
1 
 

   ،الحمد                                الجمهوريـة التونسيـة                           
  مجلس المنافسة    

    151390 القضية عدد  

  2018  أكتوبر  25تاريخ القرار: 
  
 

  قـــــرار
  

  الي بين:القرار التّـ   مجلس المنافسةأصدر  
    

  

يف شخص ممثّلها القانوين،  "First tickets repas"شركة فريست لسندات األكل  :يةالمّدع
 تونس؛  1001، 126عدد  والكائن مقّرها االجتماعي بنهج راضية حّداد

  من جهة،
 :همالمّدعى علي

يّة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاريّة يف شخص ممثّلها القانوين، والكائن مقّرها وداد -
 ؛تونس 1002 ،23 عدد احلريّةشارع ب

الكائن مقّرها ، و وداديّة وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل يف شخص ممثّلها القانوين -
 ؛تونس 1069 ،بساحة علي الزواوي

والكائن مقّرها بنهج اهلادي  ،وداديّة الديوان الوطين للتطهري يف شخص ممثّلها القانوين -
 ؛تونس 1001 ،نويرة

 عدد بشارع احلريّة والكائن مقّرها ،وداديّة إدارة امللكّية العقاريّة يف شخص ممثّلها القانوين -
 ؛تونس 1002 ،23

بشارع اهلادي والكائن مقّرها  ،وداديّة الوكالة العقاريّة للسكىن يف شخص ممثّلها القانوين -
نة 2080 ،39 عدد الكرّاي  ؛أر
بشارع حمّمد  والكائن مقّرها ،وداديّة الديوان الوطين للسياحة يف شخص ممثّلها القانوين -

 ؛تونس 1001 ،1عدد  اخلامس
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عدد  والكائن مقرّه بشارع حمّمد اخلامس ،الديوان الوطين للزيت يف شخص ممثّله القانوين -
 ؛تونس 1001 ،10

 Rue Lacوالكائن مقّرها ب ،شخص ممثّلها القانوينالشركة التونسّية ملواد التزييت يف  -
Tunis 1053 -Mälaren, Les Berges du Lac ؛ 
بيب يف شخص ممثّلها القانوين - شارع األرض ب والكائن مقّرها ،شركة النقل بواسطة األ

 ؛تونس اخلضراء 1003 ،يلاملركز العمراين الشما
شارع حممد علي ب والكائن مقّرها ،ممثّلها القانوينالشركة الوطنّية لتوزيع البرتول يف شخص  -
 ؛تونس 762ص ب  ،حي اخلضراء 1003احلي األومليب  ،عقيد
در العامري  ،الشركة التونسّية للمالحة يف شخص ممثّلها القانوين - ئبها األستاذ حمّمد 

ج  الكائن مكتبه  ؛مونبليزير 1073، ، عمارة ف، الطابق اخلامس8011بفضاء تونس، 
مل ،ديوان البحريّة التجاريّة واملوانئ يف شخص ممثّله القانوين -  ،اإلداريبىن والكائن مقرّه 
 ؛حلق الوادي 2060
بنهج والكائن مقّرها  ،الشركة التونسّية للشحن والرتصيف يف شخص ممثّلها القانوين -

   . تونس 1000 ،8عدد  بياركوبرتني
  .من جهة أخرى

  
 1بتاريخ شركة فريست لسندات األكل  من قبل املقّدمةبعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى       
لس حتت عدد  2015 أفريل  تقّيدعدم  تظّلمها من واملتضّمنة 151390واملرّمسة بكتابة ا

ت واملؤّسسات واملنشآت العمومّية املّدعى عليها  لصفقات العمومّية الودادّ لرتاتيب اخلاّصة 
ال األمر  ا مع الشركات الناشطة يف هذا ا عند إبرامها لعقود تزّود بتذاكر األكل لفائدة أعوا

اخلدمات وإىل ترّدى  حّقها املشروع يف املشاركة الفعلّية والتمّتع مبثل هذه هاالذي أّدى إىل سلب
   .وضعّية القطاع

بتاريخ املمّثل القانوين للمّدعى عليها الشركة التونسّية ملواد التزييت وبعد االّطالع على رّد    
  :جاء فيه الذي 2015 أفريل 27

ّن الشركة متّول عملّيات التزّود بتذاكر األكل عن طريق صندوقها االجتماعي الذي يتّم أ -
دينار  5,5سند يف السنة بقيمة  7000تسيريه مبشاركة ممثّلي األعوان وتقّدر كمّية التزّود بنحو 

 للتذكرة الواحدة؛
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رخيّيا مبوجب عقود أبرمت بصفة مباشرة مع الشركات اأ - ملزّودة وعّرب ّن الشركة تعاملت 
خلدمات املسدية خاّصة يف مدينة بنزرت حبكم وجود أغلبّيتهم هناك؛  أعوان الشركة عن رضاهم 

ّن الشركة أجربت على فسخ بعض العقود بسبب رفض قبول تذاكر بعض الشركات أ  -
ت املاليّ  ة الناشطة يف هذا القطاع من طرف أغلب املطاعم املتواجدة يف هذه اجلهة نتيجة للصعو

ا هذه الشركات؛  اليت مّرت 
مع كّل من شركة  2009إىل سنة  2005ّن الشركة تعاقدت خالل الفرتة املمتّدة من سنة أ -

"SODEXO"  وشركة"SERVIMAX"  وشركة"JOKER"  وشركة"OK"  ّاحنصر التعاقد مع  مث
إىل حّد اآلن يف التعاقد مع  2011لتعود بداية من سنة  2010خالل سنة  "SODEXO"شركة 
 ؛"OK"وشركة  "JOKER"وشركة  "SERVIMAX"وشركة  "SODEXO"شركة 
ّن الشركة التونسّية ملواد التزييت تصّنف كمؤّسسة ذات مسامهة عمومّية (رأس مال أ -

لتايل ال ختضع للنصوص املنّظمة من إمجايل رأس املال االجتماعي % 50عمومي أقّل من  ) و
للصفقات العمومّية كما ورد يف عديد املراسالت الواردة على الشركة من املرصد الوطين للصفقات 

ذه النصوص القانونّية.   العمومّية واليت تشري إىل إمكانّية االستئناس فحسب 
املمّثل القانوين للمّدعى عليها الشركة الوطنّية لتوزيع البرتول "عجيل" وبعد االّطالع على رّد       

  تضّمن املالحظات التالية:الذي و  2015ماي  14بتاريخ 
ا الصندوق أ -      ّن الشركة متنح بصفة شهريّة تذاكر األكل ذات قيمة مالّية يتحّمل نفقا

سواء من قبل مصاحل الرقابة الداخلّية للشركة أو االجتماعي الذي خيضع إىل رقابة صارمة ودوريّة 
من قبل أجهزة الرقابة التابعة لوزارة اإلشراف وغريها كاللجنة الدائمة للتدقيق ومصاحل التدقيق 

سة احلكومة اليت تتثّبت من املصاريف العمومّية؛   بر
ات املمنوحة ّن تذاكر األكل هي سندات ذات قيمة نقديّة وتعترب من قبيل االمتياز أ -    

للموظّفني واألعوان الناجتة عن العديد من املفاوضات مع الطرف االجتماعي والنقايب وتدخل يف 
ب الطلبات االجتماعّية املستمرّة واليت ترتبط بنوع معّني من السندات دون سواها خاّصة يف ظّل 

نة من السندات ال يتّم ورود عديد التشّكيات الصادرة عن املوظّفني واألعوان خبصوص أنواع معيّ 
جلهة.    قبوهلا من قبل املطاعم املتواجدة 

ودرءا للضرر الذي قد حيصل للشركة من قيمة تلك السندات وجراء ظهور العديد من          
الشركات الغري قادرة على حتّمل املسؤولّية الكاملة يف تقدمي أحسن اخلدمات وخاّصة بعد إفالس 

ورفض التعامل  "OK RESTAURANT"مثلما حصل لشركة  2010البعض منها خالل سنة 
"، قّررت مصاحل الشركة التثّبت خالل TF1" مثل سندات شركة 2011مع البعض اآلخر بعد سنة 
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ا أكثر  ا أفضل وسندا التعامل مع الشركات املزّودة ومنح الفرصة يف التعامل معه ملن تكون خدما
ا بكامل أحناء البالد؛    رواجا وقبوال لدى موظّفيها وأعوا

لشركات الكربى الناشطة يف أ -      ال وقد ّن املّدعية هي شركة حديثة العهد مقارنة  هذا ا
لتعامل معها خالل شهري سبتمرب وأكتوبر  ألف دينار إّال أّن  15مبا قيمته  2014قامت الشركة 

خرى  ستبداهلا  ا وقع إرجاعها من طرف العديد من املوظّفني واألعوان الذين طالبوا  سندا
  اعتبارا لعدم قبوهلا من قبل العديد من املطاعم. 

ملوضوع قصد التدّخل وقد تّولت مصاحل        الشركة االّتصال بوكيل الشركة املّدعية وإعالمه 
وحتسني شبكة املتعاقدين معه وتوفري ظروف أحسن لرواج سنداته إال أنّه مل يستجب لطلب الشركة 

ا رغم تواصل التحّفظ يف التعامل بتلك السندات.    ومل يقّدم ما يفيد حتسني خدما
ّن عدم قبول التعامل مع املّدعية من قبل العديد من املؤّسسات العمومّية يعترب دليال على أ -     

ا هاته الشركة؛    املشاكل اليت متّر 
ا رواجا يف كامل أحناء  4ّن الشركة تتزّود بصفة مباشرة لدى أ -      شركات القت سندا

ني االعتبار إلصرار جممل أعوان اجلمهوريّة وذلك نظرا للظرف االجتماعي احلّساس وأخذا بع
م االجتماعّية على توفري أنواع معّينة من  ملناطق الداخلّية يف إطار طلبا الشركة املتواجدين 

  السندات اليت تلقى القبول من قبل كّل املطاعم بتلك املناطق؛
مجلة ّن تنظيم طلب عروض القتناء تذاكر األكل يكون بدون جدوى أمام وحدة السعر و أ -    

و  2014و  2010الشروط اليت تفرضها االتّفاقيات املربمة بني مصّدري سندات املطاعم يف 
  ؛2015

ّن الشركة تبقى على استعداد للتعامل مع املّدعية أو غريها من الشركات املتخّصصة يف هذا أ -    
ا بكامل أحناء اجلمهوريّ  ت الالزمة لرواج سندا ال طاملا وّفرت كل الضما ة كغريها من الشركات ا

ا.    وطاملا وقع قبوهلا من قبل املستفيدين 
بيب      بتاريخ وبعد االّطالع على رّد املمّثل القانوين للمّدعى عليها شركة النقل بواسطة األ

  :الذي جاء فيه 2015ماي  20
مناصفة بينهما اثر  "JOKER"و  "BONUS"ّن الشركة تتزّود بتذاكر األكل من شركيت أ -

واليت يغطي جمال تعاقدها  2010إجراء استشارة مباشرة لدى أغلب الشركات املختّصة يف سنة 
  املطاعم املتواجدة مبنطقيت تونس الكربى وبنزرت أين تتوزّع مواقع نشاط الشركة؛ 

 3د إجراء االستشارة تقسيم التزّود السنوي بتذاكر األكل على ّن الشركة اختارت بعأ -
رفضت ذلك رغبة منها يف االنفراد بتزويد الشركة، يف حني  "SODEXO"شركات، غري أن شركة 
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نظرا للوضعية اخلصوصّية هلا وقد ّمت تعويضها  2011بعد سنة  "TF1"انقطع التعامل مع شركة 
  صاحبة العرض الوارد بعد التاريخ األقصى لقبول العروض؛ "BONUS"بشركة 
ّسست سنة  نّ  2014اّتضح من خالل ملّف ّمت إيداعه سنة  أنّه - األمر  2014املّدعية قد 

  الذي جيعل الشكوى املرفوعة من قبلها يف غري حمّلها؛
للتزّود بتذاكر األكل وميكن  2015ّن الشركة تعتزم اجناز طلب عروض جديد خالل سنة أ -

ال املشاركة.   لكّل الشركات الناشطة يف هذا ا
بتاريخ املمّثل القانوين للمّدعى عليها ديوان البحريّة التجاريّة واملوانئ  وبعد االّطالع على ردّ        

  :املالحظات التالية تضّمنالذي و  2015جوان  1
 2449ّن الديوان يقتين تذاكر األكل بصفة مباشرة وذلك بناء على مذّكرة العمل عدد أ -

  عملّية اقتناء هذه السندات؛اليت على أساسها ّمت تنظيم  2006أوت  23إ.ش.إ بتاريخ 
ّن الديوان اعتمد القائمة الصادرة عن الغرفة النقابّية لشركات تذاكر األكل املنضوية حتت أ -

لواء االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة اليت تضّم يف ذلك الوقت مجيع 
ال. وقد تضّمنت مذّكرة العمل تقس يم طلبّيات الديوان من وصوالت الشركات الناشطة يف ا

ذه القائمة.    األكل على الشركات الواردة 
 5بتاريخ ملمّثل القانوين للمّدعى عليها الشركة التونسّية للمالحة وبعد االّطالع على رّد ا      

  :الذي جاء فيه 2015جوان 
هلا عالقة  ّن عملّية اقتناء تذاكر األكل تدخل ضمن النشاط االجتماعي للشركة وليسأ -

ت  مباشرة بنشاطها األصلي كما ال تدخل حتت طائلة نفقات الشركة حيث يتّم متويل هذه املشرت
  عن طريق الصندوق االجتماعي للشركة؛

ّن الصندوق االجتماعي للشركة يتّم متويله بواسطة مسامهة األعوان وعن طريق االنتفاع أ -
ح الشركة كما يتّم التصّرف فيه  عن طريق جلنة االعتمادات املتكّونة من ممثّلي اإلدارة بقسط من أر

ت؛   واألعوان وممثّلي النقا
ا أ - ّن اخلدمة االجتماعّية يف الشركة تعترب حديثة نسبّيا حيث كان يوجد مطعم جبميع مّقرا

يسدي هذه اخلدمة بصفة مباشرة إىل األعوان، وقد ّمت االلتجاء إىل خدمات شركات بيع تذاكر 
ا ومن األطراف  2003بداية من سنة األكل  ا االجتماعية وبطلب من أعوا بغرض حتسني خدما

  االجتماعّية؛
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ّن الشركة حترص على احرتام مبدأ املساواة بني خمتلف املتعاملني معهم بشرط االستجابة أ -
ا من حيث نوعّية اخلدمة والتواجد يف خمتلف املناطق اليت متتلك الشركة  فيها فروعا وهي ملتطّلبا

  تونس الكربى وصفاقس وسوسة وبنزرت؛
لسوق اثر التفاوض املباشر معها وإبرام قد ّن الشركة أ - تعاقدت مع مجيع الشركات املوجودة 

لتساوي بني الشركات املتعامل معها وكذلك  عقود يف الغرض كما اعتمدت تقسيم الطلبّيات 
لنسبة للشركات املتعاقد معها حال وشركة  "JOKER"وشركة  "BONUS"ّيا وهي شركة احلال 

"SERVIMAX"؛ 
ّن الشركة تعتزم برجمة اإلعالن عن طلب عروض موضوع هذه الشراءات يف إطار خمّطط أ -

ملزيد تفعيل مبدأ املنافسة وذلك رغم أّن مقتضيات الفقرة األخرية  2016برجمة إبرام الصفقات لسنة 
ات العمومّية تبقى غري واضحة وقابلة للتأويل يف غياب من األمر املنّظم للصفق 3من الفصل 

عتبار أّن  منشور تفسريي حيّدد معىن "بواسطة أموال عمومّية لتلبية حاجّيات ذات مصلحة عاّمة" 
عوان الشركة فحسب. كما شرعت الشركة يف  اهلدف من هذه اخلدمة هو تلبية حاجّيات خاّصة 

لتشاور مع مجي ع أعضاء جلنة االعتمادات املشرفة على التصّرف يف الصندوق دراسة هذا املشروع 
  االجتماعي للشركة؛

بعديد املكاتيب من العارضة إّال أنّه تبّني ملصاحلها قد توّصلت إدارة املوارد البشريّة للشركة أّن  -
وتغيري رقم  "FIRST"إىل  "FIRST ONE"أّن هذه األخرية قامت بتغيري شعار الشركة من 

وعدم وجود عدد السّجل التجاري  71322619إىل  71340623هاتفها يف أسفل املراسالت من 
إلضافة إىل  ا  تغيري اسم وكيلها من ليلى عزوز إىل قيس عزوز ّمث واملعّرف اجلبائي يف أوىل مراسال

إىل لطفي السويسي دون ذكر لصفته. وأمام مجيع هذه العوامل وبطلب من جلنة االعتمادات 
ا قد تعّرضت يف السابق إىل  ّ ت مصاحل الشركة املزيد من التحّري خبصوص العارضة خاّصة وأ ار

ب يف فرض األمر الواقع وتبّني الحقا رفض عديد عملّية حتّيل من شركتني اعتمد نفس األسلو 
لتايل خلق مناخ  املطاعم التعامل معهما وهو ما أّدى إىل تذّمر األعوان واألطراف االجتماعّية و

  اجتماعي متشّنج داخل الشركة.   
  أطراف النزاع ومندوب احلكومة. إىلوبعد االّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث       
وبعد االّطالع على رّد املمّثل القانوين للمّدعى عليها الشركة التونسّية ملواد التزييت بتاريخ       

  والذي متّسك فيه مبا جاء يف تقرير ختم األحباث وطلب احلكم وفقه.  2018مارس  28
 6بتاريخ نئ املمّثل القانوين للمّدعى عليه ديوان البحريّة التجاريّة واملواوبعد االّطالع على رّد       
  احلكم وفقه.  والذي متّسك فيه مبا جاء يف تقرير ختم األحباث وطلب 2018 أفريل
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 سبتمرب 25وبعد االّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث بتاريخ       
ما ورد يف تقرير ختم األحباث وطلب احلكم برفض الدعوى لعدم أيّد من خالهلا  واليت 2018

ملنافسة    .وجود ممارسات خمّلة 
عادة  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 على القانون عدد العاإلطّ بعد و        املتعّلق 

   تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد       

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
مللفّ الع على بقيّ وبعد اإلطّ        لطريقة  ة األوراق املظروفة  وعلى ما يفيد استدعاء األطراف 
ا ، 2018 أكتوبر 4ة جللسة املرافعة املعّينة ليوم القانونيّ  اصر السيفاوي تال املقّرر السّيد النّ و

 وبلغهافريست لسندات األكل املّدعية شركة مل حيضر من ميّثل و  ،من تقرير ختم األحباثملّخصا 
در العامري وحضر األستاذ  ،االستدعاء التونسّية للمالحة شركة الئب املّدعى عليها حمّمد 

ومل حيضر من ميّثل وداديّة فّوض النظر للمجلس فيما خيّص مطلب ختّلي املّدعية عن دعواها، و 
ديوان احلريّة التجاريّة والشؤون العقاريّة وبلغها االستدعاء، ومل حيضر من ميّثل وزارة أمالك الدولة 

ملواد التزييت وحضر السّيد عبد اللطيف بن مومن ممّثال للشركة التونسّية وبلغه االستدعاء، واملوانئ 
ونسّية للشحن والرتصيف وفّوض النظر، توفّوض النظر، وحضر السّيد حامت العمريي ممّثال للشركة ال

الوطين للزيت وفّوض النظر، ومل حيضر من ميّثل  وحضر السّيد وائل اجلرييب ممّثال لوداديّة الديوان
وحضر السّيد عبد السالم محدي ممّثال كة الوطنّية لتوزيع البرتول "عجيل" وبلغها االستدعاء، الشر 

بيب وفّوض النظر، وحضر السّيد مجال الشوايل رئيس وداديّة  وزارة التنمية لشركة النقل بواسطة األ
يوان الوطين للتطهري وداديّة الدكّل من التعاون الدويل وفّوض النظر، ومل حيضر من ميّثل  االستثمار و و 

داديّة الوكالة العقاريّة للسكىن ووداديّة الديوان الوطين للسياحة امللكّية العقاريّة وو  إدارةووداديّة 
  .ووّجه إليهم االستدعاء

مللّف.ملحوظ مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت       ا املظروفة نسخة منها    ا
لقرار جبلسة يوم إو  لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   أكتوبر 25ثر ذلك قّرر ا
2018.  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:
لس بتاريخ املمّثل القانوين يث طلب ح      سبتمرب  21لشركة فريست لسندات األكل من ا

  طرح القضّية. 2018
  القضّية إجراء هدفه إيقاف إجراءات التقاضي أمام جملس املنافسة.وحيث أّن التخّلي عن      
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لتمّعن يف طلب املمّثل القانوين للمّدعية املشار        اواضححاء آنفا أنّه  إليهوحيث يتبّني 
ال اوصرحي   . طبقا ملا اقتضاه فقه القضاء يف هذا ا
ملنافسة       وحيث أّن امللّف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة 

لنزاع    معه القضاء بقبول مطلب التخّلي عن الدعوى.  يّتجهاألمر الذي لسوق املرجعّية املعنّية 
  ولهذه األسباب

  
   .يقبول مطلب التخلّ   قرّر المجلس      
       
سة السّيد األوىل وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية       رضا بن حممود لس املنافسة بر

لشيخ اخلموسي بوعبيديو  حمّمد العياديالسادة  وعضويّة    .وخالد السّالمي والسّيدة سندس 
  الزيتوين.كاتبة اجللسة السّيدة ميينة حبضور   2018 أكتوبر 25وتلي علنا جبلسة يوم      

  
  كاتبة اجللسة                                  الّرئيس            

  

  ميينة الزيتوين                              رضا بن حممود        


