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  احلمد                      اجلمهورية التونسية  

  جملس املنافسة       

   183063عدد ة اإلستعجاليّ  ة القضيّ 

   2019 جانفي  10ريخ القرار : 
  

  

  

  قرار إستعجايل 

  ايل بني : أصدر جملس املنافسة القرار التّ 

  
  

  

ة حمدودة  شركة ذات مسؤوليّ لها القانوين ،شخص ممثّ يف "  SOINDI"وزيع ة للتّ ركة العامليّ الشّ :  طالبةال
ملنطقة الصناعيّ مقرّ  ئبها األستاذ حممد سرحان ،ة سيدي رزيق بن عروس ها اإلجتماعي الكائن 

  تونس،  1082، متيوال فيل،  15خليف ، مكتبه بنهج غرة جوان ، عدد 
 

   ،من جهة

  

ة ة ذات مسؤوليّ لها القانوين ، شركة خاصّ يف شخص ممثّ " VAN MELLE AG"شركة :  املطلوبةو 
 ،شويز، سويسرا 6430- ش-13ل يف ستايستجسرتاس حمدودة  مكتبها املسجّ 

  .أخرىمن جهة 

  

سرحان  حممدة املرفوعة من قبل األستاذ عوى اإلستعجاليّ الع على عريضة الدّ بعد اإلطّ       
املطلب مبقتضى  " VAN MELLE AG"شركة ضد " SOINDI"ة للتوزيع ركة العامليّ الشّ نيابة عن  خليف

خلصوص تضمّ ، والّيت 2018جوان  26بتاريخ  183063بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  ماملرسّ   نت 
 2010فيفري  11يف  ّمث أبرمت 1993عى عليها سنة أبرمت عقد توزيع حصري مع املدّ  املّدعيةأن 

ن ت ت بقائمة منتجات يف قطاع السكّ  هاتزويد " VAN MELLE AG"شركة مبقتضاه  توىلعقد  ر
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confiserie  بنسق تصاعدي دون  زويد استمرّ أن التّ إىل عية املدّ لقد أشارت (علكة وحلوى) . و
مليون  2.56إىل  2007مليون دينار سنة  0.6عى عليها من ر رقم املعامالت مع املدّ انقطاع و تطوّ 

إىل رصد العديد من االستثمارات  وانتداب أعوان و إطارات واستئجار  اا حدا ممّ  2015دينار سنة 
يئتها و فتح مغازات خمصّ  خمازن ذه عى عليها و تطوير شبكة توزيع خاصّ صة ملنتوجات املدّ و ة 

  املنتوجات.
تراجعت  ولبضاعة  املّدعية أ يف تزويدعى عليها تتلكّ أصبحت املدّ  2015ه و منذ سنة أنّ  غري

مليون دينار  0.6إىل  2015مليون دينار سنة  2.5من  2016ركتني منذ سنة قيمة املعامالت بني الشّ 
ة وق و لوضعيّ ة اهليمنة على السّ عية استغالال مفرطا لوضعيّ املدّ  هو ما اعتربته. و 2017فقط سنة 

ح و عجز عن مواصلة مجّ د خسائر ا جعلها تتكبّ ة اليت توجد فيها إزاءها ممّ ة االقتصاديّ بعيّ التّ  ة يف األر
   .دالتزوّ 

لس القضاء استعجاليّ وهلذه األسباب تطلب املدّ  لزام املطلوبة مبواصلة تزويدعية من ا ها ا 
  يف األصل. إىل حني البتّ  زاعموضوع النّ  ملوادّ 

ب غامنيد ر السيّ من املقرّ  قرير املعدّ الع على التّ وبعد اإلطّ    ، ذ
عادة واملتعلّ  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ  ق 

   منه، 15صة الفصل وخاّ  تنظيم املنافسة واألسعار،
لتّ واملتعلّ  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد  نظيم اإلداري ق 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة، 
لطّ وبعد اإلطّ      27نة ليوم ة جللسة املرافعة املعيّ ريقة القانونيّ الع على ما يفيد إستدعاء األطراف 

ا تال،  2018 ديسمرب ب غامنييد ر السّ املقرّ  و  وحضر األستاذصا من تقرير ختم األحباث، ملخّ  ذ
و مل  .بعريضة الّدعوىك البة ومتسّ ئب الطّ  حممد سرحان خليفزميله األستاذ  نيابة عن الدردوري

   ه إليها اإلستدعاء.ل املطلوبة و وجّ حيضر من ميثّ 
ا  اميدة كرمية اهلمّ وتلت مندوبة احلكومة السيّ  املظروفة نسخة منها ة الكتابيّ ملحوظا

لس حجز القضيّ إثر ذلك قرّ و مللف. حلكم جبلسة يوم للمفاوضة والتّ ة ر ا  10صريح 
   .2019 جانفي

  

ا وبعد املفاوضة القانونية صرّ    ح مبا يلي :و
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العمل عى عليها مبواصلة لزام املدّ ا إىل اإلذن إستعجاليّ  يرمي املطلب املاثلكان حيث  
  .زاعيف أصل النّ  رفني إىل حني البتّ جارية القائمة بني الطّ لعالقة التّ 
لبضاعة   من قبيل  يعدّ و حيث اعتربت املدعية أن تلكؤ اجلهة املّدعى عليها يف تزويدها 

ا  ة بعية اإلقتصاديّ التعسف يف استغالل وضعية اهليمنة ووضعية التّ   اوحمدق اجسيم ضرراوهو ما أحلق 
  .تهااستمراريّ د هدّ ي

 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15الفصل  اقتضىوحيث 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار واملتعلّ  لس املنافسة يف أجل ... "ه: أنّ ق  ويف صورة التأكد، ميكن 

ختّ  ذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة  زمة اليت من ة الالّ حفظيّ اذ الوسائل التّ ثالثني يوما أن 
ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تدا لقطاعات ة العامّ ملصلحة االقتصاديّ  ركه وميسّ شأ ة أو 

  .ع"زا يف أصل النّ  ة أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف، وذلك إىل حني البتّ املعنيّ 
ه يستوجب يف نّ أة اإلستعجالّية على اعتبار فقه قضاء جملس املنافسة يف املادّ  استقروحيث 

صل الّنزاعة أال يؤّدي الوسائل التحفظيّ  ا إىل املساس  ن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل أو  ،اإلذن 
ضة للتغّري سلبا ويف وقت وجيز أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت تكون معه احلالة معرّ 

  يل من حّق حيتاج إىل محاية عاجلة حلفظه من الّتالشي.ال يتّم النّ 
يف مثل هذه احلاالت يستند أساسا إىل وسائل رر يف مدى ثبوت الضّ  بحثال و حيث أنّ 

  ت امللف . مجلة من القرائن املمكن استخالصها من مكوّ وإىل عية من طرف املدّ اإلثبات املقّدمة 
غري  2015عى عليها يف تسليمها البضاعة يعود إىل سنة املدّ  ؤتلكّ  البة إىل أنّ تشري الطّ وحيث 

 ّ و هي فرتة  ثالث سنوات مرورأي بعد  2018جوان  26 بتاريخ إّال  توّىل رفع طلبها الرّاهنا مل تأ
  ة. اذ إجراءات حتفظيّ د املستوجبة الختّ أكّ ا وجود حالة التّ تنفي منطقيّ 

و حيث مل تدل العارضة مبا يؤّكد صّحة ما متّسكت به صلب عريضة دعواها رغم مطالبتها 
  .2018أكتوبر 9 يف خةبذلك مبقتضى املراسلة املؤرّ 

البة مع ق من طرف الطّ رقم املعامالت احملقّ  ة أنّ القضيّ  رة مبلفّ املعطيات املتوفّ  من وحيث يتبّني 
ق من طرفها من رقم املعامالت اجلملي احملقّ  % 16 نسبة يتجاوز يف أحسن احلاالت ملعى عليها املدّ 

جلملة. يف التّ  عتبارها ختتصّ    وزيع 
رر ال يرقى إىل مفهوم الضّ قص يف رقم املعامالت و على فرض ثبوته هذا النّ  حيث أنّ و 
 تها.استمراريّ  و املؤّسسة يهّدد دميومةي احملدق الذّ 
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لس الختّ ر تدخّ ما يربّ  اهن،الرّ  امللفّ  من أوراق يف هدي ما تقّدم، يربزوحيث مل   اذ ل ا
  .دابري املطلوبةالتّ 

  وهلذه األسباب: 
لس رفض املطلب.قرّ    ر ا

  

سة السّ  لس املنافسة الثّانيةة ائرة القضائيّ وصدر هذا القرار عن الدّ   رضا بن حمموديد بر
ن و الّسادة عمر التونكيت و ة وعضويّ  لسعود و أكرم الباروين .سالسيدة رمي بوزّ   امل 

 يتوين.يدة ميينة الزّ حبضور كاتبة اجللسة السّ  2019جانفي  10وتلي علنا جبلسة يوم   

  
  

  كاتبة اجللسة.              ئيس الرّ 
  

  ميينة الّزيتوين                            رضا بن حممود  
  

   


