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الحمد                       الجمھوریّة التونسیّة
 ّ  

  مجلس المنافسة
  171467القضیّة عدد 

  2018أفریل  12تاریخ القرار: 

  
  

  قــرار
  أصدر جملس املنافسة  القرار التايل بني :     

  
  

  

ج  126مقّر ها الكائن بعدد  "First tickets repas"شركة فريست لسندات األكل  ة:املّدعي
  .تونس-1001راضية حداد 

  ـن جـهـة،م           
                  

 
  تعاونية الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه.:املّدعـى عليهـا

  .ـة أخرىمـن جـه
 
 

 2017سبتمرب  7عريضة الدعوى املّرمسة بكتابة جملس املنافسة بتاريخ  بعد اإلطالع على    

تتبع تعاونية الشركة واملتضّمنة طلب  "first tickets repas"شركة فريست لسندات األكل  املقّدمة من
قتناء تذاكر أكل الكرّاس ألجل ما تضّمنه  الوطنية الستغالل وتوزيع املياه  لفائدة  شروط املتعّلق 

   .إلقصاء واحملسوبية والتمييز وتوجيه الصفقةلس يكر املعّد من قبلها من تيها منظور 
املرسم مثل القانوين لتعاونية الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه املوبعد اإلطالع على رّد     

لس بتاريخ لس القضاء برفض الدعوى لبطالن والذي طلب  2017أكتوبر  13 بكتابة ا من ا
ا.    اإلدعاءات اليت جاءت 
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ا على أساس األمر املنّظم للصفقات  سيس املّدعية لدفوعا ئب املّدعى عليها أّن  واعترب 
أّن املّدعى عليها ال تعترب مشرت عموميا على معىن  ضرورةالعمومية يف غري حمّله وال يستقيم قانو 

املتعّلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039) من األمر عدد 3( الفصل الثالث
املؤّسسات العمومّية عالوة على أّن االستشارة املعلن عنها من قبل التعاونية ال تعترب صفقة عمومية 

) من األمر سالف الذكر. وأضاف ممّثل املّدعى عليها أّن اإلدعاء ال 2على معىن الفصل الثاين (
تقيم كذلك ألّن التعاونية ال ختضع للجان املراقبة كلجنة الصفقات الداخلية والّلجنة العليا يس

  للصفقات.

الصادر عن  2016لسنة  01ويف نفس السياق، اعترب ممثّل املّدعى عليها أّن املنشور عدد 
ت الذي رئيس احلكومة  من  أخرجها قدأسند مهّمة التصرف يف تذاكر األكل إىل التعاونيات والوداد

اته اخلدمة  والية األمر املنظم للصفقات العمومية إلعطاء املرونة الكافية إلبرام اتفاقيات التزود 
  واجتنا للتعقيدات اإلدارية اليت ميكن أن تنجّر عن تطبيق هذا األمر.

ا وبّني ممثّل املّدعى عليها أّن التعاونية قد قامت ورغم انتفاء صفة املشرتي العمومي عنه
حرتام مبادئ الصفقات العمومية واملتمثّلة يف املساواة وتكافئ الفرص والشفافية وذلك بنشر 

) أقساط،مع ضرورة 3ىل ثالثة (إتقسيم العرض  و استشارة مّوسعة مدعومة بكرّاس شروط يف الغرض
تساع الرقعة اجلغرافية لتوزيع الأوال حلاجيات الشركة  ةمراعا أن مينح للعارض سوى حّصة وحيدة

نيا للطبيعة التنافسية لسوق اصدار وتوزيع تذاكر األكل.    التذاكر و

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36على القانون عدد وبعد اإلّطالع      واملتعّلق 
  .2005 تنظيم املنافسة واألسعار

  

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلطالع على األمر عدد     
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  

مللف.       وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
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لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم       22وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء الطرفني 

ا تلى املقّرر السّيد احلبيب الصيد ملّخصا من تقرير ختم األحباث، و   2018 أفريل  من ميثلّ  ضرمل حيو
  .االستدعاءوبلغها  األكللتذاكر  تفريس ةعية شركاملدّ 

مدير تعاونية الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه وطلب احلكم طبق ما ورد بتقرير وحضر     
  .ختم األحباث

ا الكتابية  كرمية اهلماميوبعد االستماع إىل مندوب احلكومة السّيدة       يف تالوة ملحوظا
مللّف.   املظروفة نسخة منها 

      
حلكم جبلسة      لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح    . 2018 أفريل 12قّرر ا

  
ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

  
ي التخلّ  رغبتها يف ضّمنته 2018 مارس 7للمجلس بتاريخ  مكتواملّدعية ئبة  قّدمتحيث     

  .ع املّدعى عليها قضائياعن تتبّ 
لس الذي ميكنه مواصلة الّنظر يف وحيث أّن تقدمي      مطلب يف التخّلي عن الّدعوى ال يقّيد ا

ملنافسة على معىن الفصل القضّية مىت توفّ   من قانون 5رت لدية معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 
  املنافسة واألسعار. إعادة تنظيم

لسوق ات خمّلة وحيث أّن املّلف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارس     ملنافسة 
لنزاع.   املعنّية 

لس سوى التصريح بقبوله. واضحا وصرحيامطلب التخّلي  جاءوحيث طاملا        فال يسع ا

  
  
  

  وهلـذه األســباب
  

لس: قّرر    قبول مطلب التخلي.  ا
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سة السّيد      لس املنافسة بر رضا بن وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل 

نوالسيدة  معز العبيديو عمر التونكيت و  حممد العياديوعضويّة السادة  حممود    .رمي بوز
 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2018أفريل  12و تلي علنا جبلسة يوم 

  
 

                                                                                                              كاتبة اجللسة           الّرئيس         
                                        ميينة الزيتوين                                      رضا بن حممود                

                                               
 


