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  الجمھوریة التونسیة 
  مجلس المنافسة 

  172654الملف عدد 
  

  استشاري  الملف:
  تحدید أسعار دنیا الموضوع:

  صدار وتوزیع سندات المطاعم والخدماتإ القطاع:
  
  
  
  

  172654الرأي عدد 
  2018 فيفري 27الصادر بتاريخ 

  
  
  

  إّن جملس املنافسة،
  

سندات األكل واخلدمات واملتضّمنة الغرفة الوطنية ملصدري مراسلة بعد إّطالعه على 
حتديد سقف ألسعار سندات املطاعم واخلدمات لتجنب األسعار  طلب إبداء الرأي حول

ملنافسة على معىن الفصل اخلامس ( ) من قانونّ إعادة تنظيم 5املفرطة يف االخنفاض املخّلة 
  .املنافسة واألسعار

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36اإلّطالع على القانون عدد  وبعد
  منه. 11الفصل  وخاصة عادة تنظيم املنافسة واألسعار

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

ع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة وبعد اإلّطال
ءيوم    .2018 فيفري 27 الثال

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد احلبيب الصيد يف تالوة تقريره الكتايب.
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لس املنافسة على ما يلي: وبعد   املداولة استقّر رأي اجللسة العامة 
  
  

   لالستشارةاإلطار العام  .1
لفصل احلادي عشر من لتندرج استشارة احلال يف إطار ما خولته الفقرة السادسة 

قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار للمنظمات املهنّية و النقابية من إمكانية استشارة جملس  
ملنافسة يف قطاع نشاط  منخريطيها.   املنافسة حول كّل املسائل املتعّلقة 

ا املاثلة  واعتربت الغرفة الوطنية ملصدري سندات املطاعم واخلدمات أّن استشار
متها أوال خصوصيات السوق والنقائص اخلطرية اليت تعاين منها و اليت سبق أن وقف حتّ 

لس عليها يف عديد املرات واملتمثّلة خصوصا يف غياب إطار تشريعي وترتييب ينّظم  ا
ا اصدار سندات هذا أّن علما و القطاع. النشاط يتفرد بكونه من األنشطة القليلة اليت يقع 

لذا فإّن عدم التزام أو إفالس مصدر واحد من شأنه أن يعطل ويضّر  ذات قيمة ابرائية،
ت املالية عرب إتباع  ملنظومة ككّل خّاصة املطاعم واملنخرطني ومبا حيتم إذن احملافظة على التواز

  عدد من قواعد احلذر.

لقطاع املتأيت أساسا من العموالت اليت  كما أشارت إىل ضعف هامش الربح 
يف  %7.5يف حالة الدفع اآلين و %6.5صدرون من املنخرطني واليت تكون يف حدود يقتطعها امل

إلضافة إىل العموالت اليت تقتطعها من بعض احلرفاء. واعتربت أّن هذا  حالة الدفع املؤجل 
بعد خصم مصاريف الطباعة واليد العاملة ومعاليم التسجيل  %2.5و%2اهلامش ينزل إىل 

  واألداءات.

فرض تطبيق أسعار مفرطة  اعتربت الغرفة املهنية  أّن هناك توّجه عام حنوو  هذا
ت واإلدارات العمومية  كثريا من  أنّ  ضرورة االخنفاض  لبونايطاحلرفاء خاّصة الوداد

تخفيضات واسقاطات وحوافز دون القيمة االمسية للسند.وعليه جيد املصدّر نفسه أمام ب
سعار دون القيمة احلقيقية للسند مبا يعرضه أوال خلطر اخنرام وتقدمي أ همحتمية االمتثال لشروط

ته املالية من جهة وخطر الوقوع حتت طائلة القانون املنظم للمنافسة  من جهة أخرى.   مواز
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ا  ّ لس حتديد سقف أدىن لذا فإ   سعار سندات املطاعم واخلدمات.ألتطلب من ا

لس ر  .2   أي ا
ا املؤرخ يف صلب  حيث طلبت الغرفة لس 2017أكتوبر  3مكتو حتديد سقف  من ا

  .أدىن ألسعار سندات املطاعم واخلدمات
طري أسعار سلعة دئ األمر اإلشارة حيث وجبتو   أو منتوج ما بصفة  إىل أّن 

لس املنافسة كما حّدده  دائمة أو بصفة وقتية ال يدخل ضمن االختصاص  اإلستشاري 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار بل هو من األعمال  2015 لسنة 36القانون عدد  املتعّلق 

لفصل و املوك لتجارة كما جاء  الذي نّص على أنّه  الرابع 4الفصل لة إىل الوزير املكّلف 
دات مقاومة القانون وقصد هذا من 2 الفصل أحكام عن النظر "بقطع يار أو املشطة الز  اال

 حالة وقتية تربرها إجراءات اختاذ ، لتجارة املكلف الوزير من قرار مبوجبميكن  األسعار، يف
 قطاع يف رزة العادية غري حالتها وضعية سوق أو استثنائية ظروف أو طبيعية جائحة أو أزمة

   "أشهر. ستة القرار هذا تطبيق تتجاوز مدة أالّ  على معني
لتجارة بغض النظر عن مدى توفر العناصر حيث و و  املؤسسة لتدخل الوزير املكلف 

) من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار فإّن حتديد تسعرية دنيا 4على معىن الفصل الرابع (
لس هو إجراء خمالف   يعّد خرقا صرحياأمثان دنيا من أّن ضبط  يف عديد املناسباتملا أقرّه ا

 30الصادر بتاريخ   162601عدد  االستشاريمثلما يؤكده الرأي للمبادئ العاّمة للمنافسة 

  .2016جوان 
الغرفة الوطنية ملصدري سندات  ب الصادر عنطلال إنّ ف وحيث فضال عن ذلك

ملنافسة على معىن الفصل  قد يكون حمور نزاع قضائياملطاعم واخلدمات   5يهّم ممارسة خمّلة 
األمر  قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار واملتمثّلة يف تقدمي أسعار مفرطة يف االخنفاض. من

  الذي يتعّني معه اإلعراض عن إبداء الرأي بشأنه.
 2018 فيفري 27 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ 

سة السيّ  حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت ورمي  والّسادةوعضويّة السّيدة  رضا بن حممودد بر
لّسعود، ن وّمخوسي بوعبيدي وأكرم الباروين ومعز العبيدي وخالد السّالمي وسامل   بوزّ

  .وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت
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  يسالّرئـ                                        

 رضـا بن حممـود                                                  


