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  احلمد                                                 اجلمهورية التونسية                       
  جملس املنافسة  

    111289القضية عدد: 
 2019ماي  16ريخ القرار: 

   

  قـــــرار 
 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني: 

 

 2045مقّرها بئر اجلديد  ،)، يف شخص ممثلها القانوينLAND’OR" ( شركة "الندور ة:املّدعي
ئباها اخلليدية، عي واألستاذ سامي فرخية عن احتاد   بن عروس،  األستاذ عبد الوهاب الر

عيب االكائن مقّرمه ،امني واملستشاريناحمل   ، املنار، تونس 2092 ،11عدد  ،نهج عزوز الر
  ،من جهة

  
     : املّدعى عليهمو 
مقّرها بطريق  يف شخص ممثلها القانوين،) IATشركة الصناعات الغذائية التونسية ( - 1

ئباها  األستاذ يوسف الكناين واألستاذ حمرز بوصّيان عن شركة حماماة   اخلليدية نعسان، 
  ،1002البلفيدير،  ،29، عدد آالن سافارينهج بالكائن مقّرها  ، بوصّيان الكناين والشركاء

  تونس،  
نهج  مقّرها ب يف شخص ممثلها القانوين،) SMNVTشركة الدار اجلديدة ملدينة تونس (  - 2

ئباها ،1عدد  العريب زروق، ض،  األستاذ يوسف الكناين واألستاذ حمرز بوصّيان   مقرين الر
،   29الكائن مقّرها بنهج آالن سافاري، عدد  ، الكناين والشركاءعن شركة حماماة بوصّيان 

  ، تونس، 1002البلفيدير، 
مقّرها  يف شخص ممثلها القانوين،) SGS TOUTAالشركة العاّمة للمغازات العاّمة توتة (  - 3

ض1بنهج العريب زروق، عدد  ئباها ، مقرين الر األستاذ يوسف الكناين واألستاذ حمرز   ، 
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مقّرها بنهج آالن سافاري، عدد  الكائن  ،بوصّيان عن شركة حماماة بوصّيان الكناين والشركاء
  ، تونس،1002، البلفيدير، 29

يف شخص ممثلها  ) Tunisian Shopping Spacesشركة التونسية لفضاءات التسّوق ( - 4
األستاذ يوسف الكناين  ئباها ،78عدد  شارع احلبيب بورقيبة مدنني،مقّرها ب القانوين،

مقّرها بنهج آالن  الكائن  ،واألستاذ حمرز بوصّيان عن شركة حماماة بوصيّان الكناين والشركاء
  ، تونس،  1002، البلفيدير، 29سافاري، عدد 

ملرّكب التجاري تونس سييت مبفرتق  "جيمو" يف شخص ممثلها القانوين،شركة  - 5 مقّرها 
ئباها 2032سبالة بن عّمار  ،برج الطويلطريق تونس بنزرت وطريق  نة،  األستاذ يوسف   أر

مقّرها الكائن  ،الكناين واألستاذ حمرز بوصّيان عن شركة حماماة بوصّيان الكناين والشركاء
   ، تونس،1002، البلفيدير، 29بنهج آالن سافاري، عدد  

ملرّكب   ممثلها القانوين،يف شخص ) MEDDISشركة املتوسطية للتوزيع "ميديس" ( - 6 مقّرها 
ئباها 2032التجاري تونس سييت سبالة بن عّمار  نة،  األستاذ يوسف الكناين واألستاذ   أر

مقّرها بنهج آالن سافاري،  الكائن  ، حمرز بوصيّان عن شركة حماماة بوصّيان الكناين والشركاء
 ، ، تونس1002، البلفيدير، 29عدد 

  .من جهة أخرى
  

نيابة عن عي عبد الوهاب الرّ  األستاذ من ةاملقّدم عريضة الّدعوىبعد اإلّطالع على 
 2011  ديسمرب  27  بتاريخ  111289لس حتت عدد  ابكتابة    ةواملرمسّ   ،املذكورة أعاله املّدعية  

  ،ممارسات خمالفة حلرية املنافسة ما بدر منهم من من أجل املّدعى عليهممقاضاة إىل  ةوالرّامي
إنتاج ملزاولة نشاط ستثمارات  مرحلة أوىليف  عية قامتأّن املدّ خلصوص واليت جاء فيها 

ا الغذائية وتاليف األزمة املنجرّة عن ظهور  أنّه و  ،حوم احملّولةاللّ  يف نطاق سعيها لتنويع منتوجا
بيد   ،افية إلقامة وحدة إنتاج اجلنب املطبوخضستثمارات إ  الحقا قامت ، مرض جنون األبقار

ا ّ ، حيث مل اإلنتاجمرحلة  اعّدة عراقيل من اإلدارة ممّا أدى إىل تعطيل دخوهلواجهت  أ
حلصول علىطلبحيض  إالّ  لقبول رخصة توريد مواد أولية يستلزمها إنتاج اجلنب ها املتعّلق 

ريخ 1998يف أكتوبر  ريخ دخ، وهو  عى عليها شركة الصناعات ل املدّ و متقارب مع 
نفس الّسوق املرجعّية  بتنشط  اليتجمموعة شركات املربوك،  حتتالغذائية التونسية، املنضوية 



 
3 

وختتّص يف إنتاج اجلنب املطبوخ حتت عديد العالمات التجارية على غرار العالمة املشهورة  
"Président ." 

ا من اللحوم احملّولة واجلنب املطبوخ مباشرة أو عن طريق  منّوبتهأّن  كما تسّوق منتجا
ا يستاشركتها الفرعّية التجارية "سوفيا مواد غذائية وخدمات" قبل أن يتّم  ،  2009سنة  عا

ا لدى ت يف بداية نشاطها توّز حيث كان الكربى   التجارية جتار اجلملة واملساحات  ع منتجا
عى عليها ساحات التجارية احلاملة لعالمة "مونوبري" اليت متلكها املدّ واملتوّسطة مبا فيها امل

 صدير.، وذلك عالوة على التّ " الدار اجلديدة ملدينة تونس"الثانية شركة 
  تغّري  حيث لوحظ ،2002رفائها جّيدة إىل حدود أفريل حب ّدعيةامل عالقة كانتقد  و 
ل" ( بعد أن أبرمت عقود شراكة مع الشركة الفرنسية  خاصة مفاجئ  "BEL  املالكة لعالمة (

  " Président" نع وهي عالمة منافسة لعالمة الصّ  ،" La Vache Qui Ritالصنع املشهورة "
ديدا مباشرا هلا. و وميثّ  عى عليها األوىل أوعزت املدّ تبعا لذلك ل دخوهلا للّسوق التونسية 

نفست"  عن طريق   "TUNINVEST"شركة الصناعات الغذائية التونسية لشركة اإلستثمار "تو
وهي شركة تساهم يف اآلن ذاته يف رأس مال شركة املدعّية ويف رأس مال شركة   ،يهامسريّ 

دخل لدى املدعّية قصد احليلولة دون مترير  للتّ  ،" SMNVT" "الدار اجلديدة ملدينة تونس"
ا مل تفلح هذه املناورات 

ّ
على املدعّية عرض   أقرتح ،العقد والعدول عن الشراكة القائمة، ومل

  .حومل يف إبرام عقد شراكة استثمار يف ميدان حتويل اللّ جديد يتمثّ 
  "الدار اجلديدة ملدينة تونس"قّررت شركة  ،قرتحزاء رفضها هلذا املإوكرّدة فعل 

من أجنحة العرض جبميع   احذف منتوجا 2003"مونوبري" يف بداية شهر جانفي 
ا التجارية دون تربير.    مساحا

  منذ" La Vache Qui Ritثات اجلنب املطبوخ حلاملة لعالمة "مثلّ القى تسويق كما 
ت وعراقيل من جراء ممارسات شركات "  2003 "  SOTUCHOC" و"SOTUBI" و"IATصعو
وذلك بتهديدهم بعدم تزويدهم  ،جتار اجلملة حلملهم على عدم شراء منتجات اجلنبإزاء 

حلاضر أو  شرتاطأو ، كالطة والبسكويت واجلنبمبنتوجات الشّ  رمان من  احلاخلالص 
نة ممّا أثر سلبا على توزيع منتجات املدعّية بسوق التخفيضات التجارية وترجيعات آخر السّ 

 جتارة اجلملة. 
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ا   اليت حّلت حمّلها املّدعية  كة "سوفيا مواد غذائية وخدمات"شر وكانت  تبيع منتجا
اشطة حتت العالمة التجارية "توتة"،  لبقية املساحات الكربى على غرار املساحة الكربى النّ 

وذلك بعد أن  2003املساحة املذكورة منذ  أجنحةمن  اغري أنّه تقّرر كذلك حذف منتجا
يف الشركة املالكة   أسهمبعرض عمومي لشراء  "الدار اجلديدة ملدينة تونس"قامت شركة 

إن ّمتت   دون معرفة ، نتقال حقوق األغلبية إليهاإنتج عنه  مبا للمساحات الكربى "توتة" 
لتجارة    .املوافقة على هذه العملية من قبل وزير املكّلف 

ل" يف  معإىل فسخ عقد الشراكة املربم واضطّرت املّدعية إزاء هذا الوضع   22شركة "
 . 2012ديسمرب 

ثات اجلنب املطبوخ حتت عالمتها  نتاج مثلّ املّدعية قامت ، 2005مارس وبداية من 
جمموعة املربوك على جتار اجلملة مبثل ما سبق القت ضغوطات و "، Land’Orاخلاصة "

 ."La Vache Qui Rit"خبصوص توزيع املنتجات احلاملة لعالمة 
متّكنت شركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس" من احلصول على حقوق األغلبية يف   ملاو 

دون احلصول على ترخيص   تبعا لعملية تركيز إقتصادي ،رأس مال شركة صحراء للرفاهة
 . مساحات "مونوبري" إقصاء منتجات "الندور" من أروقة بيع ّمت حذف و  ،مسبق

اإلمتناع عن الشراء، عالوة على الشركات واملساحات املذكورة، املساحة  كما طال 
جيمو" اليت متتلك  املرتبطة مبساحة "مونوبري" مبركزية الّشراء " التجارية الكربى "جيان" 

 ة من رأس املال. جمموعة املربوك فيه نسبة هامّ 
القيام ضّد املّدعى عليهم من املّدعية على ضوء الوقائع املشار إليها تروم  ، وبناء عليه

ملنافسة تتمثّ أجل ما ينسب إليها من ممارسات خملّ  ل يف قيام شركة الصناعات الغذائية  ة 
تّ  شركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس" وشركة "جيمو" وشركة  مع  أّول فاق عمودي التونسية 

املتوسطية للتوزيع "ميديس" على مستوى سوق املساحات املتوسطة والكربى ذات الّتوجه 
تّ  ،الغذائي جلملة ملنتجات اجلنب وكذلك  ين مع جتار اجلملة بسوق البيع  فاق عمودي 
نة االقتصادية اليت هي عليها بسوق إنتاج وترويج  وضعّية اهليم مستغّلة يف ذلك  املطبوخ

شركة "الدار   تعّسف منع ترويج منتجات املّدعية وكذلك يف دف ،منتجات اجلنب املطبوخ
شركة "ميديس" ومركزية الشراء شركة "جيمو" يف استغالل وضعية اجلديدة ملدينة تونس" و 
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ع منتجات املّدعية من دخول سوق  اهليمنة االقتصادية بسوق ترويج املنتجات الغذائية مبن
ملساحات التجارية     .التوزيع 

  
تفاقات عمودية حمظورة  شركة الصناعات الغذائية التونسية تنعى املّدعية على و  قيامها 

ا   .  على مستوى املساحات التجارية قصد منع ترويج منتجات "الندور" 
ها الشركة املتوّسطية للتوزيع  املساحة التجارية الكربى "جيان" اليت تستغلّ  متنعتكما ا

  ندور". "ميديس" واليت تساهم جمموعة املربوك يف رأمساهلا عن شراء منتجات اجلنب املطبوق "ال
مجلة املؤشرات املذكورة قرينة حول حصول اتفاق عمودي بني خمتلف هذه   وتعدّ 
ا   شركة الصناعات الغذائية التونسيةو املساحات  بقصد إقصاء املّدعية من ترويج منتجا

  . لّسوق املرجعّية أو جبزء هام منها
تفاقات عمودية   شركة الصناعات الغذائية التونسيةكما تنعى املّدعية على     قيامها 

جلملة ملنتجات اجلنب املطبوخ،  من خالل ممارستها  حمظورة على مستوى جتارة التوزيع 
من اجلنب املطبوخ  ا قصد محلهم على اإلمتناع عن شراء منتجا لضغطوات على جتار اجلملة

  . احلاملة لعالمة "الندور"
لتفصيل حىت بعد أن قامت املدّ تواصل التّ قد و هذا  نتاج  عامل التجاري للتوزيع  عية 

ا من اجلنب احلاملة للعالمة اجلديدة " أمام تواصل  2005" اليت أطلقتها سنة Land’Orمنتجا
جلملة، ممّ ضغوط  ا كان سببا يف حتّول شركة "سوفيا مواد  جمموعة املربوك على جتار التوزيع 

غذائية وخدمات" إىل شركة نقل وخدمات لوجستية للبيع والتوزيع قصد اإلضطالع مبهّمة  
لّسوق الداخلية.    التوزيع لدى جتار التفصيل املنتصبني 

،و  لتفصيل جمدية إقتصاد ر جتار اجلملة حيث القت تذمّ  مل تكن خطة التوزيع 
لتفصيل من جهة ت من جهة أخرى إىل ارتفاع التكلفة ممّا  وأدّ  ، ملزامحتهم من قبل جتار البيع 

 رقم املعامالت مع جتار وهو ما كان سببا يف تدينّ  ، ةنشاح 20عية إىل بيع ملدّ  اضطرّ 
ملؤيدات املصاحبة لعريضة كما هو مبّني   التفصيل   .الّدعوى 

ّن االتفاقات العمودية اليت كانت يعتطلب املدّ  ، وبناء على ما سلف بيانه ة التصريح 
ملنافسة على شركة الصناعات الغذائية التونسية  طرفا فاعال فيها من قبيل املمارسات املخّلة 

  واملوجبة للعقاب طبقا له.  واألسعار من قانون املنافسة 5معىن الفصل 
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ئب املّدعية على املدّ  التعّسف يف استغالهلا   سالفة الذّكر عى عليهاكما يعيب 
لّسوق املرجعية املتعلّ  نتاج وترويج اجلنب املطبوخ، ذلك أنّه لوضعية اهليمنة االقتصادية  قة 
شركة  فإّن رقم معامالت املّدعى عليها  ، حسب املؤشرات اإلقتصادية اليت توصلت إليها

  ، مليون دينار 18بلغ  2010املنجز مع املساحات التجارية لسنة  الصناعات الغذائية التونسية
وهو ما    ،مليون دينار 8 الذي أجنزته املّدعية مع هذه املساحات  قمرّ اليف حني مل يتجاوز 

ذه الّسوق.    جيعل املّدعى عليها مبركز هيمنة أكيدة 
ا من اجلنب  إىل "IATالتونسية " شركة الصناعات الغذائية وقد عمدت  ترويج منتجا

سعار مفرطة اإلخنفاض رغم إرتفاع أسعار املواد األولية ، على املرحي ومثلثات اجلنب املطبوخ 
ادها من اخلارج خالل الفرتة الفاصلة  ري اليت يتّم إست للطبخ والّزبدة،غرار "كازيني" واجلنب املعّد 

لّسوق املرجعية وتدينّ  2008و 2006بني   هوامش ممّا أّدى إىل التأثري على حصص املّدعية 
  .الّدعوىملؤيدات املصاحبة لعريضة  الرّبح لديها كما هو مبّني 

ا توّلتكما  ّ ا من اجلنب املرح أ " حتت عالميت Rapéي "ترويج منتجا
لقانون عدد   عليها  " خالفا لألحكام املنصوصPrésident" و"بريزيدان""Fromy"فرومي""

 ،املتعّلق حبماية املستهلك يف اجلانب املتعّلق بنزاهة املعامالت االقتصادية 1992لسنة  117
وخاّصة أحكام قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والّصحة العمومية والصناعة والطاقة 

املتعّلق بتأشري وعرض املواد   2008سبتمرب  3واملؤسسات الصغرى واملتوّسطة املؤرخ يف 
املصادق   1988لسنة  14.120كذلك للمواصفة الفنية التونسية عدد خالفا  و  ، الغذائية املعّبأة

جلنب الذائب واجلنب  1991أكتوبر  29ا بقرار وزير اإلقتصاد الوطين بتاريخ عليه املتعّلقة 
  املمّيزات. –الذائب لشرحية خبز حتمل اسم نوع 

  
ئب املّدعة ،بناء على ما تقّدمو  لّتوقف عن املمارسات   يطلب  إلزام املّدعى عليهم 
أعاله وتسليط اخلطية املناسبة عليهم طبقا لقانون املنافسة واألسعار واإلذن  املذكورةاحملظورة 

    .بنشر منطوق احلكم يف إحدى الصحف اليومية
شركة  األستاذ يوسف الكناين نيابة عن  من دىل به امليف الّرد  قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 

) والشركة  SMNVT) وشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس" (IATالصناعات الغذائية التونسية (
 Tunisian) وشركة التونسية لفضاءات التسّوق (SGS TOUTAالعاّمة للمغازات العاّمة توتة (
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Shopping Spaces وشركة املتوسطية للتوزيع "ميديس" ("جيمو" ) وشركةMEDDIS  (
 ما يلي: والذي جاء به  ، 2012 مارس 2 بتاريخ 

 
ذه القضّية مل يكن إّال جمّرد ردّ  نّ إ ا على خلفّية قيام  ةقيام املّدعية  شركة  فعل من لد

إثر تفاجئها بتعّمدها   2011نوفمرب  24بتاريخ نبيه عليها لتّ  الصناعات الغذائية التونسية
ابعة للمّدعى خمتلفة حتت عالمة "املتمّيز" التّ صنع وبيع وترويج منتوج من األجبان يف أشكال 

عليها واملسّجلة بكّل من تونس وليبيا واستعماهلا لنفس خصوصيات هذه العالمة على 
ا.    منتجا

عية من األجبان  عدم تزّود املّدعى عليهم مبنتجات املدّ بأّن اإلّدعاءات املتعّلقة  كما
والعمل على عرقلة دخوهلا الّسوق ودخوهلا   2002" منذ La vache qui ritاحلاملة للعالمة "

ريخ دخول املّدعى عليها  1998مرحلة إنتاج اجلنب املطبوخ منذ  نظرا لتزامن هذا التاريخ مع 
من قبيل االّدعاءات  ،سوق إنتاج وترويج اجلنب املطبوخ شركة الصناعات الغذائية التونسية

امات الواهية اليت ال أساس هلا من ألحرى اال   الّصحة. و
من  ال مظهر وال يشكّ أّن عدم التزّود مبنتوجات املّدعية ال يشّكل اتّفاقا حمظورا  كما

لّسوق املرجعّية. مظاهر الّتعسف النّ    اتج عن متّتع أو وجود املّدعى عليهم مبركز مهيمن 
ملنافسة لتعّلق األمر  فهو مردود ،وخبصوص اإلّدعاء بوجود اتّفاقات عمودية خمّلة 

فشركة "توتة"   ،بسياسة جتارية موّحدة لشركات مرتابطة عضو ومنضوية حتت جممع واحد
وإّمنا قامتا بكراء   ، " ال متارسان جتارة التوزيعTSSوالشركة التونسية لفضاءات التسّوق "

 % 99اليت متتلك حوايل  )SMNVTالدار اجلديدة ملدينة تونس" ("أصوهلما التجارية لشركة 
فهي شركة فرعية لشركيت "مونوبري" و"جيان"   ، وخبصوص شركة "جيمو" .من رأس ماهلما 

  وتتواجد يف نفس املقّر اإلجتماعي لشركة "ميديس". 
الدار اجلديدة ملدينة  وشركة " شركة الصناعات الغذائية التونسيةمن ويتكّون رأمسال كّل 

  وبذلك  ،املربوك بصفة مباشرة وغري مباشرة جممع و"ميديس" أساسا من مسامهات  تونس"
عض بل تنضوي كّلها حتت جممع واحد وهو جممع املربوك  بليست مستقّلة عن بعضها ال فهي

بشكل   وتعّد مؤسسة إقتصادية واحدة ،وختضع لسياسة جتارية موّحدة وملركز قرار معّني وواحد 
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ملنافسة على معىن الفصل فاقات خملّ عقودة بينها اتّ ال جيعل من االتفاقات امل من قانون  5ة 
  . املنافسة واألسعار

أّن إمتناع املساحات التجارية املذكورة عن شراء منتجات املّدعية من اجلنب  كما
راء "جيمو" اليت تقوم ضرورة أّن مركزية الشّ  ،املطبوخ ال ميكن أن يكون حمّل اتّفاق حمظور

مساحات "مونوبري" و"جيان" هي اليت تتوىل حتديد قائمة املنتجني واملزّودين اليت بتزويد 
وال  ،حرّة يف ضبط قائمة هؤالء املنتجني بناء على مبدأ حريّة الّتعاقدهي و  ،تتعامل معهم

ومل تفلح املّدعية يف إثبات قيام   ،نعاقدياملقانون يفرض على طرف معّني إختيار  يوجد أيّ 
نتاج   نّ أخاّصة و  ،قى من الّناحية القانونية جمّرداالذي يب هذا االتّفاق الّسوق املرجعّية املتعّلقة 

ا متعّددة ا وترويج اجلنب املطبوخ سوق وهو ما مّكن املّدعية من   ، مفتوحة ومسالك التوزيع 
لتفصيل ا عرب مسالك التوزيع  ا  حيث  ،إجياد سبل أخرى لتوزيع منتجا تطّور رقم معامال

وهو ما   ،2011سنة  مليون دينار  11.9إىل  2002دينار سنة  788.249بشكل ملحوظ من 
ذه الّسوق.  دليل علىيقيم ال   وجود منافسة فعلية 
شركة  عليهم بعدم وجود أي اتّفاق عمودي حمظور حاصل بني  املّدعىئب كما دفع   

وجتار اجلملة بقصد محلهم على منع التزّود مبنتجات املّدعية من  الصناعات الغذائية التونسية
ويستحيل واقعا  ، لّسوق احلالّيةجر مجلة ينشطون  7000ذلك أّن أكثر من  ،اجلنب املطبوخ

مل   هؤالء الّتجارغط على كّل هؤالء الّتجار. كما أّن تراجع رقم معامالت املّدعية لدى الضّ 
ألساس سياستها التجارية الّداخلية املعتمدة  ترويج   يفيكن جرّاء ما تّدعيه وإمنّا مرّده 

ا دها األجنيب صاحب العالمة  خاصة بعد أن انقطعت عالقتها التجارية مع معاق ، منتجا
"La vache qui rit  2004" سنة .    

التجارية   اتراجع تعامل املّدعية مع جتار اجلملة لتذّمر هؤالء من سياسا يعودكما 
من الّتخفيضات التجارية الالزمة على غرار و كعدم متكينهم من تسهيالت يف الّدفع 

ا.  ،منافسيها م إىل قطع عالقتهم التجارية    وهو ما أّدى 
  

لتعّسف يف استغالل وضعّية اهليمنة االقتصادية، فدفع  وخبصوص االّدعاءات املتعّلقة 
بوضعّية هيمنة   شركة الصناعات الغذائية التونسيةعليهم أّوال بعدم وجود  املّدعىئب 

لّسوق املرجعّيةا على رقم املعامالت  أّن املّدعية مل تعتمد لتعليل ذلك إالّ  ضرورة ، قتصادية 
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عتبار أّن إثبات هذه   ، مع املساحات الكربى واملتوّسطة املنجز وهو تعليل منقوص وضعيف 
مبا   ،فرتض حتديد نصيب املّدعى عليها مقارنة بكّل مسالك توزيع األجبان املطبوخةيالوضعّية 

، وأنّه يبقى مع ذلك إختيار املسلك التجاري سواء كان  غرىفيها نقاط البيع التقليدية والصّ 
إلختيارات التجارية   ،ذلك مساحات جتارية أو نقاط بيع صغرى مسألة ذاتية تتعّلق 

لّسوق. شط    والتسويقية لكل 
من سوق األجبان املطبوخة مبختلف  شركة الصناعات الغذائية التونسية أّن نصيب  كما

لّنسبة   % 25من مثلثات اجلنب املطبوخ ونسبة  % 40(حوايل  % 30أنواعه ال يتجاوز 
صيب املّدعى عليها من وال ميّكن هذا النّ ، وهو نفس نصيب املّدعية تقريبا ،لألجبان املرحّية) 

ا على الّسوق املرجعّية والّتحكم بصفة مطلقة يف آلياته من خالل فرض شروطها   بسط سيطر
ا املنفردة  بصفة آحادية والتأثري جذر يف دون اخلضوع  و وضعّية املتعاملني فيها وفقا ألراد

ا عليه فقه قضاء جملس املنافسة عند تعريفه   وذلك طبقا ملا استقرّ  ، لضغوط الّسوق ومتطّلبا
لّسوق املرجعّية.    لوضعية اهليمنة اليت عليها املؤّسسة اإلقتصادية 

سعار و  لبيع  ، بسقوط املّدعى عليهمدفع  ،مفرطة اإلخنفاضخبصوص االّدعاء املتعّلق 
من  11الّدعوى مبرور الّزمن واملقّدر بثالثة سنوات طبقا ملا تقتضيه الفقرة الرّابعة من الفصل 

يف حني أّن املمارسات   2011ديسمرب  27قانون املنافسة واألسعار، حيث ّمت القيام بتاريخ 
ضرورة أّن األسعار   ،بعدم وجاهة اإلّدعاء، ، واحتياطيا 2007تعود لسنة  إليهااملنسوبة 

ريخ ماملقدوح فيها وفقا للجداول اليت تقدّ  ا املّدعية مل تتجاوز مّدة سّتة أشهر من  ت 
    عى عليها.وهي أسعار ال تعكس حقيقة تطّور أسعار املدّ  ،ارتفاع املواد األّولية 

لّرتفيع يف أسعارها بعد هذا  شركة الصناعات الغذائية التونسية قامتكما  التاريخ 
ّ  اويعترب هذا الّتفاوت يف األسعار أمر  ،بشكل جعل من أسعار املّدعية أكثر إخنفاضا وال  عاد

يف أسعار بيعها رغم  املّدعى عليهايقيم الدليل على وجود نّية إزاحة املنافس، كما أّن حتّكم 
 ّده تنوّع املزّودين العامليني الذين يقومونإرتفاع أسعار املواد األولّية على املستوى العاملي مر 

سعار متفاوتة نسبيا من التزّود بكمّيات هاّمة من هذه املواد قبيل هذا   هاومتّكن ،لّتزويد 
غط على تكاليف  عالوة على أّن اندماجها التجاري يف جممع املربوك مّكنها من الضّ  ،اإلرتفاع
    لّسوق املرجعّية. مقارنة بباقي املنافسني اإلنتاج 
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لمستهلك ل شركة الصناعات الغذائية التونسية تضليلبوخبصوص اإلّدعاءات املتعّلقة 
قابة الّدورية ملتفقدي وزارة التجارة املسلطة مبا للرّ  ختضع هذه األخريةفإّن حول طبيعة املنتوج 

شري املواد واليت عادة ما تكون نتائجها  إجيابية من حيث مطابقة يف ذلك على إجراءات 
ا العمل املّدعية أسلوب املغاالة يف تقييمها ملدى   وقد اعتمدت  ،املنتوج للمواصفات اجلاري 

ّمت تسجيل عديد املخالفات  ، حيثاتيب واملواصفات املشار إليهاعى عليها للرتّ احرتام املدّ 
  .للمصاحيب وفقا مبّني  طبقا ملا هواملتعّلقة بتأشري منتجات اجلنب يف جانب املّدعية  

عتبار أّن هذا التقييم كان   ،أّن املّدعية كانت غري موضوعّية يف إجراء تقييمها كما
هذه  وأنّه على فرض التسليم بصّحة ،ط على عدد ضئيل من املنتجات وتسلّ  اانتقائي

ملنافسة ،املخالفات  من  5على معىن الفصل  فهي ال ترتقي إىل منزلة املمارسات املخّلة 
  .قانون املنافسة واألسعار

  
شركات "الّدار اجلديدة   من بعدم وجود كلبصفة أصلية ليهم عئب املّدعى دفع و 

مونوبري" والعاّمة ملغازات "توتة" والصحراء للرفاهة واملتوسطية للتوزيع   -ملدينة تونس 
"ميديس" و"جيمو" بوضعيه هيمنة إقتصادية مجاعية بسوق توزيع املواد الغذائية عرب 

تجارية  أّن سوق التوزيع عرب املساحات ال ضرورة ،املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة
العالمات  تتقامسها أهمّ  % 36و % 30الكربى واملتوّسطة متكافئة نسبيا وتنحصر فيما بني 

ّ على أيّ وبذلك  ،التجارية وهي "مونوبري" و"كارفور" واملغازة العاّمة منافس  يستحيل ماد
وأّن وجود مساحات "مونوبري"   ،بسط يده على الّسوق والتحّكم فيها بصفة مطلقة

لّسوق املرجعّية  ذه الّسوقال و"جيان" يف املرتبة األوىل  . كما  يعين احتالهلما ملركز مهيمن 
ملساحات  ثري له يف اأّن معيار أمهّية حجم الّتربيد  بت وال    لتجارية املّدعى عليها غري 

ثات اجلنب  ضرورة أنّه ال يستوجب يف أغلب املواد الغذائية على غرار مثلّ  ، تقييم وضعية اهليمنة
    املطبوخ موضوع دعوى احلال أن يتّم تربيدها. 

من الّناحية   ال يستقيمعالمة املساحات التجارية املّدعى عليها  ةاإلّدعاء بشهر كما أّن 
لّسوق الداخلية ذات الشهرة العالية على غرار  الواقعية لوجود عديد العالمات املنتصبة 

  مساحات املغازة العاّمة ومساحات "شامبيون وكارفور". 
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معيار سياسة التوّسع والرتكيز اإلقتصادي والتجديد التجاري لتقييم   اعتماد وخبصوص 
الّسياسات ليست حكرا على املّدعى عليهم بل أّن كل ّن هذه فإ ،وضعية اهليمنة اجلماعية

الشركات املنافسة تعتمد هذا املنهج على غرار توّسع شركة املغازة العاّمة يف إطار اتّفاقها مع  
" من خالل تطوير  UHD" أو توّسع شركة "أوليس أبيار للتوزيع""Auchanالشريك "أوشون""

ون" وتعزيز متركزها اإلقتصادي من خالل  شبكة نشاطها ببعث مساحات "كارفور" و"شامبي
  ". Bonprixاقتنائها لشركة "بونربي""

على املساحات  فقط عية ال يقتصرناعي املعتمد من قبل املدّ ويج الصّ الرتّ  كما أنّ 
مقارنة بعمليات الرتويج املعتمدة مع   ضئيال  ا الكربى واملتوّسطة والذي يعترب جزءالتجارية 

لتفصيل  وق سمن  % 85ل نسبة غرى واألسبوعية واليومية واليت متثّ أسواق البيع الصّ  البيع 
املّدعية مل تعد ترّوج  ف .لسوق الرتويج والتوزيع عرب املساحات التجارية  % 15إمجاال مقابل 

ا إال يف حدود  لتفصيل % 5منتجا أو رقم   إنتاجها ومل يثبت تراجع  ،من مسالك التوزيع 
لتفصيل ا مع جتار البيع  بعريضة دعواها تثبت أّن رقم   ضّمنتها كما أّن األرقام اليت .  معامال

ا مع جتّ  ا متّكنت من  2006ار اجلملة عرف ارتفاعا مستمرا منذ معامال ّ مبا يدّل على أ
ا إىل أسواق بديلة واعتماد مسالك توزيع   أخرى.  توجيه منتوجا

نتفاء حرية املؤسسات االقتصادية يف التعامل فإ ،فضال عن ذلك  ّن اإلّدعاء املتعّلق 
مع مزّوديها كلما ثبت تواجدهم مبركز هيمنة إقتصادية ال يستقيم قانو ويعّد قيدا خطريا 

ويؤدي إىل جعل كل مؤسسة  ،يسّلط على مبدأ جوهري وهو سلطان اإلرادة واحلرية الّتعاقدية
لّسوق  حتت لّسوق جمربة على الّتعامل وشراء كّل املنتوجات املرّوجة  ّل مركز هيمنة اقتصادية 

  . املرجعّية دون إستثناء 
لفقرة الثالثة من الفصل  من قانون املنافسة  5فاالمتناع عن الشراء املنصوص عليه 

ملنتج الذي جيد نفسه بوضعّية تبعية إقتصادية إزاء موزّع معّني أو   واألسعار يتعّلق أساسا 
مكانه التسبب يف إفالس هذا املزّود أو املنتج مبجرد  مشرتي معّني يتحّكم يف الّسوق و

ّدعى عليهم ال  ضرورة أّن امل  ، اإلمتناع عن شراء منتوجاته، وهو ما خيتلف عن قضية احلال
ا عرب   ، يتحّكمون يف الّسوق ا ترويج منتوجا مكا واملّدعية ليست بوضعية تبعّية إقتصادية و

  مسالك بديلة ومتعّددة.
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إلستغالل املفرط  ،ويستخلص ممّا سبق أّن رفض الّشراء املثار ال ميكن أن يرتبط 
حبيث يتعّذر على املنتج   ، لّسوقشبه كلّية على ا األخريةلوضعية اهليمنة إّال مىت كانت هذه 
ه راء اإلمتناع عن الشّ  عنفاملشرع التونسي مل يرّتب آليا  ،إجياد حلول بديلة لرتويج منتجا

عتماده لعبارات "وميكن أن تتمثل حاالت    صورة اإلستغالل املفرط لوضعّية اهليمنة أو التبعّية
لس رية وأّن تقدير جديتها موكول مبا يفيد أّن القائمة ليست حص ، اإلستغالل املفرط..."

  املنافسة.
جزائها لعدم  أاملّدعى عليهم احلكم برفض الّدعوى يف كّل ئب يطلب  ،يهوبناء عل 

ملنافسة على معىن الفصل       . من قانون املنافسة واألسعار 5وجود ممارسات خمّلة 
 

املّدعى األستاذ يوسف الكناين نيابة عن  من قبل دىل بهامل قرير تّ الوبعد اإلّطالع على 
وعاته  فمتّسك فيه بد والذي ا على تقرير ختم األحباث ردّ  2019 أفريل 15 بتاريخ  عليهم

  .الّسابقة
نيابة  عي عبد الوهاب الرّ  األستاذ األستاذ من قبلدىل به امل قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 

   على تقرير ختم األحباث.ا ردّ  2019 أفريل 19 بتاريخ املّدعيةعن 
يف الّرد  ،2019ماي  7 املؤّرخة يف وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة

  . على تقرير ختم األحباث 
 1991 جويلية 29 املؤرّخ يف 1991لسنة  64 الع على القانون عدد◌ّ وبعد اإلط

ملنافسة واألسعار  لسنة  60 القانون عددلّنصوص الّالحقة له وآخرها   املنّقح واملتّمماملتعّلق 
  .2005 جويلية 18يف  املؤرّخ 2005

عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وعلى  املتعّلق 
  املنافسة واألسعار.  

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

مللّف.    وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة   وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 

ا تال املقّرر  ،2019 ماي 9ليوم  ملخصا من تقرير ختم السّيد البشري سفيان صماري و
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عي يف حّق وحضر األ ،األحباث  ستاذ سامي فرخية أصالة ونيابة عن األستاذ عبد الوهاب الر
ا، وحضر األستاذ أمني  املّدعية شركة "الندور" ومتّسك بعريضة الّدعوى والّتقارير الّالحقة 

كل من شركة   يابة عن شركة احملاماة بوصيان الكناين يف حّق املّدعى عليهمنالكناين 
وشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس" والشركة العاّمة   "IAT" الّصناعات الغذائية التونسية 

ة للتوزيع  يّ ملغازات "توتة" والشركة التونسية لفضاءات التسّوق وشركة "جيمو" والشركة املتوسط
ملنافسة خلصو  "ميديس"، وطلب رفض الّدعوى لعدم وجود ممارسات خمّلة  نّه ال  مربزا  ص 

لّنظر ألنّه ال و  لّسوق املرجعّية  ود يف  جمعىن إلجبار منّوبته بتسويق كّل املنتوجات املوجودة 
ر فقط ربّ موقائع احلال لوضعّية هيمنة أو تبعية إقتصادية مبينا أّن إمتناع منّوبته عن الّشراء 

ملنافسة يف قضية بسياسة جتارية إنتهجتها الشركات املّدعى عليها وأنّه الوجود ألي  أثر خمّل 
ممارسات خمّلة   ما اعتربته احلال، كما مل حيصل للمّدعية بعد تقدمي القضّية أّي ضرر من جرّاء 

ا حوايل  ،ملنافسة سنوات، كما   10مرّة خالل  15بل إستطاعت أن تطّور رقم معامال
ا.     متّكنت من تطوير صادرا

كما أشار األستاذ الكناين إىل أّن تقرير ختم األحباث إرتكب خطأ على مستوى 
خلصوص أّن جملس املنافسة أقّر يف فقه قضائه اجلديد أّن   حتديد الّسوق املرجعّية مؤّكدا 

  منّوبيه ليسوا يف وضعّية هيمنة على الّسوق.   
صا من تقريرها متمّسكة بتأييد ما  ملخّ  مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلمامي وتلت

انتهى إليه تقرير ختم األحباث يف ما انتهى إليه من إدانة الشركات املّدعى عليها من أجل 
ملنافسة.    ممارسات خمّلة 

لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريحإثر ذلك    ي ما 16لقرار جبلسة يوم  قّرر ا
2019 .  
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ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:    و
  

  ة:خبصوص حتديد أطراف القضيّ 
حقيق يف القضّية الرّاهنة أّن الشركة العاّمة للمغازات العاّمة  تبّني من أعمال التّ حيث 

مل  "، SAHAR CONFORTاملرافق يف الصحراء للتموين" "") وشركة SGS TOUTA( "توتة"
ما من قبل  ار اجلديدة ملدينة تونس"  شركة "الدّ يعد هلما أّي وجود قانوين بعد أن ّمت إستيعا

)SMNVT (   مبقتضى عملييت تركيز إقتصادي، وعليه فإّن الّشركتني املذكورتني أضحتا غري
لّدعوى.   مشمولتني 

  
  من حيث الّشكل :

  
قبوهلا   على ضوء ذلك  تعّني و  ،ممّن له الّصفة واملصلحة الرّاهنة قّدمت الّدعوى حيث

  من هذه الّناحية. 
  
  

  من حيث األصل:
  
I –  :دراسة الّسوق  
  الّسوق املرجعّية:حتديد  – 1

    .)Fromage fonduاجلنب املطبوخ ( جيرو وت يتعّلق الّنزاع املاثل بسوق إنتاجحيث 
  
نّه املاّدة الناجتة عن احلليب بعد حتويله من احلالة  و  ميكن تعريف اجلنب بصفة عاّمة 

لشرش (أو  السائلة إىل احلالة املتماسكة، وذلك عن طريق ختثّره وفصل السائل املسّمى 
  امليص) عنه، وتسوية اخلثرة وإنضاجها أخريا. 

ألسواق الداخلّية إىل ثالثة: وتصنّ    ف األجبان املنتجة واملرّوجة 
  ). Fromages fraisاألجبان الطازجة (  -
  ). Fromages à pâte presséeاألجبان املضغوطة ( -
 ). Fromages fondusاألجبان املطبوخة واملذّوبة (  -
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من قيمة   % 7ل نسبة إذ ميثّ  ،مكانة هاّمة يف منظومة األلبان، األجبانحيتّل قطاع و 
عرف و  ،2009طن سنة  38.000حوايل  منه يبلغ حجم اإلنتاج الوطينو ، اإلنتاج احليواين

نظرا الرتفاع  2015و 2009نوات الفاصلة بني خالل السّ  % 9و 5نسبة تطّور ترتاوح بني 
  نسبة استهالك األجبان يف تونس. 

ّسم الّتايل كمّيات األلبان املستعملة واحملّولة لصناعة األجبان يف تونس خالل   ويبّني ا
  :2013و   2004املّدة الفاصلة بني 

  (الوحدة : مليون لرت) 

  
  1املصدر 

  ة: طن من األجبان الّتالي   13.000، من تصنيع حوايل هذه الكمّيات ومّكنت 
  . ان الطازجةباألجمن  طنّ  5.500 -
  .األجبان املضغوطةمن  طنّ  7.500 -
كغ من   1 عترب احلليب أهّم مدخالت هذه األصناف من األجبان، ذلك أّن إنتاجوي

  من احلليب.  الرت  11ب إستهالك اجلنب يتطلّ 
ات املنتجة  فإن معّدل الكميّ  ،موضوع القضّية الرّاهنة األجبان املطبوخة،أّما خبصوص 

  . اطنّ  30.000تناهز حوايل 
  مفهوم اجلنب املطبوخ:  -

  نف.الصّ  امدخالت احلليب من املواد األّولية األساسّية إلنتاج هذ تعتربال و 

 
 ).GIVLAITمجمع المهني للحوم واأللبان ( -  1
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جند يف القانون التونسي تعريفا لصنف اجلنب املطبوخ، لذا يستدعي حتديد مفهوم  وال
  . الّرجوع إىل القانون املقارننف هذا الصّ 

ملواصفات الغذائية الدولية ( التعريف املضمّ  سبوحبوحيث   Codexن 

Alimentarius ّغذية (لتّ للّزراعة وا حدة) الّصادر عن منظّمة األمم املتFAO (  1995سنة  ،
     :ياجلنب املطبوخ ه ماّدة فإنّ 

  1املصدر 

من  4لفصل  جاء إذ ،ماّدة اجلنب املطبوخ شريع املقارن الفرنسيالتّ  وحيث يعّرف
ألجبان  2007أفريل  27املؤرخ يف  2007لسنة  628األمر عدد    :  ما يلي ، 2املتعّلق 

Art. 4. – "La dénomination "fromage fondu" est réservée au produit obtenu 
par la fonte et l’émulsification, à l’aide de la chaleur (à une température d’au 
moins 70°C pendant 30 secondes ou toute autre combinaison équivalente), de 
fromage ou d’un mélange de fromages, additionné éventuellement d’autres 
produits laitiers. Le fromage fondu présente une teneur minimale en matière 
sèche de 40 grammes pour 100 grammes de produit fini". 

 
وكالة  ة التونسية على غرار ة من قبل اهلياكل الوطنيّ تمدراسات املعالدّ تتضّمن حيث و 

لّصناعة والتّ النّ  راسة صادرة  سب دحبنفس الّتعريف املشار إليه اعاله، ذلك أنّه و  جديدهوض 
فإّن مفهوم اجلنب املطبوخ  ،املشاريع يف قطاع األجبان حول 2016جانفي  يف األخريعن هذا 

  هو كالّتايل: 

 
1 - Codex Alimentarius, FAO, OMS, Normes Alimentaires Internationales, Normes Générales pour les 
Additifs Alimentaires, Codex Stan 192-1995, p. 21. 
2 - Décret  n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères tel que modifié 
par le décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013, JORF du 14 novembre 2013. 
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 1املصدر 
 

) "اجلنب الذائب 1988( 14.120وختضع هذه األجبان للمواصفة التونسية م.ت 
املميزات" املصادق عليها مبقتضى قرار وزير   -واجلنب الذائب لشرحية خبز حتمل اسم نوع 

ملصادقة على املواصفات التونسية   1991أكتوبر  29اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف  املتعّلق 
 املتعّلقة مبميزات مشتقات احلليب.

  
  هيكلة الّسوق املرجعّية: - 2

  حيث العرض: من - 1.2
  : وتصنيع اجلنب املطبوخ إنتاج سوق  - 1.1.2

لّسوق التونسية إنتاجع يتكّون قطا حيث   إلنتاجوحدة تقليدية  1500 من األجبان 
  . أنواع حملّية من األجبان الطريّة

اشطة يف قطاع تصنيع فيبلغ عدد املؤسسات النّ  ،خبصوص الوحدات الصناعّيةو 
يف تنشط بقطاع تصنيع األجبان الطازجة واملضغوطة،  14مؤّسسة منها  45األجبان حوايل 

ة  موضوع قضيّ  ،إنتاج وتصنيع األجبان املطبوخة واملذّوبة  بقطاعوحدات فقط  4حني تنشط 
  .احلال

  
  :الوحدات الصناعّية لتصنيع وإنتاج اجلنب املطبوخ 

املؤسسة   1998إىل حدود " Sotudelالتونسية ملشتقات احلليب "الشركة تعترب 
شهدت هذه  1999منذ ، غري أنّه و االقتصادية الوحيدة الّناشطة بسوق تصنيع اجلنب املطبوخ

     ، وهي الّتالية:الّسوق انتصاب عّدة مؤسسات مصّنعة أخرى
 

1 - Projet : Unité de production de fromage, Fromagerie, APII, Janvier 2016, p. 5. 
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ة اإلسم أحدثت شركة خفيّ وهي  املدعّية يف القضّية الرّاهنة،، " Land’Or"الندور"" شركة -

دينار تونسي، مقرها االجتماعي ببئر اجلديد، اخلليدية   4.700.000، يبلغ رأمساهلا 1997منذ 
2037.  

    ." Sovia"سوفيا""حتت إسم  ،1999نشاط إنتاج اجلنب املطبوخ منذ دخلت  قدو 
 La Vacheبرتويج منتجات اجلنب احلاملة للعالمة التجارية " 2003قامت منذ  قدو 

Qui Rit"ل ت املتعّلقة ، ونظرا جلملة الصّ " الفرنسيةBEL" " يف إطار تعاقدها مع شركة " عو
ت عالقتها مع الشّ  ل" خالل بتسويق هذه العالمة أ   . 2012ريك الفرنسي "

تصنيع وإنتاج منتجات اجلنب املطبوخ احلاملة للعالمة  2005منذ توّلت  وقدو 
  ". Land’Or"الندور""
  

لقضّية الرّاهنة، ، مدّ "IATالغذائّية التونسية " اتناعشركة الصّ  - وهي شركة  عى عليها 
دينار تونسي، مقرها  18.125.000، يبلغ رأمساهلا 1997ة اإلسم أحدثت منذ خفيّ 

  .2037االجتماعي ببئر اجلديد، اخلليدية 

موعة املربوك  هيو  جات اجلنب املطبوخ تودخلت نشاط تصنيع وإنتاج من ، وقدتنتمي 
" يف إطار  Présidentوذلك برتويج منتجات اجلنب احلاملة للعالمة "بريزدان"" 1999خالل 

ترويج عالمات توّلت ، ّمث املالكة للعالمة املذكورة "Lactalis""الكتاليستعاقدها مع شركة "
  أخرى.

بنات - حمدثة  وهي شركة خفية اإلسم ، "la compagnie fromagère " "CF" شركة ا
بضفاف دينار تونسي، مقرها االجتماعي  15.100.000، يبلغ رأمساهلا 2008 سنة منذ

   . 1053 تونس، البحرية

ّبنات "وتعّد شركة  موعة "ديليس""CFا وّمت  " Groupe Délice" شركة فرعّية 
 Groupeو"بونقران"" ) % 57.5(  يف إطار الشراكة القائمة بني جمموعيت "ديليس" هاإحداث

Bongrain"  )42.5 % (  ا خالل مليون  12.1حوايل  2009-2008، ويبلغ رقم معامال
  دينار. 
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منذ  ّسست وهي شركة خفية اإلسم، "Sotudel" ملشتقات احلليب  الشركة التونسية -
ملنطقة الصناعية،  دينار تونسي، مقرها االجتماعي  4.000.000، يبلغ رأمساهلا 1998

    .1124 اجلديدة
  

 
 الصناعّية لتصنيع وإنتاج اجلنب املطبوخ من حيث احلصص الّسوقية: الوحدات 

  %الوحدة: نسبة مئوية 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  املصّنعة  املؤّسسات

ّصناعات الغذائية  شركة ال
  " IATالتونسية "

65  65  65  55  60  60  

  Land’Or "  25  25  25  15  15  20شركة "الندور""

ّبنات "   CF "  0  0  0  20  15  15شركة ا

الشركة التونسية ملشتقات  
 " SOTUDELاحلليب "

10  10  10  10  10  5  

  1املصدر 
  
  جارةوزارة الصناعة والتّ بتقرير اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصادية تبّني من و 

لس  الغذائية أّن شركة الّصناعات  مللّف،  واملضّمن، 2017 جانفي 23 بتاريخ الوارد على ا
  ، 2010تتمّتع بوضعّية هيمنة على سوق تصنيع وإنتاج اجلنب املطبوخ منذ "، IAT" التونسّية

لّسوق عن حّصة  يقلّ حيث ال  ، ويرجع ذلك لشهرة 2015و 2010بني  % 60نصيبها 
  . " Fromy"املرّوجة إىل جانب عالمة " Président"عالمة 

لقضّية الرّاهنة، املدّ "، Land’Or"يتجاوز نصيب شركة  وحيث ال من احلّصة عية 
  %35تجاوز نسبة يوال  ،2015و 2011يف أقصى احلاالت بني  % 25لّسوق، اجلملّية ل

 خالل نفس الفرتة. )SOTUDEL)"10%مع حّصة الشركة التونسية ملشتقات احلليب " اجمتمع
 
 
  

  
 

 043 عدد تحت المنافسة مجلس بكتابة المرّسم والتجارة،  الصناعة وزارة ، االقتصادية واألبحاث للمنافسة العاّمة اإلدارة تقرير -   1
  . 2017 جانفي 23 بتاريخ
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 املنافسة بسوق تصنيع وترويج اجلنب املطبوخ: تقييم وضعّية  - 2.1.2
  ):2011( احلالّية عوى ريخ تقدمي الدّ يف احلصص الّسوقّية  -

  %الوحدة: نسبة مئوية 
  2012  2011  2010  املصّنعة  املؤّسسات

  IAT " 65  65  65ّصناعات الغذائية التونسية " شركة ال 

  Land’Or "  25  25  25شركة "الندور""

  SOTUDEL " 10  10  10التونسية ملشتقات احلليب " الشركة 
  

    :عني فقطيتقاسم الّسوق املرجعّية ثالثة مصنّ حيث 
  "،  IAT" شركة الّصناعات الغذائية التونسية -
  "، Land’Or""شركة "الندور -
  ".   SOTUDEL" الشركة التونسية ملشتّقات احلليب -

لّسوق املرجعّية حافطتحيث و  ريخ رفع   وأقبل  سواء أّن املؤسسات الّناشطة  بعد 
  اين الّتايل: يدعوى احلال على نفس احلصص الّسوقية، كما يبيّنه الّرسم الب

  

  ة احلالّية:لّسوق املرجعيّ كيز  تقييم مدى درجة الرتّ  -
املرجعّية الّرجوع إىل عديد املعايري تقييم وضعّية املنافسة داخل الّسوق حيث يقتضي 
 Indice" "وهو إختصار لـ"هريفيندال هريمشان"، IHH" رمؤشّ  واملؤشرات، غري أنّ 

Herfindahl-Hirschmann ،" يبقى األهّم واألكثر اعتمادا لتحليل عمليات الرتكيز

 

65%

25%

10%
الل ة ملصنّعي اجلنب املطبوخ  احلصص الّسوق

  2010-2012  
شركة الّصناعات الغذائية 

"IAT"التونسية 

"Land’Or""الندور"شركة 

 الشركة التونسية لمشتقات
"SOTUDEL"الحليب 



 
21 

. وبناء  2يةوكذلك األمريك 1كاألوروبية   ومكافحة االحتكار من قبل سلطات املنافسة املقارنة
وخاّصة درجة الرتكيز بني   ،سيتّم اعتماد هذا املؤشر لتقييم وضعية املنافسة ،على ذلك 
  الثالثة املذكورين أعاله.  املصّنعني 

"، أّن  IHH" تعترب املفّوضّية األوروبية، يف تعريفها ملؤشر "هريفيندال هريمشان"حيث و 
لّسوق هذا األخري  يعين قياس الوضعّية اليت يكون فيها جزء هام من اإلنتاج أو العرض 

ذا املؤشر ملعرفة بيد عدد قليل من املؤسسات االقتصادية املتدخلةاملرجعّية  ، ويستدّل 
أو املنافسة اليت متارس بني خمتلف هذه   ) ouvoir de marchéP القّوة السوقية (

لّسوق املرجعّيةاملؤسسات. ولقياس درجة  فإنّه يتّم مجع حصص الّسوق  ،الرتكيز 
ا     .3الّرتبيعية ملختلف املؤسسات االقتصادية الفاعلة 

ت من درجات الرتكيز،  يف هذا اإلطار يقع التفريقحيث و  دأب إذ بني ثالثة مستو
حتديد درجات الرتكيز   على سلطات املنافسة األوروبيةوكذلك  املفوضية األوروبيةعمل 
  التالّية: 

 مؤشر قيمة كانت  سوق ذات درجة تركيز ضعيفة إذا IHH  من أقلّ املتحصل عليه 
1000.  
 مؤشر قيمة كانت إذا سوق ذات درجة تركيز معتدلة IHH   املتحصل عليه تبعا

 .2000و 1000 بني تنحصر لوضعّية الرتكيز
  مؤشر قيمة  كانت إذاسوق ذات درجة تركيز عالّية IHH املتحصل عليه تتجاوز  

2000 .  
لّسوق املرجعّية.    ويرتفع هذا املؤشر أو يقّل حبسب عدد املتدخلني 

 

 
1  -  Les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du 
Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, Commission Européenne, 
Communication, in :europa.eu/legislation_summaries/competition/firms.  
2 -  Horizontal Merger Guidelines (for public comment), Federal Trade Commission and US 
Department of Justice, 2010. 
3 -  Cet indice est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises 
présentes sur le marché. Lorsqu’il n’est pas possible, faute d’information disponible, d’intégrer dans 
le calcul toutes les entreprises présentes, il convient de se limiter aux principaux opérateurs dont les 
parts de marché peuvent être identifiées, in Les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence 
relative au contrôle des concentrations. Autorité de la Concurrence Française, juillet 2013, p. 103. 
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لّسوق املرجعية املتعّلقة حيث ّمت و   بتصنيع وترويج اجلنب املطبوخحتليل درجة الرتكيز 
ر وفقا للمؤشّ  ،الرّاهنةعوى ريخ تقدمي الدّ  قبل وبعد أي، 2012و 2011و 2010 نوات س

 : كالّتايل  املشار إليه أعاله 
  

  2012 - 2011 – 2010  املصّنعة املؤّسسات

 IAT"  65%ّصناعات الغذائية التونسية "شركة ال

  Land’Or"   25%شركة "الندور""

  SOTUDEL"  10%الشركة التونسية ملشتقات احلليب "

  
تكون النتيجة  مبا  ،اجلدول أعاله عدم تكافؤ هذه الّسوق لتفاوت حصصهايتبّني من و 

ب درجة الّرتكيز   كالّتايل:  " IHH"  وفقا ملؤشراملتحّصل عليها يف 
  

652  +252  +102 = 4950 .  
  
درجة عالية  هي على تصنيع وترويج اجلنب املطبوخ وق سأّن ، ممّا تقّدم يستنتج حيث و 
اوزت  جت 4950 والبالغة " IHH"  ضرورة أّن الّنتيجة املتحّصل عليها وفقا ملؤشر ،كيزمن الّرت 

دة قيمة ،2000بـ القيمة القصوى واحملّددة وترجع شّدة تركيز هذه الّسوق إىل ، 2950 أي بز
ا.   قّلة املتدخلني واملنافسني 

اليت حتتل " IAT" شركة الّصناعات الغذائية التونسية أمهية نصيب  كذلك   برزت  وحيث
"  Land’Or" "الندور" ملقارنة مع نصيب كّل من شركيتالّسوق  ) 2 3(  ثلثي نسبيا
  اللتان ال يتجاوز نصيبهما جمتمعتان نسبة "، SOTUDEL" ركة التونسية ملشتّقات احلليبوالشّ 
35% .  

وضعّية سوق إنتاج وترويج اجلنب املطبوخ لكل من املّدعية "الندور"   وحيث ال متّثل
"Land’Or" والّشركة التونسية ملشتّقات احلليب "SOTUDEL "ا  أي ، 725 نتيجة سوى ّ أ

عليها هي أقل من  املتحّصل " IHH" عتبار أّن قيمة مؤشر  ،سوق ذات درجة تركيز ضعيفة
1000.  
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"  IAT" شركة الّصناعات الغذائية التونسية  احلالّية إىل متركزهيكلة الّسوق تفضي حيث و 
لّسوق املرجعيّ   . ة املعنية بتصنيع وترويج اجلنب املطبوخ بوضعية هيمنة 

  
  

  طبيعة سوق تصنيع وترويج اجلنب املطبوخ:  – 3.1.2

  أسعار ماّدة اجلنب املطبوخ: خبصوص 
إىل نظام حريّة األسعار عند اإلنتاج ختضع ماّدة اجلنب املطبوخ مبختلف أصنافه حيث 

ّ أو التوزيع، ضرو  على األسعار لقائمات املتعّلقة بنظام املصادقة اإلدارية غري مدرجة  ارة أ
 ديسمرب 23 املؤرخ يف 1991لسنة  1996 ألمر عدد(عند اإلنتاج أو التوزيع) امللحقة 

ملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة  1991 طريهااملتعّلق    من نظام حرية األسعار وطرق 
لّنصوص الالحقة له وآخرها األمر احلكومي عدداملنقّ  املؤرخ  2015لسنة  307 ح واملتّمم 
    . 2015 جوان 1 يف

ت اليت تدخل يف صناعة اجلنب املطبوخ  ىحدإوهي  ،الزّبدةختضع ماّدة  وحيث املكّو
ح  على املنطبقلنظام املصادقة الذاتية يف مرحلة التوزيع  املنتوجات اخلاضعة لتأطري نسب األر

  يف مرحلة التوزيع (القائمة "ج"). 
تقرير اإلدارة العاّمة فقد جاء ب ،وخبصوص تطّور أسعار منتجات اجلنب املطبوخ

لس  جارة،وزارة التّ ب القتصادية للمنافسة واألحباث ا   ،2017 جانفي 23 بتاريخ الوارد على ا
مللّف، أّن معّدالت أسعار خمتلف منتجات اجلنب املطبوخ شهدت ارتفاعا على  واملضّمن 

  2008 مستوى جتارة التفصيل مشل كافة العالمات التجارية املرّوجة خالل الفرتة بني
  . % 30و 7  تطّور بني ةنسبب، 2013و

 نب املطبوخ:خبصوص الدخول لسوق تصنيع وترويج اجل  
جاء بتقرير وزارة الّصناعة والطاقة واملناجم خبصوص قطاع إنتاج وترويج األجبان  حيث 

مللّف، ،2014جوان  11بتاريخ املرّسم بكتابة جملس املنافسة و  أّن االستثمار يف   واملضّمن 
يف الغرض، يف حني ختضع جممل املؤسسات  امسبق االقطاع حّر وال يستوجب ترخيص
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على غرار تصنيع   1الّصناعية الّناشطة يف قطاع حتويل املنتجات الغذائية ذات األصل احليواين
" طبقا لقرار وزير الفالحة  Agrément sanitaireاألجبان إىل املراقبة الصحّية والبيطريّة "

إنتاج وحتويل  الصحّية البيطرية ملؤسسات  املتعّلق بضبط طرق املراقبة 2006ماي  26املؤرخ يف 
  وتكييف املنتجات احليوانية وإسناد املصادقة إليها. 

  
  من حيث الطلب:  - 2.2

عن املساحات التجارية الكربى   اجلنب املطبوخيصدر الطلب على ماّدة  حيث
لتفصيلواملتوسطة وعن جتّ  جلملة وكذلك عن جتار البيع  جتّسد األطراف املذكورة  و  ،ار البيع 

 . اخلية لّسوق الدّ  أبرز مسالك توزيع هذه املاّدة

وزارة  باإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصادية سب ما جاء يف تقرير وحبحيث و 
لس  جارةناعة والتّ الصّ  مللّف، ،2017جانفي  23بتاريخ الوارد على ا فقد  واملضّمن 

ممّا أدى إىل تطّور قيمة   ،الّسوق املرجعّية منافسة شرسة بني العالمات املرّوجة شهدت 
  الكميات لكافة العالمات وذلك الرتفاع اإلستهالك الداخلي وارتفاع نسق مسالك التوزيع. 

لّسوق املرجعية واملذكورة  حيث يتّم توزيع منتجات و  أهّم املؤسسات املصّنعة املتدخلة 
  : الّتالية سابقا عرب املسالك 

 
  التوزيع يف مرحلة التفصيل   ملة التوزيع يف مرحلة اجل  املؤسسة اإلقتصادية 

التوزيع عرب املساحات التجارية الكربى 
  واملمتوّسطة 

  IAT "  X   X"شركة 
  X  X    شركة "الندور" 

  CF"    X  Xشركة "
  SOTUDEL "      Xشركة "

  
مع ديليسالتّ " CF" خبصوص شركةوحيث و تتعامل مع موزّع وحيد وهي  فهي  ،ابعة 

لتوزيع املباشر لتجار التفصيل يف حدود" Socoges"شركة  والبقية يتّم  ، % 80 اليت تقوم 
 توزيعها لدى املساحات التجارية الكربى واملتوسطة. 

  
 

املتعّلق بضبط طرق املراقبة الصحّية البيطرية ملؤسسات إنتاج وحتويل وتكييف  2006ماي  26رار وزير الفالحة املؤرخ يف ق من 2 حكام الفصلطبقا أل -   1
  من مواد من أصل حيواين. كليا أو جزئيا، يقصد مبواد غذائية ذات أصل حيواين: األغذية املعّدة لالستهالك البشري واملرتّكبة املنتجات احليوانية وإسناد املصادقة إليها
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  خبصوص اإلستهالك:  -
  لوحدة:كلغ/فردا

  2016  2015  2014  2013  1980  الّسنة
  1.40  1.35  1.30  1.25  0.2  معدل اإلستهالك

مع املهين املشرتك للحوم احلمراء واأللبان املصدر:   جممع ديليس. – ا

ت االستهالك   هرغم تطّور  معّدل اإلستهالك الفردي لألجبانّل ظحيث ي دون مستو
  املرجّوة.  
أّمهها ارتفاع أسعار اجلنب   ،يرجع ضعف مستوى اإلستهالك إىل عّدة أسباب حيث و 

    داء على القيمة املضافة املوّظف على مادة األجبانإىل جانب ارتفاع األ ،مبختلف أصنافه
)18 % .(  

  
II –  لّتقادم: سقوط خبصوص   بعض املمارسات 

ملنافسة  11حيث اقتضت أحكام الفقرة الرّابعة من الفصل  من القانون املتعّلق 
ملنافسة مبرور ثالث سنوات على واألسعار أن  ملمارسات املخلة  "تسقط الدعاوى املتعّلقة 

ا".    ريخ ارتكا
من جمّلة اإللتزامات والعقود  141وحيث تقّدر الّسنة على معىن أحكام الفصل 

  ). 365"بثالمثائة ومخسة وستني يوما كاملة" (
وبذلك ، 2011ديسمرب  27ّمت رفع دعوى احلال لدى جملس املنافسة بتاريخ حيث و 

ثالث سنوات  المبرور  تسقط، تكون قد 2008ديسمرب  27فإّن املمارسات املرتكبة قبل 
لفصل    أعاله.  11املنصوص عليها 

لّسقوط مبوجب الّتقادم وحيث تعّلقت  التّفاق احلاصل بني  املمارسات املشمولة 
 S.G.S" والشركة العاّمة للمغازات الكربى توتة " SNMVTشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس""

TOUTAيف وكذلك  2003ل سنة خال هما" خبصوص عملية الرتكيز اإلقتصادي احلاصلة بين
ا من اجلنب املرحي ومثلثات اجلنب  " IATالتونسية "  شركة الصناعات الغذائيةترويج  منتجا

سعار مفرطة اإلخنفاض خالل الفرتة الفاصلة بني    . 2008و 2006املطبوخ 

ع هذه  احلّق يف املطالبة بتتبّ  ، فإنّ آجال الّتقادم املذكورة إنقضت طاملا  وحيث
ا ما يفيد   خاّصة وأنّه مل قد سقط مبرور الّزمن، املمارسات  يربز من أوراق القضّية ومظروفا
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جراءات  وإىل غاية   2003لدى جملس املنافسة أو لدى اإلدارة منذ  هاعتتبّ  ترمي إىل القيام 
  .2008ديسمرب 

  
  
III –   املمارسات املثارة:خبصوص  

عوى الرّاهنة إىل تتّبع املّدعى عليهم، من أجل ما بدر عنهم من ترمي عريضة الدّ حيث 
أساسا يف قيام اتفاق عمودي بني شركة الصناعات الغذائية  ، تتمّثلملنافسة خمّلةممارسات 

  " GEMOوشركة "جيمو""" SNMVT" " الدار اجلديدة ملدينة تونس"وشركة  " IAT"  التونسية
احات التجارية املتوّسطة  وذلك على مستوى سوق املس  "MEDDIS"ميديس"" وشركة 

وجتار اجلملة   " IAT"  اتفاق عمودي بني شركة الصناعات الغذائية التونسية والكربى، ويف قيام 
جلملة ملنتجات اجلنب املطبوخ.   يف سوق البيع 

ستغالل نتاجا إل حبسب املّدعية هذه االتفاقات كانتفإّن  ،فضال عن ذلك وحيث 
لوضعية هيمنة اقتصادية بسوق منتجات اجلنب  " IAT"  شركة الصناعات الغذائية التونسية

وشركة  " SMNVT" " الدار اجلديدة ملدينة تونس" شركة وكذلك الّشأن لاملطبوخ، 
  لوضعية هيمنة اقتصادية من جهة إستغالهلم  "MEDDISوشركة "ميديس"" "GEMO"جيمو"" 

المتناع عن شراء منتجات اجلنب املطبوخ  مجاعية على مستوى سوق املواد الغذائية وذلك 
 ".Land’Or"حتت عالمة جها املدعّية اليت تصنعها وتروّ 

   
، املنطبق على 1991من قانون املنافسة واألسعار لسنة  5يقتضي الفصل حيث و  

والتحالفات واالتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت  "متنع األعمال املتفق عليها أنّه  وقائع احلال،
ملنافسة واليت تؤول إىل:    يكون موضوعها أو أثرها خمال 

  عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، – 1
 احلّد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها،  –2

 اج أو التسويق أو االستثمار أو التقدم التقين،حتديد أو مراقبة اإلنت -3

 تقاسم األسواق أو مراكز التموين.  –4
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ومينع أيضا االستغالل املفرط ملركز هيمنة على الّسوق الداخلية أو على جزء هام منها  
أو لوضعية تبعية إقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزودين ّممن ال تتوفر هلم حلول بديلة 

  للتسويق أو التزود أو إسداء اخلدمات".
"أّن وجود مؤسسة اقتصادية يف مركز   على فقه قضاء جملس املنافسة استقرّ حيث و 

هيمنة على الّسوق ال يتحقق إّال ميت كانت املؤسسة قادرة على فرض شروطها والّتحكم يف  
نصيبها منها أو تفوقها  التأثري على وضعّية املتعاملني فيه وذلك حبكم أمهية  آليات الّسوق أو

ا التجاري أو مواردها املالية أو متركزها اجلغرايف".    التكنولوجي أو أسلو
لّسوق ال يرتتب عنه آليا اإلفراط يف حيث و  "أّن احتالل مركز هيمنة اقتصادية 

ا".   استغالل هذه الوضعية بغاية التأثري يف الّسري العادي للسوق املعنية وتواز

يعّد عنصرا من  معيار احلّصة الّسوقيةعلى اعتبار أّن  أيضا جملس عمل دأب وحيث 
  عناصر تقدير مدى اهليمنة على الّسوق.

التونسية   شركة الصناعات الغذائيةثبت من حتليل دراسة الّسوق املرجعّية أّن حيث و 
"IAT"  الّسوقية األكربحتتل احلّصة و اجلنب املطبوخ  وترويج سوق إنتاجبتتمّتع بوضعّية هيمنة، 

لّسوق حيث ال يقلّ  سنة  ( 2011و 2010وات الل سنخ % 65عن  املرجعّية نصيبها 
  . 2012و )الّتقاضي

لقضّية "، Land’Or" "الندور" حصص شركيت يف املقابل ال تتجاوز وحيث املّدعية 
    . % 35جمتمعة نسبة  "SOTUDELوالشركة التونسية ملشتقات احلليب " الرّاهنة،

الّسوق املرجعّية احلالّية هي على درجة عالّية من الرتكيز، حسب  ثبت أيضا أنّ وحيث 
ا، ، " IHH" مؤشر "هريفيندال هريمشان" ثلثي  فوذلك نتيجة أمهّية نصيب املّدعى عليها 

ألساس  ) 2 3(      .  " IATالتونسية " شركة الصناعات الغذائيةلالّسوق ترجع 
  شركة الّصناعات الغذائية التونسية  إىل متركز موضوع الّنزاعهيكلة الّسوق حيث تفضي و 

"IAT "لّسوق املرجعّية املعنية بتصنيع وترويج اجلنب املطبوخ   . بوضعية هيمنة 
  

تفاقات  IATشركة الصناعات الغذائية التونسية "قيام عن املطعن املتعّلق ب – 1  "
 شركة "الندور" من الدخول لسوق ترويج اجلنب املطبوخ:جات تدف إىل منع من
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منتجات اجلنب  ن شراء عخبصوص إمتناع املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة  - 1.1
  ": Land OR"الندور" " املطبوخ املروّج حتت عالمة 

تّفاق مع   "IATشركة الصناعات الغذائية التونسية " تعيب العارضة على حيث  قيامها 
" ومساحات Géantاملساحات التجارية الكربى واملتوّسطة خاّصة مساحات "جيان""

ا  إىل منع ترويج منتجايهدف " Gemo" ومركزية الشراء "جيمو"" Monoprix"مونوبري""
  ملساحات املذكورة.   "Land OR"الندور" "اجلنب املطبوخ حتت عالمة  من

ملساحات التجارية الكربى واملتوسطة أمهية  حيث و  يكتسي ترويج منتجات األجبان 
  لغة لدى منتجي وموزعي هذه املنتجات.  

 
"  Monoprix" ومساحات "مونوبري"" Géant"جيان""  املّدعى عليهماوضعية  - 1.1.1

  بسوق املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة: 
تديرها املطلوبة الشركة املتوسطية للتوزيع  " Géant"جيان""أّن مساحات حيث 

دارة واستغالل العالمة   وتقوم شركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس"  ، "MEDDIS"ميديس""
" كمركزية شراء  Gemoيف حني تنشط شركة "جيمو""  ،"Monoprix"مونوبري""التجارية 

  للمساحات التجارية حتت العالمتني املذكورتني أعاله. 
دول الّتايل مدى أمهّية هذه املساحات مقارنة بباقي املساحات يلخص اجلحيث و 

لّسوق التونسية:   الناشطة والفاعلة 
 

موعة  العالمة التجارية  ا
عدد نقاط  

 البيع 
مل2 صنف املساحة   املساحة 

 
 جمموعة املربوك 

 Hypermarchés " 12.000"هيبارماركت"" Géant "  1"جيان" "

  Monoprix "  771"مونوبري" " 
 

 supermarchés " 50.380"سوبرماركت""

 
 جمموعة الشاييب 

 Hypermarchés"  9.500"هيبارماركت"" Carrefour "  1"كارفور""
 

"كارفور ماركت و كارفور  
وكارفور   إكسربيس" 

"Casch & Carry " 
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  " supermarchés"سوبرماركت""

وما بني   3.000
  700و  500

(supérettes ) 

 
قتضى عملية " التي تم استعابها بمMercure Marketمساحات تجارية كانت تنشط تحت عالمة "ماركور ماركت"" 3باحتساب  -   1

  . 2015تركيز من قبل شركة الدار الجديدة لمدينة تونس سنة 
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شركة املغازة  
 العاّمة 

"مغازة عاّمة + ماقرو +  
  برموقرو" 

70 
 

  " supermarchés"سوبرماركت""
  500بني 

3.400و  
عالمات  7 اجلملة   202  - - 
  

يّتضح من اجلدول أعاله أنّه ورغم وجود توازن نسيب بني املساحات التجارية  وحيث 
ن  الّ " حتت Monoprix" و"مونوبري""Géant"جيان"" شركيتفإّن  ،من حيث عدد نقاط البيع

من من مجلة عدد نقاط البيع وكذلك  % 35نقاط البيع وذلك بنسبة من العدد األكرب 
  . امربّع امرت  380. 62ساحة اجلملية هلذه النقاط والبالغة جمتمعة امل

   
الّصناعات الغذائية عليها واملّدعى  "Land OR"ية "الندور"املّدعوضعية  -  2.1.1

  املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة:  زيع اجلنب املطبوخ عرب بسوق تو  " IAT"  التونسية
 142536 عمل جملس املنافسة من خالل رأيه اإلستشاري املبدئي عدد استقرحيث 

،  اخلاّصة بعملية الرتكيز ، عند حتديده ملنطقة اإلستقطاب 2015 جوان 25الّصادر عنه بتاريخ 
" اهليبارماركت" على تقسيم املساحات التجارية إىل صنفني : املساحات التجارية الكربى 

 "Hypermarchés "  السوبرماركت" واملساحات التجارية املتوّسطة " "supermarchés " ،  
اي ميكن أن  معتربا أّن كّل صنف من هذه املساحات  إذا ما كانت  شكل سوقا مستقّلة بذا

  .غري قابلة لإلستبدال يف نظر املستهلك 
م وضعية سوق توزريع منتجات اجلنب املطبوخ لألطراف  يعلى هذا الّنحو تقيحيث ّمت و 

ملساحات التجارية الكربى واملتوّسطة.   املذكورة أعاله 
     

 " IAT"  الّصناعات الغذائية التونسية وشركة "Land OR"شركة "الندور" وضعية -
  :Hypermarchés "1" املساحات التجارية الكربى  زيع اجلنب املطبوخ عرب بسوق تو 

 وحدة: دينار 

املؤسسة  
  االقتصادية 

  2011  2010  2009  املساحة التجارية 

I.A.T  
  Carrefour "  42.201  45.867  41.853كارفور " 

  Géant "  876.335  825.473  22.487جيان " 

 
ا بقسمة رقم معامالت  تّتجه اإلشارة إىل أّن أرقام املعامالت اخلاّصة مبساحة "كارفور" املشار إليه أعاله هي معّدل أرقام تقريبية يف غياب معطيات دقيقة و  -   1 اليت ّمت إحتسا

لعاصمة كل مؤسسة على العدد اجلملي   نقطة بيع. 72وعددها  لنقاط بيع مساحات كارفور مبا يف ذلك املساحة التجارية الكربى املنتصبة 
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  64.340  871.340  918.536  اجلملة 

Land’Or  

  Carrefour "  52.782  51.492  56.174كارفور " 

  Géant "  0  0  0جيان " 

  56.174  51.492  52.782  اجلملة 

  120.514  922.832  971.318  إمجايل رقم املعامالت مع املساحات التجارية الكربى 
  

ملساحات الّتجارية  -   الكربى: حصص الّسوق 
  2011  2010  2009  املؤسسة االقتصادية 

I.A.T  94.56  % 94.42  % 53.38  % 

Land’Or  5.43  % 5.57  % 46.61  % 
  

  شركة الصناعات الغذائيةلاحلصص الّسوقية مدى أمهّية  يتبّني من اجلداول أعالهحيث 
لّنصيب األكرب خاّصة خالل واليت  "IATالتونسية "    . الّسنوات املالية املذكورةتستأثر 

ا من اجلنب لّسوق املرجعية إىل  الشركة املذكورةترجع أمهية حيث و  ترويج منتجا
  . "Carrefour" " كارفور"  " ومساحةGéant"جيان"" ةاملطبوخ لدى نقطيت البيع ملساح

مع مساحة  املّدعية "الندور"  معامالت أمهّية  أعاله  اجلداول املذكورة من تبّني  وحيث
  لّسوق املرجعية مبعامالت املّدعى عليها رغم ضعف نصيبها  مقارنة "Carrefour" كارفور

ا   متأتية  فحصصها الّسوقية، 2010و 2009خاصة خالل سنيت  ألساس من ترويج منتجا
  فقط.  " Carrefour"  كارفور  من اجلنب املطبوخ لدى نقطة بيع مساحة 

ا متّكنت من الّنفاذ يتضاعف حتما سأّن نصيب املّدعية كان حيث يستنتج و  ّ لو أ
ا      . "Géantساحات "جيان"" مبلسوق ترويج منتجا

 " IAT"  الّصناعات الغذائية التونسية وشركة "Land OR"شركة "الندور" وضعية -
  : " Supermarchés"  املتوّسطةاملساحات التجارية  زيع اجلنب املطبوخ عرب بسوق تو 

 وحدة: دينار 
املؤسسة  
  االقتصادية 

  2011  2010  2009  املساحة التجارية 

I.A.T  

-SNMVT"  مونوبري 

Monoprix"  
8.419.392  8.888.452  8.536.944  

  Mg "  1.640.331  2.057.731  1.609.728" العاّمة املغازة  
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  Carrefour "  2.996.291  3.256.608  2.971.614كارفور " 

  13.118.286  14.202.791  13.056.014  اجلملة 

Land’Or  

-SNMVTمونوبري " 

Monoprix"  
0  0  0  

  Mg "  1.776.900  2.458.895  3.271.097املغازة العاّمة "

  Carrefour "  3.747.568  3.655.940  3.988.407كارفور " 

  7.259.504  6.114.835  5.524.468  اجلملة 

إمجايل رقم املعامالت مع املساحات التجارية  
  املتوّسطة 

18.580.482  20.317.626  20.377.790  

  
  ملساحات الّتجارية املتوّسطة: حصص الّسوق  -

  2011  2010  2009  املؤسسة االقتصادية 
I.A.T  70.26  % 69.90  % 64.37  % 

Land’Or  29.73  % 30.09  % 35.62  % 
  

  " IATالتونسية " شركة الصناعات الغذائية نصيبمدى أمهّية  بّني اجلداول أعالهتحيث 
من سوق توزيع منتجات اجلنب املطبوخ عرب املساحات التجارية املتوّسطة، حيث مل تقل  

    . % 64 نسبةعن  2011ة التقاضي نوس 2010و 2009ت نواالّسوقية خالل السّ  هاحصص

ا لدى حّصتها من  أمهّية نصيب املّدعى عليها إىل أمهّية  ترجع حيث و    توزيع منتجا
  املغازة العاّمةبعة ملساحات بيع نقطة  70"، فعالوة على Monoprix"مونوبري"" مساحات 

"Mg " كارفور "بعة ملساحات  بيع نقطة 71و"  "Carrefour" ، شركة الصناعات  ترّوج
ا ملا يقارب  نقطة بيع تنشط حتت العالمة  74 عن الغذائية التونسية منتجا

  ". Monoprix"مونوبري""
 يف ترويج منتجات املّدعى عليها أساسّيةمكانة "مونوبري" حتتل مساحات حيث و 

اجلملية واليت تعّد  تهاوذلك حبكم متوقعها اجلغرايف وكذلك أمهية عدد نقاط بيعها وأمهّية مساح
  األكثر واألكرب على مستوى سوق جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية املتوّسطة. 

  شركة الصناعات الغذائية مدى أمهّية حصص  كذلك تبّني اجلداول أعاله وحيث 
واليت  مساحات "مونوبري"من سوق توزيع منتجات اجلنب املطبوخ عرب  "IATالتونسية "
ة  من إمجايل رقم املعامالت املنجز مع املساحات التجارية املتوّسط % 45و % 42ترتاوح بني 



 
32 

خالل الّسنوات الثالث املذكورة، مبعىن أّن نصف معامالت املّدعى عليها ينجز تقريبا مع 
    "مونوبري". عالمة

حّصة املّدعية "الندور" بسوق ترويج منتجات اجلنب  يف املقابل ىتتعدّ حيث ال و 
ا نسبة    . % 36املطبوخ عرب املساحات التجارية املتوسطة يف أقصى حاال

مهّية نصيب  هذه الّنسبةضعف فّسر يحيث و    شركة الصناعات الغذائيةمقارنة 
مل من الّنفاذ املّدعية عدم متّكنب "IATالتونسية "  ا  ساحات التجارية  لسوق ترويج منتجا

  ". Gemoمركزية الشراء "جيمو"" عرب "Monoprix"مونوبري""احلاملة للعالمة 
ألساس من ترويج  سوق توزيع منتجات اجلنب املطبوخ بنصيب املّدعية وحيث يتكّون 

ا    70 هالغ عدداوالب" Mg" املغازة العاّمة حتت العالمة ملنضوية ملساحات التجارية ا منتجا

 ها لغ عدداوالب "Carrefour" "كارفور"املساحات املنضوية حتت عالمة  وكذلك  بيع نقطة
    .بيع نقطة 71

  
 " IAT"  الّصناعات الغذائية التونسية وشركة "Land OR"شركة "الندور" وضعية -

  " Hypermarchés"  الكربى املساحات التجارية زيع اجلنب املطبوخ عرب بسوق تو 
 :جمتمعة   " Supermarchés"  املتوّسطةو

  وحدة: دينار 
  2011  2010  2009  املؤسسة االقتصادية 

I.A.T  13.974.550  15.074.532  13.182.627  

Land’Or  5.577.250  6.166.327  7.315.678  

إمجايل رقم املعامالت مع املساحات  
  20.498.305  21.240.459  19.551.800  التجارية الكربى واملتوّسطة 

  
  :ملساحات التجارية الكربى واملتوّسطة معا حصص الّسوق  -

  
  2011  2010  2009  املؤسسة االقتصادية 

I.A.T  71.47  % 70.96  % 64.31  % 

Land’Or  28.53  % 29.04  % 35.68  % 
  

لّنصيب األكرب من سوق   "IATالتونسية "  شركة الصناعات الغذائيةتستأثر حيث 
والذي تراوح بني  معا ترويج منتجات اجلنب املطبوخ عرب املساحات التجارية الكربى واملتوسطة
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املساحات. وترجع أمهية   هذه من إمجايل رقم املعامالت املنجز مع % 71.47و % 64.31
حصصها الّسوقية إىل متّكنها من الّنفاذ لسوق املساحات التجارية الكربى "جيان"  
و"كارفور" وكذلك من الّنفاذ لسوق املساحات التجارية املتوّسطة مبختلف عالماته  

لتوزيع يف كل من "جيان"   ،و"كارفور"  واملغازة العامة "مونوبري" وانفرادها 
ا و و"مونوبري"     نقطة بيع جمتمعة.   217يناهز  عرب مابذلك فهي ترّوج منتجا

توزيع منتجات اجلنب املطبوخ عرب سوق تتجاوز حصص املدعّية من  ال وحيث    
ا ورغم تطّورها نسبة املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة    .% 35.68يف أقصى حاال

  
توزيع منتجات اجلنب املطبوخ عرب بسوق تبّني من خالل حتليل وضعّية املّدعية حيث و 

ذه الّسوق ال يرجع املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة  ألساس إىل  أّن ضعف نصيبها 
بل إىل عدم   " Land OR""الندور"اجلنب املطبوخ املرّوجة حتت عالمة  ا منعدم شهرة منتجا

من الّنفاذ لبعض أسواق التوزيع عرب املساحات التجارية الكربى   متّكن هذه املنتجات 
ا إال ف، واملتوّسطة على غرار مساحات "جيان" ومساحات "مونوبري" هي ال ترّوج منتجا

ارية املنضوية حتت عالميت "كارفور" واملغازة العاّمة البالغ عدد نقاط بيعها  جللمساحات التّ 
  واحلال أّن العدد اجلملي لنقاتط البيع ملختلف العالمات املنتصبة يبلغ  نقطة 142جمتمعة 

   .نقطة 217
  

الصناعات الغذائية التونسية   شركة بني  عمودي إتّفاق خبصوص مدى وجود  - 3.1.1
"IAT منتجات اجلنب املطبوخ  اإلمتناع عن شراء يهدف إىل " واألطراف املذكورة أعاله

  :املروّج حتت العالمة "الندور"
"متنع األعمال املتفق عليها  على أنّه  من قانون املنافسة واألسعار 5الفصل ينّص حيث 

ملنافسة  والتحالفات واالتفاقيات الصرحية أو  الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال 
  (...)  واليت تؤول إىل:

  احلّد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها،  – 2
   
إلثبات مدى وجود اتفاق عمودي حاصل بني  عمل جملس املنافسة  درجحيث و 

لّسوق املرجعية    .على إعمال نظرية تضافر القرائن من عدمه أطراف فاعلة 
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  : وجود روابط مالية وجتارية بني املّدعى عليهم املؤّشر األّول: 
ال ترّوج منتجات العالمة "الندور"  من جممل الّتحاليل الّسابقة أنّ  ثبتحيث 

مركزية شراء هذه املساحات   وأنّ "مونوبري" املتوّسطة "جيان" و  الكربى ملساحات التجارية
قتناء منتجات Gemo"جيمو"" شركة     "الندور". املّدعية " 

املستغلة لعالمة  "SNMVT"متتلك شركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس"حيث و 
  ". Gemoمن رأس مال شركة "جيمو""   % 50" نسبة Monoprix"مونوبري""

وكذلك شركة "الدار اجلديدة  " IATالتونسية " شركة الصناعات الغذائيةتنتمي حيث و 
وشركة املتوسطية للتوزيع   " Monoprixمونوبري""  صاحبة عالمة "SNMVTملدينة تونس""

موعة    " Géantاليت تدير مساحات عالمة "جيان"" "MEDDIS"ميديس"" لنفس ا
    .التجارية وهي جمموعة املربوك

مؤشرا قو على وجود اتّفاق   متّثلجارية واملالية أن وابط التّ من شأن هذه الرّ  أنّ  حيثو 
حول منع منتجات اجلنب املطبوخ املرّوجة حتت العالمة "الندور" من دخول مجاعي بينهما 

خاّصة وأّن منتجات املّدعية  ،سوق جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة
بني خمتلف   نفس الفرتة الزمنّية مشل أّن املنع املذكور كما تبّني   ، اعّد املنافس األساسي ملنتجات

  . هذه املساحات 
  

أمهّية حجم معامالت ومبيعات املّدعية "الندور" املنجز مع املساحات  املؤّشر الثاين:
    : اليت هي حمّل تنافس بينها وبني املّدعى عليهاالتجارية الكربى واملتوّسطة 

ليل الّسابقة مدى أمهّية حجم معامالت شركة "الندور" مع  احالتّ  جمملحيث تبّني من  
ناعات الغذائية وهي تتجاوز حجم معامالت شركة الصّ  ،مساحات "كارفور" واملغازة العاّمة

  التونسية. 
  شركة الصناعات الغذائيةبتبّني اجلداول الّتالية مدى أمهية نصيب املّدعية مقارنة حيث و 

ملساحات التجارية الكربى واملتوّسطة  التونسية  على مستوى سوق ترويج اجلنب املطبوخ 
    زة العامة.عالميت "كارفور" واملغااملنضوية حتت 

  طبيعة املساحة 
العالمة  
  التجارية 

  املؤّسسة االقتصادية 
  حصص الّسوق 

2009  2010  2011  

 98.027 97.359 94.983 (د)   رقم املعامالت اإلمجايلكارفور    مساحة جتارية كربى 
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Hypermarché  "Carrefour "  I.A.T  44.44  %  47.11  % 42.69  % 

Land’Or  55.56  % 52.88  % 57.30  % 
.   

مساحات جتارية  
متوّسطة  

Supermarché  

  6.960.021  6.912.548  6.743.759 (د)   رقم املعامالت اإلمجايل

I.A.T  44.43  % 47.11  % 42.69  % 

Land’Or  55.57  % 52.89% 57.31  % 

املغازة العاّمة  
"Mg "  

  4.880.825  4.516.626  3.417.231 (د)   رقم املعامالت اإلمجايل

I.A.T  48  % 45.55  % 32.98  % 

Land’Or  52  % 54.45  % 67.02  % 
  
أمهية حجم معامالت شركة "الندور" مع   اجلدول أعاله يستخلص منحيث و 

ا متّكنت من الّنفاذ  ، كما"كارفور" واملغازة العاّمة ّ أّن نصيب املّدعية كان ليتضاعف لو أ
ا  ملساحات التجارية  Géantجيان""التجارية الكربى " ساحات مل لسوق ترويج منتجا " و

  . "Monoprix"مونوبري"" املتوّسطة
  الصناعات الغذائية شركةإال منتجات  ال ترّوج هذه املساحات األخريةثبت أّن حيث و 

شركة  الشراء  عن طريق مركزية "Fromy" و"Présidentاحلاملة للعالمة " "IATالتونسية "
"Gemo ".  

التجارية   املساحات لّف أّن املّدعية كاتبت عديد املرّات املتبّني من مظروفات حيث و 
جنحتها املذكورة ا  وتفاضلية  سعار تنافسية رغم تقدميها لعروض أنّه و ، قصد ترويج منتجا

ا أن تدرّ  إال أّن هذه  ،على املساحة التجارية وخاصة املستهلك عديد الفوائد من شأ
    . اإمتنعت عن اإلستجابة لطلبا األخرية
  ملا أحجمت هذه املساحات عن شراء وترويج منتجات اجلنب املطبوخ "الندور" حيث و 

مهية املنافسة بني املنتجات  وخاّصة بني العالمات التجارية للجنب  ، رّوجةامل رغم علمها 
ا تكون قد عرقل  ،املطبوخ ّ ألساس حلرية املنافسة. تفإ     املنافسة يف سوق ختضع 
عتبار حيث و  لغة  مهية  أيكتسي ترويج املنتجات عن طريق املساحات التجارية أمهية 

د الوطين عهعّدها املأدراسة  ذلك أنّه وحبسب، ارتياد املستهلكني على هذه املساحات 
ت أكثر فإ ، 2013لالستهالك سنة  من سكان تونس الكربى تنجز عرب جتارة  % 60ّن مشرت

ملساحات التجارية الكربى واملتوسطة       .1التوزيع 
 

1 - Les changements des modes de consommation en Tunisie, Institut National de la Consommation, 
Ministère du Commerce et de l’Artisanat, Main 2013. 
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ة نصيب املّدعية "الندور" من ترويج اجلنب املطبوخ مقارنة بنصيب شركة  أمهيّ  أنّ  حيثو 
الرّاجعة   ملساحات ا هو الذي دفعيف سوق املساحات التجارية  "التونسية الصناعات الغذائية"

التّفاق بينها وبني شركة " لإلمتناع  للمّدعى عليهم الصناعات عن ترويج منتجات املّدعية 
موعة  املساحات (مونوبري وجيان) خاّصة وأّن هذه  ، "التونسية الغذائية تنتمي لنفس ا

  املنافسة.
من   "Land OR""الندور" شركة  وعرقلة إزاحةيستهدف  االتّفاقثبت أّن هذا حيث و 

  دخول سوق جتارة التوزيع عرب املساحات املذكورة وعرقلة حرية املنافسة فيها. 
     

  : اإلمتداد الزمين لإلمتناع عن الشراء املؤّشر الثالث:
مل يكن إمتناع األطراف املذكورة أعاله عن شراء منتجات "الندور" حديث حيث 

كانت املّدعية ترّوج منتجات اجلنب املطبوخ ألغلب  إذ ،2003يرجع لسنة بل العهد 
لّسوق التونسية ومنها كذلك مساحات "توتة" الّتابعة لل  شركة  املساحات التجارية املنتصبة 

 SAHARA" ومساحات "صحراء كنفور" "S.G.S TOUTA" العاّمة للمغازات الكربى توتة

CONFORT "  شركة التونسّية لفضاءات الّتسوق لل الّتابعة"Tunisian Shopping Spaces" ،  
  . " Mercure Market "ماركور ماركت""ومساحات 

               كانت املّدعية تقوم برتويج منتجات اجلنب احلاملة للعالمة الفرنسيةحيث و 
"La Vache Qui Rit " منتجات املرّوجة حتت ل واليت تعترب آنذاك املنافس األّول والرئيسي ل

  . "Président"العالمة الفرنسية 
عن شراء  2003منذ "توتة"  اليت كانت تنشط حتت عالمة ساحات املإمتنعت حيث و 

العاّمة للمغازات إنتقال حقوق األغلبية يف رأس مال الشركة  منتجات املّدعية وذلك بعد
 - SNMVTإىل شركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس""  "S.G.S TOUTA"  الكربى توتة

MONOPRIX .إثر عملية تركيز إقتصادي حاصلة بني الشركتني "  
،  "SAHARA CONFORT""صحراء كنفور"عالمة  مساحات  أيضا أحجمت وحيث

بعد   2009عن شراء منتجات املّدعية منذ  أصبحت تنشط حتت عالمة "مونوبري"،اليت 
 SAHARAاملرافق يف الصحراء للتموين" ""شركة إنتقال حقوق األغلبية يف رأس مال 
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CONFORT"  ""إىل شركة "الدار اجلديدة ملدينة تونسSNMVT - MONOPRIX إثر عملية "
نية حاصلة بني الشركتني.    تركيز إقتصادي 

لس املنافسة، حيث  تواصل اإلمتناع عن الشّ حيث و  راء حىت بعد تقدمي دعوى احلال 
ملساحات التجارية الّناشطة حتت عالمة  كانت املّدعية ترّوج منتجات اجلنب املطبوخ 

ن للتوزيع مبعّدل مبيعات Mercure Market "ماركور ماركت"" يقّدر  " الّتابعة لشركة ر
أن قامت   غري أنّه ومبجّرد، 2014و 2013و 2012 دينار خالل الّسنوات ألف  261 وايلحب

شركة "الدار اجلديدة ملدينة   من أسهمها لفائدة 6.500.000 لتفويت يفهذه األخرية 
مّكنت هذه  2015" إثر عملية تركيز إقتصادي سنة SNMVT -MONOPRIXتونس""

األخرية من احلصول على األغلبية يف رأس مال هذه الشركة، أحجمت هذه املساحات اليت  
جنحتها.    أصبحت تنشط حتت عالمة "مونوبري" عن ترويج منتجات املّدعية 

عن " Géantجيان"""حتت العالمة  الّناشطةتجارية ال كذلك املساحة  تامتنعوحيث 
ا  دأبتواليت  2005سنة  هااملربوك ببعثراء أثر قيام جمموعة الشّ  على عدم ترويج منذ إنتصا

جنحتها.    منتجات "الندور" 
  

قيام املساحات التجارية املقدوح فيها برتويج منتجات اجلنب املطبوخ حتت   املؤّشر الّرابع:
   :عى عليهاعالمات منافسة لعالمة منتجات املدّ 

اتّفاق بني شركة الصناعات الغذائية التونسية  حيث أّسست دعوى احلال على وجود 
"IAT جيان"" "" واملساحات التجاريةGéant""و"مونوبري "Monoprix يهدف إىل االمتناع "

لتايل إىل احلّد من املنافسة احلرّة  ،عن شراء وترويج منتجات "الندور" للجنب املطبوخ و
  . لّسوق املرجعية

ّن قرار املنع مرّده وجود سياسة جتارية موّحدةحيث و  ئب املّدعى عليهم  بني   دفع 
مع منضوية   هيبل  ،ليست مستقّلة عن بعضها البعض هذه األخرية ضرورة أّن  مكّومات ا

سة ل مؤسّ تشكّ  يف ذلك  وهي ،كز قرار واحدحتت جممع واحد وهو جممع املربوك وخاضعة ملر 
  اقتصادية واحدة. 

"جتّمع الشركات هو من جمّلة الشركات التجارية على أّن  461الفصل  نصّ حيث و 
جمموعة من الشركات لكّل واحدة منها شخصيتها القانونية تكون مرتبطة مبصاحل مشرتكة  
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الشركات حتت نفوذها القانوين أو الفعلي ومتارس ومتسك إحداها، وتسّمى الشركة األّم، بقية 
  . عليها رقابتها بشكل يؤدي إىل وحدة القرار"

لحيث و  مع املربوك من غم رّ أنّه و وراق  إال أنّه ليس  ،إنتماء الشركات املذكورة 
واقعا   كات املّدعى عليها هيأّي من الشّر وواضح  دقيققانوين  ما يفيد بشكلالقضّية الرّاهنة 

يف  انصهار هذه الشركات  حول تتبّني مالمح دقيقة مل، كما الفرعأو هي ركة أّم شّ ال وقانو
مع الواحد ال تنتمي لنفس الّسوق من وجهة نظر قانون  ألخريةة وأّن هذه اخاصّ  ،إطار ا

يف  ،تنشط على مستوى سوق اإلنتاج "IATشركة الصناعات الغذائية التونسية "فاملنافسة، 
جلملة أو التفصيل. حني ملساحات التجارية بسوق جتارة التوزيع     تنشط الشركات املتعلقة 

مفهوم موّسع للمؤّسسة االقتصادية   إعتماد  فقه قضاء جملس املنافسة حنو  اّجته حيث و 
لّسوق املرجعية.    املراد تتّبع سلوكها التجاري 

ال يتحّدد، من وجهة نظر قانون املنافسة، وفقا  ّن مفهوم املؤّسسة اإلقتصاديةأ حيثو 
إستنادا إىل معايري إقتصادية، جتعله يّتسع إىل مجيع الشركات   ملعايري قانونية حبتة، وإّمنا 

والتجّمعات وكّل الذوات الطبيعية واإلعتبارية اليت متارس نشاطا إقتصاد يتعّلق والتنظيمات 
إلنتاج والتوزيع واخلدمات، بصرف النظر عن طبيعتها وشكلها وعّما إذا كان وجودها  

    .أو إن كان من أنشأها أو يسيطر عليها خواّص أو أشخاص عمومّيون ،قانونيا أو واقعيا
التسليم بوجود جتّمع للشركات، ليس من شأنه أن يعفي األطراف املكّونة له  أّن حيث و 

ملبادئ اليت تسوس املنافسة وذلك وفقا ملا نّصت عليه أحكام الفصل  من  464من التقّيد 
لة من أنّه "ال ميكن أن تكون لتجّمع الشركات أهداف خمالفة للقانون مثل التهّرب  نفس ا

  بقواعد املنافسة". من الضرائب أو اإلخالل
حرّة، كما تعترب سوق   اتعترب سوق إنتاج وترويج منتجات اجلنب املطبوخ سوقحيث و 

  حّرة.  ا سوق هي األخرى  جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية
 
املنتمية   " Monoprix" و" Géantمساحات "تبّني من أعمال الّتحقيق أّن حيث و 

يف ترّوج كانت   اليت أحجمت عن ترويج منتجات املّدعية من اجلنب املطبوخو مع املربوك 
شركة الصناعات الغذائية   للعالمات اليت تنتجها وترّوجها  نافسةاملنتجات امل بقية اآلن ذاته 
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احلاملة  "SOTUDELالشركة التونسية ملشتقات احلليب " ، أي منتجات " IATالتونسية "
ّبنات منتجات شركة و " Rikiللعالمة "   . "Milkana Délice"احلاملة للعالمة  "CF" ا
معياسة التجارية املوحّ السّ  ّجةحب التذرّع ال ميكن يف هذه احلالة حيث و    ، دة لنفس ا

املرّوجة  مجيع عالمات املنافسة للعالمات التجارية  أو إقصاء فلو كان األمر كذلك ملا ّمت منع
  . "IATشركة الصناعات الغذائية التونسية "من قبل 
ج كل املنتجات املنافسة  ي ترو " Monoprix" و" Géantمساحات " توّيل  حيث يعدّ و 

لعالمة شركة الصناعات الغذائية التونسية دون ترويج متنجات "الندور"، يف قراءة عكسية 
  األخرية واملساحات التجارية شركة الصناعات الغذائية التونسية وجود اتّفاق بني  دليال على

ه  إزاحة املّدعية وعرقلة دخوهلا لسوق جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية، خاّصة وأنّ  دف
التونسية   الصناعات الغذائيةشركة العالمات املنافسة لعالمة  تبّني من دراسة الّسوق أعاله أنّ 

"IAT"  ّا و  لّسوق املرجعية مكانة هاّمة  ال حتتل ل خطرا ال تشكّ هي من حيث نصيبها 
    .على غرار منتجات املّدعية هاعلي

  
وضعّية هيمنة يف " IATشركة الصناعات الغذائية التونسية "تواجد  املؤّشر اخلامس:

  :لّسوق الداخلية إقتصادية
شركة الصناعات الغذائية التونسية  ثبت من حتليل دراسة الّسوق املرجعّية أّن حيث 

"IAT"  سوق وإنتاج وترويج اجلنب املطبوخ وحتتل احلّصة الّسوقية بتتمّتع بوضعّية هيمنة
لّسوق املرجعّية عن ال يقلّ  إذ ،األكرب (سنة   2011و  2010الل سنوات خ % 65 نصيبها 

  . 2012الّتقاضي) و
على مستوى ترويج   إقتصادية  لوضعّية هيمنة ة ثبت أيضا إحتالل هذه األخري وحيث 

ا من اجلنب املطبوخ بسوق جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية الكربى حبصص سوق  منتجا
وبسوق  2011و  2009 الفاصلة بني نوات سّ الخالل  % 53.38و  % 94.56 تراوحت بني

 % 70.26جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية املتوّسطة حبصص سوق تراوحت بني 

  . خالل نفس الفرتة املذكورة % 64.37و
لّسوق املرجعية على مستوى اإلنتاج وعلى خيوّ حيث و  ل املركز املهيمن للمّدعى عليها 

ا  اوالتأثري يف املتعام مستوى الرتويج والتوزيع من بسط نفوذها  وذلك ملا هلا من قّوة   ، لني 
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ذات غوط الضّ  مع معطيات الّسوق ومتطلباته مبعزل عن كلّ عامل إقتصادية متّكنها من التّ 
  . اخلاّصية التنافسية

وجود شركة الصناعات الغذائية  بني  العالقة السببّية يستخلص بذلك توفّر حيث و 
ممارسات املساحات التجارية اليت آلت  بني عّية و الّسوق املرج على هيمنة وضعّية التونسية يف 

ا من اجلنب املطبوخ لديها.    إىل منع شركة "الندور" من ترويج منتجا
راء يف هذه احلالة أحد مظاهر تعّسف املّدعى عليها شركة  اإلمتناع عن الشّ  يعدّ وحيث 

لّسوق  الصناعات الغذائية التونسية يف استغالل وضعّية اهليمنة اال قتصادية اليت هي عليها 
  املرجعية ولو بصفة غري مباشرة.

  
  :كيز اإلقتصادي املثارة خبصوص عمليات الرتّ  - 4.1.1

قامت " SNMVTشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس"" أنّ  حيث جاء بعريضة الّدعوى
 S.G.S"  الكربى توتةشركة العاّمة للمغازات القتناء أسهم يف رأس مال  2003خالل سنة 

TOUTA"  إثر عملية تركيز أوىل أّدت إىل إنتقال حقوق األغلبية إليها، كما قامت خالل
 SAHARAشركة "املرافق يف الصحراء للتموين""قتناء أسهم يف رأس مال  2009

CONFORT "  .نية أّدت كذلك إىل إنتقال حقوق األغلبية إليها   إثر عملية تركيز 
  23 بتاريخاملنافسة  الوارد على جملس 48عدد  أقّرت وزارة التجارة يف تقريرها حيثو 
لتجارة.  أّن عملييت الرتكيز املذكورتني مل، 2017 جانفي   حتض مبوافقة الوزير املكّلف 
فاقات اخلاضعة لألحكام  من قبيل االتّ  ضوء ما تقّدم هاتني العمليتني على تعدّ حيث و 

لفصل    من قانون املنافسة واألسعار. (جديد)  5العاّمة لالتّفاقات املنصوص عليها 
لّتقادم على معىن احكام   2003اإلتّفاق األول املربم سنة حّق تتّبع  سقطوحيث 

  .  طبق ماسبق بيانه أعاله من قانون املنافسة واألسعار  11الفصل 
  

الرتكيز اإلقتصادي احلاصلة بني شركة "الدار اجلديدة ملدينة  خبصوص عملية  - 
"سنة  SAHARA CONFORT" وشركة "املرافق يف الصحراء للتموين""SNMVTتونس""

2009.  
(جديد) من قانون املنافسة واألسعار يف فقرته الثانية أن يعرض  7 أوجب الفصلحيث 

ا   لّتجارة كّل مشروع تركيز أو عملّية تركيز اقتصادي من شأ على موافقة الوزير املكّلف 
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خلق أو دعم وضعّية هيمنة على الّسوق الداخلّية أو جزء منها بعد توفّر أحد الشرطني 
  التاليني:  

  ّمن جممل  %  30    سات املعنّية جمتمعة خالل سنة نسبة يف جتاوز نصيب املؤس
لّسوق الداخلّية أو جزء منها ملواّد أو   البيوعات والشراءات أو كّل الصفقات األخرى املنجزة 

  منتوجات أو خدمات بديلة. 
 وق الداخلية إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤّسسات على السّ  ختّطي

واملتمثل يف   2005ديسمرب  12املؤرّخ يف  2005لسنة  3238مبلغا معّينا ضبطه األمر عدد 
  مليون دينار تونسي. 20قيمة 

، 2008 للّسنة املالية املعنّيتني بعملّية الّرتكيز لّرجوع إىل القوائم املالية للشركتنيحيث و و 
لّسوق الداخلية بعد طرح األ عامالت املرقم بلغ فقد  "الدار اجلديدة  شركة ل داءات املنجز 

لنّ  13.4 ته قيمما دينار و  مليون 313.6 تهقيمما "مونوبري"  -ملدينة تونس  سبة  مليون دينار 
، وبذلك يكون رقم املعامالت "SAHARA CONFORTللتموين""شركة "املرافق يف الصحراء ل

لّسوق املرجعّية    املثارة ذلك عملّية الرتكيز وتكون بمليون دينار،  327اإلمجايل للشركتني 
لتجارةل خاضعة وجو     .رتخيص مسبق من الوزير املكّلف 

على األطراف املعنّية   سعاراملنافسة واأل من قانون 8أوجبت أحكام الفصل حيث و 
لتجارة يف أجل بعملّية الرتكيز  ريخ إمتام االتفاق أو   15"إعالم الوزير املكّلف  يوما من 

اإلدماج أو إشهار عرض الشراء أو تبادل احلقوق والسندات أو إقتناء مسامهة ختّول حق 
  . "املراقبة

مونوبري" الوزير   """الدار اجلديدة ملدينة تونسمل تعلم املّدعى عليها شركة حيث و 
ذه العملّية يف اآلجال  لتجارة  إال بصفة الحقة ومتأخرة وخارج اآلجال القانونية  املكّلف 

  املطلوبة.
مرّسم وزير التجارة والصناعات التقليديّة  طلب منورد على جملس املنافسة حيث و 

لس بتاريخ  الدار  " شركة  استيعاب  عملية أي حول رّ ال إلبداء  2010ديسمرب  15بكتابة ا
  بتاريخ  "صحراء للّرفاهة"وق التونسية لفضاءات التسّ  شركة لل "مونوبري" "اجلديدة ملدينة تونس

  . على إمتامهاأي بعد مضي أكثر من سنة  2009جوان  10
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ذا اخلصوص ر حيث و  أوت  9بتاريخ  102400ي عن جملس املنافسة عدد أصدر 
لس توّصل إىل معلومات "جاء به ، 2012 تفيد أّن عملية الرتكيز قد ّمتت بصفة فعلية أّن ا

ملنطقة املروج من والية بن عروس أين ينة امليدانية اوأنّه تبّني على غرار املع منذ زمن بعيد،
أّن مقر املغازة قد ّمتت إعادة   ،ليت حتمل عالمة "صحراء للرفاهة"املغازات اتنتصب إحدى 

لكامل مع تعويض عالمة "صحراء للرفاهة" بعالمة "مونوبري"   . "يئته وجتديده 
لس يف ذات الرّأي أنّه حيثو  الوزير  على موافقة  هذه العملية مل تعرض ملا  أورد ا

لتجارة  ا لّنصوص القانونية املشار إليها أعاله  لصيغة املضّمنة املكّلف  ّ ، واحلالة  تنضوي فإ
من قانون املنافسة   5ما ذكر، حتت طائلة أحكام االتفاقات احملظورة موضوع الفصل 

  واألسعار.
  "SNMVTشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس"" إقتناء  ملا نتج عنوتبعا ملا سبق، حيث و 
وتعويض مساحات هذه  ،"SAHARA CONFORTللتموين"""املرافق يف الصحراء لشركة 

ملساحات احلاملة لعالمة "مونوبري""  اجلنب املطبوخ "، إقصاء منتجات Monoprixاألخرية 
"صحراء للّرفاهة" واليت استقّر   اليت كانت تنشط حتت عالمة ساحات امل من أجنحة "الندور" 

ملنافسة  االتّفاق املعين  فإنّ  ،نوات عّدة الّتعامل معها لسّ  ا يعّد من قبيل االتفاقات املخّلة 
إىل احلّد من  واألثرل من حيث املوضوع آوالذي  ،املشار إليه أعاله 5على معىن الفصل 

ملساحات التجارية املتوّسطة   دخول شركة "الندور" لسوق ترويج منتجات اجلنب املطبوخ 
  املنافسة احلرّة فيها. من ّد احلو 

 نيلفصلخالفا ملا هو واجب ، عملّية الرتكيز الرّاهنةّمتت  فضال عن ذلك فقد حيثو 
  تنطبق عليها أحكامجزائية  جرميةل تشكّ  وهي ،من قانون املنافسة واألسعار 8و (جديد)  7

ت العدلية  من قانون املنافسة واألسعار مكرر من القسم الثاين 42الفصل  لعقو املتعّلق 
أو القرارات  8(مكرر) و 7و 7"يعاقب كل خمالف ألحكام الفصول والذي جاء به ما يلي 

ا، خبطية ا أو االلتزامات اليت مت التعهد  ملائة   5ال يتجاوز مبلغها  املّتخذة طبقا ملقتضيا
من رقم املعامالت الصايف من األداءات والذي ّمت حتقيقه يف السوق الداخلية من طرف 

     املتعاملني املعنيني خالل السنة املالية املنقضية".
تضافر مؤشرات وجود اتّفاق   خبصوص هذا الفرع من الّدعوى احلالّية بّني يتحيث و 

  . منها  "وإقصاء شركة "الندور خاملنافسة احلّرة بسوق ترويج منتجات اجلنب املطبو حول عرقلة 
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  ضعية هيمنة لو  "IATشركة الصناعات الغذائية التونسية "إحتالل جلّيا  حيث تبّني و 
منتجات اجلنب املطبوخ عرب املساحات التجارية الكربى   وترويج إنتاج بسوق إقتصادية
برتويج كّل منتجات اجلنب املطبوخ  املعنّية ، كما أّن قيام املساحات التجارية واملتوسطة

خاّصة بعد   ،على قيام االتّفاق املثار  دلياليقوم منتجات شركة "الندور" منها جنحتها عدا 
احات اليت تتنافس يف إطارها مع املّدعى عليها واليت  ثبوت أمهّية معامالت املّدعية مع املس 

  تؤول إىل استنتاج أمهّية وضع املّدعية كمنافس أّول ملنتجات شركة املّدعى عليها. 
ملساحات التجارية أحد أهّم  هانعتبعا ملاملّدعية  فقدت  حيثو  ا  عن ترويج منتجا

لّسوق املرجعّية. حلقات التّ    وزيع 
  ات تركيزفاقتّ الشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس" إبرام ّن فإ ،فضال عن ذلك وحيث 

كان من نتائجها إقصاء اليت  و   ،صادي دون احلصول املسبق على موافقة وزارة التجارةإقت
  ، ذه الّسوق "IATشركة الصناعات الغذائية التونسية " منتجات املّدعية مقابل تنامي حّصة 

موعة اليت تنتمي إليها   وما هلا من قّوة إقتصادية يربز مدى أمهية نفوذ هذه املؤسسات وا
ا دون اخلضو علها قادرة على التّ جت ا  ضغوطالع حكم يف آليات الّسوق وبسط نفوذها 

الّ ومتط   .با
وجود  واملتضافرة على ديّةاجل القرائنإىل مرتبة جمتمعة ترتقي هذه املؤشرات حيث و  
"  Géantواملساحات التجارية "جيان""  "IATشركة الصناعات الغذائية التونسية " بني  تواطؤ

" الرّاجعة  Monoprixو"مونوبري""" MEDDISاليت تديرها شركة املتوسطية للتوزيع "ميديس""
شركة  وكذلك مع مركزية الشراء  ، "SNMVTلشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس""

أحد فروع سوق جتارة التوزيع عرب  من " بقصد إقصاء شركة "الندور" Gemo"جيمو"" 
  ا. فيهاملساحات التجارية الكربى واملتوّسطة وعرقلة املنافسة احلرّة 

  
"  IATالصناعات الغذائية التونسية " شركة بني عمودي إتّفاق مدى وجود  حول -  2.1
منتجات اجلنب املطبوخ املروّج حتت العالمة اإلمتناع عن شراء يهدف إىل  ار اجلملةوجتّ 

  : "Land OR""الندور"
لضّ  " IATالتونسية " شركة الصناعات الغذائية تعيب العارضة على حيث  غط قيامها 
لتنسيق مع شركيت "سوتيشوك"" على جتار  "  Sotuchocاجلملة، بصورة منفردة أو 



 
44 

قصد  اللتان تنشطان تباعا يف صناعة وإنتاج الشكالطة والبسكويت، " Sotubiو"سوتييب"" 
ا من اجلنب املطبوخ خاّصة عندما شرعت يف توزيع مثلثات   ،محلهم على عدم شراء منتجا

لّسوق الدّ La Vache Qui Ritاجلنب احلاملة للعالمة التجارية " بداية من سنة   اخلية" 
ا مع هؤالء التجّ سبّ ت، ممّا 2003 باع مسلك إتّ  إجبارها على ار ويفب يف تراجع رقم معامال

ا عن طريق جتار التفصيل.  بديل لتوزيع منتجا
 

  :الّسوق حصص  - 

  رقم معامالت مع جتار التفصيل  رقم معامالت مع جتار اجلملة   السنة 
"I.A.T" "Land’Or"  "I.A.T" "Land’Or"  

2008  85.17  %  14.83  % 0 % 100  % 

2009  84.73  % 15.27  % 0 % 100  % 

2010  83.99  % 16.01  % 0 % 100  % 

2011  78.93  % 21.07  % 0 % 100  % 
  

 :املعامالت التجارية  نسبة تطّور - 

  مع جتار التفصيل   مع جتار اجلملة   السنة  
"I.A.T" "Land’Or"  "I.A.T" "Land’Or"  

2009  8.9 %  12.7  % 0 2.11  % 

2010  9.6 % 15.9  % 0 15.09  % 

2011  7.8-  % 29.13  % 0 23.77  % 

التونسية   الصناعات الغذائيةشركة تبّني اجلداول أعاله مدى أمهية معامالت حيث  
"IAT"  ّار التفصيل.معامالت املّدعية مع جتّ  ملقارنة معار اجلملة مع جت  

الصناعات شركة من خالل احلصص الّسوقية أمهّية وضعّية كذلك يّتضح حيث و 
جلملةعلى مستوى ترويج التونسية  الغذائية ا عرب مسلك جتارة التوزيع  تراوح  إذ ،منتجا

ال تعتمد الرتويج عرب ، وهي 2011سنة  % 78.93و 2008سنة  % 85.17نصيبها بني 
لتفصيل على غرار املّدعية اليت حتّتل هي أيضا نصيب لغ األمهية على  امسلك جتارة التوزيع 

  .2011و 2008بني   % 100مستوى الرتويج لدى جتار التفصيل بنسبة 
شركة  لئن كان من الثابت من خالل حصص الّسوق املبّينة أعاله أمهّية مركز حيث و 

 قطعا لّف ما يفيدامل أوراق يربز من ملإّال أنّه  ،لّسوق املرجعيةالتونسية  الصناعات الغذائية
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قصد محلهم على اإلمتناع عن شراء  هامن قبل  ضغوطات تعّرض إليها جتار اجلملةبوجود 
  منتجات "الندور". 

ّتضح جلّيا  ا ة مع جتار اجلملة، و يعاملدّ تعامل يف املقابل  تبّني اجلداول أعاله وحيث
ا مع هؤالء التجار بنسق تصاعدي من  مليون دينار خالل سنة   4.672تنامي رقم معامال

إىل   % 12.7مسجلة نسبة تطّور من  2011مليون دينار خالل سنة  7.885إىل  2008
  . خالل نفس هذه الفرتة % 29.13

  الصناعات الغذائيةشركة اجلداول إستقرار معامالت  ذات  من خالل  يربز وحيث 
ممّا يستنتج معه   ،الفرتة املذكورة خالل  حصصها الّسوقّية تراجعرغم مع جتار اجلملة التونسية 

عية "الندور" لوجود اتّفاق  ترويج منتجات املدّ من ضعف االّدعاء املتعّلق مبمنع جتار اجلملة 
  بينهم. 

أّن املّدعية ليست الوحيدة اليت تتعامل مباشرة مع   ن خالل دراسة الّسوقمتبّني حيث و 
ّبنات شركة فمنافستها  ،ار التفصيلجتّ  "  Groupe Déliceموعة "ديليس""  املنتمية " CF" ا

ا من اجلنب املطبوخ مباشرة لدى جتار التفصيل يف حدود تتوىل هي أيضا  80 ترويج منتجا

% .  
أّن خيار التوزيع لدى جتار التفصيل هو وليد قرار جتاري   ،ممّا تقّدم يستخلصحيث و 

حني عريضة دعواها بأقّرت به ما  وهو ،املّدعيةاملعتمدة من قبل  التجارية ياسةبع عن السّ 
لتفصيل مل تكن جمدية إقتصاد (...)" وزيعخطة التّ " أوردت أنّ    . عن طريق جتار التوزيع 

بني شركة  بوجود اتّفاق عمودي  اإلّدعاء القائلوحيث اّجته لكّل هذه األسباب رفض 
    لتجّرده. " وّجتار اجلملةIATالصناعات الغذائية التونسية "

  
وضعّية اهليمنة اليت   يف استغاللاملّدعى عليها  فراط املتعّلق  الثاين  املطعن عن – 2

لّسوق املرجعّية.  حتتّلها 

  : املخالفات املتعّلقة بتضليل املستهلك حول طبيعة املنتوجخبصوص  – 1.2
ا  مل هاتروجي " IATالتونسية "  شركة الصناعات الغذائيةتعيب املّدعية على حيث  نتجا

  قتضيات " خالفا للمPrésident"" و Fromy" حتت عالميت "Rapéاجلنب املرحي " من 
املنصوص عليها بقرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والّصحة العمومية والصناعة والطاقة  
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املتعّلق بتأشري وعرض املواد و  2008سبتمرب  3 واملؤسسات الصغرى واملتوّسطة املؤرخ يف
  . الغذائية املعّبأة

لّسو ينبغي التّ حيث و    ق التونسية: فريق بني صنفني من املنتجات املعّبأة واملرّوجة 
 منتجات اجلنب املطبوخ  "Fromage Fondu"   ّة احلال)، (موضوع قضي  
 املستحضرات الغذائية "Préparation Alimentaire" . 

جلنب ة تعترب هذه األخري حيث و  سم األجبان  إأيضا يطلق عليها و  ، منتجات شبيهة 
ألساس "Fromage industrielالّصناعية " مواد دهنّية  حوامض و  من، وهي أجبان تتكّون 

  . 1شوية ننباتية على غرار الزّيوت الّنباتية ومواد 
على من شأن هذه املنتجات إن مل يقع حتديد تركيبتها وذكرها بشكل واضح حيث و 
لّسوق التونسية أن و  املصاحبة هلا "Etiquette" تأشريبطاقة ال تبعث على  املعروضة واملرّوجة 

ضليل وعلى اخللط يف ذهن املستهلك بينها وبني األجبان األخرى على غرار اجلنب التّ 
    املطبوخ.
ا تعترب خمالفة األحكام املنصوص عليها أعالهحيث و  من قبيل املخالفات  يف صورة ثبو

   .اإلقتصادية
حاالت استقر عمل جملس املنافسة على إعتبار أّن املخالفات االقتصادية و حيث و 

ا ميكن أن تشكّ  ،وإن كانت خترج عن والية نظره ،املنافسة غري النزيهة ّ ل ممارسات خمّلة إال أ
ا آلت إىل الت ّ ا عرقلة  ، أو كانوازن العام للّسوقثري على التّ أملنافسة كّلما ثبت أ من شأ

ألمريآلياته بشكل  جتة عن املركز املهيمن   ،نال من حرية املنافسة يف القطاع املعين  وكانت 
  لألطراف اليت أتتها. 

الصناعات املنسوبة لشركة  املخالفات جزءا من  أنّ  الّتحقيقتبّني من أعمال لئن وحيث 
قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية   مقتضيات  تقع حتت طائلة " IATالتونسية "  الغذائية

سبتمرب   3والّصحة العمومية والصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوّسطة املؤرخ يف 

 
  في تركيبة المستحضرات الغذائية عادة المواد التّالية:يدخل  -   1

  ماء، -
  مادّة دهنية نباتية، -
  أمالح، -
  "،Acide lactiqueمادة " -
  "Sorbate de potassiumمادّة " -
  .مواد نشوية -
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منها هو غري  ّن البعض اآلخر فإاملتعّلق بتأشري وعرض املواد الغذائية املعّبأة املذكور،  2008
ثري جوهري على  فةإىل مرتبة املخال يف احلالتني وهي ال ترتقي ذلك،  اإلقتصادية اليت هلا 

، األمر الذي تعّني معه رفض هذا وضعّية سوق تصنيع وترويج اجلنب املطبوخ وعلى توازنه
  املطعن.

فراط مساحات "جيان""  الثالث املطعن عن  -  3 "  Géantاملتعّلق 
بسوق توزيع   مجاعية " يف استغالل وضعية هيمنة اقتصاديةMonoprixو"مونوبري""

  املنتجات الغذائية:
العارضة على شركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس" املستغلة للمساحات تنعى حيث 

"  MEDDIS -" وشركة "املتوسطّية للتوزيع ميديسMonoprixحتت عالمة "مونوبري"" 
ت  عرب املساحااملفرط لوضعية اهليمنة اجلماعية بسوق توزيع املنتجات الغذائية  ا استغالهلم

 .التجارية الكربى واملتوّسطة

ئب املّدعى عليهم ّن دراسة وضعية هذه املساحات على مستوى   اوحيث دفع 
للّسوق املرجعية املتعّلقة أساسا بتوزيع اجلنب  خاطئا سوق توزيع املواد الغذائية يعترب تغيريا

  املطبوخ.
فإّن تناول املطعن املتعّلق بوضعية اهليمنة اجلماعية   ،وحيث رّدا على هذا الّدفع

وى سوق توزيع املواد الغذائية ال يعترب  تللمساحات التجارية موضوع هذه الّدعوى على مس 
ألساس يف إطار حتديد مدى أمهّية الّنفوذ  هو و  ، تغيريا للسوق املرجعية بل تعزيزا هلا يندرج 

مبا   ،املساحات يف سوق توزيع املواد الغذائية إمجاالذه هالتجاري واإلقتصادي الذي تتمّتع به 
ا  دون اخلضوع إىل ضغوط الّسوق ومتطلباوهو نفوذ جيعلها تنشط  ، الّسوق املرجعية ذلك  يف

جنحة   من" Land’Orمنع ترويج منتجات " هوالذي كان من نتائج اجلنب املطبوخ 
ا.   مساحا

لس املنافس أن حيث و    25الّصادر عنه بتاريخ  2142يف قراره عدد  عّرفسبق 
"الذي متتلك من خالله املوّسسات املكّونة  مركز اهليمنة اجلماعي بكونه املركز  2003سبتمرب 

له جمتمعة، حبكم العالقة اهليكلية أو املالية اليت تربط بينهما وبفضل التنسيق والّتكامل الذي 
ا اإلقتصادية، القدرة على تبين موقف موّحد جتاه الّسوق، تستطيع فرضه تتوّخاه يف سيا سا

ا وحدها، شريطة أّال تكون تلك العالقة قد  على املنافسني واحلرفاء واملستهلكني وفقا إلراد
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بلغت درجة اإلندماج الكّلي اليت جيوز معها إعتبار تلك املؤسسات ذات واحدة وفقا للمعيار 
  تصبح وضعّية اهليمنة عندئذ فردية وليست مجاعية".  اإلقتصادي حبيث 

ا أن  تدعي هذا التعريف الوقوف على مجلة العناصر واملؤشّ حيث اسو  رات اليت من شأ
اهليمنة اجلماعية على الّسوق أو على جزء  على مدى تواجد املّدعى عليهم مبركزتقيم الدليل 

  منه.
    :تجاريةال والعالقات وابطرّ خبصوص ال - 

ستغالل املساحات  SNMVTتقوم شركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس"" حيث   "
تقوم شركة املتوسطية للتوزيع  يف حني "، Monoprixالتجارية املنتصبة حتت عالمة "مونوبري""

      ."Géantدارة واستغالل املساحة التجارية الكربى "جيان"" "  MEDDIS"ميديس""
  رقم املعامالت املنجز:

  
  وحدة: مليون دينار 

  2011  2010  2009  2008  املساحة التجارية 
  SNMVT-Monoprix "  316  383  425  389مونوبري " 

  -  MEDDIS "  120  134  146"املتوسطية للتوزيع  

  -  571  517  436  اجلملة 

وذلك  لشركتني أعالهلصاحل ا" Gemo"جيمو"" مركزية الشراء شركة تنشطحيث و 
جلملة. بتزويد ا  ملواد واملنتجات اليت تقتنيها لفائد     املساحات التجارية الّتابعة هلا 

ا أحدثت مبوجب  "جيمو"  لشركة األساسي إىل القانونلّرجوع يّتضح حيث و  ّ أ
" يف شخص ممثلها القانوين بصفته MEDDISللتوزيع "ميديس"" اتّفاق بني شركة املتوسطية 

" يف شخص ممثلها SNMVTلشركة وشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس""لرئيسا مديرا عاما 
  الشركة.  هذه لس إدارةالقانوين بصفته رئيسا 

األّولني ن من احلرفني تتكوّ إذ  ،بة " تسمية مركّ Gemoسمية التجارية " التّ  عدّ تحيث و 
"Gé" ملساحة "Géant" واحلرفني األّولني "mo" ملساحة "Monoprix" .  

  :  "Gemoرقم معامالت شركة "جيمو""
  وحدة: مليون دينار 

  2011  2010  2009  2008  مركزية الشراء 
  -  Gemo"  1.060  155  12"جيمو""
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   املالية: والعالقات وابطرّ خبصوص ال - 
ألساس يف امتالك شركة "الدار اجلديدة  تتمثل املؤشرات حيث  لّروابط املالية  املتعّلقة 

من رأس مال مركزية الّشراء شركة   % 50" بصفة مباشرة نسبة SNMVTملدينة تونس"" 
  ". Gemo"جيمو"" 

    املتعّلقة بتسيري وإدارة الشركات املشار إليها: وابطرّ خبصوص ال - 
ئق  يّتضح بعد الّرجوع ملختلف القوانني األساسية والسّ حيث  جالت التجارية ومجلة الو

لس خالل أعمال الّتحقيق من أّن ثالثة أطراف على األقّل  ،واملعطيات اليت توّصل إليها ا
الشركات املشار  بني يتواجدون مبجلس إدارة شركتني منلشركات املذكورة ابني أعضاء جمالس 

  : إليها وهم
هو عضو مبجلس إدارة شركة "الدار اجلديدة ملدينة  و  ،السّيد حمسن الزريل -

" ويف اآلن ذاته رئيس مدير عام شركة املتوسطية للتوزيع  SNMVTتونس""
  ". MEDDIS"ميديس""

إدارة شركة "الدار اجلديدة ملدينة  هو رئيس جملس و  ،السّيد حمّمد علي املربوك -
  ". MEDDIS" واملؤسس القانوين لشركة املتوسطية للتوزيع "ميديس""SNMVTتونس""

هو مدير عام شركة املتوسطية للتوزيع  و  ،السّيد حمّمد بن إبراهيم بنحّمادي  -
 ".Gemo" ووكيل شركة "جيمو"" MEDDIS"ميديس""

    اإلقتصادية: والعالقات وابطرّ خبصوص ال -
 " صاحبة عالمةSNMVTتنتمي شركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس""حيث 

" اليت تدير مساحات MEDDIS" وشركة املتوسطية للتوزيع "ميديس""Monoprixمونوبري""
موعة اقتصاد  " Gemoومركزية الشراء شركة "جيمو"" "  Géantعالمة "جيان""  لنفس ا

    املربوك.جمموعة وهي  ،التجارية
    : موقف موّحد جتاه الّسوق القدرة على تبّين خبصوص  -

ا من اجلنب  ااملّدعية على املؤّسسات املذكورة إمتناعهمتعيب حيث  عن شراء منتجا
  ". Land’Or"املطبوخ احلاملة للعالمة التجارية 

سلف بيانه وجود روابط وعالقات هيكلية ومالية وجتارية بني   ثبت طبق ماحيث و 
  . املنسوب إليها هذا املنعسات املؤسّ 
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يعّد اإلمتناع عن الشراء أحد عناصر اإلفراط يف استغالل وضعية اهليمنة  حيث و 
ملنافسة واألسعار.   5الفصل  على معىن أحكاماإلقتصادية    من القانون املتعّلق 

مظهر من مظاهر التعّسف يف استغالل وضعية  على أنّه  هذا املنع يكّيفحيث و 
حتديد نصيب هذه املؤسسات جمتمعة بسوق توزيع املنتجات  على مستوى اهليمنة اإلقتصادية 

  الغذائية عرب املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة. 
  

"  Monoprix" ومساحات "مونوبري"" Géant"جيان"" املّدعى عليهماوضعية   – 1.3
  : من حيث عدد نقاط البيع بسوق املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة

ص اجلدول التّايل مدى أمهّية هذه املساحات مقارنة بباقي املساحات يلخّ حيث 
لّسوق التونسية:    الناشطة والفاعلة 

  
موعة  العالمة التجارية  ا

عدد نقاط  
 البيع 

مل2 صنف املساحة   املساحة 

 
 جمموعة املربوك 

 Hypermarchés " 12.000"هيبارماركت"" Géant "  1"جيان" "

  Monoprix "  771"مونوبري" " 
 

 supermarchés " 50.380"سوبرماركت""

 
 جمموعة الشاييب 

 Hypermarchés"  9.500"هيبارماركت"" Carrefour "  1"كارفور""
 

"كارفور ماركت و كارفور  
وكارفور   إكسربيس" 

"Casch & Carry " 
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  " supermarchés"سوبرماركت""

وما بني   3.000
  700و  500

(supérettes ) 

شركة املغازة  
 العاّمة 

"مغازة عاّمة + ماقرو +  
  برموقرو" 

70 
 

  " supermarchés"سوبرماركت""
  500بني 

3.400و  
عالمات  7 اجلملة   202  - - 
  

يّتضح من اجلدول أعاله أنّه ورغم وجود توازن نسيب بني املساحات التجارية  وحيث 
"  Monoprix" و"مونوبري"" Géant"جيان""فإّن املّدعى عليهما  ، من حيث عدد نقاط البيع

 من من مجلة عدد نقاط البيع وكذلك  % 35حتتّالن العدد األكرب لنقاط البيع وذلك نسبة 
  .   امربّع امرت  380. 62املساحة اجلملية هلذه النقاط والبالغة جمتمعة 

 
" التي تم استعابها بمقتضى عملية Mercure Marketمساحات تجارية كانت تنشط تحت عالمة "ماركور ماركت"" 3باحتساب  -   1

  . 2015تركيز من قبل شركة الدار الجديدة لمدينة تونس سنة 
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" واملتوسطية للتوزيع  SNMVT"شركات "الدار اجلديدة"وضعية  – 2.3
من حيث حصص الّسوق " Gemo"جيمو""" ومركزية الّشراء شركة MEDDIS"ميديس""

  :جمتمعة
  (مليون دينار)  رقم املعامالت

  2011  2010  2009  2008  املساحة التجارية 
  SNMVT-Monoprix "  316  383  425  389مونوبري " 

  -  MEDDIS "  120  134  146"املتوسطية للتوزيع  

  -  Gemo"  1.060  155  12"جيمو""

    583  672  1.496  اجلملة 

معامالت املؤسسات والعالمات الّناشطة بسوق توزيع املنتجات إمجايل رقم 
 الغذائية عرب املساحات التجارية:

  2011  2010  2009  2008  املساحة التجارية 
  SNMVT-Monoprix "  316  383  425  389مونوبري " 

  -  MEDDIS ""Géant"  120  134  146"املتوسطية للتوزيع  

  -  Gemo"  1.060  155  12"جيمو""

    583  672  1.496  اجلملة 

 335 318  219  180  شركة املغازة العاّمة

 شركة

" املستغلة UHD"أوليس هيبار ديسرتيبيسيون""
 "Carrefourلعالمة "كارفور""

  

310  3301  490 520 

  2-  1.391  1221  1.986  اجلملة 

 
املؤسسات الّناشطة بسوق توزيع املنتجات الغذائية عرب املساحات  حصصتطور 

 التجارية:
 

  2010  2009  2008  املساحات التجارية 

 
  .2009"أوليس هيبار ديسرتيبيسيون" لعدم توّفر أية معطيات حول رقم معامالت الشركة لسنة تم إعتماد معدّل رقم معامالت شركة  -   1
  لتوقف شركة "جيمو" عن نشاط التوزيع كمركزية شراء. 2011ال يمكن احتساب الجملة لسنة  -   2
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  % 41,91  % 55,11  %75   "جيمو"واملتوسطية للتوزيع مونوبري و 

 22,86   %  %  17,9  %  9,06  شركة املغازة العاّمة

"كارفور"شركة  15,6  %  27,02 %   % 35,22 

 

    

  
  

ة حصص سوق كل من شركات تبّني من الّرسوم البيانية أعاله مدى أمهيّ يحيث 
  بسوق"مونوبري" واملتوسطية للتوزيع و"جيمو" مقارنة بباقي الشركات واملؤسسات النّاشطة 

  التوزيع عرب املساحات التجارية. 
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"جيمو"و

شركة المغازة العاّمة

"كارفور"شركة

لمساحات تطور حصص المؤسسات النّاشطة بسوق توزيع المنتجات الغذائية عبر ا
:التجارية
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وضعية هيمنة على سوق توزيع املنتجات الغذائية خالل  املذكورةحتتل الشركات حيث و 
 % 55,11إىلالحقا  تتقّلصإال أّن هذه اهليمنة  ،% 75حبّصة سوق ال تقّل عن  2008سنة 

   . 2010خالل  % 41,91إىل و  2009 ة خالل سن
مرتفعة ّل حصص الشركات املّدعى بسوق التوزيع عرب املساحات التجارية وحيث تظ

أوليس هيبار  "تنامي حصص املنافستني شركة املغازة العامة وشركة  رغم وهاّمة
  . " Carrefour"" املستغلة لعالمة "كارفور"UHDديسرتيبيسيون""

الشركات جمتمعة على مستوى سوق ترويج املنتجات  هذه تعترب أمهية حصصحيث و 
ملساحات التجارية أمهية عدد نقاط ومن حيث  ،من حيث رقم املعامالت املنجز ،الغذائية 

عالوة على ترابطها التجاري واملايل من خالل وجود مركزية شراء "جيمو"   ،ابعة هلا البيع التّ 
موعة  ثري يف الّسوق الوطنية  وترابطها اإلقتصادي من خالل إنتمائها  إقتصادية ذات 

اجتاري سلوك ليف انتهاجها  اأساسي عامال املتمثلة يف جمموعة املربوك،    جتاه موّحد وفقا إلراد
ملساحات التجارية الكربى واملتوسّ جيمنتجات املدعّية مبنع ترو  طة اليت تديرها بشكل آل  ها 

ذه املساحات.  عرقلتهاإىل    من دخول سوق الرتويج 
يعترب انتهاج كل من شركات "مونوبري" و"املتوسطية للتوزيع" ومركزية الشراء حيث و 

تعّسفا يف استغالل وضعية  اهليمنة االقتصادية اليت حتتلها بسوق توزيع   هلذا الّسلوك"جيمو" 
لّسوق املرجعية املتعّلقة بتوزي ع منتجات اجلنب املطبوخ بوجه  املنتجات الغذائية عموما و

  خاص.  
  

لقضّية الرّاهنة وحيث يستخلص إمجاال ممّا سبق بيانه أّن  هي   الّسوق املرجعّية املعنّية 
ا، درجة عالية من الرتكيز االقتصادي لقّلة املتدخّ على  ال تتكّون إال من  إذلني الفاعلني 

الشركة التونسية  و  "IATشركة الصناعات الغذائية التونسية " و أربعة منتجني وهم املّدعية 
ّبنات وشركة  "SOTUDELملشتقات احلليب "   .  "CF" ا

 شركة الّصناعات الغذائية التونسية ثبت بعد دراسة هيكلة هذه الّسوق متركزحيث و 
"IAT " ا . بوضعية هيمنة   إقتصادية 

والشركة املتوسطية   "الدار اجلديدة ملدينة تونس"إحتالل شركة وحيث ثبت كذلك 
 هيمنة مجاعية على سوق توزيع املنتجات الغذائية لوضعية وشركة "جيمو" "ميديس"  للتوزيع
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من حيث رقم املعامالت املنجز ومن حيث أمهّية عدد  ملساحات التجارية الكربى واملتوّسطة
عالوة على ترابطها التجاري واملايل من  ،نقاط البيع الّتابعة هلا على مستوى متوقعها اجلغرايف

موعة   ا خالل وجود مركزية شراء واحدة جتمعهم وترابطها اإلقتصادي من خالل إنتمائها 
ثري يف الّسوق الوطنية    يف جمموعة املربوك.  لتتمثّ إقتصادية ذات 

لّنصيب األكرب من سوق   " IATالتونسية "  ت الغذائيةشركة الصناعاتستأثر حيث و 
ترويج منتجات اجلنب املطبوخ عرب املساحات التجارية الكربى واملتوسطة والذي تراوح بني 

وترجع أمهية   ،من إمجايل رقم املعامالت املنجز مع هذه املساحات  % 71.47و % 64.31
حصصها الّسوقية إىل متّكنها من الّنفاذ لسوق املساحات التجارية الكربى "جيان"  

سوق املساحات التجارية املتوّسطة مبختلف عالماته "مونوبري" واملغازة  وإىل و"كارفور" 
ا عرب ما يناهز  ويجتر متّكنها من و"كارفور"، و   العامة   نقطة بيع جمتمعة.   217منتجا

ا   يف املقابل  تتجاوز وحيث مل حصص املدعّية من الّسوق املرجعّية يف أقصى حاال
  . % 35ورغم تطّورها نسبة 

بسوق الّتوزيع عرب املساحات التجارية  تبّني من خالل حتليل وضعّية املّدعية حيث و 
ألساس إىل عدم شهرة منتجات اجلنب  ا أّن ضعف نصيبها  الكربى واملتوّسطة  ال يرجع 

إىل عدم متّكن هذه املنتجات  هو يعود بل ، " Land OR"حتت عالمة  اليت ترّوجهااملطبوخ 
من الّنفاذ لبعض أسواق التوزيع عرب املساحات التجارية الكربى واملتوّسطة على غرار 

افمساحات "جيان" ومساحات "مونوبري"،  إال للمساحات الّتجارية   هي ال ترّوج منتجا
  نقطة. 142املنضوية حتت عالميت "كارفور" واملغازة العاّمة البالغ عدد نقاط بيعها جمتمعة 

"متنع األعمال املتفق  على أنّه  من قانون املنافسة واألسعار 5الفصل ينّص حيث و 
أثرها خمال  عليها والتحالفات واالتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو 

  ملنافسة واليت تؤول إىل: (...) 
  احلّد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها،  – 2
   
وجود اتّفاق حول عرقلة املنافسة احلرّة بسوق ترويج   الّتحقيق من أعمالثبت حيث و 

  منتجات اجلنب املطبوخ وإقصاء شركة "الندور" منها. 
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لوضعية هيمنة   "IATالتونسية " شركة الصناعات الغذائيةإحتالل ثبت أيضا حيث 
إقتصادية بسوق إنتاج وترويج منتجات اجلنب املطبوخ عرب املساحات التجارية الكربى  

برتويج كّل منتجات اجلنب املطبوخ املنافسة  املعنّيةواملتوسطة، كما أّن قيام املساحات التجارية 
جنحتها عدا لعالمات شركة الصناعا   ، منتجات شركة "الندور"منها ت الغذائية التونسية 

على قيام االتّفاق املثار خاّصة بعد ثبوت أمهّية معامالت املّدعية مع املساحات   دليال عدّ ي
واليت تؤول إىل استنتاج أمهّية  التونسية  شركة الصناعات الغذائية اليت تتنافس يف إطارها مع 

  . املذكورة شركة الوضع املّدعية كمنافس أّول ملنتجات 
لّسوق املرجعّية. أحد أهمّ  تبعا ملا تقّدم،املّدعية  فقدت حيث و     حلقات التوزيع 

تفاقيات تركيز إقتصادي دون  الشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس" إبرام أّن وحيث 
كان من نتائجه إقصاء منتجات املّدعية    ذيالو احلصول املسبق على موافقة وزارة التجارة، 

ذه الّسوق، يربز مدى أمهية نفوذ شركة الصناعات الغذائية التونسية مقابل تنامي حّصة 
موعة اليت تنتمي إليها وما هلا من قّوة إقتصادية جتعلها قادرة على   هذه املؤسسات وا

ا دون اخلضوع لضغو  ا ومتطالّتحكم يف آليات الّسوق وبسط نفوذها  ا. ل طا   با
  تواطؤ على وجود القرائن اجلّدية واملتظافرة هذه املؤشرات إىل مرتبة  جممل ترتقيحيث و  

" اليت  Géantواملساحات التجارية "جيان""  " IATشركة الصناعات الغذائية التونسية " بني 
الرّاجعة  " Monoprix" و"مونوبري"" MEDDISتديرها شركة املتوسطية للتوزيع "ميديس""

، اليت  "Gemo"جيمو""شركة " ومركزية الشراء SNMVTلشركة "الدار اجلديدة ملدينة تونس"" 
بقصد  كل ذلك   تعّد آلية لتنفيذ سياسة املساحات التجارية املذكورة واملؤسسات اليت تديرها،

أحد فروع سوق جتارة التوزيع عرب املساحات التجارية الكربى  من إقصاء شركة "الندور" 
اوامل   . توّسطة وعرقلة املنافسة احلرّة 

أّن منع املّدعية من دخول سوق ترويج منتجات اجلنب املطبوخ واحلّد من  وحيث
ألساس من تبين املّدعى عليهم لسلوك جتاري  ةاملنافسة احلرّ  بعا  موّحد وفقا فيها كان 

استغالل وضعية  اهليمنة   تعّسفا يف ربيعت ، مبااملدعّية "الندور"  جتاه موحده مإلراد
االقتصادية اليت حتتلها شركة الصناعات الغذائية التونسية بسوق إنتاج وترويج منتجات اجلنب 

  اقتصاد  املساحات التجارية املنضوية كذلك   واليت حتتّلها املطبوخ عرب املساحات التجارية
حتت جمموعة املربوك "جيان" و"مونوبري" ومركزية الشراء "جيمو" بسوق التوزيع املنتجات  
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لّسوق املرجعية، وهي ممارسات خملّ  ملنافسة الغذائية و  على معىنموجبة للعقاب و مدانة ة 
  قانون املنافسة واألسعار.  

  
  وهلذه األسباب: 

لس   صل:قبول الّدعوى شكال ويف األ قّرر ا
املنسوبة لكل من شركة الصناعات الغذائية التونسية وشركة إعتبار املمارسات  أّوال:

"الّدار اجلديدة ملدينة تونس" وشركة "جيمو" والشركة املتوسطية للتوزيع "ميديس" خمّلة  
 29 يف  املؤرخ 1991 لسنة 64 عدد قانون المن (جديد)  5الفصل  ملنافسة على معىن

  ،واألسعار ملنافسة املتعّلق 1991 جويلية
  ،املدانة لكّف عن املمارسات إلزام الشركات املذكورة نيا:
تسليط خطّية مالّية على شركة الصناعات الغذائية التونسية قدرها سبع مائة  لثا:

ار اجلديدة ملدينة تونس" قدرها  ) وعلى شركة "الدّ د750.000,000ومخسون ألف دينار (
) وعلى شركة "جيمو" قدرها أربع مائة ومخسون ألف  د400.000,000أربع مائة ألف دينار (

قدرها أربعون ألف   ) وعلى الشركة املتوسطية للتوزيع "ميديس"د450.000,000دينار (
  )، د40.000,000دينار (

إلزام الشركات املدانة بنشر منطوق هذا القرار بصحيفيت "الّصباح" و"البراس"   رابعا:
    وذلك على نفقتها

سة السّيد لس املنافسة بر حمّمد  وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
ن  الّسادةالسّيدات و وعضوية  العيادي لشيخ واخلموسي بوعبيدي  رمي بوز أكرم  و وسندس 
  .  الباروين
  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2019ماي  16وتلي علنا جبلسة يوم       
  

 الرئيس                                              كاتبة اجللسة             
  

      ميينة الزيتوين                                           حمّمد العيادي 


