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  احلمد                             اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة   

   121314القضية عدد:
    2015 جويلية 30ريخ القرار: 

  
  قـــــرار

  
  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل:                                 

  
  
ونورالدين الدريدي وعادل الدريدي حبيب العويين وهم ومن معه  لطفي األسوداملدعي:  

سن الذويوي وقيس الطرابلسي وحممد ملني حمومخيس العويين وحسن الطياشي وأمين اهلوميلي و 
نهج كتبها بالكائن م القبايليئبتهم األستاذة درصاف بلكود وحممد البجاوي وملني الدخيل،

  ، تونس.7ابن خلدون عدد 
  ،من جهة                                                                                   

  
ئبها  يف شخص ممثلها القانوين  TDIالشركة التونسية للتوزيع الغذائي عى عليها:املدّ و  

  ،1000،تونس   61بشارع احلبيب بورقيبة عدد  مكتبهالكائن  ،األستاذ رفيق النزمي
  

      .من جهة أخرى                                                          
  

نيابة عن أصالة عن نفسه و مة من لطفي األسود املقدّ بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى      
موعة املذكورة أعاله واملسجّ  نوفمرب  5بتاريخ  121314لة مبجلس املنافسة حتت عدد ا

  عي وجمموعة أخرىالشركة التونسية للتوزيع الغذائي انتدبت املدّ  أنّ  مفادهاواليت  2012
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ا يف نطاق منطقة جغرافية متّ  ت متجولنيكأصحاب نيا  .فق عليهالرتويج وتسويق منتوجا
م بشاحنات مستعملة للقيام بذلك مقابل  3000دفع مبلغ مايل قدره قيامهم ب وقد أمد

حمدود األجل ملدة جتريبية كامل مثن الشاحنة مقابل توقيعهم عقدا يتضّمن  ك صدينار و 
ائي لكنها مل تف بوعودها وال زال  املتعاقدون منذ سنة دّ مبالشركة نتهائها تقوم  هم بعقد 

  حاهلم.على  2009
  

خالصها من  الشاحنات املوضوعة على ذمتهم يتمّ  وجاء يف عريضة الدعوى أنّ 
املصاريف عالوة على دينار   500و 350خالل تسديد كمبياالت شهرية قيمتها مابني 

وأمام هذا الوضع قام . الصيانة الدورية ومعاليم اجلوالن واخلطا املرورية والتأمنياألخرى ك
ضراب سلمي ضد املدّ  معى عليها للمطالبة حبقاملتضررون  ّ وقهم وتسوية وضعيا ا ، غري أ

لقوة دون إرجاع قيمة الكمبياالت طرد إىل عمدت  م  جمموعة منهم واسرتجعت شاحنا
ت جمموعة مدّ . كما اتالشاحنتلك رفضوا إرجاع ّممن املدفوعة ومقاضاة جمموعة أخرى 

ذلك روط تبيع السلع بشأصبحت  املدعى عليها. كما أّن ع عليهاأخرى منهم بعقود مل توقّ 
ا  ّ لياغرت أ ره ملراكز ر كل السلع املطلوبة على غرار ما توفّ ال توفّ و ال تبيع احلليب إال 

جلملة السلع الفاسدة أو املسرتجعة من سعر خبصم تقوم ، و التسويق الكربى وشركات البيع 
ح    .السوق واملنتهية صلوحيتها من نسبة األر

  
عى عليها  يف الرّد على عريضة املدّ املقّدم يف حق الشركة تقرير الوبعد اإلّطالع على        
خلصوص  2013مرب ديس 3من األستاذ رفيق النزمي بتاريخ  الدعوى  أنّ والذي جاء فيه 
جملس املنافسة يتعلق أساسا بضبط كل املخالفات واجلرائم املتعلقة مبنظومة اختصاص مناط 

دات غري األسعار وحبرية ا ملنافسة إىل جانب القضاء على املمارسات االحتكارية والز
لرجوع إىل أصل النزاع  يف قضية احلال،  ال ميكن استنتاج ما من شأنه أن فإنه القانونية، و

لتايل  ،نافسة واألسعاراملل أحد األفعال املنصوص عليها بقانون ميثّ  فإن ماورد بعريضة و
  طائلة اختصاص جملس املنافسة.  حتت قعيال ميكن أن الدعوى 
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لكل أساس واقعي فهو فاقد  ،عى عليها البيع املشروطإدعاء ممارسة املدّ أّما خبصوص 
 أنّ ومها البائع واملشرتي واحلال يفرتض وجود طرفني يف عملية البيع ذلك  أنّ وقانوين ضرورة 

د ف على أساس مزوّ خمتلفة متاما وال ميكن أن تكيّ الطرفني يف وقائع احلال العالقة الرابطة بني 
مبقتضاه بتوزيع  ونبعقد توزيع مع الشركة يلتزم ونيف قضية احلال مرتبطعني فاملدّ  ،وحريف

ح لتايل فإنّ  ، منتوجات الشركة فحسب مقابل نسبة من األر البيع املشروط ال إّدعاء  و
عاءات خارجة ، وتصبح بذلك مجلة اإلدّ من العقد املدىل به 2نه الفصل يبيّ طبقا ملا يستقيم 

  عن اختصاص جملس املنافسة.
  

النزاع مرتبط يف احلقيقة بعقد توزيع يربط  أنّ عى عليها املدّ ئب رّد بجاء كما 
عي دّ برام عقد وضعت مبقتضاه على ذمة املالشركة قامت ، حيث نتوجاتامللتوزيع الطرفني 

ا. 126تونس  7154شاحنة ذات الرقم املنجمي عدد  ومنذ  مقابل االلتزام بتوزيع منتوجا
الفرار املهام نفس ن أوكلت إليهم عي صحبة جمموعة أخرى ممّ د املدّ اندالع الثورة تعمّ 
ة للتوزيع واالمتناع كليا عن توزيع منتوجات الشركة من حليب ومشتقاته مما لشاحنات املعدّ 

كا كبريا هلذه األخرية وضررا هاما خاصة  ن توزيع مادة جدّ تؤمّ الشركة  نّ وأ أحدث إر
مما مّكنها  عى ومن معهللتظلم لدى القضاء اجلزائي بعد التنبيه على املدّ ها مما اضطر اسة حسّ 
ملسألة تعّهد سابقية . وعليه فإّن تهع الشاحنة اليت هي على ذما سرتجامن  القضاء اجلزائي 
مجلة اإلدعاءات كما أّن   من عرض النزاع من جديد على جملس املنافسة يف غري حمله. جيعل

إلضافة إىل مبالغ أخرى تبقى جمردة عن أيّ  3000خبصوص دفع مبلغ مايل قدره   دينار 
ت تدعمها برّمته عن وخيرج ، ملدينالقضاء اخيتّص به نزاع أّن مثل هذا الإلضافة إىل  .إثبا

  عدم مساع الدعوى شكال وأصال.اختصاص جملس املنافسة مما يّتجه معه 
 وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل الطرفني وإىل مندوب

   .احلكومة
م من األستاذ املقدّ عى عليها على تقرير ختم األحباث ل املدّ ممثّ  وبعد اإلطالع على ردّ   

شركة توزيع عتبارها ها يعى علاملدّ  أنّ  والذي جاء فيه 2015جويلية  22رفيق النزمي بتاريخ 
" مرتبطةجلملة منتوجات شركة " منذ  حليب تونس" صاحبة العالمة التجارية "حليب كاند
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ت 2011مرحلة ما قبل سنة   يف بعقود توزيع مع مجلة من الوكالء التجاريني أصحاب نيا
م مت متكين، و مناطق جغرافية م على تنفيذ التزاما  إطار عقود مستقلة هم يفيف إطار مساعد

حجام خمتلفة مقابل دفوعات شهرية يتم على إثرها نقل  ت متمثلة يف وسائل نقل  من عر
عند إبرام العقد الذي مت بعد تقييم قيمتها ملكية العربة للوكيل بعد أن يتم خالص قيمتها و 

حسب اإلتفاقات ودون الطرفني تنفيذ اإللتزام من وقد مّكن  ضاه إسنادهم الشاحنات.مبقت
  وكالءها. ونشاطعلى تطور نشاط الشركة ت من املساعدة إشكاال

تعّمد عدد من الوكالء وأصحاب ، أي بعد قيام الثورة 2012سنة غري أنّه ومنذ 
ت املرتبطني مع  ضراب يرمون من خالله إىل تغيري وضعيتهم املّدعى عليها النيا إىل القيام 

م بصفة رمسية. رفض الوكالء قد و  القانونية والضغط على الشركة قصد تشغيلهم وانتدا
ا وبقيت كل مناط ت توزيع سلع الشركة مبختلف منتوجا ق التوزيع التابعة هلم وأصحاب النيا

هذا الوضع سلبا على مردودية الشركة ر وقد أثّ . دون تسويق ملنتوجات احلليب ومشتقاته
ا  ا املعدة للخزن قادرة على استيعاب كميات و خصوصا مع تراجع مبيعا مل تعد مستودعا

  . املنتوج

م أمام املقرجتّمعوا الوكالء  عى عليها أنّ املدّ ئب وأضاف  الرئيسي للشركة  بشاحنا
قية وتعمّ  عني بذلك كل عملية تزود أو مانها دوا اإلصطفاف أمام مدخلالكائن جبهة املر

إلتصال جبميع الوكالء وأمام تفاقم الوضع .تزويد درت الشركة بكل الوسائل الودية   ،
م واصلوا ضغطهم عل لعودة إىل العمل إال أ وقطعوا يها واملمثلني التجاريني وإقناعهم 

ا ورفضوا اإلستجابة ألي طلب.   اإلتصال 
توجيه تنابيه عن طريق عدول تنفيذ للوكالء املمتنعني عن تسويق وإثر ذلك ّمت 

م مل يستجيبوا وامتنعوا عن التزود فإورغم توجيه هذه التنابيه  ،تسليم الشاحناتلاملنتوجات 
لشاحنات لديهم بل أنّ  ها لتوزيع منتوجات أخرى أصبح يستغلّ بعضهم  والتوزيع واحتفظوا 

بعة للشركة. إىل التوجه إىل القضاء اجلزائي والقيام املّدعى عليها اضطرت وقد  وبضائع غري 
  .احناتبعض الشاسرتجاع  فعال متّ و  ،بقضا يف خيانة مؤمتن
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ال ميكن أن يكون وثيقة معتمدة خبصوص مشروع العقد الذي تسّلمه الوكالء فهو و 
 وملريخ ا على يتضمن تنصيص أنه ال حيمل أي إمضاء والا املّدعى عليها ضرورة تجابه ل

ر    . يطرح السؤال عن القيمة القانونية هلذه الوثيقة حىت يقع اعتمادهاوهو ما  ينتج أي آ
  

ضعية خبصوص و عى عليها يف رده على تقرير ختم األحباث أنه و املدّ  ئبوأضاف 
فهي ، املّدعى عليهاومسألة اسرتجاعها من قبل ليت مت تسديدها والدفوعات االشاحنات 

القضاء العديل يف من اختصاص  يبل هاختصاص جملس املنافسة مسألة خترج كذلك عن 
  .فرعيه املدين واجلزائي

  
التساؤل  املسألة تتعلق بواقعة طرد وفصل عن العمل فإنّ  وعلى فرض أنّ كما أنّه 

ذه النوعية من النزاعات الشغلية واليت حدّ  د املشرع النظر يطرح عن عالقة جملس املنافسة 
ع بصريح ه املشرّ خصّ ، ذلك أّن جملس املنافسة صرية للدوائر العرفية دون سواهافيها بصفة ح

ملمارسات املخالفة من قانون املنافسة  9النص يف الفصل  مبهمة النظر يف الدعاوي املتعلقة 
  .قانونالذات من  6و  5على معىن الفصلني حلرية املنافسة 

ا يسمى مبلبيع املشروط و اإلدعاءات املتعلقة  أنّ عى عليها املدّ ئب وأضاف 
لفعل من صلب اختصاص جملس املنافسةفهي  ristourneب"الريستورن"  غري أن  ،تعترب 

ت تدعمها وحىت تقرير ختم البحث مل جمانية وجمرّ جاءت هذه اإلدعاءات  دة عن أي إثبا
بتة ا أيف شيستند  ئق وأسانيد    .خبصوصهاإىل أي و

  
لس التفضل أصالة عى عليها املدّ ئب طلب تقّدم،  ابناء على مو  رفض بمن ا
القضاء بعدم مساع الدعوى يف خصوص مجلة بصفة احتياطية و ختصاص االلعدم  الدعوى

سعار وبصفة وبة على معىن قانون املنافسة واألالنقاط املزعومة واملتعلقة بنسبة خروقات للمنّ 
رجاع القضية للطور التحقيقي  مع استعداد إلجراء اختبار يف الغرض احتياطية جداً التفضل 

       ه.ل مصاريفلتحمّ عى عليها املدّ 
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وبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املسجلة بكتابة جملس املنافسة 
ييد يت وال 2015أفريل  14بتاريخ  تقرير ختم األحباث يف ما يتعلق بما ورد انتهت إىل 

عى مقاضاة الشركة املدّ إىل طلب و ثبوت وضعية اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصادية ب
ملنافسة على معىن الفصل عليها لقيامها مبمارسات خم   من قانون املنافسة واألسعار  5لة 

  
 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

لنصوص الالحقة له وآخرها القانون عدد  ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم   60واملتعّلق 
  .2005جويلية  18املؤرّخ يف  2005لسنة 

     
 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلّطالع على األمر عدد 

  .ملايل وسري أعمال جملس املنافسةواملتعّلق بضبط التنظيم اإلداري وا
مللف   .وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

  
لطريقة القانونّية جللسة وبعد اإلطالع  املرافعة املعّينة على ما يفيد استدعاء األطراف 

ا تال املقّرر السّيد وليد القاين ملخصا من تقرير ختم األحباث  2015جويلية  23ليوم  و
املعّد من املقّررة السيدة فاطمة األمني وحضرت األستاذة درصاف القبايلي نيابة عن لطفي 

وى األسود ومن معـه ورافعت على ضوء ما قّدمته كتابة متمّسكة مبضمون عريضة الدع
ئب املّدعى عليها ورافع يف  ومنتهية إىل طلب احلكم لصاحلها. وحضر األستاذ رفيق النزمي 

منتهيا إىل  2015جويلية  22إطار ما أدىل به ضمن مذّكرة رّده املقّدمة للمجلس بتاريخ 
احتياطية طلب احلكم بصفة أصلّية برفض الدعوى من الناحية الشكلّية الختالهلا وبصفة 

لس إال يف ما يتعلق مبسألة دم االختصاص برفضها لع لعدم تعلقها مبجال اختصاص ا
ristourne   وبصفة احتياطّية جّدا إرجاع القضّية إىل طور التحقيق للقيام والبيع املشروط

ا املظروفة نسخة و  تكميلية. بتحقيقات  يل ملحوظا تلت مندوب احلكومة السّيدة هيام 
مللف والىت انتهت ف ييد ما ورد بتقرير ختم األحباث يف ما خيّص ثبوت وضعّية منها  يها إىل 
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لتايل مقاضاة الشركة املّدعى عليها لقيامها  اإلفراط يف استغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّة و
ملنافسة على معىن الفصل    من قانون املنافسة واألسعار. 5مبمارسات خمّلة 

  
لس حجز  لقرار جبلسة يوم وإثر ذلك قّرر ا  30القضّية للمفاوضة والتصريح 

  . 2015جويلية 
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:                             و
  

  من حيث الشكل:
  قبوهلا شكال.معه حيث قدمت الدعوى ممن له الصفة واملصلحة مما يتجه 

  من حيث األصل:
  
نتداون على املدعيعيب حيث        صحاب م كأالشركة التونسية للتوزيع الغذائي قيامها 

ت متجولني ا يف نطاق منطقة جغرافية متّ  نيا يف فق عليها بغرض ترويج وتسويق منتوجا
ا  نتهائه يتمّ طار عقد جترييب إ ا مل تف بتعهدا م، غري أ ائي يتم مبوجبه انتدا إمضاء عقد 

  .2009نة وبقوا على حاهلم منذ س
  

راة يف الغرض  األحباثمن و  امللفمن أوراق حيث يتبني و  عى عليها الشركة املدّ  أنّ ا
ا وتسويقها يف مناطق جغرافية حمددة مسبقاأوكلت إىل املدّ  وقد  ،عني مهمة ترويج منتوجا

ا.  انتدبتهم يف هذه املهمة يف مرحلة جتريبية دون حتديد مد
اقرتحته الشركة  مشروع عقداملّدعون ليست سوى الوثيقة اليت استند إليها أّن وحيث 

ا بشأن إ يّ أال حيمل و يهم عل مضاءات أو تواريخ من قبل األطراف مما جيعلها وثيقة ال يعتد 
ريخ سر      ن مفعول تلك االلتزامات.حتديد التزامات كل طرف و
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إىل عدم االستناد   وحيث دأب جملس املنافسة لتحديد مسؤوليات األطراف املتنازعة 
حىت يف غياب مثل  ،يتوىلهو فقط إىل العقود أو االتفاقات املمضاة من قبل األطراف بل  

ئق التجارية  ،هذه االتفاقات املكتوبة لية اليت توالها الفع واملمارسات  فحص العمليات والو
    . األطراف

  
ئق التجارية احلاصلة بني طريف واملمارسات الفعلية  وحيث وخبصوص العمليات والو

ا أواملستندات واملعطيات اليت من ش فقد وردت عريضة الدعوى خالية من املؤيدات ،النزاع
ملنافسةأعماال خملّ ل شكّ تا أن أجمحفة أو هي من شكانت العمليات  تلك أن تثبت أن    ،ة 

جمحفة يف  القيام بعمليات فعال عى عليها تولت املدّ أّن أعمال التحقيق كما مل يثبت من 
  هذا اجلانب.من الدعوى فرع فض األمر الذي يّتجه معه ر ، عنيحق املدّ 

  
وضعتها الشركة املدعى عليها واليت وحيث وخبصوص الشاحنات موضوع الدعوى 

ا من احلليب والياغرتعلى ذمة  ا خيرج  ،املدعني الستعماهلا يف توزيع منتوجا فإن النزاع بشأ
   حبكم طبيعته املدنية واجلزائية عن اختصاص جملس املنافسة. 

  
ا دّ الشركة املعلى ون عيعيب املدّ وحيث  ال و أصبحت تبيع السلع بشروط عى عليها أ

البيع ويق الكربى وشركات مراكز التسلفائدة ره توفّ كل السلع املطلوبة على غرار ما ر  توفّ 
ا تقوم   ،جلملة ّ نتهية خبصم سعر السلع الفاسدة أو املسرتجعة من السوق واملكما أ

ح ا خالفا ملا بقسط منها تتوىل اإلحتفاظ و  صلوحيتها من نسبة األر تقوم به بعض لفائد
      الشركات املنافسة.

  
ثري يف هذا اجلانب من الدعوى املنافسة  د مرجع نظر جملسوحيث يتحدّ  مبدى 

 حيث أنّ ، العمل والتصرف املتنازع بشأنه على التوازن العام للسوق وحرية املنافسة فيه
اختصاصه ال يكون قائما إال مىت كانت تلك األعمال تندرج يف إطار ممارسات خملة 

   .جديد من قانون املنافسة واألسعار 5ملنافسة على املعىن الوارد يف الفصل 
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ت تولّ  عى عليهاالشركة املدّ  أنّ مل يثبت من أوراق امللف ومن أعمال التحقيق وحيث 

ّ أو السلع بشروط يع بفعال  خبصم القيام توّلت  وأ كل السلع املطلوبة ريوفتا امتنعت عن أ
ح  سعر السلع الفاسدة أو املسرتجعة من السوق واملنتهية صلوحيتها من نسبة األر

اواإلح    .تفاظ بقسط منها لفائد
خملة اخنرطت يف ممارسات عى عليها الشركة املدّ  وحيث طاملا مل يثبت بصفة قطعية أنّ 

قد ف، يد من قانون املنافسة واألسعارجد 5خرية من الفصل الفقرة األعلى معىن ملنافسة 
  . كرفض الدعوى برّمتها أصال أصال  املاثل الدعوى فرع  رفضاّجته 

  
  وهلذه األسباب

  
لس:    .رفض الدعوى أصال قّرر ا

  
سة السّيد    لس املنافسة بر احلبيب وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 

جاء  وعضوية السيدة سلوى بن وايل والسيد لطفي الشعاليل والسيد فوزي بن عثمان 
  والسيد حممد بن فرج

 .حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين 2015جويلية  30وتلي علنا جبلسة يوم 
 

 كاتبة اجللسة                                                         الّرئيس           
 

  ميينة الزيتوين   احلبيب جاء                                    


