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  الحمد                                   الجمهورية التونسية                                     
  مجلس المنافسة   
  

  153038 القضية االستعجالّية عدد:
  2015ديسمبر   31: تاريخ القرار

  
  قرار استعجالي

  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
  

  
نهج زهرة   5بإلياس بن عيسى ممثل تجاري لشركة "أولفيا " الكائن مقرها    :الطالب

  .مدين دار فضال سكرة

   ،ةمن جه

زاوية نهج غانا ونهج  في شخص ممثلها القـانوني الكائن مقرها بوزارة التجارة  : المطلوبةو 
  تونس -ونهج الهادي نويرة    نبيار دي كوبرت

  
   .من جهة أخرى

 

  
االستعجايل املقدم من السيد إلياس بن عيسى املمثل التجاري لشركة  اإلّطالع على املطلببعد 

و إىل للتجارة وكل األطراف املتدخلة  يوان التونسيتقدم إىل مصاحل الد" أولفيا " والذي جاء فيه أنه  
إما مباشرة أو عن طريق نيابة الشركة  " 45icumsa" قصد توفري مادة السكرالديوان الوطين للزيت 

ار يمل 12م للرت الواحد من الزيت النبايت وهو ما سيوفر يمل 900ومليم الكغ الواحد  420املوردة بسعر 
لرفض من قبل الديوان التونسي مطلبه ت النبايت ، إال أن يار ملادة الز يمل 280ملادة السكر و  قوبل 

رغم استجابة عرضه حسب ما يدعيه وان الوطين للزيت يالدمن ة يف حني مل يتلق أية إجابللتجارة 
  بعريضة الدعوى لكل الشروط القانونية .
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الديوان  وزارة التجارة ممثلة يف إىل كل منتدهور املقدرة الشرائية للمواطن هذا و يرجع املدعي 
ين املادتني تسبب يف ارتفاع جل املواد ذالتونسي للتجارة والديوان الوطين للزيت حيث أن غالء ه
على مستوى التصدير خارجيا كان أو يا  الغذائية وهو ما كان له انعكاس على االقتصاد الوطين داخل

  وساهم يف ركود احلركة التجارية .
ة طبقا ألحكام قانون املنافسة لدفع عجلة االقتصاد على هذا األساس يطلب تتبع وزير التجار و 

و الزيت النبايت من ربح اخلاص بتوريد مادة السكر و محاية القدرة الشرائية للمواطن ملا قد يوفره العرض 
موعة الوطنية.   لفائدة ميزانية الدولة وا

  وبعد االّطالع على الّتقرير املعّد من املقّرر السّيد حممد شيخ روحه  .
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد االطّ    املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار،
لّتنظيم اإلداري واملايل  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلى األمر عدد املتعّلق 

   .وسري أعمال جملس املنافسة
لطّريقة القانونّية وبعد  25 نة ليوملسة املرافعة املعيّ جل اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 

ا تال 2015ديسمرب  املقرر السيد رضا احلاج قاسم نيابة عن املقرر السيد حممد شيخ روحه ملخصا  و
وأعاد ما  " OLIVIAالسيد إلياس بنعيسى نيابة عن الشركة املدعية شركة "وحضر  لتقرير ختم األحباث،

اية لس التدخل من أجل التقليص من أسعار الزيت والسكر و يف   ضمنه يف تقريره الكتايب طالبا من ا
  .املطاف احلكم لصاحل امللف

  
ا  يل ملحوظا خاصة أن فقه قضاء  اوالذي جاء فيهو تلت مندوب احلكومة السّيدة هيام 

ا أن تؤدي يف األصل إىل إقرار تعسف يف وضعية هيمنة او  هيئة املنافسة يقر أن املمارسات اليت من شأ
ختاذ إجراءات حتفظية وهو ما ال يتوفر مبدئيا يف قضية احلال من   ا  تبعية اقتصادية ميكن اإلذن يف شأ

ملنافسة طاملا أن النزاع يبدو ذا صبغة إدارية  كون املمارسات املذكورة ال تنم على وجود ممارسات خملة 
هذا فضال على أن املدعية مل تبني عنصري التأكد والضرر احملدق وعليه تطلب رفض طلب اإلجراءات 

  التحفظية ،
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 31لسة يوم  بجبالحكم    حجز القضيـّة للمفـاوضة والّتصريحوإثر ذلك قرّر المجلس  
  2015ديسمبر  

  :القـانونيّة صّرح بما يلي  وبها وبعد المفـاوضة
  

لتدخل العاجل من أجل دفع عجلة االقتصاد  حيث يرمي املطلب املاثل إىل اإلذن استعجالّيا 
ومحاية القدرة الشرائية للمواطن وذلك عرب متكني الطالب من رخصة لتوريد ماديت السكر و الزيت النبايت  

.  
 15املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  14حيث تنص الفقرة األخرية من الفصل و 
لس املنافسة  2015سبتمرب  عادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنه " يف صورة التأكد ميكن  املتعلق 

ّختاذ الوسائل التحفظية ذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة  الّالزمة  يف أجل ثالثني يوما أن 
ملصلحة االقتصادية العامة أو  ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه و ميس  اليت من شأ
لقطاعات املعنية أو  مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل حني البت يف أصل النزاع 

 . " 
رها العارض لتربير مطلبه يحيث أنه و  تبني عدم جديتها وذلك إلطالع على األسباب اليت أ

لتجارة  1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41عتبار أن التوريد خيضع للقانون عدد  املتعلق 
لتايل فإن متكينه من الرتخيص املسلم من قبل مصاحل اإلدارة العامة  11اخلارجية وخاصة الفصل  منه و

  للتجارة اخلارجية ال يتم إال طبقا لإلجراءات املذكورة .

لوسائل  الراهن ال يستجيب واحلالة هذهاملطلب  ملا كان وحيث للشروط الواجب توفرها لإلذن 
ت حول طبيعة وحجم  ضرورة أنهالتحفظية  مللف ما يقيم الّدليل عن وجود براهني وإثبا مل يتوفر 

ن التونسي اقتصرت على مراسالت بينه والديوابل الطالب األضرار واخلسائر اّليت ميكن أن يتكبدها 
وزارة التجارة والديوان الوطين للزيت تعلقت أساسا بطلب توضيحات حول إجراءات توريد للتجارة و 

ماديت السكر والزيت النبايت أو قصد تقدمي مربرات لعدم قبول الديوان لعرض املدعي لتوريد مادة السكر 
.  
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 :ولهذه األسباب - 

  

لس رفض املطلب .   قّرر ا
المنتصبة في الماّدة االستعجالّية    الثانيةوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية  

  وإيناس المعطربرئاسة السيد الحبيب جاء با وعضوية السّيدتين سلوى بن والي  
  والسيدين عماد الّدرويش و محمد بن فرج .

ينة  بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يم 2015ديسمبر   31وتلي علنا بجلسة يوم  
  الزيتوني.

  
  كاتبة الجلسة           الرئيس                                                      

                                                            

  يمينة الزيتوني                                                    الحبيب جاء با    
      

 
 


