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 احلمد هلل                                            اجلمهوريّة الّتونسّية
 جملس املنافسة 

 193071 :عدد اإلستعجالية القضّية
 2019 أكتوبر  3   القرار:اتريخ 

    
 قـــرار استعـجايل

 
 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني: 

 
 

  عددنهج ابن اجلزار ب هامقر   ،يف شخص ممثلها القانوين "السهم التونسي"شركة نقل البضائع :  الطالبة
هج غرة جوان ميتوال فيل  بـن انئبها األستاذ حممد سرحان خليف، الكائن مكتبه تونس،  1002 ، 11

 تونس ، 15عدد 
  من جهة،

 
  ملنطقة الصناعية  ابها الكائن مقر   ،" يف شخص ممثلها القانوينFOVER: شركة فوفار "واملطلوبة  

    ،ابريس 60276ص ب   ،3سيداكس  ،أيكس أون بروفانس 13797ميل يل 
 

 من جهة أخرى.
 

حتت عدد   2019ماي  24بعد اإلط الع على املطلب املرس م بكتابة جملس املنافسة بتاريخ       
السهم "شركة نقل البضائع  األستاذ حممد سرحان خليف نيابة عن واملقد م من طرف 193071

موضوعه نقل بيض   ا شفاهي اإتفاقالعارضة أبرمت مع الشركة اخلصيمة والذي جاء فيه أن   "التونسي
فوجئت   ا غري أهن ،هامة أرقام معامالت الطالبة وحققت خالله  2012امتد إىل سنة التفريخ إىل ليبيا 

ل يف تقهقر  ضررا ابلغا متث   هادوهو ما كب   ،دون سابق إنذار املطلوبةمن قبل  بقطع العالقة التجارية
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يعد  ممارسة خملة ن  ما أتته املطلوبة أب وحيث متسكت الطالبة  .وتراجع رقم معامالهتا بدرجة كبرية
واملتعلق إبعادة تنظيم   2015لسنة  36من القانون عدد  5 لابملنافسة على معىن أحكام الفص

لزام شركة  إب التدخل إستعجاليا إلختاذ تدابري حتفظيةلس اجملمن  لذا فهي تطلب، املنافسة واألسعار
  واصلة العالقة اليت تربطها مع الطالبة . مبفوفار 

  387ظات مندوب احلكومة املرمسة بكتابة اجمللس حتت عدد مالحوبعد اإلط الع على  
ر ن امللف ما يقيم احلجة على توف  لعدم تضم  طلب املواليت طلب فيها رفض  2019أوت  6بتاريخ 

 شرط اخلطر احملدق.
املتعل ق  2015سبتمرب  15املؤر خ يف  2015لسنة  36وبعد االط الع على القانون عدد 

 منه.  15األسعار وخاصة الفصل إبعادة تنظيم املنافسة و 
املتعل ق بضبط الت نظيم   2006فيفري  15املؤر خ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
  12ليوم  ابلطريقة القانونية جللسة املرافعة الطرفنيعلى ما يفيد إستدعاء وبعد االط الع 

 تملخ صا لتقرير ختم األحباث، وحضر  رمي شعبان األدب  ةالسي د ةاملقر ر  تلت، وهبا 2019 سبتمرب
عريضة بمتسكت و العرييب نيابة عن زميلها األستاذ حممد سرحان خليف انئب الطالبة  ةاألستاذ

مندوبة احلكومة السي دة كرمية  وحضرت  ،وبلغه اإلستدعاءومل حيضر انئب الشركة املطلوبة  الدعوى.
 ، املظروفة نسخة منها ابمللف الكتابية ملحوظاهتا  وتلت  اهلمامي 

   . 2019أكتوبر 3 وإثر ذلك قر ر اجمللس حجز القضي ة للمفاوضة والت صريح ابحلكم جبلسة يوم 
 
 

 وهبا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 
 

مبواصلة عالقاهتا التجارية مع   فوفار" شركة "  احلكم إبلزامإىل يرمي  املطلب املاثل  كان حيث  
 الشركة الطالبة ، وذلك إىل حني البت  يف أصل النزاع.

  15املؤر خ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15وحيث تنص  الفقرة الثامنة من الفصل 
 جمللس ميكن التأك د، صورة سعار على أن ه "ويفاملتعل ق إبعادة تنظيم املنافسة واأل 2015سبتمرب 
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اذ احلكومة ومندوب  األطراف مساع وبعد أن أيذن يوما ثالثني أجل يف املنافسة  الوسائل ابخت 
 ابملصلحة تداركه وميس   ميكن ال حمدق ضرر حصول تفادي شأهنا من اليت التحفظي ة الال زمة

  وذلك  األطراف، أحد مبصلحة أو مبصلحة املستهلك  أو املعني ة ابلقطاعات  أو العام ة االقتصادية
 .أصل النزاع" يف البت   حني إىل

 رقم معامالهتا شهد تراجعا كبريا نتيجة قطع الطالبة ابلتأكيد على أن   اكتفتوحيث 
الال حق  املطلوبة لعالقتها التجارية معها دون أن تدعم طلبها حبجج جد ية تربز حجم الضرر احملدق 

 . نتيجة لذلك  هبا
سالف   15لفصل ا الىت إقتضاهار يف املطلب املاثل الشروط القانونية وحيث طاملا مل تتوف  

 ني رفضه. اإلشارة ، فقد تع  
 

 وهلذه األسباب: 
 

 قّرر اجمللس رفض املطلب. 
وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية األوىل جمللس املنافسة برائسة السّيد رضا بن حممود        

 .  وعضوية الّسادة حممد العيادي واخلموسي بوعبيدي وخالد السالمي والسيدة سندس ابلشيخ 

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

 الرئيس                                                             كاتبة اجللسة           
ميينة الزيتون رضا بن حممود                                                                         

                       
 


