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  الحمد                                            الجمهوريّة التّونسيّة

  مجلس المنافسة   

  151389 ة عدد:القضيّ 
   2017ماي   25تاريخ القرار:

  

قـــــرار              
 

  :بين  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي
 

لها القانوين الكائن مقّرها شركة هنكل تونس يف شخص ممثّ  :ةالمّدعي- 
قامة حدائق البحرية مقسم عدد   419ص.ب. 1053البحرية   6.4.1اإلجتماعي 

ئبها األستاذ نور الدين فرشيو من شركة احملاماة "فرشيو وشركاؤه" الكائن مقرها 
  .1001تونس  2011جانفي  14ساحة  34بـ

       من جهة
يف ARGANIA DISTRIBUTION  للتوزيع ياشركة أرجان :االمّدعى عليه- 

املنطقة  25عدد  8603اإلجتماعي بنهج  شخص ممثلها القانوين الكائن مقرها
ئبها األستاذ سامي القطي الكائن مكتبه بـ مكّرر  2الصناعية الشرقية تونس قرطاج.

  .1002ج اخلرطوم تونس 
    أخرى  من جهة                                                                  
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نور الدين فرشيو نيابة  املقّدمة من األستاذدعوى بعد اإلّطالع على عريضة ال    
مبقتضى للتوزيع  ياأرجان شركة ضدّ عن شركة هنكل تونس يف شخص ممثّلها القانوين 

لس بتاريخعريضة  ا .2015مارس  27 مرّمسة بكتابة ا   خلصوص: واليت ورد 
تنشط يف جمال مواد التنظيف بصفة عاّمة وتقوم يف هذا  هنكل تونس*أّن شركة 

  .Nadhifونظيف  Dixanاإلطار بتصنيع وتوزيع مسحوق الغسيل ديكسان 
وتقوم شركة أرجان للتوزيع، بتوريد وتوزيع منتوج مماثل على كامل تراب اجلمهورية، 

  .  Arielواملتمّثل يف مسحوق الغسيل 
نافسة يف إطار هذه السوق على الشركة املدعى عليها قامت  *

ُ
مل مبمارسات ُخمّلة 

ل معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار، األمر الذي يستدعي تدخّ 
بصفة خاّصة،  ملدعيةمحاية ملصاحل املستهلك بصفة عامة ومصاحل اجملس املنافسة 

  .وحفاظا على النظام العام االقتصادي
  أوال: يف السوق املرجعّية:

السوق املرجعّية من منظور قانون املنافسة واألسعار هي املكان الذي يتالقى *إّن 
  فيه العرض والطلب حول بضاعة أو خدمة معينة.

آللة، وهي من مواد التنظيف اليت يتم * تتعّلق قضية احلال مبادة مسحوق الغسيل 
صنعني.

ُ
   تصنيعها وتعليبها وفق أساليب تقنية معروفة لدى امل

رّوجة على كامل الرتاب الوطين، إذ ميتُد *
ُ
يُعُد مسحوق الغسيل من املنتوجات امل

لقرى واملدن،  نتصبة 
ُ
عالوة على أّن وسائل الدعاية تسويقه إىل مجيع املتاجر امل

عتمدة إلشهاره تصل إىل كلّ 
ُ
ت  السمعية والبصرية امل ستهلكني بكامل وال

ُ
امل

  ة.اجلمهوريّ 
ا على ُمستوى اإلنتاج والتوزيع والذي ُميثّ ل مسحوق الغسيل سوقا هلا ُمميّ ُميثّ * ل زا

  جزءا هاما يف سوق مواد التنظيف بصفة عامة.
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يقع تعليبه يف أكياس أو  (Poudre)ا يف شكل مسحوق منتوجهاملدعية تصّنع *
 5.5كلغ و   4كلغ،   2.5كلغ،  1.6غ، 450غ، 400غ، 250ُعلب ُخمتلفة احلجم (

وعية بسعة    لرت. 3لرت أو  1.625كلغ) أو يف شكل سائل يعّلب 
يقع  (Poudre)منتوجها املماثل بدورها يف شكل مسحوق ملدعى عليها وتوزّع ا

  5كلغ،   3غ، 900غ، 500غ، 360تعليبه يف أكياس أو ُعلب ُخمتلفة احلجم (
وعية بسعة    لرت. 2.9لرت أو  1.825كلغ) أو يف شكل سائل يعّلب 

عتبار أّن ماّدة مسحوق الغسيل تنتجها وتوزّ  عها عديد ويُعُد هذا القطاع تنافسيا 
  املؤسسات واملزامحة شديدة فيما بينها.

خّلة  لس املنافسة ينعقد االختصاص تبعا لذلكو 
ُ
للتصّدي ولردع مجيع األعمال امل

قتضيات الفصل 
ُ
نافسة يف إطار هذه السوق وذلك تطبيقا مل

ُ
من القانون  9مل

  املذكور.
  :نيا: يف مكانة املنتوج املُوزّع من قبل املُّدعى عليها يف السوق

وزّع من قبل امل*
ُ
من السوق املرجعّية  %18نسبة دعى عليها جتاوزت حّصة املنتوج امل

بعد  2014هذه النسبة خالل سنة  ت، وقد جتاوز 2013املذكورة وذلك خالل سنة 
ا، األمر شركة أرجانيا تعّمد  نافسة واليت سيلي بيا

ُ
مل خّلة 

ُ
ملمارسات امل قيامها 

ّدعى 
ُ
نافسة وهيمنة املنتوج املوزّع من طرف امل

ُ
الذي تسّبب يف اإلخالل بقواعد امل

ّدد توازن النشاط االقتصادي ونزاهة املنافسة يف السوق  عليها على السوق بصفة 
تها يف السوق وتراجع حصّ  شركة هنكل تونسأّدت إىل تقّلص حجم مبيعات 

جلدول التايل: بّني 
ُ
  بشكل واضح وجلي وذلك على النحو امل

  
  2014  2013  2012  السنة

  2565  3088  2734  كمية االنتاج (طن)
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  7740  9284  8149  قيمة املبيعات (ألف دينار)

  % 0  % 13,9+ % 8,7+  نسبة النمو

  لثا: يف املمارسات املُخّلة بقواعد املنافسة: 
آللة  دعيةت املتولّ * تقدمي أسعار ُمفرطة  Arielمبُناسبة توزيعها ملسحوق الغسيل 

اإلخنفاض، ذلك أنه تبّني مبُقارنة أسعار بيع نفس املنتوج ببلد املنشأ (اسبانيا) بتلك 
لبالد  عتمدة 

ُ
ستوردا جهاو قيامها ببيع منت ةالتونسيّ امل

ُ
مثان جد منخفضة ال  مل

ع من قبل تتماشى وكلفة تصنيعه وتوريده وتوزيعه وهو ما نتج عنه هيمنة املنتوج املوزّ 
من تسويق منتوجها شركة هنكل تونس على السوق املعنية وحرمان دعى عليها امل

ت سعره غري تنافسي.   املماثل الذي 
من اسبانيا، أين يقع ُصنعه، لتتوّىل  Arielبتوريد مسحوق الغسيل دعية وتقوم امل

  توزيعه الحقا بكامل تراب اجلمهورية. 
سبانيا يبلغ   5حجم  Arielمثن بيع مسحوق الغسيل *إّن  أورو أي  15,99كلغ، 

دينار تونسي دون األخذ بعني االعتبار مصاريف الشحن  36,500ما يُعادل تقريبا 
 .يعالتوز و والتوريد 

كلغ) يُناهز حقيقة   5حجم  Ariel(مسحوق الغسيل  دعى عليهامثن منتوج امل*إّن 
مبغازة  2014سبتمرب  16دينار كيفما متت ُمعاينته بتاريخ  32,800ويف األصل مبلغ 

Carrefour Market  .عتمد من قبلها طيلة سنوات
ُ
  سوسة، وهو معّدل الثمن امل

كلغ  5حجم  Arielُمعاينة مثن مسحوق الغسيل  2014سبتمرب  15بتاريخ  متّ *
  دينار عن مثنه احلقيقي.  20أقل حبوايل  دينار أي 16,490مبغازة مونوبري واملقّدر بـ 

ت املنافسة والنزاهة وهو ما متّ يف هذه املمارسات املخّلة بقواعد دعية متادت امل*
  ُمعاينته يف أكثر من ُمناسبة:
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نوفمرب  11بتاريخ  64191حسب رقيم عدل التنفيذ األستاذ جالل الباهي عدد  -
 15/09/2014املؤرخة يف  671408577، متت ُمعاينة الفاتورة عدد 2014

آللة نوع   Arielوالصادرة عن مغازة مونوبري البحرية واملتعلقة مبسحوق غسيل 

دينار  15,990دينار دون أداءات و 13,500على مثن قدره  كلغ تنصّ   5وزن 
 ألداءات.

نوفمرب  19بتاريخ  64197حسب رقيم عدل التنفيذ األستاذ جالل الباهي عدد   -
ت تونس،  Carrefour Marketب التجاري ه إىل املركّ لتوجّ  ، متّ 2014 بالفا

آللة نوع  كلغ بسعر قدره   5وزن  Arielُمعاينة عرض منتوج مسحوق غسيل 
 دينار. 16,860

نوفمرب  20بتاريخ  64258حسب رقيم عدل التنفيذ األستاذ جالل الباهي عدد  -
ا2014 حد صفحا بعة لشركة مونوبري، و إشهار  ، متت ُمعاينة مطوية اشهارية 

 دينار. 15,990كلغ بثمن قدره   5وزن  Arielملسحوق غسيل نوع 
نوفمرب  20بتاريخ  64248حسب رقيم عدل التنفيذ األستاذ جالل الباهي عدد  -

ا إشهار 2014 حد صفحا بعة لشركة كارفور، و ، متت ُمعاينة مطوية اشهارية 
 دينار. 16,860كلغ بثمن قدره   5وزن  Arielملسحوق غسيل نوع 

نوفمرب  24بتاريخ  64276حسب رقيم عدل التنفيذ األستاذ جالل الباهي عدد  -
حد صفحا2014 بعة لشركة كارفور، و ا إشهار ، متت ُمعاينة مطوية اشهارية 

  دينار.15,860كلغ بثمن قدره   5وزن  Arielملسحوق غسيل نوع 
إلضافة إىل منتوجها املشار إليه  ملدعى عليهامشلت ممارسات ا* ملنافسة  املخلة 

تدحرج سعره يف مرحلة أوىل من  كلغ والذي  3كلغ، نفس منتوجها وزن   5وزن 
دينار حسب رقيم عدل التنفيذ األستاذ جالل الباهي  15,950إىل دينار  18,300

نية إىل  2012نوفمرب  29بتاريخ  60213عدد  دينار  11,750مث يف مرحلة 
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جانفي  27بتاريخ  64696حسب رقيم عدل التنفيذ األستاذ جالل الباهي عدد 
2015.  
فرط يف األسعار من قبل امل*إّن 

ُ
ك التوازن من شأنه إر دعى عليهاهذا التخفيض امل

العام وُحسن سري السوق حسب القواعد العاديّة اليت حتُكمها، كما تسّبب يف ضرر 
خالل تقليص نسبة إنتاج وبيع منتوجها املماثل من  دعيةما انفّك يتفاقم للم

Dixan .واليت نتج عنها تراجع القدرة اإلنتاجية والتنافسية لشركة هنكل  
نافسة على اعتبار أّن مبدأ حريّة األسعار الذي وضع *

ُ
دأب فقه قضاء جملس امل

لضرورة 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64أركانه القانون عدد  ، يقرتن 
نافسة اليت تفرتض ضمان التوازن العام للسوق، األمر الذي 

ُ
بقاعدة احرتام حريّة امل

ألسعا ّدعى عليها واليت تقل يستوجب التصدي إىل التالعب 
ُ
قّدمة من قبل امل

ُ
ر امل

، ضرورة أّن السعر احلقيقي واملعقول عن الكلفة احلقيقية للمنتوجبشكل ملحوظ 
خلصوص،  ته على حد أدىن من العناصر من ذلك و جيب أن ينطوي ضمن ُمكو

  أعباء وتكاليف التوريد وهامش الربح وغريها.
نافسة و األسعار كيفما مت تنقيحه اقتضى الفصل اخلامس فقرة أخرية *و 

ُ
من قانون امل
ُمينع عرض أو تطبيق ، أنه "2005جبميع النصوص اليت متمته وخاصة تنقيح سنة 

ّدد توازن نشاط اقتصادي و نزاهة املنافسة يف  أسعار مفرطة االخنفاض بصفة 
  السوق".

سعار ُمفرطة دعى عليهاتعّمد امل نّ *إ االخنفاض، واحلال  توزيع وإعادة بيع املنتوج 
ملنافسة  ا حتتل مركزا ُمهيمنا يف السوق املرجعية املعنية يُعُد ممارسة ُخمّلة  بل  -أ

من قانون املنافسة  5واليت تقع حتت طائلة أحكام الفصل  -تقصي املنافسة
لوضع حد هلذه املمارسات وتغرمي القائم جملس املنافسة تدعي تدّخل يسواألسعار 

  ا.
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ت  34نّص الفصل * من قانون املنافسة واألسعار على أنه "بقطع النظر عن العقو
تعاملون الذين جتاهلوا أحد املوانع املنصوص عليها 

ُ
الصادرة عن احملاكم، يُعاقب امل

نافسة ... وال لفصل اخلامس من هذا القانون خبطّية مالية ُيسلّ 
ُ
طها عليهم جملس امل

تعامل  % 5ة نسبة ُميكن أن تتجاوز هذه اخلطي
ُ
من رقم املعامالت الذي حققه امل

لبالد التونسية خالل آخر سنة مالية ُمنقضية. ألمر    املعين 
لس املنافسة أن يقضي  20ونص الفصل  فقرة أخرية من نفس القانون أنه "ميكن 

لصحف اليت يعيينها".   بنشر قراراته أو جزء منها على نفقة احملكوم عليه 
لس وطلب تبع   التفضل بـاحلكم:ا لذلك من ا

 ARGANIA Distributionللتوزيع  ياعتبار املمارسات اليت اقرتفتها شركة أرجان أوال:
ملنافسة لكف واالمتناع عن تلك املمارسات. خمّلة    وإلزامها 

قته من رقم املعامالت الذي حقّ  %5بتسليط خطية مالية عليها تقّدر بنسبة  نيا:
  .نسية خالل آخر سنة مالية ُمنقضيةلبالد التو 

  تني.لزامها بنشر منطوق القرار على نفقتها بصحيفتني يوميّ  لثا:
شركة أرجانيا  يابة عناألستاذ سامي القطي نمكتوب وبعد اإلطالع على         
لس بتاريخ املرّسم على عريضة الدعوى يف الرد للتوزيع   2015ماي  12بكتابة ا

  :خلصوص الذي ورد بهو 

 

  : يف السوقشركة أرجانيا للتوزيع من قبل ع ما يتعلق مبكانة املنتوج املوزّ  يف
من  %18ع من قبل املنوبة جتاوزت ة املنتوج املوزّ حصّ  نّ أ شركة هنكل تدعي-

  .2014تجاوز هذه النسبة يف سنة تل 2013السوق املرجعية وذلك خالل سنة 
مثل هاته املعلومات املغلوطة واالدعاءات املخالفة للواقع  دعيةن تقدم املأنستغرب -
مل تقم بتوزيع أي منتوج حامل لعالمة  دعى عليهاامل نّ أمام جملس املنافسة اذ أ

Ariel  شركة أرجانيا للتوزيع فان 2014ق بسنة يتعلّ  ه وفيمانّ أكما   2013طيلة سنة 
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ة ستة أي مدّ  2014مل تشرع يف توزيع املنتوج املذكور اال ابتداء من شهر جويلية 
ويؤدي  دعيةر على حجم مبيعات املن يؤثّ أوال ميكن لذلك  2014شهر يف سنة أ
  ىل تراجع حصتها يف السوق.إ

كما سلف   شركة أرجانيا للتوزيعيف السوق ال ميكن نسبته ل دعيةتراجع حصة امل*إّن 
و أ مدعيةأخطاء التسويق التجاري الراجعة لل دعى عليهابيانه وال ميكن حتميل امل

  تفضيل املستهلك التونسي ملنتوجات أخرى غري منتوجات هاته األخرية.
لفة للواقع ست دعواها على معلومات خماأسّ  دعيةامل نّ أ واحلال تلك يتبّني *أنّه 

مت للقوانني املنظمة للمنافسة واألسعار وقدّ  دعى عليها حملاولة االيهام خبرق امل
 هلذا السبب فقط االلتفات أرقاما ونسبا ومهية لتأييد مزاعمها وتعّني املنافسة لس 

ا.دون كافّ    ة ادعاءا
ملمارسات املخلّ  يف ملنافسة املنسوبة لما يتعلق    :أرجانيا للتوزيعشركة ة 
ت توزيع مسحوق الغسيل قد تولّ شركة هنكل أّن شركة أرجانيا للتوزيع تدعي -

سعار بيع نفس املنتوج ببلد  Arielآللة  سعار مفرطة االخنفاض وذلك مقارنة 
  املنشأ اسبانيا.

ع وهي موزّ  شركة أرجانيا للتوزيع مقارنة أسعار البيع يف البالد التونسية من قبلإّن -
سعار البيع اىل يبيع اىل جتّ  ار اجلملة والتفصيل واملساحات التجارية الكربى 

 نّ أاملستهلك النهائي يف بلد املنشأ هي مقارنة ال تستقيم من حيث املبدأ اذ 
ا البيع من قبل املساحات التجاريّ  و أة سواء يف البالد التونسية األسعار اليت يقع 

  ع وال يكون مسؤوال عنها.م فيها من قبل املوزّ يف اخلارج هي أسعار ال يقع التحكّ 
من جهة أخرى فان سعر البيع من قبل املساحة التجارية يف اسبانيا ال يعكس -

السعر الذي تشرتي به املساحة التجارية البضاعة وال ميكن اعتماده للمقارنة مع 
  للتوزيع.شركة أرجانيا  األسعار اليت تعتمدها
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اعتماده من قبل  توزيعه يف اسبانيا والذي متّ  ن املنتوج الذي يتمّ إيف كل األحوال ف-
قانون املنافسة واألسعار هو منتوج خمتلف  دعى عليهاكدليل على خرق امل  دعيةامل

لبالد التونسية من قبل املعن ذلك املوزّ  ويتجه هلذا السبب فقط االلتفات  دعيةع 
من مقارنة مغلوطة وخمالفة للمنطق السليم من حيث أسس  ته املدعيةدون ما قدم

  املقارنة.
وعالوة على ذلك وكما هو الشأن يف اسبانيا فان السعر الذي يقع به بيع أنّه - 

و من قبل جتار أمن قبل املساحات التجارية يف البالد التونسية  Arielمنتوج 
وال دخل هلا يف  دعى عليهام فيه املو جتار التفصيل هو سعر ال تتحكّ أاجلملة 

حتديده وتكون املساحات التجارية وحدها مسؤولة ان كان مثن البيع مثن مفرط يف 
  االخنفاض.

يف هاته املساحات  دعيةدم من حماضر معاينة من قبل املتبعا لذلك فان كل ما قّ -
ذ إتها يف شيء وال يقيم مسؤوليّ  دعى عليهاة ضد املس حجّ التجارية الكربى ال يؤسّ 

ا البيع من قبل مونوبري  و أو كارفور أال دخل هلا يف حتديد األسعار اليت يتم 
  غريها.

سعار  شركة أرجانيا للتوزيع الواجب الوحيد احملمول على نّ أ- هو عدم البيع 
املساحات التجارية مفرطة االخنفاض اىل حرفائها وهم جتار اجلملة والتفصيل و 

  الصغرى والكربى ال احلريف النهائي.
صورة من  مثن البيع الذي متارسه مل يكن يف أيّ  نّ شركة أرجانيا للتوزيع أد تؤكّ -

بت   اقل من مثن تكلفة املنتوج مع ختصيص هامش ربح لفائدأالصور  كما هو 
 من مجلة الفاتورات املرفقة اليت تثبت تكلفة توريد املنتوج وأسعار بيعه اىل حرفاء

  الشركة.
 الّ إ  Arielمل تشرع يف توزيع منتوجأرجانيا للتوزيع   شركةنّ أنلفت نظر اجلناب -

  .يف البالد التونسية هلذا املنتوجع الوحيد واحلصري وليست املوزّ  2014منذ جويلية 
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املنتوج الذي قام مبعاينة سعر بيعه يف املساحات التجارية  نّ أثبت تمل إّن املدعية - 
واجته هلذا السبب كذلك شركة أرجانيا للتوزيع توريده من قبل  هو منتوج قد متّ 
  دعية.مة من املة االدعاءات املقدّ االلتفات دون كافّ 

دة وفاقدة للسند الواقعي جاءت جمرّ  دعيةة ادعاءات املن كافّ أ واحلال تلك يتبّني  -
ا.   والقانوين ويتجه االلتفات دو

مثل هذا التشكي اىل  شركة هنكل  ن ترفعأتستغرب إّن الشركة املدعى عليها -
قرارها) شركة أرجانيا للتوزيع ن منتوجها املماثل ملنتوج أجملس املنافسة يف حني  )

ا بيع من سعار مماثلة لألسعار اليت يقع  ل املوزّع من طرف توج يقع بيعه  أر
  املدعى عليها.

لس التفضّ  لقضاء بعدم مساع الدعوى. وطلب من ا   ل 
  

وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل      
  مندوب  احلكومة.

  
لس  وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة،         املرّمسة بكتابة ا

خلصوص: 2017ماي  16 بتاريخ   واليت ورد فيها 
ملمارسات املثارة يف قضية احلال حول تطبيق الشركة املدعى عليها  *يف ما يتعلق 
ملنافسة  ألسعار مفرطة اإلخنفاض ال ميكن أن ترتقي إىل صنف املمارسات املخلة 

ا تبقى يف حدود اإلّدعاءات اليت يفّندها واقع السوق ن ّ ذلك أّن طريف  عتبار أ
آللة  النزاع ليس هلما نفس طبيعة النشاط فالشركة املدعية منتجة ملسحوق الغسيل 
لتايل ال تشمل  ائي و يف حني أّن املدعى عليها شركة أرجانيا للتوزيع موزعة ملنتوج 
دراسة تركيبة أسعارها سوى هامش الربح احملّقق (سعر التوريد ومصاريف اخلزن 

ركات املنتجة كشركة هنكل حيث تشمل دراسة تركيبة أسعارها  فقط) خالفا للش
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إلضافة إىل أّن األسعار العادية خارج فرتة  كلفة املنتوج مع هامش الربح 
ملساحات التجارية  ل  آللة احلامل لعالمة أر التخفيضات لبيع مسحوق الغسيل 

ة العالمات املماثلة الكربى واملتوسطة تبقى يف أغلبها األكثر إرتفاعا مقارنة ببقي
آللة سنة  ديكسان وزن  2014ديكسان ونظيف حيث بلغ سعر مسحوق الغسيل 

وهي  17.404يف حني أن نفس الوزن احلامل لعالمة نظيف  19.960كغ : 4
ل وزن  ) وهو ما يرتمجه اجلدول 19.403كغ (  3أسعار تقارب سعر مسحوق أر

  وزارة الصناعة والتجارة).-سعاراملرصد الوطين لألاألسعار مت رفعها من قبل (التايل
آللة ملساحات   املنتوج /مسحوق الغسيل  آللة    املعدل السنوي ألسعار بيع مسحوق الغسيل 

  الدينار/التجارية الكربى واملتوسطة
  2016سنة   2015سنة   2014سنة 

  18.250  17.718  19.403  كغ  3  ألایر
  17.930  18.282  18.833  كغ  3

  -   -   12.471  كغ  2.5  نظيف
  15823  19163  17404  كغ  04

  -   -   14.338  كغ  2.5  ديكسان
  -   -   19.960  كغ  04

آللة احلامل لعالمة  خنفاض أسعار بيع مسحوق الغسيل  ل"*إّن التحّجج   "أر
لفضاءات التجارية الكربى خالل فرتات احلمالت الرتوجيية فهي نتيجة طبيعية 

ملزوّ للسياسة التجارية  د وهو الرتوجيية اخلاصة بكل فضاء جتاري يف إطار عالقته 
ا متّ متشي  ا أسعار ال يعتد  ّ إلضافة إىل أ بع من طرف الشركة املدعية وغريها هذا 

ية حمددة يف الزمن وتتم بصفة غري متزامنة مما حيد من عتبارها خاصة بعروض جتار 
  ثريها على التوازن العام للسوق املرجعية إمكانية 

كتل أند قامبل لسياسة جتارية و * خبصوص املؤشرات األولية حول إتّباع شركة بر 
دف إلإ راق السوق التونسية فهو جمال خيرج عن إختصاص جملس غفرتاسية 
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ل لس الوطين للتجارة اخلارجية الذي يبّت يف نتائج املنافسة ويعود  نظر إىل ا
  التحقيق يف قضا اإلغراق.

إرتقاء املمارسات  موتبعا لذلك يطلب مندوب احلكومة رفض الدعوى أصال لعد
ملنافسة.املثارة لصنف املمارسات املخلّ    ة 

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 جللسة  طرافاإلّطالع على ما يفيد استدعاء األوبعد         
ا تلت املقّرر ، 2017ماي  18 املرافعة املعّينة ليوم   ملّخصا كوثر الشايب السّيدة   ةو

األخوة يف حق زميله األستاذ نور الدين  ختم األحباث، وحضر األستاذ من تقرير
ئب املدعية شركة هنكل، وأشار إىل متّسكه بطلباته املضّمنة بعريضة  فرشيو 
ئب  الدعوى،وحضرت األستاذة العرييب يف حق زميلها األستاذ سامي القطي 

تلت و  املدعى عليها شركة أرجانيا للتوزيع وأشارت إىل متّسكه مبا أورده من ردود
مللف.  احل مندوب ا املظروفة نسخة منها    كومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا

لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح      25 حلكم جبلسة يوم وإثر ذلك قّرر ا

  .2017ماي 
  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي:             
  

 من جهة الّشكل:
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واستوفت القانوين ممّن له الّصفة واملصلحة  هايف ميعادقّدمت الدعوى حيث   
  لقبول من هذه الناحية. ةبذلك حريّ  تالشكلّية األساسية وكان امجيع مقّوما

  من جهة األصل:
  :دراسة الّسوق

  حتديد السوق املرجعية:*
مسحوق الغسيل منتوج  وزيعتسوق بقضية احلال السوق املرجعّية يف تتعّلق حيث  

لاحلامل لعالمة " آللة عرب املساحات التجارية الكربى واملتوسطة  Ariel "أر
  .Procter and Gambleتنتجه الشركة العاملية وهو منتوج موّرد 

آللة احلامل لعالمة:"الشركة * لاملنتجة ملسحوق الغسيل  شركة بروكرت ":آر
   Procter and Gamble أند قامبل

ة لصناعة املواد االستهالكية تعد أكرب شرك و  1837سنة سست أمريكية شركة
حاليا  تصنعوهي ، على صناعة الصابوننشاطها يف البداية زت الشركة ركّ .العامل يف
ا. ريتطو على ستمرار تعمل عة و تنوّ منتوجات م   منتوجا
  

  جند: املعروفة بروكرت أند قامبلن منتوجات شركة م

ْيد :املنظفات - ل،مسحوق غسيل تـَ مسحوق  :بونكس ،مسحوق غسيل :آر
  .غسيل

رّوجة على كامل الرتاب الوطينآللة يُعُد مسحوق الغسيل و    
ُ
  .من املنتوجات امل

ا على ُمستوى اإلنتاج هلا ُمميّ مستقلة سوقا آللة ل مسحوق الغسيل ُميثّ و     زا
  ل جزءا هاما يف سوق مواد التنظيف بصفة عامة.ُميثّ والتوزيع والذي 
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عتبار أّن ماّدة مسحوق الغسيل  عها تنتجها وتوزّ آللة ويُعُد هذا القطاع تنافسيا 
  سات وأّن املزامحة شديدة فيما بينها.عديد املؤسّ 

آللة يتم بنسبة  ملائة عرب  70ويؤّكد مهنيو القطاع أّن توزيع مسحوق الغسيل 
ملائة عرب مسالك التوزيع التقليدية  30املساحات التجارية الكربى واملتوسطة مقابل 

  (جتار اجلملة).
  طريف النزاع: *
   تونس شركة هنكل -

سست سنة    . 1973شركة منتجة ملواد التنظيف 

لسوق التونسيّ ومن أهم العالمات اليت تروّ  ة يف جمال مواد التنظيف جها 
   .بريل –نظيف -ديكساننذكر:

  هنكل ألكي للتوزيع. :وللشركة شركة خمتّصة يف التوزيع وهي شركة
  رقم معامالت الشركة:

  (سبتمرب)2016  2015  2014  2013
475644147  642147681  624144930  108471643  

ت املالية للشركة                                                   املصدر:املواز
رقم معامالت الشركة احملقق من مبيعات مسحوق الغسيل (نظيف وديكسان) 

  للمساحات التجارية الكربى واملتوسطة خالل األربع سنوات األخرية:
2013  2014  2015  2016)9(  

  353444 4  4956369  4984948  5118163  ديكسان

  299316  1157593  1911956  1058443  نظيف

موع   4652760  6113962  6896904  6176606  ا

  املصدر:شركة هنكل                                                                 
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من وجتار اجلملة الكربى واملتوسطة التجارية للمساحات الشركة مبيعات قيمة 
  خالل األربع سنوات األخرية: )1منتوجي (نظيف وديكسان
2013  2014  2015  2016 

  (سبتمرب)
للمسحات قيمة املبيعات 

  الكربى واملتوسطة التجارية
6168275  6767148  6001057  4599580  

  3830700  5568198  6083580  5162379  قيمة املبيعات لتجار اجلملة

موع   8430280  11569255  12850728  11330654  ا

  املصدر:شركة هنكل                                                                    
  رجانيا للتوزيع أشركة  -

وهي فرع من فروع  1994ديسمرب  15ّسست يف شركة ذات مسؤولية حمدودة 
لسوق ملنتوج  ة.وهي شركة موّردGroupe kilani 2شركات جممع كيالين ل"  "أر
 من الشركة العاملية بروكتل أند قامبل . 2014التونسية منذ جويلية 

 2013و 2012و 2011لنسبة لسنوات  أرجانيا للتوزيع شركة رقم معامالت -

ل"آمسحوق الغسيل الشركة بدأت توّرد ن إىل أمع اإلشارة  2015و  2014و  "ر
  :2014منذ جويلية 
  2015  2014  2013  2012  2011  السنة

  60.079219,213   078 104 42   440 886 28  816 441 24  013 552 17  رقم املعامالت

                                                 
 Dixan Gel:دون إحتساب ديكسان سائل- 1
  يضم عدة شركات تنشط يف جماالت متنوعة: 1986سس سنة  جممع كيالين:- 2
ق -   TERIAK الصناعات الصيدلية:تر
  MEDICIS األدوية -
   KIPROPHAتوزيع املنتوجات الصيدلية-
  ARGANIA  والتجميلية توزيع املنتوجات الصيدلية -

   PROCHIDIAتوزيع املنتوجات-
 FATALESالتوزيع احلصري يف جمال العطورات ومواد التجميل عن طريق نقاط -
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، Monogros، مونوقرو UHD  كارفور  :أرجانيا للتوزيع هم حرفاء شركةأ -

لMagasin General ، املغازة العامة Meddisمديس  ، ماريونو Fatales، فا
Marionnaudكوتوفا ، Cotupha   

  أرجانيا للتوزيع يف السوق املرجعيةشركة ما يتعلق بتحديد نصيب  يف -
ا  شركة أرجانيا للتوزيع نإ  ّ األرقام النهائية عن نصيبها يف السوق متلك ال أقّرت 

كان متواجدا يف السوق موضوع القضية الراهنة  ن مسحوق الغسيل أخاصة و 
  .يف توزيعهاملدعى عليها التونسية قبل شروع 

ق من بيع مسحوق الغسيل احملقّ أرجانيا للتوزيع قم معامالت شركة حتديد ر -
ل":   "أر

ئب الشركة  لس يف هذا اإلطار أنّه :" إعترب  ر حتديد يتعذّ  يف رده على طلب ا
ل" وذلك بسبب عدم  رقم معامالت الشركة احملقق من بيع مسحوق الغسيل "أر

  إمتالك الشركة للتقنيات الالزمة لتتّبع كل منتوج على حده ".
  
  

آللة "آتوزيع  لمسحوق الغسيل    :لسوق التونسية "ر
نتاج  ل"آعالمة مسحوق الغسيل احلامل لتقوم  بروكتال العاملية شركة ال Ariel "ر
لسوق التونسية خالل الفرتة Gamble & Procter 3 أند قامبل وكانت توّزعه 

                                                 

3 -Procter & Gamble est une multinationale américaine spécialisée dans les biens de 
consommation courante (hygiène et produits de beauté). Le siège de P&G est situé 
à Cincinnati en Ohio. En 2012, la société emploie 127 000 personnes pour un chiffre 
d'affaires de plus de 80 milliards de dollars. Procter & Gamble possède 50 marques 
générant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars par an dont : 

 Ariel, lessive. 

 Bonux, lessive. 
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 Internationalشركة أنتاركومسيتيك  2013و 2005املرتاوحة بني سنة 

Cosmetics توزّع هذه العالمة  شركة أرجانيا للتوزيع :عى عليهات املدّ أمث بد
  . 2014سنة  جويلية لسوق التونسية منذ

لسوق املرجعية أهم الشركات املتدخّ  تنشط بسوق إنتاج وتوزيع مسحوق لة 
آللة عّدة شركات منتجة وأخرى مورّ    دة وفقا ملا يلي:الغسيل 

  نظيف-كسان ي:شركة منتجة للعالمات التالية:دشركة هنكل تونس -
ل"دة ملنتوج شركة مورّ شركة أرجان للتوزيع: - لسوق التونسيةوتوزّ  "أر   .عه 
شركة منتجة وموّزعة للعالمات التالية:  Unilever 4 تونس: شركة إينيلفر -
  "أومو ماتيك". -"أومو"

   5Tunisie de détergents de sociétéشركة صودات: -
                                                                                                                                            

 Tide, détergent 
 
4-  UNILEVER est une multinationale néerlando-britannique, dont les sièges sociaux sont situés aux 

Pays-Bas et au Royaume-Uni.Elle a été fondée en janvier 1930 et est aujourd’hui le 3ème groupe 

mondial en produits de consommation courante (par les ventes) et le 1e producteur de glaces et de thé 

au monde.Les produits UNILEVER sont regroupés en quatre grandes catégories : 

 boissons et glaces 

 alimentaire 

 soin de la personne 

 entretien de la maison 

UNILEVER est présent dans plus de 100 pays et y emploie, en 2011, 171 000 personnes pour un 

chiffre d´affaires de 46,5 milliards d´€. La filiale tunisienne d’UNILEVER est entrée en production 

en 1979. Elle est implantée dans le Gouvernorat de Ben Arous et est spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de près de 40 000 tonnes de détergeant et de produits d’hygiène corporelle dans 3 

unités distinctes : détergents, savons, dentifrices, crèmes, shampoings… 

 
5 -La société de détergents de Tunisie « SODET » créée en 1999 est une société anonyme au 

capital de 5 700 000 TND, située à Sfax et spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de détergents (poudre et liquide) et des produits d’entretien. 

Avec une capacité de production annuelle de 25 000 tonnes de poudre et 5 000 tonnes de 

liquide, dotée d’une technologie récente, d’un personnel qualifié et d’un système qualité 

certifié ISO 9001 .Source : Tunisie Annuaire. 
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آللة احلامل لعالمة :    DETشركة تونسية منتجة وموّزعة ملسحوق الغسيل 

  مقرها بصفاقس. 1999مت بعثها منذ سنة 
  توريد مسحوق الغسيل:-

ماّدة مسحوق الغسيل  أنّ  املستقاة من وزارة الصناعة والتجارةاملعطيات تفيد 
إىل املواصفة التونسية عدد  ختضع 34022090021املنضوية حتت البند الفرعي 

 1983لسنة  30-01املتعلقة مبسحوق الغسيل واملواصفة عدد  1983لسنة  01.11
املتعلقة بتأشري مواد التنظيف وعرضها واليت تطّبق على كّل مواد النظافة املخصصة 
لتسليمها للمستهلك يف حالتها النهائية سواء كانت موّردة أو منتجة حمليا وهذه 

  املنتوجات غري خاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد.
ا لكمّية وقيمة وجتدر اإلشارة إىل أّن السنوات األخرية شهدت تطّورا ملحوظ

طن سنة  29.723الواردات اجلملّية من مسحوق الغسيل حيث تطّورت الكمّية من 
  :كما يلي 2015طن سنة  4.757.969إىل  2006

  
  

أللف دينار  السنوات لطن  قيمة الواردات    كمية الواردات 
2006  21.478  29.753  
2010  111.116  24.242  
2013  400.336  158.501  
2014  7.554.067  2.219.295  
2015  11.877.370  4.757.969  

  
ت التجارة اخلارجية أّن عددا كبريا من الشركات تقوم بتوريد  وتبّني قاعدة بيا

  .مسحوق الغسيل مع إختالف كبري يف احلصص
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لرجوع إىل قائمة املوّردين خالل سنة   تبّني أّن شركة أرجانيا للتوزيع مل  2013و
ل  تكن ضمن القائمة حيث بدأت نشاط توريد مسحوق الغسيل احلامل لعالمة أر

  .2014يف سنة 
ئق واملعطيات املستقاة من وزارة التجارة واملتعلقة بتوريد مسحوق الغسيل  وتفيد الو

  ما يلي:

  :2015و 2014التوريد اجلملي ملسحوق الغسيل خالل سنيت 
  2014  2015  

  4.757.969  2.219.295  لطن الكمية

  11.877.370  7.574.067  القيمة

  املصدر وزارة الصناعة والتجارة                                                           
  
  
  

 2014توريد مسحوق الغسيل من طرف شركة أرجانيا للتوزيع خالل سنيت 

  :2015و

  2014  2015  

  4.652.507  2.069.691  لطن الكمية

  11.579.366  7.175.728  القيمة

 املصدر وزارة الصناعة والتجارة                                                   

أّن شركة أرجانيا للتوزيع إحتلت املرتبة األوىل من حيث قيمة ممّا تقّدم ويستنتج 
سنة  % 94وكمّية واردات مسحوق الغسيل حيث إرتفع نصيبها من الّسوق من 

  .وفقا للمعطيات املستقاة من وزارة الصناعة والتجارة 2015سنة  % 97إىل  2014
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لسوق املرجعية:حتديد نصيب املدّ    عى عليها 

أرجانياحيث تنشط شركة 
6

يف عّدة قطاعات نذكر خاّصة منها : توريد وتوزيع مواد  
التنظيف ومنتوجات صيدلية وجتميلية. ذلك أّن السّجل التجاري للشركة تضّمن يف 
ملواد  ما يتعلق مبوضوع النشاط:الشراء والبيع والتوريد والتوزيع والتمثيل املتعلق 

الوزن ومواد التنظيف واملواد  ومواد التجميل والشبه صيدلية وختفيف الصيدلية
  الغذائية.

مسحوق الغسيل احلامل لعالمة يف توريد شركة أرجانيا للتوزيع  بدأتجيث و 
ل"   .2014  منذ جويلية "أر

لسوق املرجعية ال ميكن حتديده بصفة  شركة أرجانيا للتوزيعوحيث أّن نصيب 
لرجوع إىل املعطيات املستقاة من وزارة  دقيقة وذلك لعدم توّفر املعطيات إّال أنّه 
الصناعة والتجارة املبّينة أعاله يستنتج أّن الشركة املدعى عليها حتتل املرتبة األوىل من 

  .2015و 2014حيث كمية وقيمة واردات مسحوق الغسيل خالل سنيت 
إلعفاء من املعاليم الديوانية على  2007السوق املعنية إنطالقا من تتمّيز كما 

ائي   7توريد مسحوق الغسيل وإستقرار أسعار توريد منتوج  produit finiكمنتوج 
ل" خالل سنيت  ل" خالل سنة  2015و 2014"أر وإخنفاض سعر توريد منتوج "أر

  .2015 ملائة مقارنة بسنة 25بنسبة  2016
                                                 
6- L’importation et la promotion de marques prestigieuses en représentation officielles au niveau de 
trois secteurs à travers la société ARGANIA: 
     *Laparapharmacie qui regroupe les soins dermo-cosmétiques;les complements alimentaires ,les 
soins capillaries et les soins pour bébé. 
     * La cosmétique selective et masstige ,le maquillage,les soins d’instituts et de thalassothérapie. 
     * L’hygiène qui englobe les soins d’hygiène bucco –dentaire et corporelle. 
7 - La liste IV ne comporte que des produits finis. Son démantèlement a bien 
commencé en 2000 pour se terminer en 2007. Ces produits seront totalement exonérés 
de droits de douane dès 2008. 
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 2015تطّور هام يف رقم املعامالت اإلمجايل للشركة املدعى خاصة خالل سنة -
  وفقا ملا يبينه اجلدول التايل:

  2015  2014  2013  2012  2011  السنة

  60.079219,213   078 104 42   440 886 28  816 441 24  013 552 17  رقم املعامالت

ل" من طرف شركة  آللة احلامل لعالمة :"آر سعر توريد مسحوق الغسيل 
  :2016و 2015و 2014أرجانيا للتوزيع خالل سنوات:

  عبوات) 3 (  كغ  3 وزن  عبوات) 3(  كغ  5 وزن

  أورو 10.72  أورو 14.44  2014

  أورو 10.72  أورو 14.44  2015

  -  أورو 11.55  2016

ل" تكاليف توريد  آللة احلامل لعالمة :"أر   :2014سنة مسحوق الغسيل 

  

  املنتوج

  

  التعريفة الديوانية

  

  ريخ الفاتورة

سعر 

التوريد 

  ألورو

املعاليم 

  الديوانية

CIFDCI  

املعاليم 

  الديوانية

RPD/IMP  

سعر التوريد 

حتساب 

األداءات 

  لدينار

  8.59   % 3  % 1    €3,57  2014 أوت   34022090021  كغ 3 ل وزن ر مسحوق أ

  11.38  %  3  % 1  €4,81  2014سبتمرب   34022090021  كغ  5 ل وزن ر مسحوق أ

 2014سعر التوريد مل يتغّري خالل سنيت شركة أرجانيا للتوزيع أّن بّينت وحيث 
وذلك إثر اإلتفاق مع شركة بروكرت أند قامبل على ذلك مقابل تسويق  2015و
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لسوق منذ بداية التعامل معها كموزع  stockاملنتوج وكافة املخزون  الذي بقي 
ل كومستيكا. سيو   جديد خلفا لشركة أنرت

  :2014سنة  سعر البيع للمساحات التجارية

مللف أسعار بيع الشركة املدعى عليها للمساحات   ئق املضّمنة  حيث تربز الو
  التجارية الكربى كما يلي:

  السعر  احلريف  املنتوج  التاريخ

  

  2014أوت  28

  17,850  كارفور  كغ 5ألایر 

  13,250  كارفور  كغ 3ألایر 

  

  2014 أوت 7

  17,850  مونوقرو  كغ 5ألایر 

  13,250  مونوقرو  كغ 3ألایر 

  17,850  كارفور  كغ 5ألایر   2014 نوفمرب 14

  13,250  كارفور  كغ 3ألایر 

  17,850  مونوقرو  كغ 5ألایر   2014 أكتوبر 31

  13,250  مونوقرو  كغ 3ألایر   2014 نوفمرب 17

ل"  آللة احلامل لعالمة :"أر   :2015 سنةتكاليف توريد مسحوق الغسيل 
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  املنتوج

سعر التوريد 

  ألورو

  املعاليم الديوانية

CIFDCI  

  املعاليم الديوانية

RPD/IMP  

حتساب  سعر التوريد 

لدينار   األداءات 

  8.11   % 3  % 1    €3,57  كغ 3 ل وزن ر مسحوق أ

  10.97  %  3  % 1  €4,81  كغ  5 ل وزن ر مسحوق أ

  :2015سنة  سعر البيع للمساحات التجارية

لرجوع إىل سعر توريد منتوج   ل"آحيث أنّه  حتساب التكاليف من طرف  "ر
ومقارنته بسعر بيعه للمساحات التجارية الكربى  2015شركة أرجانيا للتوزيع سنة 

  يتبّني ما يلي: 2015واملتوسطة خالل سنة 

تكاليف وفقا حتساب ال سعر التوريد  املنتوج

مللف ئق الديوانية املضّمنة    للو

لدينار  سعر البيع

للمساحات  التونسي

وفقا لعدد من  التجارية

مللف   الفواتري املضّمنة 

ل وزن    17.850  لدينار  10.97  كغ  5أر

ل وزن    13.250  لدينار 8.11  كغ  3أر

حتساب التكاليف  ل"  آللة احلامل لعالمة:"أر سعر توريد مسحوق الغسيل 

   :2016 سنة

 لدينار التونسي سعر البيع سعر التوريد سعر التوريد  املنتوج
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حتساب  ألورو

تكاليف وفقا ال

ئق الديوانية    للو

لدينار 

حتساب 

  تكاليفال

وفقا لعدد  للمساحات التجارية

مللف   من الفواتري املضّمنة 

ل  وزن    أورو 3.85  كغ  5أر

  

  %32بـ ختفيضمع  20.500 -  دينار 9.50

  (ال يتم إسناد تخفيض) 20.500-

  

  

  

  

  وتبعا ملا تقّدم يتبّني ما يلي: 

حتساب  سعر التوريد  املنتوج  السنة

  لديناراألداءات 

  سعر البيع للمساحة التجارية

  

2014  

ل وزن    17.850  11.38  كغ  5أر

ل وزن    13.250  8.59  كغ  3أر

  

2015  

ل وزن    17.850  10.97  كغ  5أر

ل وزن    13.250  8.11  كغ  3أر
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ل وزن   2016   20.500  9.50  كغ  5أر

  
آللة ملساحات  أسعار بيع مسحوق الغسيل  ألهم العالمات املتنافسة 

  التجارية الكربى واملتوسطة:
  *شركة هنكل:

آللة الراجع للمدعية - تونس واحلامل  شركة هنكلأسعار بيع مسحوق الغسيل 

  ملساحات التجارية الكربى واملتوسطة:  "نظيفو" "ديكسانلعالمة :"

  :2013ديسمرب  1نوفمرب إىل  20كارفور املرسى من -

آللة "نظيف" وزن *   15.770كغ السعر:  5.5مسحوق غسيل 

  : 2016أفريل  17مارس إىل  30عرض صاحل من :"نو جي"املساحة التجارية  -

آللة    14.490كغ السعر:   4.5وزن  "نظيف"مسحوق غسيل 

آللة  2016جويلية  10جوان إىل  24* "مونوبري" من  :مسحوق غسيل 
  13.290كغ  السعر:  4.5"ديكسان" وزن 

  :2016أكتوبر  30إىل  13من :"كارفور ماركت"كارفور  و  * 

آللة   12.260كغ السعر:  5وزن  "ديكسان "مسحوق غسيل 

آللة : 2017جانفي  22إىل  3من جيون" "املساحة التجارية *  مسحوق غسيل 
  .16.990كغ "ديكسان" السعر:   5.5وزن 
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آللة عالمة 2017جانفي  22إىل  4من  "مونوبري" -  "نظيف" مسحوق غسيل 
  ملائة بواسطة البطاقة). 5(مع خصم بنسبة  14.390كغ السعر:  4.5وزن 

آللة مسحوق غسيل   2017جانفي  23جانفي إىل  3من  "كارفور املرسى" -
  ملائة جماين) 20( 12.260كغ السعر:  3.5وزن Dixan Régular ديكسان :

 9.600كغ السعر   2 ديكسان 2017جانفي  17إىل  11 من  "عزيرة" -
 . ملائة بالش). 15(فيه 

لوج من   ن"و "جياملساحة التجارية - مسحوق الغسيل  2017جانفي  22إىل  3كا

 ( dont 30 gratuit)16.990السعر كغ   5.5الوزن  "ديكسان"آللة 

   2017مارس  12فيفري إىل  21من  املساحة التجارية "جيون"-

آللة "ديكسان" وزن  ملائة  30(  13.990: كغ السعر  4.5مسحوق غسيل 

  .)جما

  :2017مارس  5فيفري إىل  22" من كارفور املرسى"املساحة التجارية -

آللة "ديكسان" وزن    )جماملائة  30( 13.350: كغ السعر  4.5مسحوق غسيل 

  : 2017مارس  5إىل  23من  املساحات التجارية "كارفور ماركت"-

آللة "ديكسان" وزن   )جماملائة  20(  12.260: كغ السعر 3.5مسحوق غسيل 

  ":كارفور املرسى"املساحة التجارية -

  16.120: كغ السعر  3.5آللة "ديكسان" وزنمسحوق غسيل 

  )24.180السعر  2(ملائة على الثاين  50و
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ل"    Ariel* شركة أرجانيا للتوزيع: عالمة :"أر

آللة الراجع للمدعية شركة أرجانيا للتوزيع - أسعار بيع مسحوق الغسيل 
ل"    ملساحات التجارية: Arielتونس واحلامل لعالمة :"أر

ملساحات التجارية الكربى واملتوسطة واملعطيات  وحيث تبّني معاينة األسعار 
لوجات اإلشهارية لألسعار املرّوجة واملتعّلقة مبس لكا آللة الواردة  حوق الغسيل 

لاملوزّع عرب املساحات التجاريّة احلامل لعالمة "  2016و 2015خالل سنيت  "أر
  األسعار التالية:

السعر القدمي ملسحوق  2015فيفري  1جانفي إىل  22من  "كارفور ماركت  "-
ل" وزن  آللة احلامل لعالمة "أر وأصبح مبقتضى  25390 كغ هو:  5الغسيل 

  . 16860العرض اإلشهاري: 

السعر القدمي ملسحوق الغسيل  2016جوان  8ماي إىل  24من  "مونوبري" -
ل" وزن  وأصبح مبقتضى العرض  29990كغ:  5آللة احلامل لعالمة "أر

   15 790اإلشهاري: 

آللة "سعر بيع  * لمسحوق الغسيل  ملساحة التجارية  كغ  5" وزن أر

 8ماي إىل  24مبقتضى العرض اإلشهاري: الصاحل للفرتة املرتاوحة بني  "مونوبري"

  .15 790 2016جوان 

ل" وزن  * آللة "أر ملساحة   5مسحوق الغسيل  من  كارفور املرسىالتجارية كغ 
  .16.450:.2016سبتمرب  11أوت إىل  24
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 2016أوت  30بتاريخ  "كارفور املرسى"وفقا حملضر املعاينة مبقر املساحة التجارية 
  .16.450كغ بـ   5مت تسجيل سعر بيع مسحوق الغسيل وزن 

آللة "* ل"سعر بيع مسحوق الغسيل  "مونوبري" ملساحة التجارية  كغ 5 وزن أر
 عوضا عن سعر 2016أكتوبر  9سبتمرب إىل  20عرض صاحل من   16.990

30.540. 
آللة "سعر بيع * لمسحوق الغسيل   )le lot de 2( )عبوات 2( كغ 2.5وزن  أر

 13.490 كارفور" و"كارفور ماركت" و"كارفور إكسربيس""ملساحة التجارية 

  .2016 أكتوبر 9 سبتمرب إىل 28 من 27190وضا عن ع

آللة "سعر بيع * لمسحوق الغسيل  املغازة  التجاريةملساحة  كغ 4وزن  "أر

  .2016أكتوبر  15إىل  1من  11.990العامة: 

آللة "*سعر بيع  ل"مسحوق الغسيل  املغازة  ملساحة التجاريةكغ  5وزن  أر
  ). 5.090ل وفضّ  19,900السعر:( 2017جانفي  24إىل  6من  19.900العامة: 

  2017فيفري  5جانفي إىل  19من  "كارفور ماركت"* املساحة التجارية 
   :2017فيفري  5جانفي إىل  19من  "كارفور قابس"و

آللة  ل"مسحوق غسيل    18.900 :كغ السعر 4.5وزن  "أر

   2017فيفري  5جانفي إىل  25من  "كارفور ماركت" -

آللة " لمسحوق غسيل     18.900كغ السعر:  4.5وزن  "أر

   2017مارس  19فيفري إىل  28مونوبري من -
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ل" وزن    18.900كغ السعر:  4.5مسحوق الغسيل احلامل لعالمة "أر

  DET: عالمة دات  sodetشركة صودات *
آللة *بيع   5 ملساحة التجارية جيان من كغ  4.5وزن  "دات"مسحوق الغسيل 

   14.990:  2016أكتوبر  16إىل غاية 

 :2016أكتوبر  30إىل  13من كارفور  وكارفور ماركت:  *

آللة    11550كغ السعر:  4.5وزن  DET GOLDدات قولد مسحوق غسيل 

  
  

  : 2016أكتوبر  16إىل  5من   نو جي*
آللة دات ضد البقع وزن    Det Anti-tacheكغ:  4.5مسحوق غسيل 

 23.000 عوضا عن 14.990السعر:

لوج  مسحوق غسيل  2017فيفري  5جانفي إىل  25من  املرسى""كارفور *كا
  دينار. 10كغ السعر:  2.5آللة عالمة "دات" وزن 

  شركة أونيليفر:عالمة "أومو" و"أومو ماتيك": *

  :2013ديسمرب  1نوفمرب إىل  20كارفور املرسى من -

آللة "أومو ماتيك" وزن * السعر غ جما  500كغ +   4مسحوق غسيل 
:15.290   

  :2017فيفري  12جانفي إىل  25عرض صاحل من  "مونوبري"-

آللة * لكارطة السعر:   4.5وزن "أومو ماتيك "مسحوق غسيل   15.990كغ (
  dont 1 kg gratuit)  ( كغ جما 1 نيتضمّ  17.990عوضا عن 
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  :2013ديسمرب  31إىل  19عرض صاحل من كارفور ماركت:-

آللة     10.090كغ السعر: 2.5ماتيك" الوزن أومو "مسحوق غسيل 

  : 2016جوان  12ماي إىل  26عرض صاحل من   املغازة العامة-

آللة  لرت جما  1كغ مع عبوة كاجولني   4زن و "أومو ماتيك"مسحوق غسيل 

  .16.490السعر: 

  عن الممارسات المثارة:
 

لسوق  املدعى عليها حتتلّ حيث إعتربت املدعية أن الشركة  مركز هيمنة 
من قانون  5تقع حتت طائلة أحكام الفصل املرجعّية وتطّبق أسعار مفرطة اإلخنفاض 

  .املنافسة واألسعارإعادة تنظيم 
أّن شركة أرجانيا للتوزيع تقوم مبمارسات خملة جاء يف عريضة دعواها وحيث     

مقارنة معتمدة يف ذلك على ل يف تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض ملنافسة تتمثّ 
ملساحات التجارية  ل" للمستهلك واملعروض  أسعار بيع املنتوج احلامل لعالمة "أر

  بسعر املنتوج ببلد املنشأ: إسبانيا. "مونوبري"و "كارفور"على غرار 

واملؤّيدات املظروفة بعريضة الدعوى املعطيات أّن تبّني من خالل التحقيق وحيث    
ل" من طرف ق ال تتعلّ  آللة احلامل لعالمة "آر شركة سعار بيع مسحوق الغسيل 

   .ملنتوجهلذا اسعار بيع املساحات التجارية ا أرجانيا للتوزيع وإمنّ 

لسوق  طريف النزاع وحيث تفيد دراسة السوق إختالف موقع الشركتني
هي شركة مصّنعة بينما شركة أرجانيا للتوزيع  شركة هنكل تونساملرجعية فاملدعية 
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آللة احلامل لعالمة ل" هي شركة موّردة ملسحوق الغسيل  واملوّرد من إسبانيا  "أر
  كرت و قامبل. و من شركة بر 

آللة احلامل لد توري تبّني أنّ وحيث      ل"عالمة مسحوق الغسيل  لسوق ل "أر
 INTER»ركومستيك اشركة أنت من طرفمت يف مرحلة أوىل التونسية 

COSMETIQUE» شركة أرجانيا  ّردهأصبحت تو  2014 جويلية وإنطالقا من
   .للتوزيع

للتوزيع شركة أرجانيا  أصبحت 2014وحيث تبّني دراسة السوق أنّه منذ جويلية     
آللة احلامل لعالمة  ل"املوزّع احلصري ملسحوق الغسيل     لسوق التونسية. "أر

لسوق املرجعية منتوجات عالمة     ل" املوّردة من طرف آ" وحيث تتنافس  ر
املدعى عليها و"ديكسان" و"نظيف" املصّنعة حمليا من طرف املدعية شركة هنكل 
نية منتوج آخر مصّنع حمليّا حيمل عالمة "أومو"  يف درجة أوىل مث جند يف مرتبة 

" الراجع لشركة ات"دومنتوج  Unilever ماتيك" الراجع لشركة أونيليفرو"أومو 
  صودات.

وحيث تفيد دراسة السوق عدم توفر معطيات دقيقة حول نصيب شركة أرجانيا     
لسوق املرجعية  كان آللة موضوع النزاع  ن مسحوق الغسيل أخاصة و للتوزيع 

إضافة إىل إقرار هذه  يف توزيعهاملدعى عليها متواجدا يف السوق التونسية قبل شروع 
  األخرية بعدم إمتالكها حملاسبة حتليلية متكنها من متابعة كل منتوج على حده.

ت ال ميكن اإلقرار  وحيث     بوجود يف ظل ما تضّمنه امللف من معطيات وبيا
   .املدعى عليها يف وضعية هيمنة
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تطبيق أسعار مفرطة بشركة أرجانيا للتوزيع  قيامتشكو املدعية من وحيث     
  .اإلخنفاض

عادة تنظيم قانون المن   5من الفصل خريةالفقرة األوحيث تنص      املتعلق 
ّدد ":أنّه املنافسة واألسعار مينع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض بصفة 

 ."توازن نشاط إقتصادي ونزاهة املنافسة يف الّسوق

ا األسعار مفرطة اإلخنفاصوحيث عّرف جملس املنافسة      األسعار اليت ال  بكو
تنعكس فيها مقّومات السعر احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارة 

 .ة وهامش الربحوالكلفة املتغريّ 

لرجوع إىل وحيث أّن التحقيق يف     أسعار بيع منتوج مسحوق  هذا اجلانب مت 

ل يف خمتلف أحجامه وخاصة وزن  آللة احلامل لعالمة أر  كغ 4.5كغ و  5الغسيل 
ملساحات التجارية الكربى واملتوسطة  إلستناد األكثر إنتشارا  إىل فواتري وذلك 

لوجات اإلشهارية الصادرة عن  التوريد وفواتري البيع للمساحات التجارية والكا
ملساحات  املساحات التجارية وكذلك مت التوّجه على عني املكان ومعاينة األسعار 

  التجارية.

مللف أّن سعر بيع مسحوق الغسيل وحيث تبّني من      ئق املظروفة  التحقيق والو

ل" احلامل لعالمة ملساحات التجارية الكربى واملتوسطة يرتاوح بني  كغ  5وزن  "أر
خارج هذه يكون يف حني دينار خالل فرتات التخفيضات اإلشهارية  19و 15

   .دينار 29و  27بني مرتاوحا الفرتة 
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لّرجوع إىل     ئق الديوانية أنّ وحيث تبّني  شركة أرجانيا للتوزيع متّتعت بتوريد  الو
سعار قارة خالل سنة  املنتوج من شركة "بروكرت تقّدر  2015و 2014أند قامبل" 

 2016خالل سنة ملائة  25بنسبة دينار مث إخنفضت أسعار التوريد  11حبوايل 
  دينار. 9,5لتصل إىل حوايل  2015مقارنة بسنة 

من طرف شركة أرجانيا للتوزيع مقارنة أسعار بيع املنتوج تبّني من خالل وحيث    
إىل املساحات التجارية الكربى واملتوسطة بتكلفة توريد املنتوج املتكّون من سعر 

املدعى د شركة بروكتل أند قامبل مع األداءات الديوانية أّن الشركة التوريد من املزوّ 
  عليها ال تطبق أسعار مفرطة اإلخنفاض.

  
سعار البيع      حتساب كافة األداءات  وحيث أّن مقارنة أسعار توريد املنتوج 

للمساحات التجارية الكربى واملتوّسطة يثبت وجود فارق إجيايب ميكن من تغطية 
الكلفة وحتقيق هامش ربح للشركة املدعى عليها خاصة إذا ما أخذ يف اإلعتبار أّن 

عتباره املنتوج يتم توريده يف شكله النها ئي معّبأ وال يتطلب سوى مصاريف اخلزن 
 .اائي امنتوج

حيث يتبّني من التحقيق يف القضية الراهنة أّن توزيع مسحوق الغسيل احلامل و      
ل"لعالمة  سعار  "أر لنظر لعدّ تنافسية لسوق التونسية يتم  ة وذلك 

ائي   8الغسيلاإلعفاء من املعاليم الديوانية على توريد مسحوق :عوامل كمنتوج 

                                                 
8 - La liste IV ne comporte que des produits finis. Son démantèlement a bien 
commencé en  
2000 pour se terminer en 2007. Ces produits seront totalement exonérés de droits de  
douane dès 2008. 
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produit fini –وإخنفاضها  2015و  2014 إستقرار أسعار التوريد خالل سنيت
إضافة لتنافس املساحات التجارية الكربى واملتوسطة على  .2016 خالل سنة

ده احلمالت اإلشهارية لكافة تسويق املنتوج موضوع العالمة الراهنة وهو ما تؤكّ 
لوج إشهاري من املساحات التجارية  الكربى واملتوسطة إذ ال يكاد خيلو كا

  عروضها اإلشهارية من هذا املنتوج.

لرجوع إىل أسعار      آللة الراجع لوحيث يتبّني  لمدعية خاصة مسحوق الغسيل 
ملساحات التجارية الكربى واملتوسطة إخنراط شركة عالمة "ديكسان" املوزّ احلامل ل ع 

آللة الراجع و هنكل يف سياسة التخفيضات  هلا تقارب أسعار مسحوق الغسيل 
املدعى عليها شركة "أرجانيا للتوزيع" يف فرتات احلمالت الرتوجيية مقارنة مع أسعار 

لوجات اإل لكا شهارية املبّينة بدراسة وفقا للمعاينات امليدانية ولألسعار املضّمنة 
  السوق.

  

آللة احلامل لعالمة  وزيعوحيث تثبت دراسة السوق أّن ت     مسحوق الغسيل 
ملساحات التجارية الكربى واملتوسطة يتّم وفقا ألسعار إشهارية  ل"   des prix"أر

promotionnels   دينار ويف فرتات حمّددة يف الزمن غالبا ما  19و 15تراوح بني
لتناوب بني املساحات التجارية. 15و 10وح بني ترتا   يوما وذلك 

وحيث أّن التحقيق يف الدعوى الراهنة مل يبّني قيام الشركة املدعى عليها    
ملنافسة على معىن أحكام الفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم  مبمارسات خملة 

   املنافسة واألسعار.



35 
 

 Procter andلشركة العاملية املمارسات الراجعة له من زاوية وحيث أنّ     

Gamble دف إلغراق السوق التونسية وفرضية إتباعها ل سياسة جتارية إفرتاسية 
لس.   فهي خترج عن دائرة إختصاص ا

رات قوية ومتظافرة تفيد قيام الشركة العاملية وحيث أّن التحقيق يف وجود مؤشّ     
Procter and Gamble  تصدير منتوجها للسوق التونسية بسياسة إغراق عرب

ل"تتمثل يف تصدير كميات هامة من املنتوج احلامل لعالمة  9سعار إفرتاسية   "أر
للسوق التونسية وفقا للمعطيات املستقاة من وزارة الصناعة والتجارة وعدم الرتفيع 

لنظر  فاضتوّجهها حنو اإلخنو  2015و 2014يف أسعار التصدير خالل سنيت  يعود 
  إىل اجلهات اإلدارات املختصة. 

قامة احلجة على أّن السعر املطّبق يف بلد       وحيث أّن إثبات اإلغراق يتم 
  التصدير يقل عن السعر املتداول يف بلد املنشأ.

  
لتصدي لإلغراق  10جملس املنافسةفقه قضاء وحيث أقّر      أّن التدابري املتعّلقة 

تعود للحكومة وهي ليست من إختصاص جملس املنافسة وفقا ألحكام القانون 
إلجراءات الوقائية  1998ديسمرب  18املؤرخ يف  1998لسنة  106عدد  واملتعلق 

واملتعلق  1999فيفري  13املؤرخ يف  1999لسنة  9عند التوريد والقانون عدد 
  ضد املمارسات غري املشروعة عند التوريد. حلماية

  
  :وهلذه األسباب

                                                 
9- On parle- de dumping si une entreprise applique à ses produits un prix plus faible à 
l’exportation que pour le marché local   -  

لس املنافسة التقرير- 10  2004  السنوي الثامن 
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ل   .أصال رفض الّدعوى :سقّرر ا

  

لمجلس المنافسة    ثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية ال
عمر التونكتي وخالد    ّيدينوعضوّية السّ رضا بن محمود  برئاسة السّيد  

  بوزيـّان.السالمي والسّيدتين ماجدة بن جعفر وريم  
بحضور كاتبة الجلسة السّيدة   2017ماي   25  وتلي علنا بجلسة يوم

  يمينة الزّيتوني.
  

  كاتبة الجلسة                      الرّئيس                                    
  

  رضا بن محمود                                              يمينة الزّيتوني


