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 اجلمهورية التونسية                                                                   احلمد 
  جملس املنافسة
  181501القضية عدد: 
   2019 مارس 14ريخ القرار: 

  

 قـــــرار

أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:   
  

نةج  13لطفي السويسي،  :املّدعي   ،الغّلة، أر
  

  مــن جـهـــة،                                             

 يف شخص ممثلها القانوين "FIRST tickets repas" شركة فرست لتذاكر املطاعم ـا:املّدعـى عليهو 
  ،تونس ،ب حبر 1000، 126عدد  ،نهج راضية احلدادمقرها بـ

  
ـــة أخرى مــن   .جـه

 

بتاريخ   181501 حتت عدد املرمسة بكتابة جملس املنافسةبعد اإلطالع على عريضة الّدعوى 
وكيل بصفته شريكا يف الشركة املّدعى عليها من مشاركة  املّدعيتشّكي  ةتضّمنوامل 2018 أفريل 11

ملؤّسسة  ختفيضات مالية إنطوت علىطلبات عروض  ثالثيف  هذه األخرية غري معقولة ومضرة 
جملس املنافسة التدّخل من  وهو يطلبسائر للشركاء، وتكبيد اخلدخال البلبلة يف القطاع غايتها إ

   وإيقاف نزيف هذه اخلسارة حفاظا على مصلحة االقتصاد الوطين واحرتاما لروح املنافسة الشريفة.
  ث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة.وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحبا  
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لس بتاريخ   جانفي 29وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا
2019.  
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36على القانون عدد وبعد اإلّطالع      واملتعّلق 

  .تنظيم املنافسة واألسعار
ظيم اإلداري املتعّلق بضبط الّتن 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477على األمر عدد و     

  املايل وسري أعمال جملس املنافسة.و 
مللف.       وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  ستدعاءإوبعد اإلّطالع على ما يفيد       7األطراف 
ا تال املقّرر السّيد عصام عموري ملّخصا من تقرير ختم األحباث2019 مارس ومل حيضر من  ،، و

شركة  املّدعى عليها لكما مل حيضر من ميثّ   ،ستدعاءاإل إليهووّجه السّيد لطفي السويسي  ل املّدعيميثّ 
  .ستدعاءاإل إليهاووّجه  املطاعمفرست لتذاكر 

مللف      ا املظروفة نسخة منها     .وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا

  

حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح   مارس 14وإثر ذلك قّرر ا

2019.  

ا   وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي: و
  

لس بتاريخب مضّمنمبقتضى مكتوب  املّدعي حيث عّرب       عن رغبته  2018 جوان 25 كتابة ا
  .عن القضيةالتخلي  يف

يف املؤّسسة بصفته شريكا  لّدعوىوبصرف النظر عن مدى توّفر الّصفة يف القائم  وحيث    
املّلف  ومل يكن ،عن الّدعوى صريح يف التخّليواضح و طلب مل فإنّه طاملا ثبت تقدميه ،املّدعى عليها
لنزاع ملعطيات تفيد بوجودنا متضمّ على حالته  لسوق املعنّية  ملنافسة  على معىن  ممارسات خمّلة 
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عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد من القانون  5الفصل  واملتعّلق 
  .الّصادر عنه ، فقد تعّني التصريح بقبول مطلب التخّليواألسعار

  
  

  وهلذه األسباب

لس:    قبول مطلب التخّلي.قّرر ا
سة الّسيد  األوىلوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية  وعضوية  حممد العياديلس املنافسة بر

لشيخات رمي السّيد ن وسندس    .واخلموسي بوعبيدي مصطفى بن لطّيفالّسادة و  بوزّ
  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2019 مارس 14وتلي علنا جبلسة يوم 
  
  
  
  
  
  

  كاتبة اجللسة                    الّرئيس     

 ميينة الزيتوين                               حممد العيادي


