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ّ                   اجلمهوريّة التونسّية   احلمد 
  جملس املنافسة
  141348القضّية عدد 
  2016 ديسمرب 29ريخ القرار: 

  
  قــرار
  :     القرار التايل بني أصدر جملس املنافسة
  

  

حمّل خمابرته  ،يف شخص ممثله القانوينصندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية  :املّدعي
  تونس. -1003حي اخلضراء، ،9عدد  نهج املؤازرةب

                                                                                                 
  ،مــن جـهـــة          

   األطراف املّدعـى عليهـا:
يف شخص ممثلها  "JOKER MULTI-SERVICES". شركة جوكار للخدمات املتعددة  1

 فضاء عمارة تونس، ،مونبليزير– 8011مقّرها بنهج الكائن  ،القانوين

نهج إبن ب  مقّرهاالكائن  ،يف شخص ممثلها القانوين "SERVIMAX". شركة سرفيماكس 2
 ،، تونس7عدد  خلدون

  .مــن جـهــة أخرى
  

 

لس املرمسة بكتابة بعد اإلطالع على عريضة الّدعوى  عدد حتت  2014جانفي  10بتاريخ ا
شركة جوكار  ل القانوين لصندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية ضدّ املمثّ  مة منواملقدّ  141348

مبناسبة طلب رصدت جلنة الصفقات  أنّ  واليت جاء فيها شركة سرفيماكسو  للخدمات املتعددة
القتناء تذاكر مطاعم لفائدة إطارات وأعوان الصندوق ممارسات من  03/2013العروض الوطين عدد 
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ا االخالل بقواعد املنافسة يف السوق.وحبسب ما جاء بعريضة الدعوى فقد ّمتت الدعوة إىل  شأ
عى عليهما املدّ  املنافسة القتناء تذاكر مطاعم عن طريق طلب عروض وطين تقدمت على إثره كّل من

لصندوق أنّ  ،بعرضني فنيني مقبولني  غري أّنّ◌ه وبفتح ظروف العروض املالية تبّني للجنة الفرز 
واليت كانت يف حدود "rabais"كما هو شأن نسبة اخلصومات املقرتحة   العرضني املاليني متساويني

إىل اقرتاح إعادة طلب عروض مالية جديدة تطبيقا ملا ورد بكرّاس  ى اللجنةوهو ما دع ،0.5%
املنظم للصفقات العمومية. غري  3158/2002من األمر عدد  81الشروط خبصوص اعتماد الفصل 

مة سلفا ما اضطر جلنة الفرز إىل املرور إىل أّن املتنافسني قدما من جديد نفس العروض املالية املقدّ 
عداد واليت أسفرت عن اختيار عرض شركة أة يف جدول إسناد عملية الفرز واملتمثلّ املرحلة األخرية من 

  سريفيماكس. 
ى ، و واستنادا إىل هاته الوقائع نظرا لتكرار هذه املمارسات خالل السنوات الفارطة، ار

وتتبعهما أمام  شركة سرفيماكسو  شركة جوكار للخدمات املتعددة احلال ضدّ الصندوق رفع دعوى 
لسوق املرجعية.  ا ملنافسة   لس من أجل ممارسات خمّلة 

عريضة الدعوى على  جوكار للخدمات املتعددةشركة  رّد املّدعى عليهاعلى وبعد اإلطالع 
لس بتاريخ  ةاملرمسّ و  ئق والذي ّمت مبوجبه اإلدالء ب 2014فيفري  18بكتابة ا بعض املعطيات والو

و  2013السجل التجاري و ميثاق سلوكيات املهنة والقوائم املالية لسنوات  يف نسخ عناملتمثلة 
عضاء جملس اإلدارة و  2011و 2012 حجم املعامالت املسامهني يف رأس املال وحصصهم و وقائمة 

ضافة إىل إل 2011و 2012و 2013لسنوات  ر القيمة املضافة واحلصص السوقيةالسنوي دون اعتبا
املداخيل اإلضافية لفة السندات وامللصقات اإلشهارية و عدد وكمعطيات حول احلرفاء واملنتفعني و 

 املتأتية من سندات األكل واخلدمات.

املرسم و على عريضة الدعوى يف الرّد  تقرير املّدعى عليها شركة سرفيماكسوبعد اإلطالع على     
لس بتاريخ  ئق املتمثلة ملة من  املأدلت مبوجبه جبوالذي  2014فيفري   20بكتابة ا عطيات والو

 2011و 2012و 2013السجل التجاري و ميثاق سلوكيات املهنة والقوائم املالية لسنوات  بنسخ عن
عضاء جملس اإلدارة و  السنوي دون  حجم املعامالتاملسامهني يف رأس املال وحصصهم و وقائمة 

إلضافة إىل معطيات  2011و  2012و 2013لسنوات  ر القيمة املضافة واحلصص السوقيةاعتبا
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املداخيل اإلضافية املتأتية من و  عدد وكلفة السندات وامللصقات اإلشهارية حول احلرفاء  واملنتفعني و 
  .سندات األكل واخلدمات

املتعلق  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64وبعد االّطالع على القانون عدد 
  .ملنافسة واألسعار

عادة تنظيم املنافسة  2016سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36والقانون عدد  املتعّلق 
  واألسعار.

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

مللف.   وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 

لطوبعد اإلّطالع ع      22ريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم لى ما يفيد استدعاء الطرفني 
ا تلى املقّرر  ،2016 ديسمرب  ت وحضر  من تقرير ختم األحباث صيد ملّخصاالسّيد احلبيب الو
لنصر الصحراوي ةالسيد النظر  ضتوفوّ  القروض ومساعدة اجلماعات احملليةصندوق نيابة عن  رمي 

شركة و  جوكار للخدمات املتعددةشركة عى عليهما  للمدّ نيمل حيضر املمثلني القانوني.و للمجلس
  . االستدعاءبلغهما سرفيماكس و 

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

حلكم جبلسة      لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح    . 2016 ديسمرب 29يوم  قّرر ا
  
  
  
  
  



 4 

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  

  الشكل حيثمن 
   لذلك قبوهلا من هذه الناحية.قدمت الّدعوى ممن له الصفة واملصلحة وتعّني حيث 

  

 األصل حيثمن 

  دراسة السوقخبصوص  .1
  حتديد السوق املرجعية    .1.1

حيث استقر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن "طلب العروض يف ماّدة الصفقات 
بذاته سوقا يكون فيه كرّاس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات املشاركني  العمومّية ميكن أن ميثلّ 

  العرض".
القتناء تذاكر مطاعم  03/2013طلب العروض الوطين عدد يف وقائع احلال ل وحيث ميثّ 

ا يكون الطلب و  ،السوق املرجعيةلفائدة إطارات وأعوان صندوق قروض ومساعدة اجلماعات احمللية 
العرض يف عطاءات كّل من شركة جوكار للخدمات  تمّثلوي ،عمومي مشرتك  بعا عن الصندوق

  شركة سرفيماكس.  و  املتعددة
 

 اإلطار الّتشريعي والّرتتييب لالستشارة   .2.1

م غري منظّ  ال يزالصدار وترويج سندات املطاعم واخلدمات يف تونس إّن قطاع أحيث 
لرغم من بدء العمل  توجد بعض  غري أنّه ،منذ ربع قرن لسنداتبنصوص خاّصة تضبط النشاط 

ملنافسة واألسعار والعالقات الت جارية والصفقات العمومية واإلعفاءات النّصوص العاّمة املتعّلقة 
  خلصوص نذكر:منها النشاط و هذا اجلبائية اليت هلا عالقة مبمارسة 

  نوفمرب  3املؤرخ يف  2000لسنة  93جملة الشركات التجارية الصادرة مبقتضى القانون عدد
2000. 

  ملنافسة واأل 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة    64القانون  سعار.املتعّلق 
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  املتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  17يف  املؤرخ 1992لسنة  117القانون عدد 

  ملواد واملنتوجات  1991ديسمرب  23يف  املؤرخ 1991لسنة  1996األمر عدد واملتعّلق 
ألمر عدد  طريها املنقح واملتمم   1993لسنة  59املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق 

 .1995جوان  28املؤررخ يف  1995لسنة  1142واألمر عدد  1993جانفي  11املؤرخ يف 

  نافع  املتعّلق بضبط قائمة امل 2003ماي  19املؤرخ يف  2003لسنة  1098األمر عدد
ألمر عدد أاملستثناة من قاعدة االشرتاك بعنوان   173نظمة الضمان االجتماعي، املنقح 

 .2008جانفي  22املؤرخ يف  2008لسنة 

  املتعّلق بضبط األجر الدىن  2012سبتمرب   20املؤرخ يف  2012لسنة  1981األمر عدد
ألمر عدد  ّلة الشغلاملضمون ملختلف املهن يف القطاعات غري الفالحية اخلاضعة  املنقح 

 .2014 أوت 11املؤرخ يف  2014لسنة  2907

  املتعّلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13خ يف املؤرّ  2014لسنة  1039األمر عدد
 العمومية.

  املتعّلق بضبط قائمة املنشآت   2007جوان   4املؤرخ يف  2007لسنة  1330األمر عدد
لصفقات العمومية اليت ال ختضع  ا للتزود مبواد وخدمات إىل الرتاتيب اخلاّصة  طلبا

 العمومية.

  لرتخيص وقتيا وملدة  2015أفريل  8بتاريخ  48القرار عدد الصادر عن وزير التجارة املتعّلق 
 سنتني للمؤسسات املصدرة لسندات الغذاء واخلدمات العمل ببنود االتفاق.

  عن مسار طلب العروض   .3.1

يف إطار األنشطة االجتماعية لفائدة  القروض ومساعدة اجلماعات احملليةصندوق حيث برمج 
مليم يف  2500تذكرة مطعم بقيمة  3960مليم و 5750تذكرة مطعم بقيمة  33649منظوريه اقتناء 

يف   2013أوت  15الذي ّمت نشر اإلعالن عنه بتاريخ  03/2013طلب العروض الوطين عدد إطار 
لصندوق مع حتديد يوم  ت التونسية ويف موقع الواب اخلاص  كآخر أجر  2013سبتمرب  23الدور

ريخ لقبول العروض فتح العروض يف جلسة علنية واليت ل موعدك 2013 سبتمرب 24. كما ّمت حتديد 
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عني الذين قاموا ما عروضا من مجلة الثالثة موزّ دين اللذين قدّ عن أحد املزوّ  وحيدل شهدت حضور ممثّ 
  بسحب كرّاس الشروط.

 دةبعد قبول عرضي كّل من شركة جوكار للخدمات املتعدّ حيث ّمت املرور إىل مرحلة الفرز و 
  شركة سرفيماكس واليت دارت حسب التسلسل اآليت:و 

  
 ئق اإلدارية وت ئق العرض املايل ملا هو مطلوب بكراس التثبت من مطابقة الو دقيق و

 الشروط.

 ترتيب العروض املالية واليت كشفت عن تقدمي املزودان املتنافسان لعرضني متساويني. 
 

  الرتبة  قيمة العرض املايل  املزود
  1  202.364,841  شركة جوكار للخدمات املتعددة

  1  202.364,841  شركة سرفيماكسو 
  .تلخيص للعروض املالية املقدمة بطلب العروض موضوع القضية :1جدول عدد 

  

  التثبت من شروط اإلقصاء وتقييم العروض الفنية وفق الرتتيب املايل واليت أسفرت عن قبول
لصندوق إىل دعوة العرضني فّنيا مع دعوة العارضني إىل تقدمي عروض مالية  جلنة الصفقات 

من األمر عدد  81جديدة نظرا لتساوي العرضني السابقني ماليا تطبيقا ألحكام الفصل 
اس الشروط وهو املقرتح الذي املنظم للصفقات العمومية كما نصت عليه كرّ  3158/2002

 9 بتاريخ نيرض. وعليه ّمتت مراسلة العا2013ديسمرب  5وافقت علية اللجنة املنعقدة بتاريخ 
م 2013ديسمرب  ديسمرب  23قصاه ألتقدمي عروض مالية جديدة يف أجل  اقصد دعو

 ريخ فتح العروض اجلديدة. 2013

 دين على نفس العرض املايل السابق خلص إىل حمافظة كال املزوّ عروض اجلديدة والذي فرز ال
الفرز وتطبيق جدول إسناد األعداد  من عملية إىل املرحلة األخريةاملرور إىل جلنة الفرز  دفعا مب

 العتماد على معيارين:

  املتعاقد مع  دللمزوّ  40عدد من النقاط أقصاها يسند عدد املراجع: حيث
 أكرب عدد من الشركات.
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  6حسب  60عدد املطاعم املنخرطة : حيث يسند عدد من النقاط أقصاها 
 من نقاط على كّل منطقة لصاحب العدد األكرب 10مناطق حبساب 

  املطاعم.
  ما يلي: إىلأفرزت هذه املرحلة حيث  و
  

  العدد اجلملي  عدد املطاعم املنخرطة  عدد املراجع  املزود
شركة جوكار للخدمات 

  31.04  17.93  13.11  املتعددة

  100  60  40  شركة سرفيماكسو 
 لرتتيب النهائي للعروض املالية املقدمة بطلب العروض موضوع القضية. :2جدول عدد 

 جدول إسناد االعداد بقبول عرض شركة سريفيماكس وهو ما صادقت  التوصية استنادا إىل
 عليه جلنة الصفقات حسب املعطيات التايل:

 
ملليم  الكمية   ملليم  سعر الوحدة    املبلغ اجلملي 

 5750تذكرة مطعم بقيمة 

  193.481.750  5750  33649  مليم

 2500تذكرة مطعم بقيمة 

  9900000  2500  3960  مليم

  203381750      اجلملة
  1016908      %0.5خصم 

  202364841      املبلغ اجلملي
  معطيات حول العرض املايل الفائز بطلب العروض موضوع القضية. :3جدول عدد 

  
 عن مدى إخالل  املمارسات املثارة بقانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار .2

ملنافسة مبادة الصفقات الععى عليهما على املدّ صندوق يعيب الحيث  من  موميةاالخالل 
مالية متساوية رغم مطالبتهما بتقدمي عروض جديدة أكثر تنافسية  خالل اإلصرار على تقدمي عروض

طنها اتّ   : على ما يلي فاقا ضمنياواليت ختفي يف 
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 دان املتنافسان سياسة منافسة سلبية تعتمد على إذ انتهج املزوّ  ،تقاسم السوق املرجعية
ة ومتساوية  مبا يربك املشرتي العمومي  يضطره حينها إىل و تقدمي عروض متشا

 دين.تقسيم السوق بني املزوّ 

  وذلك من  ،عرقلة حتديد األسعار بصفة طبيعية إعماال لقاعدة العرض والطلب
ما  حىت نفس األمثان ونفس نسبة اخلصومات خالل تقدمي ىل تقدمي إبعد دعو

 عروض مالية جديدة.

 
  عن االتفاق الضمين على تقاسم السوق املرجعية .1.2

ملنافسة يف طلبات العروض      حيث حيتاج االقرار بوجود اتفاق ضمين أو صريح خمّل 
بتة وواضحة تؤكد أّن شركات متنافسة قامت بتنسيق العمومية  إىل التوصل إىل قرائن وحجح 

املة أو التغطيةة واملالية عروضها الفني ا قد قا على غرار عروض ا ّ قبل  مت بتبادل معلوماتأو أ
وية املنافسني وتفاصيل عروضهم الفنية واملالية.   اإلعالن عن طلب العروض واملتعّلقة أساسا 

وحيث يعترب تبادل معلومات خبصوص امللفات املالية وخاصة األمثان واألسعار املزمع التقدم     
ا أن تعكّ  ر وتعيق السري ا من قبل الشركات املهتمة بطلب العروض من قبيل األعمال اليت من شأ

يعتمد ما من الطبيعي أن جيد املشارك بطلب عروض ، ذلك أنّه الطبيعي للمنافسة بطلب العروض
ا إمّ  ،احتمالنيمام أ نفسه قضية احلالنفسه يف وقائع و السعر األقل كما هو الشأن أعلى معيار الثمن 

ية الرفع من م بسعر منخفض بغاأو التقدّ  ،ة حتقيق مكاسب أكرببنيّ  فه املايلم بسعر مرتفع مبلّ التقدّ 
  يف الفوز بطلب العروض. حظوظه

ار كل مشارك بطلب العروض بنفسه وحيث تفرتض املنافسة النزيهة والسليمة أن خيت    
بعها واخلطر الذي سوف يتحمّله وذلك دون أن تكون ّمة االسرتاجتية اليت سيتّ  ستقاللية وحريةو 

  لديه أيّة معلومة مميزة ختّص أحد أو مجيع املنافسني له. 
تبادل معلومات ختص طلب العروض أو العروض املنافسة وخاصة تلك املتعّلقة  وحيث أنّ     

ا أن توجه اختيارات املشارك املطّ  ّ د ذلك أنّه سوف حيدّ  زة،لع على املعلومة املميّ ألسعار من شأ
وهو ما يساهم يف حذف أو  ،ل إليه أو ما بلغهاملالمح العاّمة ملّلفه الفّين واملايل بناء على ما توصّ 
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أو احنصار عامل مهّم وهو  له على اعتبار اضمحاللالذي سيتحمّ التقليص بنسبة كبرية يف اخلطر 
  لعروض املنافسة.عدم اإلملام و  (incertitude)الشك 

تبادل للمعلومات  تفيد وجودكّل مالحظة أو إقرار أو وقوف على وجود قرائن   أنّ وحيث     
ألسعار أو األمثان  فاق ضمين مبين على وجود اتّ  ستخالصاللوحده  يكفيخاّصة تلك املتعّلقة 

حنو أحد املشاركني يف ق وتوجيهه إرادة املشاركني لتعطيل سري املنافسة بطلب العروض موضوع االتفا
حيث  حمكمة االستئناف بباريس ما انتهت إليهوهو  ،بغاية تقاسم السوقأو إطار عروض التغطية 

للنظر استئنافا بقرار  2009 فيفري 29بتاريخ  5عدد الصادر حتت بقرارها  نفس املنحى اعتمدت
  .2007 ديسمرب 18بتاريخ  D-48-07جملس املنافسة عدد 

سيسا على ما سبق،و      فإّن تقدمي  الطرفني املتنافسني بطلب العروض موضوع قضية  حيث و
طنه  لعرضني مالينياحلال  متساويني رغم مطالبتهما بتقدمي عروض جديدة أكثر تنافسية قد خيفي يف 

على تقدمي سياسة منافسة سلبية تعتمد  اانتهج عتبارمهافاقا ضمنيا على تقاسم السوق املرجعية اتّ 
ة ومتساوية   يضطره إىل تقسيم السوق بني املزودين.و يربك املشرتي العمومي قد مبا  عروض متشا

 هي ممارسات الضمنّية إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن "اإلتّفاقياتث حيو     

ا يف ميكن وال عسريا، أمرا عليها احلّجة إقامة واملراكنة ممّا جيعل الكتمان على لضرورة تعتمد  إثبا

واملتكاملة" فإن كانت هذه املؤّشرات غري  املتظافرة املؤّشرات من مجلة لّلجوء إىل إالّ  احلاالت أغلب
  متظافرة وواهية يصبح األمر جمّرد توزاي يف الّسلوك.

بت يف تقصي ما يطرح على نظره من      ج  لس يف عمله القضائي عن  وحيث أفصح ا
ملنافسة يقوم على التدقيق يف القرائن اليت تتوصل  أعمال مؤسسة على اتفاقات ذات طبيعة خملة 

ا أعما ل البحث والتحقيق إىل جتميعها حىت وإن مل تشّكل كل واحدة من هذه القرائن يف حد ذا
لدقة واخلطورة والتناسق   دليال قاطعا على وجود االتفاق، ذلك أّن تظافر هذه القرائن اليت تتسم 

ن من قانو  5فاق حيظره الفصل كفيل بتأسيس حجة على ضلوع األطراف املدعى عليها يف عملية اتّ 
  املنافسة واألسعار.

  
توازي يف القضية احلال ألمثان متطابقة من قبيل يف ا ماملّدعى عليه طرفنيتقدمي ال يعدّ حيث و     

فقه قضاء جملس املنافسة  أقرّ هو سلوك و ،  "parallélisme de comportement"السلوك
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أن يقيم الدليل القاطع على وجود اتفاق ضمين لتعطيل  ان لوحدهكّ متال  تهّن مالحظوالفقه املقارن 
 سري املنافسة.

 parallélisme de"مّيز الفقه بني حالة التوازي الطبيعي يف السلوكحيث و     

comportements naturels"  توازي يف السلوك املتعّمد أو املبّيت ال وحالة"parallélisme de 

comportements conscient".  
الناتج عن قرارات فردية من منشآت تنشط توازي الطبيعي يف السلوك يف ذاك ال ليتمثّ وحيث     

د أو العتماد سلوك جتاري موحّ "marché oligopolistique" يف سوق ذات احتكار األقلية 
كون هناك نية أو رغبة صرحية وراء ذلك إذ جتنح تمتجانس مع املنافسني املباشرين هلا ودون أن 

بتثبيت أسعارها عند  إىل اعتماد واحرتام قاعدة موحدة املتنافسة بصفة مستقلة ومنفردةت الشركا
إذ أّن كّل منها تتوقع أّن  ،مستوى أسعار الشركة املهيمنة مستغنية عن إتباع سياسة تنافسية شرسة

 ،التخفيض أو الرتفيع يف أسعارها يقود إىل اعتماد املنافسني لنفس النهج ما جيعل الربح املتوقع معدوما
أو حاالت                "dominance collective"ف حباالت اهليمنة اجلماعيةوهو ما يكيّ 

إّما  ،ة تفسريا هلاوجتد هذه الوضعي ." oligopole non collusif" احتكار األقلية غري املتحالفة
واليت تكون عموما سوق ذات أقلية احتكارية تتميز بشفافية عالية  ،وآليات عملها يف هيكلة السوق

ذات هيكلة إنتاجية أو تسويقية متجانسة  مع  "produits homogènes" ومبنتوجات متجانسة
جتة أ ،وجود حواجز دخول للسوق هاّمة ا  دف  إىل محاية و يف كو عن قرارات مستقّلة وفرديّة  

لسوق.   املصلحة الشخصّية لكّل مؤسسة متدخلة 
بعا عن رغبة ونّية هاليت يكون في تلكاملتعّمد  حالة التوازي يف السلوك حيث تّعدو      ا التوازي 

تفامهات ضمنية وتبادل  ق احتكار األقلية واليت تتجسد يفلة بسو تة من قبل األطراف املتدخّ مبيّ 
لدقة واخلطورة والتناسق.للمعلومات موثقة بقرائن تتّ    سم 

ليس  األسعار املتطابقة املدعى عليهما نفسوحيث يتضح من مضروفات امللف أّن تقدمي     
 parallélisme de comportements"التوازي الطبيعي يف السلوك من حاالت حالة سوى

naturels"   ترّجحاالستدالل حبزمة إضافية من القرائن من خالل ان هذا االتفاق أرك تثبت،إذ مل 
ات لتدابري املتخذة جتاه متغريّ للمعلومات حول األسعار بني طريف االتفاق أو توحيد لوجود تبادل 

  السوق.
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وحيث أّن توازي السلوك ال يعّد، يف غياب القرائن الدقيقة واملطابقة، كافيا بذاته إلقامة     
لس قناعةوال يرسي  ،ى وجود تشاور بني الشركتني املدعى عليهما حول سياسة األسعارالدليل عل  ا

واحلال أّن السوق هي سوق ذات احتكار األقلية   املدعى عليهمافاق املنسوب إىلالتامة بقيام االتّ 
ذات هيكلة إنتاجية و  "produits homogènes" تتميز بشفافية عالية ومبنتوجات متجانسة

  لسوق.ادخول مهّمة لمع وجود حواجز  حهامش الربحيث الكلفة و  متجانسة من
رى يف هذا الشأن مل يكشف عن وجود أيّ      عنصر جدي يثبت  وحيث طاملا أّن البحث ا

من هذا من قانون املنافسة واألسعار، فإّن الدعوى  5حكام الفصل  املخلّ و فاق املزعوم أركان االتّ 
  لرفض أصال.تكون حريّة اجلانب 

  االتفاق حول عرقلة حتديد األسعار بصفة طبيعية إعماال لقاعدة العرض والطلب : عن  .1.3

صندوق قروض ومساعدة اجلماعات احمللّية على املدعى عليهما عدم إعمال حيث يعيب     
من خالل االتفاق على األسعار  ري الطبيعي لقاعدة العرض والطلبقاعدة حتديد األسعار حسب الس

  . %0.5على نسبة اخلصم والبالغة  مة بعرضيهما املايل واالتّفاققدّ امل
 عتبارهملنافسة واألسعار املتعّلق  1991 لسنة 64من القانون عدد  5ينّص الفصل حيث و     

والتحالفات واالتفاقيات الصرحية أو على منع األعمال املتفق عليها الّنص املنطبق على وقائع احلال 
ملنافسة واليت تؤول إىل عرقلة حتديد األسعار حسب  الضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمال 

   ري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.الس
لس على حيث و       لضرورة تعتمد هي ممارسات الضمنّية أّن "اإلتّفاقياتإستقّر فقه قضاء ا

ا يف ميكن وال عسريا، أمرا عليها احلّجة إقامة واملراكنة ممّا جيعل الكتمان على  إالّ  احلاالت أغلب إثبا

تظافرة كانت هذه املؤّشرات غري م  وعليه فمىت ،واملتكاملة" املتظافرة املؤّشرات من مجلة لّلجوء إىل
 parallélisme de comportements"طبيعي يف السلوكوواهية يصبح األمر جمّرد توازي 

naturels".  
املنجزة يف إطار القضية املاثلة عن وجود دليل قاطع  ل التحقيق وحيث مل تكشف أعما    

تّ  وواضح على تقدمي أمثان بينهما فاق ضمىن يقيم احلجة على اضطالع املتنافسني بطلب العروض 
حسب السري  هاألسعار وتعطيل حتديدمتطابقة وخصومات متساوية قصد تعطيل املنافسة عرب ا
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يكلة السوق واملنتوج موضوع طلب  الطبيعي لقاعدة العرض والطلب وهو  ما ميكن تفسريه 
  العروض.

هيكلة السوق وآلياته أو  عيةطبيلميكن أن يعود  التطابق يف األمثان ويف اخلصومات  حيثو     
بسوق ذات احتكار األقلية وصلت إىل  يف املصلحة الفردية للمتدخلني صبّ ت لسياسة جتارية مستقلة

ا حواجز دخول هامة أمام املنافسني اجلدد حيث ينشط عدد حمدود من  درجة النضوج التنافسي و
ا هو احلال مك  وهلا نفس الرتكيبة من حيث الكلفةاملؤسسات واليت تنتج وتسوق منتوجات متجانسة 

  كر املطاعم .بسوق طباعة وتوزيع تذا 
فاق حول عرقلة حتديد بوجود اتّ  ،يف وقائع احلالال ميكن اجلزم  ،حيث واحلال ما ذكرو     

لرفض  الدعوى الراهنة حرفرع ا جيعل مباألسعار بصفة طبيعية إعماال لقاعدة العرض والطلب، 
  .كسابقهأصال  
  .تها أصالبرمّ  هارفضكرفض فرعي الدعوى املاثلة   ما تقّدمهدي يتعّني يف وحيث     

  
  

  وهلـذه األســباب
  

لسقرّ    رفض الدعوى أصال. ر ا
  

سة السّيد  لس املنافسة بر حممد وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل 
  .وشكري املامغليحممد بن فرج اهلادي بن مراد و السادة السيدة ماجدة بن جعفر و  ،وعضويّةالعيادي
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