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    بعد اإلطالع على عريضة الدعوى املقدمة من املمثل القانوين لشركة 

  حتت 2000 ماي 02مسابك حديدان و املرمسة بكتابة الس يف 
 و اليت جاء فيها باخلصوص أن املؤسسة املذكورة 2000 / 1عدد 
 و متكنت من التواجد بالسوق التونسية 1998إلنتاج خالل سنة بدأت يف ا

بفضل جودة منتوجها و اإليفاء بتعهداا يف اآلجال، فضال عن أسعارها التنافسية 
 . 

 طن 2000 و 1500و تذكر الشركة املدعية أن السوق التونسية حتتاج ما بني 
  و 75تتراوح بني سنويا من القطع الفوالذية تستهلكها شركات اإلمسنت بنسبة 

   . % 25 و 20 ومستغلون خمتلفون بنسبة تتراوح بني % 80
و تضيف املدعية أن عدد الطلبيات على القطع الفوالذية اليت تنتجها تقلص منذ 

و بعد البحث اجلاد تبني أن .  خصوصا من طرف شركات اإلمسنت 1999سنة 
ت بعد أن خفضت شركةاملسابـك و امليكانيك استحوذت على جل هذه الطلبا

يف أسعار بيع إنتاجها بصفة غري معقولة من ذلك مثال سعر الكويرات الذي 
   إىل ألف ومائيت دينـــار ) د 2.000,000( اخنفض من ألفي دينار

  .  للطن الواحد ) د 1.200,000 ( 
  

و تضيف الشركة املدعية أن هذا السعر األخري أقل من سعر التكلفة األدىن الذي 
 :يلي حيلل كما 

  
  طن،/  د 200:  الطاقة  -
  طن،/  د  80: الفوالذ  -
  طن،/  د 420: املواد الثانوية  -



  طن،/  د 160:  اليد العاملة  -
  طن،/  د 150: املواد اإلستهالكية  -
  طن،/  د 150:   التحويل  -

                            ـــــ
   . طن/  د 1160:     اموع  -

اموع األخري ال يشمل األعباء البنكية و تؤكد الشركة املدعية أن هذا 
و أا حرصت على معرفة حقيقة ما جيري . و اإلندثارات و املصاريف املختلفة 

 بعرض لشركة إمسنت أم اخلليل 1999 أكتوبر 23يف السوق، فتقدمت يوم 
 06 د  للطن الواحد من الكويرات و بعرض آخر يوم 1250بسعر قدره 

 د للطن الواحد من 1150برترت بسعر يساوي  لشركة إمسنت 2000جانفي 
نفس املنتوج، دون أن يثمر ذلك العرضان، الخنفاض أسعار الشركة املدعى 

و بذلك تأكد للشركة املدعية أنه ال ميكنها مواجهة مثل هذه املمارسات . عليها
  .النعكاس ذلك على قدراا املالية 

يضة للنظر يف املمارسات لكل ما تقدم فإن الشركة املدعية ترفع هذه العر
 .  املذكورة 

          
         و بعد اإلطالع على تقرير الشركة املدعى عليها يف الرد على 

 و الذي تضمن 2000 أكتوبر 02عريضة الدعوى املرسم بكتابة الس يف 
 :خاصة ما يلي 
ن تقدمي إحصائيات عن السوق التونسية ال ميكن أن يعتمد إال إذا إ: أوال 

 قدمته مؤسسات خمتصة و مشهود هلا بذلك، علما و أن لشركة املسابك 
 و امليكانيك طاقة إنتاجية من احلديد الصلب تقدر بألفي طن مل تتمكن من 



والشركة بصدد التركيز . استغالهلا إىل اآلن لشدة املنافسة األجنبية يف القطاع 
  .على تنمية و تطوير اإلنتاجية قصد التخفيض من الكلفة 

 
 إن فوز شركة املسابك و امليكانيك بالعروض، ما هو إال نتيجة :ثانيا 

  .  منطقية للمنافسة و اإلجتهاد من أجل ختفيض الكلفة و حتسني اجلودة
 إن األمثان اليت تشارك هبا الشركة يف العروض مدروسة و ال ميكن :ثالثا 

  .أن تطبقها إن مل تكن موافقة لقواعد التصرف السليم 
  

    و بعد اإلطالع على تقرير املدعية يف الرد على تقرير ختم      
 و الذي جاء فيه 2002 جوان 27األحباث املسجل بكتابة الس يف 

  :باخلصوص 
إن املوضوع الرئيسي للقضية الراهنة يتعلق أصال بسعر املواد الصلبة  و  -

 1999يت خاصة الكويرات اليت استعملتها شركة املسابك و امليكانيك خالل سن
   .2000و 
 

تؤكد الشركة املدعية أن سعر بيع الكويرات املذكورة من طرف  -
   .1999طن قبل سنة /  د 2000الشركة املدعى عليها كان يتجاوز 

ال ميكن القبول باألرقام اليت قدمتها الشركة املدعى عليها خبصوص  -
 اليت مل املصاريف العامة اليت حتوي باخلصوص اإلندثارات و األعباء البنكية

  .حتتسب ضمن هذه املصاريف 
  

         و بعد اإلطالع على تقرير مندوب احلكومة يف الرد على تقرير 
 والذي ضمنه طلبه 2002 جوان 27ختم األحباث املرسم بكتابة الس يف 



 التعمق يف البحث باإلعتماد على البيانات احملاسبية للشركتني املتنازعتني
السوق املعنية دون سواها و املتمثلة يف سوق الكويرات  و التركيز على حتليل 

  . احلديدية 
         

 املؤرخ يف 1991 لسنة 64         و بعد اإلطالع على القانون عدد 
 املتعلق باملنافسة و األسعار مثلما نقح و متم بالقانون عدد 1991 جويلية 29
 لسنة 42 والقانون عدد 1993 جويلية 26 املؤرخ يف 1993 لسنة 83

 املؤرخ 1999 لسنة 41 والقانون عدد 1995 أفريل 24 املؤرخ يف 1995
  ،1999 ماي 10يف 

  
 املؤرخ يف أول فيفري 1989 لسنة 9         و على القانون عدد 

 املتعلق باملسامهات و املنشآت العمومية و على مجيع النصوص اليت نقحته 1989
   . 2001 مارس 29 املؤرخ يف 2001  لسنة33و متمته و خاصة القانون عدد 

 9 املؤرخ يف 1996 لسنة 1567               و على األمر عدد 
 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري و املايل و سري أعمال جملس 1996سبتمرب 

 فيفري 7 املؤرخ يف 2000 لسنة 324املنافسة، مثلما نقح و متم باألمر عدد 
2000.   

  
 أوت 26 املؤرخ يف 1987 لسنة 1169مر عدد          و على األ

 املتعلق بإحداث و تنظيم و سري اللجنة القومية لتطهري املؤسسات 1987
العمومية و إعادة هيكلتها و على مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته و خاصة األمر 

   .1998 جويلية 13 املؤرخ يف 1998 لسنة 1440عدد 
  



  ظروفة بامللف،         و على بقية األوراق امل
  

         و بعد اإلطالع على ما يفيد استدعاء األطراف بالطريقة 
، و هبا تلت املقررة السيدة 2002 أكتوبر 24القانونية جللسة املرافعة املعينة ليوم 

جليلة الشيخ ملخصا من تقريرها الذي مت بعثه لألطراف مؤكدة النتيجة اليت 
 السيد أنور الزمريل بعض عناصر التقرير و أوضح املقرر العام. انتهت إليها 

مؤكدا باخلصوص عدم توفر النية لإلخالل بآليات السوق من طرف املدعى 
و حضر السيد الراضي حديدان ممثل شركة . عليها اليت متر بصعوبات مالية 

مسابك حديدان و متسك بالتقارير الكتابية املقدمة إىل الس مؤكدا باخلصوص 
و حضر السيد طارق .  متارسها املدعى عليها تعد أمثانا غري حقيقية أن األمثان اليت

احلمداين ممثل شركة املسابك وامليكانيك موضحا ما جاء بالتقارير الكتابية و أكد 
باخلصوص على أن املدعى عليها متر بأزمة مالية مردها املنافسة الشديدة اليت 

ا دفعها إىل البيع أحيانا بثمن جتاهبها هي ومثيالا يف السوق الداخلية و هو م
ومل . التكلفة موضحا أن الشركة ليس هلا أي نية يف اإلضرار بالشركة املدعية 

  .    حيضر مندوب احلكومـة و قد بلغه اإلستدعاء 
  

         و إثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالقرار ليوم 
   .2002 نوفمرب 06



  
  :فاوضة القانونية صرح مبا يلي و ا و بعد امل

  
  :من جهة الشكل

حيث قدمت الدعوى ممن له صفة و مصلحة و يف اآلجال القانونية، لذا 
 .تعني قبوهلا من هذه الناحية 

  
  

  :من جهة األصل
  

I ـ عن السوق املعنية بالقضية و خصائصها :  
         حيث خيلص من التحقيق و من التقارير املظروفة بامللف ومن 
مواقف طريف الرتاع، أن السوق املعنية بالقضية الراهنة هي سوق كويرات الصلب 

  .املستعملة خاصة يف طحن مكونات اإلمسنت 
  

         و حيث أن طريف الرتاع ميثالن املنتجني الرئيسيني للصلب 
يرات املوصوفة أعاله بالسوق التونسية وينتجان حوايل املكون األساسي للكو

 طنا بالنسبة لشركة 2000 طنا يف السنة بالنسبة ملسابك حديدان و 250
  .املسابك و امليكانيك 

  
         و حيث متثل معامل اإلمسنت املنتصبة بالبالد أكرب عمالء طريف 

لنسبة للسنوات املمتدة  با% 50الرتاع، إذ فاق نصيبها يف رقم معامالما معدل 
   .   2000 و 1997بني 



  
         و حيث يتعرض هذان املنتجان إىل منافسة خارجية تشتد من 

  1997 طنا سنة 176سنة إىل أخرى، إذ بلغت الواردات من كويرات الصلب 
   .1999 طنا سنة 436 و 1998 طنا سنة 116و 

ني تقدمت هبما الشركة      و حيث أن الرتاع الراهن جيد له أصال يف عرض
 ل ــ لشركة إمسنت أم اخللي1999 أكتوبر 23املدعية، فاألول يوم 
   06 د  للطن الواحد من الكويرات، والثاين يوم 1250بسعر قدره 

  
 د للطن 1150 لشركة إمسنت برترت بسعر يساوي 2000جانفي 

الشركة الواحد من نفس املنتوج، دون أن يثمر هذان العرضان، الخنفاض أسعار 
  .املدعى عليها 

 
II ـ عن املمارسات املثارة :  

  
حيث تعيب الشركة املدعية على الشركة املدعى عليها ختفيضها          

يف أسعار بيع الكويرات احلديدية إىل درجة صارت حترمها من تسويق منتوجها 
  .املماثل الذي بات سعره غري تنافسي 

  
ليها يف تقريرها املرسم بكتابة          و حيث ردت الشركة املدعى ع

 أن أسعارها مدروسة و موافقة لقواعد التصرف 2000 أكتوبر 02الس يف 
 24مث بلور ممثلها ذلك املوقف خالل جلسة املرافعة املنعقدة بتاريخ . السليم 
 بالقول بأا متر بأزمة مالية مردها املنافسة الشديدة اليت جتاهبها 2002أكتوبر 



ا يف السوق الداخلية و هو ما دفعها إىل البيع أحيانا بثمن التكلفة هي و مثيال
  .موضحا أن الشركة ليس هلا أي نية يف اإلضرار بالشركة املدعية 

  
         و حيث خيلص مما سلف أن الرتاع الراهن انعقد حول معرفة إن 

 بالتايل و خاضعة كان تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض ميثل ممارسة خملة باملنافسة
  .إىل رقابة هذا الس طبقا لقانون املنافسة واألسعار

  
  
  
  
  
  
  
  

  
III لسـ ا :  

  
  :أ ـ عن اإلخالل باملنافسة 

  
 املؤرخ يف 64 من القانون عدد )جديد ( 9         حيث ينص الفصل 

خلة باملنافسة  على أن جملس املنافسة ينظر يف املمارسات امل1991 جويلية 29
  . من نفس القانون )جديد ( 5املنصوص عليها بالفصل 

  
         و حيث خيلص من أحكام الفصل اخلامس سالف الذكر ومن 
املبادئ العامة اليت تسوس قانون املنافسة، أن مرجع النظر القضائي لس املنافسة 

 هلا انعكاس على ينحصر يف الرتاعات املتعلقة باملمارسات املخلة باملنافسة اليت



التوازن العام للسوق و على حسن سريها حسب القواعد العادية اليت حتكم تلك 
  .السوق و خاصة منها عنصري اجلودة و السعر 

  
         و حيث أن مبدأ حرية األسعار الذي وضع أركانه القانون عدد 

رض  يقترن بالضرورة بقاعدة احترام حرية املنافسة اليت تف1991 لسنة 64
ضمان التوازن العام للسوق، األمر الذي يستوجب التصدي إىل األسعار مفرطة 
اإلخنفاض أو اليت تقل عن الكلفة احلقيقية للمنتوج، ضرورة أن السعر جيب أن 

  :ينطوي ضمن مكوناته على حد أدىن من العناصر املتمثلة باخلصوص يف ما يلي 
  
تحملها املؤسسة اإلقتصادية عند الكلفة املتغرية املتمثلة يف األعباء اليت ت -

اإلنتاج مرتبطة بنسق الكمية املنتجة ارتفاعا و اخنفاضا كالطاقة و املواد األولية 
 مثال،

  
الكلفة القارة و هي أعباء تتحملها املؤسسة اإلقتصادية سواء أنتجت  -

 أم مل تنتج  كاإلهالكات مثال،
  

دة عوامل هامش الربح الذي يعود للمؤسسة حتديده بالنظر إىل ع -
  .كالطلب و استراتيجية التسويق و األهداف العامة للمؤسسة 

  
         و حيث ثبت من الوثائق املظروفة بامللف و من إقرار الشركة 
املدعى عليها أن هذه األخرية باعت إنتاجها بسعر غري معقول ال تنعكس فيه 

 ة احلرجةمجيع التكاليف و دون إدراج أي هامش ربح نظرا لوضعيتها املالي
  . و للمنافسة اخلارجية الشديدة 



  
   1999         و حيث أن الشركة املدعى عليها خفضت خالل سنيت 

 د إىل 2000 من سعر بيع الطن الواحد من كويرات الصلب من 2000و 
 د، األمر الذي انعكس سلبا على قدرة الشركة املدعية يف 1000حدود 

" شركات اإلمسنت"قة مع حرفائها التقليديني املنافسة، فلم تفلح يف إبرام أي صف
خالل كامل تلك الفترة، وأدى إىل تفرد واستحواذ شركة املسابك و امليكانيك 

  .بتلك السوق 
  

         و حيث خيلص مما تقدم أن الشركة املدعى عليها أقصت املدعية 
ا من سوق كويرات الطحن بتطبيقها أسعارا منخفضة بصفة مفرطة ال تنعكس فيه

مكونات السعر املعقول مثلما سلف بيانه، واضعة بذلك نفسها حتت طائلة قانون 
  .املنافسة و األسعار 

  
  :ب ـ عن عنصر النية 

  
  حيث متسك ممثل الشركة املدعى عليها بأن جلوء شركته إىل البيع 
ا بسعر التكلفة مرده املنافسة اخلارجية الشديدة و الوضعية املالية احلرجة اليت متر هب

  .نافيا أي نية للمدعى عليها يف اإلضرار بالشركة العارضة
  

 من قانون املنافسة واألسعار ) جديد ( 5         و حيث نص الفصل 
 إىل منع تطبيق قواعد املنافسة يف السوق أو احلد الراميةعلى حتجري املمارسات 

  : إىل دفمنها أو اخلروج عنها عندما 
  



 ب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، عرقلة حتديد األسعار حس-
  احلد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرة فيها،-
    حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو اإلستثمار أو التقدم التقين ،-
  .             تقاسم األسواق أو مراكز التموين -

  
اخلامس املذكور أعاله و          و حيث يستشف من صياغة الفصل 

، أن إرادته اجتهت حنو جعل " دف " و " الرامية " من استعمال املشرع عباريت 
  .عنصر النية من بني العناصر اليت ميكن لس املنافسة اإلستناد إليها

  
  
  

          
   و حيث يتضح من أوراق امللف، أن الوضعية املالية للشركة املدعى 

ة حتمت عرضها على جلنة تطهري وإعادة هيكلة املؤسسات عليها، حرجة بصور
 املؤرخ يف أول 9 من القانون عدد 24ذات املسامهات العمومية احملدثة بالفصل 

  .  املتعلق باملسامهات واملنشآت العمومية 1989فيفري 
 23         و حيث تندرج عمليات إعادة اهليكلة و التطهري ، حسب الفصل 

  ف الذكر، ضمن توجهات خمطط التنمية اإلقتصادية من القانون السال
و اإلجتماعية و ختص املنشآت اليت ميكن مراجعة نسبة املسامهات العمومية هبا 
اعتبارا لطبيعة القطاع اإلقتصادي الذي تنتمي إليه أو لدرجة منوه، مع الترخيص 

يف هذه يف هذا اإلطار للحكومة يف التفويت كليا أو جزئيا يف مسامهات الدولة 
 من نفس القانون أن تتخذ القرارات 27املنشآت، كما اقتضت أحكام الفصل 



املتعلقة خاصة بالتطهري و إعادة اهليكلة من طرف الوزير األول باقتراح من جلنة 
  . التطهري و إعادة هيكلة املنشآت ذات املسامهات العمومية 

  
ة باملنافسة اليت    و حيث استنادا إىل كل ما سبق، فإن املمارسات املخل

ثبت صدورها عن شركة املسابك و امليكانيك تستوحب توجيه أمر إليها يقضي 
 بإجبارها على اإلقالع عن تلك املمارسات حفاظا على حرية املنافسة 
و على التوازن العام للسوق، مع تقييد ذلك األمر بانتهاء عملية التطهري اليت 

للدولة و تنفذ عرب آليات تقريرية ملزمة و تندرج ضمن السياسة اإلقتصادية العامة 
متلبسة خبصائص السلطة العامة، مبا يرتع عن املؤسسات اليت ختضع هلا حق 

  . املبادرة و سلطة القرار إىل حني انتهاء عملية التطهري و إعادة اهليكلة 
  
  
  
  

  و حيث أن عدم توفر عنصر النية يف املمارسات اليت ثبتت يف حق 
عليها، و لئن كان ال حيول دون مؤاخذا على التصرفات اليت الشركة املدعى 

أتتها على النحو السالف بيانه، فإنه كفيل بأن جيعل الس يعرض عن تسليط 
  . عقوبة مالية عليها 

  ـ و هلذه األسباب ـ
  :قرر الس 

نيك بوضع قبول الدعوى شكال و أصال و إلزام شركة املسابك و امليكا
حد للممارسات املخلة باملنافسة و ذلك بالرجوع إىل حقيقة األسعار فور انتهاء 

  .عملية التطهري و إعادة اهليكلة 



  
و صدر هذا القرار عن الدائرة القضائية لس املنافسة برئاسة السيد 
غازي اجلريـيب رئيس الس و عضوية السادة العادل بن حسن و أبو بكر   بو 

 . مسري ماجول و جالل الدين املهبويل صبيع و
 
  

     الرئيس                                         الكاتب القار                           
غازي اجلريـيب                                      احلبيب كمون                                 


