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ّ                                                                    اجلمهورية التونسية                               احلمد 
  جملس املنافسة  

  الّدائرة القضائّية األوىل
  163047 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 
ئبها 1املنطقة الصناعّية الشرقّية 8601ج  37يف شخص مديرها العام وليد العّنايب،الكائن مقّرها بعدد   ،

ا مبكتب حماميها األستاذ مصطفى درغوث بـاألستاذ مصطفى درغوث و  ج الشيخ  18املعّينة حمّل خمابر
  حممد عّباس املرسى.

 من جهة
يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقّرها   Bolton ManitobaSociétéشركة بولتون مانيتو  : طلوبةالم

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

 من جهة أخرى
  

طرف األستاذ مصطفى درغوث نيابة عن شركة حفظ املقّدم من االستعجايل املطلب ّطالع على إلوبعد ا
لس حتت عدد  الصّحة والصّحة ، والذي جاء فيه أّن 2016أوت  3بتاريخ  163047واملرّسم بكتابة ا

 1997الطالبة قد تعاقدت شفو مع املطلوبة شركة بولتون مانيتو وهي شركة إيطالّية منذ منتصف سنة 
لبالد التونسّية واملتمثلة يف ماركات:  ، WC-NET ،FORNETدف ترويج منتوجات النظافة 

SMAC، MERITO، OMINO BIANCO  وCAROLIN.  
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لبالد التونسّية وقد مت االتفاق على أن تكون شركة حفظ  علما وأّن هذه املاركات مل يسبق أن وقع بيعها 
الصحة والصحة املوزع الوحيد بتونس مع التزامها بعدم تسويق أيّة ماركة أخرى لشركات منافسة. وهلذا قد 

البيع للمغازات  قامت هذه األخرية جبملة من االستثمارات كشراء خمزن وتكبريه  وتعصريه وجتهيزه مبا يتطلبه
قررت بولتون  2015أكتوبر  27الكربى وقد كانت العالقة ممتازة مع الشركة املزودة واحلرفاء. ولكن بتاريخ 

مانيتو إيقاف تعامل شركة حفظ الصحة والصحة مع كل من املغازة الكربى وكارفور وقامت بتوجيه أمر 
ا على لسلع لضمان عدم قدر التزويد. كما عّينت بولتون مانيتو مزودا حمليا  هلا بذلك وأخرت تزويدها 

  آخر لكل من املغازة العاّمة وكارفور وهي شركة تروا.
ا نتيجة توقف عملها التجاري مع  65.42وقد خسرت الطالبة ما ال يقل عن  ملائة من رقم معامال

ملائة سنة  72.91شركيت كارفور واملغازة العامة من مجلة رقم معامالت مع املساحات الكربى يقارب 
ا بـ 2015 لنسبة للسداسي األول لسنة  56.46وقد اخنفض رقم معامال لسداسي  2016ملائة  مقارنة 

مقارنة بنفس الشهر من  2016ملائة خالل شهر جوان  73.04ما اخنفض بنسبة ك  2015األول لسنة 
لتايل  2015سنة  إلفالس ومجيع ما اقتنته من جتهيزات أصبح شبه غري مستعمل و وقد أصبحت مهددة 

 فقد حلقها ضرر ما فتئ يتفاقم وهو شديد التأّكد.
ئب شركة حفظ الصّحة والصّحة من لس القضاء استعجالّيا بتوجيه أمر  وعلى هذا األساس طلب  ا

  رجاع حقها يف الرتويج للبيع لدى شركيت كارفور واملغازة العاّمة ريثما يقع البّت يف أصل النزاع. مطلوبةلل
ا كمؤيّدات للوبعد اإلطالع على  ئق املدىل  واملضّمنة  2016 وتأ 3بتاريخ  طلب االستعجايلمالو

لس حتت عدد   يف:واملتمثّلة  02/660بكتابة ا
 .بعض الفواتري املثبتة للعالقة التعاقديّة :1الوثيقة عدد -
 عقد شراء املخزن. :2الوثيقة عدد -
 حمضر معاينة مع صور للمخزن. :3الوثيقة عدد -
 .نسخة من رسالة الكرتونية متضمنة لتهنئة ومنح حوافز :4الوثيقة عدد -
 .الطّالبةصورة فوتوغرافّية لعلبة متضمنة السم  :5الوثيقة عدد -
 .وشركة املغازة العاّمة الطّالبةاتفاقية بني  :6الوثيقة عدد -
 .تقرير خبري احملاسبات :7الوثيقة عدد -
 .وشركة كارفور الطّالبةاتفاقّية بني  :8الوثيقة عدد -
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 .حمضر معاينة صحبة صور للسلع :9الوثيقة عدد -
 .فواتري لفائدة شركيت املغازة العاّمة وكارفور :10الوثيقة عدد -
 .صور إشهاريّة لبعض الّسلع :11الوثيقة عدد -
 .27/10/2015نسخة من مراسلة مؤرخة يف  :12الوثيقة عدد -
 .نسخة من مراسلة الكرتونّية :13الوثيقة عدد -
 .العاّمةمراسلة الكرتونّية صادرة عن شركة املغازة  :14الوثيقة عدد -
 .مراسلة الكرتونية صادرة عن شركة كارفور :15الوثيقة عدد -
بعة للموزع اجلديد تروا 50514نسخة من حمضر معاينة عدد  :16الوثيقة عدد -  .صحبة صور لسلع 
 نسخة من رسالة ترخيص لشركة تروا. :17الوثيقة عدد -
ت. :18الوثيقة عدد -  نسخة من تقرير مراقب احلسا
ت.نسخة  :19الوثيقة عدد -  من تقرير مراقب احلسا

واملرّسم  طرف األستاذ مصطفى درغوث نيابة عن الطّالبةاملقّدم من وبعد اإلّطالع على التقرير التوضيحي 
لس حتت عدد  ح الطّالبة خالل سنة  2016سبتمرب  6بتاريخ  705بكتابة ا والذي جاء فيه أّن حجم أر

 مع املغازة العاّمة ينارد 420.484.182دينار و 792.986.105لنسبة لتعاملها مع كارفور قد بلغ  2015
لنسبة للسداسية األوىل  يف حني بلغت قيمة اخلسارة الّنامجة عن وقف التعامل مع املساحتني التجاريتني 

دينار مبا يقّدر بنسبة  434.926.826ما يقّدر بـ  2015ة مع السداسية األوىل لسنة ملقارن 2016لسنة 
ملائة من رقم املعامالت.وقد أّكد يف هذا التقرير على طلب إرجاع حق شركة حفظ  67.91خسارة تناهز 

  الصحة والصحة يف تزويد املساحتني التجاريتني كارفور واملغازة العاّمة.
ئبها األستاذ مالك مللوم املرّسم بكتابة  وبعد اإلّطالع على رّد املطلوبة شركة بولتون مانيتو عن طريق 
لس حتت عدد    :   والذي جاء فيه 2016 سبتمرب 28بتاريخ  01/768ا

لس حكمه بتقدمي مطلب من حيث الشكل: لقد سبق للطالبة  نفس املوضوع واألطراف وقد أصدر ا
  برفض املطلب.

ّكد وحصول الضرر احملدق الغري قابل للتدارك غري متوفرين يف قضية احلال  إن شرطي التأمن حيث األصل: 
شركة بولتون مانيتو والتعالت الواهية اليت متّسكت كما أّن مماطلة الطّالبة يف حتقيق األهداف اليت رمستها 

التونسي بشكل عام األمر الذي دفعها  ا قد اجنّر عنها مضرّة جسيمة هلذه األخرية ومبصلحة املستهلك
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جياد حل وسط مبنح حق الرتويج للمساحات الكربى ملوزع آخر وإبقاء حق التوزيع إإىل السعي إىل 
. لّتايل فاملطلب ال يستقيم واقعا وال قانو   للمسالك التقليديّة لشركة حفظ الصحة والصحة. و

وبصفة احتياطّية برفضه أصال لعدم وجاهته  لب شكالوطلب القضاء استعجالّيا وبصفة أصلّية برفض املط
  قانو وواقعا.

لس حتت عدد  سبتمرب  20بتاريخ  769وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا
واليت جاء فيها أّن شرطي التأّكد وحصول الضرر احملدق متوّفرين يف قضّية احلال مما جيعل مطلب  2016

  اّختاذ الوسائل التحّفظّية يبدو معّلال. 
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

ث، وحضر األستاذ مصطفى بحختم ال تقريرا من صملخّ عاشور فلة بن سّيدة ا تلت املقّررة ال، و 2016
ئب الطّالبة شركة حفظ الصّحة والصّحة   ومتّسك مبا قّدمه كتابة، درغوث 

  ومل حيضر من ميّثل املطلوبة شركة بولتون مانيتو وقد وّجه إليها االستدعاء وفق ما يقتضيه القانون،
مللف،وتلت مندوبة احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي ملح ا الكتابّية املظروفة نسخة منها    وظا

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

 

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونّية صّرح بما يلي:
 

  الشكل: جهة من

حيث أّن القيام مبطلب استعجايل والبّت فيه برفض املطلب ال حيول دون القيام مبطلب جديد طاملا توّفرت 
لقبول شكال. ،للطّالب أسانيد جديدة   وعليه فإّن املطلب الرّاهن حرّي 
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  ل:صاأل جهة من

ملطلب االستعجايلحيث يتبّني  أّن العالقة الّتجاريّة اليت تربط بني شركة بولتون مانيتو   لرجوع إىل ما ورد 
لّسوق الّتونسّية وشركة حفظ الصّحة والصّحة كموزّع وحيد هلذه العالمات كمنتجة للعالمات املرّوجة 

سنة. وقد شهدت  19أي تناهز  1997لمساحات الكربى وّجتار التفصيل بنفس الّسوق تعود إىل سنة ل
ّزمت بعد ذلك لتصل إىل درجة إعالم الشركة اإليطالّية  2011جانفي  14هذه العالقة تطّورا قبل  ولكّنها 

ا سحبت منه بصفة أحاديّة حق تر  2015أكتوبر  27بتاريخ  ملوزعها الّتونسي ّ ا للمساحات أ ويح عالما
". ويف نفس هذه الفرتة تكّبدت شركة Troisالكربى ومنحته حصرّ لشركة تونسّية أخرى هي شركة تروا "

كما تكّبدت   وقف تعاملها مع املساحتني التجاريتني كارفور واملغازة العاّمةحفظ الصّحة خسائر نتيجة 
ا  خسائر  . وتعصريه وجتهيزه مبا يتطلبه البيع للمغازات الكربى ريهكشراء خمزن وتكباالستثمارات اليت قامت 

لطلب االستعجايل أّن حّصة معامالت شركة حفظ الصّحة والصّحة مع  وحيث ثبت من املستندات املرفقة 
لّتايل  %27من جمموع معامالت مقابل  %73 ما يناهز املساحات الكربى متّثل فقط مع ّجتار التفصيل. و

لبض ا من قبل بولتون مانيتو لتلبية حاجيات عمالءها يف فعدم مّدها  ائع موضوع الطلبّيات اليت قامت 
  الوقت الرّاهن قد يتسبب هلا يف خسائر فادحة ال ميكن تداركها. 

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15من الفصل  8تنّص الفقرة وحيث 
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 عامةال االقتصادية ملصلحة تداركه وميس ميكن ال حمدق ضرر

  ."أصل النزاع يف البتّ  حني إىل وذلك األطراف، أحد مبصلحة أو
صل النزاع وأن تكون جمديةوحيث ي ا إىل املساس  ومتأّكدة  ستوجب يف الوسائل الوقتية أّال يؤّدي اإلذن 

وجيز حبكم تدّخل األشخاص أو بفعل أّي عنصر بشكل تكون معه احلالة معّرضة للتغّري سلبّيا ويف وقت 
آخر أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حّىت ال يتّم الّنيل من حّق حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه 

  .من الّتالشي
ئق اليت تفيد تكّبدها خلسائرحيث و  لو ا نتيجة  65.42قل عن تال  أدلت الطّالبة  ملائة من رقم معامال

مع املساحات الكربى الذي  اتوقف عملها التجاري مع شركيت كارفور واملغازة العامة من مجلة رقم معامال
ا  2015ملائة سنة  72.91قارب  لنسبة للسداسي األول  56.46قد اخنفض بـوبّينت أّن رقم معامال ملائة 
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لسداسي ا 2016لسنة  ملائة خالل شهر جوان  73.04كما اخنفض بنسبة   2015ألول لسنة مقارنة 
إلفالس ومجيع ما اقتنته من جتهيزات  2015مقارنة بنفس الشهر من سنة  2016 وقد أصبحت مهددة 

لتايل فقد حلقها ضرر ما فتئ يتفاقم.  أصبح شبه غري مستعمل و
ا جديّة وتوحي بوجود ضرر حمدق ال ميكن حيث تبدو املستندات اليت ارتكز عليها املطلب يف ظاهرهو 

ملصل   .حة االقتصاديّة للّشركة الطّالبةتداركه ومن شأنه املّس 
  

  ولهذه األسباب:

ل قبول املطلب وإلزام اجلهة املطلوبة برفع قرارها القاضي مبنع الطّالبة من تزويد املساحات : سقرر ا

ا وذلك إىل حني    .البّت يف القضّية األصلّيةالتجاريّة الكربى مبنتجا

ّ    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                                                             
 


