
1 
 

 احلمد هلل          ة ونسي  ة الت  اجلمهوري     
 جملس املنافسة       
 الد ائرة القضائي ة األوىل  

  515181:  ة عدد القضي  
  8852نوفمرب  81: اتريخ القرار 

 
 

 رار ــــق
 :ايل بني أصدر جملس املنافسة القرار الت  

 

 

ها اإلجتماعي الكائن مقر  "  Négoce et distributionوزيع جارة والت  الت  "شركة  : عيةاملد  
ب قاالكسي مكتبه مبرك  ، األستاذ إلياس مالوش انئبها انبل، ة دار شعبان الفهري،ناعي  ابملنطقة الص  

 ،تونس 2220ة عودي  ة الس  هنج العربي   ،ابعابق الس  الط  ، دبلوك ، 0222

  ،من جهة
 
الكائن  ،"Société D’Articles Hygiéniques SAH  ةحي  املواد الص  "شركة  عى عليهااملد  و 

 تونس ،0205-2ة رقي  ة الش  ناعي  املنطقة الص  ، 5، عدد 0122ها اإلجتماعي بنهج مقر  
ناين وخليف، هنج و ك، مكتبه بشركة احملاماة املزي  د سرحان خليفاألستاذ حمم   انئبها ،قرطاج

 ،تونس 2200ميتوال فيل  ، 25، عدد ة جوانغر  
 .أخرىمن جهة 
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جارة الت  " شركة األستاذ إلياس مالوش، نيابة عن من  قد مةعوى املعريضة الد  الع على بعد اإلط         
ة بكتابة  و، "Négoce & Distribution  وزيعوالت     بتاريخ 202520حتت عدد  جملس املنافسةاملرّس 
أن   جا  اها والت   " Société D’Articles Hygiénique ةحي  املواد الص  "شركة  ضد  ، 0220جوان  2

 ةمعامالت هام   أرقام اخالهلقة حمق   ،عديدةت لسنوات متد  ة إبعالقة جتاري  املطلوبة مع مرتبطة املد عية 
لتنفيعها  هافاق معت  فاوض واإلنها من الت  وهو ما مك   ،مليون دينار 20 نوي  هلا الس  جتاوز معد  
فاقي ات اإلطاري ة ، ضم نت ابإلت  ق سنوي  من رقم املعامالت احملق   % 7الـة بلغت سقف سنوي   إبسقاطات

ا .0227 سنة إىل 0222 سنة ة منللفرتة املمتد   ركة بتعديل الش   0220مع مطلع سنة  فوجئتإال  أهن 
               قدرهوذلك بفرضها رقم معامالت أدىن  ،جاري معهاعامل الت  لشروط الت  هلا  دةاملزو  و اخلصيمة 

عاقد لت  فضال عن تعليق مواصلة ا ،(%7)ةنوي  خفيضات الس  لتمتيعها بنفس نسبة الت  مليون دينار  20.5
وهو ما  ،القبوليف صورة عدم  هاجاري مععامل الت  فسخ العقد وإيقاف الت  و رط بقبول ذات الش   معها
 مبجر د رفضو  .جتاهها توجد فيها ة الت  قتصادي  ة اإلبعي  ة الت  وضعي  ستغالل إيف  وإفراطا جمحفاطا شر  يعد  
  ياألمر الذ ،عامل معهاالت   إيقافإىل  املد عى عليها مدتع ،املذكورةط و ر ش  ال إىلعية اخلضوع املد  
 :يف جسيمة متثل تأضرارا دها كب  

 .ابدرجة كبرية جد  تقهقر وتراجع رقم معامالهتا  -
 .مرابيحها بشكل كبريتراجع  -
إيقاف مع متادي  بشكل مستمر   األضراروتفاقم  قة من قبلهابح املطب  آتكل هوامش الر   -

  .دون سبب موضوعي  ة مع اخلصيمة جاري  العالقة الت  
عى دين لفائدة املد  )متبادلة لديونة مقاصة عى عليها يف قبول عملي  املد   تتتعن  وفضال عن ذلك، فقد  

 (.املليون دينار جتاوزعية ألف دينار، مقابل دين لفائدة املد   297الــــعليها انهز 
من القانون  5الفصل  أحكامحتت تنضوي املمارسات املرتكبة  ن  وإستنادا إىل ما ذكر، فإ

حلول يف ظل  عدم توف ر ة قتصادي  ة إة تبعي  لوضعي   افرطم ستغالالإوتعد   ،م للمنافسة واألسعاراملنظ  
 :، وطلبت املد عية دزو  و الت  ق أسو  بديلة للت  

 .عنها وتوجيه أمر ابلكف   ،ة ابملنافسةخمل   ات أتتها اخلصيمة امارسإعتبار األعمال الت   -
 ،ة قتصادي  ة إة تبعي  ستغالل وضعي  إفراطا يف إاملذكورة املمارسات إعتبار  -
ظر خلطورة املمارسات وابلن   ،وقوفقا ملكانتها يف الس   ى املد عى عليهاة علتسليط عقوابت مالي   -

 .وقثريها على الس  ، وأتاملرتكبة منها



3 
 

 .فيما زاد على ذلك حفظ احلق   -
 0220جويلية  07بتاريخ انئب املد عية ها م قد  ة الت  كميلي  الع على الواثئق الت  وبعد اإلط  

 .بتقدمي مؤي دات تكميلي ة لعريضة الد عوى املقد مةواملتعل قة 

 ،0220سبتمرب  29 ر بتاريخاحملر  و عية ل القانوين للمد  ّساع املمث  الع على حمضر وبعد اإلط    
ي ح  مسالك توزيع الورق الص  أن  و  سنة 02الــــملا يفوق إمتد  رفني عامل بني الط  الت  أشار فيه أن  ي الذو 

 ةقتصادي  إة عالقة تبعي  يف توجد  ها ثمثل  ركة الت  الش  ، وأن  فنظيمبسالك توزيع مواد الت   مرتبطة ابجلملة
وأتثريها يف " LILASليالس " عى عليهابعني االعتبار مكانة عالمة املد   أخذا ،جتاه الش ركة املطلوبة

ة سنة فاقي  ت  إعى عليها وفرضها لشروط جمحفة من خالل ف املد  فضال عن تعس   ،عيةنشاط املد   إمجايل
0220. 

 ،د سرحان خليفحمم  م من قبل األستاذ املقد  " ةحي  املواد الص  " شركة  الع على رد  وبعد اإلط          
فيه  متس ك، والذي 0220نوفمرب  2 بتاريخ 722بط جمللس املنافسة حتت عدد ل مبكتب الض  واملسج  

خاضع إلرادة  الط رفني أن  اإلت فاق الر ابط بنيضرورة لعدم توف ر أركاهنا ومقو ماهتا، بعدم وجاهة الد عوى 
غري قابل للت جديد  هوو املذكور إنتهى ابنتها  مد ته، لعقد وأن  ا .األطراف وإىل حر يتها الت عاقدي ة

ال ثمكن توصيف العالقة الر ابطة بني الط رفني بعقد ، لذلك فإن ه د األجلالض مين إبعتباره عقدا حمد  
، أصبحت عالقة جتاري ة ،0227أن  العالقة القائمة بني الط رفني بعد هناية إت فاقي ة ، و توزيع حصري  

ال وجود لعالقة تبعي ة إقتصادي ة ابلن ظر لعدم تقدمي العارضة ، وأن ه عاقدية الت  ختضع يف إمجاهلا إىل حر  
  .ملعطيات حول مكانة وحجم املد عى عليها ابلس وق املرجعي ة

لت بعي ة املثبتة لالعارضة مل تقد م الد ليل على توف ر مقو مات العناصر  ن  فإوفضال عن ذلك،      
 :قة ابألساس بـــــــاإلقتصادي ة، واملتعل  
 .حجم ونصيب املد عى عليها ابلس وق -
 .ةمدى أتثريها يف رقم معامالهتا اجلملي   -
 .د مبواد مشااهةزو  إستعصا  الت   -
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 مل يتم   0220أن إت فاقي ة سنة ، ذلك ة، وهي أفضل من احلالي  رة للعارضةالبديلة متوف  أن  احللول كما    
ة ة منفصلات بيع وشرا  عادي  عامل وفق عملي  فاذ، وهو ما يستوجب الت  ومل تدخل حيز الن   إمضائها

ة واردة عن العارضة بتاريخ الحق طلبي   ةمل ترفض أي  كما أن  منو بته .ةفاقي  ت  ن مبشروع اإلعلى ما ضم  
 . 0220ة بسنة ة اخلاص  فاقي  ت  إمضا  مشروع اإللتاريخ رفض 

عى للعالقة بينهما ، وطلب انئب املد   فجئي قطع عته العارضة من ة ملا إد  لذلك ، فإن ه ال صح      
 .عوىعليها تبعا لذلك رفض الد  

لة مبكتب واملسج   املد عى عليهاة املدىل اها من قبل كميلي  الع على الواثئق الت  وبعد اإلط  
 . 0220ديسمرب  22بتاريخ  705بط املركزي جمللس املنافسة حتت عدد الض  

وبعد اإلط الع على الواثئق املقد مة من قبل املد عية واملسج لة مبكتب الض بط املركزي جمللس        
 . 0220ديسمرب  00بتاريخ  059املنافسة حتت عدد 

املضم نة مبحضر الس ماع " ةحي  املواد الص  "ة لشركة لة القانوني  الع على تصرحيات املمث  وبعد اإلط  
 : ما يلي  جا  اها خاص ةوالت   ،0229فيفري  29يف احملر ر 

ة ة وختفيضات سنوي  ة سنوي  ات جتاري  فاقي  ابعتبارها اتجر مجلة ابت   "وزيعجارة والت  الت  "شركة  إفراد -
 .0227-0222ة بني طيلة الفرتة املمتد   ،ةنوي  معامالهتا الس   إمجايلمن  % 7

 : ة الي  الت   املد عية ابخلصوصي اتعامل مع ز الت  متي   -

ار مة يف تعاملها املباشر مع جت  ركة الوحيدة املنظ  هي الش   "وزيعجارة والت  الت  "شركة  أن   -
 .فصيل بتونسالت  

 .الواليتالعديد من يف ات لي  يبتمثها ز حتو   -

متتلك اها حص ة سوقي ة  الت   ة اجلافالة ماد  نظيف وخاص  يف سوق مواد الت   هامحتك   -
 . % 72 تقدر بــــــ
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وزيع مبسالك الت   املد عيةكة شر  العلى حسن توظيف متوقع عملت  "ةحي  املواد الص  " شركة أن   -
" ةحي  املواد الص  "منحت  ذلك، ونظري حيمن الورق الص  ا منتجاهت ويجلرت  ،داخل البالد

فاق بني ت  ا إل وفقد سنوي  جتد   % 7 تقد ر بـــــــــــــة ختفيضات سنوي   "وزيعجارة والت  ت  ال" شركة
ار املباشر لتج  املد عية نظري توزيع هي خفيضات تلك الت   أن  على  الت أكيدرفني، مع الط  
 .متتلكهاتوزيع ومقابل شبكة  ،فصيلالت  

مبوافاهتا مبكانة منتجاهتا مبختلف  "وزيعجارة والت  الت  "لشركة  "ةحي  املواد الص  "مطالبة شركة  -
 .هذه األخرية وهو ما رفضته ،وزيعمسالك الت  

د إقرتاح كان جمر    0220ة فاقي  ت  إضمن " ة حي  املواد الص  " قم األدىن املقرتح من قبل شركة الر   -
 .0227-0225خالل سنوات  املد عيةر تعاملها مع تطو   إستند إىل

أو  حتديد رقم معامالت أدىن من جانبها املد عية إىلبدعوة " ة حي  املواد الص  "مبادرة شركة  -
كان  0220ة بسنة ة خاص  تخفيضات سنوي  ب للت مت عنصيص عليه هائي عن الت  العدول الن  

 .اخلاص ة اهاترويج املنتجات مسالك ة مبعرف" ة حي  املواد الص  "  نظري متسك شركة

 .0220ة سنة فاقي  ت  إ إمضا غم من عدم ابلر   املد عيةة واردة عن طلبي   أي   رفضمل يتم  -

لتعديلها شريطة معرفتها مستعد ة و  ،0220ة فاقي  ت  إبفحوى أن  املد عى عليها غري متمس كة  -
 .املد عيةتوزيع منتجاهتا مبسالك توزيع لواقع 

 .0220ة سنة فاقي  ت  إيف شأن  املد عيةحاور مع صاحل والت  للت   "ةحي  املواد الص  " شركة استعداد  -

 مكانةملا متتلكه هذه األخرية من  املد عيةة جتاه تبعي  وضعي ة يف  "ةحي  املواد الص  "شركة تواجد  -
 .وزيعيف مسالك الت  

الع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة وبعد اإلط  
 . 0229أوت  02بتاريخ 

ا على تقرير ختم األحباث  عية رد  نيابة عن املد   الع على تقرير األستاذ إلياس مالوشاإلط  وبعد 
، والذي  0229أكتوبر  22بتاريخ 172بط املركزي جمللس املنافسة حتت عدد م مبكتب الض  واملرس  
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 متس كها بعريضة الد عوى خاص ة وأن  املد عى عليها عملت على تطبيق جا  فيه ابخلصوص 
ذلك كومقارنة  مقارنة مع شروط الت عامل الس ابقة بينهما، وذلك  ،بتهة جمحفة جتاه منو  متييزي  شروط 

مبا  ،ة ما تعل ق بشروط منح الت خفيضات الس نوي ةوخاص  ة الكربى، جاري  تعاملها مع املساحات الت  ب
اهلدف األساسي  وأن  ة ، خاص  ةقتصادي  اإلة بعي  ت  الستغالل عالقة اإلفراط يف إمظهرا من مظاهر  يعد  

عية ومساومتها الذي تنشط فيه املد   نظيفقطاع مواد الت  ة بالواقع مبعرفة املعطيات اخلاص  يف تعل ق 
" ليالس"  بعرض مواد تنظيف حاملة لعالمة 0229ا سنة فعلي  د على ذلك ، وهو ما أتك  

بورصة ب 0220 أكتوبر 0 املايل بتاريخ إعالنهجاري جملمع ليالس مبناسبة املدير الت   وأي دهوق، ابلس  
 .ةتونس املالي  

يف  املد عى عليهاركة ش  النيابة عن  ،د سرحان خليفالع على تقرير األستاذ حمم  وبعد اإلط  
 190بط املركزي جمللس املنافسة حتت عدد م مبكتب الض  واملرس   ،على تقرير ختم األحباث د  الر  

ال  ة يف قضية احلالوق املرجعي  الس   أن  والذي الحظ فيه ابخلصوص  0229أكتوبر  27بتاريخ 
حي زود ابلورق الص  سوق الت  "بل هي  ،"حي ابجلملةسوق توزيع الورق الص  "تكون  أنثمكن 
عية للقول إثبات اإلذعان يف جانب املد  مل يتضم ن ما يفيد  تقرير ختم األحباث ، وأن  "ابجلملة

استحقاق  0220ة سنة فاقي  ربط ات   ن  كما أ  .عى عليهاابملنافسة يف جانب املد  ة بوجود امارسة خمل  
يف  افتعس   ال يعد   ،مليون دينار 20.5قدره  أدىنة بتحقيق رقم معامالت نوي  خفيضات الس  الت  

ة وربطه برقم معامالت نوي  خفيضات الس  ر الت  تطو   أن  ضرورة ،ةة اإلقتصادي  بعي  ة الت  استغالل وضعي  
حتويل هذه القيمة ، وأن  ع لفائدة هذا األخريبح بني املنتج واملوز  ر اقتسام الر  ر بتطو  يفس   ،أدىن

 .ة ابملنافسةامارسة خمل   ذاته ع ال تكتسي يف حد  املضافة من املنتج للموز  

ق إبعادة املتعل   0225سبتمرب  25خ يف املؤر   0225لسنة  01وبعد اإلط الع على القانون عدد 
  .املنافسة واألسعارتنظيم 

املتعل ق بضبط  0221فيفري  25خ يف املؤر   0221لسنة  277وبعد اإلط الع على األمر عدد 
 وسري أعمال جملس املنافسة،  واملايل   نظيم اإلداري  الت  
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ريقة وعلى ما يفيد إستدعا  األطراف ابلط   ،ة األوراق املظروفة ابمللفالع على بقي  وبعد اإلط  
دة ليلى فتحي ي  رة الس  واها تلت املقر  ، 0229نوفمرب  7نة ليوم اخلميس جللسة املرافعة املعي  ة القانوني  

األستاذة مىن احلميدي نيابة عن زميلها األستاذ إلياس حضرت و صا من تقرير ختم األحباث، ملخ  
طالبة احلكم طبقا  ةقارير الكتابي  ت يف ضو  الت  عراف و" وزيع جارة والت  الت  " عية شركة مالوش انئب املد  

د سرحان ردوري نيابة عن زميله األستاذ حمم  وحضر األستاذ معز الد   .حقيقملا إنتهى إليه تقرير ختم الت  
دا على عدم مؤك   ،ةقارير الكتابي  ، ورافع يف ضو  الت  " ةحي  املواد الص  " عى عليها شركة خليف انئب املد  

وزيع يف حني عتربها سوق الت  إ ة الت  وق املرجعي  د الس  ة ما إنتهى إليه تقرير ختم البحث يف حتديصح  
قرير املذكور إىل أتثري املمارسات املشتكى منها ض الت  على عدم تعر   دامؤك  زويد، د والت  زو  ا سوق الت  أهن  

 .عوىوطلب احلكم برفض الد   ،وقوازن العام للس  على الت  

 ملحوظاهتا املظروفة نسخة منها ابمللف،دة كرثمة اهلمامي ي  وتلت مندوب احلكومة الس  

نوفمرب  51صريح ابحلكم جبلسة يوم ة للمفاوضة والت  ر اجمللس حجز القضي  قر   ،إثر ذلك
 81مديد يف أجل املفاوضة جللسة يوم ر اجمللس الت  ر  قة وهبا وبعد املفاوضة القانوني   ،8852
 .8852نوفمرب 

 : ح مبا يلي ة صر  هبا وبعد املفاوضة القانوني   و
 

  :الش كلمن حيث  -أو ال
بذلك مجيع ، وإستوفت ويف اآلجال القانوني ةصلحة املو  فةص  الحيث قد مت الد عوى ام ن له 

 .قبوهلا من هذه الن احيةلذلك تعني  و  ،مقو ماهتا الش كلي ة
  :األصلمن حيث  -اثني ا

إدانة تعس ف املد عى عليها يف إستغالل وضعي ة الت بعي ة اإلقتصادي ة  عوى ترمي إىلحيث كانت الد  
الت  تواجدت فيها الط البة جتاهها، وإعتبارها امارسة خملة ابملنافسة مستوجبة للعقاب،أخذا بعني 

 . اإلعتبار مكانة املطلوبة ابلس وق وأتثريها على توازانهتا ، فضال عن إصدار أمر ابلكف  عن ذلك
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I-  اسة الس وق در: 
 : ة وق املرجعي  حتديد الس   -5
املكان الذي " ة بكوهنا وق املرجعي  الس  على تعريف فقه قضا  جملس املنافسة  إستقر  حيث   

 " .خبصوص مواد أو خدمات قابلة لإلستبدال فيما بينها يتالقى فيه العرض والطلب 
 .ي ابجلملة ح  الورق الص  أن  الس وق املرجعي ة موضوع قضية احلال هي سوق توزيع حيث و  
  الت جارة ابجلملة يف املواد الصحية ومواد الت نظيف والص يانة يف املد عيةالش ركة  تنشط حيثو 

  .يف الت جارة ابجلملة للمواد الغذائي ة ةبصفة اثنوي  و 

ابجلملة جارة الت   وهي ،نشطة املمارسة من قبل املد عيةجبانب من األ اثلةاملعوى الد   تتعل قوحيث 
دة للورق ة شركات منتجة ومور  د اها من عد   تتزو  وهي ذات املنتجات الت   ،ة الورقي   ةحي  الص   للمواد

 .عى عليها من بينها الش ركة املد  و  ،حيالص  
 ل  من املناديل الورقي ة الص حي ة واملناديل الورقي ة للطاولة على كالورقي ة الص حي ة املواد حتتوي حيث و    
طيبالناديل وامل ورقي ة للت جفيفالناديل وامل ورقي ة لألنفالناديل وامل  ورقي ةالناديل املموز ع  و ورقي ة للرت 

 .فضال عن احلفاضات مبختلف إستعماالهتا
يف ظافة ة للفرد واحملافظة على الن  هة للعناية اجلسدي  ة منتجات موج  ة الورقي  حي  املواد الص   تعد  حيث و  
 ،الوحيدإبستعماهلا  املنتجاتهذه متتاز و ، جفيف والوقاية واحلمايةي له مهام الت  ح  الص  الورق ف. حميطه

  .دة األجنحةة الكربى ومتعد  جاري  بفضا  املساحات الت   وتعد  أكثر رواجا

زل سات واملطاعم والن  املؤس   )والعام ة ،(املنازل) لفضا ات اخلاص ةة ابحي  املواد الص  تستعمل حيث و 
على غرار  اكرب حجمة أة ورقي   تعرض فيها مواد صحي  ، والت  ...(ةة والعام  اإلستشفائي  والفضا ات 

 ...ة بي  مفروشات العيادات الط  و ة يدي الورقي  فات األجمف  
إىل جانب الورق "  Ouate de cellulose" ة من مادة ة الورقي  حي  ع املواد الص  تصن  حيث و 

وأي  كانت طبيعة املاد ة املستعملة، .جفيفوبعض منتجات الت   ةحي  الص   األوراقع منه الذي تصن   اجملع د
 .ة الورقي ة عن طريق خلط مواد جديدة أبخرى مرسكلة فإن ه ابإلمكان إنتاج املواد الص حي  

تعد  درجة الن عومة والر فاه ومقاومة الر طوبة من املعايري الت  تسعى خمتلف الوحدات حيث و 
وهو ما يساهم يف حتسني  ،ة إلنتظارات عدد كبري من املستهلكنيتلبي   تطويرها وحتسينها إىلاإلنتاجي ة 

 .رفاه املستهلك
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ظافة، ة وضمان الن  املنتجات الورقي ة الص حي ة املستعملة للعناية ابلص حة اجلسدي  وحيث عالوة على   
ت املص نعة من حشو امتص  ااضفإن  املواد الص حية تشمل منتجات أخرى غري ورقي ة على غرار احلف  

ات الر ضع اضة إىل جانب مواد أخرى، ومن بني هذه املنتجات حف  مصن ع من ألياف سيليلوزي  
 .ات الكهولو حفاض واحلف اضات الن سائي ة

رو جت ألو ل مر ة ابلواليت و  ،2022نة لسات الورقي ة ألو ل مر ة ضبروز احلف ايعود حيث و 
دون أن تكون موج هة لعموم  ، Johnson & Johnson, شركة من خالل 2091سنة املت حدة األمريكي ة 

 .املستهلكني 
، ( 2902سنة  )ة الورقي ة بعد احلرب العاملي ة األوىلة تصنيع املواد الص حي  انطلقت عملي   حيثو      

ة ل من املناديل الص حي  أو ل مؤس سة تسو ق منوذجها األو  كانت  Kimberly-Clarkشركة ذلك أن  
 . Modessمنوذج  Johnson & Johnsonيف نفس الوقت الذي أطلقت فيه  Kotexاملسماة 

ويج للمواد هناية احلرب العاملي ة الث انية، انطلقت عملي   معحيث أن ه و      الص حي ة ات الت طوير والرت 
 . انتعشت مع الس بعينات الورقي ة الت  

إقباال من قبل املستهلك مع هناية على املستوى العاملي حيث عرفت املواد الص حي ة الورقي ة و      
 ي ة األوىل من األلفي ة الث انيةعشر وحبلول ال. لمقدرة الشرائية للمستهلكا لاحلرب العاملي ة الث انية وحتس ن

ي عرفته البلدان نتيجة الن مو  االقتصادي الذ ملي ابلعااج واستهالك الورق الص ح  نتإ تطو ر حجم
تيني ة)الن امية  (. آسيا وأمريكا الال 

ن  أ ،0220أكتوبر  5بتاريخ   www.fr.statista.comابلر جوع إىل موقع اإلحصائياتحيث تبني  و     
 : يتكاآلكان  االستهالك العاملي من الورق الص حي  لكل  فرد  

   www.fr.statista.com : املصدر
 الفرد/ كلغ : الوحدة 

 
 

 

جوع وابلر   ،ةونسي  وق الت  مستوى الس   علىة حي  ة الص  املنتجات الورقي  ق إبستهالك تعل  يوحيث فيما     
سبة ابلن   ونسيمط االستهالكي للت  ور الن  يف شأن تط   للمعطيات املستقاة من املعهد الوطين لإلحصا 

 مستوى اإلنفاق األسري   يف تطو رالحظ ي ة،مقارنة مع نفقاته العام   ،دابجلس حة والعنايةلقطاع الص  

 الربازيل الص ني إيطاليا فرنسا إسبانيا أسرتاليا الياابن بريطانيا أملانيا الوالايت املت حدة االمريكي ة
58.1 58.5 55.1 1.8 1.2 1.7 4.1 4.7 1.1 7.1 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johnson_%26_Johnson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johnson_%26_Johnson
http://www.fr.statista.com/
http://www.fr.statista.com/
http://www.fr.statista.com/
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 سنوي   /د 010إىل  ،2902 خالل سنة سنوي  / د 22.0ة من ة اجلسدي  ح  ه لقطاع الص  نوي املوج  الس  
 . 0225سنة  % 0.0إىل  2902سنة  % 2.9حمق قا منو ا من ،  0225حبلول سنة 

 
 نفقات عام ة حبساب الدينار//املخص صة للص حة والعناية ابجلسدتطو ر الن فقات األسري ة 

 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

 561,0 15 286,0 11 211,0 8 450,0 6 115,0 5 033,0 4 665,0 2 469,0 1 سرةعام ة لألاللنفقات ال سنوي معد  

 363,0 228,0 188,0 133,0 92,0 62,0 33,0 14,2 مستوى نفقات األسرة يف قطاع الص حة والعناية اجلسدي ة
 %2,33 %2,02 %2,29 %2,06 %1,80 %1,54 %1,24 %0,97 سبة املائوية الن  

هيكلة اإلنفاق  املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر              
 8854-58-1: سري األ

       شركةها من أه  ة شركات تنشط عد  للورق الص حي ، الت صنيع احملل ي على مستوى وحيث أن ه    
ان محيث تتحك  ، "للت وزيع فلوريس " شركةو  ،ة احلالعى عليها يف قضي  املد   " SAHة حي  املواد الص  " 

 .  %72و  % 15.5ة مرتاوحة بني ة سوقي  يف حص  لوحدها 
ة اإلستقطاب بثنائي  زت متي   إذ ،األخرية ة ابإلستقرار على إمتداد العشري ةسمت هذه الوضعي  إت   حيثو    
وزيع ي مبسالك الت  ح  عة للورق الص  ركات املنتجة واملوز  ة الش  مقابل مساهة متواضعة لبقي  ،همابين
لة ة للمناديل املبل  نسي  ركة التو  الش  "و ،"SIPPة إلنتاج الورق ركة العاملي  الش  " من بينهاويذكر  ،ةاخلي  الد  

SOTULIN" . 
ة يواني  عريفة الد  ة املدرجة حتت الت  ة الورقي  حي  الت جارة اخلارجي ة للمواد الص  ق حبركي ة تعل  ي فيماوحيث     

20202222 NGP ،حي  يف قطاع توريد وتوزيع منتجات الورق الص   انشطةشركة  00 توجد 
ة ابلوزارة جارة اخلارجي  ة للت  ل عليها من اإلدارة العام  وذلك طبقا للمعطيات املتحص  ، مبختلف أشكاله 

 .جارةفة ابلت  املكل  
ركات الش  هذه إجنازات  تتمث ل وفقا إلحصائيات مستقاة من املعهد الوطين لإلحصا ،حيث أن ه و      

 :فيما يلياشطة يف اجملال الن  
o كلغ سنة  220212ة من حية الورقي  ر حجم توريد املواد الص  تطو   ،وريدلت  على مستوى ا

أم ا من  .% 12.02  زيدة قدرهاأي بنسبة ، 0227سنةكلغ  007012ليبلغ  ،0225
بلغ يل، 0225دينار سنة  122210 من حجم الت وريد فقد تطو ر ،حيث القيمة
 ..% 09.20 بنسبةإرتفاعا  ال، مسج  0227دينار سنة  2210202
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o    ة من ة الورقي  حي  ر حجم صادرات املواد الص  تطو  فقد ، صديرا على مستوى الت  أم
من  أم ا، % 220.5بزيدة ، 0227كلغ سنة   029075ليبلغ  0225 كلغ سنة  02252

ليبلغ  0225دينار سنة  001011صدير من ر نسق الت  فقد تطو   ،القيمة حيث
 . % 55.7قدرها ، أي بزيدة  0227دينار سنة  070070

 :  األطراف املعني ة -8
 : من  قت دعوى احلال بكل  وحيث تعل  

، شركة خفي ة اإلسم :" Négoce et distributionالت جارة والت وزيع " شركة  :عيةاملد   - أ
 الفهري،ة دار شعبان ، مقر ها اإلجتماعي كائن ابملنطقة الص ناعي  0222 أكتوبر يف أحدثت

 .تنشط يف البيع ابجلملة ملواد ال تنظيف والص يانة وبصفة اثنوي ة يف املواد الغذائي ة ابجلملة
 : ما يليتوزيع املواد الص حية الورقي ة ابجلملة ك قطاعحق قت الش ركة أرقام معامالت يف وقد 
o  ر أي بنسبة تقد  ، مليون دينار 20.7مليون دينار من مجلة  21.7 :8851سنة

 .شاطن  المن إمجايل  % 00.0بــــ
o  07.0أي بنسبة  ،مليون دينار 52.1من مجلة  مليون دينار 29.5: 8854سنة % 

 .من اإلجنازات اجلملية 
o  05.2أي بنسبة ، مليون دينار 57.0من مجلة  مليون دينار 02.0:  8851سنة % 

 .إمجايل رقم املعامالت
o  مليون دينار أي ما  02.1مليون دينار من  7.5:  8851الس داسي األو ل من سنة

 .شاط لن  ل من احلاصل العام   % 02.5يقارب 
البيع ابجلملة يف شأن  "وزيعجارة والت  الت  " من قبل شركة املعامالت املنجزة وحيث أن  

 : ايل كانت كالت  عى عليها،  ة املقتناة من املد  حي  ة الص  للمنتجات الورقي  
 8851من سنة  أو لسداسي  8851 8854 8851 الفرتة/                املبيعات           
 %56.8 %65.2 %63 %60.8 عى عليها للمد  اتبعة ية منتجات ورقية صح  
 %43.2 %34.8 %37 %39.2 دينة املزو  لبقي  ية اتبعة منتجات ورقية صح  

 

ة على كامل مة وامتد  شبكة توزيع منظ  مها يف تحك  ب" وزيع جارة والت  الت  " ز شركة تتمي  حيث و 
ة وحمالت مواد فصيل للمواد الغذائي  ار الت  وجت   انيةرجة الث  ار اجلملة من الد  جت   تراب البالد ، ويعد  
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 ،ة إستعماالهتابثنائي   يف هذا القطاع وزيعكما متتاز شبكة الت  . حرفائهاة أهم حة اجلسدي  نظيف والص  الت  
  .نظيف يف اآلن نفسهحي وملنتجات مواد الت  حيث تعتمد كشبكة توزيع ملنتجات الورق الص  

لب الذي تستقطبه رين على منحى الط  ة الفاعلني فيها واملؤث  هذه املسالك بثنائي  وحيث تتمي ز 
ة املستغل  " PEAU DOUCE  وبودوس، عى عليهاركة املد  ة من قبل الش  املستغل  " LILASليالس "  عالمت

 .ةجاري  ة العالمات الت  ر لبقي  مقابل تواجد غري مؤث  " للت وزيع  فلوريس" من قبل شركة 
سبة لبيعها ابجلملة للمنتجات ابلن   % 20و % 0عية هوامش ربح ركة املد  ق الش  تطب  حيث و 

احلاملة  حي  ملنتجات الورق الص  سبة ن  ابل % 0.0 و % 0.0مقابل هوامش ربح بني  ،ةحي  الورقية الص  
 .عى عليها عة من قبل املد  واملصن   "ليالس" لعالمة 

شركة : "Société D’Articles Hygiéniques SAH املواد الص حي ة"شركة  :عى عليهااملد   - ب
طقة املن، 0122هنج ، 5، مقر ها اإلجتماعي كائن بعدد 2992فيفري  0يف خفي ة اإلسم، أحدثت

تعتمد هي و . يدلي ةص  البه املواد الص حي ة والت جميلي ة وشيف صنع  نشاطهايتمث ل  الص ناعي ة الش رقي ة،
 :متمث لة يف متنو عةعلى هيكلة توزيع 

   ار اجلملةاملوز عني وجت   :تقليدي ةمسالك توزيع. 
  دة األجنحةة الكربى ومتعد  جاري  الت  املساحات  :ةمسلك توزيع متطو ر. 
  الص يدلي اتتوزيع عن طريق. 

عليها ابلس وق معامالت املد عى  من إمجايل  احلص ة األوفر على اجلملة  ارجت   ستحوذيحيث و 
 % 25و  %20 مقابل حص ة سوقي ة بني، % 07 و  %02 بنيوذلك حبص ة سوقي ة ترتاوح  ،الد اخلي ة

ا علما وأهن   .اتابلن سبة للص يدلي   % 1ويف حدود ، اري ة الكربى ومتعد دة األجنحةالت جللمساحات 
 :كالت ايلاملواد الص حي ة الورقي ة  توزيع حجم معامالت يف قطاع حق قت 

 من منتجات الورق الص حي  SAHاملواد الصحية " شركة حجم مبيعات 
 السنة/ املبيعات            8851 8854 8851 8851س داسي األو ل لسنة ال 

 ابلس وق احمللي ة 212.295 205.220 022.122 225.000
 موجهة للت صدير   00.200 72.102 12.002 02.272

 احلاصل العام   027.900 012.207 010.905 201.250
 حص ة املبيعات احمللي ة      % 44.7 %   71.3 %  76.1 %   77.2

ينارالوحدة حبساب مليون     الد 
 معطيات مقد مة من قبل الشركة املد عى عليها: املصدر   
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إمجايل  وختتلف مكانة كل  منتج مقارنة مع" املواد الص حي ة " مبيعات شركة ع تتنو  حيث و  
 : وفقا ملا يليعى عليها ، معامالت املد  

  12و  %51الن صيب األوفر بني : حف اضات الر ضع %. 
 0و  %5بني  : حف اضات الكهول % . 
 20و  %22بني :  حف اضات نسائي ة % . 
 07و  %00بني : منتجات ورقي ة ص حي ة متنو عة % . 

 

املواد " سبة لشركة ابلن  ة ة الورقي  حي  ار اجلملة لتوزيع املواد الص  عامل مع جت  ل الت  يشك  حيث و 
من  % 07و  % 02ة بني ة تسويقي  ن حص  يؤم   إذ، ئيسي هلااملسلك األساسي والر  "  SAHة حي  الص  

ة جاري  للمساحات الت   % 25و % 20ة بني ة سوقي  مقابل حص   ،اخليةوق الد  إمجايل تعاملها يف الس  
 .اتيدلي  مع الص   % 2و ،دة األجنحةالكربى ومتعد  

نسبة مساوية لنسبة تراوحت مع املد عية،  اخلاص ة ابلت عامل الت جارية سوقي  الة ص  احل كانت وحيث   
مع بداية سنة  % 2لترتاجع إىل  0227-0225ة بني خالل الفرتة املمتد   % 1.2و % 5.1بني 

 : ايل فصيلي الت  نه اجلدول الت  وفقا ملا بي   0220

  عية ملد  فائدة الاملد عى عليها  ركة ر حجم ونسبة مبيعات الش  تطو  
 8851سنة 8854سنة 8851سنة 8851سداسي أو ل سنة  
 ابلس وق احمللي ة مبيعاهتا 212.295 205.220 022.122 225.000 

 " الت جارة والت وزيع "مبيعاهتا لشركة  9.072 22.072 20.210 2.210
 " الت جارة والت وزيع مبيعاهتا لشركةحص ة  5,6% 6,1% 5,9% 1,0%

 د ينارمليون الوحدة حبساب 

 من املد عى عليها قد مةمعطيات م: املصدر   

    
 

 :خصوصي ة الس وق املرجعي ة  -0
ركة العارضة يطرة على مصادر تزويد الش  ة الس  بثنائي   موضوع الدعوىة وق املرجعي  لس  ز اتتمي  حيث      

عى عليها املد  من  م كل  تتحك   إذ، (Marché oligopolistique: إحتكار القل ة) الص حي ة الورقي ة ادملو اب
ة يف حص  " ودوسب" ة لعالمةاملستغل  " وزيعفلوريس للت  "  شركةو  "ليالس"ة جاري  للعالمة الت  ة املستغل  

ل من سنة األو   داسي  خالل الس   % 09.2، و0225 سنة % 90.0بينهما يف حدود جمتمعة ة سوقي  
0220. 
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تتمي ز و  ،التنظيفعلى نفس مسالك توزيع مواد  ةحي  ة الص  توزيع املواد الورقي  وحيث تؤس س عملي ات    
 . ة بعينهاجتاري  عالمات رتباطه باملستهلك وإوفا  وب ابلش را ات اجملم عة

مجيع  وذلك يف ،ية األسعارة إىل مبدأ حر  حي  ة الص  املنتجات الورقي  نظام أسعار توزيع ضع وحيث خي   
 .لاملراح

ها املعامالت  حتتل  ة الت  ئيسي  الر  املكانة ، امللفجوع إىل املعطيات املستقاة من ابلر  يتبني  حيث و     
انهزت إذ  ،لمواد الص حي ة الورقي ةابجلملة ليف قطاع الت زود  عى عليهااملد  عية مع من قبل املد  املنجزة 

 .حيعية من الورق الص  مبيعات املد  ثلثي إمجايل 
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 معطيات متحص ل عليها من املد عية: املصدر  
 

  من منتجات  الورق الص حي املتزو د هبا من خمتلف الش ركات " وزيع الت   جارة والت  " حجم شراءات شركة  

  

             

 

 الحصة من  رقم معامالت الحصة من  رقم معامالت الحصة من  رقم معامالت الحصة من  رقم معامالت

 الورق الصحي  5102سنة  المزّود
إجمالي  

 المعامالت
 5102سنة 

الورق  

 الصحي
اجمالي  

 المعامالت
 5102سنة 

الورق  

 الصحي
اجمالي  

 المعامالت
سنة من  0سداسي 

5102 
 الورق الصحي 

اجمالي  

 المعامالت

florus distribution  6244529 37,4% 14,3% 6465599 33,1% 12,5% 6176291 30,4% 10,7% 2500148 33,3% 10,2% 

SAH 10146382 60,8% 23,2% 12303775 63,0% 23,8% 13255125 65,2% 22,9% 4266583 56,8% 17,3% 

ste argania distribution 236924 1,4% 0,5% 583380 3,0% 1,1% 555403 2,7% 1,0% 179832 2,4% 0,7% 

intercosmetic distribution 8177 0,0% 0,0% 5165 0,0% 0,0% 1096 0,0% 0,0% 411 0,0% 0,0% 

Sotulin 33440 0,2% 0,1% 29214 0,1% 0,1% 55091 0,3% 0,1% 28981 0,4% 0,1% 

Paco 20400 0,1% 0,0% 134359 0,7%   285689 1,4% 0,5% 159175 2,1% 0,6% 

ste industrielle de produits 36 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

AA Industrie 3690 0,0% 0,0% 3772 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

sodet distribution 7283 0,0% 0,0% 6961 0,0% 0,0% 4436 0,0% 0,0% 4899 0,1% 0,0% 

STE International du Commerce 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 316221 4,2% 1,3% 

DISTRIBES 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 51769 0,7% 0,2% 

 %30,5 %100 7508019 %35,1 %100 20333131 %37,8 %100 19532225 %38,2 %100 16700861 (الدينار)  مجموع معامالت الورق الصحي

 43757162 (الدينار) رقم معامالت جملي
  

51677635 
  

57852436 
  

24611713 
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II-   املثارة اتمارسق ابملتعل  يفيما  : 

 توجد ة الت  قتصادي  ة اإلبعي  ة الت  وضعي  يف إستغالل عليها  عىاملد    إفراطمن  العارضة شكت  حيث    
 .من القانون املتعلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5وخمالفتها أحكام الفصل  جتاهها فيها

مات عالقة ر مقو  توف  يتطل ب الت أكد من  املذكورة اتاملمارس دقيق يف مدى توف رت  ال حيث أن  و      
عى عليها يف مدى إفراط املد  يف البحث يف حقيقة ث  ، يف مرحلة أوىلرفني ة بني الط  ة اإلقتصادي  بعي  الت  

 .يف مرحلة الحقة إستغالل تلك الوضعي ة

اأبة ة اإلقتصادي  بعي  الت  على تعريف وضعي ة  املنافسةستقر  فقه قضا  جملس إحيث و  حالة تتشك ل " هن 
من حتالف عناصر ينشأ عن إجتماعها وضع الت اجر يف منزلة يصعب عليه الت خل ص من أتثري 

وتتمث ل هذه العناصر يف الس معة الّت  حتظى هبا عالمة  ،د على نشاطه وما جينيه من أرابحاملزو  
، ...ع اجر املوز  عامالت اجلملي للت  املصيبها يف الس وق ويف مدى أتثريها يف رقم املزو د وأمهي ة ن

ذلك سلوك  على أن ال يكون مرد  ،جهة أخرى  د مبواد أو خدمات مشاهبة من أي  زو  وصعوبة الت  
 عن حالة خضوع مفروضة ة تعرب  قتصادي  إلة ابعي  الت   ن  ، ضرورة أجارية اجر نفسه أو سياسته الت  الت  

  ." وليست وليدة إختيار إرادي  

 :يستخلص ام ا تقد م، أن ه يشرتط لإلقرار بوجود عالقة تبعي ة إقتصادي ة، توف ر العناصر الت الية حيث و    
 .اد اهمدى شهرة العالمة املتزو   -
 .وقابلس  عى عليها املد  ركة ة نصيب الش  أهي   -
 .عيةد يف رقم معامالت املد  مدى أتثري عالمة املزو   -
 .لدى املد عية دزو  إنعدام احللول البديلة للت   -

    
 

 

 :عالمةالشهرة خبصوص  -

ّسعة لدى وهي عالمة ذات  ،" LILASليالس "  ةجاري  العالمة الت  عى عليها املد   تستغل  حيث      
ة سنة ونسي  وق الت  نتصااها ابلس  منذ إ ةة الورقي  حي  مرجعا يف قطاع املواد الص   تعد   إذ، عموم املستهلكني

 .ة ة الورقي  حي  املواد الص   قطاعيف ومؤث رة ة يدي  ر مكانة حتتل  و  ،2992
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عة ومتكاملة من خالل تقدثمها لتشكيلة متنو  تها بشمولي  "  LILASليالس " عالمة متتاز  وحيث  
سوا  من  ،ذات اإلستعمال املختلفة ة الورقي  حي  املنتجات املنضوية حتت املواد الص  دة من ومتجد  

 :خاص ة بـــــــــــــــ األمر، ويتعل ق وجهة وطبيعة اإلستعمال من حيث أو ،حيث شرحية املستهلكني
مليون  251.2من  "ليالس"عالمة يف شأن منتجات الورق الصحي لاجلملي ة  املعامالتتنامي  -

لتبلغ  0227مليون دينار سنة  000.2و  0220مليون سنة  052.0 إىل 0222دينار سنة 
 . 0220مليون دينار خالل سنة  220سقف الـــــــ

عى عليها بصدارة املبيعات ابلسوق احمللية مقارنة مع بقية الشركات الناشطة يف متوقع املد   -
 022.1ليبلغ  0225مليون دينار سنة  212.5القطاع ، حيث تطو ر حجم مبيعاهتا من 

 . 0227مليون دينار سنة 
 :ايلج الت  وفق التدر   "ليالس "ة احلاملة لعالمةحية الورقي  نتجات الص  املع تشكيلة تنو  ر و تطو   -

  ةة نسائي  منتجات صحي  :  2992سنة. 
  ضعاضات الر  حف  :  2999سنة . 
  اولة ، مناديل ة ، مناديل الط  فات الورقي  ة ، اجملف  املناديل الورقي  :  0222سنة

 .ةعات الورقي  ز  نف واملو األ
  للكهول ةمنتجات صحي  :  0225سنة. 
  عةة متنو  بات ورقي  مرط  :  0222سنة. 
  ة فات الورقي  أحجام عمالقة من اجملف  :  0220سنةJUMBO ROLLS . 

من ة للمستعمل احلاجيات اإلستهالكي  وتغطيتها ملختلف  "ليالس"ة مبيعات عالمة مشولي   -
 :ايلع كالت  وز  ت توالت   ،ةة الورقي  حي  املنتجات الص  
  50 %  :  اضات رضعحف. 
  05 %   ة ومناديلمنتجات ورقي. 
 22%   ة ة نسائي  ة ورقي  مستلزمات صحي. 
 5 %   اضات كهولحف. 
 0 %   طيبة للرت  ة ورقي  منتجات صحي. 

 : وفق ما يبي نه اجلدول الت ايل "RENOVATION" الت جديد الد وري ملنتجات ليالس  -
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 8857 8851 8851 8854 8851 8851 
 02 52 05 22 00 00 ابلس وق احمللي ة

 20 02 09 21 22 9 موج هة للت صدير
 00 05 12 01 29 02 الت جديد اإلمجايل

 8851-58-8بالغ مايل جملمع ليالس : املصدر

ل وجيستي ة املعتمدة من قبل شركة أهي ة اإلمكاني ات الوحيث تربز شهرة العالمة أيضا من خالل       
تعتمد  إذلتوزيع منتجاهتا من الورق الص ح ي، " ليالس"املستغل ة لعالمة "  SAHاملواد الص حي ة "

 كمااتبعة للموز عني،   01منها ، شاحنة توزيع خاص ة اها 222توف ر و  ،ألف نقطة توزيع 22على
 .بكامل تراب البالد خمزان 220يف  تت صرف

برم تها من قبل املتزو د يف حال عدم ئها مآل الط لبيات الت  يتم  إلغاوحيث تتأك د أيضا من خالل      
ي  منتج من منتجات املواد الص حية الورقي ة، ذلك أن  هذه األخرية تعد  منتجات مستقطبة أتو فر 

وما تؤم نه للمستهلكني من وفا   ،ات عيني ة هام ة ومغرية من جهةللط لبي ات ملا تتضم نه من ختفيض
 . لعالمة جتاري ة بعينها من جهة اثني ة

يف س وق األوراق املالي ة " ليالس"املستغل  لعالمة " SAHاملواد الص حية " إدراج جممع وحيث مت       
وهو ما يعكس إبعتبارها أكرب مبلغ لعملي ة إدراج ابلس وق املالي ة،  رمليون دينا 225.9ا بقيمة قدره

 .   2992منذ سنة " ليالس"عالمة  ماتتمت ع اه ل ذيناملكانة والص يت ال

 عرب ةفريقي  اق اإلسو ألالس وق احمللي ة لتبلغ ا" LILAS ليالس" عالمة وحيث جتاوزت شهرة      
ينغال، غينيا، سرياليوين، الكوت ديفوار، من اجلزائر، املغرب، ليبيا، موريتانيا، الس   كل  ل صديرالت  

إحداث ، فضال عن مصر الكونغو،، نغوالأ شاد ، الغابون،يجر، الت  بوركينافاسو، البنني، مايل، الن  
 .ة واإلفواري ةيبي  ة والل  وق اجلزائري  ابلس  وذلك : ةاخلارجي   ابألسواقملنتجات ليالس  وحدات إنتاجي ة

صة ملنتجات ليالس وزيع املخص  شبكة الت  على "  SAHة حي  املواد الص  " شركة  وحيث تعتمد       
آزور ملواد "عة من قبل وهي ذات املنتجات املصن   ،ابلبالد األوىل ،وفق البالغ املايل للمجمع  تعد  والت  
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نظيف من ن منتجات ليالس من مواد الت  ثمك  لعالمة ليالس، وهو ما  األخرىواحلاملة هي " نظيفالت  
 . الص حي ة الورقي ة لدى حرفائها ومستهلكيها" ليالس"منتجات  ةستثمار مكانوإ توظيف

حجم كان من خالل للورق الص حي  ة وق احمللي  ابلس   " ليالس" لعالمة يدي وقع الر  املوحيث أن     
فلوريس " من مع منافسة من قبل كل   ،0227مليون دينار خالل سنة  002 انهز الـــــــمعامالت 

" فيكس مول" جة لعالمة املرو   "حياة"شركة و " بودوس، انان، توب" جة لعالمات املرو  " وزيعللت  
يدي ابألسواق ر ا حتظى بتموقع أهن  ما ك ."كالينو و فريش"جة لعالمات املرو  " سيباب"شركة و 

وحضور  0227مليون دينار سنة  02معامالت بقيمة ) ةيبي  والل  ( خاصة ابملنطقة الشرقية) ةاجلزائري  
مليون دينار  20 انهز الـ ضع برقم معامالتاضات الر  حف  ) ةواملوريتاني  ( ةببنغازي واملنطقة الغربي   قوي  
   .(0227سنة 
حي واحلاملة لعالمة من الورق الص   SAHاملواد الصحية " حص ة منتجات  خبصوص -

 : عية يف الس وق املرجعي ةركة املد  ليالس من إمجايل مبيعات الش  
       

مع تنجزها املد عية  الت  املعامالت امللف أن  ابلر جوع إىل املعطيات املستقاة من  تبني  حيث      
حتتل  مكانة رئيسي ة، إذ " ليالس" الت زود ابملواد الص حي ة الورقي ة احلاملة لعالمة جمال املد عى عليها يف 

 .شك لت حص ة سوقي ة انهزت ثلثي إمجايل مبيعات العارضة من املواد الص حي ة الورقي ة
" ة لعالمةاملستغل   "للت وزيع فلوريس " حنصرت املعامالت املنجزة مع شركةإ ،املقابلويف حيث  و   

خالل   %07و 00بني تراوحت يف حص ة سوقي ة عى عليها، ل منافس للمد  إبعتبارها أو  "بودوس 
 % 00.0و 0221سنة  % 02.2، 0221سنة  % 0225،00.2سنة  % 07.2) نفس الفرتة 

 (.0220خالل الس داسي األو ل من سنة 

احلص ة  تراوحتفقد  ،ابملواد الص حي ة الورقي ة املزو دة للعارضةالش ركات وابلن سبة لباقي وحيث       
لتبلغ سقف ،  0227سنة  % 2.2و  0221سنة  % 0.9و  0225سنة  % 2.0بني الس وقي ة 

  . 0220ل من سنة األو   داسي  خالل الس   % 9.9الــــ
 



20 
 

   :األخريةهذه إمجايل معامالت على تزويد املطلوبة للط البة ف توق  أتثري  خبصوص -

داسي والس   0225ة بني سنة خالل الفرتة املمتد  العارضة ى من حتليل معامالت يتجل  حيث      
 :هامجلة من اإلستنتاجات من، 0220ل من سنة األو  

 إمجايلمن  % 00 و % 02.5 مرتاوح بني حي  حجم معامالهتا يف جمال الورق الص   أن   -
ملا تتم يز به ( مواد الت نظيف) بصفة فاعلة على بقي ة نشاطها  يؤث رالقطاع  وأن  هذانشاطها، 

 .مسالك توزيع القطاعني من تالزم
 فلوريس"ة احلال ، وعى عليها يف قضي  املد   SAHة حي  املواد الص  " هاو  إستحواذ شركتني -

و  % 92 ترتاوح بني ةة سوقي  على حص   ،عى عليهاإبعتبارها املنافسة املباشرة للمد   " وزيع  للت  
 .حيمن إمجايل معامالت العارضة يف سوق الورق الص   % 90

، حيث املد عية مقارنة ببقي ة الش ركاتتفر د املد عى عليها مبكانة تفاضلي ة يف تعاملها مع  -
معامالت املد عية يف قطاع  إمجايلمن   %10و  % 10تستحوذ على نصيب مرتاوح بني 

،  الت زو د ابلورق الص حي 

" ليالس" ةجاري  للعالمة الت   ةاملستغل  عليها  عىاملد  إبحتالل  ة إمجاالوق احمللي  ز الس  تتمي  حيث و      
رحية وغري املكانة وهي ذات املحي ، يف سوق توزيع الورق الص   عيةكانة مؤثرة وفاعلة يف نشاط املد  مل
 .ة عموماوق احمللي  الس  يف قابلة للمنافسة ال

ركة الش  د تفر   فقد ثبت ،عيةحي مع املد  املنجزة يف توزيع الورق الص  سبة للمعامالت ابلن  وحيث و     
قطاع اشطة يف ركات الن  معامالت العارضة مع الش  إمجايل ي ثانهزت ثلسوقي ة ة عى عليها حبص  املد  

 .، وأن  كل  مساس بشروط الت زو د من شأنه أن يؤثر يف هذا النشاط بصورة فاعلةحيتوزيع الورق الص  
أوراق املعلومات املستقاة من مجلة فضال عن   ،طريف النزاعحريت اجملراة مع الت   نتبي   حيثو    

 أتثريو ،نظيفة مع مسالك توزيع منتجات مواد الت  ة الورقي  حي  ترابط مسالك توزيع املواد الص  ، امللف
 .بة للمعامالت املنجزة يف اجملالسابلن   ،هذه املنتجات فيما بينها
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 أن   1 0229فيفري  29خالل ّساعها بتاريخ  ،عى عليهالمد  لة لة القانوني  املمث   حتصر   وحيث     
وظيفها تبما أقر ت ك.نظيفحي ومواد الت  ويج املزدوج للورق الص  ىل الرت  إار اجلملة يعمدون بعض جت  

 وبصفة أدق   ،يف قطاع مواد التنظيف على كامل تراب البالد اخلاص ة ابملد عية واملمتد ة وزيعت  الشبكة ل
 .حيلرتويج منتجاهتا من الورق الص   لتوظيفها ،منه % 72م يف نسبة مادة اجلافال الذي تتحك  يف 

 ها تربطة الت  جاري  ة العالقة الت  صي  صو خب عى عليهاة املد  ت امثل  أقر   ياق،الس  حيث ويف ذات و     
أخرى رابطة  فإن  ، حيمن الورق الص  مبنتجاهتا هذه األخرية  هاتزويدوة على عال ،هن  أ ذلك ،عيةابملد  

يف عية اجعة للمد  مة الر  وزيع املنظ  وضع مسالك الت   يقوم علىعقد خدمايت تتجس م يف جتمعهما و 
 .يح  عى عليها من الورق الص  املد  نتجات ملويج لرت  لكوسيلة قطاع مادة اجلافال  

ظر حلجم رقم ابلن  هام ة عية جتمعها ابملد   ة الت  جاري  ن  املعامالت الت  أب أك دت ذات اجلهةوحيث     
ة بنسبة نوي  خفيضات الس  الت  ، وأبن  ة اجلامعة بينهماجاري  ابطة الت  انت الر  ة مكو  ولثنائي   ،ةاملعامالت املنجز 

على  واجد والت   ،نظيم من جهةسمة ابلت  عية املت  نظري خدمة توزيع عرب شبكات املد   ،هي ابألساس 7%
ومل يتم  ،دون سواها عيةمد  هة خصيصا للموج  ى، وهي ختفيضات من جهة أخر  تراب البالدكامل 

 .آخر حريف على أي  عرضها 

القائم بني الط رفني، فقد تبني  من تصرحيات امث لة املد عى عليها جوهر اخلالف وحيث وخبصوص      
عى عليها متكينها املد  وفرض  إبلزامي ةق تعل  مهو ما بقدر  ،لرقم معامالت أدىنسقف  يفال يكمن  أن ه

 .عى عليها اهامتوقع منتجات املد  إىل معرفة  توص ال عيةة على مسالك توزيع املد  دق   الع بكل  من االط  

قوم على ت املد عى عليهاة مع ات سنوي  فاقي  ت  إأبرمت عية املد   أن   ثبت من أوراق امللف وحيث     
فقد ابدرت شركة املواد  ،0220نسبة لسنة ابل  ا ، أم   %7ة يف حدود ة قار  ختفيضات سنوي   منحها

ية ح  موافاهتا مبكانة منتجات شركة املواد الص   بضرورة" وزيع جارة والت  الت  " على شركة  أكيدابلت  ة حي  الص  
 .هذه األخرية رفض ذلكل امث   أن  توزيع ، غري مبختلف مسالك ال  

                                                           
1
 .2191-2-91محضر سماع بتاريخ   
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د اقرتاح فقد كان جمر   ،0220ة سنة فاقي  املدرج مبشروع ات   األدىنرقم املعامالت لوحيث وابلن سبة       
-0225طيلة سنوات  "ةحي  املواد الص  "شركة مع  "وزيعجارة والت  لت  ا"ر تعامل شركة تطو  إستند إىل 

0227. 
ا أو العدول هنائي   ، أدىنتحديد رقم معامالت ب عيةاملد  ل بدعوة امث   عى عليهااملد  ابدرت  وحيث    

عية يف ابعة للمد  الت  وزيع تموقع منتوجاهتا يف مسالك الت  ب تهامبعرف هاكمقابل متس   نصيص عليهعن الت  
  .نظيفنشاطها يف قطاع مواد الت  

الزم شرا ات من جممل أوراق امللف وكذلك من الت صرحيات املتلق اة من الط رفني، تخيلص  وحيث     
د جتار جاري وتزو  عامل الت  ة الت  خصوصي   ، ذلك أن  نظيفات مواد الت  ة مع طلبي  ة الورقي  حي  املواد الص  

نظيف والورق اي مواد الت  ) عة ملختلف هذه املوادات جمم  ل يف تقدمي طلبي  تتمث   ،فصيل اهذه املوادالت  
من قبل املتزو د تها ة برم  لبي  إلغا  الط   يقع، ملعمول به يف القطاعجاري اه وفقا للعرف الت  أن  كما (.حي  الص  
 هذه األخرية تعد  منتجات ، ذلك أن  ةحية الورقي  منتج من منتجات املواد الص   ي  أفر حال عدم تو  يف 

نه للمستهلكني من وما تؤم  ، من جهةة ومغرية هام  ة نه من ختفيضات عيني  ات ملا تتضم  لبي  مستقطبة للط  
 .ة من جهة اثني   ة بعينهاوفا  لعالمة جتاري  

نتاج وتوزيع إإلحداث وحدة  "ليالس"ه جممع توج  الت  أجراها اجمللس  الت حقيقاتنت بي  وحيث     
، وهو حيرة لديها يف قطاع الورق الص  وزيع املتوف  ابعتماد شبكة الت   "ليالس"حتت عالمة  نظيفواد الت  مل

حي فيما نظيف والورق الص  ة ترابط وتفاعل وأتثري شبكات توزيع قطاعي مواد الت  م خصوصي  ما يدع  
 .بينهما 

عى عليها يف قطاع عية مع املد  ف معامالت املد  توق  ليب لالس  أثري ت  الحريت الت  ذات نت وحيث بي       
عية، ركة املد  ة إلمجايل نشاط الش  وازانت العام  على الت  " ليالس" زة حي احلامل للعالمة املمي  الورق الص  

مقارنة مع  0220ل من سنة األو   داسيخالل الس   % 70.5ق بنسبة تراجع انتج اإلستغالل احملق  إذ 
 . 0227إجنازات سنة 

 

 

 
 الوحدة حبساب الدينار                                                                                  

 الفارق
2018 2017 

 ابلقيمة  %  

 انتج االستغالل 470162,57 124831,4 345331,2- 73,45%-
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حي عية يف شأن منتجات الورق الص  ق من قبل املد  بح املطب  تراجع هامش الر  وحيث ثبت كذلك       
عى د اها من مصادر أخرى غري املد  واملتزو  ، "ليالس " عليها واحلاملة لعالمة عى املنتجة من قبل املد  

ل من األو  داسي خالل الس   % 0.0إىل  0227سنة  % 0.0تراجع من  إذ ، % 12بنسبة  ،عليها
 . 0220سنة 

 :عية أمام املد  ر حلول بديلة توف  خبصوص  -

حيث يفرتض هذا العنصر الت حري يف مدى توف ر منتجات بديلة للمنتجات املتزو د اها من املد عى      
 .عليها، وذلك يف مستوى الس عر واجلودة واملكانة ابلس وق ولدى احلريف

ة حي  ص  الة ورقي  النتجات املة استبدال يف مدى قابلي   ؤثرةاملمجلة من العوامل  ثبت وجود حيثو       
ا بصفة حبيث تصبح مرجعا استهالكي   ،معة املكتسبة لدى احلريفمن ذلك اجلودة والس   ،فيما بينها
 . ستبدالاملنتوج لإليف مدى قابلي ة رة وهي عناصر فاعلة ومؤث   ،عموم املستعملنيعني و املوز  آلية لدى 

، "بودوس" حتت عالمة " فلوريس للتوزيع " املعروضة من قبل أن ه لئن تشك ل املنتجات وحيث        
تت سم  اهن  فإ ،عى عليهاة من قبل املد  املستغل  " ليالس " ة جاري  الت  عالمة العة حتت نتجات املوز  منافسا للم

املستوى الوطين أو على عى عليها سوا  على مه املد  ا تقد  م منها مقارنة مبة حجم العرض املقد  حدودي  مب
  .عى عليهاملد  مرتبة امكانة و أو جماراة معادلة من ال ثمكنها  مبا ،ة احلالة لقضي  وق املرجعي  مستوى الس  

فلوريس "ها املباشرة عى عليها مقارنة مبكانة منافستللمد  ة فاضلي  املكانة الت   أتك دتوحيث       
وق مجايل الس  ة أو إبة احلالي  وق املعنية ابلقضي  بكل  من الس  ، وذلك "بودوس" ة لعالمةاملستغل  " للتوزيع

 .ةاحمللي  

موازاة كان " بودوس" املرو جة لعالمة " فلوريس للت وزيع" تعامل املد عية مع شركة أن  وحيث        
ه وعدم قدرته على إستيعاب مكانة وحجم حدودي ة حجممبإت سم لتعاملها مع املد عى عليها، و وتزامنا 

 ة الت  وهي نفس املكانة والوضعي  مل يتجاوز نصف الت عامل مع املطلوبة، إذ  ،ت عامل مع املد عى عليهاال
 .ةوق احمللي  الس  مالمح سبة إلمجايل الوقوف عليها ابلن   مت  



24 
 

عى ملكانة املد   بديالال ثمكن أن متث ل " فلوريس للت وزيع "  أن  ى اما سبق بيانه، وحيث يتجل     
أن  نسبة تعاملها مع الط البة   ذلك، لت نو ع من حيث االمن حيث احلجم و ال جتاه املد عية، عليها 

ل من سنة داسي األو  خالل الس   % 00 حدود يف ليستقر   0225سنة  % 07بني  تكان
0220 . 

مبكانة غري متكافئة ومتواضعة لقضية احلال ة وق املرجعي  الس  فقد متي زت فضال عن ذلك، وحيث   
ع من حيث تنو  )لش ركات من الورق الص حيلبقي ة العالمات الت جارية الت  توز ع حتتها منتجات بقي ة ا

 بديال ال  أن تكون حعلى  -إجتمعت وإن – مبا يفيد عدم قدرهتا ،(املنتجات وحجم اإلنتاج
 (.منتج بديل نوعا وكم ا)للت زو د مبنتجات الورق الص حي

ر د توف  س على جمر  ال يؤس  ي ح  منتجات الورق الص  بني االستبدال يف وقائع احلال  أن   وحيث    
 أتثريهاو أوىلة بدرجة جاري  ة على مكانة العالمة الت  بدرجة هام  بقدر ما يعتمد  ،املنتوج من عدمه

 . لدى املستهلك

قابلة  ،حيمنتجات الورق الص   ال ثمكن اجلزم أبن   ن هبيانه، فإيف هدي ما سبق  حيثو       
عن عدم توف ر قو ة استقطاب بديلة ملكانة ، عالوة ر املنتجد توف  ة ومبجر  لإلستبدال فيما بينها بصورة آلي  

 .املد عى عليها
ة املنجزة من قبل خمتلف جاري  الت  حجم املعامالت  إستنادا إىلتبني   هن  وفضال عن ذلك، فإيث حو    

، وهو ما ينعكس مكانتها يف الس وقتباعد  ،حيمن الورق الص  عة للمنتجات ركات املنتجة واملوز  الش  
رجة ابلد   "ليالس"ق من قبل عالمة لب احملق  ة احللول فيما بينها الستيعاب الط  قابلي  مدى على 

 .من عدمه ةاألساسي  
خالل الفرتة املنجزة و وزيع اها ة على اختالف مسالك الت  وق احمللي  حجم املعامالت ابلس  أن  وحيث     

 :كان كالت ايل 0220ل من سنة داسي األو  و الس   0225املمتدة بني 
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 ة وق احمللي  عية ابلس  دة للمد  كات املزو  حجم مبيعات الشر  
سداسي أو ل سنة 

 8851سنة 8854سنة 8851سنة 8851
 القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % 
 

 SAHة حي  املواد الص   212.5 62% 205.2 64% 022.1 67% 225.0 65%

 فلوريس للتوزيع  70.5 27% 70.2 25% 15.0 21% 07 23%

 IDكومسيتيك للتوزيع  انتار 22 1% 00.0 1% 05 1% 22.7 1%

 ابكو 22.5 5% 21.0 6% 27.1 6% 0.0 5%

 الشركة العاملية لإلنتاج الورقي " سيب  9.0 3% 22.2 4% 22.2 3% 5.5 3%

 الشركة التونسية للمناديل املرطبة سوتيالن 0.0 1% 0.9 1% 0.2 1% 0.0 1%

 شركة ديسرتي ابست  0 0% 2.29 0% 0.2 1% 2.2 1%

   احلاصل العام   841 100% 812.1 100% 781.1 100% 545 100%

 .ةركات املعني  معطيات مستقاة من قبل الش  : املصدر          
 .ديناراملليون الوحدة حبساب 

عة للمنتجات عة واملوز  ركات املصن  ل عليها من لدن خمتلف الش  املعطيات املتحص   ى منيتجل  حيث و    
 : يلي ما ،حيمن الورق الص  

ة حيث حتتكم يف وق احمللي  عى عليها مبكانة ابرزة وغري قابلة للمنافسة ابلس  ركة املد  ع الش  متت   -
 . حجم املعامالت املنجزة اها إمجايلمن  % 17و % 10ة مرتاوحة بني ة سوقي  حص  

ل منتجاهتا حيث تشك   ،يف تعاملها مع العارضةاملطلوبة ها  حتتل  املكانة واملرتبة الت   تفاضلي ة -
لترتاجع إىل ،  0227-0225خالل سنوات  % 15و % 12ة مرتاوحة بني ة سوقي  حص  

جاري عامل الت  ي مباشرة بعد قطعها للت  أ ،0220من سنة  األو ل داسيخالل الس   51.0%
 .عيةمع املد  

يف ، حيث وردت يف الس وق "بودوس" ة لعالمة املستغل  " وزيعفلوريس للت  " ركةمكانة  شتواضع  -
خالل السداسي  % 00إىل  0225سنة   % 07تراجعت من ة ة سوقي  وحبص  ة مرتبة اثني  

فضال  .احملليةوق ملعامالت املنجزة يف القطاع ابلس  إمجايل امن وذلك  0220األول من سنة 
ا تراوح سقفجمتمعة وقية تها الس  مل تتجاوز حص   الت  ،ركاتة الش  مكانة بقي  وتواضع  حمدودي ةعن 
 .  0220خالل الس داس ي األو ل من سنة  % 9.9و 0225سنة  % 2.0بني 
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قة ة املتعل  املرجعي  وق الس   نفس الوضعي ة، هي ةوق احمللي  ابلس   املبي نة أعالهة الوضعي  ثبت أن    وحيث     
 :، وهو ما يتبني  من اجلدول الت ايلة احلالبقضي  

 
 عيةمع املد  الش ركات املزو دة للورق الص حي حجم معامالت   

 8851سنة أشهر من   1 8851 8854 8851
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 %56,8 2.0 %65,2 20.0 %63,0 20.0 %60,8 22.2 املواد الصحية
 %33,3 0.5 %30,4 1.2 %33,1 1.2 %37,4 1.0 فلوريس للتوزيع

 %2,4 2.279 %2,7 2.5 %3,0 2.5 %1,4 2.0 ارقانيا للتوزيع
 %0,0 2.2222 %0,0 2.222 %0,0 2.225 %0,0 2.220 انتاركومسيتيك للتوزيع

 %0,4 2.200 %0,3 2.255 %0,1 2.209 %0,2 2.200 سوتيلني
 %2,1 2.259 %1,4 2.005 %0,7 2.20 %0,1 2.20 ابكو

 %0,0 2 %0,0 2 %0,0 2 %0,0 2.222201 الصناعية للمواد الورقية
 %0,0 2 %0,0 2 %0,0 2.220 %0,0 2.220 ا أ الصناعية

 %0,1 2.222 %0,0 2.222 %0,0 2.221 %0,0 2.227 سودات للتوزيع
 %4,2 2.021 %0,0 2 %0,0 2 %0,0 2 العاملية للتجارة

 %0,7 2.252 %0,0 2 %0,0 2 %0,0 0 ديسرتيباس
 %100 1.1 %100 88.7 %100 52.1 %100 54.1 احلاصل العام 

 .معطيات مستقاة لدى املدعية: املصدر 
 .ديناراملليون  الوحدة حبساب 

 عىركة املد  ركات املنافسة للش  ة إستيعاب خمتلف الش  عدم قابلي  ما تقد م جممل  من حيث يتبني  و       
وق وزيع ابلس  أو ملسالك الت   ،عية من جهةسوا  للمد   ،دمه هذه األخرية تق  زويد الت  عليها حلجم الت  

 . من جهة اثنية ة عمومااحمللي  
حي على اختالف عالماهتا ة إستبدال املنتجات من الورق الص  دم قابلي  كذلك عد  وحيث أتك        

ع وذلك من حيث تنو  ، ""ليالس " جة حتت عالمة املرو  عى عليها ركة املد  جارية ملنتجات الش  الت  
 .العرض وحجمه

أتثري تراجع معامالت املدعية يف قطاع الورق الصحي  من جهة أخرى، بي نت الت حقيقاتحيث و     
ابعتبار تداعيات عدم توفريها ملنتجات  مة ليالس على إمجايل نشاطهاوخاصة ما تعلق مبنتجات عال

وهو ما تسبب ، ةسويقي  عة على شبكتها الت  قائمات معروضاهتا من املنتجات املوز  عى عليها ضمن املد  
 .املقدمة من حرفا  املد عية يف إلغا  العديد من الط لبيات
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تراجع هامش ربح أن  قطع العالقة الت جاري ة بني الط رفني ترت ب عنه  ،وحيث ثبت من أوراق امللف    
 قيمة اهلامش تدين  ، و (.% 0.0 يف حدودبعد أن كان  % 0.0إىل ض اإخنف)، % 12بنسبة  عيةملد  ا

رتفاع ، فضال  عن ادينار ألف 202الــــإىل حدود املتحص ل عليها  خفيضاتل ابحتساب الت  املسج  
من احلصول على ختفيضات حرماهنا ا تسبب يف ام   ،حيمن الورق الص   "ليالس"مبنتجات  د تزو  السعر 

ربح املد عية تعاشة هامش إلنو  ،دزو  قليص يف سعر الت  ة للت  ة جتاري  ر أرضي  يوف  تكوين خمزون و  ،ةعيني  
(Manque à gagner).  

ة ة تبعي  عية يف وضعي  ركة املد  تواجد الش  ل عليها تائج واملعطيات املتحص  جممل الن   جتلى منحيث و   
 ،ة ة املعني  وق املرجعي  لس  ابتها مكانرت على  أث  الت   ةوهي الوضعي   عى عليها،ركة املد  ة جتاه الش  إقتصادي  

وزيع منتجات القطاعني  نظيف لرتابط تقطاع مواد الت   يف هانشاط على لبية  فضال عن تداعياهتا الس  
 .بيانهكيفما سبق 

من  5ة ابملنافسة طبقا ألحكام الفصل خمل   تكون الاملذكورة، ة ة اإلقتصادي  بعي  ة الت  وضعي   أن   حيثو     
املتعلق إبعادة تنظيم املنافسة  0225سبتمرب  25واملؤرخ يف  0225لسنة  01القانون عدد 

 .عى عليهااملد   ف وإفراط يف إستغالهلا من قبلبتعس   إال  مىت إقرتنت،واألسعار

ة وضعي   يف استغاللفراط اإلف و تعس  المات ر مقو  مدى توف   تبيانب تبعا لكل ذلك، وحيث توج    
 .عية املد   من قبل املد عى عليها جتاه ة ة اإلقتصادي  بعي  الت  

 0225سبتمرب 25خ يف املؤر   0225لسنة  01القانون عدد من  5 أحكام الفصل منعتحيث    
 .ة ابملنافسةخل  امل رساتماضمن املها توأدرج لوضعي ة الت بعي ة اإلقتصادي ةاإلستغالل املفرط 

        :أنه ،سالف البيان 0225لسنة  01ن القانون عدد م 5من الفصل  0إقتضت الفقرة حيث و    
ميكن أن تتمث ل حاالت اإلستغالل املفرط لوضعي ة هيمنة أو حالة تبعية إقتصادي ة خاص ة يف  " 

اإلمتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة، أو فرض أسعار دنيا 
جتاري ة دون سبب موضوعي، أو بسبب إلعادة البيع أو فرض شروط متييزي ة أو قطع عالقات 

 " .رفض اخلضوع إىل شروط جتاري ة جمحفة
من  0املنصوص عليها ابلفقرة  قتصادي ةاإلتبعي ة الوحيث وردت صور اإلستغالل املفرط لوضعي ة    

 .ال احلصر كرعلى سبيل الذ  سالف البيان  5الفصل 
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 يتعني  :"من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار على ما يلي 05إقتضت أحكام الفصل  وحيث   
وميسك جدول األسعار  د أو مسدي خدمات أن يعد  منتج أو اتجر مجلة او مور   على كل  

ة واألداءات واألسعار الفردي  ، لة يف بيان املنتجات أو اخلدماتة للبيع املتمث  روط العام  والش  
 .ة بكافة أصنافهاة واملالي  جاري  خفيضات الت  والت   ،وشروط اخلالص وآجاهلا

 .م بطلب يف ذلك مهين يتقد   وجيب أن يوايف به كل    
وتتم  املوافاة بكل  الوسائل املطابقة للعرف املهين إال  أنه  جيب أن تكون املوافاة كتابي ة إذا كان    

  ".الط لب كتابي ا
الط لب الكتايب الص ادر جتاه  الص مت ليها الزمتأن الش ركة املد عى ع الت حقيقاتنت بي  وحيث     

يشك ل له مبا يعد  رفضا ضمني ا  ما، وهو هاعن املد عية للحصول على الش روط العام ة للبيع املعتمدة من
  .قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعارمن  05أحكام الفصل  على معىنامارسة تقييدي ة 

 ة الت  ة اإلقتصادي  بعي  الت   ةوضعي   وإفراطها يف استغاللا عى عليهاملد  ف تعس   مظاهر تدتعد   وحيث    
 :مت يفوجتس   ،عيةتواجدت فيها املد  

 :عيةاملد  ركة الش   جمحفة جتاه ةشروطا متييزي   عى عليهاركة املد  الش   فرض   (5

ة جاري  عالقاهتا الت  يف عى عليها قة من قبل املد  ة للبيع املطب  روط العام  مبراجعة جممل الش  تبني   حيث    
مساحات جتارية كربى / ار مجلةجت  )ار اجلملة وجت   عنيمن موز  سائر حرفائها، إبستثنا  املدعية، مع 

ة معامالت جتاري  رقم من  أدىنشرط حتقيق سقف لها عدم إعتماد ،(اتدة األجنحة ، صيدلي  ومتعد  
تضم نها حلق  الفسخ فضال عن عدم  ،وفقا إلت فاقي ة خاص ة جاري مع احلريفعامل الت  ية لقبول الت  سنو  

 .رط اجملحفيف صورة عدم خضوع حريفها لذلك الش   من جهة واحدة وإهنائهاة جاري  ابطة الت  للر  اآليل 
ة ة جتاري  فاقي  ت  إمشروع ومبقتضى ،  0220 بعنوان سنةعية املد   إفرادثبت يف املقابل تعم د  وحيث   

كامل خالل   سنوي   معهاعامل الت   ا مت  بطريقة مغايرة ملو فائها مقارنة ببقية حر ة خاص  بشروط  ،مستحدثة
 .0227-0222الفرتة املمتدة بني 

تالزم عى عليها املد   اشرتاط، مشروع اإلت فاقي ةمن  0مقتضيات الفصل من  فادوحيث يست    
مليون  20.5قدره  أدىنرقم معامالت ل هاحتقيق مع % 7بـــــتخفيضات سنوية عية لاملد  استحقاق 

يف صورة عدم  ةعاقدي  ابطة الت  الفسخ اآليل للر   يقضي برتتيبتسليط شرط جزائي ، فضال عن دينار
 .ةنوي  خفيضات الس  لت  ابعالوة على عدم متتيع العارضة  ،حتقيق ذلك
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مل تنص على جانب من حرفائها، عى عليها و املد  املربمة بني جاري عاون الت  عقود الت   ثبت أن   وحيث  
 .دىنأ حتقيق رقم معامالت سنوي   الر ابطة بينهم تتوق ف علىة جاري  العالقة الت   رستمراإأن  
بني ملد عى عليها اركة ش  ال ذاتمييز املمارس من قبل إدانة الت   جملس املنافسةلفقه قضا  وحيث سبق   

الت مييزي ة غري املرب رة بني  املمارسةمن قبيل  وإعترب ذلكة كربى، ار مجلة ومساحات جتاري  حرفائها من جت  
ة جاري  ة املساحات الت  ار اجلملة مقارنة مع وضعي  ة حرجة لتج  هذا التمييز أفرز وضعي   ذلك أن   ،احلرفا 

 .  يف جانبهاف عس  مظهرا من مظاهر الت   إىل إعتباره وإنتهى فاوضة الت  سمة بقو  املت  

 :عند البيعة ة متييزي  لشروط عام  عى عليها تطبيق املد    (8

عى عليها وحرفائها من املساحات جارية املربمة بني املد  ات الت  فاقي  مضمون االت   ثبت منحيث       
نف ة لفائدة هذا الص  ة تفاضلي  ة للبيع متييزي  ، تطبيقها لشروط عام  الكربى ومتعد دة األجنحةة جاري  الت  

ا ضرورة ،إقراره للمد عية وذلك مبنحها نسب ختفيضات تفوق ما مت   ،من احلرفا  شركة  منحت أهن 
ختفيضات " كارفور " اشطة حتت عالمة جارية الن  ة للمساحات الت  املستغل  " وزيع أوليس هيبار للت  "

،        عيةاملد  عامل املنجز مع من الت   ل  أقحجم تعاملها كان  غم من أن  ابلر  ،  % 0بــــــــــقد رت ة سنوي  
اشطة حتت جارية الن  ة للمساحات الت  ركات املستغل  الش   حلساب" جيمو"مركزية الشرا  و كذلك 

ظر عن بصرف الن  ( % 1.75) حديدالت   ةنسب ختفيضات مسبق"مونوبري"و " جييون" عالمات
 . حجم املعامالت املنجز سنوي  

مبا مقارنة عية، املد  جتاه  ةجمحف ةط متييزي  و عليها لشر عى إعتماد املد   ام ا سبق بيانه، لصخيحيث و    
 إفراطا عد  وهو ما ي ،ة الكربىجاري  املساحات الت  سائر تعتمده مع عامل يف شأنه بينهما، ومبا سبق الت  

، وهي عية جتاههاركة املد   تتواجد فيها الش  ة الت  قتصادي  ة اإلبعي  يف استغالل عالقة الت   افوتعس  ها من
 .من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5ل الفص مجيعها امارسات حيظرها 

 :  جتمعها ابلعارضة دون سبب موضوعي  ة الّت  جاري  الت   عالقةلل عى عليهااملد   قطع  (0
 

إمتدت طيلة  ةسنوي  ات فاقي  ات  حتكمها بني طريف الن زاع، عامالت امل تبني  من أوراق امللف أن  حيث 
تنصيصا على استحقاق املد عية  تضم نت، و 0227إىل غاية سنة  0222 املرتاوحة من سنةالفرتة 

 .ظر عن قيمتهبصرف الن  من إمجايل رقم املعامالت املنجز  % 7لتخفيضات سنوي ة عيني ة قدرها 
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ة إطاري ة معد لة ة جتاري  فاقي  ت  إابدرت املد عى عليها بعرض ،  0220ومع حلول سنة  ،أن هوحيث 
           ة املعمول اها لسنواتاستحقاق املد عية لذات الت خفيضات الس نوي  تقضي ابألساس بربط 

 .د.م 20.5 أدىن حتقيق رقم معامالت سنوي  بوجوب  ،0225-0227
عية بنفس ع املد  متيتلجديدة يقات ة لقيامها بتضي  أقر ت املد عى عليها ابلد وافع احلقيقي  حيث و    
 كانةقة مب، مفيدة سعيها للحصول على معطيات متعل   دأبت على العمل اهاة الت  نوي  خفيضات الس  الت  

 .عية مبسالك توزيع هذه األخرية جة من قبل املد  منتجاهتا املرو  
 ، العدول عنهاحىت   أو ،يقات املقرتحةضي  إستعدادها لتعديل الت  عى عليها عن أعربت املد   حيثو    

 .ابملعلومات املطلوبةعية نظري موافاة املد  
ا هيقات ضي  لت  لاحلقيقي ة واعي الد   أن  ثبت للمجلس وحيث      ةيف احلقيقة والقصد مرب ر ي املستحدثة إمن 

 والت   ،عيةصرف للمد  اجعة ابلت  وزيع الر  مسالك الت   معطيات هتم  سعي املد عى عليها احلصول على ب
 .يح  من الورق الص  ا ج اها منتجاهتترو  
عالمة  أداة إستثمار ودفع لرتويج منتجات ،عى عليهااملعلومات املطلوبة ابلن سبة للمد   عد  تحيث و    
" ليالس" جاري جملمعمن مواد تنظيف الت  مت  اإلعالن عن انطالقها مبناسبة اإلعالن الت  " ليالس" 
رها  توف  الت   على استثمار شبكة الت وزيعمن خالله ي مت  الت أكيد ، والذ 0220 أكتوبر خ يفاملؤر  

 .عة واملكانة لدى عموم املستهلكنيي بنا  على الس مح  من الورق الص   "ليالس"وإكتسبتها منتجات 
عية يف مسالك توزيع مواد  تتمتع اها املد  على علم وإدراك ابملكانة الت  ، حيث أن  املد عى عليهاو    
وخاص ة ما نظيف وزيع ابجلملة ملواد الت  الت  من شبكة  % 72م يف نسبة تعادل إبعتبارها تتحك   ،نظيفالت  

هذه  أن  ي ابعتبار ح  نظيف والورق الص  ة ترويج مواد الت  ، فضال عن إقرارها خبصوصي  تعل ق مبنتج اجلافال
ار جت   وأة ار اجلملة درجة اثني  عة من قبل جت  ات جمم  م يف شأهنا طلبي  ج بنفس املسالك وتقد  املواد ترو  

 .فصيلالت  
ني تبادهلا فيما ع املهني   ألزم املشر  ضمن املعطيات الت  ال يندرج  طلب املد عى عليها أن  حيث و    
أو جداول ة للبيع روط العام  لش  ا على غرارب، قدم بطلأو على إثر الت   ،ةبصفة تلقائي   إم ا ،همبين

حرير  ة الواجبة الت  جاري  بينهم، أو عقود اخلدمات الت   أو الفوترة الواجبة ة من قبل املهنينياملعد   األسعار
 قاملتعل   0225لسنة  01من القانون عدد  05طبقا ألحكام الفصل  كتابة واملسك من قبل أطرافها
 .إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار
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كان لغاية دفع ا  ة اهة خاص  الع على أسرار جتاري  ابالط   ،بة املد عى عليها للعارضةمطالوحيث أن       
، وهو ذات القطاع الذي تنشط فيه ة وق احمللي  ابلس   نظيفالت   موادمن  "ليالس"منتجات تواجد

مسالك توزيع أقر ت امث لة املد عى ل يف متث  من عمل الس نني الط ويلة ، رصيدا ست له أس  و  ،العارضة
 .تراب البالدكامل داخل   امتد ةعليها بكوهنا حمكمة الت نظيم و 

يعه اها مع الت ضييق يف شروط متت، املمنوحة للموز عخفيضات نفس الت   املزو د علىأن  إبقا  وحيث       
ة مظهرا من مظاهر ة إقتصادي  بوجود تبعي   املستوجبة تعد  مىت إقرتنتحجم املعامالت  فيع يفلرت  اب
  .هذه الوضعي ةف واإلفراط يف إستغالل عس  الت  

ا من جهة أخرى، عية ت املد  أقر   حيثو     ألف 297الـــة انهزت عى عليها بقيمة مالي  مد  لل مدينةأبهن 
ة فاقت املليون بقيمة مالي   لفائدهتادين وجود مقابل ،  0220بعنوان جانفي  انظري شرا اهتدينار 
 . 0227عن معامالت سنة  % 7ــــــالـــــــــأي  ،ات الس نوية  املستحق ةعادل نسبة الت خفيضمبا ي، دينار
بتعل ة عدم ترابط املستحق ات  املبلغنية مقاصة بني عى عليها القيام بعملي  املد   رفضتوحيث     

وهو ما أد ى إىل تردي  ،ومتالزمة بصفة متزامنة الد يونة هذه مقرتح تصفي   هااملتبادلة ، فضال عن رفض
 . لوضعي ة املالي ة للمد عي ةا
كانت امارسات اجلهة املد عى عليها على حنو ما ذكر، خمالفة ألحكام الفصل اخلامس من  وحيث    

قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار، وتنم  عن إفراط يف إستغالل وضعي ة الت بعي ة اإلقتصادي ة الت  توجد 
قانون المن  20و  5الفصلنيفيها املد عية جتاهها، مبا جيعلها موجبة لإلدانة والعقاب وفقا ألحكام 

  .الف الذكرالس  
 

 :وهلذه األسباب
 

 : ر اجمللسقر  

 :عوى شكال، ويف األصلقبول الد   -الأو  
 

ة ابملنافسة على معىن الفصل خمل   عى عليهااملنسوبة للمد  إعتبار املمارسات  .5
 .اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار



32 
 

 .ملدانة عن املمارسات ا عى عليها ابلكف  ركة املد  إلزام الش   .8
     قدرها مليون دينار"  SAHاملواد الص حي ة " على شركة ة ة مالي  تسليط خطي    .7

 (.دينار 5.888.888) 
وذلك تني بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يومي   عى عليهااملد  ركة إلزام الش   .1

 .على نفقتها
 

يد رضا بن حممود برائسة الس   جمللس املنافسةة األوىل ائرة القضائي  وصدر هذا القرار عن الد      
  .نرمي بوزاي  يخ و سندس ابلش  و د شكري رجب حمم  ادي و د العي  م  حموالس ي دات الس ادة ة وعضوي  
 .حبضور كاتبة اجللسة السي دة ميينة الز يتوين 8852نوفمرب  81وتلي علنا جبلسة يوم       

 
 

      
 كاتبة اجللسة        الر ئيس                   

   ميينة الز يتوين                        رضا بن حممود                            
 


