
1 
 

 مجلس المنافسة   
************ 

                                                                          193074لقضية اإلستعجالية عدد ا

 2019  نوفمرب 14   القرار: اتريخ  

  الحمد هللا               

 
 قـــرار استعـجايل

 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني: 

 
 

  ، يف شخص ممثلها القانوين  STE BUSINESS  BSSخدمات احللول لألعمال : شركة  الطالبة
 ، الكائندليلة بن مبارك مصدقاألستاذة  انئباهتا، تونس 8ها بنهج املختار عطية عدد الكائن مقر  

مكتبها بفضاء تونس   ، الكائنرمي الد اهش غرابلاملرسى تونس واألستاذة  3عدد  مكتبها بنهج مامي
 .تونس-منبليزير 53مدرج ب الطابق اخلامس مكتب عدد 

 من جهة،
 

  نهج الرصيف بها الكائن مقر   ،  BSB EQUIPEMENTSشركة بشري سامل ابخلريية :  واملطلوبة 
   ،تونس البحرية  4دد ع
 

 من جهة أخرى.
 
 

دليلة بن مبارك   ةاألستاذ املدعية  ة انئبالع على عريضة الدعوى اإلستعجالية املرفوعة من قبل بعد اإلط  
حتت   2019 سبتمرب 2م بكتابة اجمللس بتاريخ املرس  نيابة عن شركة خدمات احللول لألعمال  مصدق

 EQUIPEMENTS BSBعالقة جتارية مجعت الطالبة بشركة أن اليت تضمنت  193074عدد 
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لبيع   2014مارس  5من  ابتداء نتج عنها إبرام عقد وكالة حر ة ألصل جتاري ملدة مخس سنوات 
تطورا مبضاعفة نسبة مبيعاهتا مما ساهم ابلنهوض  عرف  الطالبة  نشاط وأناألدوات املكتبية واإلعالمية 

  ها تزويد عن ابلتضييق على نشاطها وذلك ابإلمتناعبقيام املطلوبة .لكنها فوجئت ابألصل التجاري 
ودعوهتا حلرفائها للتعامل معها مباشرة بدال   HARPM X 23 F TBAابحلرب املعرف حتت عالمة

 ضررا ابلغا متثل يف تقهقر وتراجع رقم معامالهتا.   هاوهو ما كب د  عن الطالبة
عند إنطالق  عليها إقناعها مبواصلة التعامل معها ابلصيغة اليت مت اإلتفاق  الطالبةحاولت  لقدو 

ابءت ابلفشل وهو ما إضطرها إىل التقدم إىل جملس املنافسة بصورة النشاط إال أن حماوالهتا 
 ارساهتا ومواصلة العالقة التجارية اليت جتمعهما. ابلكف  عن ممقصد مطالبتها   إستعجالية

بتاريخ   460مالحظات مندوب احلكومة املرمسة بكتابة اجمللس حتت عدد وبعد اإلط الع على     
واليت طلب فيها رفض املطلب لعدم تضم ن امللف ما يقيم احلجة على توف ر شرط   2019 أكتوبر  8

 اخلطر احملدق.

املتعل ق  2015سبتمرب  15املؤر خ يف  2015لسنة  36وبعد االط الع على القانون عدد 
 منه.  15إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار وخاصة الفصل 

املتعل ق بضبط الت نظيم   2006فيفري  15املؤر خ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
 اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  نوفمرب  7ليوم  على ما يفيد إستدعاء الطرفني ابلطريقة القانونية جللسة املرافعةوبعد االط الع 
  ة األستاذ ت وحضر ملخ صا لتقرير ختم األحباث،  رمي شعبان األدب  ةالسي د ةاملقر ر  تلت، وهبا 2019

انئبة الطالبة ومتسكت بعريضة بن مبارك مصدق  دليلةرمي الداهش غرابل نيابة عن زميلتها األستاذة 
  الدعوى طالبتا احلكم إبلزام اجلهة املطلوبة مبواصلة العالقة التجارية مع الطالبة واحرتام آجال اخلالص 

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

 . 2019نوفمرب   14 وإثر ذلك قر ر اجمللس حجز القضي ة للمفاوضة والت صريح ابحلكم جبلسة يوم 
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 القانونّية صّرح مبا يلي: وهبا وبعد املفاوضة 

 
مبواصلة   " BSB EQUIPEMENTS"  احلكم إبلزام إىل يرمي  املطلب املاثل كان حيث 

 وذلك إىل حني البت  يف أصل النزاع.  الطالبة،عالقاهتا التجارية مع الشركة 

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار أن ه:   15الفقرة األخرية من الفصل أحكام  قتضتاحيث و 
"يف صورة الّتأّكد ميكن جمللس املنافسة أن أيذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة ابّّتاذ  
الوسائل الّتحّفظّية الاّلزمة اليت من شأهنا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميّس 

تصاديّة العاّمة أو ابلقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد  ابملصلحة االق
 األطراف وذلك إىل حني البّت يف أصل الّنزاع." 

يستوجب يف الوسائل التحفظية أال  يف املادة اإلستعجالية على اعتبار أنه "  استقر العمل وحيث
ومتأكدة بشكل تكون معه احلالة  إىل املساس ابألصل النزاع، وأن تكون جمدية يؤدي اإلذن هبا

معرضة للتغيري سلبا ويف وقت وجيز أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال يتم النيل  
 ."من حق حيتاج إىل محاية عاجلة حلفظه من التالشي

اذ وسائل حتفظية  ما يربرإثبات على الطالبة تعذر  ثوحي بيان  لعدممطالبتها جملس املنافسة ابّت 
مارسات اليت تقوم هبا املطلوبة على للمحالة التأكد وغياب الضرر احملدق يف جانبها وإنعدام كل  أتثري 

 معه  مبا يتعني  .العامة أو ابلقطاعات املعنية أو مبصلحة املستهلك  االقتصاديةعلى املصلحة و  ها نشاط
 املطلب الراهن.رفض 
 
 
 



4 
 

 
 

 :   وهلذه األسباب
 قّرر اجمللس رفض املطلب. 

وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية األوىل جمللس املنافسة برائسة السّيد رضا بن حممود        
وعضوية الّسادة حممد العيادي وحممد شكري رجب و السيدة رمي بوزاين والسيدة سندس  

 . ابلشيخ 

 حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتون    2019نوفمرب  14وتلي علنا جبلسة يوم       

 

 الرئيس                                                             كاتبة اجللسة           

ميينة الزيتون رضا بن حممود                                                                         
 

  


