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  الحمد �                              جلمهوريّة التونسّيةا 

 جملس املنافسة

  151407القضّية عدد 

  2020نوفمرب  19  �ريخ القرار:
 

  قـــــرار
 جملس املنافسة القرار التايل بني:  أصدر 

  

  

املختلفةشركة    :املّدعية للصناعات  القانو يف    الزهراء  ممثّلها    ، )ملغرية   اإلجتماعي مقّرها   ،ينشخص 

السيجومي 1095 األستاذ  سيدي حسني  5ئبها  العرفاوي،  الدين  مكتبه  ،عّز  الطّيب بش   الكائن  ارع 

 ، تونس ،بلفيديرال  ،83عدد  ، املهريي

  ،من جهة                                                                                              

 مقّرها اإلجتماعي  ،لها القانوينثّ يف شخّص ممالشركة التونسية لعجني احللفاء والورق  :  ها املّدعـى عليو 

 ، تونس، 6عدد  ، شارع احلبيب بورقيبة

  .من جهة أخرى

 

  نوفمرب   5بتاريخ    151407حتت عدد  ة اOلس  رّمسة بكتاباملعوى  دّ ال  عريضةبعد اإلّطالع على  

أUّ املّدعية  طرف    مناملرفوعة    2015 فيها  جاء  بتاريخ    تزّودت ا  واليت  عليها  املّدعى  جوان    24من 

من  ب  2015 الكلوركمّية  التنظيف   ماّدة حامض  مواّد  صناعة  تبلغ   مقابل كمبيالة  الستخدامها يف 

أجل  دينار   13690.618  قيمتها  أش  خالصها يف غضون  حيّل  التسليمثالثة  eريخ  من  أنّه    ،هر  غري 
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امتنعت  اطنّ   23  أخرى حبجم  بكمّية   التزّود   وملا طلبت  2015أوت    21وبتاريخ   عن  املّدعى عليها  ، 

يف تعاملها  املعتمدة من قبل هذه األخرية  شروط البيع  مّدها بوهو ما دفعها إىل طلب    ، تلبية طلبّيتها

حرفائها األّول    مع  تنبيه  بواسطة حمضري  سبتمرب    14بتاريخ    والثاين  2015سبتمرب    2بتاريخ  وذلك 

2015  . 

يفيد حرفائها  5ئب    وحيث  مع  تتعامل  ال  والورق  احللفاء  لعجني  الوطنية  الشركة  أّن  املّدعّية 

تتعّمد إرجاء خالص طلبيات   الطلبيات، إذ  القدر من املساواة والشفافية يف مستوى خالص  بنفس 

يوما يف حني ترفض تطبيق نفس الشروط على البعض اآلخر، وهو ما    90بعض احلرفاء  إىل حدود  

  املنافسة واألسعار.    املتعّلق vعادة تنظيم قانونل يعترب خمالفا ل

بكتابة    املرّسم  على عريضة الّدعوىالشركة الوطنية لعجني احللفاء والورق    وبعد اإلّطالع على ردّ 

أّن سياسة التعامل الّتجاري مع    فيه  أوضحتواليت  ،  2015 ديسمرب 16بتاريخ    858اOلس جتت عدد  

يف مستوى حتديد أسعار البيع وطرق اخلالص تتّم صياغتها سنوzّ من طرف مصاحلها املختّصة  احلرفاء  

اإلدارة قبل جملس  من  عليها  املصادقة  املختلفةشركة  أّن  و   ،وتقع  للصناعات  ال متلك سقف   الزهراء 

ن ذوي معامالت سنوي ميّكنها من التمّتع )لبيع املؤّجل الذي خيّص )ألساس حرفاءها التقليدين م

بواسطة صّك بنكي  اخلالص  يتّم  على أّن  ها  اإلتّفاق معّمت    ه أنّ   ّكدت أكما    التزّود األسبوعي املنتظم.

القان  اة، غري أUّ وسيلة خالص حينيّ   )عتباره الضما5ت  فيها  تتوّفر  ونية  قّدمت هلا كمبيالة عادية ال 

  .  املماطلةيف  للخالص، ممّا يربهن على نّيتها

   حمضري التنبيه الواصلني إليها من املّدعيةا قامت )لرّد على  أUّ اجلهة املّدعى عليها  هذا وتفيد  

بتاريخ  بواسطة   منفذ  توجد    أنّه وأّكدت   2015سبتمرب    21عدل  تنظّم ال  خاّصة  بيع  لديها شروط 

الكيميائية  املواّد  بيع  احلرفاء  وأنّ   عملّية  امل  طلبيات  إىل  أساسا  الكيميائية  املواّد  الّتجارية  عامن  مالت 

و  اإلدارة  من طرف جملس  عليها  احلرفاء    أنّ املصادق  مع مجيع  على يتّم  التعامل  واعتمادا  متييز  دون 

 ي املساواة والشفافية. أمبد
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 الشركة التونسية لعجني ي قاعدة سواء مكتوبة أو عرفية جترب  أللديها  د  و وجكما تشري أنّه ال    

الوحيدة اليت تنظّم تعاملها مع املّدعية يف غياب عقد   ةوالقاعد  ،على البيع بثمن مؤّجل  احللفاء والورق

)لفاتورة الواردة  الشروط  الوقت عن    خاّص هي  بعد  ل  ااستعدادهوتؤّكد يف ذات  الزهراء  تزويد شركة 

  خالص الفاتورة األوىل وتقدمي ضما5ت خلالص 5جز )لنسبة للطلبّية اجلديدة. 

قامت vعالم سلطة اإلشراف    ،ويف إطار حرصها على حسن التصّرف يف املال العامّ   أنّه  كما        

وذلك    ،وما حيوم حوهلا من شكوك يف خالص طلبيا�ا وسياسة املماطلة اليت تنتهجهاية  بوضعّية املّدع

 . 2015سبتمرب   29بتاريخ   30184حتت عدد  مرّسممبقتضى مكتوب 

vعادة  املتعّلق    2015  سبتمرب   15املؤرّخ يف    2015لسنة    36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  

  تنظيم املنافسة واألسعار،  

املتعّلق بضبط   2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477وبعد اإلّطالع على األمر عدد  

 الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

القانونية جللسة   5يوم  املعّينة ل   املرافعة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف )لطريقة 

ومل حيضر األستاذ   ختم األحباث.  تقريرا من  ص◌ّ ملخ وليد القاين  تال املقّرر السّيد  و�ا    ،2020  نوفمرب

املّدعية شر  العرفاوي 5ئب  الدين  اإلستدعاء. وحضرعّز  وبلغه  املختلفة  للصناعات  الزهراء  السّيد   كة 

التليلي   الوطنية  األزهر  الشركة  عليها  للمّدعى  املايل  والورق  لعجنياملدير  يف   احللفاء  بتفويض  وأدىل 

، مضيفا أّن عدم اإلستجابة  مة رّدا على عريضة الّدعوىالغرض ورافع يف ضوء التقارير الكتابية املقدّ 

كما حضر السّيد فيصل فارس    لطلبّيات املّدعية مرّده عدم تسديدها للديون املتخّلدة بذّمتها سابقا.

  ني احللفاء والورق.مدير احلوكمة )لشركة الوطنية لعج

  ملحوظا�ا املظروفة نسخة منها )مللّف.فضيلة الراحبي وتلت مندوب احلكومة السيدة 

  . 2020 نوفمرب 19 حجز القضية للمفاوضة والتصريح )حلكم جبلسة يوموإثر ذلك قّرر اOلس 
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  وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:  و3ا

  

 :من حيث الشكل  •

مجيع     بذلك  واستوفت  واملصلحة  الصفة  له  ممّن  القانونية  آجاهلا  يف  الّدعوى  قّدمت  حيث 

  مقّوما�ا الشكلية، لذا تعّني قبوهلا من هذه الناحية. 

  :من حيث األصل  •

الشركة الوطنية لعجني احللفاء والورق امتناعها عن تزويدها مباّدة حامض    حيث تعيب املّدعية على

، مستغّلة يف ذلك سيطر�ا على  مكّو5 رئيسيا ملنتوجا�ا من مواّد التنظيفحامض الكلور الذي يعتّرب  

    الّسوق املرجعّية.

واليت ينبع العرض    امض الكلور حل يف سوق بيع ماّدة  اتتمّثل الّسوق املرجعّية لنزاع احلوحيث  

إليها لسّد    ءاليت يتّم الّلجو   ، إضافة إىل عملّيات التوريدفيها من الشركة الوطنّية لعجني احللفاء والورق

   . حاجيات الّسوق

عليهاتعترب  حيث  و  ما جيعل  املّدعى  وهو  احمللّية،  الّسوق  املاّدة يف  هلذه  الوحيد  املنافسة   املنتج 

  سوق احملتكر الوحيد.  داخلها �خذ شكل

الكلور  حيثو   حامض  ماّدة  من  احملّلي  اإلنتاج  سنة    بلغ حجم    3332حوايل    2013خالل 

. كما قّدرت احلّصة الّسوقية من حيث  2015خالل سنة    اطنّ   2971والذي تراجع إىل حدود    ، اطنّ 

والورق حبوايل  املبيعات   احللفاء  لعجني  الوطنّية  إىل حدود   2013خالل سنة    %63للشركة  لتتقّلص 

  . 2015خالل سنة   52%

املحيث  و  الذكرتربهن  آنفة  اإلقتصاديّة  عليها    وجود  ن ع   عطّيات  هيمنة يف  املّدعى    وضعّية 

  .الكلور يف الّسوق احمللّيةحامض وحيد ملاّدة  ال املصّنع)عتبارها  ،اقتصاديّة على الّسوق املرجعّية
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ن تزويد املّدعية من ماّدة  عاملّدعى عليها  الشركة  حنصر الّنزاع يف قضّية احلال يف امتناع  اوحيث  

إىل ا  مبالكلور   اقتصاديّة  إمكانية  حييل  استغالل وضعّية هيمنة  إفراط يف  الشركة   لسيطرةنظرا  ،  وجود 

  على الّسوق املرجعّية موضوع الّنزاع.الوطنّية لعجني احللفاء 

أيضا  مينع  و املنافسة واألسعار على أنّه:"املتعّلق vعادة تنظيم    من القانون   5ينّص الفصل  حيث  و 

  .  على الّسوق الداخلية أو على جزء هاّم منها.. اقتصادية هيمنة االستغالل املفرط لوضعّية  

ة يف االمتناع  اقتصادية خاصّ   هيمنةميكن أن تتمّثل حاالت االستغالل املفرط لوضعّية  حيث  و 

عن البيع أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط  

جتاريّة   إىل شروط  اخلضوع  رفض  بسبب  أو  موضوعي  دون سبب  التجارية  العالقات  قطع  أو  متييزية 

  جمحفة".

اOلس على اعتبار وجود مؤّسسة اقتصادية يف مركز هيمنة على الّسوق ال   عملاستقّر    حيثو   

على   والتأثري  الّسوق  آلّيات  والتحّكم يف  فرض شروطها  على  قادرة  املؤّسسة  كانت  مىت  إالّ  يتحّقق 

ا الّتجاري أو  وذلك حبكم أمهّية نصيبها منها أو تفوّقها التكنولوجي أو أسلو�  ا وضعّية املتعاملني فيه

  مواردها املالّية أو متركزها اجلغرايف.  

أّن    وحيث للمجلس  املّدعية  ثبت  �ا  تقّدمت  اليت  التزّود  طلبّية  خالصها    مرّدهرفض  عدم 

  عن تزويدها مباّدة حامض الكلور.  املّدعى عليهامتناع ال املربّرهو السبب الرئيسي و ، التزّودلطلبّيات 

انفرادي يوحي )املّدعى عليها    تبين  للمجلسمل يثبت    حيثو  اهليمنة    ةوضعيل   استغالهل لسلوك 

  .اإلقتصادية

  عدم وجود شروط بيع معّينة تفرض على املّدعى عليها البيع )لتأجيل   وحيث �ّكد أيضا عدم

  مة.  ظوالقيام بعملّيات تزّود منت أّمهها حجم الطلبّيةمالت الّتجارية إىل بعض املعايري إذ ختضع هذه املعا

بعض احلرفاء طرق خالص طلبّيات  عطّيات توّضح فيها  تقّدمت الشركة املّدعى عليها مب  حيثو 

 ، مربهنة بذلك عن عدم وجود ممارسات متييزية بني احلرفاء. وفق حجم الطلبّية
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يف    ستئناف تزويد الشركة املّدعية مباّدة حامض الكلور ال استعدادها عليهاكة املّدعى ر الش   وحيث أبدت 

خالص دليالديوUا،    حال  ينهض  ما  كلّ   لىع  وهو  اهليمنة  وضعّية    اللستغاللديها  نّية    انعدام 

  . اليت توجد فيها اإلقتصادية

 انتفت يف هدي ما سبق كّل ممارسة خمّلة )ملنافسة يف جانب املّدعى عليها.  وحيث

  ويتعّني لذلك رّدها والتصريح برفضها.   الّدعوى فاقدة ملا يؤيّدها واقعا وقانو5 ت وحيث جاء

  

  وهلذه األسباب: 

  الّدعوى. رفض قّرر اOلس

  

القضائّية    وصدر الدائرة  عن  القرار  ب  األوىلهذا  املنافسة  السّيدOلس  حممود   ر»سة  بن         رضا 

  .حمّمد شكري رجبحمّمد العيادي واخلموسي بوعبيدي و  ادةالسّ و  والسّيدة فتحية محّاد

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2020 نوفمرب  19وتلي علنا جبلسة يوم 
  

   كاتبة اجللسة                                                                         الّرئيس           

  ميينة الزيتوين                                                                           رضا بن حممود

  

  

  


