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ّ                                                        جلمهوريّة الّتونسّيةا     احلمد 
  جملس املنافسة

***************  
  151393 القضية عدد

  2016 جويلية  14ريخ القرار:
  
  
  

  قـــــرار
  

  :بني أصدر جملس املنافسة القرار التايل
  
 ج حسان  23 عدد" الكائن مقّرها بالوفاء" مخيس جباري صاحب خمبزة :املّدعي

      .ماطر، بنزرت مخومة بلخوجة

  من جهة،                                                                       
 

 ج غا و  وزير الّتجارة الكائن مقرّه - :امعليه املّدعى ن بزاوية  ج بيار دي كوبر
ج اهلادي  .تونس نويرة، و

  .حي الرجاء، ماطر بنزرت 66كمال بن حسني املعالوي، مقرّه بـ  -

  من جهة أخرى.
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مخيس جباري صاحب خمبزة  املّدعي ا اليت تقّدم  دعوىالبعد اإلّطالع على عريضة 
واليت  2015 ماي 19بتاريخ  151393عدد  بكتابة جملس املنافسة حتت ةرمسّ وامل "الوفاء"

وذلك يف الفرتة  ،املعالوي مجيع األصل الّتجاري ملخبزته لكما  مّدعى عليهسوّغ لله مفادها أنّ 
ه توّجه إىل املصاحل توعند انتهاء مّدة التسويغ واستالمه ملخبز ، 2013إىل  2009املمتدة من 

ا العمل يف هذا  املختّصة بوزارة الّتجارة إلقتناء حّصته من ماّدة الفرينة وفق الرتاتيب اجلاري 
لرفض ليتبّني فيما بعد أّن املّدعى عليه كمال املعالوي قام بتجاوزات كبرية  ال إالّ أنّه قوبل  ا
قتناء كمّيات هائلة من ماّدة الفرينة خارج األطر القانونية واليت  يف فرتة تسّوغه ملخبزته وذلك 

وقد نتج عن هذه . خّولة لهة عن احلّصة القانونية املكيس زائد  1152قّدرت كمّيتها بـ
عتبارها جتاوزت كاملتني   سنتني ملّدةمن حّصتها من ماّدة الفرينة  خمبزته التجاوزات حرمان

  املّدعييّتهم كما   .ماّد ومعنو هاانعكس سلبا على سري عملممّا  بكثري احلصص املخّولة هلا
موعة املستغالل بطاقته كمال املعالوي  وجتاهله لعقود  الوطنيةهنية واستيالءه على أموال ا

 الفرينةتوزيع حصص  كما يّتهم نفس الطرف اجلهة املسؤولة على  .التسويغ املربمة بينهما
بتمكينه من كمّيات زائدة عن حّصته من الفرينة  ها مع كمال املعالويؤ بتواطاملدّعمة 
   .  املدّعمة

ه  املّدعيويرى  املمارسات تعّد من قبيل من أفعال  املدعى عليه كمال املعالويأّن ما أ
ملنافسة  من أجل التحّيل واستغالل ه البحث عن وكّل من سيكشف هويطلب تتبعاملخّلة 

موعة الوطنية واإلثراء بدون موجب. هبطاقت    املهنية واإلستيالء على أموال ا
مبوجب  2015جوان  10يف مناسبتني األوىل بتاريخ  املّدعى عليه الثاينوقد متت مراسلة 

لس حتت عدد املكتوب املرسّ  مبوجب  2015أكتوبر  13والثانية بتاريخ  578م بكتابة ا
امات. مل يدله إالّ أنّ  880املكتوب عدد  ّ  برّده على ما نسب إليه من أفعال وا

املرّسم بكتابة  اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث اإلقتصادية وبعد اإلّطالع على ردّ 
لس حتت عدد  الرجوع إىل منظومة الفرينة  والذي ّمت فيه 2015أوت  26بتاريخ  542ا
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ملطاحناملدعّ  ت مة واملخابز املرتبطة   قيامهتبّني من خالهلا واليت  املّدعي للتثّبت من بيا
ريخ  تسويغ خمبزتهب ريخ  2009سبتمرب  1للمّدعى عليه كمال املعالوي من  أكتوبر  31إىل 

 1956جانفي  19خ يف بقا لألمر العلي املؤرّ طاملخبزة  املسؤول عنلتايل الذي أصبح  2013
بعدما تقّدم مبلّف إىل مصاحل الوالية للحصول على  املتعّلق بتجارة املخابز وصنع اخلبز وبيعه

مسه مصاحل الوالية  تلّ و يف املقابل ت .غنيواليت متنح بشكل مؤقت للمتسوّ  بطاقة مهنية 
مّدة التسويغ بتقدمي مطلب  بعد انتهاء الذي قام للمّدعياسرتجاع البطاقة املهنية املمنوحة 

لفرينة املدّعمة بعد  مصحوب مبلّف لدى اإلدارة اجلهوية للّتجارة ببنزرت قصد التزّود 
  اسرتجاع خمبزته.

معطيات عن اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث اإلقتصادية قّدمت يف نفس السياق،  
 كانت تقّدراملدّعمة   من الفرينةتها حصّ واليت تبّني من خالهلا أّن  خمبزة "الوفاء"تطّور شراءات 

ا تزّودت بكمّيات شهر قنطار  112بـ  ّ تفوق دون وجه شرعي حسب تصريح صاحبها وأ
بداية من  هقنطارا وأنّ  240بـ  قّدرتحّصتها أثناء استغالهلا من طرف صاحبها مخيس اجلباري 

ار قنط 5قنطار شهر وذلك بعد أن ّمت طرح  107أصبحت حّصة املخبزة  2009شهر مارس 
عالوة على ذلك وعلى إثر ارتكاب املتسوّغ للمخبزة ملخالفة  سنوات. 4شهر على امتداد 

بداية شهر  قنطار 95استعمال الفرينة املّدعمة يف غري جماهلا، ّمت حتديد حّصة هذه املخبزة بـ
كما ّمت منع هذه املخبزة من   طبقا لرتاتيب الدعم وتكاليف صنع اخلبز. 2011نوفمرب  20من 

لفرينة املدّعمة من  وذلك لتزّودها بكمّية من  2011سبتمرب  12إىل  2011أوت  1التزّود 
م اقنطار دون موجب ترتييب. وعلى إثر قي 199الفرينة املدّعمة زائدة عن حّصتها قّدرت بـ

ا العمل يف قطاع  بعد اسرتجاع خمبزته طبقا للقوانني والرتاتيب بتسوية وضعيته املّدعي اجلاري 
وذلك بداية من شهر  قنطار 95لفرينة املدّعمة حبّصة املخابز متت إعادة تزويد هذه املخبزة 

  .2014ماي  17
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اإلدارة  أفادتفقد  املتسوّغ كمال املعالويأّما خبصوص التجاوزات املرتكبة من طرف 
 "الغزالة"تتزّود مباّدة الفرينة من مطاحن  خمبزة "الوفاء"أّن  حباث اإلقتصاديةالعاّمة للمنافسة واأل

عتبار عدم اّطالعها على شراءات  و"التليفون" و"العرتوس" وأّن كّل من هذه املطاحن، 
أن تتجاوز يف ذلك حّصتها تزويدها حسب طلبها دون  ، تتوّىل من املطاحن األخرىاملّدعية 

ويبقى املتسوّغ املسؤول الوحيد عن شراءاته وتسجيلها بدفرت حركية الفرينة املدّعمة وصنع اخلبز 
الذي يتعّني عليه مسكه وخيّول له عدم جتاوز حّصته من و املمضى واملختوم من طرف اإلدارة 

ا املّدعى أوضح نفس املصدر أّن الف االفرينة. كم رينة املدّعمة الزائدة عن احلّصة واليت تزّود 
من التزّود  املخبزةبل ّمت رفع خمالفة اقتصادية ضّده ومنع  املخبزةمن حّصة عليه مل يتّم طرحها 

قنطار  95بنفس احلّصة واملقّدرة بـ هاشاطنالكمّية الزائدة لتعود إىل لفرتة ّمت خالهلا اسرتجاع 
مل تكن متطّورة مثلما  2011مشريا يف اآلن ذاته إىل أّن منظومة املخابز خالل سنة  ،شهر

ز بكمّيات من الفرينة تفوق حيث أنّه ال يتّم التفّطن إىل تزّود بعض املخابهي عليه اآلن 
إّال بعد انتهاء الشهر موضوع الكمّية الزائدة وبعد تسجيل كّل الشراءات من طرف حصصها 

أصبحت منظومة املخابز تتوىل املنع  2014دة، علما وأنّه بداية من شهر أفريل املطاحن املزوّ 
ّول كمّية تفوق حّصتها.  اآليل من التزّود لكّل خمبزة تتزّود 

 مخيس جباري ما يّدعيه أنّ  ّمة للمنافسة واألحباث اإلقتصاديةاأوضحت اإلدارة الع كما
ل وأّن املدّعمة قد انعكس سلبا على عمله وعلى العماّ  حتديد حّصة خمبزته من الفرينة أنّ  من

 التسويغأنّه جيب أن يسرتجع حّصته السابقة قبل فرتة املتسوّغ واإلدارة و  ةمسؤولي منذلك 
ذلك أّن حتديد احلصص من الفرينة املدّعمة ال يرتبط  ،أساس قانوين أو ترتييب له ليس

  ّمهها:أعايري املخيضع إىل مجلة من  إمنّابتصّرفات املستغّل 
  ّلكميّات احملو مللّف املقّدم لإلدارة.تصريح صاحب املخبزة   لة من طرف خمبزته 

 اليت ترتبط بعدد السكان ومعّدل اإلستهالك الفردي  املدّعمة حاجيات املنطقة من الفرينة
 لنتائج املسح من طرف املعهد الوطين لإلحصاء. اا طبق
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  ملخبزة  ومعّدات اإلنتاج طبقا ملقتضيات اإلتّفاقية املشرتكة القطاعية للمخابز.اليد العاملة 

  تكاليف صنع اخلبز املّتفق عليها بني اإلدارة واملهنة حيث أّن هذه التكاليف يتحّملها
العناصر على غرار احملروقات واخلمرية ومصاريف الصندوق العاّم للتعويض وتتكّون من عديد 

 إخل. التوزيع واألجور ...

 املخبزة لرتاتيب الدعم وخاّصة مطابقة أجور العملة مع حّصة املخبزة. مدى احرتام 

ذكورة بعض احللول للمّدعي ومن بينها أن يتقّدم املويف نفس اإلطار قّدمت اإلدارة 
مبطلب لدى اإلدارة اجلهوية للّتجارة لدراسة الرتفيع يف حّصة خمبزته من الفرينة املدّعمة مع 

وجود نقص يف التزويد مباّدة اخلبز يف منطقته ومطابقة تصاريح ب مرتبطةاإلشارة إىل أّن املوافقة 
بكّل حرية  يتزّود املّدعيا اقرتحت نفس اجلهة إمكانية أن أجور العملة مع حّصة املخبزة. كم

ملسالك  لفرينة الرفيعة أو األنواع األخرى من الدقيق غري املدّعم أو األقّل دعما اليت تباع 
     العادية بكميّات غري حمّددة إذا أراد حتويل كمّيات إضافية. 

نة املدّعمة الفريمن جهة أخرى أّكدت اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث اإلقتصادية أّن 
مال ختضع إىل قوانني وتراتيب خاّصة تشمل اإلنتاج والرتويج واإلستعاملخّصصة لصنع اخلبز 

ا املخابز بكميّات  سعار حمّددةوتتزّود  لتايل فإّن القطاع موضوع القضية الراهنة ال  و و
   .خيضع حلريّة املنافسة

املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 

 اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006

لطريقة القانونية جللسة يوم   جوان 23وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  2016 إىل  ووّجه اإلستدعاء ختم األحباث. تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و

وبلغه  كما مل حيضر املدعى عليه حسني املعالوي  حيضر من ميثّلهومل  املّدعي عليه وزير التجارة
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إلستناد إىل  املّدعييف حني حضر  ،اإلستدعاء مخيس جباري وطلب احلكم لصاحل الدعوى 
   .ما ذكره ضمن عريضة دعواه

لس  لبتطو احلكومة  ةوحضرت السيدة كرمية اهلمامي مندوب احلكم بعدم اختصاص ا
  للّنظر يف هذا الّنزاع. 

حلكم جبلسة يوم لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح   جويلية 14 وإثر ذلك قّرر ا
2016.  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

 من حيث الشكل: 

قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونية ممّن له الصفة واملصلحة واستوفت بذلك  حيث  
ا الشكلية، لذا تعّني قبوهلا من هذه الناحية.   مجيع مقّوما

  من حيث األصل: 

ينحصر الّنزاع يف قضية احلال يف التجاوزات اليت أقدم عليها املّدعى عليه كمال حيث 
" واملتمثّلة يف اقتناء كميّات كبرية من ماّدة الفرينة بشكل وفاءاملعالوي أثناء تسّوغه ملخبزة "ال

عمال خمالّ  املّدعيرى فيها غري قانوين واليت جتاوزت بكثري احلّصة املخّصصة هلا واليت ي
موعة الوطنية بتواطال من أشكال اإلستيالء على أموال شكنافسة و مل لة و مع اجلهة املسؤ  ؤا

  .تهخبز اجنّر عنه اإلضرار مب عن توزيع حصص الفرينة بوزارة الّتجارة
لس على اعتبار أنّ حيث و  مبدى يتحّدد  إّمنا اختصاص جملس املنافسة استقّر قضاء ا

ضرورة ، اللّسوق وحرّية املنافسة فيه التّصرف املتنازع بشأنه على الّتوازن العامّ ثري العمل أو 
ملنافسة أنّه  ال يكون قائما إّال مىت كانت تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخّلة 

واملتعّلق  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36من القانون عدد  5معىن الفصل على 
  . عادة تنظيم املنافسة واألسعار
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إىل حتديد حسب ما جاء يف فصله األّول  يهدفوحيث يهدف القانون املذكور 
لتايل الّنظر يف املمارسات القواعد املّنظمة حلرية املنافسة ريّة اخلاضعة حلالقطاعات  داخل و

   .ةاملنافس
ا والذّ  ما كانتحيث و  وات املمارسات املثارة يف قضّية احلال، بغّض الّنظر عن مضمو

ّم قطاعالصادرة عنها تنضوي  املدّعمة أّن ماّدة الفرينة ضرورة خاضع حلرية املنافسةغري  ا، 
، كما روجيها واستعماهلاتوختضع إىل قوانني وتراتيب خاّصة تنظّم إنتاجها و ّد املدّعمة واضمن امل

ا هذه املاّدة والكمّيات اليت يتّم توزيعها على املخابز حمّددة من طرف اإلدارةأّن أسعار  ّ ، فإ
  .خترج عن اختصاص جملس املنافسة

  وهلذه األسباب:
لس   :قّرر ا

  رفض الدعوى لعدم اإلختصاص.
  

سة السّيد األوىلوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية   احلبيب        لس املنافسة بر
ّ والسادة   .حممد بن فرج وشكري املامغليفوزي بن عثمان و و  عماد الدرويش جاء 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2016 جويلية 14وتلي علنا جبلسة يوم 
  

  كاتبة اجللسة                                                         الّرئيس       

  ميينة الزيتوين                                                    ّ  جاء احلبيب 

     


