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،                                                                          الجمهوريّة التّونسيّة   الحمد 
  مجلس المنافسة   

                                        141363 القضية عدد:    
  2016أكتوبر  31تاريخ القرار:      

  
  قـــرار     

  
  املنافسة القرار الّتايل بني:أصدر جملس  

  
  

يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها  )3T(الشركة التونسّية للرتمجة و التكوين : المدعّية
  .مونبليز تونس 5.1بفضاء تونس، بلوك "إي" عدد 

  من جهة
  :االمدعى عليهم

مدرسة التكوين عن بعد للربيد التونسي يف شخص ممثلها القانوين الكائن مقّرها بنهج  -
  تونس. 1030اهلادي نويرة 

الديوان الوطين للربيد يف شخص ممثله القانوين الكائن مقرّه االجتماعي بنهج اهلادي  -
  تونس. 1030نويرة 

 من جهة أخرى
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عريضة الدعوى املقّدمة من السّيدة إميان الزغيدي وكيلة الشركة التونسّية  بعد اإلّطالع   

أّن املدعى عليها مدرسة التكوين عن بعد للربيد التونسي قامت واملتضّمنة للتكوين والرتمجة 
  خالالت تتّلخص يف:

  
املماطلة والتأخري املتجاوز للحّد األقصى قانو خلالص أتعاب : املؤاخذة األوىل - 

ثنيها عن املشاركة يف العروض واالستشارات لفائدة مدرسة التكوين دف ركة الش
  عن بعد للربيد التونسي

تفيد املدعّية يف خصوص هذه املؤاخذة أّن مؤسستها شاركت يف السنوات املاضّية يف 
صفقات عمومّية، ختص ترمجة سندات بيداغوجية إىل كّل من اللغات العربية، الفرنسّية 

ا الديوان الوطين للربيد التونسي كان آخرها العرض عدد واالنكليزي بتاريخ  4/2010ة، قام 
 2777درس حيتوي على  12ويتمثل حمتوى هذا العرض يف ترمجة  2010ديسمرب  17

  دينار للصفحة الواحدة.15صفحة حبساب 
لربيد التونسي مبا  إال أنّه بعد أحداث الثورة التونسّية ّمت تغيري العديد من اإلطارات اإلدارية 
يف ذلك املدير اجلديد ملدرسة التكوين عن بعد وقد عمد املدير اجلديد للمدرسة السّيد 
احلبيب حالوة منذ توليه إدارة املدرسة على إقصاء املزودين الذين تعاملت معهم اإلدارة 

  القدمية من مؤطرين وشركات ترمجة وشركات يف اإلعالمية. 
وقد أكدت املدعية على أّن املدير اجلديد ملدرسة التكوين عن بعد منذ توليه هذا املنصب 

 2010/4حاول إقصاء شركتهم بشىت السبل، إال أنّه حصوهلم على إذن الطلبّية عدد 
قد  2011فيفري  7للصفقات بتاريخ  واملمضى من طرف املدير العام وممثل اللجنة القارة

م بصفة  خري خالص أتعا حال دون ذلك. إال أّن السّيد احلبيب حالوة افتعل بعد ذلك 
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ت مالية حتول دون مشاركتهم يف العروض واالستشارات  دف إدخاهلم يف صعو تعّسفية 
  وفقا ملا أكدته املدعّية. 

ة والتفاوض املباشر دون احرتام عقد صفقة عن طريق املراكناملؤاخذة الثانية:  - 
 سنوات 3القانون ملّدة 

سم الربيد الوطين للربيد بتاريخ  توىل مدير مدرسة التكوين عن بعد للربيد التونسي 
عقد اتفاقية ترمجة ومراجعة سندات بيداغوجية مع املركز الوطين للرتمجة يف  9/03/2012

دينار للصفحة  36دينار و  32ما بني  ر يرتاوحعإطار صفقة إطارية ملّدة ثالث سنوات بس
كّل مبادئ إبرام الصفقات   خمالفا بذلكالواحدة عن طريق املراكنة والتفاوض املباشر 

لفصل  العمومّية املتعّلق بتنظيم  2002لسنة  3158من األمر عدد  7املنصوص عليها 
ال ميكن إجراءه الصفقات العمومّية الذي ينّص على أّن جتميع الشراءات يف صفقة إطارية 

التفاقية هي  إال إذا كان هلذا التجميع فوائد مالية أو فنية واحلال أّن األسعار املضمّنة 
ا مع املدعية. ألسعار املتعامل    أسعار أكثر من مضاعفة مقارنة 

  
لس إبطال اتفاقية الرتمجة ومراجعة السندات البيداغوجية املربمة  وعليه تطلب املدعية من ا

رها ملخالفتها   2012مارس  9ملركز الوطين للرتمجة منذ ثالث سنوات بتاريخ مع ا وإبطال آ
لفصل   2002لسنة  3158من األمر عدد 7كّل مبادئ إبرام الصفقات العمومّية كما جاء 

  املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية. 2002ديسمرب  17املؤرخ يف 
  

عريضة الدعوى املمضى من املدير العام للديوان الوطين على ّرد العلى وبعد اإلطالع       
  خلصوص ما يلي: الذي ورد فيه للربيد

خالفا ملا ورد بعريضة صاحبة الشركة التونسّية للتكوين والرتمجة، فإّن اإلدارة اجلديدة  -
دف تطبيق مبادئ  للمدرسة اإلفرتاضية للربيد قامت وألّول مّرة بتوسيع االستشارة 
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و املساواة واملنافسة قصد متكني أكرب عدد من العارضني من املشاركة يف الشفافية 
مجيع خدمات الرتمجة للمنافسة مبا يف ذلك خدمات االستشارات وكذلك إخضاع 

لتايل  3Tالرتمجة اليت كانت حكرا وحصر ، عن طريق التفاوض املباشر، مع مؤسسة  و
ملوانع املنصوص ع ملنافسة مل يكن هنالك أية اخالالت  ليها من القانون املتعّلق 

 واألسعار .

الستشارة عدد  - ال متثل طلب عروض وال وجود للجنة قارة  4/2010يف ما يتعّلق 
للصفقات كما ورد يف العريضة على اعتبار أّن أغلب ملفات اخلالص ّمت اجنازها يف 

 .4أوقات قياسية وفقا ملا يبينه امللحق رقم 

 عض امللفات مرده األسباب التالّية:إّن التأخري يف خالص ب -

للغة العربية أو االنكليزية  *صعوبة إجياد جامعيني يتولون تقييم ترمجة دروس 
جلامعة التونسّية  واملتعّلقة مبواد أكادميية تتضمن مصطلحات تقنية غري متداولة 

  النقدي...احملاسبة التحليلية، مراقبة التصرف، االقتصاد   على غرار
  *تزامن عمليات التقييم مع العطلة الصيفية

*رداءة الرتمجة: بعض الفقرات صعبة الرتكيب ويصعب استيعاب حمتواها ما مل 
نرجع إىل النص األصلي، العديد والعديد من املفردات والعبارات املستعملة ّمت 

لدان العربية نقلها للعربية وهي مغايرة متاما ملا هو متداول يف بالد أو يف الب
  إلضافة إىل وجود أخطاء حنوية وصرفية.

*ّمت التفطن إىل أّن أحد الدروس اليت متت ترمجتها واملتعّلق ب"التغيري التنظيمي" 
عتبار أّن وكيل الشركة  هو اقتباس من مؤلفات منشورة وموجودة يف املكتبات 
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ذا الدرس للربيد التونسية للتكوين والرتمجة (زوج الشاكية) هو من توىل بيع ه
  التونسي وهذا امللف معروض اآلن على أنظار القضاء.

لدفع لفائدة الشاكية تبدو نسبيا  *املّدة الفاصلة بني تواريخ الفواتري واألذون 
عتبار أّن الشاكية تعمد إىل إرسال الفاتورة مع النسخة األوىل للدرس  متباعدة 

 أنّه يفرتض أن يتم إرسال الفواتري الذي متت ترمجته قبل املصادقة عليه، يف حني
  عد التقييم واملصادقة على اخلدمات.

كما يتجه التأكيد على أّن العديد من ملفات اخلالص قد متت معاجلتها خالل نفس 
بعض هذه امللفات ّمت أّن األسبوع الذي متت فيه املصادقة على خدمات الرتمجة كما 

لتايل فإّن اإلدعاء خالصها يف نفس اليوم الذي متت فيه املصا دقة على الرتمجة و
طل وال يستقيم.   ملماطلة يف خالص الشاكية 

رقم  2011لنسبة لالستشارة اليت صدرت عن املدرسة االفرتاضية للربيد خالل سنة  -
1/2011/EFDI  3) /20113(خالفا ملا ورد يف العريضة /EFDI فهي تتعّلق برتمجة
لنظر لفائدة االحتاد  4 دروس من اللغة االنقليزية إىل ثالث لغات وهذه الدروس تعود 

كانت يف السابق حكرا على الشركة التونسّية للتكوين والرتمجة عن طريق العاملي اليت  
 التفاوض املباشر.

هذا وقد ّمت إرسال هذه االستشارة عن طريق الرتاسل الكرتوين وهذه طريقة غري خمالفة 
ظام الصفقات العمومية حيث أنّه يسمح للعارضني بسحب كراسات الشروط عن لن

املؤرخ  2014لسنة  1039من األمر عدد  51طريق الرتاسل االلكرتوين إذ يشري الفصل 
املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية على أنّه يتم إشهار الدعوة إىل  2014مارس  13يف 

لصفقات العمومّية وعند املنافسة وجو يف الصحف وعن طريق م وقع الواب اخلاّص 
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االقتضاء عن طريق كّل الوسائل املادية والالمادية املمكنة وذلك قبل انقضاء آجال 
 معقولة لقبول العروض.

كذلك ّمت توسيع االستشارة وّمت توجيهها للشاكية ومل يكن لدى مدير املدرسة 
لعدد الكايف.االفرتاضية نية إقصائها والعروض الواردة يف اآلج   ال كانت 

الستشارة رقم (  ) مل يتم EFDI /20111 /إال أنّه اعتبارا أّن الشروط الواردة 
استيفاؤها من قبل العارضني، فإّن اللجنة املكلفة بفرز العروض قررت اعتبار هذه 

  االستشارة غري مثمرة ويف ما يلي التفاصيل:
 ومن ذوي االختصاصات املطلوبة عدم توفري العارضني ملرتمجني معتمدين وحملفني -

قرتاح متخرجني حديثا من اجلامعة  عداد كبرية وفقا ملقتضيات االستشارة واالكتفاء  و
 من أصحاب األستاذية والذين يفتقدون للخربة املطلوبة.

اقرتاح مرتجم وحيد يف كّل لغة وأحيا نفس الشخص املقرتح يف أكثر من لغة خالفا  -
 واليت تتطلب أكثر من مرتجم يف كّل لغة. ملقتضيات االستشارة

 اعتماد بعض العارضني على منظومة قوقل للرتمجة . -

الستشارة متفاوتة وأحيا مشطة وترتاوح من اثنني وعشرين إىل سبعني  - األسعار الواردة 
عتبار مجيع األداءات للصفحة الواحدة حبكم أّن املرتمجني من ذوي االختصاص  دينارا 
واخلربة ويتقاضون أجورا مرتفعة يف حني أّن أصحاب األستاذية والذين يفتقرون للخربة 

 يتقاضون أجورا متواضعة.

استشارات جديدة خالل نفس السنة أي  3وتبعا لذلك ّمت إلغاء هذه االستشارة وإصدار 
لرتمجة يف لغة واحدة واملطالبة من جديد بتوفري مرتمجني  2011سنة  تتعّلق كّل واحدة 

دف احرتام آجال  لعدد الكايف يف كل لغة  معتمدين وحملفني من ذوي االختصاص و
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اجناز اخلدمات املطلوبة وكذلك ضمان تقدمي خدمات ذات جودة عالية. وأفرزت هذه 
  للغة الفرنسية.االستشارة قبول عارض واحد يف الرتمجة 

متت اإلشارة يف العريضة إىل ما اعترب بتجزئة االستشارة ، إال أّن هذه التجزئة هلا ما يربرها 
لتايل فإّن املشرع ال مينع إصدار  حيث أّن الرتمجة يف اللغات تعترب اختصاص يف كّل لغة و

  استشارة يف كّل اختصاص.
ب حتديد احلاجيات السنوية يف من جانب آخر يتعذر إصدار طلب عروض ألنّه يصع

مينها لفائدة االحتاد الربيدي العاملي اعتبارا وأّن حاجيات الرتمجة  خدمات الرتمجة اليت يتم 
إلضافة إىل أنّه غالبا ما تكون هذه الطلبيات فجئية ودون  متفاوتة من سنة إىل أخرى، 

  سابق إعالم.
ت، التجأت إدارة املدرسة االفرت  اضية إىل التفاوض مع املؤسسات أمام هذه الصعو

العمومية اليت ميكن أن تليب حاجيات الربيد وخصوصا االحتاد الربيدي العاملي وبعد 
التفاوض مع بيت احلكمة واملركز الوطين للرتمجة وبعد استشارة اإلدارة العامة للربيد 

  واستشارة سلطة اإلشراف ّمت التعاقد مع املركز الوطين للرتمجة.
هو زوج الشاكية وقد كان مؤطرا   )3Tاإلشارة إىل أّن وكيل  الشركة املدعّية (كما تتجه 

ا ّمت التفطن إىل أّن عدد 
ّ
ملدرسة اإلفرتاضية للربيد يف إطار إتفاقية ّمت إبرامها معه. ومل سابقا 

من الدروس اليت مت اقتناؤها منه هي دروس منقولة تقريبا من مؤلفات منشورة ومتواجدة 
عتبار أّن لّسوق مل ا ّمت فسخ هذه االتفاقية  ّ ؤلفني خمتلفني ومت تبادل رفع قضا بشأ

ت يهدد مصاحل الربيد التونسي.   اعتماد هذه الدروس للتكوين عن بعد عرب األنرت
ملنافسة واألسعار وكذلك  أّن اإلدعاء بعدم احرتام الفصل اخلامس من القانون املتعّلق 

املنظم للصفقات العمومية ال مربر له ومرفوض  2002نة لس 3158خصوصا األمر عدد 
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ألن مدير املدرسة االفرتاضية للربيد عمل قدر اإلمكان على توسيع االستشارة لضمان 
الشفافية واملنافسة الشريفة ومل يسمح ملؤسسة وحيدة وبصفة حصرية االستحواذ على 

  خدمة الرتمجة دون اللجوء إىل املنافسة.
تأكيد على أّن إدارة املدرسة االفرتاضية للربيد هي هيكل من هياكل الديوان كما يتجه ال      

ا ختضع هلياكل الرقابة واملتابعة  ّ عتبار أ الوطين للربيد وليست هيكال مستقال بذاته 
  والتدقيق ويشرف عليها مدير يشتغل لدى هذه املنشأة.

امات املوجهة من املدعية       ضّد الربيد التونسي ومدير املدرسة  وتبعا ملا سبق فإّن اال
طلة ومل يقم عليها الدليل ومردودة على صاحبتها.   االفرتاضية للربيد 

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

  احلكومة.
يف  التكوين عن بعد للربيد التونسي مدرسةعليها وبعد اإلطالع على تقرير املّدعى        

لس بتاريخ  واملتضمن  2016سبتمرب  20الّرد على تقرير ختم األحباث املرسم بكتابة ا
 ض الدعوى أصال.خلصوص رف

يف الّرد على تقرير ختم األحباث   وبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة     
لس بتاريخ    .2016سبتمرب  7املرّمسة بكتابة ا

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

  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق 
  

 واملتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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مللفوبعد اإلّطالع على    .بقّية األوراق املظروفة 

 
لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة          وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء مجيع األطراف 

ا تلت املقّررة السّيدة بثينة األديب ملّخصا من تقرير ختم ، 2016أكتوبر  27املعّينة ليوم  و
ومل حيضر من ميثل املدعّية الشركة التونسّية للرتمجة والتكوين وقد وجه إليها  األحباث

ستدعاء حسب ما يقتضيه القانون وحضرت السّيدة رمي التربسقي نيابة عن مدرسة اال
التكوين عن بعد للربيد التونسي ومتسكت مبا ّمت تقدميه ضمن رّد املدرسة منتهية إىل طلب 
رفض الدعوى وحضرت السّيدة هاجر اجلرييب نيابة عن الديوان الوطين للربيد ومتسكت هي 

  الرامية إىل رفض الدعوى. األخرى بدفوعات الديوان
وحضرت السّيدة كرمية اهلمامي مندوبة احلكومة وطلبت احلكم برفض الدعوى لعدم 

       االختصاص. 
  

أكتوبر    31 بالحكم بجلسة  وإثر ذلك قرّر المجلس حجز القضيّة للمفـاوضة والّتصريح
2016  

  
  
  
  

 :من حيث الشكل  

القانونية لذا تعّني قبوهلا من يف اآلجال ممن له الصفة واملصلحة و عوى رفع الدّ  متّ حيث    
  هذه الناحية.

نزاع احلال املرفوع من الشركة التونسّية للرتمجة  وحيث جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص أنّ   
يتعّلق بكّل من الديوان الوطين للربيد و مدرسة التكوين عن بعد للربيد  )3T(و التكوين 
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أّن مدرسة التكوين عن بعد هي هيكل من على ه التأكيد يف هذا اخلصوص التونسي ويتج
هياكل الربيد وليست هيكال مستقال بذاته يشرف عليها مدير يشتغل لدى الديوان الوطين 

  .للربيد
 من حيث األصل: 

  حتديد الّسوق املرجعّية: - 1

ماّدة الصفقات استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أّن "طلب العروض يف حيث   
العمومّية ميكن أن ميثل بذاته سوقا يكون فيه كرّاس الشروط الطلب وتكون فيه عطاءات 

  املشاركني العرض".
الستشارة الصادرة عن الديوان الوطين تتعّلق السوق املرجعية يف قضية احلال حيث  و

املهنيني يف جمال و  سداء خدمات الرتمجة املوجهة لتكوين أعوان الربيد التونسي ةاملتعّلق
  .الربيد يف تونس والعديد من الدول

  الطلب *من حيث 
حيث ينبع الطلب داخل هذه السوق من الديوان الوطين للربيد  الذي يؤمن هذه    

  اخلدمات لفائدة كّل من املدرسة االفرتاضية للربيد و االحتاد الربيدي العاملي.

ت للربيد التونسي  دور  يتمثل وحيث     ا توفر يف مدرسة التكوين عن بعد عرب اإلنرت أ
ت لتحسني القدرات  لقطاع آلية جديدة للتعليم عن بعد عرب شبكة األنرت للعاملني 
دة فرص الرتقية الوظيفية للعاملني يف الربيد من جهة أخرى.   البشرية للمؤسسة من جهة وز

ت ذات  اكبري   اوين للربيد التونسي قطاعتقدم بوابة التعلم اإللكرت  حيث و    من احملتو
ت املهنيني يف جمال الربيد يف تونس والعديد من الدول  دولة 130 اجلودة، وتدعم عرب األنرت

للغات العربية والفرنسية واإلجنليزية واإلسبانية، حيث ميكن للمتكونني التسجيل  الناطقة 
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ت واالشرتاك يف  الدورات التعليمية املفتوحة واختيار لغة الدروس واحلصول على على األنرت
  .املساعدة الالزمة من األساتذة، وتقييم أنفسهم ذاتيا

  

  
  http://www.postelearning.poste.tnموقع واب املدرسة:   

  

  :وحيث تتمثل وحدات التكوين املقّدمة من املدرسة خاّصة يف
حد دروس التكوين يف  - مج "التدريب الربيديالرتسيم   Trainpost "إطار بر

        التابع لالحتاد الربيدي العاملي
حد دروس التدريب املهين املوجه لكافة أعوان الربيد -  الرتسيم 
حدى مراحل التكوين للرتقية املهنية -   الرتسيم 

  العرض *من حيث 

ينبع العرض داخل هذه الّسوق من املؤسسات اخلاّصة خلدمات الرتمجة والتكوين حيث    
بيت احلكمة واملركز الوطين وأيضا املؤسسات العمومّية الناشطة يف هذه السوق على غرار 

   للرتمجة.
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 حتليل املمارسات املثارة: - 2

لربيد واملركز الوطين ل ما يتعّلق مبسألة إلغاء اإلتفافية املربمة بني الديوان الوطين يف

 2012مارس  9للرتمجة بتاريخ 

العقود املربمة من قبل الديوان يقتضي النظر يف هذه املسألة التثبت من أّن حيث      
 الوطين للربيد تكتسي صبغة العقد اإلداري أم ال؟

حيث دأب جملس املنافسة يف فقه قضائه على اعتبار أّن حتديد مرجع نظره مرتبط و    
ثري العمل أو التّصرف املتنازع بشأنه على الّتوازن العام للّسوق وحّرية املنافسة مبدى 

فيها، حبيث أّن اختصاصه ال يكون قائما إّال مىت كانت تلك األعمال تندرج يف إطار 
ملنافسة على معىن الفصل  من القانون املتعّلق بتنظيم املنافسة  5املمارسات املخّلة 

 الّنظر بصرف الّتجارية واملمارسات األفعال علىهذا الفصل  أحكام تنطبقواألسعار. و 

 من املعنوية الطبيعيني والّذوات األشخاص تشمل لالقانوين وشكلهم مرتكبيها طبيعة عن

 حال ت يفواجلمعياّ  املهنية واالّحتادات العمومّية واتالذّ  وكذلك والعامّ  اخلاصّ  القطاع

  .االقتصادي الّنشاط يف لتتدخّ 
  

 2015لسنة  36من القانون عدد  5الفصل  أحكام وحيث يف قضية احلال تنسحب   
عادة تنظيم املنافسة واألسعار على  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  الديوان الوطين واملتعّلق 

عتباره ذا عمومّية، غري أنّه وجب التنّبه إىل أّن تطبيق هذه األحكام يظّل رهني للربيد 
تيها الّذوات العمومّية واليت تكون غالبا على التصّرفات اليت . أّما الطريقة األوىل طريقتنيّ  

ا ختضع للقانون  بوصفهافهي تلك اليت تكون  ّ لتّايل فإ متدّخال ينشط يف الّسوق و
لّنظر يف  عادة تنظيم املنافسة واألسعار ويف هذه احلالة خيتّص جملس املنافسة  املتعّلق 

  آنف الذكر.  5ت خمالفة ألحكام الفصل أفعاهلا إن كان
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 مقتضى عند نزوال إداريّة سلطة بوصفهاوأّما الطريقة الثانية فهي تلك اليت تكون 

 هو عنها يصدر ما فإنّ  احلالة هذه ويف اليت ختّول هلا ذلك والرتتيبّية النصوص التشريعّية

  .عليها املنافسة لس سلطان ال إداريّة أعمال حمض
للربيد يف ما يتعّلق الديوان الوطين التثبت من طبيعة األعمال الصادرة عن يقتضي حيث  

  .التفاقية املربمة بينه وبني املركز الوطين للرتمجة التحقق من مسألتني
املؤرّخ  2007لسنة  1330حيث تتمّثل املسألة األوىل يف التحّقق من أحكام األمر عدد 

ا للتزّود  2007جوان  4يف  املتعّلق بضبط قائمة املنشآت العمومية اليت ال ختضع طلبا
لصفقات العمومية. وقد ثبت بعد الرجوع إىل  مبواّد وخدمات إىل الرتاتيب اخلاّصة 

  هذه القائمة. ضمن  1الديوان الوطين للربيد انضواء مر املذكور عدم الفصل األّول من األ
   

احملدث للمنشأة العمومية للتأّكد من  النصّ املسألة الثانية يف الّنظر يف  تتمّثلوحيث 
ا من عدمها.         وجود أحكام خاّصة تنّظم عمليات الشراء والتزّود اليت تقوم 

حداث  1998جوان  15خ يف املؤ  1305األمر عـدد  لرجوع إىلحيث و  واملتعّلق 
إطالعات أّن  تبّني الديوان الوطين للربيد وبضبط تنظيمه اإلداري واملايل وأساليب تسيريه، 

  األمر احملدث للربيد تشري إىل أحكام األمر املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية 
ا املّدعى عليها ختضع إىل  الرتاتيب وهذا دليل على أّن عمليات الشراء والتزّود اليت تقوم 

  .املنّظمة للصفقات العمومية

                                                 
يف شكل مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية  1998جوان  15خ يف ر املؤ  1305األمر عـدد أحدث الديوان الوطين للربيد مبقتضى  1

التصال. ويعترب الديوان منشأة عمومية مبقتضى األمر عدد  . 2004سبتمرب  27املؤرخ يف  2004لسنة  2265حتت إشراف الوزارة املكّلفة 
مني اخلدمات الربيدية  وتتمّثل مهام قل وتوزيع املراسالت داخل البالد وخارجها واخلدمات املالية املتعّلقة ناملتعّلقة جبمع و الديوان أساسا يف 

ت اجلارية واحلواالت الربيدية   .إلدخار واحلسا
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الصادرة عن الربيد التونسي عمليات الشراء والتزّود وحيث بعد التثبت من خضوع 

لصفقات العمومية، للرت  فإّن العقود املربمة من قبل الديوان الوطين اتيب اخلاّصة 

ي اليت يندرج الطعن فيها ضمن والية القاض للربيد تكتسي صبغة العقد اإلداري

  .2اإلداري 

  

 حرتام الديوان الوطين للربيد ملبادئ املنافسة ادى يف ما يتعّلق مب

اختصاص جملس املنافسة يف جمال الصفقات العمومّية كّل ما ثبت وجود ينعقد حيث   
(يف حال عدم تصرفه   إخالالت مببادئ املنافسة سواء كانت صادرة عن املشرتي العمومي

   .أو عن أحد العارضني كسلطة إدارية)
  الدعوة إىل املنافسة:

 2011ماي  23مؤرخ يف  2011لسنـة  623عدد  من األمر 3تنص أحكام الفصل حيث   

  على أنّه حكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية املتعّلق
أنه ميكن إال تربم الصفقات العمومية بعد الدعوة إىل املنافسة عن طريق طلب العروض، 

لتفاوض املباشر  بصفة استثنائية، إبرام صفقات عمومية إما بعد تنظيم استشارة موسعة أو 
حتول هذه  وال.وذلك دون وجوب احلصول على ترخيص مسبق مبقتضى أمر أو قرار

لصبغة اخلصوصية لبعض الصفقات، ا بة عنير اللجوء إليها واملرتتستثناءات اليت يتّعني ترب اإل
   .الشفافية واملساواة دبقواع تزامااللدون 

  
و حيث يف نزاع احلال، يتعّني التثبت من مدى احرتام املشرتي للعمومي املتمثل يف   

املوجهة  الديوان الوطين للربيد للمبادئ الشفافية واملساواة يف ما يتعّلق خبدمات الرتمجة

                                                 
  2011ديسمبر  20لسنة  413968قرار المحكمة اإلدارية عدد  2
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لتكوين أعوان الربيد التونسي (موضوع الطلب العمومي) من خالل مراجعة األعمال 
  املنتهجة من طرف الديوان الوطين للربيد:

توسيع االستشارة: عمل الديوان الوطين للربيد بتوسيع االستشارة يف جمال الطلب املتعّلق  -
شاركة يف االستشارات خبدمات الرتمجة قصد متكني أكرب عدد من العارضني من امل

 . 2011املنظمة خالل سنة 

 إخضاع مجيع خدمات الرتمجة للمنافسة -

 ).3T(الشركة التونسّية للرتمجة و التكوين التخلي عن التعامل بصفة حصرية مع املدعّية  -

عتماد  - إعالم كافة املنافسني بشروط االستشارة مبا يف ذلك املدعّية يف نفس الوقت و
 الرتاسل املتمثّلة يف الربيد اإللكرتوين.نفس وسيلة 

جتزئة خدمات الرتمجة يعود ألسباب موضوعية مفادها أن الرتمجة يف اللغات تشمل  -
 اختصاصات خمتلفة وأّن املشرع ال مينع من إصدار استشارة يف كّل اختصاص.

تتم  خدمات التكوين والرتمجة جيب أن تراعي متطلبات اجلودة خاّصة وأّن عملية التكوين -
  بشراكة مع االحتاد الربيدي العاملي.

اللجوء إىل آلية التفاوض املباشر على إثر عدم متكن آلية االستشارة املوسعة من توفري  -
 استشارة مثمرة تتناسب وشروط الطلب العمومي.

التفاوض املباشر ّمت مع أكثر من مؤسسة عمومّية إذ مشل كّل من بيت احلكمة واملركز  -
 الوطين للرتمجة.

التعاقد مع املركز الوطين للرتمجة ّمت بعد استشارة اإلدارة العامة للربيد واستشارة سلطة  -
 اإلشراف.
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وحيث يستنتج مما تقّدم احرتام الديوان الوطين للربيد ملبادئ املنافسة والشفافية يف ما خيّص 
  طلبه املتعّلق خبدمات الرتمجة.

  
  املدعّية من املشاركة يف اإلستشارة ما يتعّلق بعرقلة الديوان الوطين للربيد يف

حيث تؤكد املدعّية على أّن الديوان الوطين للربيد حاول إقصاء ها من املشاركة يف    
من خالل تعمده عدم خالصها يف اآلجال   2011االستشارةالصادرة عنه خالل سنة 

الستشارة عدد  األمر الذي وهو  4/2010خلدمات الرتمجة املقّدمة من طرفها واخلاّصة 
  حال دون توفريها رأس مال متداول بقيمة نصف الصفقة.

  
ئق امللف وخاّصة تلك املتعّلقة     لرجوع إىل و وذن اخلالص ، فإّن خالص وحيث 

ريخ  توصل الربيد مبحضر جلنة تقييم  خدمات الرتمجة لفائدة الشركة املدعية يكون من 
ة يف إطار املدرسة االفرتاضية للربيد التونسي وليس أشغال ترمجة الدروس إىل اللغات املطلوب

ريخ توصله بفاتورة املدعّية  على اعتبار وأّن الشاكية تتوىل إرسال الفاتورة مع النسخة  من 
األوىل للدرس الذي متت ترمجته قبل املصادقة عليه، يف حني أنّه يفرتض أن يتم إرسال 

  ات.الفواتري بعد التقييم واملصادقة على اخلدم
وحيث يتجه التأكيد على أّن العديد من ملفات اخلالص قد متت معاجلتها خالل نفس   

بعض هذه امللفات ّمت أّن األسبوع الذي متت فيه املصادقة على خدمات الرتمجة كما 
ملماطلة  لتايل فإّن اإلدعاء  خالصها يف نفس اليوم الذي متت فيه املصادقة على الرتمجة و

  ّية ال يستقيم.يف خالص  املدع
  



17 
 

ئق املضمنة يف امللف واليت تؤكد على حتصل املدعّية على      وحيث يف ما يلي أمثلة من الو
ا املالّية من جهة وعلى أّن عملية اخلالص تتم على إثر تسلم الربيد حمضر  كّل مستحقا

  جلنة املصادقة:
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لتايل فإّن  أنّ وحيث    الشركة املدعّية هي شركة خاّصة تنشط يف سوق خدمات الرتمجة و

ا ال تنحصر فقط على الديوان الوطين للربيد وعليه فإّن توفري الرأس املال الالزم  خدما
للمشاركة يف الطلبات العمومّية ال ميكن ربطه فقط مبلفات اخلالص مع الديوان الوطين 

  للربيد.
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  :بولهذه األسبا

  
ل بـني الـديوان الـوطين رفض الدعوى لعدم االختصاص يف ما خيص اإلتفاقية املربمة  سقّرر ا

  ورفضها أصال يف ما زاد على ذلك. 2012مارس  9للربيد واملركز الوطين للرتمجة بتاريخ 
  

لمجلـس المنافسـة برئاسـة    الثانيـةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضـائّية  
عمـــر التـــونكتي وفـــوزي بـــن عثمـــان  عضـــوّية الّســـادة  الحبيـــب جـــاء بـــا و الســـّيد  

  والهادي بن مراد وأكرم الباروني.
  

بحضـــور كاتبـــة الجلســـة الســـّيدة يمينـــة    2016أكتـــوبر    31وتلـــي علنـــا بجلســـة يـــوم  
  الزّيتوني.
  
  كاتبة الجلسة                                                      لرّئيس             ا

  
   يمينة الزّيتونيالحبيب جاء يا                                                            

  
  

 


