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ّ                                    جلمهوريّة التونسّيةا    احلمد 
  جملس املنافسة

  193069: القضية اإلستعجالية عدد
  2019مارس  14 ريخ القرار: 

    
  

 
ــــرار استعجايل   قـ

  جملس املنافسة القرار التايل بني: أصدر
  

  

ـــةال ـــع املباشـــر كة شـــر  :طالب  ،ســـامي الفرخيـــةئبهـــا األســـتاذ  ،القـــانوينشـــخص ممثّلهـــا يف  "SDD"التوزي

عي، ب الكائن مكتبه       .تونس، 2092 املنار،، 11عدد نهج عزوز الر

  ،من جهة                                                      

الكائن مكتبه  ئبها األستاذ توفيق وّس ،شركة نستلي للتوزيع يف شخص ممثّلها القانوين :ةاملطلوبو 
 ،2النصر  2001، 2شقة ب  ،عمارة ب ،الطابق السفلي-إقامة البدر ،93عدد  بشارع اهلادي نويرة،

  .من جهة أخرى

  
 25بتاريخ  األستاذ سامي الفرخية طلب اإلستعجايل املقّدم من طرفامل على بعد اإلّطالع

مع أّن منّوبته كانت قد أبرمت عقد توزيع حصري الطالبة والذي جاء فيه  نيابة عن 2019جانفي 
 أحد الطرفني عن نّيته عدم التجديد بواسطة تنبيه مّدته سنة قابلة للتجديد الضمين ما مل يعّرب املطلوبة 

القيام  منّوبته على ،يف إطار هذه العالقة الّتجارية، قد فرضت املطلوبةو  .يف أجل ستني يوما مسبق
واحلليب املرّكز احلامل  NESCAFÉو GRAIN D’ORاحلاملة لعالمة  احصري ملنتوجابتوزيع 

ت قابس ومدنني وقبلي وتطاوينيف جمال جغرايف حمّدد يشمل لعالمة نستلي  لرغم من أّن وال  ،



2 
 

ا بدأت منذ بداية سنة   .معّني العقد املربم بينهما مل ينّص صراحة على جمال جغرايف  ّ  2017كما أ
تقّيد الدون  توزيعالومنحتها حريّة  Ulysse Distribution لقيام مبمارسات تفضيلية لفائدة شركة 

  مبجال جغرايف حمّدد. 
ئب شركة  تنبيها من شركة نستلي  2018ديسمرب  3بتاريخ أّن منّوبته تلقت  SDDوأفاد 

عدم  عدّ وي. لذلك ةوجبامل األسبابللتوزيع بفسخ العالقة التعاقدية اليت تربطهما دون أن تفصح عن 
البيع واخلالص  أسعاريف مستوى  اعتمادها لسياسة متييزيةو احرتام املطلوبة اللتزامتها التعاقدية 

 Ulysseأّمهها شركة منافسة دم مصلحة شركات توزيع أخرىواملعامالت الّتجارية اليت خت
Distribution، را حمدقا يضّر بشكل فادح بنشاط شّكل خطيوضعّية تبعية اقتصادية و ل الاستغال

ا من خاّصة مع اقرتاب انتهاء أجل التنبيه بقطع العالقة التّ  ،منّوبته جارية بني الطرفني واقرتاب خمزو
لسلععن املطلوبة وامتناع السلع على اإلنتهاء    . لذلكعدم وجود حّل بديل و  تزويدها 

لزام شركة نستلي للتوزيع مبواصلة العقد املربم  يطلبعليه، فهو و  لس احلكم استعجاليا  من ا
   إىل حني البّت يف الّدعوى األصلية.بينهما 

لسئب الشركة املطلوبة املرّسم وّس  األستاذ توفيق ردّ  وبعد اإلّطالع على  6بتاريخ  بكتابة ا
توّفر شروط الصبغة اإلستعجالية لقضّية احلال خلّلو ملّف الّدعوى من فيه  نفىوالذي ، 2019فيفري 

 ،بوجود خطر حمدق ال ميكن تداركه، منتهيا إىل أنّه وحّىت يف حال ثبوت الضرر تفيدمؤّيدات جديّة 
  فإّن جربه يظّل ممكنا يف إطار قضّية يف األصل.

ئب الشركة املطلوبة ام املنسوب ملنّوبته أّن  كما اعترب  فراطها يف استغالل وضعية  املتعّلقاإلّ
يف املنافسة لس جمهذه املسألة حسمها  نّ مربزا  ، حمّلهيف غري إزاءها SDDالتبعّية اإلقتصادية لشركة 

والذي جاء فيه أّن عقود التوزيع احلصري اليت  2012نوفمرب  15الصادر بتاريخ  111259عدد قراره 
واملطابقة متاما للعقد املربم بينها وبني الطالبة يف قضّية احلال، ال تنضوي  ،موّزعيهامع  منّوبتهأبرمتها 
ا املساس حبريّة املنافسة. على أيّ  اإلّدعاءات الواردة بعريضة أّن كما   شروط جمحفة أو متييزية من شأ

طالبة اإليهام الّدعوى واليت اعتربها غري جديّة وال أساس هلا من الّصحة خاّصة تلك املتعّلقة مبحاولة ال
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ا وجتربتها يف جمال توزيع املواّد الغذائية  لعقد جلملة بقّلة خرب وعدم كفاية أجل التنبيه املضّمن 
واحلكم رفض املطلب اإلستعجايل الراهن   معهاألمر الذي يتعّني وشروط اخلالص وشروط البيع العاّمة، 

  .بصفة أصلية برفض الّدعوى
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  .تنظيم املنافسة واألسعار
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد  

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
مللّف.  وعلى بقّية األوراق املظروفة 

لطريقة القانونية جللسة يوم  عد اإلّطالع على ما يفيد استدعاءوب  ،2019مارس  7األطراف 
ا  ئب  ختم األحباث. وحضر تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و األستاذ سامي الفرخية 

خلصوص أّن املطلوبة  SDD التوزيع املباشرالطالبة شركة  ورافع على ضوء عريضة الّدعوى مربزا 
. كما أّن ة اليت وجدت فيها لفرض العقد الراهن يف أجل غري معقولت هيمنتها وحالة التبعيّ استغلّ 

اء العال املطلوبة مل تقّدم أيّ  أّن الطالبة ال تتوّفر على حلول  نقة الفجئية، فضال عسبب شرعي إل
وهو يطلب على هذا  ،بديلة تضاهي السمعة واإلسم الّتجاري لشركة نستلي يف الّسوق التونسية

لعالقة التعاقدية اليت تربط الطرفني. وحضر  األساس قبول املطلب ودعوة املطلوبة مبواصلة العمل 
ئب املطلوبة شركة نستلي للتوزيع ورافع على ضوء تقاريره الكتابية، طالبا رفض تو األستاذ  فيق وّس 

خلصوص  رته ّن املطلب ومتمّسكا  للواقع،  منة والتبعّية اإلقتصاديّة جمانبالطالبة بشأن اهليما أ
لس بتاريخ  111259القرار عدد  ضّمنهتمستشهدا مبا  كما أّكد   .2012نوفمرب  15الصادر عن ا

ّن اإلّدعاء بعدم ، ويف احتساب العقود املربمة بني الطرفني "التوزيع املعتمد"نتفاء مصطلح اعلى 
ه بنود تد إىل ما تضّمنشرعي هو مستمّ الة غري العالقتزويده الطالبة ال أساس له من الّصحة، وأّن قطع 

   الطرفني.العقد الرابط بني 
ا الكتابية طالبة رفض املطلب.   وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا
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حلكم جبلسة يوم لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2019 مارس 14 وإثر ذلك قّرر ا

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
لزام شركة  مبواصلة عقد  "نستلي للتوزيع"حيث يرمي املطلب الراهن إىل اإلذن استعجالّيا 

   .إىل حني البّت يف أصل الّنزاع SDDالتوزيع املربم بينها وبني شركة 
ال ميكن  دقحمدوث ضرر حبتفيد  خللّوه من قرائن جديّةاملطلب برفض  املطلوبة دفعتوحيث 

  تداركه. 
عادة تنظيم املنافسة  15من الفصل  )8( أحكام الفقرة الثامنةوحيث تنّص  من القانون املتعّلق 

ذن يوما ثالثني أجل يف املنافسة لس ميكن التأّكد، صورة واألسعار على أنّه "ويف  مساع وبعد أن 
ا من اليت التحّفظية الالّزمة الوسائل ّختاذ احلكومة ومندوب األطراف  ضرر حصول تفادي شأ

 مبصلحة املستهلك أو املعنّية لقطاعات أو العاّمة االقتصادية ملصلحة تداركه وميسّ  ميكن ال حمدق
   .أصل الّنزاع" يف البتّ  حني إىل وذلك األطراف، أحد مبصلحة أو

لوسائل التحفظّية على لسااستقّر فقه قضاء وحيث  ال جيب أن يؤّدي حبال إىل  أّن اإلذن 
صل الّنزاع وأن تكون هذه الوسائل جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغّري  املساس 

أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال يتّم النّيل من حّق حيتاج إىل  ،سلبّيا ويف وقت وجيز
  احلماية العاجلة حلفظه من الّتالشي. 

ئق ي أصاب الطالبة، ويف سياق إثبات الضر احملدق الذ وحيث ئبها جبملة من الو أدىل 
لس لن يسّلط نظره إّال عل ريخ اإلستدعاء جللسة املرافعة ىواملؤّيدات، غري أّن ا ا قبل   تلك املدىل 

 .لنظر للطبيعة اإلستعجالية للّدعوى
تدهور يف صول تفيد حب قويّة قرائنحججا و  يتضّمن املطلب اإلستعجايل الراهن مل وحيث

ملمارسة املشتكى منها، على  الشركة الطالبةرات اإلقتصادية لنشاط املؤشّ  يكون مرتبطا بشكل وثيق 
ا أو عجزها عن سداد مستحّقات مزّوديها أو اضطرارها إىل غرار تدهور رقم معامال ا أو تفاقم ديو

  .بصفة ملحوظةفائها عدد حر يف ة أو تراجع لتسريح العم
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مللفّ مل يتبّني للمجلس، بعد د طاملا وحيث  العناصر األساسّية  توّفر، راسة املؤّيدات املظروفة 
لس    .ة، فقد تعّني رفض املطلبّختاذ الوسائل التحفظّية الّالزمالاليت قد تربّر تدّخل ا

      

 وهلذه األسباب
لس رفض املطلب.   قّرر ا

سة السّيد حمّمد العيادي        األوىلوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية  لس املنافسة بر
لشيخ والسيّ  ن وسندس  ن رمي بوز للطيف.والسّيد   دان اخلموسي بوعبيدي ومصطفى 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2019مارس  14وتلي علنا جبلسة يوم  

  
  كاتبة اجللسة                                                                       ّرئيس      ال     

  
  ميينة الزيتوين                      حمّمد العيادي                                                  

 


