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ّ                                                                    اجلمهورية التونسية                               احلمد 
  جملس املنافسة  

  الّدائرة القضائّية األوىل
  163046 عدداالستعجالّية القضّية 

    .2016 أكتوبر 27ريخ القرار:
  

  استعجالي   قـــــرار       
  :بين  اليأصدر مجلس المنافسة القرار التّـ       

   :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

  Magasin Général Supermarchés et HypermarchésSociétéشركة املّغازة العاّمة  : ةطلوبالم
ئبها األستاذ حمّمد سرحان  28يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقّرها بعدد  تورك تونس،  ج كمال أ

 1082ج غرّة جوان، ميتوال فيل  15خليف عن شركة احملاماة املزيو كناين وخليف الكائن مقّرها بعدد 
  تونس.

    من جهة أخرى
طرف األستاذ مصطفى درغوث نيابة عن شركة حفظ املقّدم من  يلاستعجطلب االامل بعد اإلّطالع على
لس حتت عدد  2016ماي  24بتاريخ  الصّحة والصّحة، أّن الطالبة واملتضّمن ، 163046واملرّسم بكتابة ا

لسلع املوردة من إيطاليا ممّا خلق وضعّية تبعّية  15تعّودت تزويد شركة املّغازة العاّمة منذ أكثر من  سنة 
عتبار رقم معامالت الطالبة مع املطلوبة يتجاوز  ا. وقد  25اقتصادية  ملائة من جمموع رقم معامال

عالم شركة املّغازة العاّمة هلا بواسطة رسالة الكرتونية بقطع العالقة  فوجئت شركة حفظ الصحة والصحة 
يعاز من الشركة اإليطالية "من جانب وا " Bolton Manitobaحد بسبب تعاملها مع موزّع آخر وذلك 
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. وعلى  صاحبة العالمات املوردة وبتعّلة وجود نزاع بني شركة حفظ الصّحة والصّحة وشركة بولتون مانيتو
لس القضاء استعجالّيا بتوجيه أمر لل ن الطّالبة شركة مبواصلة التزّود م مطلوبةهذا األساس طلب من ا
  حفظ الصّحة والصّحة طاملا أبدت هذه األخرية استعدادها لذلك.

  

رّد األستاذ حمّمد سرحان خليف نيابة عن شركة املغازة العاّمة املضّمن بكتابة  وبعد اإلّطالع على
لس حتت عدد    والذي طلب فيه رفض املطلب النعدام أساسه القانوين. 2016جوان  13بتاريخ  548ا

املقّدم من طرف األستاذ لعدم استيفائها الشروط الشكلّية و مطلب طرح القضّية وبعد اإلّطالع على 
لس حتت عدد  بتاريخ  751مصطفى درغوث نيابة عن شركة حفظ الصّحة والصّحة واملضّمن بكتابة ا

  .2016سبتمرب  21
لس حتت عدد  وبعد اإلّطالع  28بتاريخ  646على مالحظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا

واليت جاء فيها أّن شرطي التأّكد وحصول الضرر احملدق غري متوّفرين يف قضّية احلال مما  2016 يليةجو 
لرفض.    جيعل اّختاذ 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 
  وسري أعمال جملس املنافسة.

 سبتمرب 22لطّريقة 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 والصّحة   ،وأّكد طلبه طرح القضّية مصطفى درغوث 
ئب املطلوبة شركة املغازة العاّمة وفّوض وحضر األستاذ  الدردوري يف حق األستاذ حمّمد سرحان خليف 

  ،الّنظر
ا الكتابية املظروفة نسخة  ومتّسكتكما حضرت السّيدة كرمية اهلّمامي مندوب احلكومة  مبا ورد مبلحوظا

مللف   .منها 
لس حجز القضيّ وإثر ذلك  حلكم جبلسة يوم قّرر ا ا  2016 أكتوبر 13ة للمفاوضة والتصريح  و

لس التمديد يف أجل املفاوضة جللسة يوم    .2016أكتوبر  27قّرر ا
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  وبها وبعد المفـاوضة القـانونّية صّرح بما يلي:
  

وحيث قّدم األستاذ مصطفى درغوث نيابة عن شركة حفظ الصّحة والصّحة مطلب ختلي عن 
لس حتت عدد   21بتاريخ  751الطلب االستعجايل لعدم استيفائها الشروط الشكلّية مضّمن بكتابة ا

  .2016سبتمرب 
  

  استوىف مطلب التخّلي مجيع شروط قبوله.وحيث 

  ولهذه األسباب:

ل   .قبول التخّلي عن املطلب االستعجايل: سقرر ا

ّ    سلمجلالّدائرة القضائّية  وصدر هذا القرار عن   المنافسة برئاسة السّيد الحبيب جاء با
عماد الدرويش ومحّمد بن  محّمد العيـّادي و السادة  السّيدة ماجدة بن جعفر و وعضوّية  

  فرج.
  

  بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة الزّيتوني. 2016  أكتوبر  27وتلي علنا بجلسة يوم  
  

  كاتبة الجلسةالرّئيس                                                             
 


