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 اجلمهورية التونسية                                                                   احلمد 
  جملس املنافسة
  181484القضية عدد: 
   2018 أكتوبر 25ريخ القرار: 

  

 قـــــرار

أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:   

  
  

، يف شخص ممثلها القانوين" SOCODAL CONSERVES "شركة مصّربات دار عّلوش :املّدعية
         ة.قليبي 8055دار علوش مقّرها بشارع البيئة، 

  

  مــن جـهـــة،                                             

بـاملنطقة الصناعية ، مقّرها خص ممثلها القانوينشيف  الغذائّية العاّمة "جودة"شركة  ـا:املّدعـى عليه
نة، ص.ب    .تونس 1080تونس سيداكس  – 303أر

بعمارة قولدن  مقّرهاالكائن  من شركة التومي وشركاؤه للمحاماة القلسيئبها األستاذ حممد   
  .تونس -املركز العمراين الشمايل، 09ور ، املدرج أ، الطابق الثالث، املكتب عدد 

  .جـهـــة أخرى مــن
 

بتاريخ   181484 عددالحتت  املرمسة بكتابة جملس املنافسةبعد اإلطالع على عريضة الّدعوى   
عالمتها الّتجارية اجلهة املّدعى عليها  إستغاللتتضّمن تشّكي اجلهة املّدعية اليت و  2018 جانفي 25

  .دون احلصول على إذن من قبلها"البستان" وتروجيها منتجات حتمل إسم 
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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 املرّمسة بكتابة 

لس بتاريخ  قرتاح رفض وإ ييد ما ورد بتقرير ختم األحباث اليت توّجهت حنو 2018 جوان 07ا
  الّدعوى لعدم اإلختصاص.

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

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلطالع على األمر عدد     
  املايل وسري أعمال جملس املنافسة.ظيم اإلداري و الّتن

مللف.       وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم إى ما يفيد وبعد اإلّطالع عل      4ستدعاء األطراف 

ا تال املقّرر السّيد عصام عموري ملّخصا من تقرير ختم األحباث ومل حيضر من ميثل 2018 أكتوبر ، و
ئب املّدعى  ستاذألا ستدعاء وحضراإل إليهاووّجه  شركة مصّربات دار عّلوشاملّدعية  حممد القلسي 

  طلب احلكم طبق ما ورد بتقرير ختم األحباث.و  شركة الغذائّية العاّمة "جودة" عليها
   .لهأو من ميثّ مندوب احلكومة  ومل حيضر     
  

حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح   أكتوبر 25وإثر ذلك قّرر ا

2018.  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي:   و

  
مبقتضى  "SOCODAL CONSERVES" شركة مصّربات دار عّلوشحيث عربت املّدعية     

ع التخلي عن مواصلة تتبو  التنازل عن القضية عن رغبتها يف  2018 فيفري 15مكتوب مؤرّخ يف 
لس. أمام املّدعى عليها   ا
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  وحيث جاء مطلب التخّلي واضحا وصرحيا.    
لسوق    ملنافسة  وحيث أّن املّلف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة 

لنزاع   .املعنّية 
  

  وهلذه األسباب

لس:    قبول مطلب التخّلي.قّرر ا
سة الّسيد رضا بن حممود وعضوية  األوىلوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية  لس املنافسة بر

لشيخوالسّيدة  خالد السالميواخلموسي بوعبيدي و  حممد العياديالّسادة    .سندس 
  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2018 أكتوبر 25وتلي علنا جبلسة يوم 
  
  

  كاتبة اجللسة                    الّرئيس     

 ميينة الزيتوين                           رضا بن حممود


