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 الحمد                                        التونسيةالجمهورية  

  مجلس المنافسة 
  141369: القضية عدد  
  2016  أفريل  21 تاريخ القرار: 
  

   قـــــرار
  :مجلس المنافسة القرار التالي بين  أصدر

  

يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها  شركة فورست لتذاكر املطاعم - :المّدعية
  ، تونس.ب حبر 1000  -ج يوغوسالفيا سابقا-ج راضية احلداد 126بـ 

  ن جــــهة  ـــم
ئبها يف شخص ممثّلها القانوين  ة أوليس للّتوزيع "كارفور"شرك :المّدعى عليها

لثّابت الكائن مكتبه بعمارة سيماف مكتب ب  الطّابق الثّاين  2األستاذ بوبكر 
  .مونبليزير تونس. 8300ج 

رىـهة أخــن جــم    
قبل املمّثل القانوين لشركة من املقّدمة بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى 

واملرّمسة بكتابة جملس املنافسة  2014 سبتمرب 24 فورست لتذاكر املطاعم بتاريخ
ما مفاده أّن شركة كارفور تتعامل مع شركات  واملتضّمنة 141369 حتت عدد

 ,Sodexoعند اإلستخالص وهي شركات  % 10مصدرة لتذاكر الطّعام وتطرح 

Servimax, Bonus, Joker, Topchek, Ozone, sudلّرغم من  ، وأنّه 
ت البنكّية الّالزمة  املراسالت وامللّفات واستعداد شركة فورست لتقدمي الّضما
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لضمان قبول الّتذاكر اليت تصدرها فإّن الّشركة املّدعى عليها مل جتب أو تستجب 
  إىل خمتلف هذه املطالب امللّحة.

ديد  وقد تسّببت هذه الوضعّية اإلقصائّية يف فقدان الكثري من العقود و
يقاف الّتعامالت يف صورة عدم الّتعاقد مع شركة كارفور وهو ما  بعض احلرفاء 

   عائلة. 15يعين البطالة لـ
لثّابت نيابة عن الّشركة املّدعى عليها  ردّ وبعد اإلّطالع على   األستاذ بوبكر 

شركة أوليس للّتوزيع "كارفور" على عريضة الّدعوى املرّسم بكتابة جملس املنافسة 
  املالحظات الّتالية: والذي تضّمن 2014نوفمرب  27بتاريخ 
مل تتضّمن عريضة الدعوى بيان املخالفة اليت ارتكبتها شركة كارفور بوضوح  -

لس على معىن الفصلني  من القانون  6و 5ممّا يدخلها يف اختصاص ا
ملنافسة واألسعار.  املتعّلق 

حدى ا - لوسائل املنصوص عليها مل تتضّمن العريضة أّي طلب يف احلكم 
 من القانون سابق الذّكر وهو ما جيعلها خمتّلة. 21و 19لفصلني 

تضّمنت العريضة يف تقدميها الّدفع بوجود "أربع شركات سّدت الّطريق على  -
املّدعية" يف حني أّن العريضة وّجهت ضّد املّدعى عليها فقط كما ورد أّن 

 املّدعية فقدت عّدة صفقات مل تبيّنها.
تضّمنت عريضة الّدعوى أّن الّشركة املّدعى عليها تتعامل مع سبع شركات  -

ا تتعامل مع من ينشط يف الّسوق وال تفرض  ّ لتذاكر املطاعم وهو ما يبّني أ
 على أحد مع من يتعامل.

ال تغّطي الشركة املّدعى عليها إّال جزءا حمدودا من سوق جتارة الّتوزيع ويف  -
 واملنافسة. احرتام لقواعد الّتجارة 
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وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل 
  مندوب احلكومة.

وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث 
لس بتاريخ  اليت توّجهت حنو قبول مطلب الّتخّلي  2016أفريل  12املرّمسة بكتابة ا

  عن القضّية.
 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ       

  .ة واألسعاراملنافسعادة تنظيم املتعّلق و 2015
املتعّلق و  2006فيفري 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد

   .لتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
  

لطّريقة القانونّية وبعد لسة جل اإلّطالع على ما يفيد آستدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين 2016 أفريل 7 نة ليوماملرافعة املعيّ   املّخص، و
ومل حيضر من ميّثل شركة فورست وبلغها اإلستدعاء ختم األحباث  من تقرير

لثّابت وأعلنت أّن هذا  تحضر و  األستاذة أمية اجلبايل نيابة عن األستاذ بوبكر 
الّدعوى  األخري يتمّسك مبا قّدمه من ردود وفّوضت الّنظر يف طلب الّتخّلي عن

يل وأعلنت أّن مندوب  وحضرت السّيدة كرمية اهلّمامي نيابة عن السّيدة هيام 
  .يؤّيد ما انتهى إليه تقرير ختم األحباث من اقرتاح قبول مطلب الّتخّلياحلكومة 
  

لس رقرّ إثر ذلك و  لسة جب كمحل حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح ا
  .2016 أفريل 21يوم 

  :وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يليوبها  
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لس مكتوب من املمّثل القانوين لشركة  فورست لتذاكر حيث ورد على ا
لس بتاريخ  املطاعم جانفي  7تضّمن ختّلي املّدعية عن الّدعوى رّسم بكتابة ا
2016.  

وحيث أقّر فقه قضاء جملس املنافسة أّن املبادئ العاّمة لإلجراءات تقّر أّن 
الّتخلي عن الّدعوى جيب أن يتوّفر فيه عنصران أساسّيان ومها الوضوح والصراحة 

  وأنّه ال ميكن استنتاجه . 
حيث أقّر فقه قضاء جملس املنافسة أيضا أّن تقدمي مطلب يف الّتخلي عن 

لس الذي ميكنه مواصلة الّنظر يف القضّية مىت توّفرت لديه الّدعوى ال يقّيد ا
ملنافسة.   معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 

لتمّعن يف طلب املمّثل القانوين للعارضة املشار إليه آنفا يتبّني أنّه   وحيث و
  ما يتعّلق بطلب التخلي عن القضّية. واضح وصريح يف

ّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة وحيث أّن امللف على حالته ال يتض
لّنزاع األمر الّذي جيوز معه  لّسوق املعنّية    .قبول مطلب التخّليملنافسة 
  وهلذه األسباب

  

  قبول مطلب التخّلي.لس: ا قّرر
سة الّسيد  الثّانية وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية لس املنافسة بر

والّسادة عماد الّدرويش وفوزي بن  السّيدة سلوى بن وايلوعضوية  احلبيب جاء 
  .عثمان واهلادي بن مراد
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حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2016 أفريل 21وتلي علنا جبلسة يوم 
  الزيتوين.

  

  كاتبة اجللسة                  الرئيس                                      
  

                                                             
 ميينة الزيتوين                                                  احلبيب جاء 

 


