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 الحمد                                        التونسيةالجمهورية  
  مجلس المنافسة 
  131330: القضية عدد  
  2015  أفريل  30 تاريخ القرار: 
  

   قـــــرار
  :مجلس المنافسة القرار التالي بين  أصدر

  

مؤّسسة الّرياضي لبيع المالبس واألحذية والّتجهيزات   - :المّدعية
الّرياضّية بالّتفصيل، في شخص ممثـّلها القـانوني الكائن مقرّها اإلجتماعي  

  صفـاقس. 0,5بطريق قرمدة كلم  
  

  ن جــــهة  ـــم
في شخص ممثـّلها   ،شركة ماركير العالمّية بتونس - :المّدعى عليها

  .تونس  مرسيليانهج    16 القـانوني الكائن مقرّها بـ
رىـهة أخــن جــم    

املمّثل القانوين ملؤّسسة من املقّدمة بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى 
لّتفصيل ضّية  ضي لبيع املالبس واألحذية والّتجهيزات الّر ة بكتابة جملس واملرمسّ  الّر

املؤّسسة هلا  أنّ واملتضّمنة  2013 يما 23بتاريخ  131330 حتت عدد املنافسة
ا تعّرضت إىل مظلمة من  15نقطيت بيع يف صفاقس وجندوبة وتشّغل  ّ رّب عائلة وأ

  شركة الّتزويد وهي شركة ماركري العاملّية بتونس.
ضي خبمسة ماركات و   ,EASTPAKتقوم هذه األخرية بتزويد مؤّسسة الّر

QUIKSELVER, REEBOK, ASICS, ADIDAS  وهي
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حفة على  لّسوق لكي متلي شروطها ا الوحيدة يف تونس وقد استغّلت انفرادها 
  مؤّسسته واملتمثّلة يف الّتايل:

اية العملّية الّتجاريّة من  - اشرتاطها الّتعامل بصكوك ضمان تبقيها عندها حىت 
ا ا  شراء ورفع وسداد ّمث تقوم بعد مّدة من اطمئنا على احلصول على مستحّقا

  رجاعها إليها.
فرض قبول الطّلبّيات رغم عدم مطابقتها لألصل ورغم الّتأخري يف زمن الّتسليم  -

وعدم مطابقتها لألسعار. وعندما طالبت الّشركة املّدعية شركة ماركري العاملّية بتونس 
ضغط  بتحسني ظروف العمل استغّلت هذه األخرية صكوك الّضمان كوسيلة

ديد وهي اليت لديها  12.000وسحبت صّكا بقيمة  صكوك  7دينار كبداية 
  دينار. 190.000ضمان أخرى بقيمة 

وبّني املمّثل القانوين للّشركة املّدعية أّن مجلة من األضرار قد حلقت مبؤّسسته وهي 
ا:    اآليت بيا

ا  * تلعب الّشركة املّدعى عليها دور املزّود واملنافس يف نفس الوقت فهي تزّود حمّال
فضل ا  جلملة. ومتّد حمّال ما لديها  اخلاّصة واملنافسة للّشركة املّدعية وتزّود الّسوق 

لقيام  من بضائع ومن أمثان كما أّن لديها هامشا من الرّبح الكبري يسمح هلا 
  بعملّيات الّتخفيض مىت شاءت.

  * عدم مطابقة الطّلبّيات للبضائع املسّلمة.
  * تغيري األسعار وترفيعها دون سابق إعالم.

  * بيعها لبضائع غري أصلّية.
خري الّتسليم لعّدة أشهر وذلك لغ   اية الّتحّيل على األسعار.* 

كما اكتشف املمّثل القانوين للّشركة املّدعية مؤّخرا أّن شركة ماركري العاملّية بتونس 
لّشركة املّدعية واستعملتها كوسيلة تنسيق  لطّلبّيات اخلاّصة  ا  تقوم بتزويد حمّال

مليدان. ا  ا حبكم خرب   ملشرت
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دينار رغم أّن رقم الطّلبّيات لنفس  290.000هو  2012* رقم املعامالت لسنة 
  الّسنة هو أكثر إذ حذفت العديد منها لفائدة احملّالت اخلاّصة للمزّود.

لّنسبة لسنة  دينار يف حني مل يتّم  550.000فقد بلغت الطّلبّيات قيمة  2013أّما 
 دينار إىل حدود شهر ماي وقد ّمت استعمال الفرق 40.000تسليم سوى ما قيمته 

ا مؤّخرا بصفاقس.   لتزويد حمّالت املّدعى عليها اليت فتحت أبوا
وقد اجنّر عن عدم الّتزويد ركود يف البيع وعجز مايل كبري ألّن منتوجات الّشركة 

ضي. كما اجنّر عنه عجز يف دفع  % 70املّدعى عليها متّثل  من شراءات مؤّسسة الّر
ق الوطين للّضمان اإلجتماعي والكراء األداءات وخالص العملة واملزّودين والّصندو 

لّسجن. إلفالس وممثّلها    وأصبحت املؤّسسة مهّددة 
  وطلب على أساس ما سبق الّتعويض املايل من الّشركة املّدعى عليها.

  
املمّثل القانوين للّشركة املّدعى عليها شركة ماركري  ردّ وبعد اإلّطالع على    

حتت عدد  2013جويلية  3العاملّية بتونس  املرّسم بكتابة جملس املنافسة بتاريخ 
  أّن:واملتضّمن  339

ا  - ّ العالقة اليت تربط طريف الّنزاع هي عالقة شفويّة وليست موثّقة بعقد رغم أ
  .2002متواصلة منذ سنة 

تّدعيه الّشركة املّدعية، ال تتسّلم شركة ماركور أّي شيك ضمان بل خالفا ملا  -
ا احلريف على أن تتقاضى بقّية  % 20تتسّلم تسبقة بنسبة  عن كّل طلبّية يتقّدم 

الّثمن عند الّتسليم مع خصم قيمة الّتسبقة عند تسليم آخر بضاعة يف املوسم. وقد 
   حريف عندما يقوم بتقدمي طلباته.ورد ذلك ضمن شروط الّتعامل الذي يتسّلمه كلّ 

لّسوق الّتونسّية الذي  ويعترب هذا الّشرط معقوال وأقّل بكثري ممّا هو دارج 
  من قيمة الطّلبّية مثّ دفع البقّية عند تسّلم البضاعة. % 50يشرتط عادة دفع 
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عدم الّتعامل بنسبة الّتسبقة هذه الّضعيفة تعّرض الّشركة خلطر كبري يف صورة  -
ا توّلت  ّ عتبار أ تقّدم احلريف لتسّلم بضاعته يف األجل احملّدد أو رفضه التسّلم 
ختصيص الطلبّية له مباشرة وحصرّ طبق رغبته وخصوصّية تعاقده مع حرفائه، وال 
ضّية  ضّية هم بدرجة أوىل الفرق الّر خيفى على أحد أّن أكثر املستهلكني للّسلع الّر

اليت ترتبط يف أغلب األحيان بعقود مع املزّودين والتّجار الذين  والّنخب الوطنّية
جلملة وفق رغبة حرفائهم. م للمزّودين    يتوّلون بدورهم تقدمي طلبا

ا  ضي كما اعتادت على ذلك بتقدمي طلبّيا ووفقا ملا سبق، تقّدمت مؤّسسة الّر
ّتعامل ّمث توّلت دفع تسبقة لشركة ماركور وّمت اإلّتفاق على الّنوع والكمّية وقيمة ال

ا بشيكات. % 20بقيمة    من الطّلبّية جّسد
وعندما توّلت شركة ماركور العاملّية دفع الّشيك للخالص تبّني أّن املمّثل القانوين 
للّشركة املّدعية يتعّرض لضائقة مالّية ال ختّول له احرتام التزاماته فاختلق تعّلة شيك 

شركة ماركور بعدم عرضه للخالص وّمت تبادل جمموعة الّضمان قاصدا بذلك إجبار 
من الّرسائل اإللكرتونّية بني الّطرفني بّينت فيه الّشركة موقفها. وكان جواب املؤّسسة 
الّشاكية منحصرا فقط للتحّدث عن شيك ضمان وكأن اهلّم الوحيد هو إثبات أّن 

  الّشيك الذي أودعته الّشركة للخالص هو شيك ضمان.
ّتشّكي هو تعّرض املمّثل القانوين للّشاكية إىل ضائقة مالّية متنعها من سبب ال -

ا الّتعاقديّة عند حلول األجل وخوفه من املنافسة بعد فتح  مواصلة احرتام التزاما
ضّية مبدينة صفاقس.   مغازة لبيع املالبس والّتجهيزات الّر

جّديتها وجتّردها من أّي أساس وطلبت الّشركة املّدعى عليها حفظ القضّية لعدم 
  سليم.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل 
  مندوب احلكومة.
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وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث 
لس بتاريخ  واليت جاء فيها أّن عريضة الّدعوى مل  2014جوان  2املرّمسة بكتابة ا

لس إدالءها  ت ولو أّولّية ملا تّدعيه ومل تستجب لطلب ا تستند على أّي إثبا
مبعطيات كما مل تتضّمن ما يفيد وجود عالقة تعاقديّة بني طريف الّنزاع وإّمنا ورد يف 

لّتعويض ردود املّدعى عليها أّن العالقة بينهما شفويّة وأّن طلب املّدعية  احلكم 
لس ويطلب على أساس ذلك احلكم برفض الّدعوى  املايل خيرج عن اختصاص ا

ملنافسة.   لعدم ثبوت ممارسات خمّلة 
جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64الع على القانون عدد وبعد اإلطّ       

لقانون عدد و 1991 ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم   1993ة لسن 83املتعّلق 
أفريل  24املؤرّخ يف  1995لسنة  42والقانون عدد  1993جويلية  26املؤرّخ يف 

عدد  نوالقانو  ،1999ماي  10املؤرّخ يف  1999 لسنة 41والقانون عدد  1995
املؤرّخ  2005لسنة  60، والقانون عدد 2003نوفمرب  11املؤرّخ يف  2003لسنة  74
  .2005جويلية  18يف 

املتعّلق و  2006فيفري 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 األمـر عددوعلـى 
   .لتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

  

لّطريقة القانونّية وبعد لسة جل اإلّطالع على ما يفيد آستدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين2014 جوان 5 نة ليوماملرافعة املعيّ   املّخص ، و
السّيد مسري هدريش ممّثل الّشركة املّدعية وطالب ختم األحباث وحضر  من تقرير

السّيد كما حضر إرجاع القضّية إىل طور الّتحقيق بغرض متكينه من تقدمي املؤيّدات  
 .حمّمد األسعد شليب نيابة عن الّشركة املّدعى عليها ومتّسك مبا قّدمه من ردود كتابّية

مللفالكتابّية  امندوب احلكومة ملحوظا وتلت   .املظروفة 
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لس رقرّ إثر ذلك و  لسة جبلقـرار  حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح ا
ا قّرر 2014 جوان 19يوم   حّل املفاوضة وإرجاع القضّية إىل طور الّتحقيق و

  .الستكمال ما تستلزمه من حتقيقات إضافّية
ا الّشركة املّدعية  وبعد اإلّطالع على الّتوضيحات واملؤيّدات اليت أدلت 

لس حتت عدد   2014جوان  5بتاريخ  269حول عريضة الّدعوى املرّمسة بكتابة ا
ا أّن الّشركة املّدعى عليها تقوم بتحطيم كّل املؤّسسات الّصغرى أّوال  اليت جاء 

نيا هي يف نفس الوقت مزّود  إلحتكار فهي املوزّع الوحيد لعّدة ماركات و
لّسوق الّتونسّية  لثا تعاملها بشروط جمحفة وقاهرة حلرفائها حبكم تفّردها  ومنافس و
ومن بني هذه الّشروط صكوك ضمان تشرتطها قبل كّل عملّية شراء وليس "عرابني"  

  لك:كما تّدعي والّدليل على ذ
صكوك الّضمان يقع إرجاعها للحرفاء بعد ما تستويف كّل ما تتطّلبه  -

ملّليم عن طريق الّناقل وهذا  بضاعةالالّشركة املذكورة من قبول  وخالصها كاملة 
  موّثق يف وصوالته بطريقة الّدفع عند الّتسليم.

  ال يقع طرح صكوك الّضمان ال عن كّل عملّية شراء وال يف آخر الّسنة. -
ال يوجد أّي فاتورة غري خالصة وليس بذّمة املّدعية أّي دين متخّلد هلذه  -

ملائة من البضاعة وأّن مجلة قيمة صكوك  20الّشركة. إذا اعترب أّن الّصكوك هي 
د أّي أّن قيمة  97.185الّضمان اليت ّمت سحبها واليت أرجعت بدون رصيد بلغت 

  البضاعة تقارب نصف مليار وهو رقم مستحيل.
كما أبرز أّن الّشركة املّدعى عليها ال تزال حتتفظ بصكوك أخرى كوسيلة 

   القضّية.ديد الستعماهلا حسب تقّدم 
إىل  الّتكميلي وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث

  األطراف وإىل مندوب احلكومة.
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وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث 
لس بتاريخ  الّتكميلي، ا إىل كتابة ا  فيها توالّذي طلب 2015 أفريل 13املدىل 

ملنافسة.احلكم برفض الدعوى     لعدم ثبوت ممارسات خمّلة 
  

لّطريقة القانونّيةوبعد اإلّطالع على ما يفيد  لسة جل آستدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين 2015 أفريل 16 نة ليوماملرافعة املعيّ   املّخص، و
ومل حيضر من ميّثل الّشركة املّدعية وقد وّجه إليها ختم األحباث الّتكميلي  من تقرير

اإلستدعاء حسب ما يقتضيه القانون وحضر السّيد حممد األسعد شليب نيابة عن 
  الّشركة املّدعى عليها وطلب رفض الّدعوى لعدم ثبوت املمارسات املشتكى منها.

  

يل ةوبعد االستماع إىل مندوب احلكومة الّسيد يف تالوة ملحوظاته  هيام 
مللف.   الكتابية املظروفة نسخة منها 

  

 30لسة يوم جبلقـرار  حجز القضيـة للمفـاوضة والتصريح لسر اقرّ 
  .2015 أفريل

  
  
  
  

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي
  

  من جهة الشكل: -1  
حيث قّدمت الدعوى يف اآلجال القانونّية ّممن له الصفة واملصلحة مستوفية 

  قبوهلا من هذه الناحية. لّتايل يتعّني و مجيع شروطها الشكلّية 
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  من جهة األصل: - 2
  خبصوص حتديد الّسوق املرجعّية:-أ 

ضّية  حيث تتمّثل الّسوق املرجعّية يف قضّية احلال بسوق بيع املالبس الّر
  ملة. وتزّود كّل من الواردات والّشركات احمللّية هذه الّسوق.جل

ضّية:     * واردات املالبس الّر
ضّية احلاملة لعالمات أجنبّية مسّجلة على  ّم الواردات املالبس الّر حيث 

وعاّمة يتّم  Asicsو Adidasو  Le coq sportifو Reebokو Nikeغرار 
لّرتاب الّتونسي مبقتضى  توريدها من قبل املوّزعني احلصرّيني هلذه الّشركات العاملّية 

لّنسبة إىل شركة                 OMEGAاّتفاقات توزيع حصريّة وهو احلال مثال 

NEGOCE   ضّية احلاملة لعالمة  NIKEاليت تقوم حصرّ بتوريد املنتجات الّر
وشركة ماركري العاملّية بتونس اليت هلا  Tommyو Le coq sportifو Lacosteو

اّتفاق حصري مع شركة ماركري العاملّية لتوزيع املنتجات احلاملة خلمسة عالمات 
  وهي اآلتية:

 EASTPAK, QUIKSELVER, REEBOK, ASICS, ADIDAS   ومنذ
  .Diadoraعالمة  2015جانفي 

عتبار تنوّع املالبس  وحيث تتعّدد البنود الّديوانّية اليت يتّم الّتوريد عليها
ضّيني احملرتفني منهم واهلواة يف  ضّية منها املوّجه إىل العموم ومنها املوّجه للّر الّر

ضّية.   خمتلف اإلختصاصات الّر
ا:   وحيث يتّم الّتوريد على البنود الّديوانّية اآليت بيا

ضّية 6112  survêtement de sport: مالبس ر
ضّية 6211    maillots de bain: مالبس ر
ضّية وبصفة خاّصة:6402   : أحذية ر
ضّية64029931005     : أحذية ر
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ضات املماثلة وبصفة خاّصة:6403 ضّية للتزّجل والّر   : أحذية ر
ضّية64039113000     : أحذية ر
ضّية64039993002     : أحذية ر
ضّية للتنس والكرة الطّائرة 6404   واجلمباز... وخاّصة:: أحذية ر
ضّية64041100006     : أحذية ر
ضّية 6109  T-shirts et maillots de corps: مالبس ر

  وخاّصة:
  61099020061 : Maillots et T-shirts 

62034390094 :shorts  

ضّية وبصفة خاّصة:9506   : جتهيزات ر
  : كرة قدم 95066200093  

لّنسبة إىل البنود  وحيث يربز اجلدول الّتايل قيمة الواردات حبساب الّدينار 
  مع حتديد نظام الّتوريد املنطبق: 2014و 2013سابقة الذّكر لسنيت 

  
  

  الّنظام املنطبق  2014  2013  
  شهادة مطابقة  1.738.840  1.175.687  6112
  شهادة مطابقة  21.042.725  5.697.524  6211
  مراقبة فنّية آلّية  12.055.097  9.667.794  6402
  مراقبة فنية آلّية  27.834.252  27.507.848  6403
  مراقبة فنّية آلّية  18.376.767  13.500.350  6404
  شهادة مطابقة  12.979.889  11.548.457  6109
  توريد حرّ   11.813.930  11.080.666  9506

  مطابقةشهادة   246.140  112.510  62034390094
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موع      106.087.640  80.290.836  ا
  املنظومة اإلعالمّية للّتجارة اخلارجّية "دويت"
وحيث تتفاوت حصص خمتلف املوّردين من بند إىل آخر دون أن يتمّتع 
أحدهم بنسب توريد هاّمة متّكنه من اهليمنة على ما يتّم توريده من مالبس أو 

ضّية.   أحذية أو جتهيزات ر
وحيث يربز اجلدول الّتايل حّصة كّل من شركة ماركري العاملّية بتونس وماركري 

لّنسبة إىل خمتلف البنود  2013ريتال تونس وشركة أوميقا نيقوس خالل سنة 
  الّديوانّية:

  Mercure 
International 

Tunisie 

Mercure 
Retail 
Tunis  

OMEGA 
NEGOCE  

6112  14 %  9.6 %  8 %  
6211   --  0.9 %  3.6 %  
6402  29.2 %  3.2 %  11.5 %  
6403  7.04 %  2.5 %  10.4 %  
6404  11.9 %  3.1 %  10.1 %  
6109  4.6 %  2.6 %  3.6 %  
9506  1.4 %  4.75 %   --  

62034390094  24.3 %  2.7 %  1.15 %  
  

وحيث جتدر اإلشارة إىل أنّه رغم وجود عقد توزيع حصري لفائدة الّشركة 
لّنسبة إىل العالمات سابقة الذّكر إّال أنّه هنالك شركات أخرى تقوم  املّدعى عليها 

 Worldisوشركة  Team’s distributionبتوريد نفس هذه العالمات وهي شركة 

trading LTD .دون وجود عوائق فعلّية على مستوى الّديوانة الّتونسّية  
لّرجوع إىل املعطيات املستمّدة من الّديوانة الّتونسّية تقوم شركتا  وحيث 

Team’s distribution وWorldis trading LTD  لّتوريد من الّصني و اهلند
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ضّية املوّردة ويتفاوت وزن امل وإيطاليا وفياتنام وأندونيسيا والربتغال وتركيا نتوجات الّر
  من سنة إىل أخرى ومن بند ديواين إىل آخر.

يتّم الّتوزيع إّما عن طريق حمّالت خمتّصة يف إطار عقود استغالل حتت حيث و 
اليت تتصّرف فيها  Go sportأو  City sportعلى غرار حمّالت الّتسمية األصلّية 

Mercure retail tunisia ضّية أو عن طريق حمّالت تف صيل لبيع املالبس الّر
جلملة على غرار موّزعي اجلملة حرفاء  مبختلف أنواعها وأيضا عن طريق موّزعني 

 Sorour Trade Companyوشركة  All sportsالّشركة املّدعى عليها ومها شركة 

ما إعادة بيع هذه املنتوجات إىل ّجتار الّتفصيل.   مكا
ضّية:  ل اإلنتاج احملّلي*    لمالبس الّر

ضّية من حيث  ملالبس الّر تزّود العديد من الّشركات الّتونسّية الّسوق احمللّية 
ملالبس وفيها ألبسة وأحذية وفيها املؤّسسات املختّصة يف نوع معّني من هذه ا

  وتعّد الّسوق احمللّية ما يقارب مخسني مؤّسسة. متعّددة االختصاصاتالشركات 
ضّية حملّية غري حاملة وتقوم هذه امل نتاج مالبس وأحذية ر ؤّسسات عاّمة 

نتاج نسخ لعالميت  لعالمات أجنبّية إّال أنّه توجد بعض الّشركات اليت تقوم 
Adidas وNike  على غرار شركةPacific وGood mode.  

لّسوق: ضي    * وضعّية شركة الّر
ضي لبيع املالبس حيث أّن  ضّية مؤّسسة الّر واألحذية والّتجهيزات الّر

ضّية  لّتفصيل لّتفصيل للمالبس واألحذية والّتجهيزات الّر لبيع  هي شركة تقوم 
لّتزّود من خمتلف املوّردين يف خصوص العالمات األجنبّية كما تتزّود من  وتقوم 

ائح املنتجني احمللّيني لتغّطي املنتوجات املعروضة كاّفة طلبات خمتلف الّشر 
  اإلجتماعّية. 
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ضي بكّل من سوسة طريق مساكن وصفاقس طريق  وتوجد مؤّسسة الّر
مر وهنالك فرع آخر يف طور اإلجناز  قرمدة وتونس بسّكرة وجندوبة بنهج حبيب 

  لقريوان.
مللفّ  استناداحيث و  يربز اجلدول اآليت بيانه رقم  إىل املعطيات املظروفة 

مع خمتلف مزّوديها   2014و 2013لّنسبة إىل سنيت معامالت الّشركة املّدعية 
  ونسبة املسامهة املائويّة لكّل مزّود يف هذا الّرقم حبساب الّدينار:

    2013  2014  

  رقم املعامالت اجلملي                      
  907.395.000  646.216.000  املزّود

OMEGA 34,5  31,41  
WORLDIS TRADING  24,6  20,83  

TEAM DISTRIBUTION  14,8  8.35  
Nobel sport et fashion  0  6,44  

GS TRADING 7,5  3,16  
PACIFIC 4.25  3,15  

GOOD MODE 0,77  1.16  
Ste EVE 1,54  1,37  

MAT SPORT 1  1,65  
NEW BASES 2,32  2,05  

Empreintes 2,47  20,38  
Mercure internationale de Tunisie 6,18  0  

  
جتدر اإلشارة إىل أّن الّتعامالت مع الّشركة املّدعى عليها شركة ماركري حيث و 

وقد كانت املعامالت متطّورة خالل  2013العاملّية بتونس توّقفت منذ ماي 
 2011و 2010و 2009الّسنوات الّسابقة وبلغت على الّتوايل خالل سنوات 

  ألف دينار.   330.000و 227.575و 158.668و 114.024ما قيمته  2012و
لّسوق شركة ماركري العاملّية بتونس:*      وضعّية الّشركة املّدعى عليها 
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جلملة للعالمات سابقة الذّكر حيث  ختتّص الّشركة املّدعى عليها يف الّتوزيع 
لّرتاب الّتونسي.   اليت تعترب ممثّلها الّرمسي يف تونس مبقتضى عقد توزيع حصري 

لّرتاب الّتونسي من العالمات تعترب العالحيث و  مات اليت تقوم بتوزيعها 
ضة لسنة                2012املشهورة عاملّيا ويتبّني ذلك من خالل الّرجوع إىل دليل الّر

(sport guide/SGI année 2012) عالمة  حتتلّ  إذAdidas  املرتبة األوىل عاملّيا
ضي تليها عالمة  %11,2بنسبة  لّنسبة إىل كّل ما هو منسوجات ولباس ر

NIKE   و % 10,2بنسبةPuma  و % 2,1بنسبةQuiksilver  1,8بنسبة%.  
ضّية فتحتّل  لّنسبة إىل األحذية الّر املرتبة الثّانية عاملّيا  Adidasعالمة أّما 

 % 36,6املرتبة األوىل بنسبة   NIKEيف حني حتتّل عالمة  %19,6بنسبة 
  .% 4,5بنسبة  Pumaو % 5,3بنسبة  Asicsو

ختتلف الّشركة املّدعى عليها يف نشاطها عن شركة ماركري ريتايل حيث و 
لّتصّرف يف  Mercure retail Tunisiaتونس  احملّالت اليت تعترب الّشركة اليت تقوم 

 Asicsو Adidasو Go sportو City sportاملستغّلة حتت الّتسمية األصلّية 
ذه احملّالت من خمتلف  Aldoو Guessو وهي اليت توّرد بنفسها املنتوجات املوّزعة 

  العالمات مبا فيها تلك املوّردة من الّشركة املّدعى عليها.
VI- الّتحليل القانوين:  

ضي على شركة ماركري العاملّية بتونس تعيب حيث  الّشركة املّدعية شركة الّر
عتبارها املزّود  استغالهلا املفرط لوضعّية الّتبعّية اإلقتصاديّة اليت توجد فيها جتاهها 

 ,EASTPAK,QUIKSELVER,REEBOK, ASICS الوحيد لعالمات
ADIDAS   

شرتاطها الّتعامل بصكوك وذلك من خالل إمالء شروط جمحفة عليها لعّل أّمهها ا
اية العملّية الّتجاريّة من شراء ورفع وسداد ّمث تقوم بعد  ضمان تبقيها عندها حىت 
رجاعها إليها وفرض قبول  ا  ا على احلصول على مستحّقا مّدة من اطمئنا
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الطّلبّيات رغم عدم مطابقتها لألصل ورغم الّتأخري يف زمن الّتسليم وعدم مطابقتها 
وعندما طالبت الّشركة املّدعية شركة ماركري العاملّية بتونس بتحسني ظروف  ر.لألسعا

العمل استغّلت هذه األخرية صكوك الّضمان كوسيلة ضغط وسحبت صّكا بقيمة 
ديد وهي اليت لديها  12.000 صكوك ضمان أخرى بقيمة  7دينار كبداية 

  دينار. 190.000
 ّ ا تلعب يف ذات الوقت دور املزّود كما تعيب على الّشركة املّدعى عليها أ

جلملة.  ا اخلاّصة واملنافسة للّشركة املّدعية وتزّود الّسوق  واملنافس فهي تزّود حمّال
فضل ما لديها من بضائع ومن أمثان كما أّن لديها هامشا من الرّبح  ا  ومتّد حمّال

ا ّ لقيام بعملّيات الّتخفيض مىت شاءت وأ تقوم بصفة خاّصة  الكبري يسمح هلا 
لّشركة املّدعية. لطّلبّيات اخلاّصة  ا    بتزويد حمّال

مينع أنّه " علىمن قانون املنافسة واألسعار  )جديد( 5 الفصل ينصّ حيث و 
يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزّودين ّممن ال اإلستغالل املفرط لوضعية تبعية اقتصادية 

ميكن أن تتمّثل تتوّفر هلم حلول بديلة للّتسويق أو الّتزّود أو إسداء اخلدمات. و 
االمتناع  يفحاالت اإلستغالل املفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعية اقتصادية خاّصة 
أسعار دنيا  عن البيع أو الّشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض

إلعادة البيع أو فرض شروط متييزية أو قطع العالقات التجارية دون سبب موضوعي 
  أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتارية جمحفة".

  

لس على اعتبار أنّ  حيثو  املذكورة وضعية ال منالتثّبت  جرى عمل ا
ة اإلقتصاديّة يقتضي الّنظر يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة الّتبعيّ 

  واإلفراط فيها.
  

تتشّكل حالة الّتبعّية اإلقتصاديّة من حتالف عناصر ينشأ عن حيث و 
ثري املزّود على  اجتماعها وضع مؤّسسة يف حالة يصعب فيها عليها التخّلص من 
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ح وتتمّثل هذه العناصر يف شهرة عالمة املزّود وحجم  نشاطها وما جتنيه من أر
ثريها يف رقم املعامالت اجلملّي للّتاجر املوزّع أو املؤّسسة نصيبها يف الّسوق و  مدى 

ة من أّي جهة أخرى على أن ال  احلريفة واستعصاء التزّود مبواّد أو خدمات مشا
يكون مرّد ذلك سلوك املؤّسسة نفسها أو سياستها الّتجاريّة ضرورة أّن الّتبعّية تعّرب 

  . يار إراديعن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة إخت
  

وحيث خيلص من تطبيق تلك املعايري ومن دراسة الّسوق وكاّفة األوراق 
مللّف أنّه مل يربز الّتأثري اهلاّم لتعّثر ووقف الّتعامالت مع الّشركة املّدعى  املظروفة 
عتبار أنّه رغم أمهّية هذا  ضي  عليها يف الّرقم املعامالت اجلملي للّتزّود لشركة الّر

فإّن الّشركة املّدعية متّكنت بصفة آلّية  2013ت الّسابقة لسنة الّرقم خالل الّسنوا
من تعويض املزّود املّدعى عليه مبزّودين آخرين لنفس العالمات املوّزعة من طرف 
جلملة احلرفاء  ّن بعض املوّزعني  الّشركة املّدعى عليها. كما تثبت دراسة الّسوق 

عادة بيع املنتوجات احلاملة هلذه لشركة ماركري العاملّية بتونس يقومون بدور  هم 
العالمات األجنبّية؛ وهو ما ينتفي معه عنصر الّتبعّية اإلقتصاديّة األخري املتمّثل يف 

ة من أّي جهة أخرى عتبار ما سبق فإنّه ال ميكن استعصاء التزّود مبواّد مشا . و
الّشركة املّدعى عليها  اإلقرار بوجود الّشركة املّدعية يف وضع تبعّية إقتصاديّة إزاء

لّتايل ال جدوى من الّتثّبت يف العنصر الثّاين املتمّثل يف اإلستغالل املفرط لوضعّية  و
إلدالء بصكوك ضمان.   الّتبعّية اإلقتصاديّة من تعاطي شراءات مشروطة 

ّكد من وحيث  مللّف  ئق احملاسبّية للّشركتني املظروفة  لّرجوع إىل الو أنّه 
ة أّن عملّيات الّشراء تتّم بصفة جمّمعة من خالل إجتماعات شراء مبعّدل مرّتني حي

لّسنة جيتمع فيها ّجتار الّتفصيل وخيتارون بصفة مشّخصة ما يريدون الّتزّود به 
ضي املقبل ويتّم تسجيل هذه الطّلبات بصفة شخصّية لكّل شركة  خالل املوسم الّر

وحّىت املقاسات يتّم إمضاؤها من قبل املعين  على حدة حسب العالمات والكمّية
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ملائة من قيمتها اجلملّية متّثل تسبقات على ما  20ألمر وإعطاء صكوك متّثل 
سيتّم اقتناؤه وهي وديعة خيسرها احلريف عندما ال يقبل الطّلبّية اليت ّمت توريدها 

حب هذه لفائدته وبطلب من احلرفاء يقوم املزّود يف بعض احلاالت بعدم س
ألمر وهو ما تواصل العمل به إىل حني رفض الطّلبّية  الّصكوك بطلب من املعين 

وموضوع فاتورة الّرجوع عدد  2013أفريل  1بتاريخ  131542موضوع الفاتورة عدد 
دينار وهو ما استوجب معه  13.569,205بقيمة  2013ماي  8بتاريخ  130002

  دينار. 12.000بقيمة  2013ريل أف 3املؤرّخ يف  6761938سحب الصّك عدد 
إىل أّن بعض الّشيكات اليت ّمت  إلضافة إىل ما سبق جتدر اإلشارة وحيث

ا يف أوت وأكتوبر ونوفمرب   2013إسنادها كتسبقة على طلبّيات سيتّم الّتزّود 
د ّمت سحبها على الّتوايل  15.600د و 18.195د و 18.195بقيمة على الّتوايل 

رجعت ثالثتها  2013جويلية  12و  2013جويلية  8و 2013جوان  25بتاريخ 
  بدون رصيد.

  
  
  

  وهلذه األسباب
  

  رفض الّدعوى أصاللس: ا قّرر
  

سة الّسيد  وىلاأل وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية لس املنافسة بر
وعماد الّدرويش واهلادي بن مراد  لطفي الّشعاليلوعضوية الّسادة  بيب جاء احل

  .والسّيدة إيناس معّطر
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حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2015 أفريل 30وتلي علنا جبلسة يوم 
  الزيتوين.

  

  الرئيس                                                       كاتبة اجللسة
  

                                                             
  ميينة الزيتوين                                                  بيب جاء احل
  

 
 


