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      دالحم                                             ّتونسيّةالجمهوريّة ال
  س المنافسةلمج   
  131337 القضّية عدد 

    2017 ديسمبر 14 تاريخ القرار:

 
  

  قـــــرار
  

  الي بين:القرار التّـ   مجلس المنافسةأصدر  
  

  

الكائن مقّرها االجتماعي انوين، الوكالة الوطنّية للتبغ والوقيد يف شخص ممثّلها الق :  ةالمّدعي
  تونس، ،42ص ب  ،أكتوبر 15بشارع 

  ،من جهة

  :  مهلمّدعى عليوا

ئبها  "STIC" الشركة التونسّية للطبع والورق املقوى -  األستاذيف شخص ممثّلها القانوين، 
بلوك أ الطابق األّول  2عمارة املنار  ،ميةبنهج حبرية أور  الكائن مكتبه ،حمّمد سرحان خليف

 ،تونس ،2045ضفاف البحرية 

ئبها  "UNIPACK"ة شرك - الكائن  ،أمحد النوري األستاذ يف شخص ممثّلها القانوين، 
  صفاقس، ،عمارة أنيس، 27مكتبه بنهج حفوز عدد 

لطريق ، يف شخص ممثّلها القانوين  "SME"شركة البحر املتوّسط للف  - الكائن مقّرها 
    سوسة، ،املسعدين ،4013طريق مساكن  1الوطنّية عدد 

 من جهة أخرى.
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 3بتاريخ الوكالة الوطنّية للتبغ والوقيد بعد االّطالع على عريضة الدعوى املقّدمة من قبل     
 وشركة "STIC"كّل من شركة تشتكي فيها من قيام  واليت  131337حتت عدد  2013 أكتوبر

"UNIPACK"  و شركة"SME"  خالل التّفاق على تقاسم األسواق أو مراكز التموين 
واملتعّلق  عالنهالذي قامت  2013/01عدد  الوطين عروضالموضوع طلب عمومّية الصفقة ال

 أشارت العارضة صلب دعواها إىلو أكياس من الكرتون املستعملة يف تعليب السجائر.  قتناء
  : ما يليتتلّخص يف اليت مجلة من الوقائع واملعطيات 

بسبب رفض كّل  طلب العروض موضوع الدعوى غري مثمر عالنيف مرحلة أوىل  هاقيام -
إطاريّة ملّدة ثالث سنوات صفقة  برامالبند املتعّلق  "UNIPACK" وشركة "STIC"من شركة 

 اليت وافقت على هذا البند؛  "SME"لشركة متتالية خالفا 

عادة هاقيام - نية  الدعوة إىل املنافسة لنفس طلب العروض الذي ّمت  إجراءات يف مرحلة 
  ؛"SME" وهي شركة  فيه نظرا ملشاركة عارض وحيدللمرّة الثانية غري مثمر  إعالنه

لثة  هاقيام -  كذلك  الذي ّمت إعالنهو املنافسة  إىلالدعوة  إجراءاتنفس  عادةيف مرحلة 
 ؛"SME"عارض وحيد وهي شركة  غري مثمر نظرا ملشاركة 

قتناء أكياس من الكرتون املستعملة يف تعليب السجائر عن طريق  يف مرحلة رابعة هاقيام -
ا املشارك الوحيد يف االستشارة الصادرة يف الغرض."SME"طلبات التزّود لدى شركة      نظرا ألّ

لس للقول قد انتهت املّدعية و  ا يقتضيه القانون يف املمارسات مبإىل طلب تدّخل ا
املتعّلقة و من قانون املنافسة واألسعار  5من الفصل  4اعتمادا على أحكام النقطة  موضوع النزاع

  .بتقاسم األسواق أو مراكز التموين
لس  "STIC"وبعد االّطالع على رّد املمّثل القانوين لشركة  حتت عدد املرّسم بكتابة ا

  ما يلي: استنادا إىل  يف األصلرفض الدعوى  طلب فيهوالذي  2014 أفريل 28بتاريخ  182

يتضّمن أّي سند مكتوب أو غري مكتوب يفيد بوجود اتّفاق صريح  ملّف الدعوى مل إنّ  -
 موضوع قضّية احلال؛بني املنّوبة وبقّية األطراف املشاركة يف الصفقة 

لتقاسم األسواق أو مراكز مبعّية بقّية املطلوبني  وحتالف من تواطؤ إّن ما نسب للشركة -
وتقدير املخاطر مع املّدعى جمّرد تشابه يف الرؤ واسرتاتيجيّات التصّرف  سوى التموين ال يعدّ 
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من جهة واختالف يف وجهات النظر حول املخاطر وطريقة  "UNIPACK"عليها شركة 
ا مع املّدعى عليها شركة  ؛اليت قبلت العرض "SME" احتسا

ال عالقة له بوجود اتّفاق ضمين بني األطراف املّدعى عليها بل يرجع  للشركةما نسب  إنّ  -
لقبول شروط املشرتي العمومي املتمثّلة يف تقدمي عرض للسنوات  هاأساسا إىل عدم استعداد

 هذا األخري يطلب عروضا سنويّة؛الثالثة القادمة يف حني أّن ما هو مستقّر حوله أّن 

 سوىال يعدو نتيجة رفضها تقدمي عرض للثالث السنوات القادمة  لشركةما نسب ل إنّ  -
على اعتبار أّن أسعار املواد األولّية غري موقف حيسب هلا عند احتساب املخاطر عند التنفيذ 

العمالت مقابل سعر صرف الدينار التونسي مستقّرة من سنة إىل أخرى يضاف إليها تدهور 
ور يف تونس وتكلفة الطاقة والنقل بصورة يستحيل معها تقنيّا لسقف األجاألجنبّية والنمّو السريع 

 ؛سنوات 3ومالّيا التنّبؤ بتلك التكلفة على مدى 

دف التفّصي من مسؤولّيتها  إنّ  - ا  أقوال املّدعية تبقى جمّرد استنتاجات فرديّة قامت 
املواد  سعارسة التنّبؤ جرّاء اشرتاطها تقدمي عروض لثالث سنوات أمام عدم قدرة أّي مؤسّ 

 العمالت األجنبّية؛ جانب ارتفاع سعر صرف إىلاألولّية اليت تشهد ارتفاعا متواصال 

وهي ماّدة مشتّقة من الورق  ،موضوع الطلب العمومي هو توفري األكياس من الكرتون إنّ  -
اعا متواصال من سنة وأّن أسعار هذه املاّدة تسّجل ارتف ،الذي يقع استرياده من األسواق اخلارجّية

ممّا ينعكس على مستوى التكلفة اجلملّية ويؤثّر على مستوى وحّىت يف نفس السنة أخرى  إىل
عرض يف غياب وضوح هذه العناصر عمال ارجتاليّا تقدمي أّي املقرتحة وجيعل من األسعار املعملّية 

 ؛واجب احليطة احملمول على الشركةخيالف 

واختارت احلذر يف عدم رض للثالث السنوات القادمة عجزت عن تقدمي ع إّن الشركة -
ا جتنّبت تقدمي أسعار مرتفعة  ،املشاركة وفقا لشروط املّدعية ّ  ؛كما أ

 أوبوجود تنافس  اإليهامسنوات متتالية مل يكن مبناه  3ملّدة  إطاريةصفقة  إبرامرفض  إنّ  -
خاّصة وأّن القول بوجود تفاهم  بني املشاركني وال تواطؤ بينهم بغية تقاسم األسواق تنسيق خفيّ 

يف حني أّن عالقة خفّي بني األطراف املّدعى عليها يستوجب منطقّيا وجود عالقة متاهي وتفاهم 
 سنوات؛ 5وسبق عداوة إىل حّد التقاضي ملّدة هي عالقة نزاع  الشركة ببقّية الشركات

ألطراف املّدعى عليها أيّة عالقة جتاريّة من نوع آخر سواء مباشرة  الشركةإّن  - ال تربطها 
 أو غري مباشرة إالّ املنافسة يف إطار الصفقات العمومّية؛
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ا املّدعية وخاّصة منها  إنّ  - وشرط  سنوات 3ملّدة  إطاريةصفقة  إبرامشرط الشروط اليت أقّر
لفصل  ارتفاع أسعار ماّدة الورق  إىل إضافةمن كرّاس الشروط  11عدم مراجعة األسعار املضّمنة 

 تقدمي عرضب هاذه الشروط واكتفاءهل الشركةيف رفض اليت يقع استريادها سامهت بصورة حامسة 
 .بسنة واحدة

لس حتت املرّسم  "UNIPACK"شركة وبعد االّطالع على رّد املمّثل القانوين ل      بكتابة ا
لتجّردها من  الذي تضّمن طلبه رفض الدعوى يف األصل و  2014 جوان 4بتاريخ  264/01عدد 

  :استنادا للمعطيات التالية كّل سند قانوين صحيح

 حيث ملا ماملّدعى عليهلشركتني  ّي عالقة مباشرة أو غري مباشرة عدم ارتباط الشركة -
ستثناء معاملة وحيدة مع شركة يسبق هلا أن تعاملت   وذلك خالل سنة  "STIC"معهما سابقا 

 44721,304 شرائح من الكرتون بقيمة مجلّية قدرهاقامت هذه األخرية بشراء عندما  2003
 ؛دينار

 1حصرا على القسط عدد  2013/01يف طلب العروض عدد  مشاركة الشركةاقتصار  -
ا  اإلنتاجيةعتبار أّن طاقتها  4و  2عدد يف القسطني  وعدم مشاركتها 3والقسط عدد  وتعّهدا
ما؛تسمح هلا بتنفيذ هذين القسطني األخمع حرفائها ال   ريين يف صورة فوزها 

مربّرا كان سنوات   3واحدة عوضا عن سنة على يف القسطني  مشاركة الشركة اقتصار  -
ا على قبول تعّهدات على املدى الطويل ل الوضع االجتماعي الذي تعيشه يف ظّل عدم قدر

واليت اليت تستعملها أسعار املواد األولّية على عدم استقرار سعر شراء العملة الصعبة ثري والشركة 
ميكن أن خرى األّدة و املالفارق يف السعر بني خاّصة وأّن  ،يتّم توريد معظمها من السوق اخلارجّية

يوجب أن يكون يف التصّرف مبدأ احليطة واحلذر  لتايل فإنّ و  ،% 40و  30نسبة يتجاوز 
خذ بعني االعتبار مجيع املعطيات الداخلّية واخلارجّية؛  تصرّفها مدروسا و

عندما وقعت إعادة إجراءات اإلعالن على املنافسة لنفس موضوع  عدم مشاركة الشركة -
ا على تنفيذ موضوعهما نظرا لوجود الكفاية لديها طلب العروض ملّرتني تعود أسبابه لعدم  قدر

 ؛من الطلبات
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وملّدة سنة واحدة  قسطني علىهذه الصفقة يف  مشاركة الشركةاقتصار ال ميكن اعتبار  -
قبيل املمارسات املخّلة من سعار مدروسة وشّفافة وعدم مشاركتها يف طليب العروض الالحقني و

 أو حّىت مؤّشر على ذلك.ملنافسة 

لس حتت عدد املرّسم  " SME"شركة لاملمّثل القانوين وبعد االّطالع على رّد       بكتابة ا
 هاتضّمننظرا لعدم  برفض الدعوىطلب احلكم تضّمن والذي  2014 أفريل 16بتاريخ  160

ئق مصاحبة  لتايل وعدم حتّصل منّوبته على أّي وثيقة حتليال قانونّيا أو و ئق و من هذه الو
 عريضة الدعوى قتضي تتضّمناليت تمن قانون املنافسة واألسعار  11الفصل حكام أل خمالفتها

   .وسائل اإلثبات األولّية يف أربعة نظائرل

    اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة.وبعد     
املتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد     

لنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد  ملنافسة واألسعار مثلما متّ  لسنة  60تنقيحه وإمتامه 
  .2005جويلية  18خ يف املؤرّ  2005

املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد     
  اإلداري و املايل وسري أعمال جملس املنافسة.

مللفّ الع على بقيّ وبعد اإلطّ       لطريقة  ة األوراق املظروفة  وعلى ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  2017 نوفمرب 30ة جللسة املرافعة املعّينة ليوم القانونيّ  تال املقّرر السّيد الناصر السيفاوي و

سفيان احلمروين نيابة عن الوكالة الوطنّية للتبغ وحضر السّيد  .من تقرير ختم األحباثّخصا مل
جمّددا وذلك يف أجل أسبوع على تقرير ختم األحباث يف اجلواب وتعّهد بتقدمي تقرير والوقيد 

يدي يف حّق زميلو ا. عريضة دعواهب متّسك املّدعية ه األستاذ حمّمد سرحان حضر األستاذ عمر الز
لرّد على عريضة ومتّسك مبا جاء يف تقريره يف ا "STIC"املّدعى عليها شركة خليف حمامي 

حضر . و وبلغها االستدعاء "UNIPACK"  حيضر من ميّثل املّدعى عليها شركةومل .الدعوى
بناء على كّل ومتّسك برفض الدعوى  "SME" املّدعى عليها شركةالسّيد فرج حسني نيابة عن 
ا الكتابّية التقارير املقّدمة يف امللّف.  وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا
مللّف.   املظروفة نسخة منها 

لقرار جبلسة يوم إو       لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   ديسمرب 14ثر ذلك قّرر ا

2017. 
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  المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:وبها وبعد  

  : الشكل  من جهة    
قبوهلا واّجته تبعا لذلك  قّدمت الدعوى ممّن له الصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّيةحيث     

  من هذه الناحية.

       األصل:   من جهة   

  :المرجعّية  لسوقاعن  . 1   
طلب العروض يف ماّدة الصفقات أّن استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار حيث       

الطّلب وتكون هو سوقا مستقّلة يكون فيه كرّاس الشروط ميكن أن يشّكل يف حّد ذاته العمومّية 
  العرض. هي فيه عطاءات املشاركني 

 اعى عليهاملدّ األطراف على ممارسات منسوبة إىل الراهنة الدعوى تسّلطت طاملا حيث و      
 الصادر عن الوكالة الوطنّية للتبغ والوقيد 2013/01يف طلب العروض عدد  امبناسبة مشاركته

قتناء أكياس من الكرتون املستعملة يف تعليب السجائر  اعتبار طلب فإنّه يتعّني  ،واملتعّلق 
     .قضّية احلالمرجعّية يف ا سوقاملذكور هو العروض 

 :الطلببخصوص   -
القتناء  2013/01عدد الوطين كرّاس شروط طلب العروض الراهن يف  الطلب حيث يتمّثل     

 الوقيدو نّية للتبغ طالوكالة الو الصادر عن تون املستعملة يف تعليب السجائر أكياس من الكر 
  املشرتي العمومي. بوصفها 

ئق حيث و      بنشر يف مرحلة أوىل قام  أّن املشرتي العموميالدعوى لّف املظروفة مبتفيد الو
اقتناء أكياس من قصد  2013أفريل  15بتاريخ  2013/01عدد  حتت طلب عروض وطين

وتتكّون  ،سنوات 3متتّد على صفقة إطاريّة وذلك يف إطار  الكرتون املستعملة يف تعليب السجائر
من كرّاس الشروط اإلداريّة  1لفصل طبقا ألحكام احسب نوعّية أكياس الكرتون أقساط  4من 

   :جلدول التايلاملفّصل على النحو و والفنّية 
  كمّية الالوحدة:                                                                                     
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  األقساط
  السنة الثالثة  الثانيةالسنة    السنة األولى

 قصوى دنيا قصوى دنيا قصوى  دنيا

  1القسط عدد 

 ks أكياس الكرتون
85600 128400  171200  256800  171200  256000  

  2القسط عدد 

  VML  312000  468000  420000  630000  420000  630000 أكياس الكرتون

  3القسط عدد 

  RS  15200  22800  23200  34800  23200  34800 أكياس الكرتون

  4القسط عدد 

 NEFFA أكياس الكرتون

LOCAL  
23200  34800  18400  27600  18400  27600  

               

رضني يف هذه الصفقة على قسط واحد أو قسطني أو امشاركة الع ميكن أن تقتصرحيث و     
املشار إليه األّول  وذلك طبقا ألحكام الفصل ثالثة أقساط أو على جممل األقساط األربعة

  سالفا.

يتّم على أّن الطلب العمومي  اإلداريّة والفنّيةمن كرّاس الشروط  11الفصل نّص وحيث ي     
لصفقة و لألسعار املرجعّية تنفيذه طبقا  لتايل مراجعة املتضّمنة يف العرض املايل الفائز  ال ميكن 
  أو احلجج املقّدمة. خالل السنة األوىل مهما كانت املربّرات  تلك األسعار

صاحب الصفقة من إمكانّية طلب مراجعة عرضه سالف الذكر  11 الفصلمّكن وحيث     
وذلك  تقدميهب قاماملايل بداية من السنة الثانية يف صورة حصول تغّري يف السعر املرجعي الذي 

  التالية:  احلسابّيةطبقا للمعادالت 

  

 1P ∆*  1= P 2P  السنة الثانية

  2P ∆*  1= P3 P  السنة الثالثة

واألرقام اعتمادا على املعطيات  )P ∆(تتّم عملّية احتساب التغّري يف السعر حيث و     
عدادهااإلحصائّية    . املعهد الوطين لالحصاء اليت يقوم 
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 :بخصوص العرض -
 ماي 29املؤرّخ يف و  2013/01بطلب العروض عدد التقرير املايل والفّين اخلاّص شري حيث ي      
شركة و   "UNIPACK" شركةو  "STIC"شركة كّل من   همفقط عارضني  3إىل مشاركة  2013

"SME".   

جلدول التايلالنتائج على فرز العروض املالّية للمشاركني  أفضت عملّيةحيث و                 : املبّينة 

                                                                    
  كيس  1000 /لدينار  الوحدة:                                                                                            

  العارض  األقساط
  كيس باحتساب األداءات 1000السعر المقترح ل  

  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى

  1القسط عدد 

 ksأكياس الكرتون 

SME  901,001 901,001  901,001  
STIC  941,522  -  -  

UNIPACK  1.123,000  -  -  

  2القسط عدد 

  VMLأكياس الكرتون 

SME  857,000  857,000  857,000  
STIC  -  -  -  

UNIPACK  -  -  -  

  3القسط عدد 

  RSأكياس الكرتون 

SME  868,822  868,822  868,822  
STIC  810,424  -  -  

UNIPACK  939,000  -  -  

  4القسط عدد 

أكياس الكرتون 
NEFFA LOCAL  

SME  1.011,838  1.011,838  1.011,838  
STIC  935,563  -  -  

UNIPACK  -  -  -  

       

ذا اجلدول جاءت مشاركة األطراف املّدعى عليها حيث و        على طبقا للمعطيات املبّينة 
  :التايل النحو

مع طرح أسعار  4و  3و  1األقساط عدد على  "STIC"العرض املايل لشركة  اراقتص -
لسنة األوىل فقط؛  تتعّلق 

تتعّلق مع طرح أسعار  3و  1األقساط عدد على  "UNIPACK"مشاركة شركة  اراقتص -
 لسنة األوىل فقط؛



 9 |  
 

لكامل مّدة  بعرض أسعار وقيامها يف جممل األقساط األربعة "SME"شركة مشاركة  -
   الصفقة احملّددة بثالث سنوات. 

ئق املظروفة مبلّف القضّية حيث و        تقّدم وثيقة أّن األطراف املّدعى عليها ملتشري الو
ت األمثان  األمر  ،املنصوص عليها بكرّاس الشروط "Structure détaillée des prix"مكّو

  :اآليت ذكرها اإلجراءاتاملشرتي العمومي إىل اّختاذ دفع الذي 

ه من هذه الوثيقة لتمكين 2013 ماي 9عن طريق الفاكس بتاريخ  " SME"دعوة شركة   -
ا مل تستجب هلذا  ّ  الطلب؛غري أ

ّن أسعارها املقرتحة  2013 ماي 9 عن طريق الفاكس بتاريخ "STIC"إعالم شركة  -
يف السنوات الالحقة أي  حسب األقساط املشاركة فيها سيتّم اعتمادهالنسبة للسنة األوىل 

عتبار أّن الصفقة إطاريّة ّ  ،السنة الثانية والثالثة  ا   مل تستجب هلذا الطلب اغري أ كما ّمتت دعو
ت األمثانلتقدمي  ئوجوا على ذلك متّسكت  ،وثيقة مكّو ا غري ملزمة بتوفري مثل هذه الو ق ّ

ا   .الداخلّية اليت تعترب حسب قوهلا من شؤو

 ّن أسعارها املقرتحة 2013 ماي 9 عن طريق الفاكس بتاريخ" UNIPACK" شركةإعالم  -
السنوات الالحقة أي  يف لنسبة للسنة األوىل حسب األقساط املشاركة فيها سيتّم اعتمادها

ا مل تستجب هلذا الطلب. ّ عتبار أّن الصفقة إطاريّة غري أ    السنة الثانية والثالثة 

 29بتاريخ املنعقدة  جلنة الفحص لدراسة نتائج الفرز املايل والفّين حيث أسفرت أعمال و       
كّل نظرا لعدم استجابة   بسبب غياب املنافسة غري مثمر عروضالطلب  إعالن عن 2013ماي 

سنوات  3 ملّدة ةإطاريّ صفقة  براماملتعّلق  شرطلل "UNIPACK" وشركة "STIC" من شركة
بوصفها املشارك الثالث على " SME" عروضها على سنة واحدة يف حني وافقت شركة ارواقتص

  هذا الشرط. 

عادة إجراءات اإلعالن عن املنافسة وحيث        لنفس طلب العروض قام املشرتي العمومي 
ق املتعلّ  2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة  3158مر عدد ألاألحكام طبقا  متتاليتنيمرّتني 

 صادر عنعرض وحيد سوى على مشاركة فيهما تحّصل ي غري أنّه ملة بتنظيم الصفقات العموميّ 
للمرّة  ةمن مثّ للمرّة الثانية و غري مثمر طلب العروض  إعالنإىل  األمر الذي دفعه ،"SME" شركة 
   بسبب غياب املنافسة.الثالثة 
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قتناء أكياس من الكرتون بتنظيم استشارة القام املشرتي العمومي وحيث أمام هذه الوضعّية        
   بوصفها املشارك الوحيد فيها." SME" والتزّود لدى شركة

  األطراف المعنّية: بخصوص   -
 :المّدعية   
 لشخصّية املدنّية هي مؤّسسة عمومّية  :الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد تتمّتع 

الستقالل املايل.   1964سنة هيكلتها يف شكل وكالة وطنّية  إعادةّمتت و  1891سنة أحدثت و
ع الوكالة الوطنية للتبغ تتمتّ و  .1964ديسمرب  28املؤرّخ يف  1964لسنة  57 مبقتضى القانون عدد

لقريوان  رود الصيد الستئثاروالوقيد ومصنع التبغ     .اجلبائي للتبغ والوقيد وورق اللعب و
 :المّدعى عليهم 
   الشركة التونسّية للطبع والورق المقوى"STIC":  ّمت هي شركة خفّية االسم
ل نشاطها يف يتمثّ  دينار. 3325000,000برأس مال قدره  1996نوفمرب  14بتاريخ  إحداثها

حتويل شرائح  الجموتعترب واحدة من أهّم الشركات الناشطة يف  صنع وطباعة الورق املقّوى
 . على الصعيد الوطينالكرتون املمّوج إىل علب وأكياس كرتونّية 

   شركة"UNIPACK" : 1997مارس  14ّمت إحداثها بتاريخ هي شركة خفّية االسم 
الذي  "UNIPACK" ّمع  املكّونةفروع الوتعّد أحد  دينار 69531100,000برأس مال قدره 

يف حتويل وصناعة الورق والكرتونة وخدمات اإلعالمّية يتمّثل نشاطها . يتبع بدوره إىل جمّمع بولينا
حتويل الكرتون جمال وتعترب الشركة األوىل على الصعيد الوطين يف  والتصّرف يف بنك املعلومات

  اجلملي. اإلنتاجمن  % 30علب وأكياس كرتونّية حبّصة سوقّية يف حدود  إىلاملمّوج 

   شركة البحر المتوّسط للف"SME" : سنة  إحداثهاّمت  هي شركة خفّية االسم
استيقائها والورق الغذائي (معلومات ّمت  . يتمّثل نشاطها يف حتويل وصناعة الورق والكرتونة1979

إلدالء  التحقيق شركة لطلبنظرا لعدم استجابة هذه الوذلك من الشبكة العنكبوتّية 
  ). مبعطيات

    بخصوص تنظيم المعامالت بين األطراف المتدخّلة في السوق المرجعيّة: -

ختضع املعامالت بني الوكالة الوطنّية للتبغ والوقيد بوصفها املشرتي العمومي حيث       
لدعوى الراهنة  املّدعى عليها لشركاتوا جمّلة احملاسبة العمومّية الصادرة أحكام  إىلزمن القيام 
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ومجيع النصوص اليت نّقحتها ومتّمتها  1973ديسمرب  31خ يف املؤرّ  1973لسنة  81لقانون عدد 
حكامولنظام  مر عدد األ إبرام الصفقات العمومّية وتنفيذها وخالصها ومراقبتها مثلما ّمت تنظيمه 
كما وقع ة  ق بتنظيم الصفقات العموميّ املتعلّ  2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة  3158

جوان  2خ يف ؤرّ امل 2012لسنة  515األمر عدد  آخرهاو  الالحقةنصوص لتنقيحه وإمتامه 
2012.   

 :المعتمد  نظام األسعاربخصوص   -
من طرف الشركات املتنافسة يف أكياس الكرتون بيع ختضع عملّية حتديد أسعار حيث      

  من قانون املنافسة واألسعار.  2إىل مبدأ احلريّة الذي كّرسته أحكام الفصل  املرجعّيةالسوق 

  :الممارسات المثارةعن   .2
  وشركة  "STIC"األطراف املّدعى عليها شركة ع إىل تتبّ  الراهنةالدعوى  ترميحيث      

"UNIPACK " وشركة"SME " ملنافسة  مشاركتهامن أجل صفقة نطاق يف يف اتّفاق خمّل 
عدد موضوع طلب العروض  كياس الكرتون املستعملة يف تعليب السجائرعمومّية للتزّود 

  . الوكالة الوطنّية للتبغ والوقيدالصادر عن  2013/01

رغم إعادة إجراءات غري مثمر الراهن  طلب العروض إعالنأّن  ّدعيةملا اعتربتحيث و      
ملنافسة يعّد مؤّشرا على وجود اتّفاق عن املنافسة مّرتني  اإلعالن بني األطراف املّدعى خمّل 

   .تقاسم األسواق أو مراكز التموينيهدف إىل  عليها

 5من الفصل  4على خمالفة املّدعى عليهم ألحكام النقطة  دعواها ّدعيةأّسست املحيث و      
فق عليها والّتحالفات " متنع األعمال املتّ  على أننّص من قانون املنافسة واألسعار اليت ت

ملنافسةواإلتّفاقي   اليت تؤول إىل:و  ات الّصرحية أو الّضمنّية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمالّ 

  ؛لببيعي لقاعدة العرض والطّ ري الطّ حتديد األسعار حسب السّ عرقلة  -

  ؛ة فيهامن املنافسة احلرّ  وق أو احلدّ سات أخرى للسّ من دخول مؤسّ  احلدّ  -

  ؛م التقينقدّ الت ستثمار أوحتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو اإل -

    موين".تقاسم األسواق أو مراكز التّ  -
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ئق اخلاّصة بتنظيم تقدمي يف رّدها على طلبات التحقيق على املّدعية  اقتصرتحيث و       الو
طلب العروض الراهن واليت تضّمنت كرّاس الشروط والعروض املالّية املشاركة والتقرير املايل والفّين 

  .والعرض التقديري

ئق أو مستندات  عنّ املّدعية  تفصح ملحيث و       ة ماديّة أّي و حول ملّفات الصفقات املشا
رغم  2013إىل سنة  2008خالل الفرتة املمتّدة من سنة اليت سبق أن قامت بتنظيمها وإبرامها 

نوفمرب  19بتاريخ تاله تذكري عطيات ذه امللإلدالء  2014جويلية  1توجيه مكتوب إليها بتاريخ 
  . 2016فيفري  9بتاريخ تنبيه و  2015

صفقة عمومّية القتناء أكياس من الكرتون أليّة  هاإبرامبعدم  املّدعيةمتّسكت  حيثو      
 قامتأّن طلبات العروض اليت الفرتة املذكورة أعاله حبّجة خالل  املستعملة يف تعليب السجائر

ا غري مثمرة 2013و  2012خالل سنيت  صدارها     . ّمت إعال
من تواطؤ مبعّية بقّية هلا ما نسب  نّ  "STIC"شركة املّدعى عليها  متّسكتحيث و      

 أن يكون جمّرد تشابه يف الرؤى واملطلوبني لتقاسم األسواق أو مراكز التموين ال يعد
يف من جهة و " UNIPACK"واسرتاتيجّيات التصّرف وتقدير املخاطر مع املّدعى عليها شركة 

ا مع املّدعى عليها شركة اليت " SME" اختالف يف وجهات النظر حول املخاطر وطريقة احتسا
وأّن اقتصار مشاركتها يف الصفقة املعنّية على تقدمي عرض ملّدة سنة واحدة يرجع  ،قبلت العرض

أسعار املواد سنوات يف ظّل عدم استقرار  3تعّهدات ملّدة إىل عدم استعدادها لقبول أساسا 
والنمّو السريع العمالت األجنبّية تدهور سعر صرف اليت يتّم توريدها من السوق اخلارجّية و األولّية 

لسقف األجور يف تونس وتكلفة الطاقة والنقل بصورة يستحيل معها تقنيّا ومالّيا التنّبؤ بتلك 
  املدى الطويل. التكلفة على 

اقتصار مشاركتها يف الصفقة أسباب  "UNIPACK"شركة  املّدعى عليهابّررت حيث و     
ا على قبول تعّهدات على املدى الطويل بملّدة سنة واحدة على أقساط حمّددة و  املعنّية عدم قدر

صرف العمالت عدم استقرار سعر واىل من جهة  لنظر للوضع االجتماعي الذي تعيشه
عدم استقرار أسعار املواد األولّية اليت يتّم توريد معظمها من السوق وما ينجّر عنه من األجنبّية 
مبدأ احليطة واحلذر يف التصّرف يوجب أن يكون تصرّفها  فإنّ  ه، وعليمن جهة أخرىاخلارجّية 

خذ بعني االعتبار مجي  ع املعطيات الداخلّية واخلارجّية.مدروسا و
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وسائل أو  حتليل قانوين الدعوى خالية من كلّ  "SME"شركة  املّدعى عليها اعتربتحيث و     
   .أولّيةإثبات 
تقـاسم األسواق أو مراكز    إلىاّتفـاق مخّل بالمنافسة يرمي  وجود    في مدى -

  التموين: 
أّن اخلالف احنصر يف معرفة ما  النزاعطراف أيّتضح من مظروفات امللّف ومن دفوعات  حيث    

تنّم عن الصفقة املعنّية مشاركتهم يف ت التصّرفات الصادرة عن املّدعى عليهم خالل إذا كان
 تلك التصّرفاتأّن أم  ،دف تقاسم أقساط الصفقةلتنسيق عروضهم  انتهجوهاسياسة مشرتكة 

إلضافة إىل  الظروف واملتغّريات السوقّيةال تعدو أن تكون جمّرد توازي يف السلوك حّتمته 
  . مستقّلةفرديّة و سياسة تقييم املخاطر اليت تعتمدها كّل شركة بصفة  متطّلبات

مر عدد األمن  7أرست أركانه أحكام الفصل  املنافسة الذي إىلأّن مبدأ اللجوء حيث و      
املنطبق على  ةاملتعلق بتنظيم الصفقات العموميّ  2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة  3158

لضرورة وقائع النزاع املعروض  استقاللّية العروض املشاركة شروط جوهريّة وهي  ثالثةتوّفر يقتضي 
املزمع اّختاذها من طرف  حالة عدم اليقني لدى كّل عارض خبصوص القراراتو  يف تلك الصفقة

عرقلة دخول مؤّسسات عدم احلّد من املنافسة احلرّة داخل السوق ذات الصلة أو منافسيه و 
  ها. أخرى إلي

ملنافسة يؤّدي سالفة الذكر حد الشروط األساسّية  عدم التقّيدوحيث أّن     إىل اإلخالل 
ا الذي ميكن جتسيده على أرض الواقع من خالل بعض املمارسات أو السلوكيّات  اليت من شأ

ا العاّم مبا يف ذلك ا التّفاقات الضمنّية أو الصرحية بني التأثري على حسن سري السوق أو تواز
   .املشاركني يف الصفقات العمومّية

يتّخذ التواطؤ بني املؤّسسات االقتصاديّة يف ماّدة الصفقات العمومّية أشكاال خمتلفة  حيثو      
لصفقة املؤّسسة أو املؤّسسات ويتجّلى يف مظاهر متعّددة   كاللجوء إىل عروض تغطية حىت تفوز 

و أو تبادل املعلومات بغرض تقاسم الصفقات بينها جغرافّيا أو زمنّيا أ اليت اختارها املتحالفون
ح غري مشروعة ما كان هلا أن  دف حتقيق أر بغية فرض أمثان مشطّة على املشرتي العمومي 

ألساس استقاللّية العروض وسّريتها.  ا التزمت مببادئ املنافسة احلرّة اليت تفرتض  ّ   حتّققها لو أ
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التحالفات استقر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن األعمال املّتفق عليها و حيث و     
لضرورة على الكتمان واملراكنة ممّا جيعل إقامة احلّجة  واالتّفاقيات الضمنّية هي ممارسات تعتمد 

للجوء إىل مجلة من  ا يف أغلب احلاالت إّال  ة قويّ القرائن العليها أمرا عسريا وال ميكن إثبا
  .الّتحقيقأعمال  تكشف عنها واملتضافرة اليت

ج جملس املنافسة يعتمدوحيث      يف تقصي ما يطرح على نظره من  ابت ايف عمله القضائي 
ملنافسة يقوم على التدقيق يف القرائن اليت تتوصّ ات ذات طبيعة خملّ يّ سة على اتفاقأعمال مؤسّ  ل ة 

ا القرائن يف حدّ  وإن مل تشّكل كل واحدة من تلكأعمال البحث والتحقيق إليها  وإذا ما  ،ذا
فاق، ذلك أّن تظافر هذه القرائن كفيل دليال قاطعا على وجود االتّ  ،ةزل عن البقيّ أخذت مبع

من  5فاق حيظره الفصل ة اتّ عى عليها يف عمليّ على ضلوع األطراف املدّ كافية ة  بتأسيس حجّ 
  قانون املنافسة واألسعار.

اتّفاق خمّل يف  ضمن القضّية الراهنة األطراف املّدعى عليها يف فرضّية ضلوع بحثالأّن حيث و    
تّبع السلوك تأعمال التحقيق على عدم اقتصار  مبدئّيايقتضي  ملنافسة يرمي إىل تقاسم األسواق

يشمل خمتلف الصفقات ل يتعّداهجيب أن بل  ،املعنّيةصفقة الهذه الشركات يف الصادر عن 
ميكن من خالهلا اإلقرار بوجود اليت مجلة من القرائن  إىلالتوّصل دف  السابقة اليت شاركت فيها

  مثل هذا االتّفاق احملظور من عدمه.

معطيات دقيقة وشاملة حول مشاركة األطراف املّدعى عليها  املّدعيةالوكالة  وحيث مل تقّدم    
  .2013سنة  إىل 2008تّدة من سنة مالصفقات السابقة اليت قامت بتنظيمها خالل الفرتة امليف 

على حتليل سلوك الشركات املّدعى عليها أعمال التحقيق اقتصرت  تبعا لذلك، حيثو     
لساعتمادا على ما تو  ئق ومعطيات  ّفر لدى ا موضوع قضّية الصفقة حول مللّف من و

    . احلال

ئق املظروفة مبلّف لرجوع إىل  يّتضححيث و       طلب بتنظيم أّن املّدعية قامت  الدعوىالو
ا  2013أفريل  15بتاريخ  2013/01عروض وطين حتت عدد   3يف إطار صفقة إطاريّة مّد

ّمت اعتباره غري مثمر نظرا لغياب  قتناء أكياس من الكرتون املستعملة يف تعليب السجائرالسنوات 
 إعادةوذلك رغم  وعدم استيفاء العروض املشاركة للشروط الفنّية املستوجبة لقبوهلا املنافسة

   .متتاليتني املنافسة يف مناسبتني إىلالدعوة  إجراءات
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جلدول التايلالنتائج على فرز العروض املالّية للمشاركني  أفضت عملّية حيثو                                                                            : املبّينة 

  كيس  1000 /لدينار  الوحدة:                                                                                            

  العارض  األقساط
حتساب األداءات  1000السعر املقرتح ل    كيس 

  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األوىل

  1القسط عدد 
 ksأكياس الكرتون 

SME  901,001 901,001  901,001  
STIC  941,522      

UNIPACK  1.123,000      

  2القسط عدد 
  VMLأكياس الكرتون 

SME  857,000  857,000  857,000  
STIC        

UNIPACK        

  3القسط عدد 
  RSأكياس الكرتون 

SME  868,822  868,822  868,822  
STIC  810,424      

UNIPACK  939,000      

  4القسط عدد 
أكياس الكرتون 

NEFFA LOCAL  

SME  1.011,838  1.011,838  1.011,838  
STIC  935,563      

UNIPACK        

      

 قامت اليت "SME"ه وخالفا لشركة املشاركة أنّ يتبّني من خالل حتليل العروض حيث و      
العروض  فإنّ  ،سنوات 3وملّدة بتقدمي عروضها املالّية يف جممل األقساط األربعة املكّونة للصفقة 

حية اقتصارها على "UNIPACK" وشركة "STIC"لشركة  املالّية املشاركة  جاءت متماثلة من 
سنوات املنصوص عليها يف   3اقرتاح أسعار ملّدة سنة واحدة عوضا عن يف أقساط حمّددة مع 

  كرّاس الشروط املنظّم هلذه الصفقة. 

 وشركة "STIC"عن شركة  ةالصادر  تصّرفاتيعترب مثل هذا التماثل يف الحيث و      
"UNIPACK"  توازي يف السلوك الخالل هذه الصفقة مبثابة"Parallélisme des 

comportements" على إمكانّية تنسيق هاتني الشركتني كان يشّكل مؤّشرا   إنو  ،الذي
ملنافسة  كاف  أنّه يبقى يف واقع األمر غري إالّ  ،لعروضهما املالّية لوحده لإلقرار بوجود اتّفاق خمّل 

لتناسق والدّقة إضافّيةقرائن توّفر يف ظّل عدم  الثابتة احلّجة  إقامةاليت ميكن من خالهلا و  ،تّتسم 
  من قانون املنافسة واألسعار.  5الفصل حيظره اتّفاق ّدعى عليها يف على ضلوع األطراف امل
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تقاسم أقساط  إىلتفضي  لعروض تغطيةاألطراف املّدعى عليها فرضّية تقدمي  وحيث تبقى     
هي األخرى مستبعدة زمنّيا أو حسب احلرفاء لتقاسم الصفقات مشرتكة  خطّة إطاريف الصفقة 

لشروط ل "UNIPACK" وشركة "STIC"لكّل من شركة استيفاء العروض املالّية نظرا لعدم 
متام إجراءات الصفقة املستوجبة الفنّية  ا مثمرة و اليت تسمح  لطبيعة األسعار املقّدمة من  وإعال

  . بتقاسم األقساط على النحو الذي تستوجبه عملّية التفاهم أو التواطؤ اليت ال تسمحو كّل شركة 

يف جممل لنزاع أّن ما آلت إليه إجراءات تنظيم الصفقة املعنّية  بدو يف هدي ما تقّدميحيث و     
عية واألطراف املّدعى عليها يف تقييم املخاطر مراحلها كان مرّده االختالف احلاصل بني املدّ 

 لتدهور املتواصل لسعراّتسمت آنذاك أوضاع اقتصاديّة غري مستقرّة وكيفّية التعامل معها يف ظّل 
يف أسعار املواد األولّية املستعملة يف صناعة  احلاصل االرتفاعمقابل جنبّية العمالت األصرف 

   .أكياس الكرتون واليت يتّم توريد معظمها من اخلارج

تغيري الشروط الفنّية املستوجبة لقبول العروض املشاركة يف هذه  املشرتي العمومي بّرروحيث     
من ) 2011ابقة (خاّصة قبل سنة خالل السنوات السالصفقة مقارنة بكرّاس الشروط املعتمد 

كياس الكرتون بسنوات  3صفقة إطاريّة ملّدة ل هخالل تنظيم ضمان استقرار أسعار التزّود 
وعدم املخاطرة بتنظيم صفقات سنويّة ميكن أن فرتة املستعملة يف تعليب السجائر خالل كامل ال

جتة عن ارتفاع األسعار املقرتحة من سنة إىل أخرى. ينجّر عنها      حتّمله ملصاريف إضافّية 

مبدأ احليطة بصفة اعتماد  "UNIPACK" وشركة "STIC"كّل من شركة   اختارتوحيث     
كتعبري سنوات واالكتفاء بسنة واحدة   3عروض مالّية ملّدة بتقدمي فرديّة ومستقّلة وعدم املخاطرة 

ما على تقدمي تعّهدات على  منهما على عدم موافقتهما على مثل هذا الشرط وعلى عدم قدر
يت تقوم بتوريد معظمها من عدم استقرار أسعار املواد األولّية املستعملة والاملدى الطويل يف ظّل 

لتجارة اخلارجّية ملا تثبته ، وذلك طبقا السوق اخلارجّية ئق اخلاّصة  املتعّلقة معظم الفواتري والو
مللفّ بتوريد هذه املواد  كماّدة ر بعض املواد األولّية  اسعأرجح إىل فعال واليت تشري  املضّمنة 

"Kraft Liner" يف نسب تصل وب 2013و 2012 يتخالل سن خاّصةواالرتفاع  بني االخنفاض
   .% 30 حدود إىلبعض األحيان 

 يف غياب القرائن املتضافرةاملالحظ السلوك يف توازي الال يعّد سيسا عليه، حيث و      
 بني األطرافحقيقي وجود تشاور وتفاهم الدليل على احلّجة و طابقة كافيا بذاته إلقامة توامل
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ّمة ال يرسي ، وهو يهدف إىل تقاسم أقساط الصفقة املعنّية عليهاعى املدّ  لس قناعة  لدى ا
ول واملعق تكون التفسري املنطقي قدظروف ومتغّريات السوق  إنّ  بل ،فاق املنسوب إليهمبقيام االتّ 

   ملثل هذه التصّرفات. 

 قيام ي يثبتعنصر جدّ  عن وجود أيّ أعمال التحقيق كشف مل تطاملا و  وعليه، حيثو      
  .رفض الدعوى ، فقد تعّني فاق املزعومأركان االتّ 

  ولهذه األسباب

لس      رفض الدعوى أصال. قّرر ا

سة السّيد األوىل وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية     حمّمد العيادي لس املنافسة بر
ن.    وعضويّة السادة عمر التونكيت وخالد السالمي وأكرم الباروين والسّيدة رمي بوز

  كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.حبضور   2017ديسمرب  14وتلي علنا جبلسة يوم    

  
  كاتبة اجللسة                          الّرئيس            

  

                               ميينة الزيتوين                              حمّمد العيادي        


