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  الحمد �                 اجلمهورية التونسية
 جملـس املنافـسة 

  181519  القضّية عدد

  2020  مارس  �19ريخ القرار:

  

        

  قـــــرار 

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني:

  

  
  .تونس1002شارع خري الدين "شا6الكائن مقرهابـ"Servimax"شركة سرفيماكس: املّدعية

  من جهة                     

عليها تونسشركة  :  املّدعى  "ص  بـ"Pass Tunisie Sodexo"  سودكسو  مقرها  حممد 9الكائن  2ج 

شارع آالن  14بـ  تونس، حماميها األستاذ صالح الدين قائد السبسي مكتبه الكائن1002علي العنايب  

  . تونس1002سفاري
  من جهة أخرى                  

 

من   املقّدمة  الدعوى  عريضة  على  اإلّطالع  اOواملاملدعية  بعد  بكتابة  عدد   لس رّمسة    حتت 

 أن شركة سرفيماكس شاركت بتاريخ   "خلصوص  جاء فيها  واليت  2018  ديسمرب  14  بتاريخ   181519

عدد 2018 ديسمرب 11 عروض  طلب  احلديدية   180019 يف  للسكك  الوطنية  الشركة  عنه  أعلنت 

املطاعمالقتناء   قدمت  تذاكر  اليت  امليدان  يف  eشطة  أخرى  شركات  جانب  إىل  سنوات  ثالثة  ملدة 

  "ص تونس   تبني من خالله أن شركة سودكسو Tuneps طريق موقع الواب  واملالية عن عروضها الفنية

العرض القطاع    واحلال%   6.15 بنسبة وقدمت ختفيضا قامت "ملشاركة يف هذا  الربح يف  أن هامش 

 0.85  مبا جيعل نسبة الربح املتبقية و املقدرة بـ ات ءواألدادون اعتبار املصاريف والطبع  %   7يقدر بنسبة

  كافية لتغطية املصاريف املباشرة وغري املباشرة للشركة املدعى عليها. غري %

  تعترب أن املمارسة اليت أقدمت عليها املدعى عليها واملتمثلة يف  املّدعيةفاّن  واستنادا إىل ذلك 
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تقدمي عرض مايل مشفوعا بنسبة ختفيض عالية مقارنة بباقي العروض املقدمة و�امش الربح احملقق يف 

البيع "خلسارة أو فرض هيمنة غري مشروعة قانوe    يرتتب عنها  القطاع خرقا لقانون    وهو ما يعدّ إما 

عد اإلجراءات   2015سبتمرب15يف  املؤرخ  2015   لسنة  36  داملنافسة  "ختاذ  تطالب  فهي  لذلك 

 القانونية ضد الشركة املدعى عليها حىت تضع حدا ملثل هذه األعمال املخالفة للمنافسة الشريفة.

  

اإلطالع على املم  تقرير يفال  وبعد  من  املقّدم  الدعوى  للمّدعى  الّرد على عريضة  القانوين  ّثل 

�ن    خالله  من  متّسك والذي    2019فيفري    06  م بتاريخاملرسّ   »  سودكسو "ص تونس  «عليها شركة  

يندرج  األخرية  هذه  السليمة    عرض  املنافسة  قواعد  نطاق  يتعلق   أن  أوضح  ويف  فيما  حتقق  الشركة 

إضافة إىل أ2ا تعتمد يف ضبط  ،  %  8.74ليبلغ ما قدره    %  7بتذاكر األكل هامش ربح يتجاوز معدل

  السعر على عدة معطيات من أمهها : 

أن التخفيضات ختتلف "ختالف صنف احلريف إذ يتم تصنيفه على أساس   ذلك حجم الطلب   -
 حجم التعامل بني حجم صغري ومتوسط وكبري وكبري جدا،  

التعاقدي مع احلريف   - التعامل  التعامل ميكنها من اإلقتصاد يف   ذلك مدة  أن اإلستقرار يف وترية 

 .  % 0.5 بيق ختفيض إضايف بقيمة كل سنة إضافية يف مدة العقد متكن الشركة من تطفالتكلفة  سعر

احلريف   - معه    ا جديد  احريف  إن كانطبيعة  التعامل  جاري  األولكان  فإن  أو  الصنف  فإن    من 
تُعّد   لذجو منالشركة   وهولتذاكر  ا  به  أ  ما  خاص  إضافية  جديدة  تكاليفا  إذا كان  مّ يستوجب  من ا 

من تطبيق هامش ختفيض   موجودة وهو ما ميّكن "لتايل   تكون  أن النماذج اخلاصة به  و  ثاينال  الصنف
 . % 0.5إضايف يصل إىل

اعتماد هذه العناصر "لنسبة إىل عرض الشركة الوطنية للسكك احلديدية الذي يعد  (إن  لذا ف

 ه من احلرفاء اجلاري التعامل معهم وكون)  سنوات   3(  ومدته)  كنش5000  استثنائيا من حيث حجمه 

بصورة حتقق هامش ربح إجيايب يف نطاق    %  6.15  بلغيختفيض    فإن هذا األخري يسمح هلا بتقدمي  
  ضوابط املنافسة السليمة. 

 

تطابق عرض الشركة مع ما استقر عليه رأي جملس املنافسة فيما يتعلق حبرية األسعار  كما بّني  
عدد   القضية  يف  اOلس  أقر  حيث  املرجعية  السوق  بتاريخ    171475داخل   2018ماي  17الصادر 

الواقع التظلم فيها ضد املدعية يف القضية الراهنة خبصوص استشارة وزارة الشؤون االجتماعية القتناء  و

     ...  " خاصة ما يلي : % 6ات مطاعم ملدة شهرين وتقدمي ختفيضات بنسبة سند

  وحيث ُتصّنف خمالفة البيع "خلسارة كل عملية بيع ملادة أو منتوج أو خدمة بسعر ال 
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إصدار    قطاع  وحيث يقدر معدل الربح يف  . يراعي عناصر تكلفة إنتاجها أو شراءها وهامش الربح ...
املالية   املطاعم واخلدمات ووزارة  النقابية ملصدري سندات  الغرفة  املطاعم كما حددته  وتوزيع سندات 

من   %  6وحيث "حتساب اخلصم الذي قدمته املدعى عليها يف وقائع احلال واملقدر بـ    ،%  7بنسبة  

مبا  ،  %1القيمة اإلمسية للسند الواحد، يّتضح أن هذه النسبة تسمح هلا بتحقيق هامش ربح يف حدود  

ال تعّد معه األسعار املقرتحة من قبلها من قبيل أسعار البيع "خلسارة اليت ال تعكس التكلفة احلقيقية 
ادعاء   معه  يكون  الذي  األمر  الربح،  هامش  حتقيق  هامش  تضمن  وال  ألحكام  للمنتوج  خمالفتها 

 من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار فاقد لكل أساس واقعي أو قانوين سليم."   5الفصل 

بشأن    2018  فيفري  27  بتاريخ   172654  يف الرأي عدد  املنافسة  جملس  إضافة ملا اعتربه هذا  
اإلخنفاض املخلة "ملنافسة  طة  حتديد سقف ألسعار سندات املطاعم واخلدمات لتجنب األسعار مفر 

الرأي اإلستشاري عدد"أن للمنافسة مثلما يؤكد  العامة  للمبادئ  يعد خرقا صرحيا   ضبط أسعار دنيا 

  ."2016 جوان 30 بتاريخ الصادر 162601
السوق املرجعية    إطار الصادرة عنها يف    خبصوص املمارسات املّدعية    رّده على ادعاءإطار    يفو 

  لة على متحصّ   املّدعيةأن الشركة  ،  »  سودكسو "ص تونس  «ّثل القانوين للمّدعى عليها شركة  املمبّني  

إطار   حصة  أكرب يف  قدره    سوقية  مبا  املرجعية  لتقدميه  %  32,24السوق  نتيجة  لتخفيضات   اوذلك 
  % 18الـإمجالية معلنة ومنح وامتيازات غري معلنة يف حني مل يتجاوز نصيب الشركة املشتكى �ا 

  

واملتعّلق µعادة    2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36على القانون عدد  وبعد اإلّطالع  

  .2005 تنظيم املنافسة واألسعار
    

األمر عدد    وبعد بضبط   2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477اإلطالع على  املتعّلق 

  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة "مللف. 
  

  .ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة وبعد اإلطالع على
  

  05وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء الطرفني "لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  

ل ملّخصا من تقرير ختم األحباث، ومل حيضر من ميثّ  سفيان طرميزو�ا تلى املقّرر السّيد ، 2020 مارس
سودكسو "ص شركة  من ميثل املدعى عليها  ضر  ، كما مل حيوبلغها االستدعاءسريفيماكس  املّدعية شركة  

  وبلغها االستدعاء،  "Sodexo Pass Tunisie" تونس
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  األحباث الواردة بتاريخ وبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم  

"خلصوص  و  2020  جانفي  22 �ا  ورد  الشركة    اليت  �ا  قامت  اليت  واخلصومات  التخفيضات  أن 
املدعى عليها مبناسبة املشاركة يف طلب العروض الذي أعلنت عنه الشركة الوطنية للسكك احلديدية  

اع الصفقات العمومية وهو  خبصوص اقتناء تذاكر األكل يندرج يف سياق تفعيل دور املنافسة يف قط
"لصفقات  للفوز  تونس  قبل شركة سودكسو "ص  من  املنتهجة  التجارية  السياسة  اختيار eجم عن 
اليت تشارك فيها، وأنّه طاملا أن األسعار املقّدمة من قبلها تنعكس فيها مقومات السعر احلقيقي الذي 

ر  هامش  مع  املتغّرية  الكلفة  و  القارة  الكلفة  عناصر  (قرابة  يشمل  عنها  %1بح ضعيف  ينفي  )،فهو 
  تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض خاصة وأ2ا تفي "لتزماºا يف تنفيذ الصفقات اليت تفوز �ا  

  

  .2020مارس  19قّرر اOلس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح "حلكم جبلسة إثرها 
  

  و3ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 
  

  
  
  

  :الشكلجهة من   )1

الدّ قُ حيث   واملصلحة  ّدمت  الصفة  له  ممن  القانونية  عوى  اآلجال  بذلك مجيع    واستوفتويف 
  احية. صريح بقبوهلا من هذه النّ ة ما يّتجه معه التّ كلية األساسيّ الشّ  مقّوماºا

  

  :جهة األصل من   )2

  عن السوق املرجعية   . أ
مشفوعا    يف قطاع سندات االكل  تقدمي عرض مايلاعتبار أن حيث كانت الدعوى ºدف إىل  

القطاع يف  احملقق  الربح  �امش  مقارنة  عالية  ختفيض  عنه  بنسبة  فرض    يرتتب  أو  "خلسارة  البيع  إما 
املتعلق µعادة   2015سبتمرب15يف  املؤرخ  2015   لسنة  36  لقانون عددا  على معىنهيمنة غري مشروعة  

  . تنظيم املنافسة و األسعار
علن عن أن  السند ورقة تُ ف    معينة،   قيمة  ذات  مالية  اأوراق  عموما  ، Les Titres  السندات   عدّ تُ   وحيث

  .امشروع أو شركة ، سواء حكومة أولهدائن إىل اجلهة املصدرة  هامالك
  

 وهيم السندات للبيع وتطرح يف األسواق على أساس أن قيمة السند مبلغ حمدود،تقدّ حيث  و 
، فاملالك  السيولة النقدية قابلة للتداول يف األسواق، وذلك يف حالة احتياج مالكها إىل  بكو2اتتمّيز  
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الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة    يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع املدة 
  .املتفق عليها عند البيع

  

التونسية  حيث  و  السوق  لزاماتشهد  لذا كان  السندات،  أصناف  عديد  بني    تسويق  التفرقة 
وهي منتوجات غري قابلة لالستبدال فيما    ،خمتلف أصنافها من سندات هدا¿ وترفيه ومالبس وسفر

تؤدّ  ال  أ2ّا  اعتبار  على  الوظيفة بينها  نفس  إصدار    ، كما ي  سوق  املطاعم  أّن  سوقا    تعدّ   سندات 
  دعوى احلال.يف السوق املرجعية مستقّلة، وهي 

  

كّل وثيقة تكون يف شكل أوراق أو بطاقات مغناطسية   سندات املطاعم بكو2ا  ف تعرّ   حيثو 
وسيلة أخرى يسّلمها املقتين للمنتفع متكّنه من استخالص كّل أو أّي جزء من سعر منتوج أو أو أّي  

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

اخلاصة   حيثو  املؤسسات  عن  الصادرة  املطاعم  سندات  خمتلف  السندات  هذه  تشمل 
وحر  أعوا2ا  لفائدة  الشراءوالعمومية  (كوصوالت  أو خدماºا  منتجاºا  ومستعملي  وصوالت    و  فائها 

من   تستثىن  ،و  السوقالبنزين)  (املؤسسات    هذه  املقتين  بني  احلاصلة  املباشرة  االتفاقيات  خمتلف 
هذه   أّن  حبيث  املنتفع  لفائدة  غذائية  وجبات  بتقدمي  املتعّلقة  واملطاعم  والتعاونيات)  واجلمعيات 

  السندات تكون حمدودة وال ميكن تداوهلا "ملطاعم اليت مل يقع االتفاق معها. 
  

التونسي رأيه   وحيث املركزي  البنك  ا  أبدى  الطبيعة  املطاعم واعترب خبصوص   لقانونية لسندات 

ال تدخل يف إطار الشيكات املصرفية نظرا أل2ّا ال تنطوي على خصائص الشيك حسب اOّلة   أ2ا
التجارية.كما ال ميكن اعتبارها نقودا ورقية إذ أّن األوراق والقطع النقدية اليت تصدر عن البنك املركزي 

  لسنة   90برائية طبقا للقانون عدد لرواج القانوين والقوة اإلغريها االتونسي هلا دون 
. وتبعا ملا تقدم تعترب سندات املطاعم وسيلة خالص ذات نظام  1958سبتمرب    19املؤرخ يف    1985

   خاص وغرض حمدد إذ أّن  املقصود �ا خالص مثن وجبات تقّدم يف مطعم.
بيع  وحيث   عملية  املطاعمتكتسي  يف    سندات  من حتسني  عنها  يرتتب  ملا  اجتماعية  صبغة 

يؤمن   مراحل  بعّدة  العملية  هذه  ومتّر  العمل.  خالهلا  ظروف  إصدار  من  املطاعم املرّوج  سندات 
  إضافة إىل العمولة املتفق عليها مثّ  سند ال اوتوزيعها لدى املقتين الذي يتوىل دفع قيمة هذواخلدمات 

   مع حتمله سندة لل عوانه وموظفيه بسعر يقل عن القيمة احلقيقيّ يقوم هذا األخري µعادة بيعه إىل أ
  الذي الشخص .أّما املنخرط، فهوالسندات لفارق الكلفة "عتبار الصبغة االجتماعية واملعاشية هلذه 

  . سنديتكفل µعداد الوجبة الغذائية مقابل حصوله على القيمة املالية لل 
  إصدار جهةال من  ال يوفر أي ضماeت يف التعامل رغم توّسعه ،النظام وحيث أّن هذا 
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  . حقوق املستعملني هلا جهة من  أوهذه السندات 
ّمت بتنظيم القطاع و النقابة املهنّية ألصحاب املطاعم وشركات ترويج السندات    طالبتوحيث  

قانون    2000  سنة الغرض  إعداد مشروع  بتاريخ   رضعٌ يف  املنافسة  الذي   2001  أفريل  2  على جملس 
شأنه   يف  Çنية    2001  ماي  17املؤرخ يف  2001  لسنة  3  عدد   الرأيأبدى  مناسبة  يف  عرضه  وأعيد 

  .  )2002 مارس 7في  املؤرخ 2259د الرأي عدوصدر بشأنه 
صدور Èخر  أمام  سندات   وحيث  واستعمال  ترويج  لقطاع  منظم   ،واخلدمات طاعم  امل  قانون 

مشروع املهنة  أهل  وطلب   اقرتح  اخلالص  آجال  والتخفيض يف  السلبية  العموالت  إزالة  اتفاق حول 

الفصل  معىن  على  بتاريخ  6  اإلعفاء  األول  واألسعار  املنافسة  قانون  والثاين   2003  جانفي  20  من 

  . 2005 جويلية20 بتاريخ 

عدد   وحيث األمر  "لتجارة  املكّلف  الوزير  عن  الذي    2005أوت    15  بتاريخ   1141  صدر 
لسندات   املصدرة  لشركات  النقابية  الغرفة  بني  املربم  "مليثاق  للعمل  واحدة  سنة  وملدة  وقتيا  رخص 

  املطاعم واخلدمات والغرفة النقابية ألصحاب املطاعم واملتعلق "ستعمال سندات املطاعم كما نّص  
  على إمكانية جتديد العمل "مليثاق مبقتضى مقرر يصدر عن الوزير املكّلف "لتجارة بناءا على طلب

  .من املهنة

للقطاع  لعدم صدور  نظرا  وحيث منظم  قانوين  الوطنية ملصدري  إقرتحت،  نّص    سندات   الغرفة 
 20  بتاريخ   أصدرت و   حيدد شروط ممارسة هذا النشاطكراس شروط    اعتماداملطاعم وسندات اخلدمات  

املهنة يضبط    اميثاق  2010  جانفي ستة     "code de déontologie"  سلوكيات  طرف  من  ممضى 
"الستناد  إىل  2015 أفريل 8مبقتضى قرار من وزير التجارة بتاريخ  متت املصادقة عليه شركات مصدرة

  .2015فيفري  12بتاريخ  الصادر 142518رأي جملس املنافسة عدد 
  

واخلدمات    الوطنية  الغرفةتقّدمت  حيث  و  املطاعم  سندات   2017جانفي  31    بتاريخملصدري 

"التفاق بني مصدري سندات املطاعم    مواصلة العمل  ود اإلعفاء  والتجارة لتجدي  الصناعة  لوزير  بطلب
املنافسة    واخلدمات  بدوره Oلس  أحاله  الرأيالذي  الذي  إلبداء  التجديد    اقرتح  و  توفر رفض    لعدم 

ال يف  املتمثلني  السادس  الفصل  و التقّدم  شرطي  سندات  االتقين  وترويج  إصدار  قطاع  يف  قتصادي 
طني ومصدرين وحرفاء ومستعملني  االتفاق على املستعملني من منخر فوائد  وبيان  املطاعم واخلدمات  

  . 2ائيني
  

    

    

           

 عن املمارسات املثارة   . ب
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عليها شركة  حيث   املدعى  اجلهة  املدعية شركة سرفيماكس على  تونس  تعيب  سودكسو"ص 
عدد  تعمدها   العروض  طلب  يف  مشاركتهما  الوطنية    180019مبناسبة  الشركة  قبل  من  عليه  املعلن 

القتناء تذاكر املطاعم ملدة ثالثة سنوات عن طريق موقع   2018ديسمرب  11للسكك احلديدية بتاريخ  

بنسبة  ها تقدمي  ،"Tuneps"الواب  إمجاليا    %  6.15  ختفيضا  املقدر  القطاع  الربح يف  يراعي هامش  ال 

على سوق هيمنة غري مشروعة  االستغالل املفرط ملركز وما جيعلها مرتكبة ملخالفة البيع "خلسارة  %7بـ
  . من قانون إعادة تنظيم املنافسة و األسعار 5ألحكام الفصل طبقا 

الفصل    طبقا ملا ورد �حكام  احلرية    يف القانون التونسي هو  حتديد األسعار  وحيث أّن املبدأ يف
القانون    2 يف  2015لسنة    36عدد  من  تنظيم  2015سبتمرب    15  املؤرّخ  µعادة  املنافسة   املتعّلق 

اقتضى  واألسعار أسعار    الذي  حتدد  املنافسة    واخلدمات   واملنتوجات   املواد أنّه"  "عتماد  حريّة  بكل 
  قاعدة العرض والطلب  احلرّة." أي إعماال ل

الفصل    وحيث املعاشية    3استثىن  الصبغة  ذات  واملنتوجات  املواد  بعض  القانون  نفس  من 
التحدي  احلساسة أي  اإلدارية  املصادقة  نظام  إىل  إّما  وأخضعها  احلرية  اإلدارة من  قبل  من  املسبق  د 

ملستوى األسعار أو لتغيريها أو إىل نظام املصادقة الذاتية أي حتديد األسعار يف طور التوزيع من قبل 
  . املؤسسة نفسها بتطبيق نسب األر"ح املضبوطة

املؤرخ   1991لسنة    1996األمر عدد  أحكام  إىل  و   أعاله   املذكور   3الفصل  "لرجوع إىل  حيث  و 
Èطريها    1991  ديسمرب   23يف   وطرق  األسعار  حرية  نظام  من  املستثناة  واخلدمات  "ملواد  املتعّلق 

واملنق املتّممة  املطاعم غري مذكورةوالنصوص  أّن سندات  يتبّني  له،  الثالث   حة  �ذا    الواردة  "جلداول 
رية ،وهو ما أّكده جملس املنافسة "لتايل ملبدأ احل  خاضعةو   رةغري مؤطّ تكون  أسعارها    فإنّ ، وعليه  األمر

ال عددضمن  طلب    عندما  2017مارس  30  بتاريخعنه    الصادر  172632  رأي   الوطنيةالغرفة  رفض 
جتديد قرار اإلعفاء الوقيت لالتفاق املخّل "ملنافسة بني مصدري  ملصدري سندات املطاعم واخلدمات  

ختفيضات أو إسقاطات أو منح    عدم منح احلريف أيّ و املتضمن خاصة    سندات املطاعم واخلدمات 
نة  عن القيمة املضمّ   دفع مبلغ يقلّ   بصفة مباشرة أو غري مباشرة من  ه مهما كان نوعها من شأ2ا متكين

التجارة والصناعة  ده  ، وأي"لسند واملتعّلق   2017جوان    16بتاريخ    240عدد  الصادر حتت  قرار وزير 
تقدمي  إمكانية  صدري سندات املطاعم  ملمبا فتح  ،   2015أفريل  µ8يقاف العمل "لقرار الصادر بتاريخ  

وخصومات   األسعار  إ ختفيضات  حتديد  حرية  لقاعدة  مراعاعماال  الفصل    ةمع  ذات   5أحكام  من 
  البيع "خلسارة. املتعّلقة مبنع  القانون 

ال يراعي    خدمة بسعر  منتوج أو   عملية بيع ملادة أوكلّ   ف خمالفة البيع "خلسارةوحيث تصنّ 
  .نتاجها أو شراءها وهامش الربحإعناصر تكلفة 
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  على اعتبار أّن السعر احلقيقي يتّم إحتسابه كما يلي:1لس اOإستقّر فقه قضاء وحيث 
  

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

عناصر  عموما  ون  تتكّ وحيث   ثالثة  من  السندات  وطباعة  إعداد  والغالف كلفة  السند  هي 
بدورها  الطباعة  كلفةو   السندات  لدفرت  اخلارجي تتكّون   Cout de(  والتسليماإلنتاج  كلفة  من    اليت 

Processing(  املصاريف العامة واإلدارية خارج تكلفة و) والتسليم). اإلنتاجكلفة هيكلية  
  مستوىحسب  مجلة املصاريف اليت ترتاوح ،وتسليم السندات اإلنتاج تضم كلفة وحيث 

اإل فالتكاليف  الشركة.  سوقنشاط  على  احلصول  عن  املرتتبة  تكاليف   مجالية  هي    متغرية   جديد 
هي تكاليف  فاهليكلية    التكاليف  أما،  ورقم املعامالت الذي وقع حتقيقهكمية اإلنتاج    حسب  وتتفاوت 

 تكاليف   هيإذ    حبجم البيع أو الصفقات   مرتبطة  Çبتة، مستقرة على مدى فرتة من الزمن وهي غري
و    إسرتاتيجيتهاو   حجمهاكل واحدة منها و   قدرة"لنظر إىل  أخرى    إىل  مؤسسةمن  ختتلف    قدشاملة  

  . مستوى تنظيمها
  

املتوفرة بوÇئق امللف أنحيث  و  الكلفة اجلملية إلصدار السندات ترتاوح    يتبّني من املعطيات 
ا  % 4.6و   % 4.1بني دون  اإلمسية  القيمة  وأن  من  ،علما  املضافة  القيمة  على  األداء  النقابة  حتساب 

قامت منذ بضع سنوات بتحديد الكلفة اجلملّية  املهنّية ألصحاب املطاعم وشركات ترويج السندات  
النسبة بصفة شاملة على أساس    %4للقطاع مبعدل   تقدير هذه  العام يف  عدل  امل  متثل  أ2ا وقد وقع 

التكاليف    ،بعني االعتبار وضعية ميزانية املصدرين يف ذلك الوقت. ويشمل هذا املعدل  أخذا  القطاع
  قصد تقدير األر"ح الشاملة للقطاع وليس لكل ُمصدر.  للنشاطالعامة الثابتة واملتغرية 

  

 ولكل ُمصدر   ة لكل صفقةيف كل احلاالت كلفة فعليّ   ن تعدّ أهذه الكلفة ال ميكن    نّ أوحيث  
التشم  مبا أ2ا  الثابتة اليت منل  َرّجح    كلفة 

ُ
صدر  ن تكون أامل

ُ
  تصنيف و   حجمهو   خمتلفة وفقا ألقدمية امل

  ووضعيته املالية.  املقتنني   حرفائه
    

التأمني إىل   والكهر"ء و  املاء  من معاليم التسويغ و  العامة  األعباءعادة    املصاريف  تشملوحيث  
التابعة للمصدر واليت يقع وضعها لدى    اإلشهارية جانب بعض املصاريف األخرى ككلفة امللصقات  

  دينار لكّل ملصقة. 0.1املنخرطني خاّصة "لواجهات األمامية وعند اخلزينة واليت تقّدر حبوايل 
  املطاعم  حيث تفيد املدعية يف قضية احلال أن معدل الرّبح يف قطاع إصدار وتوزيع سندات و 

يقّدر   ماملطاعم  إىل  بنسبةا  استنادا  املالية  وزارة  إىل  ضمن  %7  حدّدته  املوجه  النقابية    مكتو�ا  الغرفة 
    2013  ملصدري سندات املطاعم واخلدمات سنة
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  :ما يلي توب وزارة املالية السالف الذكر"لرجوع إىل مكبّني يتوحيث 
  

عن    %7  الـ  نسبة  أن.1 عبارة  مجيع  تقديرهي  عن  املرتتب  الدخل  ملعدل  يف   تقرييب    اخلدمات 
ومالبس  جمملها وترفيه  هدا¿  سندات  من  اخلدمات  سندات  إصدار  قطاعي  يف  احملقق    وسفر   أي 

  الصادرة عن كل املصدرين بصفة عامة.وقطاع إصدار وتوزيع سندات املطاعم 
 

  عقود  عنالتسجيل    معاليمتحديد مبلغ موحد الحتساب  هذه النسبة مت ضبطها كقاعدة ل  أن .2
حيث جاء "ملكتوب "...غري أنّه و "لنسبة للصفقات  .%0.5هذا القطاع واملتمثل يف  الصفقات يف  

حيتسب على   % 7املتعلقة µصدار سندات األكل و اخلدمات فإن معلوم التسجيل النسيب احملدد بـ  
  أساس العمولة املصرّح �ا ضمن عقد الصفقة ..." 

شكل العائد الفعلي للُمصدر الواحد تال    %7ة بـ  معدل دخل القطاع احملدد  فإن نسبة  وعليه
  نة.وخلدمة معيّ 

مقابل املصاريف وإىل جانب العموالت املقتطعة على سندات املطاعم واخلدمات    ويف  وحيث
تشكلّ  اليت  املصدر  طرف  أخرى  من  مداخيل  توجد  رحبه،  هامش  استغالل    من  الفضاءات متأتّية 

و   نتهية الصلوحيةالسندات مو املفقودة  املداخيل املتأتية من السندات  ،وكذلك  السندات    على  اإلشهارية
Èجيل اخلالص ذلك أن كل من قيمة الصفقة إىل جانب املداخيل املتأتية من تقريبا  % 0.28اليت متثل 

  . قيمة املبلغ املستحقمن  %1توّظف عليه شركة سودكسو  Èخري يف اخلالص ملدة  شهر

 2018ماي    17  بتاريخ  171475يف قراره عدد  إليه جملس املنافسة    انتهىنظر ملا  حيث و"لو 
 91203    يف قراره عدد    وكذلك ،  من جهة  تعّد سوقا مستقّلة  من أّن سوق إصدار سندات املطاعم

متثل يف حد ذاºا سوقا مبا أ2ّا  العمومية    الصفقات أّن  على اعتبار  "  Èكيده  من  2011  نوفمرب  3بتاريخ  
العروض فيها مبثابة    توفر أرضية  يتالقى فيها العرض والطلب حول بضاعة أوخدمة معينة يكون طلب

  من جهة أخرى ،   "عطاءات املشاركني العرض الطلب وتشكل
  

املتعّلق      تونس  سودكسو "ص  اجلدول املقّدم من طرف الشركة املدعى عليها  وحيث وبتفّحص
موضوع   احلديدية  للسكك  الوطنية  الشركة  مع  املربم  الصفقة  بعقد  اخلاصة  التحليلية  احملاسبة  بنتيجة 

وµحتساب اخلصم الذي قّدمته املّدعى عليها يف    النزاع و املصادق عليه من طرف مراقب احلسا"ت  
بـ واملقّدر  احلال  للسند    %  6,15وقائع  اإلمسية  القيمة  هلا  من  تسمح  النسبة  هذه  أّن  يّتضح  الواحد، 
وحىت على فرض الّتسليم �ن  ،    % 9  "عتبار أن هامش الربح ُحّدد بـ %1,45  بتحقيق ربح يف حدود

  0,85  فإن ذلك يسمح للشركة بتحقيق نسبة ربح تعادل  %7  هامش الرّبح يف هذا القطاع مت ضبطه بـ

    وهي نسبة اجيابية %
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هي تلك اليت ال تنعكس    اOلس على اعتبار األسعار املفرطة االخنفاض "  عملاستقر    وحيث
فيها مقّومات السعر احلقيقي الذي جيب أن يشتمل على الكلفة القارة والكلفة املتغّرية وهامش الربح  

  ."السوق واليت من شأ2ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وتعطيل قواعد املنافسة يف
  

من   %  6,15وµحتساب اخلصم الذي قّدمته املّدعى عليها يف وقائع احلال واملقّدر بـ وحيث  
مبا ال تعّد    ،   %  0,85  حتقيق هامش ربح يف حدودفانّه ال حيول دو2ا و القيمة اإلمسية للسند الواحد،  

ال    معه اليت  "خلسارة  البيع  أسعار  قبيل  من  عليها  املدعى  قبل  من  املقرتحة  الكلفة  األسعار  تعكس 
،األمر ربح  تضمن حتقيق هامش  للمنتوج وال  ادعاء  احلقيقية  معه  يكون  اخلصوص  الذي  ها يف هذا 

  فاقدا ألساسه القانوين السليم
ا فإّن  ذلك  عن  فضال  حلصتها جلوحيث  "لنظر  هيمنة  وضعية  يف  تعّد  ال  عليها  املدعى  هة 

  التصريح برفض الدعوىما يتعّني معه  % 18,5السوقية اليت ال تتجاوز 
  

 وهلـذه األســباب 
 

  .  رفض الدعوى اNلس:  قّرر 
  

السّيد   برPسة  املنافسة  Nلس  األوىل  القضائّية  الدائرة  عن  القرار  هذا  بنوصدر    حممود   رضا 

  .]لشيخ   سندسوالسيدة   بوعبيدي  واخلموسي وأكرم الباروين حممد العيادي السادة وعضويّة

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.   2020 مارس  19وتلي علنا جبلسة يوم         

  
    

                                                                                                                كاتبة اجللسة            الّرئيس         

                                         ميينة الزيتوين                                     رضا بن حممود                     
  

                                                                    
 


