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  �  الحمد                    اجلمهورية التونسية           

  جملس املنافسة            

   الّدائرة القضائّية األوىل      

  181510ة عدد  القضيّ     

  2020 أوت  27%ريخ القرار:  

  

  

  

 قرار  

  ايل بني:  أصدر جملس املنافسة القرار التّ 

  

  

  

مقرها االجتماعي الكائن %ملنطقة الصناعية سيدي   ،"SOINDI"  وزيعللتّ ة ركة العامليّ الشّ :  عيةاملدّ 

  ، ، >ئبها األستاذ حممد سرحان خليفبن عروس ،رزيق

   ،من جهة

ممثّ   "VAN MELLE AG"  شركة  :عىاملدّ و  شخص  القانوين،يف  املسجّ   لها  يف مكتبها  ل 

    ،شويز، سويسرا 6430- ش-13ستايستجسرتاس 

  .أخرىمن جهة 

 

اإلطّ  على  بعد  الدّ الع  املقدّ عريضة  األستاذ  مةعوى  خليف  من  سرحان  عن    حممد  نيابة 
 2018جوان    26تاريخ  ببتاريخ    181510حتت عدد    لسا_بكتابة    ةاملرمسّ و   وزيعة للتّ ركة العامليّ الشّ 
وزيع %جلملة  ة يف التّ عية وهي خمتصّ املدّ   أنّ ضّمنت  تواليت     "VAN MELLE AG"شركة    ضدّ 

 11ضه عقد توزيع حصري oين أبرم يف عوّ  1993عى عليها سنة توزيع حصري مع املدّ أبرمت عقد 
املدّ   2010فيفري   مبقتضاه  بتزويدتقوم  عليها  السّ ها  عى  قطاع  منتجات يف  (علكة   رvت كّ بقائمة 

  وحلوى).  
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املدّ  أنّ واعتربت  استمرّ التّ   عية  وتطوّ   زويد  انقطاع  دون  تصاعدي  مع  بنسق  املعامالت  رقم  ر 

  4بذلك  ضاعف  ليت  2015مليون دينار سنة    2.56إىل    2007مليون دينار سنة    0.6عى عليها من  املدّ 

ممّ مرّ  سنوات  مثانية  ظرف  يف  %ملدّ ات  حدا  أعوان ا  وانتداب  االستثمارات  من  العديد  رصد  إىل  عية 

عى عليها وتطوير شبكة توزيع  صة ملنتوجات املدّ و�يئتها وفتح مغازات خمصّ وإطارات واستئجار خمازن  

  ة �ذه املنتوجات. خاصّ 

يف  ممّا ساهم    %لبضاعة  املّدعية  أ يف تزويدعى عليها تتلكّ أصبحت املدّ   2015ه منذ سنة  أنّ   إّال 
مليون    2.5من    هماين ة حيث تراجعت قيمة املعامالت بجاريّ عسفي للعالقة التّ اء القطع التّ رها جرّ تضرّ 

    .2017دينار فقط سنة  6842إىل  2015دينار سنة 

د آخر  ية احلصول على املنتوجات من مزوّ بصورة موضوعّ   ا يكن �مكا�مل    ترى املّدعية أنّهكما  
عامل مع عالمات أخرى يف ميدان الشوكوالتة والعصري واحللوى مل التّ   أنّ   إضافة إىل روط،  بنفس الشّ 

عية يف حالة  ايل كان من املستحيل على املدّ و%لتّ   ،ا ال ترقى لشهرة عالمة املطلوبةليفيدها أل�ّ يكن  
ع وحيد  دين يتعاملون مع موزّ املزوّ   ة %عتبار أنّ د آخر بصفة آليّ جوء إىل مزوّ ة اللّ عاقديّ قطع العالقة التّ 

  ة طويلة.  وملدّ ة ة بصورة فعليّ يف نطاق عقود متثيل وتوزيع عادة ما تكون حصريّ 

األسباب  تعمّ املدّ   أنّ   و%عتبار   ، وهلذه  عليها  التّ عى  العالقة  قطع  غري عاقديّ دت  ألسباب  ة 
 ، عية من االستعداد ملرحلة ما بعد قطع العالقةق ميكن املدّ ة دون إعالم مسبّ ة وبصورة فجئيّ موضوعيّ 

ة  ة االقتصاديّ بعيّ ة التّ االستغالل املفرط لوضعيّ عى عليها من أجل  مقاضاة املدّ   طلبهذه األخرية ت  فإنّ 
ق �عادة تعلّ وامل  2015سبتمرب   15خ يف  ؤرّ امل  2015لسنة    36من القانون عدد    5طبقا ألحكام الفصل  

  تنظيم املنافسة واألسعار. 

  بتاريخ  109حتت عدد    ة بكتابة ا_لسالع على مالحظات مندوب احلكومة املرمسّ وبعد اإلطّ 
  .وجود ممارسات حمّلة %ملنافسةطلب رفض الّدعوى لعدم  نة واملتضمّ  2020 فيفري 19

ق �عادة  املتعلّ   2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015لسنة    36الع على القانون عدد  وبعد اإلطّ 
    .تنظيم املنافسة واألسعار
نظيم اإلداري واملايل ق %لتّ واملتعلّ   2006فيفري    15املؤرخ يف    2006لسنة    477وعلى األمر عدد  

  .وسري أعمال جملس املنافسة
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اإلطّ  يفيد  وبعد  ما  على  %لطّ   استدعاء الع  القانونيّ األطراف  املعيّ ريقة  املرافعة  جللسة  ليوم ة       نة 
 وحضر األستاذ صا من تقرير ختم األحباث،  ملخّ   ذvب غامنييد  ر السّ املقرّ   و�ا تال،  2020  جوان 11

الدّ عية ومتسّ ركة املدّ حممد سرحان خليف >ئب الشّ  نة �ا. ومل حيضر عوى وبطلباته املضمّ ك بعريضة 
ميثّ  الشّ من  املدّ ل  عليهاركة  السيّ .  عى  احلكومة  مندوب  املظروفة وتلت  ملحوظا�ا  اهلمامي  كرمية  دة 

  نسخة منها %مللف. 
  . 2020جوان    25صريح %حلكم جبلسة يوم  ة للمفاوضة والتّ ر ا_لس حجز القضيّ إثر ذلك قرّ 

  األطراف جللسة مرافعة جديدة.   استدعاءاملفاوضة إلعادة  ر ا_لس حلّ و�ا وبعد املفاوضة القانونية قرّ 
%لطّ  األطراف  استدعاء  يفيد  ما  على  اإلّطالع  القانونيّ وبعد  ليوم ريقة  املعّينة  املرافعة  جللسة       ة 

تال2020  يليةجو   23 و�ا  الّسيد    ،  غامنياملقّرر  وحضر    ذvب  األحباث،  ختم  تقرير  من  ملّخصا 
معز الّدردوري نيابة عن زميله األستاذ حممد سرحان خليف >ئب الّشركة املّدعية ومتّسك. ومل   األستاذ

ووّجه عليها  املّدعى  الّشركة  ميّثل  من  السّيدة كرمية   حيضر  احلكومة  مندوب  وتلت  االستدعاء.  إليها 
  اهلمامي ملحوظا�ا املظروفة نسخة منها %مللف. 

  . 2020أوت  20إثر ذلك قّرر ا_لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح %حلكم جبلسة يوم 
فاوضة  وحيث صادف يوم الّتصريح %حلكم يوم عطلة رمسية، لذا قّرر ا_لس التمديد يف أجل امل

  . 2020أوت  27والتصريح %حلكم جللسة بوم 
  

  ح مبا يلي : و7ا وبعد املفاوضة القانونية صرّ 

  من حيث الّشكل:

قدّ  القانونية، حيث  اآلجال  واملصلحة ويف  الصفة  له  ممن  الدعوى  الذي مت  معه    يتعّني   األمر 
  احية. قبوهلا من هذه النّ 
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  من حيث األصل:

  وق  : دراسة  السّ 1

  ة : وق املرجعيّ حتديد السّ : 1-1

املكان الّذي يتالقى فيه العرض    ّ�ا تعّرف الّسوق املرجعّية حسب فقه قضاء جملس املنافسة ®

القضيّ والطّ  ملف  إىل  و%لّرجوع  بينها.  فيما  لالستبدال  قابلة  خدمات  أو  مواد    فإنّ ة،لب خبصوص 

ابط  صدير والّتجارة %جلملة، وانطالقا من حمتوى العقد الرّ وريد والتّ يف جمال التّ   تنشط  الّشركة املّدعية

املدّ  وبني  عليها  بينها  أنّ تبّني ي عى  يتعلّ   منتجات ه  بقائمة  التّ   ق  إمكانيّ مع  على  تشمل  نصيص  أن  ة 

القائمة.1القائمة منتجات أخرى املنتوجات ق  تتعلّ دعوى احلال  فإّن    ،وانطالقا من هذه  جبانب من 

  كرvت. عية يف قطاع السّ عة من قبل املدّ واملوزّ دة املورّ 

عني دة خمتلفة متاًما عن بعضها البعض. ويسعى املصنّ رvت منتجات متعدّ كّ ويشمل قطاع السّ 

كهات واألشكال من مييز بني املنتجات مبضاعفة النّ ة إىل تنويع االبتكارات للتّ داخل كل شرحية فرعيّ 

دة من املستهلكني %ختالف أعمارهم ستجابة لشرائح متعدّ ة وأصالة، ولالأجل جعلها أكثر جاذبيّ 

 وأذواقهم  ومناسبات االستهالك أو دوافعه.

السّ  قطاع  السّ وينقسم  جمموعتني،  إىل  املكوّ كرvت  الشّ كرvت  من  أساسا  وكوالتة نة 

(confiserie à base de chocolat)   ّت املكوّ كّ والسvكر  نة أساسا من السّ ر(confiserie à 

base de sucre) .  

السّ أمّ  املكوّ ا خبصوص  الشّ كرvت  من  أساسا  تبّىن   ،وكوالتةنة  جتزئة  فقد  املقارن  القضاء  فقه   

املنتوجات  نوع  يتمّ   ،حسب  املعلّ التّ   حبيث  الشوكوالتة  الشوكوالتة،  ألواح  بني  والشوكوالتة مييز  بة، 

 
1 The products : Mentos chewy dragees, Mentos chewing gum, Mini mentos chewy dragees, 
Mentos kidz, Alpenliebe candies, Big babol Gum , smint powermints, smint& gum, chupa 
chups classic, chupa chups XXL, chupa chups Melody, chupa chups Crazy Dips, chupa chups 
minis. And possibly other products  
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rochers    والشوكوالتةbarres.  ّة  ائمة واملنتوجات املومسيّ مييز بني املنتوجات الدّ كذلك التّ   كما يتم

  وزيع. وق حسب مسالك التّ جزئة مفتوحة. هذا %إلضافة إىل جتزئة السّ مع ترك مسألة التّ 

للسّ %لنّ  املصنّ كّ سبة  السّ رvت  من  أساسا  بني    ،كرعة  متييز  على  املقارن  القضاء  فقه  يعتمد 

التّ  مسالك  حسب  التّ املنتوجات  يقع  املختلفة  املسالك  هذه  إطار  ويف  املنتوج وزيع.  حسب  مييز 

جتزئة  لتصنّ  وهي  والعلكة)  اجليب،  حلوvت  أكياس،  يف  (منتوجات  ثالثة:  إىل  املنتوجات  هذه  ف 

  راء. عبئة، ودافع الشّ ف أو التّ ج، طريقة اللّ تنبين على اختيارات املستهلك من حيث طبيعة املنتو 

 ّvكر حسب نوع املنتجات  ت املصنوعة أساسا من السّ واعتمد فقه القضاء املقارن جتزئة احللو
  (حلوى صلبة، علكة، وحلوى أخرى) وتركت مسألة جتزئة هذه املنتجات مفتوحة. 

وغالبا ما ترتك    )(marché très segmenté  جزئةتكرvت سوقا شديدة السوق السّ   وتعدّ 
نافسي تبقى دون  حليل التّ استنتاجات التّ   ة مفتوحة طاملا أنّ قيق لألسواق املرجعيّ حديد الدّ مسألة التّ 

  جزئة املعتمدة.      تغيري مهما كانت نتيجة التّ 

التّ  هذا  على  فإنّ   ،حليلوبناء  العقد،  موضوع  القائمة  من  املعنيّ   وانطالقا  %لنّ املنتجات  زاع  ة 
السّ تصنّ  املكوّ كّ ف ضمن  السّ رvت  من  أساسا    وتعدّ   ،(confiserie à base de sucre)كر  نة 

قائمة غري حصريّ القائمة املضمّ  ممّ نة %لعقد  للتّ ة  قابلة  وتكون    ،غيري �ضافة منتجات أخرىا جيعلها 
  (علكة وحلوى).كرنة أساسا من السّ كرvت املكوّ ة هي سوق توريد وتوزيع السّ وق املرجعيّ بذلك السّ 

  ة وال توجد غالبا ضمن قائمة املنتوجات اليت تتمّ ومتتاز هذه املنتوجات بكو�ا ال تعترب ضروريّ 
ر ة وهو ما ميكن أن يفسّ قا من قبل املستهلك وال تستهلك حبثا عن قيمة غذائيّ برجمة شراءها مسبّ 

راء  سويق وطرق عرضها للبيع (قريبة من مكان اخلالص واخلروج). كما خيتلف دافع الشّ ع طرق التّ تنوّ 
خص يف  عة من الشّ غبة أو احلاجة املتوقّ من مستهلك آلخر حسب اجلنس والعمر وكذلك حسب الرّ 

 هذه اخلصائص من أهمّ   ة الفم، اسرتخاء...). وتعدّ ية، نضارة يف الفم، صحّ  (متعة حسّ ظرف معّني 
كهات د العالمات والنّ تعدّ  ة يف ظلّ ة خمتلف هذه املنتجات لالستبدال فيما بينها خاصّ قابليّ دات حمدّ 

  >ت املعتمدة. واملكوّ 
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 زاع: أطراف النّ : 1-2

  ّوزيعة للتّ ركة العامليّ : الشّ عيةاملد""SOINDI   ّها االجتماعي  ة حمدودة مقرّ شركة ذات مسؤولي
الصّ  %ملنطقة  عدد  الكائن  التجاري  سجلها  عروس،  بن  رزيق  سيدي  ناعية 

B0230032007 الشّر متثيل  نشاطها  موضوع  الوطنيّ ،  واألجنبيّ كات  املنتوجات  ة  جمال  ة يف 
املنتوجات االستهالكيّ  لكل  اجلملة  وجتارة  القطاع  هذا  يف  البضائع  وتصدير  وتوريد  ة 
طريق الكراء وتوزيع املنتجات حلساب  ة أو عن  ة ونقلها وتوزيعها بوسائلها اخلاصّ االستهالكيّ 

الشّ  استغالل  قطاع  يف  واخلدمات  املنتوجات  وتوزيع  وجتارة  أخرى  العموميّ شركات  ة  بكة 
ة  ناعيّ ة والصّ جارية واملاليّ ات التّ العمليّ   ال واهلاتف القار واألنرت>ت وكلّ صاالت للهاتف اجلوّ لالتّ 
 2طها. قة مباشرة أو بصفة غري مباشرة مبوضوع نشااملتعلّ 

  ّعليها:املد خاصّ VAN MELLE AG"  "شركة    عى  شركة  حمدودة،  ،  مسؤولية  ذات  ة 
شويز، سويسرا. تنتمي حسب ما هو   6430- ش -13مكتبها املسجل يف ستايستجسرتاس  

ات بيع  بعمليّ   ، وختتصّ PERFETTI VAN MELLEمنصوص عليه %لعقد، _موعة  
   ا_موعة.منتجات املصانع اململوكة لنفس 

 اإلطار القانوين: : 1-3

  الية :  ة التّ تيبيّ ة والرتّ صوص القانونيّ ة إىل النّ وق املرجعيّ ختضع السّ 

  ق حبماية املستهلك. املتعلّ  1992ديسمرب  07املؤرخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  -
  ة  اخلارجيّ جارة ق %لتّ املتعلّ  1994مارس  4 املؤرخ يف 1994لسنة  41القانون عدد  -
 املتعّلق بتجارة الّتوزيع.   2009أوت  12املؤرّخ يف  2009لسنة  69القانون عدد  -
عدد   - يف  املؤرّ   2015لسنة    36القانون  املنافسة املتعلّ   2015سبتمرب    15خ  تنظيم  �عادة  ق 

 واألسعار.
%لسّ املتعلّ   2019فيفري    26املؤرخ يف    2019لسنة    25القانون عدد   - الصّ ق  للمواد ة  حيّ المة 

  ة وأغذية احليوا>ت. الغذائيّ 

 

  الثالث من العقد التأسيسي للشركة  الفصل  2
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ات  ق بضبط طرق القيام بعمليّ املتعلّ   1994أوت    29املؤرخ يف    1994لسنة    1743األمر عدد   -
  جارة اخلارجية. التّ 

الفنيّ املتعلّ   1994أوت    29املؤرخ يف    1994لسنة    1744األمر عدد   - املراقبة  ة  ق بضبط طرق 
 لة للقيام �ذه املراقبة. املؤهّ صدير واملصاحل وريد والتّ عند التّ 

أنّ   يستشفّ و  القانوين  اإلطار  املعنيّ   من هذا  املرجعّية   ة املواد  التّ ختضع إىل حريّ   %لّسوق  وريد  ة 
مذكّ والتّ  وحسب  تفسرييّ صدير.  التّ رة  لوزارة  الرمسي  املوقع  على  منشورة  متّ ة  سنة    جارة    2018يف 

غذائيّ  ملنتجات  قائمة  (ضمن  املنتجات  هذه  وصناعيّ إخضاع  الفنيّ ة  املراقبة  لنظام  التّ ة)  عند  وريد  ة 
من    من الواردات �دف احلدّ   امي إىل احلدّ ولة الرّ ي الدّ روط وذلك يف إطار متشّ سات الشّ %عتماد كراّ 

الصّ  العملة  خمزون  واستنزاف  التجاري  العجز  واتفاقم  ترشيد  إىل  وسعيا  املنتجات عبة  بعض  ردات 
  ة. ناعيّ ة والصّ الغذائيّ 

اس  وريد %عتماد كرّ ة عند التّ جارة هذه املنتجات إىل نظام املراقبة الفنيّ وقد أخضعت وزارة التّ 
ر تقييد واردا�ا  وق من صنع حملي وال يؤثّ ة وهلا نظائر يف السّ هذه املواد كماليّ   روط، معتربة أنّ الشّ 

ق اذ هذا القرار قبل صدور اإلطار القانوين احلمائي املتعلّ اختّ   ومتّ   .ةروريّ الضّ لع  وق %لسّ على تزويد السّ 
الغذائيّ  املواد  الصّ بسالمة  واملواد  (القانون عدد  ناعيّ ة    2019فيفري    26املؤرخ يف    2019لسنة    25ة 

العمل �ذا    إيقاف  ة وأغذية احليوا>ت) والذي بصدوره يتمّ ة للمواد الغذائيّ حيّ المة الصّ ق %لسّ املتعلّ 
  اإلجراء.

 هيكلة السوق: : 1-4

املعنيّ السّ   تتمّيز  العاملي من حيث الشّر ة %لنّ وق  العاملة زاع مبنافسة شديدة على املستوى  كات 
تنوّ  حيث  من  وكذلك  ا_ال  وتعدّ يف  املنتوجات  أمّ ع  %لنّ دها.  للسّ ا  الوطنيّ سبة  القول وق  فيمكن  ة 

هذه املنتوجات ختضع حلرية   سوقا مفتوحة %عتبار أنّ   يني، تعدّ املنتجني احمللّ ر  ا، %إلضافة إىل توفّ ®�ّ 
  خول.ز بغياب حواجز للدّ ايل تتميّ و%لتّ  ، صديروريد والتّ التّ 
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  ّت بدون كاكاوصدير للسّ وريد والتّ التS(حبساب املليون دينار):   كر  

  املصدر : املعهد الوطين لإلحصاء 

أعاله  ويتبّني  اجلدول  مصدّ   أنّ   من  بلدا  تعترب  السّ تونس  قطاع  يف  تقدّ   ،كرvت را  نسبة إذ  ر 
بني   ما  الفرتة  يف  الصّ   %  20حبوايل    2017-2014الواردات  قيمة  ويستشفّ من  ذلك    ادرات.  من 

وطنيّ  شركات  ومصدّ تواجد  منتجة  املورّ ة  املواد  من  لنظائر  السّ رة  قطاع  يف  النّ دة  موضوع  زاع.  كرvت 
التّ  التّ ويشمل  املنتجات حتت  من  العديد  الدّ صدير   ,gommes à macher  (  1704يوانية  عريفة 

bonbons de sucres, caramels, dragées et sucres, autres sucreries…( ّويتم  .  
املصنّ التّ  طريق  عن  سواء  التّ صدير  شركات  أو  الدّ عني  الدّ جارة  من  العديد  إىل  أمهّ ولية  اجلزائر، ول  ها 

عودية، أسرتاليا، البحرين، الربازيل، كندا، ساحل العاج، الدمنارك، االمارات ة السّ العربيّ اململكة  أملانيا،  
املتّ العربيّ  الغة  أثيوبيا، فرنسا،  ليبيا، مالطا، املغرب، عمان  حدة،  ايرلندا، ايطاليا، تركيا، األردن،  ابون، 

  وقطر. 

خاصة من أملانيا، بلجيكيا، الربازيل، الصني، كوملبيا، الدمنارك، مصر، اسبانيا،    فيتمّ   ،وريدا التّ أمّ 
أو  تركيا،  سويسرا،  الربتغال،  هولندا،  لبنان،  إيطاليا،  أندونيسيا،  اهلند،  كونغ،  هونك  كرانيا،  فرنسا، 

  الفياتنام...   

  ّي: اإلنتاج احملل 

توفّ  عدم  السّ رغم  قطاع  يف  الوطين  اإلنتاج  على  دقيقة  معطيات  يتبّني كّ ر  خالل  رvت،  من   
اخلاصّ  املعطيات  %لتّ بعض  اخلارجيّ ة  أنّ جارة  املعنيّ السّ   ة  هامّ وق  صادرات  بنسبة  متتاز  مقارنة  ة  ة 

  ها: ركات أمهّ الوطين. وتنشط على هذا املستوى العديد من الشّ ة اإلنتاج  أمهيّ %لواردات مما يبّني 

  2014  2015  2016  2017    

  23,938  22,751  23,018  29,463  ادرات الصّ 

     6,739  5,736  5,110  5,793  الواردات   
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الرتيكي - "حلوvت  ختتصّ    شركة  اليت  السّ   الناعورة":  صناعة  العلكة          يف  وخاصة  كرvت 

%لسّ  الصّ (  واحللوى  سكر)  وبدون  عالميت  كر  عالما�ا  أشهر  ومن    "  florida"لبة 

  . "florident"و

الكبري  " - الشرقيةاملعمل  السّ   : خيتصّ   "للحلوvت  ة  ة وخاصّ كرvت بصفة عامّ بصناعة وتوزيع 

يف جمال العلكة   "speedent"يف جمال العلكة و "speed"احللوى والعلكة ومن أهم عالماته  

 لبة. ر إضافة إىل العديد من العالمات يف جمال احللوى واحللوى الصّ بدون سكّ 

 كرvت وخاصة احللوى والكارامال.  صناعة السّ : ختتص يف  "حلوvت األغالبة "  -

مبن (ار اجلملة  عن طريق جتّ   فيتمّ   ،اخليةوق الدّ وخبصوص مسالك توزيع هذه املنتوجات يف السّ 
املصنّ  الشّ فيهم  أو  التّ عني  واملورّ ركات  الكربى التّ  ارة جتّ لبقيّ   )دينابعة هلم  املساحات  فيهم  فصيل مبن 

  البيع.طة وخمتلف نقاط واملتوسّ 

 املمارسات املثارة: عن : 2

ضه  عوّ   1993عى عليها منذ سنة  عية وبناء على عقد توزيع حصري مربم مع املدّ املدّ   أنّ حيث  
 o توزيع حصري قطاع مبوجبهما  منها  تتزود    2010فيفري    11أبرم يف    نعقد  منتجات يف  بقائمة 

  السكرvت (علكة وحلوى).

موّزعا  " SOINDI" تعني شركة    VAN MELLE AG" "العقد %خلصوص أن شركة  ن  وحيث تضمّ 
vملنتجات    حصرVAN MELLE    وتضّمن تونس.  األوّ يف  أنّ الفصل  مدّ ل  طوال  تتصرّ ه  العقد  ف  ة 
ه خالل فرتة  ن الفصل العاشر أنّ ل جتاري. كما تضمّ كمتعاقد مستقل وليس كممثّ   "SOINDI"شركة  

توزيع أي منتجات منافسة ®ي شكل من   ،من فروعها  أو أيّ   "SOINDI"عاقد، ال جيوز لشركة  التّ 
 . هاقة منية مسبّ داخل ا_ال اجلغرايف دون موافقة خطّ  VAN MELLEاألشكال ملنتجات 

املدّ حيث  و  أنّ اعتربت  انقطاع وتطوّ   زويد استمرّ التّ   عية  املعامالت بنسق تصاعدي دون  ر رقم 
ا ساهم  تتلكأ يف تزويدها %لبضاعة ممّ   2015منذ سنة  أصبحت    هذه األخريةإّال أّن  عى عليها  مع املدّ 
    هما.جارية، وهو ما ساهم يف تراجع قيمة املعامالت بينفي للعالقة التّ رها جراء القطع التعسّ يف تضرّ 



10 

 

وق  ة اهليمنة على السّ استغالال مفرطا لوضعيّ  عى عليها تعدّ ممارسات املدّ  عية أنّ تعترب املدّ حيث و 
  . ة اليت توجد فيها إزاءهابعية االقتصاديّ ولوضعية التّ 

الفصل  حيث  و  املفرط   من  5ينّص  االستغالل  مينع   ..." أنّه  على  واألسعار  املنافسة  قانون 
لوضعّية تبعّية اقتصادية يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزّودين ممّن ال تتوّفر هلم حلول بديلة للّتسويق أو  

  الّتزود أو إسداء اخلدمات.

ة يف االمتناع عن البيع  وميكن أن تتمّثل حاالت االستغالل املفرط لوضعّية تبعّية اقتصاديّة خاصّ 
 أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط متييزية أو
 قطع العالقات الّتجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتارية جمحفة..."   

ة  الّنظر يف  ة اإلقتصاديّ بعيّ تّ ة الف يف استغالل وضعيّ عسّ ر التّ يقتضي التثّبت من مدى توفّ حيث  و 
واإلفراط يف استغالهلا من   ،مدى تظافر عنصرين متالزمني مها وجود حالة الّتبعية اإلقتصاديّة من جهة

  جهة oنية. 

املنافسة    استقرّ   حيثو  جملس  قضاء  حتالف  على  فقه  من  تتكّون  االقتصادية  الّتبعية  حالة  أّن 
املزّود على  éثري  التخّلص من  عليه  فيها  يصعب  الّتاجر يف حالة  اجتماعها وضع  ينشأ عن  عناصر 
نشاطه وما جينيه من أر%ح. وتتمّثل هذه العناصر يف الّسمعة اليت حتظى �ا عالمة املزّود وأمهّية نصيبها  

 رقم املعامالت اجلملي للّتاجر املوزّع أو املؤّسسة احلريفة واستعصاء التزّود يف الّسوق ومدى éثريها يف
أو   نفسه  الّتاجر  ذلك سلوك  مرّد  يكون  أن ال  أخرى على  أّي جهة  من  أو خدمات مشا�ة  مبواّد 
سياسته التجاريّة، ضرورة أّن التبعّية تعّرب عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي. هذا  

دأب فقه قضاء جملس املنافسة على اإلقرار بوجود تبعية اقتصادية كلما توفرت العناصر األربعة   وقد
  ة. ة اقتصاديّ جمتمعة، حيث أن انتفاء أي منها يفضي إىل اإلقرار بعدم وجود تبعيّ 

ا نوات األخرية ،املراتب األوىل عامليّ على مدى السّ   Perfetti Van Melleشركة    حتتلّ   وحيث
حيث   املبيعات من  وتنوّ   ، قيمة  العاملة  اليد  حيث  من  يؤكّ وكذلك  ما  وهو  املنتوجات،  الشّ ع  هرة  د 

  :3املرتبة العاشرة عامليا كالتايل   2019،اليت احتلت سنة ة هلذه العالمةالعامليّ 

  

 
3 https://www.candyindustry.com/2019/top-25-candy-companies 
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مليون   العالمة/املرتبة عامليا  ) املبيعات  صايف 

  دوالر) 

  اليد العاملة 

1- Mars Wrigley Confectionery, div. of Mars 
Inc. 

18.000  34.000  

2- Ferrero Group 12.390  34.543  

3- Mondelez International 11.792  80.000  

4- Meiji Co. Ltd.   9.662  10.673  

5- Hershey Co. 7.779  16.910  

6- Nestle SA 6.135  323.000  

7- Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG 4.374  14.000  

8- Ezaki Glico Co. Ltd. 3.327  5.488  

9- Haribo GmbH & Co. K.G. 3.300 7.000 

10- Perfetti Van Melle Spa   3.086 17.700 

جاري شاط التّ ل نشاطا قائما بذاته بل جزءا من النّ زاع ال ميثّ توزيع املواد موضوع النّ   أنّ   وحيث
ر جتارة املواد  لذلك ال ميكن أن تؤثّ   ،وزيع %جلملةصدير وجتارة التّ وريد والتّ ل يف التّ واملتمثّ عية  كة املدّ للشّر 

النّ  املدّ موضوع  املعامالت احملقّ   أنّ و ة  خاصّ   ،عية زاع بصفة مباشرة يف رقم معامالت  املدعى رقم  ق مع 
  ايل: كالتّ    % 16عليها مل يتجاوز يف أحسن احلاالت نسبة 

    CAB IMPORTATION PAR CARTES رقم املعامالت  اخلام ( حبساب الدينار)

  2014  2015  2016  2017  

  233 025 23  839 670 20  782 381 16  831 013 16  ا~موع 

رقم املعامالت مع  

  املدعى عليها

2 367 591  2 564 253  932 769  6 842  

15%  16%  5%  0%  

  عية املصدر : معطيات من الشركة املدّ 
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تبّني و   امللفّ   حيث  املدّ   أنّ   من أوراق  ة  حصريّ   ة أوس بصفة أصليّ عية غري مؤسّ رقم معامالت 
املدّ  مع  تعاملها  عليها  على  التّ و عى  نسبة  إىل  يرق  املاليّ مل  وتواز>�ا  نشاطها  على  رقم    أنّ بل  ة،  أثري 

 عى عليها.  رغم تراجع تعاملها مع املدّ تطّور معامال�ا 

تتعامل معه من خالل دراسة قائمة املزوّ تبّني   وحيث عية خبصوص خمتلف املواد  املدّ   مدين اليت 
التّ   اليت ختتصّ  أنّه و   ،دينعامل مع أغلب املزوّ بتوزيعها، استقرار يف  عى عليها ركة املدّ %لنسبة للشّ غري 

ة  شركة إيطاليّ وهي    ، indaco  "4"ها شركة  حملّ   لتحلّ   2016مل تعد ضمن القائمة بداية من سنة    فهي
مع وبدون سكر، مع إضافة  (يف إنتاج العلكة واحللوى    متخّصصةو   كرvت يف جمال صناعة السّ   >شطة

العشبية واملستخلصات  واملعادن  التجارية  ،  )الفيتامينات  عالما�ا  أهم   ،   COL-FRESHومن 

DENEXIR،LA VALLE ،CHOCOS  ، MICHIGUM ،MASTERFRESH  ،
FRUCTADOR ، CAFELITOS .  

أنّ  و عامل  التّ   وحيث  املّدعية  سنة    "indaco"شركة  بني  منذ معها  قت  حقّ   ،حيث2016بدأ 
  . 2018مليون دينار سنة  1,178مليون دينار إىل  ,2470ر من ذلك التاريخ رقم معامالت تطوّ 

 2016  2017  2018  

رقم املعامالت الصايف دون احتساب األداءات  

  (مليون دينار) 

2470, 9420,  1,178 

  املصدر : معطيات من الشركة املدعية 

عنحيث  و  التّ   فضال  والقانونيّ االعتبارات  %لسّ جارية  املرتبطة  املعنيّ ة  واليت  وق  %شتداد    متتاز ة 
ا جيعل صدير ممّ وريد والتّ ة وغياب حواجز على مستوى التّ ة وأجنبيّ منتوجات مماثلة وطنيّ   راملنافسة وبتوفّ 

البديلة متوفّ    2016عية وذلك منذ سنة  سبة للمدّ البديل واقعا %لنّ   رة أساسا، فقد أصبح احللّ احللول 
ال لرقم  اإليطاليّ ّشركة  بتعاملها مع  تتجاوز ثالث سنوات يف ظرف مدّ   معامالت هامّ ة وحتقيقها    ، ة ال 

 
4    https://www.indacocandy.com 
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فإنّ  املدّ   وبذلك  مع  يربطها  الذي  العقد  ورغم  تلكّ املدعية  إثر  إلراد�ا  ختضع  مل  عليها  يف عى  ؤها 
املعنيّ  التّ هي  ا  وإمنّ   ، ةتزويدها %ملواد  إىل  للتّ   "indaco"عامل مع شركة  سعت  مبنتوجات زوّ كبديل  د 

  . 2016مماثلة منذ سنة 

عليه،  حيث  و  املدّ و بناء  نشاط  اقتصار  عدم  إىل  النّ %إلضافة  موضوع  املواد  توزيع  على  زاع  عية 
  ر هلا احلل البديل لتوزيع مواد مماثلة.  وضعف نسبة هذه املواد يف رقم معامال�ا اجلملي، فقد توفّ 

دراسةخوحيث   ومن  %مللف  املظروفة  األوراق  من  التبعيّ السّ   لص  معايري  تطبيق  ومن  ة وق 
توقّ االقتصاديّ  ثبوت éثري  التّ ة، عدم  الشّ ف  املدّ عامل مع  املدّ ركة  ا ينفي  ممّ   ، عيةعى عليها على نشاط 

اقتصاديّ  تبعية  املدّ وجودها يف حالة  املستقرّ   ، عى عليهاة جتاه  القضاء  لفقه  _لس   وهو ما يغين طبقا 
  ة. ة االقتصاديّ ة التبعيّ ف يف استغالل وضعيّ ظر يف عنصر التعسّ املنافسة، عن النّ 

  هلذه األسباب:   و

  . أصال عوى الدّ رفض  :ر ا~لسقرّ 
الدّ  عن  القرار  هذا  القضائيّ وصدر  املنافسة  وىلاألة  ائرة  السّ   _لس  العيادي  يد  برðسة  حممد 

  . وعصام اليحياوي ومصطفى %للطّيفاخلموسي بوعبيدي  ادة  السّ و   سندس %لّشيخ  دةالسيّ ة  وعضويّ 
  .دة ميينة الزيتوينحبضور كاتبة اجللسة السيّ  2020 أوت  27وتلي علنا جبلسة يوم 

  
 

  كاتبة اجللسة              ئيس  الرّ 

  

  ميينة الّزيتوين                                      حممد العيادي      


