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،                            اجلمهورية الّتونسية   احلمد 
  جملس املنافسة     

  181488 القضية عدد:   

    2018 أكتوبر 25ريخ القرار:   

  ــرارــــــــــــــــقــ                                            

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني:                                

  
   :ّدعيةامل

  تونس. 1001 ،126 ددع راضية احلّدادنهج بمقّرها ، فارستشركة 
 ،من جهة

  : ّدعى عليهاامل
ب بناتن االجتماعّية مقّرها بداديّة أعوان وموظّفي وزارة الشؤو و   .تونس 1019 ،27دد ع شارع 

  .من جهة أخرى
    
فارست واملرّمسة بكتابة شركة املمّثل القانوين ل قبل ع على عريضة الّدعوى املقّدمة مناإلطالبعد   

واملتضّمنة اعرتاضها على اإلجراءات املعتمدة  2018مارس  7بتاريخ  181488جملس املنافسة حتت عدد 
لّنظر العتمادها من قبل اجلهة املّدعى عليها عند اقتنائها لتذاكرا املطاعم اخلاّصة  ألعوان الرّاجعني إليها 

  .شروطا إقصائّية ومتييزيّة
واملرّسم بكتابة جملس املنافسة  املّدعية وبعد اإلّطالع على مطلب التخّلي عن الّدعوى املقّدم من قبل  

  .2018ماي  11بتاريخ  361حتت عدد 
 8بتاريخ  560لس حتت عدد وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا  
  .2018 أوت
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مللف.      وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد      املتعّلق 

  املنافسة واألسعار،

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

لّطريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم إوبعد اإلّطالع على ما يفيد      أكتوبر 4ستدعاء األطراف 
ا  2018 فلة بن عاشور ملّخصا من تقرير ختم األحباث،  تلتو ومل حيضر من ميّثل املّدعية املقّررة السّيدة 

" وبلغها االستدعاء ومل حيضر من ميّثل املّدعى عليها وداديّة أعوان وموّظفي وزارة الشؤون Firstشركة "
ا املظروفة ، وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلاالجتماعّية ووّجه إليها االستدعاء ّمامي ملحوظا

مللف.   نسخة منها 

حلكم جبلسة يوم     لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2018 أكتوبر 25وإثر ذلك، قّرر ا
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

لس حتت عدد مبكتوب  املّدعية تقّدمتحيث  بطلب  2018 يما 11بتاريخ  361رّسم بكتابة ا
   .ختّليها عن الّدعوىطلب يتضّمن 

ال. لبطّ هذا الجاء وحيث     واضحا وصرحيا طبقا ملا اقتضاه فقه القضاء يف هذا ا

لّسو  حيثو  ملنافسة  ق املعنّية أّن امللف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة 
  .لّنزاع

  وهلذه األسباب:

لس   قبول مطلب التخّلي. قرر ا
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سة السّيد رضا بن حممود رئيس        لس املنافسة بر وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
خالد السّالمي والسّيدة سندس واخلّموسي بوعبيدي و جملس املنافسة وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي 

  .لّشيخ
  سة السّيدة ميينة الزّيتوين.حبضور كاتبة اجلل 2018 أكتوبر 25وتلي علنا جبلسة يوم       

  
  

  كاتبة اجللسة الّرئيس                                                                
  ميينة الزيتوين      رضا بن حممود                                                    

  

 


