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ّ                     اجلمهوريّة التونسّية   احلمد 
  جملس املنافسة    

  171475القضّية عدد  
  2018 ماي 17ريخ القرار: 

  
  

  قــرار
  أصدر جملس املنافسة  القرار التايل بني :     

  

 مقّرها الكائن بنهج راضية حداد ،"First tickets repas"شركة فريست لسندات األكل  ة:املّدعي
  ،تونس- 1001 ،126عدد 

  ـن جـهـة،م             
شا عدد ، ServiMax"سريفيماكس"شركة  :املّدعـى عليهـاو   ،6مقّرها الكائن بشارع خري الدين 

   ،تونس-1002
. 

  .ـة أخرىمـن جـه
 
 

املّرمسة بكتابة  لسندات األكل شركة فريستاملقّدمة من  عريضة الدعوى بعد اإلطالع على  
ها تتّبع شركة وجبواليت طلبت مب 171475حتت العدد  2017أكتوبر   26بتاريخ املنافسة جملس 

 2015لسنة  36من القانون عدد  5خرق أحكام الفقرة الثانية من الفصل  من أجل سريفيماكس

عادة تنظيم املنافسة واألسعار من خالل  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  خلسارةتعّمدها املتعّلق    .البيع 
االستشارة الصادرة عن ودادية خالل مشاركتها  يف إقدامها املّدعى عليها على املّدعية  تعيبو     
على  2017في وأعوان وزارة الشؤون االجتماعية القتناء سندات مطاعم لشهري نوفمرب وديسمرب موظّ 

لقطاع يقّدر بـ %6سبة ختفيض بـن تقدمي عّد من قبيل البيع يوهو ما  %7يف حني أّن هامش الربح 
  خلسارة.
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لس  "ServiMax" ملّدعى عليها شركة سريفيماكسا تقريروبعد اإلطالع على  املرسم بكتابة ا
إدعاءات املّدعية ال تتضّمن أّن فيه اعتربت  واليتيف الّرد على عريضة الدعوى  2017ديسمرب  8بتاريخ 

  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار مبا يتعّني معه حفظ الدعوى.  خمالفة للفصل اخلامس أيّ 

ا لو كانت تحة أن تكون يف وضعية هيمنة على السوق موضّ املّدعى عليها  ونفت  ريد ّ
مل اليت و  فيها االستشارات اليت شاركتت نفس األسلوب يف مجلة غلّ لكانت است ى السوقاهليمنة عل

ا من ذلك  االستشارة الصادرة عن وداديةو  االستشارة الصادرة عن ودادية اخلطوط التونسية تفز 
 ات السيارةطرقاالستشارة الصادرة عن ودادية شركة تونس للو  الشركة التونسية للشحن والرتصيف

 .االستشارة الصادرة عن وزارة العدل و 

هو تفطّنها لعملية الراهنة لتقدمي املّدعية للدعوى  يّدعى عليها أّن السبب الرئيسواعتربت امل
الستشارة موضوع دعوى احلال أعوان وموظفي وزارة  ضح أّن وداديةاتّ  إذ ،فساد كربى وقعت 

لعارضني الذين قدّ  ختيار موا عروضا وقامت بصفة مر الشؤون االجتماعية مل تقم بنشر قائمة  يبة 
  رغم أّن عرضها ال يعّد العرض األقل مثنا. الشركة املّدعية

أوضحت املّدعى عليها أنّه تبّني هلا وجود شبهات فساد شابت االستشارة  ،فضال على ذلك
او املذكورة  قامت بتحديد  إذ أّن الودادية ،حتديدا طريقة حتضري كرّاس الشروط وعملية اختيار الفائز 

  مواصفات تقنية تناسب املّدعية مبا ساهم يف توجيه االستشارة هلا.

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36على القانون عدد وبعد اإلّطالع      واملتعّلق 
  .2005 عارتنظيم املنافسة واألس

  

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

  

مللف.       وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
  

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم       10وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء الطرفني 

ا تلى املقّرر السّيد احلبيب الصيد ملّخصا من تقرير ختم األحباث، و ، 2018 ماي ل من ميثّ  ضرمل حيو
من ميثل املدعى عليها شركة ضر كما مل حي،  االستدعاءوبلغها  األكللتذاكر  تفريس ةعية شركاملدّ 
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ا  كرمية اهلماميمندوب احلكومة السّيدة   وبلغها االستدعاء، وتلتسريفيماكس  يف تالوة ملحوظا
مللّف.   الكتابية املظروفة نسخة منها 

      
حلكم جبلسة و     لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح    . 2018 ماي 17قّرر ا

  
ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

  

 من جهة الشكل  

مجيع ت بذلك ستوفاقّدمت الدعوى يف ميعادها القانوين ّممن له الّصفة واملصلحة و حيث 
ا الشكلّية األساسّية   قبوهلا من هذه الناحية.مبا يعّني معه  ،مقّوما

 من جهة االصل  

  عن السوق املرجعية .1

التفرقة بني  كان لزامالذا   ،تسويق عديد أصناف السنداتحيث تشهد السوق التونسية 
لتايل منتوجات ،خمتلف أصنافها من سندات هدا وترفيه ومالبس وسفر غري قابلة لالستبدال  وهي 

ا ال تؤدّ  ّ سوقا  تعدّ  سندات املطاعم أّن سوق إصدار  ، كماي نفس الوظيفةفيما بينها على اعتبار أ
  دعوى احلال.يف السوق املرجعية مستقّلة، وهي 

ا كّل وثيقة تكون يف شكل أوراق أو بطاقات مغناطسية وحيث تعرّ  ف سندات املطاعم بكو
أو أّي وسيلة أخرى يسّلمها املقتين للمنتفع متكّنه من استخالص كّل أو أّي جزء من سعر منتوج أو 

ذه اخلدمة.  خدمة مستهلكة من طرف شبكة املنخرطني الذين ميارسون نشاطا يتعّلق 

مني منظوم  لني:ة سندات اخلدمات عن طريق عدة متدخّ وحيث يقع 

كّل من ميارس إصدار نشاط سندات املطاعم واخلدمات للمقتين وتسديد   املصدر: -
مستحقات املنخرطني املتعاقدين معه، وميكن أن يكون عرضيا من خالل إصدار 

 السندات بصفة غري منتظمة وغري حمرتفة.
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املطاعم واخلدمات من املصدر  كّل شخص طبيعي أو معنوي يقتين سندات  املقتين: -
قصد متكني أعوانه أو حرفائه من االنتفاع خبدمة أو مبنتوج يستهلك لدى املنخرطني 

 املتعاقدين مع شبكة املصدر.
كّل شخص طبيعي أو معنوي أبرم اتّفاقية اخنراط مع املصدر وميارس نشاطا   املنخرط: -

لخالص بسندات املطاعم يتعّلق خبدمة معّينة أو مبجموعة من اخلدمات قابلة ل
 واخلدمات.

  .كّل من حبوزته سند مطاعم وخدمات مسّلم من طرف مقتين  املنتفع: -

إفالس عديد  عن جتاوحيث شهد عدد الشركات املصدرة لسندات اخلدمات تذبذ 
عدد الشركات العاملة  2017خالل سنة  ، فقد بلغالشركات مقابل دخول شركات أخرى للسوق

يمن شركة سوديكسو على قرابة  9لسوق  يمن  ،منها %50شركات  سرييف "و" جوكار"يف حني 
  منها. %10و %14و  %15على التوايل على   "فريست"و "ماكس

  وزارة التجارة والغرفة النقابیة لمصدري سندات المطاعم والخدماتالمصدر. 
  الحصة السوقیة  المصدر

  50  سودیكسو

  15  جوكار
  14  سیرفي ماكس

  10  فیرست
  7  بونیس

  3  توب تشیك
  1  آخرین

  الحصص السوقیة..1جدول عدد         
  

أربعة  2017سنة  "valeur nominale moyenne"مسية وحيث بلغ متوسط القيمة اإل
حتساب معّدل منو سنوي قارّ 4( نري  ا كبريا بعد صدور حجم السوق منوّ  وقد شهد .%2قدره  )د

والذي وّسع قاعدة املنتفعني بسندات املطاعم وذلك  2016جانفي  19منشور رئيس احلكومة بتاريخ 
ملصاحل املركزية واخلارجية للوزارات. اته اخلدمة لتشمل األعوان العموميني العاملني    بتعميم االنتفاع 

يف حني بلغ عدد املنتفعني  امقتني 2566بـ 2014ر عدد املقتنني خالل سنة وحيث قدّ 
وا ملحوظا إذ . كما شهد عدد املنخرطني لدى الشركات املصدرة لسندات املطاعم منّ امنتفع 215400
  .امنخرط  6515وصل إىل 
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لغالف وحيث تتكّ  لسند و ون كلفة إعداد وطباعة السندات من ثالثة عناصر تتعّلق 
وهي ختتلف من مصدر إىل آخر، وحسب املعطيات  ،طباعةاخلارجي لدفرت السندات وبكلفة ال

دون من القيمة اإلمسية  %4.6و %4.1فإّن الكلفة اجلملية إلصدار السندات ترتاوح بني ،املتوفرة
  احتساب األداء على القيمة املضافة.

التابعة للمصدر واليت يقع وضعها لدى املنخرطني  وحيث تقّدر كلفة امللصقات اإلشهارية
لواجهات األمامية وعند اخلزينة حبوايل    دينار لكّل ملصقة. 0.1خاّصة 

إىل جانب العموالت املقتطعة على سندات املطاعم واخلدمات من طرف املصدر اليت حيث و و 
شهارية على السندات، ة من استغالل الفضاءات اإلتوجد مداخيل أخرى متأتيّ  ،تشكّل هامش رحبه

لقطاع بنسبة  وعموما يقّدر   .%7هامش الربح 

  عن املمارسات املثارة .2

موظفي وأعوان وزارة الشؤون  ستشارة الصادرة عن وداديةإلتعّلقت دعوى احلال حيث 
  .2017االجتماعية القتناء سندات مطاعم لشهري نوفمرب وديسمرب 

من  5حكام الفقرة الثانية من الفصل أل هاخرقاملّدعى عليها  علىاملّدعية  عيبتحيث و 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار من  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  املتعّلق 

خلسارة ضمن اإلستشارة سالفة  بعرضها املايل %6حني قامت بتقدمي نسبة ختفيض بـ خالل البيع 
  .الذكر

 ، ختضع أسعار املواد2015لسنة  36عدد من القانون  2طبقا ألحكام الفصل حيث و و 
إذ حتّدد حسب قاعدة العرض والطلب غري  ،الغذائية إىل مبدأ حريّة األسعار واخلدمات واملنتوجات

من نفس القانون بعض املواد واملنتوجات  3استثىن الفصل  إذ ،أّن هذا املبدأ ال يسري على إطالقه
  ذات الصبغة املعاشية احلساسة.

األمر عدد إىل أعاله و  من ذات القانون املشار إليه املذكور 3الفصل لرجوع إىل حيث و و 
ملواد واخلدمات املستثناة من نظام حرية  1991ديسمرب   23املؤرخ يف  1991لسنة  1996 املتعّلق 

طريها والنصوص املتّممة واملنق ال تتواجد ضمن  حة له، يتبّني أّن سندات املطاعماألسعار وطرق 
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جلداول الثالث ألمر املواد املضّمنة  خاضعة ملبدأ احلرية وغري  تكونأسعارها  فإنّ  ، وعليهالواردة 
  رة.مؤطّ 

عادة تنظيم املنافسة  2015لسنة  36عدد القانون  من 5الفصل  وحيث اقتضت املتعّلق 
دد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة نّه مي واألسعار نع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض بصفة 

   .املنافسة يف السوق

جوان  16بتاريخ  240عدد الصادر حتت استنادا إىل قرار وزير التجارة والصناعة حيث و و 
لقرار الصادر بتاريخ  2017 يقاف العمل  والذي كان قد منع مصدري  2015أفريل  8واملتعّلق 

أنّه ميكن  يتبّني سندات املطاعم واهلدا من تقدمي خصومات سلبية على القيمة االمسية للسند، 
مع عماال لقاعدة حرية حتديد األسعار إتقدمي ختفيضات وخصومات لسندات املطاعم لمصدرين ل

خلسارة.مبنع  ةاملتعّلق من ذات القانون  5أحكام الفصل  مرعاة   البيع 

خلسارةتصنّ حيث و  أو خدمة بسعر ال يراعي  كّل عملية بيع ملادة أو منتوج  ف خمالفة البيع 
  نتاجها أو شراءها وهامش الربح.إعناصر تكلفة 

  وحيث يتّم عمليا إحتساب السعر احلقيقي كما يلي:
  

حتساب مجيع األدءات = مثن الشراء أو االنتاج +مصاريف الشراء+ هامش  مثن البيع النهائي 
  الربح+ مبلغ األدءات

  

ه الغرفة النقابية تكما حددّ يف قطاع إصدار وتوزيع سندات املطاعم  ر معدل الربح قدّ يحيث و 
  . %7بنسبة املالية وزارة ملصدري سندات املطاعم واخلدمات و 

من القيمة  %6واملقّدر بـيف وقائع احلال عى عليها خلصم الذي قّدمته املدّ حتساب اوحيث و
 تعدّ ا ال مب ،%1بتحقيق هامش ربح يف حدود ا يّتضح أّن هذه النسبة تسمح هل ،اإلمسية للسند الواحد

خلسارة اليت ال تعكس الكلفة احلقيقية للمنتوج  معه األسعار املقرتحة من قبلها من قبيل أسعار البيع 
من قانون  5الفصل ، األمر الذي يكون معه إدعاء خمالفتها ألحكام وال تضمن حتقيق هامش ربح

  .أساس واقعي أو قانوين سليم فاقد لكلّ تنظيم املنافسة واألسعار  إعادة
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  وهلـذه األســباب
  

  

لس: قّرر    . رفض الدعوى أصال ا
  

سة السّيد حممد العيادي     لس املنافسة بر  وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل 

ن.   وعضويّة السادة  عمر التونكيت وأكرم الباروين وخالد السالمي والسيدة رمي بوز

  

  
 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2018ماي  17وتلي علنا جبلسة يوم 

  
 

                                                                                                              كاتبة اجللسة           الّرئيس         
                                        حممد العيادي                                     ميينة الزيتوين                      


