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  الحمد                   الجمھوریة التونسیة

  مجلس المنافسة     

  الدائرة القضائیة األولى

  173049القضیة االستعجالیة عدد 

  2017مارس  16تاریخ القرار : 

  

  

  قرار استعجالي

  

  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بین:

  

، 8601نھج ب في شخص ممثّلھا القانوني، مقّرھا ، "حفظ الصحة والصحة"شركة الطالبة: 
 ، نائبھا األستاذ مصطفى درغوث، الكائن مكتبھ1الصناعیة بالشرقیة المنطقة ، 37عدد 

  ،، المرسى18، عدد نھج الشیخ محمد عبّاسب

  من جھة،

 Société Ulysse أولیس ھیبار دیستریبوسیون كارفور"شركة  والمطلوبة:
Distribution Carrefour- UHD Carrefour"   في شخص ممثّلھا القانوني، الكائن

تونس، نائبھا األستاذ محمد  2046، سیدي داود، 10و  9مقّرھا بالطریق الوطنیة رقم 
، 101أ، مكتب عدد ، إقامة الرحاب، مدرج نھج بحیرة ماالرانبالقلسي، الكائن مكتبھ 
  ،ضفاف البحیرة، تونس

  من جھة أخرى.

حفظ "ل القانوني لشركة ◌ّ المطلب اإلستعجالي المقّدم من الممثّ وبعد اإلطالع على 
أولیس ھیبار "، والذي جاء بھ أّن الطالبة تعّودت على تزوید شركة "الصحة والصحة

 2016دون انقطاع بأربعین منتوجا وأنّھ في سنة  2002منذ سنة  "كارفور  دیستریبوسیون
عالمات التجاریة التي توّزعھا الطالبة فجأة ونھائیا عن شراء ال "كارفور"انقطعت شركة 

الحھ . وقد تسبّب ذلك في ضرر ال یمكن إص"Troisواستبدلتھا بموّزع آخر ھو شركة "
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من رقم المعامالت. وأضافت الطالبة أّن قیمة خسارتھا في ما یخص نشاط  % 41.5بنسبة 
 2016سنة تزوید المساحات الكبرى (التجارة العصریة) بالنسبة للسداسي األولى من 

د من رقم المعامالت، منھا  434.926، یقّدر بما قیمتھ 2015مقارنة بنفس الفترة من سنة 
أنّھ د تتعلّق برقم المعامالت مع مغازات كارفور فقط. وبیّنت الطالبة كذلك  262.537

قد تسبّب لھا في ف تعاملھا مع المطلوبة ◌ّ وحسب اختبار عدلي تّم اإلذن بھ، فإّن توقّ 
. وبناءا 2016د خالل السداسي األّول من سنة  199.588ھامش الربح بقیمة  خسارة في

قدیّة طبقا من المجلس، الحكم استعجالیا بمواصلة العالقة التعافھي تطلب على ما سبق، 
  ، وذلك إلى حین البّت في أصل الّدعوى.للشروط المتّفق علیھا

مصطفى درغوث، نیابة عن الطالبة وبعد اإلطالع على التقریر الذي قّدمھ األستاذ   
، والذي جاء بھ أنّھ سبق 2017فیفري  16بتاریخ  103والمرّسم بكتابة المجلس تحت عدد 

من أجل إلى مجلس المنافسة لیة ة أصكة حفظ الصحة والصحة أن رفعت قضیلشر
كة اإلستغالل المفرط لوضعیة تبعیة اقتصادیة، كما أنّھا أبرمت عددا من اإلتفاقیات مع شر

، تنص جمیعھا على أن تسّوق ھذه األخیرة الّسلع 2015كان آخرھا في سنة  " كارفور"
التي تزّودھا بھا الطالبة، والتي أصبحت في وضعیة تبعیة اقتصادیة إزاء المطلوبة حیث بلغ 

  من إجمالي رقم معامالتھا. %41حجم رقم المعامالت معھا 

األستاذ محمد القلسي، نیابة عن  وبعد اإلطالع على المذّكرة المقّدمة من طرف
، والمرّسمة بكتابة المجلس تحت "أولیس ھیبار دیستریبوسیون كارفور" المطلوبة، شركة 

الطالبة كانت الموّزع الشركة ّن والتي جاء فیھا أ 2017فیفري  23، بتاریخ 119عدد 
عھا التعامل م برة علىالمطلوبة مجالشركة ولذلك كانت  "بولتون مانیتوبا"الوحید لمنتجات 

  الطلبات في اآلجال المحّددة.  ةرغم رداءة خدماتھا وعدم قیامھا بتلبی

، دخلت 2016وابتداءا من جانفي وجاء أیضا في مذكرة نائب الشركة المطلوبة أنّھ 
بولتون "" التي تتولّى بدورھا توزیع منتجات Trois ي شركة "مؤسسة جدیدة إلى السوق وھ

عرض شركة  د مقارنة عروض الموّزعین باختیار المطلوبة بعوقد قامت "، مانیتوبا
" Trois طلبت الشركة 2017" الذي تضّمن أثمانا أكثر انخفاضا وتنافسیة. وفي بدایة سنة ،

لمقترحة للسنة الجدیدة، غیر المطلوبة من الشركة الطالبة موافاتھا باألثمان وبشروط البیع ا
واعتبر نائب المطلوبة أّن وضعیة التبعیة اإلقتصادیة التي أنّھا لم ترّد على ھذا الطلب. 

فقط من رقم معامالت   %30.26اّدعتھا الطالبة غیر متوفّرة ذلك أّن انفراد المطلوبة بنسبة 
  .طلوبةالطالبة ال یجعل ھذه األخیرة في وضعیة تبعیة اقتصادیة إزاء الم

وبناءا على ذلك، طلب نائب المطلوبة بصفة مبدئیة، رفض الدعوى شكال لعدم 
اندراجھا من جھة في أّي حالة من الحاالت األربع للممارسات المخلّة بالمنافسة ولعدم 
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من القانون  15تضّمنھا من جھة أخرى لوسائل اإلثبات األولیة المنصوص علیھا بالفصل 
  .بصفة احتیاطیة رفض الطلب أصال، كلمنافسة واألسعارالمتعلّق بإعادة تنظیم ا

وبعد اإلطالع على مالحظات مندوب الحكومة المرّسمة بكتابة المجلس تحت عدد 
ق رر المحدّ والتي جاء فیھا أّن شرطي التأكد وحصول الضّ  ،2017مارس  2بتاریخ 134

  .التحفظیة في طریقھا یجعل مطلب اتّخاذ الوسائل ممّ  ،متوفّرین في قضیة الحال

 2015سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة  36بعد االطالع على القانون عدد و
 15المؤرخ في  2006لسنة  477مر عدد سعار وعلى األمتعلق بإعادة تنظیم المنافسة واألال

  .عمال مجلس المنافسةأداري والمالي وسیر المتعلق بضبط التنظیم اإل 2006ري فیف

 9لى ما یفید استدعاء األطراف بالطریقة القانونیة لجلسة یوم وبعد االطالع ع 
صا من تقریر ختم األبحاث رة السیدة نافلة بن عاشور ملخّ وبھا تلت المقرّ  ،2017مارس 

ما جاء كا بورافع في حقھا متمسّ ، نائب الشركة الطالبة ،رغوثدستاذ مصطفى وحضر األ
ستاذ ط المتفق علیھا. وحضر األالتجاریة وفقا للشروتقریره طالبا الحكم بمواصلة العالقة 

من حیث ه على عریضة الّدعوى ردّ في ك بما جاء وتمسّ ، نیابة عن المطلوبة ،محمد القلسي
رفض الدعوى ھا القانون وطلب احتیاطیا اختالل الدعوى شكال لغیاب التنصیصات التي أقرّ 

   .ظروفة نسخة منھا بالملفوتلت مندوبة الحكومة ملحوظاتھا الكتابیة الم .أصال

 16وإثر ذلك قرر المجلس حجز القضیة للمفاوضة والتصریح بالحكم بجلسة یوم 
  ، 2017مارس 

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صرح بما يلي

   من حیث الشكل -

" أولیس ھیبار دیستریبوسیون كارفور"حیث یھدف المطلب الماثل إلى إلزام شركة 
 التعاقدیة التي تربطھا بالطالبة طبقا للشروط المتفق علیھا بین الطرفینبمواصلة العالقة 

   وذلك إلى حین البّت في أصل الدعوى.

  2015 لسنة 36من القانون عدد  15خیرة من الفصل الفقرة األ حیث تنصّ و
ال تقبل أنّھ سعار على المنافسة واأل المتعلق بإعادة تنظیم 2015سبتمبر  15المؤرخ في 

ال في نطاق قضیة في األصل سابقة إاتخاذ الوسائل التحفظیة الوقتیة ت المتعلقة بالطلبا
  النشر. 
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 الراھن ستعجاليلمطلب اإل، واستوفى افي األصل سابقة النشر تقدیم قضیة وحیث تمّ 
   ل.شكمن جھة البالقبول ا حریّ یكون فإنّھ وعلیھ ، موجباتھ الشكلیة المطلوبة قانونا

 من جھة األصل  -

إلزام شركة "أولیس ھیبار دیستریبوسیون كارفور" بالمطلب الماثل یتعلّق  حیث
بمواصلة العالقة التعاقدیة التي تربطھا بالطالبة طبقا للشروط المتفق علیھا بین الطرفین 

  وذلك إلى حین البّت في أصل الدعوى. 

العالقة أّن  ،ستعجالي موضوع النظرلى ما ورد بالمطلب اإلإرجوع حیث یتبین بالو
تواصلت شركة المطلوبة كمشتر الد بالجملة ومزوّ كالطالبة الشركة بین  التجاریة التي تربط

  . 2015لى موفى سنة إ 2002منذ سنة 

د لدى عن التزوّ ، 2016أفریل شھر في فت توقّ  "كارفور"شركة تبیّن أّن وحیث 
 "Trois" في التعامل مع مزّود جدید ھو شركةوشرعت  "حفظ الصحة والصحة"شركة 
المنتجات التي كانت تشتریھا سابقا من الطالبة وھي المنتجات الخاصة بمواد بنفس  للتزود

  .یطاليمنزلیة لمجمع بولتون مانیتوبا اإلالنظافة والعنایة ال

والمتعلق بتزوید المساحات  2015سنة ھا لرقم معامالت أنّ تمّسكت الطالبة بوحیث 
معامالتھا منھ ب% 23,91ة ، تتعلّق نسب% من رقم معامالتھا الجملي72,91الكبرى یمثل 

نسبة مقابل  "كارفور"مع شركة منھ بمعامالتھا % 41,5" ونسبة المغازة العامة"مع شركة 
  بالتجارة التقلیدیة. خاصة % 27,9

 نتج عنھ 2016في سنة  "كارفور"قطع عالقتھا مع شركة  الطالبة أنّ  توردأوحیث 
  .  %41,5رقم معامالتھا بما یقارب في انخفاض 

ة رقم حصّ أّن وراق الملف أمن وعلى خالف ما تّدعیھ الطالبة فقد ثبت وحیث 
نسبة  2015سنة في الحقیقة والواقع خالل تجاوز تالمطلوبة لم الشركة مع ھا معامالت
تھ ◌ّ اإلجابة على الطلب الذي تلقّ  لم تتولّ أنّھا ، كما % من رقم معامالتھا الجملي30,26

ا ممّ المقترحة  بخصوص األثمان وشروط البیع 2017لتقدیم عروضھا التجاریة لسنة  ھامن
الذي یكون معھ طلبھا الماثل  ،األمر ھایثبت عدم حرصھا على مواصلة التعامل التجاري مع

 اوحریّ اقدیة مع المطلوبة في غیر طریقھ والرامي إلى اإلذن استعجالیا بمواصلة العالقة التع
  . بالرفض
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  ،ولهذه األسباب

  .: رفض المطلبر المجلسقرّ 

ولى لمجلس المنافسة برئاسة السید محمد ا القرار عن الدائرة القضائیة األوصدر ھذ
محمد بن فرج والسیدة رجاء العیادي وعضویة السادة عمر التونكتي والھادي بن مراد و

  ي.الشواش

  ي.السیدة یمینة الزیتونتبة الجلسة بحضور كا 2017مارس  16وتلي علنا یوم  

  

  

  كاتبة الجلسة                 الرئیس  

  

  یمینة الزیتوني                 محمد العیادي


