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ّ                     اجلمهوريّة التونسّية   احلمد 
  جملس املنافسة
  181509القضّية عدد 
  2018 جانفي  10ريخ القرار: 

  
  قــرار
  القرار التايل بني:      أصدر جملس املنافسة

  

الشركة التونسية للتوزيع يف شخص ممثّلها القانوين األستاذ نزار السنوسي مكتبه الكائن  ة:املّدعي
      ، مونبليزير، تونس.1، عمارة الصفصاف الطابق 7بنهج شط الرمان عدد 

  مـن جـهــة،                                 
سي، ممّر حبرية شركة الكرامة القابضة يف شخص ممثلها القانوين مقّرها :املّدعـى عليه بنهج خبرية أ

  مالوي، ضفاف البحرية، تونس.
  ـة أخرى.ن جـهـم

 
 

لشركة ا نيابة عن األستاذ نزار السنوسياملقدّمة من دعوى العريضة  بعد اإلطالع على
تعليق تنفيذ ب الرامية إىل اإلذنو  181509املرمسّة بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  التونسية للتوزيع

حالة كامشركة الكرامة القابضة  إجراءات طلب عروض  ل أسهم شركة ألفا هيونداي موتورزاملتعّلق 
  املصادرة وذلك ملخالفته أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار . 

ئب وبعد اإلطالع على املكتوب  واملتضّمن  2018جويلية  12املّدعية بتاريخ املقّدم من 
  الدعوى.طلب طرح 

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     
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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مللف.و        بعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
  

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم       27وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء الطرفني 

ا تلى املقّرر السّيد احلبيب الصيد ملّخصا من تقرير ختم األحباث، و   2018 ديسمرب من  ضرمل حيو
  .االستدعاءوبلغها  التونسية للتوزيع ةشركالعية املدّ  ميثلّ 

السيد فيصل الزواري نيابة عن املّدعى عليها شركة الكرامة اللقابضة وفّوض النظر  وحضر    
  خبصوص مطلب الطرح املقّدم. 

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

      

حلكم جبلسة      لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح    . 2019 جانفي 10قّرر ا
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  

طرح  رغبتها يف هضّمن 2018 جويلية 12للمجلس بتاريخ  مكتواملّدعية ئب  قّدمحيث     
  .الدعوى

لس الذي ميكنه مواصلة الّنظر يف القضّية مىت توفّ امل هذاوحيث أّن      رت لدية طلب ال يقّيد ا
ملنافسة على معىن الفصل  املنافسة  إعادة تنظيم من قانون 5معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 

  واألسعار.
لسوق القطع بوجود ممارسات خمّلة وحيث أّن املّلف على حالته ال يتضّمن ما يفيد      ملنافسة 

لنزاع.   املعنّية 
لس سوى التصريح بقبوله. واضحا وصرحيا لطرحمطلب ا 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 

ن و وعضويّة حممود  لسعود وأكرم الباروينو عمر التونكيت السادة  السّيدة رمي بوز   .سامل 
 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2019 جانفي 10و تلي علنا جبلسة يوم 

  
 

                                                                                                              كاتبة اجللسة           الّرئيس         
                                        ميينة الزيتوين                                      رضا بن حممود                

                                               
 


