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 الحمد                       الجمهوريّة التّونسيّة

  مجلس المنافسة   
  

  111260 ة عدد:القضيّ 
                                          2017جويلية   6 تاريخ القرار:

 

  قـــــرار
  

  الي:أصدر مجلس المنافسة القرار التّـ 
  

  كّل من:   ضدّ 
تورك شركة املغازة العاّمة  -  يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها بنهج كمال أ

 هج غرة جواننباألستاذ حمّمد سرحان خليف الكائن مكتبه  ،ئبهاتونس. 28عدد 
  .ميتوال فيل تونس 15عدد  1082

بزاوية  الكائن مقّرها ،يف شخص ممثّلها القانوين"كارفور" شركة أوليس للتوزيع -
ئبها األستاذ  سيدي داود املرسى تونس. 10والطريق الوطين  9الطريق الوطين 

ور املدرج الكائن مكتبه  حممد القلسي عن التومي وشركاؤه للمحاماة بعمارة قولدن 
  .املركز العمراين الشمايل، تونس A3.9املكتب عدد  3أ الطابق 

 
" يف شخص ممثّلها )"مونوبريSMNVTالدار اجلديدة ملدينة تونس (شركة  -  

ض ،القانوين ئبها األستاذ يوسف ،الكائن مقّرها بنهج العريب زروق مقرين الر
  تونس. 1002- 29عدد  شارع آالن سافاري البلفيديربالكناين الكائن مكتبه 
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ملركب التجاري تونس  ،يف شخص ممثّلها القانوينجيمو شركة  - الكائن مقرها 
نة 2032سييت مفرتق طريق تونس بنزرت وطريق برج الطويل سبالة بن عّمار   ،أر

 1002شارع آالن سافاري البلفيدير بئبها األستاذ يوسف الكناين الكائن مكتبه 
  تونس. 29عدد 

ملرّكب MEDDIS" ميديس :املتوسطية للتوزيع شركةال -5 " الكائن مقّرها 
نة ئبها األستاذ يوسف الكناين الكائن مكتبه  ،التجاري تونس سبالة بن عمار أر

  تونس. 29عدد  1002شارع آالن سافاري البلفيدير ب
لتعّهد التلقائي بسوق توزيع مواد بعد اإلّطالع على       تقرير املقّرر العام املتعّلق 

لس بتاريخ  نوفمرب  11التنظيف عرب املغازات الكربى واملتوّسطة املرسّم بكتابة ا
2010.  
لس تقرير وبعد اإلّطالع على        مندوب احلكومة حول التعّهد التلقائي 

ا اإل ملنافسة يف سوق توزيع مواد املنافسة للنظر يف ممارسات من شأ خالل 
لس بتاريخ  ديسمرب  21التنظيف عرب املغازات الكربى واملتوّسطة املرّسم بكتابة ا

2010.  
 30قرار جملس املنافسة الصادر عن الدائرة الثانية بتاريخ بعد اإلّطالع على و  

لنظر يف وضعّية لوالقاضي  2010ديسمرب  املنافسة يف سوق توزيع تعّهد تلقائّيا 
للتحّقق من مدى وجود  واملتوسطة ة الكربىمواد التنظيف عرب املساحات التجاريّ 

لتوازن العام هل ا اإلخالل  ملنافسة من شأ    .الّسوق ذهممارسات خملة 
ئب شركة املغازة ذ حممد سرحان خليف وبعد اإلّطالع على تقرير األستا       

ئق واملرّسم بكتابة على قرار التعهّ يف الرد ة العامّ  د التلقائي واملتضمّن معطيات وو
لس بتاريخ    .2014أفريل  28ا

حممد سرحان  الالحقة املقّدمة من األستاذ  قاريرتّ وبعد اإلّطالع على ال       
ئب شركة املغازة العاّمة و  لس بتاريخ خليف   2014جوان  13املرّمسة بكتابة ا
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معطيات حول نة واملتضمّ  2014ديسمرب  24وبتاريخ  2014ديسمرب  15وبتاريخ 
   تعامل الشركة مع املزودين مبواد التنظيف.

ئب         وبعد اإلّطالع على الّتقرير املقّدم من األستاذ  حممد سرحان خليف 
لس بتاريخ  جمموعة تضّمن وامل 2015جوان  1شركة املغازة العاّمة واملرّسم بكتابة ا

ة شركات مزّودة هلا مبواد من اإلتفاقيات التجارية املربمة بني شركة املغازة العاّمة وعدّ 
لس مينها ب طلاليت التنظيف و    .منّوبته ملصاحل اللغري حفظوعدم تسليمها لدى ا

  
ئق املقدّ على وبعد اإلّطالع       مة من طرف كاهية مديرة الشراءات املعطيات والو

لس بتاريخ مّ ابشركة املغازة الع خاصة قة واملتعلّ  2016أفريل  22ة املرّمسة بكتابة ا
مبعطيات حول مزودي الشركة مبواد التنظيف والشروط العامة للشراء واجلهة املكلفة 

  لتفاوض التجاري مع املزّودين. 
  

نيابة عن يوسف الكناين وحمرز بوصّيان  انرير األستاذاوبعد اإلّطالع على تق    
والشركة املتوسطّية  "جيمو" وشركة شركة الدار اجلديدة ملدينة تونس"مونوبري" 

لس املتعلّ د التلقائي و الرد على قرار التعهّ  يف "ميديس"للتوزيع  إلدالء  قةطلبات ا
ئق واملرمسّ  لس بتاريخ  ةمبعطيات وو  2014جويلية  24و 2014أفريل  23بكتابة ا

جويلية  4وبتاريخ  2015جانفي  21و 2014أكتوبر  2و 2014سبتمرب  3و
2016.  

  
لس بتاريخ وبعد اإلّطالع على تقرير       27وكيل شركة جيمو املرّسم بكتابة ا

خاصة تقريرا حول وضعية الشركة وأسباب توّقف نشاطها واملتضّمن  2016ماي 
ئق املؤيّدة لذلك.   والو
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وبعد اإلّطالع على تقرير اإلدارة العاّمة لشركة الدار اجلديدة ملدينة تونس     
لس بتاريخ "مونوبري" املرّسم نسخ من املتضّمن  2016  جويلية 21 بكتابة ا

  اإلتفاقيات املربمة مع جمموعة من املزودين مبواد التنظيف .

ئق الصادرة عن إدارة الشؤون القانونّية لشركة وبعد اإلّطالع على      املعطيات والو
لس بتاريخ ةاملرمسّ أوليس للتوزيع "كارفور" و   8 وبتاريخ 2016ماي  31 بكتابة ا

ت املالية للشركة لسنيت خاصة تعّلقت واليت  2016 جويلية  2015و 2014ملواز
   .وقائمة يف أهم الشركات املزّودة هلا مبواد التنظيف

املمّثل القانوين لشركة أوليس للتوزيع كل  من وبعد اإلّطالع على حماضر مساع      
 16ة بتاريخ واملمّثل القانوين لشركة املغازة العامّ  2016مارس  7"كارفور" بتاريخ 

واملمّثل القانوين لشركة  2016ماي  17ووكيل شركة "جيمو" بتاريخ  2016مارس 
  .2016جوان  3الدار اجلديدة ملدينة تونس "مونوبري" بتاريخ 

اإلّطالع على تقرير مندوب احلكومة يف الرّد على تقرير ختم األحباث وبعد 
لس يف خلصوص  2017جوان  غّرة املرّسم بكتابة ا بتوفّر أقّر التقرير  أنّ واملتضّمن 

ملنافسة دون حتديد للممارسة أو تصنيفها طبقا للفصل اخلامس من  ممارسات خملة 
إّال أنّه يف ظل غياب التكييف الدقيق قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 

للممارسة املثارة فإنّه يستّشف من التمشي املعتمد أّن املسألة تتعلق بتعسف 
املساحات التجارية الكربى يف إستغالل وضعية التبعية اإلقتصادية اليت توجد فيها 

  الشركات املنتجة ملواد التنظيف.
عية التبعية اإلقتصادية حتديد يفرتض إثبات التعسف يف إستغالل وضكما أنّه 

ت من األطراف املتنازعة بكل دقة وإعتماد دراسة للعالقة بينها حالة حبالة للتثبّ 
حالة التبعية واإلفراط يف إستغالهلا.وتنشأ ر عنصرين متالزمني مها وجود مدى توفّ 

عن إجتماعها وضع أحد  تجة اإلقتصادية من حتالف عناصر ينوضعية التبعيّ 
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ثري الطرف اآلخر على ة يصعب األطراف يف وضعيّ  فيها عليه التخّلص من 
ا العالمة وأمهية نصيبها يف  نشاطه.وتتمّثل هذه العناصر يف السمعة اليت حتضى 

ثريها يف رقم املعامالت اجلملي وصعوبة توّفر حلول بديلة على السوق ويف مدى 
ختيار إّال أّن تقرير ختم األحباث مل يتوّصل إىل إثبات هذه أن يكون ذلك تصّرفا إ

العناصر وذلك خصوصا لغياب حتديد لألطراف املتضّررة من املمارسة حيث إكتفى 
التقرير بذكر أهم الشركات املنتجة ملواد التنظيف دون البحث يف مدى وجودها يف 

التجارية اليت تربط كل وضعية تبعية جتاه املساحات الكربى ودون دراسة العالقة 
  منتج مبختلف املساحات املدعى عليها.

لس املنافسة أن أصدر قرارا بتاريخ وقد   يف نفس السوق  2015ديسمرب  25سبق 
وإستند فيه إىل ضرورة  121301املرجعية وضد نفس األطراف يف القضية عدد 

قبل األطراف املدعى تعّسف فيها من عناصر التبعية اإلقتصادية وأشكال الإثبات 
   عليها.
لس إىل عدم إدانة الشركة املتوسطية وقد  أّدى إعتماد هذا التمشي من قبل ا

عتبار أّن املعطيات تربز نسبة تعامل  للتوزيع ميديس ذات العالمة التجارية "جيان" 
ثري عالمة املساحة  ضعيفة معها وهو ما يؤدي إىل إستنتاج عدم توفّر شرط 
لتايل فال موجب من الناحية  التجارية "جيان" يف رقم املعامالت اجلملي للمدعية و

يف مدى وجود حالة اإلفراط يف إستغالل تلك الوضعية نظرا  بحثالقانونية من ال
  لعدم توّفر شرط من شروط التبعية اإلقتصادية.

ثارة إلثبات قرتح مندوب احلكومة مزيد تعميق البحث يف املمارسة املاتبعا لذلك و  
مدى توّفر عناصر التعّسف يف إستغالل وضعية التبعّية اإلقتصادية يف العالقة اليت 

  ة.تربط كل منتج ملواد التنظيف بكل مساحة جتاريّ 
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ئب شركة املغازة العامة األستاذ سرحان خليف على  وبعد اإلّطالع على رّد 
لس بتاريخ  والّذي الحظ فيه  2017جوان  7تقرير ختم األحباث املرّسم بكتابة ا

تقّيد املقرر بقرار التعهد التلقائي على إعتبار أّن تقرير ختم األحباث عدم  خلصوص
دها جملس ق يف سوق توزيع مواد التنظيف عرب املساحات التجارية كما حدّ مل حيقّ 

لتعهد التلقائي يف سوق حصر  هذا وقداملنافسة. جملس املنافسة السوق املعنية 
 ضّمنتالتقرير إّال أّن طة يع مواد التنظيف عرب املساحات التجارية الكربى واملتوسّ توز 

بسوق التزّود وليس  إذ إهتمّ  التحقيق يف سوق أخرى ال عالقة هلا بسوق التوزيع
يكون العرض فيها من املساحات التجارية والطلب من املستهلك اليت بسوق التوزيع 

دين ويكون الطلب من املساحات العرض فيها من املزوّ د يكون بينما سوق التزوّ 
مبا جيعل ، قرار التعّهديف جملس املنافسة ده خرج عّما حدّ  هأنّ لتايل الكربى وثبت 

  تقرير ختم األحباث وعدم إعتماده.عّما جاء بإللتفات هذا املعطى لوحده كفيل 
الدفع املتعلق بعدم تقسيم مواد ئب شركة املغازة العاّمة خبصوص هذا ومتّسك 

عّدد تقرير ختم األحباث أّن  أسواق مرجعية فرعية مخسةالتنظيف كسوق مرجعية إىل 
لضرورة تقسيم السوق املرجعية  إىل مخسة أصناف ملواد التنظيف وهو ما يعين 

 D-10عددوهو ما ذهب إليه جملس املنافسة الفرنسي يف قراره ،أسواق فرعية مرجعية

لضرورة  أاخلطأّن و 2010 مارس 3 يف خاملؤرّ  يف حتديد السوق املرجعّية يقود حتما و
يف حتديد  إطإىل اخليف حتديد العرض والطلب وصفة األطراف املتداخلة و  إإىل اخلط

ملنافسة وحتديدها  إة كاخلططبيعة اإلتفاقات التجاريّ  يف تكييف اإلخالالت املاسة 
  وتقديرها.

ا سوق توزيع مواد التنظيف ّن حتديد السوق املرجعية يف قضّية احلال أكما  ّ
لس املنافسة واألحباث اخطأ جسيم على ينطوي على  عتبار أّن التعّهد التلقائي 

ربمة بني املساحات التجارية اإلتفاقيات التجارية املاليت أجريت تتعلق كلها ببنود 
دين ملواد التنظيف من جهة أخرى الكربى واملتوسطة من جهة وبني املنتجني واملزوّ 
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ة يف قضّية احلال السوق املرجعيّ  لذا فإنّ  والذين تربطهم عالقة تزّود وليس توزيع.
بسوق ترويج مواد التنظيف املرّوجة يف املساحات التجارية الكربى واملتوسطة تتعّلق 

عنه أخطاء  تخطأ تقرير ختم األحباث يف حتديد السوق املرجعية إجنرّ لذا فإّن 
عن نتج قد يف حتديد العرض والطلب وموقع وصفة األطراف املتداخلة.و متتابعة 

لطبيعة القاآخر مجلة هذه األخطاء خطأ  نونية لإلتفاقيات التجارية ذلك أّن تعلق 
عقود توزيع بل هي عقود شراء املنتجات قصد إعتبارها اإلتفاقيات ال ميكن هذه 

  إعادة بيعها.
جملة  مهامن العقود غري املسماة اليت مل تنظّ يعّد ّن عقد التوزيع وفضال عن ذلك فإ

أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69اإللتزامات والعقود بل نظمها القانون عدد 
ميكن تعريف عقد التوزيع غري أنّه  ق بتجارة التوزيع دون عقد التوزيعواملتعلّ  2009

برام التعهّ على أنّه عقد يلتزم مبقتضاه املوزّ  دات ع برتويج وتوزيع منتوجات املصنع و
لبضاعة والرتويج هلا وإجياد بشأن املنتوجات أو اخل دمات موضوع العقد والتعريف 

أماكن ختزين وهو عقد يبقى خاضعا إلرادة األطراف وحريتهم التعاقديّة مقابل 
  عمولة من قيمة البضاعة املبيعة.

ملنافسة وعّددها حصرااملمارسات املخلّ حّدد تقرير ختم األحباث أّن كما  وإنتهى  ة 
مفادها قيام املساحات التجارية الكربى املدعى عليها مبمارسات خملة إىل نتيجة 

 ملنافسة على معىن أحكام الفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار
إلضافة إىل املذكور  5د األعمال املمنوعة وفق ما يقتضيه الفصل  حيدّ ملغري أنّه  و

هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام مل يبّني اإلستغالل املفرط ملركز ذلك 
دين ممّن ال تتوّفر هلم ة يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزوّ ة إقتصاديّ ة تبعيّ منها أو لوضعيّ 

ومل يقم الدليل على وجودها يف حلول بديلة للتسويق أو التزّود أو إسداء اخلدمات 
ود مركز هيمنة وإستغالل توّفر مجيع عناصرها من وجعلى ة و حق شركة املغازة العامّ 

ثري حصري على املنافسة مل يطّبق شروط الفصل اخلامس وال و  مفرط ملركز اهليمنة و



 

8 
 

كان لزاما على تقرير ختم األحباث أن قد  و ،الصور اليت تضّمنها على قضية احلال
  .يتعّرض لوضعّية كل واحدة منها على حدة

ألطراف الواضح يف موازين القوى بني ااإلختالل  تقرير ختم األحباثولقد حّدد 
مبعىن أّن املساحات الكربى خاّصة واملتوّسطة املتداخلة يف سوق توزيع مواد التنظيف 

لسوق وهو ما يؤدي إىل إختالل العالقة  ا التجاري  ا ووز ا وإمكانيا تستغّل قدر
إلختالل البّني مع مزّوديها التجارية  صطلح هذا املغري أّن  وهو ما يعّرب عنه 

لة التجارية L442-6الفصل صلب فرنسي القانوين مستوحى من ال ومل ينص  .من ا
ألخص القانون عدد  لقانون التونسيعليه ا سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36و
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.إّال أّن تقرير ختم األحباث توّصل إىل  2015 املتعلق 

والذي ينّص  5فقرة  37إجياد اإلطار القانوين لتفعيل املصطلح من خالل الفصل 
جر أو صناعي أو حريف وكذلك على كل مسدي  على ما يلي:"مينع على كل 

ري على إمتياز ال تربّره أي خدمات أن يتحّصل أو حياول احلصول من شريك جتا
ال يتناسب مع القيمة احلقيقية للخدمة املسداة وميكن أن خدمة جتاريّة فعلّية أو 

يتمّثل هذا اإلمتياز يف املسامهة دون وجود مصلحة مشرتكة يف متويل عمليات 
أرجع تقرير ختم وقد  .ت التجارية"التنشيط التجاري أو اإلستثمار يف جتهيز احملالّ 

رات إىل مجلة من األحباث معايري اإلختالل البّني اليت مت رصدها من خالل عّدة مؤشّ 
من قانون  12من قانون املنافسة والفصل  37العناصر ذكرت يف الفصل 

لرجوع إىل حيث أنّه اإلستناد إىل الفصل املذكور يف غري حمّله قانو ويعترب التوزيع.
ت أنّه ال يعطي أية إمكانّية لإلستجابة إىل طلبات يثبفإنّه قانون املنافسة واألسعار 

   .اإلطار القانوين املالئمعتباره ال ميّثل تقرير ختم األحباث 
ّن أمن ّن قرار ختم األحباث مل يراع ما إستقّر عليه فقه قضاء جملس املنافسة أكما 

نواعها وإن  املخالفات اإلقتصادية  كانت خترج عن وحاالت املنافسة غري النزيهة 
ا ميكن أن تشّكل يف اآلن ذاته ممارسات خملة  ّ إختصاص جملس املنافسة إّال أ
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ملنافسة يف احلاالت اليت يثبت فيها أن تلك األعمال قد أثّرت على التوازن العام 
ا عرقلة آلياته بكيفية تنال من حرية املنافسة يف القطاع  للسوق أو كان من شأ

ألمر. هيمنة جيعل املمارسات  ّن عدم وجود املدعى عليها يف مركزأكما املعين 
ا وعن طبيعتها عدمية التأثري على حرية املنافسة  املنسوبة إليها وبقطع النظر عن ثبو
ا ال ترقى إىل منزلة املمارسات املخلة  ّ لنزاع حبيث أ لسوق املرجعية املعنية 

  ).2008رب نوفم 27بتاريخ  71150ملنافسة .(القرار عدد 
طاملا مل يبّني قرار ختم األحباث وجود شركة املغازة العامة يف مركز هيمنة فإنّه ال و 

ملنافسة على معىن الفصل  من  5ميكن أن ترتقي املخالفة إىل منزلة املمارسة املخلة 
  قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار.

يف ما يتعلق بعدم التناسب بني اخلدمة وقيمتها املالية املفوترة على معىن الفصل أّما 
 تورداليت معايري عدم التناسب مل يبّني تقرير ختم األحباث ه فإّن خامسفقرة  37

   .من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 37لفصل 
إّن العقود اليت تربط املزّودين ف احلصول على ختفيضات دون تقدمي خدمةخبصوص و 

ّن التخفيضات لذا فإملغازة العامة هي عقود شراء وليست عقود لتقدمي خدمات 
تغطية لاملتفق عليها إّما أن يكون هدفها كميا متعلقا بتنمية رقم املعامالت أو 

د إىل املشرتي وذلك وفق معايري جانب من عناصر الكلفة املتحولة من املزوّ 
منح إىل إعترب تقرير ختم األحباث أّن املنتجني واملوّردين يضطرون لقد و .موضوعّية

–املغازة العاّمة حتت عنوان إيصال البضاعة إىل نقاط البيع  ختفيضات إىل شركة
ختفيض إلفتتاح مغازة –ختفيض بعنوان منتوج جديد -ختفيض إلنزال البضاعة

يئة مغازة-جديدة ال يستقيم وهذا التمّشي  سني مغازةختفيض لتح-ختفيض إلعادة 
على أنّه:" يعّد ينّص من جملة اإللتزامات والعقود  42الفصل ذلك أّن واقعا وقانو 

أو تصديقا من شخص إذا وقع التصّرف يف حقوقه مبحضره أو  االسكوت رضاء
أعلم به على الصورة املطلوبة ومل يعارض بشيء ومل يكن له يف سكوته عذر 
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قرينة قانونّية قاطعة على يعد دين معترب.وتطبيقا للفصل املذكور فإّن سكوت املزوّ 
  يقّية وفعلّية.وذلك مقابل خدمة حقإستحقاق شركة املغازة العامة نسبة التخفيض 

تقرير ختم األحباث ب جاء فقد يف خصوص عدم إحرتام آجال اخلالص القانونّيةأّما 
أّن شركة املغازة العاّمة ال حترتم آجال اخلالص القانونية املنصوص عليها بقانون جتارة 

معاينة خمالفات توىل يعلى أنّه: " ينّص  22الفصل  واحلال أنّ  2009التوزيع لسنة 
أحكام هذا القانون األعوان اآليت ذكرهم:أعوان املراقبة اإلقتصاديّة ومأمور الضابطة 

لتجارة.   العدلّية واألعوان احملّلفون الذين يؤّهلهم الوزير املكّلف 
على أّن معاينة خمالفة أحكام هذا القانون تتّم بواسطة حمضر  23ينّص الفصل كما 

ن  ن مفوضان يف ذلك يكو قد سامها شخصيا ومباشرة يف معاينة الوقائع حيّرره عو
  املكّونة للمخالفة.

لرجوع إىل ا ن فإنّه ال ميكن احلديث عن خمالفة لقانون التجارة ي املذكور نيلفصلو
من طرف األشخاص املؤهلني قانو على معىن ذلك  نةوالتوزيع طاملا مل تتم معاي

من قبلهم منه وبواسطة حمضر حمّرر بواسطة األعوان الذين قاموا مبعاينتها  22الفصل 
  . الذي يليه 23على معىن الفصل  ومباشرة ةشخصيبصورة 

   
أّن تقرير ختم األحباث فقد اعترب  لقيمة غري العادلة لثمن اخلدماتيف ما يتعلق أّما 

ملسامهة يف متويل التحسينات اليت تدخلها شركة املغازة العامّ  ة على املزّودين يقومون 
ا واحلال أنّه ال ميكنهم التحّقق من حصول تلك اخلدمة ومن تقييم درجة حمالّ 

  إنتفاعهم منها.
إلشهارات  يف غري طريقه ضرورة أّن شركة املغازة العاّمةوهذا اإلستنتاج يعّد  تقوم 

 إعادة فتح نفس املغازة بعدما يتم جتديدهاعند و أفتح مغازة جديدة عند الالزمة 
إلشهارات على الطريق العام  ببذل و وللتدليل على ذلك تقوم شركة املغازة العاّمة 

  .مصاريف التحسينات واملصاريف املتعلقة بفتح مغازات جديدة
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لنسبة لتقييم درجات  فهو مرتبط إرتباطا وثيقا حبصول  ،اإلنتفاع من اخلدمةأّما 
اإلشهارات الالزمة إذ أنه من البديهي أن تلك التحسينات متّكن من تثبيت احلرفاء 
املخلصني وإستقطاب عدد جديد من احلرفاء ممّا سيؤثّر إجيا على رقم معامالت 

  املزودين.
ئبها ة ازة العامّ غشركة املفقد طلبت األسباب جلملة هذه و  القضاء بثبوت بواسطة 

لتوازن العام وبصفة  ا اإلخالل  ملنافسة من شأ عدم وجود ممارسات خملة 
رجاع تقرير ختم األحباث إىل املقررة لألخذ بعني اإلعتبار  إحتياطّية القضاء 

ا يف تقريرها. ر   للمعطيات اليت توّلت إ

ئب شركة أوليس للتوزيع  ،وبعد اإلّطالع على تقرير األستاذ حممد القلسي
لس  "كارفور" جوان  16بتاريخ يف الرّد على تقرير ختم األحباث املرّسم بكتابة ا

خلصوص 2017 لنظر يف أنّه  واملتضّمن  لس املنافسة أن تعّهد سابقا  سبق 
 وضعية املنافسة يف نفس السوق املرجعية وذلك مبناسبة إصداره للقرار عدد

فقد مشل التعّهد التلقائي وإضافة لذلك  2015ديسمرب  25يف الصادر  121301
ا القضية اليت صدر فيها القرار  موضوع قضية احلال نفس األطراف اليت تعلقت 

ثبت كذلك أّن مواد التنظيف كما  2015ديسمرب  25املؤرخ يف  121301عدد 
املواد اليت مشلها تقرير ختم ذات هي  121301اليت مشلها قرار جملس املنافسة عدد 

املمارسات املعابة على إلضافة لذلك فقد تبّني أّن و األحباث موضوع قضية احلال 
هي ذات  121301الشركات املدعى عليها صلب قرار جملس املنافسة عدد 

  املمارسات اليت إعتمدها تقرير ختم األحباث.
جملس املنافسة بصدد إعادة مؤاخذة نفس الشركات املدعى عليها من أجل لذا فإّن 

واحلال أّن تلك األعمال كانت حمل نفس األعمال ويف إطار نفس السوق املرجعية  
لس يف إطار القضية املبّين إّن فه عليو  أعاله ةمؤاخذة وإدانة سابقة من نفس ا
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مواصلة النظر يف هذه القضية تعين بداهة مؤاخذة نفس الشركات املدعى عليها من 
ها كل منطق قانوين. ئب أجل نفس األفعال مرتني وهي مسألة  وتبعا لذلك فإّن 

لس يطلب شركة أوليس للتوزيع  تم القضية إلنعدام ما يستوجب القضاء خبمن ا
عتبار أّن تقرير ختم  قلب قاعدة عبء اإلثبات ةإحتياطيّ بصفة و  النظر فيها

ّسس  ديها تتضّمن على وجود عقود مربمة بني شركة أوليس للتوزيع مبزوّ األحباث 
يف املقابل تتمّسك شركة أوليس للتوزيع أنه ال وجود ألي عقد ، و عّدة بنود جمحفة

   .مهما كانت طبيعته بينها وبني املزّودين
النزاع احلايل ضمن جمال جتارة التوزيع  أدرج تقرير ختم األحباثفإّن وفضال عن ذلك 

دها.وقد إقتضت أحكام الفقرة وهي مسألة ال تنازع فيها الشركة املدى عليها بل تؤيّ 
ملنافسة واألسعار ما  1991لسنة  64من القانون عدد  3الثالثة للفصل  واملتعلق 

جر التوزيع أو مسدي  نصه:"جيب أّن تكون اخلدمات التجارية اليت يقّدمها 
اخلدمات للمزود موضوع عقد كتايب حمرر يف نظريين ميسكه الطرفان ويتضّمن 
إلمتيازات املمنوحة مقابل تلك اخلدمات ملكافأة أو   خلصوص الشروط املتعلقة 

من قانون إعادة تنظيم املنافسة  27م إ ع و 423كام الفصلني حتطبيقا ألو 
.ويدل  واألسعار لضرورة عقدا مكتو خلدمات التجارية يكون  فإّن العقد املتعلق 

  .تطبيق النصوص التشريعية اآلمرة املبّينة أعاله واليت أوجبت إثبات العقود كتابة 
بل إعترب أّن  27على إستبعاد تطبيق الفصل تقرير ختم األحباث  يقتصر ملهذا و 

يت ما خيا ف ذلك وهو ما يؤول منطقيا إىل لهذه اإلتفاقيات موجودة إىل أن 
ثبات عدم وجود هذه اإلتفاقيات وهو إجراء ال يقبله  مطالبة الشركة املدعى عليها 

ا يف موقع املدّ    يف موقع املدعي. ليسيه و عى علاملنطق ويرفضه القانون ضرورة أ
ئق مقدّ على فرض التسليم جدال بو و  فإنّه ال ميكن إعتمادها   دينمة من املزوّ جود و

من جملة معاليم التسجيل والطابع  87من قبل هيئة قضائية ضرورة أّن الفصل 
اجلبائي تنص حرفيا على أنّه "ال ميكن للقضاة أن يصدروا أحكاما إستنادا إىل عقود 
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إلتفاقيات املقدمة من املدعية ال ميكن  غري مسجلة" ونتيجة لذلك فإّن ما مسي 
ا مل تكن مسجلة بقباضة املالية. جتاوز ث تقرير ختم األحباكما أّن   إعتمادها طاملا أ

قرار التعهد التلقائي ومل يقتصر على املساحات الكربى بل أدرج كال من املساحات 
يف سوق واحدة واحلال أّن كل صنف من هذه الكربى واملساحات املتوسطة 

لتايل إعتبار املساحات الكربى  األنشطة خيضع إىل نظام قانوين خاص به وال ميكن 
أخرى منتميتني إىل نفس السوق من جهة واملساحات املتوسطة من جهة 

إىل نظام الرتخيص وذلك وفق ما ختضع املساحات الكربى ذلك أّن املرجعية.
أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد  10إقتضته أحكام الفصل 

لبالد التونسية إالّ و واملتعلق بتجارة التفصيل. 2009 ملركزين جتاريني إثنني  ال وجود 
ه شركة كارفور" الذي تستغلّ " امصّنفني ضمن املساحات التجارية الكربى ومها فضاء

ختضع بقية األنشطة التجارية ومنها و  .املوجود بطريق بنزرت "جيان"أوليس للتوزيع و
من قانون جتارة  3املساحات املتوسطة إىل إطار قانوين خمتلف يتمثل يف الفصل 

  مة بكراسات شروط.التوزيع الذي جعل تلك األنشطة منظّ 
ختم القضية أّوال وبصفة مبدئية  ت شركة "كارفور"طلباعتبارا ملا سبق فقد و 

لس املنافسة أن بث يف نفس  عتبار أنّه سبق  إلنعدام ما يستوجب النظر فيها 
  وبصفة إحتياطّية رفض الدعوى أصال. املوضوع

ئب شركة الدار اجلديدة تقرير األستاذ يوسف الكناين اإلّطالع على وبعد 
على تقرير يف الرّد ملدينة تونس وشركة جيمو والشركة املتوّسطّية للتوزيع "ميديس" 

لس بتاريخ  والّذي الحظ فيه  2017جوان  19ختم األحباث املرّسم بكتابة ا
على ضبط قائمة أنواع التخفيضات قتصر اتقرير ختم األحباث  أنّ  خلصوص

مة مباشرة هلا إذ  التجارية اليت تعتمدها الشركات املدعى عليها دون توجيه أي 
التقرير مبؤاخذة املساحات التجارية الكربى عموما مشريا إىل تعّدد إكتفى 
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ملزّودين وإىل عدم التخفيضات التجاريّة وإختالل موازين القوى بني املوّزعني وا
املفوترة واحلصول على ختفيضات دون تقدمي التناسب بني اخلدمة وقيمتها املالية 

قتصر التقرير كما ا  اخلدمة وعدم إحرتام آجال اخلالص وتطبيق معامالت متييزيّة
ع تتّبعها دون متييز بينها ودون قضمن إستنتاجاته على حشر كل الشركات الوا

ا ّمحل بعض  تفصيل للمآخذ املوّجهة
ّ
لتايل فقد جانب الصواب مل لكل شركة و

وّجهت كل املآخذ صربة كما الشركات مسؤولية خمالفات إرتكبتها شركات أخرى.
واحدة لكل املساحات التجارية الكربى دون متييز ودون إفراد الشركات املدعى 

ا ودون تقدمي أي دليل أو وثيقة إثبات  لتهم املتعلقة  نظرا خللّو و وحيدة.عليها 
ئق اإلثبات املعتمدة لإلدانة فإنّه  صبح من املستحيل التثّبت يف يالتقرير من و
ريخ املمارسات    .مسائل على غاية من األمهية مثل 

وجود أي إخالل يّتضح من خالل تقرير ختم األحباث عدم نّه فإوفضال عن ذلك  
نون املنافسة واألسعار من قا 5ضمن الفصل من اإلخالالت املنصوص عليها 

ملنافسة أو يف إستغالل  فالشركات الواقع تتّبعها مل تكن ضالعة يف إتّفاق خمل 
  وضعّية هيمنة أو تبعّية إقتصاديّة.

فإّن املآخذ املذكورة ضمن تقرير ختم األحباث وعلى فرض  ،بناء على ما سبقو 
ا تبقى من قبل املخالفات اإلقتصاديّة البسيط ّ ة وال تشّكل ممارسات خمّلة توّفرها فإ

خلسارة أو  ملنافسة كما أّن التخفيضات موضوع التعّهد التلقائي مل تؤدي إىل بيع 
سعار مفرطة اإلخنفاض. لرفض.بيع    مبا يصّري الدعوى حريّة 

ئب األستاذ مكتوب وبعد اإلّطالع على  شركة املغازة حممد سرحان خليف 
لـس  ةالعامّ  لـس لرئيس ا والـذي طلـب مـن  2015جـوان  1بتـاريخ املرسـم بكتابـة ا

لــس وال تســلم للغــري يف إطــار حــق حفــظ  ــا لــدى ا ئــق املــدىل  خاللــه أن تــّؤمن الو
عتبار    .ذات أمهية قصوى وتشكل خطرا على موقعها يف املنافسةها املصاحل 
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ئبــاألســتاذان يوســف الكنــاين وبعــد اإلطّــالع علــى مكتــوب  ا وحمــرز بوصــيان 
لــــس مونــــوبري وجيــــان وجيمــــوشــــركات   2016جويليــــة  4بتــــاريخ  املرّســــم بكتابــــة ا

لنظر للطابع السـرّ و  والذي تضّمن طلب إلتفاقيات  ي عدم نشر املعطيات املتعلقة 
عــن نشــرها للعمــوم وإفشــاءها ملنافســي الشــركات  الــذي تكتســيه ومــا ميكــن أن ينجــرّ 

  عرب توثيقها ضمن التقارير الرمسية من مضرة ال ميكن تداركها.
وبعـــــد اإلطّـــــالع علـــــى ردود بعـــــض الشـــــركات املـــــزّودة للمســـــاحات التجاريـــــة 

ــــــق الكــــــربى واملتوســــــطة حــــــول  لشــــــروط والتخفيضــــــات املضــــــّمنة ســــــرب اآلراء املتعّل
لــــس بتــــاريخ  ربمــــة بينهــــاة املإلتفاقيـــات التجاريّــــ  2016أوت  17واملرّمســــة بكتابــــة ا

  .2017فيفري  16و 2016نوفمرب  25و 2016أكتوبر  10و
  

ئق املظروفة مبلف القضّية.          وبعد اإلّطالع على بقّية الو
سبتمرب  15 يف املؤرّخ 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد

  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم واملتعّلق  2015
  

واملتعّلق  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد      
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  

لطّريقة القانونّية  طرافوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األ        
ا تلت املقّرر  ،2017جوان  22 جللسة املرافعة املعّينة ليوم كوثر الشايب السّيدة   ةو

ملّخصا من تقرير ختم األحباث وحضر األستاذ معز الدردوري نيابة عن زميله 
ئب املدعى عليها ضوء يف شركة املغازة العامة ورافع  ،األستاذ حمّمد سرحان خليف 

نه التقرير الكتايب املقّدم من طرف هذا األخري مؤّكدا على عدم تقّيد تقرير ما تضمّ 
من  5وجود إخالالت على معىن الفصل ختم األحباث بقرار التعّهد التلقائي وبعدم 

قانون املنافسة واألسعار ممّا أّدى إىل إسقاط بعض املمارسات من القانون املقارن 
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وربطها بصورة جمانّية  سند يف التشريع التونسيعلى وضعّية احلال دون أن يكون هلا 
،طالبا احلكم بصفة أصلّية بعدم وجود يف فقرته اخلامسة 37حكام الفصل 

ملنافسة وبصفة إحتياطية إر    اع امللف إىل طور التحقيق.جممارسات خملة 
ئب املدعى عليها شركة أوليس للتوزيع  ومل حيضر األستاذ حممد القلسي

"كارفور" وبلغه اإلستدعاء.وحضر األستاذ أمني الكناين نيابة عن األستاذ يوسف 
ئب املدعى عليهم وشركة  شركة الدار اجلديدة ملدينة تونس وشركة جيمو ،الكناين 

جوان  17"ميديس" وطلب احلكم طبق الطلبات املقّدمة ضمن التقرير املقّدم بتاريخ 
2017.  

ا املظروفة نسخة منها  وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا
  مللف، 
  

لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح      6 حلكم جبلسة يوم وإثر ذلك قّرر ا

  .2017جويلية 
  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي:             
  من جهة الّشكل:

ائرة القضائّية ادر عن الدّ الصّ  مبوجب القرارتلقائيا  تعّهد جملس املنافسة حيث
ملنافسةلنّ  2010ديسمرب  30بتاريخ ثّانية ال يف سوق توزيع  ظر يف ممارسات خمّلة 

، وذلك تطبيقا ملقتضيات واملتوسطة ة الكربىاملساحات التجاريّ مواد التنظيف عرب 
  من قانون املنافسة واألسعار. 11الفصل 

  من جهة األصل:
 

I -  :الّسوق املرجعّية  
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عرب مسالك  توزيع مواد التنظيفبالسوق املرجعّية يف قضّية احلال  تتعّلقحيث    
  التوزيع العصرية واملتمثّلة يف املساحات التجاريّة الكربى واملتوسطة. 

  تنقسم هذه املواد إىل األصناف التالية:حيث و 
  املواد املنظّفة (احلبيبات والسائلة) -
  املواد املنظّفة القوية -
  املواد املقاومة للجراثيم -
  املواد امللّينة -
 املواد املقاومة للدهنيات.   -

  
  
  

  : التاليةألطراف عّلقت الدعوى وحيث ت
 شركة المغازة العاّمة:

مقّرها اإلجتماعي   11.481.250,000شركة خفية اإلسم قيمة رأس ماهلا وهي 
تورك عدد  بدأت نشاطها يف وقد  .1001تونس  28كائن بنهج مصطفى كمال أ

وقد ارتفع  Hypermarché ذات أجنحة متعّددةمغازة  وهي 1988ديسمرب  16
  كما يلي 2015و 2010ق خالل الفرتة املرتاوحة بني احملقّ  اعامالمرقم 

  2013  2012  2011  2010  السنة

  565901925  497695578  353.290.000  335.926.000  رقم املعامالت

                                                                             

  2015  2014  السنة

  871955000  781362983  رقم املعامالت
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 "كارفور" شركة أوليس للتوزيع-

ـــذ ســـنة  لضـــاحية الشـــمالية لتـــونس  2001مســـاحة جتاريـــة كـــربى ترّكـــزت بتـــونس من
ألف مرت مربّـع ويـتّم  8,5 العاصمة حتت عالمة "كارفور". وتقّدر مساحتها اجلملية بـ

  إستغالهلا من طرف جممع الشاييب.
  .دينار 586 000 000بلغ عامالت مجلي مرقم  2014سنة يف وقد حّققت 

  "مونوبري": S.N.M.V.T: شركة الدار الجديدة لمدينة تونس-
 وقد شرعت يف  33282288,000قيمة رأس ماهلا  ،ركة خفية اإلسمشوهي 

ـــــمرقـــــم وبلـــــغ .1996أوت  16بتـــــاريخ  النشـــــاط  2010خـــــالل ســـــنوات : اعامال

  كما يلي: 2015و 2014و 2013و 2012و 2011و
  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

 531055000  479969265  441365147  403138888    439138888  رقم املعامالت
  

555222000  

                                                                               

   فهو كاآليت: احملّقق من نشاط توزيع مواد التنظيف اعامالمرقم أّما 
  2013  2012  2011  2010  السنوات

  101918266  92576196  84667064  87263883  رقم املعامالت

مغـازة ذات أجنحـة متعـّددة وهـي  ة للتوزيع ميـديس:"جيان"الشركة المتوسطيّ 
:Hypermarché  فيفــــري  1.بــــدأت نشــــاطها يف 4500.000,000أمساهلــــا ر  قيمــــةو

ــــمرقــــم وقـــد بلــــغ .2002  2010ق خــــالل الفــــرتة املرتاوحــــة بــــني احملّقـــاجلملــــي  اعامال
  كما يلي: 2013و

  2013  2012  2011  2010  السنة
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  TTC  151402091  0  152351602  156639307 رقم املعامالت 

تبلغ قيمة رأس ماهلا  ،شركة ذات مسؤولّية حمدودةوهي  GEMOشركة جيمو:  - 
يتمّثل موضوع نشاطها يف إعداد الدراسات التجارية و  ،دينار 100.000,000

   .عة التجارية املختصة لألسواقبواملتا
الدار اجلديدة ملدينة وتتقاسم أسهم شركة جيمو كل من شركة "ميديس " وشركة 

  " مونوبري" وفقا ملا يبّينه اجلدول التايل:SMNVT" تونس
  النسبة  القيمة  عدد األسهم  املعرف اجلبائي  نو املسامه

 الشركة املتوسطية للتوزيع:

"MEDDIS"  
329878 M /P/M/000 500  50.000   

50 %  

الدار اجلديدة ملدينة شركة 
  SMNVT تونس

 
001110K/A/M /000 

500  50.000   
50 %  

موع                                 ا
100.000                            

    
    100 %  

جلـــدول رقـــم املعـــامالت  2010و 2009 وقـــد حّققـــت خـــالل ســـنيت اجلملـــي املبـــّني 
  التايل:

2009  2010  
155368,000  12000,000  

وفقا ذلك و  .2011أّن هذه الشركة توقّفت عن النشاط سنة وجتدر اإلشارة إىل 
مللف واملستقاة من وكيل الشركة السيد حممد بن محادي  للمعطيات املضّمنة 

لس بتاريخ واملرمسّ    . 2016ماي  27ة بكتابة ا
  واملتوّسطة: التوزيع عرب املساحات التجارية الكربى- 

حيث يعترب التوزيع من العناصر الرئيسية للتسويق ويهدف هذا النشاط إىل      
  .إيصال املنتوجات أو اخلدمات من منتجيها إىل طالبيها

يف النوعية  دةو مهما بلغت من اجل وحيث من املعلوم أّن السلعة أو اخلدمة   
  واملواصفات فإنّه ال قيمة تسويقية هلا إن مل تصل حيث يريدها املستهلك.
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لس على إعتبار إستقّر وحيث     أّن حتديد السوق املرجعّية ميكن أن ينبين عمل ا
على التمييز بني خمتلف طرق التوزيع املعتمدة من قبل العارضني اعتبارا الختالف 

ملنتوجات وتباين مستوى أسعار هذه املنتوجات حبسب طرق العرض التجاري لنفس ا
اختالف مسالك توزيعها وتغّري املوقف الشرائي للمستهلك إزاء نفس املنتوجات عند 

  عرضها يف مسالك توزيع خمتلفة.
ا املعهد الوطين لإلستهالك أّن اليت قام  1دراسةالوحيث تفيد  من  %60قام 

  ات التجارية الكربى واملتوّسطة.سكان إقليم تونس يتزّودون من املساح
  
  من حيث العرض: -1
حيث تتمّثل أهّم اخلدمات املعروضة من قبل مساحات التوزيع العصرية      

م للمنتجني خاّصة يف توفري مساحات عرض  ومجلة من اخلدمات ليضائعهم ومنتجا
لنسبة ا خدمات اإلشهار التجاري وتنمية البيوعات، أمّ كالتجارية األخرى  

م املختلفة لمستهلك فإّن هذه املساحات ل توّفر هلم فضاء ا إلقتناء حاجيا
  واملتعّددة.

من أهم عوامل وحسن اختيار املنتجني املتعامل معهم تعترب عملية التزّود وحيث    
 كلفةذات جودة عالية و دة و ما قّدمت منتوجات متعدّ كلّ إذ  جناح هذه املساحات 

  احلرفاء. عدد من ربجلب أكأمكنها كّلما   منخفضة
وحيث تتمّتع املساحات التجارية الكربى بقوة إقتصادية ومالية وخاّصة تفاوضية   

  .دينيف عالقتها مع املزوّ 

                                                 
1 - L’étude, intitulée « L’impact de la modernisation du commerce sur le comportement du 
consommateur tunisien et ses dépenses », a porté sur un échantillon de 1500 consommateurs, 
issus des différentes catégories sociales et résidants dans le  Grand Tunis. 
En ce qui concerne les motifs du choix porté par les consommateurs sur ces espaces, 24.7 
%des interrogés apprécient les prix « acceptables ou adéquat » qui y sont proposés et 23 % les 
choisissent en raison du regroupement des achats dans un seul espace et de l’offre diversifiée. 
L ‘étude a démontré que les habitants du grand Tunis acquièrent 51% des produits 
alimentaires auprés des grandes et moyennes surfaces ,47 % (les produits détergents).   
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  من حيث الطلب: - 2

ا عرب ملواد التنظيف حيث تسعى الشركات املنتجة      ، إىل جانب توزيع  منتوجا
مسالك التوزيع التقليدية، إىل عرضها داخل مسالك التوزيع العصرية وذلك نظرا 

  على مكانة وشهرة العالمة التجارية للمنتوج.ألثرها 
ثالثة جمموعات   جتارة التوزيع عرب املساحات التجاريةوحيث تتقاسم سوق 

ليت متلك املساحة التجارية الكربى ا جمموعة املربوكهي و  2ذه السوقكربى 
  احلاملة لعالمة "جيان" واملساحات التجارية احلاملة لعالمة :"مونوبري".

  .2016سبتمرب غاية إىل و نقاط البيع احلاملة لعالمة مونوبري  حيث بلغتو 

  .نقطة بيع 84

  
  

 UTIC) "Ulysse Trading"أوتيك" "حتت مسّمى  اليت تنشطجمموعة الشاييب و

and Industrial Companies (  
  

 "كارفور"كربى حتت تسمية   تنيجتاريّ تني مساحموعة وحيث متلك هذه ا
ملرسى وقابس) وما يقارب  من صنف املساحات التجارية  3نقطة بيع 77(

املتواجدة مبختلف ) 34) و"كارفور اكسربيس" (41"كارفور ماركت"(املتوسطة 
  .2016 سنة معطياتحبسب  أحناء اجلمهورية وذلك

   .  mg اليت متلك املساحات التجارية احلاملة لعالمةجمموعة البياحي وبولينا و 
سنة ويبلغ عدد نقاط البيع التابعة لشركة املغازة العاّمة، حبسب معطيات 

  نقطة. 83 ، حوايل2016
  وق املتعّلقة بتجارة التوزيع عرب املساحات التجارية: حصص السّ 

                                                 
 - معطيات مستقاة من دراسة قام بها مجلس المنافسة في إطار الرأي عدد الصادر عنه  بتاريخ 25 جوان 2015.  2

 .tunisie.comcarrefourwwwحسب العدد المعلن عنه بموقع واب مساحة "كالرفور":  -  3
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موعات الثالثة  الناشطة يف هذه الّسوق رقم معامالت مجلي تتقاسم هذه ا
  مليون دينار تتوزّع كاآليت:  قدره ألفا  2013خالل السنة املالية 

  
لّسوق  )جيان-جمموعة املربوك (مونوبري - م.د أي  700اليت تعادل حصتها 

  وق.من السّ  %35بنسبة 
لّسوق  جمموعة البياحي (املغازة العاّمة) - م.د أي  700اليت تعادل حصتها 

  وق.من السّ  %35بنسبة 
لّسوق  جمموعة الشاييب (كارفور) - م.د أي بنسبة  600اليت تعادل حصتها 

 وق.من السّ  30%
 تقديرية(حسب إحصائيات  ةالبياين الّتايل هيكلة الّسوق احلاليّ سم ص الرّ ويلخّ 

  :)2013لسنة 

  :4املصدر
                                                 

4 -MENA CAPITAL  –international, MCP ’Monoprix à l –SNMVT Perspectives de développement de la 
PARTNERS, Décembre 2013, p.5. 
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أّن حصص العالمات التجارية اليت تستغل مساحات جتارية   وحيث يتبّني ممّا تقّدم
  جيان واملغازة العامة وكارفور) يف السوق متقاربة.-كربى (مونوبري 

دخول مساحات جتارية متوسطة جديدة حتمل أّن السوق املرجعية تشهد وحيث 
موعة سالمة. "عزيزةعالمة " لدرجة األوىل يف توزيع املواد  5بعة  وهي خمتصة 

سعار     discount-Hard 6وفقا ملا يعرف بـ : منخفضةالغذائية 
  اإلتفاقيات التجارية:-
الدار اجلديدة ملدينة تونس  لشركة لنسبةتفيد دراسة السوق حيث و   

ملنتوجات وكذلك عملّية أّن  ميديس "جيان" وشركة"مونوبري"  عملّية التزّود 
 2010سنة  إىل حدودكانت  التفاوض التجاري مع الشركات املنتجة ملواد التنظيف

شركة متخّصصة يف جمال التفاوض  لتتوىل نيابة وهي  ."جيمو"شركة  تتّم عن طريق
   .دين والتفاوض معهم والتعاقد معهم أيضاإختيار املزوّ عنها 

الطرف املوكول له إسداء مثل هذه اخلدمات لفائدة  "جيمو"متّثل شركة حيث و    
  وشركة "ميديس جيان". شركة مونوبري

                                                 

5-Chaîne AZIZA une première chaine de Hard-discount a vu le jour en Tunisie, en 2014. 

C’est la chaine AZIZA appartenant au groupe SLAMA, spécialiste de l’agroalimentaire. Une 
enseigne de distribution alimentaire de proximité basée sur une pratique de prix bas. Vue la 
réussite du concept, la chaine AZIZA est actuellement constituée d’un réseau de 91 points de 
vente situés généralement dans des quartiers populaires. Source : La Grande Distribution en 
Tunisie : Etat des lieux et perspectives d'avenir 

 
6-  La chaîne des magasins Aziza est une enseigne de commerce en détail, alimentation et 
produits domestiques. 
Le lancement de la chaîne alimentaire Aziza a eu un fort impact en Tunisie car, au-delà de la 
création d’une enseigne, il a surtout correspondu à l’introduction d’un nouveau concept détail 
sur le marché local : celui du Hard-discount pour lutter contre la cherté de la vie et l’inflation 
des prix, l’enseigne a proposé dans ce sens une offre à prix cassés. 
Un groupe qui a fait ses preuves dans l’agroalimentaire via les marques de la GIAS (Goldina, 
Nejma), glaces (Nassim) Hightech (MIB), c’est le groupe Slama. 
Source :l’expert   article publié le 1 mai 2015. 
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إختيار   شركة "جيمو" مبقتضى اإلتفاقية وبوصفها وكيال جتارتتوّىل حيث و    
مناقشة و  مناقشة أسعار الشراء وخمتلف أنواع التخفيضاتو املزّودين واملنتوجات 

لشراء كراء فضاءات البيع و  حتضري خمتلف العمليات اإلشهاريةو  الشروط املتعلقة 
القيام  و املتواجدة داخل املساحات التجارية التابعة لشركة جيان وشركة مونوبري

ا حتسني التموقع التجاري لكل من شركة بكل العمليات التجاريّة اليت  من شأ
  .مونوبري وشركة ميديس "جيان"

جانفي إىل  1من إبتداء  سنة ةدّ يكون عادة ملاإلتفاقيات ذه العمل أّن  حيثو    
اية كّل سنة إّال يف حالة منها ديسمرب  31غاية  ويتم جتديدها بصفة ضمنّية يف 

  من قبل أحد األطراف.ذلك اإلعرتاض على 
مللف أنّه منذ توّقف شركة تفيد املعطيات املضمّ حيث و     عن النشاط جيمو نة 

ن من عدة جلنة تتكوّ يتّم من قبل إعداد وإبرام اإلتفاقيات التجارية فإّن   2011سنة 
مللف والصادرة عن  لشركة وفقا للمعطيات املضمنة  إطارات متثل اإلدارات املعنية 

  اإلدارة العامة لشركة الدار اجلديدة ملدينة تونس. 
أّن تفيد دراسة السوق  فإنّ "كارفور" أوليس للتوزيع  لشركة لنسبةوحيث    

مركزية الشراء  تتم عرب ملواد التنظيفعملّية التفاوض التجاري مع الشركات املنتجة 
 التابعة هلذه الشركة لفائدة العالمات التالية:

Carrefour-Carrefour Market-Carrefour Express-Cash & Carry  
مللف  فإنّ  ةاملغازة العامّ  لشركة لنسبةوحيث     عملّية أّن  تفيداملعطيات املضّمنة 

بعة  تتم عربدة ملواد التنظيف املزوّ مع الشركات  التفاوض التجاري مركزية شراء 
كافة العالمة الراجعة تقوم بعملية التفاوض لفائدة  اليت هلذه الشركة 

 Centrale des négociations commerciales"للمجموعة."
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ملساحات التجاريةحيث تتمّثل و   يف: أهم العالمات املتعلقة مبواد التنظيف املسوقة 
لو  أومو ماتيك و OMOأومو و Nadhifنظيف و  Dixanديكسان   ARIEL أر

شوك و  DINOLدينول و )شركة صودات(  Detداتو JUDYجودي و  منتوج موّرد
:Choc  مزيل بقع فانش وVANISH  ّمسني  صابون قرطاجو د منتوج مور   و

Yesmine Maxinet و Best Cleanو Shems   
    

  ملواد التنظيف:أهم الشركات املنتجة -
لرجوع إىل السوق املرجعية    أّن أهم الشركات من جهة أخرى حيث يتبّني 

-العالمات :ديكسان Henkel هنكلشركة املنتجة ملواد التنظيف تتمّثل يف 
 COJOLINE-Jif-OMO :العالمات  Unileverأونيليفروشركة  نظيف

matic 
  Codifaكوديفا   شركةو العالمة:جودي 7Judy النظافة جوديشركة و 

شركة و  Vicالعالمة Detersan ديرتسون  شركةو Sanax-Choc العالمة:
العالمة:  Sipcoسيبكو  وشركة Det العالمة :دات 8Sodetصودات 

                                                 
من قبل السيد حممد الفهري حمرز وهي من أكرب الشركات التونسية ملواد التنظيف املنزلية.  1972سست سنة :شركة النظافة جودي  -7

دة يف السوق التونسي ملاء اجلفال فضال عن أنواع أخرى من مواد التنظيف املنزلية: مثل املنظّ  االستعماالت ، ف متعدد تعّد صاحبة الر
 …مزيل الشحوم و منّظف البلور

 
8la Société de Détergents de Tunisie « SODET » a été créée en 1999 dans l’objectif 
de développer, fabriquer et commercialiser des produits détergents à usage 
domestique, industriel et institutionnel 
 La SODET maîtrise aujourd’hui la fabrication de produits détergents poudre et 
liquides : 
Soin du linge : 
Det perfect : lessive en poudre pour le lavage en machine automatique 
Det oxygène actif : lessive en poudre pour le lavage à la main et en machine semi-
automatique 
OxyDet : liquide détacheur sans javel 
Det au savon de Marseille : lessive en poudre pour le lavage à la main 
newDex extra-power : lessive en poudre pour le lavage à la main 
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 SOCIETE PACHA شا للنظافة شركةو   Maximetماكسيمات 

DETERGENT   9SOPAD :العالمةFirst Clean  ماكسواال للتوزيعشركة و 
أرجانيا  شركةخاّصة منها  واد التنظيفدة ملشركات مورّ و  العالمة ماكسينات

ل اليت للتوزيع   من شركة بروكرت أند قمبل ARIELتوّرد خاصة منتوج أر

Procter & Gamble . 
  عن الممارسات المثارة: –
على دراسة سوق توزيع مواد التنظيف عرب املساحات امللف الراهن إعتمد حيث    

اليت اإلتفاقيات التجارية جمموعة من التجارية الكربى واملتوسطة من خالل دراسة 
  شركات املزّودة هلا مبواد التنظيف.ل تربطها

لس بنفس السوق املرجعية وحيث يّتجه اإللتفات عن الدفع القائل بسبق تعهّ    د ا
إلختالف  2015ديسمرب  25الصادر يف  121301وذلك مبناسبة القرار عدد 

      .ينيلدعو  املشمولة األطراف
لس على أنّ وحيث    ف يف إستغالل وضعية إثبات التعسّ  إستقّر فقه قضاء ا

وإعتماد دراسة للعالقة ة حتديد األطراف املتنازعة بكل دقّ يفرتض التبعية اإلقتصادية 
 واإلفراط يف إستغالهلاأّوال ت من مدى وجود حالة التبعية بينها حالة حبالة للتثبّ 

 .نيا

                                                                                                                                            
Dexel : lessive en poudre pour le lavage à la main 
Produit d’entretien : 
Jet Javel : eau de javel 12°Cl 
Jet sol : liquide désodorisant 
Produit pour vaisselle 
 
9 -SOCIETE PACHA DETERGENT  SOPAD : entreprise tunisienne de produits 
d’entretien ménager fondée en 2009 
. 
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واملوّردة) أاملتدّخلة يف سوق مواد التنظيف (املنتجة  حيث أحجمت الشركاتو   
للمجلس دقيقة دات ومؤيّ ة على تقدمي معطيات املتعاملة مع املساحات التجاريّ و 

ملنافسة جتاهها بل إكتفت يف ممارسات خملّ هذه األخرية حول ضلوع  لتشكي ة 
تيها كل مساحة جتاريّة مشمولة  مارساتمن بعض املعامالت دون حتديد امل اليت 

دات ميكن إحالتها لألطراف املدعى عليها ومتكينها تقدمي مؤيّ ودون بدعوى احلال 
ا من حق الدفاع    .بشأ

ئق امللف الراهن على حالته مل يثبت وحيث    قيام الشركات املدعى عليها من و
ملنافسة على معىن أحكام الفصل  من قانون إعادة تنظيم  5مبمارسات خملة 

  املنافسة واألسعار.
  - ولهذه األسباب

  
لقرّ    رفض الدعوى.:سر ا
  

المنافسة  لمجلس  األولى  ة  وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائيّ 
محّمد العيـّادي والخموسي    ة السادةوعضويّ رضا بن محمود  د  برئاسة السيّ 

  بو عبيدي ومحّمد بن فرج والسّيدة رجاء الشوّاشي. 
بحضور كاتبة الجلسة   2017جويلية    6وتلي علنا بجلسة يوم  

  السّيدة يمينة الزّيتوني.
    
 كاتبة الجلسة                الرئيس     

  
  يمينة الزّيتوني                 محمودرضا بن  

 


