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 الحمد                       الجمهوريّة التّونسيّة
  مجلس المنافسة   
  

  121301 ة عدد:القضيّ 
  2015ديسمبر   25 تاريخ القرار:

    
 

  قـــــرار
  

  الي:أصدر مجلس المنافسة القرار التّـ 
 
ئبها األستاذ  "STIDالشركة التونسّية الصناعّية ملواد التنظيف: " :ةالمّدعي- 

عي عدد  .الفرخية (إّحتاد احملامني واملستشارين)سامي  الكائن مكتبه بنهج عّزوز الر
  املنار تونس. 2092 -11

 من جهة
   :االمّدعى عليه- 
تورك شركة املغازة العاّمة  -1 يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها بنهج كمال أ

ئبها األستاذ حمّمد سرحان خليف (شركة احملاماة املزيو كناين تونس. 28عدد 
ج حبرية أورمية  2الكائن مكتبه بعمارة املنيار  وشركاؤمها ) بلوك أ الطابق األّول 

  تونس. 2045ضفاف البحرية 
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بزاوية  يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها"كارفور" شركة أوليس للتوزيع -2
ئبها األستاذ  سيدي داود املرسى تونس. 10والطريق الوطين  9الطريق الوطين 

ملكتب ب  لثابت الكائن مكتبه  ج  2بوبكر  مونبليزير  8300الطابق الثاين 
  تونس.

يف شخص ممثّلها  ""مونوبري)SMNVTالدار اجلديدة ملدينة تونس (شركة  -3
ئبها األستاذ يوسف القانوين الكائن مقرّ  ض. ها بنهج العريب زروق مقرين الر

شارع آالن  29الكناين (شركة حماماة بوصّيان الكناين هورايب) الكائن مكتبه بـ 
  تونس. 1002سافاري البلفيدير 

ملركب التجاري تونس  يف شخص ممثّلها القانوينجيمو شركة  -4 الكائن مقرها 
نة. 2032سييت مفرتق طريق تونس بنزرت وطريق برج الطويل سبالة بن عّمار   أر

ئبها األستاذ يوسف الكناين (شركة حماماة بوصّيان الكناين هورايب) الكائن مكتبه 
  تونس. 1002شارع آالن سافاري البلفيدير  29بـ 
ملرّكب MEDDIS" ميديس :شركة املتوسطية للتوزيع -5 " الكائن مقّرها 

نة. ئبها األستاذ يوسف الكناين (شركة حماماة  التجاري تونس سبالة بن عمار أر
 1002شارع آالن سافاري البلفيدير  29بوصّيان الكناين هورايب) الكائن مكتبه بـ 

  تونس.
 من جهة أخرى

ستاذ سامي الفرخية األاملرفوعة من قبل  دعوىبعد اإلّطالع على عريضة ال
عي شطورو الفرخية) نيابة عن الشركة التونسّية  (إّحتاد احملامني واملستشارين الر

شركة املغازة العاّمة وشركة أوليس للتوزيع  ضدّ  "STIDالصناعّية ملواد التنظيف"
"ميديس"  وشركة الدار اجلديدة ملدينة تونس وشركة جيمو وشركة املتوسطّية للتوزيع 

لس  2012ماي  8 بتاريخ نة واملتضمّ  121301عدد حتت واملرّمسة بكتابة ا
   :خلصوص



 

3 
 

تتعاطى صناعة مواد  "STIDالشركة التونسّية الصناعّية ملواد التنظيف: " * أنّ 
ا قابلة للتحّلل يف  ا بكو التنظيف ذات اإلستعمال املنزيل واجلماعي وتتمّيز منتوجا

ا مكّونة من مواد نباتّية وزيوت طبيعّية. ّ   الطبيعة ضرورة أ
ا حتت العالمة اليت  * أّن الشركة التونسّية الصناعّية ملواد التنظيف تسّوق منتوجا

ّسم حسب األقسام التالية:املواد املنّظفة،املواد املنّظفة تق عشرين فصيلةتضّم 
  القويّة،املواد املقاومة للجراثيم،املواد امللّينة،املواد املقاومة للدهنيات.

ا خالل السنوات األخرية ( ) بصفة 2011-  2008* أّن هذه الشركة تسّوق منتوجا
نها الشركات املدعى أساسّية عن طريق املساحات املتوّسطة والكربى اليت من بي

ا لتّجار اجلملة سوى نسبة ترتاوح  حسب عليها يف قضية احلال.وال متّثل مبيعا
  .%17و 9السنوات بني 

حفة اليت  * أّن الشركة التونسّية الصناعّية ملواد التنظيف عانت من الّشروط ا
برية أخضعتها إليها الشركات املدعى عليها واليت فرضت فيها ختفيضات جتاريّة ك

متصاعدة من سنة إىل أخرى أّدت إىل حتّملها خسارة عن اإلستغالل مثلما تبّينه 
  قوائمها املالّية املصاحبة:

  -  32.132,710=  2008نتيجة سنة  -
  -  18.647,392=  2009نتيجة سنة  -
  - 17.662, 252=  2010نتيجة سنة  -

وهي ال متلك  إتفاقيات سنويّة* أنّه يتم التعامل مع الّشركات املّدعى عليها يف ظل 
  نسخا أصلّية منها.

من قانون املنافسة واألسعار نص على حتجري "إستغالل وضعية  5أّن الفصل  -
التبعية اإلقتصادية اليت يوجد فيها أحد املزودين الذين ال تتوّفر لديهم حلول بديلة 

  للتسويق.



 

4 
 

من قانون املنافسة واألسعار نص على أنّه:"  27الفصل أّن الفقرة األخرية من  -
جر التوزيع أو مسدي اخلدمات جيب أن تكون اخلدمات التجاريّ  ة اليت يقّدمها 

خلصوص للمزوّ  د موضوع عقد كتايب حمّرر يف نظريين ميسكه الطرفان يتضّمن 
  ملكافأة أو اإلمتيازات املمنوحة مقابل تلك اخلدمات".الشروط املتعلقة 

من نفس القانون على منع احلصول أو  29من الفصل  5الفقرة كما نّصت   -
حماولة احلصول على إمتياز من شريك جتاري على إمتياز ال تربّره خدمة جتاريّة فعلّية 

تمّثل هذا اإلمتياز يف أو ال تتناسب مع القيمة احلقيقّية للخدمة املسداة وميكن أن ي
املسامهة دون وجود مصلحة مشرتكة يف متويل عمليات التنشيط التجاري أو 

  اإلستثمار يف جتهيز احملالت التجارية".
املنّظم لتجارة التوزيع  2009لسنة  69من القانون عدد  13الفصل كما نّص   -

رة مستقّلة على خضوع اخلدمات املسداة يف إطار عالقات التعاون التجاري لفوت
عن فاتورات شراء املنتوج تتضّمن نوعّية اخلدمة املقدمة والتخفيضات املمنوحة 
جر  وكلفتها لكل منتوج ويقصد بعالقات التعاون التجاري اخلدمات اليت يقّدمها 

عرض املنتوج  -التوزيع للمزّود:  العمليات اإلشهارية يف حمالت البيع أو خارجها 
رز    .ت التنمويّة الرتوجيّيةالبيوعا -يف موقع 

آجال اخلالص بني املنتج ²على أنّه يتعّني أن ال تتجاوز  12لفصل كما نص ا-
جر التوزيع اآلجال القصوى التالية: لنسبة  ستون يوماو ريخ التسليم  من 

ث والتجهيزات املنزلية.   للمنتوجات غري املنتوجات الغذائية ومنتوجات األ
جمتمعة أنه ميكن أن يكون املزّود عرضة إلستغالل مفرط  ويتبّني من هذه النصوص

جر التوزيع سواء تعلق األمر بعملّيات البيع أو  لوضعّية تبعّية إقتصادية من طرف 
  بعملّيات التعاون التجاري.

ا مع أّن امل - دعية خضعت إىل إستغالل مفرط لوضعية تبعية إقتصادية يف عالقا
ذه املساحات الكربى  الشركات املدعى عليها يف هذين اجلانبني وقد وصل األمر 
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إىل وقف التعامل مع الشركة املدعية لرفضها شروطا جديدة أكثر إجحافا مبناسبة 
   .2012السنة اجلديدة 

  البيع:ضعية التبعية اإلقتصادية مبناسبة عمليات اإلستغالل املفرط لو  -1  
ة اليت توجد فيها مبناسبة ة التبعيّ أّن املدعية تتعّرض لإلستغالل املفرط لوضعيّ  -

ات اإلستغالل املفرط يف مواضيع عديدة على النحو وتربز عمليّ  عمليات البيع
  اآليت:

 :   جعياإلستغالل املفرط خبصوص نسبة التخفيضات على الثمن املر  -أ
ن يعد الّشروط العاّمة للبيع اليت تتضّمن خاّصة األسعار  إّن املنتج ملزم 
جر توزيع عند طلبه حىت ميكن  والتخفيضات الكمّية أو الكيفّية ويطلع عليها كل 
ت يف السوق وإبرام عقود البيع على أساس أفضل العروض  هلذا األخري إجراء املقار

لرجوع إىل ويتعامل املنتج مع مجيع املوزعني يف  السوق على قدم املساواة و
اإلّتفاقيات يتبّني أّن املدعية تضطر إىل منح املساحات الكربى إمتيازات يف مثن 
ا حىت ّجتار اجلملة الذين تتعامل معهم املدعية فاملساحات الكربى  البيع ال يتمّتع 

جر اجل %10لتخفيض على الفاتورة بنسبة تتمّتع أّوال  ملة كما تتمّتع مثلها مثل 
دة على ذلك بتخفيض إضايف على الفاتورة بنسب خمتلفة  موعة املغازة  %5(ز

ذا  لكارفور) % 7جليمو و %12العاّمة و واحلال أّن ّجتار اجلملة ال يتمّتعون 
حلاضر.    التخفيض اإلضايف إالّ يف صورة الدفع 

لث آخر السنة خارج  كما تتمّتع مجيع املساحات الكربى بتخفيض إضايف 
لشراء وذلك يف شكل  لتزام  الفاتورة غري مرتبط خبدمات يف املقابل وغري مقّيدة 

 13و 10يف املائة للبعض (كارفور واملغازة العامة) و 5ترجيع غري مشروط يرتاوح بني 
لنسبة للبعض اآلخر (جيمو) إذا ما أخذ بعني اإلعتبار أّن هذه األخرية  يف املائة 

 جتمع يف حقيقة األمر بني ختفيضني إثنني.
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حف للتخفيضات  ا*أّن ما يزيد يف الطابع ا فرتجيعات آخر  هو طريقة إحتسا
اتورة حتتسب ال على أساس رقم املعامالت املفوتر بعد التخفيضات السنة خارج الف

على الفاتورة بل على أساس السعر املرجعي األصلي قبل التخفيض.إذا كانت 
 %10املساحة التجارية املتعاقدة تتمّتع بتخفيض مبدئي على السعر املرجعي بنسبة 

من السعر املرجعي  % 85مبا يؤدي إىل فوترة بنسبة  % 5وبتخفيض إضايف بنسبة 
ا حتتسب  %1,5فإنه ملا يتعّلق بتخفيضات آخر السنة خارج الفوترة مثال بنسبة  ّ فإ

 %85على  %1,5وليس  %100على  %1,5على قاعدة السعر املرجعي أي 

  وهكذا فإّن القسمة احلقيقّية لتخفيض آخر السنة هي أرفع من القسمة الظاهرة.
  :التخفيضات اللوجستية-ب

تفاقيات املربمة بني شركة "ستيد" مع "كارفور" وجيمو على نسبة ختفيض اإل تنصّ 
لوجسيت خمتلفة النسب ومتصاعدة من سنة إىل أخرى مبا يفرض التساؤل حول 

  مشروعية التخفيض أو تناسبه مع قيمة اخلدمة.
*أنه من املفارقة أن تكون شركة "ستيد" مضطرة إىل منح ختفيض إىل جمموعة املغازة 

ا تقوم  gestion des livraisons décentraliséeحتت عنوان:العامة  واحلال أ
 .تقريبا) 50بوسائلها اخلاصة بنقل السلع إىل خمتلف املغازات (

املساحات التجارية الكربى متناقضة وغري قائمة  ا فمثل هذه السلوكيات اليت تقوم
على معيار موضوعي متناسب مع القيمة اإلقتصاديّة للخدمات اللوجستّية بل أنّه 
لنسبة لكارفور أن تشرتط على شركة "ستيد" أن تضع على ذّمتها  وصل األمر 

عمال التفريغ من الشاحنات واخلز  ن عامال مقيما يف املساحة الكربى يتكّفل 
  والرتصيف على الّرفوف.

  
 

  :آجال الدفع -ت
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لقانون واليت تبدو حمرتمة إذا ما إقتصر على ما  *إّن آجال الدفع القصوى احملّددة 
إلّتفاقيات  ملغازة العاّمة أن تتوىل  ال تتطابق مع الواقعهو مضّمن  وقد وصل األمر 

تتعامل مع "شركة  اخلالص بعد أجل سنة.كما أّن املساحات الكربى اليت كانت
أشهر وأكثر عمدت بعد  4ستيد" قبل صدور القانون على أساس اخلالص يف أجل 

ة عن صدور قانون جتارة التوزيع ودخوله حّيز التنفيذ إىل فرض ختفيضات إضافيّ 
خدمات ومهية أو غري متناسبة مع القيمة احلقيقية للخدمة حىت تسرتجع القيمة أو 

  ما يزيد على ذلك من آجال الدفع القدمية.  
  :ترجيع املنتوجات املعيبة -ث

لرغم من أّن عملية البيع حصلت وتسلم البضاعة للمساحة الكربى بصورة  *
والكيفّية وخالية من أي عيب ظاهر وسليمة للبيع فإّن مطابقة من الناحية الكمّية 

ّتفاق مسبق أو بغري إّتفاق  املساحات التجاريّة كانت تلزم الشركة املدعية سواء 
مسبق بتحّمل تكلفة ترجيع ما يتعيب من بضائع وكانت الشركة املدعية ختضع 

ترجيع للمساومة حبيث ال تقبل منها تسلم أي بضاعة جديدة إذا ما مت رفض 
ملغازة أو احلوداث اليت تقع عند نقلها  البضاعة املتعيبة من جرّاء إعتداءات احلرفاء 

  فوف.  من مكان اخلزن إىل الرّ 
ات التعاون ة مبناسبة عمليّ ة اإلقتصاديّ ة التبعيّ اإلستغالل املفرط لوضعيّ  -2

  التجاري.
  أّمهها يف ما يلي:مّيز اإلتّفاقيات ببعض اخلصائص املشرتكة تتمّثل تت
  :الطابع العام وغري احملّدد للخدمات -أ 

تنّص اإلتفاقيات على إلتزامات حمّددة للمساحة التجارية قابلة للتثبت خبصوص ال 
اليت يتحّملها املزّود فمثال خبصوص عملّيات   budget marketingميزانية التسويق

لوج ال يذكر فيها عدد املنتوجات  موضوع اإلشهار وعدد اإلشهار على الكا
اإلصدارات وأحجام النصوص وغياب مثل هذه التفاصيل ال يسمح بتحديد اإللتزام 
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جراء رقابة على مدى تقّيد املساحة الكربى به.  وقيمته العادلة كما ال يسمح 
ن يدفع للعالمات مبلغ  فمثال نّصت إّتفاقّية املغازة العاّمة على أّن املزّود يلتزم 

مج التعاون التجاري املبّينة ي طّ د تغ 35.000 أحد أو البعض أو مجيع عمليات بر
دينار بعنوان مصاريف  35.000أسفله" فشركة "ستيد" جتد نفسها مضطرّة إىل دفع 

مج تعاون جتاري لكل عالمة من العالمات الثالث (املغازة العامة وماقرو و  بر
لس بطالن مثل هذا  بروموقرو) حتّددها هذه األخرية بكل حرية وال خيفى على ا
اإللتزام سواء من وجهة نظر قانون املنافسة أو من وجهة نظر القانون العام 

جملة اإللتزامات والعقود فتجد املدعية نفسها تدفع مبلغا من  121و 63(الفصالن 
  ضخما مشاهرة مقابل إلتزامات حتّددها املغازة العاّمة حبرية كاملة.

إلتفاقيات املربمة مع "جيمو" أو مع كارفور حيث يلتجأ  ونفس املالحظات تتعّلق 
م للتسويق دون إىل تنصيص عام لتحّمل املزّود بنسبة مائوية من رقم املعامالت اخلا

  حتديد دقيق للخدمة اليت تقابلها.
  نقص يف الفوترة: –ب 

ال تسمح الفواتري اليت توجّهها املساحات التجاريّة بتدارك نقائص اإلتفاقيات وهي 
رخيها وغري ذلك  خالية من التنصيصات األساسية املتعّلقة ببيان طبيعة اخلدمة و

  ثر من سؤال حول صوريتها.وهي غري مرفقة بوسائل مثبتة مبا يطرح أك
  :القيمة غري العادلة لثمن اخلدمات -ت

يالحظ أيضا النسب املائوية التصاعدية لثمن اخلدمات جبميع أنواعها من سنة إىل 
أخرى فهذه الشركات املتعاقد معها تعترب أن ما تتحّصل عليه من عموالت حتتسب 

قا مكتسبا وتبحث عن بنسبة مائوية على رقم املعامالت يف سنة سابقة يصبح ح
مزيد التضحيات من املزّود يف السنة الالحقة.ونالحظ ذلك عندما دخل قانون 

حّيز التطبيق عندما فرض أجال أقصى للدفع فقد فرضت املساحات  2009أوت 
التجارية إمتيازات إضافّية عن خدمات ومهّية حىت ال ختسر املزا اليت كانت تتمّتع 
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لس خطر هذا النسق التصاعدي على التكلفة ا يف السابق.وال خيفى  على ا
للمزّود إذ أّن تكاليف اإلنتاج املباشرة اليت يتحّملها واليت تضطره إىل الرتفيع يف 
أسعاره تتآكل بفعل إرتفاع نسبة التخفيضات جبميع أنواعها بطريقة غري مباشرة إىل 

لنسبة للمستهلك إذ يضطّر ذلك املزّود إ ىل حتميل أثر تلك إرتفاع األسعار 
  التخفيضات على التكلفة النهائية.ومن مثة على أسعار البيع.

  تعّقد نظام التخفيضات مبا جيعله غري قابل للقراءة والفهم: -ث
إزدواجية اإللتزامات املالية عن اخلدمة الواحدة:إذ يعّرب عن اخلدمة الواحدة  -ج

ختالفها وتنّوعها.   بطريقتني خمتلفتني لإليهام 
  قطع العالقات التجاريّة ألسباب غري مشروعة  -3

ا التجارية مع املدعية منذ  تعّمدت املغازة العامة والشركات املتحالفة قطع عالقا
كردة فعل على طلبات شركة "ستيد" خبالصها يف   2010 اية شهر أوت

ا.ذلك أنّه بعد طول إنتظار توّجهت املدعية مبراسلة إىل الرئيس املدير  مستحّقا
العام لشركة املغازة العاّمة ورئيس جملس اإلدارة تلفت نظرمها إىل ما تلقاه من 

ا وقد كان حني ذاك  حجم ت وعراقيل يف إستخالص مستحّقا الديون غري  صعو
دينار ومل تتم تسوية املبالغ املستحّقة إّال يف وقت  174.387اخلالصة للمجمع 

متأّخر صحبته ممارسات تعسفّية تتمّثل يف قطع العالقة التجاريّة وعدم دفع أي 
خري ولئن عادت شركة املغازة العامة للتعامل مع املدعية وأبرمت إّتفاقية عن  فائض 

ا 2011سنة  ّ   يف الواقع مل تفّعل إالّ من طرف بروموقرو. إالّ أ
شّدد كارفور وجيمو يف الضغط على املدعية وعرضا على املدعية  2012*يف سنة 

جتديد العالقات التجارية مقابل شروط أكثر إجحاف وبقيت جمموعة املغازة العاّمة 
ها من على موقفها يف وقف التعامل مع املدعية بعد مطالبتها بدفع ما ختّلد بذّمت

  ديون.
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ة تبعية إقتصادية للشركات املدعى عليها اليت تعّسفت إّن الشركة املدعية يف وضعيّ -
سعار  لبيع  يف إستغالل هذا الوضع بفرض شروط مالية جمحفة أّدت إىل إلزامها 

لعروض اجلديدة بل هي تطالب  مفرطة اإلخنفاض ومل يكن يف وسعها أن تقبل 
  روط القدمية ملا فيها من إجحاف.مبراجعة الشّ 

 
لس قبول الدعوى شكال ويف األصل إعتبار املمارسات اليت أقدمت و  طلب من ا

لكّف عنها ملنافسة وإلزامها  وبتخطئتها طبق  عليها الشركات املدعى عليها خملة 
حدى اجلرائد على نفقتها.القانون واإلذن      بنشر احلكم 

 
حمّمد سرحان خليف (شركة الّتقرير املقّدم من األستاذ وبعد اإلّطالع على 

يف الرّد شركة املغازة العاّمة نيابة عن املّدعى عليها احملاماة املزيو كناين وشركاؤمها) 
لس واملرّسم بكتابةعلى عريضة الّدعوى  والذي جاء  2012سبتمرب  10 بتاريخ ا

خلصوص   :فيه 
إشرتط املشرّع أن تتضّمن الدعوى وسائل اإلثبات  :من حيث الشكل أوالّ  أنّه*

ا برفض الدعوى حسب أحكام الفصل  لس يف صورة غيا األولّية واليت يصرّح ا
(جديد) من قانون املنافسة واألسعار واحلال أّن املدعية مل تقّدم اإلّتفاقيات  19

ا تضيف نسخا منها موّقعة من طرفها فقط السنويّة  سند قيامها وأقرت حكمّيا أ
ييد الدعوى وعدم  قرارها بعدم  دون توقيع املدعى عليها وتتمّسك هذه األخرية 

لقواعد املوضوعّية لإلثبات.   التقّيد 
  

ا لألطراف يف عرض احلجج واملؤيّدات على القضاء  * أّن احلريّة املعرتف 
ت املقبولة قانو وهو ما يعين أّن احلجج إذا ما خالفت  لبيا تستوجب التقّيد 

ا.   شروط قبوهلا من حيث شكلها أضحت متعّينة لإللتفات دو
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* أّن اإلّتفاقات املقّدمة من املدعية واليت متّثل سند وأساس الدعوى خمالفة للقانون 
  على النحو التايل:

ئق املقّدمة من طرف  -  املدعية غري حاملة إلمضاء  شركة املغازة العاّمة ومع الو
ذلك فإّن املدعية تصّر على إعتبارها إتفاقات يف حني أّن ما توفر فيها ال يرتقي إىل 
مستوى جتسيد اإلرادة العقديّة املتبادلة أساس خلق العقد دون إعتبار إىل أنّه من 

لقباضة املالية وغري ح املة ملالحظة قابض املالية جهة أخرى وردت غري مسّجلة 
من جمّلة معاليم  87تدل على إعفائها من معاليم التسجيل.ذلك أّن الفصل 

ال ميكن للقضاة أن يصدروا أحكاما :" التسجيل والطابع اجلبائي ينّص على أنّه
  ." .إستنادا إىل عقود غري مسّجلة

وسند للطلب  وتبعا لذلك فإّن اإلّتفاقات املقّدمة من املدعية كأساس الدعوى
لقباضة املالية ويف ذلك خرق ألحام الفصل  األصلي غري حاملة ملا يفيد تسجيلها 

  من جملة معاليم التسجيل والطابع اجلبائي. 87
لنظام العام أمر ال يقبل اإلجتهاد يف التأويل  87* أّن إرتباط الفصل  املذكور 

رة هذا اخلرق ميكن  ضرورة أّن املشرّع إستعمل عبارة "ال" القطعية وهو ما يعين أّن إ
ا من طرف املدعية وتعّني  ر أن تكون وليدة إستنتاج القاضي حّىت وإن مل يقع إ
لرفض من  واحلال تلك إعتبار أّن الدعوى الراهنة غري مؤيّدة وعدمية السند وحريّة 

  حيث الشكل.
من قانون املنافسة واألسعار ينّص يف فقرته  27* أنّه إضافة لذلك فإّن الفصل 

جر  األخرية على ما يلي:"...وجيب أن تكون اخلدمات التجاريّة اليت يقّدمها 
التوزيع أو مسدي اخلدمات للمزّود موضوع عقد كتايب حمّرر يف نظريين ميسكه 

     الطرفان ...".  
انون جيعل من املدعية غري إّن هذا الوجوب يف مسك اإلّتفاقّية وفقا ملا يشرتطه الق

معذورة يف عدم تقدميها لنسخة قانونّية من هذه اإلّتفاقّية املدعى وجودها إذا ما 
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ذكر أن موقع املدعية يف قضّية احلال هو موقع اإلّدعاء األصلي وإن األصل أن 
املدعي يتحّمل عبء اإلثبات يف النزاعات املدنّية بفروعها عمال مبقتضيات الفصل 

من قانون املنافسة واألسعار  27ن م.إ.ع. وطاملا إقتضت عبارات الفصل م 420
وجوب مسك هذه الوثيقة فإّن إثبات اإلّدعاء املبين عليها ال يكون إّال مبوجبها 

من م.إ.ع الذي اقتضى ما يلي:  "إذا عّني القانون  423عمال مبقتضيات الفصل 
ا والبّد إثبات اإللتزام أو  العقد عدى ما إستثناه القانون يف صورة إلثبات كان 

  صورة خمصوصة".
حكام الفصل  من قانون املنافسة واألسعار أضحت الدعوى غري مؤيّدة  19وعمال 
  و تعّني احلكم برفضها.

:إذ إقتضت صربة واحدة اعدم إمكانّية القيام على مجلة املدعى عليه نيا* أنّه 
ام الصفة واألهلّية واملصلحة غري م.م.م.ت أنّه من شروط القي 19عبارات الفصل 

ملدعى عليه وهو ما يعين أّن  خذ وصفها القانوين يف عالقة املدعي  أّن املصلحة 
طبيعة املصلحة تتمّيز من خالل إزدواجّية هذه العالقة وأن ما يربط املدعية من 
لضرورة هو ما  مصلحة يف الطلب ضد شركة املغازة العامة املدعى عليها ليس 

طها ضد بقية املطلوبني سواء من حيث الوقائع أو من حيث املعطيات القانونية يرب
رخيية املمارسات املثارة وهو ما يعين أّن القيام صربة واحدة على مجيع  وكذلك 
املدعى عليها أمر غري مقبول ألّن املصاحل يف الطلب ومرجعيات املصلحة ختتلف من 

  حالة مدعى عليه إىل آخر.
املمكن جتاوز هذا اخللل الشكلي لو أّسس الطلب على وجود حتالف وقد كان من 

قانوين أو واقعي صريح أو ضمين بني املدعى عليها جمتمعة غري أّن ذلك مل يكن 
ة احلال فأضحى مجع املدعى عليها من حيث الشكل غري جائز  مطروحا يف قضيّ 

للحقيقة وإّتضح من كما أنّه أخفى سعيا لتأسيس موقع واقعي وقانوين خمالف 
خالل ذلك أّن دعوى احلال متعّينة للرد إلنعدام األسس املربرة لتجميع املدعى 
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ا وتعّني رفض الدعوى  عليها وإنعدام أي عالقة بينها بطلبات املدعية يف حد ذا
  من هذه الناحية أيضا.

  :*يف اإلخالل يف حترير الدعوى
ند القيام وتوجيه الطلب النهائي إذ تضّمنت دعوى احلال إخالال فادحا يف حترير س

ا شركة املغازة العامة يف عالقتها مع  تضّمن سند القيام إّدعاء ملمارسات قامت 
املدعية يف حني أن سند الطلبات معامالت وأرقام مشلت أطرافا غري املدعى عليها 
إلّدعاء بقضية احلال وليست طرفا فيها من ذلك أّن املدعية  ومل تكن مشمولة 
أخذت أساس اإلّدعاء رقم معامالت شركة بروموقرو وماقرو ومها غري أطراف يف 
ما يتبعان شركة املغازة العامة ووجهت الطلب بناء على  ّ قضية احلال ّمث إعتربت أ
رقم املعامالت املذكور على املدعى عليها شركة املغازة العاّمة رامية عرض احلائط 

ا جتاهلت  إنعدام إتفاق يف املسؤولية عن فعل ّ حية كما أ هاته املؤسسات من 
اإلستقاللية القانونّية هلاته املؤسسات عن الذمة القانونية للمدعى عليها شركة املغازة 
ا وكما سيتم بيانه عند التعرض يف األصل  ّ حية أخرى إضافة إىل أ العامة من 

ا مع املدعى  عليها شركة املغازة جتاوزت هذا اخللط املقصود لتضيف إىل رقم معامال
العامة ومع شركات برموقرو وما قرو رقم معامالت بقية الشركات املدعى عليها وهي 
شركات مستقّلة متام اإلستقالل عن املدعى عليها وال عالقة هلا بصورة مباشرة أو 
حّىت غري مباشرة بل إّن األغرب من ذلك أّن الشركات املدعى عليها شركات 

شركة املغازة العاّمة ختوض فيما بينها معارك تنافسّية طاحنة  منافسة للمدعى عليها
  من زاوية إقتصادية يف إطار ما يسمح به القانون.

سيس الطلب على فعل الغري أو على جزء من فعل الغري وتوجيه  ولذلك فإّن 
الطلب على طرف آخر يصبح من قبيل األخطاء يف حترير الدعوى اليت أقيمت على 

ة عن فعل الغري دون إبراز السند أو طلب التصريح بثبوت املسؤولّية فكرة املسؤوليّ 
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عن تضامن األفعال مع إنعدام أي أساس قانوين لذلك.وتعّني واحلال تلك احلكم 
  برفض الدعوى لعدم حتريرها ولتضارب أسانيد الطلب مع مسؤولية املطلوب.

ملمارسات املثارة: ما يتعلّ  *أنّه من حيث األصل ويف املدعية مل تبّني عنصر ّن فإق 
لتايل تبقى الدعوى من حيث املبدأ غري مؤيّدة  التبعية اإلقتصاديّة اليت تدعيها. و

  ومتعّينة للرفض هلذا السبب.
ب اجلدل القانوين فإنّه ميكن الرجوع إىل املفهوم الذي  * أنّه بصورة إحتياطّية ومن 

اإلقتصاديّة للتثّبت من عدم إنطباقه يف إستقّر عليه فقه قضاء جملس املنافسة للتبعّية 
  قضّية احلال.

* أنّه وقبل دراسة املعايري املعتمدة إلثبات وضعّية التبعّية اإلقتصاديّة فإنه يالحظ أّن 
خذ  مبفهوم ضّيق فتكون التبعّية من ذات إىل أخرى تربطها حتّقق التبعّية جيب أن 

ملفهوم ليشمل عالقة املدعية بكاّفة ا عالقة جتارية وال ميكن التوّسع يف هذا ا
وأّن هاته الشركات هلا إستقاللّيتها القانونّية وال  الشركات اليت تعاقدت معها علما

يربطها أي حتالف وال جتّمع شركات معّني بتصريح املدعية نفسها اليت أقّرت أّن 
ليات التعامل مع كّل شركة مّدعى عليها كان تعامال فردّ وخمتلفا من حيث اآل

  والّشروط واإلمتيازات.
من قانون املنافسة واألسعار يقيم املسؤولية عن الفعل اخلارق للقانون  5* إّن الفصل 

وهي مسؤولية ال ميكن أن تكون إّال شخصّية عدى صورة إثبات حتالف مجيع 
الشركات فيما بينها وإنعدام اإلستقاللّية القانونّية لكّل واحدة منها وهو األمر الّذي 

 2الصادر بتاريخ  10731- 08أّكده فقه القضاء الفرنسي من ذلك القرار عدد 
عن حمكمة التعقيب الفرنسّية والذي جاء حبيثيات حكمه ما  2008ديسمرب 

إلستناد على مثل هذه التربيرات العاجزة عن إثبات أّن شركة  يلي:..." وحيث أنّه 
ا التجارية مع شركة  بريكو ديبو وشركة كاستوراما مل تكن مستقلة يف عالقا
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ا حتالفت فيما بينها ،تكون حمكمة اإلستئ ّ ناف قد أفقرت حكمها توماكانيك أو أ
  ألّي سند قانوين....".

وتبعا لذلك فإّن وضعّية التبعية اإلقتصاديّة جيب أن تدرس يف عالقة كّل شركة مع 
املدعية على حدى وفيما يتعّلق بوضعّية املدعى عليها شركة املغازة العامة مع املدعية 

لرجوع إىل املعايري اليت حتّدد التبعّية اإلقتصاديّة يتبّني إنعدام أي تبعّية كما يلي  فإنّه 
  بيانه:

عمال تلك - لس يف حتديد معايري التبعية اإلقتصادية و لرجوع إىل فقه قضاء ا
املعايري واإلستناد إىل مظروفات ملف القضّية يتبّني أن عناصر التبعّية اإلقتصادية غري 

 3منتوجات املدعية ملّدة  متوّفرة يف قضّية احلال ذلك أّن شركة املغازة العاّمة توزّع
يف حني أّن الّشركة املدعية  2010و 2009و 2008سنوات فقط وهي سنوات 

.أّما نصيب شركة املغازة العاّمة يف رقم 1998ّسست وشرعت يف نشاطها منذ سنة 
 16,59كان  2009ملائة أّما يف سنة  18,10بلغ  2008معامالت املدعية يف سنة 

ملائة.وهي أرقام بعيدة كل البعد عن  11,23فقد كان  2010ملائة أّما يف سنة 
تلك اليت قّدمتها املدعية حماولة اإليهام بتواجدها يف وضعية تبعية إقتصاديّة يف 
ن أضافت أرقام معامالت بقية الشركات  عالقتها بشركة املغازة العاّمة وذلك 

أن ترتقي مبستوى رقم  املدعى عليها وشركات مل تكن طرفا يف دعوى احلال لتحاول
ا يف موقع تبعّية إقتصاديّة  ّ ا أ املعامالت  إىل حد تظهر فيه من خالل رقم  معامال
لتضليل عن خيار إسرتاتيجي يف سياستها التسويقّية إذ أن املدعية إختارت  وتقوم 
عة  عة اجلملة و التعامل مع املساحات التجاريّة الكربى على حساب املخزنني و

ا سوقا مفتوحة إذ ميكن التف صيل رغم أّن سوق جتارة مواد التنظيف تتميز بكو
للمدعية بوصفها  مصنعا أن تبيع منتوجها إىل جتار اجلملة واملقّدر عددهم يف 

مرتكز يف تونس  ملائة 70جر مجلة من بينهم  20.000اجلمهورية التونسية بـ 
إلضافة إىل    عني على كامل تراب اجلمهوريّة.جر تفصيل موزّ  800.000الكربى 
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نعدام توّفر أي  5إّن الفصل - من قانون املنافسة واألسعار قد حّدد شروط إنطباقه 
عرتافها صلب  لنسبة للمنتج. ومبا أن املدعية منتجة و حلول بديلة للتسويق 

الكربى عريضة الدعوى خّريت إسرتاتيجّية تركيز بيع منتوجها للمساحات التجاريّة 
لتوزيع العصري وضغط على حصة ّجتار اجلملة واملخزّنني برغبة  يف إطار ما يعرف 
نعدام خيار هلا ومتوقعها يف موقع التابع  منها ومتاشيا مع خيارها فكان إّدعاؤها 
اإلقتصادي أضحى من قبيل تغيري احلقائق واملغالطة وحماولة تعليق أخطائها 

  احات الكربى.اإلسرتاتيجّية على كاهل املس
*أنّه إمعا يف اجلدل القانوين ذهب فقه القضاء الفرنسي إىل أبعد من ذلك يف 

 14529-02تضييق مفهوم التبعّية اإلقتصاديّة إذ إعترب صلب القرار التعقييب عدد 
رتفاع رقم  2004مارس  3الصادر بتاريخ  أّن تربير وجود التبعّية اإلقتصاديّة 

ده طاملا أنّه مل يثبت إنعدام وجود حلول بديلة للطرف زاعم املعامالت غري كاف لوح
  املضرّة.

عرتاف املدعية أن خيار التسويق إىل غري شركة  *أنّه من الثابت من حيث املبدأ و
عت املدعى عليها لغري  املغازة العامة مل يكن جمّرد أمر وارد بل إنّه أمر قائم فقد 

ساحات الكربى أو لتّجار اجلملة وكان ميكن هلا أن شركة املغازة العامة سواء لبقية امل
ا اإلسرتاتيجّية وهو أمر مل يكن مستحيال بدليل أّن املدعية تواجدت يف  تعدل خيارا

  نشاطها قبل قرابة العشر سنوات من تعاملها مع املغازة العاّمة.
لس التفّضل مبدئّيا برفض الدعوى شكال  وإحتياطّيا وتبعا ملا تقّدم يطلب من ا

  برفضها أصال وإحتياطّيا جّدا بعدم مساعها.
نيابة عن  بوصّيان والكناين انألستاذا الّتقرير املقّدم من الع علىوبعد اإلطّ 

شركة و  "مونوبري" )SMNVTشركة الدار اجلديدة ملدينة تونس (املّدعى عليها 
يف الرّد على عريضة  "جيان" "MEDDISشركة املتوسطّية للتوزيع ميديس"جيمو و 
لس واملرّسم بكتابة الّدعوى    خلصوص: فيهوالذي جاء   2013ماي  20 بتاريخ ا
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*أّن إّدعاءات املدعية ال أساس هلا واقعا وقانو بدليل أّن الشركات املدعى عليها 
املذكورة أعاله مل تسع بتا إىل إيقاف التعامل مع الشركة املدعية عالوة على عدم 

  توّفر أركان اإلستغالل املفرط لوضعّية تبعّية إقتصادية.  
  إىل وقف التعامل مع املدعية: *يف وهن اإلّدعاء بسعي الشركات املّدعى عليها

على عكس ما تّدعية املدعية فإّن الشركات املدعى عليها املبّينة أعاله مل تفّكر بتا 
يف قطع عالقتها التجاريّة معها بل كانت حريصة على مواصلة التعامل معها بدليل 

اريخ د ذلك من بينها على سبيل املثال املراسلة بتوجود عديد املراسالت اليت تؤكّ 
بتزويدها  " STIDاليت تطالب من خالهلا منّوبته شركة " 2011ديسمرب  17

ا. ا ختّلفت عن ذلك وهو ما من شأنه أن يلحق الضرر  ّ ا وتذّكرها    مبنتوجا
*أّن الشركات املدعى عليها املذكورة أعاله تؤّكد أّن املدعية هي اليت توّقفت عن 
ا  لتزاما ئق املصاحبة إخالل املدعية  التعامل معها إذ يتضح جلّيا من خالل الو

  .(commandes non livrées)جتاة املنوبة وإحجامها عن تزويدها ببضاعتها 
  
  
  

  مفرط لوضعّية تبعّية إقتصاديّة:يف وهن اإلّدعاء بوجود إستغالل *
الشركات املّدعى عليها تؤّكد إنعدام وجود املدعية يف حالة تبعّية إقتصاديّة أّن 

لتايل فال موجب من الناحية القانونّية الصرفة من التمحيص يف مدى  لنسبة هلا و
وجود له وجود حالة اإلفراط يف إستغالل تلك الوضعّية ولو أّن هذا اإلفراط ال 

  إلنعدام القطع التعّسفي للعالقة التعاقديّة.
وأنّه يّتضح من قضّية احلال أّن املدعية ليست يف وضعّية تبعّية إزاء املدعى عليها من 

  جهة وهلا سبل عديدة أخرى لتوزيع بضاعتها من جهة أخرى.
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أعاله *أّن رقم املعامالت الذي حتققه املدعية مع الشركات املدعى عليها املذكورة 
لنسبة لرقم األعمال اجلملي الذي حتّققه ممّا يقصي بصفة ال تدع جماال  يعّد ضئيال 

  للشّك وجودها يف حالة تبعّية. 
وأنّه من جهة أخرى ال ميكن للمدعية أن تكون منطقا وقانو يف وضعّية تبعّية 

لنسبة للمساحات الكربى واملتوّسطة إذ أّن نصيب مبيعات مسال ك إقتصاديّة 
تقريبا من املبيعات اجلملّية عرب خمتلف مسالك  %15ال يتجاوز التوزيع العصريّة 

التقليديّة املتمثّلة يف آالف الدكاكني املنتشرة يف كاّفة أحناء البالد التوزيع ومنها 
املعروفة بـ "العطّار" وكذلك شبه العصريّة املتمثّلة يف املغازات الصغرية واألسواق 

  يومّية. أسبوعّية كانت أو
*وأنّه حىت لو فرضنا جدال وجود املدعية يف وضعية تبعية إزاء املساحات الكربى 

 choix)ار إرادي يواملتوسطة فإّن هذه التبعّية ال ميكن إّال أن تكون وليدة إخت

stratégique) وليست حالة خضوع مفروضة( contrainte du marché )  

املستهلك أكثر ال توجد عادات جتعل وذلك لوجود عدة حلول بديلة للتسويق إذ 
إقباال على إقتناء مواد التنظيف املعروضة لدى املساحات الكربى واملتوّسطة واحلال 
أّن جل هذه املواد موجودة يف كل األحياء لدى مسالك التوزيع التقليدية وشبه 

  العصريّة.
وأّن جملس املنافسة درج على إعتبار أنّه ال وجود حلالة تبعّية مىت ثبت أّن مرّده 

أّن التبعّية تعّرب عن  حالة  ضرورة"سلوك املؤّسسة نفسها أو سياستها التجاريّة 
 17بتاريخ  71142خضوع مفروضة وليست وليدة إختيار إرادي" (القضية عدد 

  ).2009سبتمرب 
 وقد كّرس فقه القضاء ال

ّ
ا إعترب أّن "جمّرد حتقيق املوزّع فرنسي نفس هذا املوقف مل

جلزء هام من معامالته مع مزّود أو أن تكون معامالته قائمة حصرّ مع مزّود وحيد 
  فإّن ذلك ال يكفي لإلقرار بوجود حالة تبعية إقتصاديّة ".
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لس احلكم برفض الدعوى لعدم وجود ممارسات خمّلة  وتبعا لذلك يطلب من ا
  ملنافسة.

وبعد اإلّطالع على حمضر مساع املمّثل القانوين لشركة أوليس للتوزيع 
لس  "كارفور" السّيد كمال العبيدي مبقر الشركة املذكورة أعاله واملرّسم بكتابة ا

  .2014جوان  19وكذلك مبكتب ضبط شركة أوليس للتوزيع بتاريخ 
  

ية ملواد وبعد اإلّطالع على حمضر مساع وكيل الشركة التونسية الصناع
لس بتاريخ   .2015جوان  17التنظيف "ستيد" مبقر جملس املنافسة املرّسم بكتابة ا

الشركة التونسّية نيابة عن سامي الفرخية  األستاذوبعد اإلّطالع على تقرير 
تقريري زميليه األستاذين حممد سرحان خليف  يف الرّد على الصناعّية ملواد التنظيف

لس بتاريخ انوحمرز بوصيّ  والذي الحظ فيه  2015جويلية  21 واملرّسم بكتابة ا
  :خلصوص

أنّه فيما يتعّلق بدفع األستاذ حمّمد سرحان خليف على عريضة الدعوى والذي *
إعترب مبقتضاه أّن الدعوى الراهنة غري مؤيّدة وخاّصة بكتب اإلّتفاقات اليت تفيد 
ا غري  تعامل شركة "سيد" مع املدعى عليها شركة املغازة العاّمة وأّن الوثيقة املدىل 

مبا فيها شركة املغازة  ّن الشركات املدعى عليهاممضاة من طرف هذه األخرية.فإ
العاّمة تعد كتب اإلتفاقات وتسّلمه للمثل القانون للشركة املدعية "ستيد" للتوقيع 

  عليه ويرجعه إليها دون أن توافيه بنسخة أصلّية موّقعة من طرفها.
مل بعة *أّن ما تقوم به شركة املغازة العامة هو التعّسف بعينه وممارسة خملة  نافسة 

  عن إستغالل وضعية تبعية إقتصاديّة.
ئب املدعى عليها شركة املغازة العاّمة مبقتضيات الفصل ا* أّن مع من  27رضة 

جر التوزيع واملزّود خبصوص وجوب  1991قانون  أن تكون اخلدمات التجاريّة بني 
تبار أّن موضوع عقد كتايب حمّرر يف نظريين ميسكه الطرفان مردود عليه على إع
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منّوبته هي اليت خرقت مقتضيات الفصل املذكور حبرمان شركة "ستيد" من حّقها يف 
متكينها من نسخة من العقد وهذا يف حّد ذاته ضرب من ضروب املمارسات املخّلة 

   ملنافسة.  
*أنّه لو إنتبه األستاذ حمّمد سرحان خليف لوجد أّن ما متّسك به من إنعدام  

ته وشركة "ستيد" يؤدي إىل نتيجة خمالفة ضرورة أّن مجيع املبالغ اليت الكتب بني منّوب
قبضتها شركة املغازة العاّمة من املدعية كانت بدون سبب قانوين ويّتجه ترتيب 
حية قانون املنافسة:إستغالل وضعّية تبعية إقتصادية أو  النتيجة القانونّية سواء من 

حية القانون املدين:    دفعه بدون سبب قانوين.جيع ما متّ تر  من 
عي حرصها على مواصلة التعامل مع املدعية وتستدّل *أّن شركة املغازة العاّمة تد

ا.   على ذلك مبراسلة يتيمة موضوع طلبيات مل تقم هذه األخرية بتزويدها 
*إّن شركة ستيد عجزت عن مواصلة التعامل مع الشركات املدعى عليها بتلك 

  فتئت تزداد إجحافا من سنة إىل أخرى.الّشروط اليت ما 
ا ما يبّني كيف عمدت الشركات املدعى عليها إىل قطع  * أّن عريضة الدعوى ورد 

  العالقات التجاريّة مع شركة "ستيد" ألسباب غري مشروعة.
* أّن املغازة العامة والشركات األخرى تعّمدت التلّدد يف تسوية املبالغ املستحقة 
للمدعية رغم املراسالت العديدة اليت وّجهتها هذه األخرية إىل الرئيس املدير العام 
هيك وأّن حجم ديون املغازة العاّمة لفائدة شركة "ستيد" يف  ورئيس جملس اإلدارة 

  ينارا.   د 174.387بلغ  2010سنة 
بعد أن تكّبدت خسائر  2014* أّن املدعية ختضع للتسوية القضائّية منذ سنة 

ا بسبب ما عمدت إليه الشركات املدعى عليها   جسيمة وعجزت عن سداد ديو
حفة اليت كانت  من اإلستغالل املفرط لوضعية التبعية اإلقتصاديّة والشروط ا

ا األمر إىل توّقف تفرضها عليها ممّا أّدى إىل إثقال كاه لديون إىل أن إنتهى  لها 
  نشاطها.
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 2*أّن املدعية صدر يف حّقها إذن عن وكيل رئيس احملكمة اإلبتدائّية بتونس بتاريخ 
ومتتيعها بتعليق إجراءات  يقضي بفتح إجراءات التسوية القضائّية 2015أفريل 

ديسمرب  15ة بتونس يف اإلبتدائيّ  التقاضي والتنفيذ الصادر عن وكيل رئيس احملكمة
2014.    

اليت ختضع هلا الشركة التونسّية ما يتعّلق بوضعّية التبعّية اإلقتصاديّة  * أنّه يف
تتعّلق يف قضّية  جتاه الشركات املدعى عليها فهي" STIDالصناعّية ملواد التنظيف: "
ملوزّع ا ال  احلال بعالقة املزّود 

ّ
ويفهم من النص أّن وضعّية التبعّية اإلقتصاديّة تقوم مل

تتوّفر للمزّود حلول بديلة خبصوص توزيع منتوجاته إّال أّن املشرّع مل يعط معايري 
ّن جوع إليها لتقديرها ويفهم هذا الصمت التشريعي حول هذه املعايري ألميكن الرّ 
لوقائع وينظر إليها من زاوية املؤسسة التابعة (هنا املزّود/املنتج) وال  صلاملسألة تتّ 

لعكس فهي وضعّية ال يتحّقق منها ميكن أن ينظر للتبعّية بنظرة عامّ  ة وجمّردة بل 
لتمّعن يف عالقة املدعية بوصفها منتج واملدعى عليها بوصفها مسالك توزيع  إّال 

     املدعية.حصريّة ملنتوج 
املدعى عليها خبصوص العنصر األخري  قارير املقّدمة من*أّن النزاع إحنصر يف التّ  

لطابع اإلختياري للتبعية اإلقتصاديّة.   املتعّلق 
لطابع اإلختياري للتبعّية  لقيمة القانونّية للشرط املتعّلق     *يف ما يتعّلق 

*إّن الشرط اخلامس للتبعية متخالف عليه يف مركزه وقيمته القانونية وهو ال يتعّلق 
ا أو بعدم توّف احللول البديلة بل  بضبط مفهوم التبعّية اإلقتصاديّة يف حّد ذا

حلماية القانونّية املخّولة ملن هو يف وضعّية تبعّية إقتصاديّة بتحديد اجلدارة للتمّتع 
لس املنافسة ولفقه القضاء الفرنسي إىل إعتبار  فقد ذهبت بعض القرارات السابقة 

جتة عن إخت للحريف  ار إرادييأّن اإلستغالل املفرط لوضعّية تبعّية إقتصاديّة غري 
درت يف هذا اإلّجتاه إّال أنّه نشري إىل الضحّية.ولئن ال نذكر أّن بعض القرارات ص

أّن فقه القضاء الفرنسي تراجع عن الشرط وقضى يف إّجتاه خمالف.فقد إعتربت 
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أّن وضعّية  2005جانفي  25حمكمة اإلستئناف بباريس يف قرارها الصادر بتاريخ 
    التبعّية اإلقتصاديّة هي وضعّية موضوعّية. 

التوّجه القائم على عدم اإللتفات إىل ظروف نشأة *أيّدت حمكمة التعقيب الفرنسّية 
وضعّية التبعّية اإلقتصاديّة بني املزّود واحلريف ذلك أنّه ال جيوز حصر النص بعنصر 

  مل يكّرسه القانون.
إّن اإلّجتاه احلديث يرى أّن فقه القضاء السابق متشّدد بصورة أّدت إىل عدم *

املشرّع محائّية للمؤّسسات اليت توجد يف وضعّية تبعّية تفعيل مؤّسسة قانونّية أرادها 
  Claude Lucas de Leyssac et Gilbert Parleaniوهلذا تكون يف رأي األستاذان :

  عّية التبعّية اإلقتصاديّة "حالة موضوعّية" وال يهم حتديد ظروف تكوينها.وض
  
  
  

  *إنعدام الطابع اإلختياري للتبعّية يف الواقع 
لّرجوع قإّن  إىل ملف قضّية احلال فإنّه خالفا ملا دفعت به الشركات املدعى عليها *

لنظر لتوّفر املعطيات التالية:   املدعية ترزح حتت وطأة حالة التبعية اإلقتصادية 
وتفّرد منتوجات املدعية مبا جيعلها غري قابلة للتسويق إال يف  خصوصّية - 1 

  املساحات التجارية الكربى
لنظر إىل كون هذه  *إّن املدعية تقوم بتصنيع مواد تنظيف من الطراز الرفيع 
ا مكّونة من  ا قابلة للتحّلل يف الطبيعة لكو ّ املنتوجات "صديقة للطبيعة" ذلك أ

قي املنتوجات يف جمال مواد طبيعّية نباتّية  وزيوت طبيعّية وهو ما جيعلها تتمّيز عن 
  إنتاج مواد التنظيف اليت تتكّون من مواد كيميائّية حبتة.
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*أّن هذه املنتوجات ذات املواصفات الطبيعّية واجلودة العالية ال جتد رواجا هلا سوى 
 لبديلة للتسويقلدى املساحات التجارية الكربى مبا ال يرتك اخليار وال احللول ا

  لنسبة للمنتج.
طرا لتسويقها ض*إّن أي مستثمر يريد أن يقوم بتصنيع هذه املنتجات جيد نفسه م

  عرب املساحات الكربى اليت تبقى السوق الطبيعّية لبيعها.
يف التفكري إىل حجب هذه *ميكن أن يؤدي األمر إذا ما إعتمد هذا األسلوب 

ا تقّدم خدمة حنن يف أمّس احلاجة هلا حلماية املنتوجات من السوق  ّ واحلال أ
  الطبيعة.

     احلصري والعدد الضئيل للمساحات التجارية الكربى واملتوّسطة البيع -2

*إّن تقدير توّفر ذلك يف قضّية احلال حييلنا إىل النظر يف ما تفرضه طبيعة املنتوج 
تتوّجه ضرورة إىل ميا جيعلها  الذي تنتجه املدعية عليها من مسلك تسويق خمصوصة

املساحات التجارية الكربى كما أّن املساحات التجارية الكربى واملتوسطة يف بالد 
ضئيلة العدد وميكن حصرها يف الشركات املدعى عليها يف قضية احلال مبا ال يرتك 
 اخليار للمدعية يف التعامل مع غريها ويؤكد بذلك "وضعية التبعية اجلماعية" اليت

  فرضت على املدعية مسلك التوزيع قسرا ال إختيارا.
*إّن مجيع الشركات املتعامل معها هلا قوة جتارية ومالية وتفاوضية كبرية ال ميكن أن 

ا الشركة املدعية.    ترقى إىل  القوة املالية والتجارية اليت حتضى 
*إّن مجيع الشركات املتعامل معها متارس سياسة جتارية واحدة مع املدعية ويكفي 

  ت اليت حتصل عليها كل واحدة منها.النظر إىل هيكلة العقود ونسبة التخفيضا
  *مظاهر اإلستغالل املفرط لوضعّية التبعية اإلقتصاديّة:

  للمدعية أكثر من مظهر:إّختذ اإلستغالل املفرط لوضعّية التبعّية اإلقتصاديّة * 
اإلستغالل املفرط مبناسبة عملّيات البيع طال نسبة التخفيضات على الثمن  -1

  جستية إىل جانب ترجيع املنتوجات املتعيبة. املرجعي والتخفيضات اللو 
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مبناسبة التعاون التجاري عن طريق  اإلستغالل املفرط لوضعّية التبعّية اإلقتصاديّة -2 
من ذلك  جمحفة ما تضّمنته اإلتفاقيات املربمة بني املدعية واملدعى عليها من بنود

د للخدمات ونقص يف الفوترة وإختالل القيمة العادلة لثمن الطابع العام وغري احملدّ 
رط اخلدمة وتعّقد نظام التخفيضات الذي كانت تفرضه الشركات املدعى عليها كش

  لتتعامل مع املدعية.
ملنافسة تكيّ ّن مجيع هذه املمارسات املخلّ وعليه فإ ف وجود حالة من اإلستغالل ة 

من قانون املنافسة  5ة إقتصادية على معىن أحكام الفصل املفرط لوضعية تبعيّ 
  واألسعار.

   .وتبعا لذلك يّتجه رد دفوعات املدعى عليها والقضاء لصاحل الدعوى
لس احلكم وفق طلباته السابقة.وطلب من    ا

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

  مندوب احلكومة.
لثابت األستاذ وبعد اإلّطالع على تقرير  شركة أوليس نيابة عن بوبكر 

لس بتا يف الرّد على تقرير ختم األحباث "كارفور" للتوزيع   29ريخ واملرّسم بكتابة ا

خلصوص أنّ  2015أكتوبر    : والذي الحظ فيه 

مل متّكن من اجلواب على الدعوى و  مل تتمّكنشركة أوليس للتوزيع  املدعى عليها *
لس من املعطيات اليت طلبتها لغياب من يضمن اإلستمرار يف قسم  مقّررة ا

املدعى عليها يف من وهو ما أثّر على التعبري عن مواقف ة من الزّ ملدّ  النزاعات
لس.   امللفات ذات الطابع القانوين ومل يكن تعبريا عن رفض التعاون مع ا

قد توّصل إىل أّن املمارسات املثارة ضمن عريضة الدعوى تقرير ختم األحباث  *
إلفراط يف إستغالل وضعّية التبعّية اإلقتصادية جتاه شركة أوليس للتوزيع  تتعّلق 

ا عالمة "كافور" وأمهّية نصيبها يف عتبار تظافر عناصر ا لسمعة اليت حتظى 
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ثريها يف رقم املعامالت اجلملي للمدعية وصعوبة التزّود أو الرتويج  السوق ومدى 
ة من أّي جهة أخرى على أن ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر  خبدمات مشا

ع مفروضة وليست نفسه أو سياسته التجاريّة ضرورة أّن التبعّية تعّرب عن حالة خضو 
  وليدة إختيار إرادي.

وقد توّصل التقرير إىل توّفر هذه العناصر من جانب املّدعى عليها شركة أوليس 
  للتوزيع.  

تضّمن تقرير ختم األحباث حتليال ألوجه اإلفراط يف إستغالل وضعية التبعّية  *كما
قانونّية من اإلتفاقّية  من خالل اإلتفاقّية مبقولة أّن املدعى عليها مل متّكنها من نسخة

  ممضى عليها من الطرفني وتضّمنها لشروط جمحفة.
شركة أوليس للتوزيع تالحظ ردا على الدعوى وتعليقا على قرار  * أّن املدعى عليها

  :ختم األحباث
ومل تقّدم إالّ  1998أّن الشركة املدعية تكّونت وإنطلقت يف الّنشاط منذ سنة -    

ا لسنوات  لس من إمكانّية التحري  2011إىل  2008أرقام معامال وهو ما حيرم ا
للتأّكد ممّا إختارته وما فرض عليها ألّن التبعّية تقتضي غياب  يف سياستها التجارية

ى للتاجر جتاه طرف جتاري آخر له وضعّية هيمنة أو اإلختيار وغياب حلول أخر 
  ثري مهم يف الّسوق.

لصفحة   -   فإّن شركة أوليس  46على خالف ما ورد بتقرير ختم األحباث 
ملرتبة الثانية للمتعاملني من املدعية.   للتوزيع ترد 

عالقة قانونّية أو ببقّية الشركات املّدعى عليها أي ال جتمع شركة أوليس للتوزيع  -  
إّتفاقات ومن مثّة فإّن ما توّصل إليه قرار ختم األحباث من وجود "تبعّية إقتصاديّة 

    ال سند له يف القانون وآليات السوق. مجاعّية " هو إجتهاد
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ا خمالفة  إّن ما ذهب إليه قرار -   ختم األحباث يف حتليل ممارسات توصف بكو
دعية خيالف القانون لكون املدعية قدمت إدعاءات للقانون ضمن اإلتفاقية مع امل

ت هلا كما جيب قانو وبنيت النتائج على إستنتاجات ال سند واقعي هلا.   دون إثبا
خالالت الشكلّية بعريضة الدعوى وجتّردها من كل دليل فإّن عالوة على اإل-

ّمت توظيفها لإلخالل املعطيات املقّدمة ال تثبت توّفر عناصر التبعّية اإلقتصاديّة وأنّه 
ملدعية وذلك لعدم تقدمي املدعية  بقواعد املنافسة وفرض املعامالت بطريقة مضرّة 

شرت النّ للمعطيات املتعلّ   مشاط ولعدقة بسياستها التسويقّية وأرقامها منذ أن 
قة بسوق التوزيع بكامل الرتاب الوطين ولعدم إثبات وجود حتليل املعطيات املتعلّ 

       عى عليهم مبا يشمل شركة أوليس للتوزيع.بني مجلة املدّ  صرحية أو ضمنّية إتفاقات
لس وتبعا ملا تقّدم طلب    .التصريح برفض الدعوى من ا

  
نيابة عن  ين يوسف الكناين وحمرز بوصّياناألستاذوبعد اإلّطالع على تقرير     

وشركة جيمو والشركة  "مونوبري" تونسشركة الدار اجلديدة ملدينة  :املّدعى عليها
واملرّسم بكتابة  يف الرّد على تقرير ختم األحباث"جيان" املتوسطّية للتوزيع "ميديس" 

لس بتاريخ    خلصوص:فيه الحظا والذي  2015نوفمرب  4ا
   تبعّية إقتصاديّة:* إنعدام وجود املدعية يف وضعّية 

املدعية مع الشركات  املعامالت الذي حتّققهاألحباث إىل رقم  تعّرض تقرير ختم -
لنسبة ملونوبري ونسبة % 19و% 12املدعى عليها مشريا إىل نسبة ترتاوح بني 

  لنسبة جليان. % 7و % 4ترتاوح بني 

ّي شكل من  - لس أّن هذه النسب ضئيلة وال ميكن هلا  وأنّه ال خيفى على ا
  لنسبة للشركات املدعى عليها. تبعّية إقتصاديّةاألشكال أن جتعل املدعية يف حالة 

أنّه عالوة على ما سبق ال ميكن للمدعية أن تكون يف وضعّية تبعية إقتصاديّة -
لنسبة للشركات املدعى عليها املذكورة أعاله اليت تعادل حّصتها بسوق جتارة 
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نصيب مبيعات  خاّصة أّن  % 35التوزيع عرب املساحات التجاريّة الكربى واملتوسطة 
تقريبا  %15كل مسالك التوزيع العصريّة (مساحات كربى ومتوّسطة) ال يتجاوز 

من املبيعات اجلملّية عرب خمتلف مسالك التوزيع ومنها التقليديّة املتمثّلة يف آالف 
الدكاكني املنتشرة يف كاّفة أحناء البالد واملعروفة بـ"العطّار" وكذلك شبه العصريّة 

  واألسواق األسبوعّية كانت أو يومّية. "superette"املغازات الصغرية  واملتمثّلة يف
ا املعهد الوطين - من جهة أخرى أشار تقرير ختم األحباث إىل دراسة قام 

 من مواد التنظيف % 47لإلستهالك تبّني أّن سّكان إقليم تونس الكربى يقتنون 
لدى املساحات الكربى واملتوسطة وهو ما يفهم منه أّن املدعية ليست يف تبعّية 

من مواد التنظيف توزّع  %53يل أّن إقتصاديّة لدى املساحات الكربى واملتوسطة بدل
  عرب مسالك التوزيع األخرى.

أنّه وعلى فرض التسليم بوجود املدعية يف  يفهم ممّا سبق بسطه من حتليل وأرقام-
وضعّية تبعّية إزاء املساحات الكربى واملتوسطة فإّن هذه التبعّية ال ميكن إّال أن 

  وضة.تكون وليدة إختيار إرادي وليست حالة خضوع مفر 
إّن جملس املنافسة درج على إعتبار أنّه ال وجود حلالة تبعّية مىت ثبت أّن ذلك -

سة نفسها أو سياستها التجاريّة ضرورة أّن التبعّية تعّرب عن حالة مرّده "سلوك املؤسّ 
  خضوع مفروضة وليست وليدة إختيار إرادي".

ا إعترب أّن جمّرد حتقيق املوزّع  إّن فقه القضاء الفرنسي كّرس نفس هذا املوقف -
ّ
مل

جلزء هام من معامالته مع مزّود أو أن تكون معامالته قائمة حصرّ مع مزّود وحيد 
  فإّن ذلك ال يكفي لإلقرار بوجود حالة تبعّية إقتصاديّة.

إّن ما توّصل له تقرير ختم األحباث من إنعدام حلول بديلة للتوزيع ال أساس له -
حسب % 53ّتضح أّن احللول البديلة للّتوزيع تصل إىل حدود من الصّحة إذ إ

   إحصائيات املعهد الوطين لإلستهالك.  
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إعترب تقرير ختم األحباث أّن منتوجات املدعية "قابلة للتحّلل يف الطبيعة وهو ما -
ا مكّونة من مواد طبيعّية نباتّية وزيوت  "صديقة للطبيعة"يعّرب عنه مبنتوجات  لكو

هو ما ينعكس على مستوى األسعار ونوعّية املستهلكني" منتهيا إىل إعتبار  طبيعّيةو
ملساحات التجاريّة مبا ال يرتك اخليار وال احللول البديلة  "هذه املواد جتد رواجا هلا 
للتسويق" وقد ّمت هذا الوصف دون أي مقارنة علمّية مع املنتوجات املنافسة ودون 

واملواد اليت تستعملها خمتلف املنتوجات  سعارضبط خمتلف اخلصوصيات واأل
املنافسة املعروضة على الّسوق ودون بيان أرقام املعامالت اليت حتّققها املنتوجات 

ممّا جيعل التقرير  ى واملتوّسطة ومع بقّية مسالك التوزيعرب املنافسة مع املساحات الك
  إثبات إنعدام وجود حلول بديلة للتوزيع. قاصرا على

مل تكن قّط يف حالة تبعّية إقتصاديّة  كات املّدعى عليها تؤّكد أّن املدعيةإّن الّشر -
وعلى فرض التسليم جدال بوجود تبعّية للمساحات الكربى واملتوّسطة فإّن هذه 
التبعّية ليست نتيجة حلالة خضوع فرضها املزّود أو طبيعة املنتوجات بدليل تسويق 

   املسالك التقليديّة.الشركات املنافسة ملنتوجات مماثلة عرب 
     إحتياطّيا جدا :يف إنعدام توّفر ركن التعّسف:- 
عى ركات املدّ على فرض التسليم بوجود حالة تبعّية إقتصاديّة مفروضة فإّن الشّ -

عليها تؤّكد عدم قيامها بتصّرفات ترقى إىل درجة التعّسف أو اإلفراط إذ واصلت 
رقم  ا تطويرة التعامل معها ورمبّ لمواصالتعامل مع املدعية وكانت حريصة على 

لنفع على  أعماهلا معها كغريها من مافسيها يف سوق مواد التنظيف مبا يعود 
  اجلميع وذلك بدليل وجود عديد املراسالت اليت تؤّكد ذلك.

أّن املمارسات املثارة واملنسوبة للشركات املدعى عليها إختلفت بني عدم تقدمي -
اإلتفاقات وإعتماد ختفيضات غري متطابقة مع طبيعة اخلدمة وعدم نسخة من 

  إحرتام آجال اخلالص.
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درا ما ّمتت  - ا  ّ إّن هذه املمارسات املثارة وبقطع النظر عن مدى صّحتها فإ
نسبتها للشركات املدعى عليها وهي ممارسات منفصلة يدعى صدورها عن شركات 

منافسة ممّا جيعل هاته املمارسات ال ترقى ملرتبة  مستقلة ال تربطها ببعضها إّال عالقة
اإلستغالل املفرط لوضعّية هيمنة إقتصاديّة بل يف أقصى احلاالت خمالفات إقتصاديّة 

      بسيطة صادرة عن ذوات قانونّية مستقّلة.   
ملنافسة.   وتبعا لذلك طلب احلكم برفض الدعوى لعدم وجود ممارسات خمّلة 

     
الع على تقرير مندوب احلكومة يف الرّد على تقرير ختم األحباث وبعد اإلطّ    

لس    :خلصوص أنّ  واملتضّمن 2015نوفمرب  4يف املرّسم بكتابة ا
وضعّية تبعّية إقتصاديّة يتشّكل من توّفر عنصرين مها وجود *التعسف يف إستغالل 

  تعّسفّيا هلذه الوضعّية.ل إستغالال حالة تبعّية إقتصاديّة وممارسات تشكّ 
مللف وجود ممارسات تعّسفّية من طرف  * يتبّني من خالل املعطيات الواردة 
ملدعية اليت  الشركات املدعى عليها واليت تتمّتع بقّوة تفاوضّية كبرية يف عالقتها 

ا يف وضعّية تبعّية إقتصاديّة ا املوّزعة عن  يبدو جليال أ لنظر ألمهّية نسبة منتوجا
  طريق املساحات الكربى واملتوّسطة.

لنسبة للشركة املتوسطّية للتوزيع ميديس (جيان) فإّن عناصر التبعّية  * غري أنّه 
لنظر لضعف رقم املعامالت احملّقق معها (بني   4اإلقتصاديّة للمدعية غري متوّفرة 

موعة املغازة  % 53لنسبة لشركة أوليس للتوزيع و % 36) مقابل  %7و لنسبة 
   لنسبة لشركة الدار اجلديدة ملدينة تونس.    %19العاّمة و

وبناء على ذلك تعترب املمارسات املثارة تعّسفا يف إستغالل وضعّية تبعّية إقتصاديّة 
ستثناء الشركة املتوسطّية للتوز  يع ميديس (جيان) من طرف الشركات املدعى عليها 

  وذلك نظرا لضعف رقم املعامالت احملّقق معها.
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ستثناء الشركة املتوسطّية للتوزيع  لتايل يقرتح مقاضاة الشركات املدعى عليها  و
  ميديس (جيان) من أجل التعسف يف إستغالل وضعّية تبعّية إقتصاديّة.

  
 2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36القانون عدد  وبعد اإلّطالع على   

عادة تنظيم املنافسة واألسعار   .واملتعّلق 
  

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

  
مللف وعلى ما يفيد وبعد اإلّطالع على بقيّ  استدعاء ة األوراق املظروفة 

لّطريقة القانونية جللسة املرافعة املعّينة ليوم اخلميس  .2015نوفمرب  15 األطراف 
ا  ئب املدعية الشركة التونسّية الصناعّية ملواد  حضرو األستاذ سامي الفرخية 

حممد سرحان خليف أصالة عن التنظيف ومتّسك مبا قّدمه كتابة،وحضر األستاذ 
قي زمالئه ومت ى يف و دا طلب عدم مساع الدعّسك مبا قّدمه كتابة مؤكّ نفسه وعن 

حمّمد سرحان خليف نيابة عن زميله حّق منّوبته شركة املغازة العاّمة.وحضر األستاذ 
ئب املدعى عليها شركة أوليس للتوزيع "كارفور"،وأعلن أّن  لثابت  األستاذ بوبكر 

لس بتاريخ  تقريره املدىليتمّسك مبا قّدمه ضمن  هذا األخري أكتوبر  29إىل ا
2015.    

كما حضر األستاذ أمني الكناين نيابة عن شركة احملاماة بوصيان الكناين هورايب يف 
حق كّل من املدعى عليها شركة الدار اجلديدة ملدينة تونس وشركة جيمو والشركة 

حيته مبا قّدم كتابة.املتوسطّية للتوزيع "ميديس" ومتّسك    من 
مللف.  السيدةوتلت مندوب احلكومة  ا املظروفة نسخة منها  يل ملحوظا    هيام 
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حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   26إثر ذلك قّرر ا

  .2015نوفمرب 
  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:

ديسمبر   25  المفـاوضة لجلسة يومقرّر المجلس التمديد في أجل  
2015.  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:
  

  من جهة الّشكل:
يف آجاهلا القانونية ّممن له الّصفة واملصلحة واستوفت  حيث قّدمت الّدعوى
ا الّشكلية   ممّا يتعّني معه قبوهلا من هذه الّناحية. بذلك مجيع مقّوما

  من جهة األصل:
  اإلطار القانوين والتشريعي: -

ة نصـوص إىل مقتضيات عدّ القضية الراهنة  موضوعختضع السوق املرجعية حيث 
  ها:أمهّ  يةوترتيب يةتشريع

عــادة تنظــيم  املتّعلــق 2015ســبتمرب  15خ يف املــؤرّ  2015لســنة  36القــانون عــدد  -
   .واألسعار املنافسة

ق حبمايـــــة لّـــــاملتع 1992ديســـــمرب  7خ يف املـــــؤرّ  1992لســـــنة  117القـــــانون عـــــدد  -
  املستهلك.

ق بتنقـيح وإمتـام لّـاملتع 2003ديسـمرب  29خ يف املـؤرّ  2003لسـنة  78القانون عدد  -
  .التعمريالرتابية و  التهيئة جملة
ق بتنقـــيح وإمتـــام املتعلّـــو  2009فيفـــري  16يف  خاملـــؤرّ  2009لســـنة  9 القـــانون عـــدد -

  .الرتابية والتعمري التهيئة جملة
  املتعّلق بتجارة التوزيع. 2009أوت   12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -
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ملصــادقة علــى الرتاتيــب  1999املــؤرّخ يف  1999لســنة  2253األمــر عــدد  - املتعلّــق 
ألمــر عــدد  أكتــوبر  14املــؤرّخ يف  2002لســنة  2683العامــة للتعمــري املــنّقح واملــتّمم 

2002.  
  :دراسة الّسوق -

 حتديد الّسوق املرجعّية:
 1سوق توزيع مواد التنظيفبتتعّلق السوق املرجعّية يف قضّية احلال حيث 

السائلة واملوّزعة عرب مسالك التوزيع العصرية واملتمثّلة يف املساحات التجارية الكربى 
  واملتوسطة. 

  :األطراف المعنيّة  -
 الشركة املدعية:

  "STIDالشركة التونسّية الصناعّية ملواد التنظيف: "-

صناعة مواد التنظيف السائلة ذات اإلستعمال املنزيل  شركة صناعية تنشط يف جمال
ا مكّونة من  ّ ا قابلة للتحّلل يف الطبيعة ضرورة أ ا بكو واجلماعي. وتتمّيز منتوجا

  مواد نباتّية وزيوت طبيعّية.

                                                 
1 - Les détergents se présentent sous la forme de poudres à diluer (lessive), de liquides pour 
les surfaces dures (vaisselle, vitre, sol) et des récurants liquides (émail, inox). 
La lessive est une préparation chimique extrêmement complexe. Elle utilise 20 à 30 
substances différentes : agents détergents, anticalcaires, enzymes, agents oxydants, 
polymères anti-redéposition, savons, azurants optiques, suppresseurs de mousse, agents 
tampons, parfum, lui-même mélange de plusieurs dizaines de composés organiques… 
Ces différentes substances ont des fonctions multiples: 
- les détergents décollent les taches de gras et salissures. Et afin de maintenir les 
graisses en émulsion dans le détergent, les ions Ca2+ doivent être éliminés (une eau 
douce "mousse" plus, en présence d'un savon, qu'une eau dure); 
- les anti-calcaires (phosphates, …) se combinent avec les sels calcaires de l’eau pour 
neutraliser leur action néfaste sur le processus de lavage. Ils ont un pouvoir 
émulsionnant pour stabiliser les particules de salissures en suspension; 
- Les agents anti-redéposition empêchent la redéposition de la salissure en suspension 
sur la fibre textile par un phénomène de répulsion électrostatique; 
- Les agents blanchissants agissent comme oxydant doux sur certaines taches colorées; 
- Les enzymes dégradent les tâches d’origine protéinique en les fragmentant en plus 
petites molécules pour une élimination aisée au moyen des détergents.  Source : 
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 liquides) (Détergentsتتمّيز هذه الشركة بصناعة مواد التنظيف السائلة: حيث و   

  :2السائلة الراجعة للشركة املدعية إىل األصناف التاليةوتنقسم مواد التنظيف 

  املواد املنّظفة -
  املواد املنّظفة القوية -
  املواد املقاومة للجراثيم -
  املواد امللّينة -
  املواد املقاومة للدهنيات.  -

ا عالمة:  وفقا للصورة املوّضحة التالية:  + LAV وحتمل مجيع منتوجا

                                                 
2 -LAV + cuisine :dégraissant nettoyant-lav+ vaisselle-gel nettoyant javellisé-lav+ linge-lav+ pate-lav 
+ laine-assouplissant-nettoyant désinfectant sol….  
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نتاج "STID:"3الشركة التونسّية الصناعّية ملواد التنظيف تتمّيز وحيث     
ملساحات التجاريّة الكربى.    منتوجات ذات جودة عالية ويتّم تسويقها أساسا 

                                                 
3 STID : Société Tunisienne Industrielles de Détergents :est une société qui se distingue par la 
particularité de produire une gamme très variée de produits de nettoyage et d’hygiène ami de l’homme 
et de l’environnement. Ses produits sont bio-dégradables à base végétale et aux extraits naturels. 
La société joint la maîtrise de la production sous le label «BEST LAV'» déjà ancré sur le marché 
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كما  2011و 2008خالل الفرتة املرتاوحة بني  اع رقم معاماليتوز هو ما يؤّكده و 
  :يلي

  2011  2010  2009  2008  السنوات

  910.350  1.055.176  1.221.663  1.047.421  رقم املعامالت اجلملي

مع  احملّقق رقم املعامالت
  املساحات التجارية الكربى

  
929.654  

  
1.092.607  

  
965.193  

  
759.216  

  % 83,4  % 91,5  % 89,4  % 88,8  النسبة

  
ا سّجلت خسارة تتمّثل يف ما  "STID" تبّني القوائم املالية لشركة ستيدحيث و  ّ أ

  يلي:
  – 32.132,710:  2008سنة  -

  – 18.647,392:  2009سنة  -
  – 17.662,252:  2010سنة  -

ذن بفتح إجراءات إذ ّمت اإل 2014ختضع املدعية للتسوية القضائية منذ سنة حيث و 
وقرار تعليق إجراءات  757حتت عدد  2014أفريل  2بتاريخ ة القضائيّ التسوية 

ديسمرب  15صادر عن وكيل رئيس احملكمة اإلبتدائّية بتونس يف  التقاضي والتنفيذ
ا.  2014   بعد أن تكّبدت خسائر جسيمة وعجزت عن خالص ديو

للشركة ل أهم الشركات املنتجة ملواد التنظيف واملنافسة تتمثّ يث حو 
  املدعية فيما يلي:

  Henkel   هنكل -
  Uniliversأونيليفر -

                                                                                                                                            
tunisien et en cours de développement de la commercialisation de ses produits sur le marché extérieur. 
Sa gamme de production groupe plus de 20 types de produits de détergents à usage domestique et pour 
les collectivités. 
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كت أند ق -   Procter & Gamble بلمبرو
  Judy  جودي  -
  Codifa Chocكوديفا شوك -
  Detersan Vic  ديرتسون فيك -
 Jemalجيمال  -
 Det Sodetدات صودات  -
 STPCM STARس ت ب س م ستار  -
 Sipco Maximet سيبكو ماكسيمات -
 First Cleanفرست كلني  -

  
  األطراف املدعى عليها:

  شركة املغازة العاّمة  -
مقّرها اإلجتماعي كائن  11.481.250,000شركة خفية اإلسم قيمة رأس ماهلا 
تورك عدد   16بدأت نشاطها يف  .1001تونس  28بنهج مصطفى كمال أ

  .Hypermarché مغازة ذات أجنحة متعّددة: وهي.1988ديسمرب 
  .دينار 355 952 754 التايل: ملياجلعامالت املرقم  2014وقد حّققت سنة 

 

  
  للتوزيع :"كارفور"شركة أوليس  -

لضاحية الشمالية  2001سنة منذ مساحة جتارية كربى ترّكزت بتونس 
ألف مرت  8,5 لتونس العاصمة حتت عالمة "كارفور". وتقّدر مساحتها اجلملية بـ

  إستغالهلا من طرف جممع الشاييب.  مربّع ويتمّ 
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  .دينار 586  000 000 التايل: ملياجلعامالت املرقم  2014وقد حّققت سنة 
  "مونوبري"): SNMVTتونس (شركة الدار اجلديدة ملدينة  -
   بدأت النشاط بتاريخ.33282288,000ركة خفية اإلسم. قيمة رأس ماهلا ش

  .1996أوت  16

جلـــدول  ملـــيرقـــم املعـــامالت اجل 2014و  2013ســـنيت وقـــد حّققـــت خـــالل  املبـــّني 
  التايل:

  :اجلملي رقم املعامالت
2013  2014  

463239578  510630650  

  
  "MEDDIS" ميديسة للتوزيع املتوسطيّ الشركة  -

 4500.000,000أمساهلا قيمة ر .Hypermarchéمغازة ذات أجنحة متعّددة :
ملرّكب التجاري تونس سييت سبالة بن عمار  نة  2032مقرها اإلجتماعي كائن  أر

  .2002فيفري  1تونس.بدأت نشاطها يف 
ـــّني  رقـــم املعـــامالت 2011و 2010 وقـــد حّققـــت خـــالل ســـنيت جلـــدول اجلملـــي املب

  التايل:
2010  2011  

137568288  3855707  
  
  جيمو: شركة  -

،عدد دينار 100.000,000شركة ذات مسؤولّية حمدودة تبلغ قيمة رأس ماهلا 
  مقّرها اإلجتماعي كائن مبركب تونس سييت  B032622005سّجلها التجاري

TUNIS –CITY  عة بالتجارية واملتايتمّثل موضوع نشاطها يف إعداد الدراسات
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التجارية املختصة لألسواق وإختيار املواد العريضة لإلستهالك وإبرام عقود الشراء مع 
  .د السواءحاملزّودين احملليني واألجانب على 

الدار اجلديدة ملدينة و كل من شركة "ميديس " وشركة موتتقاسم أسهم شركة جي
  اجلدول التايل:مونوبري" وفقا ملا يبّينه  "SMNVT" تونس

  النسبة  القيمة  عدد األسهم  املعرف اجلبائي  املسامهني
 الشركة املتوسطية للتوزيع:

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

50 %  

شركة الدار اجلديدة ملدينة 
  SMNVT تونس

 
001110K/A/M /000 

500  50.000   
50 %  

موع                                 ا
100.000                            

    
    100 %  

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

2009  2010  
155368,000  12000,000  

 
  اإلتفاقيات التجارية:

وفقا  تتعامل الشركة املدعية مع املساحات التجاريّة املدعى عليهاحيث     
   ة.إلتفاقيات جتاريّ 

املدعية  شركةالعملّية التفاوض التجاري مع  تفيد دراسة السوق أنّ حيث و    
لنسبة لشركة "مونوبري" وشركة "جيان" وإّمنا عن  ال تتمّ  "ستيد" بصفة مباشرة 

ذه املهام وهي شركة     ."جيمو"طريق مركزية شراء تتكّفل 
ة إىل شركة متخّصصة يف جمال التفاوض  املساحات التجاريّ أغلب  تلجأ حيثو    

   .دين والتفاوض معهم والتعاقد معهم أيضالتتوىل نيابة عنها إختيار املزوّ 
الطرف املوكول له إسداء مثل هذه اخلدمات لفائدة  "جيمو"متّثل شركة حيث و     

  وشركة "ميديس" جيان. شركة مونوبري
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:حيث و    تتوىل شركة "جيمو" مبقتضى اإلتفاقية وبوصفها وكيال جتار
  إختيار املزّودين واملنتوجات  -
  مناقشة أسعار الشراء وخمتلف أنواع التخفيضات. -
  لشراءمناقشة الشروط املتعلقة  -
  حتضري خمتلف العمليات اإلشهارية -
كراء فضاءات البيع املتواجدة داخل املساحات التجارية التابعة لشركة جيان   -

   وشركة مونوبري. 
ا حتسني التموقع التجاري لكل من  - القيام بكل العمليات التجاريّة اليت من شأ

  شركة مونوبري وشركة "ميديس جيان"
ديسمرب ويتم  31جانفي إىل غاية  1إلتفاقيات سنة من هذه امّدة أّن  حيثو 

اية كّل سنة إّال يف حالة اإلعرتاض على جتديدها من  جتديدها بصفة ضمنّية يف 
  قبل أحد األطراف.

  التوزيع عرب املساحات التجارية
ا عرب املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة وقد      حيث تسّوق املدعية منتوجا

  بداية مع بروموقرو. 2000يف التعامل مع املساحات التجارية منذ سنة  بدأت
حيث يعترب التوزيع من العناصر الرئيسية للتسويق ويهدف هذا النشاط إىل و      

إيصال املنتوجات أو اخلدمات من منتجيها إىل طالبيها إذ أّن السلعة أو اخلدمة 
ه ال قيمة تسويقية هلا إن مل تصل مهما بلغت من الروعة يف النوعية واملواصفات فإنّ 

  حيث يريدها املستهلك.
فقه قضاء اهليئات املقارنة أّن حتديد السوق املرجعّية ميكن أن ينبين أقّر وحيث    

على التمييز بني خمتلف طرق التوزيع املعتمدة من قبل العارضني اعتبارا الختالف 
مستوى أسعار هذه املنتوجات حبسب طرق العرض التجاري لنفس املنتوجات وتباين 
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اختالف مسالك توزيعها وتغّري املوقف الشرائي للمستهلك إزاء نفس املنتوجات عند 
  عرضها يف مسالك توزيع خمتلفة.

ا املعهد الوطين لإلستهالك أّن  4دراسة جيث تفيدو  من سكان إقليم  %60قام 
  طة.تونس يتزّودون من املساحات التجارية الكربى واملتوسّ 

  
  من حيث العرض: -
 
حيث تتمّثل أهّم اخلدمات املعروضة من قبل مساحات التوزيع العصرية      

للمنتجني خاّصة يف توفري مساحات عرض جتارية و مجلة من اخلدمات التجارية 
ما يتعّلق  ا يفاألخرى من بينها مثال خدمات اإلشهار التجاري وتنمية البيوعات، أمّ 

أهّم اخلدمات اليت تقّدمها مثل هذه املساحات تتمثل خاّصة يف ملستهلك فإّن 
  توفري  منتوجات متعّددة وخمتلفة.

وحيث ميكن إدماج ضمن هذا الّصنف من الّتجارة العصرية كّل من املساحات    
  و"مونوبري". الّتجاريّة الّتالية: "كارفور"و"جيون" واملغازة العاّمة

من أهم عوامل سن اختيار املنتجني املتعامل معهم وحتعترب عملية التزّود وحيث    
 كلفةذات جودة عالية و ما قّدمت منتوجات متعدّدة و كلّ إذ  جناح هذه املساحات 

  احلرفاء. عدد من ربنت من جلب أككّلما متكّ   منخفضة

                                                 
4 - 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 résidant 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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ة تفاوضية املساحات التجارية الكربى بقوة إقتصادية ومالية وخاصّ  حيث تتمّتعو   
دين يف عالقتها مع املزودين وهو ما نتج عنه إختالل يف موازين القوى بني املزوّ 

  واملنتجني.
  من حيث الطلب: -2

، إىل جانب توزيع  السائلة ملواد التنظيفحيث تسعى الشركات املنتجة     
ا عرب مسالك الت وزيع التقليدية، إىل عرضها داخل مسالك التوزيع العصرية منتوجا

وذلك نظرا ألمهية التأثري اإلجيايب هلذه املسالك على مكانة وشهرة العالمة التجارية 
  للمنتوج.

ا عرب املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة    .وحيث توزّع املدعية منتوجا
ثالثة جمموعات   املساحات التجاريةجتارة التوزيع عرب تتقاسم سوق وحيث 

  .5كربى هذه السوق
  

  ):Groupe Mabrouk – Monoprix et Géantجمموعة املربوك ( -1
إىل  جتارة التوزيع عرب املساحات التجاريةيرجع نشاط جمموعة املربوك بسوق 

قتناء شركة الدار اجلديدة ملدينة تونس صاحبة العالمة  1999سنة  عندما قامت 
". ومنذ ذلك احلني توّلت الشركة تطوير سياسة Monoprixة "مونوبري" "التجاري

لّسوق املرجعّية، حيث قامت يف سنة  قتناء العالمات  2003جتارية توسعّية 
، وإقتناء شركة "تونس Touta"6" و"توتة""Le Passageالتجارية "الباساج" "

جارية "الصحراء " صاحبة العالمة التTunisian Shopping Spacesللتسّوق""

                                                 
  . 2015جوان  25معطیات مستقاة من دراسة قام بھا مجلس المنافسة في إطار الرأي عدد الصادر عنھ  بتاریخ  - 5

6 -  Perspectives de développement de la SNMVT – Monoprix à l’international, MCP – MENA CAPITAL 
PARTNERS, Décembre 2013, p.4. 
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حتت العالمة  نقاط بيعبذلك لرتتفع  20097" سنة Sahara Confortللرفاهة" "
 .8نقطة بيع 70إىل  20"مونوبري" من 
موعة إسرتاجتيتها التجارية من خالل نفاذها إىل  2005ويف سنة  طّورت ا

ملساحات التجارية الكربى ( )، وذلك وفقا Hypermarchésسوق جتارة التوزيع 
" الفرنسية والذي على إثره ّمت Casinoالتفاق انعقد بينها وبني جمموع "كازينو" "

ين مساحة جتارية كربى بتونس حتت العالمة  "، Géantالتجارية "جيان" "تركيز 
  " اململوكة من قبل عائلة املربوك.MEDDISوهي مساحة تديرها شركة "ميديس" "

  :جيان -
يعترب فضاء "جيان" من أكرب املساحات التجارية بتونس، حيث تقّدر مساحة 

ملركز التجاري "تونس سييت" 2م 000 12البيع به بـ ، وتتواجد هذه املساحة 
"Tunis Cityبنزرت. –ك قرب مدخل الطريق السيارة تونس " وذل 

  
ويف إطار توّسعها التجاري الداخلي تعتزم شركة مونوبري بعث عشر نقاط بيع 
أخرى خالل نفس الفرتة املذكورة أعاله حتت العالمة "مونوبري" لريتفع رصيدها من 

 .  2م 75 000 إىل 2016 سنة املساحات اجلملية املستغّلة خالل
موعة املربوك  لّنسبة للوضعية احلالية فإّن  "مونوبري" مساحة جتارية   -و

نقطة بيع من صنف املساحات  47كربى واحدة حتت التسمية "جيان" وما يقارب 
حبسب  التجارية املتوسطة وهي نقاط متواجدة مبختلف أحناء اجلمهورية وذلك

  .2013معطيات 
  
  ):Groupe Chaibi – Carrefourجمموعة الشاييب ( -2

                                                 
7 -  Le secteur de la grande distribution en Tunisie, Mac Sa, Département de recherches, juin 2010, 
p.4. 
8  -  Tunisian Retail Foods, USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report, December 2012, p. 8. 
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 UTIC) "Ulysse Tradingوهي جمموعة تعرف كذلك مبجموعة "أوتيك" "

and Industrial Companies ،الناشطة يف أسواق اخلدمات والصناعات (
موعة أساسا يف مستوى ثالثة قطاعات كربى واملتمثلة يف قطاعات  وتنشط هذه ا

" والّسياحة وجتارة التوزيع العصرية. ومتثل هذه األخرية النشاط Emballage"اللّف 
  األبرز للمجموعة.

لّسوق املرجعية إىل سنة موعة  ت أنشطة ا عندما قامت  2001 وترجع بدا
" عن Carrefourببعث أّول مساحة جتارية كربى بتونس حتت العالمة "كارفور" "

" Ulysse Hyper Distributionطريق شركتها "أوليس هيبار ديسرتيبيسيون" "
  .وذلك وفقا لعقد استغالل حتت التسمية األصلية مع جمموعة "كارفور" الفرنسية

ذا الفضاء  بطريق ، وتتواجد هذه املساحة 2م 500 9بـوتقدر مساحة البيع 
 سيدي داود املرسى.

   
لّنفاذ إىل سوق  موعة  ويف إطار تطوير سياستها التجارية التوسعّية قامت ا

قتناء مغازات "بونربي"  2006املساحات التجارية املتوسطة، حيث قامت يف 
"Bonprix" "طام موعة " ستغالل Batam" التابعة  " واليت على إثرها قامت 

نقطة  26" البالغ عددها Championمساحات جتارية حتت العالمة "شامبيون" "
لتصبح "كارفور ماركت"  2009بيع، ووقع تغيري التسمية التجارية هلذه العالمة يف 

"Carrefour Market" "و"كارفور اكسربيس "Carrefour Express."  
  

موعة الشاييب ذا فإّن  مساحة جتارية كربى واحدة حتت التسمية املذكورة  و
من صنف املساحات التجارية املتوسطة  9نقطة بيع 71 وما يقارب "كارفور"أعاله 

 املتواجدة مبختلف أحناء اجلمهورية وذلك"كارفور ماركت" و"كارفور اكسربيس" 
  .2013حبسب معطيات 

                                                 
 www.carrefourtunisie.com  -  حسب العدد المعلن عنھ بموقع واب مساحة "كالرفور": 9
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 Groupe Bayahi et Poulina – Magasinجمموعة البياحي وبولينا ( -3

Général:(  
الناشطة يف املساحات التجارية  إحدى أهمّ " MG"تعّد شركة املغازة العاّمة 

 . 1925سنة الشركة إىلهذه  سيسرجع وي تونس يفجتارة التوزيع 
لصاحل % 76.31وقع التفريط يف مسامهة الدولة البالغة  2007 سبتمرب يفو 

  ).%51( والبياحي )%49( بولينا جمموعيت
موعة يف سنة  ) %35موعة املربوك (بشراء حصص جم 2008ّمث قامت ا

"، وهي شركة متموقعة BHM Promogro) يف شركة "بروموقرو" "%34واحلمروين (
سم ( ) واملتخصصة يف البيع Cash & Carryعلى مستوى املساحات املعروفة 

نقاط بيع على مستوى تراب  6تلك هذه األخرية حوايل )، ومتsemi-grosجلملة (
  اجلمهورية.

ّمت عقد اتفاق شراكة بني شركة املغازة العاّمة وجمموعة  2012ويف مارس 
يف رأمسال  %10" مّكن هذه األخرية من اقتناء نسبة Auchan"أوشان" الفرنسية "

مساحات جتارية   5شركة املغازة العاّمة. ويهدف هذا االتفاق إىل بعث ما يقارب 
  كربى إضافية.

، 2013ويبلغ عدد نقاط البيع التابعة لشركة املغازة العاّمة، حبسب معطيات 
  نقطة. 70 حوايل

ا الثالثبكما قامت إدارة هذه الشركة  (مغازة  توحيد العالمة التجارية ملاركا
 اسم عليها أطلقمن خالل جتميعها يف عالمة واحدة  العاّمة وبروموقرو وماقرو)

"mg" من املغازات كاآليت أصنافثالثة  اليت تشتمل على:  
  

 أكثروهي مغازات كربى وجذابة مساحتها  :"mg maxi"م.ج ماكسي" " -
ا موقف للسيارات. وتوفر هذه النوعية من املغازات منتوجات  2م 1000من  و
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جانب منتوجات  إىل واأللعابمتنوعة منها الغذائية والتجهيزات املنزلية واملالبس 
  .عديدة أخرى

   وهي مغازات متتد على مساحة تتجاوز ":mg proxi""م.ج بروكسي"  -
لقرب من 2م 500 السكنية. وتوفر  األحياء. ويقع هذا الصنف من املغازات 

  .غري غذائية حيتاجها احلريف التونسي يف شراءاته اليومية وأخرىمنتوجات غذائية 
     وهي صنف من املغازات متتد على مساحة ":mg city"م.ج سييت" " -

م يف التسوق  أقصىعلى  2م 500 تقدير. وتقع بقلب املدن لتوفر للحرفاء احتياجا
اجلديدة بتوفري منتوجات  إسرتاتيجيتهابطريقة سريعة كل يوم. وهي تلتزم من خالل 

ملنافسني األسعاردىن   .مقارنة 
  

  وق املتعّلقة بتجارة التوزيع عرب املساحات التجارية: حصص السّ 
رغم بروز عديد العالمات التجارية اجلديدة على غرار "ماركور ماركت" 

"Mercure Market"  و"عزيزة " 2010منذAziza فإّن سوق جتارة  2014" منذ
موعات الثالثة الناشطة يف هذه  التوزيع عرب املساحات التجارية تضّل حمّل تقاسم ا

لتحليل، حيث قّدر رقم معامالت اجلملي خالل السنة  الّسوق ، واليت سبق تناوهلا 
  مليون دينار تتوزّع كاآليت:   2000بـ 2013املالية 

  
 لّسوق مبا يعادل  )جيان-جمموعة املربوك (مونوبري اليت تعادل حصتها 

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

  وق.من السّ  %35م.د أي بنسبة  700
 (كارفور) لّسوق مبا يعادل  جمموعة الشاييب  600اليت تعادل حصتها 

 وق.من السّ  %30م.د أي بنسبة 
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 تقديرية(حسب إحصائيات  ةسم البياين الّتايل هيكلة الّسوق احلاليّ ص الرّ ويلخّ 
  :)2013لسنة 

  :10املصدر
  
  

أّن حصص العالمات التجارية اليت تستغل مساحات جتارية   وحيث يتبّني ممّا تقّدم
   جيان واملغازة العامة وكارفور) يف السوق هي متقاربة.-كربى ومتوّسطة (مونوبري 

  الممارسات المثارة:عن  
  عى عليها:ة المدّ قتصادية تجاه المساحات التجاريّ اإلتبعية  الوضعية   - 1

ئب املدعية أّن  الشركات املدعى عليها أفرطت يف إستغالل حيث إعترب 
وضعية التبعية اإلقتصاديّة اليت توجد فيها شركة "ستيد" جتاهها من خالل تطبيق 

  ها.  نشروط جمحفة صلب اإلتفاقيات اليت تربط بي
                                                 
10- Perspectives de développement de la SNMVT – Monoprix à l’international, MCP – MENA CAPITAL 
PARTNERS, Décembre 2013, p.5. 
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جملس املنافسة  فقه قضاء مبا دأب عليهيّتجه التذكري يف هذا اإلطار وحيث 
ل وضعّية تبعّية إقتصاديّة يقتضي الّنظر يف مدى من إعتبار أّن اإلفراط يف إستغال

  تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعّية اإلقتصاديّة واإلفراط يف إستغالهلا. 
وحيث أّن التبعّية اإلقتصاديّة هي حالة تتشّكل من حتالف عناصر ينشأ عن 

ثري  املزّود على إجتماعها وضع الّتاجر يف منزلة يصعب فيها عليه التخّلص من 
ح. وتتمّثل هذه العناصر يف ا عالمة ظاليت حت السمعة نشاطه وما جينيه من أر ى 

ثريها يف رقم املعامالت اجلملي ويف  أمهّية نصيبها يف الّسوقاملزّود و مدى 
ة من أصعوبة التزّود مبواد أو املؤّسسة احلريفة وللتاجر املوزّع  و خدمات مشا

على أن ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته أّي جهة أخرى 
التجاريّة ضرورة أّن التبعّية تعّرب عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة إختيار 

  إرادي.
يّ وحيث  لس  خذ ا بل ينبغي   منفردا من العناصر األربعة مىت توّفر ال 

حبيث أنّه يكفي  العناصر األربعة جمتمعة أن تتوّفر إقتصاديةللقول بوجود تبعية 
 ختّلف أحدها للقطع بعدم وجود تلك احلالة.

وحيث أّن حتليل العناصر املكّونة للتبعّية اإلقتصاديّة وتطبيقها على وقائع القضّية 
  الراهنة يفضي إىل ما يلي:

توّفر وضعّية حيث أّن التحقيق يف هذه القضّية الراهنة يفرتض التثّبت يف مدى 
العناصر التبعّية اإلقتصاديّة والّيت يستوجب التأّكد من تّوفرها وجود مجلة من 

تمعة و  وذلك وفقا لتعريف فقه قضاء جملس املنافسة ملفهوم التبعّية  املتظافرةا
  اإلقتصاديّة املشار إليه أعاله.

 :يما يتعّلق بشهرة العالمةف -1
ذات  لمساحات التجارية املدعى عليهاحيث تعترب العالمات التجاريّة الراجعة ل    

   ة.كفل للّشركة ميزة تنافسيّ ت دةجيّ وطنّية شهرة 
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   "كارفور"احلاملة لعالمة  عشركة أوليس للتوزيسواء تعلق األمر ب

وكذلك  mgالعالمة التجاريّة:وكذلك فيما يتعّلق بشركة املغازة العامة ذات 

  وجيان فيما يتعلق بعالمة "مونوبري" 
لّسوق التونسّية املرجعّية: - 2  أمهّية نصيب الّشركة 

حيث إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار أّن الشركة جيب أن يكون هلا 
لسوق املرجعّية وال يشرتط أن حتتّل مركزا مهيمنا.   نصيبا هاما 

وحيث تربز دراسة السوق أّن املساحات التجارية املدعى عليها هلا نصيب هام 
ت الشراء الناشطة  لسوق املرجعية كما أّن شركة "جيمو" تعترب من أهم مركز

  لسوق الوطنية. 

ثري عالمة امل -3    يف رقم املعامالت اجلملي  ساحات التجارية الكربىمدى 
  لشركة :"ستيد":

 2008خالل سنوات التايل رقم املعامالت اجلملي "ستيدشركة "قت حقّ حيث 
  :2011و 2010و 2009و

  اجلملي رقم املعامالت  السنة
2008  1.047.421  
2009  1.221.663  
2010  1.055.176  
2011  910.350   
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ا مع شركة أوليس ستيد"وحيث حقّقت شركة  " نسبة هاّمة من رقم معامال
وفقا  2011سنة  36,75لتصل إىل  2008سنة  % 24,27للتوزيع تطّورت من 

  ملا يبّينه اجلدول التايل:

 "رقم املعامالت احملّقق مع شركة أوليس للتوزيع:"كارفور  
  النسبة  رقم املعامالت  السنة 

2008  254.264  24,27 %  
2009  264.687  21,66 %  
2010  277.784  26,32 %  
2011  334.586  36,75 %  

  
كما حّققت رقم معامالت هام مع جمموعة املغازة العامة:وفقا ملا تبّينه اجلداول 

 التالية:
 :رقم املعامالت احملّقق مع جمموعة املغازة العاّمة 

 املغازة العاّمة:شركة رقم املعامالت احملّقق مع  -
  النسبة  املعامالترقم   السنة
2008  189.635  18,10%   
2009  202.729  16,59 %  
2010  131.668  12,47 %  

 

  :شركة ماقرورقم املعامالت احملّقق مع  -
  النسبة  رقم املعامالت  السنة
2008  92.009  8,78 %  
2009  112.018  9,16 %  
2010  71.743  6,79 %  

 :شركة بروموقرورقم املعامالت احملّقق مع  -
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  النسبة  رقم املعامالت  السنة
2008  240.953  23   %  
2009  274.571  22,47 %  
2010  222.667  21,10 %  
2011  231.545  25,43 %  

  
  

"مونوبري" مع شركة الدار اجلديدة ملدينة تونس  اكما حّققت رقم معامالت هام
جلدول التايل % 19إىل حوايل  %11,62تطّور من    :وفقا للنسب املبّينة 

  
  
 :"رقم املعامالت احملقق مع شركة الدار اجلديدة ملدينة تونس"مونوبري  

  
  النسبة  رقم املعامالت  السنة
2008  121.783  11,62 %  
2009  190.551  15,59 %  
2010  198.004  18,76%   
2011  172.024  18,89 %  

  

لنّ  ا احملّقق مع اسبة أّما  لشركة املتوّسطّية للتوزيع "ميديس": لرقم معامال
 تربزهوفقا ملا  ي نسبة ضئيلةوه % 7و  4 يتجاوز نسبة تراوحت بني فلم"جيان" 

  املعطيات التالية:
 

 رقم املعامالت احملقق مع الشركة املتوسطية للتوزيع:"ميديس""MEDDIS"   

  
  النسبة  رقم املعامالت  السنة
2008  40.211  3,83 % 
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2009  59.622  4,88 %  
2010  74.121  7,02 %  

  
الشركة املدعية تتعامل مع  وحيث يتبّني من اجلداول املبّينة أعاله أنّ 
  املساحات التجارية املدعى عليها وفقا للنسب التالية:

ترتاوح  :لنسبة لشركة أوليس للتوزيع ذات العالمة التجارية "كارفور" -
 .% 36و % 25النسبة بني 

 
 
موعة املغازة العامة: -  لنسبة 

       % 19و 12*املغازة العاّمة ترتاوح النسبة بني 
  .% 25 و 21*بروموقرو بني 

  % 9 و 7 *ماقرو: بني

  % 53و 40جمموعة املغازة العاّمة تراوحت بني مع وتبعا لذلك فإّن نسبة التعامل 

  % 19 و 12ترتاوح النسبة بني  لنسبة ملونوبري -
  % 7 و 4ترتاوح النسبة بني  لنسبة جليان -

فإّن ترتيب الشركات اليت تتعامل معها املدعية وفقا ملعيار أمهّية رقم  وتبعا لذلك
شركة تليها  )%53(املعامالت احملقق يكون كاآليت : جمموعة شركة املغازة العامة 

   .) %19( مونوبريمث  )%36(أوليس للتوزيع 
وجمموعة املغازة  )%36(ما يتعّلق بكارفور  يفهامة هذه النسب تعترب  حيثو    

  .% 19 و مونوبري )%53(العامة 
ذات  "MEDDIS" شركة املتوسطّية للتوزيع ميديسبوحيث أنّه يف ما يتعلق   

معها ضعيفة  تعامل نسبةفإّن املعطيات املبّينة أعاله تربز "جيان" العالمة التجارية 
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ثري عالمة وهو ما يؤدي إىل إستنتاج عدم توّفر شرط  % 7 و 4ترتاوح بني: 
لتايل فال موجب من  التجارية "جيان" يف رقم املعامالت اجلملي للمدعية ةاملساح و

الناحية القانونّية من التمحيص يف مدى وجود حالة اإلفراط يف إستغالل تلك 
   .اديّةصاإلقت نظرا لعدم توّفر شرط من شروط التبعّية الوضعّية

نعدام احللول البديلة  يف-4   ما يتعلق 
مواد تنظيف ذات جودة عالية نظرا لكون هذه املدعية بتصنيع تقوم حيث 

املنتوجات قابلة للتحّلل يف الطبيعة وهو ما يعّرب عنه مبنتوجات "صديقة للطبيعة" 
ا مكّونة من مواد  ة وهو ما جيعلها تتمّيز عن بقية طبيعية نباتّية وزيوت طبيعيّ لكو

اليت تتكّون من مواد كيميائية حبتة  السائلة املنتوجات يف جمال إنتاج مواد التنظيف
ا.   وينعكس مباشرة على مستوى األسعار ونوعية املستهلكني الذين يتزّودون 

ودة العالية ال جتد ة واجلوحيث أن هذه املنتوجات ذات املواصفات الطبيعيّ 
رواجا هلا سوى لدى املساحات التجارية مبا ال يرتك اخليار وال احللول البديلة 

  للتسويق. 
مللف اليت تربز تعامل  اتؤّكده حيث هذه الوضعّيةو  املعطيات املظروفة 

جلملة بنسب ضئيلة يف البداية ترتاوح بني   17و 9الشركة املدعية مع ّجتار التوزيع 

هذا التعامل حبيث أصبحت املدعية تتعامل مع املساحات التجارية  عنقطمث إ %
  فحسب.

 
أّن الشركة املدعية تعاملت مع جتار  بّني  اجلانبوحيث أّن البحث يف هذا 

ا لدى هذا الصنف من املوزّ  عني لعّدة اجلملة بنسبة ضئيلة ومل جتد رواجا ملنتوجا
  أسباب نذكر أّمهها:

  املنتوجات الراجعة للمدعية (كما سبق بيانه)نوعية  -
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أسعار هذه املنتوجات مرتفعة مقارنة مع املنتوجات ذات اجلودة املتدنية واليت ال  -
جر اجلملة من توزيعها بسهولة نظرا لتدين أسعارها وإقبال  حتمل عالمة ويتمّكن 

  ّجتار التفصيل عليها.
ة من دون بصفة رئيسيّ املنتوجات يتزوّ هذه  يقبلون علىني الذين كشرحية املستهل -

  الكربى واملتوّسطة. املساحات التجارية
رفض أغلب جتار اجلملة التعامل مع املدعية وفقا لفواتري قانونية تتضّمن خصم  -

  .TVAاألداء على القيمة املضافة 

جّية تركيز املدعية إعتمدت إسرتاتيوتبعا لكل هذه املعطيات املوضوعية فإّن 
لتوزيع العصري نظرا إلقبال بيع  ا للمساحات التجارية يف إطار ما يعرف  منتوجا

   ية.املستهلك الذي يتزّود من املساحات التجارية على منتوجات املدع
 -أسعارها -تظافر عّدة معطيات موضوعّية (نوعية املنتوجات حيث أنّ و 

ا إال عرب  شرحية املستهلكني املقبلة عليها ...) جتعل املدعية ال توزّع منتوجا
  .الكربى واملتوّسطة املساحات التجارية

ا عرب املساحات التجارية املدعية ملتوزيع حيث تبعا لذلك يعترب و  نتوجا
  إختيارا إقتصاد تفرضه عّدة معطيات موضوعية.

حتليل العناصر املبّينة أعاله يفضي إىل تواجد املدعية يف وضعية أّن وحيث 
 "مجاعية"ن نوع خاص ميكن أن نطلق عليها تسمية تبعية إقتصادية تبعّية إقتصاديّة م

  .عدا شركة "ميديس" اه جمموعة املساحات التجارية املدعى عليهاجت تبعّية مبعىن
   التجارية:  المضّمنة باإلتفـاقيات  المجحفة  الّشروط  :أوجه اإلفراط    - 2

عدا  لشركات املدعى عليهادراسة اإلتفاقيات اليت تربط املدعية تربز حيث 
وجود شروط جمحفة ختضع هلا املدعية لعل أّمهها عدم متكينها من شركة "ميديس" 

نسخة قانونية من اإلتفاقّية وإسناد نسب ختفيضات هاّمة ال تتساوى مع قيمة 
   اخلدمة إضافة لعدم إحرتام آجال اخلالص. 



 

54 
 

   ممضى عليها من الطرفني. قانونية من اإلتفاقية من نسخة املدعية عدم متكني -
مللف أنّ حيث  ئق املظروفة  املدعية تتعامل مع الشركات املدعى  تبّني الو

عليها وفقا إلتفاقيات سنويّة يتم تسليمها للممّثل القانوين لشركة "ستيد" للتوقيع 
  عليها مث يتم إرجاعها إليه دون أن تسّلمه نسخة أصلية موّقعة من طرفها.

 إعادة تنظيم  من قانون 27الفصل لك يعد خمالفا ملقتضيات وحيث أّن ذ    
املنافسة واألسعار الذي ينّص يف فقرته األخرية على ما يلي:"...وجيب أن تكون 
جر التوزيع أو مسدي اخلدمات للمزّود موضوع  اخلدمات التجاريّة اليت يقّدمها 

     ...".  عقد كتايب حمّرر يف نظريين ميسكه الطرفان 
هة ت عن ذلك ضمن مراسلة موجّ رت املدعية من هذه الوضعية وعربّ تذمّ  حيثو    

  حه الوثيقة التالية:مثلما توضّ  ةإىل شركة املغازة العام
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 2015لسنة  36عدد  قانونالمن  27الفصل وحيث أّن ذلك خمالف ألحكام     
عادة تنظيم   املنافسة واألسعار.   املتعلق 

  
وحيث أّن الغاية من عدم متكني املدعية من نسخة قانونية ممضى عليها من     

ا يف حال قيامها برفع  الطرفني هو عدم متكينها من وثيقة قانونية ميكن اإلستشهاد 
    دعوى.

  
ئب شركة املغازة العاّمة على وجوب مسك اإلّتفاقيّ      ة وحيث أنّه ردا على دفع 

وتقدميها كوسيلة إثبات وفقا ملا يشرتطه القانون وإعتباره أّن املدعية غري معذورة يف 
عدم تقدميها لنسخة قانونّية من هذه اإلّتفاقّية لوجودها يف قضّية احلال يف موقع 
اإلّدعاء األصلي فإّن التحقيق يف القضية الراهنة يربز أّن املدعية هي أحرص 

دات ولكنها جتد نفسها عاجزة عن تقدمي إتفاقية ممضاة األطراف على تقدمي املؤيّ 
ا بكل بساطة ال متلك إال نسخة جمرّ    ة حتمل إمضاءها فحسب دمن الطرفني أل

إلتفاقيات:    حفة املضّمنة    الشروط ا
حفة حيث تذمّرت املدعية من الشروط       على ف التجارية إلتفاقياتالواردة ا

ّن الشروط "كارفور" شركة أوليس للتوزيع  املدعية راسلتسبيل الذكر  وأعلمتها 
إلتفاقية اليت جتمع بينهما تتضّمن  وطالبتها مبراجعتها وفقا  شروطا جمحفةاملطّبقة 

 للعبارات التالية:
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مللف تعّنت شركة أوليس للتوزيع "كارفور" يوحيث  ئق املظروفة  تبّني من الو

ا مع طلب املدعية مبراجعة هذه الشروط بل على العكس من  وعدم جتاو
ا راسلت املدعية وإقرتحت عليها  ّ لنسبة  الرتفيع يف التخفيضاتذلك فإ

  كما يلي:  2012لسنة 
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يؤّكد أّن ما تتحّصل عليه هذه املساحة التجاريّة تعتربه حقا مكتسبا  حيث أّن ذلكو 

ملوالية وهو ما يؤدي إىل تراكم التخفيضات اليت تصل وتطلب الرتفيع فيه يف السنة ا
من رقم معامالت املدعية مع املساحة التجارية ووفقا للوثيقة املبّينة أعاله  % 40إىل 

نورد مقارنة بني التخفيضات اليت تتحصل عليها هذه الشركة وتطّورها من سنة 
  ألخرى:
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نة التخفيضات املضمّ 
  تّفاقّيةإل

  2012 إقرتاحات سنة  2011  2010

  %10  %10  ختفيض على الفاتورة
  

10%  
  

  ج لفاتورةر ختفيض خا
  

5 % 
  

5 % 
  

5 %  

إسقاط جتاري سنوي قار 

 وغري مشروط11 

  
5 %  

    
5 %  

  
5,25 %  

  
 

   12إسقاط تدرجيي
ristourne par 
palier 

  

  :335.000 إنطالقا من
0,25 %  

  :315.000إنطالقا من
0,25 %  

  إنطالقا من
 000 360  :0,5 %  

  380 000 إنطالقا من
0,5  %  

  360 000 إنطالقا من
0,5  %  

  إنطالقا من
 000 400  :1  %  

  :420.000 إنطالقا من
1  %  

  : 400.000إنطالقا من
1 %  

: 420.000إنطالقا من 
1,5 %  

Budget marketing 6,5 %  7,25 %    % 7.75  
Remise logistique 2,5 %  3 %              3,25 %  

 ختفيض عن كل منتوج جديد
Référencement 
nouveau produit 

    
1 %  

  

  
Budget ouverture 
magasin  

  

Hypermarché  200 
 دينار

  دينار 1000  دينار 400 

Supermarché   200 
  دينار

  دينار 450          دينار 400

Budget opération 
annuelle 

Anniversaire 

Hypermarché 350 
  دينار

  دينار   800  دينار 550

Supermarché   200 
  دينار

  دينار 750  دينار 500

Budget opération 
10ème Anniversaire 
Hypermarché 

  Hypermarché     
  دينار  550

  

 

  

                                                 
11 -ristourne fixe et inconditionnelle 

   إسقاطات جتاريّة إضافية كلما بلغ رقم املعامالت السنوي درجة أعلى حسب سلم يقع حتديده بصفة مسبقة- 12
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  كما يلي:  اتشركبقية النفس التمشي الذي تعتمده وهو 
لنسبة ملونوبريالتخفيضات املضمّ ر تطوّ  إلتفاقية املربمة مع شركة جيمو     :نة 

تخفيضات ال
إلتفاقية  املضّمنة 

  2008لسنة 

تخفيضات ال
إلتفاقية  املضّمنة 

  2009لسنة 

تخفيضات ال
إلتفاقية  املضّمنة 

  2010لسنة 

تخفيضات املضّمنة ال
  2011إلتفاقية لسنة 

  % 10  12%  12%  12%  الفاتورةختفيض على 

  5%  5%  5%  5%  ختفيض خارج الفاتورة
 ristourne finترجيع آخر السنة

d’année 
على رقم   %5

  املعامالت احملّقق
على رقم   %5

  املعامالت احملّقق
على رقم  % 7

  املعامالت احملّقق
  6%           

Remise promotionnelle 
  ختفيض تنموي

8%  8%  8 %  7 %  

Budget Marketing DHT15.000  DHT  25.000   40.000DHT  DHT  25.000  

 DHT500   املسامهة يف إفتتاح حمالت
  لكل مغازة

200 DHT  
  لكل مغازة

200 DHT  
  لكل مغازة

200 DHT  
  لكل مغازة

  DHT 200  املسامهة يف جتديد حمالت
  لكل مغازة

200 DHT  
  لكل مغازة

200 DHT  
  لكل مغازة

200 DHT  
  مغازةلكل 

Remise logistique -  -  2%  4,5 %  
Référencement nouveau 
produit  

من رقم  % 1
  املعامالت

من رقم  % 1
  املعامالت

من رقم  % 1
  املعامالت

من رقم  % 1
 CH brut  املعامالت
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  تطّور نسب التخفيضات فيما يتعلق بشركة املغازة العاّمة:
تخفيضات ال  2009إلتفاقية لسنة تخفيضات املضّمنة ال

إلتفاقية  املضّمنة 
  2010لسنة 

تخفيضات ال
املضّمنة 

إلتفاقية لسنة 
2011  

  % 10  % 10  % 10  ختفيض على الفاتورة

  7%  % 5  % 5  ختفيض خارج الفاتورة
 ristourneترجيع آخر السنة

fin d’année 
  
  

    

Remise           ختفيض تنموي 
promotionnelle 

  

   %10 إىل 5  من
  

  %137  %10 إىل 5  من

Budget Marketing 35.000 35.000   
      1000  إفتتاح حمالت

      700  جتديد ثقيل حمالت
      300  جتديد خفيف حمالت

Remise logistique       
Remise de 
déchargement 
HF/commande 

  % 0.5  % 0.5    

Remise de gamme 140.5 % 
  

% 0.5    
Référencement 
nouveau produit  

SMG  CMG  BHM      250  100  250  

Changement code à 
bard 

SMG  BHM  BHM      75 75 75 

Contribution aux 
charges induites par le 
changement de tarif 

CA2008-
10.000DT  

350.000DT
-CA2008-

100.000DT  

500.000dt-
CA2008-

350.000DT 

CA2008-
500.000dt     

300DT  600DT 1500DT 3000DT 

                                                 
13 -Taux minimal de la remise promotionnelle 
14 -par avoir financier mensuel à fournir au plus tard la première semaine du mois suivant. 
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بني شركة "ستيد" واملساحات التجارية املدعى املربمة تربز دراسة اإلتفاقيات  وحيث
حفة وهو ما يتبّني من خالل املؤّشرات تضّمنها لعليها  واإلخالالت عديد البنود ا
  التالية:

  15عدم التناسب بين الخدمة وقيمتها المالية المفوترة
إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  من قانون 37من الفصل  5الفقرة نّصت حيث 
منع احلصول أو حماولة احلصول على إمتياز من شريك جتاري على إمتياز ال "على 

يمة احلقيقّية للخدمة املسداة وميكن تربّره خدمة جتاريّة فعلّية أو ال تتناسب مع الق
أن يتمّثل هذا اإلمتياز يف املسامهة دون وجود مصلحة مشرتكة يف متويل عمليات 

  التنشيط التجاري أو اإلستثمار يف جتهيز احملالت التجارية".
إلتفاقية وقيمتها املالية املفوترة وحيث أّن عدم التناسب بني اخلدمة املضمّ   يدلّ نة 

ولعّل مرد ذلك هو أّن مجيع  16عدم توازن واضح بني حقوق وواجبات الطرفني على
الشركات املتعامل معها هلا قوة جتارية ومالية وتفاوضية كبرية ال ترقى إىل القوة املالية 

  والتجارية للمدعية.  
ملساحات التجاريةاليت تربط املدعيدراسة اإلتّفاقيات ف تربز إختالال  املدعى عليها ة 

واضحا يف احلقوق والواجبات بني الطرفني فمن زاوية املساحات التجارية جند 
تنصيصا واضحا لكافة حقوقها وخمتلف نسب التخفيضات اليت جيب على املدعية 

ا بل على العكس من ذلك ال ميك ن تسديدها يف املقابل ال جند توضيحا إللتزاما
ا بشكل دقيق وحاسم جتاه املدعية فيما يتعلق مثال  لتزاما التثّبت من قيامها 
نتفاع املدعية من العمليات الرتوجيية والتنموية كما نالحظ من خالل الفواتري 

جال اخلالص.املضمّ  مللف عدم اإللتزام    نة 

                                                 
15 -disproportion manifeste entre la rémunération versée et la valeur des services commerciaux 
effectivement rendus. 
16  -pratques abusives :condamnations confirmées pour Leclerc., Carrefour, et Auchan 
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إلتفاقية اليت ت ربط املدعية بشركة وللتدليل على ذلك نورد املثال التايل املضّمن 
       . 2009املغازة العامة لسنة 

 
  
إلتفاقية املربمة مع جمموعة املغازة العاّمة حيث تفيد او  لوثيقة املبّينة أعاله املضّمنة 

ن يدفع مبلغ "أّن  أو  البعضأو  أحدتغطي  د 35.000املزّود (شركة ستيد) يلتزم 
مج التعاون التجاري املبّينة أسفله مجيع لتايل جتد املدعية " عمليات بر نفسها و
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مج تعاون جتاري لكل عالمة  35.000مضطرّة إىل دفع  دينار بعنوان مصاريف بر
من العالمات الثالث (املغازة العامة وماقرو و بروموقرو) حتّددها هذه األخرية بكل 

  حرية.
  .انونيةالقـ  آجال الخالصتطبيق  عدم   - 

مع "شركة ستيد" قبل  حيث كانت املساحات التجارية املدعى عليها تتعامل    
أشهر وأكثر  4على أساس اخلالص يف أجل  2009جتارة التوزيع لسنة صدور قانون 

ة عن قانون ودخوله حّيز التنفيذ إىل فرض ختفيضات إضافيّ العمدت بعد صدور ّمث 
ة للخدمة حىت تسرتجع القيمة أو القيمة احلقيقيّ ة أو غري متناسبة مع خدمات ومهيّ 

 ما يزيد على ذلك من آجال الدفع القدمية.  

مللف أنّ وحيث      ئق واملعطيات املظروفة  الشركات املدعى عليها ال  تبّني الو
يوم صلب اإلتفاقيات قبل  120حترتم آجال اخلالص سواء املّتفق عليها واحملّددة بـ

وال اآلجال القانونية للخالص املنصوص  2009التوزيع لسنة صدور قانون جتارة 
وتلجأ هذه الشركات إىل أسلوبني ) يوم 60( 2009عليها بقانون جتارة التوزيع لسنة 

  خمتلفني:
تعّمد جتاهل اآلجال القانونّية بصفة كلية وتطبيق آجاال أطول بكثري تسمح هلا  -

ذلك يف عمليات مالية تدّر عليها فوائد اء ستثمار السيولة اليت جتنيها من جرّ 
  إضافّية.

) مقابل فرض 2009أو تطبيق اآلجال القانونية (املنصوص عليها يف قانون  -
لتايل تكون املدعية جمربة على حتّمل عبئ % 2ختفيض إضايف (حوايل  ) و

ختفيضات إضافّية واحلال أّن هدف املشرّع من حتديد آجال اخلالص يتمّثل يف 
  مصاحل املزّود وال يف حتميله أعباء إضافّية.محاية 
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  ما يتعلق بشركة جيمو: مونوبري: يف*
ّمت اإلّتفاق بني الطرفني (شركة جيمو وشركة ستيد) على أن متنح شركة حيث 

مقابل تطبيق آجال اخلالص  % 2مونوبري ختفيضا خارج الفاتورة بـشركة ستيد 
املنافسة واألسعار دة تنظيم اإعفاق ضمين خمالف لقانون يوم وهو إتّ  60احملّددة بـ

  . 2009وقانون جتارة التوزيع لسنة 
جال اخلالص  2009ّمت ربط تنفيذ قانون جتارة التوزيع لسنة  حيثو  يف ما يتعّلق 

كل  % 2لتزام شركة "ستيد" مبنح شركة مونوبري ختفيضا خارج الفاتورة يقّدر بـ
من  2010التخفيض خارج الفاتورة مت الرتفيع فيه سنة  وتبعا لذلك فإنّ   ثالثة أشهر

  .% 7إىل  % 5
  :ق بشركة املغازة العامةما يتعلّ  يف*

تتعامل مع "شركة ستيد" قبل صدور قانون جتارة  ةاملغازة العامّ شركة كانت حيث     
ا ال  120أشهر ( 4على أساس اخلالص يف أجل  2009التوزيع لسنة  يوم) إّال أ

ا إجنّر عنه تراكم الديون وهو ما تؤّكده حترتم هذه اآلجال يف أغلب احلاالت ممّ 
مللف إضافة ملراسالت املدعية اليت ا الفواتري املضّمنة   تطلب خالصها يف مستحّقا

 عّينة منها:  متّثل الوثيقة التالية واليت 
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املنصوص عليها يف قانون جتارة التوزيع يوم  60الص بـاخلربط تطبيق آجال ّمت حيث 
 سنة ذلك أنّه خالل.% 2تخفيض خارج الفاتورة بـالرتفيع يف المقابل  2009لسنة 
مث إرتفعت هذه النسبة سنة  % 5الفاتورة  التخفيضات خارج كانت نسبة 2010
 .% 7إىل  2011

ا يفمل حترتم املغازة العامّ ورغم ذلك   مثلما تثبتهاآلجال ذه ما يتعّلق  ة تعّهدا
مللف  ئق املظروفة    عّينة منها:ويف ما يلي الو
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ملدعية إىل إرجاع الكمبياالت وتذكري شركة  ة بضرورة املغازة العامّ وهو ما دفع 
  تطبيق وإحرتام اآلجال القانونية وفقا ملا تثبته الوثيقة التالية: 
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  "كارفور" شركة أوليس للتوزيع*يف ما يتعلق ب
مللف قيام شركة أوليس للتوزيع "كارفور" ب     ئق املظروفة  ربط حيث تفيد الو

نحها ختفيض مب ايوم 60بـ وزيعاحملّددة مبقتضى قانون جتارة الت آجال اخلالصتطبيق 
ا هذه  وبذلك إرتفعت التخفيضات % 1,25خارج الفاتورة بنسبة  اليت تنتفع 

   %6,25إىل  %5من  األخرية
  واحلال أّن هذه اآلجال مت التنصيص عليها مبقتضى قانون جتارة التوزيع إذ:

جر  12لفصل نص ا على أنّه:" يتعّني أن ال تتجاوز آجال اخلالص بني املنتج و
لنسبة للمنتوجات  ستون يوماالتوزيع اآلجال القصوى التالية : ريخ التسليم  من 

ث والتجهيزات املنزلية".   غري املنتوجات الغذائية ومنتوجات األ
لذي نّص عليه هذا التغيري ا"كارفور" إستغّلت شركة أوليس للتوزيع  وحيث    

 60يوم إىل  120لتقليص يف آجال اخلالص (من املتعّلق القانون املذكور أعاله 
 %1,25يوم) وطلبت من الشركة املدعية "ستيد" متكينها من ختفيض إضايف بنسبة 

ريخ  17  ده الوثيقة التالية: وفقا ملا تؤكّ  2010أفريل  6يتّم  تطبيقه إنطالقا من 

                                                 
17 -«  En contre partie de la réduction des délais, STID accordera  à UHD une remise sur les achats hors 
TVA de 1.25% .Cette remise sera inscrite au niveau de la convention ».  
 
 .Cette remise sera inscrite au niveau de la convention ».  
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عالوة على "كارفور"قيام شركة أوليس للتوزيع  هذه الوثيقة املبّينة أعالهد تؤكّ حيث و 

الذي مل يربط تطبيق آجال اخلالص  2009عدم إحرتام قانون جتارة التوزيع لسنة 
ستغالل وضعية  ملنافسة يقضي  تفاق صريح خمل  حية املنتج  ي إلتزام من 
ذه املساومة واحلال أنّه  املدعية اهلّشة حىت ترضخ لضغوط املدعى عليها وتقبل 

   يوما دون شروط.   60قانو من حّقها اخلالص يف أجل 
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  ختفيضات دون تقدمي اخلدمة:احلصول على -
املتعّلق  2015لسنة  36عدد  قانونالمن  37من الفصل  5الفقرة نّصت حيث 

منع احلصول أو حماولة احلصول على إمتياز من شريك :"عادة تنظيم املنافسة 
احلقيقّية جتاري على إمتياز ال تربّره خدمة جتاريّة فعلّية أو ال تتناسب مع القيمة 

للخدمة املسداة وميكن أن يتمّثل هذا اإلمتياز يف املسامهة دون وجود مصلحة 
مشرتكة يف متويل عمليات التنشيط التجاري أو اإلستثمار يف جتهيز احملالت 

  التجارية".
ويف هذا اإلطار تبّني دراسة اإلتفاقيات تواتر ممارسة املساحات التجارية لفوترة 

ا يقابلها من اخلدمة وهي ممارسة تعمد إليها العديد من ختفيضات دون تقدمي م
املساحات التجارية وهي أخطر وأكثر املمارسات تكرارا اليت سّجلها فقه القضاء 

  . 18املقارن
مللف أّن شركة "ستيد" تضطّر ملنح ختفيض إىل وحيث  ئق املظروفة  تفيد الو

 gestion des livraisons décentraliséeجمموعة املغازة العاّمة حتت عنوان:

ا تقوم بوسائلها اخلاصة بنقل السلع إىل خمتلف املغازات (   .تقريبا) 50واحلال أ
  وفيما يلي أمثلة على ذلك: 

املغازة :2008ماي  23بتاريخ  080629عدد  bon de livraisonالتسليم: أمر -
ملتلوي   العامة 

  املنزه املغازة العامة:2008أكتوبر  13بتاريخ  081328أمر التسليم: عدد  -

  سوسة جنمة املغازة العامة: 2009ماي  8بتاريخ   090539أمر التسليم: عدد  -

                                                 
18 -En Novembre 2009 ……..en quelques semaines d’enquête, les fraudes compilent 400 contrats 
permettant d’assigner neuf enseignes en justice pour pratiques abusives :Auchan, Carrefour, casino, 
Cora, Leclerc, Système U ,Intermarché….facturation de prestation fictives : c’est l’abus le plus 
fréquent …..La centrale d’achat interdis du groupe Carrefour a ainsi été condamnée pour des clauses de 
service appelées « plan d’action par familles de produits » et « plan de développement des 
performances du fournisseur ».La cour d’appel de Paris a considéré qu’Interdis les facturait vingt à 
trente fois leur prix.  Source :article intitulé ;pratiques abusives :condamnation  confirmées pour 
Leclerc, Carrefour et Auchan. 
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  قليبية املغازة العامة: 2009أفريل  29بتاريخ   090502أمر التسليم: عدد  -
  توزر املغازة العامة: 2009أفريل  18بتاريخ   090454أمر التسليم: عدد  -
سيدي  املغازة العامة: 2009مارس  18بتاريخ   090304أمر التسليم: عدد  -

  بوزيد.
  جرجيس املغازة العامة: 2009أفريل 8بتاريخ  090392أمر التسليم: عدد  -
  بل املغازة العامة: 2009أفريل 21بتاريخ  090461أمر التسليم: عدد  -
  قصر هالل. املغازة العامة: 2009ماي  8بتاريخ  090538أمر التسليم: عدد  -
  جندوبة املغازة العامة: 2009ماي 19بتاريخ  090588أمر التسليم: عدد  -
  احلمامات املغازة العامة: 2009جوان  1بتاريخ  090672أمر التسليم: عدد  -
  قابس املغازة العامة: 2009جوان  6بتاريخ  090712أمر التسليم: عدد  -

 
إلنزال % 0,5 املغازة العاّمة ختفيضا خارج الفاتورة بنسبةكما متنح املدعية شركة 

واحلال أن املدعية هي اليت تقوم عرب  remise de déchargement HFالبضاعة:
نزال البضاعة وهو ما يؤكّ  ا  ع د على خلق خدمات ومهية لضمان التمتّ أعوا

  .19وهو ما تثبته اإلتفاقية اليت تربط بني الطرفني بتخفيضات
 

لنسبة لشركة أوليس للتوزيع "كارفور" إذ  وحيث بّني التحقيق نفس املمارسة 
تشرتط هذه األخرية على شركة "ستيد" أن تضع على ذّمتها عامال مقيما يف 
عمال التفريغ من الشاحنات واخلزن والرتصيف على  املساحة الكربى يتكّفل 

ا تدفع نسبة  1000واملقّدر بـ الّرفوف وتقوم املدعية بدفع أجره شهرّ  ّ دينار واحلال أ
 remiseبعنوان خدمات لوجستية  2011 سنة %3و  2010سنة   %  2.5

logistique 

                                                 
  31/3/2012إلى  1/1/2011 ريخ اإلتفاقية من- 19



 

73 
 

فإّن التخفيضات  2010فيفري  03ووفقا لإلتفاقية املربمة بني الطرفني بتاريخ 
  اللوجستية تتضّمن املصاريف التالية: 

Remise logistique:taux:2.5 % :cout de réception-cout de mise 
en stock-cout d’emballage-cout fixe entrepôt-cout financier du 
stock-cout de transport-cout d’encadrement-cout de facturation- 

  العادلة لثمن اخلدمات:القيمة غري  -
ملساحات التجارية  حيث يتبّني من اإلتفاقيات اليت تربط شركة "ستيد" 

ملسامهة يف متويل التحسينات اليت تدخلها املساحة  املدعى عليها يف ما يتعّلق 
ا أّن التحّقق من قيمة هذه اخلدمة أو حتديد درجة إنتفاع املدعية  التجارية على حمال

د من حصول اخلدمة أّن الشركة املدعية ال ميكنها بتا التأكّ ذلك  منه غري ممكن
فتقدير أمهية جتديد مغازة (هام أو حمدود) تعود  درجة إنتفاعها منهاتقييم حقيقة و 

ثباته أو تقدمي تفاصيل حوله.     للمساحة التجارية وهي ليست ملزمة 
إلتفاقية اليت تربط املدعية بشركة  على سبيل املثال وللتدليل على ذلك نورد ما ورد 

  مثلما يبّينه اجلدول التايل: 2009املغازة العامة لسنة 
  عن أّول طلبية ة التخفيضنسب  امليزانية

Gratuité accordée sur première 
commande 

  %  7  دينار light  Rénovation          300  جتديد حمدود

  %  7  دينار Rénovation lourde          700   جتديد هام

  % 7  دينار ouverture                   1000مغازة     إفتتاح

  تعّقد نظام التخفيضات مبا جيعله غري قابل للقراءة والفهم: -
ملساحات التجارية املدعى دراسة اإلحيث تبّني     تفاقيات اليت تربط املدعية 

دة يصعب حتديدها بدّقة ال فقط من طرف عليها تضّمنها لنظام ختفيضات معقّ 
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لشركة وفقا لتصريح هذا  وكيل املدعية بل كذلك من طرف املسؤول عن احملاسبة 
  األخري.

  :إزدواجية اإللتزامات املالية عن اخلدمة الواحدة -
ختالفها وتنّوعها ويف حيث     يعّرب عن اخلدمة الواحدة بطريقتني خمتلفتني لإليهام 

  بعض األمثلة املستقاة من اإلتفاقيات: ما يلي نورد
  شركة املغازة العامة:

 remise hors facture pour:عن املنتوج اجلديد ختفيض خارج الفاتورة -

référencement 1 بنسبة % 

 remise hors facture pour  :عن أصناف املنتوج الفاتورةختفيض خارج  -

gestion de gamme   0,5بنسبة %  
 remise hors facture pour gestion desالفاتورةختفيض خارج  -

références     0,5بنسبة % 

لشركات املدعى عليها تثبت  وحيث أّن دراسة اإلتفاقيات اليت تربط املدعية 
جال  ا خاّصة يف ما يتعّلق  تضّمنها لشروط جمحفة وعدم إحرتامها إللتزاما

  اخلالص.
وحيث أّن عدم متكني املدعية من نسخة قانونية من اإلتفاقية يشّكل يف حد 

املنافسة واألسعار.ودليل  إعادة تنظيم من قانون 35الفصل ذاته خمالفة ألحكام 
واضح على إنتهاج سلوك الطرف القوي جتاه الطرف الضعيف واهلش ذلك أّن هذه 

ا يف مركز قّوة ماليّ  ة وجتاريّة وال تطّبق القانون وإن هي املساحات التجارية تعترب أ
ما يتعّلق  يفيّتضح جليا وهو ما  أخرى طّبقته فهي تقرنه بوجوب تقدمي إلتزامات

  . 2009 جتارة التوزيع لسنة بتطبيق آجال اخلالص اليت نّص عليها قانون
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وحيث أّن التحقيق يف هذه القضية بّني عدم تعاون شركة أوليس للتوزيع 
ه على عني املكان للمقر تحقيق رغم تكرار توجيه املراسالت والتوجّ "كارفور" مع ال

  .اإلجتماعي هلذه الشركة
ئب شركة أوليس للتوزيع "كافور" من أّن هذه األخرية  وحيث ردا على دفع 
لس من املعطيات املطلوبة وذلك  مل تتمّكن من اجلواب عن الدعوى ومل متّكن ا

 قسم النزاعات ملّدة من الزمن ومل يكن تعبريا بسبب غياب من يضمن اإلستمرار يف
لس فإنّه يتجه التأكيد على أّن هذا الدفع  جمانب للصواب عن رفض التعاون مع ا

ئق امللف تتضمّ  لشركة رئيس مصلحة ن حمضر مساع عتبار أّن و الشؤون القانونية 
لرد علوالذي تعهّ  ريخ ىد   19 عريضة الدعوى وتقدمي املعطيات املطلوبة منذ 

لتايل يّتجه رد هذا الدفع 2014جوان     .و
أخذا بعني اإلعتبار خطورة هذه املمارسات على الّسوق املرجعّية  وحيث 

ة بل إىل تها املاليّ أّدت ال فقط إىل تدهور وضعيّ إذ على الشركة املدعية  اإنعكاساو 
لتايل مت إقصاء شركة مصّنعة  من ميّثل ذلك مع ما إقصائها من السوق املرجعّية و

عتبار عدم القدرة على مواصلة تشغيل اليد العاملة  خسارة إقتصادية وإجتماعية 
  من أعوان وإطارات وعدم القدرة على تسديد املصاريف.

 شركة أوليس للتوزيعتعاون املّدعى عليها عدم  أخذا بعني اإلعتبار وحيث
  .هام مع املدعية رقم معامالت هامع التحقيق إضافة لتحقيق "كارفور"

وفقا ملا  2014وكذلك عدم حتقيق شركة "جيمو" رقم معامالت خالل سنة       
ئق احملاسبّية.   تثبته الو

وحيث تبعا ملا تقّدم تشّكل املمارسات اليت أتتها الشركات املدعى عليها عدا 
ملنافسة وموجبة للعقاب وفقا ألحكام الفصلني شركة "م و  5يديس" ممارسات خمّلة 

  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 43
ولهذه األسباب - -  
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لقرّ      :سر ا
قبول الدعوى شكال ويف األصل إعتبار املمارسات املشتكى منها خمّلة  أّوال:

قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وذلك ملنافسة على معىن الفصل اخلامس من 
  .توزيع "ميديس"للسبة للشركات املدعى عليها عدا شركة املتوسطّية لنّ 

لكّف عن هذه املمارسات نيا:   .توجيه أمر للشركات املدانة 
على شركة ) 800.000,000قدرها مثامنائة ألف دينار ( ّيةلتسليط خطّية مالثا:

" وستمائة ألف دينار على شركة املغازة العاّمة كارفور"أوليس للتوزيع 
على شركة الدار اجلديدة ) 500.00,000ومخسمائة ألف دينار () 600.00,000(

   ملدينة تونس "مونوبري".
دانتها بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يومّيتني  إلزام الشركات املصرّحلثا:

   على نفقتها.
لمجلس المنافسة    األولى  ةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائيّ 

لطفي الشعاللي وعماد  السادة    وعضوّية جاء باالحبيب  د  برئاسة السيّ 
  مغلي.ماالوشكري  بن عثمان  الّدرويش وفوزي  

بحضور كاتبة الجلسة   2015ديسمبر   25و تلي علنا بجلسة يوم  
  السّيدة يمينة الزّيتوني.

  
  كاتبة الجلسة                                       الرّئيس    
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