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   ، الحمد هلل                                 الجمهوريـة التونسيـة                            
 مجلس المنافسة      

 

    193070 عدداالستعجالّية القضية 

 2019  أكتوبر  3 اتريخ القرار:
 
 
 

 استعجالي   قـــــرار
 

 الي بين: القرار التـ    مجلس المنافسة أصدر  
 

 

يف شخص   "Société BUSINESS TO BUSINESS COM"ب كوم  2شركة  :طالبةال 

،  15الكائن مكتبه بنهج غرة جوان عدد  ،سرحان خليف حمّمد لها القانوين، انئبها األستاذ مممثّ 

 تونس؛   ،ميتوال فيل

 من جهة، 

 Endeavor Electronics Trading" شركة اندايفور الكرتونيكس ترايدينق ل.ل.س :طلوبة الم 

L.L.C" برج األيقونة، تيكوم، ص. ب   503، الكائن مقّرها بعدد يف شخص ممثّلها القانوين

 ديب، اإلمارات العربية املتحدة؛   ،454879

 من جهة أخرى. 
 

سرحان   حمّمدعريضة الدعوى االستعجالّية املقّدمة من قبل األستاذ  اإلّطالع على بعد        

شركة اندايفور الكرتونيكس  يف شخص ممثّلها القانوين ضّد  ب كوم 2خليف نيابة عن شركة 
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واملتضّمنة  ، 2015 سبتمرب 22 مبقتضى عريضة مرّّسة بكتابة اجمللس بتاريخ ترايدينق ل.ل.س

شركة اندايفور الكرتونيكس  عقد توزيع مع إببرام  2016ماي   1قامت بتاريخ الطالبة أّن  ابخلصوص

احلاملة  على التوزيع احلصري ملنتوجاهتا قتصار نشاطها اب الثاين هفصل يلزمها يف ترايدينق ل.ل.س 

الرسالة  ّكده وهو ما تؤ  ،لبالد التونسّيةملنطقة اجلغرافّية احملّددة اباب" OPPO"للعالمة التجاريّة 

"Appointment letter " ماي   17بتاريخ  الشركة الطالبةبعثت هبا الشركة املطلوبة إىل   اليت

 أّن هذه األخرية هي املوزّع احلصري والوحيد ملنتوجاهتا ابلبالد التونسّية. واليت جاء فيها  2016

يف انتداب فريق عمل متكامل  برصد استثمارات ضخمة متثّلت الطالبة واستنادا لذلك، قامت     

وتطوير شبكة   ،واستئجار خمازن وهتيئتها للتخزين يف ظروف جّيدة ،من أعوان وإطارات متخّصصة

توزيع خاّصة هبذه املنتوجات واملتكّونة من العديد من احلرفاء ذوي صيت وشهرة عاملّية )كشركة  

والعديد من املساحات الكربى )كجيان وكارفور( والبيع على   أورنج تونس وشركة أوريدو تونس(

هبدف أتمني توزيع منتوجات الشركة املطلوبة على أحسن وجه وذلك  ،(Jumiaاخلّط )مع 

 من العقد املربم بني الطرفني.  11استجابة لاللتزامات احملمولة عليها ابلفصل و 

إشهار املنتوج يف مجيع وسائل االّتصال املتاحة  أنفقت أمواال طائلة على  أّّنا الطالبة وتؤّكد      

وسامهت يف شهرة ورواج اهلواتف اجلّوالة للشركة املطلوبة   ، ألف دينار 286وصلت إىل حدود 

يثّمن فيها   2016ديسمرب  8 بتاريخوهو ما أقرّه ممثّلها يف رسالة الكرتونّية  ، ابلبالد التونسّية

واستمّرت يف توزيع منتوجات الشركة املطلوبة بنسق  الصدد،اهتا وعملها املنجز يف هذا جمهود

كما تضاعف رقم املعامالت   ، 2017وبداية سنة  2016تصاعدي ومستمّر دون انقطاع طيلة سنة 

ألف دينار سنة   103,760مرّة حيث انتقل من  11سنوات إىل أكثر من  3احملّقق معها يف ظرف 

 .  2017ألف دينار سنة  1.141,726إىل حنو   2016
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وقامت  الالزمة، ابلبضاعة  الشركة الطاليةتتلّكأ يف تزويد  2017املطلوبة أصبحت منذ  أنّ إاّل      

إبلغاء الطلبّيات املقّدمة من قبلها كما هو اثبت مبضمون الرسالة االلكرتونّية الواردة عليها من قبل  

عدم إمكانّية تسليم البضاعة اليت أعلمها فيها ب، 2017أفريل  21املمّثل القانوين هلذه الشركة يف 

 الرابطة بينهما.  املطلوبة ومن مثّ قطعت ّنائّيا وبصفة تعّسفية العالقة التجاريّة 

برسالة الكرتونّية إىل الشركة املطلوبة تستنكر فيها إلغاء طلبّياهتا   عثتبالطالبة هذا األمر جعل      

وعدم استمراريّة التعامل التجاري معها ابلرغم من قبوهلا بكّل شروطها واليت من بينها القبول بعدم  

إبعالمها إن كانت  هلا نّية يف قطع هذه العالقة  كما نّبهت عليها  ،تزويدها بتوابع اهلواتف اجلّوالة

لقد تبنّي بصورة واضحة أّن املّدعى  و  ،وعدم التعامل معها مستقبال 2017التعاقديّة خالل سنة 

قامت برتكيز فروع هلا يف  الشركة الطالبة، و املماطلة مع إضمار سوء النّية جتاه نتهجت سلوك اعليها 

رغم أّن النقطة األوىل من أدىن تنبيه دون ، واستغنت عن خدماهتا منتوجاهتاتونس تعىن بتوزيع 

جتربها أبن تقوم إبجراء اإلعالم بنّيتها يف فسخ العقد قبل شهر من  ملربممن العقد ا 13الفصل 

قيمة املعامالت بني الشركتني بصفة جّد تبعا لذلك تراجعت و  ،خسائر مجّة، وهو ما أحلق هبا ذلك 

ألف دينار بعد أن جتاوزت يف سنة يف سنة   656لتستّقر يف حدود  2018سنة  ملحوظة منذ

يف استغالل مركز اهليمنة ولوضعّية  من قبلها من املليمات، وهو ما يعّد إفراطا عتبة املليار  2017

 .  جتاهها ّدعية قتصاديّة اليت توجد فيها املالتبعّية اال

ّّتاذ الوسائل التحّفظية الالزمة طبقا ألحكام الفقرة األخرية من ابلذا، فهي تطلب تبعا لذلك      

الشركة  املطلوبة مبواصلة تزويد الشركة من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وإلزام  15الفصل 

 أصل النزاع. الطالبة إىل حني البّث يف 

 أطراف النزاع ومندوب احلكومة. إىلوبعد االّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث       
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على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث املرّّسة بكتابة  وبعد اإلّطالع       

 ابخلصوص:   واملتضّمنة 2019  جوان 20بتاريخ   340اجمللس حتت عدد 

قد استوىف الشرط الشكلي املنصوص عليه ابلفقرة األخرية  الراهن الطلب االستعجايل  أنّ  -

   تنظيم املنافسة واألسعار. إعادةمن قانون  15الفصل من 

وهو ما  أّن عريضة الدعوى جاءت خالية من املؤيّدات اليت تربّر اّّتاذ الوسائل التحّفظية -

 . جيعل الطلب االستعجايل الراهن حرّي ابلرفض

املتعّلق إبعادة   2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 على القانون عدد العاإلطّ بعد و       

   تنظيم املنافسة واألسعار.

املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد       

 اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

وعلى ما يفيد استدعاء األطراف ابلطريقة  ة األوراق املظروفة ابمللفّ الع على بقيّ وبعد اإلطّ       

اصر السيفاوي  تال املقّرر السّيد النّ وهبا ، 2019 سبتمرب 12ة جللسة املرافعة املعّينة ليوم القانونيّ 

حضرت األستاذة العرييب نيابة عن زميلها األستاذ حمّمد سرحان  و  ،من تقرير ختم األحباث ملّخصا 

ومل حيضر من ميّثل املطلوبة ووّجه   ،املضّمنة بعريضة الدعوى خليف انئب الطالبة ومتّسكت بطلباته

 إليها االستدعاء. 

 ملحوظاهتا املظروفة نسخة منها ابمللّف.  مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت      

  أكتوبر  3 ثر ذلك قّرر اجمللس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح ابلقرار جبلسة يومإو 

2019 . 

 وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صر ح بما يلي: 
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     من جهة الشكل:       

سبتمرب   15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  من 15اقتضت أحكام الفصل حيث      

ويف صورة التأّكد ميكن  أنّه: " املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار ضمن فقرته األخرية  2015

جمللس املنافسة يف أجل ثالثني يوما أن أيذن وبعد ّساع األطراف ومندوب احلكومة ابّّتاذ الوسائل  

حّفظية الالزمة اليت من شأّنا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميّس ابملصلحة الت

االقتصاديّة العاّمة أو ابلقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف وذلك إىل 

   حني البّت يف أصل النزاع".  

بكتابة جملس  ترّسّ  قضّية يف األصل نشر  2019 ماي 15 بتاريخانئب الطالبة  وحيث توىّل      

 .  191541 املنافسة حتت عدد

 .الستيفائه مقّوماته الشكلّية  حراّي ابلقبول الراهن وحيث يكون بذلك املطلب     

 من جهة املطلب:      

مبواصلة تزويد الشركة  شركة املطلوبة اإلذن استعجاليّا إبلزام ال إىل حيث كانت الدعوى هتدف     

والرجوع مؤقّتا إىل احلالة اليت كانت عليها عالقتهما التجاريّة قبل قطعها إىل حني البّت يف  الطالبة

 . أصل النزاع

املنافسة واألسعار على إعادة تنظيم من قانون  15تنّص الفقرة األخرية من الفصل حيث و       

أنّه: "يف صورة الّتأّكد ميكن جمللس املنافسة أن أيذن وبعد ّساع األطراف ومندوب احلكومة ابّّتاذ 

الوسائل الّتحّفظّية الاّلزمة اليت من شأّنا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميّس  

لحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف  ابملصلحة االقتصاديّة العاّمة أو ابلقطاعات املعنّية أو مبص

 وذلك إىل حني البّت يف أصل الّنزاع".  
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ستوجب يف  وحيث دأب فقه قضاء جملس املنافسة يف املاّدة االستعجالية على اعتبار أنّه ي    

وأن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل  ،يؤدي اإلذن هبا إىل املساس أبصل الّنزاعالوسائل التحفظّية أاّل 

أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة   ،ه احلالة معّرضة للتغيري سلبيا ويف وقت وجيز تكون مع

 حىت ال يتّم الّنيل من حق حيتاج إىل محاية العاجلة حلفظه من الّتالشي. 

عالقة تعاقديّة مجعت بني الطالبة واملطلوبة  أّن  من الواثئق املظروفة مبلّف الدعوىيتبنّي حيث و   

ويتعّلق موضوعها مبنح الشركة الطالبة احلّق   2016ماي  1يف "اتّفاقية وكالة" أبرمت بتاريخ متثّلت 

اهلواتف اجلّوالة حتت اسم العالمة احلصري للشركة املطلوبة بتوزيع وتعيني موّزعني آخرين لبيع 

 يف منطقة املبيعات احملّددة بكامل البالد التونسّية.   "OPPO" التجاريّة 

اتّفاقّية الوكالة هذه ضمن خانة عقود االستغالل حتت التسمية األصلّية اليت   تصّنفحيث و   

تتضّمن مجلة من البنود تلزم الشركة الطالبة ابلتزّود احلصري ابملنتوجات احلاملة للعالمة التجاريّة  

"OPPO "   من الشركة املطلوبة بوصفها مالك هذه العالمة التجاريّة وابقتصار نشاطها على توزيع

مرتبطا   وهو ما جيعل نشاط الشركة الطالبة  ،ه املنتوجات يف املنطقة اجلغرافّية احملّددة يف العقدهذ

 . ارتباطا وثيقا بتعاملها التجاري مع الشركة املطلوبة

تأّتى  ي 2018و  2017و  2016 الشركة الطالبة احملّقق خالل سنوات  وحيث أّن رقم معامالت 

 .  " OPPO"احلاملة للعالمة التجاريّة  مبيعاهتا للمنتوجات من 

أشهر  و  أهمّ  منالتابعة للشركة املطلوبة  " OPPO" العالمة التجاريّة الصينّية وحيث تعترب   

تصل إىل   عاملّيةة سوقّية صّ تستأثر حبو  وق صناعة وتوزيع اهلواتف الذكّيةيف سالعالمات التجاريّة 

 . % 6يف حني ال تتجاوز حّصتها من السوق التونسّية حدود    %16 حنو
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الشركة املطلوبة على  يف وضعّية تبعّية اقتصاديّة جتاه امبدئيّ تتواجد الشركة الطالبة وحيث أّن 

على أّن   ايف مضموّن فيد اليت ت ،من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 5حكام الفصل أمعىن 

اليت يوجد فيها أحد احلرفاء أو املزّودين الذين ال تتوفّر هلم حلول الة الوضعّية االقتصاديّة هي احل

وأّن االمتناع عن البيع وقطع العالقات التجاريّة   ،بديلة للتسويق أو التزّود أو إسداء اخلدمات 

مبثابة اإلفراط يف  دون سبب موضوعي أو بسبب رفض اخلضوع إىل شروط جتاريّة جمحفة يعدّ 

 استغالل وضعّية تبعّية اقتصاديّة وميّثل بذلك ممارسة خمّلة ابملنافسة.  

والتوّقف عن مع الشركة الطالبة التجاريّة  قيام الشركة املطلوبة بقطع عالقتهاأّن  وحيث 

املتعّلقة دون التقّيد ابإلجراءات القانونّية  " OPPO"تزويدها ابملنتوجات احلاملة للعالمة التجاريّة 

اجنّر عنه حصول تراجع ملحوظ يف قيمة  قد املنصوص عليها ببنود اتّفاقّية الوكالة إبّناء التعاقد 

ألف   656إىل  2017ألف دينار سنة  141املعامالت احملّقق بني الشركتني من حنو مليار و 

ّقف نشاط هذه األخرية وإقصائها من السوق وسيؤّدي حتما إىل تو ، 2018دينار فقط سنة 

  .ذات الصلة على املدى القصري

وضع استثمارات منها أّن إجياد حلول بديلة للتزّود ابلنسبة للشركة الطالبة يتطّلب وحيث 

املدى القصري يف ظّل  ما يصعب حتقيقه يفوهو يف سوق تشهد منافسة حاّدة مالّية جديدة 

عملّيات اإلشهار والرتويج   إنفاقها ألموال طائلة طيلة السنوات الثالث الفارطة خاّصة يف

 هلا ابلبالد التونسّية.وإرساء شبكة توزيع  املطلوبة ملنتوجات 

ما يقيم احلّجة على توفّر شرطي التأّكد واخلطر امللّف الراهن على حالته تضّمن وحيث 

  ميكن تداركه والذي يستوجب إذن اجمللس ابّّتاذ الوسيلة التحّفظّية املطلوبة. احملدق الذي ال

 ولهذه األسباب 
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انديافور الكترونيكس ترايدينق  "شركة  وإلزام قبول المطلب  : قر ر المجلس        

 النزاع.    أصلحين البث  في    إلىبمواصلة العالقة التجاري ة مع الطالبة   ".ل.ل.س

 

رضا  برائسة السّيد   ة االستعجالّيةالثانية املنتصبة يف املادّ وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية      

وخالد السالّمي والسّيدة سندس   اخلموسي بوعبيدي و  حمّمد العياديالسادة  وعضويّة بن حممود 

   .ابلشيخ

 السّيدة ميينة الزيتوين.كاتبة اجللسة حبضور   2019  أكتوبر 3وتلي علنا جبلسة يوم      

 

 كاتبة اجللسة                              الّرئيس                

 

 ميينة الزيتون                         رضا بن حممود         

 


