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  احلمد                                                                ةــاجلمهورية التونسي

                                                       ةـجملس املنافس   

  161423القضية عدد 

   2018أفريل  12ريخ القرار : 

  

  قـــرار    

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني: 

  

ئبها األستاذ  ،CATERING-«PETROSERV « شركة اخلدمات البرتولية للتموين :املدعّية  

 1سامل السماوي، الكائن مقرّه بشارع احلبيب املعزون عمارة تربورة مدرج ب الطابق األّول مكتب عدد 

  .صفاقس

  ،من جهة

لبالد التونسّية  :املّدعى عليهاو  يف شخص ممثلها القانوين  » SEREPT «  شركة البحث عن النفط واستغالله 

  .46صندوق بريد  2ج سليمان بن سليمان  املنزه  8ـالكائن مقّرها اإلجتماعي ب

  من جهة أخرى 
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خلصوص للمدعّية املمثل القانوين  عريضة الدعوى املقّدمة من بعد اإلطالع على      واليت جاء فيها 
ذا لذلك فهي يف تقدمي خدمات التموين نشاطها يتمثل أّن  حترص على متابعة مجيع العروض املتعّلقة 

لبالد التونسّية  وتبّني هلا أن هلا أنّ النشاط   »   « SEREPTشركة البحث عن النفط واستغالله 
ا مل 2002 منذ سنة  " PETRO- CONFORT" متعاقدة مع شركة ّ  خبصوص خدمات التموين وأ

  ذلك التاريخ.ل تقدمي عروض جديدة منذ تتوّ 

وقد اعتربت املدعّية أّن هذا األمر يعترب خرقا واضحا وانتهاكا صارخا ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرص أمام  
الطلب العمومي وشفافية اإلجراءات وعلى هذا األساس تطلب املدعّية التّدخل ألخذ اإلجراءات 

  .التجاوزاتالالزمة للقضاء على مثل هذه 

تقرير الّرد على عريضة الدعوى املقّدم من املمثل القانوين لشركة "سريبت" وبعد اإلطالع على       
  خلصوص ما يلي: 2016ماي  27واملّرسم بكتابة جملس املنافسة بتاريخ 

 OMVو  ETAPإّن مؤسسة سريبت تتمتع بصفة مقاول عام لألشغال حلساب الشريكني   -
لتناصف  عضوية تبعا لذلك يشكالن  و 50/50مالكي إمتياز استغالل حقل عشرتوت البرتويل 

وعليه فإّن كّل قرارات االستثمار أو التعاقد تستوجب حتما موافقة   SEREPTجملس إدارة
 فوعات.الشريكني ممّويل كّل الد

" مل يكن  PETRO -CONFORTمع شركة "   SEREPTإّن تعاقد شركة  -
مبنيا على عرض واحد بل كان نتيجة طلب عروض ّمت نشره يف الصحف وقد أبرم العقد مع شركة " 

PETRO-CONFORT  أّن املزّود وقع اختياره بصفته و  علما" ملّدة سنة قابلة للّتجديد
قلم كامل األّول يف ترتيب العروض وقد  استطاع أن يربهن خالل فرتة التعاقد على حرفّية كبرية و

 مع املتطلبات اخلصوصّية هلذه اخلدمات اليت تستوجب:
*التقّيد الكّلي بتطبيق املعايري والقواعد املتعّلقة حبفظ الّصحة والّسالمة ومحاية احمليط واجلودة 

  وبلوغها كّل مؤشرات األداء الرئيسية

ال وإسداء مثل هذه اخلدمات مبنشآت نفطّية خاّصة يف عرض البحر وتالؤمه *اخلربة الطويل ة يف ا
  مع احمليط.
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م يعملون مبنشآت حبرية  ذه اخلدمات مبا أ *األخذ بعني االعتبار الظروف اخلاّصة للمنتفعني 
  كلم عن سواحل صفاقس).  70منعزلة عن اليابسة(

شركة  فإنّ (أساليب وجتهيزات ذات خطورة)،  نظرا خلصوصّية املكان وحميط العمل لذلك و
هظة للتكوين يف مراكز خمتّصة يف جمال الطوارئ والسالمة البحرية تتحمل "سريبت"  مصاريف 

ا على  ا وأعوان كّل الشركات املتعاقدة واليت تسدي خدما والوقاية من املخاطر لفائدة أعوا
لسالمة والطوارئ يف البحر والنجدة أثناء اهلبوط مستوى املنشأة البحرية مثل املبادئ األساسّية ل

  االضطراري للطائرة العمودية يف البحر.

شخصا يومّيا  250كما أّن خدمات الّتموين للمنّصة البحريّة حبقل عشرتوت لفائدة أكثر من 
تكتسي صبغة اجتماعّية كربى وتستقطب اهتمام الطّرف الّنقايب بصفة خاّصة ويرتقي كّل خلل يف 

اخلدمات املسداة لفائدة العاملني يف عزلة عن اليابسة إىل مرتبة اخلطر اجلسيم الذي ال ميكن  جودة
ملنشأة الشيء الذي  وقد يؤديحتمله يف أية حال من األحوال  إجالء كّل املصابني وإيقاف العمل 

ملؤسسة. ملصلحة الوطنّية ومصلحة الشركاء إضافة إىل تدهور الوضع االجتماعي   يضّر 

 OMVو  ETAPنظرا ملا سبق فإّن مصلحة سريبت وشركاؤها لذلك وبناء على ما سبق بيانه 
احملافظة على استمرارية خدمات نفس املزود يف إطار احرتام اإلجراءات القانونّية اليت تنطبق تقتضي 

ة   على املؤسسة  إشكاالتولتجنب حتمل مصاريف إضافّية إلعادة التكوين والرسكلة وجما
 اجتماعّية سلبية.

ة، إال أّن تلك تنظيم استشارة لتلبية حاجيات إضافي 2011أّن شركة "سريبت" تولت سنة هذا      
-PETROSERV»االستشارة مل تشمل املدعّية شركة اخلدمات البرتولية للتموين

CATERING »   ا  .2012ريخ إحداثها هو ماي  مل تكن أنشأت بعد علما وأنّ ألّ
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دليل إجراءات ينّص على كيفّية تنظيم عملّية الّشراء  يف نشاطهاأّن شركة سريبت تعتمد كما   
ملواد واخلدمات مع احلرص على أن ختضع شراءات  واإلجراءات الواجب إتّباعها عند التزّود 
 وصفقات الشركة إىل املبادئ املتعّلقة بضرورة احرتام املنافسة وضمان املساواة والشفافية بني العارضني.

 .مندوب احلكومةوبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل طريف الّنزاع وإىل            

شركة اخلدمات البرتولية لاملمثل القانوين  ردّ تقرير اإلطالع على  وبعد           
على تقرير ختم األحباث املرسم بكتابة   « PETROSERV-CATERING»للتموين

لس بتاريخ    واملتضّمن  ما يلي:  2018 مارس 16ا
ّن شركة  - هي الوحيدة القادرة على إجناز  " PETRO CONFORT"إّن القول 

اخلدمات املذكورة يف عقد الصفقة فيه مّس من قدرات بقّية الشركات املنافسة والتقليل من قيمة 
كة واحدة لعّدة شر اخلدمات اليت تقّدمها خاّصة وأّن املّدعى عليها شركة سريابت مل تتعاقد إال مع 

السنوات دون فتح  ا. لبقّية الشركات ا  ومن مثّ احلكم على جودة خدما
تواصل ملا يقارب  " PETRO CONFORTإّن التعاقد بني املّدعى عليها وشركة " -

شركة على بقّية لالستة عشر عاما وهي مّدة طويلة جدا فيها حّد من املنافسة احلرّة وفيها متييز 
 الشركات.

ارغم حداثة عهدها  شركة اخلدمات البرتولية للتموينأّن  - وهذا يتضح  تتمّيز جبودة خدما
 : منها نذكر لشركاتامع جمموعة من اليت أبرمتها املتعّددة  العقودخاّصة من خالل 

- BOOCHAMOUI وYAZAKI 
- SAGEMCOM 
- GEOPHIZIKAوSTEGوCHU SFAX 
- WINSTARو CFTPوSODEPSوMCSTRIKER  

        
شركة اخلدمات البرتولية ئب املدعية  األستاذ سامل السماويوبعد اإلطالع على رّد             

على تقرير ختم األحباث املرسم بكتابة   « PETROSERV-CATERING»للتموين
لس بتاريخ    واملتضّمن  ما يلي:  2018أفريل  02ا
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بدأت  املتعاقد معها" PETRO CONFORT بني املّدعى عليها وشركة "أّن املعامالت  -
وهو أمر مثري للشك حول إىل حّد اليوم وهي مّدة تزيد عن الثمانية عشر سنة  2000منذ سنة 

ا.  طبيعة هاته العالقة وكيفية ارساءها وإبرام العقود املتعّلقة 
واملعدات  اإلمكانياتالشركة املتعاقد معها هلا من  أّن املّدعى عليها ركزت يف تقرير رّدها على أن -

برام أي صفقة مع غريها  هاهو أمر مردود عليوالتأهيل ملمارسة هذا النشاط و  ا مل تقم  ّ خاّصة وأ
لتايل فإنّه قي الشركا و  ت املنافسة وعلى مدى حرفيتها.ال ميكنها أن حتكم على 

" ضمنيا ملّدة سنة PETRO CONFORT أّن جتديد العقد املربم بني املّدعى عليها وشركة " -
 روض جديدة أمر يثري الريبة.ومراجعة األسعار دون اللجوء إىل طلب ع

أّن ما أقّدمت عليه املدعى عليها يدخل ضمن مقتضيات أحكام الفصل اخلامس من القانون عدد  -
ومينع أيضا االستغالل املفرط الذي ورد فيه:"  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36

يوجد فيها أحّد ملركز هيمنة على الّسوق الداخلية أو على جزء منها أو لوضعية تبعية اقتصادية 
احلرفاء أو املزودين ممن ال تتوفر هلم حلول بديلة للتسوق أو التزود أو إسداء اخلدمات" وكذلك 

قصاء التاّم للمنافسة يف الّسوق املعنّية أحكام الفصل السادس من نفس القانون الذي ورد به:" اإل
 أو يف جزء منها."

ا - ّ ا كانت ساعية منذ بداية النشاط  2012نشاطها إال يف سنة  مل تبدأ أّن املدعّية ال تنكر أ ّ وأ
ا أن متنعها من اقتحام أسواق ولكن مثل هاته املمارسات  إىل احلصول على الصفقات ّ من شأ

  التموين.
      
ئب املّدعى عليها األستاذ وبعد اإلطالع على رّد            شركة البحث عن النفط وجدي احلناشي 

لبالد التونسّية  لس بتاريخ   »  « SEREPTواستغالله   26على تقرير ختم األحباث املرسم بكتابة ا
  واملتضّمن  ما يلي:  2018 مارس

ممثّلة يف الشركة التونسّية لألنشطة البرتولية ال متلك األسهم أّن ال جدال يف أّن الدولة التونسّية  -
 الكافية لتجعل من الشركة املّدعى عليها شخصا من أشخاص القانون العام.

لقانون اإلداري واليت تستوجب إّن التقّيد  - بنظام الصفقات العمومّية طبق الشروط املنصوص عليها 
، ال من بعيدو اختيار أفضل العروض بعد إجراء مناقصة قانونية ال تشمل املدعى عليها ال من قريب 

واملتعّلق  1989فيفري  1املؤرخ يف  1989لسنة  9القانون عدد  لعدم خضوعها ألحكام
ذا النظام من خالل فتح وتقدمي ملنشآت الع مومّية و رغم االمتياز الذي تتمتع به فهي التزمت 

 عروض للتعاقد مع الشركة األكثر تالؤما مع حاجيتها وتناسبا مع األعباء املالّية للشركة.



6 
 

أنّه بقطع النظر عن مدى التزام املّدعى عليها بنظام الصفقات العمومّية الذي يبقى أمرا اختيارا  -
، ولي .مبا تكون معه دعوى احلال غري مؤسسة س مفروضا قانو  واقعا وقانو

 

لس بتاريخ ندو وبعد اإلطالع على مالحظات م    2018فيفري  27ب احلكومة املرسم بكتابة ا
  املتضمن خاّصة ما يلي:و 

ظيم أنّه ولئن احرتمت املّدعى عليها املبادئ العاّمة يف جمال الصفقات العمومّية من خالل تن -
 2002سنة  PETRO CONFORTاستشارة كانت أساسا لعالقتها التعاقدية مع شركة 

اإلبقاء على نفس الشركة اليت  ريخ إجراء استشارة جديدة ّمت على إثرها 2011وتواصلت إىل غاية
قبلت بتجميد أسعارها ملّدة سنتني متتاليتني، فإّن ما نتج عن اإلجراءات املعتمدة يطرح إشكاال 

 خبصوص طبيعة العالقة التعاقدية املمتّدة ملّدة طويلة.
دف إىل تسديد من املبادئ املنظمة للصفقات العمومّية، ميكن  علما وأنّ  - إبرام صفقات إطارية 

وهلا صبغة قارة ومتوقعة و ال جيب أن تتجاوز حاجيات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة 
 سة سنوات استثنائيا.الصفقة اإلطارية ثالث سنوات أو مخ

إّن ما نتج عن اإلجراءات من عالقة تعاقدية ال تستجيب ملفهوم عقد الصفقة وتبقى العالقة  -
 التعاقدية مبنية على اتفاق طويل املدى مينع وملّدة طويلة من مشاركة منافسني يف الّسوق املعنّية.

  

ملنشآت  1989فيفري  1املؤرخ يف  1989لسنة  9القانون عدد وبعد اإلّطالع على       واملتعّلق 
  العمومّية

واملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد      
  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.

واملتعّلق بضبط قائمة  2004سبتمرب  27املؤرخ يف  2265األمر عدد  وبعد اإلّطالع على     
  ة اليت ال تكتسي صبغة إدارية واليت تعترب منشأة عمومّيةاملؤسسات العموميّ 

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477على األمر عدد وبعد اإلّطالع     
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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املتعّلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد على وبعد اإلّطالع    
  الصفقات العمومّية 

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم       22وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة  2018مارس  تقرير ختم األحباث وحضر األستاذ ملّخصا من  السّيدة بثينة األديبو

  وأعلن نيابته عن املدعية شركة اخلدمات البرتولية وطلب التأخري يف القضية لإلدالء بتقرير.السماوي 

  ومل حيضر من ميثل الشركة املّدعى عليها "سرييبت" ووجه إليها االستدعاء.

مللف،اهلمامي كرمية مندوب احلكومة السّيدة  وتلت  ا الكتابّية املظروفة نسخة منها    ملحوظا

  

حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    . 2018أفريل  12وإثر ذلك قّرر ا

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

  الشكلمن حيث  -

حيث قّدمت الدعوى يف آجاهلا القانونية ممن له الصفة واملصلحة واستوفت بذلك مجيع شروطها     
  قبوهلا من هذه الّناحية. تعّني  لذا الشكلّية،

  من حيث األصل -

  .احلقول واملوانئ النفطيةحيث تتعّلق السوق املرجعّية يف قضّية احلال بسوق خدمات التموين 

  ّدمة من شركات التموين لفائدة شركات النفط خاّصة يف:املقدمات وحيث تتمثل اخل

ملواقع النفطية -   اإلقامة واإليواء والنظافة واملغاسل لسكن العاملني وأجنحة الضيوف 

ملواقع النفطية - ضية والصاالت الرتفيهية    خدمات املقاهي واألندية الر

ت  - ت الباردة والساخنة واحللو   .وإقامة احلفالتتقدمي املشرو
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  وحيث تتمثل أهّم الشركات الناشطة يف سوق خدمات متوين احلقول النفطّية يف كّل من:

 NEWREST TUNISIEشركة نيوراست تونس  -
 SADRABAAL SERVICESشركة صدر بعل للخدمات  -
 PETROCONFORTشركة برتو كنفور  -
 SORAMAPشركة سورمب -
 société Tunisienne d’Interim deوالتجارةالشركة التونسية لوساطة التموين  -

Catering et de Commerce STICC  
   

تشمل االحتفاالت ميكن أن الذي الطلب حسب  خدمات وحيث تتوىل هذه الشركات تقدمي     
لشركات واملناسبات االجتماعية الدينية والوطنية    .واحلفالت اخلاصة 

طرف شركات التموين فقط على املؤسسات البرتولية، إذ وحيث ال تقتصر اخلدمات املقّدمة من      
عقود تزويد مع مؤسسات مثال صحية وتعليمية كذلك مع شركات الطريان ب عادةالشركات ترتبط هذه 

  والشركات الناشطة يف جمال التكنولوجيا.

للشركات و حيث جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن تطّور سوق خدمات التموين املوجهة    
  النفطّية يرتبط خاّصة بتطور سندات احملروقات املرخص فيها.

تفيد عريضة الدعوى املقّدمة من شركة اخلدمات البرتولية أّن املّدعى عليها شركة البحث عن وحيث     
لبالد التونسّية   PETRO"مع  2002تعاقدت منذ سنة  »  « SEREPTالنفط واستغالله 

CONFORT "  مني خدمات التموين اخلاّصة حبقل عشتارت دون انقطاع .اليت تتوىل  

اعتربت املدعّية أّن هذا األمر يعترب خرقا واضحا وانتهاكا صارخا ملبدأ املساواة وتكافؤ  وحيث      
  الفرص أمام الطلب العمومي.

     

املتعّلق  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039من األمر عدد  3نّص الفصل حيث  و  
الصفقات العمومية هي عقود كتابية تربم من قبل املشرتين  بتنظيم الصفقات العمومّية على أّن :"
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 .العموميني مبقابل قصد إجناز طلبات عمومية

 
  .تعترب طلبات عمومية إجناز أشغال أو التزود مبواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراساتوحيث   

عموميا على معىن هذا األمر الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية يعترب مشرت وحيث   
 ."واملؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية واملنشآت العمومية

األمر الذي  ،وفقا ملا تقّدم فإّن الطلبات العمومّية هي الطلبات الصادرة عن املشرتي العمومي حيث و   
  عة القانونية لشركة سريبت.حيلينا إىل البحث عن الطبي

ئق امللف أّن املدعى عليها حيثو     شركة خفية اإلسم يبلغ قيمة رأمساهلا  تفيد و
  دينار تتوزع أسهم هذه الشركة مناصفة بني كّل من : 7.217.320,000

من أسهم شركة  50%متتلك  اليت   « ETAP »الشركة التونسّية لألنشطة البرتولية  -
 سريبت

من  %50متتلك بدورها اليت PERENCOكو تونس أويل أند غاز احملدودة" "بري ن شركة -
 أسهم شركة سريبت

  

 2017جويلية  14مبقتضى قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة املؤرخ يف  وحيث     
مع الثاين  لرتخيص يف إحالة كلية للحقوق وااللتزامات يف امتياز استغالل املواد املعدنية من ا واملتعّلق 
متياز االستغالل "عشرتوت" ّمتت اإلحالة الكلية للحقوق وااللتزامات اليت متلكها شركة  الذي يعرف 

ن برودكشن  أويل أند غاز احملدودة " لفائدة شركـة بري نكو تونس  O.M.V"أو.أم.ف تونز
PERENCO.  

  

     

فيفري  1املؤرخ يف  1989لسنة  9جديد من القانون عدد 8وفقا للفصل تعترب منشأة عمومّية حيث و 
لّنصوص الالحقة: 1989 ملسامهات واملنشآت العمومّية كما ّمت تنقيحه وإمتامه    املتعّلق 
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إدارية واليت تعترب منشأت عمومّية واملدرجة بقائمة املؤسسات العمومّية اليت ال تكتسي صبغة  -
مر    حمّددة 

 الشركات اليت متتلك الدولة رأمساهلا كليا  -
الشركات اليت متتلك الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومّية أو الشركات اليت متتلك  -

إل 50%الدولة رأس ماهلا كليا أكثر من   شرتاك.من رأمساهلا كّل مبفرده أو 
     

وفقا هلذا التعريف القانوين فإّن شركة سريبت ال متثل منشأة عمومّية على اعتبار أّن مسامهات حيث و   
عن عدم إدراجها ضمن القائمة من رأمساهلا، فضال  50%الشركة الوطنية لألنشطة البرتولية ال تتجاوز

واملتعّلق بضبط قائمة املؤسسات  2004سبتمرب  27املؤرخ يف  2265األمر عدد  اليت حّددها
  .العمومّية اليت ال تكتسي صبغة إدارية واليت تعترب منشأة عمومّية والّنصوص املنقحة له 

  تتمثل املنشآت العمومية الناشطة يف جمال الطاقة يف كّل من :حيث و 

  كة التونسية لصناعات التكريرالشر  -

  الشركة التونسّية للتنقيب -

ء والغازالشركة التونسّية  -   للكهر

  الشركة الوطنّية لتوزيع البرتول -

  املؤسسة التونسّية لألنشطة البرتولّية -

  الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة -

ّ حيث و      تعترب مؤسسة  النظر إىل طبيعة املسامهات العمومّية يف تكوين رأس مال شركة سيرببت فإ
لتايل ذات أغلبية عمومّية    األمر املنظم للصفقات العمومّية. ألحكامو ال ختضع 

  

  

  

  طلبات عمومّية.واحلال ما ذكر الطلبات الصادرة عن شركة "سريبت" ال متثل  أّن حيث و    
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ولرقابة اهلياكل املختّصة  ختضع للمبادئ العامة املنّظمة للّصفقات العمومّية أنّه  من املستقر وحيث    
كل ذات معنوية تطبق القانون العام أو القانون اخلاص تتوىل إبرام صفقات لفائدة ذوات عمومية أو 

  .بواسطة أموال عمومية لتلبية حاجيات ذات مصلحة عامة

تعمل لفائدة املنشأة العمومّية شركة األنشطة  تعّد مقاوالأّن شركة سريبت حيث و    
يتوجب عليها احرتام مقتضيات املنافسة وشفافية اإلجراءات يف ما  ومن ّمث فإنّه،  « ETAP »البرتولية

يتعّلق بكّل الطلبات اليت تنظمها ومن بينها الطلبات ذات الصّلة بنزاع احلال واملتمثّلة يف خدمات متوين 
  احلقول النفطّية.

ثري العمل أو على اعتبار أّن حتديد مرجعمله دأب جملس املنافسة يف حيث  و    ع نظره مرتبط مبدى 
أّن اختصاصه ال يكون قائما ذلك التّصرف املتنازع بشأنه على الّتوازن العام للّسوق وحرّية املنافسة فيها، 

ملنافسة على معىن الفصل  من القانون  5إالّ مىت كانت تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخّلة 
  األسعار.املتعّلق بتنظيم املنافسة و 

 مرتكبيها طبيعة عن الّنظر بصرف الّتجارية واملمارسات األفعال علىهذا الفصل  أحكام تنطبقحيث و    

 واتالذّ  وكذلك والعامّ  اخلاصّ  القطاع من املعنوية الطبيعيني والّذوات األشخاص تشمل لالقانوين وشكلهم
  .االقتصادي الّنشاط يف لتتدخّ مىت ت واجلمعياّ  املهنية واالّحتادات العمومّية

دف متكني العملة البالغ عددهم  تولتوحيث       250شركة سريبت التعاقد مع شركات التموين 
  شخص والناشطني يف املنّصة البحرية من ظروف عمل مرحية ومتطابقة مع التشريع.

تقدمي وجبات الفطور تتمثل أهّم اخلدمات الفندقية اليت تقّدمها شركة خدمات التموين يف حيث و      
ت حسب الطلب.   والغذاء والعشاء، خدمات غسل الثياب وتقدمي املشرو

تعتمد شركة سريبت الختيار مزود خدمات التموين على كراس شروط مصادق عليه من حيث و      
  .طرف جلنة الصفقات 
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 "PETRO- CONFORTالتعاقد مع شركة لتوفري هذه اخلدمات تولت شركة سريبت وحيث       
ليتم جتديدها بشكل سنوي وفقا ملا   2000جوان  16وقد انطلقت هذه العالقة التعاقدية بتاريخ 

  من العقد الرابط بني الطرفني. 22نّصت عليه مقتضيات الفصل 

ويف  2011تواصلت العالقة التعاقدية دون انقطاع، إال أنّه يف سنة  2002منذ سنة و حيث و      
-PETRO إطار تلبية حاجيات إضافية تولت شركة سريبت تنظيم استشارة مشلت شركة 

CONFORT سوق وأّن نشاطها يف اعتبارا وشركات أخرى منافسة هلا دون أن تشمل الشركة املدعية
   .كما هو مبّني بسجلها التجاري  2012يف شهر ماي من سنة  انطلق خدمات التموين 

اليت قبلت  PETRO-CONFORT تشارة إىل اإلبقاء على شركة أفضت هذه اإلس حيثو     
بتجميد أسعارها ملّدة سنتني على التوايل يف إطار مبادرة من شركة سريبت للضغط على املصاريف 

ة االرتفاع املشط يف األسعار منذ سنة    . 2011وجما

كة سريبت تتوافق مع املبادئ وفقا ملا تقّدم فإّن التصرفات التجارية اليت أقّدمت عليها شر حيث و      
العامة للصفقات كالدعوة إىل املنافسة و توفري جلنة تشرف على مباشرة واختيار العرض الذي يتوافق مع 

  الشروط املنصوص عليها بكراس الشروط.

ذه السوق وهو األمر الذي خيول لبقية  وحيث أنّ       شركة سريبت ليست الشركة الوحيدة الناشطة 
لنسبة للمدعّية  أخرى ت التموين ربط عالقات تعاقدية مع شركاتشركات خدما مثل ما هو احلال 

لسوق من   Mazarineمع شركة نفطية عاملّية " إبرام عقوداليت متكنت رغم حداثة عهدها 

Energyإىل جانب تعاقدها مع شركات تنشط يف أسواق خمتلفة كسوق تكنولوجيا االتصاالت " 
  ة يف تقارير رّدها.أكّدته املدعيّ  مثلما

وحيث يؤكد اقتحام املدعّية سوق متوين اخلدمات النفطّية والتعاقد مع شركات عاملّية غياب حواجز    
  فعلّية للدخول للسوق املعنّية.
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-Petroوفقا ملا تقّدم فإّن العالقة التعاقدية الرابطة بني كّل من شركة سريبت وشركة  حيث و      

confort   ّدد تواجد ا احلّد من املنافسة داخل سوق متوين اخلدمات النفطّية وال  ّ ليس من شأ
 .واستمرارية نشاط الشركة املدعية

  :وهلذه األسباب -

لس رفض الدعوى أصال   .قّرر ا

سة السّيد رضا بن حممود  لس املنافسة بر وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية األوىل 

ن.وعضوية الّسادة حممد العيادي   وعمر التونكيت ومعز العبيدي والسّيدة رمي بوز

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2018أفريل  12و تلي علنا جبلسة يوم 

  الرئيس                                                             كاتبة اجللسة           

                                                           

  ميينة الزيتوين         رضا بن حممود                                                        

  

 


