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ّ                 اجلمهوريّة التونسّية   احلمد 
  املنافسةجملس 

****************  
  151384 القضّية عدد

  2015 جويلية 30ريخ القرار:
  
  

  قـــــرار
  

  :بني أصدر جملس املنافسة القرار التايل

  

  

ملنطقة الّصناعية  2 مدبغة الفّجة شركة:ةاملّدعي يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها 

  .، تونس1153الفّجة  13الفّجة ص.ب 

                                                                                

  ،من جهة

، منوبليزير عمارة بّية 40عدد  بنهج سيدي اهلاين الكائن مقرّهالّصناعة،  ريوز  :املّدعى عليه

   تونس. 1002

 .من جهة أخرى
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ا شركة مدبغة الفّجة  دعوىالبعد اإلّطالع على عريضة  ضّد وزير  2اليت تقّدمت 
واليت  2015فيفري  17بتاريخ  151384رّمسة بكتابة جملس املنافسة حتت عدد امل الصناعة،

أحلقت أضرارا بنشاطها من اإلدارة العاّمة للّصناعات املعملّية تعّرضها ملظامل متكّررة تفيد 
واليت تنشط املّدعية يف قضية احلال  2جاري. وتفيد وقائع القضّية أّن شركة مدبغة الفّجة التّ 

غتها وتصديرها، يف جتمي يئة وتصنيع اجللود ود إىل مصاحل اإلدارة العاّمة  قد تقّدمتع و
ت من جلود البقر اعة بطلب توريد مؤقّ ناعات املعملّية بوزارة الصنللصّ  ت خلمس حاو

ا مل تتحّصل على رخصة  2013واملاعز اخلاّم من األردن وذلك خالل شهر أكتوبر  ّ إّال أ
طلبها وهو مأشهر من تقدمي  ةأي بعد مرور مخس 2014مارس  26 بتاريخ ت إالّ التوريد املؤقّ 

ت مبيناء رادس  على الرتخيص  اأثناء انتظار حصوهلما نتج عنه تعّفن البضاعة داخل احلاو
ارة اإلدمن مصاحل كما تستغرب املّدعية   ألف دوالر. 249وتكّبدها خلسارة تقّدر قيمتها بـ
أي تفسري أو تربير خبصوص التأخري يف احلصول على  هاتقدميالعاّمة للّصناعات املعملّية عدم 

لرغم من طلبها توضيحات من مصاحل اإلدارة املذكورة  يف هذا ترخيص التوريد آنف الذكر 
يف مّدة زمنّية ال تة وأّن هناك شركات أخرى تتحّصل على رخص توريد مؤقّ الشأن خاّصة 

م. ّ   تتجاوز عشرة أ
ا تقّدمت ّ لنفس  2014يف الّنصف الثاين من سنة  من جهة أخرى أفادت املّدعية أ

لرفض لود احلمري جتصدير لاإلدارة بتسع مطالب  أّن املّدعية يف قضّية بتعّلة قوبلت كّلها 
وأّن حصوهلا على رخص التصدير يظّل  األحباث الديوانّيةاحلال حمّل متابعة من طرف إدارة 

عتبار أّن ال دخل  رهني استيفاء األحبا ث الديوانية، الشيء الذي تراه املّدعية غري منطقي
فقة احتّصلت على املو  املّدعية العلم أنّ  ، معاعة يف مآل أعمال مصاحل وزارة املالّيةلوزارة الصن

إلدارة ال عاّمة للّصناعات املعملّية خبصوص رخصة تصدير املبدئية من طرف الّلجنة احملدثة 
كما أفادت املّدعّية أّن مصاحل اإلدارة املذكورة   .2014ديسمرب  18جلود احلمري وذلك بتاريخ 

قد وافقت على رخصة تصدير لشركة أخرى دون طلب شهادة إبراء من مصاحل الديوانة وهو 
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مل اما تعتربه خرق ثل جتاه املتدّخلني اإلقتصاديني الّناشطني يف ألبسط قواعد املنافسة واملعاملة 
ال. وترى املّدعية أّن مثل هذه املمارسات غري املربّرة  فيها تعّمد لتعطيل مصاحلها نفس ا

 اإلقتصاديّة ويضعها يف وضعّية جتارية وقانونّية حرجة إزاء حرفائها وحتّملها غرامات مالّية
وتعويضات جرّاء التأخري يف إمتام عملّيات التصدير، الشيء الذي حيّد من اكتساح املّدعية 
ا من مبالغ تصدير هاّمة  لألسواق اخلارجّية ويعوق تسويقها لبضاعتها ممّا يرتّتب عنه حرما

  ميكن أن تستفيد منها الدولة. 
ا تعّرضت إليها املّدعيةوعلى ضوء ما سبق بيانه من املمارسات اليت  تقّدمت  ونظرا ألّ

ّ ، جدوىيف الغرض إىل وزارة الّصناعة دون بعديد الشكاوى  ا تطلب من جملس املنافسة فإ
ا  رخص الّتجارةى سبب عدم املوافقة علث من التثبّ  يف املوافقة   ريتأخالوسبب اليت تقّدمت 

ت اخلمستوريد على رخصة  لس آنفة الذ  احلاو من التثّبت كر. كما تطلب املّدعية من ا
أوت  4بتاريخ  24376290: الرخصة عدد التالية تصدير جلود احلمري عدم منحها رخص

 10بتاريخ  701029والرخصة عدد  2014أوت  22بتاريخ  723000رخصة عدد وال 2014
  .2014ديسمرب  25بتاريخ  701029خصة عدد والر  2014نوفمرب 

لإلدالء مبلحوظاته  2015مارس  9مراسلة املّدعى عليه يف مناسبة أوىل بتاريخ بعد و  
نية بتاريخاملنسوبة إليهمارسات امل الكتابية خبصوص ، إالّ 2015فريل أ 21 ، ّمث يف مناسبة 

   املرفوعة ضّده.ختّلف عن الرّد على عريضة الّدعوى أنّه 
املتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

لّنصوص الّالحقة وآخرها القانون عدد  لسنة  60ملنافسة واألسعار مثلما ّمت تنقيحه وإمتامه 
فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد ، 2005جويلية  18املؤرخ يف  2005
 املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري و املايل وسري أعمال جملس املنافسة. 2006
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لطريقة القانونية جللسة يوم   جويلية 23وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  2015 ووّجه اإلستدعاء إىل  ختم األحباث. تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و

   .عليها وبلغها اإلستدعاء مل حيضر من ميّثل اجلهة املّدعىعية ومل حيضر من ميثّلها،كما املدّ 
ا الكتابية املظروفة  يل يف تالوة ملحوظا وبعد االستماع إىل مندوب احلكومة السّيدة هيام 

مللّف.   نسخة منها 
حلكم  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح   جويلية 30 جبلسة يوموإثر ذلك قّرر ا

2015.  

 من حيث الشكل: 

قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونية ّممن له الصفة واملصلحة واستوفت بذلك مجيع  حيث
ا الشكلية، لذا تعّني قبوهلا من هذه الناحية.   مقّوما

  من حيث األصل: 

ملظامل متكّررة من اإلدارة  ةتعّرض املّدعيزاع بني طريف الّدعوى خبصوص حيث احنصر النّ 
ا املّدعية، العاّمة للصناعات املعملّية وامل تمثّلة يف رفضها لرخص تصدير اجللود اليت تقّدمت 

ّخرها  لّنشاط إضافة إىل  ت اجللود ممّا أحلق أضرارا  يف إسناد رخص توريد جمموعة من حاو
لس التثّبت من سبب عدم املوافقة على منحها ألالّتجاري للمّدعية. لذا تطلب ا خرية من ا

  الرخص آنفة الذكر.
ثري العمل أو  مرتبط همرجع نظر  يدحتد على اعتبار أنّ دأب جملس املنافسة حيث و   مبدى 

، حبيث أّن اختصاصه ال االتّصرف املتنازع بشأنه على الّتوازن العام للّسوق وحرّية املنافسة فيه
ملنافسة على  يكون قائما إّال مىت كانت تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخّلة 

لفصل امل   ) من قانون املنافسة واألسعار. جديد( 5عىن الوارد 
نح رخصة توريد أو تصدير مب واملتعّلقة احلال قضّيةاملمارسات املثارة يف  أنّ  يّتضححيث و 

 مقتضى عند نزوال لوزير الصناعة داريّةاإل سلطةال يف إطارتتنّزل من وزارة الصناعة من عدمها 



5 
 

 حمض هو هعن يصدر ما فإنّ  احلالة هذه ويف ذلك هاليت ختّول ل رتتيبّيةوال تشريعّيةال نصوصال

لتايل فإّن الّنظر يف . عليها املنافسة لس سلطان ال إداريّة أعمال مطالب املّدعية املتمثّلة و
يف التثّبت من عدم حصوهلا على رخص التصدير املذكورة آنفا والتثّبت يف سبب عدم املوافقة 

    خيرج عن دائرة اختصاصه. منحها رخص التوريدوالتأخري يف 
 

  وهلذه األسباب:
لس رفض الّدعوى لعدم االختصاص.   قّرر ا

  
  

سة السّيد  لس املنافسة بر جاء      احلبيبوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل 
  .عثمان حمّمد بن فرجفوزي بن و  لطفي الشعاليلسلوى بن وايل و السادة السّيدة و ّ و 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2015 جويلية 30وتلي علنا جبلسة يوم 
  
  

  كاتبة اجللسة                                                          الّرئيس      

  ميينة الزيتوين                                                    ّ  جاء احلبيب 


