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حي الحدائق البلفدير اللوز الكائن مكتبها بنهج آبن حزم 
  .   تونس1002

  من جهة أخرى
  

     
  
  

      بعد اإلطالع على عريضة الدعوى املقدمة من قبل املدعية 
  حتت عدد 2002 ماي 4املذكورة أعاله و املرمسة  بكتابة الس يف 

"  ألكي–هنكل " أن مؤسسة ، واليت جاء فيها باخلصوص2136
سعار املطبقة على جتار اجلملة ومن رفضت متكني املدعية من قائمة األ

شروط    و سياسة البيع الّيت تتبعها، رغم التقدم مبطلب يف الغرض 
 أنها تتوخى سياسة جتارية متييزية مع حرفائها، فضال عن امرتني كم

  .     تزويدها احلرفاء  ببضاعة جمانية لتحتسب الحقا كتخفيضات
يف الرد "  ألكي–هنكل "رشركة          وبعد اإلطالع  على تقري

 2002 أكتوبر 25على عريضة الدعوى املرسم بكتابة الس يف 
  :والذي تضمن باخلصوص ما يلي 

حيمل إمضاء "  ألكي–هنكل "أن املكتوب املوجه إىل شركة  •
املدعوة آمنة يف حني أنّ العريضة كانت ممضاة من طرف املدعو مكي 

  .بالرحومة
أجابت على مراسليت املدعية " كي أل–هنكل "أن شركة  •

 خبصوص 2001 أوت 4 و2001 جوان 25املؤرختني على التوايل يف 
  شروط البيع



  مبكتوب 2001 أوت 9 و البيانات املتعلّقة باألسعار املطبقة بتاريخ 
  .2001 /217مضمون الوصول حيمل  عدد 

أن أسعار مواد التنظيف ومواد التجميل حمررة على مستوى  •
 1995 لسنة 1142اج ومستوى التوزيع طبق أحكام األمر عدد اإلنت

  .1995 جوان 28املؤرخ يف 
قد ضبطت شروط املعامالت "  ألكي–هنكل "أن شركة  •

التجارية  مع احلرفاء على أساس الشفافية، لذلك فقد قسمت حرفاءها 
؛ ) أ(حريف : إىل ثالثة أصناف آخذة يف اإلعتبار رقم املعامالت 

وعلى هذا األساس فإن مستوى نسب ). س( حريف ؛)ب(حريف 
التخفيض سواء القارة أو الظرفية حمدد بصفة مسبقة وهذا ما 

 .تفصيليفسرتفاوت األسعار لدى جتّار ال
أن مجيع القواعد املعتمدة إلصدار الفواتري قد وقع آحترامها، إذ  •

: ثالثة فواتري بالنسبة لكلّ حريف"  آلكي–هنكل "تصدر مؤسسة 
 ة تنصة البيع باألسعار املتداولة وفاتورة ثانيم عمليفاتورة أوىل جتس
على منح بضاعة جمانية مقابل التخفيض املمنوح وفاتورة حسم هي 

  . الثالثة  تبين التخفيض املمنوح للحريف
         وبعد اإلطالع على تقرير املدعى عليها يف الرد على تقرير 

 والذي جاء 2003 جوان 13ة الس يف ختم األحباث املسجل بكتاب
  :فيه
أن جمرد التأخري ملدة وجيزة إلجابة حريف ومتكينه من سياسة  •

البيع وشروط التخفيض الميكن تفسريها بآستغالل وضعية هيمنة على 
 .السوق



 من قانون املنافسة واألسعار مل حيدد أجال لتقدمي 27أن الفصل  •
 .يع اخلاصة باملنتجاجلواب عن طلب تقدمي سياسة الب

هنكل "أنه الميكن أن يستنتج من عملية جتارية واحدة أن شركة  •
 .تستغل وضعية هيمنة على السوق"  ألكي–
  أنه الميكن احلديث عن شروط بيع متييزية بني املوزعني إالّ إذا  •

كانت هناك جمموعة من املوزعني هلم نفس األمهية اإلقتصادية ووقع 
 .من شروط بيع خمتلفةمتكينهم 

أنّ العقود احلصرية تقتضي  أن مينع املنتج املوزع منعا قطعيا  •
توزيع بضاعة غري بضاعته أي أنه مينعه من التزود لدى املزودين 

 .املنافسني
  
أن الفصول املذكورة يف تقرير ختم األحباث واليت آستنتجت  •

 واجبات على ضوئها الصبغة احلصرية هي فصول جاءت  لتحدد
 .وإلتزمات  طريف العقد

أن الشرط احلصري يقتضي منعا صرحيا للموزع من التزود  •
 .ببضاعة مشاة من موزع آخر

التتحمل مسؤولية العالقة بني جتار "  آلكي–هنكل "أن شركة  •
 .اجلملة وجتار التفصيل

أن التحقيقات اليت أجريت أعطت الدعوى حجما جتاوز  •
 .موضوعها
  وبعد االطالع على تقرير مندوب احلكومة يف الرد على            

 والذي 2003 جوان 16تقرير ختم األحباث املرسم بكتابة الس يف 
هي "  آلكي–هنكل "اعترب فيه أن املمارسات املنسوبة إىل مؤسسة 



ممارسات خملة باملنافسة على معىن الفصل اخلامس من قانون املنافسة 
ك مقاضاة املؤسسة املخالفة على معىن واألسعار وطلب تبعا لذل

من قانون املنافسة واألسعار و ) جديد (34و ) جديد (19الفصلني 
  .إبطال عقود التوزيع احلصري

 املؤرخ يف 1991 لسنة 64         وبعد اإلطالع على القانون عدد 
 املتعلق باملنافسة واألسعار مثلما نقح ومتم بالقانون 1991 جويلية 29

 42 والقانون عدد 1993 جويلية 26 املؤرخ يف 1993لسنة  83عدد 
  لسنة41 والقانون عدد 1995 أفريل 24 املؤرخ يف 1995لسنة 
  و19  و6  و5، وخاصة الفصول 1999 ماي 10 املؤرخ يف 1999

20  
   منه،34 و   21  و

 املتعلق 1996 سبتمرب 9 املؤرخ يف 1567         وعلى األمر عدد 
داري و املايل و سري أعمال جملس املنافسة، مثلما نقح و بالتنظيم  اإل

   .2000 فيفري 7 املؤرخ يف 2000 لسنة 324متم باألمر عدد 
           وبعد اإلطالع على بقية األوراق املظروفة بامللف،

         وعلى ما يفيد استدعاء الطرفني بالطريقة القانونية جللسة 
، وا تلت املقررة السيدة فاطمة 2003 جوان 26املرافعة املعينة ليوم 

  األمني 
ملخصا من تقريرها ووضح املقرر العام السيد أنور الزمريل ما جاء يف 
تقرير ختم األحباث مؤكدا باخلصوص  أن العقود اليت أبرمتها املدعى 
عليها هي عقود حصرية مل ير خص فيها الوزير املكلّف بالتجارة مبا 

وحضرت األستاذة طوبال نيابة . ن املنافسة واألسعارميثل خمالفة لقانو
عن األستاذة دنيا هدة اللوز يف حق املدعى عليها ورافعت على ضوء 



التقارير الكتابية املقدمة للمجلس، نافية األفعال واملمارسات املعابة 
على منوبتها كما نفت الصبغة احلصرية للعقود وطلبت من الس 

اع للممثّل القانوين للمدعى عليها الذي أكّد إمكانية اإلستم
باخلصوص أنّ املؤسسة ال تبيع أي منتوج بدون فاتورة وأنّ كلّ شيء 

وحضر . موثّق باألجهزة اإلعالمية للشركة وكذلك مبكاتب األداءات
السيد املكي بالرحومة نيابة عن زوجته آمنة مرمش صاحبة املؤسسة 

.  للمجلس ومتسك بعريضة الدعوىاملدعية حسب توكيل قدمه
وحضر السيد مندوب احلكومة ووضح ما جاء مبلحوظاته الكتابية 
مؤكدا باخلصوص على وجود بعض املؤشرات يف اإلفراط يف آستغالل 
وضعية هيمنة وخاصة عدم تقدمي جدول أسعار وشروط البيع اليت من 

ما تساءل ك. شأا أن  متنع  دخول متعاملني جدد إىل السوق
خبصوص العقود عن آمكانية التزود مباشرة دون العبور عرب الناقلني،  
فضال عن مدى تسليط عقوبات يف صورة عدم آحترام هؤالء لبنود 

  . العقد
         وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار ليوم 
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  :ا يلي وا وبعد املفاوضة القانونية صرح مب
  



  من جهة الشكل
  

         حيث متسكت املدعى عليها بأنّ عريضة الدعوى املرفوعة 
للمجلس وردت بآسم الشركة العاملية للتجهيز واآللة يف حني أنها 
ممضاة من طرف شخص غريب عن املؤسسة املذكورة وهو السيد 

  .مكي بالرحومة
 حيمل  يد مكّي بالرحومةأن الس         وحيث ثبت من أوراق امللف 

، 2003 جوان 23تفويض خصام قانوينّ معرف عليه باإلمضاء يف 
مينحه حق التقاضي أمام جملس املنافسة نيابة عن السيدة آمنة مرمش 

  .بصفتها املمثل القانوين للشركة املدعية
         وحيث أن اإلدالء بالتوكيل املذكور بصفة الحقة لتقدمي 

 شأنه أن حيول دون تصحيح اإلجراء املختلّ، مما الدعوى ليس من
  .يتجه معه رد الدفع الشكلي الذي أثارته املدعى عليها

         وحيث قدمت الدعوى ممن له الصفة واملصلحة ويف اآلجال  
وآستوفت مجيع مقوماا الشكلية، مما  يتعين معه قبوهلا من هذه 

  .الناحية
  

  :من جهة األصل 
  

I –وق املعنية  بالقضية  عن الس:  
         حيث خيلص من التحقيق ومن الوثائق املظروفة بامللف و 
خاصة التقارير املدىل ا من طريف الرتاع أن السوق املعنية يف القضية 
الراهنة هي سوق مواد التنظيف املرتيل، وهي سوق متتد حبكم طبيعة 



 تقتصر على السلع موضوع النزاع على كامل تراب اجلمهورية وال
  .رقعة جغرافية معينة 

 –سبسيد "و "  آلكي–هنكل  "تا         وحيث متثل مؤسس
  .املنتجني الرئيسيني ملواد التنظيف املرتيل" إينلفار-كودبالر

هي  شركة خفية اإلسم "  آلكي–هنكل "         وحيث أن شركة 
 1977نة األملانية منذ س" هنكل"تربطها شراكة إقتصادية مع شركة 

  .واليت من مهامها صنع وترويج مواد التنظيف املرتيل ومواد التجميل
 من % 60         وحيث أن املدعى عليها تغطي نسبة تفوق 

  .حاجيات السوق الداخلية اخلاصة مبواد التنظيف املرتيل  
توزع منتوجها من "   آلكي–هنكل "          وحيث أنّ مؤسسة 

يل يف كامل تراب اجلمهورية بواسطة جتّار اجلملة مواد التنظيف املرت
واملساحات الكربى الذين يرغبون يف ذلك أوبواسطة جتّار مجلة  

  .تربطهم ا عقود حصرية
أريانة، :          وحيث أن التوزيع احلصري مشل أربع واليات هي 

  . فاقس، الكاف وقفصةص
التجميل حمررة على          وحيث أنّ مواد التنظيف املرتيل ومواد 
 1995 لسنة 1142مستوى اإلنتاج والتوزيع طبق أحكام األمر عدد 

   .1995 جوان 28املؤرخ يف 
  

II – عن املمارسات املثارة :  
       حيث ترمي الدعوى الراهنة إىل مؤاخذة املدعى عليها عن 
لك املمارسات املخلّة باملنافسة واملتمثّلة يف آستغالل وضعية هيمنة وذ

يف الرد على طلب املدعية "   آلكي–هنكل "من خالل تأخر شركة 



أسعار البيع باجلملة وسياسة البيع اخلاصة ا خبصوص إطالعها على  
  .ومنح ختفيضات متييزية لبعض احلرفاء



III – لسا  : 
   

 عن الفرع األول من الدعوى املأخوذ من اإلستغالل املفرط -
  :لوضعية هيمنة

  
"  آلكي –هنكل " ث متسكت الشركة املدعية بأنّ شركة حي

تتبع سياسة متييزية يف توزيع منتوجاا من مواد التنظيف، وهي ممارسة 
  .جتد مصدرها يف تواجدها يف مركز هيمنة بالسوق املعنية

         وحيث أن تواجد مؤسسة إقتصادية يف مركز هيمنة على 
لقوة  كانت تلك املؤسسة متلك قدرا من االسوق ال يتحقّق إالّ مىت

اإلقتصادية اليت متنحها إستقاللية التصرف والتعامل مع احلرفاء 
واملنافسني واملستهلكني وفقا إلرادا املنفردة دون اخلضوع إىل 
ضغوطات السوق ومتطلباا يف قطاع معين، بكيفية جتعلها قادرة على 
فرض شروطها والتحكم يف آليات السوق والتأثري اجلذري على 

تعاملني فيها، وذلك حبكم أمهية نصيبها منها أوتفوقها وضعية امل
  .التكنولوجي أو أسلوا التجاري أومواردها املالية أو متركزها اجلغرايف

         وحيث بينت األحباث اراة يف القضية أن نصيب املؤسسة 
املدعى عليها من سوق مواد التنظيف املرتيل و مواد التجميل  يقارب 

لك تكون يف وضعية هيمنة على سوق مواد التنظيف وبذ % 60
  .املرتيل ومواد التجميل

         وحيث أن عنصر اهليمنة ال يشكّل يف حد ذاته خرقا لقواعد 
املنافسة، إال إذا آقترن بثبوت قيام املؤسسة املهيمنة مبمارسات من 



عد شأا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني أو عرقلة السري الطبيعي لقوا
  .املنافسة

          وحيث أن عدم رد املؤسسة املنتجةّ على طلب أحد املهنيني 
الرامي إىل متكينه من جداول أسعار البيع باجلملة وشروط البيع مبا يف 
ذلك طريقة اخلالص والتخفيضات واملبالغ املسترجعة، ولئن كان من 

 من 37الفصل شأنه أن ميثل خمالفة إقتصادية تقع حتت طائلة أحكام 
قانون املنافسة واألسعار، فإنه ال يصبح ممارسة خملّة باملنافسة حريا 

من ) جديد  ( 5باملؤاخذة أمام جملس املنافسة وفقا ألحكام الفصل 
، إالّ إذا كان ذلك العمل يشكّل 1991 لسنة 64القانون عدد 

منها استغالال مفرطا ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء 
أو لوضعية تبعية اقتصادية أو كان مصحوبا بتصرفات هلا تأثري على 
التوازن العام للسوق أو مندرجا ضمن سياسة تتوخاها املؤسسة 
املهيمنة ودف إىل إقصاء مؤسسة أو صنف من املؤسسات من 
السوق أو إىل احليلولة دون دخوهلا إىل السوق املعنية، وهو ما مل يثبت 

  .ضية احلاليف ق
 األحباث وحيث عالوة على ذلك و خالفا ملا أكّدته املدعية، فإنّ

 –هنكل "أنّ التخفيضات اليت متنحها شركة اراة يف القضية مل تثبت 
إىل حرفائها يف شكل بضاعة قد متّت بدون فوترة، بل أنّ " آلكي 

شروط التحقيق أبرز على عكس ما متسكت به الشركة املدعية، أنّ ال
تستند إىل معايري "  آلكي–هنكل "العامة للبيع اليت تطبقها مؤسسة 

وأن السياسة موضوعية ملنح التخفيضات التجارية وحتديد مستواها 
التجارية اليت تتوخاها تقوم على التفريق بني احلرفاء حسب حجم 



الكميات املشتراة، دون أن يثبت للمجلس أنها حادت يف التصنيف 
  .عتمدته عن املعايري املوضوعيةالذي آ

  
  .وحيث آجته بناء على كلّ ما سبق رد هذا الفرع من الدعوى

  
  
  
  
 عن الفرع الثاين من الدعوى املأخوذ من إبرام املؤسسة املدعى -

  : عليها لعقود حصرية
 دأب جملس املنافسة يف عمله القضائي، آستنادا إىل املبادئ  حيث

نون املنافسة وبناء على ما منحه املشرع من العامة اليت تسوس قا
 وق خدمة للنظام العامات السات ترمي إىل محاية آليصالحي
اإلقتصادي، على آعتبار أنّ رفع الدعاوى أمامه جتعله يتعهد بالسوق 
موضوع القضية برمتها، دون التقيد بالطّلبات واملطاعن واألسانيد 

ار على األطراف الواردة أمساؤهم واألسباب املثارة ودون اإلقتص
  بالعريضة، مبا جييز له عمال باإلجراءات التوجيهية 
و اإلستقصائية املتبعة لديه، التوسع يف الدعوى وإعادة تكييف الوقائع 
و اإلذن جبميع وسائل البحث الرامية إىل ضمان حسن سري السوق 

  .موضوع الدعوى
امللف وخاصة العقود املدىل ا وحيث برز من الوثائق املظروفة ب

أبرمت "  آلكي –هنكل " من املؤسسة املدعى عليها نفسها أنّ شركة 
  :مع عدة موزعني ملواد التنظيف عقودا تتضمن باخلصوص البنود التالية



 ختصص الشركة املوزعة شاحنة أو شاحنات خاصة تابعة هلا، حتمل -
( مواد التنظيف فقط   من "  آلكي –هنكل " منتوجات شركة 

  ).3الفصل 
 يتم توزيع تلك املنتوجات حسب شروط يتم اإلتفاق عليها -

   ).3الفصل   ( وتتحدد مبقتضاها املناطق واألسعار
"  تلتزم الشركة املوزعة بآستعمال الشاحنة لتوزيع منتوجات شركة -

فقط، وعدم آستعماهلا ألي غرض آخر وحتديد "  آلكي –هنكل 
 ( 1ق عدد ح بامللاإلستعمال يف املنطقة أو املناطق احملددةذلك 
  ).5الفصل 

 الجيوز آستعمال الشاحنة لنقل منتوجات أخرى غري منتوجات -
  ).6الفصل  ( " آلكي –هنكل " شركة 

 جيب على الشركة املوزعة حتقيق رقم التعامل املتفق عليه بالنسبة -
ملعامالت بالنسبة للثالثية املوالية وجيب االّ يقلّ رقم الكلّ ثالثية، 

 ما مل يتفق الطرفان كتابيا على عن رقم معامالت الثالثية السابقة
  تغيريه 

  ).7الفصل ( 
من أومنتوجات جديدة  تلتزم الشركة املوزعة بترويج كلّ منتوج -

  ).9الفصل " (  آلكي –هنكل " مواد التنظيف لشركة 
 ملنتوجات منافسةترويج الشركة املوزعة  ينفسخ العقد تلقائيا عند -

  على منت الشاحنات املخصصة"  آلكي –هنكل " ملنتوجات شركة 
  ).11الفصل  ( 
عدم آحترام الشركة املوزعة أسعار البيع  ينفسخ العقد تلقائيا عند -

  ).11الفصل " ( آلكي –هنكل "  مع شركة املتفق عليها



لبضائع اليت متّ تزويدها ا من طرف  تلتزم الشركة املوز عة ببيع ا-
 من العقد 1 بامللحق عدد  باملناطق احملددة" آلكي –هنكل " شركة 
  .فقط

  )12الفصل (
بعدم بيع البضاعة ألي شخص من املوزعني  تلتزم الشركة املوزعة -

  ).12الفصل (  إالّ مبوافقة كتابية من الشركة املنتجة اآلخرين
وزعة بآعتماد األسعار احملددة واملتداولة بالسوق،  تلتزم الشركة امل-

  ).14الفصل  ( وميكن ضبط هذه األسعار يف قائمات خاصة
احلق يف اإلشراف على توزيع "  آلكي –هنكل "  لشركة -

منتوجاا بواسطة الشركة املوزعة وحتديد شروط البيع ووضع 
ذ هذا اإلشراف وهلا أن ترسل من تفوضه لتنفي. السياسات البيعية

 .دون آعتراض من الشركة املوزعة
 املؤرخ 64من القانون عدد ) جديد ( وحيث حجر الفصل اخلامس 

األعمال املتفق عليها " املتعلّق باملنافسة واألسعار1991 جويلية 29يف 
واإلتفاقيات الصرحية أو الضمنية والرامية إىل منع تطبيق قواعد املنافسة 

  :احلد منها أو اخلروج عنها عندما دف إىليف السوق أو 
  
عرقلة حتديد األسعار حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض  .1

 والطلب،
احلد من دخول مؤسسات أخرى أو احلد من املنافسة احلرة  .2

 فيها،
حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو اإلستثمار أو التقدم  .3

 التقين،



 .موينتقاسم األسواق أومراكز الت .4
وحيث الجدال يف أنّ العقود املذكورة  حتد حبكم موضوعها وآثارها 
من حرية املنافسة يف السوق وتعرقل حتديد األسعار حسب السري 
الطبيعي لقاعدة العرض والطّلب وتتضمن مراقبة تسويق مواد التنظيف 
مع تقاسم السوق جغرافيا، مما يشكّل خرقا للفقرة األوىل من الفصل 

  .اخلامس سالف اإلشارة
وحيث ال جدال أيضا يف أنّ تلك العقود متثّل عقودا حصرية لكوا 

ختصيص منطقة حمددة "  آلكي –هنكل "حتمل على كاهل مؤسسة 
ملعاقدها لتوزيع منتوجاا املتمثلة يف مواد التنظيف مع اإللتزام له بعدم 

طقة و أنها أبرمت متكني منافسني له من توزيع نفس املنتوج بتلك املن
وطبقت تلك العقود دون احلصول على موافقة الوزير املكلّف 

  ( 5بالتجارة، ويف ذلك خمالفة ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 
من قانون املنافسة واألسعار املشار إليه سالفا، واليت آقتضت ) جديد 

 حاالت متنع عقود اإلمتياز والتمثيل التجاري احلصري إالّ يف" أنه 
إستثنائية يرخص فيها الوزير املكلّف بالتجارة بعد أخذ رأي جملس 

  ".املنافسة
أن يكون "  املذكور أعاله 5وحيث نصت الفقرة األخرية من الفصل 

باطال بطالنا مطلقا حبكم القانون كلّ إلتزام أو إتفاق أو شرط تعاقدي 
  ".يتعلّق بإحدى املمارسات احملجرة ذا الفصل

من ) جديدين (20 و 19يتجه بناء على أحكام الفصلني وحيث 
  املتعلّق باملنافسة واألسعار توجيه أمر إىل 1991 لسنة 64القانون عدد 

اجلهة املدعى عليها بوضع حد لإلتفاقات الضمنية والصرحية املخلّة 



باملنافسة واليت تربطها مبوزعي مواد التنظيف كوضع حد جلميع 
  .قة عنها واحملجرة قانونااملمارسات املنبث

 لسنة 64من القانون عدد ) جديد  ( 34وحيث أجاز الفصل 
 املتعلّق باملنافسة واألسعار لس املنافسة، تسليط خطايا مالية 1991

على املخالفني الذين جتاهلوا أحد املوانع املنصوص عليها بالفصل 
يا نسبة مخسة اخلامس من القانون املذكور، دون أن تتجاوز تلك اخلطا

من رقم املعامالت الذي حقّقه املتعامل بالبالد  ) % 5( باملائة 
  .التونسية خالل آخر سنة مالية منقضية

وحيث آستقر فقه قضاء هذا الس على أن تقدير اخلطايا املذكورة 
يتم بالنظر إىل خطورة األفعال املقترفة وحجم الضرر الالّحق 

وق ومقدار الفوائد باإلقتصاد ومكانة املؤسسة املخالفة وموقعها بالس
واألرباح اليت جنتها نتيجة للمخالفات اليت آرتكبتها، دون أن يقف 
ذلك حائال أمام إمكانية متتيع املؤسسات اليت تبدي تعاونا مع الس 
خالل مرحلة التحقيق أو متده بوثائق أو معلومات مل تكن حبوزته 

وجبة، وهو ما حصل يف القضية الراهنة حني باحلطّ من اخلطية املست
يف طور التحقيق مبا لديها من وثائق "  آلكي –هنكل " أدلت مؤسسة 

  .وخاصة منها العقود املعيبة
وحيث يتجه واحلالة تلك ضبط اخلطية املسلّطة عليها مبا قدره 

  ).  د  75.000،000(مخسة وسبعون ألف دينار 
  

  -وهلذه األسباب  -
  

  :ت الدائرة القضائية لس املنافسة ما يلي    قرر      



يف شخص ممثّلها القانوين " هنكل آلكي"توجيه أمر إىل شركة :  أوال
بوضع حد لإلتفاقات املخلّة باملنافسة اليت أبرمتها مع موزعي منتوجاا 

  .من مواد التنظيف والكف عن تطبيقها فور إعالمها ذا القرار
طية مالية عليها قدرها مخسة وسبعون ألف دينار                      تسليط خ:ثانيا

  ).د 75.000, 000(
  إلزامها بنشر منطوق هذا القرار على نفقتها ويف صفحات :ثالثا

قرارصادر عن  «: بارزة من صحيفتني يوميتني حتت العنوان التايل 
ال توزيع مواد جملس املنافسة  خبصوص ممارسات خملّة باملنافسة يف جم

  . ، وذلك يف ظرف شهر من تاريخ اإلعالم بالقرار»  التنظيف
 من القانون 21  يتم اإلعالم ذا القرار وفقا ألحكام الفصل :رابعا
   .1991 جويلية 29املؤرخ يف  64عدد

         وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية لس املنافسة برئاسة 
عضوية السادة رضا املاجري وعبد الرؤوف السيد غازي اجلريبـي  و

  .بن الشيخ ونور الدين بن عياد و محادي السالويت
  

    الرئيس                                         ّ الكاتب القار                           
  كمون                      حبيب غازي اجلريبـي                 

 


