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األستاذ حمّمد لطفي اآلجري نيابة عن عريضة الّدعوى املقّدمة من بعد اإلّطالع على 
مارس   22بتاريخ  181497 حتت عدد بكتابة جملس املنافسة واملرّّسة  الّشركتني املّدعيتني

يف توزيع املنتوجات احلاملة لعالمات جتاريّة   انختتصّ  ملّدعيتانا أنّ جاء فيها واليت ، 2018
  مقّرها مبالطا بشكل حصري العالمة الّدولّية "انيك" و  ، ومتّثل شركة ب.د انرتانسيوانل ، عاملّية

وهلا حقوق توزيع منتوجاهتا   ،الرّاجعة إىل شركة انيك يوروبني أوبرييشنز انثرلنداس ب.ف
 حصرا إبفريقيا وأورواب. 

أوميقا للمعامالت أن  األوىل شركة ّدعيةاألوىل على املّدعى عليها وقد عرضت امل
يف   أساسا  واملتمثّلة بشكل حصري توزيع املنتوجات احلاملة لعالمة انيك بتونس تتوىّل 

 بني الطّرفني. 2011أفريل   14يف الغرض بتاريخ إبرام اتّفاق مّت ألحذية واملالبس الّرايضّية. و ا
أنّه وبعد احلصول على مصادقة الّشركة األّم  ،من العقد الثّالثوقد تضّمن الفصل 

للمعامالت تصبح هلا صفة املوزّع الثّاين بصورة حصريّة ابلرّتاب  فإّن شركة أوميقا  ، "انيك"
 الّتونسي.

رسالة   2013مارس  4الثّانية بتاريخ  كة األّم املّدعى عليهاوّجهت الشّر واستنادا لذلك 
  وأّّنا  ،األوىل هي املوزّع احلصري بتونس ائها تعلمهم أّن الّشركة املّدعى عليهاإىل عموم حرف
وأّن شركة أوميقا للمعامالت هي  ،البضائع احلاملة لعالمة "انيك" إىل تونستتوىّل توريد 

 الوكيل الّتجاري احلصري بتونس واملكّلف ابلّتوزيع. 
قامت كّل من شركة أوميقا للمعامالت كتاجر مجلة وأوميقا للّتوزيع كتاجر   وحيث

 :وذلك إّماة، تفصيل برتويج املواّد احلاملة لعالمة "انيك" بكامل البالد الّتونسيّ 
املخّصصة لعّدة عالمات جتاريّة واملنتشرة  شبكة مغازات املّدعية من خالل لّتوزيع اب -

 ابلبالد الّتونسّية. 

لّتوزيع عرب شبكة من املغازات املتخّصصة واملسّخرة حصرا للبضاعة احلاملة أو اب -
 لعالمة "انيك". 

 رات الّتالية: لبتان ابإلستثمااولغاية أتمني هذا الّتوزيع، قامت الطّ 
انتداب فريق عمل متكامل من أعوان وإطارات متخّصصة لتأمني توزيع املنتوجات  -

 بكّل جناح وفعالّية.
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 جديدة.  وهتيئته للّتخزين يف ظروف 2م 1500استئجار خمزن ميسح   -

 مغازات خمّصصة حصرا للمنتوجات احلاملة لعالمة "انيك".  4افتتاح  -

تطوير شبكة توزيع خاّصة ابملنتوجات احلاملة لعالمة "انيك" متكّونة ممّا يزيد عن  -
 حريفا.   180

يف تغيري شروط بدأت  عى عليها األوىلدّ امل أنّ  2014سنة من بداية وحيث تبنّي و 
األمر الذي رفضته   ،األوىل عوض عقد الّتوزيع ّدعيةالعقد حملاولة فرض شكل الّشراكة على امل

الضغط مالّيا على شركة أوميقا للمعامالت من خالل  لذلك جلأت إىل حماولة رية.هذه األخ
يوما إىل  45تغيري شروط اخلالص املعمول هبا من اعتماد بنكي موثّق يقع خالصه بعد 

من مبيعات املوسم   %  100ضرورة توفري رسالة اعتماد بنكي ال تقبل الّرجوع تغّطي إلزامها ب
تكون رسالة اإلعتماد املذكورة صاحلة ملّدة  على أن  ،يوما من انطالق املوسم 30كاملة قبل 

شهرا حتّدد   12ملّدة  يكون صاحلا  SBLLمن نوع  أشهر، إضافة إىل ضمان بنكي مستمرّ  6
 . املّدعى عليها األوىل وبصفة أحاديّة قيمته 

ألوىل شركة أوميقا للمعامالت مبوجب رسالة  ااملّدعى عليها فاجأت الّشركة و  هذا
عالمها أبّّنا املوزّع الوحيد بتونس واجلزائر واملغرب وأّّنا إل 2015ديسمرب  11مؤّرخة يف 

كموزّع    هلامباشرا  اوهو ما ميّثل إقصاء ،ستختار الّتجار الذين سيتوّلون إعادة البيع للحرفاء
سيقتصر على إعادة البيع   ّدعية األوىلملخصوصا وأّّنا أّكدت أّن دور ا ،حصري ومعتمد

 وليس الّتوزيع. 
  وحيث جلأت املّدعى عليها أيضا إىل اعتماد أمثان بيع جديدة قّلصت من خالهلا 

جعل   ممّاتدهور صرف الّدينار الّتونسي  واقرتن ذلك مع %  16إىل  %  24هامش الرّبح من 
ا مصراحة عن رفضه عرّباتلذلك أرابحا.  انحتّققال ا و م تكاليفهن عن تغطية عاجزات نّدعيتاامل

املتبادلة   لكرتونّيةالّرسائل اإلمن خالل للقرار األحادي القاضي ابلّزايدة يف أسعار البيع 
 . بينهما

ىل املوافقة على مواصلة الّتزّود بثمن البيع  إمضض  عن األوىل اضطّرت املّدعية وحيث
حتّملها   هاسيعّرضها إىل خسائر ماّدية وجتاريّة هاّمة ال ميكناجلديد املفروض ألّن رفضها 



4 

 

من جمموع رقم   %  50 حلاملة لعالمة "انيك" أصبحت تكّون أكثر منخاّصة وأّن املنتوجات ا
 معامالهتا.

 املّدعية األوىل يف الذّكرشركة الأعلمت شركة ب.د انرتانسيوانل  ،وفضال عن ذلك 
وأّن عليها   ت مع الّشريك اجلديدمرحلة متقّدمة من املفاوضا أّّنا يف  2017 أكتوبر  3بتاريخ 

   .اإلخنراط يف الّشراكة اجلديدة اليت سيقع تركيزها
اخلضوع للّشروط اجملحفة املتمثّلة يف أسعار البيع   أّن رفضها املّدعيةوحيث أّكد انئب 

ل هذه األخرية تبحث جع الّدخول يف شراكة أفقّية مع املّدعى عليها األوىلاجلديدة املقرتحة و 
الّتجاريّة اليت جتمع بينهما من   قطعا للعالقة وهو ما يعدّ  ،هاحملّ  عن شريك جديد ليحلّ 
تصاديّة على الّسوق ضرورة أّّنا  لوضعّية اهليمنة اإلق امفرط إستغالالجانب واحد وابلّتايل 

 صفة املوزّع احلصري ملنتوجات "انيك" بتونس.  متلك 
رسالة إنذار  2017نوفمرب  15بتاريخ أبّّنا وّجهت املّدعية األوىل وحيث متّسك انئب 

ى عليها مع  تضّمنت معاينة وجود جتاوزات وخمالفات للعقد ولقانون املنافسة مرتكبة من املّدع 
موقفها خبصوص ما تزعمه املّدعى عليها من إخالهلا اللتزاماهتا  توضيح و لتطبيق العقد  دعوهتا

 خالص ما هو متخّلد بذّمتها. خبصوص
مبوجب  أقّرت  املّدعى عليها األوىل وحيث أّكدت املّدعية يف هذا اخلصوص أنّ 

صراحة تغيريها لشروط العقد من جانب واحد من عقد  2017نوفمرب  29مراسلة مؤّرخة يف 
ما رفضته   وهو احملافظة على الّشركة املّدعية كمجّرد حريف. تريدأبّّنا و ،توزيع إىل شراكة 

 . 2017ديسمرب  15الّشركة املّدعية مبوجب املراسلة املؤّرخة يف  
املمارسات املخّلة ابملنافسة قبيل األفعال املقرتفة من  وحيث اعترب انئب املّدعية

 ما يلي: استنادا إىلابعتبارها تنضوي حتت اإلستغالل املفرط لوضعّية الّتبعّية اإلقتصاديّة 
 : وذلك لتوفّر العناصر الّتالية بعّية اإلقتصاديّةثبوت وجود حالة التّ  -1

ويتعّلق األمر يف قضّية احلال أبشهر العالمات العاملّية يف ميدان   ،شهرة عالمة املزّود -
 املالبس واألحذية الّرايضّية، 

 حجم نصيبها من الّسوق،  -
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ّن رقم أتثريها على رقم املعامالت اجلملي للمنّوبة ويف هذا الّصدد ميكن الّتذكري أب -
من جمموع  %  50ميّثل أكثر من  ملعامالت احملّقق من قبل املّدعية األوىل مع املّدعى عليهاا

  ، بتونس NIKEهي املمثّلة احلصريّة للعالمة الّتجاريّة  كما أّّنا  ،رقم معامالهتا منذ أتسيسها
 ، مبواّد مشاهبة هاوهو ما يفّسر استحالة الّتزّود من قبل 

استعصاء الّتزّود مبواّد مشاهبة من أيّة جهة أخرى وغياب موضوعي إلمكانّية إجياد   -
وإىل حدود اتريخ قطعها األوىل ضرورة أّن املطلوبة  ، صيغة أو عالقة مماثلة متّثل حاّل مماثال

جتاريّة يف الّسوق   ألحسن عالمةكموّزعة حصريّة  ة الّتعاقديّة تعاملت مع املّدعيةللعالق
إجياد عالمة   معه بصورة موضوعّية  واألحذية الّرايضّية ممّا يستحيل ّية يف جمال املالبس الّتونس 
   .مماثلة

 :وذلك ابإلستناد إىل اإلفراط يف استغالل حالة التّبعّية اإلقتصاديّةثبوت  -2
 

املالبس واألحذية  شهرة العالمة الّتجاريّة على املستوى العاملي يف جمال ّن أذلك 
اليت كان يستحيل عليها  ي شروطها على املّدعيةاملّدعى عليها األوىل متل  الّرايضّية جعلت

الستحالة تعويض العالمة و القرتان اّسها منذ مّدة طويلة ابلعالمة الّتجاريّة املذكورة  رفضها
مشاهبة ملا كانت جتنيه من خالل تعاملها مع املّدعى   أرابحكنها من جين مت مة مماثلةبعال

   .عليها
أبرز   يعّد من ، مع املّدعى عليها إّن أمهّية رقم معامالت املّدعية وفضال عن ذلك ف

جرّاء قرار   عوابت اليت ابتت تعانيهالصّ ولجمه ابلّنظر حل حتّقق وجود التّبعّية اثبت العناصر اليت
   .بصفة كبرية تراجع نشاطها للعالقة بينهما ممّا نتج عنهعّسفي القطع التّ 

 إجياد حّل بديل. ا مل يكن إبمكاّنخاّصة وأنّه 
 االستغالل املفرط حلالة الّتبعّية اإلقتصاديّة ابإلمتناع عن البيع:  -3  

على أساس استجابة املّدعى عليها  ّن العالقة الّتجاريّة بني الطّرفني إنبنتذلك أ 
بداية من سنة  وأّن املّدعى عليها بدأت منذ  للطّلبّيات املوّجهة هلا وبصورة مستمرّة وآلّية. 

 يف تغري شروط العقد حملاولة فرض شكل الّشراكة على املّدعية عوض عقد الّتوزيع.  2014
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على نيابة عن الّشركة املطلوبة األوىل  األستاذ أنيس جبنونرّد وبعد اإلّطالع على 

 : ابخلصوصواملتضّمن  ، 2018جويلية    13بتاريخ  عريضة الّدعوى
عقد توزيع فرعي عهدت  2011أفريل  14بتاريخ  ّدعية األوىلاملمع أبرمت  أّن منّوبته 

   .مبوجبه هلاته األخرية مهّمة مساعدهتا على توزيع منتوجات عالمة "انيك" ابلرّتاب الّتونسي

   بينهما.إبرام عقد توزيع جديد  2015منذ غرّة ديسمرب  إالّ أنّه تقّرر
يف مفاوضات لغاية بعث شراكة على  ،2014شهر أكتوبر  وقد اخنرط الطّرفان منذ

يف تونس وعلى قاعدة الّتفاوض احلّر ودون إمالءات، وهو ما يتأّكد من أسس جديدة 
اليت تضّمنت دعوة من املّدعى عليها األوىل  2014أكتوبر  7املراسلة اإللكرتونّية املؤّرخة يف 

 للمّدعية لربح الوقت واإلخنراط يف العالقة الّتجاريّة اجلديدة واملضّي قدما يف حتقيق الّشراكة.

ّن املّدعية، وتعّلال منها بعدم قدرهتا على جماراة املّدعى عليها األوىل يف اإلطار اجلديد  إالّ أ
مبا   ،كانت يف مرحلة متقّدمة جّدا   الّتجاريّة، آثرت قطع املفاوضات، واحلال أّّنا للعالقات 

اخليار   هذامل متارس أّّنا  إالّ حمّقة يف اختيار شريك جديد،  عليهاّدعى من شأنه أن جيعل امل
وأعربت عن استعدادها الستبقاء املّدعية بصفة "ابئع معتاد حمّلي"، وهو ما يعّد دليال إضافيّا  

ابلّنظر إىل كون املّدعية مل يكن هلا بكّل حال صفة املوزّع احلصري يف  تها على حسن نيّ 
 تونس.    

اتّفاق خبصوص   ابلّرغم من انقضاء عقد الّتوزيع الفرعي األصلي وعدم حصولغري أنّه و  
طلبّيات طيلة الفرتة املمتّدة من   7مقرتح العقد اجلديد، فقد أوفت املّدعى عليها األوىل بـ

 . 2017إىل حدود أواخر  2016جوان  

أخّلت  رغم أّن هذه األخريةأّي طلبّية صادرة عن املّدعية  ترفض املّدعى عليها األوىل ومل
وعن   FY17إمتناعها من تسّلم الطّلبّية األخرية أببسط اإللتزامات احملمولة عليها من خالل 

 خالص املبلغ املّتفق عليه خبصوصها. 

فيشري انئب الّشركة أّن  تتمّسك به املّدعية من ممارسات خمّلة ابملنافسة أّما خبصوص ما 
بقواعد املنافسة   يف جانب مّدعي اإلخالالت يفرتض قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 
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إقامة البّينة على وضع حالة الّتبعّية اإلقتصاديّة وإثبات إفراط املّدعى عليه يف استغالل حالة  
   الّتبعّية اإلقتصاديّة.

سوق  وهو ما مل يتوفّر يف دعوى احلال وذلك ألّن شرط الّشهرة غري اثبت ألّن 
  ADIDASمات العاملّية الّشهرية مثل املالبس واألحذية الّرايضّية تنافسا بني العديد من العال

 وغريها.  REEBOKو  UNDER ARMOURو  PUMAو
فإّن منتوج "انيك" يشهد منافسة من قبل عديد  ،ويف ما يتعّلق ابلّسوق الّتونسّية

  12عالمة "أديداس" جتّهز  ، فإنّ ولإلستدالل على ذلك  ،العالمات ذات الّصيت العاملي
واليت بلغ عددها الّتصفيات الّنهائّية لكأس العامل بروسيا يف  ةشاركامل ات نتخبامل منتخب من

 Newمنتخبات ومل تظفر عالمة عشر يف حني أّن "انيك" مل حتظ بتجهيز سوى  32

balance  .إالّ بثالثة فرق 
فضال عن ثبوت وجود   ،مبفردها بشهرة عالمتها ال متّتع مؤّسسة "انيك" لذلك فإنّ 

العالمة "أديداس" اليت تتمّتع بنفس الّصيت إن مل يكن أكثر إضافة إىل كون العالمات األقّل 
شهرة تتمّتع بدورها ابإلمكانّيات الاّلزمة للظّفر بثقة املنتخبات الوطنّية خالل مشاركتها يف 

 أشهر تظاهرة رايضّية عاملّيا واألكثر مشاهدة.
انيك وأديداس للظّفر بتجهيز املنتخب الوطين الّتونسي الذي  وحيث أّن عدم توّصل

، يؤّكد أّن "انيك" ال   Uhlsportآثر الّتعويل على عالمة أملانّية ال تتمّتع بصيت واسع وهي 
 تتمّتع بسيطرة تسويقّية عالية ابلّسوق الّتونسّية. 

عنها يف جانب  ويتأّكد ممّا سبق أّن شرط الّشهرة غري اثبت ابلّدرجة اليت قد ينتج
 املّدعية استحالة الّتزّود من عالمة منافسة ذات صيت مثيل.

تضّمن ولو بداية حّجة خبصوص حتديد األسواق  ه مل ي كما مل يتبنّي من أوراق امللّف أنّ 
  ، اليت تزعم شركة أوميقا تواجدها فيها بوضعّية تبعّية إقتصاديّة جتاه شركة ب.د أنرتانسيوانل

 أرقام حقيقّية مثبة لنفوذ هذه األخرية على هاته األسواق. كما مل تتضّمن أّي 
فإّن   وحسب تقديرات شركة ب.د أنرتانسيوانل املوضوعّية،  ،وابإلضافة إىل ما تقّدم

متركزها بسوق األحذية واملالبس الّرايضّية ال جيعلها يف موضع هيمنة لكون حّصتها ابلّسوق  
وهو ما جيعل منتوجات ، 2017سنة  %  5تتجاوز  ومل 2016لسنة  %  20و 15تقّدر بني 
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يف البالد   REEBOKو PUMAو ADIDAS"انيك" موضوع منافسة شركة من قبل 
 بار تلك العالمات بديال عن منتوجات "انيك". الّتونسّية ممّا يفضي إىل اعت

جمّرد حتقيق املوزّع حلّصة هاّمة أو حّّت حصريّة من تزّوده لدى مزّود وحيد ال   نّ كما أ
 يكفي بذاته لإلستدالل على تبعّيته اإلقتصاديّة. 

موضوعّية واثبتة خبصوص أمهّية   أحجمت الّشركة املّدعية عن توفري أّي أرقام  ولقد
 مسامهة شركة ب.د أنرتانسيوانل يف رقم معامالهتا.

تنويع  ، وعلى فرض ثبوت أمهّية هذه املسامهة، فإّن شركة أوميقا تتمّتع حبريّة يف ولكن
 Le Coqوجات اتبعة لعالمات تال سّيما وأّن املّدعية دأبت على توزيع من ،معامالهتا

Sportif  وGant  وLacoste وTommy Hilfiger   . 
ّن ما متّسكت به املّدعية من وجود مراقبة مستمرّة لشركة ب.د أنرتانسيوانل لذا فإ

حياهلا من خالل إلزامها ابإلعالم الّشهري عن مجلة املبيعات واملخزون ال ميكن أبّي حال من  
ى اعتبار أّن  عل  ،األحوال أن ينهض سندا صحيحا على حتقيق الّتبعّية اإلقتصاديّة املزعومة

مفهوم اخلضوع يعين حتديدا الّتدّخل يف إدارة أمور املوزّع والتصّرف فيها وال يهّم عنصر 
اإلعالم ابملبيعات واملخزون الذي يبقى يف مجيع احلاالت إلتزاما طبيعّيا حمموال على كاهل 

 املوزّع. 
 خبصوص استعصاء التزّود مبواّد أو خدمات مشاهبة:أّما 

من الثّابت فقها وقضاء أّن املقصود هبذا الّشرط اجلوهري هو إقامة الّدليل فإنّه 
ة هاّمة من لذي حيّقق معه املوزّع نسبوّقف عن البيع من قبل املزّود االقطعي على كون التّ 

يف موضع استحالة كلّية من الظّفر حبّل مماثل لضمان مواصلة   جيعل هذا األخري مبيعاته
   نشاطه.

وقد سبق للمجلس أن أّكد على "ضرورة وجود املؤّسسة أو احلريف يف وضع يصعب 
فيه الّتزّود مبواّد أو خدمات مشاهبة من أّي جهة أخرى على أن ال يكون مرّده سلوك الّتاجر  

الّتبعّية تعرّب عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة  نفسه أو سياسته الّتجاريّة ضرورة أنّ 
   إختيار إرادي."
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و خدمات أخرى مشاهبة  وقد اعتمد اجمللس كمعيار للّتثّبت من إمكانّية الّتزّود مبواّد أ
على دراسة الّسوق املرجعّية الّتونسّية للتأّكد من كوّنا مفتوحة ويظهر ذلك من خالل  

ليت تتقاسم الّسوق املرجعّية  المات الّتجاريّة احمللّية والعاملّية ااستيعاهبا لعديد املاركات والع
 مناألخرى اليت ميكن أن متنع شركة توزيع من الّتزّود مبواّد أو خدمات  كالّتثّبت من احلواجز 

أن يقتصر موضوع نشاطها الّتجاري على ممارسة نشاط معنّي يستحيل معه كجهة أخرى  
 آخرين.إبرام إتّفاقّيات مع مزّودين 

استدّل اجمللس يف بعض احلاالت مبؤّشرات وقرائن تؤّكد استعصاء التزّود مبواّد أو  ولقد 
خدمات مشاهبة من أّي جهة أخرى ابحتكار شركة معّينة ملسالك الّتزويد والّتوزيع ملنتج  

من أّن " توزيع الغاز ابلّسوق   2013لسنة  91197معنّي، على غرار ما جاء ابلقرار عدد 
ة يتّم عرب إبرام شركات توزيع لعقود جتاريّة حصريّة مع موّزعي الغاز لنقاط البيع  الوطنيّ 

أّن  بناء على ذلك  انتهى اإلطار يكون غري ممكن" و ابلّتفصيل وابلّتايل فإّن الّتوزيع خارج هذا 
" الوضعّية الّتعاقديّة اليت يوجد فيها املّدعي ليست وليدة إختيار إرادي وال ميكن اعتبارها 

 أيضا مثرة لسياسة جتاريّة خاّصة مبوّزعي الغاز". 
ويستنتج بصفة ضمنّية من املوقف الّسابق أّن تعّدد املزّودين يف نفس الّسوق املرجعّية 
ميّثل دليال على إمكانّية التزّود من قبل الّتاجر املوزّع مبواّد أو خدمات مشاهبة من أي جهات  

 عه الّسوق املرجعّية.  أخرى غري معاقده األصلي واليت تتقاسم م
لعالمة "انيك" كفيل أبن يضمن للمّدعية مواصلة   ةن وجود عالمات مماثل لذا فإ

نشاطها بصفة طبيعّية خاّصة يف ظّل الوضع اإلقتصادي واملايل الرّاهن ابلبالد الّتونّسية وال  
سبب   أدّل على ذلك من جناح املّدعية يف مواصلة نشاطها بعد انقطاعها عن التزّود )دون

 .ّدعى عليهاحقيقي أو جّدي( من امل
شركة ب.د أنرتانسيوانل تعّمدت الرّتفيع يف  نّ أبه املّدعية من  متّسكتأّما خبصوص ما 

زّود  أّن املفيشري انئب املّدعى عليها  أفرز تقليصا من هامش رحبها. وأّن ذلك أسعار البيع 
تعديل تنظيم شبكة توزيعه دون أن يكون حرفاؤه متمّتعني حبّق  يتمّتع بكامل احلريّة يف

 مكتسب يف احملافظة على وضعّيتهم. 
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أّكدت الّسلطة األوروبّية للمنافسة ذات الّتمّشي معتربة أّن " املزّود وإن كان يف  ولقد
كاسبه" كما  مركز هيمنة، فإنّه يبقى متمّتعا حبّق إختيار شركائه الّتجارّيني والتصّرف حبريّة يف م

أّن " التدّخل املبين على قانون املنافسة جيب أن يكون مصحواب ابحلذر الكايف عندما يكون  
 تطبيق القانون من شأنه أن يفضي إىل إلزامه مبواصلة الّتزويد". 

من قانون إعادة تنظيم املنافسة   5خالفا ملا زعمته املّدعية فإّن ما حّجره الفصل  لذا فإنّه
 ض أسعار بيع على املوزّع أو فرض أسعار دنيا عند البيع. واألسعار هو فر 

أن تنكر أو تتجاهل أّن ترفيع شركة ب.د أنرتانسيوانل يف األسعار  ال ميكن هلذه األخريةو 
 مرّده:

حقيقة الّتضّخم املايل الذي أضحى يعاين منها اإلقتصاد الّتونسي خاّصة يف   -
ين لإلحصاء أسعارا يف حدود مؤّشر قدره قطاعي املالبس واألحذية أين عاين املعهد الوط

( بينما كان جمموع األسعار  2010سنة  100)كان املؤّشر يف حدود   2016يف سنة  147.4
 . 131.4يف حدود  2016املّتصلة ابإلستهالك العائلي سنة  

الّتطّور الّسليب لسعر  ن أتخذ بعني اإلعتبارأب أّن شركة "انيك" مطالبة  -
 الّصرف بني الّدينار والدوالر/أورو قصد تعديل أسعارها.  

يف األسعار من قبل املّدعى عليها األوىل مرّده مالئمة   الرّتفيع واستنادا لذلك فإنّ 
وهو ما ينتفي معه   هاتطّور األسعار وتطّور سعر الّصرف وكذلك األسعار اليت يطّبقها مزّود

 كّل طابع تعّسفي أو متييزي مثلما تّدعي ذلك الّشركة املّدعية. 

ألوىل، فإّّنا اقرتحت فضال عن انتفاء أّي امتناع عن البيع يف جانب املّدعى عليها او 
على املّدعية بعث شراكة على أسس جديدة يف تونس واإلخنراط يف عالقة جتاريّة جديدة  

قطع املّدعية للمفاوضات   إاّل أنّه ورغمالّسوق الّتونسّية. يف لغاية توزيع منتوجات "انيك" 
يدها طبقا لشروط إلرساء الّشراكة املقرتحة فإّن املّدعى عليها األوىل حرصت على مواصلة تزو 

مل   ق، وهو ما يقيم الّدليل على أّّناجتاريّة خمتلفة عن تلك اليت تعامل هبا الطّرفان يف الّساب
ترفض أبدا من حيث املبدأ مواصلة الّتعامل مع شركة أوميقا اليت تفتعل خلطا مقصودا بني 

 ال ترضيها. اإلمتناع عن البيع وامتناعها هي عن مواصلة الّتعامل مع املنّوبة بشروط
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صادقت املّدعية أّما خبصوص املأخذ املتعّلق ابلقطع التعّسفي للعالقة الّتعاقديّة فإّن 
الذي   1-8دون حتّفظ على عقد الّتوزيع األصلي واطّلعت على كّل مقتضياته وخاّصة الفصل 

 أرسى ترابط عضوي وتالزم حتمي بني العقدين من حيث املّدة ومن حيث إنقضائهما. 

أشهر قبل إنقضاء العقد(  4تنكر علمها يف الوقت املناسب )أي تقريبا  وأّّنا ال 
  ، مبوجب العديد من املراسالت اإللكرتونّية هاابنقضاء العقدين األصلي والفرعي بعد إعالم

ابلّتغيري احلتمي للّشروط الّتجاريّة لعالقتها مع املّدعى عليها  معرفتهاوهو ما يؤّكد مرّة أخرى 
 . األوىل

اإلنقضاء الطّبيعي لعقد الّتوزيع   أن تنكرأبّي حال من األحوال  هاال ميكن كما
ال سّيما وقد حتّقق من مظروفات امللّف بصفة يقينّية تواصل هاته العالقة إىل حدود   ،الفرعي
 على إثر الطّلبّيات اليت تقّدمت هبا واليت أوفت هبا املّدعى عليها.  2017نوفمرب 

ية متّتعت بفرتة ال تقّل عن سنة ونصف كان إبمكاّنا أن تبحث ّن املّدعلذلك فإ
وهو ما يقوم دليال إضافّيا   ،خالهلا على مزّودين جدد وأن تواصل تطوير نشاطها بنسق قارّ 

وعلى خالف  على إنتفاء تعّمد القطع الّتعّسفي للعالقة الّتجاريّة يف جانب املّدعى عليها بل 
 فإّن املّدعية رفضت تسّلم وخالص طلبّيتني تقّدمت هبما لشركة ب.د أنرتانسيوانل.  ذلك 

ال ميكن للمّدعية أن تنسب لشركة ب.د أنرتانسيوانل مسؤولّية  فإنّه ملا تقّدم  واستنادا
احلكم برفض الّدعوى أصال عمال  وطلب تبعا لذلك انئبها ، قطع العالقة الّتجاريّة بينهما

 من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 25مبقتضيات الفصل 
 

وبعد اإلّطالع على رّد األستاذ حمّمد سرحان خليف نيابة عن املطلوبة الثّانية على  
رفض طلب  واملتضّمن 2018جويلية  20بتاريخ بكتابة اجمللس بتاريخ  املرّسم عريضة الّدعوى

 مستندا يف ذلك على ما يلي: الّدعوى شكال واحتياطيّا رفضها أصال
 شركة أوميقا للّتوزيع:  انعدام الّصفة لدى -1

وال ميكنها  ابملّدعى عليهما عن الّنزاع ال تربطه عالقة  اأجنبيّ  ا طرف ضرورة أّن هذه األخرية تعدّ 
 طلبات لإلعتبارات الّتالية:  تقدمي
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وأنّه   وثيقة من واثئق الّدعوى ومؤيّداهتا، يف أيّ مل يظهر إسم شركة أوميقا للّتوزيع أّن 
مل يقع بيان طبيعة العالقة اليت كما  ال وجود ألّي إلتزامات إبّسها وال حقوق منجرّة هلا،

 جتمعها أبطراف الّنزاع،

 : املقّدمة الطّلبات  عدم وجاهة -2

وجوب احرتام تقدمي الطّلبات يف الّدعاوى حتكمه ضوابط وقواعد تتمّثل يف  أنّ  ذلك 
ادئ قانونّية منها ضرورة الوضوح يف حترير الطّلب الذي يفرض على املّدعي أن ينّص  مب

بعريضة دعواه على كّل طلباته القانونّية بصفة مدقّقة وواضحة حّّت يتمّكن اخلصم من فهمها 
 والرّد عليها يف آن واحد. 

عريضة الّدعوى أّّنا مل حتّدد موضوع اجلهة املطلوب احلكم ابلّرجوع إىل  ويتبنّي 
 املطلوب احلكم عليها هل هي املّدعى عليها األوىل أم الثّانية.  لفائدهتا وكذلك اجلهة 

تدّل على أّن اليت ؤّشرات أو املعطيات امل وفضال عن ذلك فإّن الّدعوى جاءت خالية من
مل يتّم بيان حّصتهما يف الّسوق   وق املرجعّية، إذة على السّ املّدعى عليهما يف وضعّية هيمن

 املرجعّية وال حجمهما. 
عناصر الّتبعّية اإلقتصاديّة اليت دأب فقه قضاء اجمللس كما أّن املّدعية توّلت الّتذكري ب

 على تكريسها دون الّتثّبت من مركز أطراف الّتداعي.
أيّة عالقة بني املّدعى عليها   يتّم حتقيق أّي رقم معامالت النعدامولقد ثبت أنّه مل

 الثّانية والضّد. 
حالة تبعّية إقتصاديّة ممّا  ميكن احلديث عن فإنّه ال مل يتوفّر هذا العنصر  لذلك فإنّه

 .يفقد الّدعوى أساسها الّسليم
 % 50أكثر من  ّشركة املّدعية حتّقق مع منّوبتهابلعريضة أّن ال فقد ورد فضال عن ذلك و 

من جمموع رقم معامالهتا واحلال أّن ملّف القضّية خال من أيّة وثيقة أو حّّت بداية حّجة تفيد 
مدى أتثريها يف رقم املعامالت حتّدد حجم نصيب شركة انيك يف الّسوق و  كما أّّنا ملذلك.

اء  إخف مبواّد مشاهبة ألّّنا تتعّمد استعصاء الّتزّودفضال عن عدم إدالءها مبا يفيد اجلملي.
 البضائع األخرى اليت تسّوقها. 
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توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب وبعد اإلّطالع على ما يفيد 
 احلكومة.

نيابة عن الّشركة املّدعى عليها األوىل على  وبعد اإلّطالع على رّد األستاذ أنيس جبنون
والذي طلب من خالله  2019ماي  21تقرير ختم األحباث املرّسم بكتابة اجمللس بتاريخ 

ألّي ممارسة خمّلة ابملنافسة على معىن الفصل اخلامس من  لعدم ارتكاب منّوبتهرفض الّدعوى 
إضافة إىل انتفاء أّي رفض تزويد أو ممارسة ضغوطات   قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار

 .مالّية قصد توقيع العقد اجلديد

رّد األستاذ حمّمد سرحان خليف نيابة عن الّشركة املّدعى عليها وبعد اإلّطالع على  
  2019ماي  23شركة "انيك" على تقرير ختم األحباث املرّسم بكاتبة اجمللس بتاريخ  الثّانية

ما جاء يف تقرير ختم األحباث يف خصوص   مؤيّدا بردوده الّسابقةالذي متّسك من خالله و 
احنصار الّدعوى بني الّشركتني املّدعيتني وشركة ب.د أنرتانسيوانل وانعدام االستغالل املفرط 

رفض الّدعوى وبصورة أصلّية ، من نطاق الّنزاع بعّية اإلقتصاديّة وإخراج منّوبته التّ  لوضعّية
حقوق  وجود اللتزامات ابّسها وال لعدمشكال النعدام صفة القيام يف الّشركة املّدعية الثّانية 

لّنزاع ضمن أوراق  عالوة على عدم بيان طبيعة العالقة اليت جتمعها أبطراف ا ،منجرّة هلا
 .القضّية

املرّّسة بكتابة   على تقرير ختم األحباث  وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة
انتفاء وضعّية  ابعتبار  الّدعوى أصالطلب فيها رفض اليت  2019 ماي  09اجمللس بتاريخ 

  شركة ب.د أنرتانسيوانل  فرضّية اإلفراط يف استغالهلا من قبلة وابلّتايل انتفاء الّتبعّية اإلقتصاديّ 
أّن العقد الفرعي مل يتضّمن ما يفيد منع ترويج   لك ذ ،للمّدعيتنييف ظّل وجود حلول بديلة 

املّدعيتني خصوصا أّن الّسوق املرجعّية تّتسم   من وهو خيار  ،عالمات منافسة لعالمة انيك 
ّخلني وتعّدد املورّدين ملختلف العالمات ابإلضافة إىل تشّتت احلصص الّسوقّية ممّا  بتنوّع املتد

 . يفّند فرضّية اإلّدعاء ابستحالة الّتزّود من عالمات منافسة
املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  

 واألسعار.إبعادة تنظيم املنافسة 
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واملتعّلق بضبط  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد      
 الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

          
 وبعد اإلّطالع على بقّية الواثئق املظروفة مبلف القضّية.       

 

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف ابلطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة           
، وهبا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين ملّخصا من تقرير ختم  2019جوان  13ليوم 

األستاذ حمّمد لطفي اآلجري  انيابة عن زميله أميمة بن جراد  ةاألستاذ ت األحباث، وحضر 
اته  بطلب همتّسكأشارت إىل شركة "أوميقا للمعامالت" و"أوميقا للّتوزيع" و  انئب املّدعيتني

   املضّمنة بتقاريره الكتابّية.
  ب.د انرتانسيوانل قروب" شركة  " املّدعى عليهاوحضر األستاذ أنيس جبنون انئب 

ى متّسكه ابلطّلبات املضّمنة يف صلبها، كإقراره مبا  ورافع يف ضوء تقاريره الكتابّية مؤّكدا عل 
توّصل إليه تقرير ختم البحث يف القضّية مع الّتوضيح خبصوص حالة الّتبعّية ابلّتأكيد على  
وجود إمكانّية للمّدعيتني ابلّتزّود مبواّد أخرى ذات صيت عاملي تظاهي يف ّسعتها عالمة 

زمة للظّفر بثقة املنتخبات الوطنّية خالل مشاركتها يف "انيك" وتتمّتع بدورها ابإلمكانّيات الالّ 
 أشهر الّتظاهرات الّرايضّية ككأس العامل.

املّدعى سرحان خليف انئب عصام الّدردوري نيابة عن زميله األستاذ وحضر األستاذ 
مؤّكدا على وجود خلل يف شكلّيات رفع الّدعوى ابعتبارها  "شركة انيك يوروبني"  عليها

مقّدمة من شركتني ال عالقة تربط بينها خاّصة املّدعية الثّانية "أوميقا للّتوزيع" اليت مل يربز من 
أوراق امللّف وجود أّي عالقة هلا بدعوى احلال. ومن جهة األصل وبصورة احتياطّية متّسك 

زالتا حتّققان  بعدم وجود شروط الّتبعّية اإلقتصاديّة خاّصة بعد إقرار انئب املّدعيتني أبّّنا ال 
هامشا من الرّبح من خالل عالقتها ابملّدعى عليها األوىل شركة ب.د أنرتانسيوانل علما وأّّنا  
أشارت أبّّنا قبلت مواصلة الّتعامل مع هذه األخرية وهو ما ينفي وجودها يف حالة تبعّية  

 إقتصاديّة.  
 ملحوظاهتا املظروفة نسخة منها ابمللف. كرمية اهلماميوتلت مندوب احلكومة السيدة  
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جوان   27إثر ذلك قّرر اجمللس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح ابحلكم جبلسة يوم 
2019 . 

 

 وهبا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:                    
 

 من حيث الّشكل: ✓
برفض الّدعوى  انثرلنداس ب.فشركة انيك يوروبيني أوبرييشنز  انئب متّسك حيث 

 عالقةأّي تربطه ال  اأجنبيّ  اابعتبارها طرفالنعدام صفة القيام لدى شركة أوميقا للّتوزيع شكال 
ومؤيّداهتا كما مل   ىوثيقة من واثئق الّدعو  أيّ  يف أّن إّسها مل يربزو  جتاريّة ابملّدعى عليهما

متنحها حّق مقاضاة اجلهة املذكورة   حقوق منجرّة هلا أو امات حممولة عليهاإلتز يتبنّي وجود 
   .آنفا

 Omegaعقد مربم بني كّل من شركة أوميقا للمعامالت ب الّدعوى  تعّلقتحيث و 

Négoce  2014ماي  31إىل غاية  وميتدّ  2011أفريل  14وشركة ب.د أنرتانسيوانل بتاريخ  
 . ةالّتونسيّ  ابلبالد "انيك"لعالمة لتوزيع املنتوجات احلاملة 

متّثل نشاطها يف و  2007جانفي  3مّت إحداث شركة أوميقا للمعامالت يف  حيثو  
 omegaشركة أوميقا للّتوزيع ، يف حني مّت أتسيس جتارة اجلملة للمالبس اجلاهزة

distribution  لمالبس  الّتوزيع ابلّتفصيل لتجارة ب وتعّلقت مهّمتها 2003أفريل  10يف
 اجلاهزة.
 وحيث أوجب القانون الّتونسي الّتفرقة بني مرحليت البيع ابجلملة والبيع ابلّتفصيل.  
للمعامالت  وحيث أّن شركة أوميقا للّتوزيع تتوىّل توزيع منتوجات انيك لفائدة أوميقا 

ومن مثّة فإّن مصلحتها اثبتة يف تواصل العالقة الّتجاريّة بني الطّرفني املذكورين مبا مينحها صفة  
 للقيام يف دعوى احلال.
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 من حيث األصل: 
أوميقا حيث كانت الّدعوى هتدف إىل اعتبار قطع العالقة الّتعاقديّة بني شركة 

لوضعّية الّتبعّية اإلقتصاديّة  من قبيل اإلستغالل املفرط للمعامالت وشركة ب.د أنرتانسيوانل 
 . ومستوجبا لإلدانة طبقا ألحكام الفصل اخلامس من قانون املنافسة واألسعار

 
 دراسة الّسوق: -1

الّسوق املرجعّية يف قضّية احلال بسوق بيع املالبس الّرايضّية ابجلملة.   تتعّلقحيث 
 .من إنتاج الّشركات احمللّيةوتزّود  هذه الّسوق املرجعّية من الواردات و 

هتّم الواردات املالبس الّرايضّية احلاملة لعالمات أجنبّية مسّجلة على غرار حيث و 
Nike وReebok  وLe coq sportif  وAdidas  وAsics ، يتّم توريدها من   هي عالمات و

قبل املوّزعني احلصرّيني هلذه الّشركات العاملّية ابلرّتاب الّتونسي مبقتضى اتّفاقات توزيع  
اليت املّدعية يف قضّية احلال   OMEGA NEGOCEشركة كما هو احلال ابلّنسبة ل  ،حصريّة

  Le coq sportifو Lacosteو NIKEتقوم بتوريد املنتجات الّرايضّية احلاملة لعالمة 

شركة ماركري العاملّية لتوزيع املنتجات  العاملّية بتونس املمّثل احلصري لوشركة ماركري  Tommyو
 احلاملة خلمسة عالمات وهي اآلتية: 

 EASTPAK, QUIKSELVER, REEBOK, ASICS, ADIDAS  انفي  ومنذ ج
 . Diadoraعالمة   2015

 ابعتبار تنوّع املالبس الّرايضّية.   بعنواّناتتعّدد البنود الّديوانّية اليت يتّم الّتوريد حيث و 
 اآليت بياّنا:  هي  هاأساس الّتوريد على أّن أهّم البنود اليت يتمّ حيث و 

 survêtement de sport: مالبس رايضّية 6112

   maillots de bain: مالبس رايضّية 6211
 : أحذية رايضّية وبصفة خاّصة: 6402

 : أحذية رايضّية 64029931005 
 : أحذية رايضّية للتزّّل والّرايضات املماثلة وبصفة خاّصة: 6403

 : أحذية رايضّية 64039113000 
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 : أحذية رايضّية 64039993002 
 أحذية رايضّية للتنس والكرة الطّائرة واجلمباز... وخاّصة:  :6404

 : أحذية رايضّية 64041100006 
 وخاّصة:  T-shirts et maillots de corps: مالبس رايضّية 6109

 61099020061 :  Maillots et T-shirts 

62034390094  :shorts 
 : جتهيزات رايضّية وبصفة خاّصة: 9506

 : كرة قدم 95066200093 
  6201و  6115و 6114و 6505كما ميكن الّتوريد على البنود الّديوانّية اآلتية وهي: 

  6116و  6106و  6103و  6104و  9506و 4202و  6105و 6110و  6107و  6203و 6204و
 . 6505و

يربز اجلدول اآليت بيانه حسب البنود الّديوانّية أهّم املوّردين ابلّنسبة إىل حيث و 
الّسنوات اخلمس األخرية وذلك ابإلستناد إىل املعطيات اإلحصائّية املستمّدة من اإلدارة 

 العاّمة للّتجارة اخلارجّية لوزارة الّتجارة:  
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ( % احلّصة الّسوقّية حسب الّسنوات )

 املوّردين  البند الّديواين 
42029211106 

SACS MILITAIRES ET SACS 
DE CAMPEMENT (SACS A 

DOS)  

Omega négoce 0 0 4.26 0.07 6.44 0.74 
Société Amazona 0 15.83 23.49 22.36 15.68 26.95 

Bomexport 20.18 48.79 42.91 45.78 49.73 47.57 
 

42029211902 
SACS DE 

VOYAGE,TROUSSES DE 
TOILETTE ET SACS POUR 

ARTICLES DE SPORT 

Aspire commerce 
 
 
 
 
 

0.04 0.25 19.82 4.14 0.58 14.08 

Omega Négoce 1.28 1.05 6.72 8.64 0.29 0.16 
Socopar distribution 0.03 17.78 0.47 2.12 6.92 17.68 

Bomexport 3.4 6.41 5.83 7.51 8.73 9.42 

61034200083 
Salopettes à bretelles et shorts 

Global trading business 0 0 0 2.12 0 38.28 
Oméga négoce 0 19.54 32.14 9.5 8 3.39 

Sté Vintex 0 0 0 0 17.53 11.46 
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Studiotex 0 0 0 28.28 9.94 10.68 

61046200037 
 سراويل للّنساء 

GLOBAL TRADING 
BUSIN ESS 

0 0 10.01 14.29 9.18 10.10 

KMK 2.67 7.33 6.63 4.85 3.95 3.29 
Omega Négoce 1.55 3.83 3.67 1.1 1.24 1.21 
STE TUNTEX 24.96 15.56 13.57 23.2 23.8 32.17 
STUDIOTEX 0 17.56 15.46 16.08 13.84 14.66 

 للّرجال   قمصان  61051000090

KMK 40.34 39.38 29.72 30.57 37.46 28.81 
MAILLE CLUB 

DISTRIBUTION 
12.01 14.44 10.25 9.96 13.11 9.84 

OMEGA NEGOCE 4.25 17.38 36.2 9.14 9.42 2.44 
SOCIETE OMEGA   
DISTRIBUTION 

0 0 1.61 30.42 14.32 36.15 

 قمصان للنساء   61061000097

"TUNSTORE " 0 0 6.54 4.85 6 4.02 
MAILLE CLUB 

DISTRIBUTION 
10.81 28.5 24.66 7.52 4.5 3.36 

OMEGA NEGOCE 5.63 18.76 37.34 1.5 10.12 0.94 
SOCIETE OMEGA   
DISTRIBUTION 

0 0 0 5.37 6.81 10.17 

STE HAMILA POUR 
CCE  ET 

INDUSTRIE 

0 0 0 0 0.4 11.33 

STE TUNTEX 3.38 1.63 1.52 20.65 12.58 9.62 
STUDIOTEX 0 0 0.02 30.87 10.48 9.8 

 مالبس داخلية للّرجال   61071200038

KMK 24.81 23.92 53.39 35.43 1.87 0 
OMEGA NEGOCE 0.72 1.53 6.38 1.03 2.95 0 
SOCIETE OMEGA   
DISTRIBUTION 

0 0 0 4.57 0 0 

STE GENERAL 
BUSINESS 

0 0 0 2.17 0 73 

STE S T P A 0 0 3.16 9.69 0.13 18.45 
ULYSSE HYPER 
DISTRIB UTION 

0 0 0 0 68.91 0 

61091000098  T-shirts et maillots de 
corps 

GLOBAL TRADING 
BUSIN ESS 

0.43 9.92 3.73 5.81 2.68 10.65 

KMK 15.98 12.51 10.49 10.44 9.7 9.62 
MAILLE CLUB 

DISTRIBUTION 
2.78 2.35 2.47 3.08 2.11 1.06 

MERCURE RETAIL 
TUNIS IA 

1.2 2.97 4.07 3.81 2.92 3.65 

OMEGA 0 0 0 0 0.005 0 
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DISTRIBUTION 
OMEGA NEGOCE 8.53 5.58 4.92 3.23 3.35 1.91 

SOCIETE "WAITEX" 
SA 

0 0 0 0 5.66 13.45 

61102091098  Chandails,pull-
overs,cardigans,gilets et articles 

similaires, en 
bonneterie de coton, pour hommes 

KMK 44.23 44.35 38.74 35.07 21.54 3.04 
MAILLE CLUB 

DISTRIBUTION 
4.2 3.38 4.37 2.63 1.57 1.09 

OMEGA NEGOCE 10 7.71 9.29 3.48 2.14 3.66 

 مالبس أخرى للنساء والّرجال  61143000037  

MASTER RETAIL 0 0 0 0 3.14 12.45 
OMEGA NEGOCE 0.67 0.43 2.83 4.15 6.53 6.19 

STE TUNTEX 56.43 28.3 24.31 30.17 27 1.1 
STUDIOTEX 0 59.22 53.91 26.83 7.51 9.18 

61159610001 Mis bas  

OMEGA NEGOCE 99.21 94.31 96.34 85.88 67.64 23.89 
SOCIETE OMEGA   
DISTRIBUTION 

0 0 0 14.12 13.85 14.39 

STE ALL SPORTS    
"SUPER SPORT " 

0 0 0 0 0 41.04 

STE PODIUM 
SPORT 

0 1.87 0 0 13.93 7.6 

61161020004  
GANTS,IMPREGNES,ENDUITS 

OU RECOUVERTS DE 
CAOUTCHOUC 

GOODS WORKS 
TUNISIA 

0 0 0 0 0 14.07 

OMEGA NEGOCE 0 0 2.96 0 8.31 4.49 
TUNISAIR 
TECHNICS 

0 0 0 0 0 24.74 

62019200099Anoraks,blousons et 
articles similaires, de coton, pour 

hommes 

"GLOBAL 
SOURCING"  SARL 

0 37.5 22.54 4.68 0 8.31 

"OMEGA NEGOCE 52.46 14.12 44.19 19.2 27.65 10.83 
SOCIETE OMEGA  
 DISTRIBUTION 

0 5.33 4.41 23.96 28.56 50.04 

STE DESIGN MODE 0 0 0 14.97 4.13 7.36 
 

  62034235090autres pantalons et 
culottes, autres que de travail 

En coton,pour homme 
 

KMK 18.4 14.34 11.59 9.31 10.13 11.15 
MAILLE CLUB 

DISTRIBUTION 
7.45 6.45 8.19 3.67 3.31 2.8 

OMEGA NEGOCE 11.97 8.13 6.3 1.37 2.97 1.51 
STE TUNTEX 39.14 38.97 32.78 29.46 25.3 18.68 

 سراويل للّرجال    62034290099

GLOBAL TRADING 
BUSIN ESS 

0 0 0 10.25 9.49 28.01 

KMK 57.83 55.74 32.48 29.91 30.18 18.07 
MAILLE CLUB 

DISTRIBUTION 
5.5 6.24 4.93 2.67 1.21 2.09 

MERCURE RETAIL 0.44 3.26 6.91 1.32 0.58 2.28 
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TUNIS IA 
OMEGA NEGOCE 3.11 2.04 16.46 5.11 8.84 2.27 

SOCIETE "WAITEX" 
SA 

0 0 0 0 4.85 7.31 

SOCIETE OMEGA   
DISTRIBUTION 

0 0 1.76 4.79 3.25 5.47 

STE TUNTEX 0 0 0 5.98 5.96 6.63 
STE VINTEX 0 0 0 0.04 6.64 5.35 

 فساتني للّنساء   62044100095
MAILLE CLUB 

DISTRIBUTION 
70.26 48.34 57.54 60.42 35.03 49.18 

OMEGA NEGOCE 9.37 2.07 0 0 40.1 15.86 

سراويل ومالبس داخلّية أخرى    62046239091
 للّنساء 

SOCIETE 
INVESTEX 

8.4 5.73 10.59 7.26 5.55 6.35 

STE TUNTEX 66.62 60.1 50.38 39.22 33.75 29.32 
STUDIOTEX 0 17.72 26.39 24.43 16.87 19.15 

64029950000 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES 
D'INTERIEUR,A DESSUS EN MATIERE 
PLASTIQUE,NE COUVRANT PAS LA 

CHEVILLE* 

 

OMEGA NEGOCE 0.3 5.85 41 63.05 37.8 25.28 
SOCIETE 

ALBATROS TRA 
DING     " 

0 0 0 0 21.56 13.83 

STE ALL SPORTS    
"SUPER SPORT " 

10.2 2.47 0 0 0 4.73 

ULYSSE HYPER 
DISTRIB UTION 

5.72 15.77 11.1 9.44 2.89 7.89 

64029996004 
AUTRES CHAUSSURES POUR HOMMES 
AVEC SEMELLES INTERIEURES D'UNE 

LONGUEURDE 24 CM OU PLUS,A DESSUS 
EN MATIERE PLASTIQUE NE COUVRANT 

PAS LA CHEVILLE* 

 

OMEGA NEGOCE 54.35 55 55.18 40.79 31.13 14.54 
STE TUNTEX 24.63 21.76 23.25 24.23 25.96 25.3 
STUDIOTEX 0 8.75 10.4 15.37 10.59 12.83 

64039996001   
AUTRES CHAUSSURES POUR HOMMES,A 

SEMELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC,MATIERE PLASTIQUE OU 

CUIR RECONSTITUE ET DESSUS EN CUIR 
NATUREL,NE COUVRANT PAS LA 

CHEVILLE,AVEC SEMELLES INTERIEURES 
D'UNE LONGUEUR DE 24 CM OU PLUS* 

 

MAILLE CLUB 
DISTRIBUTION 

7.86 10.82 12.95 11.47 7.32 10.06 

OMEGA NEGOCE 42.98 36.34 23.57 31.68 32.96 20.19 
SOCIETE SHOP 

GALLERY 
0 1.53 0.38 0 0.43 10.64 

STE 
INTERBRANDS 

14.38 15.37 17 15.09 13.44 16 

STE 
REPRESENTATION 
INTERNATIONALE 

5.52 5.61 6.31 8.06 8.58 3.93 

 أحذية رايضّية     64041100006
DECATHLON 

TUNISIE 
0 0 0 0 0.16 12.91 

MERCURE RETAIL 0.1 7.76 16.98 20.22 26.14 20.68 
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TUNIS IA 
MODA SQUARE    

"SARL " 
0 3.18 18.11 0 1.39 7.83 

OMEGA NEGOCE 16.35 13.07 12.66 24.42 35.34 15.17 
STE 

INTERBRANDS 
22.62 24.7 19.35 15.51 9.21 7.97 

64041990091 
AUTRES CHAUSSURES A SEMELLES 

EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE ET DESSUS EN 

AUTRES MATIERES TEXTILES* 

 

OMEGA NEGOCE 11.96 10.14 8.04 16.22 9.47 11.89 
STE TUNTEX 12.8 16.62 10.16 13.14 12.76 11.79 
STUDIOTEX 0 7.03 10.84 15.8 11.17 10.8 

65050030003 
Casquettes, képis et coiffures similaires 

comportant une visière*.  

 

ALAMANA 1.38 5.38 6.19 0.3 6.66 4.43 
OMEGA NEGOCE 38.7 24.86 12.62 7.02 11.49 10.4 

STE PODIUM 
SPORT 

3.31 8.19 8.97 6.1 12.28 17.66 

65050090143 
Bérets, calottes et bonnets 

 

KMK 6.52 9.7 8.89 3.31 0.82 7.46 
OMEGA NEGOCE 0 0.09 2.31 0 0.06 0.31 

SOCIETE "WAITEX" 
SA 

0 0 0 0 7.3 12.41 

TEXTILE RETAIL   
COMPANY "TRC " 

0 0 0 1.68 6.15 6.78 

 
95066200093 

Autres ballons et balles gonglables, en 
autres matières  

 

MERCURE RETAIL 
TUNIS IA 

0.85 10.85 4.03 11.27 11.01 7.24 

OMEGA NEGOCE 19.26 8.03 6.02 5.88 5.71 3.45 

95069990014 
Genouillères, jambières, protège-tibias et 

autres équipements 
de protection pour les jeux ou les sports 

 

MERCURE RETAIL 
TUNIS IA 

14.49 29.39 6.56 25.12 9.86 7.3 

NOUR TRADING 
COMPANY 

0 0 0 0 8.16 21.69 

OMEGA NEGOCE 11.74 7.62 1.83 3.32 6.66 3.73 
STE MAGASIN 

GENERAL 
4.75 0 0 8.5 23.19  

STE PODIUM 
SPORT 

11.08 1.1 0 0 3.06 0.35 

STE TEAM  
DISTRIBUTION 

 

0 0 0 0 5.41 11.77 

61121200097   
Survêtements de sport (trainings), en 

bonneterie de fibres 
synthétiques, pour femmes ou hommes* 

 

MERCURE RETAIL 
TUNIS IA 

1.13 16.48 13.48 20.39 17.83 33.08 

OMEGA NEGOCE 32.97 22.55 21.09 7.14 40.09 4.56 
STE ACCRO 

SPORT 
0.79 0 2.24 0 5.07 7.91 
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STE ALL SPORTS    
"SUPER SPORT " 

0 0 0 0 0 11.41 

STE PODIUM 
SPORT 

15.29 2.62 0 2.28 2.73 12.15 

TUTTO SPORT 0 0 0 7.5 3.49 8.76 
62114331086 

Survêtements de sport (trainings) avec 
doublure, dont l'extérieur 

est réalisé dans une seule et même étoffe, 
de fibres artificielles, 

pour femmes* 

 

MAILLE CLUB 
DISTRIBUTION 

0 33.91 0.68 1.41 0 0 

OMEGA NEGOCE 51.46 30.86 97.44 65.89 54.46 50.31 
SOCIETE OMEGA  
 DISTRIBUTION 

0 0 0 26.77 37.88 48.59 

نتجات الّسوق املرجعّية تضّخم عدد يستشّف من املعطيات املتعّلقة بتوريد م وحيث
  % 1يف معظم األحيان ال تتجاوز ابلّنسبة لكّل واحد منهم ملوّردين ممّا جيعل حصص الّسوق ا

وهو ما   ،كّل موّردابلّنسبة لأخرى يف حصص الّسوق الّتذبذب من سنة إىل  ربزأّّنا تكما 
 يعرّب عن عدم استقرار يف وضعّية كّل موّرد ابلّسوق املرجعّية من سنة إىل أخرى. 

هيمنة على ما يتّم توريده من مالبس أو أحذية أو جتهيزات وحيث ال يتمّتع أّي موّرد مبركز 
 Survêtements de sport (trainings) 62114331086ابستثناء البند الّديواين  رايضّية

avec doublure ن. االذي هتيمن عليه املّدعيت 
بتوريد العديد من  انيف املالبس الّرايضّية فقط بل تقوم ان ال ختتصّ أّّنما حيث و 

 .املنتجات األخرى على غرار العطورات 
للمعامالت خالل الفرتة  نسبة واردات املالبس الّرايضّية لشركة أوميقا تبلغوحيث 
 . %  73، حوايل  مقارنة بوارداهتا اجلملّية 2017إىل سنة   2012املمتّدة من سنة  

يتّم توزيع املالبس واألحذية الّرايضّية ابلّسوق احمللّية إّما عن طريق حماّلت حيث و 
 Goأو   City sportخمتّصة يف إطار عقود استغالل حتت الّتسمية األصلّية على غرار حماّلت 

sport  اليت تتصّرف فيهاMercure retail tunisia  أو عن طريق حماّلت تفصيل لبيع
  All sportsعن طريق موّزعني ابجلملة على غرار شركة  أو ،تلف أنواعهااملالبس الّرايضّية مبخ

 . Sorour Trade Companyوشركة 
تعّدد املتدّخلني هبا الذين بتعّدد العالمات املرّوجة هبا و تتمّيز الّسوق املرجعّية بحيث و 

  أيّ عدم متّتع  فضال عن ،ترويج العديد من العالمات املتنافسة يف نفس الوقت ميكنهم
 متدّخل بوضعّية هيمنة على الّسوق املرجعّية. 



23 

 

تزّود العديد من الّشركات الّتونسّية الّسوق احمللّية ابملالبس الّرايضّية من ألبسة حيث و 
 وأحذية. 
بيع املالبس اجلاهزة ب OMEGA NEGOCEشركة أوميقا للمعامالت  تقومحيث و 
( يف  IN’VOGUEللّتوزيع )اّسها الّتجاري ابلالّتينّية  شركة أوميقايف حني تنشط ابجلملة 

فرعا  ثالثة وعشرون متلك و ، 2003أفريل  10منذ  ذلك و ابلّتفصيل بس اجلاهزة جمال جتارة املال
 موّزعني على العديد من مناطق اجلمهوريّة. 

 Oméga »شركة أوميقا للمعامالت نصيب يتبنّي من دراسة الّسوق أّن حيث و 

Négoce » تتمّيز على غرار بقّية  هي و  ،من الّسوق املرجعّية ختتلف من سنة إىل أخرى
هذا إىل جانب اختالف حصصها من بند ديواين إىل  ،املوّردين بعدم اإلستقرار والّتذبذب 

  ابستثناء آخر دون أن تتمّتع يف غالبّية البنود الّديوانّية بنصيب ميّكنها من اهليمنة على الّسوق 
اليت حتتّل فيها إىل جانب املّدعية الثّانية  و ما يتعّلق ابملالبس الّرايضّية اخلاّصة ابلّنساء واملبطّنة 

 . %  90نسبة  2017جاوز نصيبهما خالل سنة  مركز الّصدارة ليت
على  نصيب شركة أوميقا للمعامالت بلغ فإنّ  ، ألحذية الّرايضّيةوابلّنسبة ل وحيث 

خالل   %  15.17و  %  35.34و %  24.42و  %  12.66و %  13.07و %  16.35الّتوايل 
 . 2017و  2016و  2015و  2014و  2013و  2012سنوات 

ابلرّتاب الّتونسي من  املوّزعة من طرف الّشركتني املّدعيتنيتعترب عالمة انيك وحيث 
  2015ويتبنّي ذلك من خالل الّرجوع إىل دليل الّرايضة لسنة  ، العالمات املشهورة عاملّيا

(sport guide/SGI année 2015) ، إذ حتتّل عالمةNIKE   املرتبة األوىل عاملّيا بنسبة
 . % 11بنسبة   ADIDASايضي تليها عالمة رّ الباس لّ المنسوجات و ابلّنسبة لل  % 11,7

يف  %  37,3املرتبة األوىل بنسبة  ، ألحذية الّرايضّيةوحيث حتتّل هذه العالمة ابلّنسبة ل
   . % 18,4املرتبة الثّانية عاملّيا بنسبة   Adidasحني حتتّل عالمة 

الّتوزيع  ركات تتوىّل شّ ال ضرورة أّن بعض ،طرق الّتوزيع ابلّسوق املرجعّيةختتلف حيث و 
شركة ماركري  على غرار  ،حصريّة أو غري حصريّة يف إطار عقود توزيع ابجلملة لعالمات أجنبّية

 ,EASTPAK, QUIKSELVER اليت تقوم بتوزيع عالمات عديدة وهي العاملّية بتونس

REEBOK, ASICS, ADIDAS ،  يف حني تتوىّل شركة أوميقا للمعامالت  كذلك و
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ابلّتصّرف يف  Mercure retail Tunisiaشركة ماركري ريتايل تونس مثل شركات أخرى 
  Asicsو Adidasو  Go sportو City sportاحملاّلت املستغّلة حتت الّتسمية األصلّية 

املوّزعة هبذه احملاّلت من خمتلف العالمات مبا فيها   توّرد بنفسها املنتوجات و  Aldoو  Guessو
 تلك املوّردة من شركة ماركري العاملّية وشركة أوميقا للمعامالت.

II-  املمارسات املثارة:عن 
استغالهلا املفرط  تعيب شركة أوميقا للمعامالت على شركة ب.د أنرتانسيوانلحيث 

وممارستها   عن البيع ها لوضعّية التّبعّية اإلقتصاديّة اليت توجد فيها جتاهها من خالل امتناع
قطع وتعّمدها  هامش الرّبحيف  هاضوختفيتغيري شروط اخلالص بعليها لضغوطات عديدة 

اجلديد املقرتح قبول العقد حني رفضها العالقة الّتجاريّة بصورة فجئّية وألسباب غري موضوعّية 
 . منها

التثّبت من وضعّية اإلستغالل املفرط للتبعّية اإلقتصاديّة يقتضي الّنظر  يقتضي حيثو 
 يف مدى تظافر عنصرين متالزمني ومها وجود حالة التّبعّية اإلقتصاديّة واإلفراط فيها. 

عناصر ينشأ عن اجتماعها  بني ن حتالف تنشأ حالة الّتبعّية اإلقتصاديّة عحيث و 
التخّلص من أتثري املزّود على نشاطها وما جتنيه من   معهاوضع مؤّسسة يف حالة يصعب 

وتتمّثل هذه العناصر يف شهرة عالمة املزّود وحجم نصيبها يف الّسوق ومدى أتثريها   ،أرابح
لتزّود مبواّد أو خدمات يف رقم املعامالت اجلملّي للّتاجر املوزّع أو املؤّسسة احلريفة واستعصاء ا

على أن ال يكون مرّد ذلك سلوك املؤّسسة نفسها أو سياستها   ،مشاهبة من أّي جهة أخرى 
 ضرورة أّن الّتبعّية تعرّب عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة إختيار إرادي.    ،الّتجاريّة

لمعامالت يتبنّي من دراسة الّسوق أّن العالمة املرّوجة من طرف شركة أوميقا لحيث و 
 . والوطين وصيت على املستويني العامليشهرة ب تتمّتع و  "انيك "وهي عالمة 

لوحدها كافيا لتحديد  ال يعترب نصيب الّشركة املّدعية من الّسوق املرجعّيةحيث و 
ترّوج ابلّسوق من خالل شركة أوميقا   ضرورة أّّنانصيب عالمة انيك ابلّسوق املرجعّية الوطنّية  

تزّود هبا حماّلهتا املختّصة وبقّية احملاّلت اليت تقوم ابلّتوزيع ابلّتفصيل بكامل للمعامالت اليت 
من قبل حماّلت حتت الّتسمية األصلّية تقوم بتوريد منتوجات   وكذلك  ، مناطق اجلمهوريّة
 بصفة مباشرة. العالمة املذكورة
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عامالت أّن العقد املربم بني شركة ب.د أنرتانسيوانل وشركة أوميقا للم اقتضىوحيث 
وأّن شركة أوميقا   ،احلصري ملنتوجات انيك ابلرّتاب الّتونسي هذه األخرية تتوىّل الّتوزيع 

 موزّع فرعي.ك  تساعدها يف ذلك للمعامالت 
ممّثل انيك إلفريقيا   صادرة عن 2013مارس  4مبقتضى مراسلة بتاريخ  متّ وحيث 

مباشرة إىل   ا لسياستها الّتجاريّة وذلك بتصدير منتجاهت  هاإعالم كّل من يهّمه األمر بتغيري 
مع  « go sport»و «courir » و « city sport »بعض جّتار الّتفصيل على غرار 

 . كموزّع حصري هلا بتونس  اإلبقاء على شركة ب.د أنرتانسيوانل
  2012حّصة شركة أوميقا للمعامالت ابلّنسبة إىل الفرتة املمتّدة من سنة  تقّدرحيث و 
 بـ مقارنة ابلواردات اجلملّية اخلاّصة ابلّسوق املرجعّية خالل نفس الفرتة 2017إىل سنة 

  %  1نسبة  ركة املّدعية الثّانيةحّصة الشّ  من جممل الواردات. يف حني ال تتجاوز  %  13.04

 منها. 
 ول الّتايل تطّور حّصة أوميقا للمعامالت خالل الفرتة سابقة الذّكر:يربز اجلدحيث و 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الّسنة

 8.15 13.89 14.46 14.03 14.38 18.12 ( %)احلّصة من الّسوق 

 
نسبة رقم املعامالت احملّقق تطّور أّن األوراق املظروفة ابمللّف ابلّرجوع إىل حيث يتبنّي و 

 قم املعامالت اجلملي لكّل من شركيت أوميقا للمعامالتمقارنة بر  "انيك "من منتوجات 
 كان كاآليت: أوميقا للّتوزيع  و 

 الّنسبة )%(  الّسنة 
2011 10 
2012 49 
2013 38 
2014 37 
2015 47 
2016 46 
2017 36 
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املتأيّت  رقم معامالت املّدعية اعتماد عنصر  حيث واستنادا للجدول املبنّي أعاله، فإنّ و 
يف حالة  ها وضعال ينشأ عنه  رغم أمهّيته كعنصر تقييم وحيد،   ،روجيها ملنتوجات انيك من ت

  على نشاطها وما جتنيه من أرابح  شركة ب.د أنرتانسيوانليصعب عليها التخّلص من أتثري 
يف ويج املنتوجات احلاملة لعالمة "انيك". إاّل أنّه ال ميكن قراءة هذا اجلدول ومن أتثري تر 

أمهّية وارداهتا من منتوجات انيك مقارنة بوارداهتا   ت ظهر اليت أدراسة الّسوق  معزل عّما أفرزته
 . %73إذ تناهز إمجاال نسبة  ،اجلملّية

  "ب.د أنرتانسيوانل"وشركة  املّدعية األوىلابلّرجوع إىل العقد الرّابط بني يتبنّي حيث و 
وموزّع   "ب.د أنرتانسيوانل"مّت بني موزّع حصري ملنتوجات انيك ابلبالد الّتونسّية وهي شركة 

ممّثل   "يوروبني أوبرييشنز انثرلنداس ب.فانيك "فرعي معتمد وموافق عليه من طرف شركة 
الوحيد على  صفة املوزّع الفرعي وليس  هذه األخرية  مبا مينح  يف شركة أوميقا للمعامالت 

 . "انيك " عالمات أخرى منافسة لعالمة  ترويجمن أيضا  ودون أن مينعها، الرّتاب الّتونسي
عالمة   بعض املوّزعني اآلخرين الذين يقومون برتويج تواجدتربز واثئق امللّف  حيثو 

يوروبني أوبرييشنز انيك " على الرّتاب الّتونسي واملسموح هلم ابلّتزّود مباشرة من شركة  "انيك "
 . "انثرلنداس ب.ف 

ال ميكن لشركة أوميقا للمعامالت التزّود مبنتوجات "انيك" إاّل من شركة  حيث و 
 يف ظّل العقد الذي يربطهما.  "ب.د أنرتانسيوانل"

أوميقا للمعامالت يف وضعّية تبعّية إقتصاديّة  شركة  تكون واحلال ما ذكرحيث و 
يوروبني أوبرييشنز انيك "بدرجة أوىل وجتاه شركة  "ب.د أنرتانسيوانل"مزدوجة جتاه شركة 

 بدرجة اثنية.  "انثرلنداس ب.ف 
استغالل  على املّدعى عليها األوىل إفراطها يفشركة أوميقا للمعامالت  تعيبوحيث  

ا،  هب هاالتعّسفي للعقد الذي يربط وقطعها هايّة اليت توجد فيها جتاهوضعّية الّتبعّية اإلقتصاد
توّصال إلجبارها  شروط اخلالص ل هاتغيري لضغوظات مالّية من خالل  ممارستها  فضال عن

 .عن تزويدها ابملنتجات  امتناعها عالوة عن .توقيع العقد اجلديد املعروض عليهاعلى 
وشركة أوميقا  "ب.د أنرتانسيوانل"انطلقت العالقة الّتجاريّة بني شركة حيث و 

 .2011أفريل  14للمعامالت مبقتضى عقد مربم بني الطّرفني يف 
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من العقد على أنّه " مّت تعيني املوزّع وهو شركة ب.د  "أ "لنقطة اب جاءوحيث * 
من قبل شركة انيك بصفته موّزعا حصراّي للمنتوجات اليت حتمل العالمة الّتجاريّة   أنرتانسيوانل

 انيك يف تونس مبقتضى اتّفاقّية توزيع". 
على أنّه ميكن للموزّع تعيني موزّع فرعي، بعد احلصول  "ب "تنّص النقطة وحيث * 

 ملساعدته على توزيع هذه املنتجات.  على موافقة شركة انيك،
  يوروبيني أوبرييشنز انثرلنداس ب.ف انيك شركة أّن  "ث "الّنقطة  تضّمنتوحيث * 

منحت موافقتها على تعيني املوزّع الفرعي وهو شركة أوميقا للمعامالت من أجل استرياد 
 انيك يف تونس.  وترويج وتسويق وتوزيع وإعادة بيع املنتجات اليت حتمل العالمة الّتجاريّة

تعين الفرتة األصلّية اليت تبدأ من اتريخ البدء  املّدة أّن  8-1لفصل وحيث جاء اب* 
وتشمل أّي متديد تلقائي هلا إىل غاية الفرتة اليت جيوز خالهلا   2014ماي  31وتنتهي يف 

تّفاقّية  ا 5-1متديد اتفاقّية توزيع منتجات انيك ) ختّص هذه اإلتّفاقّية ابلّرجوع إىل الفصل 
الّتوزيع اليت دخلت حّيز الّنفاذ يف هذا الّتاريخ نفسه واملربمة بني شركة انيك يوروبني أوبرايشن 
هولندا يب يف وموزّع منتجات انيك يف تونس وترفق نسخة مطابقة لألصل من هذه اإلتّفاقّية  

ّية قبل انتهاء املّدة  يف امللحق أ( وتظّل سارية املفعول، شريطة أنّه إذا مّت إّناء هذه اإلتّفاق
 احملّددة فإّن ذلك سيكون يف نفس الّتاريخ املزمع فيه اإلّناء )ألّي سبب كان(. 

أّن العقد موضوع الّنزاع هو عقد فرعي لعقد من البنود سابقة الذّكر يستشّف حيث و 
أن  ه ال يعدو أنّ  ضرورةاملّدعية  وهو أمر معلوم من لي يسري بسراينه وينقضي ابنقضائه،أص

 وحتديدامرفقة ابلعقد الفرعي كانت نسخة مطابقة لألصل من عقد الّتوزيع األصلي   يكون
 . همللحق أ مناب

يربط العقد األصلي، كما هو مبنّي سابقا أو كما هو مسّمى ابلعقد الفرعي حيث و 
شركة انيك يوروبني أوبرييشنز  اتّفاقّية توزيع منتجات انيك، بني شركة ب.د أنرتانسيوانل و

  1الفرتة املمتّدة بني  1-3حسب ما هم منصوص عليه ابلفصل  ويتعّلق ، ثرلنداس ب.فان
لتكون خالهلا شركة ب.د أنرتانسيوانل املوزّع احلصري  2014ماي  31و  2011أكتوبر 

 ملنتوجات انيك ابلبالد الّتونسّية.  
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مّدة العقد األصلي عقدا جديدا مع شركة انيك   يف ّناية املوزّع احلصري  أبرموحيث  
 . 2021ماي  31 غاية إىل 2016جوان  1 من ويبدأ أثره 2015ديسمرب  1بتاريخ 

علمها املسبق ابإلرتباط الوثيق بني العقدين من حيث البداية   فضال عنحيث و 
إذ سبقته   ،فجئّيا يف وقائع احلال فإّن انتهاء الّتعامل ببنود العقد الفرعي مل يكن  واإلستمرار، 

بضرورة الّتفاوض يف خصوص صيغ  ه و العديد من املراسالت املتعّلقة ابإلعالم ابنتهاء العمل ب
ضوء العقد األصلي اجلديد الذي مّت توقيعه مع   يفالّتعاون اجلديدة وبنود العقد الفرعي اجلديد 

 2016فيفري  3 املؤّرخة يفاملراسلة اإللكرتونّية وهو ما يتأّكد ابإلّطالع على  ،كة انيك شر 
املرفقة بعريضة الّدعوى( واليت تعلم فيها الّشركة املّدعى عليها األوىل شركة أوميقا   12)وثيقة 

يع  من العقد الفرعي وابعتبار انتهاء عقد الّتوز  8-1للمعامالت أنّه تطبيقا ألحكام الفصل 
 الذي يربطها بشركة انيك فإّن عقدها مع الّشركة املّدعية يعترب منتهيا.   

  وّجهةامل 2015ديسمرب  11 املؤّرخة يفابملراسلة اإللكرتونّية  حيث يتأّكد األمر كذلك و 
فيها شركة ب.د أنرتانسيوانل إبرامها التّفاقّية   هاإىل شركة أوميقا للمعامالت واليت تعلم

املسؤولة عن ترويج   تصبح مبقتضاهايوروبني أوبرييشنز انثرلنداس" يك انشركة " جديدة من 
 بكّل من تونس واملغرب واجلزائر وليبيا.وتسويق عالمتها 

إجياد صيغ شراكة جديدة مع املّدعية األوىل بعد تغيري  املّدعى عليهاحاولت  وحيث
  7املراسلة اإللكرتونّية املؤّرخة يف  تثبتهما  طبقدورها يف تونس وبقّية مناطق املغرب العريب 

  ، واليت مشلت أيضا اقرتاح ترويج عالمات أخرى إىل جانب عالمة "انيك" 2014أكتوبر 
 . Converse, Vans, Eastpak, Crocs, Nemesis et UJ franchise عالمات  وهي

املقرتحة شراكة الوافق الرّئيس املدير العام جملموعة أوميقا على فكرة إرساء  حيثو 
تضّمنت  أّّنا ولو  2014أكتوبر  23رسلة بتاريخ امللكرتونّية اإلراسلة طبق ما يستشّف من امل

 مناقشة بعض الّنقاط.  إشارة لضرورة
فجئي جماراة املّدعية األوىل خبصوص وجود قطع ال ميكن  فإنّه ، واحلال ما ذكرحيث و 

وأنّه مرتبط   ، أّن فرتة سراين العقد الفرعي معلومة منذ اتريخ الّتوقيع  طاملا للعالقة الّتجاريّة 
على أن يكون  به يف العديد من املناسبات  شعار بعقد أصلي ينتهي ابنتهائه وهو ما مّت اإل
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ملواصلة الّتعاون الّتجاري بصيغة تكون متناغمة مع  جديدة ات مفاوض إلجراءذلك متالزما 
 شروط العقد األصلي.

املّدعيتان من ممارسة املّدعى عليها لضغوطات مالّية   وخبصوص ما متّسكت بهحيث و 
يتبنّي أنّه ورغم انتهاء العقد الفرعي بني طريف الّنزاع يف  قصد الّتوقيع على العقد اجلديد فإنّه

، فإّن شركة أوميقا للمعامالت واصلت التزّود من خالل طلبّيات استمّرت 2014ماي  31
 ذلك كما واصلت شركة ب.د أنرتانسيوانل اإلمتثال إىل هذه الطّلبّيات.   ،20171حّّت سنة 

وهو ما يفّند إّدعاء شركة أوميقا  ، 2018فيفري  5اتريخ  آخر فاتورة مظروفة ابمللّف حتمل أنّ 
اليت تطلبها من معاقدها شركة ب.د   " انيك " للمعامالت رفض تزويدها مبنتوجات 

 أنرتانسيوانل. 
شركة ب.د أنرتانسيوانل تغيري شروط الّتعامل مع شركة أوميقا  ثبت أّن قيام حيثو  

وتغيري هذه األخرية لشروط   "انيك "نتهاء عقدها األصلي مع شركة اب كان مربّراللمعامالت  
 . 2016جانفي  28تعاملها يف 

تقتضي أنّه   من ذات العقد الفرعي القدمي 3.4.4فإّن النقطة  فضال عن ذلك،وحيث 
وتصبح هذه الّتغيريات   ،يري شروط الّضمان وأن يقرتح شروطا جديدة للّدفعجيوز للموزّع تغ

سارية املفعول وملزمة للموزّع الفرعي بعد ستنّي يوما من اتريخ تقدمي املوزّع إشعار كتايب إىل  
 دعن مواصلة الّتعامل مبقتضاه العقد األصلي على فضال عن الّتنصيص صلبالفرعي، املوزّع 

يف كّل مرّة إىل حني اعرتاض شركة  إضافّية ملّدة سنة  2014ماي  31ّددة بـ ّناية املّدة احمل
 كتابّيا.   "انيك "

أّن الّضماانت وشروط الّدفع الفرعّية هي يتبنّي ابلّتأّمل يف األوراق املظروفة حيث و 
املّضمنة  نتاج وتواصل لتلك املستوجبة على املوزّع ب.د أنرتانسيوانل من طرف شركة انيك 

لّضغط على كانت ا   أّن الغاية منها و ابجملحفة  ميكن معه وصفهاال مبا ابلعقد األصلي اجلديد 
 إلبرام عقد جديد.  املّدعية األوىل

 
 .and conditions supply of NIKE FY 2017 Business Termsآخر وثيقة حتّدد شروط الّتعامل هي   1
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رفضت غري أّّنا  FY 17بطلبّية ختّص  شركة أوميقا للمعامالت  تقّدمتوحيث 
ورغم قبوهلا املسبق   ، تسّلمها وخالصها رغم تعّدد مراسالت شركة ب.د أنرتانسيوانل هلا

 بشروط التزّود. 
فإّن املّدعية مل تفلح يف إثبات اإلستغالل املفرط  ولكّل هذه األسباب جمتمعة،حيث و 

جتاه املّدعى عليها األوىل يف الذّكر، األمر الذي يتعنّي معه رفض   اديّةلوضعّية التّبعّية اإلقتص
 . الّدعوى على هذا األساس

 
 : وهلذه األسباب

 : سقّرر اجملل 
 قبول الّدعوى شكال ورفضها أصال. أّوال: 
من  "انيك يوروبني أوبرييشنز انثرلنداس ب.ف إخراج املّدعى عليها الثّانية شركة "اثنيا: 

 نطاق املنازعة. 

 

السّيدة رمي وعضوية  رضا بن حممود وصدر هذا القرار عن جملس املنافسة برائسة الّسيد
 وسامل ابلّسعود. وخالد السالّمي حمّمد العّيادي الّسادةبوزاّين و 

 
 حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2019  جوان  27   وتلي علنا جبلسة يوم

 
 كاتبة اجللسة                        الّرئيس                                 

 ميينة الّزيتوين                      رضا بن حممود 
 


