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ّ                                                                    اجلمهورية التونسية                               احلمد 
  جملس املنافسة  

  163045 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 
ا 1املنطقة الصناعّية الشرقّية 8601ج  37الكائن مقّرها بعدد  يف شخص مديرها العام وليد العّنايب، ، ينو

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

 من جهة
 Société Ulysse Hyper Distibutionأوليس هيبار ديسرتيبوسيون كارفور  ةشرك : ةطلوبالم

Carrefour-UHD Carrefour  10و 9يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقّرها على الطّريق الوطنّية رقم 
ا األستاذ حمّمد القلسي من شركة التومي وشركاؤه للمحاماة الكائن  2046، سيدي داود  تونس، ينو

ج حبرية ماالران إقامة الرحاب مدرج أ مكتب عدد    ضفاف البحرية تونس. 101مكتبه بفرعه بتونس 
  أخرىمن جهة  

مصطفى درغوث نيابة عن شركة  األستاذطرف املقّدم من  يلاستعجطلب االامل بعد اإلّطالع على
منذ أكثر من  أوليس هيبار ديسرتيبوسيون كارفورأّن الطالبة تعّودت تزويد شركة   حفظ الصّحة والصّحة

لسلع املوردة من إيطاليا مم 15 عتبار رقم معامالت الطالبة مع  اسنة  خلق وضعّية تبعّية اقتصادية 
عالم  40املطلوبة يتجاوز  ا. وقد فوجئت شركة حفظ الصحة والصحة  ملائة من جمموع رقم معامال

هلا بواسطة رسالة الكرتونية بقطع العالقة من جانب واحد بسبب   أوليس هيبار ديسرتيبوسيون كارفورشركة 
يعاز من الشركة اإليطالية تعاملها مع  صاحبة العالمات " Bolton Manitoba"موزّع آخر وذلك 

  املوردة.
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لس القضاء استعجالّيا بتوجيه أمر للضّد مبواصلة التزّود من الطّالبة شركة طلب وعلى هذا األساس   من ا
  حفظ الصّحة والصّحة طاملا أبدت هذه األخرية استعدادها لذلك.

  

 Sociétéشركة أوليس هيبار ديسرتيبوسيون كارفور املمّثل القانوين ل مكتوب اإلّطالع علىوبعد 

Ulysse Hyper Distibution Carrefour-UHD Carrefour لس حتت عدد  435، املضّمن بكتابة ا

ّ  2016ماي  9بتاريخ  لّتابعة للمزّود لسلع واملاركات ا طّالبةتتزّود من ال ارّدا على املطلب االستعجايل ، أ
" Troisتلّقت مراسلة الكرتونّية من شركة " 2016فيفري  27" وبتاريخ Bolton Manitobaاإليطايل "

ريخ غّرة جانفي  مع العارم تعلمها أنّه ابتداءا من  املوّرد واملوزّع أصبحت هذه األخرية  2016التابعة 
املذكور آنفا. ومنذ ذلك التاريخ الحظت املطلوبة شركة أوليس الرمسي للماركات التجارية للمزّود اإليطايل 

للتوزيع تدّين مستوى اخلدمات املقّدمة من الطالبة شركة حفظ الصّحة والصحة خبصوص تزويد املغازات 
ذا اخلصوص هلا وقد وجهت  التابعة هلا  8وبتاريخ  مل حتّرك ساكنا. ولكّنهاعديد املراسالت االلكرتونية 

لتزّود من شركة أعلمت شركة أوليس للتوزيع شركة حفظ الصّحة والصّحة  2016أفريل  ا ستقوم  ّ أ
"Trois" عتبارها املوّرد واملوزّع الرمسي للماركات التجاريّة للمزّود اإليطايل مع العارم   Bolton" التابعة 

Manitoba.ملساحات الكربى ّن قطع العالقة التجارية "  ا شركة حفظ  وأفادت املطلوبة  مع مزود
الصّحة والصّحة مل يكن أمر اعتباطي بل حّتمه تدّين مستوى اخلدمات املقّدمة ونتيجة لسحب حق 

ملساحات الكربى منذ  كما تقّر   2015أكتوبر  27الرتويج املمنوح هلا من املزّود اإليطايل جلميع املنتوجات 
  به الطالبة.

املضّمن  أوليس هيبار ديسرتيبوسيون كارفوروبعد اإلّطالع على رّد األستاذ حمّمد القلسي نيابة شركة 
لس حتت عدد  والذي طلب فيه رفض الدعوى مبدئّيا شكال   2016جوان  21بتاريخ  576بكتابة ا

سائل التحّفظّية لغياب قضية يف األصل منشورة مسبقا واحتياطّيا رفض الدعوى النعدام شروط اختاذ الو 
  الوقتّية.

لس حتت عدد  جوان  27بتاريخ  583وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا
واليت جاء فيها أّن شرطي التأّكد وحصول الضرر احملدق غري متوّفرين يف قضّية احلال مما جيعل اّختاذ  2016

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

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

جوان  23لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  طرافيفيد استدعاء األوبعد اإلّطالع على ما 
ختم األحباث، وحضر األستاذ  تقريرا من صعاشور ملخّ فلة بن سّيدة ا تلت املقّررة ال، و 2016

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

ومتّسك برفض  أوليس هيبار ديسرتيبوسيون كارفوروحضر األستاذ حمّمد القلسي نيابة عن املطلوبة شركة 
  شروط الشكلّية،املطلب لعدم احرتامه ال

  كما حضرت السّيدة كرمية اهلّمامي مندوب احلكومة وطلبت احلكم برفض املطلب شكال.
لس حجز القضيّ وإثر ذلك  حلكم جبلسة يوم قّرر ا   .2016جويلية  14ة للمفاوضة والتصريح 

  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونّية صّرح بما يلي:
  

  

 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15تنّص الفقرة األخرية من الفصل حيث 
ختاذ الوسائل التحّفظية الوقتّية  عادة تنظيم املنافسة واألسعار على أنّه:"ال تقبل الطلبات املتعّلقة  املتعّلق 

  ".إالّ يف نطاق قضّية يف األصل سابقة الّنشر
للمطلب  سابقة النشرتقدمي قضّية يف األصل شركة حفظ الصّحة والصّحة مل تقم ب وحيث أّن الطّالبة

  .الختاذ الوسائل التحفظيةإلحدى الصيغ اإلجرائّية اجلوهريّة واضحا ا ميّثل خرقا مم االستعجايل الرّاهن،

  ولهذه األسباب:

ل   شكال. رفض املطلب: سقرر ا

ّ    سلمجلالّدائرة القضائّية  وصدر هذا القرار عن   المنافسة برئاسة السّيد الحبيب جاء با
  وعضوّية السادة عماد الدرويش وفوزي بن عثمان ومحّمد بن فرج وشكري المامغلي.
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  بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة الزّيتوني. 2016جويلية    14وتلي بجلسة يوم  
  

  كاتبة الجلسة                          الرّئيس                                   

  
       ّ        يمينة الزيتوني                                            الحبيب جاء با

 
 


