابة عن 

لي قاجلامعة الوطنية للمواد الغذائية وشركة مصّربات "ماجول" وشركة "برميا" وشركة اإلخوة ز 
فود" وشركة "صوتيا" وشركة وشركة "ستيكاب" وشركة "كوموكاب" وشركة "كارطاج 

رّدا  2018 مارس 7  بتاريخوالشركة التونسية للصناعات الغذائية وشركة "جودة"  ""سيكام
حول جتّرد  سابقة مبا ورد من دفوعات فيه متّسك والذيعلى تقرير ختم األحباث التكميلي 

عريضة الّدعوى من وسائل إثبات أولّية وحول وجود اإلدارة كطرف أساسي يف االتّفاق 
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وطلب تبعا لذلك  ،عى عليهم على حتديد سعر معجون الطماطم املعلّبةاحلاصل بني املدّ 
  بصفة إحتياطية.   ورفضها أصال أصلّيةعوى شكال بصفة رفض الدّ ب الّتصريح

 يف الّرد على تقرير ختم األحباث  وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة
ا بتاريخ التكميلي    . 2018 فيفري 6املدىل 

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تال املقّرر  ،2018 مارس 22ليوم  صماري ملخصا من تقرير ختم السّيد البشري سفيان و

ل اجلهة املّدعية منظّمة الّدفاع عن املستهلك وبلغها اإلستدعاء من ميثّ  ضرمل حيو  ،األحباث
ئب املّدعى عليهم إّحتاد الّصناعة والّتجارة والّصناعات  وحضر األستاذ حمّمد القلسي 

وكوموكاب وسيكام وبرميا لي وستيكاب قالتقليدية والشركات، مصّربات ماجول واإلخوة الز 
 ورافع يف ضوء تقاريره ،قرطاج فود وجودة وسوتيا والشركة التونسّية للّصناعات الغذائية

من قانون  11ستيفائها ألحكام الفصل ة متمّسكا برفض الدعوى شكال لعدم إالكتابي
طية لعدم تضّمنها لوسائل اإلثبات األّولية، وبصفة إحتيا 1991املنافسة واألسعار لسنة 

رفضها أصال ضرورة أّن االتّفاق املشتكى به ّمت بدفع من احلكومة ومن وزارة الّتجارة للضغط 
عتبار املاّدة ختضع لقاعدة العرض  على سعر الطماطم احملّولة ومل يكن بسعي من املهنيّني 

ئب املّدعى عليها شركة سوكودال ورافع يف ضوء . والطلب وحضر األستاذ نوفل حبرون 
ا تقري ره الكتايب مؤّكدا على أّن منّوبته مل تدخل يف أّي اتّفاق ومل تتول توزيع منتجا

غ املعتمد من  800ملساحات التجارية الكربى وأّن إتّباعها لنفس الّسعر لعلبة من فئة 
على وجود اتّفاق بينها وبني بقّية املّدعى عليهم وإّمنا تكّيفا مع  طرف منافسيها مل يكن دليال

يدي نيابة عن  األستاذوحضر . ة الّسوق وطلب إخراجها من نطاق الّنزاعوضعيّ  عمر الز
أصلّية إخراج منّوبته من  املدعى عليها شركة زينة ورافع يف ضوء تقريره الكتايب طالبا بصورة

ا ألجله وبصورة إحتياطية عدم مساع  نطاق الّتداعي لعدم وجود أّي اتّفاق يوجب مؤاخذ
قي األطراف املدعى عليهم ووّجه إليهم . الّدعوى املرفوعة ضّدها ومل حيضر من ميثل 

  .اإلستدعاء
ا املظروفة ن مللّف.وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلمامي ملحوظا   سخة منها 

لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح  أفريل 12لقرار جبلسة يوم  إثر ذلك قّرر ا
ا قّرر ،2018 لقرار إىل جلسة يوم  و    .2018ماي  10الّتمديد يف أجل املفاوضة والتصريح 
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ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:               و

  
  من حيث الّشكل :

  
ئب   ناعات التقليدية يف ناعة والتجارة والصّ اإلحتاد التونسي للصّ  من كلّ حيث دفع 

حّق اجلامعة الوطنية للمواد الغذائية وشركة مصّربات "ماجول" وشركة "برميا" وشركة اإلخوة 
"ستيكاب" وشركة "كوموكاب" وشركة "كارطاج فود" وشركة "صوتيا" وشركة لي وشركة قز 

ئب املذكورين أعاله  والشركة التونسية للصناعات الغذائية وشركة "جودة" ""سيكام وكذلك 
يدي للّصناعات الغذائية شركة  برفض الّدعوى شكال مبقولة أّن عريضة الّدعوى   "زينة"الز

من  11اإلثبات األّولية على حنو ما أوجبته أحكام الفصل ت من وسائل لكانت جمّردة وخ
  .قانون املنافسة واألسعار

لّرجوع إىل عريضة حيث و  مجلة من املؤشرات  ّمت تضمينها هيتبّني أنّ عوى دّ اليتبّني 
مليم  1.890أسعار البيع للعموم ملاّدة معجون الطماطم املعّلبة من سعر  حول الّرتفيع يف
لّسوق التونسية مليم للعلبة 2.050للعلبة إىل سعر  وهو  ،وذلك ملختلف العالمات املرّوجة 

بوجود اتّفاق بني منتجي هذه املاّدة على حتديد حبسب ما جاء بذات العريضة  يوحيما 
  .سعر موّحد هلذه املاّدة

حتت  2014فيفري  22وزير الّتجارة بتاريخ صادر عن قّرر العريضة مبإرفاق ّمت حيث و 
  . 59عدد 

وحيث جاءت عريضة الدعوى معّللة ومتضّمنة للوقائع والعناصر اليت تدّل على 
اشرتط تضمني  نعاوى غري اجلديّة استبعاد الدّ  إىلأّن إرادة املشرّع اّجتهت و  جّديتها

، ممّا يرتك للمجلس جماال إلعمال اجتهاده، ال العرائض وليس إرفاقها بوسائل اإلثبات األّولّية
 ، لقضا جييز له ختّطي العيوب الشكلّية عند  وهو ماسيما وأنّه ميلك حّق التعّهد اآليل 

ملوضوع أو الطّلبات أو األطراف، ضرورة أنّ أو التوّسع يف الدّ  اإلقتضاء  هعاوى دون التقّيد 
لّسوق برّمتها بغية التصّدي لالعمال والتصّرفات اليت تنال من حريّة املنافسة حفاظا و  يتعّهد 

  على الّنظام العام اإلقتصادي.
  وحيث اّجته بناء على ما سبق رّد الّدفع الشكلي املاثل. 
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واستوفت كامل  ّممن له الّصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية الّدعوى ث قّدمتوحي
ا الّشكلية اجلوهريّة  قبوهلا من هذه الّناحية.لّتايل  تعّني و  ،مقّوما

 
  من حيث األصل:

  
I - :دراسة الّسوق  

  الّسوق املرجعية:  :أّوال
  حتديد الّسوق املرجعّية: – 1

ين تركيز  تعّلقحيث  الّنزاع املاثل بسوق تصنيع وإنتاج معجون الطماطم املعلّبة (
  ).Double concentré de tomate( الطماطم)

ذلك ل وتعّني  ،ملاّدة معجون الطماطم ادقيق اتعريفالتونسي  التشريع مل يتضّمنوحيث 
لفصل الثاين من الئحة لتّ القانون املقارن وخاّصة  ذهب إليه اإلستئناس مبا عريف املضّمن 

 يقصد" :والذي جاء به ما يلي 2003أوت  29بتاريخ  1535/2003اإلحتاد األورويب عدد 
من خالل الرتكيز عصري الطماطم ، ومعبأ  احلصول عليه ي متّ ذنتج الاملعجون الطماطم مب

ت مناسبة،  املوجود به يساوي أو يفوق نسبة حمتوى املادة اجلافة بشكل يكون يف حاو
  .1"٪ 12ساوي ت

  تعّد ماّدة معجون الطماطم نتاجا جلملة من املراحل كالّتايل:حيث و 
وهي مرحلة تتّم عادة خالل  ):Récolteمجع حمصول الطماطم املعّدة للتحويل ( – 1

حيث يتّم جتميع احملصول الطازج من الطماطم ومن مثة حتويله  ،شهري جويلية وأوت سنو
  إىل وحدات اإلنتاج والتصنيع. 

 ما إذا كانت يتّم إجراء مراقبة املنتوج ومعرفة ):Réceptionمرحلة قبول املنتوج ( – 2
ّمعة خاضعة للمو  ا العمل أم ال. صفاتاالطماطم الطازجة ا   الفنّية اجلاري 

                                                 
1- "On entend par concentré de tomate le produit obtenu par la concentration du jus de tomate, 
conditionnée dans un emballage adéquat, dont la teneur en matière sèche est égale ou supérieure à 
12 %. ". 
Règlement (CE) n° 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du 
règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits 
transformés à base de fruits et légumes .  
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ويقع على إثر ذلك تفريغ حبيبات الطماطم يف أحواض مائية لتغسل بواسطة ماء سريع 
ا.   التدفق قصد تنظيفها من كل الشوائب العالقة 

امات مياه عذبة ومن بعد غسل الطماطم يتّم شطفها يف محّ  :)Triage( الفرز والرتتيب – 3
  ال املصنع.قبل عمّ ة فرزها يدو من مثّ 
يتّم مترير  :)Broyage et extraction jus( مرحلة طحن واستخراج عصري الطماطم - 4

ا  درجة مئوية وذلك بقصد  70حبيبات الطماطم اليت ّمت فرزها إىل طاحونة تصل درجة حرارا
  احلصول على عصري الطماطم.

ميّر عصري الطماطم عرب مبخرة الستخراج  ):Pasteurisationمرحلة الرتكيز والبسرتة ( - 5
  ).% 23وبذلك يتّم احلصول على معجون طماطم (تركيز حوايل  ،املياه

  ).Dosage et sertissageمرحلة تعبأة املنتج يف علب معدنية ( - 6
ومحايته من تتّم معاجلة املنتج حرار للحفاظ عليه ): Stérilisationمرحلة التعقيم ( - 7

  شىت أنواع الباكتري دون تغيري لقيمته الغذائية.
  ).Conditionnementمرحلة التعبأة والتغليف ( - 8
  ).Stockageمرحلة التخزين والتسليم ( - 9
  هيكلة الّسوق املرجعّية: - 2

  من حيث العرض: -
ختضع خمتلف عمليات إنتاج الطماطم الفصلية املعّدة للتحويل وجتميعها وحتويلها حيث 

املتعلق بتنظيم موسم  2008جوان  23املؤرخ يف  2008لسنة  2408إىل أحكام األمر عدد 
  .إنتاج وحتويل الطماطم الفصلية املعّدة للتحويل

فصلية املعدة للتحويل يتّم حتديد املساحات اجلملية املعّدة لزراعة الطماطم الوحيث 
ريخ فتح موسم التّ  هاتاجلوتوزيعها على  حويل لكل جهة وضبط إسرتاجتية التصدير لكل و

لتجارة والفالحة والصناعة واملالية وذلك بناء على  موسم مبقتضى قرار من الوزراء املكلفني 
  .املعّدة للتحويلاقرتاح من اللجنة الوطنية لربجمة ومتابعة موسم الطماطم الفصلية 

تنجز عمليات تصنيع الطماطم الفصلية يف إطار عقود تربم بني املنتج الفالحي حيث و 
من القانون  6أحكام الفصل  للطماطم ومصنع التحويل. ويتنّزل هذا اإلجراء يف إطار تطبيق

نشطة اإلنتاج  2004جويلية  27املؤرخ يف  2004لسنة  60التوجيهي عدد  واملتعّلق 
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حي، والذي جاء به "أنّه ميكن لكل مستغّل فالحي أو جمموعة من املستغّلني الفالحيني الفال
قصد توفري ) ...( إبرام عقد أو عقود إنتاج فالحي مع مؤسسة أو عّدة مؤسسات حتويلية

  منتجات أو خدمات وفق شروط فنية ومواصفات نوعية وكمية".
من وزير التجارة والسياحة  2011ماي  31 مؤرخ يف قرار تبعا لذلكصدر  حيثو 

ملصادقة على العقد النموذجي لتصنيع الطماطم الفصلية الذي حيّدد القواعد  والبيئة يتعّلق 
  املنظمة للعالقات بني منتجي الطماطم املعّدة للتحويل وأصحاب مصانع مصّربات الطماطم.

صلية املعّدة يتّم قبل فتح موسم الّتحويل حتديد سعر مرجعي للطماطم الفحيث و 
تفاق بني االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واالحتاد التونسي  للتحويل 

مبقتضى بالغ مشرتك موجه للعموم)،  للفالحة والصيد البحري. ويعلم به العموم (وذلك
جوان  23املؤرخ يف  2008لسنة  2408من األمر عدد  12حكام الفصل وذلك طبقا أل

   الفصلية املعّدة للتحويل املذكور.املتعلق بتنظيم موسم إنتاج وحتويل الطماطم  2008
لّسعر املرجعي على معىن أحكام هذا الفصل "سعر إحالة الطماطم من حيث و  يقصد 

املنتج إىل احملّول والذي يضبط على أساسه تكلفة إنتاج معجون الطماطم وهو سعر خاضع 
  .لقاعدة العرض والطلب"

وذلك مواكبة لتطّور كلفة  ّمتت مراجعة الّسعر املرجعي يف ثالث مناسبات حيثو 
  : اإلنتاج
دة  2008خالل  -   مليمات/ كغ. 10بز
دة  2010خالل  -   مليمات/كغ. 10بز
دة  2012خالل  -   مليم/كغ. 15بز

دة املذكورة يف الّسعر املرجعي للكيلوغرام من يربز اجلدول الّتايل تطّور الزّ حيث و 
  الطماطم الفصلية املعّدة للتحويل:

  مليم/كغ
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  130  130  115  115  105  105  عر املرجعيالسّ 
  املصدر:االحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري
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لغ األمهية على الصّ حيث و  عيدين يعّد قطاع الطماطم املصّنعة قطاعا اسرتاجتيا 
كما يساهم يف   ،أالف فّالح 10االجتماعي واالقتصادي، فهو يوّفر موارد رزق ألكثر من 

  ني عرب وحدات اإلنتاج املنتصبة يف عديد اجلهات.يين ومومستشغيل عملة قارّ 
ّولة واملنتوج ات احملاملرتبة األوىل على مستوى الكّمي حتّتل صناعة حتويل الطماطمحيث و 

حيث بلغ  % 90وذلك بنسبة  املواد احملّولة يف قطاع الصناعات الغذائية قّيةهائي مقارنة ببالنّ 
ألف طّن  770.6) حوايل 2014-2010نوات اخلمسة األخرية (معّدل اإلجنازات خالل السّ 
مني نسبة  سامهت يفألف طّن من معجون الطماطم،  127.3مّكنت من تصنيع ما يناهز 

    هاّمة من املخزون الداخلي وتوجيه كمية حنو التصدير.  
حيث بلغ  ،تعترب تونس من أهّم البلدان استهالكا لثاين تركيز الطماطم يف العاملحيث و 

ت املتحدة   35كغ يف الّسنة وهو ال يتجاوز   57معّدل استهالك الفرد  كغ يف الّسنة يف الوال
  كغ يف الّسنة يف إيطاليا.  24األمريكية و

  ألف طّن. 109يقّدر االستهالك الداخلي الّسنوي مبعدل حيث و 
  

لّسوق املرجعية خالل سنةوحيث         بلغ عدد الوحدات الصناعية التحويلية 
يبّني اجلدول طّن يوميا. و  ألف 27 تناهزوحدة توّفر طاقة حتويل  24حوايل  2014- 2013

لّسوق املرجعية النّ  اشطة خالل موسم الّتايل أهّم وحدات تصنيع وإنتاج معجون الطماطم 
2013:  

  وحدة الطاقة التحويلية= طّن من الطماطم الطازجة/يوم
  اجلهة
  
  
  
  
  

  الوطن القبلي

  العدد
  
  
  
  
  
13  

  العالمة التجارية  اسم املصنع
  املصانع والوحدات الناشطة

  الطاقة الفعلية  الطاقة النظرية

SCAP/CB مصربات الوطن القبلي 

16.500  12.800  

SOCODAL الساحلية سوكودال 

STICAP ستيكاب 

ZGHOLLI ET FRERES مصربات األخوة الزقلي 

COMOCAP Le Petit Paris 

BRIMA برميا 

EL FELLAH قرطاج 

ZGHOLLI ET FILS مصربات الزقلي أبناء 
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SOMECO أميلكار 

KHMIR FRE مصربات مخري 

SODACO PACNA تستورية 

ZINA زينة 

SOCCOBA سكو 
  

  5  تونس الكربى
  
  

TUCAL 
SIROCCO/STTPA 

SOTIA 
MAJOUL 
EL BARKA  

  الببغاء
  سريوكو

  سوتيا-بنينة
La Délicieuse 

  أمرية-الربكة

5.400  4.800  

  3  جة والكاف
SICAM 

SONOCAT 
ABIDA 

  سيكام
  4.000  4.800  عبيدة

  3  القريوان وسيدي بوزيد
JOUDA 

BORJ ESSAYEH  
CARTHAGE FOOD 

  جودة
 الربج

CAP D’OR 
3.900  3.400  

  27.000  30.600    24  اجلملة

  1املصدر

  حيث العرض: من -
لب على ماّدة معجون الطماطم املعّلبة يف العموم عن املساحات يصدر الطّ حيث 

لتفصيل و التجارية الكربى واملتوسّ  جلملة وكذلك عن جتار البيع  جتّسد طة وعن جتار البيع 
 أبرز مسالك توزيع هذه املاّدة.األطراف املذكورة 

أعاله من التزّود مبادة  املبّينةونظرا لغياب معطيات مدّققة حول نصيب األطراف 
على النتائج العاّمة لتوزيع هذه املادة واملستخلصة  ّمت اإلعتمادفإنّه  ،معجون الطماطم املعّلبة

لكميات املنتجة مجليا والكميات املصّدرة وذلك كالّتايل:  من خالل املعطيات املتعّلقة 
  

 (طّن) 2الكميات املرّوجة داخليا الكميات املصّدرة (طّن) اإلنتاج (طّن) ةالسن 
2010 140.800 22.500 118.300 
2011 141.400 10.500 130.900 
2012 134.000 24.000 110.000 
2013 110.000 41.500 68.500 
2014 111.100 - - 

  3املصدر

                                                 
مع حتيني بعض املعطيات املتعّلقة بعدد  2014جويلية  17بتاريخ  361والطاقة واملناجم املرسم بكتابة جملس املنافسة حتت عدد تقرير وزارة الصناعة  -  1

  املؤسسات التحويلية النّاشطة.
  نتائج تقريبية ودون احتساب املخزون املتبقي عند بداية كّل موسم. -  2
  حتيني بعض املعطيات. ة الصناعة معالتقارير الواردة من وزارة الفالحة ووزار  -  3
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II – :عن املمارسات املثارة  

عوى الرّاهنة إىل تتّبع املّدعى عليهم، من أجل ما بدر منهم من ترمي عريضة الدّ حيث 
متثلت أساسا يف توحيد تسعرية ملنافسة واألسعار املتعّلق  قانونالممارسات خمالفة ألحكام 
 العالماتمليم جلميع أصناف وأنواع  2.050بـ غ800ذات سعة  معجون الطماطم املعّلبة

ألسواق وبكامل تراب اجلمهورية حسب د ا يؤكّ مب وذلك بعد أن ّمت حترير أسعارها املرّوجة 
  .يف الغرض على وجود اتّفاق بني املّدعى عليهماملدعّية 
  

 أسعار معجون الطماطم املعّلبة حتديدخبصوص  أّوال:
ين تركيز الطماطم) حيث خيضع ترويج ماّدة    إىل نظامني:معجون الطماطم املعلّبة (

ن يتوىل حرية األسعار على مستوى اإلنتاج، نظام حتديد أسعار البيع  نو لاحملوّ  وذلك 
عتماد حرية املنافسة واألسعار ووفقا لقاعدة العرض والطلب نظام و  ،إنطالقا من املصنع 

ئّية مبد بصفة الذي يقتضي أن يتمّ  املصادقة الذاتية على مستوى التوزيع (مجلة وتفصيل)
ن صادر عر قرّ ممبقتضى بح عند توزيع ماّدة معجون الطماطم املعلّبة رّ الحتديد هوامش  وأصلّية

  وزير التجارة.
إال  2014و 2010الفرتة الفاصلة بني خالل  مل يتّم إعمال هذين النظامنيوحيث 

سبة ملاّدة معجون الطماطم املعّلبة من فئة لنّ  2013موسم صف الثاين من النّ  من إبتداء
  ).4/4غ (800لّنسبة لعلبة  2014موسم خالل و  )2/1( غ400

يف حتديد أسعار بيع قصوى عند توزيع ماّدة معجون  وزارة التجارةتدّخلت وحيث 
لي املهنة قصد مراجعة عناصر  مع ممثّ  تّفاق وذلك ،الّسابقةلّنسبة للفرتات  املعلّبةالطماطم 

  كلفة اإلنتاج وإقرار أسعار بيع قصوى للعموم.
إستنادا إىل أحكام  وذلك، طابعا إستثنائيا ووقتيال وزارة التجارة خذ تدخّ يتّ حيث و 
"بقطع النظر عن أحكام  جاء به أنّهملنافسة واألسعار والذي من القانون املتعّلق  4الفصل 
يار يف األسعار، ميكن  2الفصل  دات املشطّة أو اإل من هذا القانون وقصد مقاومة الز

لتجارة، اختاذ إجراءات وقتية تربّرها حالة أزمة أو جائحة  مبوجب قرار من الوزير املكّلف 
رزة يف قطاع معّني  على أالّ طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية سوق حالتها غري العادية 

  تتجاوز مّدة تطبيق هذا القرار سّتة أشهر".
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  :يفّمت إعمال أحكام هذا الفصل يف عديد املناسبات أّمهها حيث و 
نوفمرب  30املؤرخ يف  2377مقّرر وزير التجارة عدد وذلك مبقتضى  2010 سنة -

2010 .  
  2011جانفي  14املؤرخ يف  3ذلك مبقتضى مقّرر وزير التجارة عدد و  2011سنة  -
  . 2013أوت  16املؤرخ يف  464مبقتضى مقّرر وزير التجارة عدد  وذلك 2013سنة  -

ذا اإلجراء اإلستثنائي بصفة جزئية حيث و  اء العمل  معجون لّنسبة ملادة ّمت إ
(مقّرر وزير التجارة  2013أوت  15وذلك بداية من ) 2/1غ (400الطماطم املعّلبة من فئة 

ملاّدة معجون الطماطم  بصفة كلّية ملختلف أحجام)، و 2013أوت  16املؤرخ يف  464عدد 
 59مقّرر وزير التجارة عدد  ذلك مبقتضىو ) 4/4غ (800) و2/1غ (400املعّلبة من فئة 

ليتّم الّرجوع إىل إعمال مبدأ حرية حتديد أسعار معجون الطماطم  2014فيفري  22املؤرخ يف 
لى حتديد هوامش ل وزارة التجارة عيقتصر تدخّ  على أن ،املعّلبة من قبل احملّولني عند اإلنتاج

  الرّبح عند التوزيع فقط. 
  

  عى عليهم:خبصوص إدانة املمارسات املنسوبة للمدّ  نيا:
  خبصوص إدانة املمارسات املنسوبة للمؤسسات االقتصادية املصّنعة ملاّدة معجون

  :الطماطم املعّلبة
ملنافسة متثلت أساسا حيث  م ملمارسات خمّلة  تنعى املدعّية على املّدعى عليهم ارتكا

مليم جلميع أصناف  2.050غ بـ800يف توحيد تسعرية معجون الطماطم املعّلبة ذات سعة 
ألسواق وبكامل تراب اجلمهورية وذلك بعد أن ّمت حترير أسعارها  وأنواع املاركات املرّوجة 

  وهو ما يؤكد على وجود اتّفاق بني املّدعى عليهم.
"متنع األعمال ملنافسة واألسعار على أنّه من القانون املتعّلق   5ينّص الفصل حيث و 

واالتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال املتفق عليها والتحالفات 
ملنافسة واليت تؤول إىل عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض 

  والطلب".
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قرار بوجود تواطؤ بني إل أنّه وحىت يتسّىن  جملس املنافسة استقّر فقه قضاءحيث و 
على  تقّصي مجلة األدّلة واملؤشرات والقرائن اليت تدلّ  يتعّني فإنّه  ،املؤسسات االقتصادية
ملنافسةارتكاب ممارسات خملّ    .ة 

لّرجوع إىل مظروفات ملّف القضّيةحيث و  وجود أدّلة  الّتحقيق أعمالومن  اّتضح 
ت تدين األطراف املشار إليها    .وإثبا

ذات  يف مراجعة أسعار معجون الطماطم املعّلبة لإلدارةل آخر تدخّ  أنّ تبّني حيث و 
لفصل  اإلجراءاتعلى أساس  ،غ800سعة  من القانون  4االستثنائية املنصوص عليها 

أوت  16املؤرخ يف  464مبقتضى مقّرر وزير التجارة عدد  قد حصل ملنافسة واألسعاراملتعّلق 
2013.  

ملصنع 1740سعر دحتدي مبقتضاهّمت حيث و   ، أي سعر البيع مليم للعلبة كسعر البيع 
دة التوزيع  بح مبرحلةمع حتديد هامش الرّ  ،اإلنتاجعند  دة 50جلملة بز  مليم للعلبة وز

لتفصيل ليكون سعر البيع للعموم يف حدود  100هامش ربح قدره  مليم للعلبة عند التوزيع 
 .مليم للعلبة 1890
  بعد ستة أشهر.ينتهي قّرر املذكور املمفعول تطبيق  أنّ حيث و 
ثالثون من جمّلة االلتزامات والعقود  141هر على معىن أحكام الفصل يعّد الشّ حيث و 

  يوما كاملة.
ريخحيث و  ملقرّ  هو 2014فيفري  12 يكون بذلك  اية العمل  ر املذكور ريخ 

  لتكون بعده أسعار البيع عند اإلنتاج حرّة.
 ينهي 59عدد  حتت وزير التجارة عن مقّرر 2014فيفري  22بتاريخ حيث صدر و 

ذا اإلجراء االستثنائي بصفة كلّية ملختلف  ملاّدة معجون الطماطم املعّلبة من  حجاماألالعمل 
إعمال مبدأ حرية حتديد أسعار معجون الطماطم املعّلبة ) ليتّم الّرجوع إىل 4/4غ (800فئة 

هوامش  على حتديدمقتصرا تدخل وزارة التجارة ضّل  حني يف ،احملّولني عند اإلنتاجمن قبل 
  الرّبح عند التوزيع فقط. 

عى عليها معجون الطماطم واملدّ ملاّدة املؤسسات االقتصادية احملّولة  حيث توّلتو 
مليم  1.741و 1.739 من يف أسعار البيع عند اإلنتاج الّرتفيعبقضّية احلال بعد هذا التاريخ 

ملصنع  مليم للعلبة 1.900إىل  )واصل( تاءاحتساب مجيع األد للعلبة كسعر البيع 
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دة قدرها)واصل(حتساب مجيع األداءات  مليم للعلبة،  161ومليم  159ما بني  ، أي بز
دة    .% 9تتجاوز  وبنسبة ز

التوزيع يف مرحليت بح عند البيع للعموم بعد إضافة هوامش الرّ  سعر وحيث أصبح 
دة  اجلملة والتفصيل دة قدرها  2.050 مليم للعلبة) 150(ز مليم  160مليم للعلبة أي بز

دة قدرها    .  % 8.46للعلبة، وبنسبة ز
يف أسعار بيع معجون الطماطم املعلبة من الفئة املذكورة عند اإلنتاج  الّرتفيعّمت حيث و 

وبقيمة موّحدة  بنفس الفرتة الزمنية لعديد العالمات التجاريةعى عليها سات املدّ من قبل املؤسّ 
  لّنسبة هلذه املؤّسسات.

من حيث  الّرتفيع يف سعر هذه املاّدة من قبل املؤّسسات املنتجة هلا لئن كانحيث و 
دة بنفس الفرتة إال أّن قيام املدّ  ،لقاعدة العرض والطلب إعماال ااملبدأ مشروع لز عى عليهم 

 ل عرقلةميثّ ا مب الّرتفيععلى توحيد سعر تواطؤهم على  ايعّد مؤشر قدار املنفس بالزمنية و 
لفصل  املذكورة أعالهلقاعدة لسب السري الطبيعي حبتحديد األسعار ل من  5املنصوص عليه 

  نافسة واألسعار.املقانون 
التّ قيام املدّ مؤشرات تدّل على  وجودثبت حيث و  يف الّرتفيع  فاق علىعى عليهم 

أسعار بيع معجون الطماطم املعّلبة من الفئة املذكورة لدى املساحات التجارية الكربى 
لس من جداول أسعار ، الّسعر بعد الّرتفيع فيهوعلى توحيد  واملتوّسطة وهو أمر تبّينه ا

  ."mg"املغازة العاّمة" "و" Monoprix"مونوبري" "و" Géantمساحات "جيان" "
  ثبوت هذه املمارسات:  ةاليّ اول التبّني اجلدتحيث و 
 أسعار البيع عند اإلنتاج: وتوحيد رفيعت خبصوص 

  2014مارس  –فيفري 

  
  الشركات احملّولة

  
  التجارية العالمات

  املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة
"مساحات مونوبري" 

"Monoprix"  
  "Géant"مساحات جيان""  "mg"مساحات املغازة العاّمة" "

دة   نسبة الز

سعر البيع 
ملصنع 

حتساب 
  األداءات 
قبل إقرار 
الرجوع إىل 

سعر البيع 
ملصنع 

حتساب 
  األداءات 
بعد إقرار 
الرجوع إىل 

سعر البيع 
ملصنع 

حتساب 
  األداءات 
قبل إقرار 
الرجوع إىل 

سعر البيع 
ملصنع 

حتساب 
  األداءات 
بعد إقرار 
الرجوع إىل 

سعر البيع 
ملصنع 

حتساب 
  األداءات 
قبل إقراا 

الرجوع إىل 

سعر البيع 
ملصنع 

حتساب 
  األداءات 
بعد إقرار 
الرجوع إىل 
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  حرية األسعار  حرية األسعار  حرية األسعار  حرية األسعار  حرية األسعار  حرية األسعار
COMOCAP Le Petit Paris 1.741  1.900  1.739  1.900  1.741  1.900  

  % 9.1بني 
  % 9.2و

CARTHAGE FOOD CAP D’OR  1.741 1.900 1.739 1.900 1.741 1.900 
LA GENERALE 
ALIMENTAIRE  

JOUDA    1.741 1.900 1.739 1.900 1.741 1.900 
NABLIA   1.739 1.900   

ABIDA  ABIDA  1.741 1.900 1.739 1.900 1.741 1.900 
SOCCOBA  SOCCOBA  1.741 1.900   1.741 1.900 
EL BARKA  AMIRA  1.741 1.900 1.705 1.862 1.741 1.900 

STICAP  STICAP   1.741 1.900   1.741 1.900 
PHARE DE 

KELIBIA   1.739 1.900   

EL FELLAH  CARTHAGE  1.741 1.900 1.739 1.900 1.741 1.900 
SOTIA  RAFIAA    1.741 1.900 1.739 1.900 1.741 1.900 

BNINA   1.739 1.900   
ZGHOLLI  ZGHOLLI    1.687 1.843   
SICAM  SICAM  1.741 1.900 1.739 1.900 1.741 1.900 

  
لّرتفيع يف اجلدول أّن املؤسسات الصّ  يربز من خالل هذاحيث  ناعية احملّولة قامت 

قيمة الفرتة وبنفس البنفس  )4/4غ (800أسعار ماّدة معجون الطماطم املعّلبة من فئة 
ذلك بعد أن ّمت إقرار و أسعار بيعها عند اإلنتاج  مبا يفيد تطابق  % 9سبة اليت جتاوزت نّ الو 

   .اإلنتاجالّرجوع إىل إعمال مبدأ حرية حتديد أسعار هذه املاّدة يف مستوى 
على حتديد أسعار بيع معجون الطماطم املعّلبة من فئة  فاقتّ اال أنّ  يّتضح أيضاحيث و 

عتبار أّن  دون مستوى) ّمت يف مستوى اإلنتاج 4/4غ (800 املساحات التجارية التوزيع 
مليم للعلبة  1.900بسعر  املذكورة بشراء معجون الطماطم املعّلبة من فئةقامت املذكورة 

ضافة ملختلف العالمات التجارية،  )واصل(حتساب مجيع األداءات  بح عند الرّ  هامشيو
جلملة  لتفصيل ( 50(التوزيع  يصبح سعر البيع للعموم يف لمليم للعلبة)  100مليم للعلبة) و

  مليم للعلبة.  2.050حدود 
جلدول حيث و و  رغم اختالف وحدات اإلنتاج للمؤسسات االقتصادية املبّينة 

عمال فإّن هذه املؤسّ  ،واختالف العالمات التجارية املرّوجة من قبلها سات تكون قد قامت 
دف  ملنافسة  املعّلبة حسب  إىل عرقلة حتديد أسعار بيع معجون الطماطموممارسات خمّلة 

) Ententes horizontalesقاعدة العرض والطلب وذلك من خالل وجود اتفاقات أفقية  (
 على توحيد سعر البيع عند اإلنتاج.

  



27 
 

ئب شركة "سوكودال" حيث و  فيع عى عليها مل تتول الرتّ ّن املدّ " SOCODAL"دفع 
ا مل تّتفق مع أيّ  ّ من املنتجني على حتديد  يف سعر منتوج الطماطم خالل الفرتة املذكورة وأ

) وأّن توازي أسعار اجلملة أو التفصيل ال 4/4غ (800علبة معجون الطماطم من فئة  سعر
قي املنتجني املنافسة غري املشروعةة يثبت وجود نيّ     .من قبلها ومن قبل 
ئق والفواتري تبّني وحيث  ئب املّدعى عليها بطلب من مجلة الو ا  لس اليت أدىل  ا

  غ لفائدة جتار اجلملة: 800أسعار بيع معجون الطماطم من فئة أّن  2015أكتوبر  20 بتاريخ
  
  
  

  
  2014مارس 

دون  الفردي السعر  الكمية  نوع التعبأة  التاجر  ريخ الفاتورة  عدد الفاتورة
  )مليم( األداء

األداء على 
القيمة 
  املضافة

سعر الشراء 
  (مليم)الصايف 

14-021152  02/03/2014   22.799  % 6  21.509  1000  علبة 12  شركة زوايب 

 22.799  % 6 21.509  300  علبة 12  مراد غاليب  10/03/2014  14-021237
 22.799  % 6 21.509  1000  علبة 12  فتحي لعزيزي  26/03/2014  14-021342

   
تطابق مع أسعار بيع معجون تمن اجلدول أعاله أّن األسعار الفردية  يربزحيث و 

األخرى واملطّبقة من قبل املؤسسات االقتصادية احملّولة  فئة املذكورة عند اإلنتاجالالطماطم من 
ملصنع  1.792كما سبق بيانه واملتمثلة يف سعر بنفس الفرتة الزمنية   مليم للعلبة عند البيع 

 6مليم للعلبة بعد احتساب األداء على القيمة مضافة ( 1.900دون احتساب األداء وبسعر 
ّكد من خالل اجلداول ، )%   :الّتاليةوهو تطابق 

  
الّسعر الفردي دون   نوع التعبأة  عدد الفاتورة

  األداء (مليم)
األداء على القيمة 

  املضافة
سعر الشراء الصايف 

  (مليم)
سعر علبة معجون 
ملصنع   الطماطم 

سعر علبة معجون 
ملصنع  الطماطم 
  حتساب األداء

  1.900 1.792  22.799  % 6  21.509  علبة 12  14-021152

 1.900  1.792 22.799  % 6 21.509  علبة 12  14-021237
 1.900  1.792 22.799  % 6 21.509  علبة 12  14-021342

  



28 
 

  العالمات التجارية  الشركة

  
  
نوع 
  التعبأة

ملصنع  الّسعر 
قبل إقرارا 
الرجوع إىل 

حرية األسعار 
  (مليم)

 سعر علبة معجون
ملصنع  الطماطم 

  دون األداء
بعد إقرارا الرجوع 
إىل حرية األسعار 

  (مليم)

  
األداء 
على 
القيمة 
  املضافة

  
سعر علبة معجون 
ملصنع  الطماطم 
  حتساب األداء

دة   نسبة الز
  

SOCODAL  SAHLIA 12 1.900  % 6 1.792  1.741  علبة    

COMOCAP Le Petit 
Paris 

  علبة 12
  

1.741  
  
 

1.792 
 

6 %  
  

 
1.900 

 
 

  يف حدود
  % 9.2و 

  

CARTHAGE FOOD CAP D’OR  
ABIDA  ABIDA  

SOCCOBA  SOCCOBA  
EL BARKA  AMIRA  

STICAP  
STICAP   

PHARE DE 
KELIBIA 

SICAM  SICAM  
LA GENERALE 
ALIMENTAIRE  JOUDA  

SOTIA  RAFIAA    
EL FELLAH  CARTHAGE  
EL BARKA  AMIRA  

  
التّ  تبعا لذلك ،تكون شركة "سوكودال"حيث و  ة فاق على حتديد أسعار مادّ معنية 

ملصنع قبل  معجون الطماطم من الفئة موضوع الّنزاع الرّاهن العتمادها نفس أسعار البيع 
نفس الفرتة الزمنية  بعنوانعى عليها ة الشركات املدّ بقيّ  املطّبقة منو وبعد احتساب األداء 

  وبعد أن ّمت إقرار إعمال مبدأ حرية حتديد أسعار هذه املاّدة عند اإلنتاج. 
  

ئ وحيث عى عليها يف بيع املدّ  ّن توازي أسعار أيضا ب شركة "سوكودال"دفع 
قي  نية املنافسة غري املشروعةمستوى اجلملة أو التفصيل ال يثبت وجود  من قبلها ومن قبل 

  املنتجني.
ملنافسة على  أّن قانون املنافسة واألسعار ال ينصبّ حيث و  يف ماّدة املمارسات املخّلة 

لّسوق من قبل مرتكبيها،إثبات مدى توّفر نيّ   ،بقدر ما ينصّب على محاية الّسوق ة اإلضرار 
  ظام العام اإلقتصادي.محاية النّ  دف إىلهي اموضوعي قانو عتباره
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ملنافسة ليس له أي انعدام نيّ وحيث أّن  ثري على تكييف ة ارتكاب ممارسة خمّلة 
    .فاقو االتّ أالعمل 

يدي للّصناعات الغذائية "زينة" من ئب شركة الز ّن  وحيث دفع  تنفي  منّوبتهجهته 
نفيا قاطعا اتّفاقها صراحة أو ضمنيا مع بقّية الشركات األخرى على حتديد سعر معجون 

ين الرتكيز بـ ا مل  تتول الرتّفيع يف سعر هذا املنتوج. 2.050الطماطم  ّ  مليم، وأ
  

مبّد جملس املنافسة بقوائم أسعار بيع  تهاالّتحقيق مطالب أعماليف إطار  متّ حيث و 
   .املذكورة ةفئلمعجون الطماطم عند اإلنتاج (انطالقا من املصنع) ل

جاء تبعا للمرفق املتعّلق جبدول أسعار البيع الشهرية ملعجون الطماطم عند  وحيث
  ما يلي:     2016ديسمرب  15اإلنتاج لشركة "زينة" املدىل به لدى جملس املنافسة بتاريخ 

 
حتساب األداء واصل (مليم)  الشهر   الّسعر 

  1740  2014جانفي 
 1740  2014فيفري 
 1740  2014مارس 
 1740  2014أفريل 
 1740  2014ماي 
 1740  2014جوان 

  
 1.740يف حدود  أسعار املدعى عليها "زينة"، تبعا للجدول أعاله، استقّرتحيث و 

حتساب األداءات  حىت بعد الّرجوع إىل إعمال مبدأ حريّة األسعار عند  )واصل(مليم 
  اإلنتاج.

ا مطالب استدعى مزيد وحيث بفواتري بيع ماّدة  إلدالء تهاالّتحقيق يف األسعار املدىل 
إىل  2013معجون الطماطم عند اإلنتاج حلرفاء املؤّسسة خالل الفرتة املمتّدة من ديسمرب 

   . 2014جوان 
 أّن أسعار بيع ماّدة معجون الطماطم عند اإلنتاج حلرفاء شركة "زينة" حيث تبّني و 

ا ا بتاريخ  القضّية وراقواملضّمنة  املدىل   15ال تتطابق متاما مع األسعار اليت ّمت اإلدالء 

  الفواتري التالّية:بعض العّينات من وذلك كما تبّينه  2016ديسمرب 
جلملة عّينة من خبصوص -  فواتري البيع لفائدة احلرفاء الباعة 
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  الكمية  نوع التعبأة  ريخ الفاتورة  عدد الفاتورة  احلريف
السعر الفردي دون 

  (مليم)األداء 

األداء على 
القيمة 
  املضافة

سعر الشراء 
  حتساب األداء

  
  
  

 0002رقم  احلريف
 شركة "الكرامة"

DP /000001  40/10/2014   1740  % 6  1642  1800  علبة 12 

DP /000005 07/01/2014  12 1740  % 6 1642  1200  علبة 

DP /000009 09/01/2014  12 1740  % 6 1642  3600  علبة 

DP /000048 10/20/2014  1740  % 6 1642 1800  علبة 12 

DP /000050 11/20/2014  1740  % 6 1642 4200  علبة 12 

DP /000058 14/20/2014  1740  % 6 1642 1200  علبة 12 

DP /000060 14/20/2014  1740  % 6 1642 600  علبة 12 

DP /000077 2014/02/26 12 1900  % 6 1793 840  علبة 

DP /000084 2014/03/03 12 1900  % 6 1793 1200  علبة 

DP /000088 2014/03/04 12 1900  % 6 1793 1200  علبة 

DP /000090 2014/03/06 12 1900  % 6 1793 3600  علبة 

 0041احلريف رقم 
 شركة "بن مجعة"

DP /000004  60/10/2014   1740  % 6  1642  3600  علبة 12 

DP /000034 30/01/2014  12 1740  % 6 1642 3600  علبة 
DP /000047 08/02/2014  12 1740  % 6 1642 3600  علبة 
DP /000055 12/02/2014  1740  % 6 1642 3600  علبة 12 
DP /000071 21/02/2014  1740  % 6 1642 3600  علبة 12 
DP /000075 2014/02/25 12 1900  % 6 1793 3600  علبة 
DP /000101 2014/03/21 12 1900  % 6 1793 3600  علبة 
DP /000126 2014/04/10 12 1900  % 6 1793 3600  علبة 
DP /000090 2014/03/06 12 1900  % 6 1793 3600  علبة 

  
سعار بيع ماّدة معجون الطماطم  يتيتبّني من خالل قائمحيث  الفواتري املتعّلقة 

 26و 25شركة "بن مجعة"، الّرتفيع يف األسعار الفردية بداية من و  شركة "الكرامة" نيللحريف
حتساب األداء إىل  1.740من  2014فيفري  حتساب األداء، أي بعد  1.900مليم  مليم 

املؤرخ يف  59أن ّمت الّرجوع إىل إعمال مبدأ حرية األسعار مبقتضى مقّرر وزير الّتجارة عدد 
مليم) من حيث القيمة  1.900، ويتطابق الّرتفيع يف سعر البيع املذكور (2014فيفري  22

اليت توّلت الّرتفيع يف ى املّدعى عليها األخر مع أسعار الشركات ومن حيث الفرتة الزمنّية 
  أسعار بيع ماّدة معجون الطماطم بنفس هذه الفرتة وبنفس القيمة املذكورة. 
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لتفصيلعّينة من خبصوص  -  فواتري البيع لفائدة احلرفاء الباعة 
  

  الكمية  نوع التعبأة  ريخ الفاتورة  عدد الفاتورة  احلريف
السعر الفردي دون 

  (مليم)األداء 

األداء على 
القيمة 
  املضافة

سعر الشراء 
  حتساب األداء

 013رقم  احلريف
 "حبيب بن أمحد"

DP /000086 2014/03/01 12 1900  % 6 1793 144  علبة 

DP /000196 2014/06/30 12 2179 480  علبة  6 %  1900 

 0162رقم  احلريف
 "حمّمد ريدان"

DP /000021 21/01/2014  12 1740  % 6 1642  480  علبة 

DP /000094 2014/03/11 12 1900  % 6 1793 144  علبة 

DP /000120 2014/04/07 12 1900  % 6 1793 480  علبة 

DP /000146 2014/05/02 12 2179 60  علبة  6 %  1900 
  

سعار بيع ماّدة معجون الطماطم  يتيتبّني من خالل قائمحيث  الفواتري املتعّلقة 
مارس  شهر "حمّمد ريدان"، الّرتفيع يف األسعار الفردية بداية منو "حبيب بن أمحد"نيللحريف
حتساب األداء إىل  1.740من سعر  2014 حتساب األداء، أي بعد  1.900مليم  مليم 

املؤرخ يف  59قتضى مقّرر وزير الّتجارة عدد أن ّمت الّرجوع إىل إعمال مبدأ حرية األسعار مب
مليم) من حيث القيمة  1.900، ويتطابق الرتفيع يف سعر البيع املذكور (2014فيفري  22

فيع يف اليت توّلت الرتّ املّدعى عليها األخرى مع أسعار الشركات ومن حيث الفرتة الزمنّية 
  أسعار بيع ماّدة معجون الطماطم بنفس هذه الفرتة وبنفس القيمة املذكورة. 

ا املدّ وحيث اّتضح عالوة على ذلك  عى عليها شركة "زينة" أّن األسعار اليت أدلت 
ئبها ال تتطابق وحقيقة األسعار املضّمنة  ،2016ديسمرب  15بتاريخ  واملضّمنة بتقرير رّد 

ا الحقا للمجلس  لفواتري اخلاّصة مببيعات الشركة حلرفائها من جتار اجلملة والتفصيل املدىل 
أّن أغلب األسعار املطّبقة قد ّمت الّرتفيع فيها بنفس قيمة واليت تبّني من خالهلا  وبطلب منه

مليم إىل  1.740وذلك من سعر  ،املّدعى عليها األخرىقامت به بقّية الّشركات الّرتفيع الذي 
حتساب األداءات وكذلك بنفس الفرتة الزمنية اليت تلت صدور  1.900سعر  مقّرر مليم 

قرار الّرجوع إىل العمل مببدأ حريّة  2014فيفري  22املؤرخ يف  59وزير الّتجارة عدد  واملتعّلق 
  معجون الطماطم عند اإلنتاج.   أسعار بيع مادة
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ا تتطابق وأسعار بقّية حيث و   ّ يعّد التسّرت على حقيقة األسعار املطّبقة واليت تبّني أ
على ضلوع وتواطؤ شركة "زينة" يف االتّفاق على حتديد  قو ار عى عليها مؤشّ الشركات املدّ 

   .أسعار بيع مادة معجون الطماطم عند اإلنتاج
ئب اإلحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يف حّق و  حيث دفع 

اجلامعة الوطنية للمواد الغذائية وشركة مصّربات "ماجول" وشركة "برميا" وشركة اإلخوة زغلي 
ركة "ستيكاب" وشركة "كوموكاب" وشركة "كارطاج فود" وشركة "صوتيا" وشركة وش

ّن قيام االتّفاق حول حتديد  ""سيكام والشركة التونسية للصناعات الغذائية وشركة "جودة" 
ألساس تدّخل  1.900 سعر مادة معجون الطماطم عند اإلنتاج يف حدود مليم للعلبة مرّده 

  اإلدارة اليت كانت طرفا رئيسيا فيه. 
بصفة  كان يتمّ   اإلدارة يف حتديد أسعار بيع هذه املاّدة عند اإلنتاجتدّخل وحيث أّن 

  من قانون املنافسة واألسعار. 4رات إدارية إستنادا إىل أحكام الفصل مبقتضى مقرّ و استثنائية 
 ينهي 59 عددحتت وزير الّتجارة  عن مقّرر 2014 فريفي 22 بتاريخوحيث صدر 

ذا اإلجراء االستثنائي بصفة كلّية ملختلف األحجام  ملاّدة معجون الطماطم املعّلبة العمل 
إعمال مبدأ حرية حتديد أسعار معجون الطماطم ليتّم الّرجوع إىل  )غ400وغ 800فئة (

ليقتصر دور اإلدارة على حتديد هوامش الرّبح عند و اإلنتاج،املعّلبة من قبل احملّولني عند 
  التوزيع فقط. 

  وحيث مل يتضّمن هذا القرار ما يفيد وجود هذا االتّفاق املزعوم بني املهنة واإلدارة.
معجون ة أسعار ماديف وحيد تّ الفيع و رتّ ال املذكورة توّلت خمتلف املؤسسات احملّولةحيث و 

لعديد العالمات الّتجارية بنفس الفرتة الزمنية اليت تلت صدور املقّرر املذكور وبنفس  الطماطم
   .االتّفاق املذكوريف وهو ما يفيد ضلوعها وتواطئها  ،هذا الّرتفيعمقدار 

لئن اقتصرت عريضة دعوى احلال على وجود ممارسات ارتكبتها املؤسسات وحيث و 
 أعمالمن  كذلك  إال أنّه ثبت ،)4/4غ (800لة واملنتجة ملعجون الطماطم من فئة احملوّ 
خبصوص توحيد تسعرية بيع أدّلة على تواطؤ هذه املؤسسات مؤشرات و حقيق وجود التّ 
  ). 2/1غ (400من فئة  املعّلبة عجون الطماطمم

املذكورة ببعض تبّني جداول أسعار بيع معجون الطماطم املعّلبة من الفئة حيث و 
لس  ")Géant" و"جيان" "Monoprix("مونوبري" " املساحات التجارية اليت توّصل إليها ا
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يف أعمال حتديد أسعار معجون الطماطم املعّلبة فئة لة املؤسسات احملوّ  تواطؤحقيق خالل التّ 
  وذلك بصفة متواترة ولفرتات متزامنة.فيع فيها غ وتوحيدها بعد الرتّ 400

  
  
  
  
  
  

  
  الشركات احملّولة

  
  العالمات التجارية

  املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة
  "Monoprix"مساحات مونوبري" "

  "Géantو"مساحات جيان"" 
حتساب األداءات ملصنع  هامش   سعر البيع 

الربح عند 
التوزيع 
(مجلة 

وتفصيل) 
  (مليم)

  سعر البيع للعموم

إقرار  قبل
الرجوع إىل حرية 
  األسعار (مليم)

بعد إقرار الرجوع 
إىل حرية األسعار 

  (مليم)

دة   نسبة الز
  

قبل إقرار 
الرجوع إىل 

حرية 
  األسعار(مليم)

بعد إقرار 
الرجوع إىل 

حرية األسعار 
  (مليم)

نسبة 
دة   الز
  

COMOCAP Le Petit Paris 

  
  
895  
  
  
 
  

1.075  

يف حدود 
20 %  

  

 مليم 75
  للعلبة
  

970  
  
  

1.225  

يف حدود 
26 %  
 

CARTHAGE FOOD CAP D’OR  1.075 1.225 
LA GENERALE 
ALIMENTAIRE  

JOUDA    1.071 1.221 

ABIDA  ABIDA  1.075 1.225 
SOCCOBA  SOCCOBA  1.075 1.225 
EL BARKA  AMIRA  1.075 1.225 

STICAP  STICAP   1.075 1.225 

EL FELLAH  CARTHAGE  1.070 1.220 
SOTIA  RAFIAA    1.071 1.221 

SICAM  SICAM  1.075 1.225 

  
الزمنّية فرتة اليثبت اجلدول أعاله أّن املؤسسات الصناعية احملّولة قامت بنفس وحيث 

وذلك بعد أن ّمت إقرار  % 20نسبة غ ب400لّرتفيع يف أسعار معجون الطماطم من فئة 
  الّرجوع إىل إعمال مبدأ حرية حتديد أسعار هذه املاّدة يف مستوى االنتاج.
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 1.225على أسعار البيع للعموم اليت استقّرت يف حدود  ّرتفيعال هذا انعكسحيث و 

مليم  970 ) بعد أن كانت يف حدود2014مارس  –فيفري  –مليم للعلبة (أشهر جانفي 
  للعلبة.

وحيث تعّني بعد الّتحقيق يف هذا الفرع من الّدعوى استثناء كّل من شركيت "سوكودال" 
  غ.400و"زينة" من االتّفاق خبصوص حتديد سعر معجون الطماطم املعّلبة من فئة 

دف إىل إدانة ممارسات  حيث جامعة الوطنية للصناعات لل منسوبة كانت الّدعوى 
التّ ناعيّ ي اختذه الصّ اإلجراء الذشرافها على  الغذائية فاق على حتديد أسعار معجون ون 

  .الطماطم املعّلبة
الّدفاع عن مصاحل منظوريها  يقتصر علىقابية دور اهلياكل النّ  من املتعارف أنّ حيث و 

دون أن يتجاوز ذلك  ها ونشر أخالقّيات الّتعامل فيها،والعمل على تنظيم قطاعات نشاط
  الّسياسات التجاريّة واملالّية ملؤسسات القطاع الذي ترعاه.ّتدخل يف إىل ال

على عن الّرد على االمتناع  ناعات الغذائيةاجلامعة الوطنية للصّ إصرار حيث أّن و 
نبيه عليها التّ  ورغم 2014مارس  24 كتابيا منذ  الطّلبات اليت وّجهها إليها جملس املنافسة

فاق على ترفيع وتوحيد على أّن االتّ  قو ار مؤشّ  يعترب ،2015أكتوبر  5 لنفس املوضوع بتاريخ
شرافها  وبرعاية منها مبا خيّول أسعار بيع معجون الطماطم املعّلبة من قبل املنتجني ّمت 

ا ألجل    ذلك.للمجلس مؤاخذ
  
   خبصوص ثبوت عدم مزاولة املدعى عليها "الشركة التونسية للمصّربات" لنشاطها

ين الرتكيز):كمنتج وحمّول    ملادة معجون الطماطم (
 2015 أكتوبر 28 بتاريخجاء يف رّد املمّثل القانوين للشركة التونسية للمصّربات حيث 

ا مع نقص املوارد  تزاول العى عليها أّن املدّ  إنتاج مصّربات الطماطم نظرا ألزمة مالية متّر 
  ات الالزمة لإلنتاج.املائية وعدم توفر املعدّ 

لوزارة  2016ماي  3الّتحقيق يف هذا الّدفع توجيه طلب بتاريخ حيث استدعى و 
دى صّحة الّتجارة قصد تكليف أعوان املراقبة اإلقتصادية إلجراء أحباث ميدانية للّتثبت من م

  وضعّية هذه الشركة.
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لس و  راة  2016سبتمرب  30بتاريخ حيث حتّصل ا على نتائج األحباث امليدانية ا
تصنيع وإنتاج ماّدة معجون  2010 أّن "الشركة التونسية للمصّربات" مل تتول منذ وتبّني 

ين الرتكيز موضوع الّنزاع الرّاهن.   الطماطم 
ت إخراج هذه الشركة من دائرة الّنزاع حيث تعّني و     .املاثل بناء على هذه التحرّ

ناعية احملّولة واملنتجة ملعجون الطماطم املؤسسات الصّ  قي قيام يف املقابل ثبتوحيث 
نتهاج سياسة  دف إىل حتديد تسعريةاملعّلبة  ذه املاّدة من فئة البيع عند اإلنتاج هل جتارية 

 خارج السّري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب )2/1غ (400) وكذلك من فئة 4/4غ (800
شراف هياكلهم النّ    .قابيةوذلك 

لّسوق التونسيةحيث و  نتاج  مؤّسسة 24حوايل  ،قاضيخالل سنة التّ  ،ينشط  تقوم 
  . وترويج عديد العالمات التجارية ملادة معجون الطماطم املعّلبة

ملنافسة وفقا ملعيارين، املعيار املادي ميتّم تكييف عمل حيث و  ا على أنّه ممارسة خمّلة 
  واملعيار العضوي.

فق عليه أو متّ عمل ثبوت يف  أّوهلما تمثلي توفر شرطنياملعيار املادي  يقتضيوحيث 
نيهما اتفاقيات صرحية أو ضمنيةحتالف أو  أن تكون هذه املمارسة من حيث املوضوع أو  و

ملنافسة.    األثر خمّلة 
رف الذي صدرت عنه املمارسات املخّلة الطّ  إىل حتديد املعيار العضوي حيث يهدفو 

  ملنافسة واملتمّثل أساسا يف املؤسسة االقتصادية. 
س املنافسة أّن تعريف املؤسسة االقتصادية من املستقر عليه يف فقه قضاء جملحيث و 

لس   يّتخذ مفهوما موّسعا بغّض الّنظر عن طبيعتها أو شكلها القانوين، "فهي ختضع لرقابة ا
  ق بعمليات اإلنتاج أو التوزيع أو إسداء اخلدمات".كلما كانت تتعاطى نشاطا اقتصاد يتعلّ 

  ة.أطراف مستقلّ إرادة االتّفاق عن  ن يصدرأ يقتضي وحيث
 على حتديد أسعار معجون الطماطم املعّلبة عند اإلنتاج يستجيب االتّفاقحيث و 
من حيث أنّه صدر عن مؤسسات اقتصادية تقوم بعمليات  اآليت ذكرهاعناصر الإىل املذكور 
 التضّمنه حتديدعن إرادة أطراف مستقلة قانونّيا وهيكلّيا ومالّيا، وميّس من املنافسة و اإلنتاج 

  قواعد العرض والطلب. يعّطل إعمالمعجون الطماطم املعّلبة بشكل ماّدة ألسعار بيع 
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لس على اعتبار حيث و  "جرمية اإلخالل بقواعد املنافسة تتحقق إّما أّن استقر عمل ا
وسريها بثبوت إبرام إحدى املؤسسات االقتصادية التّفاق يرمي إىل تعطيل آلّيات الّسوق 

  العادي وإّما بثبوت حصول تطبيق فعلي لذلك االتّفاق".
 ، رغم إختالف وحدات اإلنتاج جغرافيا،عى عليهمثبت من الّتحقيق قيام املدّ حيث و 

أسعار بيع  توحيدو  ترفيع فاق علىيستنتج من خالله تواطؤهم يف االتّ  جتار اانتهاجهم سلوك
عند ) 2/1غ (400وكذلك من فئة ) 4/4غ (800فئة مادة معجون الطماطم املعّلبة من 

لّسوق التونسية  اإلنتاج وذلك بعد أن ّمت إقرار الّرجوع ملختلف العالمات التجارية املرّوجة 
ا.   إىل إعمال مبدأ حرية األسعار بشأ

  
  وهلذه األسباب:

  
لس:   قّرر ا

شركات إنتاج معجون الطماطم املعّلبة املّدعى عليها  أتتهاتبار املمارسات اليت عأّوال: إ
ملنافسة،   واجلامعة الوطنية للمواد الغذائية وكذلك الشركتني املتداخلتني خمّلة 

لكّف عن تلك املمارسات   ،نيا: توجيه أمر إليها 
  الّتداعي.لثا: إخراج الشركة التونسية للمصّربات من نطاق 

سة السّيد لس املنافسة بر رضا بن  وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
ن. و  حمّمد العيادي الّسادةحممود وعضوية    عمر التونكيت ومعّز العبيدي و السّيدة رمي بوز

  
  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2018 ماي 10وتلي علنا جبلسة يوم       

 الرئيس                                              كاتبة اجللسة                     
  

     رضا بن حممود                                       ميينة الزيتوين          
  


