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 احلمد هلل                                         اجلمهورية التونسية                       
 جملس املنافسة   

  151401 عدد:  القضية
 2019 أكتوبر  3 اتريخ القرار: 

  

 قـــــرار 
 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:          

 

  ،انبل ،8052 ، الكوارتز" يف شخص ممثلها القانوين مقرها بنيانو، قرمباليةفّن "شركة  ة:املّدعي
،  قرمبالية، عمارة مرمي، حمّمد اخلامسبنهج  مكتبهالكائن  ،وجدي شاطراألستاذ  انئباها

 ،  انبل
 ،من جهة

 
ها بطريق مقرّ  ،يف شخص ممثلها القانوينالشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ" " :ااملّدعى عليهو 

   ،قرمبالية، انبل، 8052 ،سوسة تركي
 .من جهة أخرى

 
السّيد محودة العطوشي، وكيل   قبل  من ةاملقّدم عريضة الّدعوىبعد اإلّطالع على 

  سبتمرب 11 بتاريخ  151401بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  ةواملرسّ  شركة "فّن الكوارتز"

سعت  ذلك أّّنا ممارسات  من ا ما بدر منه من أجل عليهااملّدعى مقاضاة إىل  ةوالرّامي 2015
  الشيشة ّسوق احمللّية من خالل قيامها ابلّتخفيض يف سعر قارورةلل منذ دخوهلا  تهاإىل مضايق

إىل دينار ومثامنائة   2009للقارورة الواحدة سنة  ( 5)من مثن مخسة داننري " 32املسّماة "تشاك 
  ومعاليمجرة عّماهلا أخالص  نوعجزها ع ها ى إىل إفالسأدّ ممّا ، 2015( سنة 1.800مليم )

قارورة تبلغ  هذه الكلفة تصنيع ، خاّصة وأّن  من اإللتزامات  اء وغريهاابلكهرابء والغاز وامل
 (.2.500ديناران ومخسمائة مليم )
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  إىل هو دفعهاطلوبة ابلّتخفيض يف أسعارها قيام املالغاية من  أنّ ضة ر العااعتربت و 
 .  لقطاعا حتتكروق احمللّية و لتنفرد ابلسّ  اوغلقها ّنائي هاإفالس إعالن

بعديد احملاوالت قصد الوصول إىل حّل يرضي الطّرفني للعمل مبنافسة ورغم قيامها 
املطلوبة مل تلتزم  شريفة بينهما من خالل عقد جلستني وابرام اتفاقية عن طريق حمامي إاّل أنّ 

 ألسعاراملفرط تطلب إلزامها ابلكّف عن ممارساهتا وختفيضها  لذا فهي ،مبا مّت اإلتّفاق بشأنه
   ن املنافسة واألسعار.بيعها خالفا لقانو 

 
وجدي  األستاذ  " فّن الكوارتزشركة "انئب  من  به ىلاملد قرير تّ الوبعد اإلّطالع على 

خفيض يف والذي أبرز فيه تعّمد املّدعى عليها اإلفراط يف التّ  2019 سبتمرب 23 بتاريخ شاطر
 2009 يتمليم سن 5000األسعار من خالل تدحرج سعر قارورة الّشيشة عند البيع من 

، رغم علمها أبّن هذا التخفيض سيؤدي  2015مليم وما دونه سنة  2000إىل حدود  2010و
 موسم الصيف. يقتصر على نتاجاإل بيع  املّدعية اقتصادّّي ابعتبار وأنّ إىل إّنيار 

وتوقّفها عن  عن تسديد فواتري الغاز هابته قامت، إزاء عجز كما أشار إىل أّن منوّ 
إىل حني   ، بفسخ العقد املربم مع الشركة التونسية للكهرابء والغاز لعدم اخلالصالّنشاط

 ّنا. و تسديد دي
لمّدعى عليها اليت تتوىل توزيع منتجاهتا عرب ل خالفاانئب املّدعية أنّه  أضافكما 

ا  مبتتوىل التوزيع لتّجار التفصيل والتّجار املتجّولني  منوبته فإّن  مسلك جتارة التوزيع ابجلملة
 حيّملها أعباء وتكاليف إضافية على غرار مصاريف الّنقل.

تطابق مع الواقع ي انئب املّدعية أّن توزيع احلصص الّسوقية بني الطرفني ال عترباكما 
 صريحبعدم تتتعّلق و وزارة التجارة تشوهبا عديد املغالطات  اعتمدهتاابعتبار وأّن املعطيات اليت 

حبجم إنتاجها احلقيقي وأبسعارها املطّبقة دون تكلفة اإلنتاج بسبب هتّرهبا   املّدعى عليها
 لغاز. الضرييب وكذلك بسبب الّتالعب بعّدادات الشركة التونسية للكهرابء وا

فاق مع املّدعى عليها سنة  قامت، إزاء هذا الوضع، بعقد اتّ  املّدعيةأّن  إىل أشار كما
 400ة عن الكميّ  على أن ال تقلّ  هامبقتضاه هذه األخرية إقتناء كامل إنتاجتتوىل  2014
 . إالّ أّّنا مل تلنزم مبا مّت االتّفاق عليهيومّيا،  قارورة
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صلية إبدانة املّدعى عليها وتسليط أ، القضاء بصفة سبق لى مايطلب، بناء علذا فهو 
العقاب عليها من أجل تعّمدها اإلفراط يف الّتخفيض يف األسعار مبا من شأنه أن يهّدد  

طبقا  واحلّد من إنتاجها  جل حّد منّوبته للّدخول للّسوقأالّتوازن العام للّسوق وكذلك من 
واحتياطيا إرجاع   ة تنظيم املنافسة واألسعارمن القانون املتعّلق إبعاد 5الحكام الفصل 

     القضية لطور الّتحقيق.
يف الّرد  ،2019 جويلية 15 املؤّرخة يف وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة

 . على تقرير ختم األحباث 
 1991 جويلية 29 املؤرّخ يف 1991لسنة  64 الع على القانون عددّّ وبعد اإلط

لسنة  60 القانون عددابلّنصوص الاّلحقة له وآخرها   املنّقح واملتّمماملتعّلق ابملنافسة واألسعار 
 .2005 جويلية 18يف  املؤرّخ 2005

املتعّلق إبعادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وعلى 
 املنافسة واألسعار.  

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

 وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة ابمللّف. 
ابلطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة   الطّرفنيوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء 

صا من تقرير ختم السّيد البشري سفيان صماري ملخّ وهبا تال املقّرر  ،2019 سبتمرب 12ليوم 
وجدي شاطر انئب املّدعية شركة فّن الكوارتز وطلب إرجاع   وحضر األستاذ ،األحباث 

القضّية إىل طور الّتحقيق ومتكينه من أجل للّرد على تقرير ختم األحباث ولتقدمي املؤيّدات  
ن ذلك على أن ال يتجاوز مّدة  ومّكن م ،على صّحة الّسند اليت أتّسست عليه الّدعوى

 ل املّدعى عليها ووّجه إليها اإلستدعاء.  عشرة أّّيم من اتريخ اجللسة، ومل حيضر من ميثّ 

 ملحوظاهتا املظروفة نسخة منها ابمللّف. مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلمامي وتلت
أكتوبر  3ابلقرار جبلسة يوم  حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح قّرر اجمللسإثر ذلك 

2019 . 
            

 وهبا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 
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 من حيث الّشكل :

واملصلحة ويف اآلجال القانونّية. لذا تعنّي قبوهلا   حيث قّدمت الّدعوى مّمن له الّصفة
 من هذه الّناحية. 

 
 من حيث األصل:

 
I -  :دراسة الّسوق 

 الّسوق املرجعية:  :أّوال

 حتديد الّسوق املرجعّية: – 1
 Bouteille deقوارير الّشيشة ) جي رو وتصناعة تعّلق الّنزاع املاثل بسوق حيث 

Chicha .) 
 صناعة قوارير الشيشة ابإلعتماد على املراحل الّتالية:  تتمّ حيث و 

 فرز ماّدة البلّور وتنظيفه مثّ هتشيمه إىل قطع، -
 nitrate de" ودجمها مع ماّدة " carbonate de soudeإضافة ماّدة "  -

potasseوماّدة البلّور " وماّدة رمل الكوارتز ، 
 ساعة،  12ملّدة  درجة 1300وضع هذه الرتكيبة يف فرن تصل حرارته املئاوية إىل  -
 إستخراج البلّور من الفرن ووضع القوارير يف قالب،  -
 التسخني وحتضري قوارير الشيشة، -
 التزويق والّلف. -

 هيكلة الّسوق املرجعّية: - 2
 من حيث العرض: - 1.2

 2016فيفري  15 لتقرير وزارة التجارة الوارد على اجمللس بتاريخ فقاحيث تبنّي و و 
تصنيع وترويج قوارير  ع قطا أّن مؤّسستان تنشطان يف  ،ة الرّاهنةخبصوص موضوع القضيّ 

   ومها : ابلّسوق التونسية الشيشة
  ، "Société Nouvelle des Verres Souffles" "الشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ" -

، يبلغ رأساهلا  2010شركة ذات مسؤولية حمدودة أحدثت منذ وهي سابقا،  "سريين"شركة 
ومرّسة   ، قرمبالية، انبل،8052بطريق سوسة تركي  دينار تونسي، مقّرها االجتماعي 72.000
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 .0793582010Bابلّسجل التجاري حتت عدد 

 . صناعة الزجاج وصياغته وتزويق البلّور وفقا ملضمون سجّلها التجاري بقطاعتنشط و 
هي شركة ذات مسؤولية  و، "Société l’Art de Quartz" فّن الكوارتز" "  شركة  -

بنيانو،   دينار تونسي، مقّرها االجتماعي 190.000، يبلغ رأساهلا 2008منذ  أحدثتحمدودة 
 .0772962008Bابلّسجل التجاري حتت عدد  انبل، ومرّسة، 8052قرمبالية، 

 صناعة البلّور والتزويق. وتنشط وفقا ملضمون سجّلها التجاري بقطاع صناعة  
 
 :حجم املبيعاتمن حيث  قوارير الشيشة ترويج و  ةصناع ▪

 دينار الوحدة:  

 2015 2014 2013 2012 2011 املصّنعة املؤّسسات

 234.000 208.000 187.200 97.250 187.200 "فّن الكوارتز"شركة 

 - - 46.126 24.575 20.435 الشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ

 - - 233.326 121.825 207.635 حجم السوق اإلمجايل

 1املصدر 

 من حيث احلصص الّسوقية: قوارير الشيشة ترويج و  ةصناع ▪
 %الوحدة: نسبة مئاوية  

 2015 2014 2013 2012 2011 املصّنعة املؤّسسات

 - - 80.23 79.82 90 "فّن الكوارتز"شركة 

 - - 19.76 20.17 10 "الشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ"

 
 التجارية لقوارير الشيشة املرّوجة ابلّسوق التونسية :  اتأهّم العالم ▪

يتّم   ، غري أنّهال توجد عالمة جتارية حمّددة ألصناف منتجات قوارير الشيشةحيث 
 عموما ضمن الّتسميات التّالية:  هذه األخرية ترويج

 "، Aladin"آالدان" "  -
 "،  Noel"نوال" "  -
 "،  Jiji"جيجي" " -
 "، Batiliha"ابتيليها" " -
 "، Anzasa"أنزاصا" " -
 "، Bombé"بوميب" " -

 
فيفري  15 بتاريخ 76 عدد تحت المنافسة مجلس بكتابة المرّسم التجارة،  وزارة ، االقتصادية واألبحاث للمنافسة العاّمة اإلدارة تقرير -  1

2016. 



 
6 

 "، Tchèque"تشاك" " -
 "، Pyramideبرياميد" "" -

 :قوارير الشيشة طبيعة سوق تصنيع وترويج  ▪

 خول لسوق تصنيع وترويج قوارير الشيشة ونظام األسعار املعتمد: خبصوص الدّ  -
إىل نظام حريّة األسعار  امبختلف أصنافه  تصنيع وإنتاج قوارير الشيشةضع خيحيث 

عند اإلنتاج أو التوزيع، ضرورة أّن هذه املاّدة غري مدرجة ابلقائمات املتعّلقة بنظام املصادقة 
 1991لسنة  1996 ابألمر عدداإلدارية على األسعار )عند اإلنتاج أو التوزيع( امللحقة 

املستثناة من نظام حرية   املتعّلق ابملواد واملنتوجات واخلدمات  1991 ديسمرب 23 املؤرخ يف
 ح واملتّمم ابلّنصوص الالحقة له وآخرها األمر احلكومي عدداملنقّ  األسعار وطرق أتطريها 

   . 2015 جوان 1 املؤرخ يف 2015لسنة  307
وفقا لقاعدة و ة ية ابعتماد املنافسة احلرّ بكل حرّ  حتّدد أسعار هذه املنتجات عليه فإّن و 

 العرض والطلب. 
 

 خبصوص أسعار قوارير الشيشة املطبقة ابلّسوق املرجعية: -
 األسعار املطّبقة عند اإلنتاج: أسعار البيع ابملصنع  •

ختتلف أسعار بيع هذه املنتجات ابختالف أصناف القوارير حسب تسمياهتا  حيث 
 التجارية كما هو مبنّي أعاله. 

 ركتنيقة من قبل الشّ الّتايل األسعار الدنيا واألسعار القصوى املطبّ يبنّي اجلدول وحيث 
 ابإلعتماد على خمتلف الفواتري املضّمنة مبظروفات ملّف القضّية.  الّناشطتني ابلّسوق

 
 
 

 قارورة واحدة   /الوحدة: مليم
 شركة "فّن الكوارتز" "الشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ"  

 األسعار املطبقة 
 أقصى سعر أدىن سعر أقصى سعر أدىن سعر

2013 2000 5400 - - 
2014 2000 3280 4500 15000 
2015 2400 5500 2000 2000  
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 أسعار البيع املطّبقة عند التوزيع على مستوى اجلملة: •

راء وعند البيع  اجلدول الّتايل خمتلف األسعار املطّبقة بوجه عام عند الشّ يبنّي حيث 
ابلّسوق  وذلك وفقا لتصرحيات خمتلف الفاعلني 2015و 2010الفاصلة بني  مّدةابجلملة لل 

 املرجعّية بناء على حماضر ساع مّت حتريرها من قبل أعوان املراقبة اإلقتصادية بوزارة التجارة. 
 قارورة واحدة   /الوحدة: مليم    

 أسعار الشراء والبيع ابجلملة حسب املزّود وحسب اجلهة اجلغرافية 
 جتار اجلملة شركة "فّن الكوارتز" "الشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ"  

 سعر البيع ابجلملة سعر الشراء  سعر البيع ابجلملة سعر الشراء  سعر البيع ابجلملة سعر الشراء 
 - - -  3500 -3000 -  5000 -3000 سوسة

 - - 7000 -5000 4500 -2000 6000 - 5000 3000 – 2000 املنستي 

 5000 -3000 4000 -2000 - - - - قابس 

 - - - - 5000 -4500 7000 -2000 صفاقس

     4000 - 3000 4500 – 3280 القيوان 
 

 من حيث الطلب:  – 2.2

ابجلملة والباعة   الباعة يف العموم عن قوارير الشيشةيصدر الطلب على ماّدة  حيث
وعن املستهلكني  ابلتفصيل لتجهيزات املقاهي وعن أصحاب املقاهي والفضاءات الرتفيهية

 .العاديني
يشة لدى املّدعية واملّدعى عليها بتوزيع منتجاهتما من قوارير الشّ  كّل من  تقوم وحيث

 الرتفيهية.   جتار اجلملة وجتار التفصيل املتدخلني خاّصة يف قطاع جتهيزات املقاهي والفضاءات 
 
 

 مسالك التوزيع  
 جتار التفصيل لتجهيزات املقاهي والتجار املتجولني  "فّن الكوارتز" شركة 

 انبل.   –جربة   –قابس   –صفاقس    –جتار اجلملة بكل من: تونس العاصمة   "الشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ" 
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II – :عن املمارسات املثارة 

  اتعّمده "الشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ"املّدعى عليها  املّدعية علىتعيب حيث 
إىل  2009للقارورة الواحدة سنة  (5)من مثن مخسة داننري  الشيشة الّتخفيض يف سعر قارورة

بغاية  سعر كلفة الّتصنيع  مستوى دون مبا جيعله، 2015( سنة 1.800دينار ومثامنائة مليم )
ومن  ،لقطاعحتتكر اوق احمللّية و لتنفرد ابلسّ انقطاعها عن الّنشاط و  ها إفالس دفعها إىل إعالن 

ممارسات خمّلة ابملنافسة على معىن أحكام وهي  ،يف أسعار هذا املنتوج جمّددا ة الرّتفيعمث
 من قانون املنافسة واألسعار.  5الفصل 
  جويلية 29 املؤرّخ يف 1991لسنة  64 القانون عددمن  5الفصل  ىقتضاحيث و 
"مينع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض بصفة هتّدد توازن   أنّه املتعّلق ابملنافسة  1991

 .نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة يف الّسوق"
هي  أّن األسعار مفرطة اإلخنفاض"ستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار احيث و 

تلك اليت ال تنعكس فيها مقّومات الّسعر احلقيقّي الذي جيب أن يشمل الكلفة القارّة 
والكلفة املتغرّية وهامش الّربح، واليت من شأّنا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وتعطيل قواعد 

 . "املنافسة يف الّسوق
الشيشة املعتمدة  حقيق يف هذا اجلانب الّرجوع إىل كلفة إنتاج قوارير ب التّ تطلّ حيث و 

 ة.من قبل طريف القضيّ 
 2000قّدر بـيالقارورة الواحدة إنتاج  تكلفةأّن  امللفّ ابلّرجوع إىل أوراق تبنّي حيث و 
    مليم. 
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مدى اعتبار أسعار بيع املّدعى كلفة إنتاج املدعّية كمعيار لتحليل حيث مّت إعتماد  و 
   .أسعار مفرطة اإلخنفاض عليها

لس معاينة أسعار بيع  اجملبطلب من جارة أعوان املراقبة االقتصادية بوزارة التّ توىل حيث و 
سعار شراء هذه املاّدة  أل الّشأن عى عليها إنطالقا من املصنع وكذلك يشة لدى املدّ قوارير الشّ 

 ار بيع مستلزمات املقاهي.ملة وجتّ ار اجلمن قبل حرفائها من جتّ 
ص اجلدول الّتايل أسعار البيع املضّمنة ابلفواتري اليت مّت معاينتها لدى يلخّ حيث 

 "الشركة اجلديدة للبلّور املنفوخ".
 

 املؤيّد املضّمن بتقرير وزارة التجارة عدد  )مليم( أسعار البيع   السنة 

2013 

3280 

08 
2200 

2000 

5400 

2014 
3280 

09 2000 

3000 

2015 

3000 

10 

4000 

5420 

3280 

2400 

3800 

5500  
املعطيات املضّمنة ابجلدول أعاله أّن أسعار بيع القارورة الواحدة   منص ل خيحيث و 

مليم كأقصى سعر خالل   5400مليم كأدىن سعر و 2000إنطالقا من املصنع ترواحت بني 
  ، 2014مليم كأقصى سعر خالل سنة  3280مليم كأدىن سعر و 2000وبني ، 2013سنة 
سنة قيام   ،2015مليم كأقصى سعر خالل سنة  5500مليم كأدىن سعر و 2400 وبني

 املّدعية بدعوى احلال. 

املنتصبني  املّدعى عليها  ءحرفاخمتلف  املنجزة لدىراء مّتت معاينة أسعار الشّ حيث و 
 : وتبنّي ما يلي  ،سوسة واملنستري والقريوان وصفاقس وقابس بكّل من
 

 اتريخ املعاينة  أسعار الشراء )مليم(  التاجر  اجلهة اجلغرافية 

 2015نوفمرب    4 5000 شركة جممع تونس للحرفيني  سوسة
2015نوفمرب    4 3800 - 3000 ع.د   حمل لتجارة مستلزمات املقاهي ابجلملة  
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2015نوفمرب    9 2500 - 2000 دار الشيشة  املنستي   

2015  أكتوبر 28 3000 ر.م   

2015نوفمرب    4 2000 ب.ص  قابس  

2015نوفمرب    2 4000  -2200 شركة ج للصناعات التقليدية  صفاقس  

2015نوفمرب    4 3500  -2000 حمل لتجارة مستلزمات الشيشة م.ح   

حمل لبيع قوارير ومستلزمات الشيشة   القيوان
2015نوفمرب    12 5000 - 3500 ابلتفصيل م.ق   

2015نوفمرب    10 4500 - 4000 قوارير الشيشة ابلتفصيل ح.ب حمل لبيع    

 
ابجلدول أعاله أّن أسعار بيع القارورة الواحدة حلرفاء املّدعى عليها  ممّا جاء ربزيحيث و 

عن  ت االاحلأقصى  يف من جتار اجلملة وجتار التفصيل املنتصبني ابملناطق املشار إليها ال تقلّ 
  ي تفينملّدعية، ممّا املطّبق من قبل ا كلفة إنتاج القارورة الواحدةسعر  ذات وهو  ،مليم 2000

   .بيع أبسعار مفرطة اإلخنفاض كما جاء يف عريضة الّدعوىمعه القول بوجود 
وحيث طاملا ثبت من الّتحقيق جتّرد إّدعاءات املّدعية خبصوص ما نسبته للمّدعى 

 عليها من ممارسات، فقد تعنّي الّتصريح برفض دعواها.
 

 : وهلذه األسباب
 .أصال  عوىرفض الدّ  :قّرر اجمللس

رضا بن   السّيداملنافسة برائسة  سجملل الّدائرة القضائّية األوىل وصدر هذا القرار عن 
وخالد السالمي والّسيدة سندس   واخلموسي بوعبيدي حمّمد العيادي الّسادة وعضوية  حممود

 ابلشيخ. 
 

 حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2019 أكتوبر  3وتلي علنا جبلسة يوم       
 الرئيس                                              كاتبة اجللسة                   
 

    ميينة الزيتوين                                                رضا بن حممود   


