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  احلمد                                 اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة   

  181482 القضية عدد:
  2019 مارس 14 ريخ القرار:

  

  قـــــرار
    أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني:  

  

ئبه األستاذ عماد حممد لطفي بن سعيد بن علي العوسجي:عـي املدّ    الكائن املنصوري،،
  مقرين، 30شارع احلبيب بورقيبة، عدد ب مكتبه            

  من جهـة،
  الكائن مقّرها  ركة التونسّية ألسواق اجلملة يف شخص ممثلها القانوين،الشّ :هاـاملّدعى عليو 

  بطريق نعسان بئر القصعة بن عروس،                 
  

  من جهة أخرى.
  

األستاذ عماد املنصوري نيابة عن  من ةاملقّدم عريضة الدعوىبعد االطالع على 
فتح حبث يف التجاوزات املتعلقة طلب  ةنواملتضمّ سعيد العوسجي  بن لطفيحمّمد د السيّ 

 2م120 اإلذن بتمكني منّوبه من موقع ميسحعى عليها و داخل الشركة املدّ  اإلداريلتصّرف 

  . الّشركة املذكورة لسوق اليت تديره  2م 60   ضا عنعو
الشركة التونسية ألسواق اجلملة ببئر القصعة  م منتقرير املقدّ الوبعد االطالع على    
  .2018 مارس 29 بتاريخ

  .مندوب احلكومة إىل و الّنزاع طريف ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل اإلطالع على وبعد
ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث الواردة وبعد اإلطالع على 

خلصوص أنّ  2019 فيفري 09  بتاريخ ا  على ،املشتكى منها  األفعالو  األعمال اليت ورد 
عتبارها ال تندرج ضمن  ا من عدمه،خترج عن جمال اختصاص جملس املنافسة  فرض ثبو

ملنافسة املنصوص ع لفصل املمارسات املخلة  تنظيم املنافسة  إعادةمن قانون  5ليها 
  .األسعارو 

واملتضّمن طلب التخّلي عن  2019فيفري  26املكتوب الّصادر عن املّدعي بتاريخ  وعلى
  الّدعوى.

  املتعّلق 2015 سبتمرب 15يف املؤرّخ  2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد
  .واألسعارتنظيم املنافسة  عادة
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   مـالتنظي بضبط املتعّلق 2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 األمر عدد على و        

  .املنافسةاإلداري واملايل وسري أعمال جملس 
مللف   .وعلى بقّية األوراق املظروفة 

ريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة لطوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أطراف النزاع 
ا تال ،2019 مارس 7 ليوم مل ، و صا لتقرير ختم األحباثملخّ  طرميز سفياناملقّرر السّيد   و

توحي نيابة وحضر السيد وليد التي،رغم بلوغ االستدعاء قانواألستاذ عماد املنصوري حيضر 
 ،املقدم كتابة على عريضة الدعوى الردّ تقرير ك بعن الشركة التونسية ألسواق اجلملة ومتسّ 

  . طالبا رفض الدعوى لعدم االختصاص
ا املظروفوتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملح  مللف ةوظا   .نسخة منها 
لس قّرر ذلك إثرو   حلكم جبلسة يوم  للمفاوضة القضّية حجز ا  مارس 14والّتصريح 

2019.  
ا وبع لسو   :ما يلي د املفاوضة القانونّية قرر ا

  

لتصرف اإلطلب ب الراهنة الدعوى تتعّلقحيث  داري البحث يف مجلة التجاوزات املتعلقة 
ضا عو 2م120 ميسحعي من موقع بتمكني املدّ واإلذن  لشركة التونسية ألسواق اجلملةداخل ا

  الشركة املذكورة. اليت تديره لسوق 2م 60  عن 
مطلب ختّلي عن الّدعوى  2019 فيفري 26 وحيث ورد على كتابة جملس املنافسة بتاريخ

  املّدعي.صادر عن 
لنظر يف حيث و  لس   ، فإنّه وطاملاةالراهن الدعوىبصرف النظر عن مدى اختصاص ا

  تعّني التصريح بقبوله. دوصرحيا، فقواضحا  هاالتخّلي عن كان مطلب
  

  وهلذه األسباب
لس قبول مطلب التخّلي.    قّرر ا

  

سة السيد  وصدر رمي  دتنيالسيّ وعضوية حممد العيادي هذا القرار عن الدائرة القضائية األوىل بر
لشيخ و  ن وسندس  للطيف واخلموسي بوعبيدي  دينيّ السبوز   .مصطفى 

  

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

       كاتبة اجللسة                                                                        الّرئيس      
             

   ميينة الّزيتوين                                                                    حممد العيادي   


