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حلمد �                                                                                      التونسيــة    اجلمهورية  ا

                                                     جملس املنافسـة     

  203081القضية االستعجالية عدد  

  2020 ديسمرب 16$ريخ القرار  

  

  استعجـايل قـــرار     

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني:   

  

 ، القانوينممثّلها   شخص يف  "STE BUSINESS BSS "لألعمال احللول خدمات "  شركة  :  الطّالبة    

 مكتب عدد  ،الطابق اخلامس  ،األستاذة رمي الّداهش غر:ل، الكائن مكتبها بفضاء تونس مدرج ب ها  ت -ئب
 ، تونس -منبليزير 53

  جهة،  من                                

  ا ، الكائن مكتبهالعصادي  -ئبتها األستاذة لبىن ،القانوينممثّلها   شخص يف"  BSB " شركة  :  املطلوبةو   

 ، تونس، 2 املنار  ،عزوز الر:عي إقامة القدسبنهج 

  ، أخرى جهة  من

على           اإلّطالع  القانوين املقّدماملطلب  بعد  املمّثل    بتاريخ لألعمال احللول خدمات  لشركة من 

 مع مرتبطة الطالبة أنّ   هجاء في  والذي  ،203081  عدد حتتواملرّسم بكتابة جملس املنافسة     2020أكتوبر1

منها جتارية بعالقة  " BSB" شركة تّزودها  على   فوجئت لكنها  ،Sharp  لعالمة املةاحل امبنتوجاs تقوم 

 جانب من التجارية  للعالقة تعسفّيا قطعا  يعدّ  مما  اإلتفاق موضوع  :ملنتوجات  هاتزويد عن املطلوبة  متناع :

دها التخفيض يف أسعار البيع :لتفصيل مقارنة بثمن اجلملة فضال عن تعمّ   موضوعي، سبب أي دون واحد

 هم حلثّ  املستعملة لآلالت  مطابق غري منتوج بيع يف تتمثل الطالبة حلرفاء بديلةوتقدميها خلدمات    ،ق عليهاملتفّ 

 .مثن اجلملة من أقلّ  نمثا�و  تبيعه  الذي املطابق املنتوج عن ستغناءاإل على
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جاء    الذيو     2020  أكتوبر 13 بتاريخ   للشركة املدعى عليهااملمّثل القانوين   وبعد اإلطالع على ردّ      

 بنشاط عالقة أي هلا وليس طويطا لعالمة احلاملة ومعّداsا السيارات  بيعيتمثل يف    املطلوبة  نشاط  فيه أنّ 

 .الدعوى رفض معه يّتجه  الذي األمر واإلعالمية، املكتبية املواد بيع

  وبعد اإلّطالع على بقّية الو�ئق املظروفة مبلف القضّية.             

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

  تنظيم املنافسة واألسعار. 

املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477على األمر عدد وبعد اإلّطالع        

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

، 2020ديسمرب    2الطرفني :لطريقة القانونية جللسة املرافعة ليوم    استدعاء وبعد االّطالع على ما يفيد         

العرفاوي يف حق   و�ا تلت املقّررة السّيدة رمي شعبان األدب ملّخصا لتقرير ختم األحباث، وحضر األستاذ

وقّدم الطالبة  -ئبة  الداهش  رمي  األستاذة  القضية.  يف  امطلب  زميلته  العصادي    طرح  لبىن  األستاذة  وحضرت 

وفوّ  املطلوبة  عن  النظر.نيابة  السّيدة    ضت  احلكومة  مندوبة  الراحبيوحضرت  من   وتلت  فضيلة  ملخصا 

ملحوظاsا املظروفة نسخة منها :مللف طالبة رفض املطلب لعدم إستجابته للشروط الشكلية وأساسها عدم 

  تقدمي قضية يف األصل.

صريح :حلكم جبلسة     . 2020 ديسمرب 16يوم وإثر ذلك قّرر ا لس حجز القضّية للمفاوضة والّت

  

  يلي : و:ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا 

إلزام         إىل  املطلب  يهدف  مع  املطلوبة  شركةال  حيث  التجارية  عالقاsا    يةلإلتفاق  طبقا  الطالبة   مبواصلة 

  .   Sharpواليت تقضي بتزويدها مبنتوجاsا احلاملة لعالمة  بينهما ةاملربم

  طرح القضّية. مطلبا يف لسة املرافعةجب الطالبة شركةلاملمثل القانوين ل قّدمحيث و         

يف القضّية   يقّيد ا لس الّذي ميكنه مواصلة النظر  الّدعوى ال  التخّلي عنالطرح أو    طلب أنّ وحيث          

  . :ملنافسةة  مىت توفّرت لديه معطيات تفيد وجود ممارسات خملّ 
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  وكانما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة :ملنافسة    على حالته ال يتضّمنوحيث طاملا أّن امللف          

  .هقبولتعّني  فقدواضحا وصرحيا،  الطرحمطلب 

  :األسبابوهلذه 

  .الطرح قبول مطلب قّرر ا لس  

السّيد          بر»سة  املنافسة   لس  األوىل  القضائية  الّدائرة  عن  القرار  هذا  العيادي وصدر  وعضوية   حممد 

   .حممد شكري رجبعصام اليحياوي و  والّسيدانالسيد¯ن فتحية محاد ورمي بوزن 

  .الزّيتوينحبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة   2020ديسمرب 16 يوم وتلي علنا جبلسة       
  

                      كاتبة اجللسة                                                                           الّرئيس 

    ميينة الزيتوين                                                                       حمّمد العّيادي               

    

       

 

 


