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  الجمهوريـة التونسيـة                                                             الحمد  وحده
  مجلس المنافسة    

    151379 القضية عدد

  2017  مارس 16تاريخ القرار: 
 

  قـــــرار
  

  الي بين:القرار التّـ   مجلس المنافسةأصدر  
  
ج بيار دي كوبرتنمقرّه مبكاتبه الكائنة  ،والتجارةوزير الصناعة   المّدعي: ج غا و ج اهلادي  بزاوية  و

  ،تونس ،نويرة
  ،من جهة

الكائن مقّرها بشارع االستقالل  ،القبلي يف شخص ممثّلها القانوينشركة حلوم الوطن  :هالمّدعى عليوا
  بل. 8023 ،الصمعة

  من جهة أخرى.
  

 2015جانفي  23لتجارة بتاريخ  املكّلف وزيرالمن طرف املرفوعة بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى      
لس حتت عدد  ا من أجل  تتّبع شركة حلوم الوطن القبليواليت يطلب فيها  151379واملرّمسة بكتابة ا إتيا

ملنافسة مارسات مل أسعار مفرطة االخنفاض مبناسبة مشاركتها يف طلب العروض وتطبيق عرض تتمّثل يف خمّلة 
للحوم احلمراء،املتعّلق بتزويد كّل من سجن السرس وسجين الكا 2012لسنة  2011/01عدد   ف والدير 
جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64القانون عدد (جديد) من  5الفصل  تتناىف مع مقتضياتممارسات وهي 

لنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد  1991 ملنافسة واألسعار مثلما ّمت تنقيحه وإمتامه  لسنة  60املتعّلق 
ا السلبّية على نزاهة املنافسة داخل سوق، 2005جويلية  18املؤرّخ يف  2005 الصفقات  نظرا النعكاسا

ألموال العمومّية عرب مبا بنجاعة الشراءات العمومّية املساس  العمومّية إىل جانب مسامهتها يف إحلاق أضرار 
لس الّختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع مثل هذا النوع من املمارسات.تدّخل يقتضي    ا

لس حتت عدد  املمّثل القانوين للمّدعى عليهااملقّدم من ّد ر تقرير الوبعد االّطالع على        املرّسم بكتابة ا
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عامال ومتتلك خمازن للتربيد من احلجم الكبري تناهز قدرة  50شركة مثالّية تشّغل  أّن املّدعى عليها تعترب -
ا  هكتار مبنطقة  2طّن من اللحوم احلمراء ومرابض لرتبية وتعشيش اخليول على مساحة  1000استيعا

بل مبا يسمح هلا من خدمة قطاع اللحوم وتقدمي إنتاج جّيد كّما وكيفا؛  الصمعة التابعة لوالية 
لبحث  املّدعى عليهاأّن  - و ما وه ،كانت متّثل العرض الوحيد املشارك يف الصفقة العمومّية املعنّية 

منافسيها يف خمتلف الصفقات العمومّية  وعروض هاأّن الفارق بني عرضكما   .ينفي وجود ختفيض يف األسعار
ا تنتج كميّات كبرية من اللحوم وهلا طاقة خزن كبرية وعدد  من رؤوس العجول هاّم األخرى يعود إىل كو

مثان أكثر اخنفاضا مبا واألغنام  جيعلها قادرة على التخفيض يف الكلفة بصفة هائلة وعرض بضاعتها للبيع 
 أغلبّيتهم جتاّر وقّصابني صغار ليست هلم امكانّيات خزن أو تربية مثل اليت متتلكها؛من منافسيها الذين يف 

ا  - أّن املّدعى عليها اضطّرت إىل التخفيض يف أسعار البيع بسبب وفرة اإلنتاج واألزمة اخلانقة اليت ميّر 
 ؛2010القطاع السياحي منذ سنة 

املقّدمة من قبل منافسيها والذين يريدون حتقيق أّن املّدعى عليها غري مسؤولة عن العروض املشطّة  -
ح كبرية على حساب املستهلكني مبا فيهم القطاع العاّم؛  أر

ّدد توازن النشاط االقتصادي وهو ما  - أّن األسعار اليت عرضتها املّدعى عليها غري منخفضة بصفة 
ملنافسة. ا ملمارسات خمّلة    ينفي عنها إتيا

  أطراف النزاع ومندوب احلكومة. إىللى ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث وبعد االّطالع ع     
لس حتت عدد وزير الصناعة والتجارة  تقرير وبعد االّطالع على     ديسمرب  6بتاريخ  908املرّسم بكتابة ا

  مالحظات التالية:اعتبارا لل احلكم وفقهبطلب و تقرير ختم األحباث متّسك فيه مبا جاء ب والذي 2016
راة من قبل  - واليت بيّنت تقدمي الشركة املعنّية ألسعار مفرطة  اإلدارةاعتماد التقرير على األحباث ا

لبحث   مقارنة ببقّية العروض املقّدمة و واقع األسعار يف السوق؛االخنفاض يف الصفقات املعنّية 
لصفقات  - اعتماد الشركة املعنّية على اسرتاتيجّية مبنّية على تقدمي أسعار مفرطة االخنفاض للفوز 

للحوم احلمراء   ؛2012و  2011خالل سنيت املتعّلقة بتزويد املؤّسسات العمومّية 
مبناسبة املشاركة يف الصفقة العمومّية املتعّلقة بتزويد السجن  بنفس املمارساتاملّدعى عليها سبق قيام  -

للحوم احلمراء لسنة  ملنستري  لتجارة رفع حيث  2008املدين  ى ضّدها لدى جناب دعو توّىل الوزير املكّلف 
لس الذي بتّ  انتهى إىل والذي  2013جوان  27بتاريخ  121303فيها مبوجب قراره الصادر حتت عدد  ا

لكّف عنتلك اعتبار  ملنافسة مع توجيه األمر     دينار.  3000وتسليط عقوبة مالّية قدرها  هااملمارسات خمّلة 
لس حتت       وبعد االّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث املرّمسة بكتابة ا
اعتبارا للمالحظات  واليت أّيد من خالهلا ما ورد يف تقرير ختم األحباث 2016ديسمرب  15بتاريخ  935عدد 
  :التالية
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راة من قبل اإلدارة واليت بّينت - تقدمي الشركة املعنّية ألسعار مفرطة  اعتماد التقرير على األحباث ا
لبحث وذلك مقارنة ببقّية العروض املقّدمة و واقع األسعار يف السوق؛  االخنفاض يف الصفقات املعنّية 

لصفقات املّدعى عليها اعتماد  - على اسرتاتيجّية مبنّية على تقدمي أسعار مفرطة االخنفاض للفوز 
للحوم احلمراء خالل سنيت املتعّلقة بتزويد املؤّسسات العموميّ   ؛2012و  2011ة 

بنفس املمارسات مبناسبة املشاركة يف الصفقة العمومّية املتعّلقة بتزويد السجن قيام املّدعى عليها سبق  -
للحوم احلمراء لسنة  ملنستري  لتجارة رفع  حيث ،2008املدين  ى ضّدها لدى دعو توّىل الوزير املكّلف 

لس الذي بتّ  وانتهى إىل  2013جوان  27بتاريخ  121303فيها مبوجب قراره الصادر حتت عدد  جناب ا
لكّف عن اعتبار تلك ملنافسة مع توجيه األمر     دينار.  3000وتسليط عقوبة مالّية قدرها  هااملمارسات خمّلة 

ملنافسة  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد        املتعّلق 
لنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد   18املؤرّخ يف  2005لسنة  60واألسعار مثلما ّمت تنقيحه وإمتامه 

   .2005جويلية 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وعلى القانون عدد          املتعّلق 
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد       

  وسري أعمال جملس املنافسة.
مللفّ الع على بقيّ وبعد اإلطّ        لطريقة القانونيّ  ة األوراق املظروفة  ة وعلى ما يفيد استدعاء األطراف 

ا ، 2017 مارس 9جللسة املرافعة املعّينة ليوم  من تقرير ختم اصر السيفاوي ملّخصا تال املقّرر السّيد النّ و
 حيضر من ميّثل املّدعى عليها شركة ومل ،التجارة وبلغه االستدعاءوزير الصناعة و مل حيضر من ميّثل و  ،األحباث

  .ووّجه إليها االستدعاء وفق الصيغ القانونّيةحلوم الوطن القبلي 
مللّف. مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت       ا املظروفة نسخة منها    ملحوظا

  
  

لقرار جبلسة يوم إو  لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح    .2017مارس  16ثر ذلك قّرر ا
 

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:
  

  الشكل:  جهةمن  
  حيث قّدمت الدعوى ممّن له الصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية، لذا يتعّني قبوهلا من هذه الناحية. 

  :ألصلا  جهةمن  
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    I. دراسة السوق:      
  :السوق املرجعّية .1
ار يف اللحوم سوق االجتّ املتعّلقة بخيلص من أوراق امللّف أّن السوق املعنّية بقضّية احلال هي تلك حيث    

جلملة عرب املشاركة يف الصفقات العمومّية اليت ينّظمها املشرتون العمومّيون    .احلمراء 
جلملة بصفة عاّمة تتمّيز هذه السوق وحيث    إىل مجلة خبضوعها عن سوق االجتار يف اللحوم احلمراء 

  املبادئ واإلجراءات املنظّمة للصفقات العمومّية. 
ميكن أّن طلب العروض يف ماّدة الصفقات العمومّية استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار وحيث    
   ميّثل يف حّد ذاته سوقا مستقّلة يكون فيه كرّاس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات املشاركني العرض.أن 

طاملا أّن الدعوى الراهنة تسّلطت على ممارسات منسوبة إىل املّدعى عليها مبناسبة مشاركتها يف وحيث    
املتعّلق  01املتعّلق بتزويد سجن السرس مبواد غذائّية عاّمة (قسط  2012لسنة  2011/01عروض عدد الطلب 

املتعّلق بتزويد سجين الكاف والدير بوالية  2012لسنة  2011/01عروض عدد الللحوم احلمراء) وطلب 
للحوم) 01الكاف مبواد غذائّية عاّمة (قسط  قا اسو أ اعتبار طلبات العروض سالفة الذكريتعّني  ، فإنّهاملتعّلق 

  مرجعّية. 
النصوص القانونّية مجلة من إىل الصفقات العمومّية  إطاريف خيضع نشاط جتارة اللحوم احلمراء حيث و     

املتعّلق مبجّلة احملاسبة العمومية  1973ديسمرب  31املؤرّخ يف  1973لسنة  81القانون عدد منها والرتتيبّية 
املتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64والقانون عدد موع النصوص اليت نّقحته ومتّمته وجم

لنصوص الالحقة  ملنافسة واألسعار مثلما متّ   13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039واألمر عدد تنقيحه وإمتامه 
  املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية. 2014مارس 

  
   املعنّية:العمومّية الصفقات  .2
   الصفقة املربمة لفائدة سجن السرس:أ.  
مبّلف القضّية املظروفة من تقرير اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة  06تفيد الوثيقة عدد حيث     

مبشاركة كّل من املّدعى عليها ومؤّسسة حمّمد الطاهر قدادة وحمّمد علي السويلمي يف الصفقة املتعّلقة بتزويد 
للحوم احلمراء موضوع  وذلك حسب العروض  2012لسنة  2011/01عروض عدد الطلب سجن السرس 

جلدول التايل:   املالّية املبيّنة 
  

  السويلميحمّمد علي   حمّمد الطاهر قدادةمؤّسسة   شركة حلوم الوطن القبلي  

  الكمّية اجلمّلية  نوع املنتوج
  السعر الفردي

  كلغ)  / (دينار
  القيمة اجلملّية

  (الدينار)
  السعر الفردي

  كلغ)  / (دينار
  القيمة اجلملّية

  (الدينار)
  السعر الفردي

  كلغ)  / (دينار
  القيمة اجلملّية

  (الدينار)
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  19600  9.8  24000 12  15200  7.6 2000  حلم عجل نصف دابة
  9800  9.8  13000  13  8000  8  1000  حلم عجل مؤّخر
  19600  9.8  28000  14  16600  8.3  2000  حلم عجل فخذ

  5990  11.980  6500  13  3750  7.5  500  حلم خروف
  6800  8.5  5600  7  4800  6  850  حلم خروف وزن حي

موع    61790    77100   48350    ا

  
 بـ لوطن القبلي بقيمة مجلّية تقّدراقرتحت جلنة الفرز املايل قبول عرض املّدعى عليها شركة حلوم اوحيث    

للحوم احلمراء مع احلرص على تطبيق كرّاس الشروط الفنّية عرب تفعيل دور  د 48350 لتزويد سجن السرس 
  جلنة قبول البضاعة على مستوى إدارة السجن مبشاركة اهلياكل املختّصة.

 : الكاف والديرالصفقة املربمة لفائدة سجين .ب
املظروفة مبلّف القضّية من تقرير اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة  05تفيد الوثيقة عدد حيث     
للحوم احلمراء من هذه الصفقة والذي قّدمته املّدعى مب شاركة عرض مايل وحيد يف القسط الثالث املتعّلق 

  عليها شركة حلوم الوطن القبلي وذلك حسب اجلدول التايل: 
 

  شركة حلوم الوطن القبلي  
  السعر الفردي  الكمّية اجلمّلية  نوع املنتوج

  كلغ)  / (دينار
  اجلملّيةالقيمة 

  (الدينار)
  24500 7 3500  حلم عجل نصف دابة

  22880  8.8  2600  حلم عجل مؤّخر
  3900  7.8  500  حلم علوش طابع أخضر

  1500  6  250  حلم خروف وزن حي
موع   52780    ا

 
لتزويد سجين الكاف  د 52780اقرتحت جلنة الفرز املايل قبول عرض املّدعى عليها املقّدر ب وحيث     

للحوم احلمراء.    والدير 
  : نظام األسعار املطّبق ت.

القانون من  2مستوى اإلنتاج إىل مبدأ احلريّة طبقا ألحكام الفصل  ختضع أسعار اللحوم احلمراء يفحيث     
ملنافسة واألسعار مثلما ّمت تنقيحه وإمتامه  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64عدد  املتعّلق 

إّال أّن هذا املبدأ ال  ،2005جويلية  18املؤرّخ يف  2005لسنة  60لنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد 
يسري على إطالقه على مستوى التوزيع نظرا لكونه مقّيد بتدّخل اإلدارة اليت تتوّىل يف بعض احلاالت ضبط 

لتجارة وذلك استنادا إىل أحكام أسعار ا للحوم احلمراء مبوجب قرارات إداريّة وقتّية صادرة عن الوزير املكّلف 
  . الذكرسالف من ذات القانون  4الفصل 
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لسوقث.    : األسعار املتداولة 
احلمراء نظرا األسعار املتداولة بسوق الدواب بشركة اللحوم مبثابة األسعار املرجعّية للحوم  تعتربحيث     

ألساس إىل تعديل السوق. ا سوقا ذات مصلحة وطنّية تتمّيز بلكو دف     تنوّع العرض والطلب و
لعّل من أّمهها األسعار خالل السنوات األخرية ارتفاعا ملحوظا نتيجة لعّدة عوامل تلك شهدت وحيث    

  الظروف املناخّية اليت أثّرت يف مستوى إنتاج املواد العلفّية واستفحال ظاهرة االحتكار والذبح العشوائي. 
لسوقحيث و     سعار اللحوم احلمراء املتداولة  (وثيقة  تشري املعطيات الواردة من شركة اللحوم واملتعّلقة 

  :تراوحت ) أّن أسعار اللحم البقري احملّلي08عدد 
دينار كسعر أقصى خالل الفرتة الثالثّية األخرية من سنة  11دينار للكلغ الواحد كسعر أدىن و 9بني  -

لصفقات املعنّية؛ 2011   وهي الفرتة اليت ّمت فيها تقدمي العروض املالّية اخلاّصة 
اليت ّمت وهي الفرتة  2012دينار كسعر أقصى خالل سنة  11دينار للكلغ الواحد كسعر أدىن و 8.5بني  -

  فيها تنفيذ بنود الصفقة؛
  .2013دينار كسعر أقصى خالل سنة  12دينار للكلغ الواحد كسعر أدىن و 8.8بني  -
املضّمنة مبلّف الدعوى تقرير اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة من  7تشري الوثيقة عدد وحيث     

خبصوص أسعار  األسعار التالية 2013سنة  إىل 2011إىل اعتماد شركة اللحوم خالل الفرتة املمتّدة من سنة 
  : اللحم الغنمي

الثالثّية األخرية من سنة دينار كسعر أقصى خالل  15دينار للكلغ الواحد كسعر أدىن و 10.750بني  -
لصفقات املعنّية؛ 2011  وهي الفرتة اليت ّمت فيها تقدمي العروض املالّية اخلاّصة 
وهي الفرتة  2012دينار كسعر أقصى خالل سنة  19.5دينار للكلغ الواحد كسعر أدىن و 14.4بني  -

 اليت ّمت فيها تنفيذ بنود الصفقة؛
  .2013دينار كسعر أقصى خالل سنة  23دينار للكلغ الواحد كسعر أدىن و 16.250 بني -
II .لممارسات المثارةالتحليل القـانوني ل:  
تعيب العارضة على املّدعى عليها سلوكها الرامي إىل عرض وتطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بصفة حيث      

  ّدد نزاهة املنافسة يف سوق الصفقات العمومّية. 
ا أن ضمن املمارساإىل املّدعى عليها التصّرفات املنسوبة تندرج حيث و       ت غري املشروعة اليت من شأ

 5تفضي إىل تعطيل قواعد املنافسة يف الّسوق مثلما تنّص على ذلك أحكام الفقرة األخرية من الفصل 
ملنافسة واألسعار مثلما متّ  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64القانون عدد  من(جديد)   املتعّلق 

لنصوص الالحقة وآخ   .2005جويلية  18خ يف املؤرّ  2005لسنة  60رها القانون عدد تنقيحه وإمتامه 



7 
 

حلالة اليت تكون فيها قيمة العرض حيث و      يرتبط تكييف إحدى العروض املالّية بكونه مفرط االخنفاض 
ا.    ال تتطابق مع الواقع االقتصادي للسوق املعنّية واألسعار املرجعّية املعمول 

لس على حيث و      تنعكس فيها األسعار اليت ال "أّن األسعار مفرطة االخنفاض هي استقّر فقه قضاء ا
مقّومات السعر احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارّة والكلفة املتغّرية وهامش الربح واليت من 

ا أن تؤول إىل املساس بتوازن السوق والنيل من نزاهة املنافسة فيها    ."شأ
ا املّدعى توّفر تلك الوضعّية يف نزاع احلال الرجوع إىل املعطيات القياس مدى يتطّلب حيث و  يت اعتمد

عليها الحتساب اجلدول التفصيلي ألسعارها الوحدويّة املقّدمة لدى مشاركتها يف الصفقات العمومّية املعنّية 
وذلك  مع مفهوم السعر احلقيقي هاتطابقها وحتليل مدى قصد التدقيق يف تركيبتها والّتثبت يف تفاصيللبحث 

ألساس على املعايري واملؤّشرات التالية:من خالل االعتماد على منهجّية حتقيق م   عمّقة ترتكز 
والذي يشتمل على مقارنة عروض املّدعى عليها  معيار املقارنة من داخل السوق املعنّية بقضّية احلال -

ا بتقديرات املشرتي العمومي يف مرحلة أوىل الشركات املنافسة بعرض  ةومن مثّ  ،وأسعارها الوحدويّة املضّمنة 
نية؛يف مرحل   ة 

من خالل مقارنة عروض املّدعى عليها  وذلك معيار املقارنة من خارج السوق املعنّية بقضّية احلال -
ة لدى نفس املشرتي العمومي أو مشرتين عمومّيني آخرين.  وأسعارها الوحدويّة بصفقات مشا

ألسعار الدنيا املتداولة ض املّدعى عليها و املضّمنة بعر معيار مقارنة اجلداول التفصيلّية لألسعار  -
  ؛من جهة أخرى لسوق من جهة واملعّدل العام لألسعار

مؤّشرات تطبيق املّدعى عليها لسياسة سعريّة ترتكز على طرح أسعار مفرطة االخنفاض وتواتر  -
ا لدى تعاملها مع طلبات التحقيق يف ما خيّص كيفّية حتديدها  سلوكّيات املماطلة واملغالطة اليت قامت 

لنسبة ملختلف منتو  جات اللحوم احلمراء اليت تقوم للكلفة القارّة والكلفة املتغّرية وسعر البيع وهامش الربح 
  بتسويقها يف سوق الصفقات العمومّية.

  :الصفقة املربمة لفائدة سجن السرسخبصوص  .1
  :مقارنة عرض املّدعى عليها ببقّية العروض املنافسةأ .     
أّن العرض اجلملي للمّدعى سابقة الذكر تشري النتائج املعلن عنها مبحضر جلسة فرز العروض املالّية حيث     

من العرض اجلملي  % 59.5 يف هذه الصفقة ورد أقّل من جممل العروض األخرى املشاركة وذلك بنسبة عليها
ويوضح اجلدول التايل   ويلمي. من العرض اجلملي حملمّد علي الس % 28ملؤّسسة حممّد الطاهر قدادة وبنسبة 

  الصبغة مفرطة االخنفاض لعرض املّدعى عليها من حيث القيمة اجلملّية:
    

  لسويلميعرض حمّمد علي ا  مؤّسسة حمّمد الطاهر قدادةعرض   شركة حلوم الوطن القبليعرض   
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لدينار   61790  77100 48350 القيمة اجلملّية 
لدينار   13440- 28750-  الفارق 

 28- 59.5 -  نسبة الفارق

  
جلدول التايل الفوارق اهلاّمة بني األسعار الوحدويّة املقّدمة من قبل وحيث     تعكس املعطيات املدرجة 

  املّدعى عليها واألسعار الوحدويّة املقرتحة من كال الشركتني املنافستني:
  
  

  نوع املنتوج
شركة حلوم الوطن 

  )1( القبلي
حمّمد الطاهر مؤّسسة 

  )2( قدادة
 السويلميحمّمد علي 
)3(  

  نسبة الفارق

  
  السعر الوحدوي

  كلغ)  / (دينار 
  السعر الوحدوي

  كلغ)  / (دينار 
  السعر الوحدوي

  كلغ)  / (دينار 
  بني

 )2) و (1( 

  بني 
  )3) و (1(

 22.45 - 36.67 -  9.8  12  7.6 حلم عجل نصف دابة

 18.37 - 38.46 -  9.8  13  8  حلم عجل مؤّخر

 15.31 - 40.71 -  9.8  14  8.3  حلم عجل فخذ

 37.24 - 42.31 -  11.980  13  7.5  حلم خروف

  
  :الوحدويّة إىل املالحظات اآليت ذكرها دراسة هذه األسعار حيث أفضتو    

 أقلّ السعر الوحدوي للكلغ من اللحم البقري صنف عجل نصف زائلة املقّدم من قبل املّدعى عليها  -
السعر املقرتح من من  % 22 وبنسبة السعر املقرتح من قبل مؤّسسة حمّمد الطاهر قدادة من36.67 % بنسبة 

 قبل حمّمد علي السويلمي؛

 قلّ أالسعر الوحدوي للكلغ من اللحم البقري صنف حلم عجل مؤّخر املقّدم من قبل املّدعى عليها  -
ن السعر املقرتح من م 18 % عن السعر املقرتح من قبل مؤّسسة حمّمد الطاهر قدادة وبنسبة38.5 % بنسبة 

 ؛قبل حمّمد علي السويلمي

أقّل  خذ املقّدم من قبل املّدعى عليهاالسعر الوحدوي للكلغ من اللحم البقري صنف حلم عجل ف -
ن السعر املقرتح من م %  15 وبنسبةعن السعر املقرتح من قبل مؤّسسة حمّمد الطاهر قدادة  % 40.5بنسبة 

 قبل حمّمد علي السويلمي؛

  % 42بنسبة  أقلّ  السعر الوحدوي للكلغ من اللحم الغنمي صنف حلم خروف مذبوح للمّدعى عليها -

قرتح من قبل حمّمد علي عن السعر امل % 37 وبنسبةن السعر املقرتح من قبل مؤّسسة حمّمد الطاهر قدادة ع
 السويلمي.
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للحوم احلمراء وحيث      شديد يعترب العرض املايل للمّدعى عليها يف الصفقة املتعّلقة بتزويد سجن السرس 
تبّينه الفوارق اهلاّمة بني طبقا ملا من حيث القيمة اجلملّية أو من حيث األسعار الوحدويّة االخنفاض سواء 

 منحى هذه األسعار واألسعار املقّدمة من كال الشركتني املتنافستني. 

لسوقاملدّ األسعار املقّدمة من قبل مقارنة .  ب ألسعار املتداولة    :عى عليها 
ت  8تضّمنت الوثيقة عدد حيث      من تقرير اإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة مجلة من البيا

لسوق اإلحصائية املتعّلقة مبقارنة األسعار الوحدويّة املقّدمة من قبل املّدعى  ألسعار الدنيا املتداولة  عليها 
  من جهة أخرى وذلك طبقا للجدول التايل: 1من جهة واملعّدل العام لألسعار

  
  

  نوع املنتوج

أسعار شركة حلوم 
  )1الوطن القبلي (

  كلغ)  / (دينار

األسعار الدنيا 
لسوق   )2( املتداولة 

  كلغ)  / (دينار

املعّدل العام لألسعار 
لسوق (   )3املتداولة 

  كلغ)  / (دينار

  % الفارق
  )2) و (1بني (

  % الفارق
  )3) و (1بني (

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  
 21.24 - 2.05 15.56 - 1.4  9.65  9  7.6 حلم عجل نصف دابة

 17.10 - 1.65 11.11 - 1  9.65  9  8  حلم عجل مؤّخر

 13.99 - 1.35 7.78 - 0.7  9.65  9  8.3  حلم عجل فخذ

 41.72 - 5.37 30.23 - 3.25  87 .12  10.75  7.5  حلم علوش طابع أخضر

  
يتبّني من خالل حتليل جممل هذه املعطيات أّن األسعار الوحدويّة املقرتحة من قبل املّدعى عليها حيث و      

حندارها الشديد يف جممل أصناف اللحوم موضوع الصفقة حيث ّمت تسجيل فارق  ،يف هذه الصفقة اّتسمت 
ألسعار الدنيا املتداولة   % 15.56سليب يف الكلغ الواحد من حلم عجل نصف دابة يف حدود  مقارنة 

ملعّدل العام لألسعار  % 21.24وحنو  2011الثالثّية األخرية من سنة لسوق خالل  يف حني  ،مقارنة 
 %لتصل إىل حنو  25 %ش طابع أخضر حدود ختّطت نسبة الفارق السليب يف الكلغ الواحد من حلم علو 

لسوق خالل نفس الفرتة و  30.23 ألسعار الدنيا املتداولة  ملعّدل العام لألسعار.  % 41.72مقارنة    مقارنة 
  : الدير والكافالصفقة املربمة لفائدة سجينخبصوص  .2
عتبارها املشارك حيث      ذه الصفقة  للحوم احلمراء عرب فازت املّدعى عليها  الوحيد يف قسطها املتعّلق 

لسوق واملعّدل العام لألسعار وذلك  ألسعار الدنيا املتداولة  عرض أسعار وحدويّة شديدة االخنفاض مقارنة 
جلدول التايل:   حسب املعطيات التحليلّية املضّمنة 

  
                                                 

 
 
العتماد على القاعدة احلسابّية املتمثّلة يف مجع السعر األدىن والسعر األقصى املتداول خالل املعّدل العام لألسعار املتداول ّمت احتساب  1 كامل   لسوق 

  . املظروفة مبلّف القضّية 08وذلك مثلما تبّينه الوثيقة عدد  وقسمته على اثننيحسب شركة اللحوم  السنة
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  نوع املنتوج

أسعار شركة حلوم 
  )1الوطن القبلي (

  كلغ)  / (دينار

األسعار الدنيا 
لسوق   )2( املتداولة 

  كلغ)  / (دينار

املعّدل العام لألسعار 
لسوق (   )3املتداولة 

  كلغ)  / (دينار 

  الفارق  
  ) 2) و (1بني (

  الفارق 
  )3) و (1بني (

  النسبة  القيمة   النسبة  القيمة   
 27.46 - 2.65 22.22 - 2  9.65  9  7 حلم عجل نصف دابة

 8.81 - 0.85 2.22 - 0.2  9.65  9  8.8  مؤّخرحلم عجل 

 39.39 - 5.07 27.44 - 2.95  12.87  10.75  7.8  حلم علوش طابع أخضر

  
يستخلص من جممل هذه املعطيات أّن األسعار الوحدويّة املقرتحة من قبل املّدعى عليها يف هذه حيث و      

خنفاضها املفرط يف بعض أصناف  حيث وصل الفارق السليب يف  ،اللحوم موضوع الصفقةالصفقة متّيزت 
لسوق 22.22 %الكلغ الواحد من حلم عجل نصف دابة يف حدود  ألسعار الدنيا املتداولة  خالل  مقارنة 

ملعّدل العام لألسعار %  27.46وحنو 2011الثالثّية األخرية من سنة  بينما سجّل الفارق السليب يف  ،مقارنة 
لسوق و  % 27.44 ن حلم علوش طابع أخضر حنوالكلغ الواحد م ألسعار الدنيا املتداولة   % 39.4مقارنة 

ملعّدل العام لألسعار.    مقارنة 
جممل النتائج املتحّصل عليها من خالل مقارنة األسعار املقّدمة من قبل املّدعى عليها يف  حيث تؤّشرو 

لسوق واملعّدل العام لألسعار بصفة جديّة إىل تطبيق  الصفقتني موضوع البحث مع األسعار الدنيا املتداولة 
لواقع املّدعى عليها ألسعار مفرطة االخنفاض ال تعكس مقّومات السعر احلقيقي والتن افسي املرتبط 

لصفقات.  دف إزاحة أّي عروض مالّية أخرى منافسة هلا والظفر    االقتصادي للسوق املعنّية 
  
  

ة خبصوص .3   :السياسة السعريّة للمّدعى عليها يف صفقات أخرى مشا
يهدف حتليل السياسة السعريّة املعتمدة من قبل املّدعى عليها مبناسبة مشاركتها يف صفقات حيث 

ة خالل سنيت  ال تنعكس وحدويّة أسعار إىل البحث يف مدى اعتمادها على  2012و  2011عمومّية مشا
  . فيها مقّومات السعر احلقيقي

ئق املظروفة مبلّف القضّيةبعد التثّبت من جممل للتحقيق حيث تبّني و  متّكنت أّن املّدعى عليها  الو
خالل هذه الفرتة الزمنّية من الفوز بعدد هاّم من الصفقات العمومّية املتعّلقة بتزويد مؤّسسات عمومّية 

  يف اجلدولني اآلتني:طبقا ملا تبّني للحوم احلمراء 
  

  السعر الوحدوي (الدينار)  الكمّية (كلغ)  املنتوج  الصفقة العمومّية  

سنة 
2011

  

اإلدارة العاّمة للسجون واإلصالح سجن 
  جندوبة

  5 2000  حلم بقري كتف

  6.5  2500  حلم بقري فخذ
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  9  200  حلم علوش طابع أخضر

  5.6  200  علوش حي أضاحي

  معهد شارع البيئة بوسامل
  6.1  700  حلم بقري طابع أخضر فخذ

  4.1  700  حلم بقري طابع أخضر كتف

  احلي اجلامعي عمر بن اخلطاب قابس
  5.48  9.5  حلم بقري نصف شاة

  8  350  حلم علوش نصف شاة

  جندوبة املدرسة اإلعدادية غار الدماء
  6  600  حلم بقري طابع أخضر فخذ

  4  500  حلم بقري طابع أخضر كتف

  8  7000  بقري ذكرحلم   معهد عبد العزيز بلخوجة قليبية

  معهد مهن الرتبية والتكوين بقربة
حلم بقري ذكر نوع رفيع طابع 

  8.2  3000  أخضر نصف عجل مقدم مع مؤّخر

  10  410  حلم بقري ذكر طابع أخضر  املستشفى احمللي ببين خالد

املدرسة  2املندوبية اجلهوية للرتبية تونس 
  اإلعدادية النموذجية خزندار

  9  253  عجول فخذ طابع أخضرحلم بقري 

  15  294  حلم علوش ذكر

  املستشفى احمللي بقربة
  11  600  حلم بقري هربة طابع أمحر

  11  12  حلم غنمي طابع اخضر

ملنزه ن  ضي بياردي كوبر   املعهد الر
  10.5  6000  فخذ عجل ذكر طابع أخضر

  12  1000  حلم علوش صغري طري

لقريوانمطاعم الوحدات    األمنية 
  10  4100  حلم بقري نصف زايلة

  12  1950  حلم خروف حملي ذبيحة كاملة

  12  1150  حلم برشين ذبيحة كاملة

ضة والرتبية  املندوبية اجلهوية للشباب والر
لقريوان   البدنية 

  10 1500  حلم هربة

  Filet 800  15حلم بقري 

  10  300  حلم علوش

  8  300  كبدة بقري

     
  السعر الوحدوي (الدينار)  الكمّية (كلغ)  املنتوج  الصفقة العمومّية  

سنة
 

2012
  

لكاف ضة والرتبية البدنية    10.8  5000  حلم بقري فخذ طابع أخضر  املعهد العايل للر

  11  500  حلم علوش طابع أخضر

  معهد شارع احلريّة جبندوبة
  6.5 600  حلم بقري فخذ

  4.2  100  بقري كتفحلم 

  3.5  100  حلم بقري صدر

  بطربقة 1943مارس  2معهد 
  7  300  حلم بقري فخذ

  4  300  حلم بقري كتف

  املدرسة اإلعدادية بعني الصبح جندوبة
  6.5  300  حلم بقري طابع أخضر فخذ

  4.5  500  حلم بقري طابع أخضر كتف

  الدماءاملدرسة اإلعدادية سيدي بلقاسم غار 
  6  450  حلم بقري طابع أخضر فخذ

  4  300  حلم بقري طابع أخضر كتف
  4  150  حلم بقري طابع أخضر صدر

مركز التكوين املهين الفالحي حكيم اجلندويب 
  جندوبة

  7.5  700  حلم بقري طابع أخضر فخذ

  10  200  حلم علوش ذبيحة كاملة
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اإلدارة العامة للسجون واإلصالح سجن 
  املهدية

  8.4  12000  حملي عجولحلم بقري 
  9  650  حلم علوش طابع أخضر دابة كاملة 

  
ت أّن األسعار املقرتحة من قبل املّدعى عليها واليت جممل يالحظ من خالل حتليل حيث و  هذه البيا

دينار للكلغ الواحد  8و   4مّكنتها من الفوز بعدد هاّم من الصفقات العمومّية تراوحت يف واقع األمر بني 
لسوق وال تنعكس فيها مقّوما ،من اللحم البقري ألسعار املتداولة  ت وهي أسعار شديدة االخنفاض مقارنة 

  :ما يليومثال ذلك  ،السعر احلقيقي
قيام املّدعى عليها مبناسبة مشاركتها يف صفقة املدرسة االعداديّة غار الدماء جندوبة بعرض سعر  -

 1وهو سعر ال يكفي لشراء  ،دينار 4وحدوي للكلغ الواحد من اللحم البقري طابع أخضر كتف يف حدود 

حلم العلوش نصف شاه يف صفقة احلي وحدوي للكلغ من وكذلك عرض سعر  ،كلغ من اللحوم البيضاء
 ؛دينار وهو سعر ال يتماشى مع سعر الكلفة الكاملة 8اجلامعي عمر بن اخلطاب قابس ال يتجاوز 

عرض املّدعى عليها لدى مشاركتها يف صفقة معهد شارع احلريّة جبندوبة ألسعار مفرطة االخنفاض  -
ر للكلغ الواحد من اللحم البقري صدر وهي أسعار ال تغّطي الكلفة الكاملة دينا 3.5تصل إىل حدود 

  الواجب عليها حتّملها عند حتديدها لألسعار الوحدويّة.
سياسة سعريّة غري مستقرّة بعنوان نفس الفرتة الزمنّية أّن املّدعى عليها اعتمدت كذلك يالحظ  وحيث 

عرضت لدى مشاركتها يف بعض الصفقات العمومّية أسعارا ميكن اعتبارها مرتفعة مقارنة مبستوى األسعار و 
لسوق (تراوحت بني  دينار للكلغ  15و  10دينار للكلغ الواحد من اللحم البقري وبني  15و  10املتداولة 

ت يف عدد هاّم من الصفقات األخرى  ،طرح أسعار شديدة االخنفاض الواحد من اللحم الغنمي) يف حني ار
على سياسة سعريّة متكاملة لفرض هيمنتها على سوق تزويد املّدعى عليها وهو متّشي يعّرب على اعتماد 

ألسعار  ألساس على النزول  ت اجلمهوريّة واليت ترتكز  للحوم احلمراء يف خمتلف وال املشرتين العمومّيني 
لرتفيع يف أسعارها يف غريها من الوضعّيات.افسة فعلّيةاملعروضة إىل أقصى حّد عند وجود من    ، على أن تقوم 

يتبّني من دراسة األسعار املقرتحة حسب التباعد اجلغرايف ملختلف الصفقات املعنّية أّن التباين يف حيث و 
خذ بعني االعتبار تكاليف  ت هذه األسعار مل يكن مبنّيا على معايري موضوعّية  النقل املتغّرية وبعد مستو

بل ومقّر املشرتي العمومي املراد تزويده ، املسافة اجلغرافّية الفاصلة بني مقّر نشاط املّدعى عليها الكائن بوالية 
عرضها ألسعار مرتفعة يف صفقات تزويد بعض املشرتين العمومّيني القريبني من من خالل يتجّلى وهو ما 

  أسعار شديدة االخنفاض لدى مشاركتها يف صفقات بعيدة عنها من الناحية اجلغرافّية.مقابل طرحها مقّرها 
على  مّيةيها يف خمتلف الصفقات العمو األسعار الوحدويّة املقّدمة من قبل املّدعى علوحيث مل ترتكز      

خذ بعني االعتبار قيمة التغّريات اليت تطرأ على هيكلة األسعار عند احتساب  قراءة موضوعّية لواقع السوق 
لتخفيض يف وهو ما  ،تكاليف النقل اخلاّصة بكّل عملّية تزويد ا قامت  ينفي املربّرات اليت ساقتها من كو
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ا القطاع السياحي منذ سنة أسعار البيع بسبب وفرة اإلنتاج واألزمة اخلانقة ا يقيم الدليل و ، 2010ليت ميّر 
لسياسة سعريّة مبنّية على تواتر عرض وتطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بغرض الظفر  هاالقاطع على إتّباع

  .كرب عدد ممكن من الصفقات دون ايالء أّي قيمة ملبادئ وقواعد املنافسة النزيهة
لئن كان ال يشّكل يف حّد ذاته إخالال بقواعد أسعار متفاوتة من طرف العارضني  تقدميوحيث أّن      

 1991لسنة  64القانون عدد من  2املنافسة طاملا أّن األسعار خاضعة ملبدأ احلريّة طبقا ملا جاء به الفصل 
لنصوص الالحقة 1991جويلية  29املؤرّخ يف  ملنافسة واألسعار مثلما ّمت تنقيحه وإمتامه  إّال أّن فقه  ،املتعّلق 

لضرورة  بواجب احرتام مبادئ املنافسة قضاء جملس املنافسة دأب على اعتبار أّن مبدأ حريّة األسعار يقرتن 
ألسلكّل يستوجب الّتصدي  مبا ،توازن العام للّسوقالاليت تفرض ضمان  عار املقّدمة يف إطار تالعب 

   طلبات العروض مبناسبة الصفقات العمومّية. 
ا أّن  حيثو       ال تقف عند حدود االنعكاسات السلبّية للممارسات اليت أمعنت املّدعى عليها يف إتيا

م من الّدخول إىل السوق بل تتّعدى ذلك إىل اإلضرار  ملنافسني وإقصائهم أو حرما ملشرتي اإلضرار 
  .العمومي الذي يتحّمل هو اآلخر تبعات األسعار املنخفضة اليت يقّدمها املزّود

لس املنافسة إدانة املّدعى عليهاوحيث       ملنافسة مبناسبة امل لقيام بنفس املمارسات سبق  خّلة 
للحو  ملنستري  وذلك  2008م احلمراء لسنة مشاركتها يف الصفقة العمومّية املتعّلقة بتزويد السجن املدين 

  . 2013جوان  27بتاريخ  121303مبوجب قراره الصادر حتت عدد 
عن ثبوت تكرار فضال ، على التوازن العام للسوقاملنسوبة للمّدعى عليها أمام خطورة املمارسات حيث و      

لس سوى التصريح ف ،مع طلبات التحقيقكعدم تعاون املّدعى عليها  نفس هذه املمارسات ال يسع ا
  دانتها. 

  
  ولهذه األسباب

  
لس    :قّرر ا

  .ملنافسة اليت أتتها شركة حلوم الوطن القبلي خمّلةاعتبار املمارسة  أّوال:
  .لكّف عن تلك املمارسة إلزامها نيا:
  .من أجل ما نسب إليها )د0.0003(ختطئتها بثالثني ألف دينار  لثا:
  .على نفقة املّدعى عليهابنشر هذا القرار بصحيفتني يومّيتني  اإلذن رابعا:
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سة السّيد األوىل وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية       السادة  وعضويّةحممد العيادي لس املنافسة بر
   رجاء الشواشي.عمر التونكيت واهلادي بن مراد وحممد بن فرج والسّيدة 

  كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.حبضور   2017 مارس 16وتلي علنا جبلسة يوم      
  

  كاتبة اجللسة                                  الّرئيس            
  

  ميينة الزيتوين                                      حمّمد العيادي        
  


