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 احلمد �                                  الّتونسّية                                 اجلمهوريّة

 جملس املنافسة

   161415  : القضّية عدد

     2020 ديسمرب   16  !ريخ القرار:

  
  

  

  قـــرار 
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن: 

  
 

  ، تونس 1001كاتبه بنهج اهلادي نويرة، مب مقرّه، وزير الّتجارة : املّدعي

  من جهة،

عليهو  ممثّلها   -  :ااملّدعى  شخص  يف  -جلملة  البناء  مواّد  لتّجار  اجلهويّة  الّنقابّية  الغرفة 

  أ، القريوان، 38القانوين، الكائن مقّرها بشارع أسد بن الفرات، بعمارة األسوار، ص ب 

للّتجهيز    - الوسط  "شركة  القانوين،   "Socebوالبناء  ممثّلها  شخص  يف 

الّصحايب   بتقسيم  مقّرها  منرية  01الكائن  األستاذة  Mئبتها  القريوان،  الوسالتّية  طريق   ،

  ، تونس، مكّرر  12عدد  شارع -ب بنات ب، ، الكائن مكتبهااجلمعاوي

-جلملة  - البناء  ملواّد  األهرام  الكائن   شركة  القانوين،  ممثّلها  شخص  يف 

اشبيليا،   حبّي  الّشمالّية،  3111مقّرها  الكائن    القريوان  اجلمعاوي،  منرية  األستاذة  Mئبتها 

  مكّرر ، تونس،  12عدد   مكتبها، بشارع -ب بنات 

يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن    شركة الربكة لبيع مواّد البناء -جلملة   -

Mئبتها األستاذة منرية اجلمعاوي، الكائن مكتبها،    ئري، القريوان الّشمالّية، مقّرها -لطّريق الّدا

  مكّرر ، تونس،  12عدد  بشارع -ب بنات 

البناء  - ملواّد  العاّمة  مقّرها   الّشركة  الكائن  القانوين،  ممثّلها  شخص  يف 

الّشمالّية،  القريوان  روسيا،  م  بشارع  الكائن  اجلمعاوي،  منرية  األستاذة  بشارع  Mئبتها  كتبها، 

  مكّرر ، تونس،  12عدد  -ب بنات 
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يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها حبّي الّزهور، طريق    شركة األمل  -

Mئبتها األستاذة منرية اجلمعاوي، الكائن مكتبها، بشارع    القريوان،  3180صفاقس، بوحجلة،  

  مكّرر ، تونس،  12عدد  -ب بنات 

لبيع    - األمان  ومشتّقاتهشركة  والّلوح  البناء  ممثّلها    مواّد  شخص  يف 

بوحجلة،   اإلسكان،  حّي  الكويت،  بنهج  مقّرها  الكائن  Mئبتها    القريوان،  3180القانوين، 

  مكّرر ، تونس، 12عدد  األستاذة منرية اجلمعاوي، الكائن مكتبها، بشارع -ب بنات 

دوما  - الكائن    شركة  القانوين،  ممثّلها  شخص  تلمسان،  يف  بنهج  مقّرها 

مكّرر    12عدد    Mئبتها األستاذة منرية اجلمعاوي، الكائن مكتبها، بشارع -ب بنات   القريوان،

  ، تونس، 

يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها   شركة الّتعمري للخشب واحلديد  -

القريوان، النّحاسني،  مكتبها   بشارع  الكائن  اجلمعاوي،  منرية  األستاذة  بشارع -ب  Mئبتها   ،

  مكّرر ، تونس، 12عدد  بنات 

يف شخص ممثّلها القانوين، الكائن مقّرها -لطّريق الّدائري،    شركة الّسالم  -

Mئبتها األستاذة منرية اجلمعاوي، الكائن مكتبها،  القريوان الّشمالّية،    3129تقسيم الفورايت،  

  مكّرر ، تونس،  12عدد  بشارع -ب بنات 

    من جهة أخرى.                                                                             
 

  

على   االّطالع  الّدعوى  بعد  الّتجارة  عريضة  وزير  من  عدد و املقّدمة  حتت  املرّمسة 

أّن مصاحل الوزارة رصدت ممارسات من شأkا  واملتضّمنة  ،  2016فيفري   29بتاريخ    161415

اإلخالل بقواعد املنافسة يف سوق جتارة اجلملة ملواّد البناء بوالية القريوان متثّلت يف اإلعالن  

الّناشط اجلملة  ّجتار  أهّم  بني  اتّفاق  لإلعن  البيع  أسعار  لتحديد  -جلهة  مبختلف ني  مسنت 

اإل واجلري  اأنواعه  مواّد  لتّجار  اجلهويّة  الّنقابّية  الغرفة  إشراف  حتت  وذلك  لبناء  صطناعي، 

  -جلملة بوالية القريوان. 

  وقد تضّمن هذا االتّفاق الّصريح ما يلي: 

  . %  3  نسبةح به من املصنع بإقرار ز|دة موّحدة موظّفة على الّسعر املصرّ  -
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هيكلة  - لإل   اعتماد  -جلملة  البيع  ألسعار  والرّفيع موّحدة  (العادي  أنواعه  مبختلف  مسنت 

  :ما يليتقوم على   صطناعياجلري اإلو  ، )hrsو

 ضبط هامش ربح موّحد لبيع مواّد البناء -جلملة.  •

 توحيد كلفة الّنقل. •

 األداءات.  دون احتساب ضبط سعر موّحد لسعر البيع -جلملة  •

البيع -جلملة لإل • الّطن   -عتبارصطناعي  واجلري اإل  مسنتضبط سعر  األداء حبساب 

 طن.  30إىل حّد 

املمارسات    أنّ ومبا   الفصل    اإلخالل  من شأkاهذه  املنافسة على معىن  من   5بقواعد 

فاملطلوب الّتحقيق فيها وتوقيع العقو-ت القانونّية يف    ،قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار

  شأkا. 

الّصادر عن اإلدارة العاّمة للمنافسة    بعريضة الّدعوى  املرفق  الّتقريروبعد االّطالع على  

ع توزيع ماّدة  من شأkا اإلخالل بقواعد املنافسة يف قطا   واألحباث االقتصاديّة حول ممارسات 

  . 2016فيفري  29املرّسم بكتابة ا�لس بتاريخ و ، صطناعي بوالية القريواناإلمسنت واجلري اإل

  2016ماي   3بتاريخ    منرية اجلمعاوي  األستاذةاملقّدم من  الّتقرير  وبعد االّطالع على  

عن "  نيابة  والبناء  للّتجهيز  الوسط  وشركة  Socebشركة  البناء -جلملة  ملواّد  األهرام  وشركة   "

الربكة لبيع مواّد البناء -جلملة والّشركة العاّمة ملواّد البناء وشركة األمل وشركة األمان لبيع مواّد  

املّدعى   الّسالم  واحلديد وشركة  للخشب  الّتعمري  دوما وشركة  ومشتّقاته وشركة  والّلوح  البناء 

  ملالحظات الّتالية: والذي تضّمن مجلة اعليهم، 

املعتمد:    - القانون  تطبيق  جويلية    29املؤرّخ يف    1991لسنة    64لقانون عدد  إّن اخبصوص 

  15املؤرّخ يف    2015لسنة   36املتعّلق -ملنافسة واألسعار ّمت إلغاؤه مبوجب القانون عدد   1991

ما    2015سبتمرب   وهو  واألسعار،  املنافسة  تنظيم  �عادة  مؤّسسة املتعّلق  الّدعوى غري    جيعل 

  عدم مساعها. بذلك واّجته  على سند قانوين سليم

خبصوص الو�ئق املصاحبة للّتقرير حول ممارسات من شأkا اإلخالل بقواعد املنافسة يف   -

ادرة عن املدير  صّ الّن املراسلة  إصطناعي بوالية القريوان:  ع توزيع ماّدة اإلمسنت واجلري اإلقطا 

صاحبها جدول أسعار غري ممضى  ن حول رصد مؤّشر خمّل -ملنافسة  -لقريوا  اجلهوي للّتجارة
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مسنت اجلدول منسوخ من هيكلة أسعار اإل  وغري مؤّشر عليه من أّي طرف، واحلال أّن هذا

للّتجهيز والبناء -لقريوانواجلري اإل قامت بتوزيعها على    اليت  صطناعي اخلاّصة بشركة الوسط 

إثر   مثلما جرت العادة والعرف املهين، وذلك  2014من شهر جانفي  حرفائها للّتطبيق بداية  

الّرتفيع يف أسعار اإل القطاع. إعالن  مسنت من طرف املصّنع مع بداية املرحلة األوىل لتحرير 

د/طن) مل يقع تطبيقها من قبل أّي شركة   13وكلفة الّنقل () %  3مع العلم أّن هامش الرّبح (

ش الرّبح وتكاليف الّنقل غري متطابقة بني خمتلف الّشركات املعنّية  وأّن األسعار وهوام  ،-جلهة

  -لبحث، وهو ما ينفي وجود اتّفاق بينها. 

كما أّن الغرفة اجلهويّة لتّجار مواّد البناء مل تقم �ّي نشاط منذ وفاة رئيسها، -لّتايل ال  

  ميكن اعتماد حمضر اجللسة كوثيقة قانونّية حيتّج �ا.  

املعنّية -لبحث:أّما    - األطراف  من شأkا  اليت  مارسات  -مل   املتعّلقالّتقرير  يشري  ف  خبصوص 

إىل صطناعي بوالية القريوان  نت واجلري اإلاإلخالل بقواعد املنافسة يف قطاع توزيع ماّدة اإلمس

  ، لقريوانحمّمد الّتيجاين الغرييب بصفته رئيس الغرفة اجلهويّة لتّجار اجلملة ملواّد البناء -  السّيد

،  2012أفريل   6واحلال أنّه مل يكن عضوا يف هيئتها أو حّىت منخرطا فيها منذ تكوينها بتاريخ  

  ، 2013ماي    30تاريخ  بوأّن هذه الغرفة مل تقم بنشاطها منذ وفاة رئيسها حمّمد مجعة الغرييب  

  . 2014جانفي   7أشهر من ¤ريخ   7أي قبل 

الّدعوى   رفضMئبة الّشركات املّدعى عليها من ا�لس    وبناء على كّل ما سبق، تطلب

Mلعدم استنادها ملا يؤّسسها واقعا وقانو .  

من   املقّدم  الّتقرير  على  االّطالع  والّتجارة  وبعد  للّصناعة  اجلهوي  االّحتاد  رئيس 

د على عريضة الّدعوى، والذي أكّ   اردّ  2016ماي   14والّصناعات الّتقليديّة -لقريوان بتاريخ  

من خالله أّن الغرفة اجلهويّة لتّجار مواّد البناء -جلملة املّدعى عليها مل جتتمع منذ وفاة رئيس  

مبا يفقد الّدعوى املستندة إىل اجتماع  .  2013ماي   30مكتبها السّيد حمّمد مجعة الغرييب يف  

  دعامتها الواقعّية الّسليمة. 2014جانفي  7

    .2020أكتوبر   20حلكومة املدىل �ا بتاريخ  وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب ا
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األطراف   استدعاء  يفيد  ما  وعلى  -مللّف  املظروفة  األوراق  بقّية  على  االّطالع  وبعد 

، و�ا تال املقّرر السّيد صبحي 2020  ديسمرب  2-لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  

  شعباين ملّخصا من تقرير ختم األحباث. 

  جارة ومتّسكت. وحضرت السّيدة فضيلة الرّاحبي نيابة عن وزير التّ 

-جلملة   البناء  مواّد  لتّجار  اجلهويّة  الّنقابّية  الغرفة  عليها  املّدعى  ميّثل  من  حيضر  ومل 

  .-لقريوان ووّجه إليها االستدعاء

ومتّسكت   ةاألستاذ  ت وحضر  عليها،  املّدعى  الّشركات  عن  نيابة  اجلمعاوي  منرية 

وج لعدم  الّدعوى  رفض  طلبها  جمّددة  الرّد  يف  الّشركات بتقاريرها  بني  االتّفاق  مقّومات  ود 

-قي   وجماراة  األسعار  يف  الّرتفيع  توحيد  مبادرة  على  األمر  اقتصر  حيث  عليها،  املّدعى 

  .وهو أمر مقبول وغري حمظور ،الّشركات الّناشطة يف هذا الّرتفيع

وتلت   الرّاحبي  فضيلة  السّيدة  احلكومة  مندوب  من  وحضرت  ملحوظا§ا  ملّخصا 

  . الكتابّية املظروفة نسخة منها -مللفّ 

يوم   جبلسة  -حلكم  والّتصريح  للمفاوضة  القضّية  حجز  ا�لس  قّرر  ذلك    16وإثر 

  . 2020 ديسمرب
  

  

  
  

  و8ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 
  

  

  

  الّشكل: من حيث .1

آجاهلا  حيث   يف  الّدعوى  واملقّدمت  الّصفة  له  ممّن  جلميع  القانونّية  مستوفية  صلحة، 

  الّشكلّية.  هاروطش

  من حيث األصل: .2

تتّبع  §دف  الّدعوى  كانتحيث   منبني    القائم  تّفاقاال  إىل  اجلملة   جمموعة  ّجتار 

 صطناعي مسنت مبختلف أنواعه واجلري اإلحتديد أسعار البيع لإل   علىجبهة القريوان  الّناشطني  

-جلملة البناء  مواّد  لتّجار  اجلهويّة  الّنقابّية  الغرفة  إشراف  موظّفة  �  ،حتت  موّحدة  ز|دة  قرار 

البيع -جلملة  واعتماد هيكلة موّحدة ألسعار   %  3على الّسعر املصرّح به من املصنع مبا نسبته  

 صطناعي.) فضال عن اجلري اإلhrsمبختلف أنواعه (العادي والرّفيع ومسنت لإل
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نّص البالغ الّصادر عن الغرفة الّنقابّية لتّجار اجلملة ملواّد البناء -لقريوان خالل  حيث  و 

الّتقليديّة   2014جانفي    7اجتماع   والّصناعات  والّتجارة  للّصناعة  اجلهوي  االّحتاد  مبقّر 

توّظف على أسعار الّشراء   %  3وواضحا العتماد نسبة ز|دة يف حدود    -لقريوان إقرارا صرحيا

-إل  املصرّح يتعّلق  ما  يف  املصنع  من  اإل  مسنت�ا  اجلري  وملاّدة  أنواعه   ، صطناعيمبختلف 

  .لدخول االتّفاق حّيز الّتطبيق 2014جانفي    7¤ريخ   واعتماد

البيع -جلملة ملختلف أصناف  د  هامش الرّبح عنكذلك على حتديد    االتّفاق  متّ حيث  و 

  دينارا للطّن الواحد 13قل �قرار مبلغ  نّ الكلفة ومعلوم  صطناعي، وتوحيد  مسنت واجلري اإلاإل

  .  2011جوان  12دينارا للّطن الواحد منذ ¤ريخ   6,720يف حدود  بعد أن كان
  

 يفناعي  اإلصطمسنت وماّدة اجلري  ّمت يف هذا اإلطار ضبط سعر موّحد لبيع اإلحيث  و 

  :كاآليت 2014جانفي  7مستوى اجلملة بداية من ¤ريخ  

    الوحدة: د/طن                                                                
سعر الّشراء من مصنع   املوادّ 

  الّنفيضة

سعر البيع 

  -جلملة 

سعر الّشراء من 

  مصنع سو¤سيب 

سعر البيع 

  -جلملة 

  146,392  104 146,392  106  عادي مسنت  إ

  159,761  116  159,761  117  مسنت رفيعإ
  

بعريضة  املرفق  -لّتقرير  املضّمنة  الّسماع  حماضر  ومن  ا�راة  األحباث  من  ثبت  وحيث 

الّدعوى الّصادر عن اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة، أّن األطراف املشاركة يف  

والّتجهيز   للبناء  الوسط  املذكور هي كّل من شركة  االتّفاق  وتنفيذ هذا  وشركة    socebإبرام 

األمل لبيع مواّد البناء -جلملة وشركة الّسالم لبيع مواّد البناء -جلملة وشركة األهرام لبيع مواّد 

  البناء -جلملة وشركة الربكة لبيع مواّد البناء -جلملة والّشركة العاّمة للبناء. 

والبناء   للّتجهيز  الوسط  لشركة  القانوين  املمّثل  أشار  البي  socebوحيث  سعر  ع  أّن 

يلي:   كما  حرّية  بكّل  حمّدد  بصنفيه  املعتمد  من   109,180لإلمسنت  الواحد  للّطن  دينارا 

أّن الّشركة مل تربم دينارا للّطن الواحد من اإلمسنت الرّفيع، مربزا   120,510اإلمسنت العادي و

  اتّفاقّية يف حتديد أسعار البيع -جلملة ملاّدة اإلمسنت. مطلقا أيّ 
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ا  أّكدوحيث   لديه  املمّثل  تتوّفر  ال  أنّه  -جلملة  البناء  مواّد  لبيع  األمل  لشركة  لقانوين 

، وأّن سعر  2014جانفي   7معطيات حول عقد جلسة مبقّر اّحتاد الّصناعة والّتجارة يف ¤ريخ  

يلي:   كما  مفّصل  اإلمسنت  العادي   109,180بيع  لإلمسنت  -لّنسبة  الواحد  للّطن  دينارا 

قدره   ربح  هامش  و   6,666-عتبار  لإلمسنت    120,510دينارا،  -لّنسبة  الواحد  للّطن  دينارا 

  دينارا.  6,666الرّفيع -عتبار هامش الرّبح املقّدر بـ  

وحيث صرّح املمّثل القانوين لشركة الّسالم لبيع مواّد البناء -جلملة أنّه بداية من ¤ريخ  

ملا هو    2014جانفي    7 الّشركة طبقا  بيع ماّدة اإلمسنت من طرف حماسب  ّمت ضبط أسعار 

ورد  ما  مع  األسعار  هذه  تطابق  خبصوص  تربيرات  لديه  تتوّفر  ال  وأنّه  الّسوق،  يف  متداول 

اال اجلبوثيقة  اإلدارة  قّدمتها  اليت  أيّ تّفاق  حضور  نفيه  مع  للّتجارة  اّحتاد   هويّة  مبقّر  جلسة 

الّشركة  2014جانفي    7الّصناعة والّتجارة يف ¤ريخ   املعتمد من طرف  البيع  أّن سعر  ، مربزا 

دينارا للّطن الواحد -لّنسبة لإلمسنت العادي -عتبار هامش ربح   109,180مفّصل كما يلي:  

الّرفيع -عتبار هامش    120,510دينارا، و  3,180قدره   الواحد -لّنسبة لإلمسنت  للّطن  دينارا 

 دينارا. 3,510الرّبح املقّدر بـ 

أنّه ّمت    يف هذا اإلطار  لشركة األهرام لبيع مواّد البناء -جلملةأّكد املمّثل القانوين  حيث  و 

استنادا التّفاقّية   2014جانفي   7مسنت مبختلف أنواعه بداية من ¤ريخ  حتديد أسعار ماّدة اإل

يلي:   كما  الّتقليديّة  والّصناعات  والّتجارة  للّصناعة  اجلهوي  االّحتاد  مبقّر  املربمة  األسعار 

لإل  146,666 -لّنسبة  الواحد  للّطن  و دينارا  العادي  -لّنسبة    160مسنت  الواحد  للّطن  دينارا 

 . CPAللّصنف 

ّمت   قد  أنّه   من جهته  لشركة الربكة لبيع مواّد البناء -جلملةاملمّثل القانوين    ث صرّححيو 

والّتجارة   للّصناعة  اجلهوي  االّحتاد  مبقّر  املربمة  األسعار  التّفاقّية  استنادا  األسعار  ضبط 

  خالهلا   اقّمت االتّف  إذ،  2014جانفي   7والّصناعات الّتقليديّة إثر حضوره جلسة عمل بتاريخ  

اإل ماّدة  بيع  أسعار  توحيد  يلي:  على  كما  تفصيلي  أسعار  جلدول  طبقا  -جلملة  مسنت 

لإل  109,180 -لّنسبة  الواحد  للّطن  قدره  دينارا  ربح  هامش  -عتبار  العادي    3,180مسنت 

و  الرّفيع    120,510دينارا،  لالمسنت  -لّنسبة  الواحد  للّطن  هام  CPA 45دينارا  ش  -عتبار 

أغلب ّجتار مواّد البناء -جلملة -جلهة (ذكر حتديدا  دينارا، مضيفا �ّن    3,510الرّبح املقّدر بـ  
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وشركة الّتعمري) حضروا االجتماع والتزموا -التّفاقّية    socebشركة دوما وشركة األهرام وشركة  

  املربمة، وأّن عددا منهم تراجعوا عن تنفيذها يف ما بعد.

له بعقد  البناء -جلملة أن ال علم  لبيع مواّد  العاّمة  القانوين لشركة  املمّثل  أّكد  وحيث 

تتعّلق بتوحيد أسعار بيع ماّدة   2014جانفي   7جلسة مبقّر اّحتاد الّصناعة والّتجارة يف ¤ريخ  

يلي:   الّشركة مفّصل كما  املعتمد من طرف  البيع  أّن سعر  إىل    109,180اإلمسنت، وأشار 

و دين العادي  لإلمسنت  -لّنسبة  الواحد  للّطن  -لّنسبة    120,510ارا  الواحد  للّطن  دينارا 

  لإلمسنت الرّفيع.

لّتقرير املصاحب لعريضة الّدعوى حول اإلخالل بقواعد املنافسة  تبّني استنادا لوحيث  

الّسما إىل  واستنادا  القريوان،  بوالية  اإلصطناعي  واجلري  اإلمسنت  ماّدة  توزيع  قطاع  عات يف 

واألحباث ا�راة يف ملّف القضّية الرّاهنة وخاّصة املعطيات املتعّلقة -لفرتة املرتاوحة من أكتوبر  

مارس    2013 أّن  ،  2014إىل  الّدعوى  مبلّف  املتوفّرة  املعطيات  للبناء  وبقّية  الوسط  شركة 

يع يف أسعار قامت -لّرتف  بصفة كّلية من شركة إمسنت الّنفيضة، وقدتتزّود    socebوالّتجهيز  

مع اعتماد   2014جانفي    7ماّدة اإلمسنت مبختلف أنواعه واجلري اإلصطناعي بداية من ¤ريخ  

  . % 3نسبة هامش ربح تساوي  

وحيث أنّه بداية من نفس هذا الّتاريخ، قامت الّشركة -لّرتفيع يف معلوم الّنقل يف حدود 

  دينارا للّطن الواحد وذلك -لّنسبة ملختلف املواّد.   13مبلغ 

القريوان،   sotacibوحيث تتزّود شركة األمل لبيع مواّد البناء -جلملة من شركة اإلمسنت  

دينارا للّطن الواحد -لّنسبة   109,180ى األسعار التّالية:  جانفي عل   7وقد اعتمدت بداية من  

  .  42,5دينارا للّطن الواحد -لّنسبة لإلمسنت الرّفيع  120,510، و 32,5لإلمسنت العادي 

األسعار  حتديد  سياسة  نفس  -جلملة  البناء  مواّد  لبيع  الّسالم  شركة  اعتمدت  وحيث 

  . 2014جانفي   7بداية من 

وحيث قامت الّشركة املذكورة -لّرتفيع يف معلوم الّنقل دون أن يبلغ املقدار املوّظف من 

والّتجهيز   للبناء  الوسط  األهرا  socebقبل كّل من شركة  البناء وشركة  ملواّد  العاّمة   م والّشركة 

  لبيع مواّد البناء -جلملة. 
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نفس   -جلملة  البناء  مواّد  لبيع  الّسالم  شركة  انتهجت  األسعار وحيث  حتديد  سياسة 

اليت ّمت اعتمادها من قبل كّل من الّشركة العاّمة ملواّد البناء وشركة    2014جانفي    7بداية من  

  لبيع مواّد البناء -جلملة. ماألهرا

وحيث طّبقت شركة األهرام لبيع مواّد البناء -جلملة نفس األسعار اليت اعتمد§ا شركة  

والّتجهيز   للبناء  تفوق  ،  socebالوسط  ربح  نسبة هامش  إىل   ،  %3مع حتقيق  ذلك  ويعود 

القريوان واليت  sotacibالفارق يف سعر شراء ماّدة اإلمسنت -عتبارها تتزّود من شركة اإلمسنت  

  تتمّيز مبستوى أسعار أدىن من شركة إمسنت الّنفيضة.  

  دينارا للّطن الواحد.  13وحيث ّمت الّرتفيع يف معلوم الّنقل فيه إىل حدود مبلغ 

من   بداية  األسعار  حتديد  سياسة  نفس  البناء  ملواّد  العاّمة  الّشركة  انتهجت    7وحيث 

  . 2014جانفي 

ويعود ذلك إىل الفارق    ،%  3وحيث حّققت الّشركة املذكورة نسبة هامش ربح تفوق  

القريوان واليت تتمّيز   sotacibاإلمسنت -عتبارها تتزّود من شركة اإلمسنت  يف سعر شراء ماّدة  

مبستوى أسعار أدىن من شركة إمسنت الّنفيضة، كما قامت -لّرتفيع يف معلوم الّنقل إىل حدود 

  دينارا للّطن الواحد. 13مبلغ 

ار املوّظف من وحيث قامت الّشركة املذكورة -لّرتفيع يف معلوم الّنقل دون أن يبلغ املقد

والّتجهيز   للبناء  الوسط  األهرا  socebقبل كّل من شركة  البناء وشركة  ملواّد  العاّمة   م والّشركة 

  لبيع مواّد البناء -جلملة. 

اتّفاقّية    أيّ   يتّم إبرامأنّه مل  لشركة دوما  صرّح املمّثل القانوين    أنّه يف مقابل ذلك،   حيثو 

 ّمت حتديد سعر البيع بكّل حرّية كما يلي:  إذ مسنت،  ملاّدة اإلد أسعار البيع -جلملة  يف حتدي

  مسنت الرّفيع.دينارا للّطن الواحد من اإل  119مسنت العادي ودينارا للّطن الواحد من اإل 108

د ّمت تغيري سعر البيع  أنّه قلشركة الّتعمري للخشب واحلديد  املمّثل القانوين    حيث أشارو 

اإل أنواملاّدة  ¤ريخ  مسنت مبختلف  بداية من  مبنظومة   2014جانفي    7عه  العمل  توقيف  بعد 

  مسنت من طرف املصنع. احد من اإلدينارا للّطن الو  5,700حتديد الّنقل بـ 
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الّشركة املذكورة تتزّود  الّنفيضة،   sotacibاإلمسنت    من شركيت  وحيث  القريوان وإمسنت 

املختلفة مع عدم اعتمادها على األسعار املوّحدة  وقد قامت -لّرتفيع يف أسعار مواّد اإلمسنت  

  لّنسبة للّشركات املذكورة أعاله. كما هو الّشأن -

القانوين  حيث  و  املمّثل  -جلملة  أّكد  البناء  مواّد  لبيع  األمان  مراجعة   أنّهلشركة  ّمتت 

اإل ماّدة  بيع  ¤ريخ  أسعار  من  بداية  الّرتفيع  دينارا    88,466من    2014جانفي    7مسنت حنو 

إىل   الواحد  اسرتجاع    111,215للّطن  مبنظومة  العمل  إيقاف  مع  تزامنا  الواحد  للّطن  دينارا 

  مصاريف الّنقل.

القريوان، وقد قامت -لّرتفيع يف سعر  sotacibوحيث تتزّود الّشركة من شركة اإلمسنت  

مع عدم اعتمادها األسعار املوّحدة مثلما ّمت إقراره يف جلسة   32,5اإلمسنت العادي من نوع  

  . 2014جانفي   7

قد  مسنت الّنفيضة، و إالقريوان و   sotacibمسنت  اإل  تتزّود شركة دوما من شركيتحيث  و 

واليت تقّل بصفة طفيفة عن ما   42,5و  32,5مسنت من نوع  امت -لّرتفيع يف أسعار مواّد اإلق

 مع   2014جانفي   7قامت بتطبيقه الّشركات اليت اعتمدت هيكلة األسعار اليت ّمت إقرارها يف  

   .الّنقل الّسابق املتعّلق علوماملعلى احملافظة 

على حتديد أسعار   يف هدي ما تقّدم االخنراط الّصريح والواضح يف االتّفاق ثبتوحيث 

شركة األهرام لبيع   جانب كّل من  يف  صطناعيبيع ونقل اإلمسنت مبختلف أنواعه واجلري اإل

للبناء العاّمة  والّشركة  -جلملة  البناء  مواّد  لبيع  الربكة  وشركة  -جلملة  البناء  -عتبارها  مواّد   ،

اال يف  -لقريوان حضرت  والّتجارة  للّصناعة  اجلهوي  االّحتاد  مبقّر  املنعقد   إثره  امتقو   جتماع 

  .2014جانفي   7مسنت بصفة متطابقة بداية من ¤ريخ  -لّرتفيع يف أسعار مواّد اإل

للبناء والّتجهيز  أنكرت  وحيث   الوسط  لبيع مواّد   socebكّل من شركة  وشركة األمل 

وشركة   -جلملة  -جلملة البناء  البناء  مواّد  لبيع  املذكور  الّسالم  االجتماع  يف    لكّنها   حضورها 

  . 2014جانفي   7مسنت بصفة متطابقة بداية من ¤ريخ  امت -لّرتفيع يف أسعار مواّد اإلق

وشركة األهرام لبيع    socebشركة الوسط للبناء والّتجهيز   تبّني كذلك أّن كّل من وحيث

دينارا   13ة العاّمة للبناء قامت بتطبيق معلوم موّحد للّنقل يف حدود  مواّد البناء -جلملة والّشرك

  مسنت.الواحد -لّنسبة ملختلف أنواع اإلللّطن 
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وي للّصناعة اجللسة املنعقدة مبقّر االّحتاد اجله  ق امللّف حضورمن أورامل يتأّكد    وحيث

كّل من شركة األمان لبيع مواّد البناء -جلملة وشركة دوما وشركة    جانب  يف  والّتجارة -لقريوان 

واحلديد للخشب  و الّتعمري  لكّنها  الّسلوك،  يف  الطّبيعي  الّتوازي  إطار  يف توّلت    يف  الّرتفيع 

اإل واجلري  اإلمسنت  مواّد  مقداره أسعار  على  احملافظة  أو  الّنقل  معلوم  يف  و-لّرتفيع  صطناعي 

بعد اجللسة اليت مجعت عددا من شركات   2014جانفي    7من ¤ريخ    الّسابق، وذلك بداية

  بيع مواّد البناء -جلملة. 

البناء    لئنو   وحيث ملواّد  اجلملة  لتّجار  الّنقابّية  الغرفة  عن  الّصادر  البالغ  نّص  تضّمن 

العتماد وتكريس نسبة ز|دة يف حدود   ا وواضح  اصرحي  اإقرار  2014جانفي   7  بتاريخ-لقريوان  

مبختلف أنواعه   مسنتما يتعّلق -إل  توّظف على أسعار الّشراء املصرّح �ا من املصنع يف  %  3

اإل اجلري  ¤ريخ    ،صطناعيوملاّدة  من  بداية  الّز|دة  هذه  سر|ن  إقرار  عن  جانفي    7فضال 

ورد خمتوما خبتم االّحتاد   املذكورأّن حمضر جلسة االجتماع  ، فقد ثبت من أوراق امللّف  2014

  للّصناعة والّتجارة -لقريوان دون أن يكون ممضى من أّي طرف. اجلهوي 

رئيس    وحيث أّن  -لقريوان  مكتبثبت  البناء  ملواّد  اجلملة  لتّجار  الّنقابّية  هو    الغرفة 

  تويفّ قد   ،socebأحد املسامهني يف شركة الوسط للبناء والّتجهيز  و املدعو حمّمد مجعة الغرييب  

  . 2013ماي   30تاريخ ب

صرّح رئيس االّحتاد اجلهوي للّصناعة والّتجارة -لقريوان -عتباره املمّثل القانوين   وحيث

  للغرفة اجلهويّة لتّجار مواّد البناء -جلملة، أّن الغرفة مل جتتمع منذ وفاة رئيس مكتبها.  

 مجع ّجتار مواّد البناء -جلملة  لالجتماع العام الذي  كّل طابع رمسي  µّكد غياب حيث  و 

لغرفة ا  مبا ينفي كّل إشراف مباشر عليه منمبقّر االّحتاد اجلهوي للّصناعة والّتجارة -لقريوان  

 -لقريوان.  اجلهويّة لتّجار مواّد البناء -جلملة

هي كّل من  موضوع الّتداعي  األطراف املشاركة يف إبرام وتنفيذ االتّفاق أنّ  ثبت وحيث

وشركة األمل لبيع مواّد البناء -جلملة وشركة الّسالم لبيع   socebالوسط للبناء والّتجهيز  شركة  

مواّد البناء -جلملة وشركة األهرام لبيع مواّد البناء -جلملة وشركة الربكة لبيع مواّد البناء -جلملة  

 والّشركة العاّمة للبناء. 
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  1991جويلية    29  املؤرّخ يف  1991لسنة    64من القانون عدد   5ينّص الفصل  حيث  و 

واألسعار   -ملنافسة  احلال  علىاملنطبق  املتعّلق  عليها    وقائع  املّتفق  األعمال  "متنع  أنّه 

-ملنافسة   خمالّ  أثرها  أو  موضوعها  يكون  اليت  الّضمنّية  أو  الّصرحية  واالتّفاقّيات  والّتحالفات 

  ري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب".واليت تؤول إىل عرقلة حتديد األسعار حسب السّ 

املؤّسسات املتوّرطة يف االتّفاق   إدانةوحيث تعّني طبق ما انتهت إليه أعمال الّتحقيق  

  . خبصوص بقّية املّدعى عليهم املذكور، ورفض الّدعوى فيما زاد على ذلك 

الفصل اقتضى  عدد  ا  ذات   من  34  وحيث  أن    1991لسنة    64لقانون  ميكن  ال  أنّه 

  من رقم املعامالت.   %  5نسبة  لسا�تتجاوز اخلطّية املالّية اليت يسّلطها 

تلك وحيث   واحلالة  األمر  املذكورة على  اقتضى  الّنسبة  املعامالت   تطبيق  املسّجل    رقم 

  . لتحديد قيمة العقو-ت املالّية املستوجبة 2014 سنة خالل 
  

  هلذه األسباب و 

  قّرر اEلس: 

إىل كّل من1 املنسوبة  املمارسات  والّتجهيز    .اعتبار  للبناء  الوسط  وشركة    socebشركة 

األمل لبيع مواّد البناء Rجلملة وشركة الّسالم لبيع مواّد البناء Rجلملة وشركة األهرام لبيع  

للبناء العاّمة  والّشركة  Rجلملة  البناء  مواّد  لبيع  الربكة  وشركة  Rجلملة  البناء  ة  خملّ   مواّد 

القانون عدد   املتعّلق    1991جويلية    29املؤرّخ يف    1991لسنة    R64ملنافسة على معىن 

  Rملنافسة واألسعار. 

  

  .إلزام املؤّسسات املدانة كاآليت: 2

  . socebالوسط للبناء والّتجهيز ألف دينار على شركة  213,000خطّية مالّية بقيمة  -

  .األمل لبيع مواّد البناء Rجلملةألف دينار على شركة   57,000خطّية مالّية بقيمة  -

  .الّسالم لبيع مواّد البناء Rجلملةألف دينار على شركة   57,000خطّية مالّية بقيمة  -

  .األهرام لبيع مواّد البناء Rجلملةألف دينار على شركة   57,000خطّية مالّية بقيمة  -

  .الربكة لبيع مواّد البناء Rجلملةلى شركة ألف دينار ع   22,000خطّية مالّية بقيمة  -
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 . الّشركة العاّمة للبناءألف دينار على   48,500خطّية مالّية بقيمة  -

  .إلزام املؤّسسات املدانة بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يومّيتني على نفقتها.3

  رفض الّدعوى فيما زاد على ذلك. .4
   

  

السّيد   بر·سة  املنافسة  �لس  القضائّية  الّدائرة  عن  القرار  هذا  العّيادي  وصدر  حمّمد 

  وحممد شكري رجب.  والّسادة عصام اليحياوي ورمي بوزّ|ن فتحّية محّاد ن¤وعضويّة السّيد
  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2020 ديسمرب 16وتلي علنا جبلسة يوم 
     

  الّرئيس                                         كاتبة اجللسة                     
   

  ميينة الزيتوين                                     حمّمد العّيادي                     
 


