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ال�� هللا                                                                                                 ال�ه�ر
ة ال��ن��ة   

 م�ل� ال�اف�ة   

193075لق��ة اإلس�ع�ال�ة ع�د ا  

  2020  مارس   19  �ريخ القرار:  
    

  قـرار استعجـايل

  التايل بني : أصدر جملس املنافسة القرار 

مكرر (ج   9حبنان سنرت  شخص ممثلها القانوين الكائن مقرها يف سعيدان وأبناءهشركة   : املدعية

األستاذ حممد لطفي اآلجري عن شركة اآلجري  ينو6ا النيجر تونس، شركة ذات مسؤولية حمدودة 

  .تونس-1002(ج حممود املاطري ميتوال فيل  4للمحاماة وشركاؤه الكائن مقرها بـ

  من جهة،
    

عليهاو  إخوانشركة    :املدعى  االسم  Roquette Frères"    روكات  خفية  ممثلها  "شركة  يف شخص 

  . فيليسيان شاالي ميتوال فيل تونس (ج، 22ـبالكائن مكتبه   جبون ينو6ا األستاذ أنيس القانونني

  من جهة أخرى.

الطالبةقّدم  املاإلستعجايل  املطلب  بعد اإلطالع على   أعاله   من `ئب  حممد  األستاذ    املذكورة 

 و الرامي إىل اإلذن   193075حتت عدد    2019نوفمرب    19بكتابة اcلس بتاريخ    املرسم  لطفي اآلجري

تقوم   املمارسات   عن   mلكفّ   املطلوبة  للشركة العالقة   ومواصلة    السوق  من  إقصائها  إىل   والرامية  6ا  اليت 

  إىل حني البّت يف أصل النزاع. ،  اليت تربط بينهما التعاقدية

عهدت شركة "روكات إخوان " للمنّوبة    1968انطالقا من سنة    هأنّ املدعية  أفاد `ئب  حيث  و 

وأبناءه شركة   احلرفاء  مهمة   سعيدان  عن  إطار  البحث  "يف  جتارية  "  agence commercialeوكالة 

ومشتقا}ا   النشاء  مادة  يف  واملتمثّلة  تصّنعها  اليت  املواد  توزيع  يف  الدكسرتوز،  لتمثيلها  القليكوز،   ،

احملّورة   مسحوق،،  النشو�ت  شكل  يف  .  polyolesوالبولييول       les maltodextrines  القليكوز 

النشو�ت،   صناعة  يف  العاملية  الشركات  أكرب  إحدى  الصناعات  أساسا    واملستعملةmعتبارها  يف 

بفضل جمهودا}ا مّكنت املطلوبة من احتالل املرتبة  وأنّه  .النسيج    الورق و  الغذائية وصناعة األدوية و

  2011دينارا سنة    6.069.266,660من    تطّور رقم مبيعا}ا  إذ ،  %  80األوىل يف السوق التونسية بنسبة  

  .2018 سنة دينارا 16.550.565,300إىل 

 جعلتها يف  فرضت على املنّوبة عالقة حصريّةروكات إخوان  شركة  وحيث أشار `ئب الطالبة أن  

  . من بيع منتجات الشركة اخلصيمة  %100يتأتى  رقم معامال}ا جعل   مما  هلا  كاملة حالة تبعية



2 

 

و   إالّ    إىل  ،2018سنة    أواخر  من   انطالقاأنّه  السوق  علمها    تناهى  أوساط    لدى   نيةوجود  من 

إليها    تنبيه  ممّا دعاها إىل توجيهطها 6ا لفائدة ممثل جديد مكا(ا،  املطلوبة يف فسخ العقد الذي يرب

التوّقف مبقتضاه إىل    ودعتهاّمنته خمتلف اخلروقات الصادرة عنها  ض  2019  أكتوبر  11بتاريخ   وجوب 

 . هذه املمارسات عن 
   

لذلك  عليها الشركة  أعلمت    وتبعا  يف    املدعى  املؤرخ  رّدها  أ(ا    2019أكتوبر    25يف  املدعية 

إطار  قّررت   التجارية اعادة  يف  لعالقا}ا  حد  وضع  العامل،  يف  التوزيع  سياستها خبصوص  مع    صياغة 

العالقة التجارية بينهما و    فسخحماميا بتونس للتفاوض معها خبصوص    وأ(ا أ`بتموزعيها  و   وكالئها 

بعدم إعالمها بقرار فسخ   2019نوفمرب    01بتاريخ  اىل الرّد على ذلك  مّم اضطّرها  ما يرتّتب عن ذلك،

  . دميومة نشاطهااخلطرية على  لصبغته الفجئية وآ�ره تعسفيا االعقد وأ(ا تعترب الفسخ قرار 

املتعّلق �عادة   2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  

  واألسعار. تنظيم املنافسة 
  

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

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  وبعد اإلّطالع على بقّية الو�ئق املظروفة مبلف القضّية.          
  

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف mلطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم              

السّيد  2020  مارس  05 املقّرر  تلى  تقرير ختم األحباث   سفيان طرميز، و6ا  ضر  ، ومل حيملّخصا من 

  من ميّثل ضر  مل حي"، و  وأبناءهسعيدان  شركة    نيابة عن الشركة الطالبة "حممد لطفي اآلجري  األستاذ  

إخوان  شركة  املطلوبة   السيدة  ."   Roquette Frères"روكات  احلكومة  مندوب  اهلمامي وتلت    كرمية 

  ملحوظا}ا املظروفة نسخة منها mمللف. 
  

  .2020 مارس  19للمفاوضة والتصريح mحلكم جبلسة يوم حجز القضّية  ذلك قّرر اcلس  إثر

صّرح مبا يلي: و5ا وبعد املفاوضة    القانونّية 

صلةإلذن للمطلوبة  اإىل  يهدف  الطلب املاثل  كان  حيث     اليت تربطها   العالقة التعاقدية،  مبوا

  وذلك إىل حني البّت يف أصل النزاع. mلطالبة 

  عّربت من خالله عن   2020 جانفي  17بتاريخ  مكتوm للمجلسالطالبة  قّدمتحيث و 

عن رغبتها  ت من خالله عربّ  2020 جانفي  17بتاريخ  مكتوm للمجلسالطالبة  قّدمتحيث و     

  طرح القضّية.  صراحة  وطلبت ي عن تتبع املطلوبةالتخلّ يف 
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املنافسة    استقرّ وحيث       الّدعوى ال  على  فقه قضاء جملس  التخّلي عن  الذي أّن  يقّيد اcلس 

صلة   موا توفّ ميكنه  القضّية مىت  على الّنظر يف  mملنافسة  خمّلة  ممارسات  تفيد وجود  معطيات  لدية  رت 

  من قانون إعادة تنظيم  املنافسة واألسعار.  5معىن الفصل 

وكان  وحيث     فيه،  لبس  وال  وصرحيا  واضحا  الطرح  مطلب  جاء  ال    طاملا  حالته  على  املّلف 

m لنزاع،يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلةm لسوق املعنّيةm فقد تعّني قبوله ملنافسة .  
  

  : وهلذه األسباب

  . قبول مطلب الطرح: سقّرر اBل 

  

القضائّية   الدائرة  عن  القرار  هذا  صدر  السّيد    األوىلو برHسة  املنافسة  بن   رضاBلس 

Mلشيخ    ة السّيدوعضويّة  حممود   العيادي والساّدة  سندس  الباروين حمّمد  اخلموسي  و  وأكرم 

    .  بوعبيدي

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2020 مارس  19  وتلي علنا جبلسة يوم
  

  كاتبة اجللسة                        الّرئيس                                 

  ميينة الّزيتوين                                  رضا بن حممود   

 

  

  


