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  احلمد                                                          اجلمهورية التونسية

  جملس املنافسة    

  161431عدد  القضية

  2017جويلية  06ريخ القرار 

  قـــرار 

  أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني : 

بسوق اجلملة  322ب  3برواق عدد  لطفي بن سعيد بن علي العوسجي وكيل بيعحممد :  ـياملدع
شارع احلبيب بورقيبة  30بـ كتبه الكائن معماد املنصوري ئبه األستاذ  ببئر القصعة بن عروس تونس

  مقرين.

  ،من جهـــة

  : املّدعى عليهما
  الشركة التونسّية ألسواق اجلملة. -1
     التعاضديّة العمالية بسوق اجلملة ببئر القصعة بنب عروس  تونس. -2

  
  .من جهة أخرى

وكيل بيع د لطفي بن سعيد العوسجي السيّ  منبعد االطالع على عريضة الدعوى املقدمة 
ق اسو أل اليت تسود الشركة التونسيةقف الفوضى ل لو يطلب فيها التدخّ  واليت 332ب عدد  3رواق 

   .ووضع حّد للتجاوزات اليت تعرفها هذه املؤسسةاجلملة 
ة ألسواق اجلملة الشركة التونسيّ إعادة النظر يف العالقة بني صاحب العريضة  طالبكما 

زينة اخلو صاحل الدولة مبضرار اإلنتج عنها ة جتاوزات ه األخرية القيام بعدّ ذهما همتّ الية ة العمّ التعاضديّ و 
  اإلداري و املايل.صرف الت خاصة يف جمايلة يشكو عديد املشاكل تسيري التعاضديّ  عيا أنّ مدّ  عاّمةال
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واليت جاء  2016أكتوبر  4خ بتاريوبعد االطالع على التوضيحات املقدمة من قبل املدعي 
  : منفيها مجلة من االدعاءات موجهة إىل كل 

  .ة ألسواق اجلملةالشركة التونسيّ  -
  الية بسوق اجلملة .التعاضدية العمّ  -

  
 ألعمال و في أعوان التعاضدية العمالية بسوق و  إطارات هة إىلرفات املوجّ التصّ ما يتعلق 

  : اجلملة
 

كامل   ى أداءعلالية ة العمّ التعاضديّ وتتعلق مجيع هذه االدعاءات سواء بعدم قدرة 
 ةال التعاضديّ فات بعض عمّ رون من تصرّ يتذمّ ا جعل بعض الوكالء ممّ اخلدمات داخل السوق 

ل خيوّ هو االرتقاء إىل منصب الوحيد  هاجسهممعتربا أّن للقانون  ةالتعاضديّ  هل إطاراتأو جب
لقانون إعدم كما أّن   هلم اإلستالء على األموال بتجاوزات تتمثل  دعاهم إىل القيامملامهم 

مما من شأنه أن إخراج السلع لبعض الوكالء بدون وصل شراء تسهيل جيع و تش خاصة يف 
 لية مبينّ العماّ يلحق ضررا خبزينة الدولة فضال عن غياب إطار قانوين بني الوكيل والتعاضدية 

  املسؤوليات .حتديد ل املسؤولية و على حتمّ 
 ألعمال و التصرفات املنسوبة إىل إطارات وأعوان الشركة التونسية ألسواق  فيما يتعلق

 اجلملة:
اموتتلخص جممل هذه  بعض أعوان الشركة يف القيام جبملة من  هاالدعاءات يف ا

  التجاوزات للقانون واليت يرى املدعي أن اإلدارة العامة مل حترك ساكنا جتاهها 
  

الشركة التونسية ألسواق اجلملة  وبعد االطالع على تقرير الرد على عريضة الدعوى املقدم من
  :خاصة  ذي جاء فيهوالببئر القصعة 

لسوق ذات املصلحة الوطّنية ببئر خضر و د لطفي بن سعيد العوسجي وكيل بيع أن السيّ  -    غالل 
ف والده يف حني تصرّ حتت الذي كان  332على نصف املربع عدد 2010القصعة،حتّصل منذ سنة 
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ذلك على إثر وفاة والده صاحب املربع ع و النصف الثاين للمربّ  علىحتّصل صهره حمّمد علي احلميلي 
  .ذكورامل
بعا لتعاضديّ  أنّ  - مع الشركة التونسية ألسواق اجلملة   ةاملتعاقد  ة اإلزدهارهذا املوقع كان 

جلناح عدد 11 الستغالل ذلك و  ،2م1320غالل مبساحة مجلية تقدر بخضر و  3موقع بيع 
 1984-12-17مبقتضى عقد إمتياز مبوقع سنوي قابل للتجديد وذلك خالل الفرتة املمتدة بني 

  ة اإلزدهار.ريخ تصفية تعاضديّ  2010-12-16ريخ إفتتاح السوق و
مواقع البيع  ا على تشغيلاملسؤول الوحيد قانونيّ  ة اإلزدهارتلك الفرتة،كانت تعاضديّ  أنّه خالل -

عة أجراء وتصرّ  جورهم لدى الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي.وتشّغل للغرض    ح 
لتعاضديّ  السيد أنّ  - ة منذ افتتاح السوق (الشركة التونسية ألسواق سعيد العوسجي يشغل عامال 

  .1984-12-17خيبتار  اجلملة ببئر القصعة بنب عروس تونس)
لت التعاضدية املذكورة  شغّ  ،1986-10-9تاريخ ب على إثر وفاة املرحوم سعيد العوسجي أنّه - 

املرحوم كبائع وابن املرحوم السيد لطفي سعيد العوسجي  كّل من السيد حمّمد علي احلميلي صهر 
ئع منذ نوفمرب    .1986كمعاون 

سيم املواقع اليت كانت فاق على تقّمت اإلتّ  ،2010تعاضدية اإلزدهار سنة  على إثر حلّ أنّه  -  
لتعاضدية املذكورة و ئع الذين كانو  16تعاضدية اإلزدهار على ها تستغلّ  عقود  إبراما يشتغلون 

نصف املربع الذي حتصل على  ضمنهم حممد لطفي العوسجيمن استغالل معهم كوكالء بيع و 
  علي احلميلي من النصف الثاين للمربع. ،يف حني مت متكني صهره حمّمد 332عدد

د لطفي العوسجي طالب السيّ  ،)2013(سنة تقاعدوعند بلوغ السيد حممد احلميلي سن ال أنّه - 
 عليها رأّن إدارة الشركة التونسية ألسواق اجلملة تعذّ  إالّ  332متكينه من النصف الثاين من املربع عدد

عتبار ه يف هاته احلالة يرجع املوقع أنّ متعاقد مع الشركة و  حممد علي احلميلي أن السيد تلبية طلبه 
  بة.للشركة إلعادة تسويغه ملن تتوّفر فيه الشروط املطلو 

ألمرمنذ ذلك التاريخ و أنّه و    إىل م توجيه عدة عرائض تظلّ وقد قام ب ،يعترب نفسه مظلوما املعين 
تمع املدين وأجهزة الرقابة لدى خمتلف مؤسّ اإلدارة العامة أو  سات الّدولة الرمسية ومنّظمات ا

  .والقضاء
الية لسوق ة العمّ التعاضديّ  وبعد االطالع على تقرير الرد على عريضة الدعوى املقدم من

  :والذي جاء فيه خاصة  اجلملة
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إىل  وختضعينات من القرن املاضي منذ الستّ ّسست لسوق اجلملة  اليةة العمّ التعاضديّ أّن  -
 1967ماي  19املؤرخ يف  4و القانون عدد 1947ماي 1عدد املؤرخ يف  مقتضيات األمر
حداث   للتشريع اجلاري به العمل.القانون األساسي العام للتعاضد ولكافة القوانني و املتعلق 

ل يتمثّ فصل الثاين من القانون األساسي و ده الحدّ  نشاطا غري جتاري،تتعاطى ة التعاضديّ أّن  -
عرضها حسب دة على سوق اجلملة ببئر القصعة وتنظيمها و الوار  خصوصا يف إنزال البضائع

 عمال التعاضدية (املتعاضدون) محل كما يتوّىل   أصنافها يف األماكن املعدة لكل وكيل بيع،
ا وسائل النقل داخل السوق.  البضائع من داخل السوق إىل األماكن اليت توجد 

ينتفع سائر وكالء البيع مبا فيهم  ،عةم داخل سوق اجلملة ببئر القصيف إطار نشاطهأنّه  -
عتبارها حتمل ل أعباء "احلمّ ة بدون أن يتحمّ ال التعاضديّ صاحب العريضة خبدمات عمّ  الة" 

 على التاجر.ح و قانو على الفالّ 
التكامل عالوة على إلحرتام والتفاهم و تّتسم ية جبميع وكالء البيع الة العمّ عالقة التعاضديّ أّن  -

 ّ لتنسيق مديّ تسعى التعاضكما   عرف املهنةمة حسب القانون و منظّ ا أ ع الشركة التونسية ة 
الغرفة املهنية لوكالء البيع يف شخص و  ،املشرفة على تسيري سوق اجلملة ،ألسواق اجلملة
 ات اليت قد تطرأ أثناء سري العمل اليومي.مجيع اإلشكاليّ  رئيسها إىل فضّ 

ة يف دعوى ال حشر التعاضديّ تجاء العارض إىل جملس املنافسة و للتعاضدية الضح مل يتّ أنّه  -
ليست هلا أية اطى نفس النشاط مع وكالء البيع و ة ال تتعالتعاضديّ  أنّ خصوصا و  تعنيها أصال،

 .معه وال مع غريه من وكالء البيعزة عالقة مميّ 
الية لسوق ة العمّ التعاضديّ  نّ فإ ،السوقنني املنظمة للعمل داخل ويف إطار القوا وبناء عليه،  

يّ تتدخّ  اجلملة ال ة ة صفة يف ما يقوم به وكالء البيع من نشاط جتاري و متارس نشاطها بكل مهنيّ ل 
املتداخلة يف لي مجيع األطراف تسعى للدفاع عن مصاحل منظوريها كسعيها للتعاون مع ممثّ ة و حرفيّ و 

ة لوكالء البيع أو مناقشته يف ما ورد بعريضة وكيل البيع ميكن تدارسه يف إطار الغرفة املهنيّ  السوق و أنّ 
  لني.مجيع املتدخّ  ية لسوق اجلملة  اليت تضمّ إطار اللجنة الفنّ 

  وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل أطراف الّنزاع وإىل مندوب احلكومة.

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36قانون عدد وبعد اإلّطالع على ال املتعّلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار.
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املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد    
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة ،

مللف،      وعلى بقّية األوراق املظروفة 

 22 ليوم املعّينة املرافعة جللسة القانونّية لطّريقة النزاع أطراف استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد
ا تال املقّرر السّيد حممد 2017جوان  املعد من طرف شيخ روحه ملّخصا لتقرير ختم األحباث  ، و

ملدعي السيد لطفي عماد املنصوري وأعلن نيابته عن ا، وحضر األستاذ املقرر السيد لطفي الفخفاخ
  العوسجي طالبا إرجاع القضية إىل طور التحقيق لالطالع وتقدمي تقرير يف الغرض 

لرد املقدم كتابة  وحضر السيد وليد الفتوحي نيابة عن الشركة التونسية ألسواق اجلملة ومتسك 
ثل التعاضدية على عريضة الدعوى مؤكدا على جترد كل االدعاءات املقدمة من املدعي ومل حيضر من مي

  .   بسوق اجلملة ووجه إليها االستدعاء حسب ما يقتضيه القانون

مللف .  ا املظروف نسخة منها    وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا

لس قّرر ذلك إثرو   حلكم جبلسة يوم للمفاوضة القضّية حجز ا   .  2017جويلية  6 والّتصريح 

ا وبعد  لي ما يليو   :املفاوضة القانونّية قرر ا
  

لتصرف اإلداري حيث  تعلق موضوع الدعوى بطلب البحث يف مجلة من التجاوزات املتعلقة 
الية بسوق اجلملة مّ واملايل اليت ينسبها املدعي لكل من إطارات شركة أسواق اجلملة والتعاضدية الع

  ببئر القصعة ،
سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11وحيث اقتضى الفصل 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015 لنظواملتعّلق  ر يف الدعاوى املتعلقة أن جملس املنافسة خيتص 
لفصل  ملنافسة كما هو منصوص عليها    من هذا القانون ، 5ملمارسات املخلة 

  الدعوى الراهنة مثلما سبق بيانه آنفا خترج عن دائرة نظر  جملس املنافسة .وحيث أن 
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  وهلذه األسباب 
لس:    . رفض الدعوى لعدم االختصاصقّرر ا

سة السيد  وصدر حممد وعضوية السادة  رضا بن حممودهذا القرار عن الدائرة القضائية األوىل بر
  . رجاء الشواشيوالسيدة  واخلموسي بوعبيدي وحممد بن فرجالعيادي 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2017 جويلية 06وتلي علنا جبلسة يوم 

  كاتبة اجللسة                                             الّرئيس                               
  ميينة الزّيتوين                                                          رضا بن حممود    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


