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  احلمد                                                    اجلمهورية التونسية                    
 جملس املنافسة 
  

  151378عدد:  القضية
 2018ماي  10ريخ القرار: 

   

  قـــــرار

  أصدر جملس املنافسة القرار التايل:         

  ضّد:
 

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

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

ها بشارع الكائن مقرّ  ،يف شخص ممثلها القانوين إخوان سات الزقليشركة مؤسّ  -
ئبها  بل،  ور، مكتبه  ،حمّمد القلسي األستاذاحلبيب بورقيبة، قربة،  بعمارة قولدن 

 ،، املركز العمراين الشمايل، تونسA3.9عدد  املدرج أ، الطابق الثالث،

لوطن القبلي ( - ها الكائن مقرّ  ،) يف شخص ممثلها القانوينSTICAPالشركة الصناعية 
ئبها  بل،  ور،  ،حمّمد القلسي األستاذبدار علوش، قليبية،  مكتبه بعمارة قولدن 

 ،، املركز العمراين الشمايل، تونسA3.9عدد  املدرج أ، الطابق الثالث،

ها الكائن مقرّ  ،) يف شخص ممثلها القانوينCOMOCAP(شركة "كوموكاب"  -
ئبها  بل،  مكتبه بعمارة قولدن  ،حمّمد القلسي األستاذبصاحب اجلبل، اهلوارية، 

 ،، املركز العمراين الشمايل، تونسA3.9عدد  ور، املدرج أ، الطابق الثالث،
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يج، سها بنهج النّ الكائن مقرّ  ،يف شخص ممثلها القانوين )SICAM(شركة "سيكام"  -
ئبها ، 2033 رزيق،املنطقة الصناعية، سيدي  مكتبه  ،حمّمد القلسي األستاذمقرين، 

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

الكائن  ،) يف شخص ممثلها القانوينCARTHAGE FOODشركة "قرطاج فود" ( -
ئبها 5ها بطريق سوسة كم مقرّ   ،حمّمد القلسي األستاذ، علي بن غذاهم، تونس، 

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

ها الكائن مقرّ  ،) يف شخص ممثلها القانوينJOUDAشركة العاّمة الغذائية "جودة" ( -
نة، مكتبه  ،حمّمد القلسي األستاذئبها تونس،  ،1080 ملنطقة الصناعية، أر

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

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

 
  

    بتاريخالع على قرار جملس املنافسة الّصادر عن الدائرة القضائية األوىل بعد اإلطّ 
لس حتت عدد  والقاضي بتعّهده تلقائّيا 2014ديسمرب  18 مللّف القضائي املرّسم بكتابة ا

قطاع تصنيع ماّدة معجون الطماطم  وضعيةظر يف للنّ  2015 جانفي 8بتاريخ  151378
ملنافسة من شأ املعّلبة (ثنائي الرتكيز) ا اإلخالل والتحّقق من مدى وجود ممارسات خمّلة 
املؤرّخ  1991لسنة  64من القانون عدد  11 طبقا ألحكام الفصل لتوازن العام للّسوق

ملنافسة واألسعار 1991جويلية  29يف   .املتعّلق 
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وبعد اإلّطالع على تقرير مندوب احلكومة يف الرّد على تقرير ختم األحباث املرّسم 
لس يف بطالن اإلجراء إيقاف التتّبع لضرورة  نتهى إىلوالذي إ 2018 فيفري 13 بكتابة ا

  .لذلك نياألشخاص غري املؤهلاملتعّلق مبعاينة أسعار ماّدة معجون الطماطم املعّلبة من قبل 
املتعّلق  1991 جويلية 29 املؤرّخ يف 1991لسنة  64 دالع على القانون عدوبعد 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.

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 2018 مارس 12ليوم  ملّخصا من تقرير ختم  البشري سفيان صماري السّيد املقّرر تال، و

حمّمد القلسي نيابة عن املّدعى عليهم شركات األخوة الزغلي وحضر األستاذ األحباث، 
طالبا بصورة أصلّية رفض الدعوى  فعوستيكاب وكوموكاب وسيكام وقرطاج فود وجودة ورا

ومؤّكدا أّن  141356شكال مشريا إىل أّن هذه القضّية تّتحد يف موضوعها مع القضّية عدد 
قي  قرار التعّهد التلقائي مل حيّدد املخالفات الذي ّمت التعّهد من أجلها، ومل حيضر من ميّثل 

  الشركات املّدعى عليها ووّجه إليها اإلستدعاء، 
مللّف. ا املظروفة نسخة منها    وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلمامي ملحوظا

لس حجز ال  أفريل 12 جبلسة لقرار صريحقضّية للمفاوضة والتّ وإثر ذلك قّرر ا
ا قّرر الّتمديد يف أجل املفاوضة إىل جلسة يوم 2018   .2018ماي  10، و

            
  
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
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 18 ادر عنه بتاريخصّ ال 14030عدد  هقرار لتعّهد جملس املنافسة تلقائيا وفقا حيث 
 قطاع تصنيع ماّدة معجون الطماطم املعّلبة (ثنائي الرتكيز) وضعيةيف ّنظر ل 2014ديسمرب 

 حول 2014أكتوبر  22املرفوع إىل رئيس جملس املنافسة بتاريخ  املقّرر العام تقريرعلى  بناء
ملنافسة يف  مكانية توحيوجود مؤشرات    .املذكور قطاعالحصول ممارسات خمّلة 

املنافسة واألسعار على ما  من قانون 11أحكام الفقرة الثانية من الفصل  تنصّ حيث و 
لنظّر:"يلي ملنافسة يف الّسوق  وميكن للمجلس أن يتعّهد تلقائيا  يف املمارسات املخّلة 

وذلك بناء على تقرير يعّده املقّرر العام وبعد إدالء مندوب احلكومة مبلحوظاته الكتابية. 
لس  لتجارة وعند االقتضاء اهليئات التعديلية املعنّية.  ويعلم رئيس ا بذلك الوزير املكّلف 

ألحباث اليت تكون مصاحل الوزارة بصدد  لس  لتجارة إعالم ا كما يتوىل الوزير املكّلف 
  ."إجنازها

ملنافسة يف قطاع وجود إمكانية مؤشرات حول أّن استنتاج  وحيث ممارسات خمّلة 
ضّمنت  معاينات ميدانّيةالطماطم املعّلبة (ثنائي الرتكيز) ّمت بناء على  تصنيع ماّدة معجون

  اضر التالّية:احمل وكانت حملّ لتقرير املذكور 
تضّمن معاينة ورفع أسعار ماّدة معجون  2014أكتوبر  14حمضر معاينة حّرر بتاريخ  -

ملساحة التجارية "املغازة العاّمة" ( ) الكائنة بطريق mg maxiالطماطم املعّلبة (ثنائي الرتكيز) 
  .2املرسى تونس 

تضّمن معاينة ورفع أسعار ماّدة معجون  2014أكتوبر  14حمضر معاينة حّرر بتاريخ  -
مل ) الكائنة بطريق carrefourساحة التجارية "كارفور" (الطماطم املعّلبة (ثنائي الرتكيز) 

   .املرسى تونس

تضّمن معاينة ورفع أسعار ماّدة معجون  2014أكتوبر  14حمضر معاينة حّرر بتاريخ  -
ملساحة التجارية "مونوبري" ( لعوينة Monoprixالطماطم املعّلبة (ثنائي الرتكيز)  ) الكائنة 

   .تونس
ّمتت من  امليدانية املعايناتاملذكورة أّن اضر احملالّرجوع إىل مضمون بعد تبّني حيث و 

  .اللذين تولّيا حتريرها وإمضاءهاة مبجلس املنافسة لكتابة القارّ قبل املقّرر العام واملكّلف 
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يعّني لدى "على أنّه  من قانون املنافسة واألسعار 12تنّص أحكام الفصل حيث و 
مر من بني املوظفني من الصنف "أ". ويكلّ  ف جملس املنافسة كاتب قار تقع تسميته 

ئق وحفظها وإعداد حماضر الكاتب القار خاصة بتسجيل الدعاوى ومسك امللفات  والو
ا رئيس  لس. كما يقوم بكّل مهّمة أخرى يكّلفه  اجللسات وتدوين مداوالت وقرارات ا

لس".   ا
فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477من األمر عدد  5أحكام الفصل  تنصّ حيث و 
 أنبضبط طرق التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة على  املتعّلق 2006

"تتوىل مساعدة رئيس جملس املنافسة يف التسيري الداخلي ومسك الدفاتر الكتابة القارّة 
من االطالع  األطرافومتابعة امللفات املعروضة عليه يف مجيع مراحل اإلجراءات ومتكني 

ا رئيس جملس املنافسة واملشاركة يف إعداد ونشر عليها والقيام بكل مهّمة أخرى  يكلفها 
  التقرير السنوي".

لس املنافسة  4حكام الفقرة األخرية من الفصل أل وحيث طبقا من الّنظام الداخلي 
يتوىل الكاتب القار تنفيذ كّل " ،2006أفريل  20املصادق عليه من قبل اجللسة العاّمة بتاريخ 

لنّ مهّمة أخرى  لس يف نطاق املشموالت الرّاجعة إليه  ا رئيس ا   .ظر"يكّلفه 
  
لكتابة القارة  جواز تكليفما يفيد  املتقّدمة األحكاممجلة من  ال يربزحيث و  املكّلف 

ا مبهّمة إجراء معاينات ميدانية ال ترجع للكتابة القارة مبجلس أنّه ضرورة  وحترير حماضر بشأ
ي مهّمة أخرى من عاوىحقيق يف الدّ صالحية التّ املنافسة  ، كما أّن تكليف الكاتب القار 

لس ال ميكن أن يكون إال يف حدود اإلطار العام للصّ  الحيات املسندة له قبل رئيس ا
  من قانون املنافسة واألسعار. 12مبوجب الفصل 

املذكور املنافسة واألسعار  من قانون 13تنص أحكام الفقرة األوىل من الفصل حيث و 
مر من بني القضاة على أنّه  أو "يعّني لدى جملس املنافسة مقرر عام ومقررون تقع تسميتهم 

  ."املوظفني من صنف "أ"
حقيق جراء التّ "املذكور  13حكام الفقرة الرّابعة من الفصل م املقّرر وفقا ألو حيث يقو 
لس"عاوى اليت يكلّ يف الدّ    .فه به رئيس ا
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 13الثّامنة من الفصل  ةبناء على أحكام الفقر  املقّررون غري املتعاقدينيتمّتع حيث و 
م التّ املذكور  حقيق يف القضا املوكولة هلم بنفس الصالحيات املنصوص عليها "عند مباشر
  من هذا القانون وتسند هلم للغرض بطاقة مهنية". 55لفصل 
حكام الفصل حيث و  "خيّول لألعوان املكّلفني مبعاينة املخالفات   املذكور أنّه 55جاء 

لفصلني  م  ) ...( من هذا القانون يف إطار قيامهم مبهامهم 52و 51كما وقع التعريف 
إجراء املعاينات واألحباث الضرورية واالستدعاء للحضور مبقرّات العمل واالستماع لتصرحيات 

لكشف عن املخالفات مع حترير حمضر يف وإفادات كّل من يرى عون املراقبة فائدة يف مساعه ل
  ".)...( ذلك

  
وحيث خّول قانون املنافسة واألسعار ملتفقدي املراقبة االقتصادية مهام معاينة 

ملنافسة املخالفات  ملمارسات املخّلة  حكام الفصل  وذلكاملتعّلقة    ه.من 51عمال 
  
رين غري املتعاقدين مبجلس املنافسة املقرّ  ملا مّكن املنافسة واألسعار قانون أنّ حيث و 

م للقضا املوكولة هلم من التمّتع بنفس  دي من قبل متفقّ  اليت متارس اتصالحيّ العند مباشر
دون سواهم مبهّمة إجراء املعاينات امليدانية يف إطار و يكون قد خّصهم  ،املراقبة االقتصادية

.  هذه حقيق يفالتّ    القضا
لكتابة القّ  أّن مشاركةوحيث  ة معجون ورفع أسعار مادّ  ةمعاينيف عملّية ارة املكّلف 

لدّ الطماطم  لس تلقائيا  ا أن  عوى احلالّيةواليت على أساسها تعّهد ا عيب احملاضر تمن شأ
  .  عّرضها للبطالنتموضوع املعاينات و 

  
اليت شارك فيها  املاّديةوحيث تعّني بناء على ما سبق اإلعراض عن اعتماد املعاينات 

لكتابة القارّة إلثبات هلا واملعتمد عليها كاستبعاد كّل اإلجراءات الّالحقة   املكّلف 
ا يف وقائع الّنزاع املاثل.    املمارسات املشتكى 

  
  
  
  
  
 

  :وهلذه األسباب
لس   .رفض الدعوى :قّرر ا
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سة  سلالّدائرة القضائّية األوىل وصدر هذا القرار عن  رضا بن  السّيداملنافسة بر
ن. و  حمّمد العيادي الّسادةوعضوية  حممود   عمر التونكيت ومعّز العبيدي و السّيدة رمي بوز

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

  
 الرئيس                                              كاتبة اجللسة             

  
     ميينة الزيتوين                                         رضا بن حممود        

 


