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  الحمد �                              اجلمهوريّة التونسّية 

  جملس املنافسة   

  141362 القضّية عدد 

  2020 وت أ   27�ريخ القرار:
  

  

  

  رارــــــق

  

  أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن:
  

للتوزيع  :ةياملّدع أنرتكومسيتيك  ممثلها    "ID" شركة  شخص  بطريق   القانوين،يف  االجتماعي  مقّرها 

لكائن مكتبه  ا  ،األستاذ حممد لطفي اآلجري  حماميها  مبكتب  حمل خمابر0ا  ،املردين، حي الر+ض سوسة 

  ،تونس -1002 ، ميتوال فيل،4عدد   بنهج حممود املاطري،
  ، ـةجـه ـن م                                                                                 

  

س.أ  عليهـا:املّدعـى  و  أوبرياينشز  انرتNسيوNل  وقامبال  بروكتار  " Procter& Gambleشركة 

International Operations SA"   47"ـ ـــــــبجتماعي  ، مقّرها اإليف شخص ممثّلها القانوين route de Saint 

Georges 1213 Petit Lancy-Suisse"    ،  خليف    حماميهامبكتب    خمابر0احمل سرحان  حمّمد  األستاذ 

  ،تونس -1002، البلفيدير، 15الكائن مكتبه بنهج غرة جوان، عدد 
  . ـة أخرىمـن جـه                      

 

اإلطالع        عريضة  بعد  من  على  املقّدمة  اآلجري  الدعوى  لطفي  حممد  عن  األستاذ  شركة  نيابة 

للتوزيع طلب    2014أفريل    28بتاريخ  املرّمسة  و   "ID"أنرتكومسيتيك  بروكتار    مبوجبهاواليت  شركة  إدانة 

جل من أ  "Procter& Gamble International Operations SA"وقامبال انرتNسيوNل أوبرياينشز س.أ 
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الت  اإلفراط يف وضعية  توجد    عية باستغالل  اليت  منّوبته اإلقتصادية  إقدامها  eا  بعد  قطع   على  إزاءها 

التجارية   جتمعهالعالقة  هلا  لبشك  eاا  اليت  البيع  عن  واإلمتناع  مالية    ا طالب   ، تعسفي  خطية  تسليط 

وإلزامها   دينار  مليون  أربعون  قدرها  بصحيفتنيعليها  احلكم  منطوق  ملدة    بنشر  نفقتها  يوميتني على 

  وحتميلها مجيع املصاريف القانونية.  أسبوع

                       1988سبتمرب    1أّن العالقة التجارية بني طريف النزاع انطلقت منذ    كما جاء بعريضة الدعوى

وكالة   عقد  خالل  شركة   "Agency contact"من   وشركة   "Wella Aktrengesellslhaft"بني 

"International Cosmetics Laboratory ICL"   املنتوجات وبيع  صناعة  للعالمات    موضوعه  احلاملة 

  التجارية اململوكة من املّدعى عليها.  

شركة،  1996جانفي    9بتاريخ  و  رغبة  على  صبحت أ،  " wella Aktrengesellslhaft"وبناء 

منتوجات   املّدعية توزيع  عليها  تتوىل  املصنعة    املّدعى  منها  سواء  قبل حمّليا  بتونس  من 

  دة مباشرة من معاملها }خلارج. أو املورّ    "International Cosmetics Laboratory ICL"شركة

سنة   من  بتاريخ    2005وابتداء  مكتوب  مبوجب  حرفائها  إعالم  ، 2005أوت    22،وبعد 

ع الوحيد واحلصري للعالمات التجارية التابعة لشركة بروكتار وقامبال انرتNسيوNل  أصبحت منّوبته املوزّ 

س.أ   لشركة     "Procter& Gamble International Operations SA"أوبرياينشز  اجلديدة  املالكة 

"WELLA"  ،إلضافة للعالمات اليت كانت تّروجها حلساب هذه األوىل ك{"LENOR"  و"ALWAYS" 

املّدعى  و ذلك    ن.فضال ع  "FEBREZE"و  "PRINGELS"و  "MR PROPRE"و  "ARIEL"و لرغبة  تنفيذا 

على التوزيع   "WELLA"وحصر التعامل مع شركة    "TCL"نتاج مبصنع شركة  إيقاف اإلّمت    ، فقدعليها

  إيقاف التعامل �ائيا بينهما.  2009ّمت سنة   ةمن مثّ و  ،فقط

أنّ  املّدعية  Nئب  منتوجات    منّوبته  وأضاف  توزيع  يف  نشاطها  انطالق  منذ  ختّصصت 

مّوظفة يف سبيل ذلك استثمارات هاّمة     "Procter& Gamble International Operations SA"شركة

شراء آخرها  قيمته    لعّل  و   4.5عقار  استعماله كمخزن  قصد  دينار  اإلمليون  عديد  طارات  انتداب 

و  والفنّية.  متكّ التجارية  من  نت  قد  معامال0ا  رقم  مضاعفة  سنة    5798928من  إىل   2005دينار 

رأس    إىل الرتفيع يف  هادفعوهو ما    ،ة بذلك الصدارة }لسوق الوطنية حمتلّ   2013سنة  دينار    34315395

  مليون دينار.  5ألف دينار إىل  30ماهلا من 
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عليها خالل الفرتة املمتدة    ملنتوجات املّدعى  الوحيد واحلصري  وفضال عن ذلك، فهي املوزّع

أمضت على و   ،دارية والقضائيةوالسلط اإلل هلا أمام خمتلف اهليئات  واملمثّ   ،2013إىل    2005من سنة  

  منها خصوصا: هاعّدة اتفاقيات مع

 اتفاقية احملافظة على السرية"confidential Discosure agreement". 

  التزام بشروط وآجال اخلالص"trade terms agreement". 

توجيه طلبيا0ا للمّدعى عليها اليت امتنعت    2013  من سنة   خالل شهر ديسمرب  توّلت  حيثو 

تكرّ  ما  وهو  منها،  فصول  لعّدة  االستجابة  إحلاح شديد  2014ر خالل شهر جانفي  عن  وبعد  ّمت  ، 

موزّ   هاعالمإ واختيار  التزويد  وإيقاف  معها  العالقة  فسخ  بقرار  }لرتاب شفو+  معه  للتعامل  آخر  ع 

  التونسي.

قامت بتاريخ  ا  وحيث  عليها  بني  �  عالمها �،  2014فيفري    14ملّدعى  التجارية  العالقة  �اء 

انيا للتوزيع"  زع اجلديد هلا شركة "أورقاملوّ   وانطلقت يف تزويد   ،ذلك   ،2014ماي    12بداية من  الطرفني  

  .جتاه املّدعيةخمّلة بذلك }لتزامها 

  : ا يليالة تبعية اقتصادية }لنظر ملحل مفرط استغالل ةعييف وضاملّدعى عليها أّن عية Nئب املدّ  اعتربو   

   ا جيعلها متلي ممّ شهرة العالمة التجارية للمّدعى عليها }لسوق العاملية للمواد االستهالكية

التجارية  شروطها ، واليت يستحيل عليها رفضها القرتان إمسها منذ مّدة طويلة }لعالمات 

العالمات بعالمة مماثلة متّكنها من جين  تلك  والستحالة تعويض   ، للمّدعى عليها من جهة

 ر}ح من جهة أخرى. نفس األ

  .نصيب منتوجات املّدعى عليها من السوق الوطنية 

  ّبعد القطع الناشئة هلا  الصعو}ت املالية    بدليلة رقم معامالت منّوبته مع املّدعى عليها  أمهي

 التعسفي واألحادي للعالقة التجارية. 

 احلصول على منتوجات ترتقي لنفس   �مكان منّوبته مل يعد    هأنّ   ضرورة  ،انعدام احلل البديل

د آخر وبنفس الشروط نظرا إىل طبيعة السوق املغلقة شهرة عالمة املّدعى عليها من مزوّ 

 ع وحيد بصورة حصرية يف نطاق عقود متثيل وتوزيع. دين يتعاملون مع موزّ }عتبار أّن املزوّ و 
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التبعية من خالل إمالء  اإلفراط  كما جتّلى      وتطبيق شروط غري مربرّة وجمحفة   يف استغالل عالقة 

للغاية وتغيريها من حني إىل آخر واستعمال الضغوطات االقتصادية وسوء النية واالمتناع غري املربّر عن 

وإلغاء   عليها  طلبيات. كما  الالبيع  املّدعى  احلصرية وغري حمّددة ارتم  مل حتأّن  التجارية  العالقة  لطبيعة 

التعاقدية  معقولة    الآجمل متّكن منّوبته من  املّدة و  العالقة  املعامالت والذي وقياسا بطول  �مهّية رقم 

  و}لنظر أيضا من رقم معامال0ا اجلملي،    %90ل  ما ميثّ وهو  مليون دينار ،    40مبلغ    N2013هز سنة  

اقتناء خمزن مبدينة تونس مببلغ  أل اليت قامت eا وآخرها  وكذلك   ,مليون دينار  4.5مهية االستثمارات 

  التجارية ملخزو�ا من منتوجات املّدعى عليها. للقيمة 

على  و  اإلطالع  األستاذ  بعد  خليف  تقرير  سرحان  على حمّمد  الرّد  يف  عليها  املّدعى  Nئب 

  الدعوى شكال   الذي طلب فيه رفضو  2014جويلية    10املرّسم بكتابة ا�لس بتاريخ  عريضة الدعوى و 

  .الواقعيمساعها النعدام أساسها القانوين و  عدمواحتياطيا 

ا  طلب Nئب املّدعى عليها رفض الدعوى نظرا لورود املؤيدات املصاحبة هل  ،الشكل  جهة من  ف      

كّرسه مبناسبة    ا�لس أنوهو ما سبق لفقه    ،ومها لغتان غري لغة ا�لس  اإلجنليزية و الفرنسية،  تني}للغ

  ،2003جويلية    17بتاريخ    3279والقرار عدد    2003ديسمرب    25بتاريخ    3147قرارات سابقة كالقرار عدد  

والتعقييب اجلزائي    1995  أفريل  12بتاريخ    36392}إلضافة إىل فقه حمكمة التعقيب يف قرارها املدين عدد  

  . 2005أكتوبر  15  بتاريخ  3567عدد 

اعتبارا    ،األصل  جهةومن   الدعوى  رفض  عليها  املّدعى  Nئب  حتريف    لتعّمد طالب  املّدعية 

احلقيقة وجمانبة  حاولت    ،الوقائع  خصيصا  موضع  نفسها    وضع حيث  تكّونت  أّ�ا  مّدعية  الضحية 

  "WELLA"نفسها معطى قانوين وحقيقي وهو إحالة ملكية  Nسبة ل  "WELLA"لتوزيع منتوجات شركة  

  إىل منّوبته.   "WELLA"بته مبا يعنيه قانوN انتقال االلتزامات والواجبات بينها وبني شركة  إىل منوّ 

      N إيهام ا�لس حبصرية العالقة التجارية القائمة وهو ما  ئب املّدعى عليها حماولة املدعية  كما نعى

والواقع احلقيقة  أ�ّ   ،جيانب  عديد  حيث  مع  التعامل  على  املّدعية،  تكوين  قبل  من  حىت  دأبت،  ا 

صرف املغاريب شركة أرقانيا للتوزيع وامل  على غراراملوّزعني التونسيني لتوزيع منتوجا0ا }لسوق التونسية  

  التجاري والعاّمة للتجهيزات الصناعية. 
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عليها  ونفى املّدعى  التعاقدية    كذلك   Nئب  العالقة  تكون  وقائعأن  إذعان   يف  عالقة  احلال 

.  }قتناء عقار الستعماله كمخزن  وإلزامهال استثمارات مالية هاّمة  مطلق كإجبارها للمّدعية على حتمّ 

فها  فمرّة تكيّ   ،العالقة التجارية اليت جتمعهما  عند حتديد طبيعةأّن املّدعية تناقض نفسها بنفسها  كما  

أّ�ا عالقة موزّ  السياق  ،ع مبزود على  ببائع. ويف هذا  تعتربها عالقة شاري  املدّ   ،ومرّة أخرى  عى  فإّن 

هلا  عليها البيع  قط  ترفض  هلا  ، مل  املباشر  البيع  ترفض  أّ�ا  إجر   ، بل  يتنزّ وهو  سياستها  اء  ضمن  ل 

موزّ  اعتماد  ّمت  مبقتضاها  واليت  اجلديدة  والتجارية  مجيع  اللوجستية  عربه  متّر  التونسية  }لبالد  جديد  ع 

  الطلبيات.

الشهرة العاملية الواسعة    ذلك أنّ   ، يف وجود حالة التبعية االقتصادية  Nئب املّدعى عليهاوشّكك        

موزّ  عّدة  مع  تتعامل  األخرية  عقود  الثالث  خالل  ظّلت  واليت  منّوبته  eا  حتضى  نفس  اليت  يف  عني 

املّدعية مع   على غرار  ،الوقت رقم معامالت  قيمة ونسبة  أّن  أرقانيا. كما  أم سي وشركة  شركة سي 

أّن فقه قضاء جملس املنافسة ما    ضرورة،يةبته ال يكفي لوحده للقول بوجود حالة التبعية االقتصادمنوّ 

  للجزم بقيامها فعليا لعّل أّمهها عدم وجود حلول بديلةد على ضرورة توفّر معايري أخرى   انفك يؤكّ 

املتضرردوع الطرف  خيارات  عن  التبعية  حالة  اجنرار  يتوفّ   ،م  مل  ما  }عرتاف  وهو  احلال  قضية  يف  ر 

إىل ونشاطها  وجودها  يعود  اليت  مع  املّدعية  تعاملهما  §ريخ  يسبق  §ريخ  أّ�ا    ،منّوبته  عن  فضال 

  .أخرى  تسع للتعامل مع شركات ومل معهاإراد0ا حصر تعاملها  حضاختارت مب

التبعية  ، وبصفة احتياطية ّن وجود حالة تعسف واستغالل مفرط فإ   ، وعلى فرض وجود حالة 

الرغم من ثبوت رجو أنّه و ، ذلك  هلاته الوضعية يف غري حمّله وال يوجد ما يؤيده بقضية احلال ع  على 

  ،فإّن حالة القطع غري ¨بتة   ، ىل قيامها بتوزيع منتوجات منوبتهعية إدّ نسبة هاّمة من رقم معامالت امل

إعادة تنظيم نشاطها }لتوجه حنو املوزّع  يف إطار    طالبت  هي   مل ترفض البيع بل  هذه األخرية ذلك أّن  

  . املركزي هلا

أنّ  نفسها  كما  تناقض  قدّ   ،املّدعية  هائال    Nخمزو متتلك  �ّ�ا  تقول  Nحية  بتسعة  فمن  رته 

ومن Nحية أخرى تطلب بتزويدها بكّميات أخرى  ،  ماليني دينار ال تقدر على بيعه وتسويقه }لسوق

ضخامة املخزون والذي جتاوزت قيمته التسعة ماليني دينار هو    فإنّ   فضال عن ذلك،نتوجات.  املمن  

ه إما خلطر تبوهو ما قد يعرض منوّ   ، يل على وجود خطأ فادح يف سياسة التخزين اليت تتبعها املّدعيةدل
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ب  أو االلتجاء إىل إغراق السوق eا يف حماولة لتجنّ   ،فساد البضاعة وإرجاعها فاسدة إليها وطرح مثنها 

  . وصوهلا إىل §ريخ �اية صلوحيتها 

وّد+  eا  است أّ�ا مدينة مبتخّلدات فواتري سبق أن وقع مطالبتها  املّدعية تن  وإضافة ملا ذكر، فإنّ     

جويلية   8خ يف  ؤرّ امل  10087تنبيه عدد  الحسب رزNمة خالص وذلك قبل التنبيه عليها مبوجب حمضر  

من جملة اإللتزامات   246غ من قبل العدل املنفذ أنور الفجاوي. واستنادا اىل أحكام الفصل  املبلّ   2014

  مل يتّم خالصها.  بضاعة طاملا  رفض تسليم أيّ  ه املّدعى عليهانّه من حقفإ والعقود،

املقّدم منو  التقرير  على  اإلطالع  لطفي   بعد  األستاذ حممد  للتوزيع  أنرتكومستيك  Nئب شركة 

ئق إضافة  املتضّمن 2014ماي   7ريخ اآلجري بتا   :تتمّثل يفضّمها مللف القضية ل̈و

  إعالم بتحول وانتقال االلتزامات"notice of transfer and assignment" . 

  إعالم }نتهاء العمل }لعقد املربم بني"ICL".وبروكتار أند قامبل 

 املّدعى    جمموعة ضغط  املّدعية حتت  eا  قامت  اليت  االستثمارات  مجلة  يف  املؤيدات  من 

 عليها.

 احملد العمل  برامج  ملضمون  املثبتة  ئق  املال̈و قبل  من  خالل كل دّ دة  عليها  اجتماع    عى 

 نصف سنوي. 

اآلجري  لطفي  من األستاذ    2015مارس    25بتاريخ    ماملقدّ بعد اإلطالع على التقرير التكميلي  و 

فيه والذي   منوّ   قّدم  بني  يربط  الذي كان  وشركة  العقد  املّدعى    "WELLA"بته  عن  الصادر  واإلعالم 

ألخرية. كما  وحتمّلها جلميع االلتزامات احملمولة على هذه ا  "WELLA"بشرائها لشركة ويال  املقرّ عليها  

بته بتوزيع املنتوجات احلاملة  حيث تقوم منوّ   ،التوزيع احلصرية بني طريف النزاع  أّكد على وجود عالقة

 "Arial poudre", "Arial main", "Arial Liquide", "Lenor", "Mr propre"لعالمات 

"Pampers","always", "Head and Shoulder", "pantene", "ambi pur+","febreze" "koleston 

foam", "koleston maxi", "koleston single", "koleston naturals", "koleston kit", "wellaflex" 
  بصفة حصرية }لسوق التونسية خالفا ملا ادعّته املّدعى عليها من وجود موّزعني آخرين هلا }لرتاب.

مناسبتني يف  ¨بتة  البيع  رفض  خمالفة  أّن  املّدعية  Nئب  شهري    ، واعترب  خالل  األوىل كانت 

إثر صدو   ،2014وجانفي    2013ديسمرب   االستعجايل عدد  والثانية  جوان    19بتاريخ    143029ر احلكم 
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  يعدّ وهو ما    ،2014جوان    26مت طلبية مبجموعة من املواد بواسطة عدل تنفيذ بتاريخ  قدّ   إذ  ،2014

  تنفيذ قرارات ا�لس.خرق القانون ورفضا ل ا يفتعّمد

التبعية  كما   لوضعية  املفرط  االستغالل  ممارسة  أركان  وذلك أّن  ¨بتة  خالل    االقتصادية  من 

بته  ألمهية رقم معامالت منوّ و   ، ا }لسوقنصيب منتوجا0و   شهرة العالمة التجارية للمّدعى عليها عامليا 

  .حّل بديل إجيادر لتعذّ و  معها

  كما يلي: يف استغالل حالة التبعية االقتصادية  أبرز Nئب املّدعية مكامن اإلفراط و 

  ،االمتناع عن البيع 

  ّلعالقة التجاريّة. ا بته من فرتة إمهال معقولة قبل قطععدم متكني منو 

  .تعّمد قطع العالقة التجارية بصورة فجئية وألسباب غري موضوعية 

األوىل شكل قطع فعلي   إذ اّختذت   ،وبّني Nئب املّدعية أّن قطع العالقة ّمت على ثالثة مراحل 

بعد التنبيه القانوين مبوجب    رمسيا   فيما اختذت الثانية شكال   ، 2013منذ شهر نوفمرب  وذلك  وغري معلن  

يتها معّللة ذلك بتغيري يف اسرتاجت  2014ماي    12§ريخ    هحيث حّددت   ،2014فيفري    17مكتوب بتاريخ  

  طلبها، املّدعى عليها §ريخ القطع واالمتناع عن شحن بضائع سبق  مل حترتم  التجارية. ويف مرحلة ¨لثة، 

 . منذ فرتة طويلة ذمبا يؤّكد أّن قرار القطع قد اختّ 

  2015سبتمرب    23بتاريخ    ى عليهاNئب املّدعاملقّدم من  بعد اإلطالع على التقرير التكميلي  و 

اليت    غالطت  املّدعيةأّن  فيه    اعتربوالذي   التجارية  العالقة  وطبيعة  §ريخ  حتريف  خالل  من  ا�لس 

القانونية لشركة  ّ�ا  أ  ذلك   ، مجعتها مبنوبته القانونية واهلّوية   International"تتعّمد اخللط بني هويتها 

Cosmetics Laboratory"     يف حني أّ�ا ®ّسست   ، 1988منذ سنة  قائمة بينهما  لإليهام بوجود عالقة

عندما تعترب تناقض نفسها  املّدعية    أنّ . كما  2005ومل تبدأ التعامل مع منّوبته إال يف سنة    1996سنة  

نطاق  خيرج عن  أّن نشاط جتارة التوزيع }لتفصيل    ذلك   ،ة والتفصيلNشطة يف جتارة التوزيع }جلمل   أّ�ا

عاء �ّ�ا تكّونت خصيصا لتوزيع منتوجات منّوبته خمالف  عالوة على أّن االدّ   ، بتهتوزيع منتوجات منوّ 

  ألخرى لعالمات منافسة.أّ�ا تّوزع عديد املنتوجات ا ضرورةللواقع 

هي اليت طلبت من تلقاء ا  أ�ّ   ذلك   ،بتهمن أّ�ا املمثل احلصري ملنوّ   اّدعته القائمةما    نفىكما  

  .  تنفرد بتوزيع منتوجا0انفسها أن 
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بته على الرتفيع يف رأس  عاء الذي ساقته املّدعية خبصوص إلزامها من قبل منوّ دّ وخبصوص اإل

}طل ويعكس خلطا بني اآلليات املختلفة للرتفيع يف فهو    ، بدمج مدخرات احتياطية  2012ماهلا سنة  

  إذ أّن هذه التقنية ال متّكن الشركة من الرتفيع من قدر0ا الشرائية أو املالية.  ،رأس املال

استعم        عليها  املّدعى  Nئب  أل  الونعى  ااملّدعية  �ّ�ا سلوب  ا�لس  إيهام  خالل  من  ملغالطة 

بقيمة   بشراء خمزن  هاّمة  }ستثمارات  منّوبته  4.5قامت  لرغبة  استجابة  دينار  جانفي   مليون  موىف  يف 

احلقيقةوهو  ،  2014 عقد    ،غري  §ريخ  يعود  إىل  الإذ  من    2014فيفري    28شراء  أ+م  عشرة  بعد  أي 

  التجارية بينهما. §ريخ إعالمها بقطع العالقة 

أّن تقرير االختبار   فضال عن،  لتوزيع منتوجات منّوبته بصفة حصرية  س قطّ مل تتأسّ   املّدعية  ا أنّ كم     

االستئنايف عدد  املعّد   فيه �ائيا مبقتضى احلكم  الرجوع  ّمت  السويسي  اخلبري طارق  قبل    3172688من 

  . الصادر عن حمكمة االستئناف بتونس

مجيع معايري حالة التبعية االقتصادية ال تتوفر بقضية احلال على اعتبار  فإّن    عالوة عّما تقّدم،

املّدعية متثيل حصري  عدم وجود  الطرفني ال   وأنّ   ،يف وضعية  بني  احملّقق  املعامالت  قيمة ونسبة رقم 

 اجنرار قرتن بعدم وجود حلول بديلة وعدم  تبل وجب أن    ،للجزم بوجود حالة التبعية   الوحدمه  انكفيت

  . إثباتهوهو ما مل تفلح هاته األخرية يف  ،هاته احلالة عن خيارات املّدعية

تقوم برتويج  أصبحت املّدعية    ،قطع عالقتها التجارية  ه وبعدNئب املّدعى عليها إىل أنّ   أشارو 

وهو ما ّمتت معاينته من قبل   ، د التونسية}لبالهلا  ّوزع الرمسي  امل  بصفتهامنتوجات عالمة عاملية شهرية  

  . 2015سبتمرب  2 بتاريخحمضر املعاينة ا�رى بواسطة عدل التنفيذ عاطف بن احلاج عمر 

يعود إىل إخالهلا }اللتزاما  العالقةّن قطع  فإ ذلك،    نفضال عو        املّدعية  احملمولة    ت التجارية مع 

جويلية    2بته بتاريخ  قامت منوّ حيث    ،عليها واىل امتناعها عن خالص ما ختّلد بذّمتها من مستحقات 

قدره    2014 مايل  مبلغ  خبالص  قد    648160.5مبطالبتها  بضائع كانت  مثن  متخّلدات  بعنوان  أورو 

يثبته حمضر اإلنذار }لدفع عدد    وامتنعت عناستورد0ا   وجه بواسطة عدل امل  10087خالصها مثلما 

املوجه بواسطة االستاذ العدل   4341التنفيذ األستاذ حممد أنور الفجاري وحمضر اإلنذار }لدفع عدد  

  املنفذ عاطف }حلاج عمر.
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عن موقفها واعرتفت مبديونيتها  ، تراجعت املّدعية  وبعد أن تبّني هلا عدم صحة ما أقدمت عليه        

جراء مقاصة مثلما ضّمنته صلب مطلب اإلذن على العريضة يف التأمني  إوطلبت ®مني املال بشرط  

اعرتفت به بصورة  الذي  و  2014جويلية    24الصادر عن احملكمة االبتدائية بتونس بتاريخ    33189عدد  

  .  صرحية بتخّلد ذّمتها }ملبالغ املطلوبة.

املّدعى عليها،   2014سبتمرب    10  بتاريخ و      عن احملكمة    34702إذN على عريضة عدد    استصدرت 

غري أنّه وبعد تقدمي اإلذن للتنفيذ تفاجئت    ،االبتدائية بتونس يقضي }إلذن هلا بسحب املال املؤّمن

للمقاصصة وجود سعي  بتعّلة  للتنفيذ  قابليته  عند  رغم  ،بعدم  مقاصصة ال  أي  يشرتط  مل  اإلذن   أّن 

برفع قضية استعجاليه للمطالبة  املّدعى عليها  قامت    ، التأمني وال عند السحب. وأمام هذه الوضعية

  بتاريخ   44868/2014بسحب األموال املتخّلدة بذّمة املّدعية والذي ّمت رفضه }حلكم االستعجايل عدد  

وهو ما ّمت القضاء به كذلك   ، ةتقييد املّدعية لسحب املال �جراء مقاصّ   استنادا إىل  2014ديسمرب    4

  .2015أفريل  20بتاريخ   ا ياستئناف

تقرير  و      على  اإلطالع  املّدعية  بعد  اآلجري  األNئب  لطفي  حممد  أكتوبر    19بتاريخ  املرّسم  ستاذ 

}لسوق التونسية مستشهدا يف   أّن منوبّته تعترب الوكيل احلصري للمّدعى عليها  فيهجاء  الذي  و   2015

  ع حصري هلا. بته كموزّ ذلك مبكتوب صادر عن هذه األخرية تعلم مبقتضاه حرفائها بتعيني منوّ 

امتنعت  املّدعية  أّن ارتكاب املّدعى عليها جلرمية رفض البيع واضح وجّلي وذلك �قرارها �ّن    كما     

فيفري   شهر  منذ  خالصها  األخرية   ،2014عن  هذه  أّن  على  دليال  ينهض  لكل   مبا  حمرتمة  كانت 

التعاقدية بتاريخ    التزاما0ا  شفاهيا  التجارية  للعالقة  واألحادي  التعسفي  القطع  حدود  فيفري   12إىل 

بتاريخ    2014 سبق  2014فيفري    17وكتابيا  منذ توالذي  انطلقت  والتالعب  املماطلة  من  طويلة  فرتة  ه 

  . 2013شهر ديسمرب 

ّد خلزن البضاعة اليت العقار املعويف رّده على ما دفع به Nئب املّدعى عليها من أّن املدعية اشرتت      

أّن عملية الشراء انطلقت   Nئب املّدعيةاعترب    ،بتاريخ الحق لتاريخ قطع العالقة التجارية  تتوىل توزيعها

جوان   األخريةحني    2012منذ  هذه  إجبار  خمطّ   مت  تقدمي  لتحقيق  على  دوالر كرقم   50ط  مليون 
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اقتناء عقار    اضطّرها إىلا  ممّ ة مباشرة،  مغازة }لبالد التونسية بصور   5500معامالت مع ضمان تغطية  

  الستعماله بتونس العاصمة وهي اليت يقع خمز�ا الرئيسي جبهة سوسة. 

أّن أركان االستغالل املفرط لوضعية التبعية االقتصادية متّوفرة وذلك �قرار املّدعى عليها اليت  ما  ك    

التجارية بشهرة عالمتها  بين   ،أقّرت  التجارية  العالقة  وجود  على  وبنيعالوة  واليت  منوّ   ها   تستغرقبته 

التونسية   %50ق معها  وحتقّ   هذه األخرية من رقم معامالت    90%   ،من رقم معامال0ا اجلملي }لسوق 

البديلة  اشّددم احللول  غياب  معامالت   ضرورة   ،على  رقم  بتحقيق  مطالبة  أن كانت  بعد  منّوبته  أّن 

رت  دينار مع خسائر قدّ   5.570.224ق سوى رقم معامالت بـحتقّ مل تعد    ،مليون دينار  100حمّدد بقرابة  

  . 2015جوان  30دينار إىل موىف   30.005.804بـ

مل تفلح منذ §ريخ قطع العالقة التجارية مع املّدعى عليها سوى يف فإّن املّدعية  ،ومن Nحية أخرى    

عالمات إ مع  جديدين  عقدين  "WINNIS" برام  بقّية   ، "HUGGIES"و  ذكر0  أّما  اليت  ا العالمات 

  . هي عالمات تقوم بتوزيعها منذ عقود وليس بعد §ريخ القطع كما زعمت خصيمتها ف ،املّدعى عليها

التبعية  جتّلت    كما      استغالل  للقرار  االقتصادية  مظاهر  عليها  املّدعى  احرتام  عدم  خالل  من 

بتاريخ    143029االستعجايل عدد   املنافسة  بته  وعدم خالص منوّ   2014جوان    19الصادر عن  جملس 

تقدّ  بـبفواتري  و  594.420.8ر  أمريكي  بواسطة    13.426دوالر  بتسديدها  طالبت  أن  سبق  واليت  أورو 

ماي    14ستاذ حممد احلسن الكوكي بتاريخ  املوّجه بواسطة عدل التنفيذ األ  38055دفع عدد  نذار }لاإل

عليها  ،2014 املّدعى  عن  الصادر  التنبيه  من  شهرين  قبل  يشرّ   ،أي  عدم   عمبا  يف  حّقها  تفعيل  هلا 

 التنفيذ.

او      املقّدم من قبل  البعد  التكميلي  التقرير  املّدعية األطالع على  ستاذ حممد لطفي اآلجري  Nئب 

بتاريخ  املرسّ  ا�لس  بكتابة  أّن    والذي  2015ديسمرب    10م  به  مبناسبة  أقّرت كتابيا  املّدعى عليها  جاء 

  مبا يلي: 33819جلسات االستماع }لقضية التجارية عدد 

  ّحجم معامال0ا يفرض على كّل من يتعامل معها أن ال يتعامل مع غريها. أن 

 من يّروجها أن ال يرّوج سواها. أّن طبيعة منتوجا0ا تفرض على 



 11 

 ت به منّوبته. لأنّه يصادق على كّل ما أد 

  ّزيع متكاملة ®خذ بعني االعتبار  سياسة تو  تقوم علىته أّن العالقة التجارية القائمة مع منوب

الكلفة   حاجة تراعي  شاملة  دراسة  عن  Nتج  األسعار  حتديد  وأّن  eا  واملنافسة  السوق 

 والقدرة الشرائية للمواطن وهوامش ربح املوزع. 

أّن هذا االقرار احلكمي، والذي هو سيّ      املّدعية  يقود لإلقرار �نّ واعترب Nئب  حصرية    د األدلة، 

  . عليها فرضااختيارا من قبلها، وإمنا فرضت التعامل مل تكن 

 11حممد سرحان خليف Nئب املّدعى عليها بتاريخ    لألستاذتقرير التكميلي  بعد اإلطالع على الو    

مبوجب مراسلته منه    أمّد من خالله ا�لس جبملة املعطيات اليت سبق أن طلبها  والذي    2016ماي  

إذ أّن عالقتهما    ،عقود كتابية مع املّدعيةأّن منّوبته ال تربطها    ، ومؤّكدا فيه2016أفريل    18املؤرخة يف  

شركة عاملية وقوائمها املالية ال تفّصل أّي    خاصة وأّ�ا  ،التجارية ختضع إىل الشروط العاّمة للبيع فقط

  معامالت أو حسا}ت للسوق التونسية. 

التكميلي  و     التقرير  على  اإلطالع  منبعد  املّدعية    املقّدم  املنافسة  لNئب  جملس   14بتاريخ  كتابة 

 33819اخلبري العديل عادل بن مجاد يف القضية عدد  أعّده  تقرير اختبار  لإضافة    واملتضّمن  2019جوان  

عدد   التجارية  }لدائرة  بتونس    22املّرمسة  االبتدائية  انرتكسمتيك    1}حملكمة  شركة  قبل  من  املرفوعة 

  للتوزيع. شركة أرقانيا ضّد و ا للتوزيع ضّد املّدعى عليه

اإلّطالع        عدد  وبعد  القانون  يف    1991لسنة    64على  املنافسة   1991  جويلية  29املؤرّخ  واملتعّلق 

  .واألسعار

املتعلق �عادة تنظيم    2015سبتمرب    15املؤرخ يف   2015لسنة   36وبعد اإلطالع على القانون عدد    

  املنافسة واألسعار. 

الّتنظيم    2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477اإلطالع على األمر عدد    وبعد     املتعّلق بضبط 

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة }مللف. وبعد   
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األ    استدعاء  يفيد  ما  على  اإلّطالع  املرافاطر وبعد  جللسة  القانونّية  }لطّريقة  ليوم  ف  املعّينة    23عة 

ستاذ  األ    السّيد احلبيب الصيد ملّخصا من تقرير ختم األحباث، وحضر  املقّرر  وeا تال ،  2020  جويلية

ورافع على ضوء تقاريره الكتابية   "ID"ري نيابة عن املّدعية شركة "انرتكومسنتيك للتوزيعحممد لطفي اآلج

بتاريخ غرّة    77286لصاحل الدعوى، وصرّح بضرورة األخذ }لقرار التعقييب عدد    لباته ططالبا احلكم وفق  

والقاضي بقبول مطلب التعقيب شكال وأصال نقض القرار املطعون  فيه وإحالة القضّية    2020جويلية  

  ها جمّددا eيئة أخرى. بتونس إلعادة النظر في االستئناف على حمكمة 

ا�لس  لطلب  امتثاال  اآلجري  لطفي  األستاذ حممد  مع  ب  وتعّهد  منّوبته  برقم معامالت  تقدمي كشف 

  الشركة املطلوبة للعشر سنوات األخرية. 

عى املدّ األستاذ حممد سرحان خليف يف حق املّدعى عليها    نيابة عن  معز الدردوريستاذ  حضر األو  

س.أعليها   أوبرياينشز  انرتNسيوNل  وقامبال  بروكتار   Procter& Gamble International"شركة 

Operations SA"    مرافعا وفق تقاريره وختم بطلب احلكم برفض الدعوى }إلضافة إىل طلب اإلطالع

حقّ  من  ومتكينه  املدعية  أضافتها  اليت  ئق  ال̈و على  وعليه    عليها.  الّرد  على  اإلطالع  من  متكينه  ّمت 

تعّهد بتقدمي كشف يف رقم معامالت  للّرد عليها. كما  املضافة ومنحه أسبوعا كأجل أقصى  ئق  ال̈و

  ّوبته وحجم املنتوجات املسّوقة }لسوق التونسية خالل العشر سنوات األخرية.من

  .  فظروفة نسخة منها }مللّ امل املحوظا0 يدة كرمية اهلمامي السّ احلكومة  ةمندوبت ل تو 

  . 2020 أوت  20قّرر ا�لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح }حلكم جبلسة و 

لذا    يوم عطلة رمسية،  التصريح }حلكم  يوم  املفاوضة    وحيث صادف  التمديد يف أجل  ا�لس  قّرر 

  .2020أوت  27والتصريح }حلكم جبلسة يوم 
  

  و6ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 
    

I.  الشكل من جهة  
  للعريضة دات املصاحبة  ورود املؤيّ مبقولة  رفض الدعوى شكال  بNئب املّدعى عليها    دفعحيث  

  اإلجنليزية والفرنسية. تني}للغ

أحكام  تقاحيث  و   الّدعوى    11الفصل  ضت  تقّدم عرائض  واألسعار �ن  املنافسة  قانون  من 

  نظائر حمّررة }للغة العربية.   4املصحوبة بوسائل إثبا0ا األولية يف 
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ومصحوبة حمّررة }للغة العربية    هلا  التكميلية  تقاريروال  للدعوى  االفتتاحيةالعريضة    وردت وحيث  

أّولية  إثبات  ئق  العربية    بدورها  حمّررة   ب̈و معتمدة}للغة  برتمجة  مصحوبة  الذيأو  األمر  معه    ،  تكون 

    .هذا اجلانب يفمستوفاة للشروط القانونية املطلوبة 

واملصلحةالدعوى  قّدمت  حيث  و        الّصفة  له  ممّن  القانونّية  آجاهلا  مجيع    ،يف  بذلك  واستوفت 

  األساسّية، مبا جيعلها مقبولة شكال.   ليةمقّوما0ا الشك

II.  من جهة األصل 
  عن السوق املرجعية  .1

للتوزيع،   املاثلة بعّدة منتوجات تقوم الشركة املّدعية، انرتكومستيك  تتعّلق وقائع الدعوى  حيث 

  اآليت ذكرها:  االستهالكيةوتضّم قائمة املنتوجات  املواد  . بتسويقها }لسوق التونسية

 "Arial poudre" .آر+ل املسحوق 

 "Arial main"  .آر+ل غسيل }ليد    

  "Arial Liquide"  .آر+ل السائل   

  "Lenor" .لينور 

  "Mr propre".ميسيو بروبر 

  "Pampers".مربز{ 

 "always" .اولوايز 

  "Head and Shoulder" .هاد أند شولدر 

  "pantene" .بونتان 

  "ambi pur+" .اميب بري بلوس 

 "febreze" .فربيز 

  "koleston foam"كوليستون فووان . 

  "koleston maxi" .كوليستون ماكسي 

 "koleston single" كوليستون سينقل. 
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  "koleston naturals" تريالرزN كوليستون . 

 "koleston kit" .كوليستون كيت 

  "wellaflex".ويال فالكس  

  املنتجات موضوع الّدعوى إىل األسواق التالية: }لنظر إىل سلة م السوق املرجعية نقس حيث تو   

 .سوق مساحيق الغسيل 

 .سوق ملينات الغسيل 

 .سوق الشامبوهات 

 .سوق مواد صباغة الشعر 

 .سوق معطرات اهلواء 

 .سوق حافظات األطفال 

 .سوق الفوط الصّحية 

  

 سوق مساحيق الغسيل  . 1.1
  

توريد عدد من ب لعالمات تونسية وعاملية و السوق �زدواجية التصنيع احمللي  هذه  تتمّيز  حيث  

  العالمات التجارية العاملية عن طريق ممثلها بتونس. 

 الوطين  اإلنتاج  .أ

الوطنية والعاملية اليت تصنع خمتلف مساحيق وحيث   التونسية عديد الشركات  تنشط }لسوق 

الغسيل األوتوم بواسطة آالت  أو  للغسيل }ليد  الصلبة والسائلة واملخصصة  اتكية أو نصف  الغسيل 

  األوتوماتكية. ومن أهّم الشركات املتدّخلة }لسوق املرجعية: 

  شركة هنكل "Henkel" .تونس:شركة منتجة للعالمات التالية:ديكسان ونظيف  

  يونيلفر التالية: "أومو"   "Unilever"شركة  للعالمات   -تونس: شركة منتجة وموّزعة 

 "أومو ماتيك". 

 :شركة صودات "société de détergents de Tunisie" منتجة وموّزعة ملسحوق   شركة

 ها بصفاقس. مقرّ  1999متّ بعثها منذ سنة  "DET" سيل }آللة احلامل لعالمةالغ
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  توريد مسحوق الغسيل:  .ب

أّن  حيث   التجارة  وزارة  من  املستقاة  املعطيات  املتفيد  الفرعي هذه  البند  حتت  املنضوية  اّدة 

عدد    34022090021 التونسية  املواصفة  إىل  عدد    1983لسنة    01.11ختضع  لسنة    30-01واملواصفة 

للمستهلك يف    املسّلمةاملتعّلقة بتأشري مواد التنظيف وعرضها واليت تطّبق على كّل مواد النظافة    1983

  غري خاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد.  وهي ،لياحالتها النهائية سواء كانت موّردة أو منتجة حم

شهدت      مسحوق    وحيث  من  اجلملّية  الواردات  وقيمة  لكمّية  ملحوظا  تطّورا  األخرية  السنوات 

  كما يلي: 2015طن سنة    4.757.969إىل  2006طن سنة   29.723تطّورت الكمّية من  إذ ،الغسيل
  وزارة التجارة المصدر: 

  كمية الواردات بالطن   الواردات باأللف دينارقيمة   السنوات 
2006  21.478  29.753  
2010  111.116  24.242  
2013  400.336  158.501  
2014  7.554.067  2.219.295  
2015  11.877.370  4.757.969  

  . تطّور قيمة وكمية الواردات الوطنية من مساحيق الغسيل: 1جدول عدد

قاعدة بياNت التجارة اخلارجية أّن عددا كبريا من الشركات تقوم بتوريد مسحوق   ظهرتحيث  و      

  الغسيل مع اختالف كبري يف احلصص. 

  2014خالل سنة    ، يتبّني إىل املعطيات اإلحصائية املتّوفرة لدى مصاحل وزارة التجارة   ارجوعحيث  و     

أّن شركة أرجانيا للتوزيع    ، النزاع  طريف  بني  العالقة التعاقديةالسنة املرجعية واليت وقع eا قطع    }عتبارها

من   % 94حيث شّكل نصيبها   ،املرتبة األوىل من حيث قيمة وكمّية واردات مسحوق الغسيل  تاحتلّ 

  الّسوق املرجعية. 
  وزارة التجارة المصدر: 

حجم الواردات    الشركات 
  بالكلغ 

حصة 
  السوقية 

قيمة الواردات  
  بالدينار 

الحصة  
  السوقية 

Ste ARGANIA Distribution  2019999  93.8  4700193    
Sté TROIS 36046  1.68  4198146    

MONOGROS 34646  1.6  3771803    
ULYSSE HYPER DISTRIBUTION 42852  2.8  1370803    

LA MEDITERRANENNE DE 

DISTRIBUTION MEDIS 
7730  0.4  1362192    

    7143328    2151811  المجموع 
  . تطّور قيمة وكمية الواردات الوطنية من مساحيق الغسيل: 2جدول عدد
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 ملينات الغسيل: .1.2

الغسيل  تعّرف  حيث   معطرات  أو  مرطبات  أو  الغسيل  يستخدم  منت  نّه�ملينات  منزيل  وج 

ويكون ملّني الغسيل على شكل سائل  ،واحلد من الكهربة الساكنة غسلهاتعطري املالبس بعد التليني و 

  . أو كبسوالت  أو صلب يف شكل بلورات زجاجية

الغسيل    متثلّ حيث  و  ملينات  أورو}  مبيعات  ملنظفات %25قرابة  يف  اجلملية  املبيعات  من 

  من حجم املبيعات اجلملية. %5 وطنيا  يف حني أّ�ا مل تتعدى، الغسيل

إىل سوقنيحيث  و  املرجعية  السوق  التوريد.  :تنقسم  احمللّية وسوق  تصنيع    وطنيا،  السوق  يتّم 

}إلضافة إىل أّن    ،عدد هام من العالمات الوطنية والعاملية اليت يقع تروجيها يف مسالك التوزيع العادية

املساحات التجارية الكربى تقوم كذلك بتصنيع ملينات ومعطرات غسيل §بعة هلا حتمل عالمة املوزع  
"marque de distributeur".  

  ن اآليت ذكرهم: و ينشط }لسوق الوطنية املصنعو 

  شركة هنكل Henkel:تونس:شركة منتجة للعالمات التاليةSoupline وConfort .  

  شركة يونيلفرUnilever   تونس: شركة منتجة وموّزعة لعالمةCajoline. 

 :شركة صودات société de détergents de Tunisie  اليت تنتج ملنيDuvet.  

   الصحية املنتوجات  بيع  جمال    SAHشركة  حديثا  دخلت  حتت واليت  امللينات  إنتاج 

  . Lilasعالمة 

تقوم سلسلة املغازات الكربى واملتوسطة كارفور بتوزيع ملينات ومعطرات غسيل حتمل   حيثو 

املوزّع   سلسلة    "mg"ومغازات    "marque n°1"عالمة  مع  عالمة   "Auchan"}لشراكة  بتوزيع 

"Auchan".  

خالل   340212000بلغ حجم واردات ملينات الغسيل املدرجة حتت التعريفة الديوانية  حيث  و 

يقارب  م  2014سنة   بلغت    341227ا  مجلية  بقيمة  املّوردة     1175039كلغ  الكميات  وتتوزع  دينار. 

  دين كالتايل:هم املورّ أحسب 
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  وزارة التجارة المصدر: 

  الحصة السوقية   قيمة الواردات بادينار   الحصة السوقية   حجم الواردات بالكلغ   الشركات 
Interwashing 

Tunisia 
142020  41.6  284040  24.2  

Henkel Tunisie 19325  5.7  191113  16.3  
Chimitex Plus 33200  9.7  121987  10.4  

Sater 32001  9.4  116818  10  
Comptoir de la 

Tunisie 
34200  10  105600  9  

  69.7  819558  76.4  260746  الجملة 
  . من مساحيق الغسيل   ة الواردات الوطنيةتطّور قيمة وكمّي : 3 جدول عدد

 
 : شامبوهاتال .1.3

الشامبو  حيث   حوايل    يشكلّ   ا كيميائي  امنتج يعترب  معطرة   % 1و  ،منه  %90  -80املاء  مواد 

إضافة إىل مكثفات    ،وغالبا ما حيتوي الشامبو على مواد غري استاتيكية ومفككة للتشابك   .وحافظة

وبلسم ومرطبات  ومغذ+ت  للعناية  ،للشعر  }جلسم    ، وتنظيفه }لشعر يستخدم  للعناية  نوع  ومنه 

ويستعمل الشامبو يف إزالة الزيوت اليت تفرزها   .وتنظيفه ومنه ما يضاف إىل ماء مغطس االستحمام 

  .قشرة الرأس

  ي }إلضافة إىل التوريد. على اإلنتاج احمللّ تعتمد السوق التونسية حيث و 

صغرى واملتوسطة الوطنية  حمليا  وحيث تنشط        }إلضافة إىل عدد من   ،}لسوق عديد الشركات ال

  ومن أهّم الشركات املنتجة للشامبوهات بتونس جند: الشركات العاملية الناشطة عرب فروعها التونسية.

  خمابر جامسينال واليت تنتج عالمةSouplesse   . 

  خمابر هنكل واليت تنتج عالمات GlissوSyoss. 

 و �ال  عالمة  وتسّوق  تنتج  اليت  �ال  خمابر    روجينا   Roginetوبيليتزا  Belizza شركة 

 حمللّية.ا Solyssو

 2  فينكسM PARA Phenix   اليت تنتج العالمة التجاريةSensia  . 

  شركةUNILEVER    اليت تنتج عالمةSunsilk . 

   شركة كوجلات اليت تنتجColgate.   

  خمابرverona Tunisie  اليت تنتج خاصة عالمةBAMBOU & HUILES . 
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الشامبو خالل سنة  حيث  و  واردات  يقارب    2014بلغ حجم  بقيمة مجلية    3776188ما  كلغ 

  دينار.  22744279بلغت 
  وزارة التجارة المصدر: 

حجم الواردات    الشركات 
قيمة الواردات    الحصة السوقية   بالكلغ 

  الحصة السوقية   بالدينار 

ARGANIA DISTRIBUTION 433914  11.5  4700193  20.7  
LIPP DISTRIBUTION 402253  10.7  4198146  18.5  

GLE DE NEGOCE ET SCES 1408355  37.3  3771849  16.6  
COMPTOIR MAGHREBIN DE 

COMMERCE 
168425  1.8  1370803  6  

UTIC DISTRIBUTION 446203  11.8  1362192  6  
  67.8  15403183  73.1  2859250  الجملة 

  . من مساحيق الغسيل   تطّور قيمة وكمية الواردات الوطنية: 4جدول عدد
  
  
  
  
  
  
  

 :مواد صباغة الشعر . 1.4

احيث   أّن  احمللّية ملواد  تشري اإلحصائيات إىل  الشعر حمدودة وتقتصر لصناعة  صباغة وتلوين 

العاملي املّوردة ذات الصيت  و}لتايل    ،على بعض العالمات اليت جتد صعو}ت يف منافسة العالمات 

املّوردة   العاملية  العالمات  احمللّية  السوق  على  0يمن  وعليه  جدا.  حمدودة  تبقى  السوقية  حصتها  فإّن 

  . "Schwarzkopf"و  "L'orial"و  "Garnier"و  "Wella"كـ

  دينار.  12854443رت بـكلغ بقيمة مجلية قدّ   678512صباغة البلغ حجم واردات مواد حيث يو     

  ما يبّينه اجلدول أسفله:وفق الكميات املّوردة  ّوزعتتحيث و     
  

  وزارة التجارة المصدر: 
حجم الواردات    الشركات 

قيمة الواردات    الحصة السوقية   بالكلغ 
  الحصة السوقية   بالدينار 

LIPP 

DISTRIBUTION 
271241  11.5  6318979  20.7  

ARGANIA 

DISTRIBUTION 
80492  10.7  

2409708  
 

18.5  

HENKEL ALKI 

DISTRUBUTION 
126970  37.3  1373079  16.6  

INTERCOSMETICS 

DISTRIBUTION 
27201  1.8  536535  6  

IPAAC 

DISTRIBUTION 
17517  11.8  301301  6  

  67.8  10939602  73.1  523421  الجملة 
  . تطّور قيمة وكمية الواردات الوطنية من مساحيق الغسيل: 5جدول عدد
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 معطرات اهلواء:  .1.5

اجلوتحيث          أو  اهلواء  أو   ستعمل معطرات  اهلواء  لتعطري  الداخل  واليت تسمى كذلك معطرات 

املنازل.   داخل  واأل¨ث  من و املفروشات  خاّصة  املوّردة  املعطرات  على  أساسا  الوطنية  السوق  تعتمد 

 Air"و  "Febreeze"و   "Ambi pur"السوق الرتكية نظرا ملعقولية أمثا�ا مقارنة }لعالمات العاملية مثل  

wick"  و""Glade  و"Rainbow   النسيم"عالمة ’ وذلك رغم وجود بعض العالمات احملّلية أّمهها"  .  

  . ن معطرات الداخلمم اإلنتاج الوطين وحجم التوريد جح صوصخب معطيات  أيّ فر توّ تمل حيث و     

  

 ظات األطفال: احف .1.6

الوحيد سوقا تنافسية ينشط   االستعمالتعترب السوق التونسية حلفاظات الرضع ذات  وحيث  

  eا عديد املنتجني لعالمات حملية أو عاملية.  

تتميز السوق عموما eيمنة العالمات املصنوعة حمليا مقارنة }لعالمات األجنبية وذلك  حيث  و 

0يمنان    ، اللتان"Peaudouce"و  "Lilas"عالميت    وخاّصةالعالمات احمللية،  ، إضافة إىل  ملقبولية أمثا�ا 

  . من السوق %65معا على 

تسويق  احمللية  السوق  تعرف  أشهرها    وحيث  أجنبية   "Pampers" (P&G)عالمات 

  . "Wisso"و Molfix"  (hayat)"و  "Huggies" ( Kimberly-Clark)و

  املؤسسات التالية: وطنيا تنشط حيث و      

  شركة بيع املنتوجات الصحية"SAH"  اليت تنتج العالمة األوىل يف تونس"Lilas". 

  شركة"SANCELLA Tunisie" تنج العالمة العاملية السويدية"Lotus"و"Peaudouce" .  

 "MENZEL CHAKER HYGIENE PRODUCTS"    لعالمة احلاملة  احلفاظات  وتوزع  تنتج 

"sweet baby" . 

 "Grinparapha groupe industriel des produits parapharmaceutique"    تنتج وتسّوق

 ."Pumpy"و "best baby"حفاظات حتت عالمة 
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   شركة "TUPAC TUNISIE PAPIER D’ACCUEIL". 

  شركة"COMPTOIR DU PAPIER SANITAIRE"  اليت تنتج حفاظات حتت عالمة"IRIS".  

املؤسّ حيث  و  منتعترب  أسفله  املذكورة  حلفاظا  سات  احملليني  املوردين  ذات  أهّم  الرضع  ت 

 االستعمال الوحيد: 
 

 SOCIETE INTER COSMETICS DISTRIBUTION. 

 SOCIETE GENERALE DE COMMERCE INTERNATIONAL, SGCI. 

 UNIVERSAL INTERNATIONAL TRADING, UIT . 

 WISSO TUNISIE. 

 IDEAL TRADING SERVICE 2. 

 ARGANIA Distribution.  

 لفوط الصّحية النسائيةا .1.7

  :  عمالقتان مها حيث 0يمن على السوق مؤّسستان

   الصحية املنتوجات  بيع  تونس   "SAH"شركة  يف  األوىل  العالمة  وتسوق  تنتج  اليت 
"Lilas" ، 

   شركة  و"SANCELLA Tunisie"  مع }لشراكة  تنتج   Svenska Cellulosa" اليت 

Aktiebolaget"   العالمة العاملية السويدية حفاضات ""Nana .  

التابعة للمجمع     "Always"تواجدا هاّما ومتزايدا للعالمة العامليةالوطنية  سوق  التشهد  حيث  و 

  .P&Gاألمريكي 

من السوق التونسية    % 95رب على  اعلى ما يق  آنفاتسيطر العالمات الثالث املذكورة  حيث  و 

وبعض  الكربى  التجارية  }ملساحات  خاصة  املوّردة  الرتكية  العالمات  لبعض  حمتشم   وجود  ظل  يف 

 Grinparapha groupe"املنتجة من قبل شركة  " "Best ladyالعالمات التونسية حديثة العهد كعالمة  

industriel des produits parapharmaceutique"    عالمات  marque de"املوزعوبعض 

distributeur" .  
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 : حتليل املمارسات املثارة بعريضة الدعوى .2

  : اإلفراط يف استغالل وضعية تبعية اقتصاديةعاء إدّ خبصوص  .1

يف إفراطها  عليها  املّدعى  الشركة  على  املّدعية  تعيب  التبعية    حيث  وضعية  استغالل 

في واالمتناع عن  تعسّ   لالتجارية اليت جتمعهما بشكقطع العالقة  بإزاءها  eا  اليت توجد    االقتصادية

  تزويدها }ملواد موضوع الطلبيات اليت تقّدمت eا. 

من حتالف   تنشأحالة    بكو�ا   االقتصاديةعّرف فقه قضاء جملس املنافسة حالة التبعية  حيث  و 

ص من ®ثري املزّود عن نشاطه    اجتماعها عن  ينتج  عناصر   وضع التاجر يف منزلة يصعب فيها التخل

وما جينيه من أر}ح. وتتمثّل هذه العناصر يف السمعة اليت حتظى eا عالمة املزّود وأمهية نصيبها يف  

السوق ويف مدى ®ثريها يف رقم املعامالت اجلملي للتاجر املوزع أو املؤسسة احلريفة وصعوبة التزّود 

على أن ال يكون مّرد ذلك سلوك التاجر نفسه أو    ، اد أو خدمات متشاeة من أي جهة أخرىمبو 

  عن حالة خضوع مفروضة وليست وليدة اختيار إرادي.  التبعية تعربّ  أنّ  ةضرور  ،سياسته التجارية 

  التثبت من وجود العنصرين التاليني: قيام املمارسة موضوع التداعيق من ب التحقّ تطلّ حيث و      

   قيام التبعية  مدى  مستوى  االقتصاديةوضعية  بني  العالقة  على    املّدعيةشركة  ال  الرابطة 

 والشركة املّدعى عليها. 

  املذكورة قتصاديةاالوضعية التبعية  استغالليف املّدعى عليها إفراط مدى . 

 
 :العالقة الرابطة بني الشركة املّدعية واملّدعى عليها  خبصوص .1.2

  جتاه   املّدعيةشركة  الا  e  اليت توجد  االقتصاديةوضعية التبعية  قيام  ق من  ستوجب التحقّ احيث  

عليها املرجعيةالتّ   املّدعى  السوق  من  ونصيبها  األخرية  هذه  من مسعة  مدى  ،ثبت  عن  ترابط    عالوة 

  . احللول البديلة من عدمه توجد لفائدة املّدعية  وما إذا كانت ،نيطرفالعالقة التجارية بني الومتانة 
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  عن مسعة العالمات التجارية للمدعى عليها   .أ

ئق املضّمنة }مللف   حيث أكرب    تعّد مندة اجلنسيات و شركة متعدّ   املّدعى عليها أّن    تفيد ال̈و

ص   107دولة أين تشّغل قرابة    198تتواجد يف  اعة املواد االستهالكية }لعامل، إذ  شركات صن ألف شخ

  مليار دوالر.   11.643ونتيجة صافية بلغت  2016سنة مليار دوالر  65قق رقم معامالت بلغ حتو 

عليهامنتوجات  تتمّتع  حيث  و  و ب  املّدعى  eا  مشهود  عاملية  و بشهرة  بصرية   eصيت كبري  وية 

املغازات الكربى  ل حضورا كبريا يف خمتلف  ن املستهلك من التعّرف عليها بسهولة مبا جعلها تسجّ متكّ 

  بصر+ أو مسعيا.  ات إعالنية وإشهارية واسعة سواءمساح متلك كما أّ�ا   ،املتوسطة حول العاملو 

 االستهالكية ب العالمات  الذي يرتّ ،  2018  العاملي لسنة  Brand Footprintسب موقع  حبحيث و و      

األكثر   مؤشّ   شراءاملنزلية  إىل  استنادا  العامل  مستوى  املستهلك على  إىل  الوصول  نقطة    CRP ر 

Consumer Reach Point   إىل الولوج  نسبة  املستجوبني يف  املستهلكني  بضرب عدد  عليه  املتحصل 

، حيتّل جمّمع  fréquence d’achatsيف تواتر عملية الشراء   taux de pénétration aux foyers لاملناز 

قامبل   أند  يونيالفر   بروكتال  الثانية خلف جممع  العاملية حضورا   "Unilever"املرتبة  الشركات  كأكثر 

يف حني ميلك جممع يونيالفر    ،عالمات   6ــــــالعامل وذلك ب  يف ضمن قائمة اخلمسني عالمة األكثر مبيعا  

"Unilever" 9  عالمات وجممع بيبسي"Pepsi Cola" 5  عالمات ونيستلي"Nestlé"  4  .عالمات  
  Brand Footprint المصدر

تواتر عملية    نسبة الولوج إلى المنازل   العالمة   الرتبة 
  CRPنمو مؤشر   CRP  الشراء 

15  
  

14.2  8.8  1290  1 -  

23  

  

22.7  3.7  944  3  

24  

 

20.7  4.1  940  9 -  

27  

  

20.4  4.7  922  6 -  

44  
  

12.1  5  678  0  

50  
 

13.7  3.9  598  4  

  ضمن قائمة الخمسين عالمة األكثر مبيعا حول العالم .  P&Gترتيب عالمات : 6جدول عدد
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الوارد    وحيث العامل  للمنازل حول  ونفاذا  مبيعا  األكثر  األوىل  العالمة  اخلمسني  ترتيب  يظهر 

إليه   وقعمل} الغسيل   "Tide" أّن عالمة §يد   املشار  الثانية كأكثر عالمات مساحيق  املرتبة  تتموقع يف 

بعد عالمة   عامليا  ونفاذا  آر+ل  "UNILEVER"التابعة �مع    "SUNLIGHT"مبيعا  تقبع عالمة  بينما   ،

"Ariel" يف املرتبة الرابعة خلف عالمة"Surf"   .  

كأكثر عالمة ملينات ومعطرات غسيل    "P&G"التابعة �مع    Dawny""جاءت عالمة  حيث  و 

  . مبيعا حول العامل.و}لنسبة للشمبوهات 

التصنيف  ذات  على   "Penthéne"و  Head and Shoulders""عالمات    وحيث جاءت يف 

  نفاذا واستهالكا حول العامل. العالمات كثر أل يف املوقعني الرابع واخلامسالتوايل 

  
العالمة    ت أظهر حيث  و  اخلمسني  لسنة   االستهالكيةقائمة  العامل  للمنازل حول  نفاذا  األكثر 

  ."Dettol"عالمات مبيعا بعد عالمة  الكانت ¨ين أكثر   "Safeguard"أّن عالمة   2017
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  Brand Footprintموقع  لمصدر:ا

  
  .  قائمة الخمسين عالمة األكثر مبيعا حول العالم: 7 جدول عدد
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املواد  حيث  و  قائمة  لسنة    االستهالكيةتظهر  العامل  حول  نفاذا  األكثر  }ملنزل    2018للعناية 

Leading home care brands' household penetration rates worldwide in 2018    ملوقع

Statista    قامبل أند  لربوكتال  نفاذا  7أّن  األكثر  العالمات  قائمة  الشركة    ،عالمات ضمن  مبا جيعلها 

  خبمس عالمات جتارية فقط.  Unileverم منافستها األملانية األكثر نفاذا للمنازل حول العامل أما

عالمات  حيث  و       أكثر  Ariel و  Tideاحتّلت  جيعلهما  ممّا  والثانية  األوىل  املرتبتني  التوايل  على 

الغسيل   عالمة    استعماالمساحيق  قبعت  حني  يف  العامل،  الرابعة كأكثر    Downyحول  املرتبة  يف 

العناية   نفاذاعالمات  جيعلها  ،}ملنزل  الغسيل.كما   مبا  ومعطرات  ملينات  قسم  يف  األوىل  العالمة 

 .كثاين أكثر عالمات معطرات املنازل نفاذا حول العامل  febreezeجاءت عالمة 

 
عدد توضيحي  لموقع      Leading home care brands' household penetration rates worldwide in 2018 : 1رسم 
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  2018قائمة المواد اإلستهالكية للعناية بالمنزل األكثر نفاذا حول العالم لسنة 

نسبة النفاذ
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 Statistaموقع  المصدر:
  
  
  

  المرتبة 

  المصنع   نسبة النفاذ   العالمة التجارية 

1  Tide  19.6  P&G 

2  Vim 16.7  P&G  

3  Ariel 14.1  Unilever 

4  Downy 13.7  P&G  

5  Omo 12.3  Unilever  

6  Sunlight 11.3  Unilever  

7  Confort 10.8  Unilever  

8  Glade 10.3  S.C.Jonhson&Son 

9  Harpic 10  Reckitt Benckiser 

10  Scotch Brite 9.3  3M 

11  Clorox 9.2  Colrox 

12  Febreze 7  P&G  

13  Fairy  6.5  P&G  

14  Surf 6.4 Unilever  

15  Scott 5.8 Scott laboratories 

16  Arm of Hammer  5.7  Church & Dwights 

17  Lenor 5.6 P&G  

18  Bounty 5 P&G  

19  Fabuloso 4.2 Fabuloso  

20  Suavitel  3.3  Golgate & Palmolive 

لموقع     Leading home care brands' household penetration rates worldwide in 2018قائمة    :8جدول عدد 
Statist 

 
    A GLOBAL RANKING OF THE MOST CHOSEN CONSUMER BRANDSدراسةتظهر    وحيث

اإلحصائيات املختصّ   Kantar world panelملؤسسة   ¨لث    ،ة يف  يعترب  قامبل  أند  بروكتال  أّن جممع 

  يونيلفري ونيستلي. يعي املواد اإلستهالكية نفاذا حول العامل بعد جممعأكثر مصنّ 

  
 Kantar world المصدر:            

panel  
  CRP 2017  المصّنع  المرتبة 

1 
  

36 BN 

2 
  

12.4 BN 

3 
  

11 BN 

4 
  

10.5 BN 
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5 
  

9.7 BN 

6 
  

6.6 BN 

7 
  

5.3 BN 

8 
  

4.6 BN 

9 
  

3 BN 

10 
  

2.6 BN 

11 
  

1.9 BN 

12 
  

1.8 BN 

13 
  

1.6 BN 

14 
  

1.5 BN 

15 
  

1.5 BN 

16 
  

1.4 BN 

17 
  

1.2 BN 

18 

  

1 BN 

  Kantar world panelلمؤسسة     A GLOBAL RANKING OF THE MOST CHOSEN CONSUMER BRANDSدراسة  :9جدول عدد
  

املّدعى عليها  "Pampers"عالمة    تعتربحيث  و  رائدة عامليا يف صناعة حفاظات    املنتجة من 

العالمات   وأكثر  الوحيد  اإلستعمال  ذات  دراسةاألطفال  بّينته  عامليا كما  عن   انتشارا  صادرة 

حفاظات   ،APEX market sresearchمعهد أمام  قبل     "Huggies"وذلك  من   Kimberly"املصّنعة 

Clark"   األمريكية وحفاظاتLotus  املنتجة من قبل "Svenska Cellulosa Aktiebolaget"  .السويدية  

سمعة وصورة  ب   على املستوى الوطينالراجعة بدورها للمّدعى عليها    "Pampers"عالمة  تتمّتع  حيث  و 

التونسي الذي يعتربها عالمة فاخرة على اعتبار أّ�ا عالمة مّوردة ومصّنعة جبودة  طيبة لدى املستهلك  

أّ�ا تبقى متاحة إىل حدّ   ، عاملية بعيد لطبقة املستهلكني ذات الدخل املرتفع نظرا الرتفاع مثنها    غري 

 Svenska Cellulosaاملطّورة }الشرتاك مع  شركة    "Peaudouce"و  LILASمقارنة }لعالمات احمللية  

Aktiebolaget  .السويدية  
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للحافظات الصحّية النسائية قوة سوقية هائلة وشهرة واسعة     "Always"عالمةمتتلك  حيث  و 

مرتفعة نفاذا  تنتج   ،ونسبة  اليت  قامبل  أند  بروتكتال  لشركة  عامليا  املميزة  العالمة  تعترب                 إذ 

عالمة   شركة  "Tampax"كذلك  مع  مباشرة  منافسة  عالمات    "Georgia-Pacific"يف  تنتج  اليت 

"Nett"و"Vania"  شركة "Svenska Cellulosa Aktiebolaget"  السويدية  املطّورة لعالمة"NANA" .  

عالمات  التعترب من    فإ�ا  ،"Coty"األملانيةللشركة    "Wella"رغم من التفويت يف عالمة  حيث  و 

ا جعلها أكثر ماركات صباغة الشعر استعماال  مب  يف جمال صباغة وتلوين الشعر،  عامليةال  الشهرةذات  

  ."Garnier"و "L'Orial"و Shwarskof"}إلضافة إىل عالمات 

ر أند  اكتو ستهالكية احلاملة لعالمة بر إلاملكانة والشهرة العاملية للمواد ا  ممّا تقّدميظهر    وحيث

  .  يف جماالت نشاطها ومتوقعها ضمن عالمات الصف األول عاملياقامبل 
  

  : ومدى ترابط العالقة التجارية بينهما  احتديد رقم معامالت املّدعية مع املّدعى عليه  . ب

ئق امللف  حيث   وكانت انرتكومستيك    ، 2005سنة    ذمنبدأ    النزاع  طريفالتعامل بني  أّن  تفيد ̈و

للتوزيع املمّثل الوحيد واحلصري  لعدد من عالمات بروكتال أند قامبل خالل الفرتة املمتدة من سنة  

، فضال  ل هلا أمام خمتلف اهليئات والسلط اإلدارية والقضائيةوكانت املخاطب واملمثّ   ،2013إىل    2005

  عّدة اتفاقيات منها خصوصا: معها أمضت  عن أّ�ا
  احملافظة على السريةاتفاقية"Confidential Discosure Agreement" . 

  التزام بشروط وآجال اخلالص"Trade Terms Agreement" . 

إىل حرفائها }لبالد التونسية    2005أوت    22كتوب بتاريخ  مل  توجيه املّدعى عليها  ثبتحيث  و 

منتوجات   توزيع  �ّن  فيه    Pampers""و  "Always"و  "Panthène"و  "Ariel"تعلمهم 

أكتوبر  سيؤمّ "Head&Shoudlers"و شهر  من  ابتداء  بصفة حصرية  اجلديد   2005ن  موّزعها  قبل  من 

عالمتها   توزيع  سيواصل كذلك  والذي  للتوزيع  أنرتكومسيتيك  لدى   Wellaشركة  التونسي  }لرتاب 

  عني والتجار. الفضاءات التجارية الكربى وكبار املوزّ 
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املكتوب أّن الشروط التجارية اجلاري العمل eا مع الشريك السابق شركة    ورد بذات حيث  و 

"Hygiène et santé"    خيار التعامل مع شركة أنرتكومستيك  أّن  و   ،2005تبقى سارية إىل موىف ديسمرب

  الشريك األنسب لتنمية األعمال وتقوية نفوذ عالما0ا }لسوق التونسية.  اكو�ب مرّده اقتناعها للتوزيع 

ضى من املم  "trade terms agreement"شروط وآجال اخلالص  ب  املتعّلق  االتّفاقتضّمن  حيث  و 

شروط العاّمة للبيع من Nحية  ال  2010جانفي    25قبل السّيدة آمال بن شريفة نيابة عن املّدعية بتاريخ  

اخلالص التزويد    (payment terms)شروط  وشروط    (supply terms and conditions)وآجال 

 credit limits ans)وسقف الدفع املؤجل  (late payment penalities)وغرامات التأخري يف السداد  

coverage)   واملتخّلدات }لذّمة وإيقاف الشحن(overdue and stop shipment process)  واحلساب

  . (bank account)البنكي

  "confidential Discosure agreement"احملافظة على السريةكان إتفاق  لئن  و   ،ويف املقابلحيث  و 

ممثّ مم شريفية  من  آمال  السّيدة  قبل  من  بتاريخ  ضى  املّدعية  الشركة  يكن  ،  2012مارس    23لة  مل  فإنّه 

  ضى من  قبل أي ممّثل عن  املّدعى عليها. مم

التجارية    ثبت أنّ حيث  و       النزاعقطع العالقة  بتاريخ  مبوجب مكتو   حصل  بني طريف   17ب مؤرخ 

هو ما  و   ،2014ماي    12ابتداء من §ريخ    به  ّدعية إلعالمهااملّدعى عليها إىل امله  تهوجّ   2014فيفري  

  }لرتاب التونسي منها.  ا سحب توزيع  منتجا0ب رمسّيا إعالمهايفيد 

القائمة بني الطرفني من خالل حجم       التجارية  الرابطة  تتعّزز متانة  الشراءات السنوية أّوال  وحيث 

  ومن خالل رقم املعامالت املسّجل بينهما ¨نيا. 

   2005حتديد قيمة حجم شراءات املّدعية من املّدعى عليها خالل الفرتة املمتّدة بني سنيت  

  . 2013و

املّدعية    استنادا  أمكنحيث  و  وّفر0ا  اليت  احملاسبية  املعطيات  شراءا0إىل  مبلغ  من   احتديد 

  كما هو مبّني }جلدول التايل:   بروكتال أند قامبل
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  مليم  الوحدة:

  السنوات

محموع شراءات المّدعية  
من المّدعى عليها(القيد  

المحاسبي عدد  
6071000000 achat de 

marchandises P.G)  

مجموع شراءات المّدعية  
  ) 607(القيد المحاسبي عدد 

الشراءات من المّدعى نسبة 
عليها مقارنة برقم  
  الشراءات الجملي

2005        268.344.504  4.402.099.080  6,096% 

2006        5.226.806.701  8.250.133.047  %63,353  
2007        7.083.136.034  10.649.422.462  % 66,512  
2008        10.613.584.503  13.818.517.054  %76,809  
2009        8.891.574.713  12.712.450.012  69,944% 

2010        11.676.776.293  15.498.035.811  75,344% 

2011        14.592.113.912  16.705.307.755  87,350% 

2012        23.225.702.475  28.026.507.376  % 82،870  
2013        17.400.995.237  21.232.723.966  %81.954  

  75.387 %  131.295.196.563  98.979.304.372        المجموع المجموع المجموع المجموع 

  . 2013إلى سنة  2005تطّور الشراءات السنوية للمدّعية من المدّعى عليها خالل الفترة الممتدّة من سنة  :10جدول عدد

يعرض الرسم البياين أسفله تطّور الشراءات السنوية للمّدعية من املّدعى عليها خالل حيث  و 

  .2013إىل سنة  2005الفرتة املمتّدة من سنة 

أمهّية شراءات شركة أنرتكومستيك للتوزيع من شركة بروكتال اند قامبل    وحيث يربز ممّا جاء فيه

سنة   خالل  بلغت  من    2013واليت  و   21أكثر  دينار  بذلك شّكل ممليون  شراءا0ا   82%قرابة    ة  من 

  اجلملية.

  
  . 2013إلى سنة  2005تطّور الشراءات السنوية للمدّعية من المدّعى عليها خالل الفترة الممتدّة من سنة  :2رسم بياني عدد 
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عليها  حيث  و  املّدعى  من  املّدعية  شراءات  نسبة  السنوات  شهدت  ملحوظامبرور  إذ    ،تطّورا 

  .53%مسجلة نسبة منّو  قي حدود    2013سنة  82%إىل  2005سنة  6%  قفزت من

  
  شراءاتها الجملية المدّعى عليها من المدعية من  شراءات تطور نسبة     : 3رسم بياني عدد 

تطور رصيد املزّود    أنّ   (Procter &Gamble)  4011150000القيد احملاسيب عدد    حيث يربز منو 

  اآليت:ان كك  2013و 2005خالل الفرتة املمتدة بني سنيت 

  

  السنة
رصيد المّدعى عليها في حسابات المّدعية (القيد المحاسبي عدد 

4011150000 Procter &Gamble بالدينار(  
2005  -120241,767 

2006  665636,276 

2007  1172276,373 

2008  1236538,351 

2009  1780729,918 

2010  1407739,368 

2011  4281739,587 

2012  7556373,234 

2013  823469,234 

2014  1631449,980 

2015  1559122,101 

  . 2013إلى سنة   2005خالل الفترة الممتدّة من سنة   رصيد المدّعى عليها في حسابات المدّعية  تطّور :11جدول عدد
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}لدفرت الفرعي للمزودين املقّدم من قبل    4011150000ر القيد احملاسيب عدد  تطوّ   أظهر  وحيث

جال القانونية للخالص املدّونة eا، علما وأنّه مل  املّدعية وجود عديد الفواتري  اليت ّمت خالصها بعد اآل 

يفيد وجود   التأخري إىل حدود صدور مكتوب   علىاملّدعى عليها    وجود احتجاج منيتّوفر ما   هذا 

  .2014فيفري   17الفسخ املؤرّخ يف 

حتت عدد   2014جويلية    24بتاريخ    قضائيحتّصلت على إذن    تبّني يف املقابل أّن املّدعية حيث  و     

مبلغ  يقضي    33189 يعادله  648160,50بتأمني   ما  أو  للبالد    أورو  العاّمة  }خلزينة  التونسي  }لدينار 

اعرتضت    هذه األخريةغري أّن  ،  التونسية على ذّمة بروكتال أند قامبل مع مراعاة اإلجراءات القانونية

إمكانية  حبسبها  وهو ما يعيق    ،أّن عملّية التأمني ّمتت }لدينار التونسي  اعتبارعلى هذا اإلجراء على  

  من إجراءات قانونية معّقدة. ذلك  به}إلضافة إىل ما يتطلّ  ،نسية حتويله خلارج البالد التو 

  املمّتدة بني الفرتة  املّدعى عليها خالل  املقتناة من  السلع  املتأيت من  املعامالت  حتديد رقم 

  : 2013و  2005

املّمت حتديد    حيثو  املتأيت من شراءا0ا من  معامالت   الفرتة  ّدعية  املّدعى عليها خالل  سلع 

بني   شركة و ،  2013و  2005املمّتدة  حسا}ت  مراقيب  قبل  من  عليها  املصادق  املالية  للقوائم  استنادا 

القضية    املنجز يف إطاردفاترها احملاسبية وتقرير اختبار اخلبري عادل بن محاد  من  انرتكومستيك للتوزيع و 

عدد    33819عدد   التجارية  الدائرة  أمام  تونس    22املنشورة  االبتدائية  تضّمنه    ،1}حملكمة  ملا  طبقا 

  اجلدول التايل:
  رقم المعامالت الجملي بالدينار  السنوات
2005  5131221,322  
2006  11645414,153  
2007  14952801,305  
2008  17345833  
2009  17772856  
2010  20350930  
2011  21373947  
2012  29391865  
2013  37557263  
  137964870.78  المجموع 

  . 2013و 2005رقم المعامالت المتأتي من السلع المقتناة من المدّعى عليها خالل الفترة الممتّدة بين سنتي  تطّور  : 12عدد جدول 
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تطّور رقم املعامالت احملّقق بني الطرفني خالل الفرتة املمتّدة بني    اجلدول أسفله  حيوصلوحيث  

ويربز خاّصة أمهّية عالمة آر+ل ضمن سلة منتوجات املّدعى عليها   كل منتج،سب  حب  2013و  2005

  . "Head and shoulders"و  "Pampers"اليت تقوم املّدعية بتوزيعها }إلضافة لعالميت 

  . 2013و  2005خالل الفترة الممتّدة بين سنتي المدّعية حسب كّل عالمة    رقم المعامالت  تطّور  : 13عدد جدول 
Ariel 

poudre 
154351  1239448  2216490  3053848  2862099  2967430  2294985  3329322  6855537  

Ariel 
liquide 

41472  296452  388825  716894  788539  1744110  2118369  3357202  4349481  

Lenor 25851   -   -   -   -  82365  121107  196080  168418  
Mr 

propre 45453  351011  403303  445779  371443  527978  756436  801085  1232537  

Bonux 12100  18149   -   -   -   -   -   -   -  
Febreze  -   -   -   -   -   -  146382  248121  493899  

Ambi pur  -   -   -   -   -   -  326531  711686  217833  
Pampers 80588  956491  2066614  2407836  1866089  2140425  1855719  3566560  5726287  
Protège 

slips 
9491  10906   -  7281  135027  264845  322283  509306  721014  

Always 86793  616664  921805  1143142  1208413  1652986  1906317  2647185  3520622  
Tampax  -  215571  125235  178666  183519  216749  160581  194886  245960  

Head and 
shoulders 

294433  1950188  2146404  2703828  2519416  3261184  3216679  4441382  5489416  

Pantene 145505  809190  869286  765648  601314  829994  1059208  987960  68564  
Herbal 

Essences 
 -   -   -   -   -  587106  447041  70147  7540  

Pantene 
new  

 -   -   -   -   -   -   -  120810  1250502  

Crest  258  501943  494137  273954  18679   -   -   -   -  

Pringles  -  136869  73957   -   -  179780  302831  637703   -  

  30347610  21219435  15034469  14454952  10554538  11696876  9706056  7102882  896295  1مجموع 

Wellaflex 65527  23434  7292  17677  17017  19044  46831  57018  16491  

Koleston 
foam 

 -   -   -   -   -   -  241439  739151  263303  

Koleston 
2000  

 -   -   -   -  19517  873020  1534282  1918092  2167195  

Koleston  
naturals 

 -   -   -  12718  79472  101744  124110  88416  2087  

Koleston  
kit 

253798  238189  303214  384501  353938  461315  562439  1531900  1863870  

Lot  -   -   -   -   -   -   -  9167   -  

  4312946  4343744  2509101  1455123  469944  530869  310506  261623  319325 2مجموع 

  34660556  26163179  17543570  15910075  11024482  12227772  10016562  7364505  1215620 المجموع 

رقم 
 المعامالت 

5131221  11645414  14952801  17375833  17772856  20350930  21373947  29391865  37557263  

رقم  نسبة
معامالت  
P&G 

24  63  67  70  62  78  82  89  92  
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  عن أمهّية رقم معامالت املّدعية املتأيت من السلع املقتناة من املّدعى عليها 

بني  حيث   املمّتدة  الفرتة  معامالت  تطوّ   2013و  2005شهدت  رقم  هاّما يف    املّدعية شركة  ال را 

  . 2013دينار سنة  37557263إىل  2005دينار سنة  5131221والذي مّر من 

  الشركة املّدعى عليهامع    املّدعية   رقم معامالت   نامي إىل ت  }ألساس   هذا التطّور يعزى    حيثو 

دينار،    34660556  إىل  2005من رقم املعامال0ا اجلملي، سنة    %24دينار، أي    1215620  والذي مّر من

ر إىل وجود املّدعية يف وضعية تبعية  وهو ما يؤشّ ،    2013سنة  ل  من رقم املعامالت اجلملي  %92  ا ميثلّ مب

علي  املّدعى  جتاه  على  إقتصادية  األخرية   اعتبار ها  هذه  معامالت    هيمنة  رقم  يبّينه    املّدعيةعلى  كما 

  والرسوم البيانية املرافقة له.  هاجلدول أسفل 
  

رقم المعامالت  المتأتي من مبيعات    السنوات 
P&G   نسبة رقم معامالت   رقم المعامالت الجملي بالدينار  بالدينارP&G  

2005  1215620  5131221  %24  
2006  7364505  11645414  %  63  
2007  10016562  14952801  %61  
2008  12227772  17375833  %70  
2009  11024482  17772856  %62  
2010  15910075  20350930  %78  
2011  17543570  21373947  %82  
2012  26163179  29391865  %89  
2013  34660556  37557263  %92  

  78%  175552130  136126321  المجموع 
  . 2013و  2005خالل الفترة الممتّدة بين سنتي المدّعية المتأتي من سلع المدّعى عليها  رقم المعامالت  تطّور  : 14عدد جدول 

  

  
  2005تطّور رقم المعامالت الجملي ورقم المعامالت  المدّعية المتأتي من سلع المدّعى عليها خالل الفترة الممتّدة بين سنتي    ::  4رسم بياني عدد  

  . 2013و

1215620

7364505
10016562

1222777211024482

1591007517543570
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  .2013تركيبة رقم معامالت المدعى عليها خالل سنة  :: 5رسم بياني عدد 

  
  

  

  غياب احللول البديلة  .ت

  ق مىت:أّن وضعية التبعية االقتصادية تتحقّ  اعتبارعلى جملس املنافسة استقّر عمل  حيث

  العالقة أحد طريف  يعرض  أن  شأنّه  وموزّع من  مزّود  بني  التجارية  العالقة  قطع  كان 

 ف النهائي عن النشاط.غري قابلة للتدارك أو للتوقّ  اقتصاديةلصعو}ت 

  معقولة وبنفس ر للطرف الذي يكون يف وضعية تبعية حلول بديلة يف آجال  مل تتوفّ و

 مماثلة لتلك اليت جتمعها مع شريكها. القتصادية وبرحبية وشروط تعاقديةاملردودية ا

لتكييف عالقة جتارية على  حيث  و  اهلاّمة واألساسية  القرائن  البديلة أحد  يعترب غياب احللول 

راف يف حالة تبعية  كان لزاما اإلقرار بوجود أحد األط  ر هذا الشرطة إقتصادية، فمىت توفّ أّ�ا حالة تبعي

  اقتصادية مبا يستوجب تبعا لذلك النظر يف وجود خمالفة التعسف فيها. 

الفصل  حيث  و  االقتصادية على معىن  التبعية  تتحقق وضعية  القانون    5ال  لسنة   64عدد  من 

كانت هذه الوضعية Nجتة عن اخليارات   اإذ  وقائع احلال  علىاملنطبق    واألسعاراملتعّلق }ملنافسة    1991

احلرّة واملنفردة ألحد طريف العالقة التجارية والذي أحجم �رادته عن  االقتصاديةاالسرتاجتية التجارية أو 

لذلك. البدائل  رغم وجود  توزيعه  أو  تزّوده  رقم    تنويع مسالك  يكون  من املوعليه ال  احملقق  عامالت 

2013201320132013وووو    2005200520052005تركيبة رقم المعامالت الجملي للمدعى عليها خالل الفترة الممتّدة بين سنتي  تركيبة رقم المعامالت الجملي للمدعى عليها خالل الفترة الممتّدة بين سنتي  تركيبة رقم المعامالت الجملي للمدعى عليها خالل الفترة الممتّدة بين سنتي  تركيبة رقم المعامالت الجملي للمدعى عليها خالل الفترة الممتّدة بين سنتي  

P&Gمبيعات منتجات 

مبيعات منتجات أخرى
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التجارية دليال كافيا   التبعية  لوحده  العالقة  النظر عن حجمه  االقتصاديةعلى وجود وضعية  ، بصرف 

  .ع الرتكيز أو االقتصار على شريك وحيدنتيجة الختيار املوزّ  ذلك كان   اإذ

اجلزم  وحيث       ميكن  مىت  كذلك  ال  إقتصادية  تبعية  تؤسّ بوجود  عقود  مل  على  التجارية  العالقة  س 

  كتابية موثقة أو عالقة توزيع حصري.

    عن وجود عالقة جتارية حصرية  

النزاع  حيث طريف  بني  املباشرة  التجارية  العالقة  سنة    تعود  بروكتار   استحواذ  إثر  2005إىل 

أوبرياينشز س.أ   انرتNسيوNل  على     "Procter& Gamble International Operations SA"وقامبال 

}ملّدعية   "Wella Aktrengesellslhaft"شركة تربطها  سبتمرب    اليت  حصري    1988منذ  توزيع  عالقة 

   ."Agency contact"عقد وكالة حصرية سة على مؤسّ 

أعاله،           بيانه  ملا سلف  طبقا  عليهاقامت  فقد  وحيث  �عالم    2005أوت    22بتاريخ    املّدعى 

  "ARIEL"و  "ALWAYS"و  "LENOR"ع الوحيد واحلصري لعالمات  املوزّ املّدعية أصبحت    حرفائها �نّ 

  . "FEBREZE"و "PRINGELS"و "MR PROPRE"و

 املّدعى عليهابعد أن غّريت    املذكورةعالقة التوزيع احلصري    2009خالل سنة  تدّعمت  حيث  و 

بتونس   التجارية  شركة    امتقو سياستها  عرب  االنتاج  عرب   مقتصرة  �ICLيقاف  املباشر  التوزيع  عن 

  املّدعية. 

ومباشرة  ¨بتة س على عقد كتايب، مل تؤسّ   أّن عالقة جتارية حصرية، وإن ممّا سبقخيلص حيث و 

صت خالهلا املّدعية يف  مجعت بني طريف النزاع املاثل ملّدة تسع سنوات، وهي مدة طويلة نسبيا، ختصّ 

كسب املّدعية  أنشأ ارتباطا جتار+ وثيقا و أترويج للعالمات التجارية اململوكة من قبل املّدعى عليها مبا  

املوزّ  التونسية  ثوب  }لسوق  احلصري  الوحيد  يتوّ و ع  التجارية  الذي  واملساحات  التجار  مجيع  إليه  جه 

  للتزّود من منتوجات املّدعى عليها.  
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 احللول البديلة وإعراض املّدعية عن تنويع مسالك تزويدها  خبصوص  

ب تسخري إمكانيات لوجستية ومالية هاّمة لتأمني تطلّ ت  املعلوم أّن العالقة احلصرية  منحيث  و 

ع بشهرة عاملية وصيت كبري ونصيبا هاّما  توزيع عالمات جتارية مثل عالمات املّدعى عليها اليت تتمتّ 

إذ تعيقها    ،من قدرة املّدعية على تنويع املنتوجات اليت توّزعها مبا من شأنه أن حيّد  }لسوق الوطنية،  

اند قامبل كشركات  بروكتال  لديها منتجات هلا نفس شهرة عالمات  التعاقد مع شركات عاملية  عن 

 Kimberly)أو كيمربيل أند كالرك  (L'Orial)أو لور+ل  (Johson and Johson)  جونسون أند جونسون

and Clark)   أو كولقايت(Colgate)    يونيالفر الالزمة    (Unilever)أو  اإلمكانيات  توفري  الستحالة 

أّن    فضال عنحلول بديلة.  إجيادوهو مينعها عمليا من    ،لتوزيع عّدة عالمات عاملية يف نفس الوقت

لديها شبكة موزّ مجيع هذه ا�مّ  العاملية  التونسيعات  التعاقد    مبا يصّري   ،عني متعاقدين معها }لرتاب 

  . خصوصا مىت كانت تنشط يف جمال نشاط املّدعى عليها مستحيال أو عسريامعها 

سنة  وحيث   البالغ  عليها  املّدعى  منتوجات  من  املّدعية  شراءات  حجم  إىل    2013و}لنظر 

رقم معامال0ا املتأيت من  �عتبار أّن  من شراء0ا اجلملّية، و %82دينار، والذي مّثل قرابة    17.400.995

لعالمة   احلاملة  قرابة    34.600.556البالغ    P&Gاملنتوجات  اجلملية،    %92دينار، أي  املبيعات  فإنّه  من 

  ت حّدديت، واليف آجال معقولة  ّود عاملي يزّودها مبنتوجات وسلعجياد مز إمن الصعب عليها    كوني

من حتقيق رقم معامالت سنوي وهامش ربح  و}لتايل  بسنتني حسب الفقه املقارن والعرف التجاري،  

مع   ،يوازي ذلك الذي دأبت على حتقيقه مع املّدعى عليها وتعويض ما كان �مكا�ا حتقيقه من ربح

نسق   نفس  على  وحجم  الاحملافظة  العاملني    ،نشاطالنمو  املنتجني  مجيع  وأّن  الذكر خاّصة    سالفي 

  عني }لرتاب التونسي.مرتبطون مع وكالء وموزّ 

 2015و 2012حيوصل اجلدول أسفله مجلة شراءات املّدعية خالل الفرتة املمتّدة بني سنيت  حيث  و       

ئق احملاسبية املتحصّل عليها:   استنادا لل̈و
  

  2015  2014  2013  2012  المزود
ICL 1862799  2261498  1891655  1940048  
J&J 1932112  1099318  750942  1288129  

P&G 23875678  17950449  4817488  0  
S&B 535731  310170  740369  914074  

Pringles 0  349685  1144770  930254  
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Wella 0  0  0  0  

 5072505 9345224  21971120  28206320 1مجموع 

Church &Dwight 0  0  209469  501888  
Spiralium 0  0  34443  0  

Beauty emotions 0  0  232392  9507  
MADEL 0  0  250455  1457676  
Sanita  0  0  418420  0  
Invidia 0  0  36476  5293  
Stenago 0  0  0  43111  

Kimberly Clark 0  0  0  3434838  
Farmen 0  0  0  179812  
  5632125  1181655  0  0 2مجموع 

3مجموع   28206320 21971120 10526879 10704630 

         .2015و  2012خالل الفترة الممتدّة بين سنتي حسب كّل مزّود  جملة شراءات المدّعية  : 15عدد جدول 
                                                   

احندارا هاّما   2014سنة    خاللشهد  عية  املدّ عاله أّن حجم شراءات  أ يتبّني من اجلدول  حيث  و 

قطع   إثر  شراءا0ا  حجم  اخنفاض  عليهابعد  التعاقدية    املّدعى  تزويدها و معها  العالقة  عن  التوقف 

  خرين. اآلودين زّ امل بعض وذلك رغم جناحها يف التعاقد مع من شراءا0ا)  %82مبنتوجا0ا(أي 

وهو ما   ،2014سنة    خاللدينار  1.181.655من املزّودين اجلدد    املّدعية  تزّودبلغ حجم  حيث  و 

ع عالقتها مع املّدعى  من تعويض حجم السلع الذي خسرته بعد قط  يقيم الدليل على أّ�ا مل تتمّكن

 دينار .   17.950.449 والبالغ  من نفس السنة شهر ماي  عليها خالل

بعد القطع   2015من السلع خالل سنة    اض حجم شراءات املّدعيةتواصل نسق اخنفحيث  و 

مع ا�مع    }خلصوص  النهائي للتعامل مع املّدعى عليها رغم توفّقها يف توسيع قاعدة مزّوديها }لتعاقد

  أي دون   ، دينار  5.632.125دين اجلدد بلغ  من املزوّ   ا حجم شراءا0  إال أنّ   ،Kimberly Clarkالعاملي   

  . بكثري املّدعى عليهامع  املّدعية ه حتققّ كانت ما  

حتقّ جممل  خلصت  حيث  و  إىل  التحقيق  احللول أعمال  النعدام  اإلقتصادية  التبعية  وضعية  ق 

االبديلة   ذلك  ملّدعأمام  قاعدة  ية،  تنويع  من  حرمتها  ومّد0ا  وحجمها  التجارية  العالقة  طبيعة  أّن 

  يف نفس املستوى يضمنوا دين  مزوّ مّزوديها وحّدت من قدر0ا على العثور والتعاقد يف مدة معقولة مع  

  هلا تعويض رقم املعامالت الذي خسرته جراء قطع املّدعى عليها للعالقة التجارية القائمة بينهما. 
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ومّد0ا وشهرة العالمات التجارية للمّدعى عليها    احلصريّة  تعترب طبيعة العالقة التجارية حيث  و 

للمّدعية جتاه املّدعى    االقتصاديةست وضعية التبعية  كرّ اليت  عوامل  من ال  املسّجلوحجم رقم املعامالت  

بل هي عالقة مفروضة حبكم طبيعة    ،نتيجة لإلختيارات التجارية للمّدعية  ن مل تكوضعية  وهي    ،عليها

  . بيانهكيفما سبق   الرابطة بني الطرفنيالعالقة التجارية 

  oثري وتداعيات قطع العالقة التجارية على املّدعية  .ث

قطع  ترتّ حيث   عن  عليها  ب  التعاقدية  لل املّدعى  اليتعالقة  واليت  ملدّ }مجعتها    احلصرية  عية 

  :يف تتتمثّل  ةمعترب ة اديّ م وأضرار خسائر  2013إىل سنة   2005سنة  ذاستمرت من

 عيات على نشاطها. االتد 

 تج اإلستغالل.االتدN عيات على 

 .ما فات من الربح  

مستويني   تداعيات القطع الكلي للعالقة التجارية بني املّدعية واملّدعى عليها يف  برزت حيث  و 

  عامالت. املشراءات ورقم ال مها اخنفاض حجم  ،إثنني

  
  الوحدة الدينار                     

  السنوات
مجموع شراءات المّدعية  

(القيد المحاسبي عدد  
607 (  

  نسبة التطور 

2005        4.402.099.080  -  

2006        8.250.133.047  87,41% 

2007        10.649.422.462  29.08% 

2008        13.818.517.054  29,76% 

2009        12.712.450.012  -8% 

2010        15.498.035.811  21,91% 

2011        16.705.307.755  7,79% 

2012        28.026.507.376  67,77% 

2013        21.232.723.966  24.24% 

2014        10526879  -50.42% 

2015        10704630  1.69% 
    .2015و  2009خالل الفترة الممتدّة بين سنتي  شراءات المدّعية   تطور حجم  : 16عددجدول 



 40 

اجعا ملحوظا يف حجم شراءات املّدعية من السلع جراء القطع  اجلدول أعاله تر   يظهر  حيثو  

إذ اخنفض نسق التزّود �كثر من   ، بصفة كاملة و�ائية  الشركة املّدعى عليها ات التزّود من  لعمليالكّلي  

    .النصف
  

  نسبة التطور   رقم المعامالت الجملي بالدينار   السنوات
2005  5131221,322    
2006  11645414,153  126, 95% 

2007  14952801,305  28,4% 

2008  17345833  16%  
2009  17772856  2,5% 

2010  20350930  14, 5% 

2011  21373947  5%  
2012  29391865  37,51%  
2013  37557263  27,78%  
2014        17591725  -53,16% 

2015        9497692  -46%  
    .2015و  2009خالل الفترة الممتدّة بين سنتي  المدّعية معامالت  رقم تطور  : 17عدد جدول 

  

وبعد أن كانت حتّقق نسب   ،يالحظ من جدول تطّور رقم معامالت املّدعية أّن هاته األخرية حيث و   

 ،خالل الفرتة اليت سبقت سنة القطع الكّلي للعالقة التجارية  32,33%طها  منّو سنوية بلغت يف متوسّ 

  46% وبنسبة    %53,16 بنسبة    2014سنة    إذ اخنفض  ،يف رقم معامال0ا السنوي  عرفت تراجعا كبريا

  . 2015 سنة

ى إىل أّن قطع العالقة التجارية مع املّدعى عليها أدّ   ،®سيسا على ما سبقيستخلص  حيث  و 

  }ألمر املتاح ن  تمركز }لسوق وإجياد مزّودين جدد مل يكفادحة.كما ثبت أّن إعادة التسجيل خسائر  

هاته  وأّن مبيعا0ا من سلع  ،   %81.954 2013أّن نسبة شراءا0ا من املّدعى عليها بلغت سنة    خاّصة 

  .املبيعاتمن جممل   %92يف نفس السنة  تبلغ األخرية

أو النتيجة احملاسبية الصافية بعد التعديالت    االستغالل ر Nتج  يربز اجلدول أسفله تطوّ حيث  و 

  احملاسبية. 
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استغالل  حيث  و  Nتج  يف  ملحوظا  تراجعا  أعاله  اجلدول  القطع   املّدعيةشركة  اليظهر  بعد 

عليها }ملّدعى  اليت كانت جتمعها  التجارية  للعالقة  بلغ    إذ  ،الكّلي  إجيايب  Nتج  من   4152993حتوّل 

دينار  2903167أّن اخلسائر املالية  تفاقمت من  ن، فضال ع 2014سنة  إىل Nتج سليب 2013سنة دينار 

  .  2015سنة  5414085إىل  2014سنة 

  يف وضعية تبعية اقتصاديةاملّدعية  وجود    ينهض دليال على تراجع Nتج االستغالل    أنّ حيث  و 

األمر الذي انعكس سلبا على النتيجة احملاسبية السنوية من خالل تسجيل خسائر   ، إزاء املّدعى عليها

ومتتالية اجلدول   ، فادحة  يبّينه  مثلما  اخلام  الربح  هامش  يف  ملحوظ  تراجع  مالحظة  إىل  }إلضافة 

  سفله:أ

  
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  البيانات 

  8824157  17392096  37557263  29391865  21373947  20350930  17772856  رقم المعامالت

مشتريات السلع  
  المستهلكة

13616744  14304328  14702078  21539927  28412562  13185209  8659373  

  1322407  1529937  4651960  2821816  1436525  1474898  942938  تحويل أعباء 

مجموع  
الشراءات  
  المستهلكة

12673806  12829430  13265553  18718111  23760602  11655272  7336966  

هامش الربح 
  الخام 

5099050  7521500  8108394  10673754  13796661  5736824  1487191  

نسبة هامش  
  الربح الخام 

28,69% 36.959% 37,936% 36,315% 36,735% 32,985% 16,854 

    .2015و  2009خالل الفترة الممتدّة بين سنتي  هامش ربح المدّعية تطور  : 19عدد جدول 
  

حيتسب هامش الربح اخلام، الذي يعترب املؤشر الرئيسي للوقوف على مردودية مؤسسة  حيث  و   

للشركة  ما، على أساس الفارق بني سعر البيع والشراء }لنسبة للمؤسسات التجارية كما احلال }لنسبة  

  . املّدعية

  تكلفة الشراءات  املستهلكة-هامش الربح اخلام=صايف املبيعات 

  

  :حتتسب كما يلي ءات املستهلكةأّن تكلفة الشرا وحيث

  . املخزون النهائي  -املخزون االفتتاحي + شراءات  تكلفة الشراءات املستهلكة =
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الربح اخلام  حيث  و  أعباء األعوان بصفة عاّمة  يساهم هامش  أعباء اإلستغالل من  تغطية     يف 

  . االستغاللخرات وأعباء واملدّ  االستهالكوخمّصصات 

   %  37 حيث اخنفض من ،2013مقارنة بسنة  2014تراجعا سنة املّدعية  ربح سّجل هامش حيث و       

  .% 17 ليستقر عند مستوى 2015وهو تراجع تفاقم خالل سنة  ،%33إىل 

أّن أثر قطع العالقة فّوت على املّدعية حتقيق أر}ح كان �مكا�ا حتقيقها لو استمّرت    وحيث

  املعاملة التجارية بينهما. 

يقع اعتماد مّدة سنتني كفرتة كافية للمّدعية للعثور    ،لتحديد قيمة ما فات من أر}ححيث  و  

  .تجارية مع املّدعى عليهاال تهاعلى مسالك توزيع بديلة وتعويض اخلسائر النامجة عن قطع عالق

  تسند منهجية حتديد ما فات من أر}ح على فرضينت:حيث و 

رقم املعامالت بنفس نسق متوسط تطوره خالل اخلمس سنوات اليت سبقت سنة قطع    رتطوّ  . 1

 العالقة التجارية. 

سنة    . 2 املسجّل خالل  مستواه  عند  املعامالت  رقم  اليت   2013استقرار  األسوء  الوضعية  وهي 

  ميكن حتقيقها.

  حيتسب معدل منّو رقم معامالت خالل اخلمس سنوات األخرية كالتايل:وحيث      

  

  ∑ معدل النمّو السنوي /عدد السنوات 

  2014خالل سنة 
  منو رقم املعامالت 1الفرضية:  

  37557263  ) 1( 2013رقم المعامالت الجملي لسنة 

 %16,14  ) 2(2013و 2009نسبة نمو رقم المعامالت خالل الفترة بين 

  43619381  )) 2+(1)*(1)=(3(رقم المعامالت حسب الفرضية األولى
  17392096  )4(2014رقم المعامالت الفعلي المحقق خالل سنة 

  26227285  ) 4(-)3)=(5(2014مقدار التراجع خالل سنة 
 %35,75  )6(معدل نمّو رقم معامالت خالل الخمس سنوات األخيرة

  9376254  ) 6)*(5)=(7(ما فات من أرباح
    .2014ما فات من ربح خالل سنة  تحديد :20عدد جدول 
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 رقم المعامالت  استقرار:2 الفرضية 
  

  37557263  ) 1( 2013رقم المعامالت الجملي لسنة 

 0%  ) 2(2013و 2009نسبة نمو رقم المعامالت خالل الفترة بين 

  37557263  )) 2+(1)*(1)=(3(رقم المعامالت حسب الفرضية األولى
  17392096  )4(2014المحقق خالل سنة  رقم المعامالت الفعلي

  20165167  ) 4(-)3)=(5(2014مقدار التراجع خالل سنة 
 %35,75  )6(معدل نمّو رقم معامالت خالل الخمس سنوات األخيرة

  7209047  ) 6)*(5)=(7(ما فات من أرباح
    .2015تحديد ما فات من ربح خالل سنة  :21عددجدول 

    
  :اآليتك  وفق الفرضيّتني 2014من ربح لسنة املّدعية ما فات  احتساب بذلك يكون حيث و 

  دينار 8292651=  2 / )9376254+ 7209047=  ( 2014فات من ربح }لنسبة لسنة ما 

  2015خالل سنة 

  منو رقم املعامالت 1الفرضية:  

  37557263  ) 1( 2013رقم المعامالت الجملي لسنة 

 %16,14  ) 2(2013و 2009نمو رقم المعامالت خالل الفترة بين  نسبة

  50659985  2))2+(1)*(1)=(3(رقم المعامالت حسب الفرضية األولى
  8824157  )4(2014رقم المعامالت الفعلي المحقق خالل سنة 

  41835828  ) 4(-)3)=(5(2014مقدار التراجع خالل سنة 
 %35,75  )6(نمّو رقم معامالت خالل الخمس سنوات األخيرة معدل

  14956309  ) 6)*(5)=(7(ما فات من أرباح
    .2014تحديد ما فات من ربح  خالل سنة  :22عدد جدول 
 

 رقم المعامالت  استقرار:2 الفرضية 
  

  37557263  ) 1( 2013رقم المعامالت الجملي لسنة 

 0%  ) 2(2013و 2009نمو رقم المعامالت خالل الفترة بين  نسبة

  37557263  2))2+(1)*(1)=(3(رقم المعامالت حسب الفرضية األولى
  8824157  )4(2014رقم المعامالت الفعلي المحقق خالل سنة 

  28733106  ) 4(-)3)=(5(2014مقدار التراجع خالل سنة 
 %35,75  )6(نمّو رقم معامالت خالل الخمس سنوات األخيرة معدل

  10272085  ) 6)*(5)=(7(ما فات من أرباح
    .2015تحديد ما فات من ربح  خالل سنة  :23عدد جدول 

   :كاآليتمن خالل الفرضيّتني   2015لسنة املّدعية ما فات  احتساب وحيث يكون بذلك   

  دينار.  12614197= 2  / )14956309+ 10272085(=  2015 ما فات من ربح }لنسبة لسنة
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املعّدل  حيث  و    الربح  من  فات  ما  إدماج  يكون  املنجّ ابعد  غري  املباشرة  قطع ألعباء  عن  زة 

  كالتايل: العالقة التجارية بني املّدعية واملّدعى عليها  
  2015  2014  البيانات 

  41835828  26227285  ) 1( رقم المعامالت حسب الفرضية األولى
 %35,75 %35,75  ) 2(  معدل نمّو رقم معامالت خالل الخمس سنوات األخيرة

 14956309 9376254  ) 3(ما فات من أرباح طبق الفرضية األولى 

  28733106  20165167  ) 4(رقم المعامالت الذي كانت لتحققه من منتجات المّدعى عليها 
 %35,75 %35,75  ) 5(  نمّو رقم معامالت خالل الخمس سنوات األخيرة معدل

 10272085 7209047  ) 5)*( 4)=(6(ما فات من أرباح طبق الفرضية الثانية 

  12614197  8292651  ) 2)/( 3+6)=(7(معّدل ما فات من الربح بالنسبة لكل سنة
  ) 1105860(  ) 371407(  طرح االعباء المباشرة الغير منجزة جراء القطع 

معّدل ما فات من الربح بالنسبة لكّل سنة بعد طرح االعباء المباشرة الغير منجزة  
  11508860  7921244  جراء القطع 

  19430104  مجموع  ما فات من الربح 
    .بعد طرح األعباء المباشرة الغير منجزة تحديد ما فات من ربح :23عدد جدول 

قطعية®كّ حيث  و  بصفة  تقّدم  يف هدي    د  بني  ما  التجارية  العالقة  قطع  النزاعأّن  قد   طريف 

عالوة على تراجع    ،سليبى من خالل تسجيل Nتج إستغالل  جتلّ   للمّدعيةمايل هام    ب يف ضررتسبّ 

حجم نشاطها وخسارة هاّمة يف األر}ح اليت كان من املمكن حتقيقها لو استمّرت العالقة التجارية،  

  وهو ما يدعم وضعية التبعية االقتصادية اليت توجد eا. 

قفها عن تو إثر    معتربااملرجعية كان    قالضرر التسويقي الذي حلق }ملّدعية }ألسوا  أنّ حيث  و 

التونسي توزيع   املستهلك  لدى  بصرية  وهوية  وشهرة  بسمعة  تتمّتع  اليت  عليها  املّدعى   منتوجات 

والشمبوهات   النسائية  الصحّية  والفوط  الوحيد  االستعمال  ذات  الرضع  حلفاظات  }لنسبة  خصوصا 

  ومساحيق الغسيل. 

  

 : التعسف يف استغالل وضعية التبعية االقتصاديةثبوت  خبصوص  .2

 
وأّن وجودها    ورة ظحميف ذا0ا غري    االقتصاديةوضعية التبعية    أنّ   وقضاء  من املعلوم فقها  حيثو 

تعسف يف استغالل }لمن قانون املنافسة واألسعار ما مل تقرتن  5خرقا ألحكام الفصل القانوين ال ميّثل 

  ر حلول بديلة. يف ظل عدم تّوفّ و هاته الوضعية 
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جويلية   29املؤرّخ يف    1991لسنة    64من القانون عدد    5فت الفقرة الثالثة من الفصل  عرّ حيث  و 

التبعية اإلقتصادية كما يلي:" وميكن أن    االستغاللواملتعّلق }ملنافسة واألسعار    1991 املفرط لوضعية 

عن البيع    االمتناعخاصة يف    اقتصادية و حالة تبعية  أ املفرط لوضعية هيمنة    االستغاللتتمثّل حاالت  

أو فرض شروط   البيع  دنيا إلعادة  أسعار  أو فرض  متييزية  أو شراءات  بيوعات  تعاطي  أو  الشراء  أو 

جتارية   شروط  إىل  اخلضوع  رفض  بسبب  أو  موضوعي  سبب  دون  التجارية  العالقة  قطع  أو  متييزية 

  جمحفة".

التحقيق واالستقصاء  أثبتتوحيث   تعّسف املّدعى عليها يف    كيفما سبق استعراضها  أعمال 

طلبيا0ا وقطع  استغالل وضعية التبعية اليت وجدت eا املّدعية وذلك من خالل امتناعها عن تزويدها ب

  دون سبب موضوعي.العالقة التجارية 

ع  حيثو  املّدعى  أّن  املّدعية  Nئب  نوفمرب    ليها أفاد  منذ شهر  االستجابة    2013امتنعت  عن 

بواسطة الربيد   2014فيفري    14األمر الذي دفعها إىل التنبيه عليها بتاريخ    ،ملة لطلبيا0ا الشهريّةالكا

  املسّجل مع اإلفادة }لبلوغ وعن طريق الفاكس والربيد اإللكرتوين. 

عيها  بل طالبت موزّ   ،مل ترفض البيع   هذه األخرية  أنّ يف املقابل  اعترب Nئب املّدعى عليها  حيث  و       

نشاطها  وحرفائها تنظيم  إعادة  عملية  إطار  يف  املّدعية،  بينهم  ومن  التونسي،  حنو  }لتوجّ   ،}لرتاب  ه 

  املوزّع املركزي هلا والذي سيستجيب جلميع الطلبيات.

ها خبالصها وّد+ حسب أّن املّدعية مدينة ملوّكلته مبتخّلدات فواتري سبق أن وقع مطالبتوحيث أضاف   

بلوغها لطاقتها التخزينية مبا   عنفضال  ،وهو ما حّتم التّوقف عن تزويدها ،رزNمة خالص دون جدوى 

    .جيعل مطالبتها بسلع جديدة من قبيل املطالبة العبثية

لقضية التجارية عدد  إطار ا  يفاملنجز من اخلبري عادل بن محّاد    العديل  االختبارتقرير    أفاد  حيثو     

عدد    333819 التجارية  }لدائرة  يف    ّمتت  ه أنّ   ، 1بتونس    االبتدائية}حملكمة    22املّرمسة  نقص  مالحظة 

النزاعالتزويد   املمتّدة بني    بني طريف  الفرتة  بلغت نسبة    إذ ،  2014فيفري    6و  2013ديسمرب    19خالل 

  2014-11  الطلبية عددقبل أن يتوّقف التزويد كّليا بداية من  ،  %58ات املّدعية حدود  االستجابة لطلبيّ 

  . 2014جانفي   28بتاريخ 

  جزئية:   يعرض اجلدول أسفله الطلبيات اليت مل يقع تلبيتها بنسبة كّلية أوحيث و 
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  البيانات   التاريخ   عدد الطلبية 
الكمّية 
  المطلوبة 

الكمّية 
  المسلّمة 

نسبة 
  اإلستجابة 

84-2013  9/12/2013 MR PROPRE MORN.DEW SPR 

10X750ML 
180  0  %0  

85-2013  9/12/2013 PAMPERS ACTIVE BABY S4P 

MID PACK 
3500  3386  %97 

86-2013 9/12/2013 
ALWAYS FRECH ULTRA 

NIGHT 
2400  1920  80% 

89-2013 9/12/2013 

PANTENE OR MOIST 

RENEWAL 200 ML 
1288  1208  94% 

PANTENE SH MOIST 

RENEWAL 200 ML  
168  0  %0  

PANTENE NF 200 ML OR 

AP/NE  
644  53  8% 

PANTENE S&S 200 ML OR 966  308  32% 

02-2014 8/01/2014 ARIEL ORI 3X3KG 4900  4312  88% 

    ARIEL WTD3X3kg 4900  4312  88% 

03-2014  8/01/2014 
 ARIEL. FEBREZEمنتجات عديدة من 

MR.PROPRE LENOR,  
14393  0  %0  

04-2014 8/01/2014 

PAMPERS ACTIVE BABY S3 

MID PACK 
4200  0  %0  

PAMPERS ACTIVE BABY S3 

VALUE PACK 800  0  %0  

PAMPERS ACTIVE BABY S4 

MID PACK 3200  0  %0  

PAMPERS ACTIVE BABY S4 

VALUE PACK 
1200  0  %0  

PAMPERS ACTIVE BABY S4P 

MID PACK 
3200  0  %0  

PAMPERS ACTIVE BABY S4P 

VALUE PACK 2400  0  %0  

PAMPERS ACTIVE BABY S5 

MID PACK 4200  0  %0  

PAMPERS ACTIVE BABY S5 

VALUE PACK 
1200  0  %0  

PAMPERS ACTIVE BABY S2 

CARRY PACK 2200  0  %0  

PAMPERS NEW BABY 

NEWBORN PACK 
800  0  %0  

05-2014 8/01/2014 

PAMPERS S6 EASY UP EXTRA 

LARGE CARRY PACK 512  81  16% 

ALWAYS LINERS NORMAL 

FRECH 18*20 
2420  2090  86% 

ALWAYS LINERS ULTRA 

NIGHT 16*6 
3520  0  0% 

07-2014 8/01/2014 

HS SH MENTHOL 

MELLOULI200ML TN 
168  0  0% 

PENTENE S&S 200MLOR 1288  644  50% 

PENTENE S&S 375MLOR 560  0  0% 

09-2014 8/01/2014  

PAMPERS ACTIVE BABY S3 

CARRY PACK 
2345  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S4 

CARRY PACK 4100  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S4+ 

CARRY PACK 4100  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY 4100  0  0% 
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S5CARRY PACK 

10-2014 16/01/2014 

KOLESTON KIT HC5/75 

CHERRIE RED AP/FR 
1296  0  0% 

KOLESTON KIT 11/7 AP 

BLONDE ATTRACTION 
1296  324  25% 

KOLESTON KIT AP 

HIGHLIGHTS 
2160  1080  50% 

11-2014 28/01/2014 ARIEL DIVERS 12148  0  0% 

12-2014 28/01/2014  
 .ARIELمنتجات عديدة من 

FEBREZE MR.PROPRE LENOR, 
27646  0  0% 

13-2014 28/01/2014 

PAMPERS ACTIVE BABY S3 

MID PACK 
1400 0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S4 

MID PACK 3400  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S4P 

MID PACK 
1400  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S5 

MID PACK 4400  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S5 

VALUE PACK 
1400  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S2 

MID PACK 1500  0  0% 

PAMPERS NEW BABY 

NEWBORN PACK 
1000  0  0% 

14-2014 28/01/2014 

PAMPERS S5 EASY UP JUNIOR 

CARRY PACK 
144  0  0% 

PAMPERS S6 EASY UP ESTRA 

LARGE CARRY PACK 
240  0  0% 

PAMPERS WIPES FRESH 

REFILL 
768  0  0% 

PAMPERS  WIPES MEGAPACK 1408  0  0% 

ALWAYS LINERS LONG 1134  0  0% 

ALWAYS LINERS NORMAL 1100  0  0% 

ALWAYS LINERS NORMAL 

FRECH 
1100  0  0% 

ALWAYS LINERS ULTRA 

NIGHT 
3360  0  0% 

15-2014 28/01/2014 

ALWAYS ULTRA LONG PLUS 

FRESH DUO PACK 
1200  0  0% 

ALWAYS ULTRA EXTRA LONG 

PLUS FRESH 
1200  0  0% 

ALWAYS LINERS ULTRA LONG 3290  0  0% 

16-2014 28/01/2014 

H&S ROC CLASSIC CLEAN 

180ML ZA 
804  0  0% 

H&S CITRUS 180ML ZA 1206  0  0% 

H&S ROC DRY SCALP 180ML 

ZA 1206  0  0% 

H&S COND S&S 180ML 

BALKANS/GDM/CEN 804  0  0% 

17-2014  28/01/2014 

H&S MENTHOL MALLOULI 

200 ML TN 112  0  0% 

H&S SH CLASSIC CLEAN 400ML 462  0  0% 

H&S SH LIVELY&SILKY 400ML 330  0  0% 

H&S SHAM EXTRA VOLUME 

400ML 
132  0  0% 

H&S MENTHOL 400ML 392  0  0% 

H&S SOOTHING CARE 400ML 198  0  0% 

H&S SH HFALL DEFENSE 198  0  0% 
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400ML 

H&S MOISTUR SCALP 400ML 198  0  0% 

H&S SH HFALL DEFENSE 

400ML 
644  0  0% 

PANTENE CLASSIC CARE 200 

ML OR NWA GDM 
644  0  0% 

PANTENE HF DEFENSE 200 

ML OR NWA GDM  
560  0  0% 

PANTENE HAIRFALL 

DEFENSE  375 ML  
644  0  0% 

PANTENE MD  REFAIR 200 ML 

OR NWA GDM 
560  0  0% 

PANTENE MILKY DAMAGE 

REPAIR  375 ML OR  
84  0  0% 

PANTENE SH COND MOIST 

RENEWAL 200 ML  
84  0  0% 

PANTENE NF 360 ML SHMP 

MENA 
96  0  0% 

PANTENE NF 200 ML OR 

AP/NE 132  0  0% 

PANTENE S&S 200 ML OR 644  0  0% 

PANTENE S&S 400 ML OR 644  0  0% 

    
PANTENE SH COND MOIST 

RENEWAL 200 ML 560  0  0% 

18-2014 28/01/2014 

PAMPERS ACTIVE BABY S3 

CARRY PACK 
2420  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S4 

CARRY PACK 2450  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S4P 

CARRY PACK 
2450  0  0% 

PAMPERS ACTIVE BABY S5 

CARRY PACK 2450  0  0% 

19-2014 06/02/2014 

ARIEL PODS REG 6X19sc 2112  0  0% 

ARIEL PODS ALP 6X19sc 2112  0  0% 

ARIEL PODS FS PNK 6X19sc 2112  0  0% 

  . 2014/ 6/02إلى   9/12/2013جدول تفصيلي لطلبيات التّزود خالل الفترة  الممتّدة من  : 24عدد جدول 
  
بيات املّدعية أّن املّدعى  ومن التسلسل الزمين لطل   يربز من خالل ما جاء eذا اجلدولحيث  و 

الطلبي  2013  مل تقّم منذ شهر ديسمربعليها     استجابتها إذ شهدت نسبة    ،ات املرسلة هلا بتلبية مجيع 

  . متواصال إىل أّن توقفت �ائيا ضااخنفا

امللف  حيث أوراق  ا   أنّ   يّتضح من  التجارية  الطرفنيالعالقة  بني     2005إىل سنة  تعود    ملباشرة 

أنّ  عليها  كما  املّدعى  من  املّدعية  تزّود  فواتري  عليها    يربز  فحص  املدّونة  اخلالص  وآجال  طريقة  أّن 

  كانت كالتايل:
 Terms de payement: ETA+21,2.5% 

 Terms de vente: DDU Sousse, TN .  
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  يوما من §ريخ تسّلم البضاعة   21  يف حدود  2009آجال اخلالص منذ سنة    لئن كانتوحيث  

  ثر. يوما أو أك 60متغّرية وتصل إىل الواقع احلقيقة و يف  فإ�ا كانت

يسجلّ حيث  و  التجارية  مل  للعالقة  النهائي  القطع  من أو    كتايب  اعرتاض  أيّ   قبل    احتجاج 

 trade"شروط وآجال اخلالص   }لتزام}لشروط التعاقدية الواردة   املّدعية  عدم تقّيد  املّدعى عليها جراء 

terms agreement"على خالص طلبيا0ا بعد اآلجال القانونية املدّونة }لفواتري ها، رغم تعّود .  

رصيد  و  بلغ  عليهاحيث  سنة  مبوىفّ   املّدعيةلدى    املّدعى  عدد   2015  احملاسيب  القيد  حسب 

4011150000 (Procter &Gamble)  101 1.559.122,  .دينار  

حتت    2014جويلية    24احملكمة االبتدائية بتونس بتاريخ  على إذن من  املّدعية    حتّصلتحيث  و 

ديسمرب    10}لدينار التونسي بتاريخ    أورو أو ما يعادله  648.160,50مبلغ    يقضي بتأمني   33189عدد  

بعد ®مينها ملا ختّلد    مبا جيعل وضعيتها   املّدعى عليها، }خلزينة العاّمة للبالد التونسية على ذّمة    2013

  وغري موجبة لقطع التزويد.من هذا اجلانب سليمة بذّمتها }خلزينة العاّمة للبالد التونسية 

إىل عدم وجود أسباب موضوعية تربّر قطع العالقة التجارية    ت أعمال التحقيقخلصحيث  و 

عن سداد فواتري طلبيات تسّلمتها    ملحوظ ومستمر  فيكن هناك ختلّ مل  إذ    طريف النزاع،القائمة بني  

    .املّدعية

معامال0ا  خصوصا وأّن    ،بند أو واجب تعاقدي  إخالل املّدعية �يّ   يف املقابلثبت  يمل  ث  وحي

قامت عليها  املّدعى  االجتماعات  املتنسيق  العلى    مع  عرب  بينهما  تعقد النصف  تواصل  اليت  سنوية 

ألف    30بعدد من توجيهات املّدعى عليها كالرتفيع يف رأس ماهلا من  عية  املدّ التزام  و جبنيف بسويسرا،  

مليون   4.5كمخزن جبهة الشرقية بقيمة    الستعماله عقار  ل  ها شراءعن    عالوة،  مليون دينار  5دينار إىل  

eتوسيع شبكة توزيعها.  إلطارات التجارية والفنّية لضمان عديد ا ادينار وانتدا  

 10}لدينار التونسي بتاريخ    أورو أو ما يعادله  648.160,50بتأمني مبلغ    ملّدعيةا  قامتحيث  و 

التو   2013  ديسمرب للبالد  العاّمة  عليها}خلزينة  املّدعى  ذّمة  على  ودين    نسية  دينها  ّصة  مقا إىل حني 

صلحي من الوكيل األّول يف الغرض  وذلك بعد أن حتّصلت على إذن    ،املّدعى عليها أو الوصول حلّل 

  املبلغ املذكور   بتأمني يقضي    33189حتت عدد    2014جويلية    24لرئيس احملكمة االبتدائية بتونس بتاريخ  
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عى عليها اعرتضت على هذا اإلجراء ورفضت املقاصصة غري أّن املدّ ،  }خلزينة العاّمة للبالد التونسية

التونسي  معتربة }لدينار  ّمتت  التأمني  التونسية    ،أّن عملّية  البالد  إمكانية حتويله خلارج  يعيق  ما  وهو 

  من إجراءات قانونية معّقدة.ذلك به }إلضافة إىل ما يتطلّ 

اليت  االقتصاديةوضعية التبعية  ستغاللايف  إفراطهالمقاصصة لاملّدعى عليها  رفض يربز حيثو 

املّدعية  وجدت  تعّسف    ،eا  تتمتّ وهو  اليت  املالية  القّوة  أساسا  اإليمرّده  ورغبتها يف  eا  بوجود ع  هام 

  س لقطع العالقة التجارية بينهما.سبب موضوعي يؤسّ 

 19بتاريخ    143029  عددحتت    ا عن جملس املنافسةإستعجالي  اقرار   استصدرت املّدعية حيث  و 

مبوجبه  2014جوان   مطلوبة  }إلذن  قضي  بصفتها  احلال  قضية  يف  عليها  العالقة    للمّدعى  �رجاع 

البمعها  التجارية   إىل حني  عهدها  األصّليةلسالف  القضّية  أ ،  ّت يف  و   امتنعت  ا �ّ غري  تنفيذه  مل  عن 

  .  ل ملوجباتهثمتت

املنافسةحيث  و  جملس   عدد حتت    2016مارس    24بتاريخ    الغرض يف    ا¨ني  اقرار   أصدر 

بتسليط  154004 قدرها  يقضي  مالية  عليها   100000  عقوبة  املّدعى  على  تنفيذها   دينار  عدم  نتيجة 

  . الذكر سالف  143029للقرار اإلستعجايل عدد 

اإلستعجالية    املاّدة  يف  الصادر  املنافسة  جملس  لقرار  عليها  املّدعى  امتثال  عدم  يعّد  وحيث 

عن   إضافيا  مؤشرا  النزاع  أصل  يف  البّت  حني  إىل  املّدعية  مع  التجارية  العالقة  صلة  مبوا والقاضي 

  القائمة مع املّدعية. االقتصاديةاستغالهلا لوضعية التبعية 

التبعية    تقّدمثبت يف هدي ما  حيث  و   االقتصادية تعّسف املّدعى عليها يف استغالل وضعية 

دون    eا   ا اليت مجعتهاملّدعية من خالل امتناعها عن تزويدها وقطع العالقة التجارية    فيها اليت وجدت  

موضوعي عن  سبب  فضال  امتثاهلا،  بتاريخ    للقرار  عدم  املنافسة  الصادر عن جملس    19اإلستعجايل 

  . 143029دد حتت ع 2014جوان  

للشركة   االقتصاديةاملّدعى عليها يف استغالل وضعية التبعية    إفراط  ت أوراق امللفثبتأحيث  و     

  املّدعية. 
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 1991جويلية    29املؤرّخ يف    1991لسنة    64  من القانون عدد  34أحكام الفصل  اقتضت  حيث  و 

الصادرة  ه "�نّ   املنطبقة على وقائع قضية احلال  املتعّلق }ملنافسة واألسعار العقو}ت  النظر عن  بقطع 

أ}حملاكم،   جتاهلوا  الذين  املتعاملون  هذا  يعاقب  من  اخلامس  }لفصل  عليها  املنصوص  املوانع  حد 

، وال ميكن طها عليهم جملس املنافسة احملدث }لفصل التاسع من هذا القانونالقانون خبطية مالية يسلّ 

املتعامل املعين }ألمر    الذي حّققهمن رقم املعامالت    5%تتجاوز هذه اخلطية نسبة مخسة }ملائة    أن

  . "خر سنة مالية منقضيةخالل آ  }لبالد التونسية

حّدد رقم معامالت املّدعى عليها }لبالد التونسية على أساس جمموع رقم معامال0ا يتوحيث  

  مع مّوزيعيها }لرتاب الوطين.

متّ  عليها  وحيث  املّدعى  مطالبة  و   مبدّ ت  معامال0ا  برقم  املعتمدين  با�لس  املوّزعني  الئحة يف 

  . ب للطلبوالكّميات املوّزعة وطنّيا من منتوجا0ا، غري أّ�ا مل تستج

أّن  وحيث   ثبت  فقد   ، املّدعية  مع  تعماهلا  عن  عليها  وعالوة   آخرين   مّوزعني  4للمّدعى 

  :همو ،  ة معتمدين }لبالد التونسي

   شركةCOSMETICA املنستري. -5010الوردنني  ، 2طريق سوسة كلم ب الكائن مقّرها 

 شركةGénéral d'Equipement Industriel (GEI)     الزئبق  54عدد  بالكائن مقّرها   ،�ج 

 .بن عروس-2013 املنطقة الصناعية بنب عروس 

 شركةComptoir Maghrébin de Commerce (CMC)    �8601ج    28عدد  بالكائن مقّرها 

 . أر+نة -2035  65ص.ب   1املنطقة الصناعية الشرقية

 شركة أنرتكومسيتيك للتوزيع"ID"    الكائن مقّرها االجتماعي بطريق زمدين، حي الر+ض

 . سوسة

 شركةSATEM     مقّرها عدد  مبالكائن  شطرانة    80قسم  الصناعية  أر+نة    2املنطقة 

  .رواد تونس-2081 الصغرى
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املوّزعنيوحيث   مجيع  مراسلة  أعاله   ّمتت  املّدعى   املذكورين  مع  معامال0م  برقم  ا�لس  ملّد 

أنّ عليها،   الطلب  يستجب ه مل  غري    شركة و   Général d'Equipement Industriel (GEI)  شركةإال    هلذا 

SATEM  .والشركة املّدعية  

املّدعى عليهاجمموع    يكون وحيث    التحّصل  مع موّزعيها  رقم معامالت  أمكن  عليه   والذي 

  }عتبارها آخر سنة مالية كاآليت: 2013سنة  بعنوان

  الوحدة : الدينار        

  2013  الموّزع 
SATEM  1.074.549  
(GEI)  693،1.102.694  

ID 237،17.400.995  

  93،19578238 المجموع 
  

الفقرة األو وحيث   القانون عدد    34وىل من الفصل  تطبيقا ألحكام  ، فقد 1991لسنة    64من 

اعتماد   ا�لس  قاعدة  توّىل  املذكور  اجلملي  املعامالت  قانوN املالية  اخلطية    الحتساب رقم    املستوجبة 

 . على الوقائع املعروضة عليه

  

 وهلذه األسباب 

 

  :املطلب شكال ويف األصل قّرر ا�لس قبول

للمّدعى  اعتبار . 1 املنسوبة  القانون عدد    املمارسة  لسنة    64عليها خمّلة }ملنافسة على معىن 

 املتعّلق }ملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991

 إلزام الشركة املّدعى عليها }لكّف عن املمارسة املثارة.  . 2

 دينار.  978.911،946عليها قدرها   املّدعىخطّية مالية على الشركة  تسليط . 3
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  إلزام الشركة املّدعى عليها بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يوميتني على نفقتها.  . 4

األ     القضائّية  الّدائرة  عن  القرار  هذا  الّسيدوصدر  برÊسة  املنافسة  �لس  حممد    وىل 

وعضو  سندس  العيادي  الّسيدة  والّساديّة  اليحياوي    ة}لشيخ  وعصام  بوعبيدي  اخلموسي 

  ومصطفى }للطيف. 

  كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.   حبضور 2020أوت   27وتلي علنا جبلسة يوم      
  

 

  كاتبة اجللسـة                                                الّرئيـــس                     
  

                                         ميينة الزيتوين                                             حممد العيادي                   


