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 احلمد هلل                                                       اجلمهورية التونسية
 جملس املنافسة 
 181520:  القضية عدد 
 2019 أكتوبر   3  اتريخ القرار: 
 

   قـــــرار
 جملس املنافسة القرار التايل بني:  أصدر

 

مقّرها اإلجتماعي   ،يف شخص ممثّلها القانوين إلرشاد املستهلك املنّظمة الّتونسّية  :املّدعية
 ، ابردو ،23، عدد قليسني هجبن

 
   ،مـــن جــــهة

،  األستاذ منذر املانسي يف شخص ممثّلها القانوين، انئبها شركة دليس -1  :اماملّدعى عليهو 
أراينة   ،الطابق الرابع، 18إقامة فرح شقة ب ، 67 ، عددشارع احلبيب بورقيبةالكائن مكتبه بـ

2080، 
، مقّرها اإلجتماعي الّدخيلة،  شركة فيتايل يف شخص ممثّلها القانوين -2                     

 .5100، املهدية 123ص ب 
 
 

 . مــن جـهة أخــرى  
 

للمنّظمة الّتونسّية  املقّدمة من املمّثل القانوينبعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى 
 ديسمب  18بتاريخ  181520واملرّّسة بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  إلرشاد املستهلك 

من سوق احلليب   % 85"دليس" و"فيتايل" تستأثران بنحو  اعالمتأّن واملتضّمنة  2018
املعّلب مبا فتح الباب الستغالل مفرط لوضعّية هيمنة إقتصاديّة من خالل تعّمد العالمتني 
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بيعي للّسوق هبدف الّضغط على احلكومة من أجل فرض زايدات  الّسري الط املذكورتني إرابك 
 متتالية يف سعر احلليب املدّعم.

املنظّم للمنافسة واألسعار  2015لسنة  36من القانون عدد  15وعمال أبحكام الفصل ولذا 
الذي يكفل هليئات املستهلكني القائمة بصفة قانونّية رفع الّدعاوى لدى جملس املنافسة،  

فتح حتقيق حول شبهة استغالل مفرط لوضعّية هيمنة إقتصاديّة على الّسوق من فاملطلوب 
 طرف العالمتني املذكورتني.   

   

ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب  وبعد اإلّطالع على  
 احلكومة.
وبعد اإلّطالع على رّد شركة دليس على تقرير ختم األحباث املرّسم بكتابة اجمللس  
إفرتاءات  جمّرداملتضّمن طلب الّتصريح برفض الّدعوى ابعتبارها و  2019جوان  13بتاريخ 

 أّي مؤيّد يثبتها.  غاب عنها
 

 13وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة املرّّسة بكتابة اجمللس بتاريخ 
 واليت طلبت فيها رفض الّدعوى شكال خللّو امللّف من أّي وسيلة إثبات أّولّية.  2019مارس 

  2015سبتمب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد ّّ وبعد اإلط
 .واملتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار

املتعّلق ابلتنظيم اإلداري و  2006 فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد
 . واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

 

لسة املرافعة جل اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف ابلطّريقة القانونّية وبعد
 من تقرير املّخص، وهبا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين 2019 سبتمب 12 نة ليومّّ املعي

ممّثل املنّظمة الّتونسّية إلرشاد املستهلك وطلب إرجاء الّنظر يف  ختم األحباث، وحضر 
.   اإلدالء ابملؤيّدات الّضروريّة وإانبة حمامي، كما أدىل بتقرير كتايب يف الغرضالّدعوى إىل حني

وحضرت األستاذة هالة زريق نيابة عن زميلها األستاذ منذر املانسي انئب املّدعى عليها شركة  
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. وتلت مندوبة احلكومة  وحضر من ميّثل شركة "فيتايل" وفّوض الّنظر . "دليس" وفّوضت الّنظر
 املظروفة نسخة منها ابمللّف. الكتابّية كرمية اهلّمامي ملحوظاهتا السّيدة  

  أكتوبر  3لسة يوم جبابحلكم  وإثر ذلك قّرر اجمللس حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح
2019.   

 : وهبا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي
 

كّل من عالميت حيث طلبت املنّظمة الّتونسّية إلرشاد املستهلك فتح حتقيق ضّد   
"دليس" و"فيتايل" من أجل شبهة استغالل وضعّية هيمنة إقتصاديّة على سوق احلليب 

ممّا أحلق   على احلكومة من أجل فرض زايدات متتالية يف األسعار وتعّمدمها الّضغط ،املعّلب
 . ضررا فادحا ابملستهلك 

لسنة  36من القانون عدد  15أحكام الفقرة الّسادسة من الفصل وحيث إقتضت  
املنافسة واألسعار على أنّه يتعنّي أن  عادة تنظيم املتعّلق إب 2015 سبتمب 15املؤرّخ يف  2015

حمّررة ابلّلغة العربّية أو مصحوبة  ترفق عريضة الّدعوى " بوسائل اإلثبات األّولّية يف أربعة نظائر
 . "وخبالف ذلك تتّم دعوة املعين ابألمر لتصحيح اإلجراء برتمجة معتمدة، 

 2019 فيفري  25بتاريخ وحيث مّت يف إطار الّتحقيق يف القضّية مطالبة املّدعية  
 املؤيّدات األّولّية اليت تثبت الوقائع املنسوبة للّشركتني املطلوبتني. بتحديد طلباهتا وبتقدمي

األّولّية اليت من  املستندات واملؤيّدات وحيث طاملا خلت عريضة الّدعوى املاثلة من 
فقد  إلستجابة لطلبات الّتحقيق،وأعرضت املّدعية عن ا، شأهنا إثبات جّدية املمارسات املثارة

   تعنّي رفض الّدعوى لتجّردها.
 وهلذه األسباب 

 

 رفض الّدعوى. جمللس: ا قّرر
وعضوية  رضا بن حممودوصدر هذا القرار عن جملس املنافسة برائسة الّسيد 

 . سندس ابلّشيخوالسّيدة واخلّموسي بوعبيدي وخالد السالّمي حمّمد العّيادي الّسادة 
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 حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.  2019 أكتوبر 3وتلي علنا جبلسة يوم  
 

 الرئيس                                                       كاتبة اجللسة 
                                                       

 ميينة الزيتون                                               رضا بن حممود
 

 

 

 


