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،                                                                                                        التّونسيّة الجمهوريّة الحمد 
  مجلس المنافسة  

  141367القضيّة عدد: 
   2015  مبرديس 25 تاريخ القرار:

  قـــــرار
  :بين  اليالقرار التّـ أصدر مجلس المنافسة                  

   :ةاملّدعي
 1005ج بشارة اخلوري العمران  31شركة جاكراندا للتجارة العاملّية يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقّرها بـ 

  تونس.
 من جهة

  : ّدعى عليهاالم
بل مدرج " املكتب عدد  د"شركة غّلة الصحراء يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقّرها االجتماعي بسنرت 

  املنطقة الصناعّية القريوان الشمالّية. 3100تونس ويقع املصنع بنهج  1073ج جون جاك روسو  6
  من جهة أخرى

واملرّمسة حتت  شركة جاكرندا للتجارة العاملّية لمّدعية املمثل القانوين لعريضة الّدعوى املقّدمة من بعد اإلّطالع على 
ّ ها فيواليت جاء  2014 يليةجو  24بتاريخ  141367عدد  أحدثت يف إطار ا شركة حديثة التكوين مصّدرة كلّيا أ

ا تعّرضت إىل مظلمة من قبل حمطّة تكييف وتصدير التمور التونسّية " ّ " غّلة الصحراءتشجيع الباعثني الشّبان وأ
لقريوان تت   :مّثل يفاملوجودة 

 متور ذات جودة متدنية،توفري  -
 اإليفاء بتعهدات،عدم  -
 كمّيات مصّدرة وعالمات جتاريّة غري مطابقة للكمّيات املذكورة يف الفواتري وملف التصدير. -

ثّر سلبا على مكانة وصورة وصربيا وتركيا وأمما تسّبب هلا يف العديد من النزاعات مع موّردي التمور املوّجهة إىل النرويج 
خلارج. كما أضّر مبص ا مع املالتمور الّتونسّية  دين رّ و احل الّشركة وأثّر سلبا على نتائجها احملاسبّية واإليفاء بتعّهدا

 األجانب.
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كما ّمت وقد قامت مبراسلة صاحب حمطّة التكييف والتصدير "صحراء فروي" يف الغرض من أجل إجياد تسوية معه  
بعثت ريخ آخر مراسلة الكرتونّية  2014جوان  27منه إىل غاية يوم  تذكريه يف العديد من املرّات ولكن مل تتصل بردّ 

لعنف اجلسدي يف صورة االتصال به جمّددا.قام ا حيث  التصال هاتفّيا بوكيلة الّشركة وهّددها    املصّدر 

واعتربت العارضة أّن الّسكوت على مثل هذه الوضعّيات يؤثّر على القطاع ككل وعلى صورة املنتج التونسي والتعامل 
سواق اليت ّمت اكتساحها تعترب من بني األسواق اجلديدة الواعدة. وطلبت ي مع البلدان األجنبّية خاّصة وأّن األالتجار 

لس فتح حتقيق يف الغرض.  على ضوء ذلك من ا

لرّد على ا مّدعى عليها شركة غّلة الصحراءاملمّثل القانوين للرّد  ما جاء يف ّطالع علىإلوبعد ا ا قد قامت  امات أ
املراحل اليت مّرت كتابّيا مع تذكريها جبميع   2014جويلية  21ندا للتجارة العاملية بتاريخ اجاكر وادعاءات وكيلة شركة 

لتعهدات جتاهها مع إظهار  ريخ ذلك الكتب مع إثبات مدى حسن النّية وااللتزام  ا العالقة التجاريّة إىل 
يف ما اّدعته وما تّدعيه. وأفادت املّدعى عليها أّن الغرض من هذه الدعوى املقصود منه هو تشويه مسعتها مسؤوليتها 

  التجاريّة.
، 2015أوت  28على تقرير ختم األحباث بتاريخ  مثل القانوين لشركة جاكرنداوبعد اإلّطالع على رّد امل
عادة البحث أو تكملته ملزيد التقّصي جدّ يف عريضة الدعوى طالبة اإلذن والذي متّسك فيه مبا جاء يف 

  .املمارسات املشتكى منها
يل، وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة  لس بتاريخ السّيدة هيام   9املرّمسة بكتابة ا

ارتقاء توّصل إليه تقرير ختم األحباث واقرتحت رفض الدعوى أصال لعدم أّيدت فيه ما والذي  ،2015مربسبت
ملنافسة.   املمارسات املثارة إىل مرتبة املمارسات املخّلة 

مللف.و    بعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
  

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

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  أعمال جملس املنافسة.
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، 2015نوفمرب  5لّطريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  األطرافوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء 
ا تلت املقّررة  فلة بن عاشور ملّخصا من و ومل حيضر من ميثل املّدعية شركة جاكراندا تقرير ختم األحباث، اآلنسة 

  للتجارة العاملية وال من ميّثل املّدعى عليها شركة غّلة الصحراء وقد وّجه إليهما االستدعاء حسب ما يقتضيه القانون،
ا الكتابّية يل يف تالوة مللخص موبعد االستماع إىل مندوب احلكومة السّيدة هيام  ملظروفة نسخة منها الحوظا

  ،مللف
حلكم جبلسة يوم وإثر ذلك  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح  ويف األثناء قّرر  2015رب منوف 26قّرر ا

لس التمديد يف أجل املفاوضة إىل يوم   .2015 ديسمرب 25 ا
  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونّية صّرح بما يلي:
  

  من جهة الشكل: -

بذلك مجيع شروطها الشكلّية، ستوفت الدعوى يف آجاهلا القانونية ممن له الصفة واملصلحة وامت قدّ وحيث 
  .من هذه الّناحيةاّجته قبوهلا 

  من جهة األصل: -

  دراسة الّسوق:عن    -أ
 :اإلطار القانوين 

  جلملة األحكام القانونية والرتتيبية التالية: تصدير التمور خيضع نشاط 
  ة صّ وخا 1985 لسنةقانون املالّية ضبط املتعّلق ب 1984ديسمرب  31املؤرّخ يف  1984لسنة  84القانون عدد

  منه. 88إىل  85 من لو الفص
  املتعلق بضبط شروط وكيفية إسناد مساعدة  1985جويلية  22املؤرخ يف  1985لسنة  944األمر عدد

لصادرات، ألمر عدد   صندوق النهوض   1988 مارس 24املؤرخ يف  1988لسنة  678كما وقع تنقيحه 
  .1998مارس  16املؤرّخ يف  1998لسنة  674ألمر عدد و



4 
 

  1949كتوبر أ 5تعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف امل 1962نوفمرب  9قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرّخ يف 
  .الضابط لقواعد توحيد االنتاج املطبقة على متور البالد التونسية والضابط لشروط تصدير هذه التمور

  ضبط قواعد التوحيد املنطبقة على املتعّلق ب 1962نوفمرب  26قرار كاتب الدولة للتصميم واملالّية املؤرّخ يف
  .ة للتصديرالبالد التونسية املعدّ متور 
  الذي  عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد

ملنافسة واألسعار مثلما  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد جاء ليلغي ويعّوض  املتعلق 
لنصوص الالحقة آخرها القانون عدد    .2005جويلية  18املؤرخ يف  2005لسنة  60مت تنقيحه وإمتامه 

  صدار  1993ديسمرب  27املؤرخ يف  1993لسنة  120القانون عدد جملة تشجيع االستثمارات  املتعلق 
لنصوص    الالحقة.كما مت تنقيحه وإمتامه 

  لتجارة اخلارجية. 1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41القانون عدد   املتعلق 
  ملصادقة على كراس الشروط ملمارسة جتارة توزيع  2000أكتوبر  25قرار من وزير التجارة مؤرخ يف يتعلق 

  .التمور
 املتعلق حبماية املستهلك 1992ديسمرب  7املؤرخ يف  1992لسنة  117لقانون عدد ا. 
  امع املهنية املشرتكة يف ق 1993جويلية  26املؤرخ يف  1993لسنة  84القانون عدد طاعي املتعلق 

  .الفالحة والصناعات الغذائية
  ع منتوجات الفالحة املتعلق مبسالك توزي 1994جويلية  23املؤرخ يف  1994لسنة  86القانون عدد

  .البحريوالصيد 
  لصحة والسالمة املهنية 1996جويلية  15املؤرخ يف  1996لسنة  62القانون عدد   .املتعلق 
  لقواعد العامة حلفظ الصحة املطب 1968أكتوبر  22املؤرخ يف  1968لسنة  328األمر عدد قة املتعلق 

لة الشغل   .ملعامل اخلاضعة 
  املتعلق بضبط قائمة األنشطة التجارية اخلاضعة  1999نوفمرب  8املؤرخ يف  1999لسنة  2552األمر عدد

  لكراس شروط،
  املتعلق بتنظيم موسم التمور 1988جانفي  18قرار وزير االقتصاد الوطين املؤرخ يف.  
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  املتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة  1994أوت  29املؤرخ يف  1994لسنة  1743األمر عدد
لنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد  أكتوبر  2املؤرخ يف  2006لسنة  2619اخلارجية كما مت تنقيحه وإمتامه 

2006.  
  املتعلق بضبط طرق املراقبة الفنية عند التوريد  1994أوت  29املؤرخ يف  1994لسنة  1744األمر عدد

ألمر عدد  ذه املراقبة كما مت تنقيحه  ماي  31املؤرخ يف  1999لسنة  1233والتصدير واملصاحل املؤهلة للقيام 
 .2010جويلية  5املؤرخ يف  2010لسنة  1684واألمر عدد  1999

 

 :الّسوق املرجعّية 
  . املعنّية يف قضّية احلال بنشاط تصدير التمورتتعّلق الّسوق وحيث 

هم من صغار الفالحني جلّ  منتج للتمور فالح 50.000 ،حسب وزارة الفالحةتعّد البالد التونسّية، حيث و 
  .  هك)1(أقل من 

لتجميع حيث و  مج تكويين ا حاليّ جممع متور مبناطق االنتاج مع الشروع  400حوايل يقوم  هيلييف بر . و
رة بكامل مناطق اجلمهوريّة أغلبها متحّصلة على نظم تكييف مصدّ  حمطّة 70 وتقوم بتكييف هذه التمور
 من ،سوقا خارجّية 70حوايل  إىلرة سة مصدّ مؤسّ  150أكثر من  وتتوّىل التصدير اجلودة والسالمة الصحّية.

لنسبة  جتارة دولية شركة 93و )2013-2012(يف موسم  تكييف طةحم 64حسب الرسم البياين أسفله  بينها )
   .لنفس املوسم)

7  * } † °  ~ *  7̂  7¥1"
Répartition des exportations par opérateurs (en tonnes)
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  وزارة الفالحةاملصدر:                                                 
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لتجارة اخلارجية:  ت اخلاّصة   .Boujbel S.A ومن أهم الشركات املصدرة للتمور حسب قاعدة البيا
VACPA , Ste Horchani Dates, Ste De Devolop Agroalim de Tunsie, Sté Frigconfort 

export , Ste fruit center,Sté les Agrumes du Golfe plus.    وقد حققت هذه الشركات الستة
 وتعترب شركتا  دينار 167.727.959ة التمور املصدرة مببلغ قدره من كميّ  %40ما يناهز 2013جمتمعة سنة 

Boujbel S.A. VACPA  و  Ste Hrchani Datesركات نشاطا يف جمال تصدير التمور.من أكثر الش     
هز  من القيمة اجلملّية لالنتاج الفالحي %6تساهم منظومة التمور بنسبة وحيث       حبجم انتاج وطين 

من القيمة اجلملّية للصادرات  %18وطن  192125ما يقارب  2013-2012لنسبة للموسم الفالحي 
لنسبة ملوسم  103002مبا قدره  الفالحّية مليون دينار  362153بقيمة مجلية قدرها  2013-2012طن 

   (حسب ما يبينه اجلدول والرسوم البيانية أسفله).

الصادرات)طن(اإلنتاج المواسم

)د.م(القيمة )طن(الكمية المجموعمطلق تموردقلة نور

2004/2005763004570012200053217137135
2005/2006700004300011300042770131206
2006/2007820004900013120058800179345
2007/2008775004640012400061034187927
2008/2009954004930014500069836215194
2009/20101096005240016200079237270667
2010/20111192005492517412584003291273
2011/20121352005492519060095421331470
2012/201313533056795192125103002362153
2013/201414120057650198850

اإلخيرةبالنسبة للسنوات العشر  التمورحجم اإلنتاج الوطني الجملي من 

  
  وزارة الفالحةاملصدر:                                                 
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10 : المصدرة للكمیات السنوي النمو معدل %
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  وزارة الفالحةاملصدر:                                          
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 770  *  † °  ~ *  ^ 7 7¥1"
Répartition des exportations par opérateurs (en M DT)
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  وزارة الفالحةاملصدر: 

سّلم صادرات املنتجات الفالحّية. كما تساهم يف خلق مواطن شغل حتتّل التمور املركز الثاين يف حيث و 
ألف عائلة. وتصّدر التمور التونسية   50مليون يوم عمل يف الّسنة) وتوفري مورد رزق إىل قرابة  2لواحات (

كما يربزه اجلدول املوايل إىل بلدان عّدة أمهها املغرب األقصى وبلدان االحتاد األورويب وبعض البلدان 
  اإلسالمّية كرتكيا وأندونيسيا وماليز ويتم تكييفها وتعليبها بطرق خمتلفة حسب رغبة احلرفاء. 

  

لطن) تطّور صادرات الّتمور حسب أهّم السواق                 ):  
  2012/2013  2011/2012  2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  2005/20062006/2007  البلد

  26603  30135  23122  23245  17490  17206  12512  7938  املغرب
  14279  12670  13122  13565  13595  12254  13916  10183  فرنسا
  6505  5641  6273  5932  5144  4871  6396  5618  إيطاليا
  5581  4988  5508  4877  5507  5400  4808  4338  أملانيا

  5496  3762  4437  4496  4026  4081  4387  4033  اسبانيا
  5635  5374  4247  3261  2820  2087  1416  763  روسيا
  4765  4761  3241  2888  2012  1053  1179  717  ماليز
        2481  2230  1553  1283  786  تركيا

        2287  1829  2518  1939  1818  بلجيكا
ت    الوال

  املتحدة
          2512  3749  5110  

  4494  2868  2104            أندونيسيا
        16252  15195  10012  11017  6576  بلدان أخرى

موع   103002  96091  84002  79284  69836  61035  58853  42770  ا
  وزارة الفالحةاملصدر:                                                      
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  :.)م.د(طن/ تطّور صادرات التمور حسب األصناف املصّدرة
  2012/2013  2011/2012  2010/2011  الصنف 

  القيمة  الكمّية  القيمة  الكمّية  القيمة  الكمّية
  138355  29054  137195  32165  121438  28863  د.ن. مشروخ
  42871  14527  46337  16087  33668  10855  د.ن. موحد

  65761  20900  55937  18515  55911  18167  د.ن. علب صغرية
  22922  9006  21781  7674  16721  5862  د.ن. مصنعة

  45826  10529  34421  7774  28600  6443  منزوعة النوىد.ن. 
  15888  6555  14021  5874  16700  7272  متور مطلق

  4640  5276  1568  1828  1090  1137  متور لالستعمال الصناعي
  22825  5125  14926  3519  14884  3446  متور بيولوجّية

  3060  2031  3051  1986  3878  1958  متور خمتلفة
موع   362152  103002  331472  96091  293089  84002  ا

  وزارة الفالحةاملصدر:                                                   

لصادرات تتوزع  كما منحة لدعم كلفة النقل عن  رين منيتم سنو متكني املصدّ حيث و   طريق مركز النهوض 
  يلي: 

 
  الفرتة الثّانية  الفرتة األوىل  املواسم

 30إىل  2009أكتوبر  01صادرات الفرتة األوىل من   2010- 2009
 : 

لنسبة للتمور املصدرة بواسطة وسائل النقل العادي  ثلث كلفة النقل 
فية ( السويد  واملربدة حنو االجتاهات التالية : البلدان اإلسكند

القارة األمريكية، والدمنارك والنرويج وفلندا) بلدان أورو الشرقية، 
القارة اآلسياوية، إفريقيا جنوب الصحراء، موريطانيا، اسرتاليا.

سبتمرب  20إىل  2011أفريل  16صادرات الفرتة الثانية من 
  طن بدون اعتبار املغرب) 15500: (

لنسبة للتمور املصدرة بواسطة  % 45تغطية  من كلفة النقل 
ستثناء فرنسا وإيطاليا  وسائل النقل املربدة حنو االجتاهات األخرى 

  وليبيا.

لنسبة للتمور املصدرة بواسطة  % 25تغطية  من كلفة النقل 
   وسائل النقل املربدة حنو املغرب.

 15إىل  2010أكتوبر  01صادرات الفرتة األوىل من   2011- 2010
 : 

لنسبة للتمور املصدرة بواسطة وسائل النقل العادي  ثلث كلفة النقل 
فية ( السويد  واملربدة حنو االجتاهات التالية : البلدان اإلسكند

والدمنارك والنرويج وفلندا) بلدان أورو الشرقية، القارة 
القارة اآلسياوية، إفريقيا جنوب الصحراء، موريطانيا، اسرتاليا ويف 

   طن . 8000حدود 

سبتمرب  20إىل  2011أفريل  16صادرات الفرتة الثانية من 
  طن بدون اعتبار املغرب) 15500: (

لنسبة للتمور املصدرة بواسطة وسائل  % 50تغطية  من كلفة النقل 
حنو بلدان القارة األمريكية والقارة األسوية وبلدان اخلليج  النقل املربدة

  العريب واسرتاليا.

لنسبة للتمور املصدرة بواسطة وسائل  % 45تغطية  من كلفة النقل 
ستثناء فرنسا وإيطاليا وليبيا. النقل املربدة حنو االجتاهات األخرى 

لنسبة للتمور املصدرة بو  % 20تغطية  من كلفة النقل 
   طن. 8000النقل املربدة حنو املغرب ويف حدود 

إىل  2011أكتوبر  01صادرات الفرتة األوىل من   2012- 2011
2012 : 

لنسبة للتمور املصدرة بواسطة وسائل النقل  30 % من كلفة النقل 

إىل  2012أفريل  01صادرات الفرتة الثانية من 
2012:  
لنسبة للتمور املصدرة بواسطة من  %  40تغطية  كلفة النقل 
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فية (السويد  املربدة حنو االجتاهات التالية: البلدان اإلسكند
اورة هلا،  والنرويج وفنلندا)، بلدان أورو الشرقية، روسيا والبلدان ا
القارة األمريكية، القارة اآلسيوية، إفريقيا جنوب الصحراء، موريتانيا، 

   طن. 9450اسرتاليا ويف حدود 

ستثناء فرنسا وإيطاليا  وسائل النقل املربدة حنو مجيع االجتاهات 
  طن. 18500وليبيا وذلك يف حدود 

لنسبة للتمور املصدرة بواسطة  % 10تغطية  من كلفة النقل 
طن. 17000وسائل النقل املربدة حنو املغرب ويف حدود 

إىل  2012أكتوبر  01صادرات الفرتة األوىل من   2013- 2012
2013 : 

لنسبة للتمور املصدرة بواسطة وسائل النقل  30 % من كلفة النقل 
فية (السويد والدمنارك  املربدة حنو االجتاهات التالية: البلدان اإلسكند

اورة هلا، والنرويج وفنلندا)، بلدان أورو الشرقية، روسيا  والبلدان ا
القارة األمريكية، القارة اآلسيوية، إفريقيا جنوب الصحراء، موريتانيا، 

  طن . 10000اسرتاليا ويف حدود 

إىل  2012أفريل  01ادرات الفرتة الثانية من ص
2012:  
لنسبة للتمور املصدرة بواسطة وسائل %  40تغطية  من كلفة النقل 
ستثناء فرنسا وإيطاليا وليبيا وذلك النقل  املربدة حنو مجيع االجتاهات 

  طن. 32000يف حدود 

  

  وزارة الفالحةاملصدر:                                                                     
  

  الكمیة المصدرة المتمتعة بالمنحة (طن)  المبلغ الجملي لمنحة التصدیر (د.ت)  الّسنة
2008  1472161  -  
2009  1478051  -  
2010  3200896  26458  
2011  1874625  38241  
2012  2398002  41190  
2013  3453357  28450  

  134339  13877092  المجموع
لصادرات                                                              املصدر: مركز النهوض 

  

 لتحليل القـانوني:عن ا  -ب
 

شركة حديثة التكوين مصّدرة كلّيا أحدثت يف إطار  أّن شركة جاكرانداوحيث جاء بعريضة الّدعوى 
ا تعّرضت إىل مظلمة من قبل حمطّة تكييف وتصدير التمور التونسّية "غّلة  ّ تشجيع الباعثني الشّبان وأ

لقريوان يتعّلق بـ:   الصحراء" املوجودة 
 متدنية،متور ذات جودة توفري  -
 عدم اإليفاء بتعهدات، -
 كمّيات مصّدرة وعالمات جتاريّة غري مطابقة للكمّيات املذكورة يف الفواتري وملف التصدير. -

  . مما تسّبب هلا يف العديد من النزاعات مع موّردي التمور األجانب وأضّر مبصاحلها
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أّن الّسكوت على مثل هذه الوضعّيات يؤثّر على القطاع ككل وعلى صورة املنتج  اعتربت املشتكيةحيث و 
سواق اليت ّمت اكتساحها تعترب من بني األسواق التونسي والتعامل التجاري مع البلدان األجنبّية خاّصة وأّن األ

لس فتح حتقيق يف الغرض.  اجلديدة الواعدة وطلبت على ضوء ذلك من ا
أحدثت سنة هي شركة حديثة التكوين شركة صحراء فروي  ىل دراسة الّسوق يتبّني أنّ جوع إلر حيث و و 

لنسبة للثالث سنوات املاضية  2013-2012التصدير منذ موسم  بدأت نشاطو  2011 ا  وتتمّثل صادرا
ت التجارة اخلارجية    اآليت:يف حسب قاعدة بيا

لكغ)  السنة لدينار)  الكمية (   املبلغ (

2012  4831  33469            

2013  33041  166992           

2014  38119  108360           

تصدير املنتجات الفالحية ككل  سوقتعطي للشركة نسبة هاّمة من حصص هذه األرقام ال حيث أّن و  
لتحديد طن بقيمة  103002كما هو مبني يف دراسة السوق   2013-2012اليت بلغت يف موسم  والتمور 

سة مؤسّ  150 أكثر منإىل جانب  تتوّىل التصدير. كما أّن شركة صحراء فروي مليون دينار 362152تناهز 
حسب إحصائيات موسم  شركة جتارة دولية 93طة تكييف وقرابة حم 64ما يناهز  بينها نمأخرى رة مصدّ 

ا يف دراسة السوق 2012-2013 ا حديثة التكوين وال تعترب من أهم الشركات الناشطة   .واليت سبق بيا كما أ
عتبار حصص السوق لتايل اعتبار املمارسات املشتكى منها  وال. يف القطاع  مجة من هذه الناحية ميكن 

  لشركة صحراء فروي. عن استغالل مفرط لوضعية هيمنة أو تبعّية اقتصادية
ئق شحن البضاعة ث حيو  لس حتت  ،ن ميناء رادسملتدقيق يف و واملضّمنة من قبل املدعى عليها بكتابة ا

فواتري خالص البضاعة وشهادات مراقبة اجلودة عند التصدير واملتمثلة يف  ،2015جوان  9بتاريخ  424عدد 
ئق  ت والتصاريح الديوانية للطلبيات الثالث اليت وقع تسليمها (وهي نفس الو وشهادات مراقبة صّحة النبا

لس حتت عدد  ا املّدعية لكتابة ا الحظ أّن الكمّيات املذكورة )، ي2015جوان  16بتاريخ  448اليت أدلت 
ئق هي نفسها الكمّياتيف خم لنسبة لطلبية املطلوبة من طرف شركة جاك تلف هذه الو راندا. من ذلك مثال 

كيلوغرام وهي نفس   26744على كمّية  2014ماي  20حتتوي الفاتورة املؤرخة يف تركيا اليت وقع شحنها 
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عن الديوان التونسي  2014ماي  22الكمّية املذكورة يف شهادة مراقبة اجلودة عند التصدير الّصادرة بتاريخ 
ت الّصادرة عن وزارة الفالحة بتاريخ للتجارة، ويف  وكذلك يف وثيقة  2014ماي  21شهادة مراقبة صّحة النبا

لقريوان بتاريخ     .2014ماي  21التصريح الديواين الصادرة عن مكتب الديوانة التونسية 
" WORK-EXبنظام التجارة الدولية " ايتبّني كذلك من الفواتري أّن البضاعة قد وقع شحنها وتصديرهحيث و 

 املشرتي  التاريخ املتفق عليه آنفا ويتوّىل ملشرتي مبصنعه يفأي أّن البائع يتكّفل فقط بوضع البضاعة على ذّمة ا
نقل البضاعة من املصنع إىل املكان الذي ستوجه إليه على نفقته متحمال بذلك مجيع مصاريف التنقل 

  والتأمني والديوانة وما قد ينجر عن ذلك من أعباء وخماطر إىل حني وصول البضاعة إىل الوجهة النهائية .
  حماضر السماع احملّررة على املمثلني القانونيني لطريف النزاع أّن:من خالل حيث يتبّني و 

  2015جوان  9لسان ممثّلها القانوين السّيد وسام الغزواين بتاريخ شركة صحراء فروي، حسب ما ورد على 
فلة بن عاشور وبواسطة   كما هو مضّمن مبحضر السماع احملّرر مبكتب املقررة لدى جملس املنافسة اآلنسة 

لس السيّ كا ، يعترب التصدير النشاط الرئيسي لشركة صحراء فروي دة ميينة الزيتوين واملضّمن مبلف القضّيةتبة ا
ف على وقد تعرّ  تليها بعض الدول األوروبية واإلفريقية. %95ومتثل أمريكا الشمالية الوجهة األهم بنسبة 

جتاه صربيا والثانية  2014املمثلتني القانونيتني لشركة جاكراندا سنة  وقد طلبتا منه إعداد حاويتني األوىل 
ا مع حرفاء آخرينجتاه النرويج وقد رفض ولكن مع إحلاح  ت شركة صحراء فروي ذلك نظرا اللتزاما

وأكدت أنّه على خالف ما قاله  راندالشركة جاكفته املمثلة القانونية (وهو ما ن جاكراندا قبلت يف النهاية 
لتعامل مع شركة حديثة التكوين وشّجعهما يف  2014ت شركة صحراء فروي منذ أفريل دأوب) رّحب كثريا 

داد والتعبئة وبعد ذلك تقدمت يف مرحليت اإلعراندا يتني لشركة جاكحبضور املمثلتني القانون إعداد الطلبّيات
لثة حباويتني إىل تركيا. وقد ّمت إعداد شحنة احلاوية األوىل حبراندا جاك ضور املمثلتني القانونيتني بطلبية 
ومت إعداد شحنة احلاوية الثانية ودفع نصف مثنها ولكن راندا واحلريف الرتكي وذلك يف أحسن الظروف. جلاك

وقرب حلول شهر رمضان واسرتجاع  ة لضيق الوقتما راع صحراء فروي إّال أن وقع االتصال وإلغاء الطلبيّ 
فالطلبية املوجهة للبلدان اإلسالمية جيب عادة أن تسبق شهر  ،العربون. ضيق الوقت مرّده حلول شهر رمضان

ت واملّدة املقّضاة يف املوانئ  رمضان بعّدة أسابيع أخذا يف االعتبار املّدة الّالزمة لعبور السفن احلاملة للحاو
 اءات الديوانّية. ومّدة التفريغ واإلجر 
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ّن املمثلتني القانونيتني لشركة جاكاراندا كانتا تعمالن بشركة ريدات كذلك أفاد السّيد وسام الغزواين  وحيث 
)Ridatوقد استحوذ على حرفاءه من وهو زميل له مصنع لتكييف وتصدير التمور  ) لصاحبها عّمار املرزوقي

  ردمها من مؤسسته. النرويج وتركيا وصربيا مباشرة على إثر ط

زاحة املؤسسة الفتية "جاكراندا" من فاق بني "صحراء فروي" و"ريدات" إلللتثبت من فرضّية وجود اتحيث و و 
حلاج اللحياينقانون املنافسة واألسعار. على معىن  الّسوق املمثلة القانونية لشركة  ،وبسؤال السّيدة مسرية 

لشركةمديرة تطويو جاكارندا  وفق  2015جوان  16من رأمساهلا بتاريخ   %50بنسبة واملسامهة  ر خمطط األعمال 
فلة بن عاشور مبكتب املق ما هو حمّرر مبحضر السماع احملّرر بنفس التاريخ مبقر جملس املنافسة ررة اآلنسة 

لس السّيدة مي  يواسطة ا ضّمن مبلف القضّيةينة الزيتوين واملكاتبة ا ّ ، حول عالقتها بشركة ريدات أفادت أ
ا اضطرت إىل ذلك نظرا ملا تعّرضت له  وشريكتها السّيدة بن عّياد قد قدمتا استقالتيهما من شركة  ريدات وأ

ذه االستقالة وال يوجد أي نزاع قضائي بينهممن ضغط نفسي   ا.وترائ هلا أّن مشغلها قد فرح 

لتايل ففرضية التواطئ بني صحراء فروي  من الّسوق  راندامثال إلخراج جاكريدات وشركة أخرى كشركة و
لنزاعات أو مشاكل ال وجود و ، من جهة شركتني متنافستني صحراء فروي وريداتنظرا لكون  تعترب مستبعدة

لّسوق مقارنة حجم شركة ريداكما أّن ،  من جهة أخرى راندادات واملمثلتني القانونيتني جلاكبني ري ت 
     تعترب من أهم العشرين مؤسسة الناشطة يف القطاع.فشركة "ريدات"  ة.ح هذه الفرضيّ راندا ال يرجّ جباك

 

ا ال تفإّن األعمال امل يهوعل ملنافسة على املمارسات امل رتقي إىل مرتبة شتكى منها وحىت يف صورة ثبو خّلة 
لتاّ  املنافسة واألسعار والمعىن قانون    ملنافسة.ايل ضمن اختصاص جملس تدخل 

 
  ولهذه األسباب:

  

ل   : رفض الّدعوى أصال.سقرر ا
  

الحبيب جاء با رئيس  المنافسة برئاسة السّيد    سلمجلالّدائرة القضائّية األولى  وصدر هذا القرار عن    
  .فوزي بن عثمان وشكري المامغليو الّسادة لطفي الشعاللي وعماد الدرويش  وعضوّية  المجلس  



13 
 

  بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة الزّيتوني. 2015بر  ديسم 25بجلسة يوم    علنا  وتلي      

  

  كاتبة الجلسة                               الرّئيس                              

 يمينة الزيتوني                                              الحبيب جاء با              

 

 


