
1 
 

الحمد  وحده                                                                             تّونسيّةالالجمهوريّة
  المنافسة  مجلس    

  151391 القضيّة عدد

  2016 أفريل  21 اريخ القرار:ت

  

  

  قـــــرار
  

  التـّالي بين:أصدر مجلس المنافسة القرار  
  

    
  
  

يف شخص ممثّلها القانوين والكائن مقّرها  "First tickets repas"شركة فريست لسندات األكل  :يةالمّدع
 تونس.  1001ج راضية حّداد عدد  126االجتماعي ب 

  من جهة،
  :مهالمّدعى علي

األستاذ خالد النهدي الكائن  ئبه ،السّيد سليم بن عّمار فة الوطنّية إلصدار تذاكر الطعامرئيس الغر  -
   تونس. 1002، 14مقّر مكتبه بشارع آالن سافاري عدد 

ص تونيز - ئبها  "Sodexo" شركة صودكسو  صالح الدين قائد األستاذ يف شخص ممثّلها القانوين، 
 تونس. 1002، 14السبسي الكائن مقّر مكتبه بشارع آالن سافاري عدد 

ج ابن خلدون  7يف شخص ممثّلها القانوين والكائن مقّرها ب   "Servimax"رفيمكس اشركة س -
 . تونس 1002اجلمهوريّة 

ديسمرب عمارة  10ئبها األستاذ سليم بن عثمان الكائن مّقر مكتبه بشارع  "Bonus"شركة بونيس  -
 .22/21ش  6ط  DCبرج  4السعدي املنزه 

بل عمارة  "Jocker" شركة جوكر - الطابق  Fئبها األستاذ األسعد العبديل الكائن مقّر مكتبه مبرّكب 
  . اخلامس مونبليزير تونس

 من جهة أخرى.
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أفريل  2املرفوعة من طرف شركة فريست لسندات األكل بتاريخ بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى      

لس حتت عدد  2015 من بعض املمارسات اليت أقدمت  مبوجبهاواليت تظّلمت  151391واملرّمسة بكتابة ا
النزيهة واملتمثّلة يف تكوين تكّتل بينها عليها األطراف املّدعى عليها واملنافية حسب دعواها لقواعد املنافسة 

دف االستحواذ على سوق إصدار وترويج  مشاركتها يف الصفقات العمومّية وتقدمي ختفيضات خيالّية مبناسبة
أضافت العارضة أّن كما   دخول الشركات اجلديدة إليها. إعاقة و داخلها سندات األكل واحلّد من املنافسة 

السّيد سليم بن  والغرفة الوطنّية إلصدار تذاكر الطعام واملدير العام لشركة سوديكس التكّتل الذي يقوده رئيس
ا ال حتتاج إىل دليل وأعطت أمثلة على ذلك  اتّفاق عّمار ال حيتاج إىل إثبات والطرق امللتوية اليت يستعملو

ندوق الوطين للتأمني على يف طلبات العروض املقّدمة من قبل الص الشركات املّدعى عليها على عدم املشاركة
ا و  "Transtu" وشركة نقل تونس "Cnam"املرض  يف مناسبتني وهو ما جعل غري مثمرة  اعروضإعال

  املشرتي العمومي يواصل التعامل مع الشركات املّدعى عليها. 
فة الوطنّية إلصدار رئيس الغر  خالد النهدي احملامي نيابة عن املّدعى عليه األستاذعلى رّد  العاإلطّ وبعد      

لس حتت عدد املرّسم  تذاكر الطعام خلصوص: 2015 أكتوبر 27بتاريخ  713بكتابة ا   والذي تضّمن 
توّيل الغرفة الوطنّية إلصدار تذاكر الطعام الدفاع عن مصاحل منخرطيها مبا فيهم الشاكية ضّد كّل  إنّ  -

ا هيكل نقايب.  عتبار كو ا واختصاصها   خرق لقواعد املنافسة النزيهة يدخل يف صميم صالحيّا
كن موّجهة ضّد أّي كان إّن الرسالة املوجّهة من قبل الغرفة إىل املرصد الوطين للصفقات العمومّية مل ت -

دف إىل لفت النظر إىل ممارسة بدت غري نزيهة وغري حمرتمة لقواعد املنافسة والشفافّية يف  وإمنّا كانت 
الصفقات العمومّية وذلك اثر إسناد صفقة تذاكر الطعام لتعاونّية الشؤون االجتماعّية مراكنة دون اللجوء إىل 

 املناقصة وطلب العروض.
إىل املرصد الوطين للصفقات العمومّية نظرا  مل حيصل هلا أّي ضرر من هذه املراسلة املوّجهةالشاكية  إنّ  -

ذه الصفقة وال تزال متارس نشاطها بدون أّي تضييق كما أّن تدّخل الغرفة كهيكل نقايب مل  ا فازت  لكو
ملؤّسسات يرتّتب عنه أّي ضرر للسوق بل يهدف حلفظ شفافّية املعامالت داخل السوق يف عال قة الشركات 

 العمومّية. 
إّن رئيس الغرفة الوطنّية إلصدار تذاكر الطعام ال يّتخذ أّي قرار مبفرده بل مجيع قرارات الغرفة يتّم  -

من أعضائها كما أّن تراجع الشاكية يف دعواها دليل على  عليها من قبل املكتب التنفيذي وممضاة املصادقة
لتايل يّتجه رفض الشكاية م ّسس تظّلمها و     . وضوع هذه الدعوى وحفظ حّق املّدعى عليهعدم 
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شركة  وبعد االّطالع على رّد األستاذ صالح الدين قائد السبسي احملامي نيابة عن املّدعى عليها      
لس حتت عدد بكت املرّسمصودكسو  خلصوص:   2015 أكتوبر 27بتاريخ  714ابة ا   والذي جاء فيه 

لسوق  - توّىل السّيد وزير التجارة التقّدم بشكاية ضّد املّدعى عليها الثانية ومجلة من الشركات العاملة 
استنادا للقول بوجود اتّفاق مكتوب اّختذ شكل ميثاق  121306رّمست لدى جملس املنافسة حتت عدد 

  2015فيفري  12بتاريخ  142518لسلوكّيات املهنة غري أّن هذا امليثاق صدر بشأنه الرأي االستشاري عدد 
  . 2015فيفري  12كما حظي مبوافقة السّيد وزير التجارة بتاريخ 

بتكوين التكّتل املزعوم من  ّد منّوبته ال عالقة هلاأّن موضوع الشكاية الصادرة عن السّيد وزير التجارة ض -
وإّمنا يتعّلق مبوضوع آخر وهو صّحة ميثاق سلوكّيات املهنة الذي ال عالقة له متاما بشكاية العارضة  املّدعية

لتايل رّد هذا الزعم.   ويّتجه 
ا املّدعية حول املناقصتني الصادرتني عن الصند - وق الوطين للتأمني على أّن املعطيات اليت تقّدمت 

املرض وشركة نقل تونس هي مغلوطة وال سند هلا من الواقع وتعّد حماولة حلشر اسم املّدعى عليها الثانية من 
دون وجود رابط حقيقي نظرا لكون هذه األخرية اّختذت موقفا مبدئّيا بعدم املشاركة يف أّي طلب عروض 

ملرض بسبب شروط اخلالص اليت ال تتالئم مع نظام عملها كما منظّم من قبل الصندوق الوطين للتأمني على ا
ا امتنعت عن املشاركة  ّ ا وهو ما يدحض االّدعاءات  ا شاركت يف مناقصة شركة نقل تونس وفازت  ّ أ
ا مل تشارك مّرتني لغاية جعل املنافسة غري مثمرة.  ّ لصفقة أو أ   بصورة مبيتة لتمكني شركات أخرى من الفوز 

ّتضح أّن املّدعية قد أّسست شكايتها على معطيات مغلوطة عمدا الغاية منها ليست التظّلم من حيف ي -
  أو ظلم أو تعّدي بل هي سياسة جتاريّة تعتمدها لإلساءة لسمعة منافسيها يف السوق.

لرجوع يف الشكاية واملسّوغات اليت قّدمتها هي خري دليل على أّن الشكاي - ة مل متّثل أّن قيام املّدعية 
ا غري قائمة على سند من الوقع بل هي مسعى اعتمدته لإلساءة ملنافسيها يف السوق. ّ ا وأ   غاية يف ذا

حرتا - وبعدم اندراجها يف أّي  مها الكامل لقواعد املنافسة النزيهةجتّدد املّدعى عليها الثانية التمّسك 
لشكاية لعدم ثبوت أّي من اّدعاءات الشاكية تكّتل مهما كانت طبيعته وعلى هذا األساس تطلب رفض ا

  وحفظ حّقها فيما زاد على ذلك.     
لس حتت عدد      وبعد االّطالع على رّد املمّثل القانوين للمّدعى عليها شركة سارفيمكس املرّسم بكتابة ا
بطال األخذ بعني االعتبا معدوالذي طلب فيه ب 2015سبتمرب  23 بتاريخ 642 ر نظرا لكون املّدعية قامت 

    دعواها املرفوعة ضّد شركته. 
  وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة.     
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بكتابة املرّسم شركة جوكر  األسعد العبديل احملامي نيابة عن املّدعى عليها على رّد األستاذ العاإلطّ وبعد     
لس حتت عدد  والذي طلب فيه من حيث األصل بقبول مطلب التخّلي عن  2016 مارس 21بتاريخ  203ا

  الدعوى وبصفة احتياطّية برفض الدعوى لتجّردها. 
بكتابة املرّسم شركة جوكر  امي نيابة عن املّدعى عليهاسليم بن عثمان احمل على رّد األستاذ العاإلطّ وبعد    

لس حتت عدد  خلصوص: 2016 أفريل 4بتاريخ  242ا   والذي تضّمن 
ّن اّدعاء العارضة بوجود ختفيضات خيالّية يبقى جمّردا يف ظّل عدم وجود مؤيّدات مبلّف القضّية ا -

لتايل يكون من املّتجه هيك عن كونه مرفوض من النظام الداخلي للغرفة  الوطنّية إلصدار تذاكر الطعام و
 عدم مساع هذا الفرع من الدعوى.

ديبّيا أّي إخالل  - يف نطاق تنظيم املهنة ومتكني أصحاب املهنة من جمال التسيري الذايت ملنع وردع 
 12بتاريخ  142518ملنافسة الشريفة فإنّه ّمت صياغة امليثاق الذي صدر يف شأنه الرأي االستشاري عدد 

والذي ّمتت املصادقة عليه بقرار من وزير التجارة وهو ما جيعله من النصوص القانونّية املنظّمة  2015فيفري 
لتايل القضاء بعدم مساع الدعوى خبصوص هذا الفرع من الدعوى.  للمهنة ويّتجه 

 "Cnam" على املرض لصندوق الوطين للتأمنياّن شركة جوكر مل تشارك يف املناقصة اخلاّصة  -

 ختفيضات تنصّب يف دائرة املنافسة الغري الشريفة فضال عن كون املّدعية مل تشارك يف هذه الصفقة. الشرتاطها 
ت من املّتجه عدم مساعها خاّصة أّن  - اّن الدعوى الراهنة تبقى جمّردة واقعا وقانو يف كاّفة فروعها و

 املّدعية طلبت التّخلي عن القضّية. 
لس حتت       وبعد االّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث املرّمسة بكتابة ا
أيّد من خالهلا طلب التخّلي عن الدعوى وأقّر بصفة احتياطّية واليت  2016فيفري 17بتاريخ  97عدد 

لس يف املمارسات املثارة املتعّلقة بتقاسم األسواق خاّصة وأّن  موضوع النزاع يف قضّية احلال اختصاص ا
لتزّود بتذاكر الطعام واحلال أّن االتّفاق املعفى يتعّلق بعدم تطبيق العموالت  يتعّلق بتقاسم الصفقات املتعّلقة 

  آجال اخلالص. السلبّية وضبط 
عادة تنظيم  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد      واملتعّلق 

  املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد      

  وسري أعمال جملس املنافسة.
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لطريق      مللّف وعلى ما يفيد استدعاء األطراف  ة ة القانونيّ وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
ا تال املقّرر السّيد الناصر السيفاوي ملّخصا من تقرير ختم  2016أفريل  7جللسة املرافعة املعّينة ليوم  و

  . األحباث
. وحضر األستاذ حسني نيابة عن زميله ومل حيضر من ميثّلها ستدعاء إىل املّدعية شركة فريستبلغ االو      

ئب املّدعى عليها شركة جوكر وأعلن أّن هذا األخري يتمّسك مبا قّدمه من ردود. ومل  األستاذ األسعد العبديل 
قي األطراف املّدعى عليها وبلغهم االستدعاء.        حيضر من ميّثل 

ا الكتابّية املظروفة مندوب احلكومالسّيدة كرمية اهلّمامي نيابة عن وتلت       يل ملحوظا ة السّيدة هيام 
مللّف.   نسخة منها 

لقرار جبلسة يوم       لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   .2016 أفريل 21وإثر ذلك قّرر ا

  المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:وبها وبعد                         

لس  املمّثل القانوين للمّدعية شركة فريست لسندات األكل رّسمورد مكتوب صادر عن حيث       بكتابة ا
   وتضّمن طلب طرح القضّية. 2015 سبتمرب 16بتاريخ  631حتت عدد 

جرى فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن املبادئ العامة لإلجراءات تقّر أّن التخّلي عن وحيث     
  والصراحة وأنّه ال ميكن استنتاجه.يتوّفر فيه عنصران أساسّيان مها الوضوح الدعوى جيب أن 

لس الذي ميكنه مواصلة النظر يف القضّية مىت      وحيث أّن تقدمي مطلب يف التخّلي عن القضّية ال يقّيد ا
ملنافسة على معىن الفصل  ة تنظيم املنافسة من قانون إعاد 5توّفرت لديه معطيات تفيد بوجود ممارسات خمّلة 

  واألسعار.  
  وحيث أّن طلب املمّثل القانوين للمّدعية املشار إليه آنفا كان واضحا وصرحيا.    
لسوق املرجعّية      ملنافسة  وحيث أّن امللّف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة 

تّفاق مصادق عليه مبقتضى قرار إداري يعود اختصاص النظر فيه إىل  خاّصة وأّن موضوع النزاع يتعّلق 
  القاضي اإلداري فانّه يّتجه قبول مطلب التخّلي عن الدعوى.  

  

  لهذه األسبابو                                   

  . المجلس قبول مطلب التخّليقرّر      



6 
 

سة السّيد احل     لس املنافسة بر ّ وعضويّة وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل  بيب جاء 
  .عماد الدرويش وفوزي بن عثمان واهلادي بن مراد والّسادة سلوى بن وايل السّيدة
  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2016 أفريل 21وتلي علنا جبلسة يوم      

  
  كاتبة الجلسة                              الرّئيس             

         ّ   يمينة الزيتوني                           الحبيب جاء با
  


