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ّ                                           اجلمهورية الّتونسية   احلمد 
  جملس املنافسة

***************  
    اجللسة العاّمة

  إصدار وتوزيع سندات األكل: القطاع
 

 152569 الّرأي عدد

  الّصادر عن جملس املنافسة
 2015 ديسمرب 31 بتاريخ        

  
  

  إّن جملس املنافسة،

لس حتت عدد وزير التجارة اّطالعه على مكتوببعد   أوت 12 بتاريخ 152569 املرّسم بكتابة ا
شأن تداعيات ممارسات صادرة يف قطاع إصدار وتوزيع يف  واملتضّمن طلب إبداء الرأي 2015

من  11 طبقا ألحكام الفصل عموميةسندات األكل على املنافسة مبناسبة املشاركة يف صفقات 
عادة تنظيم    .املنافسة واألسعارالقانون املتعّلق 

عادة  2015سبتمرب  15 املؤرّخ يف 2015لسنة  36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد املتعّلق 
  .تنظيم املنافسة واألسعار
املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبية   .االستشارة الوجوبية 
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  .واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
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 ديسمرب 31لس وفق الّصيغ القانونية جللسة يوم وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
2015.  

  .وبعد التأّكد من توفر الّنصاب القانوين
  .وبعد االستماع إىل املقّرر الّسيد وليد القاين يف تالوة تقريره الكتايب

لس املنافسة على ما يلي   :وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
 اإلطار العام لالستشارة  .1

لصحراء قد أدرجته بكرّاس الشروط  بيب  أل تتعّلق استشارة احلال ببند كانت شركة النقل 
كر أكل وخدمات والذي مفاده أّن كّل ا طلب عروض للتزّود بتذمبنهجية الفرز املايل خبصوص املتعّلق 

يتّم رفضه، عمال  %0 عرض مايل من املشاركني يف الصفقة ينّص على نسبة ختفيض تساوي
املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية خاّصة يف  2014مارس  13املؤرّخ يف  1039تضيات األمر عدد مبق

. جانبه اإلجرائي املتعّلق مبنهجية الفرز املايل للعروض وترتيبها التفاضلي حسب مبلغ العروض الواردة
شأن هذا البند غري أّن الغرفة النقابية الوطنية ملصدري سندات األكل واخلدمات أبدت حتّفظها ب

املتعّلق  2015أفريل  8وطالبت الشركة املذكورة بتغيريه متاشيا مع حمتوى قرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف 
ّن هذا  .فاق بني مصدري سندات املطاعم واخلدماتاالتّ  ببنودلعمل ل وقتيا لرتخيص ويّتجه التذكري 

ا  االّتفاق ينّص على منع العموالت السلبية أي عدم إسناد ختفيضات مهما كان نوعها من شأ
لتايل فإّن العروض املالية . متكني احلريف من دفع قيمة مالية أقّل من تلك املضّمنة بتذكرة األكل و

كما تقّدمت شركة . تّم رفضهالشركات إسناد تذاكر األكل املمضية على هذا االّتفاق سي
"OZONE"بعريضة إىل وزير الّتجارة تعّرب فيها  فاق سالف الذكر،حتت االتّ  ة، وهي شركة غري منضوي

عن رفضها للمعايري اليت ّمت اعتمادها يف كرّاس الشروط الفنّية املتمثّلة خاّصة يف شرطي األقدمية ورقم 
لتايل فإّن ذلك يعّد مبثابة تواطؤ فيه خرق العامالت واليت ترى فيهما توجيه الصفقة ملز  ّودين بعينهم و

 .للمنافسة
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لس يف مدى قانونية املمارسات  ويف ضوء املعطيات ا يطلب وزير الّتجارة رأي ا اليت سبق بيا
ا على املنافسة يف قطاع إصدار وتوزيع سندات األكل يف ظّل وجود شركات  سالفة البيان وتداعيا

نية ومشاركتها مجيعا يف طالبة وممضية  على قرار إعفاء من جهة وشركات غري منضوية فيه من جهة 
  .صفقة عمومية

  لإلستشارة اإلطار التشريعي والرتتييب .2
  :أّمهها ما يليالنصوص التشريعية والرتتيبية  جمموعة من إىل ختضع االستشارة الراهنة

  وعلى مجيع  1905ديسمرب  15جمّلة االلتزامات والعقود الصادرة مبقتضى األمر العلي املؤرّخ يف
 . الّنصوص اليت نقحتها ومتمتها

  1973ديسمرب  31املؤرّخ يف  1973لسنة  81جمّلة احملاسبة العمومية الصادرة مبقتضى القانون عدد 
 .وعلى مجيع الّنصوص اليت نقحتها ومتمتها

  ّ2000نوفمرب  3يف املؤرّخ  2000لسنة  93ركات التجارية الصادرة مبقتضى القانون عدد ة الشجمل. 
  ق حبماية املستهلكاملتعلّ  1992ديسمرب  17خ يف املؤرّ  1992لسنة  117القانون عدد. 
  عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  .املتعّلق 
  ملواد واملنتوجات واخلدمات  1991ديسمرب  23يف املؤرّخ  1991لسنة  1996األمر عدد واملتعّلق 

طريها وعلى مجيع النصوص اليت نقحتها أو متمتها وآخرها األمر  املستثناة من حرية األسعار وطرق 
 .1995جوان  28يف املؤرّخ  1995لسنة  1142عدد 
  املتعّلق بضبط قائمة املنشآت العمومية  2007جوان  4املؤرخ يف  2007لسنة  1130األمر عدد

لصفقات العمومية ا للتزود مبواد وخدمات إىل الرتاتيب اخلاصة   .اليت ال ختضع طلبا
  حداث اهليئة العليا للطلب  2013نوفمرب  22املؤرّخ يف  2013لسنة  5096األمر عدد املتعّلق 

سة  عوان سلك مراقيب ومراجعي الطلب العمومي بر العمومي وضبط النظام األساسي اخلاّص 
 .احلكومة
  املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد. 
  لرتخيص وقتيا للعمل ببنود االّتفاق  2015أفريل  8املؤرّخ يف  45_1عدد قرار وزير الّتجارة املتعّلق 

 . بني مصدري سندات املطاعم واخلدمات
لس. 3  رأي ا
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ينّظم هذا واضح نّص قانوين  بهو غيا إصدار وتوزيع سندات األكلأبرز ما ميّيز قطاع  إنّ 
 2015فيفري  12بتاريخ  142518يف رأيه عدد  اإلشكال اإىل هذ املنافسة وقد تطّرق جملس .القطاع

واإلطار التشريعي  إصدار وتوزيع سندات األكلسوق لاالقتصادية صائص اخل والذي تناول فيه
فاق بني مصدري سندات املطاعم اتّ ''حتت عنوان  فاقيةاتّ  ما فيه إمضاء لعّل أبرز ،والرتتييب املنّظم هلا

من السوق واليت صدر يف  حيث نصيبهامن الشركات الناشطة يف هذا القطاع  همّ أ بني ''واخلدمات
ا قرار   نيسنت ةص بشكل وقيت وملدّ رخّ ي 2015 أفريل 8بتاريخ  45_1وزير التجارة عدد من شأ

  . هلذه الشركات للعمل ببنودهاونصف 
لرجوع  استشارة احلاللنسبة إىل  ، يّتضح جلّيا وجود تداعيات مللفّ املظروفة عطيات إىل املو

يف ما واليت ميكن تلخيصها  إصدار وتوزيع سندات األكلقطاع متعّددة للممارسات آنفة الذكر على 
  :يلي
  لصحراء الذي أدرجته يعترب البند بيب  أل لصفقة شركة النقل   املذكورةبكرّاس الشروط املتعّلق 

عتباره حرية النفاذ إىل  املنافسة واملتمثلة يف ساسية يفأقاعدة مع  يتعارض منافيا ملبدأ املنافسة 
 ةاملنضوي إصدار وتوزيع سندات األكل شركاتعدد كبري من ل إقصاء صريح هفيفهذا البند . الّسوق

 .فاقاالتّ هذا  حتت للشركات اليت مل تنضوي  االمتياز، ويعطي يف نفس الوقت املذكورفاق حتت اإلتّ 
ّن قرار وزير الّتجارة  ويف هذا اإلطار الشركات اليت  وال يهّم إالّ  ال يكتسي صبغة إلزاميةيّتجه التذكري 
لصحراءشركة ّن كما يّتجه التذكري . قّتفاالأمضت على ا بيب  أل هلذا  اوعزت إدراجهأ النقل 

الصفقات وخاّصة املتعّلق بتنظيم  2014لسنة  1039البند إىل ضرورة احرتام مقتضيات األمر عدد 
     .يت تعىن بتقييم العروض يف مرحلة الفرز املايلوال منه 63و 62و 61 لو الفص

   إصدار وتوزيع سندات األكلشركات كل ّ من جهة أخرى، وحىت إذا ما وضعنا فرضية انضواء 
ا هاته الشرك ،املذكورة االتفاقيةحتت  ة اتفإّن هذه الوضعية جتعل كّل العروض اليت ستتقدم   متشا

ومن  اسيجعل مهّمة املشرتي العمومي صعبة يف مستوى تقييم العروض وترتيبها ترتيبا تفاضليوهو ما 
هذه احلالة إىل استخدام تقنية يف ورّمبا جنح املشرتي العمومي  .مثّة إسناد الصفقة ألفضل عرض
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هذه  بشكل عاّم ويفاملنافسة مبدأ ما ال خيدم هو و ض و يف حالة تساوي كّل العر التفاوض املباشر 
 .بشكل خاصّ  الصفقة

  حية أخرى ال ميكن للمجلس أن ل موضوع نزاع شكّ تقد يغّض الطرف عن وجود ممارسات من 
ملنافسة على معىن أحكام الفصل  عمال قد تكون خمّلة  عادة  5قضائي يتعّلق  من القانون املتعّلق 

الغرفة النقابية الوطنية ملصدري  كّل من  تظّلم من، خاّصة يف ظّل وجود تنظيم املنافسة واألسعار
وعمال بفقه قضاء . الذي ّمت رفعه إىل وزير الّتجارة "OZONE" شركةو  سندات األكل واخلدمات

ال فإّنه يتعّني اإلحجام عن إبداء رأي استشاري عتبار أّن  يف هذه احلالة جملس املنافسة يف هذا ا
 .العمل االستشاري للمجلس ال ميكن أن حيّل حمّل اختصاصه القضائي

 عدد ألحكام األمر وتكريسا املذكور جارةلقرار وزير التّ وتفعيال  ما سبق بيانه استنادا إىل كلّ و 
وأخذا بعني  منه 63و 62و 61 لو وخاّصة الفص الصفقات العموميةاملتعّلق بتنظيم  2014لسنة  1039

 منالنصيب األكرب  ىاملذكور من حيث استحواذها عل االّتفاقاملمضية على  الشركاتحجم  االعتبار
لتخلي عن  البند موضوع الّنزاعإعادة صياغة يّتجه  ،قطاع إصدار وتوزيع سندات األكل سوق وذلك 

بشكل ال إحداث معايري تفاضلية جديدة و  يف تذاكر األكلتخفيض النسبة ب عّلقالشرط اإلقصائي املت
الشركات الناشطة يف  كفل لكلّ يو يف مرحلة الفرز املايل  االتفاقحتت  ةاملنضويلشركات ايقصي 

   .العروض املساواة أمام طلب قطاع إصدار وتوزيع سندات األكل سوق

    

  

  

لس املنافسة  سة الّسيد  2015 ديسمرب 31 بتاريخوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر

 ّ وسلوى بن وايل وعماد الدرويش  لطفي الشعاليلوالّسادة  اتوعضوية الّسيد احلبيب جاء 

واهلادي بن مراد  حمّمد بن فرجماجدة بن جعفر و  وإيناس معّطر حرم الوكيل ووفوزي بن عثمان 

  .وأّمن كتابة اجللسة السّيد نبيل السمايت وشكري املامغلي
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 الّرئيــس                                                                     


