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،                                                                                                        التّونسيّة الجمهوريّة الحمد 
  مجلس المنافسة  

  131325القضيّة عدد: 
   2015  ديسمبر 31 تاريخ القرار:

  
  

  قـــــرار
  :بين  اليالقرار التّـ أصدر مجلس المنافسة                  

  
  
يف شخص   )ELS-ADHE - élastique Adhésif(أدهي ألس -شركة اللصاق املرن  :ةمّدعيال

ملنطقة الصناعّية طريق تونس كم  ها ئب .سوسة-4000القلعة الكبرية  128ممثّلها القانوين الكائن مقّرها 
  ، تونس.1082هارون الرشيد ميتوال فيل ج  9الكائن مكتبه بعدد  حافظ بن صاحل األستاذ

 من جهة
  : ّدعى عليهاالم
، املنطقة 22 ) يف شخص ممثلها القانوين مقّرها بنهج اجللد عددMEGAشركة الضمائد الطبّية ( -

ج  9بنعروس، حماميها األستاذ عياض عّمار الكائن مكتبه بعدد - مقرين 2033الصناعّية سيدي رزيق 
 تونس.-القدس

كو ( - ج  10) يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها االجتماعي بعدد SONACOشركة سو
ا مكتب حماميها األستاذ  1000حممود بورقيبة  ج  15الكائن بعدد  حسني الفقيه أمحدتونس وحمّل خمابر

 ني البلفيدير تونس.ابن تفرج
  من جهة أخرى
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 أدهي ألس عريضة الّدعوى املقّدمة من األستاذ حمّمد أنيس امليموين نيابة عن شركة بعد اإلّطالع على
أّن العارضة تنشط يف سوق صناعة الضمائد الطبّية املعقمة املعّدة لالستعمال البشري  )اللصاق املرن(

بكاّفة الوسائل   أّن شركة ميغا تسعى جاهدة. وتعتربوشركة وايت فارماتنافسها فيها كل من شركة ميغا 
كما أّن املّدعى عليها شركة   .مبفردها شرعّية منها إلزاحتها من الّسوق واهليمنة عليهاالاملتاحة وحىت غري 

كو  اليت حتتكر نشاط معاجلة نسيج الكّتان قد تواطئت مع شركة ميغا على إخراج العارضة من الّسوق سو
كو شركة ميغا  منحمن ذلك  عّدة امتيازات تفاضلية من حيث األسعار وكمية الطلبّيات وحىت شركة سو

  آجال التسليم وكيفّية الّدفع.
كو ال ّن شركة سو ميغا بفواتريها.  شركة  املّدعى عليهاومتّد ا مع العارضة حترتم سريّة معامال كما أفاد 

ا عمدت إىل الرتفيع بنسق تصاعدي  ّ ا املسداة للعارضة وسريع كما أ مع اشرتاط اخلالص يف سعر خدما
املسبق والكّلي لقيمة الطلبّيات. ولكل ما سبق طلب األستاذ حمّمد أنيس امليموين نيابة عن املّدعية أدهي 

ملنافسة وإلزامهألس التصري رتكاب املدعى عليها األوىل والثانية ملمارسات خمّلة  لكف عنها مع مح  ا 
حلكم واإلذن ما يف حدود أقصى النسبة القانونّية من رقم معامالمختطئته ا عن السنة السابقة للتصريح 

  ا كل ذلك مع التنفيذ العاجل.مبنشر نص احلكم على نفقته
كو (ما جاء يف وبعد اإلّطالع على   13عن طريق حماميها بتاريخ ) SONACOرّد املّدعى عليها شركة سو

، أّن الدعوى جاءت مفتقرة ألبسط األدّلة املاديّة والقانونّية إذ بنيت على جمّرد ختمينات 2013سبتمرب 
يّة صلة. واستنتاجات شخصّية  كو ليست يف نفس الوضعيةال متّت لواقع األمر  االقتصادية  إّن شركة سو

عتبارها ال تنافسها يف انتاج وتصنيع الضمائد الطبّية بل و ال مع العارضة  ال مع املدعى عليها شركة ميغا 
ا خمتّصة يف تبييض "الكّتان" املعّد لصناعة الضمائد وتلتجئ إليها العارضة واملدعى عليها األخرى كبقّية  ّ إ

مبقابل ماّدي متفق عليه  ّولّية الّالزمة لصناعة الضمائد الطبّيةالشركات املنافسة هلا الجناز هذه اخلدمة األ
و وزن القماش املقّدم أع الواحد ربّ مسبقا خيضع لقاعدة العرض والطلب ويقع حتديده إّما حبساب املرت امل

ن منوّ  ذه العملّية الفنّية بل إّن جّل املصانع  بتهللتبييض. كما أفاد  لّسوق للقيام  ليست الوحيدة املوجودة 
ا وقد وقع إحداث مؤسسة جديدة مؤخرا بوالية  الناشطة يف جمال تبييض وصباغة القماش ميكنهم القيام 

  لّية املركزيّة.جندوبة تتوىل تبييض الكتان وصناعة الضمائد الطبّية وقد شاركت يف املناقصة األخرية للصيد
مليم للمرت املربّع الواحد من القماش املبّيض الذي ذكرته العارضة هو مثن  0.92الثمن املقّدر بـ وأضاف أنّ 

كو على كل املتعاملني معها وال ختّص به حريفا معّينا واألمر خيتلف حبسب إن كان جمر  عي تطّبقه سو
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الستناد إىل  طول القماش أو إىل وزنه، وهو ما أوقع املّدعية يف التباس حينما حتديد مثن خدمة التبييض يتّم 
ملرت فاستشكل عليها األمر وانتهت إىل وجود مفارقة  لثمن املعتمد على الوزن إىل الثمن  حاولت االنتقال 

حرتام   كل املبادئ تفاضلّية. وأّكد أّن منوبته ملتزمة بكل املوانع الواردة بقانون املنافسة واألسعار ومتعهدة 
  واألعراف التجاريّة ومعاملة حرفائها دون متييز.

لس احلكم برفض الدعوى لتجّردها وإنبنائها على معطيات غري صحيحة  مع محل املصاريف وطلب من ا
كو.    القانونّية على املّدعية وتغرميها لفائدة املّدعى عليها شركة سو

األستاذ عياض  )MEGAاملّدعى عليها شركة الضمائد الطبّية ( اميحمرّد وبعد اإلّطالع على ما جاء يف 
لس بتاريخ و   عّمار كو مقابل خدمة تبييض ، أّن  2013جوان  25املرّسم بكتابة ا منوبته تدفع لشركة سو

كو تزيد عن   الكتان سعرا يقارب الّسعر الذي تدفعه العارضة. سنة  20كما أّن عالقتها التجاريّة بسو
حرتام القانون وقواعد املعامالت التجارية. كما أضاف أّن الضمائد الطبّية هي أهم نشاط التزمت خ الهلا 

سترياد مواد تضميد جاهزة وليس مواد خاّم، مغالطة املصاحل الديوانّية  العارضةملنوبته على عكس  اليت تقوم 
يف طلبات العروض، ملشاركة  ومستغّلة أيضا دون وجه حق إعفاءا جبائّيا، وهو ما يسمح هلا بعد ذلك
شركة ميغا وذلك دون وجه حّق، سعار متدنية للغاية، وهو ما من شأنه إزاحة عدد من املنافسني ومنهم 

ا.  ا توّرد  وهذا جيعلها ال تلجأبل وإحلاق أضرار فادحة  كو ملعاجلة املاّدة اخلاّم كو دائما لشركة سو
وهذا التصّرف املتمّثل يف استرياد مواد جاهزة لالستعمال مّكنها من . ضمائد جاهزة لالستعمال ال مواد خامّ 

. وهذه املواد عالوة على مثنها الزهيد فهي جمهولة 2012الفوز بصفقة الصيدلية املركزية للبالد التونسّية سنة 
لس على ضوء ما تقّدم رفض الّدعوى  واحتياطّيا قرن قضية املصدر وتشّكل خطرا صحّيا. وطلب من ا

لقضّية اليت قامت برفعها شركة ميغا ضدّ  لس. احلال    أدهي ألس أمام ا
لتخلي عن نيابة املّدعي ة شركة أدهي ألس واملقّدم من األستاذ أنيس امليموين وبعد اإلّطالع على اإلعالم 

  ،2015نوفمرب  19بتاريخ 
 23من طرف األستاذ حافظ بن صاحل بتاريخ وبعد اإلّطالع على اإلعالم بقبول نيابة املدعية أدهي ألس 

ربعة مؤيّدات الذي قّدمه بنفس التاريخ. 2015ديسمرب    وعلى التقرير الكتايب املرفق 
يل، الع على ملحوظات مندوب احلكومة وبعد اإلطّ  لس بتاريخ السّيدة هيام   21املرّمسة بكتابة ا

أيّدت فيه ما توّصل إليه تقرير ختم األحباث واقرتحت رفض الدعوى أصال لعدم والذي  ،2015ديسمرب
  ثبوت املمارسات املثارة.
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مللف.و    بعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
  

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

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

ديسمرب  25لّطريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  األطرافوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء 
ا تلت املقّررة 2015 فلة بن عاشور ملّخصا من ، و وحضر األستاذ حافظ بن تقرير ختم األحباث، اآلنسة 

لس بتاريخ  ئب املّدعية شركة أدهي ألس ورافع على ضوء ما قّدمه ضمن تقريره الوارد إىل ا  23صاحل 
طالبا بصفة أّولّية إرجاع القضّية إىل طور التحقيق الستكمال ما تستلزمه من حتقيقات إضافّية  2015ديسمرب 

لصاحل الّدعوى، وحضر األستاذ مهدي بوعواجة نيابة عن زميله األستاذ عياض عّمار  وبصفة احتياطّية احلكم
حيته مبا قّدمه هذا األخري من ردود طالبا احلكم برفض  ئب املّدعى عليها األوىل شركة "ميغا" ومتّسك من 

ئب املّدع ى عليها الثّانية شركة الّدعوى وتدعيما لطلبه قّدم تقريرا، كما حضر األستاذ حسني الفقيه أمحد 
كو ورافع من جهته مبا رآه مناسبا منتهيا إىل طلب احلكم بصفة أصلّية برفض الّدعوى وبصفة احتياطّية  سو

  إرجاع القضّية إىل طور التحقيق الستكمال ما تستلزمه من حتقيقات تكميلّية،
ا الكتابّية املظروفة يل يف تالوة مللخص وبعد االستماع إىل مندوب احلكومة السّيدة هيام  ملحوظا

مللف،  نسخة منها 
حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح  ، ويف األثناء 2015 ديسمرب 31وإثر ذلك قّرر ا

لس حتت عدد  ئب املّدعية تقريرا إضافّيا مرّسم بكتابة ا  28بتاريخ  888قّدم األستاذ حافظ بن صاحل 
  .2015ديسمرب 

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونّية صّرح بما يلي:

  

 من جهة الّشكل:  -1
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اّجته ، ك مجيع شروطها الشكلّيةقّدمت الدعوى يف آجاهلا القانونية ممن له الصفة واملصلحة واستوفت بذلوحيث 
  .من هذه الّناحيةقبوهلا 

 
 من جهة األصل: -2
 دراسة الّسوق:  - أ
 :اإلطار القانوين 
لصيدلية املركزية للبالد التونسّية. 1990نوفمرب  26املؤرّخ يف  1996لسنة  105القانون عدد  -   املتعّلق 
لّتنظيم الصّحي. 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  63القانون عدد  -   املتعّلق 
  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.املتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -
  املتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
صدار جمّلة تشجيع االستثمارات ومجيع  1993ديسمرب  27املؤرّخ يف  1993لسنة  120القانون عدد   - املتعّلق 

املتعّلق بقانون  2010ديسمرب  17املؤرّخ يف  2010لسنة  58الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وآخرها القانون عدد 
  ومجيع نصوصه التطبيقّية. 2011املالّية لسنة 

ل 1994مارس  7املؤرّخ يف  1994لسنة  41القانون عدد  -   ّتجارة اخلارجّية.املتعّلق 
لّسجل الّتجاري كما وقع تنقيحه وإمتامه  1995ماي  2املؤرّخ يف  1995لسنة  44القانون عدد  - املتعّلق 

  .2010أفريل  14املؤرّخ يف  2010لسنة  15لقانون عدد 
حلماية ضّد  1999فيفري  13املؤرّخ يف  1999لسنة  9القانون عدد  - املمارسات غري املشروعة عند املتعّلق 

  الّتوريد.
صدار جملة الّشركات التجاريّة كما وقع  2000نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93القانون عدد  - املتعلق 

لقانون عدد    .2009مارس  16مؤرخ يف  2009لسنة  16تنقيحه وإمتامه 
ملتعّلق بضبط طرق القيام بعملّيات الّتجارة ا 1994أوت  29املؤرّخ يف  1994لسنة  1743األمر عدد  -

ألمر عدد    . 2006أكتوبر  2املؤرّخ يف  2006لسنة  2619اخلارجّية كما وقع تنقيحه وإمتامه 
املتعّلق بضبط طرق املراقبة الفنّية عند الّتورد  1994أوت  29املؤرّخ يف  1994لسنة  1744األمر عدد  -

ألمر عدد والّتصدير واملصاحل املؤّهلة للق ذه املراقبة كما وقع تنقيحه وإمتامه  املؤرّخ يف  1999لسنة  1233يام 
  .1999ماي  31
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حداث الوكالة الوطنّية للّرقابة الصحّية  1999أفريل  5املؤرّخ يف  1999لسنة  769األمر عدد   - املتعّلق 
  رق تسيريها.والبيئّية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها اإلداري واملايل وكذلك ط

  
  الضمائد الطبّية:تصنيع سوق 

  وحيث تتمّثل الّسوق املرجعّية يف قضّية احلال يف سوق تبييض الضمائد الطبّية.
مؤّسسات وهي:  7 للضمائد الطبّية اجلاهزة لالستعمال البشريبلغ عدد املؤسسات الوطنّية املصّنعة  وحيث

 Sté)، شركة ماديكست (Sté Ortho-cast)، شركة أورتو كاست (Sté White Pharmaشركة وايت فارما (

Medicast) شركة ماديكال غاز ،(Sté Medicale Gaze) شركة اللصاق املرن ،(Sté Adhesif 

Elastique) وشركة كينغ فليكس (Sté King Flex) والشركة التونسية للضمائد (SOTUPA(.  وقد أفادت
لس  2015أوت  21هذه األخرية بواسطة مراسلة صادرة عن رئيسها املدير العام مؤرخة يف  ومرمسة بكتابة ا

لس لالستفسار عّما تنتجه من مواد بتاريخ 574حتت عدد  حتت عدد  2015أوت  19، رّدا على مراسلة ا
ا تنتج الضمائد اليت تستعمل لدى 702 ّ   الصيدليات فقط.، أ

السرت الشّفاف اخلام الذي يتّم تبييضه سات يف تصنيعها للضمائد الطبّية على تعتمد هذه املؤسّ حيث و 
   .ومعاجلته

يتّم توريدها عادة قماشّية قطنّية ماّدة  وحيث يتمّثل السرت الشفاف اخلام أو نسيج الكّتان أو الشاش املبّيض يف
وتّسمى عملّية املعاجلة  ومعاجلتها مبواد خمصوصة لتصبح ضمائد طبّية صاحلة لالستعمال.من الصني أو اهلند 

لتبييض.   هذه 
لّشاش اخلاص بصناعةأنسيج الكتان  سوق تبييضوحيث أّن  ، حسب وزارة الضمائد تضمّ  و ما يسمى 

شطتني وهي:   الصناعة، شركتني 
كو " -  ،1975" منذ سنة SONACOشركة سو
 .2013" منذ سنة White Pharmaوايت فارما "شركة  -

ا بدأت نشاطها يف حيث و  ّ ، كما أّن 2011أفريل  5إلّطالع على السجل الّتجاري لشركة وايت فارما يتبّني أ
لديوانة الّتونسّية  ت اخلاّصة  تفيد قيام وايت فارما  2014نوفمرب  11بتاريخ املعلومات املستقاة من قاعدة البيا

  سترياد كمّيات من الشاش القطين اخلام قصد تبييضه.  2012سنة 
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أّن مجيع الشركات الّناشطة يف قطاع تبييض القماش ميكنها القيام بعملّية تبييض الكتان  وجتدر اإلشارة إىل
لصناعة والتجديد مصانع الغزل حباجب العيون  اخلاص بصناعة الضمائد الطبّية ومنها حسب وكالة النهوض 

)FHA( وشركة الّساحلّية للتبييض والصبغ )SSBT( اسلة موّجهة ، وقد أّكدت هذه األخرية ذلك عرب مر
بتاريخ  705 رّدا على مراسلة جملس املنافسة عدد 625ومرّمسة حتت عدد  2015سبتمرب  14للمجلس بتاريخ 

الكلفة احمللّية لتبييض املرت الواحد من نسيج الكّتان أو الّشاش اخلاّص بصناعة الضمائد وتبلغ  .2015أوت  19
  مليم. 90الطبّية يف حدود 

الضمائد الطبّية املعقمة املعّدة لالستعمال البشري لّتايل تطّور الصادرات والواردات من اجلدول ايبّني حيث و 
  خالل اخلمس سنوات األخرية:

  
  2014  2013  2012  2011  2010  الّسنة

  الّصادرات
  (ألف دينار) 

1,503  1,850  1,159  265  229  

  الواردات
  (ألف دينار)

0  163  81  11  159  

  املصدر: وزارة الصناعة والطّاقة واملناجم                                                                           

  
حتتكر الصيدلّية املركزيّة توريد الضمائد الطبّية مبقتضى قرار وزيري االقتصاد الوطين والصّحة العمومّية حيث و 

املتعّلق بتحديد املواد اليت ختتّص الصيدلّية املركزيّة للبالد الّتونسّية دون غريها  1994أكتوبر  25املؤرّخ يف 
  بتوريدها.

  

 التحليل القانوين:  - ب
 

  املمارسات املثارة:عن 
كو" و"ميغا" جاء يف عريضة الّدعوى أّن املّدعى عليهما حيث  قد عمد إىل تثبيت نظام إقصائي يستند "سو

ى العارضة "أدهي جمحفة علعلى توفري تسهيالت يف التعامل مع شركة "ميغا" من جهة وفرض شروط تعامل 
لرغم من أ لّتايل ألس"  كو" وتتعاطان نفس النشاط و ّن كال من "ميغا" و"أدهي ألس" حريفتني لدى "سو

كو" نفس اخلدمة.  لتواطئ مع "ميغا" فإّن و تطلبان من "سو إضافة إىل الرغبة يف إخراج العارضة من السوق 
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كو" تلجأ إىل االستغالل املفرط لوضعية تبعّية اقتصاديّة لعلمها جيّ  ا الوحيدة اليت تقوم شركة "سو دا بكو
ّن العارضة ليس هلا خيار بديل للتعامل بعمليّ  جلمهورية التونسية و   معها.ة تبييض نسيج الكّتان 

  وللتأّكد من صحة هذا اإلدعاء وجدواه من عدمه البّد من التمعن يف النقاط التالية:
كو. -  وضعية التبعية االقتصادية جتاه شركة سو
التدقيق يف طريقة احتساب األمثان للحرفاء وخاصة أدهي ألس وميغا والتسهيالت املمنوحة هلا إن  -

 وجدت.
كو وميغا إلز  -   احة أدهي ألس.وجود مؤشرات التفاق سو

كو: -1   وضعية التبعية االقتصادية جتاه سو
شطتني ووفق ما أفادت به وزارة الصناعة يف مراسلتها دراسة الّسوق لرجوع إىل حيث يتبّني  أنّه توجد شركتني 

  يف جمال تبييض نسيج الكّتان أو الشاش املعّد لصنع الضمائد الطبّية وهي:
كو " -  ،1975" منذ سنة SONACOشركة سو
 .2013" منذ سنة White Pharmaشركة وايت فارما " -

لصناعة والتجديد فإّن مجيع الشركات الّناشطة يف قطاع تبييض القماش ميكنها القيام  وحسب وكالة النهوض 
) وشركة FHAبعملّية تبييض الكتان اخلاص بصناعة الضمائد الطبّية ومنها مصانع الغزل حباجب العيون(

  ). SSBTحلّية للتبييض والصبغ (الّسا
لس حتت عدد أّكد الرئيس املدير العام لشركة الساحلية للتبييض والصبغ ذلك  حيثو  مبراسلة مرّمسة بكتابة ا

لس  ،2015سبتمرب  14بتاريخ  625 واملضّمنة  2015أوت  19يف  ملوّجهة إليهاجاءت رّدا على مراسلة ا
لس حتت عدد    .705بكتابة ا

كما أّكد املمثل القانوين لشركة وايت فارما أّن شركته تقوم بتبييض الشاش القطين اخلاص بتصنيع الضمائد 
ا بل وكذلك لفائدة شركات منا لس فسة هلا وذلك بواسطة الطبّية ال فقط لفائد مكتوب مضّمن بكتابة ا

ا أضاف أّن شركته قادرة على تبييض كل الكمّية اليت حتتاجها الّسوق الّتونسّية كم  .2015سبتمرب  30بتاريخ 
. 2م 000.000.20واليت تساوي    سنوّ

كو ليست الوحيدة حاليّ يدلة والدّ أّكدت وحدة الصّ  حيثو  ا اليت تقوم واء التابعة لوزارة الصّحة أّن شركة سو
اش املعّد لصناعة الضمائد الطبّية بل توجد كذلك شركة "وايت فارما" وذلك يف رّدها على طلب بتبييض الشّ 

لضمائد املوّجه من  2015ماي  7إبداء الرأي خبصوص حمضر اجتماع  حول توريد الشاش املبّيض اخلاص 
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لس حتت عدد جارة واملضّمن نسخة منه بكتابة ة بوزارة التّ طرف اإلدارة العاّمة للتجارة اخلارجيّ  بتاريخ  689ا
  .2015أكتوبر  19

األستاذ حافظ بن صاحل ألس وحيث جاء يف الصفحة الثّالثة من التقرير املقّدم من طرف حمامي شركة أدهي 
لس حتت عدد  2015ديسمرب  23بتاريخ  ه ذكر بتقرير ختم األحباث أّن شركة وايت أنّ  880واملرّسم بكتابة ا

لس بتاريخ وأ 2013فارما وحسب وزارة الصناعة قد أحدثت سنة   2013مارس  8ّن الدعوى مودعة 
  ومتعلقة مبمارسات بتواريخ سابقة.

ا بدأ ّ ت وحيث ثبت كما هو مبّني يف دراسة الّسوق وبعد اإلّطالع على السجل الّتجاري لشركة وايت فارما أ
لدّ 2011أفريل  5نشاطها يف  ت اخلاّصة   11يوانة الّتونسّية بتاريخ ، كما أّن املعلومات املستقاة من قاعدة البيا

  سترياد كمّيات من الشاش القطين اخلام قصد تبييضه. 2012تفيد قيام وايت فارما سنة  2014نوفمرب 
السّيدة "أّن وحيث جاء يف نفس الصفحة الثّالثة من التقرير املقّدم من طرف حمامي شركة أدهي املذكور آنفا 

ا أشارت إىل توّفر قائمة أخرى من الشركات القادرة على تبييض الكّتان اخلاص 
ّ
املقّررة قد جانبت الصواب مل

ترّد على مراسلة طلب التوضيحات املوجهة هلا من اليت مل لضمائد الطبّية ومنها مصانع الغزل حباجب العيون 
وتتمّسك أدهي ألس مبا عرضته من أّن معاجلة نسيج الكّتان حتتكرها برتاب اجلمهورية زمن  "قبل جملس املنافسة

كو.    تقدمي القضية شركة واحدة وهي سو
ديسمرب  28وحيث أّن التقرير التكميلي املقّدم من طرف األستاذ حافظ بن صاحل نيابة عن املّدعية بتاريخ 

لس حتت عدد واملرّسم بكتابة  2015  28حيتوي على جواب مصانع الغزل حباجب العيون بتاريخ  888ا
عن طلب شركة أدهي ألس حول نشاط تبييض الكتان املعّد لصناعة الضمائد الطبّية املرسل  2015ديسمرب 

ا على تبييض الكتان.   إليها يف نفس اليوم ويتمّثل هذا اجلواب يف عدم قدر
كو وشركة حتتوي وحيث  شطتني يف القطاع ومها شركة سو السوق التونسية زمن رفع الدعوى على مؤسستني 

وّجهة للمجلس املراسلة امل)، اليت أّكدت عرب SSBTشركة الّساحلّية للتبييض والصبغ ( إضافة إىلوايت فارما 
ا على القيام بعملية تبييض الكتان املعّد و  625رّمسة حتت عدد املو  2015سبتمرب  14بتاريخ  املذكورة آنفا مقدر

  لصناعة الضمائد الطبّية.
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ّ  2015سبتمرب  30رّخ يف وحيث جاء يف مكتوب شركة وايت فارما املؤ  لس أ تقوم بتبييض  ارّدا على مراسلة ا
ا وكذلك لفائدة شركات منافسة وهي قادرة على تبييض  سنوّ أي ما  2م20.000.000الشاش القطين لفائد

كو  الّتونسّية  اجيات الّسوقحب وميكن أن يفييتجاوز بعديد األضعاف ما تقوم بتبييضه أدهي ألس لدى سو
كوكملها لّسوق متثّلها شركة سو لّتايل فإنّه ال ميكن احلديث عن وجود قطبّية أحاديّة  زمن رفع الدعوى  ، و

  .  موضوع القضّية الرّاهنة

والتسهيالت املمنوحة هلا إن قة احتساب األمثان للحرفاء وخاصة أدهي ألس وميغا التدقيق يف طري -2
 وجدت:
لس حتت عدد حيث   21بتاريخ  511أفاد املمثل القانوين لشركة أدهي ألس يف مكتوبه املضّمن بكتابة ا
  أّن: 3ابتداءا من الصفحة عدد  2015جويلية 

ائّية من  دفان من خالل تواطئهما إىل إفالس وإزاحة شركة أدهي ألس بصفة  كو وشركة ميغا  شركة سو
يف كون أدهي ألس وميغا تعتربان املتنافستني األساسيتني يف سوق الضمائد الطبّية  ؤويتمثل التواطالسوق، 

كو. وتقوم ه ذه األخرية بتخصيص شركة ميغا وتقوم كالمها مبعاجلة وتبييض نسيج الكتان لدى شركة سو
(خايل  2دينار/للم 0.042 دون غريها بتخفيضات على األمثان املعتمدة إذ حتتسب قيمة خدمة التبييض هلا بـ

 2دينار/للم 0.092بسعر جّد مشّط يقّدر بـ يف حني تسّعر نفس العملية ملنافستها أدهي ألس  من األداء)
 (خايل من األداء).

لس حسني الفقيه أمحد  كو عن طريق حماميها األستاذوحيث جاء يف رّد سو   25بتاريخ املرّسم بكتابة ا
مج عمل وتقع فوترة املعاجلة حبساب ا 378حتت عدد  2015ماي  لكيلوغرام أنّه"يربطها مع شركة ميغا بر

ملرت املربّع هو أّن احلريف يتحّمل وليس املرت املربّع..وح لكيلوغرام وبني الفوترة  يث أّن الفرق بني الفوترة 
، يف  %15الفارق يف الوزن بني نسيج الكتان اخلام ونسيج الكتان املعاجل وهو فارق قد يتجاوز وحده  أحيا

ملرت املرّبع ال يتحّمل فيها احلريف أيّة خماطر خبصوص ال فارق بني حجم الكّتان قبل وبعد حني أّن الفوترة 
  معاجلته."

فإّن الكيلوغرام الواحد من  217حتت عدد  2015مارس  27حسب ما ورد يف مراسلة أدهي ألس بتاريخ و 
   بعد ذلك. 2م 27وقبل التبييض  2م 34 الشاش حيتوي على
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كو لرجوع إىل لّتايل و و  ا سو ا من طرف املشتكى  وإذا ما اعترب أّن مجلة فواتري اخلالص املدىل 
  : أنّ  الحظيبعده،  2م 27وقبل التبييض  2م 34  الكيلوغرام من الشاش غري املبّيض حيتوي على

  

  :ة املقتناة سنوّ لنسبة للكميّ 
  2009  2010  2011  2012  2013  

  كغ أي383.517  ميغا
  2م10.354.959

كغ أي31.524.514
  2م8.511.625,8

  كغ أي314.724,5
  2م8497.561,5

  غ أيك337.836,8
  2م9121.593,6

  كغ أي321.390,1
  2م8.677.532,7

  أي كغ5.444,6  أدهي ألس
  2م185.116,4

  أي  2م 378.294
  كغ 14.010,889

  أي 2م1.454.750
  كغ42.786,767

أي 2م1.317.771,4
  كغ 38.757,959

  أي 2م29.145,60
  كغ 857,223

SOTUPA -  -  313122أي 2م  
  كغ11.597,111

  أي 2م594.386,4
  كغ22.014,311

  أي 2م272.800,4
  كغ10.103,718

KingFlex  798.904,8أي 2م  
  كغ29.589,066

  أي 2م709.629,6
  كغ26.282,577

-  -  -  

  لنسبة للثمن املعتمد:
  2009  2010  2011  2012  2013  

  2م/د0.051د/كغ :1.378  ميغا
  2م/د0.051:د/كغ1.396
  2م/د0.048:د/كغ1.300

  :د/كغ1.300
  2م/د0.048
  :د/كغ1.391
  2م/د0.051

  :د/كغ 1.391
  2/م د0.051

  :د/كغ1.391
  2م/د0.051

  :د/كغ1.391
  2م/د0.051

  دینار/كغ2.668  أدهي ألس
  2د/م0.078أي 

  ثمّ  2د/م0.075
  2د/م0.080

  ثمّ  2د/م 0.080
  2د/م0.086
  2د/م0.092

  2د/م0.092  2د/م0.092

SOTUPA -  -  0.0882د/م  
  2د/م0.092

  2د/م0.096  2د/م0.092

KingFlex  0.0662د/م0.066  2د/م  
  2د/م0.075
  2د/م0.080

-  -  -  

  سبق: اممّ يستخلص حيث و 
ملأّن : الأوّ  لكيلوغرام حلريفتها ميغا وليس  كو تعتمد احتساب الثمن  تتعامل  2009نة وقد كانت س .2سو

ملرت املربّع املبّيض. وقد بّينت شركة  2010دهي ألس ّمث منذ بنفس الطريقة مع أ أصبحت تعتمد الفوترة 
كو  عن طريق  2013سبتمرب  13. إذ ورد يف رّدها بتاريخ أّن احلريف هو الذي خيتار طريقة الفوترةسو

ّن "الثمن املقّدر ب الذي ذكرته املّدعية هو مثن مليم للمرت املربّع الواحد من القماش املبّيض  92ــحماميها 
) على كل املتعاملني معها وال ختّص به حريفا دون آخر إّمنا األمر خيتلف حبسب دعى عليها(املمرجعي تطّبقه 

الستناد إىل طول القماش املقّدم للتبييض أو إىل و  زنه، وهو ما أوقع إن كان حتديد مثن خدمة التبييض يتّم 
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ملرت فاستشكل عليها األمر ااملّدعية يف االلتباس حينما حاولت  لثمن املعتمد على الوزن إىل الثمن  النتقال 
ا  ّ ئق املقّدمة من طرف أدهي ألس أ وانتهت بطريقة مغلوطة إىل وجود مفارقة تفاضلّية". ومل يرد يف الو

لكي كو أن تعتمد الفوترة    لوغرام ورفض هذه األخرية لذلك.طلبت من سو
لكيلوغرام تناهز عدد األمتار املربّ أّن : نيا بعد التبييض حسب الشركة  2م27قبل التبييض و 2م 34عة 

لتايل فثمن املاملّدعية  لثمن الذي تدفعه أدهي ألس 0.051غا يناهزيالواحد مل 2و د وهو مثن منخفض مقارنة 
 2010وترة مليغا مل يتغّري منذ فكما أّن مثن ال  أي ما يقارب نصف الثمن. %-46بنسبة تناهز  2د/م0.092وهو 

مليم سنة  96مليم و 92إىل  2010مليم سنة  75نسبة لبقّية احلرفاء من ليف حني شهد ارتفاعا مطّردا 
2013.  

: تفوق الكمّيات املبّيضة سنوّ لفائدة ميغا الكمّيات اللثا لنسبة للكمّيات املبّيضة سنوّ يت تطلبها أدهي : 
 2013سنة يف مرّة  300 كمّيات ميغا ما تطلبه أدهي ألس بـ  وتتجاوز 2009مرّة سنة  70بـ لتتضاعف ألس 

يف حني  كغ31.524.514ما مجلته  2010كغ وقد بلغت سنة   300.000تتجاوز سنوّ وهي كمّيات 
إىل  2009سنة  2م4,116.185 أي كغ6,444.5من سنة إىل أخرى من اخنفضت طلبّيات أدهي ألس 

رى خاليت قد تكون قد جلأت إىل شركات أخرى أو طرق أ 2013سنة  كغ  857,223 أي 2م29.145,60
  لتبييض شاش الكّتان.

لتايل فإّن  ا و كو مليغا جيد تربيره يف ارتفاع كمّية الطلبّيات اليت تقوم  اخنفاض سعر اخلدمة املقّدمة من سو
كو وهو ما أّكدته يف رّدها على عريضة الدعوى. كما أّن أدهي ألس مل  هذه األخرية مقارنة ببقّية حرفاء سو

لكيلوغرام  عتماد الفوترة  كو  لرفض بل على العكس أّكدت تدل مبا يفيد تقّدمها بطلب لسو ومقابلتها 
ملرت املربّع املبّيض. لكيلوغرام قبل التبييض أو  ا ختّري احلريف بني الفوترة  ّ كو يف ردودها أ   سو

  
كو وميغا إلزاحة أدهي ألس:وجود مؤشرات التف -3  اق سو

كو على أو تربير ما يفيد وجود  وال من خالل التحقيق، مل يتوّفر يف ملف القضّيةحيث  تواطئ بني ميغا وسو
كو ليست الشركة الوحيدة القادرة على تقدمي  دمة تبييض خإخراج أدهي ألس من الّسوق خاّصة وأّن سو

لّسوق الّتونسّية.   الشاش القطين 
خذ بعني االعتبار "وحيث أفاد األستاذ حافظ بن صاحل نيابة عن املّدعية أدهي ألس أّن  السّيدة املقّررة مل 

لّتايل تركت  2015جويلية  21ملحوظات الشركة املّدعية املضّمنة مبراسلتها املودعة مبجلس املنافسة بتاريخ  و
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لرجوع إىل التقرير املذكور آنفا يتبّني أنّه "إمكانّية إدخال الصيدلية املركزية للبالد التونسية يف القضية الراهنة.  و
دخال الصيدلّية املركزيّة بل جاءت الطلبات يف التقرير كاآليت "..واستنادا لكل  مل حيتو طلبا صرحيا وواضحا 

  ما سبق عرضه نرتك جلنابكم ربط حلقة الوصل بني:
تفاق مع شركة ميغا. كو جتاه شركتنا  حفة اليت تفرضها شركة سو   + الشروط ا

  أمسال شركة ميغا.+ مسامهة الصيدلّية املركزيّة يف ر 
لضمائد  لتفاوض املباشر بني الصيدلية املركزية للبالد التونسّية وشركة ميغا يف خصوص التزود  + التعامل 

  الطبّية وحجمه.
+ استئثار الصيدلية املركزية للبالد التونسية بتوريد نسيج الكتان املبيَّض واملعاجل موضوع اخلدمة اليت تقدمها 

كو.   شركة سو
  اخلتام، نرجو من جنابكم اختاذ ما يلزم لوضع حّد للوضعّية الّسابق عرضها".ويف 

ت ذلك مفيدا للفصل يف النزاع دخال الغري يف النزاع يعود للمحكمة إذا ما ار    .وحيث أّن سلطة األمر 
دليال على ال يف قضّية احليعترب  ال %34,94وحيث أّن مسامهة الصيدلية املركزية يف رأمسال شركة ميغا بنسبة 

املدعى عليهما خاّصة  وأّن السوق املرجعّية موضوع النزاع ليست سوق الضمائد الطبّية اجلاهزة تواطئها مع 
املعّدة لالستعمال وإّمنا سوق تبييض الشاش القطين املخصص لصناعة الضمائد الطبّية وهي مرحلة من بني 

ا الضمائد الطبّية لتكون جاهزة ل   الستعمال البشري. مراحل أخرى متّر 
قرار وزيري االقتصاد الوطين  يستمّد شرعّيته منوحيث أّن استئثار الصيدلّية املركزيّة توريد الضمائد الطبّية 

املتعّلق بتحديد املواد اليت ختتّص الصيدلّية املركزيّة للبالد  1994أكتوبر  25والصّحة العمومّية املؤرّخ يف 
لّتايل فإنّه ال يوجد مربر إلدخال الصيدلّية املركزية يف النزاع موضوع ه ه ذالّتونسّية دون غريها بتوريدها، و

  الدعوى.
  :عن االستنتاجات القانونّية  

 أنّه " عادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعّلق  2015لسنة  36قانون عدد الينّص الفصل اخلامس من حيث 
اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال  االتفاقيات الصرحية أو الضمنيةالتحالفات و  متنع األعمال املتفق عليها و

  :ملنافسة و اليت تؤول إىل
  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،  - 1
  من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلد من املنافسة احلرة فيها، احلد  - 2
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  أو التسويق أو االستثمار أو التقدم التقين، اإلنتاجحتديد أو مراقبة  - 3
  تقاسم األسواق أو مراكز التموين. - 4

لوضعية تبعية ومينع أيضا االستغالل املفرط ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها أو   
إقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين ممن التتوفر هلم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء 

  اخلدمات.
وميكن أن تتمثل حاالت االستغالل املفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعية إقتصادية خاصة يف االمتناع   

مشروطة أو فرض أسعار دنيا العادة البيع أو فرض شروط عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات 
  متييزية أو قطع العالقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتارية جمحفة.

طال بطال مطلقا حبكم القانون كل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي يتعلق    املمارسات  حدىيكون 
   و الثانية من هذا الفصل.لفقرتني األوىلاحملجرة 
دد توازن نشاط اقتصادي و نزاهة املنافسة           كما مينع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بصفة 

  يف السوق."
ت التحقيق أّن:حيث و  مللف ومن جمر ئق املظروفة    يتبّني من الو
كو ليست الوحيدة القادرة على تبييض الشاش اخلاص بصناعة الضمائد الطبّية - يف السوق التونسّية شركة سو

ا تقوم ّ لتايل ال ميكن القول  إذ ميكن للشركات  الستغالل املفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعية إقتصادية و
  نافسة هلا.املصّنعة للضمائد الطبّية طلب هذه اخلدمة من الشركات امل

كو لفائدة شركة ميغا تعترب شديدة االخنفاض مقارنة مبا تفوتره لبقّية حرفائها األسعار امل- عتمدة من قبل سو
ألف كيلوغرام سنوّ يف حني ال تتجاوز طلبيات  300ولكن ميكن تربير ذلك حبجم طلبيات ميغا اليت تتجاوز 

ا    آالف كغ.10 ما يقارب SOTUPAألف كيلوغرام سنوّ وشركة  43أدهي ألس يف أقصى حاال
كو على  أو يربّر ما يفيد وال من خالل التحقيق، مل يتوّفر يف ملف القضّية - وجود تواطئ بني ميغا وسو

  .إخراج أدهي ألس من الّسوق
ملنافسة مرتكبة من قبل كل من املشتكى  ه مل يثبتوحيث أنّ  كو وشركة موجود ممارسات خمّلة  ا شركة سو

                   ميغا.
  ولهذه األسباب:
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ل   : رفض الّدعوى أصال.سقرر ا
  

الحبيب جاء با  المنافسة برئاسة السّيد    سلمجل  ثـّانيةالّدائرة القضائّية الوصدر هذا القرار عن  
ن عماد  يدن سلوى بن والي وإيناس المعطّر حرم الوكيل والسيّ تيديّ السوعضوّية  رئيس المجلس  

  .ومحّمد بن فرجالدرويش  
  بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة الزّيتوني. 2015بر  ديسم 31بجلسة يوم  وتلي        

  
  كاتبة الجلسة                               الرّئيس                              

 يمينة الزيتوني                                              الحبيب جاء با              

  


