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  الجمهورية التونسية                                                       
  مجلس المنافسة   

 153039عدد:   اإلستعجالية  القضية
  2015 ديسمبر 31تاريخ القرار:         

 

  ستعجـاليا  قـرار

  أصدر مجلس المنافسة القرار التـّالي بين:

 
- بنيانو، قرمبالية اممثلها القانوين مقرهيف شخص  "فّن الكوارتزشركة " الطالبة:

 .بل -8052

 ،من جهة

مقرها بطريق القانوين  ايف شخص ممثله "ر املنفوخوّ للبل اجلديدة شركةال" :ةاملطلوبو 
بل8052 سوسة تركي ئبها األستاذ ، قرمبالية،  بشارع الكائن مقرّه  علي السعدي. 

  . بل -قرمبالية ، مبىن بنك اإلسكان، احلبيب بورقيبة

  .من جهة أخرى

  
وكيل شركة "فّن  السّيد محودة العطوشي،من املقّدم  املطلب بعد اإلّطالع على

 سبتمرب 11 بتاريخ 153039بكتابة جملس املنافسة حتت عدد واملرّسم  الكوارتز"

التحفظّية ختاذ الوسائل لصاحل الطّلب القضاء إستعجاليا والرّامي إىل  2015
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ما والذي جاء به  ،املمارسات اليت ارتكبتها املطلوبة يف حّق الطالبة الالزمة لدرء
  يلي:

مسها الّتجاري  املعروفة سابقاشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ" الاملطلوبة، " أنّ  -
واليت يتواجد مقّرها  Y/A/M/000 1148291، معّرفها اجلبائي عدد "شركة سريين"

ذلك منذ مبنطقة الرتكي من معتمديّة قرمبالية، تنشط بنفس موضوع نشاط الطّالبة و 
 .سنة مبفردها يف كامل تراب اجلمهورية 25
أّن املطلوبة ال تغطي كاّفة حاجيات املستهلك التونسي من املاّدة موضوع  -

لعملة ال  ّصعبة من البلدان األجنبّية.الّنشاط لذلك تلتجئ إىل توريد قوارير الشيشة 
ّسست تبعا لدراسة الّنقص يف حاجيات  - أّن الطالبة شركة "فّن الكوارتز" 

 .2009املستهلك التونسي وّمت بعث مشروعها سنة 
عامال وتساهم يف الّدورة االقتصادية للبالد  18أّن الطالبة تقوم بتشغيل  -

ء، غاز، مقاطع رمال  ...).(كهر
 % 51قّدر بـتبنسبة مسامهة يف رأمساهلا على ملك تونسي  كةشر  أّن الطالبة هي -
مللكية إىل أجنيب يعاضد  ،يف رأمسال هذه الشركة % 49 املتبقّية، سبةنّ الترجع و 

خاّصة وأّن هذا األخري  ،الطالبة يف كسب مزيد املهارات واخلربة يف هذا القطاع
يشكو نقصا واضحا يف اخلربات من الفنّيني واملختصني يف هذه املهنة، وكذلك يف 

 .مواصفات عالية تساعد على كسب أسواق خارجّية ياحلصول على منتوج ذ
أّن املطلوبة سعت إىل مضايقة الطالبة خاّصة منذ دخوهلا الّسوق احمللّية وذلك  -

لتّ  نري  خفيضمن خالل قيامها  للقارورة  )5(يف سعر القارورة من مثن مخسة د
 .2015) سنة 1.800( مليم إىل دينار ومثامنائة 2009الواحدة سنة 

أدى إىل إفالس الطالبة وعجزها  "32 نوع قارورة الشيشة املسّماة "تشاك أنّ  -
ء والغاز واملاء وغريها. لكهر  على خالص اجرة عّماهلا والفواتري املتعلقة 
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 ).2.500ن ومخسمائة مليم (يأّن كلفة تصنيع قارورة الشيشة تبلغ دينار  -
لّتخفيض يف أسعارها يؤدي إىل إفالس الطّالبة وغلقها النهائي  - أّن قيام املطلوبة 

ل  .سوق احمللّية واحتكارها للقطاع ومن مثة الّرتفيع يف أسعار هذا املنتوجلتنفرد 
رفني للعمل أنّه مت القيام بعديد احملاوالت قصد الوصول إىل حّل يرضي الطّ  -

اتفاقية عن طريق حمامي إالّ  وإبراممبنافسة شريفة بينهما من خالل عقد جلستني 
لفشل. ءت كّلها  ا  ّ   أ

اختاذ الّسريع والعاجل قصد  جملس املنافسة الطالبة بناء على ذلك تدّخلوتروم 
   شركتها االقتصادية. ةإجياد حلول لوضعيالوسائل التحفظّية الالزمة جتاهها و 

  
"الشركة ئب املطلوبة  يف الّرد الذي أدىل به تقريرالوبعد اإلّطالع على 

والذي جاء  2015 أكتوبر 7 اريخبت اجلديدة للبلّور املنفوخ" األستاذ علي السعدي
  لي:يما به 
 6و 5خيتّص وفقا ألحكام الفصول ، فإّن جملس املنافسة ومن حيث الّشكلأنّه  -
ملنافسة، وأنّ  9و ملمارسات املخّلة  القيام لديه فيه  لنظر يف الّدعاوى املتعّلقة 

 احلكمي ممّا يّتجه معه القضاء برفض املطلب. خمالفة لقواعد اإلختصاص
خفيض يف فإّن املطلوبة مل تتوىل خالفا لعريضة املطلب التّ  ،أنّه ومن حيث األصل -

ا التزمت بنّص االتفاق املربم بينهما  ّ لطالبة بل أ األسعار بشكل يستبطن ضررا 
ملنتجات حمّل الّنز  ن تتوىل الطالبة تزويد املطلوبة  اع الرّاهن وفقا للّسعر والقاضي 

 املّتفق عليه.
وصل التزّود الذي قّدمته الطالبة غري حقيقي وتنفيه املطلوبة كما أّن االسم أّن  -

املضّمن به ليس حريفا للمطلوبة واإلمضاء املمهور به ال خيّص وكيل املطلوبة أو أي 
لّرفض.من إداريّيها وال يقتضي بذلك إعتماده. ّمما جيعل القضّية الرّاهنة ح  ريّة 
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 .البشري سفيان صماريوبعد االّطالع على الّتقرير املعّد من املقّرر السّيد 

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

املتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

مللفّ وبعد اإلطّ           .الع على بقّية األوراق املظروفة 

جللسة  لّطريقة القانونية األطرافما يفيد استدعاء  علىبعد اإلّطالع و 
ا2015 ديسمرب 25نة ليوم املعيّ املرافعة  حضر السّيد ّمحودة العطوشي املمثل  ، و

القانوين للشركة املدعّية ومتّسك مبا قّدمه كتابة طالبا احلكم لصاحل املطلب، ومل حيضر 
ئب املدعى عليها الشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ وقد وّجه  األستاذ علي الّسعدي 

هيام   ّيدةحسب ما يقتضيه القانون، وتلت مندوبة احلكومة الس إليه اإلستدعاء
مللّف. يل ا املظروفة نسخة منها   ملحوظا

حلكم جبلسة يوم            لس حجز القّضية للمفاوضة والّتصريح  إثر ذلك قّرر ا
  .2015 ديسمرب 31

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي

 
  الّشكل: جهةمن  - 1
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بكتابة جملس املنافسة حتت  ةمرمسّ  بعد التأّكد من نشر قضّية يف األصلحيث 
قّدم يف قد الطلب االستعجايل  يكون ،2015 سبتمرب 11 بتاريخ 151401عدد 

  .كليةآجاله القانونية ّممن له الّصفة واملصلحة واستوىف بذلك مجيع شروطه الشّ 
  

  وضوع:امل جهةمن  - 2
ختاذ الوسائل التحفظّية  القضاء إستعجاليايرمي الطّلب الرّاهن إىل حيث 

  .الالزمة لدرء املمارسات اليت ارتكبتها املطلوبة يف حّق الطالبة
  
لسنة  36من القانون عدد  15من الفصل  الثامنةتنّص أحكام الفقرة حيث و 
املنافسة واألسعار، أنّه عادة تنظيم ق املتعلّ  2015 سبتمرب 15املؤرخ يف  2015

لس املنافسة ،صورة التأكدويف " ذن وبعد  يف أجل ثالثني يوما ميكن  أن 
ا  ختاذ الوسائل التحفظّية الالزمة اليت من شأ مساع األطراف ومندوب احلكومة 
ملصلحة االقتصادية العامة  تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميس 

لقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك  ،أو 
  .صل النزاع"أإىل حني البت يف 

"أنّه دأب فقه قضاء جملس املنافسة يف املاّدة االستعجالية على اعتبار حيث و 
صل الّنزاع  ا إىل املساس  يستوجب يف الوسائل التحفظّية أّال يؤدي اإلذن 
وأن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغيري سلبيا ويف 

يز أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال يتّم الّنيل من حق وقت وج
  .   حيتاج إىل محاية العاجلة حلفظه من الّتالشي"

لتّ عترب الطالبة أّن املمارسات املتمثلة يف تحيث و  خفيض يف قيام املطلوبة 
ملصنعها ممّا ساهم يف إفالسها وغلقها أن ت اأسعار بيع قوارير الشيشة من شأ

لّسوق واحتكارها هلا   .سيؤدي إىل إنفراد املطلوبة 
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طبيعة من شأنه أن يفيد بال يربز من مظروفات ملّف القضّية الرّاهنة ما حيث و 
ا الطالبة جرّاء ختفيض املطلوبة يف أسعار بيعها واخلسائر وحجم األضرار  اليت تكبد

  .املذكور

أّن الّنظر يف املمارسات اليت تتعّلق مبدى إفراط الّتخفيض يف األسعار  وحيث
ملنافسة على معىن قانون املنافسة واألسعار واعتبارها يتطّلب خوضا يف أصل  خمّلة 

   الّنزاع.

  :ولهذه األسباب

  رفض المطلب. :قرّر المجلس

المنتصبة للقضاء في    الثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية  
  تين والّسيدينوعضوية السّيد  حبيب جاء باال برئاسة  الماّدة اإلستعجالية

  .ومحّمد بن فرج  وإيناس معطر وعماد الدرويشسلوى بن والي  
  

  
بحضور كاتبة الجلسة السّيدة   2015 ديسمبر 31وتلي علنا بجلسة يوم        

  يمينة الزّيتوني.
       

 الرئيس                                                كاتبة الجلسة            

  

     يمينة الزيتوني                                            حبيب جاء با


