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،                         الجمهورية التّونسية   احلمد 

  مجلس المنافسة   

  161416 عدد:القضية 

    2017ديسمرب  14تاريخ القرار: 

  ــرارــــــقــ                                               

  ايل بني:ـــــرار التّ ــــــأصدر جملس املنافسة الق                        

ا مبكتب حماميها األستاذ  ممثّلها القانوين،يف شخص  "حفظ الصّحة والصّحة"شركة  :ّدعيةامل حمّل خمابر
  تونس، ،املرسى 18 عدد ،نهج الشيخ حممد عّباسب، الكائن مصطفى درغوث

 ،من جهة
ها القانوين الكائن يف شخص ممثلّ   Bolton ManitobaSociété "بولتون مانيتو"شركة  :ّدعى عليهااملو 

ئبها األستاذ مالك مللوم 2124-19مقّرها ب.ج.ب. برييل،  نهج كلود بالكائن مكتبه  ،ميالنو إيطاليا، 
ر   ،تونس، 1002البلفيدير  16عدد بر

الكائن مقّرها بنهج حبرية آنيسي، ضفاف البحرية  ،يف شخص ممثّلها القانوين Trois "تروا" ركةش :ةاملدخلو 
ئبها األستاذ حمّمد الديوري 1053   ،تونس، 1002 البلفيدير 61عدد شارع احلريّة بالكائن مكتبه  ،تونس، 

  .من جهة أخرى
 

واملرّمسة  "حفظ الصّحة والصّحة"شركة املمّثل القانوين ل من ةاملقّدم عريضة الّدعوى بعد اإلطالع على
لس بتاريخ  ا واملتضّمنة، 44حتت عدد  2016مارس  2بكتابة ا ّ بولتون "قد تعاقدت شفوّ مع شركة  أ

لسوق التونسية.لتكون املزوّ  1997منذ منتصف سنة " اإليطالّية مانيتو ا  هلذا و  دة الوحيدة لرتويج منتجا
الرتويج ملنتوجات نتجت عن خمتلفة نتيجة وضعّية التبعّية االقتصاديّة اليت  االغرض شغّلت عملة وحتّملت أعباء

وقد جنحت  .WC NET, SMAC, FORNET MERITOمواد التنظيف الّتالية:من  الشركة اإليطالّية
ت واملنافسةاملّدعية  تّمت فمنتجات أخرى كما طلبت إضافة   ،القويّة يف ترويج تلك املنتجات رغم الصعو

 ,OMINO BIANCO NEUTRO .ROBERTS, UHU: ةاآلتياملنتوجات  وهي، املوافقة على ذلك
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CAROLIN, SANOGYL   . ضافة سم شركة حفظ الصّحة والصّحة على إوقد قامت الشركة املنتجة 
ا املرّوجة من قبل هذه األخرية واستمّرت العالقة بني الطّرفني جّيدة ودون مشاكل إىل حدود  مجيع منتجا

  .2011سنة
هذه  ، تغّري تعامل"بلتون مانيتو"لـــــوتسمية مدير جديد  2011جانفي  14ومنذ أحداث ما بعد 

ديدها  صعبةو هداف خيالّية أل هاووضعهلا انتقادها املتواصل املّدعية من خالل مع األخرية  التحقيق و
لظروف االقتصاديّة ا البالد. واإلجتماعية بسحب حق التوزيع منها رغم معرفتها    اليت مّرت 

الرتويج املمنوح  من طرف املنتج اإليطايل بسحب حقّ  ّدعيةاملّمت إعالم  ،2015أكتوبر  27 بتاريخو 
ملساحات التجارية الكربى رغم  لتكلفة األضرار  هارغم حتّملو  لذلك انتفاء املوجبهلا جلميع املنتوجات 

 ،ها الديوانّيةئاحلاصلة جراء الشحن والنقص احلاصل يف البضاعة وقيامها خبالص املنتجات التالفة وحتّمل أعبا
ويف املقابل وقعت  .هاال الكمّيات الكافية من البضائع لتعجيز أصبحت الشركة اإليطالّية متاطل يف إرسحيث 

لرتويج لبائعي التفصيل التقليديني دون املساحات  الّتجاريّة مطالبتها مبضاعفة املبيعات مع السماح هلا فقط 
لرتفيع يف األسعار يف بداية ال ج لدى لصعوبة الرتوينظرا  تعجيزا هلا وهو ما يعدّ  ،سنةالكربى مع إعالمها 

  مع الرتفيع يف األسعار والسماح لطرف آخر برتويج نفس املنتجات. لتوازي  ئعي التفصيل التقليدّيني
ا على حافة اإلفالس خبسارة عقودها مع املساحات نتيجة لتصرفات مزوّ نفسها وجدت الطّالبة  كما أنّ  د

ا ،الكربى ّ على  وحتّصلت "ولتون مانيتوب"العمل على ترويج منتجات  يفعاما  18كّرست قرابة   ذلك أ
 .لّتسريحقرض بنكي كبري لتمويل عمليّات الرتويج وصار عملتها مهّددين 

يف الرتويج للبيع لدى املساحات  هارجاع حقّ  توجيه أمر للمّدعى عليها املّدعيةطلب ت ،وعلى هذا األساس
فيع يف بعدم الرتّ  اوإلزامه "املغازة العاّمة"و "مونوبري"و "كارفور"ر التجاريّة الكربى دون استثناء على غرا

لسّ التزامها بدون موجب مع  األسعار لع بصفة منتظمة وعدم وضع عراقيل وشروط تعجيزيّة تزويدها 
ا.   لشراءا

ئب املّدعية و  لس حتامل 2016 جوان 14ؤرّخ يف امل همبكتوبأّكد   اقتصار ،01/549ت عدد ضّمن مبكتب ا
لدى مجيع التّجار أصحاب املغازات التجاريّة الكربى فضال عن على إرجاع حق الرتويج  طلبات منّوبته

ا سنة  عى عليها بوجود العالقة ، خاّصة وقد أقّرت املدّ 2015التجار التقليديني وإقرار األمثان املتعامل 
ا كّلفتدون انقطاع  1997منذ سنة  التعاقديّة ّ ا و الرّامي إىل طلبها  أنّ غري  ،املّدعية كموّرد وحيد ملنتجا
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.   %33مضاعفة الّنشاط يف غضون ثالث سنوات بنسبة  أّن املّدعية بذلت ما كما سنوّ يعترب تعجيزّ
  :من ذلك وإجناح توزيع بضائع املّدعى عليهابوسعها لبلوغ أرقام معامالت جّيدة 

وهو ما يعين  ،امنتوج 30إىل  امنتوج 22من  "املغازة العاّمة"ارتفاع عدد املنتوجات املبيعة لدى شركة  -
علما وأّن العالقة التجاريّة بني املّدعية  ،الكربى على املنتوجات اليت توّردها املّدعية إقبال املساحاتتزايد 

ريخ  إىل 1997استمّرت دون انقطاع منذ سنة  "املغازة العاّمة"و ها شعار املوافق إل 2016أفريل  15حدود 
 اء العالقة معها.

عية ريخ إعالم املدّ  2015إىل سنة  2002دون انقطاع منذ سنة  ملنتوجات "كارفور"تزويد شركة  -
ا جنحت يف إدخال منتوجات جديدة على غرار منتوج  ّ رغم  "Carolin"لكف عن التعامل معها رغم أ

ا  دة املّدعى عليها يف األمثان وتكاليف البضائع اليت تزّودها  املضّمنة  ذطبقا ملا تثبته معاينة عدل التنفيز
 .مللف

رغم ارتفاع سعر  "بولتون مانيتو"من طرف شركة  حملّددةا 2015ألهداف النوعّية لسنة ملّدعية لحتقيق ا -
ألمرالشركة  وامتناعالّصرف ورغم الظروف األمنّية الصعبة  لسلع الالزمة عن  املعنّية  تسّبب يف  اممّ مّدها 

 "جيان"و "مونوبري"ة من جناحها يف احلصول على املوافقة املبدئيّ  بعدانقطاع تروجيها للمساحات الكربى 
 للتعامل معهما.

للتوزيع  "تروا"اتّباع املّدعى عليها شىت الوسائل للتضييق على املّدعية وتكليف موزّع جديد هو شركة  -
 ملساحات الكربى.إىل اا احلصري ملنتجا

لزام املّدعى عليها بتزويدعية املدّ  تطلب، وعلى هذا األساس    لّسلع وإقرار األمثان املتعامل  هااحلكم 
 مع إرجاع حّقها يف البيع للمساحات الكربى.  2015ا سنة 

بولتون "نيابة عن شركة  على عريضة الدعوىيف الرّد  األستاذ مالك مللوم تقريروبعد اإلّطالع على 
لس حتت عدد  2016جويلية  12بتاريخ  "مانيتو   :واملتضّمن ما يلي ،1/614واملرّسم بكتابة ا

لتناقضتّتسم من جهة الّشكل:  - ا قّدمت ،طلبات العارضة  يف نفس الدعوى طلبات  ذلك أ
من هذه  الّدعوى رفض على هذا األساسمبا يّتجه معه  ،ا ال يستقيم إجرائيّااستعجالية وأخرى أصلّية ممّ 

 الّناحية.
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ا يعود إىل مماطلة املّدعى عليها يف  فقد ،من جهة األصلأّما  - اّدعت العارضة أّن سبب تراجع مبيعا
ا ء املّدعية أّن السبب احلقيقي يعود إىل عدم إيفا واحلالإرسال الطلبّيات وامتناعها عن تزويدها  بتعهدا

ا على تزويد املساحات الكربى املراسالت اليت تبادلتها مع املّدعى أقّرت به ضمن  ماوهو  ،وعدم قدر
إلّدعاء اخلاص برت عليها.  عتبار ،ع املّدعى عليها يف األسعاريفوفيما يتعلق   فإنّه ال أساس له من الصّحة 

وطاملا أّن أعمال العارضة قد اقتصرت  ،ات املقتناةخفض حسب مسالك التوزيع والكميّ ناألسعار ترتفع وت أنّ 
 رتفاعا طفيفا.إاألسعار ه من الطبيعي أن تشهد فإنّ ، على مسالك التوزيع التقليديّة فقط

ئب املّدعى عليها    أضرار تسّبب يف منوبته متواصلة يف حتقيق أهداف بصفة العارضة لة اطأّن مموبّني 
مصاحل وسط خيدم  ها إىل إجياد حلّ ا دفعبشكل عام ممّ ونسي متفاقمة مبصاحلها ومبصلحة املستهلك التّ 

ن الطرفني  ملسالك التجاريّة التقليديّة مع يف الهذه األخرية  مت حقّ دعّ وذلك  ا   إسنادرتويج ملنتوجا
ملسالك التجاريّة العصريّة    وزّع جديد قادر على تغطية هذه املساحات.إىل مالرتويج 

دة األسعار ،املّدعى عليهاّن فإ ،فضال عن ذلكو  ختالف األخرية هذه  ، ذلك أنّ مل تقم بز ختتلف 
ا  مسالك التوزيع، ّ كما أّن املّدعية ليست يف وضعية تبعية اقتصادية   .ليست يف وضعية هيمنة يف الّسوقوأ

ختيارها.   ا و ا مبحض إراد ا عاقد بني املّدعى عليها حتالف ضمين  نّه ال وجود أليّ كما أجتاهها نظرا لكو
ملسالك ة يف سحب املّدعى عليها حمقّ  وأنّ عتبارمها ليستا شركتني متنافستني،  "تروا"وشركة  حق الرتويج 

اة اليت تكبّ الكربى من املّدعية نظرا للخسائر اجلمّ    القضاء بعدم مساع الدعوى. يتعّني معهالذي األمر  ،د
لس  "تروا"حمّمد الديوري نيابة عن املدخلة شركة األستاذ وبعد اإلّطالع على رّد  املرّسم بكتابة ا

 "بولتون مانيتو"تعاقدت مع شركة  منّوبتهأّن والذي جاء به ،  631حتت عدد  2016جويلية  20بتاريخ 
ا املتمثّلة يف ل يف Merito و Fornetو SMACو Omino Biancoو Carolinو WC NETرتويج منتوجا

مسالك التوزيع العصريّة بتونس (مونوبري وكارفور واملغازة العاّمة وعزيزة واملزرعة ماركت) مبقتضى عقد توزيع 
ثين عشرة شهرا بداية من غّرة فيفري  2016جانفي  4مؤرّخ يف   منّوبته. وقد قامت  2016ملّدة معّينة 

ا التعاقديّة وف لتزاما تّ  ،ق الشروط املتفق عليهاإليفاء  مل خترق قانون  "بولتون مانيتو"فاقها مع وهي 
إخراجها من نطاق األمر الذي يّتجه معه ، يف النزاع الرّاهن اطرفهي ليست إعادة تنظيم املنافسة واألسعار و 

  .ئماالتداعي الق

فلة بن عاشور بتاريخ    أوت  21وبعد اإلّطالع على تقرير ختم األحباث املعّد من طرف املقّررة السّيدة 
2017، 
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نيابة عن شركة "بولتون على تقرير ختم األحباث يف الرد األستاذ مالك مللوم  تقريروبعد اإلّطالع على   
 " لس سّ املر و مانيتو والذي متّسك فيه بتقاريره الّسابقة  657حتت عدد  2017نوفمرب  24بتاريخ م بكتابة ا

معتربا أّن عمل جملس املنافسة قد دأب على اعتبار التثّبت من وضعّية التبعّية االقتصاديّة يقتضي الّنظر يف 
يف قضّية يتوّفر وهو ما ال  ،ة واإلفراط فيهامدى تضافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التتبعّية االقتصاديّ 

ملسالك الكربى من املدّ  أنّ  إذ ،احلال تسّببت هلا يف عية اليت املدّ عى عليها حمّقة يف سحب حق الرتويج 
احلكم بعدم مساع عليه فهو يطلب و  ،حمرتما ألحكام قانون املنافسةكان قرارها  عليه فإّن . و خسائر مجّة

  الّدعوى.
مللفملحوظات مندوب احلكومة  وبعد اإلّطالع على         .املظروفة نسخة منها 

مللف. وبعد اإلّطالع   على بقية األوراق املظروفة 

عادة تنظيم املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  املنافسة واألسعار،

ملتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري ا 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد   
  املايل وسري أعمال جملس املنافسة.و 

مرب نوف 30لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعيّنة ليوم  طرافألاد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء وبع
فلة بن عاشور ملخّ سّيدا تلت املقّررة الو  ،2017 مصطفى ، وحضر األستاذ ختم األحباث تقريرا لصة 

 ،مبا جاء يف خمتلف التقارير اليت قّدمها ومتّسك "حفظ الصّحة والصّحة"نيابة عن املّدعية شركة  درغوث
ئب املّدعى عليها شركة "بولتون  وحضرت األستاذة سلمى بسباس يف حقّ  زميلها األستاذ مالك مللوم 

" ومتّسكت مب لرّد،ا جاء يف مانيتو ئب  تقارير زميلها  شركة املدخلة، ومل حيضر األستاذ حمّمد الديوري 
  ه إليه االستدعاء."تروا" ووجّ 

ا الكتابّية املظر  وتلت مللفمندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا قّرر و  ،وفة نسخة منها 
حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2017ديسمرب  14ا
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ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

 من جهة الّشكل: - 

وهو برفض الّدعوى شكال لتضّمنها طلبات استعجالّية وأخرى أصلّية ئب املّدعى عليها  دفعحيث 
ال.ال يستقيم إجرائّيا ويتعارض ما    مع أحكام جمّلة املرافعات املدنّية والتجاريّة املنطبقة يف هذا ا

 36من القانون عدد  15الفصل أحكام ل يف يتمثّ إّمنا ، هذا اإلطاراملنطبق يف القانوين النص وحيث أّن 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  اخلاّص دون النّص عتباره  املتعّلق 

  ة املرافعات املدنّية والّتجاريّة.لأحكام جمّ 
ذا الدفع، فقد وحيث  قّدمت إضافة إىل عريضة الدعوى األصلّية  أنلمّدعية ل سبقوخالفا ملا جاء 

 14وقع البّت فيه بتاريخ  2016أفريل  18بتاريخ  163044حتت عدد موضوع النزاع الرّاهن، طلبا استعجاليا 
 قضي 2016أوت  3تاريخ ب 163047حتت عدد  نياطلبا استعجاليّا كما قّدمت   ،رفضل 2016جويلية 

املطلب وإلزام اجلهة املطلوبة برفع قرارها القاضي مبنع الطّالبة من تزويد  بقبول 2016 أكتوبر 27بتاريخ فيه 
ا وذلك إىل حني البّت يف القضّية األصلّية.      املساحات التجاريّة الكربى مبنتجا

ئب املّدعية مبوجب ه حترير طلبات ،2016جوان  14املؤرّخ يف  هتقرير  وحيث فضال عن ذلك، فقد توّىل 
على طلب إرجاع حق الرتويج لدى مجيع التجار أصحاب املغازات التجاريّة الكربى جبعلها تقتصر  ةاألصليّ 

ا سنة  لكّل هذه األسباب، ّجته معه ا ، األمر الذي2015فضال عن التّجار التقليديني وإقرار األمثان املتعامل 
  املاثل.الشكلي رّد الّدفع 

  .األمر الذي تعّني معه قبوهلا شكال ،الشكلّيةوحيث استوفت الّدعوى شروطها     
 من جهة األصل: - 

 

  :عن السوق املرجعّية 

تتمّثل الّسوق املرجعّية يف قضّية احلال يف سوق توزيع مواد التنظيف والعناية املنزلّية للمساحات حيث 
  الكربى وكذلك للمسالك التقليديّة.

الّصابون ومواد التنظيف الّصلبة والّسائلة وصناعة صناعة  ،قطاع صناعة مواد التنظيفشمل يوحيث 
 "القريزي"و "اجلافال"مثل  مواد التنظيف املنزيل مبا يف ذلك مواد التبييض ومواد تلميع األحذية واملواد املطّهرة

  صيدلّية ومواد الصيانة اجلسديّة.الالتجميل واملواد شبه على صناعة العطور ومواد  عالوة
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مؤّسسة توّفر حوايل  83ّسسات الّناشطة يف قطاع مواد التنظيف ومواد التجميل بلغ عدد املؤ يوحيث 
نتاج تقوم هي و  ،عامل 50و 10صغرية أو متوسطة احلجم تشّغل بني  مؤّسساتوهي  ،موطن شغل 3000

  وترويج منتوجات حاملة لعالمات جتاريّة حملّية. 
وتليها  %12.3حبّصة تساوي يف الّسوق املرتبة األوىل  2011سنة حتتّل مؤّسسة "هنكل ألكي" حيث و 

ال" املرتبة الثّالثة  يف حني ،%11.3الثّانية حبّصة سوق تناهز  مؤّسسة "يونيلفر تونس" يف املرتبة حتتّل "خمابر 
  .2011سنة ، كل ذلك بعنوان %5.2حبّصة سوق تساوي 

بوزارة التجارة  اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّةمصاحل  إفادةسب حبشهد القطاع  حيثو 
حيث فاق  ،تطّورا مستمرّا يف حجم االنتاج نظرا لتطّور حجم االستثمار 2016جويلية  18 املؤرّخ يفوالصناعة 

  .2012و 2011 يتسنو مقارنة بسن %5ومبعّدل تطّور يناهز  2013سنة يف مليون دينار  492حجم االنتاج 
 املليون دينار). :(الوحدة  :2013إىل سنة  2008حيوصل اجلدول الّتايل تطّور حجم االنتاج من سنة حيث و 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  الصابون واملنّظفات
  ومنتوجات الصيانة

379  396  410  363  406  492  

  املصدر: اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة                                                                                                

من صادرات  %2 واملنظّفات ومنتوجات الصيانة تبلغ الّصادرات من الصابون ،فضال عن ذلكحيث و 
   .سنوّ  %10تفوق  تطّور نسبةالصناعات الكيميائّية 

، كما مؤّسسات 9بلغ عدد الّشركات املصّدرة كليّا اليت تعمل حتت نظام الشركات األجنبّية وحيث 
ألسواق الّتونسّية مثل "يونيلفر تونس" و"هنكل تونس".ت   وجد العديد من العالمات العاملّية املمثّلة 

رتفاع وتطّور حجم الواردات من املنتوجات  ، فقد اّتسمتلتوريد فيما يتعّلقو  وحيث الّسوق الّتونسّية 
لّصابون ومستحضرات وحمّضرات الغواسل والتنظيف 34املنضوية حتت التعريفة الديوانّية عدد  ومواد  اخلاّصة 

  اجلدول الّتايل: طبقا ملا يربزه التجميل والعطور
 

 الوحدة: دينار                                                                                                                                 

  (كغ) حجم الواردات  قيمة الواردات  السنوات
2004  46.748.618  21.489.465  
2005  56.003.096  22.655.393  
2006  63.147.323  25.146.376  
2007  82.200.916  29.887.722  
2008  91.396.830  30.084.389  
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2009  102.287.434  36.888.585  
2010  112.180.756  42.197.160  
2011  124.177.505  39.796.001  
2012  146.198.496  43.112.377  
2013  163.922.830  49.696.441  
2014  184.997.668  53.098.801  

  املصدر: اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة                                                         

ا من م تتمّيز الّسوق املرجعّية يف قضّية احلالحيث و  خالل  التنظيف والعناية املنزلّيةواد رتفاع واردا
يف دينار  89.808.481حيث بلغت قيمة الواردات ، 3402السنوات األخرية واليت تصّنف حتت البند الّديواين 

   .2014سنة يف دينار  134.593.735إىل  لتصل 2011سنة 
أرغانيا "شركة و  "يونيليفر تونس"شركة و  "هنكل ألكي للتوزيع"شركة  هي أهم الشركات املوّردة حيث أنّ و 
وشركة  "ديرتجات"شركة و  "الصناعة العاّمة تونس"شركة و  "شيماكس"شركة و  "أوتيك للتوزيع"شركة و  "للتوزيع

  ."أنرتكومسيتيكس"
تتمّيز الّسوق املرجعّية لتوزيع مواد التنظيف والعناية املنزلّية بتنوّع املنتجات والعالمات احمللّية حيث و 

ا مشبّ  ،ت احمللّية واملوّردةواملوردة وكذلك بتعّدد املوّزعني للماركا لعالمات وهي سوق حتتّد فيها املنافسة لكو عة 
لطلب.   املسّوقة مقارنة 

موع  وحيث يربز اجلدول الّتايل حجم وقيمة واردات شركيت"حفظ الصحة والصحة" و"تروا" مقارنة 
  :2016 – 2006خالل الفرتة العام للواردات 

  
  واردات شركة تروا  واردات حفظ الصحة والصحة  للوارداتالمجموع العام   السنة

القيمة (ألف   الحجم (كغ)  القيمة (ألف دينار)  الحجم  (كغ)  
  دينار)

القيمة (ألف   الحجم (كغ)
  دينار)

2006  18170496  38.796,669  171097  387,691      

2007  21400518  50.396,151  199392  436,126      

2008  22327686  59.047,896  270353  648,368      

2009  28397866  65.163,374  338204  1.066,203      

2010  34663681  79.730,166  196789  
168712  

463,998  
463,631  

    

2011  32369330  89.808,481  302313  786,930      

2012  35063973  105.264,216  424965  1.163,653  124051  268,589  
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2013  40792400  117.862,505  334632  1.052,190  144317  358,385  

2014  43408032  134.593,735  316528  1.019,718  65627  192,037  

2015  37732243  105.731,990  212923  642,218  109372  271,217  

2016  4549932  132.188,694  69576  291,946  407977  1338,496  

  2428.724  851344  8422.672  3005484  978583.877  293376157 المجموع

  املصدر: اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة                                                         
  

يف تونس خالل الفرتة  "يتونون مالتب"شركة عي م واردات موزّ جايل، حتوحيث يربز الرسم البياين ال
2006 – 2016.  

  

  
  اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة حسب املعطيات الواردة من

لنسبة ملواد التنظيف  "تروا"تطّور واردات شركة سالف الذّكر يالحظ من خالل الرسم البياين وحيث 
 "بولتون مانيتو"ريخ إبرام عقد التوزيع احلصري ملنتجات  2016إىل سنة  2012والعناية املنزلّية منذ سنة 

لنسبة  "حفظ الصحة والصّحة"يف حني اخنفضت واردات شركة  ،ربع مرّاتأللمساحات الكربى مبا يقارب 
ا من ، 2012ا كانت عليه سنة مّ علتصبح أقل مبا يناهز سّت مرّات  2016لسنة  خنفاض واردا وهو ما يفّسر 

  عيها.نظرا ملا اعتمدته هذه األخرية من سياسة تقسيم الّسوق بني موزّ  "بولتون مانيتو"منتجات 
لّسوق عن طريق موزّ  "بولتون مانيتو"ق من قبل شركة رقم املعامالت السنوي احملقّ بلغ  حيثو  عيها 

 األرقام الّتالية حبساب األورو: 2016إىل  2005الّتونسّية من سنة 
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  هاّوا ترادينق  السنة
  (حفظ الصحة والصحة)

  شركة تروا  حفظ الصّحة والصّحة

2005  240.875,48      
2006  102.703,90  175.743,00    
2007    279.036,25    
2008    398.968,22    
2009    564.182,49    
2010    502.126,47    
2011    381.301,96    
2012    596.590,73    
2013    513.683,36    
2014    454.743,82    
2015    370.287,52    
  منذ ماي 149.809,25  63.625,40    2016

 
 ج آلخرو فهي ختتلف من منت ،نسّيةو من الّسوق الت "بولتون مانيتو"لنسبة حلّصة منتجات و  وحيث     

   النحو التّايل:على  هيف املّدعية، قّدمتها املعطيات التقريبّية اليتسب حبو ذلك أنّه 

  
  الّسوق المرجعّية

 حّصة الّسوق المنتج
 منظف المراحيض الّسائل

Wc Net Hygiene&Perfume 30% 
المزيل السائل منّظف المراحيض 

 Wc Net Liquids Descaler 30% للصلصال
 منظف المراحيض جال

Wc Net Bleach Gel 30% 
 منظف المراحيض الصلب

Wc Net Solid Block 35% 
 منظف المراحيض الماء األزرق

Wc Net Acqua Blu 15% 
 منظف المراحيض المعّطر

WC Net Liquid Block C+R 20% 
  مزيل اإلنسداد

Wc Net Canalisation 65% 
 الصرف الصّحيمنظف خزانات 

Wc Net Septic Tank 90% 
 البخاخ المساعد على كي الثياب

Merito 65% 
 منّظف الفرن

Fornet 20% 
 ملّمع األثاث

Smac Meuble 35% 
 منّظف لوحة غاز الطبخ

Smac Gas 12% 
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 منظف الفّضة
Smac Argent 65% 

 مزيل الصلصال
Smac Limescale Remover 27% 

 مزيل الصدأ
Smac Stainless 10% 

 منظف األرضّية
Carolin 8% 

 المتعدّد االستعماالت مزيل الشحوم
Carolin Degreaser 40% 

 سائل الغسيل باآللة
OB Liquid Washing Machine 5% 

  ثنائي االستعمالسائل غسيل 
OB Liquid Bivalent 5% 

 كغ 2,7الغسيل عبوة  مسحوق
OB Powder 2.7 kg 3% 

 كغ 5,4الغسيل عبوة  مسحوق
OB Powder 5,4 Kg 3% 

 سائل ما قبل الغسيل
OB Pre-Wash 10% 

 منّظف السجاد
OB Carpet Cleaner 50% 

 
 عن املمارسات املثارة:  

سحب حّق  توليهامن أجل  "بولتون مانيتو"ترمي الدعوى الراهنة إىل طلب مؤاخذة شركة حيث 
ملساحات التجارية الكربى ومنح    املذكور إىل شركة أخرى.  احلقالرتويج املمنوح للمّدعية جلميع املنتوجات 

ااوحيث متّسكت  ّ لتكون  1997سنة  منذ "بولتون مانيتو"قد تعاقدت شفوّ مع شركة  ملّدعية 
ا املزوّ  ا ترّكزت وشغّلت عددا حمرتما من العملة وحتّملت  السوق التونسية بكاملدة الوحيدة لرتويج منتجا ّ و

  . هلذا الغرض ثقيلةأعباء 
ّن املّدعية، أصبحت منذ مّدة، عالشركة املدّ بّررت وحيث  ت للرتويج ى عليها ما قامت به  جتد صعو

 ،ايف جمال حجم توزيع منتوجا عن بلوغ األهداف املرسومة هلاملساحات الكربى مما نتج عنه عجزها لدى ا
ا توزيع لة يف جمال النقائص املسجّ بضرورة تاليف  عليهالتنبيه اهلذا السبب، توّلت وقد  ملساحات منتوجا

  الكربى. 
نّهوحيث  ا  تاليف هذه النقائص عنعية املدّ  عجزوأمام تواصل  ،أضافت املّدعى عليها  واليت أقّرت 

مللف الرتويج املمنوح هلا  بسحب حقّ ها عالم 2015أكتوبر  27 بتاريخ، قامت مبوجب املراسالت املضّمنة 
ملساحات التجارية املساحات تلك لتتوىل تزويد  "تروا"إىل شركة  احلق املذكورومنح الكربى  جلميع املنتوجات 

ا مع مواصلة  ملسالك التقليدية تدعيم موقع املّدعية على مستوىمبنتوجا ا     .توزيع منتوجا
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خسارة عقودها مع املساحات وإىل  هايؤّدي إىل إفالسساملّدعية أّن هذا الّسلوك املفاجئ  وحيث اعتربت
ا  خاصة و  ،الكربى ّ إضافة إىل  املّدعى عليهامن العمل على ترويج منتجات  سنة 18كّرست قرابة أ

مارسات من قبيل امل يعدّ عى عليها، الشركة املدّ  أتتهما كما أّن   .اإلستثمارات اهلامة اليت وضعتها للغرض
  قتصادية جتاهها.االتبعية الوضعية واستغالال فاحشا لتعسفية ال

مجلة من العناصر يستوجب التأكد من توفر التبعية االقتصادية التثبت من وجود وضعية  نّ أحيث و 
حالة التبعية االقتصادية  نّ أوالذي اعترب  ،ذا املفهوماء جملس املنافسة هلوفقا لتعريف فقه قضا نة هلاملتظافرة واملكوّ 

ثري  تتشكل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع التاجر يف حالة يصعب فيها عليه التخلص من 
حاملزوّ  د وحجم نصيبها يف السوق ل هذه العناصر يف شهرة عالمة املزوّ تتمثّ و . د على نشاطه وما جينيه من أر

ثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتّ  و خدمات أد مبواد سة احلريفة واستعصاء التزوّ و املؤسّ أع اجر املوزّ ومدى 
ة من مش  نّ أضرورة  ،التجاريةو سياسته أذلك سلوك التاجر نفسه  ن ال يكون مردّ أعلى  ،خرىأجهة  يّ أا

  . عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إراديالتبعية تعّرب 
قها الشركة املدعى لتوزيع مواد التنظيف والعناية املنزلّية اليت تسوّ   من دراسة السوق املرجعيةوحيث تبّني 

لسوق التونسية للماركات احمللّية واملوّردة، وهي سوق حتتّد فيها بتعّدد املوّزعني تتمّيز هذه السوق  أنّ  ،عليها 
لطلب. لعالمات املسّوقة مقارنة  ا مشّبعة     املنافسة لكو

منتوجا،  25واليت تبلغ حوايل  ،من الّسوق التونسّية "بولتون مانيتو"لنسبة حلّصة منتجات  أنّه وحيث
ا ،آخرج إىل و تلف من منتخت فهي ّ ا ال تتجاوز حصّ  وأنّ  % 90و %3ترتاوح بني  ذلك أ تها أكثر منتوجا

لتايل، فإنّ  ،%30 لسوق التونسية لسوق التونسية ال  وضعية و يف وضعية التواجد نها من كّ متهذه الشركة 
 . لسوقبتلك هيمنة 

وعلى خالف ما متّسكت به املّدعية، فقد ثبت من أوراق امللف أّن االتّفاق اجلديد الذي وحيث 
ت لته الشركة املدّ ره يف ما سجّ ما يربّ له أبرمته املّدعى عليها مع شركة "تروا"  يف جمال متتالية عية من صعو

توالعصرية ملساحات الّتجاريّة الكربىنتوجات لدى ااملترويج  ا املّدعية و قرّ أ ، وهي صعو جتّسمت ت 
  .املساحات الّتجاريّةتك املسّجلة على مستوى  املعامالتأرقام و عة املوزّ الكميات يف اخنفاض خلصوص 

ت يف عديد املناسبات أّن املّدعى عليها سعت إىل لفت انتباه املّدعية  كذلكوحيث تبّني   إىل الصعو
لفشلواخلسائر املذكورة قصد رفعها وتالفيها غري  ءت  ا     .أّن حماوال
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مواصلة على اقتصرت سياسة التوزيع اجلديدة املعتمدة من املّدعى عليها وفضال عن ذلك، فقد وحيث 
ا ع جديد للمساحات مع تعيني موزّ  وتدعيمها مبسالك الّتوزيع الّتقليديّة ختصيص املّدعية بتوزيع منتوجا

خاّصة وأّن  ،ال يعّد من قبيل التعّسف يف استغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّةما أقدمت عليه  فإنّ  وعليه ،الكربى
لّسوق.   دراسة الّسوق املرجعّية مل تثبت متّتع املّدعى عليها مبركز هيمنة 

يف استغالل وضعية تبعية  طعى عليها من إفراىل املدّ إما نسب  نّ إف، وبناءا على كل ما سبق، وحيث
بتا  ةاقتصادي يف توزيع  امللحوظ يف النقصواملتجّسد عية للمدّ التجاري  سلوكال خاصة وأنّ  ،يف حّقهامل يكن 

ا  هائإيفاوعدم  املساحات الكربى على مستوىنتوجات امل ا على تزويد  من جهةبتعهدا املساحات تلك قدر
ما مل تبذل عية الشركة املدّ  غري أنّ عى عليها، متتالية من الشركة املدّ  ظاتوحتفّ نظر  لفت كان حملّ ،  لذات

 .داتما صدر عنها من تعهّ رغم  هايتعّني من جمهود لتالفي

ا على حّد السواء قيام املشتكى منها واملدخلة  يف هدي ما تقّدموحيث مل يثبت  فعال من شأ
معه رفض الدعوى  يتعّني األمر الذي  واألسعار،بقواعد املنافسة على معىن قانون إعادة تنظيم املنافسة اإلخالل 

  لعدم قيامها على أسس قانونية وواقعية سليمة.
  

  وهلذه األسباب:      

لقرّ    .رفض الّدعوى أصال سر ا

لوصدر هذا القرار عن الد       سة السّيد حمّمد العيّادي وعضويّة السادة  سائرة األوىل  املنافسة بر
ن   .عمر التونكيت وخالد السالّمي وأكرم الباروين والسّيدة رمي بوزّ

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2017ديسمرب  14وتلي علنا جبلسة يوم       
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