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  احلمد                                                                ةــاجلمهورية التونسي

                                                       ةـجملس املنافس   

  151395القضية عدد 

  2018أفريل  19ريخ القرار 

  قـــرار    

  

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني: 

  

لساحل :املدعّية   ئبها األستاذ عماد يف شخص ممثّ   A.M.Sشركة املعامل اآللية  لها القانوين، 

  .5000قرب حمطة عجيل) املنستري (الكائن مقرّه بشارع اجلمهورية  ،عتيق

  ،من جهة

  :اماملّدعى عليهو 

ئبها األستاذ فرحات التومي الكائن شركة إنتاح مواد  -1 ل" يف شخص ممثلها القانوين،  الليتون "سو
ور املدرج أ   املركز العمراين الشمايل تونس، A3.9املكتب عدد -الطابق الثالث -مقرّه بعمارة قولدن 

ئبتها األستاذة سنية الدمهاين الكائن م -2 نهج بقّرها قناة احلوار التونسي يف شخص ممثّلها القانوين، 

  ،1002تونس  7عدد النمسا 

 .من جهة أخرى

لساحل         بعد اإلطالع على عريضة الدعوى املقّدمة من املمثل القانوين لشركة املعامل اآللية 
A.M.S  ّوهي مالكة لعالمات  ،نفيات املعّدة لالستعمال املنزيلحلمصنعة شركة  أّن املدعّية ةواملتضمن
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ا ،مسجلة وهي تنشط يف الّسوق مع شركات منافسة من  وقد كّونت رصيدها من احلرفاء جبودة منتوجا
مج "دراي ديكو". ل" اليت تتعامل استشهار مع قناة احلوار املنتجة لرب   ضمنها شركة "سو

ل"تنشط يف الّسوق مع شركات منافسة من ضمنها شركة وهي     اليت تتعامل استشهار مع قناة  "سو
مج "داري ديكو"املنتجة لاحلوار    .رب

مج املذكور حيوي ومضات إشهارية لفائدة املّدعى عليها شركة و  ل"أّن الرب ضوابط املنافسة " جمانبة لسو
دعّية األمر الذي خيالف أحكام قانون املنافسة اليت متنع تحقري وتبخيس منتوج املو مقرتن بالنزيهة 

فاقات الصرحية والضمنية والرامية إىل منع تطبيق قواعد املنافسة يف الّسوق أو فق عليها واالتّ األعمال املتّ 
 .احلّد منها أو اخلروج عنها

مج يف مقاربته   ممارسات غري شرعية متثّلت يف:ولقد اعتمد الرب

  ل" هي ذات جودة يف حني مج على أّن منتوجات املّدعى عليها شركة "سو الرتكيز خالل الرب
ملنازل اليت يقع إعادة تزويقها.أّن منتوجات املدعّية هي مصدر لعيوب وتسرّ   ت املياه 

  الرتكيز على ضرورة تقليع وإزالة احلنفيات واملمزجات اليت هي من صنع املدعّية وحاملة لعالمة
A.M.S  ّا اليت توز ل"عها املّدعى عليها شركة وإبداهلا مبثيال  ."سو

  

مج يبثّ وال خيفى  بصفة تكاد يومّية مع إنتاج حلقات جديدة كّلها موجهة للحث على  أّن الرب
التخّلّ◌ي عن شراء وتركيب مصنوعات ومنتوجات العارضة وإزالة ما هو موجود منها وتغيريه مبنتوجات 

ل"عى عليها شركة املدّ   ."سو

املنافسة سواء من حيث  عى عليهما يعّد من االتفاقات املمنوعة اليت ختّل بقواعدأّن ما يقوم به املدّ لذا ف
ر املرتتبة عنها على اعتبار أّن إشهار منتوجات املّدعى عليها  كان مقرت الثانية  موضوعها أو بفعل اآل

 بتبخيس والدعوة الصرحية للفت النظر عن منتوجات املدعّية.

ل"ملّدعى عليها شركة ا التنبيه علىعية املدّ  ولقد تولت ة العشوري بواسطة عدل التنفيذ مسري  "سو
رسالة احتجاج للهيئة أيضا هت وجّ و  2015أفريل  1املؤرخ يف 01437حسب حمضرها عدد 

 .2011لسنة  16صال السمعي البصري على معىن املرسوم عدد العليا املستقلة لإلتّ 
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ئب املّدعى عليها قناة احلوار التونسي املقّدم من       األستادة سنية وبعد اإلطالع على تقرير رّد 
لس بتاريخ الدمهاين واملرسّ    خلصوص ما يلي: والذي جاء فيه 2016أفريل  22م بكتابة ا

ل" تتعامل استشهار مع قناة احلوار ّن قيام املدّ أ - عية استند إىل معطى خاطئ، إذ تؤكد أّن شركة "سو
مج  مج " داري ديكو" وأّن الرب حمّل تعاقد بني املطلوبتني يف حني املذكور التونسي اليت تنتج وتبث بر
ل".   أّن قناة احلوار التونسي ال تربطها أيّة عالقة مع شركة "سو

مج كما ورد بعريضة الدعوى وإّمنا شركة "كاكتوس" ّن املّدعى أ - عليها قناة احلوار التونسي مل تنتج الرب
لّرد. بت بنسخة العقد املرفقة    هي اليت تنتجه كما هو 

خرى جديدة وليس كما أ - مج "داري ديكو" يهتم بتزويق املنزل وذلك بتغيري املعدات القدمية  ّن بر
ويله املدّ  ات اليت ّمت تعويضها من وقت من األوقات ذكر أمساء املعدّ  أنّه مل يتم أبدا ويف أيّ  و عيةتريد 

ث وبالط...وأنّ  مج يشري من بعيد أو من  هحنفيات وأبواب ونوافذ وبيوت إستحمام وأ لرب ال شيء 
خرى ال ميثّ  ا، إضافة إىل أّن تعويض حنفية  ا أو تقليال ل أبدا مّسا مبنتوجاقريب إىل عالمة منتوجا

  منه.

  للواقع بصلة. إلخالل بقواعد املنافسة ال ميتّ  د اإلساءة هلا وذلكعيه املدعّية من تعمّ ما تدّ لذا فإّن  

اخنفاض رقم املعامالت وإن ثبت (افتقار الوثيقتني ملؤيدات حسابية تّدعمها)، فإّن مصادره شّىت أّما عن 
ت جحيث أّن أغلبية املؤسّ  رّاء ترّدي املناخ االقتصادي العام للبالد وأنّه ال ميكن سات تشكو من صعو

ا الذي قد يكون سببه إختّ  مج "داري ديكو"مطّية لتربير ما تّدعيه من اخنفاض يف رقم معامال اذ بر
  سياستها اإلستشهارية أو أسعارها غري التنافسّية أو أن يكون قطاع البناء يف أزمة كغريه من القطاعات.

ئبة املدّ ذكر  واستنادا ملا من نطاق املطالبة مع إلزام  منوبتها إخراج  عى عليها قناة احلوار التونسيتطلب 
داء    د عن أجرة احملاماة.10.000,000املدعّية 

ئب املّدعى عليهاوبعد اإلطالع على       ل" تقرير الّرد على عريضة الدعوى املقّدم من   شركة "سو
لس بتاريخ    خلصوص ما يلي: 2015سبتمرب  7األستاذ فرحات التومي واملرسم بكتابة ا
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ل"عى عليها شركة ّن املدّ أ - مج "داري  ،2002مصّنعة للحنفيات منذ سنة  "سو وقد شاركت يف بر
أمضته مع املتصرف القضائي لشركة كاكتوس  2014جانفي  19ر بتاريخ ديكو" مبقتضى عقد حمرّ 

 .برود دون أن تشارك يف صياغته وال يف إعداد نّصه
مج "داري ديكو" التزمت من   Sponsoringل يف عقد مساندة فاقية يتمثّ ّن موضوع االتّ أ - لرب

ل"خالله شركة   بتحقيق ثالثة أهداف: "سو
  ت الرفاهة من جتديد أو التمتّ إعانة ضعاف احلال من العائالت الّتونسية على ع مبنازل فيها ضرور

ان.   جتهيزات منزلية وذلك بتمكينهم من حنفيات وجتهيزات 
 من قدرات البالد املائية  %15 املسامهة قدر اإلمكان يف االقتصاد يف املاء ذلك أّن ما ال يقّل عن

 Non étancheتضيع يف االستهالك املنزيل حبنفيات ال تغلق بصفة حمكمة
 .التعريف بنفسها وذلك ألّول مرّة منذ أن انطلقت يف اإلنتاج 

 1994لسنة  36 ألحكام القانون عدد اخاضع بصر امسعي العمتعّد ها احللقات الواقع بثّ  كما أنّ 
 2009جوان  23املؤرخ يف  33واملنقح مبقتضى القانون عدد  1994فيفري  24الصادر بتاريخ 

وهو كذلك املسؤول عن العمل املذكور  "برود كاكتوس"وصاحب احلقوق على هذا العمل هو املنتج 
أنّه وفقا خاّصة و وليس للمّدعى عليها أي دخل وال مسؤولية يف إعداد السيناريو وال يف التصوير 
أو لتزاما مشرتكا للعقد املربم فإّن كال الطرفني مستقل عن اآلخر وله التزامات حمّددة ال ختلق بينهما إ

 تضامنا.

مبسامهة مالية قدرها  "كاكتوس برود"عى عليها تقتصر حصرا على مّد شركة ّن إلتزامات املدّ إلذا ف
سّتون ألف دينار وتوفري هبة بقيمة ألف دينار يف شكل معّدات وجتهيزات لكّل بيت يقع إعادة 

  جتهيزه خالل عشرين حلقة.

 

نزاعا داخال حتت طائلة ال يعّد أن يكون إّن النزاع يف قضّية احلال إذا ما ثبت تّوفر أركانه وعليه ف
لطرف وجود القانون العام خيّص طرفني يف سوق معّينة ويزعم أحدمها  خطأ يف إشهارات تتعّلق 

لس .اآلخر اإلشهار مهما كانت ظروف ممارسته ال علما وأّن  وهو لذلك خارج عن اختصاص ا
دف إىل حتقيق إحدى  يدخل حتت طائلة قانون املنافسة الذي خّص األعمال اإلرادية اليت 

لفصل  على السوق املرجعّية بصفة حمّددة  التأثريحمتواه  و الميكنه مهما كان ،منه 5األهداف الواردة 
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املنافسة  يوهو بذلك يغذّ ، ومباشرة على النحو الذي أراده التشريع وإّمنا يتوجه إىل املستهلك 
ا و ال يعيقها.   ويفّصل آليا

مج تلفزي اتّ  "كاكتوس برود"مع املنتج عليها املدعى أبرمت ويف هذا اإلطار فقد  فاق مساندة لرب
مكان املدّ  ،ات من صنعهاموضوعه مساندة ضعاف احلال مبعدّ  عية أن تكون هي كذلك من وكان 

مج يف نزاع احلال أو أيّة قناة تلفزية املساندين واملعينني لضعاف احلال سواءا كان  األمر مع منتج الرب
لتايل فإّن عدم قيام املدعّية مبثل ما قامت به املّدعى عليها شركة  ،أو منتج آخر ل "و كان "  سو

  اختيار منها ال إلزاما.

لس املنافسة يهّم النظام العام ، لذا وقبل اخلوض يف النومبا  زاع يتفضل إّن اإلختصاص احلكمي 
ّم مصاحل خاّصة ال  لنظر يف النزاعات اليت  لتخّلي عن الدعوى لعدم اختصاص اجلناب  احلكم 

لّسوق املرجعّية.   عالقة هلا 

ر ل تطوّ ق معدّ حتقّ  ما انفكت 2002عى عليها ومنذ انطلقت يف إنتاج احلنفيات سنة ملدّ ا كما أنّ 
وقد دأبت على هذا النسق كّل سنة مع تغيريات  ،اسنوي بقيمة عشرين يف املائة من رقم معامال

عية إىل إلصاقها وهي لذلك يف وضع ال يدفعها أو يفرض عليها إتيان األفعال اليت تسعى املدّ  ،طفيفة
  ا.

اليت وقع بّثها حبضور عدل التنفيذ بصفاقس عبد احلفيظ اللطيفي، تبّني أّن عدد  احللقاتمبراجعة  وأنّه
تبلغ ثالثة عشر حنفية واحلنفيات الواقع   AMSتعويضها واليت هي من تصنيع  احلنفيات اليت وقع

ل"تغيريها من صنع املّدعى عليها  وهذا منطقي ومعقول ذلك أّن  .تسعةال مل يتجاوز عددها "سو
جلديد واملّدعى عليها دخلت الّسوق حديثا منذ سنة  مج هدفه تعويض القدمي  يف حني  2002الرب

ريخ انطالقو السوق  سابقة يف عية أّن املدّ   ،يف صناعة احلنفيات إىل بداية السّتينات نشاطها يرجع 
مج ثالثة وعشرون حنفية أثناء العشرين حلقة ويكون بذلك جمموع احلنفيات الواقع إبداهلا يف الرب 

ولو كان اهلدف كما تزعمه حتقري  ،حنفية 13 ـحنفيات واملدعية ب 9 ـبني املدعى عليها ب ةموزع
ا حنفيات  هذه األخرية منتوجات ملا مشل اإلبدال حنفيات املّدعى عليها بنفس الدرجة اليت مشل 

  عية.املدّ 
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ئب املدعى عليها  مج  "كاكتوس برود"شركة  هدف أنّ ويؤكد  مل يكن  "دراي ديكو"املنتجة لرب
مج حتقري ملصنوع يف الّسوق على حساب مصنوع آخر وأّمنا  أخذا  اتكافلي نيامواططابعا  إعطاء الرب

تمع دف نشر روح التآزر بني أفراد ا   .مبا قامت به قنوات عديدة يف العامل 

ئب املدعى عليها يطلب تقّدموفقا ملا و  بصفة مبدئية رفض الدعوى لعدم االختصاص وبصفة  فإّن 
ا الواقعية والقانونية.  احتياطية جدا احلكم بقبوهلا شكال ورفضها أصال لعدم توفر أركا

  وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل طريف الّنزاع وإىل مندوب احلكومة.           

م بكتابة املرسّ  و على تقرير ختم األحباث  يف الّرد األستاذ فرحات التوميتقرير اإلطالع على  وبعد          
لس بتاريخ   واملتضّمن  ما يلي:  2018 مارس 17ا

  

هدف إىل احلّد أو التأثري على املنافسة يف سوق احلنفيات يمل يكن فاق املشتكى منه ّن موضوع االتّ إ -
ليس هناك ما مينع املدعّية من  هأنّ عن عية هذا فضال الصحّية و ال إىل تبخيس وحتقري منتجات املدّ 

ا التجارية تسوّ   ق يف أسواقا خارجية.التعاقد مع برامج مماثلة خاّصة وأّن عالما
عية ّن تغيري احلنفيات القدمية حبنفيات جديدة إّمنا مشل على حّد السواء حنفيات من صنع املدّ إ -

 وأيضا حنفيات من صنع املّدعى عليها.
مج هو دفع غري مربّر على اعتبار معامالت املدّ إّن ربط تراجع رقم  - عية مبا جاء يف حمتوى هذا الرب

إن ثبت صحة هذا الّدفع هي أّن العوامل اليت حيب دراستها للبحث على اخنفاض رقم معامالت 
مح تلفزي إذا تعّلق األمر مبنتوجات هلا عالمة جتارية مشهودة  متعّددة ال ميكن أن ترتبط فقط برب

 .ا على املستوى الوطين واخلارجيبقيمته
لس بتاريخ  ةوبعد اإلطالع على مالحظات مندوب احلكومة املرمسّ         2018فيفري  27بكتابة ا

  خاّصة ما يلي: ةواملتضمن

ر أو قرينة واقعية شللشركتني املدعى عليهما خالية من أي مؤ فاق املنسوب االتّ مجيع بنود وأهداف ّن إ -
  جات الشركة املدعّية.متس من مكانة منتميكن أن حتط أو 

ر العقد ال ميكن أن تطال ال التوازن العام للسوق املرجعّية وال احلّد من املنافسة فيها بل على  نّ إ - آ
فاقيات ضمن االسرتاجتيات املستحدثة لتسويق املنتجات العكس ميكن أن يندرج هذا الصنف من االتّ 

  سي.والعالمات التجارية يف إطار تناف
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ا خالل فرتة الشركة املدّ  تعلل دفعأّما خبصوص  لرتاجع الكبري يف رقم معامال أشهر بسبب  4عية 
مج تلفزي يبقى يف حدود التأويالت    اليت ال ميكن البناء عليها. غري الواقعيةومضات إشهارية لرب

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

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

لّطريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم          5وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  2018أفريل  ضر حي ملو  ،املعّد من السّيدة بثينة األديبتقرير ختم األحباث من  ملّخصّمتت تالوة و

ئب املدّ األستاذ  لساحل وو عماد عتيق  وحضر األستاذ  ،ه إليه االستدعاءجعية شركة املعامل اآللية 
ئب املدّ  األستاذةحممد القلسي نيابة عن زميله  ل"عى عليها شركة فرحات التومي  د طلب وجدّ  "سو

سيسها هذا األخري بصفة مبدئية برفض الدعوى لعدم االختصاص وبصفة احتياطية ر  فضها أصال لعدم 
  دها قانو وواقعا.على ما يؤيّ 

مللفكرمية اهلمامي مندوب احلكومة السّيدة  وتلت  ا الكتابّية املظروفة نسخة منها    .ملحوظا

حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    . 2018أفريل  19وإثر ذلك قّرر ا

  

  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

  اصـمن حيث اإلختص

ل" بعدم اختصاص جمل      ئب املّدعى عليها شركة "سو لنظر يف نزاع احلال، حيث دفع  س املنافسة 
مج تلفزي ضرورة  ا يف إطار بر ال يدخل  أّن ما متسكت املدعّية من إقدام منوبته على الرتويج ملنتجا

ر على السوق املرجعّية بصفة اإلشهار مهما كان حمتواه ال يؤثّ  فضال عن أنّ  املنافسة، حتت طائلة قانون
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ال و ي املنافسة وهو بذلك يغذّ  ،ه إىل املستهلكراده التشريع وإّمنا يتوجّ حمّددة ومباشرة على النحو الذي أ
  يعيقها.

كّل من بني   2014نوفمرب  19بتاريخ إبرامه ّمت وحيث أّن اإلشهار املشتكى منه كان موضوع اتّفاق    
ل" التلفزية داري حتت عنوان " مساندة إشهارية مسعية بصرية للمنوعة  شركيت كاكتوس برود وشركة "سو

  ديكو" .

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار أّن جملس املنافسة  11من الفصل  3 الفقرة اقتضتوحيث     
ملنافسة ومن بينها جند اإلتفاقات الصرحية كانت  ملمارسات املخّلة  لنظر يف الدعاوى املتعّلقة  خيتص 

  أو الضمنّية.

من قانون إعادة  5فاق موضوع النزاع الراهن ألحكام الفصل خمالفة اإلتّ وحيث أّن التثبت من مدى    
صميم اختصاص جملس املنافسة، األمر الذي جيعل هذا الدفع يف  إّمنا هو منتنظيم املنافسة واألسعار 

  غري طريقه.

  من حيث الشكل

ك مجيع شروطها حيث قّدمت الدعوى يف آجاهلا القانونية ممن له الصفة واملصلحة واستوفت بذل    
  قبوهلا من هذه الّناحية. لذا تعّني  الشكلّية،

  

  

  من حيث األصل

  عن الّسوق املرجعّية -1
 Robinetterieحيث تتعّلق الّسوق املرجعّية يف نزاع احلال بسوق احلنفيات الصحية      

Sanitaire  .  

  التوريد.وحيث ينبع العرض داخل هذه الّسوق من اإلنتاج الوطين ومن      
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ل من أهّم الشركات التونسّية املنتجة       لساحل وشركة سو وحيث تعترب كّل من شركيت املعامل اآللية 
املختصة يف  SOTEMإىل جانب كّل من شركة،واملروجة ملختلف املنتوجات الصحّية ومن بينها احلنفيات

 عنهذا فضال  وحدة إنتاج بتونس اليت متتلك Duravit Tunisie صناعة احلنفيات والشركة  العاملية
دة هلذا الصنف من املنتوجات إىل جانب املنتوجات اخلزفية الصحية كأحواض تعّدد الشركات املورّ 

  و غريها. االستحمام وغسل اليد

الراغبني يف  املواطنني  مناملؤسسات و ينبع الطلب داخل هذه السوق من قبل مقاويل البناء و حيث و     
  جديد. الصحية للمنزل أو لبناء مسكنجتديد التجهيزات 

يرتبط تطّور الطلب على منتوج احلنفيات الصحّية خاّصة بتطور قطاع املقاوالت الذي يتميز حيث و     
عالية بطلبه اهلاّم واملتنوع وفقا لعدد وطبيعة املساكن املشيدة (مساكن اجتماعّية، مساكن ذات معايري 

  اجلودة).

لساحل صاحبة العالمة التجارية امل     من أّول  A.M.Sسجلة وحيث تعّد شركة املعامل اآللية 
ذه السوق ريخ بداية نشاطها إىل سنة  ،الشركات الناشطة     .1962إذ يعود 

ريخ بداية نشاط شركة  وحيث     ل"يعود  بتصنيع حنفيات قوارير  انطلقتأين  1981إىل سنة " سو
سوق إنتاج  واقتحمتالغاز ومن مثة متكنت من تطوير نشاطها وتنويع أسواق إنتاجها بصفة تدرجيية 

نت من ترسيم جمموعة من مناذج صناعية خاّصة مبنتوج كما متكّ   ،2001احلنفيات الصحية خالل سنة 
ملعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعّية   . 2001و 2000خالل سنيت  احلنفيات الصحية 

 عن املمارسات املثارة -2
لساحل على كّل من قناة احلوار التونسي وشركة حيث          ل"تعيب شركة شركة املعامل اآللية   "سو

عتماد ممارسات غري  تعاقدمها ل"  مج تلفزي هدفه إشهار منتوجات املّدعى عليها شركة "سو حول بر
ل هي ذات جودة يف  شرعية متثّلت يف مج على أّن منتوجات املّدعى عليها شركة سو الرتكيز خالل الرب

ملنازل حني أّن منتوجات املدعّية هي مصدر لعيوب وتسرّ  االتفاقات املمنوعة  من وهو ما يعدّ ت املياه 
ر املرتتبة عنها على اعتبار أّن إشهار  اليت ختّل بقواعد املنافسة سواء من حيث موضوعها أو بفعل اآل

 و اإلعراض عنها. لدعوة الصرحية للفت النظر عن منتوجات املدعّيةمنتوجات املّدعى عليها كان مقرت 
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ا بسوق احلنفيات الصحّيةتأثري هذه املب قيامهااملدعّية بّررت  وحيث      مارسات على رقم معامال
  والذي تراجع بصفة ملحوظة.

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنّه:" متنع  5من الفصل  األوىلنّصت الفقرة حيث    
خمال األعمال املّتفق عليها والتحالفات واالتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها 

 .ملنافسة 

التثبت من مضمون وأهداف اإلتفاق املشتكى به للوقوف على مدى خمالفته ألحكام توّجب حيث و     
  سالفة الذكر. 5الفصل

ل"  "كاكتوس برود"بني كّل من شركيت  2014نوفمرب  19ّمت إبرام إتفاق بتاريخ حيث و      وشركة "سو
  حتت عنوان " مساندة إشهارية مسعية بصرية للمنوعة التلفزية داري ديكو" .

مج داري وديكو الذي يبث على قناة احلوار  20ـحّددت مّدة االتفاق بوحيث      حلقة من بر
  التونسي مرّة يف األسبوع وحتديدا يوم األحد على الساعة السابعة مساءا.

مج داري ديكو يفل تتمثّ حيث و      متكني عالمة  اإللتزامات احملمولة على شركة كاكتوس منتجة بر
مج ل" من الربوز بشكل واضح خالل العشرين حلقة من الرب  5ـب هلاتوفري مساحة إشهارية و  "سو

مج اية الرب ل" يف حمل بيع املعدات ويف  دقائق قبل وعند  العمل على إبراز عالمة "سو
1000Articles  ل"و حلقات  شركة من حق بثّ المتكني و  إبراز العاملني احلاملني لعالمة "سو

مج يف حمالت بيعها أو يف املناسبات املربحمة من قبل الشركة "  Sanaتمكني العالمة التجارية "ك  ،الرب
ل".   اخلاّصة مبسلتزمات أحواض االستحمام من نفس االمتيازات املمنوحة لعالمة "سو

ل" يفوحيث تتمثل       مسامهة مالية قدرها سّتون ألف دينار أي  اإللتزامات احملمولة على شركة "سو
مج "دراي ديكو" 3000ما يعادل قيمة  ألف  30.000ويتم تسديد  ،دينار عن كّل حلقة من بر

ف دينار يف توفري هبة بقيمة ألمع على مخسة أقساط املبلغ املتبقي يسّدد و عند إمضاء العقد منها دينار 
   .شكل معّدات وجتهيزات لكّل بيت يقع إعادة جتهيزه خالل عشرين حلقة
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يئة املنازل القدميةوحيث      مج على إعادة  ت  ،تعتمد فكرة الرب وتشمل عملية التهيئة كّل مكو
إلعادة املنزل حسب طلب العائلة وقد ّمت تطبيق االتفاق املربم بني الطرفني على منازل قدمية يف حاجة 

  يئة والتزويق وفقا لرغبة العائلة.الته

بكيفية أيضا ال عالقة هلا و  بهمتثل طرفا يف االتفاق املشتكى قناة احلوار التونسي ال  أّن قناة  حيثو     
 لذا يتعّني إخراجها من نطاق املنازعة. ،تصوير الربامج

من  سلبا على منتوجات املدعّية أو أن حيّدهر أّن بنود اإلتفاق ال تتضمن ما من شأنّه أن يؤثّ وحيث     
 تواجدها بسوق احلنفيات الصحّية.

يئة املنازل القدمية ال تستهدف منتوجات املدعّية بل  نّ أوحيث       مج القائمة على إعادة  فكرة الرب
ث خرى حديثة مبا فيها األ ألساس على استبدال كّل التجهيزات القدمية  الطالء والتجهيزات و  تقوم 

  .الصحّية

تبلغ ثالثة عشر   AMSتبّني أّن عدد احلنفيات اليت وقع تعويضها واليت هي من تصنيع وحيث      
ل"احلنفيات الواقع تغيريها من صنع املّدعى عليها يف حني يبلغ عدد حنفية  لتايل فإّن  "سو تسعة و

ل أو تغيري مشل كّل املنتوجات القدمية سواء كانت حامال  .A.M.Sعالمة للة لعالمة سو

تأثري على املنافسة يف سوق الهدف إىل احلّد أو يفاق ال أّن موضوع االتّ  ،يستخلص مماّ تقّدمحيث و       
أنّه ليس هنالك ما مينع املدعّية من التعاقد  عنعية، فضال احلنفيات الصحّية و ال إىل حتقري منتجات املدّ 

  وق يف أسواق خارجية.مع برامج مماثلة خاّصة وأّن عالمتها التجارية تسّ 

مج فأ فضال عن ذلك حيثو       ه فقط على قناة احلوار التونسي وملرة واحدة يتم بثّ  "داري ديكو"ّن بر
مج لل ،يف األسبوع لتايل فإّن نطاق استهداف الرب أّن موضوع العقد  عنفضال   ،مستهلك حمدودةو

مجفقط حلقة  20االستشهاري يشمل    .من الرب

مجما تقّدم  ضزءيف  يغدووحيث       املذكور  ربط تراجع رقم معامالت املدعّية مبا جاء مبحتوى الرب
ا عند البحث يتعّني أّن العوامل اليت  غري جّدي ضرورة سلفا  اخنفاض رقم املعامالت، أسباب عن مراعا

مج تلفزي ميكن أن ال  إذا تعّلق األمر مبنتوجات هلا عالمة جتارية مشهود بقيمتها خاّصة ترتبط فقط برب
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فاقدة لكّل أساس   سند الدعوى ، األمر الذي تكون معه اإلّدعاءات على املستوى الوطين واخلارجي
  سليم.وواقعي قانوين 

  هلذه األسبابو 

لس    :قّرر ا

ملمارسات املنسوبة لشركة إنتاج مواد  أّوال. قبول الدعوى شكال ورفضها أصال يف فرعها املتعّلق 

ل"   .الليتون "سو

  نيا: إخراج قناة احلوار التونسي من نطاق املنازعة.

سة السّيد رضا بن حممود وعضوية الّسادة حممد العيادي  جملسصدر هذا القرار عن و  املنافسة بر

لسعود.وعمر التونكيت   واخلموسي بوعبيد وسامل 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2018أفريل  19و تلي علنا جبلسة يوم 
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