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ّ                                                                    اجلمهورية التونسية                               احلمد 
  جملس املنافسة  

  163044 عدداالستعجالّية القضّية 
     .2016 جويلية 14ريخ القرار:

  استعجالي   قـــــرار       
  :بين  اليالمنافسة القرار التّـ أصدر مجلس        

  
   :طّالبةال

لسجل التجاري حتت عدد  ممثلة  B163821997شركة حفظ الصّحة والصّحة، شركة خفّية االسم مرّمسة 
بها ئ، 1املنطقة الصناعّية الشرقّية 8601ج  37يف شخص مديرها العام وليد العّنايب،الكائن مقّرها بعدد 

الشيخ ج  18ـمصطفى درغوث باألستاذ  حماميها مبكتب اّل خمابرحم ةناملعيّ األستاذ مصطفى درغوث و 
  .حممد عّباس املرسى

 من جهة
يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقّرها   Bolton ManitobaSociété بولتون مانيتو ةشرك : ةطلوبالم

ئبها األستاذ مالك مللوم الكائن مكتبه بعدد  2124-19 ب.ج.ب. برييل، ج   16ميالنو إيطاليا، 
ر البلفيدير    تونس. 1002كلودج بر

 من جهة أخرى
  

مصطفى درغوث نيابة عن شركة حفظ  األستاذ طرف املقّدم من املطلب املستعجلّطالع على إلوبعد ا
لس حتت عدد  الصّحة والصّحة أّن والذي جاء به  ،2016أفريل  18بتاريخ  163044واملرّسم بكتابة ا

لسوق الطالبة  ا  قد تعاقدت شفوّ مع شركة بولتون مانيتو وذلك لتكون املزودة الوحيدة لرتويج منتجا
  التونسية.
خمتلفة نتيجة وضعّية  لت عملة وحتّملت أعباءست شركة حفظ الصّحة والصّحة هلذا الغرض وشغّ وقد أسّ 

    التبعّية االقتصاديّة اليت خلقتها وضعّية الرتويج ملنتوجات الشركة اإليطالّية.



2 
 

، تغّري تعاملها مع شركة حفظ  2011جانفي  14ومنذ أحداث ما بعد  وتسمية مدير جديد ببلتون مانيتو
ديدهانتقادها املتواصل ووضع أهداف خيالّية هلا واجبة التحقيق والصّحة الصّحة  سحب حق التوزيع ب و

ا البالد.معرفتها منها رغم    لظروف االقتصاديّة اليت مّرت 
طرف املنتج اإليطايل بسحب حق الرتويج املمنوح هلا جلميع ّمت إعالم الطالبة من  2015أكتوبر  27ويف 

ملساحات التجارية الكربى رغم عدم وجود أي سبب لذلك.   املنتوجات 
ا نفسها على حافة اإلفالس خبسارة عقودها مع املساحات  وقد وجدت الطالبة كنتيجة لتصرفات مزود

ويج منتجات بولتون مانيتو وقد يؤدي ذلك عاما من العمل على تر  18خاصة وقد كّرست قرابة الكربى 
حلصول على قرض بنكي كبري لتمويل عملّيات الرتويج وصار  ا قامت  ّ إىل تسريح عماهلا خاّصة وأ
عتبار أّن املدير العام قام بتكريس مجيع جهوده وأمواله للرتويج ملنتجات  عملتها مهّددين مبصري مأساوي 

.  بولتون مانيتو
لس القضاء استعطلب ساس وعلى هذا األ رجاع حقمن ا الطّالبة شركة حفظ  جالّيا بتوجيه أمر للضّد 

يف الرتويج للبيع لدى مجيع املساحات التجاريّة الكربى بدون استثناء على غرار كارفور الصّحة والصّحة 
لسلع بصفة منتظمة  ومونوبري واملغازة العاّمة وإلزامه بعدم الرتفيع يف األسعار بدون موجب مع تزويدها 

ا.    وعدم وضع عراقيل وشروط تعجيزيّة لشراءا
  

ا كمؤيّدات للوبعد اإلطالع على  ئق املدىل  واملضّمنة  2016أفريل  18طلب االستعجايل بتاريخ مالو
لس حتت عدد   يف:واملتمثّلة  298بكتابة ا

لربيد االلكرتوين من شركة بولتون مانيتو إىل شركة حفظ  :1الوثيقة عدد - نسخة من رسالة ّمت إرساهلا 
ومن مراسلة الكرتونية من شركة حفظ الصّحة والصّحة إىل بولتون  2014نوفمرب  6بتاريخ  الصّحة والصّحة
 .2014أكتوبر  29تو إىل حفظ الصّحة بتاريخ من مانيومراسلة أخرى  2014نوفمرب  5مانيتو بتاريخ 

 .2016مارس  24املرّوج لعالمات بولتون مانيتو بتاريخ  فاتورة خاّصة بشركة تروا :2الوثيقة عدد -
ني شركة حفظ الصّحة والصّحة وشركة بولتون مانيتو جاريّة بفاتورات مثبتة للعالقة الت :3الوثيقة عدد -

 .3/12/2014 – 21/01/2015 – 18/01/2013 – 17/12/2009وعددها أربعة مؤرخة يف: 
يتعّلق بتحليل نصيب التجارة العصريّة  2015نوفمرب  23بتاريخ  تقرير خبري حماسب :4الوثيقة عدد -

 .من رقم معامالت شركة حفظ الصّحة والصّحة
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لربيد االلكرتوين مرسلة من  :5الوثيقة عدد -  شركة حفظ ىللتون مانيتو إو بشركة رسالة موّجهة 
 .2007أكتوبر  31خبصوص االجتماع األّول للموزعني الدوليني لبولتون مانيتو بتاريخ  الصّحة والصّحة

 27مراسلة الكرتونّية من بولتون مانيتو إىل شركة حفظ الصّحة والصّحة بتاريخ  :6الوثيقة عدد -
 حول اسرتاتيجية التوزيع اخلاّصة بسوق الرعاية الصحّية املنزلّية. 2015أكتوبر 

 23مراسلة الكرتونّية من شركة حفظ الصّحة والصّحة إىل بولتون مانيتو بتاريخ  :7الوثيقة عدد -
م  2015رب نوفم  .2015 أكتوبر 27بتاريخ  رّدا على مكتو

 

ئبها  وبعد اإلّطالع على املرّسم بكتابة ألستاذ مالك مللوم ارّد املطلوبة شركة بولتون مانيتو عن طريق 
لس حتت عدد  والذي جاء فيه أّن مطلب املّدعية يف غري طريقه واقعا  2016جوان  15بتاريخ  552ا

من القانون عدد  35فالعالقة بني الطرفني شفاهّية وال يوجد بينهما عقد كتايب على معىن الفصل قانو و 
ّن تراجع املبيعات سببه شركة بولتون مانيتو يف غري حمّله خاصة وأّن . كما أّن الدفع 2015لسنة  36

قد تكّبدت أضرارا كبرية جرّاء تقاعس ومماطلة الطّالبة شركة حفظ الصّحة والصّحة يف تعاملها  هذه األخرية
لشركة اإليطالّية إىل اإلبقاء على حّق الرتويج عرب  مع املساحات الكربى وخاّصة مونوبري ممّا دفع 

ملسالك الت جارية العصريّة ملوزع جديد املسالك التجارية التقليديّة للشركة املّدعية وإعطاء حق الرتويج 
لرتفيع يف األسعار من طرف بولتون مانيتو فإّن الرتفيع أو التخفيض  قادر على تغطيتها. وفيما يتعّلق 
لكمّيات املقتناة ومبا أّن أعمال شركة حفظ الصّحة والصّحة مقتصرة على  مرتبط مبسالك التوزيع و

لس احلكم مسالك التوزيع التقليديّة فإّن األسعار ستش هد آلّيا ارتفاعا طفيفا. وطلب يف ختام ذلك من ا
  برفض املطلب.

لس حتت عدد وبعد اإل جوان  6بتاريخ  531ّطالع على مالحظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا
اذ واليت جاء فيها أّن شرطي التأّكد وحصول الضرر احملدق غري متوّفرين يف قضّية احلال مما جيعل اختّ  2016

لرفض.    الوسائل التحّفظّية حرّ 
عادة تنظيم املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

  املنافسة واألسعار.
املايل ملتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري و ا 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  جملس املنافسة.وسري أعمال 
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 انجو  23لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  طرافوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األ
ختم األحباث، وحضر األستاذ  تقريرا من صعاشور ملخّ فلة بن سّيدة ا تلت املقّررة ال، و 2016

ئب الطّالبة شركة حفظ الصّحة  ورافع يف إطار ما قّدمه كتابة منتهيا إىل طلب  والصّحةمصطفى درغوث 
  احلكم لصاحل املطلب،

ئب املطلوبة شركة بولتون مانيتو ورافع  وحضر األستاذ املنصف مللوم يف حق زميله األستاذ مالك مللوم 
منتهيا إىل طلب احلكم بصفة أصلّية برفض املطلب شكال لعدم كتايب يف إطار ما قّدمه هذا األخري من رّد  

  زه على دعائم واقعّية وقانونّية سليمة.استيفائه للشروط الشكلّية وبصفة احتياطّية برفضه أصال لعدم ارتكا
ا الكتابّية طالبة رفض املطلب  كما حضرت السّيدة كرمية اهلّمامي مندوب احلكومة ومتّسكت مبلحوظا

  لعدم توّفره على الّشروط الّشكلّية الّالزمة.
لس حجز القضيّ وإثر ذلك  حلكم جبلسة يوم قّرر ا   .2016جويلية  14ة للمفاوضة والتصريح 

  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونّية صّرح بما يلي:
  

 
املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15من الفصل  8تنّص الفقرة حيث 

أن  يوما ثالثني أجل يف املنافسة لس ميكن التأكد، صورة ويف"عادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنّه 
ا من اليت التحفظية الالزمة الوسائل ختاذ احلكومة ومندوب األطراف مساع وبعد ذن  حصول تفادي شأ
 مبصلحة املستهلك أو ةاملعنيّ  لقطاعات أو العامة االقتصادية ملصلحة تداركه وميس ميكن ال حمدق ضرر

  ."أصل النزاع يف البتّ  حني إىل وذلك األطراف، أحد مبصلحة أو
صل ال فقط يف الوسائل الوقتية على هذا األساس،  ،ستوجبوحيث ي ا إىل املساس  أّال يؤّدي اإلذن 

بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغّري سلبّيا ويف وقت وجيز حبكم  ومتأّكدة جمديةوأن تكون  ، بلالنزاع
جيب درؤه بسرعة حّىت ال يتّم الّنيل من  خبطر حمدقتدّخل األشخاص أو بفعل أّي عنصر آخر أو أن تنذر 

  .حّق حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من الّتالشي
ملطلب االستعجايل واملؤيّدات املرفقة به فإنّه ال يتبّني للمجلس وجود  لرجوع إىل ما ورد  وحيث أنّه 

  ة الختاذ الوسائل التحفظّية واملتمثّلة يف حالة التأّكد والضرر احملدق الغري قابل للتدارك.العناصر األساسيّ 
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  ولهذه األسباب:

ل   رفض املطلب.: سقرر ا

ّ    سلمجلالّدائرة القضائّية  وصدر هذا القرار عن   المنافسة برئاسة السّيد الحبيب جاء با
  .وشكري المامغلي  وفوزي بن عثمان ومحّمد بن فرج  عماد الدرويش  وعضوّية السادة

  

  بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة الزّيتوني. 2016جويلية    14وتلي بجلسة يوم  
  

  كاتبة الجلسة                                                الرّئيس             

  
       ّ        يمينة الزيتوني                                            الحبيب جاء با

 
 


