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الحمد                       الجمھوریّة التونسیّة
 ّ  

  مجلس المنافسة
  111265القضیّة عدد 

  2015أفریل  30تاریخ القرار: 

  
  

  قــرار
  أصدر مجلس المنافسة  القرار التالي بین :     

  
  

  
  :ونالمّدع

  "BONUSشركة بونیس " .1
   "JOKER"شركة جوكار  .2
  ،"RESTO"شركة رستو .3

                                                                                                   
  ،مــن جـھـــة

 
الكائن مقرھا شارع محمد علي  PASS TUNISIA "SODEXO" شركة سودكسو باص تونیویاالمّدعـى علیھـا: 

   ،تونس 1002-تونس نائبھا األستاذ صالح الدین قائد سبسي، شارع آالن سافاري 1002-البلفیدیر 9العنابي عدد 
  .مــن جـھـــة أخرى

  
  
  

 

I. عریضة الّدعوى  
 

والتي جاء  2011أفریل  15بتاریخ  124 المرسمة بكتابة المجلسعلى عریضة الدّعوى  بعد اإلطالع    
وشركة   "JOKER"وشركة جوكار "BONUS"شركة بونیس  وھي كّل منالمدّعیة األطراف  بھا طلب 

االفراط في من أجل  "SODEXO PASS TUNISIA" باص تونیزیا شركة سودكسو تتبع "RESTO"رستو
  استغالل وضعیة ھیمنة على السوق المرجعیة .

حیث أنّھا تعیب في نقطة أولى على المدّعى علیھا عدم وأثارت األطراف المدعیة ثالثة مآخذ أساسیة 
 احترامھا للفصل الثالث من قانون االستثمار الخارجي نظرا ألّن حّصة الشریك األجنبي سودكسو فرنسا

"sodexo France" من رأس مال سوكدسو باص تونیزیا % 82.5والمقدرة بـ " sodexo pass tunisia" 
حّصة تفوق مستثمر أجنبي یعتزم االستحواذ على  الذكر والذي یلزم كلّ تتعارض مع أحكام الفصل سالف 

عاملة في قطاع الصناعة والخدمات الحصول على إذن ومن رأس مال مؤسسة غیر مصدرة كلّیا  % 50
  من اللجنة العلیا لالستثمار وھو ما لم تحترمھ المدّعى علیھا.
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اقتصادي من قبل  مأخذ ممارسة المدعى علیھا لنشاط  یةالمدعالشركات وفي نقطة ثانیة أثارت     
وترویج سندات المطاعم والخدمات دون ترخیص  وإصدارطباعة من ال صفة لھ حیث أنّھا تباشر نشاط 

ذلك أّن النشاط المرخص لھا مزاولتھ والموثق السجل التجاري ھو نشاط صنع ونشر وطبع وتوزیع 
  .وتجارة جمیع االوراق

ة عابت األطراف المدّعیة على المدّعى علیھا اعتمادھا أسالیب غیر قانونیة الحتكار لثنقطة ثا فيو    
لجوءھا  ومن ذلك  من  السوق المرجعیة  %73 إذ أنّھا تھیمن على السوق بصفة تكاد تكون مطلقة

 وزوجھا منتصر المحرزي سمیرة الطرابلسي حیث أّن للمحسوبیة واستغاللھا لنفوذ عائلة الطرابلسیة 
للتعاقد بصفة مباشرة مع أغلب الوزارات والمؤسسات المدّعى علیھا  من رأس مال  % 17.5لكان حّصة یم

أو  دون إجراء طلب عموميذلك ة الكبرى ومراكز النداء ووالمنشآت العمومیة وعدید المؤسسات الخاصّ 
من  شأنھ أن وقد حذرت  األطراف المدّعیة من أّن تواصل مثل ھذه الممارسات  .استشارة في الغرض

   و یخل بالتوازن العام بالسوق المرجعیة. یضعف توازناتھا المالیة ویھددھا باإلفالس
المرسم بكتابة وبعد اإلطالع على ردّ الممثل القانوني للمدّعى علیھا شركة سودكسو باص تونیزیا     

 معتبرا إیاھاالواردة بعریضة الدّعوى  االتھاماتعلى جملّة  اعترضحیث   2011جویلیة  4المجلس بتاریخ 
والمساس بقواعد وأخالقیات  من السوق ھمنوبت ءإقصا وتھدف لإلساءة  مجرد مغالطات وأراجیف كاذبة

   التعامل المھني.
استحواذھا على بعد  1997لى سنة إیعود  یةتونسنفاذھا إلى السوق العلى أن ّ أّكد نائب المدعیةو    

  حتفاظالامن رأس مال شركة سامارا في حین أصّر الزوجین محرزي والطرابلسي على  % 49حصة 
من الوكالة الالزم  باالستثماروبعد الحصول على التصریح ثّم مال الشركة  رأسمن  %17.5بنسبة 

باألسھم الراجعة ملكیتھا  كتتابمجمع سودكسو من مساھمتھ وذلك باال النھوض بالصناعة والتجدید رفع
  ذان رفضا  التفویت في منابھما.لالثنائي المحرزي والطرابلسي ال باستثناءالتونسیین  المستثمرینلبقیة 
  :وعالوة على ما سبق شددت المدعى علیھا في معرض ردھا على النقاط التالیة    

 ولیس   الحصري لمجمع سودكسو االختصاصدارة والتصرف بالشركة كانت دائما من أّن اإل
 أیة عالقة بالتصرف  اإلداري بالشركة. المحرزي والطرابلسيللثائي  

 نافسیة العالیة للسوقة مع التكثر من عشر سنوات لتحقیق توازن مالي خاصّ أ نتظرتاھا نّ أ. 
 100ي بنسبة التونس في رأس المال البشري استثمرت ھانّ أ %. 
 عالم.إلحافظت على ثقة المتعاملین معھا بالرغم من حمالت التشھیر الكاذبة عبر وسائل ا ھانّ أ 
 بداع والتجدید ومن ن خدماتھا تمیزت دائما بالخلق واإلریادتھا على مستوى السوق المحلیة حیث أ

 البطاقات الذكیة في مجال المطاعم.ولى التي قامت بتسویق سندات الترفیھ و األكانت ھا نّ أ ذلك

قة بطبیعة وخصائص النشاط عى علیھا ببسط جملة من اإلیضاحات المتعلّ كما قدمت المدّ     
والمخاطر  طالع المجلس على الرھانات التي  تصادفھاإة وذلك بھدف بالمھنّ  المرتبطةوالمخاطر 

   .المرتبطة بالمھنة
تو على تقریر ختم األبحاث المرسم بكتابة المجلس وبعد اإلطالع على ردّ المدّعیة شركة رس    

ّن قطاع طباعة أطلبت من خاللھ اعادة أعمال التحقیق  على اعتبار والذي  2015مارس  11بتاریخ 
 1994لسنة  492التنصیص علیھ ضمن األمر عدد  سندات المطاعم والخدمات لم یتمّ  جوتروی وإصدار

 1علیھا بالفصل نشطة داخل القطاعات المنصوصبضبط قائمات األق المتعلّ  1994فیفري  28المؤرخ في 
عى علیھا القائل بحصولھا على التصریح ة تشجیع االستثمارات وبالتالي فإّن ردّ المدّ من مجلّ  27و 3و 2و

باالستثمار الالزم من وكالة النھوض بالصناعة والتجدید یقیم الدلیل على أنّھا اودعت تصریحا مغشوشا 
كما اعترضت  نّھا متحصلّة على تصریح بنشاط صناعي.أتمارس نشاط خدماتي في حین  ةسمؤس وأنّھا

 5في صحة عدد حرفاءھا والذي لم یتجاوز أوال المدّعیة على ما ورد بدارسة السوق حي أنّھا طعنت 
الت أنّھا شككت في صّحة االحصائیات المتعلّقة  برقم المعام وثانیا  ،حرفاء منذ تاریخ انطالق نشاطھا



 3 

السنوي بالقطاع والحّصة السوقیة للمدّعى علیھا والتي تترأس في نفس الوقت الغرفة النقابیة الوطنیة 
اعتبرت المدّعیة أّن دراسة السوق قد و ثالثا  للقطاع ما یجعلھا في وضعیة تضارب مصالح مع القضیة

  .2011التي بدأت نشاطھا بالسوق سنة  سھت عن األخذ بعین االعتبار شركة اوسكار
وبعد اإلطالع على تقریر نائب المدّعى علیھا في الردّ على تقریر ختم األبحاث المسجل بتاریخ      

دا نتائج التحقیق التي توّصل إلیھا ؤیم ه على عریضة الدعوى حیث تمسك بما ورد بردّ  2015مارس  30
فقد عمل عدید المتدخلون على التشھیر بمنوبتھ لدى  2011سنة تقریر ختم األبحاث  ومشیرا إلى أنّھ ومنذ 

  الحرفاء وارباك نشاطھا وإفقادھا ثقة المتعاملین معا مستغلین الشكایة في الغرض.
      
المتعلّق بالمنافسة  1991جویلیة  29المؤّرخ في  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد     

 18المؤرخ في  2005لسنة  60واألسعار مثلما تّم تنقیحھ وإتمامھ بالنّصوص الالّحقة وآخرھا القانون عدد 
  .2005جویلیة 

  
المتعلّق بضبط التّنظیم  2006فیفري  15المؤّرخ في  2006لسنة  477وبعد اإلطالع على األمر عدد     

  منافسة.اإلداري و المالي وسیر أعمال مجلس ال
  

  وبعد اإلّطالع على بقیة األوراق المظروفة بالملف.    
  

 16وبعد اإلّطالع على ما یفید استدعاء الطرفین بالّطریقة القانونیّة لجلسة المرافعة المعیّنة لیوم     
السید تمیم  ملّخصا من تقریر ختم األبحاث، وحضر الحبیب الصید السیّد  المقّرر ىوبھا تل  2015 أفریل

لحزامي نیابة عن المدّعیة  شركة بونیس وأعلن أّن ھذه األخیرة تتخلى عن دعواھا.وحضر السید مروان 
ولم یدلي بما یفید بأنّھ  یمثلھا. كما حضر السید محمد الجرئ نیابة عن  الصمعي عن المدّعیة شركة جوكار

مزید التحري. وحضر األستاذ الشلبي المدّعیة شركة روستو وطلب إرجاع القضیة إلى طور التحقیق ل
باص تونیزیا ورافع متمسكا  سودكسونیابة عن زمیلھ األستاذ قاید الیبسي في حق المدّعى علیھا شركة 

  بردوده الكتابیة منتھیا إلى طلب الحكم برفض الدعوى لتجردھا.
  

بیة المظروفة نسخة ملحوظاتھا الكتاوبعد االستماع إلى مندوب الحكومة السیّدة ھیام بالي في تالوة     
  منھا بالملّف.

      
  . 2015 أفریل 30قّرر المجلس حجز القضیّة للمفاوضة والتصریح بالحكم بجلسة     

  
  وبھا وبعد المفاوضة القانونیّة صّرح بما یلي:

  
  الشكل حیثمن  :أوال

وتعین لذلك قبولھا من ھذه قدمت الدّعوى في میعادھا القانوني ممن لھ الصفة والمصلحة حیث 
  الناحیة.

 األصل حیثمن : ثانیا
  دراسة السوقبخصوص  .1
  السوق المرجعیة حدیدت - 1-1
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أو أي  تعرف سندات المطاعم  بكونھا كّل وثیقة تكون في شكل أوراق أو بطاقات مغناطسیةحیث     
وسیلة أخرى یسلمھا المقتني للمنتفع تمكنّھ من استخالص كّل أو أي جزء من سعر منتوج أو خدمة 

  مستھلكة من طرف شبكة المنخرطین الذین یمارسون نشاطا یتعلّق بھذه الخدمة.
تشمل ھذه السندات مختلف سندات المطاعم الصادرة عن المؤسسات الخاصة والعمومیة حیث و    

نھا وحرفائھا ومستعملي منتجاتھا أو خدماتھا (كوصوالت الشراء ووصوالت البنزین) وعن لفائدة أعوا
  الجمعیات والتعاونیات لفائدة منخرطیھا وكذلك عن التجار لفائدة حرفائھم.

تشتثنى من سوق إصدار وترویج سندات المطاعم مختلف االتفاقیات المباشرة الحاصلة بین حیث و    
معیات والتعاونیات) والمطاعم المتعلّقة بتقدیم وجبات غذائیة لفائدة المنتفع بحیث المقتني (المؤسسات والج

  أّن ھذه السندات تكون محدودة وال یمكن تداولھا بالمطاعم التي لم یقع االتفاق معھا.
نظرا لغیاب نصوص  تنظیمیة تحدّد البیانات الوجوبیة وشكل سندات المطاعم واعتمادا حیث و    

  متداولة في السوق  یمكن حصر البیانات التالیة:على النماذج ال

 ،الخدمة موضوع السند  
 ،إسم وعنوان المصدر  
 ،السلسة الرقمیة التي تمكّن من معرفة السند  
 ،القیمة المالیة للسند  
 ،المعرف الرقمي أو المغناطیسي للسند  
 ،مدة صلوحیة السند  
 ....إسم المقتني 

 لالستشارةاإلطار التّشریعي والتّرتیبي  - 1-2

إّن قطاع اصدار وترویج سندات المطاعم في تونس یبقى غیر منظم بنصوص خاّصة حیث 
منذ ربع قرن. وبصفة عاّمة توجد بعض النّصوص العاّمة المتعلّقة  تضبط النشاط بالرغم من بدء العمل بھا

بالمنافسة واألسعار والعالقات التجاریة والصفقات العمومیة واإلعفاءات الجبائیة التي لھا عالقة بممارسة 
  النشاط وبالخصوص نذكر منھا:

  2000نوفمبر  3في المؤرخ  2000لسنة  93مجلة الشركات التجاریة الصادرة بمقتضى القانون عدد. 
  المتعلّق بالمنافسة واألسعار. 1991جویلیة  29المؤرخ في  1991لسنة    64القانون 
  المتعلّق بحمایة المستھلك. 1992دیسمبر  17المؤرخ  في  1992لسنة  117القانون عدد 
  والمتعلّق بالمواد والمنتوجات المستثناة  1991دیسمبر  23المؤرخ  في  1991لسنة  1996األمر عدد

 11المؤرخ في  1993لسنة  59من نظام حریة األسعار وطرق تاطیرھا المنقح والمتمم باألمر عدد 
 .1995جوان  28المؤررخ في  1995لسنة  1142واألمر عدد  1993جانفي 

  منافع  المستثناة من المتعلّق بضبط قائمة ال 2003ماي  19المؤرخ في  2003لسنة  1098األمر عدد
المؤرخ في  2008لسنة  173قاعدة االشتراك بعنوان انظمة الضمان االجتماعي، المنقح باألمر عدد 

 .2008جانفي  22
  المتعلّق بضبط األجر الدنى المضمون  2012سبتمبر   20المؤرخ في  2012لسنة  1981األمر عدد

 جلّة الشغل.لمختلف المھن في القطاعات غیر الفالحیة الخاضعة لم
  المتعلّق بتنظیم الصفقات العمومیة. 2002دیسمبر  17المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد 
  المتعلّق بضبط قائمة المنشآت العمومیة  2014مارس  13المؤرخ في  2007لسنة  1330األمر عدد

 التي ال تخضع طلباتھا للتزود بمواد وخدمات إلى التراتیب الخاّصة بالصفقات العمومیة.
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  المتعلّق بالترخیص لمدة  2005اوت  15بتاریخ  1141مقّرر وزیر التجارة والصناعات التقلیدیة عدد
مل بالمیثاق المبرم بین الغرفة النقابیة ) للع2005سنة واحدة (یبدأ احتسابھا من غرة سبتمبر 

 لشركات تذاكر الغذاء والغرفة النقابیة ألصحاب المطاعم والمتعلّق باستعمال تذاكر األكل.
  

  الطبیعة القانونیة لسندات المطاعم  - 1-3

أبدى البنك المركزي التونسي رأیھ بخصوص الطبیعة القانونیة لسندات المطاعم واعتبرھا حیث     
طار الشیكات المصرفیة نظرا ألنّھا ال تنطوي على خصائص الشیك حسب المجلّة ال تدخل في إ

التجاریة.كما ال یمكن اعتبارھا نقودا ورقیة إذ أّن األوراق والقطع النقدیة التي تصدر عن البنك المركزي 
 19مؤرخ في ال 1985لسنة  90التونسي لھا دون غیرھا الرواج القانوني والقوة االبرائیة طبقا للقانون عدد 

. وتبعا لما تقدم تعتبر سندات المطاعم وسیلة خالص ذات نظام خاص وغرض محدد إذ أّن  1958سبتمبر 
  المقصود بھا خالص ثمن وجبات تقدّم في مطعم.

نظرا ألنّھا ال تصدر عن مؤسسات مصرفیة، فال یمكن اعتبارھا اطالقا وسیلة قرض وإّن حیث و    
ض. لذا  فقد اعتبر البنك المركزي أّن إصدار "شیكات المطاعم" ال یمّت اصدارھا ال یمكّن من إسناد قر

 7المؤرخ في  1967لسنة  51من القانون عدد  2بأي صلة من جھة بالعملیات المصرفیة المحددة بالفصل 
والمتعلّق بتنظیم مھنة البنوك وال یندرج من جھة أخرى ضمن أیّة عملیة أخرى تخضع  1967دیسمبر 

  لترخیص البنك المركزي التونسي.

  خصوصیة سندات المطاعم  - 1-4
المتعلّق بضبط قائمة المنافع  2003ماي  19المؤررخ في  2003لسنة  1098حّدد األمر عدد حیث 

المستثناة من قاعدة االشتراك بعنوان أنظمة الضمان االجتماعي قائمة المنافع المستثناة من قاعدة احتساب 
من  13منفعة حیث ورد في الفقرة  24االشتراكات بعنوان أنظمة الضمان االجتماعي والمتكونة من 

 48ألجر األدنى المضمون بحساب الساعة نظام مرات ا 3الفصل األول "مصاریف الغذاء في حدود 
  ساعة عمل في األسبوع للوجبة ولكّل یوم عمل ذي حصتین..."

بالرجوع إلى األمر المذكور، وتحدیدا الفصل الثالث منھ فإنّھ ال یمكن أن یتجاوز المبلغ حیث وو
  المسندة من قبل المؤسسة.من جملة األجور  %5الجملي للمنافع المستثناة من قاعدة االحتساب نسبة 

المتعلق  2011جوان  9المؤرخ في  2011لسنة  679إلى الفصل األول من األمر عدد  حیث استناداو
ة الشغل فإّن بضبط األجر األدنى المضمون لمختلف المھن في القطاعات غیر الفالحیة الخاضعة لمجلّ 

  ینار في الساعة.د 1.375ساعة عمل ھو في حدود  48األجر األدنى المضمون نظام 
تكون بذلك قیمة مصاریف الغذاء لكل یوم عمل ذو حصتین والمستثناة من قاعدة احتساب حیث و

  االشتراكات بعنوان الضمان االجتماعي كالتالي:
  

  دینار لكل یوم عمل ذو حصتین 4.125=3*1.375أي  3*دنى جر األاأل
  

  متدخلین اآلتي ذكرھم:الیقع تأمین منظومة سندات الخدمات عن طریق حیث و
كّل من یمارس إصدار نشاط سندات المطاعم و الخدمات للمقتني وتسدید مستحقات  المصدر: -

المنخرطین المتعاقدین معھ ویمكن أن یكون عرضیا ویتولى اصدار السندات بصفة غیر منتظمة 
 وغیر محترفة.

عي أو معنوي یقتني سندات المطاعم والخدمات من المصدر قصد كّل شخص طبی المقتني: -
تمكین أعوانھ أو حرفائھ من االنتفاع بخدمة أو بمنتوج یستھلك لدى المنخرطین المتعاقدین مع 

 شبكة المصدر.



 6 

كّل شخص طبیعي أو معنوي أبرم اتفاقیة انخراط مع المصدر ویمارس نشاطا یتعلّق  المنخرط: -
 عة من الخدمات قابلة للخالص بسندات المطاعم الخدمات.بخدمة معینة أو بمجمو

  كّل من بحوزتھ سند مطاعم وخدمات مسلّم من طرف مقتني. المنتفع: -

  
  منظومة سندات المطاعم والخدمات :1رسم بیاني عدد

  تطور خدمة سندات المطاعم  - 1-5
تكتسي عملیة بیع تذاكر الغذاء صبغة اجتماعیة لما یترتب عنھا من تحسین في ظروف حیث 

ج والمقتني طار قطاع الخدمات بعّدة مراحل یتدخل فیھا المروّ إالعمل. وتمّر ھذه العملیة التي تندرج في 
دفع  وتوزیعھا لدى المقتني الذي یتولىسندات المطاعم والخدمات والمنخرط. ویؤمن المرّوج إصدار 

إضافة إلى العمولة المتفق علیھا ثّم یقوم ھذا األخیر بإعادة بیعھ إلى أعوانھ وموظفیھ  سند ال اقیمة ھذ
مع تحملھ لفارق الكلفة باعتبار الصبغة االجتماعیة والمعاشیة لھذه  سندة للبسعر یقل عن القیمة الحقیقیّ 

ة الغذائیة مقابل حصولھ على القیمة المالیة التذاكر.أّما المنخرط، فھو الشخص الذي یتكفل بإعداد الوجب
وذلك في إطار تعویض االتفاقیات المباشرة  1988إلى سنة  المطاعمویعود تطور ظاھرة بیع سندات .سندلل

تطورت ھذه الظاھرة بصفة ملحوظة خالل السنوات الالحقة حیث تعّد  بین المؤسسات والمطاعم. وقد
التسھیالت في تناول وجبة الغذاء من بین الخدمات االجتماعیة التي تقدمھا المؤسسات االقتصادیة 

  لمنسوبیھا.
كانت المؤسسات أو التعاونیات تلجأ إلى إبرام اتفاقیات مع عدد من المطاعم لتوفیر حیث و

إلى اجرائھا أو منخرطیھا. إال أّن ھذا األسلوب سرعان ما تطور بظھور شركات مختصة وجبات الغذاء 
في بیع التذاكر تقوم بدور الوساطة بین المؤسسات المؤجرة والمطاعم التي تقدم خدمات األكل. وتتعاقد 

ى الشركات المختصة في ترویج السندات مع المؤسسات لتوفیر وجبات غذاء ألجرائھا ومن ناحیة أخر
  تتعاقد ھذه األخیرة مع مجموعة من المطاعم تقبل التعامل بالسندات الصادرة عنھا.

رغم التوسع في استعمال سندات األكل فإّن ھذا النظام ال یوفر أي ضمانات في التعامل ال یث حو
من حیث إصدار ھذه السندات وال من حیث حقوق المستعملین لھا عالوة على كون استعمالھا في في 

المسالك التجاریة یتنافى مع وظیفتھا األصلیة ویمكن أن تمثل مخاطر تضخمیة مّما دفع النقابة  مختلف
  المھنیّة ألصحاب المطاعم وشركات ترویج السندات للمطالبة بتنظیم القطاع.

المصدر

المقتني

المنتفع

المنخرط

سندات 
 األكل

سندات 
 األكل

سندات 
 األكل

سندات 
 األكل

 قیمة مالیة

 قیمة مالیة قیمة مالیة

 قیمة مالیة

الدولة: 
اعفاءات 
على 
 السندات
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استجابة لھذه الرغبة وبھدف تنظیم ھذا القطاع و الحد من التجاوزات وتماشیا مع حیث و
والمتعلّق بضبط قائمة  1999ماي  10الصادر في  1999لسنة  1011من األمر عدد مقتضیات الفصل األول 

إعداد مشروع  2000المنافع المستثناة من قاعدة االشتراك بعنوان أنظمة الضمان االجتماعي، تّم سنة 
تجارة قانون یتعلّق بتذاكر الغذاء من قبل لجنة فنّیة تتركب من ممثلین عن كّل مّن الوزارات المكلّفة بال

والعدل والمالیة والداخلیة والشؤون االجتماعیة وكذلك البنك المركزي التونسي ومنظمة الدفاع عن 
  المستھلك واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة.

إلبداء الرأي فیھ  2001أفریل  2قد تّم عرض مشروع القانون على مجلس المنافسة بتاریخ حیث و
 2001نوفمبر  15) وعلى جلستي عمل وزاریة بتاریخ 2001ماي  17المؤرخ في  2001لسنة  3 (الرأي  عدد

إال أنّھ تّم إرجاء إصدار ھذا القانون وتّمت إعادة عرضھ على أنظار مجلس المنافسة  2002جانفي  23و 
  ).2002مارس  7المؤرخ في  2259إلبداء الرأي فیھ (الرأي عد  2002جانفي  22بتاریخ 

أمام تأخر صدور قانون منظم لقطاع ترویج واستعمال سندات المطاعم والخدمات اقترح حیث و
أھل المھنة بمشروعي اتفاق حول إزالة العموالت السلبیة والتخفیض في آجال الخالص وطلب االعفاء 

جویلیة  20والثاني بتاریخ  2003جانفي  20من قانون المنافسة واألسعار األول بتاریخ  6على معنى الفصل 
2005.  

 30المؤرخ في  3276بعد استشارة مجلس المنافسة بخصوص االتفاق األول (الرأي عدد حیث و
الذي یرخص  2005أوت  15بتاریخ  1141) صدر عن الوزیر المكلّف بالتجارة األمر عدد 2003أفریل 

ا ولمدة سنة واحدة للعمل بالمیثاق المبرم بین الغرفة النقابیة لشركات المصدرة لسندات المطاعم وقتی
والخدمات والغرفة النقابیة ألصحاب المطاعم والمتعلق باستعمال سندات المطاعم كما نّص على امكانیة 

ى طلب من المھنة تجدید العمل بالمیثاق بمقتضى مقرر یصدر عن الوزیر المكلّف بالتجارة بناءا عل
وعلى ضوء تقریر حول تقییم تأثیر ھذا المیثاق على سیر القطاع ودخل حیز التنفیذ ابتداء من غرة 

  .2005سبتمبر 
نظرا لعدم صدور أي نّص قانوني منظم للقطاع عادت المھنة لتطالب بتنظیم القطاع حیث و

ماي  3المؤرخ في  1993لسنة  982مقترحة في الصدد كراس شروط استنادا إلى مقتضیات األمر عدد 
المتعلّق بالعالقة بین اإلدارة والمتعاملین معھا وقد أعدت المھنة لھذا الغرض مشروع كّراس  1993

  .2006سبتمبر  7بتاریخ  62138شروط تّم عرضھ على أنظار مجلس المنافسة الرأي عدد 
مل وزاریة أوصت عرض ملف سندات المطاعم على جلسة ع 2007أوت  2قد تّم بتاریخ حیث و

بإعداد مشروع قانون یتعلّق بسندات الخدمات عوضا عن سندات الغذاء تّم على إثرھا إعداد مشروع 
قانون في إطار لجنة فنیّة تتركب من ممثلین عن الوزارات المعنیة والبنك المركزي التونسي والمھنة وقد 

 24دورتھ السابعة والعشرین بتاریخ  تّمت المصادقة على المشروع من قبل المجلس الوطني للتجارة في
  .2008ماي 

وقع االتفاق خاللھ على الصیغة  2008جوان  23تّم عقد اجتماع مع أصحاب المھنة بتاریخ  وحیث
 أوت  30النھائیة لمشروع القانون، وتّم على إثره إعادة عرض الملف على جلسة عمل وزاریة بتاریخ 

ف الوزارات واألطراف المعنیة لمزید درس مشروع القانون والتي أوصت بتشكیل لجنة تضّم مختل 2008
  والجدوى من إصداره.

جانفي  20أصدرت الغرفة الوطنیة لمصدري سندات المطاعم وسندات الخدمات بتاریخ حیث و
  ممضى من طرف ستة شركات مصدرة. "code de déontologie" میثاق لسلوكیات المھنة 2010

  

  ومدة االنتفاع بسندات المطاعم  فترات - 1-6
یتمتع المنتفع بسندات المطاعم  خالل أیام العمل بنظام الحصتین وتستثنى منھا فترة نظام  حیث

وعموما  یوم) 15الحّصة الواحدة خالل شھري جویلیة وأوت وشھر رمضان واألعیاد الرسمیة (في حدود 
 200و 180أشھر في السنة لتكون حّصة المنتفع بالقطاع العام بین  10و 9تتراوح فترة االنتفاع بالسندات بین 

  سند كذلك  بالنسبة للناشطین بالقطاع الخاص. 200و  180سند شھریا وبین  20سندا بالسنة بعدد 
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ر سبتمبر و شھر جوان من یقع احتساب فترة بدایة ونھایة ترویج  سندات المطاعم بین شھحیث و
  السنة التي تلیھا.

  
  
  

  

 تطور ھیكلة السوق - 1-7
 تطور عدد الشركات المصدرة للسندات الخدمات - 1-7-1

یشھد عدد الشركات الناشطة بالسوق والمصدرة لسندات الخدمات تذبذبا یرجع إلى إفالس حیث 
  :عدید الشركات العاملة وإلى دخول شركات اخرى للسوق كما یبینھ الجدول التالي

  

ريخ بداية 
  النشاط

  الشركة
  

  فرتة النشاط الفعلي
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

1994  Ok restaurant *  *  *  *          
1996  Joker multi-

service *  *  *  *  *  *  *  *  
1997  Sodexo pass 

tunisia *  *  *  *  *  *  *  *  
1998  servimax *  *  *  *  *  *  *  *  
2008  Bonus    *  *  *  *  *  *  
2008  resto    *  *  *  *  *  *  
2008  Top services    *  *          
2008  Ticket food one    *  *          
2008   

servitout               
2009  Pass repas                 
2010  Top check         *  *  *  *  
2010  Uni resto                 
2010  Global multi-

services                 
2011  Dream service           *      
2012  O zone             *  *  
2013  First             *  *  
2013  Sud             *  *  

  9  9  7  6  8  8  4  4 عدد الشركات الناشطة
  تطور عدد الشركات العاملة بالقطاع خالل العشریة األخیرة :1الجدول عدد



 9 

  
  تطور عدد الشركات العاملة بالقطاع خالل العشریة األخیرة :2الرسم بیاني عدد 

  
انطالق أول شركة عاملة بالقطاع وإصدارھا لسندات المطاعم،  وبعد فترة  1994شھدت سنة حیث 

شھدت السوق خالل العشر سنوات الالحقة  1998و 1996نمو طفیف خالل الفترة الممتدة بین سنتي 
أكبر نسبة نمو في عدد الشركات  2009استقرارا في عدد الشركات و المقدر بأربعة شركات. و شھدت سنة 

المصدّرة لسندات المطاعم والخدمات بدخول أربعة شركات جدیدة رافعة بذلك عدد العارضین إلى ثمانیة 
  .2013رتفاع إلى تسعة شركات سنة ثم انخفض إلى سبعة شركات ثم عاود اال

یالحظ تذبذب عدد الشركات العاملة بالقطاع وعدم استقراره حیث توقفت شركات  حیث أنّھو
في حین  2010وتوقفت عن النشاط سنة  1994سنة تأسست التي  "ok restaurant"عریقة بالقطاع على غرار 

 "top servises"ضع سنوات على غرار  أّن عدید الشركات األخرى لم تصمد بالسوق سوى لسنة  أو ب
  .Dream service"و"  "Ticket food  one"و

 

 تطور حجم النشاط السنوي بالسوق  -1-7-2
 من حیث حجم اإلصدار بالسوق  .أ

ھي الشركة الوحیدة التي تصدر بطاقة   "sodexo"إلى أّن شركة  في البدء تجدر اإلشارة حیث 
موظف. كما أّن متوسط  8500المطاعم وذلك لفائدة حریف وحید أال ھو البرید التونسي لیستفید منھا قرابة 

أربعة دنانیر باحتساب معدل نمو سنوي قار    2014بلغ سنة  "valeur nominale moyenne"القیمة االسمیة 
  .%2قدره 

  
  
 
 

 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 عدد المصدرین 4 4 4 4 8 8 6 7 9 9

  حجم اإلصدار  28553  32485 35439 42421 48441 73228 84345 111232 135607 174474

  نسبة التطور 0 13.77 9.09 19.7 14.19 51.17 15.18 33.06 21.91 28.66

    24.6 31.9 29.8 34.7 34.3  37.7  Ok 

46.6 52.7 53.4 56.7 47.2 47.7 43.6 34.6 33.8  32.7  sodexo 

15.3 16.8 19.8 19.4 11.4 8.3 15.3 16.9 16.9  14.8  servimax 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور عدد الشركات الناشطة بالسوق
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18.1  13.8  13.8  13.7  7.5  7.6  11.4  13.8  14.9  14.8  joker 

9.7 10.5 8.3 7.6 3.1 1.7      bonus 

    4.6 2.5       TF1 

1.2  0.9  0.7  0.7  0.2  0.1          resto 

    1.4 0.2       Top sevices 

2.5  2.8  2.7  1.9              Top check 

    1.3               Dream service 

0.7  0.8                 O zone 

4.6  1.4                 First 

1.4  0.3                 Sud 

  المجموع  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  .تطور حجم اإلصدار السنوي خالل العشریة األخیرة وتوزیعھ حسب المصدر :2الجدول عدد
  

یبرز الجدول أعاله تطور حجم إصدار سندات وبطاقات المطاعم خالل  العشر سنوات حیث 
األخیرة وتطور عدد الشركات الناشطة بالسوق ونصیبھا منھا.ویظھر الجدول  أعاله  أّن عدد الشركات 

 9إلى  2005شركات سنة  4العاملة بالقطاع شھد تطورا ملحوظا خالل العشریة األخیرة حیث إرتفع من 
. وعند ھذا المستوى تجدر اإلشارة إلى توقف شركات كانت رائدة بالقطاع  وإشھارھا 2014كات  سنة شر

بعد أن كانت مھیمنة بالسوق   2010التي توقفت عن نشاط سنة  "ok restaurant"إلفالسھا على غرار شركة  
السوق وھو ما یمكن  ، كما یالحظ ظھور وجیز لشركات ونشاطھا لمدة سنة أو سنتین ومن ثّم خروجھا من

تفسیره بحدّة  المنافسة بالسوق. وقد جاء ھذا التطور مقترنا بتطور ھام في حجم السوق والذي تضاعف 
م.د  28553بعد أن كان في حدود   2014م.د  سنة 174474ست مرات خالل نفس الفترة لیستقر في حدود  

صدار السندات بالسوق خالل العشریة األخیرة . والجدیر بالذكر أّن نسبة التطور السنویة لحجم إ2005سنة 
  .2008سنة  %51كانت دائما نسبة ھاّمة من رقمین وصلت إلى 

كانتا  "sodexo"و  "ok restaurant"بخصوص تطور الحصص السوقیة  یالحظ أّن شركتي حیث وو
 %70فوق نسبة  تھیمنان على سوق إصدار سندات المطاعم وتحتكران معا الحّصتین السوقیتین األكبر بما ی

علیھا    "sodexo "أین تفوقت شركة   2007من السوق مع أفضلیة طفیفة للشركة األولى إلى حدود سنة 
وأصبحت صاحبة الحّصة السوقیة األكبر و إلى  حدود یومنا ھذا حیث أنّھا تھیمن على قرابة نصف 

من السوق في حین تتوزع بقیة الحصص على بقیة المنافسین  %47قرابة  2014السوق إذ بلغ نصیبھا سنة 
 %9.7و  %18.1و  %15.3ى التي تھیمن على التوالي عل  "bonus"و "joker"و  "servimax"بالسوق وأھمھم 

  من السوق المرجعیة.
مستفیدة  2010قد شھدت تطورا ھاما منذ سنة   "sodexo"وجدیر بالتنویھ أّن الحّصة السوقیة لشركة 

. و لكن ھاتھ الحّصة شھدت الحقا تآكال "ok restaurant"من خروج منافستھا المباشرة  بالسوق شركة 
ق  ولتطور نصیب المنافسین القدّم  خاّصة كّل من شركتي مطردا نظرا لدخول منافسین جدد للسو

"servimax"  و"joker".  
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seimax

joker

34,30%

33,80%
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34,70%

34,60%
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seimax

joker

29,80%

43,60%

15,30%
11,40%
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sodexo

seimax

joker

31,90%

47,70%

8,30% 7,60%
1,70%

2,50% 0,10%
0,20%

2009
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sodexo

seimax

joker

bonus

TF1

24,60%

47,20%

11,40%

7,50%
3,10%

4,60% 0,20%
1,40%

2010 ok

sodexo

seimax
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bonus

TF1

resto

top services

56,70%19,40%

13,70% 7,60%

0,70%
1,90%

2011 sodexo

seimax

joker

bonus

resto
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53,40%
19,80%

13,80%
8,30%

0,70% 2,70%

1,30%

2012
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seimax

joker

bonus

resto

top services
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  : تطور الحصص بالقطاع خالل العشریة األخیرة ه حسب المصدر.3الرسم بیاني عدد 

 الھدایا خالل العشر سنوات األخیرة تطور   حجم الطبع تذاكر  .ب
یتمثل حجم اإلصدار لكّل مصدر في حاصل ضرب القیمة السوقیة للسند في عدد السندات  حیث 

المصدرة ومن ثّم للحصول على حجم االصدار الجملي بالسوق یتّم جمع حجم اإلصدار لكّل المتدخلین 
  بالسوق.

  

 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 عدد المصدرین 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6

  حجم اإلصدار     1100 4417 6966 11013 13353 16628 25135 36665

  نسبة التطور      301.55 57.71 58.1 21.25 25 51.16 45.87

    11,4 11,5 12,7 23,8     Ok 

72,3 80 82 80,91  83,5 83,6 86 61,9     sodexo 

13,5 8,7 5 9,9 3,8 4,3 1,2 14,3     servimax 

11,9  9,3  11  9,9  1,1  0,6         joker 

1,5  2  2  0,1  0,2            Top check 

0,8                   O zone 

  المجموع  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  الطبع تذاكر الھدایا خالل العشر سنوات األخیرة تطور  حجم :3الجدول عدد
على عكس عدد الشركات المصدرة لسندات المطاعم یتمیز عدد شركات المصدرة لسندات حیث و

. ویبرز الجدول أعاله 2014شركات سنة  6إلى  2005شركات  سنة  3الھدایا بمحدودیتھ والذي تطور من 
مسجال  في المتوسط نسبة  2014م.د سنة  36665إلى  2007م.د سنة  1100تطور حجم اإلصدار السنوي من 

  . %80نمو مرتفعة في حدود 
تظھر الرسوم البیانیة أسفلة باإلضافة إلى ما یوفره الجدول من أرقام تخّص حجم اإلصدار حیث و

  2014من السوق سنة  %72والتي تھیمن على   "sodexo"    السنوي لكّل متدخل بالسوق ھیمنة مطلقة لشركة
من أھم الشركات  "joker"و "servimax". وتعتبر كّل من شركتي 2007سنة  %62بعد أن كانت في حدود  

الناشطة في مجال إصدار سندات الھدایا لكن بحصص سوقیة تعتبر ضئیلة مقارنة بالحصة السوقیة 
  . "sodexo"لـشركة 

  

52,70%

16,80%

13,80%
10,50%
0,90%

2,80%
0,80% 1,40%

0,30%
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46,40%

15,30%
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9,70%

1,20%

2,50%
0,70% 4,60%

1,40%

2014 sodexo

seimax

joker

bonus

resto

top check

O zone

first

sud
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  : تطور   الحصص السوقیة للشركات الناشطة  في مجال تذاكر الھدایا خالل العشر سنوات األخیرة4الرسم بیاني عدد 
  

  تطور عدد المقتنین لسندات المطاعم  خالل العشر سنوات األخیرة   .ت
بعد تحدید حاجیاتھ من سندات المطاعم یقوم المقتني بالتعاقد مع المصدر لتمكین منتفعیھ حیث و

من ھذه الخدمات  ویمكن أن یكون المقتني تابعا للقطاع العام أو القطاع الخاص، ویمكن أن یكون التزود 
شر إذا كان بھا عن طریق طلبات العروض العمومیة أو عن طریق االستشارة أو عن طریق التفاوض المبا

المقتني مشتریا عمومیا وتنطبق علیھ أحكام األمر المنظم للصفقات العمومیة أو عن طریق عقود التزّود 
  إذا كان تابعا للقطاع الخاص.

  
 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

 عدد المصدرین 4 4 4 4 8 8 7 7 9 9

23,80%

61,90%

16,90%

2007
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seimax

12,70%

86,00%

1,20%

2008
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sodexo

seimax

11,50%

83,60%

4,30%

0,60% 2009 ok

sodexo

seimax

joker

11,40%

83,50%

3,80%
1,10%

0,20% 2010 ok

sodexo

seimax

joker

top check

80,10%

9,90%
9,90%

0,10% 2011 sodexo

servimax

joker

top check

82,00%

5,00%

11,00% 2,00%

2012 sodexo

servimax

joker

top check

80,00%

8,70%
9,30% 2,00%

2013 sodexo

servimax

joker

top check

72,30%

13,50%

11,90%

1,50% 0,80%

2014 sodexo

servimax

joker

top check

O zone
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    130 290 330 510 370  304  Ok 

1494 1435 1142 1070 902 600 475 396 388  264  sodexo 

493 458 423 367 218 150 140 125 110  90 servimax 

280  250  220  180  143  89  118  158  171  120  joker 

125 110 90 70 50 20      bonus  

    89 29       TF1 

28  24  15  12  3  1          resto 

    26 2       sevicesTop  

90  75  58  36              Top check 

    29               Dream service 

24  23                 O zone 

17  5                 First 

15  8                 Sud 

  المجموع  778 1093 1189 1063 1181 1561 1735 1976 2388 2566

 نسبة التطور  40.5 8.8 - 10.6 11.1 32.17 11.15 13.9 20.85 7.45

  تطور عدد المقتنین لسندات المطاعم  خالل العشر سنوات األخیرة :4الجدول عدد
مقتني  778یبرز الجدول أعاله تطور عدد المقتنین خالل العشریة األخیرة والذي مّر من حیث 

. وبالنظر إلى نسب التطور السنویة المسجلّة خالل 2014مقتني خالل سنة  2566إلى  2005خالل سنة 
  .%15العشریة األخیرة یالحظ تذبذبھا من سنة إلى أخرى   غیر أنّھا تبقى نسب محترمة  بلغ متوسطھا 

كانت ھذه األخیرة تتقاسم مع  2010عن النشاط سنة  "ok restaurant"قبل توقف شركة  حیث وو
أصبحت المھیمنة   "sedoxo"د المقتنین مع اإلشارة إلى أّن  شركة النصیب األكبر من عد "sedoxo"شركة  

من السوق. وتبرز األرقام أّن % 50متى أصبحت تھیمن على أكثر من   2009على السوق  ابتداء من سنة 
في حین تتقاسم بقیة  %60ھذه األخیرة  حافظت خالل الخمس سنوات األخیرة على حصة سوقیة في حدود 

  ."bonus"و  "joker"و "servimax"بالسوق الحصة الباقیة و أھمھا  الشركات الناشطة
  

  
  

304

264

90

120,00
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sodexo

servimax

joker

370

388

110

171

2006

ok

sodexo
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  : تطور   الحصص السوقیة للشركات الناشطة بالقطاع  من حیث عدد المقتنین خالل العشر سنوات األخیرة. 5  الرسم بیاني عدد
  الھدایا سندات ل تطور عدد المقتنین  خال ل العشر سنوات األخیرة   .ث

  

 1657شھد عدد المقتنین لسندات الھدایا ارتفاعا ملحوظا خالل العشریة األخیرة لیبلغ عددھم حیث 
 مسجال في المتوسط نسبة زیادة سنویة 2005مقتني سنة  258بعد أن كان في حدود  2014 مقتني سنة

ما یترجم توجھ الشركات التونسیة خاّصة تلك العاملة بالقطاع الخاص العتماد سیاسة تحفیزیة  31.65%
مقتني  1200التي تعاقدت مع  "sedoxo"الرسوم البیانیة المصاحبة ھیمنة واضحة لشركة  لمنتسبیھا. وتبرز

  من السوق. %72مقتني بالسوق بما یمثل  1657من جملة  2014سنة 
  

 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 عدد المصدرین 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6
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    77 45 50 35     Ok 

1200 1015 889 740 583 329 250 203     sodexo 

223 109 50 88 26 17 20 20     servimax 

197  116  110  88  7  2          joker 

24  25  20  1  2            Top check 

13                   O zone 

  المجموع  0 0 258 320 393 695 916 1069 1265 1657

  النمو نسبة      24 22.8 76.9 31.8 16.7 18.33 31

  تطور عدد المقتنین لسندات الھدایا خالل العشر سنوات األخیرة :5الجدول عدد
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  :تطور الحصص السوقیة  حسب عدد المقتنین لسندات  الھدایا6الرسم البیاني عدد 

  
  
  
  

  تطور عدد المنتفعین بسندات المطاعم حسب المصدر ّ  .ج
یلخص الجدول أسفلھ تطور عدد المنتفعین بسندات المطاعم خالل العشریة األخیرة حسب حیث 

  كّل مصدّر.
  

 السنوات 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 عدد المصدرین 4 4 4 4 8 8 7 7 9 9

    25653 24254 20759 21412 20017  19757  Ok 

100000 90955 78121 64223 49322 36241 30439 21329 19128  17128  sodexo 

33000 29028 28947 22037 11900 6312 10649 10450 9864  7785 servimax 

39000  23760  20263  15520  7838  5781  7924  8528  8703  7785  joker 

21000 18080 12105 8667 3278 1291      bonus 

    4846 1922       TF1 

2500  1500  100  739  185  92          resto 

    1425 122       Top sevices 

5300  4775  3947  2150              Top check 

    1974            
   Dream service 

1600  1450              
   O zone 

10000  2480              
   First 

3000  500              
   Sud 

  المجموع  52456 58311 61719 69771 75969 104448 113336 146358 172528 215400

  معدل النمو السنوي  -  11.16%  5.9%  %13  %8.9  %37.5  %8.5  %29.13  %17.9 %24.85

   تطور عدد المنتفعین بسندات المطاعم حسب المصدر :6الجدول عدد
ما فتئ عدد المنتفعین بسندات المطاعم یتزاید من سنة إلى أخرى خالل العشریة األخیرة  حیث 

بمعدل نمو سنوي بلغ   2014منتفع خالل سنة  215400إلى  2005منتفع خالل سنة   52456والذي تطور من 
  2014سنة  "sodexo" .وبلغ عدد المنتفعین بسندات المطاعم الحاملة للعالمة التجاریة % 17.43في المتوسط   

  .215400من العدد الجملي للمنتفعین والبالغ عددھم   %46.5المئة ألف منتفع بما یمثل 
على التوالي المراتب المرتبة الثانیة  "bonus "و   "sevimax"و  "joker" تحتّل كّل شركة حیث و

وبما تكون  %  9.7و %15.3و %18.1 2014والثالثة والرابعة من حیث عدد المنتفعین بنسبة مئویة بلغت سنة 
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من عدد المنتفعین  % 90 معھ ھذه الشركات األربعة في وضعیة ھیمنة مطلقة  حیث أنّھا تتقاسم قرابة 
  من عدد المنتفعین تتقاسمھا بقیة الشركات الناشطة بالقطاع %10بالسوق وال یتبقى إلى حّصة  
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  السوقیة اعتمادا على عدد المقتنین. : تطور الحصص7 الرسم البیاني عدد

  تطور عدد المنخرطین  .ح
یبرم المصدر اتفاقا مع منخرطیھ لقبول السندات التابعة لھ ویتجسد ھذا االتفاق في عقد یبرم حیث 

بین الطرفین یتضمن التزامات  وحقوق وشروط وصیغ التعامل، ویمكن أن یمثل أكثر من عالمة تجاریة 
اعم من المنتفعین مقابل الخدمات المقدّمة من طرفھ ویتولى بدوره تقدیم سندات ویقوم بتجمیع سندات المط

المطاعم لكّل مصدر صاحب تلك السندات بمقراتھ الستخالصھا مع حذف عمولة تخضع  ألداء على القیمة 
ویتّم التنصیص علیھا بفواتیر تصدر عن المصدرین تتضمن عدد السندات  )%18المضافة ( في حدود 

وقیمتھا المالیة والعمولة المقتطعة ووسیلة الخالص، أما فیما یتعلّق بالمنخرطین المتمركزین بالمناطق 
  الداخلیة فیتّم عموما توجیھ السندات عن طرق البرید الستخالصھا.

  ت المصدرة لسندات  المطاعم والخدمات  كالتالي:یمكن تصنیف أھم  منخریطي الشركاحیث و
 المطاعم والبتزریات ومقدمي األكالت السریعة وباعة الدجاج المحمول. -
 المساحات التجاریة. -
 باعة المواد الغذائیة. -
 باعة المرطبات و المخابز. -
 المقاھي و الكافیتریات وقاعات الشاي. -
 النزل. -
 األسماك. باعة منتوجات اللحوم البیضاء والحمراء و -
 .محاالت بیع المالبس الجاھزة -
  .محالت بیع العطورات والھدایا -

  
 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 تذاكر األكل  1950  2200 2600 2700 3050 3400 3800 4300 4900 4950

 تذاكر الھدایا  480  500 550 630 800 850 900 1000 1050 1100

 بطاقة األكل        380 400 420 465

  المجموع  2430 2700 2150 3330 3850 4250 5080 5700 6370 6515

  تطور عدد المنخرطین :7الجدول عدد

  
  تطور عدد المنخرطین: 8الرسم البیاني عدد 
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 2430شھد عدد المنخرطین لدى الشركات المصدرة لسندات المطاعم والخدمات نموا من حیث 
وھو تطور ایجابي یعكس  تطور القطاع في العموم وتجدر المالحظة أّن   2014سنة  6515إلى  2005سنة 

أھمیة المنخرطین في منظومة سندات المطاعم یمثلون  ثالثة  أرباع العدد الجملي للمنخرطین ما یعكس 
ھذه المنظومة مقارنة بتلك الخاّصة بسندات الھدایا التي تبقى موسمیة ومحدودة وتلك الخاصة ببطاقات 

  األكل حدیثة العھد والمحصورة في حریف واحد أال ھو البرید التونسي.
  

 كلفة طباعة  وإصدار السندات -1-7-3
 كلفة طباعة وإصدار سندات المطاعم والخدمات  .أ

 لكلفة  المتوسطة لطباعة وإصدار سندات المطاعم .یحوصل الجدول أسفلھ احیث 
  

 

 السنوات كلفة الطبع الكلفة الجملیة  ھامش الربح

 تذاكر األكل  1.1%  4.6% - 4.1% 2.5% -  2%

 تذاكر الھدایا  1.2%  3.5% 1%

  بطاقة األكل 2.9% 5.1% 2.5%
  والخدماتتطور كلفة طباعة وإصدار السندات المطاعم  :8الجدول عدد

تتكون كلفة إعداد وطباعة السندات من ثالثة عناصر تتعلّق بالسند وبالغالف الخارجي لدفتر حیث 
وحسب المعطیات المتوفرة فإّن الكلفة الجملیة  .السندات وبكلفة الطباعة وھي تختلف من مصدر إلى آخر

  األداء على القیمة المضافة. بدون احتساب %4.6و  %4.1إلصدار السندات تتراوح بین
بخصوص الملصقات اإلشھاریة التابعة للمصدر والتي یقع وضعھا لدى المنخرطین و وحیث 

  دینار لكّل ملصقة. 0.1خاصة بالواجھات األمامیة وعند الخزینة فإّن كلفتھا تقدر بحوالي  
  

 المداخیل سندات المطاعم والخدمات  .ب
 یبرز الجدول أسفلھ تركیبة المداخیل المتأتیة من سندات المطاعم والخدمات.حیث 

  

 السنوات  الدخل عمولة المنخرط عمولة المقتني  مداخیل إضافیة

 تذاكر األكل  6.6%  7.8%  %- 1.5 0.3%

 تذاكر الھدایا  4.6%  3.5%  0.25% 0.75%

 بطاقة األكل  %7.6 7.6%  0% 0%
  المداخیل اإلضافیة لسندات المطاعم والخدمات.تطور  :9الجدول عدد

إلى جانب العموالت المقتطعة على سندات المطاعم والخدمات من طرف المصدر فإنّھ حیث و
  اإلشھاریة على السندات.  توجد مداخیل أخرى متأتیة من استغالل الفضاءات

  

  أھم اإلشكالیات والعراقیل -1-7-4
المھنة من عدة مشاكل تشوب عمل القطاع وتعیق تطوره وتحقیقھ ألھدافھ  یشتكي أصحابحیث 

االجتماعیة واالقتصادیة. ومن أھم معوقات نمو القطاع غیاب إلطار تشریعي وترتیبي للقطاع ینظم 
ویضبط العالقة بین المتدخلین من شركات مصدرة للسندات وحرفاء ومنخرطین  وبما یوفر الضمانات 

مصالح مختلف المتدخلین، وھو ما ولد وضعیة من عدم االستقرار تتجلّى خصوصا في الضروریة لحمایة 
إفالس عدید الشركات وخروجھا من السوق بعد مضي عام فقط على بدء نشاطھا.كما أدى غیاب إطار 
منظم للقطاع إلى تفشي ظاھرة  اسناد تخفیضات كبیرة  مقارنة بالقیمة المالیة للسند ومنح الحرفاء ألجال 

  الص طویلة نسبیا.خ



 21 

من أّن نشاط تذاكر المطاعم  سندات المطاعمیشتكي أصحاب الشركات المختصة في حیث و
ة للوجبة الغذائیة كعملة المخصصّ سندات المطاعم فظاھرة استعمال  ت مازال ینقصھ الشفافیة في المعامال

یة التي أحدثت من أجلھا وتصبح جعلھا تفقد الغاما  متداولة القتناء مختلف المواد من المحالت التجاریة 
بمثابة النقود وھو ما قد یتسبب في مخاطر تضخمیة، إذ لم یعد دورھا یقتصر على تمكین المنخرط من 
تناول وجبة غذائیة لدى المطاعم أو المحالت المماثلة بل أصبحت كالعملة للحصول على مختلف المواد 

  .بشتى أنواعھا
 الممارسات المثارة بخصوص .2
الثالث من قانون االستثمار  علیھا للفصلاألول بخصوص عدم احترام المدعى  المأخذعن  -1- 2

 الخارجي 

لمقتضیات الفصل الثالث من ھا احترام عدم المدّعى علیھا على طراف المدعیة تعیب األحیث 
من رأس  % 50یلزم كّل مستثمر أجنبي یعتزم االستحواذ على أكثر من والذي قانون االستثمار الخارجي 

عاملة في قطاع الصناعة والخدمات من الحصول على إذن من اللجنة غیر المصدرة كلّیا مال مؤسسة 
أّن حّصة الشریك األجنبي سودكسو فرنسا وھو ما لم تحترمھ المدعى علیھا حیث العلیا لالستثمار 

"sodexo France" من رأس مال سوكدسو باص تونیزیا  % 82.5ر بـقدت" sodexo pass tunisia" .  
 يالضرورترخیص الإّن ما تعیبھ األطراف المدّعیة  من عدم حصول المدّعى علیھا  على حیث و

ھا من مزاولة نشاط بقطاع إصدار بالتالي التماس في منعو س مالھاألرفع مساھمة الشریك الفرنسي في ر
 خیرة إلجراءات  إداریة األھو من قبیل الدفع بعدم احترام ھذه بناءا على ذلك  سندات المطاعم والخدمات  

ال یدخل ضمن حاالت اإلخالل بأحكام  طلب یخرج عن النظر القضائي لمجلس المنافسة لكونھ وھو 
حیث اعتبر أّن مجال  فقھ قضاءه في عدید المناسبات  لخامس من قانون المنافسة وھو ما أقّرهالفصل ا

رقابتھ ال یمتد إلى صّحة اإلجراءات الصادرة عن السلط العمومیّة بمناسبة قیامھا بوظیفتھا اإلداریة 
  باعتبار أّن النظر فیھا ھو نظر في مشروعیتھا الذي ینضوي ضمن والیة القاضي اإلداري.

  .االختصاصمما یتجھ معھ رفض ھذا المأخذ لعدم 
  

عن المأخذ الثاني بخصوص ممارساتھا لنشاط ترویج سندات المطاعم والخدمات دون  -2- 2
 ترخیص

عى علیھا مزاولتھا لنشاط اصدار وترویج سندات المطاعم عیة على المدّ األطراف المدّ  آخذ تحیث     
والخدمات  مخالفة بذلك التصریح بالنشاط الممنوح  والوارد بالسجل التجاري وھو "الصنع النشر الطبع 

  ".األوراق الشراء البیع توزیع  وتجارة جمیع 
 وإصداروق طباعة لجمیع الشركات الناشطة بسفي السجالت  التجاریة حیث یالحظ بعد التمعن و    

فقد تعدد مواضیع التصاریح  ھ ال توجد تسمیة واضحة وثابتة للنشاط أنّ وتوزیع سندات المطاعم والخدمات 
بالنسبة لشركة جوكار ملتي سرفسز    "عملیات تسدید الخدمات في میدان تذاكر المطاعم"بالنشاط من 

و"بیع  بالنسبة لشركة  سرفیماكس   "اعھاتجارة جمیع النواع التجاري بتونس وخارجھا والخدمات بأنو"و
تذاكر المطاعم"  بالنسبة  لشركة بونیس و "إصدار سندات الخدمات" بالنسبة لشركة روستو واألنشطة 

  ....  المالیة تصریح شاك غذائي"
على  رتبة الممارسات المخلة بالمنافسةإلى موالحال على ما ذكر  ال یرتقي ھذا المأخذوحیث     

  معنى الفصل الخامس من قانون المنافسة واألسعار بما یخلص معھ رفض المأخذ أصال.
 

 اعتماد المدعى علیھا ألسالیب غیر قانونیة الحتكار السوق عن المأخذ الثالث بخصوص  -3- 2
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األطراف المدّعیة على المدّعى علیھا اعتمادھا أسالیب غیر قانونیة الحتكار السوق  تعیبحیث     
لجوءھا للمحسوبیة  ومن ذلك  من  السوق المرجعیة  %73 إذ أنّھا تھیمن على بصفة تكاد تكون مطلقة

رات للتعاقد بصفة مباشرة مع أغلب الوزا المساھمین برأس مالھا واستغاللھا لنفوذ عائلة الطرابلسیة
دون إجراء طلب ذلك ة الكبرى ومراكز النداء ووالمؤسسات والمنشآت العمومیة وعدید المؤسسات الخاصّ 

وقد حذرت  األطراف المدّعیة من أّن تواصل مثل ھذه الممارسات من   .أو استشارة في الغرض عمومي
   سوق المرجعیة. و یخل بالتوازن العام بال یضعف توازناتھا المالیة ویھددھا باإلفالسشأنھ أن 

المثار  التثبت أوال من وجود وضعیة المنافسة غیر  المأخذوحیث یقتضي التحقق من مدى صّحة     
من  تالتحقیق ثانیا على التثب أعمالالنزیھة ومتى ثبت من مجریات التحقیق وجود ھذه الوضعیة انصرفت 

فراطھا في التعسف في إعى علیھا في وضعیة ھیمنة اقتصادیة في السوق المرجعیة وفي مدى وجود المدّ 
  لھا.استغال
المظروفة معھا عدم وجود ما   المصاحییبلى إ باإلضافةن خالل عریضة الدعوى وحیث یتبین م    

قانوني على اتاء المدّعى علیھا للممارسة من قبیل ممارسات المنافسة غیر الشریفة القطعي والیقیم الدلیل 
  .عین مجرد سرد للوقائعإذ تبقى دفوعات المدّ 

سوق بوجود المدّعى علیھا في وضعیة ھیمنة دراسة  ال إقراروحیث والحال على ما علیھ ورغم     
  .في غیر محلھ مما یتعیّن معھ رفضھ المأخذعلى السوق المرجعیة  یغدو ھذا 

  المقّدم من طرف شركة بونیس بخصوص مطلب التخلّي .3

  .طرح القضیّة 2015أفریل  19حیث طلب الممثل القانوني لشركة بونیس من المجلس بتاریخ     
جراءات التقاضي أمام مجلس المنافسة إوحیث أّن  التخلّي عن القضیّة إجراء یھدف إلى إیقاف     

  .بطلب من المدّعي
تقّر أّن التخلّي عن الدّعوى  س المنافسة أّن المبادئ العاّمة لإلجراءاتوحیث أقّر فقھ قضاء مجل    

  یتوفّر فیھ عنصران أساسیّان وھما الوضوح والصراحة وأنّھ ال یمكن إستنتاجھ. یجب أنّ 
ّن طلب الممثل القانوني للمدعیة شركة بونیس المشار إلیھ آنفا كان واضحا وصریحا أوحیث یتبیّن     

  ق بطلب التخلّي عن القضیّة.فیما یتعلّ 
في التخلّي عن الدّعوى ال یقیّد المجلس المنافسة أیضا أّن تقدیم مطلب فقھ قضاء مجلس  قرّ أوحیث     

الذي یمكنھ مواصلة النّظر في القضیّة متى توفرت لدیة معطیات تفید وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة 
  على معنى الفصل الخامس من قانون المنافسة واألسعار.

نافسة بالسوق وحیث أّن الملّف على حالتھ ال یتضّمن ما یفید القطع بوجود ممارسات مخلّة بالم    
األمر الذي یجوز معھ القضاء بقبول مطلب تخلي  عمال التحقیقأ لیھ كذلكإالمعنیّة بالنزاع وھو ما انتھت 

  شركة بونیس عن الدّعوى.
  ولھـذه األســباب

  ر المجلس: قرّ 
   .ي شركة بونیس عن الّدعوىقبول مطلب تخلّ أوال:    -
وروستو     "joker multiservices" بالنسبة لشركتي جوكار ملتي سیرفیسز  أصالرفضھا ثانیا:  -

"resto".  
  

وصدر ھذا القرار عن الدائرة القضائیّة األولى لمجلس المنافسة برئاسة السیّد الحبیب جاء با 
  .الھادي بن مراد والسیدة إیناس معطر،وعضویّة السادة  لطفي الشعاللي وعماد الدرویش  و
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