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 الحمد                       الجمهوريّة التّونسيّة
  مجلس المنافسة   
  

  153040 :عدد  اإلستعجاليةالقضيّة  
  2015 ديسمبر 31:تاريخ القرار

 
  استعجالي  رارق

 الي:أصدر مجلس المنافسة القرار التّـ 
 

الغرفة النقابية الوطنية لوكالء وأصحاب حمطّات بيع النفط يف شخص  :الطالبة- 
حلي اإلداري حي اخلضراء  تونس.  1003ممثّلها القانوين الكائن مقرها اإلجتماعي 

  البلفيدير تونس. 9ئبها األستاذ حسان البّجار الكائن مكتبه بنهج النمسا عدد 
 من جهة،

تونس يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها ركة فيفو إينرجي ش :طلوبةالم- 
ئبها األستاذ أمحد الورفلي (الورفلي   2011جانفي  14ساحة  26-24بـ تونس. 

 04حمامون ومستشارون) الكائن مكتبه بعمارة برج املكاتب الطابق الثاين الشقة ب 
  املركز العمراين الشمايل تونس.

  
 من جهة أخرى.

  
األستاذ املرفوعة من قبل  اإلستعجالية دعوىعريضة ال بعد اإلّطالع على

حسان البّجار نيابة عن الغرفة النقابّية الوطنّية لوكالء وأصحاب حمطّات بيع النفط 
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مرّمسة عريضة مبقتضى فيفو إينرجي تونس  شركة ضدّ يف شخص ممثّلها القانوين 
لس بتاريخ   :خلصوصنة واملتضمّ  .2015سبتمرب  22 بكتابة ا

ات إستغالل شركة فيفو تونس قرارا تلقى وكالء حمطّ  2015جوان  1أنّه بتاريخ  *
يقضي بتسويق جيل جديد من البطاقات الذكّية وبنظام معلومايت جديد أطلق عليه 

خرى حديثة  TPEتغيري مجيع آالت اإلستخالص  مع +PETROLتسمية 
  حممولة.

*وأنّه ّمت يف املقابل اإلعالن عن مراجعة معلوم املسامهة يف مصاريف منظومة 
PETROL+ مليم عن اللرت الواحد دون إحتساب األداء على  6,75دود إىل ح

  .2015القيمة املضافة وذلك بداية من غرّة جويلية 
 15* أّن الغرفة النقابية الوطنية لوكالء وأصحاب حمطّات بيع النفط توّلت بتاريخ 

اإلعرتاض على هذا القرار وتسجيل رفض العمل به ومراسلة الشركة  2015جويلية 
عتبار أّن احملروقات تعترب من املنتوجات اخلاضعة لنظام املصادقة املدعى عل يها 

جلدول أ من األمر عدد   1142اإلدارية لألسعار يف كل املراحل واملنصوص عليها 
ملواد واملنتوجات واخلدمات  1995جوان  28املؤرّخ يف  1995لسنة  املتعلق 

 64من القانون عدد  3املستثناة من نظام حريّة األسعار طبقا ملقتضيات الفصل 
ملنافسة واألسعار والذي إستثىن  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  املتعلق 

  من نظام حريّة حتديد األسعار.
يعد نشاطا مقّننا وخيضع لنظام  ومن جهة أخرى فإّن نشاط بيع وتوزيع احملروقات

 1991لسنة  45توجيهي من قبل سلطة اإلشراف حسب مقتضيات القانون عدد 
  املتعلق مبنتوجات النفط. 1991جويلية  9املؤرّخ يف 

أّن توظيف عمولة على مثن بيع اللرت من البنزين من شأنه أن يقّلل هامش الربح 
  ة.احملّدد واملنّظم مبقتضى قرار وزير الصناع
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*أّن الشركة املدعى عليها على الرغم من املساعي الوديّة ماضية يف تطبيق البند 
التعّسفي والذي ّمت فرضه على مهنيي القطاع وعلى املستهلك نتيجة التعّسف يف 

  إستعماهلا لسلطتها اإلقتصاديّة بغرض احلصول على منافع جمحفة.
ر البنود التعسفّية على العالقة الت عاقديّة خلق عدم توازن واضح بني * أنّه من آ

حقوق وإلتزامات املهين واملستهلك ومكافأة املدعى عليها مبنفعة نتيجة إستخدامها 
ا اإلقتصاديّة يف مواجهة املتعاقد اآلخر وهو املستهلك.   لقّو

* أّن البند التعّسفي الناتج عن إستعمال القّوة اإلقتصاديّة للمهين وحصول املهين 
ملستهلك حّجرها املشرّع مبقتضى بسبب هذا الب ند على منفعة مفرطة أو جمحفة 
املنّقح واملتّمم لقانون  1999ماي  10املؤرّخ يف  1999لسنة  41القانون عدد 

املنافسة واألسعار يف فصله اخلامس الذي نّص على أنّه:"مينع أيضا اإلستغالل 
منها أو لوضعية تبعية  املفرط ملركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام

إقتصاديّة يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزّودين ّممن ال تتوّفر هلم حلول بديلة للتسويق 
أو التزّود أو إسداء اخلدمات" وأضاف هذا القانون مجلة من األمثلة لإلستغالل 
املفرط ملركز هيمنة أو لوضعّية تبعّية ومن بينها "تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة 

  أو فرض أسعار دنيا إلعادة البيع أو فرض شروط متييزيّة...".
ثريها على آلّيات السوق وحريّة املنافسة كأن تصدر عن طرف يف  * أنّه مىت ثبت 

لفصل ملنافسة على حنو ما هو وارد  ا تغدو ممارسة خمّلة  ّ من  5 مركز مهيمن فإ
هيمنة يف السوق طبقا ألحكام  قانون املنافسة واألسعار واستغالال مفرطا لوضعّية

جويلية  26املؤرخ يف  1993لسنة  38الفصل اخلامس فقرة أخرية من القانون عدد 
لقانون عدد  1993   .        1999ماي  10املؤرّخ يف  1999لسنة  41املنقح 

* تعترب الّشروط املقّيدة للبيوعات والشروط التمييزيّة للبيع شروطا تعسفّية كما نّص 
طال بطال مطلقا حبكم القانون كل  5الفصل  املذكور أعاله على أنّه:"يكون 

ذا الفصل". حدى املمارسات احملّجرة    إلتزام أو إّتفاق أو شرط تعاقدي يتعّلق 
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صحاب احملطّات وهامش الربح املتحّصل *أّن تطبيق هذا القرار من شأ نه أن يضّر 
عليه ومن أجل ذلك فإّن املدعية تروم املطالبة بتوقيف تنفيذه ألّن تنفيذه من شأنه 

  أن يتسّبب للمدعية يف نتائج يصعب تداركها.
*أّن القرار املشار إليه خمل بقواعد املنافسة ومستهدف بصدور قرار يف الكّف ووضع 

لنظر ملا انطوت أحكامه من خرق للقانون مع العلم أّن حد ملثل هذه  املمارسات 
  املدعية قد نشرت قضّية يف طلب إلغاء القرار اإلداري املذكور أعاله.
 2015أوت  25* أّن املدعية توّلت نشر قضية أصلّية لدى جملس املنافسة بتاريخ 

ا شركة فيفو إينرجي تونس  خمّلة بقواعد املنافسة يف إعتبار املمارسات اليت قامت 
ملنافسة. حفة واملخلة    وتوجيه أمر هلا بوضع حد للبنود التعّسفّية ا

  
وطلب تبعا لذلك احلكم بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن شركة فيفو تونس 

  إىل حني البّت يف القضية األصلية.   2015جوان  1بتاريخ 
  

شركة أمحد الورفلي نيابة عن الّتقرير املقّدم من األستاذ وبعد اإلّطالع على 
لس واملرّسم بكتابةيف الرّد على عريضة الّدعوى  إينرجي تونسفيفو   12  بتاريخ ا

خلصوص 2015أكتوبر    :والذي جاء فيه 
أنّه خالل السنوات املاضية تطّور نشاط توزيع احملروقات يف البالد التونسية حبكم  -

لتوازي مع ذلك السياسات التجارية  تطّور النشاط اإلقتصادي ككل، وتطّورت 
تطوير اليت تنتهجها شركات التوزيع وأصبحت املنافسة يف هذه الّسوق تقتضي 

ستمرار ومواكبة التطّور التكنولوجي للتيسري على  اخلدمات املسداة إىل احلرفاء 
  احلريف وتقليص تكلفة املعامالت. 

جحة إنعكست على مردوديّةبسياسات جتاريّ  "فيفو" ت شركةز متيّ  - ات حمطّ  ة 
عّدهلا معامالت يساوي م توزيع احملروقات احلاملة لعالمتها واليت أصبحت حتّقق أرقام
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مرّة ونصف معّدل ما حتّققه احملطّات احلاملة لعالمات جتاريّة أخرى وكان ذلك أيضا 
لسياسات التجاريّة والتسويقّية  بفضل إلتزام األغلبّية الساحقة من حمطّات التوزيع 
العاّمة اليت تقّررها الشركة واليت تنسجم مع السياسات التسويقّية اليت تنتجها شركة 

  املستوى اإلفريقي والعاملي."فيفو" على 
توّجهت شركات التوزيع خالل فرتة التسعينات إىل إعتماد اخلالص بواسطة -

الشيكات مع اإلرتكاز على منظومة املقاصة اإللكرتونّية غري أّن جملس املنافسة 
  أبطل اإلّتفاقّية الرئيسّية يف الغرض.

إزدادت  2011 جانفي 14-ديسمرب 17لتوازي مع ذلك وخصوصا بعد ثورة -
لنسبة لقسم   املخاطر اليت تتعّرض هلا حمطات التوزيع حبكم أّن بيع احملروقات يتم 
كبري من املبيعات عرب اخلالص نقدا،ممّا يؤدي إىل وجود مبالغ نقديّة هاّمة لدى 
ستعمال  أعوان احملطات مما جعل عددا من احملطات يتعّرض إىل عمليات سرقة 

ه األعوان واحملطات معا،عالوة على وقوع عدد من حاالت العنف الذي كان ضحّيت
لسالمة واألمان لألعوان ل هاجسا يتعلّ يشكّ  حاخلالص بنقود مزيفة وهو ما أصب ق 

واحملطات مع خاّصة أّن إيداع املبالغ النقدية فيها خماطر تتعّلق أيضا بنقل العملة 
أو وجود أوراق نقدية واملسؤولية يف صورة وقوع أخطاء أو مغالطات يف احلساب 

  فة...ممزقة أو منتهية الصلوحية أو مزيّ 
حية أخرى فإّن نظام اخلالص النقدي يقتضي إّما البيع دون فاتورة أو  - من 

لنسبة للشركات واملؤسسات التجارية اليت تستعمل  تسليم كميات كبرية من الفواتري 
أسطوال كبريا من وسائل النقل يف نشاطها.وهو ما يعّقد عملّية مسك احملاسبة 

لبات من عدد من الشركات التجارية لنسبة إليها ولذلك بلغت إىل الشركة ط
حلصول على  إلقامة نظام خالص إلكرتوين يسمح هلذه الشركات يف مرحلة الحقة 
فواتري إستهالك شهري ميكنها يف ما بعد إستعماهلا يف عملية إسرتجاع األداء على 
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دراجها ضمن األع باء القيمة املضافة مث إعتمادها يف إعداد قوائمها املاليةو السنوية 
  القابلة للطرح.

  تطوير منظومة الدفع اإللكرتوين. د هذه اإلشكاليات واملخاطر متّ أمام تعدّ -
حسب تراتيب البنك املركزي التونسي يستحق البنك يف صورة اخلالص  -

لنسبة خلالص مثن إستهالك احملروقات  2اإللكرتوين عمولة قدرها  ملائة غري أنّه 
  ملائة. 0,45نسبة العمولة إىل قرر البنك املركزي النزول ب

ّمت منذ سنوات إرساء منظومة للخالص اإللكرتوين يتحّمل مبوجبها صاحب  -
دينار  200مليما عن اللرت الواحد من الوقود أي ما معّدله  3.75احملطّة معلوما قدره 

  لكّل حمطّة شهرّ وهذا املعلوم كان يدفع من طرف احملطات دون إشكال.         
روقات وأصحاب ات توزيع احملام اإلشكاليات السابقة شرحها تقّدم وكالء حمطّ أم-

بعدة طلبات إىل  )170احملطات احلاملة لعالمة "فيفو إينرجي" (وعددهم اإلمجايل 
الشركة بغاية تطوير منظومة اخلالص اإللكنروين لتقليص املخاطر وأعباء اإلستغالل 

خلالص نقدا.   املرتبطة 
إقرتحت الشركة على الوكالء وأصحاب احملطات ثالثة صيغ لتحقيق هذه العملية -

وهي تتمّثل إّما يف إعتماد نفس النسبة اليت تقتضيها مناشري البنك املركزي، وإّما 
إعتماد معلوم قار يف جزء ومتغّري يف جزء آخر، وإّما إعتماد معلوم متغّري مقداره 

وضع نظام حوافز يتمّثل يف ختفيض هذا املعلوم مليما عن اللرت الواحد مع  6.75
حبسب تطّور مردوديّة احملطّة وللغرض ّمت توجيه مراسلة تفسرييّة إىل كّل واحد من 

  "2015الوكالء وأصحاب احملطّات بعنوان.:"أهداف بيع بطاقة 
ويفّسر هذا املكتوب نظام اخلالص املقرتح بواسطة بطاقة إلكرتونية ذكية أطلقت 

حملطّات املذكورة تضمن خالص  "+ Petrolمية "عليها تس ا  يقع اإلستظهار 
لوقود بطريقة سريعة وآمنة ومقابل فاتورة. األمر الذي يساعد احلريف  معلوم التزّود 
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ا خصوصا  حملروقات وورد  على التحّكم يف اإلستهالك وضبط تكاليف التزّود 
  جدول احلوافز التايل:

Rabais DT/m3 Volume carte Intervalle en m3  
التخفيض حبساب الدينار للمرت املكعب 

  الواحد
حجم املبيعات بواسطة البطاقة يرتاوح بني 

  ...و ... حبساب املرت املكعب
2.5  > 2500=  

  
2  1500= >2000<  

  
1.5  1500=>2000<  
1  1000=>1500<  

0.5  500=>1000<  
  

مرت  2500ويعين ذلك أنه إذا حّققت احملطّات حجم مبيعات سنوي يتجاوز 
مليم  6.75مكعب يف السنة فإّن الشركة متنحها ختفيضا على املعلوم (املقّدر مبدئيا بـ

مليم يف حني أّن احملطة اليت حتقق حجم مبيعات سنوي  2.5عن الرت الواحد) قدره 
مليم عن اللرت  0.5لى ختفيض قدره مرت مكعب سنو تتحّصل ع 500ال يتجاوز 

الواحد. ومن الواضح طبعا أّن احملطّات اليت حتّقق حجم مبيعات ضعيف بواسطة 
) لن تتحّصل على أّي  500البطاقة اإللكرتونية (يقل عن  مرت مكعب سنو

  ختفيض.
من الواضح أيضا أّن هذا النظام ال يعاقب وال يهم احملطات اليت ال تنخرط يف -

ا تظل يف منأى عن هذا النّ  ّ ظام وال تتحّمل منظومة اخلالص اإللكرتوين إطالقا إذ أ
أي عبء بعنوانه لكّنها تتحّمل مسؤوليتها عن إدارة منظومة اخلالص نقدا اليت 

ا من خماطر.    تستعملها بكل ما يرتبط 



 

8 
 

كما أّن هذا النظام له تكلفة حمدودة جدا على احملطّات منفردة وعلى جمموع   -
دة املقّررة ميكن أن تقتصر على  مليم عن اللرت الواحد  0.5احملطات أيضا فالز

مرت مكّعب  2500لنسبة للمحطات اليت حتّقق أفضل رقم معامالت (أكثر من 
) وذلك بطرح املعلوم القدمي (  2.5 -مليم  6.75( املعلوم اجلديد ) من3.75سنوّ

  .)مليم عن اللرت الواحد 4.25مليم = 
دة يف جمملها سيكون معّدهلا (حسب إحصائيات الشركة  * تبعا لذلك فإّن هذه الز
ا  ا ومستوى التطّور املتوّقع حلجم مبيعا املدعى عليها عن معّدالت مبيعات حمطّا

مليما عن اللرت الواحد، أي  5.2) يف حدود ة الذكّيةقإعتماد نظام البطا يف صورة 
ألف دينار تقريبا  150دينار لكل حمطّة شهرّ وهو ما يعادل  100و 75ما بني 

سنو لكافة احملطات احلاملة لعالمة "فيفو إينرجي تونس وهو مفعول هامشي 
ح).   لنظر إىل متوّسط أرقام القطاع (رقم معامالت، أر

ملائة من الوكالء وأصحاب احملطات تقريبا على هذا التمشي ووّقعوا  95* وافق 
ا حسب ما تدّل عليه  ملراسلة التفسرييّة ووافقوا على العمل  على ما يفيد توّصلهم 

ملراسلة مع إضافة عدد منهم لعبارة: م داللة على التوّصل   إمضاءا
 «Lu et approuvé »    

ّن إجناز هذا املشروع *كما ّمت إعالم أصحاب احملطّ  ات ووكالئها أثناء املفاوضات 
سيتطّلب من املدعى عليها إجناز إستثمارات للمصلحة اجلماعّية يتمّثل يف شراء 

ا آالت جديدة ) TPEجتهيزات (آالت إستخالص إلكرتوين  ّ تتمّيز عن سابقها 
وإقتناء برجمّية إعالمّية إلدارة هذه العملّية عالوة على   mobile  TPEجّوالة /نقالة

تكوين أعوان احملطّات وهو ما يربّر فوترة معلوم على كّل عملّية دفع إلكرتوين لصاحل 
الّشركة يهدف إىل مكافأة اإلستثمار املنجز من قبل الشركة املدعى عليها.واملالحظ 

مليما عن اللرت  12ذه املنظومة تبلغ أّن تكلفة اإلستثمارات اليت إستوجبها إرساء ه
الواحد على مدى مخسة أعوام ومن مثّة فإّن املدعى عليها ستتحّمل فعليا أكثر من 
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 5.2نصف تكلفة هذه املنظومة إذ لن تسرتجع بفضل النظام اجلديد إّال ما معّدله 
  مليما عن كل لرت من البنزين وهو املعلوم املتنازع فيه.

ائد اإلقتصاديّة للمنظومة اجلديدة للوكالء وأصحاب حمطّات *كما ّمت تفسري الفو 
عتبار أّن تطبيق هذه املنظومة سيؤدي حتما إىل تقليص هامش  التوزيع وذلك 
الربح الذي حتّققه احملطة عند بيع كل لرت من الوقود منفردا لكنه سيؤدي أيضا إىل 

ال التقليص من مصاريف التصرف يف منظومة الدفع النقدي،واليت  تعادل يف ا
حجم املعلوم اإلضايف الذي ستتحمله احملطة يف صورة إعتماد نظام الدفع اإللكرتوين 
دة حجم املبيعات مبا ينعكس على حجم املرابيح  بواسطة البطاقة الذكية ب ز

  اإلمجالّية اليت ستحّققها حمطّات التوزيع ومن ورائها الشركة املدعى عليها.
ئب املطلوبة ة العوينة داللة نموذج من هذه املراسلة مع توقيع صاحب حمطّ ب وأدىل 

   .على املوافقة
توّجهت املدعى عليها مبراسلة إىل كاّفة وكالئها حول  2015جوان  1*بتاريخ 

مبزا البطاقة  تعلمهم فيها« Sell Card» تسويق جيل جديد من بطاقة الوقود
لنّ    ى حد السواء.علسبة للوكيل واحلريف واملدعى عليها اجلديدة 

احلصول على موافقة األغلبية الساحقة مع أصحاب احملطات شرعت املدعى * إثر 
عليها يف حتقيق املشروع املذكور من خالل رصد اإلمكانيات املاديّة والبشرية الالزمة 

دف تعريف ملنظومة للغرض وكذلك من خالل تنظيم دورات تكوينية للوكالء  هم 
  اجلديدة وكيفّية التعامل مع األجهزة واآلالت املستعملة لذلك.

ى عدد حمدود جدا من الوكالء هلذا املشروع وأعربوا عن رفضهم ومعارضتهم *تصدّ 
للفكرة وإحتموا يف ذلك بنقابتهم (املدعية) اليت توّجهت إىل السّيد املدير العام 

ملراسلة الواردة بتار  واليت أعربت فيها عن  2015جوان  15يخ للمدعى عليها 
إعرتاضها على قرار توظيف عمولة جديدة واليت يفهم من عنونتها سوء فهم املدعية 

  اجلديدة.  "+ Petrol"للفكرة القائمة عليها منظومة 
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لس بتاريخ  يف إطار  2015سبتمرب  22*قامت املدعية برفع األمر إستعجاليا إىل ا
 2015جوان  1قضية احلال طالبة احلكم بتوقيف تنفيذ قرار املدعى عليها املؤرّخ يف 

ملنافسة واملتمثّلة يف اإلستغالل املفرط لوضعية  بتعّلة إرتقاء هذا القرار ملمارسة خمّلة 
لس. تبعّية إقتصاديّة   مع نشرها لقضّية يف األصل أمام ا

*إّن قيام املدعية بدعوى احلال يف غري طريقه واقعا وقانو لرفعه أمام هيئة قضائّية 
  غري خمتّصة وجلملة األسباب التالية:

لس:  *عدم إختصاص ا
عالوة على أّن اخلالف يف منطلقه يهم فئة حمدودة جدا من وكالء احملطات احلاملة 

املدعى عليها فإّن املستقر يف فقه قضاء جملس املنافسة أّن نظره مقصور على  لعالمة
النزاعات اليت تتعلق حبسن سري السوق ومبدى احرتام  قواعد املنافسة الشريفة 

يف ما له  والشفافة من قبل الفاعلني اإلقتصاديني يف السوق ومن مثة فهو ال ينظر إالّ 
ت السّ  ال ينتصب كقاض جتاري للنظر يف اخلالفات وق و ثري حمسوس على تواز

م مسألة ليس  ا  ّ بني التّجار حول كيفّية إجناز املعامالت بينهم أما دعوى احلال فإ
ثري حمسوس على السوق املرجعّية عالوة على أّن اخلالف يف جوهره جتاري  هلا أي 

لنظر إىل القضاء املدين أو التجاري ومن مثة فإّن ا لس غري خمتص صرف.يرجع 
  للبت يف دعوى احلال.

  :الصبغة التجارية الصرفة للنزاع-   
*مت ضبط اإلطار التعاقدي الرابط بني شركات توزيع احملروقات وأصحاب حمطات 

جويلية  1املؤرخ يف  1991لسنة  45من القانون عدد  20اخلدمات مبقتضى الفصل 
  على أنّه: واملتعلق مبنتوجات النفط الذي ينصّ  1991

  "يقع تسيري حمطّات اخلدمات:
....من طرف وكيل حر على وجه الكراء وذلك طبقا لكرّاس شروط يضبط -

لطاقة..."وقد ّمتت  حقوق وإلتزامات الطرفني ومصادق عليه من الوزير املكّلف 
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 2000جانفي  25قة يف املصادقة على كراس الشروط املذكور من طرف وزير الطا
والذي يفرض على املكرتي لألصل التجاري أساسا وجوب دعم عالمة شركة 

  التوزيع وبتطبيق سياستها التجارية"
*وتتعلق دعوى احلال مبشروع إتفاقية معروضة من طرف شركة توزيع للمحروقات 
دف إىل تطوير منظومة  (املدعى عليها) وجمموعة من أصحاب حمطات التوزيع 

الص اإللكرتوين للمواد اليت تبيعها حمطات التوزيع وحتسني اخلدمات املوجهة إىل اخل
املستهلك النهائي وستتحّمل املّدعى عليها تكلفة كامل اإلستثمار الذي سيتّم إجنازه 
لكامل ولن تساهم فيه حمطات التوزيع لكنها ستستفيد منه مباشرة  للغرض 

لدرجة األوىل وهو ما يستوجب إحتس دة املعلوم و اب هذه التكلفة يف تقدير ز
على اخلالص اإللكرتوين على أساس إستهالك اإلستثمار الالزم على مدى مخسة 

ا العمل    .أعوام وفق القواعد احملاسبية واجلبائية اجلاري 
ذا اإلجراء    .* إّن املدعى عليها تتحّمل وحدها املخاطر املرتبطة 

هو مواجهة  األّولو إرساء هذه املنظومة إىل أمرين * يعزى توّجه املدعى عليها حن
املنافسة القائمة على التطّور التكنولوجي السريع القائم على توظيف التكنولوجيا 
الرقمية لتوفري خدمات فعالة ومرحية للحريف ويف غياب جمهود مايل وفين لتطوير 

  اخلدمات ستتقّلص حصة املدعى عليها من السوق ويرتاجع نشاطها دون شك.
  ل من الشركة املدعى عليها وحمطات التوزيع هو حتسني مردودية نشاط ك والثاين

إذ أّن حتسني اخلدمات من شأنه أن حيّسن موقع املدعى عليها يف السوق وهو ما 
حها اجلملية فما  لتايل أر يؤدي مباشرة إىل تطّور رقم معامالت حمطات التوزيع و
سينقص من هامش ربح حمطة التوزيع عن كل لرت من احملروقات تقوم ببيعه 

  دة املبيعات.          ستسرتجعه على مستوى الربح اإلمجايل حبكم ز
لتوازن العام يف عالقة املدعى  ا أن ختل  *إّن العملية موضوع اخلالف ليس من شأ
قتطاع نسبة من هامش ربح حمّطة  عليها مبحطّات التوزيع إذ أّن األمر ال يتعّلق 
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التوزيع وحتويله إىل املدعى عليها بل يتعّلق مبكافأة إستثمار منجز من قبل املدعى 
لّنسبة للمّدعى عليها دون املساس عل سرتجاع تكلفة هذا اإلستثمار  يها أي 

بتوازن العالقة بني الشركة وحمطّات التوزيع كل ذلك عالوة على أّن الشركة توّجه 
  عددا من حرفائها حنو حمطات التوزيع مبا يسمح هلم بتحقيق رقم معامالت إضايف.

طات التوزيع اليت تقبل طوعا اإلخنراط *كما أّن هذا النظام سيظل مقتصرا على حم
إلخنراط وهو سيكون يف كل احلاالت  فيه وليس هناك ما يلزم كاّفة احملطات 
مقتصرا على احلرفاء الذين سيختارون نظام اخلالص بواسطة البطاقات الذكية 
لتايل لن يهم احلريف الذي خيتار اخلالص نقدا (وهو ما ال متنعه السياسات  و

ي صيغة أخرى التجاريّ  ة للمدعى عليها وال قوانني الدولة)  أو بواسطة شيك أو 
فالغاية من إحداث البطاقة الذكية هو تطوير حجم مبيعات احملطات احلاملة لعالمة 
املدعى عليها وإستخالص معلوم خصوصي على شراءات احلرفاء اجلدد الذين 

عليها حبكم إستعماهلا  سيختارون التزّود لدى احملطات احلاملة لعالمة املدعى
   .ة معايل التعقيد والكلفة واملخاطر على احلريف واحملطّ لملنظومة خالص إلكرتوين ق

يربز مما تقّدم أّن األمر يتعّلق يف احلقيقة مبنازعة جتاريّة صرفة بني مهين يعتزم تغيري -
ر منهج التعامل مع حرفائه املهنيني حبكم أنّه سيقدم على تكّبد نفقات إستثما

يهدف إىل حتقيق مصلحة مشرتكة بينه وبني أولئك احلرفاء الذين يبحثون عن طريقة 
لإلبقاء على هامش رحبهم كامال وحتميل املزّود وحده تكلفة إستثمارات ستعود 
منفعتها عليهم وهو ما يدخل يف منطق املفاوضات التجارية غري أنّه خيرج متاما عن 

لس.    إختصاص ا
لوقود من قبل املدعى عليها ل تزّود وكالء وأصحاب احملطّ لرجوع إىل معدّ - ات 

نستنتج بكّل سهولة أّن قيمة العموالت أو املسامهات املدفوعة من قبل هؤالء 
  دينار شهرّ         75دينار شهر وسوف يزاد عليها مبلغ متوّسط  200معّدهلا 
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مج  لنظر إىل كمّية التزّود وإىل الرب التحفيزي املعروض).وهو مبلغ (حسب احلالة 
ّن قرار املدعى عليها  ملقارنة مع حجم نشاطهم مبا يستحيل معه القول  رمزي 
لس  لّسوق وبقواعد املنافسة.األمر الذي خيرج نزاع احلال عن أنظار ا سيخّل 

 15املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  5وذلك تطبيقا ملقتضيات الفصل 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  2015سبتمرب   املتعّلق 

ة *إّن املآخذ املثارة من طرف املدعى عليها ال تندرج ضمن املمارسات املخلّ 
ملنافسة إذ ال يوجد أي مؤّشر جدي على أن املدعى عليها تستغل وضعية هيمنة 

لعقود واإللتزامات قة زاعات املتعلّ خذ يف إطار النّ آبشكل مفرط بل تندرج هذه امل
ا حماكم احلق التجاريّ  ة واملؤّطرة يف إطار التشريع السالف التطرق إليه، واليت  ختتّص 
  العام.

لس التصريح بعد لنظر يف دعوى احلال أصال  مولذلك يطلب من ا إختصاصه 
  وإستعجاال.

  يف عدم توّفر شروط القضاء اإلستعجايل:-
غري متوفرة يف قضية احلال وذلك لغياب شرطي إّن شروط الدعوى اإلستعجالية 

  :التأّكد وإستحالة التدارك
*بقطع النظر عن توّجه فقه قضاء احملكمة اإلدارية السابق يف ما يتعلق القضاء 
اإلستعجايل حيث إقتصر يف عدد من القرارات على إشرتاط أن يكون الضرر من 

ره فإّن الفصل   15من القانون اجلديد املؤرّخ يف  15نوع ما يصعب معه تدارك آ
جاء على غاية من الوضوح يف خيار التضييق والتشديد يف شروط  2015سبتمرب 

 الّلجوء إىل القضاء اإلستعجايل يف جمال املنافسة حيث إشرتط اإلستحالة الكلّية.
ويل شرط إستحالة  - لس يف  أنّه أ كانت درجة املرونة اليت ميكن أن يضفيها ا
تدارك فإنّه سيظل من الثابت أن املشرع قصد التشديد يف شروط تدّخل القاضي ال

م  ال للفاعلني اإلقتصادّيني لفرتة عالقا اإلستعجايل يف جمال املنافسة وترك ا
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ويل  ت أكثر ردعا للمخالفني ومن مثة فإّن أي  التعاقدية حبرية مع تسليط عقو
ميكن أن يبيح تدخل القضاء اإلستعجايل  من القانون اجلديد ال 15قضائي للفصل 

لوضع  ر اخلطر املاثل وصعوبة الرجوع  إلختاذ قرارات متسّرعة وغري مربّرة جبسامة آ
إىل ما كان عليه يف صورة صدور حكم يف األصل لصاحل الدعوى وقد قضت 

) 1972لسنة  40احملكمة اإلدارية يف ظل النص العام (قانون احملكمة اإلدارية عدد 
ن التأكد ال يكون متوفرا  الذي يتحّدث عن "صعوبة التدارك " ال عن اإلستحالة 
إال إذا "كانت احلالة معرضة للتغري بصفة سلبية وبصفة جذرية ويف وقت وجيز إما 

  بتدخل األشخاص أو بفعل أي عنصر آخر."
مل فاملدعي عليه أن يبّني للمجلس كيف أّن تنفيذ هذا اإلّتفاق أو عدم إيقاف الع

لس املنتصب للقضاء يف املادة اإلستعجالية من شأنه أن حيدث  به من قبل رئيس ا
من  15على األقل ورغما عن صراحة نص الفصل –أثرا يتعّذر حموه يف املستقبل أو 

يعسر إرجاعه إىل أصله يف صورة احلكم لصاحل الدعوى األصلية -القانون اجلديد
لربهنة وهو مطالب حسب فقه قضاء احملكمة اإل دارية والفقه التونسي املتخّصص 

لس سيؤدي إىل تغيري سليب يعّكر احلالة القائمة بشكل  على أّن عدم تدّخل ا
  جذري وسريع.

رّمبا كانت متوّفرة لو كان من شأن القرار أو اإلجراء أو  15إّن شروط الفصل -
سرعة أو إىل العمل املخدوش فيه أن يؤدي بذاته ومبفرده إىل إفالس احملطّات ب

ا إىل خماطر العنف  ا حلرفائها بشكل مجاعي مكّثف أو أن يعّرض أعوا فقدا
ا،فضال عن عدم إدعائها من  والسلب،وهذه األمور أو ما يرقى إىل درجة خطور
طرف الطالبة وعدم تقدمي أي إثبات عليها، غري متوفرة كليا يف قضية احلال ومن مثة 

دارك خاّصة أنه يقتصر على ضرر مادي هامشي ال ميّثل فإّن الضرر املزعوم قابل للت
نسبة كبرية من رقم معامالت املدعى عليها وال من رقم معامالت حمطّات التوزيع 
ر إجيابّية فورية على  لعكس فمن الثابت أن هذا العمل ستكون له آ نفسها بل 
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لقدرة على جذ لدعوى سواء فيما يتعّلق  ب احلرفاء أو يف أعضاء النقابة القائمة 
  ما يهم تدعيم سالمة األعوان واحملطة.            

لس على ضرورة توّفر الّشروط السالف ذكرها حىت ينعقد إستقّر  هأنّ - رأي ا
لس إستعجاليا وأّن الضرر املادي يف حّد ذاته وعلى فرض وجوده ال  إختصاص ا

لس عدد  وهو ما يكفي مبفرده لتربير إّختاذ إجراءات حتفظّية.  101247أقرّه قرار ا
  .2011جويلية  28املؤرخ يف 

دة املسامهة موضوع الّنزاع يف قضّية احلال (من - لنظر إىل قيمة ز  100إىل  75أنّه 
لّنسبة للمحطّة الواحدة أي ما جمموعه من  دينار  1200إىل  900دينار) شهرّ 

سنوّ على أقصى تقدير تنتفي كل صفة للتأّكد عن النزاع.فعلى فرض إستحقاق 
الوكالء هلذه املبالغ الحقا بقرار من اهليئة احلكمية املختصة يف إطار القضية األصلية 

لس بني نفس األطراف فإّن املدعى عليها ستتوىل  151398عدد  املنشورة أمام ا
إحرتام اآلجال القانونية وال ميكن احلديث واحلال ما تسديد هذه املبالغ يف كنف 

  ذكر عن "تفادي حصول ضرر حمدق".
  
  

ألصل:   * عدم توّفر شرط عدم املساس 
ة  إعترب فقه القضاء اإلداري يف تونس والبلدان املعتمدة ملنظومات تشريعية مشا

للحقوق  على أّن القاضي اإلستعجايل يتدّخل بصفة مستعجلة لتوفري محاية مؤقتة
األصل هو أن البت يف  له إستثنائيا مبا أنّ املتنازع فيها وهو ما جيعل جمال تدخّ 

احلقوق املتناع فيها ال يكون إّال يف إطار القضا األصلية وبعد إجراء كافة 
اإلستقراءات الالزمة ومتكني اخلصوم من حوار قانوين يف كنف املواجهة واملساواة 

ألصل .وإنه من الواضح أّن فإّن احلكم اإلس ةومن مثّ  تعجايل ينبغي أن ال ميس 
احلكم لصاحل الدعوى اإلستعجالية احلالية هو حكم مسبق على مدى شرعية العمل 
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الذي قامت به املدعى عليها وعلى مدى إندراج النزاع يف جمال اإلختصاص 
  املوضوعي للمجلس وهو ما يستوجب احلكم برفض الدعوى. 

ملنافسةعدم توّفر *    :مقّومات املمارسات املخلة 
إّن املمارسات املوجبة إلّختاذ قرار وقيت وحتّفظي يستوجب شروطا إضافّية خاصة -

ا تضاف إىل الّشروط العاّمة لتعّهد جملس املنافسة وهي تتعلق بطبيعة الضرر املراد 
ما يتعلق  التوقي منه وبنوع املصاحل اليت ميّسها الفعل موضوع التظلم عالوة على

  بطبيعة اإلجراء املطلوب إختاذه.
ة الراهنة إّن حتليل العناصر املكّونة للتبعية اإلقتصادية وتطبيقها على وقائع القضيّ  -

غري إرادي من جانب منظوري املدعية جتاه  عيفضي إىل إنعدام أي حالة خضو 
لنظر إىل أّن طلب إرساء املنظومة اجلديدة صادر عن  شركة "فيفو إينرجي" وذلك 
م واحلد من خماطر  وكالء وأصحاب احملطات أنفسهم لتحسني جودة خدما

  نشاطهم وأعباء اإلستغالل املرتبطة به.
راحل بعث املنظومة اجلديدة ّمت تشريك الوكالء وأصحاب احملطات يف مجيع م-

م يف آليات إرساء تلك املنظومة وخاصة منها حتديد حتديد  لبطاقة شال وإستشار
لصيغة اليت متّ  إختيارها من  مثن اخلدمات إذ مت ختيريهم بني ثالثة صيغ ووقع العمل 

  طرف أغلبيتهم.
اإلجتماع  إثر هذا اإلتفاق مت إرسال مكاتيب فردية إىل الوكالء املشاركني يف-

مج حتفيز فلم يقع اإلعرتاض أو رفض املنظومة إال من قبل عدد حمدود  مصحوبة برب
  منهم.

إّن هذا النظام معمول به من قبل أغلب الشركات املنافسة حمليا وخمتلف الشركات -
  يف اخلارج.

طات يف كامل - لدعوى تناست تشريك وكالء وأصحاب ا إّن الغرفة القائمة 
 15املنظومة اجلديدة لبطاقة شال واكتفت بتقدمي املراسلة املؤرخة يف مراحل ضبط 
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بت من  2015جويلية  واحلال أّن عملّية التشريك إنطلقت قبل ذلك كما هو 
  خالل تواريخ اإلجتماعات. 

تبقى جمّرد آلية خالص متطّورة وحديثة  + petrolإّن املنظومة اجلديدة لبطاقة  -
ثري واإلخنراط فيها يبقى ولي د إختيار إرادي لوكيل احملطّة دون أن يكون لرفضه أي 

على رقم معامالته أو حىت على بقائه يف شبكة احملطّات احلاملة لعالمة الشركة 
  املدعى عليها. 

مليم يف اللرت الواحد يكون على حجم املعامالت  6,75إّن تطبيق معلوم قدره -
لنسبة للمبيعات املنجزة بواسطة البطاقة وليس على الذي  اإلضايف حتّققه احملطّة 

 petrolحجم املعامالت اجلملي فال ميكن أن يؤثر عدم اإلخنراط يف منظومة بطاقة 

بصفة مباشرة على رقم معامالت وكيل احملطة أو يلحق به خسارة مباشرة جسيمة   +
فقط سيحتفظ حبرفائه وحجم كانت أو بسيطة إذ أّن من يواصل قبول الدفع نقدا 

لتايل ال ميكن إعتبار أن شركة "فيفو إينرجي تونس " تستغل عالقتها  نشاطه و
  حملطات احلاملة لعالمتها بصفة مفرطة أو تعسفية.

عتبار أّن - ال وجود ألي إستغالل مفرط لوضعية هيمنة من قبل املدعى عليها 
وين مع حتديد معلوم اخلدمات قي الشركات تتعامل ببطاقات اخلالص اإللكرت 

املوظفة على وكيل احملطة واملعلوم الذي تعتمده املدعى عليها يعترب مبلغا معقوال 
قي الشركات.   ملقارنة مع 

ثري سليب للتعريفة اجلديدة على هامش الربح ألصحاب احملطات:-   غياب كل 
عية إقتصادية إزاء إّن الوكالء وأصحاب حمطات توزيع الوقود ليسوا يف وضعّية تب

ا أن جتعلهم خيضعون لشروط هذه األخرية بل على  الشركة املدعى عليها من شأ
ة يف اإلخنراط يف املنظومة اجلديدة العكس من ذلك فقد إّتضح أّن لديهم احلرية التامّ 

ثري له على نشاط احملطات نظرا ملا توفره املنظومة  من عدمه خاصة وأّن ذلك ال 
حدث التكنولوجيات يف إطار املعامالت املالية اجلديدة من مم يزات أمهها اإلنتفاع 
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من خالل البطاقة الذكية و هو من شأنه أن يدعم املنافسة النزيهة وحيّسن من 
مستوى اخلدمات مبا يف ذلك جناعة مراقبة املعامالت والرتفيع من عدد احلرفاء 

ومحل خماطر اخلالص على وكذلك التقليص من آجال عملّية التصّرف يف األصول 
  شركة "فيفو إينرجي تونس".

ليس له إنعكاس كبري  + petrol إّن التغيري يف معلوم املسامهة يف مصاريف منظومة-
 300و 275على قيمة التحمالت احملمولة على الوكيل  الذي أصبح يدفع ما بني 

علوم دينار على أساس امل 200دينار شهر كقيمة معلوم املصاريف عوضا عن 
مج 3,75القدمي ( إلمتيازات اليت توّفرها له املنظومة اجلديدة واملقرتنة برب ) مقارنة 

  الذي يقوم على أهداف سنويّة للمبيعات. rabais carteحتفيز جديد 
إّن مجيع حمطات توزيع الوقود املنافسة تستعمل نظام الدفع بواسطة آالت -

لوقود بواسطة البطاقات اإلستخالص اإللكرتوين املخّصص خلالص معل وم التزّود 
لنسبة لبعض  البنكّية والذي يسّدد مبوجبه الوكالء لفائدة الشركات معاليم تتجاوز 
الّشركات ما هو معمول به من طرف املدعى عليها.وإّن عدم إعتماد هذه املنظومة 

لتايل خسارة تل حقها سيؤدي إىل تراجع مكانة الشركة يف الّسوق أمام منافسيها و
  ات احلاملة لعالمتها.هي ومجيع احملطّ 

ا  لدعوى هي منع املدعى عليها من تطوير خدما فإن كانت الغاية من القيام 
لضرورة إىل ضرب  دف  لتايل تعطيلها عن إعتماد نظام خالص إلكرتوين فهي  و
دف إىل حتميلها وحدها  مكانة الشركة يف السوق بشكل غري مشروع، وإن كانت 

احملطات يف املنافع فهو حل غري  أعباء اإلستثمار املنجز وخماطره مقابل مشاركة
  عادل وخمالف ملبادئ القانون واإلنصاف معا.  

  ما يتعلق بنوع املصاحل اليت ميسها العمل موضوع التظلم: يف-

الفئة أو املصلحة اليت يلحقها الضرر ووجه الضرر ينبغي على املدعية أن تبّني    
  طلبها. وذلك بتقدمي معطيات مفّصلة حول هذا الضرر وإالّ رفض
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 عدم املساس مبصاحل الوكيل أو صاحب احملطّة: -
ومن بعدها عريضة دعوى احلال  2015جوان  15بتاريخ هة للشركة إّن املراسلة املوجّ 

احلديثة من جهة  + Petrolتنم عن تسرّع وخلط يف ذهن الطالبة بني منظومة 
املطلوبة بتوضيح وهيكلة األسعار يف ميدان احملروقات من جهة أخرى. وقد تعهدت 

فلسفة املنظومة اجلديدة وتكوين خمتلف وكالء احملطّات املستغلني لعالمة "شال" 
م حىت يقع رفع اإللتباس احلاصل ومن مثّة إّجته رفض املطلب.   وأعوا

 عدم املساس مبصاحل املستهلك: -
اقة يقع إحتساب املعلوم اجلديد املتفق عليه على رقم املبيعات الذي يتم بواسطة "بط

شال" اجلديدة أي على حجم املبيعات اإلضايف الذي حتّققه احملطّة فال يهم رقم 
لصيغة التقليدية (نقدا) وعليه ال وجود ألي مساس برتكيبة مثن احملروقات  املبيعات 

    لنسبة للمستهلك النهائي.  
  يف ما يتعلق بطبيعة اإلجراء املطلوب إختاذه:-

  متناسب مع طبيعة الضرر املزعوم وحجمه.إّن اإلجراء املطلوب غري 
عتبار أّن  وتبعا لذلك ويف ظل الطلبات احلالية ال ميكن اإلستجابة للمطلب 
اإلجراء املطلوب يتجاوز قيمة الضرر املدعى به وميّس حبرية النشاط التجاري بشكل 

ستثمارات هاّمة حيق هلا أن  جمحف وغري مربّر خاّصة أنه ّمت إثبات قيام الشركة 
ا بواسطة قرار  تسرتجع جزءا منها بواسطة املعلوم اإلضايف وال ميكن حرما

  إستعجايل من هذا احلق.
لس رفض املطلب   .وطلب من ا

  

  .املعد من املقّررة السّيدة كوثر الشايب تقرير ختم األحباث وبعد اإلّطالع على      

املرّسم عريضة الدعوى وبعد اإلّطالع على تقرير مندوب احلكومة يف الرّد على       
لس    خلصوص: واملتضّمن 2015 ديسمرب 21 يفبكتابة ا
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  نشر الدعوى األصلّية متوّفر يف القضّية الراهنة. ةأسبقيّ شرط  أنّ * 
ا أن تؤدي يف  * يقّر فقه قضاء هيئة املنافسة الفرنسّية أّن املمارسات اليت من شأ

إقرار تعّسف يف وضعّية هيمنة أو وضعّية تبعّية إقتصاديّة ميكن اإلذن يف األصل إىل 
ا  كون املمارسات املثارة   لّختاذ إجراءات حتفظّية وهو ما يتوّفر يف قضية احلاشأ

ملنافسة.عن وجود ممارس تنمّ    ات خملة 
مليم عن اللرت الواحد دون إحتساب  6,75فرض معلوم مسامهة يقّدر بـأّن * 

األداءات من شأنه أن حيّد من هامش ربح وكالء حمطّات بيع النفط نظرا لكون 
هذه املاّدة ختضع لنظام املصادقة اإلداريّة لألسعار كما يعد من الشروط التعّسفّية 

  ات بيع النفط.وكالء حمطّ ومن شأنه إحلاق ضرر ب
رة وتبعا لذلك يعترب مندوب احلكومة أّن شروط تقدمي طلب إجراءات حتفظية متوفّ 

   ة الراهنة.   يف القضيّ 
  
  

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  وبعد اإلّطالع على        
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .واملتعّلق 

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

مللف وعلى ما يفيد استدعاء  وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
لّطريقة القانونية جللسة املرافعة املعّينة ليوم اخلميس  .2015يسمرب  د 25 األطراف 

ا تلت املقّررة السّيدة كوثر الشايب ملّخصا من تقرير ختم البحث، و   حضرو
ئب املدعية الغرفة النقابّية الوطنّية لوكالء وأصحاب حمطّات  األستاذ حّسان البّجار 
بيع النفط، ورافع مبا رآه مفيدا منتهيا إىل طلب احلكم لصاحل مطلب إيقاف 

  التنفيذ.
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حيته يف أمحد الورفلي نيابة عن املدّ  األستاذوحضر  عى عليها شركة فيفو ورافع من 
إطار ما قّدمه كتابة منتهيا إىل طلب احلكم برفض املطلب وتلت مندوبة احلكومة 

يل مللف. السّيدة هيام  ا املظروفة نسخة منها    ملحوظا
حلك لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   31م جبلسة يوم إثر ذلك قّرر ا

     .2015ديسمرب 
  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:

  

 من جهة الّشكل:
ختّ فقه قضاء جملس املنافسة  استقرّ حيث  اذ على أن ال تقبل الطّلبات املتعّلقة 

 الوسائل التحفظّية إالّ يف نطاق قضّية سابقة الّنشر.
 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وحيث كّرس القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار  منه ضمن  15صلب الفصل هذا اإلجراء املتعّلق 
  فقرته األخرية.  

ئب الطالبة  در   بنشر قضّية يف األصل 2015أوت    26بتاريخوحيث 
   151398. بكتابة جملس املنافسة حتت عدد ةمرمسّ 

لقبول من هذه الناحية.وحيث    يكون بذلك املطلب حرّ 
 حتديد الّسوق املرجعّية:

ات اخلدمات رجعّية بسوق توزيع احملروقات عرب حمطّ تتعّلق السوق املحيث       
الت اخلالص  احلاملة لعالمة شال والتابعة لشركة فيفو إينرجي تونس ّهزة  وا

حملروقات بواسطة البطاقة الذكّية.واملخّصصة خلالص معلوم التزوّ اإللكرتوين    د 
املطلوبة يف القضية الراهنة تقوم بتوزيع  1أّن شركة "فيفو إينرجي تونس" حيثو     

لسوق التونسية احلاملة لعالمة شال منذ   .2011احملروقات 
                                                 
1- Vivo Energy est titulaire de la franchise Shell dans 16 pays d’Afrique dont la Tunisie. 
Vivo Energy Tunisie est le franchisé exclusif de Shell en Tunisie, Elle distribue les produits et services Shell, à ses 
clients dans ses stations-service, ceci inclut les carburants et lubrifiants. 
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  كاآليت:خالل األربع سنوات األخرية  أسعار احملروقات  تر تطوّ :األسعار-
  سعر البيع للعموم (مليم /اللرت)                                                            

  2015أكتوبر  3  2014جويلية  1  2013ماي  18  2013مارس  5  2012سبتمرب  2  

  1670  1670  1570  1570  1470  بنزين بدون رصاص

رة    810  810  810  810  810  املنزيلبرتول اإل

  1250  1250  1170  1170  1090  الغازوال العادي

  1500  1500  1400  1400  1300  50الغازوال 

  (اإلدارة العاّمة للطاقة) وزارة الصناعة والطاقة واملناجم :املصدر                                     
  
  
  
  تطّور هامش الربح الراجع ألصحاب ووكالء حمطّات توزيع الوقود كاآليت: -

  هامش الربح (مليم/اللرت)                                                                  
  2015أكتوبر  3  2014جويلية  1  2013ماي  18  2013مارس  5  2012سبتمرب  2  

  66,4  63,9  60,9  59,4  59,4  بنزين بدون رصاص

رة املنزيل   41  38,5  35,5  34  34  برتول اإل

  53,2  50,7  47,7  46,2  46,2  الغازوال العادي

  55  52,5  49,5  48  48  50الغازوال 

  (اإلدارة العاّمة للطاقة) وزارة الصناعة والطاقة واملناجم :املصدر                                    
  

لسوق  "فيفو إينرجي تونس"احملطات الراجعني لشركة وأصحاب عدد وكالء -
  الوطنية:

                                                                                                                                            
 
Vivo Energy  est Codétenue par Vitol (40%), Helios Investment Partners (40%) et Shell 
(20%). 
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يقّدر عدد وكالء وأصحاب احملطات الراجعني لشركة "فيفو إينرجي وحيث      
لسوق الوطنية   ة.موّزعني على كامل تراب اجلمهوريّ  167 بـ تونس" 
  ة:وق المرجعيّ أهم المتدخلين بالسّ 

  توزيع احملروقات الشركات البرتولية التالية:تنشط بسوق  حيث     
  موتوكوب - ستار أويل -ليبيا أويل -فيفو إينرجي تونس - طوطال  -عجيل 
لسوق الوطنية عرب حمطّ وتقوم  ات اخلدمات الشركات املبّينة أعاله بتوزيع احملروقات 

  ات التالية:وفقا للكميّ 
لسوق الوطنيةكمية احملروقات املسّوقة من طرف الشركات    البرتولية 

  2014 و 2013 و 2012 خالل سنوات 

لسوق  حبساب مالكمية املسوّ                                                   3قة 
  2012  2013  2014  

  956109  881273  887540  عجيل

  544715  502228  515673  طوطال

  699890  639811  628726  فيفو إينرجي

  543924  516640  515140  ليبيا أويل

  166834  155940  156208  ستارأويل

  44543  32517  33579  موتوكوب

موع   2956015  2728409  2736866  ا

  (اإلدارة العاّمة للطاقة) وزارة الصناعة والطاقة واملناجم :املصدر                          

  
لسوق الوطنية   نصيب الشركات البرتولية 

  2014و  2013و  2012خالل سنوات  
  2014  2013  2012  الشركات
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  32,34  32,3  32,43  عجيل

  18,43  18,41  18,84  طوطال

  23,68  23,45  22,97  فيفو إينرجي

  18,4  18,94  18,82  ليبيا أويل

  5,64  5,72  5,71  ستارأويل

  1,52  1,19  1,23  موتوكوب

موع   100  100  100  ا

  (اإلدارة العاّمة للطاقة وزارة الصناعة والطاقة واملناجم :املصدر                                    
  
  
  
  

  البطاقات الذكّية:
 Shell Cardشال كارد:-1

وهي ختضع ملبدأ  2015جوان  30إىل غاية  2004منذ سنة  هي بطاقة مستعملة
ملائة مقابل  2مليم عن اللرت الواحد و 3,75الفوترة احلينّية ومقابل عمولتها قدرها :

  خدمات.
  بطاقة شال كارد اجلديدة:-2

ريخ  ا من  وختضع ملبدأ الفوترة الشهري وحبساب  2015جويلية  1جيري العمل 
  ملائة مقابل خدمات. 2مليم عن اللرت الواحد و 6,75

:ا-3   لبطاقة ليرب



 

25 
 

مليم للرت الواحد  6,75هذا الصنف من البطاقات خيضع لتوظيف عمولة قدرها 
  ويتوىل احلرفاء الدفع مسبقا. 

   أهم املستهلكني أو احلرفاء-
حملروقات هم  إّن أهم احلرفاء الذين يستعملون البطاقات الذكية للتّزود 
أساسا شركات النقل وشركات األشغال العاّمة وأصحاب املهن احلرّة وعموما 
حملروقات  الذوات املعنوية اليت ترغب يف احلصول على فاتورات مبناسبة تزّودها 

ات بيع البنزين ال ميكنها توظيف إلستخالص األداء على القيمة املضافة ألّن حمطّ 
لتفصيل.     األداء على القيمة املضافة مبناسبة البيع 

  :"فيفو إينرجي تونس"أهم الشركات املنافسة لشركة -
" وشركة عجيل اليت تستعمل "طوطال كاردتعد شركة طوطال اليت تستعمل البطاقة 

من أهم الشركات املوّزعة للبرتول  card’o 3وليبيا أويل: 2"عجيليس"البطاقة 
  واملنافسة يف السوق لشركة فيفو إينرجي تونس.

  :المطلب  من جهة

                                                 
2 - AGIL annonce le lancement de sa carte pétrolière « AGILIS » présentant toutes les qualités de 
sécurité, de souplesse, de proximité, d'économie et qui pourrait être personnalisée en fonction des 
besoins de chaque client. 
La nouvelle carte pétrolière AGILIS, avec ses deux variantes post-payé et pré-payée, est une véritable 
avancée commerciale et technologique qu AGIL met sur le marché, et qui présente des fonctionnalités 
offertes aux clients tunisiens pour la première fois. 
 
3 -O' Card est actuellement équipée d'une puce électronique de dernière génération garantissant une 
utilisation simple avec une sécurité maximale. Un code confidentiel est attribué à chaque utilisateur 
sans lequel aucune transaction ne peut être validée. 

Les paramètres de la carte peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins particuliers; vous 
pouvez choisir parmi différents produits et services intégrés, décider des jours d'utilisation autorisés et 
même profiter de la limitation des transactions à des stations-service déterminées. 

« O'card » vous permet aussi une maîtrise rationnelle de vos coûts à l'aide d'un rapport détaillé qui 
retrace l'ensemble des transactions effectuées. Ce rapport est joint à vos factures mensuelles. 
Toutes les transactions sont détaillées par véhicule, par utilisateur et par point de vente. Le suivi de ces 
opérations d'approvisionnement en carburant peut également être fait quotidiennement à travers notre 
solution web « E-Fuel » dédiée à « O'card ». 
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بيع احملروقات عرب حمطّات اخلدمات احلاملة  تتعّلق السوق املرجعّية بسوقحيث      
لعالمة:شال والراجعة لشركة فيفو إينرجي تونس واملعتمدة على اخلالص اإللكرتوين 

  les cartes carburants à puce .اإللكرتونية الذكية عرب البطاقات
ا مخس شركات برتوليّ تعترب وحيث       ة مبا الّسوق املرجعية سوقا تنافسّية تنشط 

  فيها املطلوبة شركة فيفو إينرجي تونس.  
لّسوق املرجعية ماعدا شركة       وحيث تعتمد كاّفة الشركات البرتولية الناشطة 

ستار أويل على البطاقات الذكّية لبيع احملروقات كوسيلة خالص إلكرتونية لتزويد 
حملروقات، كما متّكن هذه البطاقات من التمّتع بعدة خدمات أخرى  حرفائها 

  ،التصليح....  :تنظيف السيارات
 Shel card  ".4حيث تسّوق املطلوبة هذه البطاقات حتت تسمية:كارت شالو     
"  
 
الذي يتمّثل  2015جوان  1وحيث تشكو الطالبة من قرار املطلوبة الصادر بتاريخ   

يف مراجعة معلوم مسامهة وكالء وأصحاب احملطّات يف تسويق جيل جديد من 
والذي تطّور من   + Petrolالبطاقات الذكية بنظام معلومايت جديد حتت تسمية 

  عن اللرت الواحد.مليم  6,75اللرت الواحد إىل عن  مليم 3,75

  
قرار شركة فيفو  تنفيذ قافيوحيث يرمي املطلب املاثل إىل اإلذن استعجالّيا 

  املشار إليه أعاله.  إينرجي تونس
             

لسنة  36من القانون عدد  15الفقرة الثامنة من الفصل وحيث تنّص أحكام 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار،  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015  ويف"املتعلق 

                                                 
4 -La carte “Shell Card” permet au client selon le code de catégorie produits,de s’approvisionner en 
carburants,de retirer des produits en 
boutique(lubrifiants,antigel,pneumatiques,batteries,alimentation,presse,etc…) ,de bénéficier de certains 
services liés à l’automobile ou à l’automobiliste (réparation,vidange ,lavage,etc….)  Source: 
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 مساع وبعد ذن أن يوما ثالثني أجل يف املنافسة لس ميكن التأكد، صورة
ا من اليت الالزمة التحفظية الوسائل ختاذ احلكومة ومندوب األطراف  تفادي شأ
 أو العامة االقتصادية ملصلحة وميس تداركه ميكن ال حمدق ضرر حصول

 إىل وذلك األطراف، أحد مبصلحة أو املستهلك مبصلحة أو املعنية لقطاعات
 ."النزاع أصل يف البت حني

أنّه وحيث دأب فقه قضاء جملس املنافسة يف املاّدة االستعجالية على اعتبار 
صل الّنزاع وأن  ا إىل املساس  يستوجب يف الوسائل التحفظّية أّال يؤدي اإلذن 
تكون جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغيري سلبيا ويف وقت وجيز 

جيب درؤه بسرعة حىت ال يتّم الّنيل من حق حيتاج إىل محاية أو أن تنذر خبطر حمدق 
  .العاجلة حلفظه من الّتالشي

  
وحيث ال يتضّمن امللف الرّاهن على حالته ما يقيم احلّجة على توّفر شرطي    

ّختاذ  اخلطر احملدق الذي ال ميكن تداركهالتأّكد و  لس  والذي يستوجب إذن ا
  ة. الوسيلة التحّفظّية املطلوب

ّن نتيجة قرار  لرجوع إىل املطلب الراهن يتبّني أّن دفع الطالبة  وحيث أنّه 
لتقليص يف هامش الربح ال يرقى إىل اخلطر  املطلوبة يضر مبصاحل منخرطيها وذلك 
احملدق الذي ال ميكن تداركه ذلك أّن امللف على حالته ال يفيد أّن املطلوبة قد 

ا ربطت عدم ألزمت الوكالء وأصحاب احملطا ّ إلخنراط يف املنظومة اجلديدة وأ ت 
ا بفسخ العقد الرابط بينهما مثال.   اإلخنراط 

وحيث أّن مراجعة حجم املسامهة املادية الراجعة للوكالء يف هذا النوع من 
ضرر حمدق ال ميكن تداركه كما ال ميكن اجلزم بكونه  هاإلستثمارات ال ميكن إعتبار 

إنعكاساته على مثل ة عناصر أخرى ضرر بصفة مسّلمة وذلك لضرورة حتليل عدّ 
دة مبيعات  مداخيل الوكالء بصفة خاصة وإنعكاساته املادية على مستوى ز
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احملطات بصفة عامة خاصة أّن املطلوبة أقّرت وضع نظام حوافز يتمثل يف ختفيض 
مليم حبسب تّطور مردودية احملطة وهو ما يعين أّوال أّن قيمة  6,75املعلوم احملدد بـ

بتة وختتلف من حمطة ألخرى وال ميكن حتديدها بصفة مسبقة  الضرر املادي غري 
جه لرجوع إىل معطى واحد وهو نسبة مسامهة الوكالء يف هذا اإلستثمار بل يتّ 

ثريها  مقارنتها بدرجة إخنراط كل حمطة يف منظومة البطاقات الذكية وبيان حجم 
السليب أو اإلجيايب على مداخيل الوكالء وهي مسائل ال ميكن حتديدها دون إجراء 

صل النزاع.  األحباث اإلستقرائية الالزمة اليت متس 
ديد وجود أو  ح على فرض ثبوته ليس من شأنه  وحيث أّن تقّلص نسبة األر

لغرفة الطّالبة. لذا فإّن مواصلة نشاط الوكالء وأ صحاب احملطات املنخرطني 
املطلب الرّاهن يفتقد لصبغة التأّكد اّليت تربّر اّختاذ وسائل حتّفظّية لتفادي حصول 

  حمدق ال ميكن تداركه وميّس مبصلحة الطّالبة. رضر 
ئب الطالبة أّن  من شأنه أن يضر  هذا القرار هو بند تعسفيوحيث إعترب 

يقاف تنفيذه.بوكالء وأصح   اب احملطات وطالب 
وجود الوكالء وأصحاب حمطات اخلدمات يف وضعية يف مدى وحيث أّن البت     

تبعية إقتصادية إزاء شركة فيفو إينرجي تونس ومدى إفراطها يف إستغالل وضعية 
ختاذ القرار املشار إليه أعاله  جراء أعمال استقرائّية وهي يتطّلب القيام التبعية 

  خترج بطبيعتها عن نظر قاضي املسائل املستعجلة. ائلمس
 

وحيث أضحى املطلب اإلستعجايل الراهن يف ضوء ما تقّدم غري قائم على أسس    
  واقعّية وقانونّية سليمة ممّا يتجه معه رفضه.

  - ولهذه األسباب -
  

ل     .املطلب :رفضسقّرر ا
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وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية الثانية المنتصبة في  
السيد الحبيب جاء با وعضوية السّيدتين  الماّدة االستعجالّية برئاسة  

سلوى بن والي وإيناس المعطر والسيدين عماد الّدرويش ومحمد بن  
  فرج .

بحضور كاتبة الجلسة السّيدة   2015 ديسمبر 31 و تلي علنا بجلسة يوم
  يمينة الزّيتوني.

  
  كاتبة الجلسة                                         الرّئيس             

 
 

 يمينة الزيتوني                      الحبيب جاء با                                      
 


