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  الحمد �                                       اجلمهورية الّتونسية 

  جملس املنافسة       

  الدائرة القضائّية األوىل   

  171443 القضية عدد:    

    2020  جوان   25)ريخ القرار:  

  ــرار ــــــــــــــــقــ                                                  

  بني:   أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل                                   

  

الصّحة والصّحة،    :ّدعيةامل القانوينيف  شركة حفظ  بنهج    ،شخص ممثّلها   37عدد    8601الكائن مقّرها 

   ،1املنطقة الصناعّية الشرقّية

  ،من جهة

عليهااملو  هيبار  :  ّدعى  أوليس  كارفور  شركة   Société Ulysse Hyper Distibutionديسرتيبوسيون 

Carrefour-UHD Carrefour  القانوين الوطنّية رقم  Sمقّرها    ،يف شخص ممثلها  سيدي    10و  9لطّريق 

األستاذ    ،تونس  2046،  داود للمحاماة  حمّمد_ئبها  وشركاؤه  الّتومي  شركة  عن  بعمارة  مكتبه    ،القلسي 

  ،تونس -املركز العمراين الشمايل 3.9Aاملكتب عدد   -الطّابق الثّالث -املدرج أ -قولدن hور

مانيتوS    :املدخلةو  بولتون  القانوين  Société Bolton Manitobaشركة  ممثلها  شخص  مقّرها    ،يف 

الكائن مكتبه بنهج كلود بر_ر   ،ميالنو إيطاليا، _ئبها األستاذ مالك مللوم  2124-19ب.ج.ب. برييل،  

 ، تونس 1002 ،البلفيدير 16عدد 

 .من جهة أخرى
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 حفظ الصّحة والصّحة شركة  املمّثل القانوين لطرف  من    ةاملقّدم  عريضة الّدعوىبعد اإلطالع على    

منذ افتتاح    ا قامتأ�ّ   واليت جاء فيها  ،2017  جانفي  4بتاريخ    171443واملرّمسة بكتابة ا�لس حتت عدد  

كما   ، بتزويدها Sملنتوجات املصّنعة من قبل شركة "بولتون مانيتوS" اإليطالّية  2002مغازات "كارفور" سنة  

 ها أعلمت  2016ويف أفريل  غري أنّه    التزمت جبميع شروط معاقد�ا وعملت على تقدمي خدمات ممتازة هلا.

وذلك   ،املّدعى عليها بقرار انقطاعها عن التزّود واعتزامها التعامل حصرّ� مع مزّود جديد وهو شركة "تروا"

واضح سبب  عنه  ، دون  اجنّر  ما  يناهزخل  هاتكّبد  وهو  مبا  السنوي  معامال�ا  رقم  يف  من  %  41.5  سائر 

  . التعامل معها مبواصلة اوSلزامه يهعّما أقدمت عل "كارفور" Sلكّف شركة مبيعا�ا. وهلذا فهي تطلب إلزام 

  "أوليس هيبار ديسرتيبوسيون كارفور" نيابة عن شركة األستاذ حمّمد القلسي وبعد اإلّطالع على تقرير   

أّن  والذي ورد به    2017مارس    h13ريخ    152ا على عريضة الدعوى واملرّسم بكتابة ا�لس حتت عدد  ردّ 

القانون عدد    املّدعى عليها التجاري وفق أحكام  التعاون    69تعمل مع أغلب مزّوديها يف إطار عالقات 

التوزيع  2009لسنة   بتجارة  قبل شركة  و   ، املتعّلق  من  املصّنعة  للمنتوجات  الوحيد  املوزّع  املّدعية كانت  أّن 

  "Sخدما�ا وعدم استجابتها لتلبية  ملزمة بقبول كّل شروطها رغم رداءة  كانت  منّوبته  وأّن  "بولتون مانيتو

شركة أخرى وهي "تروا" يف ترويج منتوجات    2016وحني بدأت منذ جانفي    . الطلبات يف آجال حمّددة

املصّنع "بولتون مانيتوS" وتبّني لشركة "كارفور" أّن أمثا�ا أقل من املّدعية وعروضها أكثر تنافسّية خاّصة  

بعنوان سنة    وأّن هذه األخرية مل تستجب لطلب شركة بعروضها  اختارت منّوبته    ،2017"كارفور" مبّدها 

  التعامل مع املوزّع اجلديد. 
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رقم كما   من  األخرية  هذه  نصيب  إىل  Sلّنظر  منّوبته  إزاء  اقتصاديّة  تبعّية  حالة  يف  ليست  املّدعية  أّن 

ارسة خمّلة Sملنافسة طاملا فإّن هذه الوضعّية ال تشّكل مم  ، وحىت على افرتاض وجود حالة التبعّية  ،معامال�ا

خاّصة وأّن عنصر انتفاء احللول البديلة مل يتوّفر يف   ،مل تثبت املّدعية وضعّية االستغالل املفرط هلذه التبعّية 

  صورة احلال طالبا القضاء برفض الّدعوى أصال إن قبلت شكال.   

نيابة عن شركة "بولتون    وبعد اإلّطالع على   مانيتوS" واملرّسم بكتابة ا�لس  رّد األستاذ مالك مللوم 

عدد   منّوبته  واملتضّمن   2017سبتمرب    19بتاريخ    507حتت  "كارفور"  و أّن  املّدعية  رضتف  مل شركة  على  ا 

إراد�ا بل كان ذلك مبحض  لذا    ، الّسوقعلى  وضعّية هيمنة    ليسا يفومها    ، التعامل معها بصفة مطلقة 

  وهو ما يفّند وجودها يف وضعّية تبعّية اقتصاديّة.  ، أن تتعامل مع شركات أخرى للمّدعية ميكن

فإّن منّوبته ال تربطها أي عالقة مباشرة أو غري مباشرة مع املّدعى عليها    طّالبةخالفا ملا اّدعته الو كما أنّه  

ركة املوّزعة ملنتوجا�ا  إذ أّن عالقتها كانت دائما مع الشّ   ،"شركة كارفور" ومل يسبق هلا أن تعاملت معها

Sلبالد الّتونسّية وهي شركة حفظ الصّحة والصّحة على مستوى الّسوق التقليديّة وشركة تروا على مستوى  

الّسوق العصريّة. كما أّن منّوبته سبق هلا التنبيه على املّدعية بضرورة إتيان أعماهلا على أكمل وجه بعد أن  

الكرب  املساحات  تزويد  للبالد ممّا تسّبب    ،ى فشلت متاما يف  العاّمة واالقتصاديّة  تعّللت Sلظّروف  أّ�ا  إالّ 

ملنّوبته يف خسائر مالّية كربى وهو ما جعل منّوبته تتخذ قرارا مبنعها من تزويد املساحات الكربى وأبقت هلا  

منّوبته النتفاء كّل    إخراج  وهو ما يتعّني معه  ، أرSحا هاّمة  متّجار التقليديني واليت حتقق منهمهّمة تزويد ال 

 عالقة تربطها Sلنزاع والقضاء بعدم مساع الدعوى لعدم وجاهتها واقعا وقانو_. 

  .2020 جانفي  29وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا�لس بتاريخ   
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  وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة Sمللف.   

القانون عدد    وبعد   املتعّلق ¹عادة تنظيم    2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36اإلّطالع على 

  املنافسة واألسعار، 

املتعّلق بضبط التّنظيم اإلداري واملايل    2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477وعلى األمر عدد    

  وسري أعمال جملس املنافسة.

  جوان   S11لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم    األطرافوبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء    

ّثل املّدعية و¿ا تلت املقّررة السّيدة _فلة بن عاشور ملّخصا من تقرير ختم األحباث، ومل حيضر من مي،  2020

والصّحةشرك الصّحة  االستدعاء،    ة حفظ  القلسي  وبلغها  األستاذ حممـد  املّدعى عليها شركة وحضر  _ئب 

للتوزيع كارفور"   إليها ومبجمل "أوليس  الذي خلص  النتائج  تقرير ختم األحباث وبكّل  مبا ورد يف  ومتّسك 

الّدعوى رفض  طالبا  Sمللف  املظروفة  الكتابّية  وتتقاريره  اهلّمامي ،  كرمية  السّيدة  احلكومة  مندوب  لت 

  . ملحوظا�ا املظروفة نسخة منها Sمللف

  .2020 جوان 25إثر ذلك، قّرر ا�لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح Sحلكم جبلسة يوم 

   وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:  و>ا                          

 من جهة الّشكل: 

مجيع شروطها الشكلّية واستوفت بذلك  له الصفة واملصلحة    القانونية ممن  جالاآليف  قّدمت الّدعوى  حيث  

  . ناحيةهذه ال من تعّني معه قبوهلاممّا 
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 من جهة األصل:

 دراسة الّسوق:   -أ

 اإلطار القانوين: عن  •

  . واملتعلق ¹عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب   15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -

  واملتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة   117القانون عدد  -

  واملتعّلق Sلّتجارة اخلارجّية.  1994مارس  7املؤرّخ يف  1994لسنة  41القانون عدد  -

واملتعّلق Sحلماية ضّد املمارسات غري املشروعة   1999فيفري    13املؤرّخ يف    1999لسنة    9القانون عدد    -

  عند الّتوريد. 

  واملتعّلق بتجارة التوزيع.  2009أوت  12مؤرخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -

الّتجارة    1994أوت    29املؤرّخ يف    1994لسنة    1743األمر عدد    - القيام بعملّيات  واملتعّلق بضبط طرق 

  . 2006أكتوبر  2املؤرّخ يف  2006لسنة  2619اخلارجّية كما وقع تنقيحه وإمتامه Sألمر عدد 

واملتعّلق بضبط طرق املراقبة الفنّية عند الّتورد   1994أوت    29املؤرّخ يف    1994لسنة    1744األمر عدد    -

املؤرّخ   1999لسنة    1233املؤّهلة للقيام ¿ذه املراقبة كما وقع تنقيحه وإمتامه Sألمر عدد    والّتصدير واملصاحل 

  .1999ماي  31يف 

 عن السوق املرجعّية:  •

للمساحات     املنزلّية  والعناية  التنظيف  مواد  توزيع  سوق  يف  احلال  قضّية  يف  املرجعّية  الّسوق  تتمّثل 

  الكربى. 
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التنظيف  توزيعقطاع  شمل  يحيث  و    ومواد    توزيع   ، مواد  والّسائلة  الّصلبة  التنظيف  ومواد  الّصابون 

توي  مثل اجلافال والقريزي وحي  التنظيف املنزيل مبا يف ذلك مواد التبييض ومواد تلميع األحذية واملواد املطّهرة 

  كذلك على صناعة العطور ومواد التجميل واملواد الشبه صيدلّية ومواد الصيانة اجلسديّة.

التجميل  يوحيث     التنظيف ومواد  الّناشطة يف قطاع مواد  املؤّسسات  توّفر   83  حملّيابلغ عدد  مؤّسسة 

وتقوم هذه    .عامل  50و  10وهي شركات صغرية أو متوسطة احلجم تشّغل بني    ، موطن شغل  3000حوايل  

حملّية جتاريّة  لعالمات  حاملة  منتوجات  وترويج  Sنتاج  من    املؤّسسات  أكثر  جبهة    %50تنتصب  منها 

وتليها مؤّسسة "يونيلفر %  12.3وحتتّل مؤّسسة "هنكل ألكي" املرتبة األوىل حبّصة سوق تساوي  .  صفاقس

كما حتتّل "خمابر �ال" املرتبة الثّالثة حبّصة سوق تساوي  ،  %11.3الثّانية حبّصة سوق تناهز    تونس" يف املرتبة 

  .2011سنة  5.2%

املنزلّية  قطاع  شهد    حيثو    والعناية  التنظيف  مواد  للمنافسة  حبصناعة  العاّمة  اإلدارة  مصاحل  سب 

حيث فاق    ،واألحباث االقتصاديّة بوزارة التجارة تطّورا مستمرّا يف حجم االنتاج نظرا لتطّور حجم االستثمار

 . نو�س  %5ومبعّدل تطّور يناهز  2013مليون دينار سنة  492حجم االنتاج 

 .2013سنة مليون دينار  492إىل  2008سنة  مليون دينار  379تطّور حجم االنتاج من  حيثو   

االقتصاديّة،حبو    واألحباث  للمنافسة  العاّمة  اإلدارة  الصابون   سب  من  الّصادرات  واملنظّفات   تبلغ 

    .سنو�ّ  %10وقد شهدت تطّورا بقيمة تفوق  ،من صادرات الصناعات الكيميائّية  %2 ومنتوجات الصيانة

وجد العديد  تمؤّسسات. و   9كما بلغ عدد الّشركات املصّدرة كلّيا اليت تعمل حتت نظام الشركات األجنبّية  

  من العالمات العاملّية املمثّلة Sألسواق الّتونسّية مثل "يونيلفر تونس" و"هنكل تونس".
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سم الّسوق الّتونسّية Sرتفاع وتطّور حجم الواردات من املنتوجات املنضوية  تتّ ف  ،Sلتوريد  أّما فيما يتعّلق  

عدد   الديوانّية  التعريفة  والتنظيف 34حتت  الغواسل  وحمّضرات  ومستحضرات  Sلّصابون  ومواد   اخلاّصة 

 .2014سنة  53098801إىل  2004مليون دينار سنة  21489465من  التجميل والعطور

التنظيف والعناية املنزلّية موضوع الّسوق  واد  سّية Sرتفاع واردا�ا من مالّسوق الّتونكذلك  تتمّيز  حيث  و   

احلال، قضّية  يف  الواردات    املرجعّية  قيمة  بلغت  سنة    89.808.481حيث  إىل   2011دينار  وارتفعت 

 136.7ما يناهز    2017سنة  مليون دينار و  132.2إىل    2016سنة  لتصل    2014دينار سنة   134.593.735

  مليون دينار. 

السّ   العرضيتمّيز  وحيث     الّناشطني¿ذه  بتعّدد  املرجعّية  املوّردة  ،وق  الشركات  أهم  واملوّزعة    ومن 

الّتونسّية: أوتيك   Sلّسوق  شركة  للتوزيع،  أرغانيا  شركة  تونس،  يونيليفر  شركة  للتوزيع،  ألكي  هنكل  شركة 

  شركة الصناعة العاّمة تونس، شركة ديرتجات وشركة أنرتكومسيتيكس.  للتوزيع، شركة شيماكس، 

احمللّية حيث  و    والعالمات  املنتجات  بتنوّع  املنزلّية  والعناية  التنظيف  مواد  لتوزيع  املرجعّية  الّسوق  تتمّيز 

واملوّردة احمللّية  للماركات  املوّزعني  بتعّدد  وكذلك  ل  ، واملوردة  املنافسة  فيها  حتتّد  سوق  مشبعة وهي  كو�ا 

  Sلعالمات املسّوقة مقارنة Sلطلب.

املرجعية  حيث  و    Sلسوق  الطلب  املنزلّيةلينبع  والعناية  التنظيف  مواد  املساحات    توزيع  عن  حمليا 

التجارية الكربى واملتوسطة واليت شهد عددها تطّورا ملحوظا يف السنوات اإلخرية  إذ بلغ عددها خالل سنة  

نقطة بيع. وتغطي شبكة املساحات التجارية كامل تراب اجلمهورية مع ترّكز كبري   248ما يناهز     2016
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إىل الكثافة السكانية العالية  ذلك  يعزى  و   ، و_بل  سةسو ربى واملناطق الساحلية كصفاقس و مبنطقة تونس الك

  نيها.  إرتفاع القدرة الشرائية ملتساك¿ذه املناطق  وإىل

  : ساحات التجارية الكربى واملتوسطةعات استغالل املتتقاسم أربع جممّ حيث و   

املربوك:   "جييون"جمّمع  التجارية  العالمة  من  كّل  ا�ّمع  هذا  "مونوبري".    يستغّل  التجارية  والعالمة 

ا البيت  أولوتعترب شركة  "مونوبري"  ملدينة تونس  بعث  جلديد  متعددة  التونسية   تمساحة جتارية  إذ   ،Sلبالد 

العقاري حبيب كمون قبل   1992. وقد ّمت شراؤها يف عام  1933  سنةست  Èسّ  التطوير  من قبل جمموعة 

¿ا سنة   فقط.    �20موعة مربوك حني كان هناك    2000التفويت  بيع  اشرتت و نقطة   ، يف وقت الحق 

 " و " مريكور ماركت". الرفاهة راء"صحو"لو Sساج"  وت السوبر ماركت "توتة"  ا�موعة حمالّ 

تتوزع على كامل تراب اجلمهورية    2017مغازة مبوىف    87تعمل شبكة مونوبري يف شبكة تضّم   حيث  و   

إىل   فرعية  6وتتفرّع  جتارية  و"مونوبري   ،عالمات  اكسرباس"  ومونوبري  مونوبري"  و"ميين  "مونوبري"  وهي 

Kidsو"مونوبري " Maison و"مونوبري "Gourmet ."  

الفرنسية يف شراكة اسرتاجتية من  ربوك مع جمموعة الكازينو  امل، دخلت جمموعة  2005يف سنة  حيث  و   

أجل اقتحام قطاع املساحات التجارية الكربى وإحداث Ñين مساحة كربى حتت العالمة التجارية "جيان"  

 جتارية كربى  يف تونس متّتد على   ه الشركة املتوسطية للتوزيع "ميديس". وتعترب هذه األخرية أكرب سوق تسريّ 

مرت مربع خمصصة للوجستيك مبا يف   13000، إضافة إىل مساحة  مرت مربع    12000مساحة مبيعات تبلغ  

  مرت مربع من غرف التربيد واملختربات أين يتّم تصنيع املنتجات املنزلية.  2300ذلك 
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رقو مول" جبربة  يف  و مبركب "ب  Hypermarché Géantبعث Ñين فضاء جتاري    2018 سنة  حيث متّ و   

يف   "Azur City"املركب الثالث Sلضاحية اجلنوبية لتونس الكربى ضمن املركب التجاري    انطلق مؤّخراحني  

  العمل.

بولينا:  و  البياحي  سنة     جممع   منذ  ا�مع  هذا  التونسية   2007يستغل  التجارية  اليت   "m.g" العالمة 

حني اشرتت   2008الشركة توسعا هاما سنة    أعمال. وشهدت  2016عوضت عالمة املغازة العامة يف سنة  

برومو  Sلتفصيل  للتوزيع  التجارية  سنة   "promogros"روقالعالمة  وقّ   2011. وخالل  اتفاقية ،  الشركة  عت 

  .  2010منذ سنة  "m.g"يف ٪ 10واليت متلك حصة   "Auchan"ع الفرنسي أوشان شراكة اسرتاجتية مع املوزّ 

والصغرى   حيثو    املتوسطة  التجارية  املساحات  قطاع  إال يف  ا�مع  يعمل  ، ال  منافسيه  على عكس 

) أربع  و "Promogro"واليت عوضت عالمة  "mg-Maxi" ) الفتات وهي  4حتت   ،"mg City"و،"mg 

Proxi"  و"BATAM"  .ئيةSالعالمة التجارية املختّصة يف األجهزة الكهر  

بـ  4200حوايل    mgويعمل لدى     التونسية  نقطة بيع يف   83شخص وتغطي شبكتها كامل األراضي 

 .�2016اية سبتمرب 

الكبرية  مي  سالمة:جممع   التخفيضات  يف  املختصة  الصغرى  املساحات  سلسة    . "Hard Discount"لك 

واليت تعتمد على تقدمي منتوجات   2014بعث ا�مع املختص يف الصناعات الغذائية السلسة سنة    حيثو 

تقع عموماً    نقطة بيع  91حالياً من شبكة من    AZIZAوتتكّون سلسلة  "عزيزة"    ،بسعر تفاضلي وتنافسي

 يف األحياء الشعبية. 
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ت أ عليها يف قضّية احلال واليت أنش   املّدعى  UHDللتوزيع    وليس هيبارألشركة    املالك   و: وهالشاييب  جممع

عام   كربى     2001يف  جتارية  مساحة  كارفور   (hypermarché)أول  جمموعة  مع  Sلتعاون  املرسى  جبهة 

  .  Carrefourالفرنسية حتت العالمة التجارية 

 تنشط الشركة يف ثالثة قطاعات للتوزيع: حيث و 

عالمة   - الكربى  حتت  التجارية  ومها  "Carrefour"املساحات  كبريتني  مساحتني  من  حاليا  واملكونة   ،
كارفور املرسى وكارفور قابس. وحاليا جيري تشييد مساحة كربى أخرى جبهة الساحل  مبنطقة  القلعة 

 الصغرى ، اليت ال تبعد كثريًا عن مدينة سوسة. 
املتوسطة حتت عال - ماركت  السوبر  من  "Carrefour Market"مة  حمالت  مكونة  شبكة  وذلك ضمن 

الصغرية  حم  نقطة.  43 السوبر ماركت  تضّم شبكة من     "Carrefour Express"الت  حمال   34واليت 
   مّوزعا بكامل تراب اجلمهورية.

ومبدينة  نقطتني بكّل من الشرقية بوالية تونس  عرب "carrefour cash and carry"مغازات البيع Sجلملة  -
 سوسة. 

من    UHDتوظف  حيث  و    سنة    5000أكثر  وحققت  بقيمة    2015شخص  مليون    830مبيعات 

 . ٪32ا بـ حاليّ  يف جمال التجارة العصريّةة تها السوقيّ دينار. وتقدر حصّ 

التجارة،     الواردة من مصاحل وزارة  املعطيات  والصّحة سنة  وحسب  الصّحة  واردات حفظ  مّثل حجم 

يقارب    2006 املرجعّية و  %0.95ما  Sلّسوق  املورّدة  الكميّات   %1.22مثّ    2011سنة    %0.94من جمموع 

واردات  ،  2016سنة    %0.19و  2012سنة   حجم  بلغ  حني  نشاطها   2012سنة    "تروا"يف  بداية  hريخ 

   .2016سنة   %9مثّ  0.38%
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  املعطيات الواردة من اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة حسب  

Sلنسبة ملواد التنظيف والعناية    " تروا"يالحظ من خالل هذا الرسم البياين تطّور واردات شركة  وحيث    

حات  hريخ إبرام عقد التوزيع احلصري ملنتجات بولتون مانيتوS للمسا  2016إىل سنة    2012املنزلّية منذ سنة  

 2016يف حني اخنفضت واردات شركة حفظ الصحة والصّحة Sلنسبة لسنة  ،الكربى مبا يقارب األربع مرّات 

  . 2012ا كانت عليه سنة مّ علتصبح أقل مبا يناهز سّت مرّات 

عن طريق موزعيها Sلّسوق    "بولتون مانيتوS"رقم املعامالت السنوي احملقق من قبل شركة    تطّورحيث  و   

 213.434,65ما يقارب    إىل  2016يف ماي  لينخفض  يورو   240.875,48ا يناهز  مب  2005الّتونسّية من سنة  

مقابل    63.625,40(  يورو  والصحة  الصّحة  لشركة حفظ  لرتوايور   149.809,25يورو  مع  ) و  بداية    وذلك 

الّتونسّية شركة   املدىل ¿ا من طرف وذلك وفق    "تروا"تعاملها مع موّزعها اجلديد Sلّسوق  ما ورد SلوÑئق 

  .614حتت عدد  واملضّمنة بكتابة ا�لس  2016جويلية  12حمامي شركة بولتون مانيتوS بتاريخ 

    النحو الّتايل:على فهي  ،نسّيةو من الّسوق الت Sلنسبة حلّصة منتجات بولتون مانيتوSوحيث و   
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 حّصة الّسوق املنتج  الّسوق املرجعّية

 Wc Net Hygiene&Perfume 30% منظف املراحيض الّسائل

  منّظف املراحيض

 املزيل للصلصالالسائل    

Wc Net Liquids Descaler 30% 

 Wc Net Bleach Gel 30% منظف املراحيض جال 

 Wc Net Solid Block 35% املراحيض الصلب  منظف

 Wc Net Acqua Blu 15% منظف املراحيض املاء األزرق 

 WC Net Liquid Block C+R 20% منظف املراحيض املعطّر 

 Wc Net Canalisation 65%  مزيل اإلنسداد 

  منظف خزا�ت  

 الصرف الصّحي

Wc Net Septic Tank 90% 

  البخاخ املساعد 

 الثياب على كي  

Merito 65% 

 Fornet 20% منّظف الفرن

 Smac Meuble 35% ملّمع األ�ث

 Smac Gas 12% منّظف لوحة غاز الطبخ 

 Smac Argent 65% منظف الفّضة

 Smac Limescale Remover 27% مزيل الصلصال

 Smac Stainless 10% مزيل الصدأ

 Carolin 8% منظف األرضّية 

    مزيل الشحوم

 املتعّدد االستعماالت

Carolin Degreaser 40% 

 OB Liquid Washing Machine 5% سائل الغسيل [آللة

  سائل غسيل 

  ثنائي االستعمال  

OB Liquid Bivalent 5% 

  الغسيل    مسحوق

 كغ   2,7عبوة  

OB Powder 2.7 kg 3% 

  الغسيل    مسحوق

 كغ   5,4عبوة  

OB Powder 5,4 Kg 3% 

 OB Pre-Wash 10% ما قبل الغسيل   سائل

 OB Carpet Cleaner 50% منّظف السجاد
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 التحليل القانوين:   -ب

أ�ّ املّدعية  ت وردأحيث     قامت،  سنة    ا  "كارفور"  مغازات  افتتاح  علي  بتزويد  2002منذ  ها  املّدعى 

التزمت جبميع شروط معاقد�ا وعملت على و Sملنتوجات املصّنعة من قبل شركة "بولتون مانيتوS" اإليطالّية  

  ها بقرار انقطاعها عن التزّود من املّدعى عليها    هاأعلمت  2016ويف أفريل    ، غري أّ�اتقدمي خدمات ممتازة هلا 

مع   حصرّ�  التعامل  "تروا"  واعتزامها  شركة  وهو  جديد  واضحدون  مزّود  لذلك   ومقنع،  سبب  ونتيجة 

يناهز وعليه فهي تطلب من ا�لس   ،من مبيعا�ا  %41.5  تكّبدت خسائر يف رقم معامال�ا السنوي مبا 

  مبواصلة التعامل معها والكّف عن استغالل وضعّية التبعّية االقتصاديّة.  ااإلذن هل

تصاديّة يقتضي الّنظر  وحيث دأب جملس املنافسة على اعتبار أّن اإلفراط يف استغالل وضعّية تبعّية اق  

  يف مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة التبعّية االقتصاديّة واالفراط يف استغالهلا.  

وحيث أّن التبعّية االقتصاديّة هي حالة تتشّكل من حتالف عناصر ينشأ عن اجتماعها وضع الّتاجر    

على نشاطه وما جينيه من أرSح.    أو املؤسسة احلريفة  يف منزلة يصعب فيها عليه التخّلص من Èثري املزّود

مدى ويف    أمهّية نصيبها يف الّسوق و املتعامل معها عالمةالاليت حتضى ¿ا  السمعة  وتتمّثل هذه العناصر يف

مشا>ة من أّي   التعامل مع )جر أو مؤسسة حريفةصعوبة  وªثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر  

ال يكون مرّد ذلك سلوك التاجر نفسه أو سياسته التجاريّة ضرورة أّن التبعّية تعّرب    على أن   ،جهة أخرى

  عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي. 

العامل يف     التجاريّة يف  العالمات  للمّدعى عليها "كارفور" تعترب من أهم  التجاريّة  العالمة  أّن  وحيث 

  صريّة وليس يف تونس فقط.جمال جتارة التوزيع عرب املسالك الع
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قائمة  كارفور  أوليس هيبار ديسرتيبسيون  وشركة  املّدعية أّن العالقة الّتجاريّة اليت تربط بني  ثبتحيث و   

   .على األقل سنة 13 منذ

واملتمثّلة يف    2017جانفي    4املرفقة بتقرير العارضة املؤرخ يف    S6لرجوع إىل الوثيقة عدد    تبّني وحيث    

بني   املمتّدة  للفرتة  معامال�ا  رقم  خبصوص  احلساSت  مراقب  رقم   نّ أ،  31/12/2015و  1/1/2015تقرير 

Sلنسبة  %  27.9  مقابل% (72.91معامال�ا دون اعتبار األداءات يف جمال تزويد املساحات الكربى ميّثل  

وأّن  مع شركة كارفور،  %  41.5ع املغازة العامة وSلنسبة ملعامال�ا م%  23.91من بينها  )  للتجارة التقليديّة

التجارية مع   العالقة  الذكرقطع  يقارب    2016سنة    الّشركة األخرية يف  من رقم    %41.5جعلها ختسر ما 

  معامال�ا دون احتساب األداءات.

فيما خيّص السداسي األّول من سنة   املساحات الكربى  على مستوى تزويد وحيث أّن قيمة اخلسارة    

م يشمل اخلسارة النامجة وهو رق  ،دينار  -434926تقّدر بـ    2015مقارنة Sلسداسي األّول من سنة     2016

بـ  املّدعية  تعامل  عن وقف   واملقّدرة  و   -262537مع شركة كارفور  إىل   -146248بـ  دينار  Sلنسبة  دينار 

وفق ما  كّل ذلك  دينار Sلنسبة إىل شركة بروبر hكس،   -26141بـ  و وقف التعامل مع شركة املغازة العاّمة  

سنة   من  األّول  للسداسي  احلساSت  مراقب  بتقرير  عدد    2016ورد  Sلوثيقة  Sلاملرف  1املضّمن   تقرير قة 

 .  2017جوان  1املؤرّخ يف  التكميلي للعارضة

عدد     الوثيقة  أنّه حسب  عدد  املرفقة    3وحيث  ا�لس حتت  بكتابة  املرّسم  التكميلي    S323لتقرير 

  2016واملتمثّلة يف تقرير مراقب حساSت الطّالبة Sلنسبة للثالثي الثّالث من سنة    2017جوان    1بتاريخ  

الفرتة من سنة   الثالث   %79.58، يتبّني أّن اخنفاض رقم املعامالت بلغ  2015ومقارنته بنفس  الثالثي  يف 
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املغازة   ال معأّي رقم معامالت مع شركة كارفور و   املّدعيةومل حتقق    ،2015مقارنة بسنة    2016من سنة  

رقم معامال�ا مع ، وكذا الّشأن ل %-96.65العاّمة، كما تراجع رقم معامال�ا Sلنسبة للتجارة العصريّة بنسبة 

  . %-37.43التّجار التقليديني بنسبة 

وال    ، مع املغازة العاّمة  هاتعامل  فقدت أّ�ا  كما  ، تعويض حريفها "كارفور" على  املّدعية مل تقدروحيث   

  جيان. -يف إبرام عقد مع مونوبري هي أفلحت

تعود    وضعّيةّن هذه الفإ  ،وجود املّدعية يف حالة تبعّية اقتصاديّة جتاه شركة كارفور   لئن ثبتوحيث    

  أساسا إىل سلوك املّدعية نفسها وفشلها يف اتّباع سياسة جتاريّة _جحة مع املساحات الكربى.  

املوزّع الوحيد للمنتوجات املصّنعة من قبل شركة  ما  أّن املّدعية كانت لفرتة    ثبت من التحقيقوحيث    

"Sبولتون مانيتو" .  

،  خبدما�ا  ها عاقتنا  عدمرغم    املّدعية   بقبول كّل شروطملزمة  أ�ا كانت  املّدعى عليها    حيث أفادت و   

إلعالمها    2016أفريل    1بتاريخ    يف الغرضبتها  تاوقد قامت مبك  وفق ما ورد بردها على عريضة الدعوى،

(وثيقة عدد    جودة  بوجود نقص يف ا�لس حتت   1اخلدمات  بكتابة  املرسم  الدعوى  مرفقة Sجلواب عن 

  .  )2017مارس  13بتاريخ  152عدد 

  ، 2016جانفي  يف ترويج منتوجات املصّنع "بولتون مانيتوS" يف  انطلقت  شركة "تروا"    أنّ ثبت  وحيث    

معها  تتعامل  أضحت  عليها  املّدعى  من    Sعتبار   وأّن  أقل  أمثا�ا  وعروضها  أمثان  أّن  أكثر  كانت  املّدعية 

مرفقة Sجلواب عن الدعوى املرسم بكتابة ا�لس   و  2(وفق ما يثبته اجلدول املضّمن Sلوثيقة عدد  تنافسّية  

    ). 2017مارس  13بتاريخ  152حتت عدد 
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التحقيق  وحيث   من  مانيتوS"  املدخلة  أّن    تبّني  "بولتون  تفرضشركة  معها   مل  التعامل  املّدعية  على 

املرفقة   2وما بعدها من الوثيقة عدد    8(الصفحة    بل كان ذلك مبحض إرادة هذه األخرية  ، حصريّةة  بصف

املرّسم بكتابة ا�لس حتت عدد   التكميلي  تقرير اختبار    2017جوان    1بتاريخ    S323لتقرير  واملتمثّلة يف 

 عديل).

املوّزعة    ات الّشرك  بواسطةكانت دائما    بل   ،مباشرةاملدخلة واملّدعى عليها ليست  عالقة    أنّ   وحيث  

  .  صّحة وشركة ترواوهي شركة حفظ الصّحة وال  ،ملنتوجا�ا Sلبالد الّتونسّية

قيام  وحيث   بضرورة  Sاملدخلة    ثبت  املّدعية  على  خدملتنبيه  فشلت  �ااحتسني  أن  تزويد    بعد  يف 

الكربى واالقتص  ،املساحات  العاّمة  Sلظّروف  تعّللت  أّ�ا  للبالدإالّ  املّدعية  ،اديّة  منع  قرار  اّختاذ  من   فتّم 

    .تزويد التّجار التقليديني �ا علىامع قصر خدمتزويد املساحات الكربى 

اليت  وحيث           الصعوSت  Sلّسوق    جديد  منافسظهور  من  أساسا  متأتية    املّدعيةهلا    تتعّرضأّن  هلا 

  بولتون مانيتوS.  وحيد وهو  شركة منتجاختيارها مبحض إراد�ا التعامل احلصري مع  ومن

للمجلس     سبق  عدد  وحيث  قراره  يف    161416يف  شكاية    2017ديسمرب    14املؤرّخ  يف  نظر  أن 

مع موزّع هذه األخرية  تعامل  حول  يل  مقّدمة من املّدعية ضّد شركة "بولتون مانيتوS" املدخلة يف النزاع احلا

 . برفض الّدعوى أصال قضى فيهاو  ،تزويد مسالك التوزيع التقليديّة يفجديد وحصر التعامل معها 

التحقيقوحيث مل     يفيد    يثبت من  استغالل وضعية  عليها    املّدعىتعسف  ما    قتصاديّة االتبعّية  اليف 

    .للمّدعية
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ممارسات يف  املدخلةو ا  عى عليهاملدّ  توّرطوحيث مل يتبّني من األوراق املظروفة Sمللف وال من التحقيق   

    .من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5على معىن الفصل  خمّلة Sملنافسة

  وهلذه األسباب: 

  . رفض الّدعوى أصال قرر ا°لس

العّيادي وعضويّة        السّيد حمّمد  املنافسة برìسة  القضائّية األوىل �لس  الّدائرة  القرار عن  وصدر هذا 

  . ومصطفى Sللطّيفواخلّموسي بوعبيدي فتحّية محّاد ورمي بوزّ�ن الّسادة السّيدات و 

  ميينة الزّيتوين. حبضور كاتبة اجللسة السّيدة  2020 جوان 25وتلي علنا جبلسة يوم        

  

  

  كاتبة اجللسة                 الّرئيس                                                  

  

  ميينة الزيتوين                                               العّيادي  حمّمد           

   

 


