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 الحمد                                        التونسيةالجمهورية  

  مجلس المنافسة 
  171447: القضية عدد  
  2017  جويلية  6 تاريخ القرار: 
  

   قـــــرار
  :مجلس المنافسة القرار التالي بين  أصدر

  

ئبه  صفاقس 12مبنطقة سيدي منصور كلم  الكائن مقّره غرس هللا، أمحداملّدعي: 
، ميتوال فيل، 9األستاذ حافظ بن صاحل، الكائن مكتبه بشارع هارون الّرشيد عدد 

  .تونس
  من جهة،

  
اخلدمات اجلامعّية للجنوب بصفاقس يف شخص ممثّله  ديوانواملّدعى عليه: 

  .صفاقس 3029 بطريق املطار القانوين الكائن مقّره
 من جهة أخرى.

  
من قبل السّيد أمحد غرس هللا املقّدمة بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى 

الذي و 171447 واملرّمسة بكتابة جملس املنافسة حتت عدد 2017 جانفي 25 بتاريخ
كيسا من ماّدة الفرينة املدّعمة   118أنّه يستغّل خمبزة بطاقة إنتاج قدرها  جاء فيها

، وأنّه شارك يف طلب العروض عدد  املعلن عنه من قبل ديوان  07/2017شهرّ
اخلدمات اجلامعّية للجنوب بصفاقس القتناء خبز من نوع الباقات. وبعد إجراء 
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عملّية الفرز اّتضح أّن عرضه كان متساو مع عرض آخر، غري أنّه ّمت إعالمه أّن 
أسندت إىل منافسه الذي تتوّفر لديه أكرب طاقة إنتاج من ماّدة الفرينة الّصفقة 

املدّعمة وذلك طبقا ألحكام الفصل الّتاسع من كرّاس الّشروط اإلداريّة اخلاّصة 
الذي ينّص على أنّه:" يف حال الّتساوي بني عرضني أو أكثر يتّم اختيار صاحب 

اخلبز نوع الباقات وذلك اعتمادا على  املخبزة اليت متلك أكرب طاقة إنتاج من ماّدة
الّشهادة املسّلمة من مصاحل اإلدارة اجلهويّة للّتجارة بصفاقس ويقع حتديد طاقة 
اإلنتاج اعتمادا على كمّية الفرينة األصلّية دون اعتبار الكمّيات اإلضافية املسندة يف 

ا"، وهي أحكام خمالفة لقواعد املنافسة ا   حلرّة.إطار الّصفقات الفائز 
كما أّن ماّدة اخلبز من نوع الباقات من املواّد املدّعمة املستثناة من نظام 
مر، وأنّه تبعا لذلك  احلريّة وتضبط شروط وأساليب حتديد أسعار كلفتها وبيعها 
فإّن املشاركني يف طلب العروض يقّدمون عروضا تكون يف حالة تساوي على 

من كرّاس  9العمومي يلجأ إىل الفصل مستوى األسعار، وهو ما جيعل املشرتي 
خذ ببقّية املعايري إلسناد الّصفقة إالّ يف حالة تساوي طاقة اإلنتاج بني  الّشروط وال 

  مشاركني أو أكثر.
كما أّن طاقة اإلنتاج حتّدد مبقتضى قرار صادر عن وايل اجلهة اعتمادا على 

بني مجيع األطراف  2008رأي الّلجنة اجلهويّة للمخابز، وقد ّمت اإلتّفاق منذ سنة 
منها الغرفة الّتجاريّة ألصحاب املخابز على حتديد طاقة اإلنتاج للمخابز احملدثة 

سا من الفارينة املدّعمة شهرّ أي ما يعادل كي  118بـوما بعدها  2008خالل سنة 
ا على توفري   4.5 كيس يومّيا وذلك مهما كانت الّتجهيزات اليت تستعملها وقدر

جلودة والّسرعة املطلوبتني.   اخلبز 
كما تنقسم املخابز بصفاقس إىل جمموعتني: جمموعة أوىل متكّونة من املخابز 

كيسا يف الّشهر،   118عها طاقة إنتاجها واليت تفوق مجي 2008احملدثة قبل سنة 
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نية متكّونة من املخابز احملدثة بعد  واليت حتّصلت على نفس طاقة  2008وجمموعة 
  اإلنتاج.

كما جاء يف عريضة الّدعوى أّن األولويّة املسندة لفائدة املخابز احملدثة قبل 
ك أنّه لتغطية ليس هلا أي مربّر يتعّلق بضمان حسن تنفيذ الّصفقة، ذل 2008سنة 

مستلزمات الّصفقة تضاف إىل طاقة اإلنتاج األصلّية الكمّية الّالزمة من الفارينة 
املدّعمة، وأّن اإلعتماد على طاقة اإلنتاج فقط حرم املّدعي من الفوز بطلبات 
العروض للّتزّود مباّدة اخلبز من نوع الباقات الّصادرة عن ديوان اخلدمات اجلامعّية 

ة وأّن خمبزته توجد مبنطقة سيدي منصور أين توجد مبيتات الطّلبة جلنوب خاصّ 
  واملطاعم اجلامعّية الّتابعة لكّليات الّتعليم العايل.

على أساس ما سبق اعتبار الفصل الّتاسع من كرّاس الّشروط  العارض وطلب
ملن افسة اإلداريّة اخلاّصة بطلب عروض تزويد املطاعم اجلامعّية مباّدة اخلبز خمّال 

اء العمل به. جلنوب    واإلذن لديوان اخلدمات اجلامعّية 
جلنوب يوانتقرير الرّد لدوبعد اإلّطالع على  الوارد على  اخلدمات اجلامعّية 

أّن ماّدة اخلبز من نوع الذي جاء فيه  2017فيفري  27جملس املنافسة بتاريخ 
احلريّة وتضبط شروط وأساليب حتديد أسعار  قات هي من املواّد املدّعمة من نظام 

مر املشاركني يقّدمون عروضا تكون يف مجيع وأنّه تبعا لذلك فإّن  ،كلفتها وبيعها 
طريقة  عنحالة تساوي على مستوى األسعار وهو ما جيعله أمام حتمّية البحث 

  العروض.تلك لرتتيب 
من  املسافة فتّم القدح فيه عنصروقد اعتمد الّديوان يف مرحلة أوىل لرتتيب العروض 

عتبار تواجد بعض املخابز قرب املطاعم  اعتربوه عنصرا موّجهاطرف املزّودين و 
لّصفقة. نية على القرعة اليت  الّديوان ّمث اعتمد  اجلامعّية جيعلها تفوز آلّيا  يف مرحلة 

  ملختّصة.تّم الّتخّلي عنها بتوصيات من الّلجنة افكانت بدورها طريقة غري جمدية 
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جلهة وقع الّلجوء إىل اعتماد طاقة اإلنتاج  لّتشاور مع مراقب املصاريف العمومّية  و
على أن اليت متنحها وزارة الّتجارة والّصناعات الّتقليديّة للمخابز لرتتيب العروض 

  منهجّية الفرز على الّنحو الّتايل:تكون 
 ،أكثرميكن لكّل مزّود املشاركة ملؤّسسة واحدة أو  -
 ،مبدئّيا ال تسند أكثر من مؤّسسة لكّل مزّود -
  ،ترّتب الّصفقات حسب أمهّيتها من حيث الكمّيات املطلوبة لكّل مؤّسسة -
 ،ترّتب املخابز حسب طاقة إنتاجها -
للمخابز اليت تتوفّر األولويّة وتسند  ،يقع الفرز املايل لكّل مؤّسسة على حدة -

بز من نوع الباقات من حيث كمّية لديها أكرب طاقة إنتاج من ماّدة اخل
الفارينة وذلك اعتمادا على الّشهادة املسّلمة من مصاحل اإلدارة اجلهويّة 

 للّتجارة بصفاقس.
ويقع حتديد طاقة اإلنتاج اعتمادا على كمّية الفارينة األصلّية دون اعتبار الكميّات 

ا بعنوان سنة  عتبار الّصفقة  2017اإلضافّية املسندة يف إطار الّصفقات الفائز  و
ا  ملطاعم اجلامعّية والعدد األقصى لألقساط اليت ميكن أن يفوز  احلالّية اخلاّصة 

  خبزة يف الّسنة. 1600.000
وعند الّتساوي يف اإلمكانّيات يتّم األخذ بعني اإلعتبار املسافة اليت تفصل  -

 املؤّسسة املعنّية وأقرب مزّود له.
عتبار متكني كّل مزّود من ويف صورة عدم إسناد  بعض املؤّسسات ألّي مزّود 

مؤّسسة واحدة فإنّه يقع توزيع املؤّسسات املتبقّية على املشاركني دون أن يتجاوز 
العدد اجلملي مؤّسستني وذلك مع اعتماد نفس الطّريقة يف إسناد املطاعم اجلامعّية 

  املضّمنة مبنهجّية الفرز.
ّن املّدعي فاز بعّدة صفقات خالل الّسنوات الفارطة غري أ جاء بتقرير الّديوانكما 

أنّه يف هذه الّسنة اختار أن يشارك يف مؤّسستني فقط ممّا جعله يف مرتبة ال تسمح 
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حدمها عمال مبنهجّية الفرز املذكورة. كما أنّه قام بتظّلم لدى هيئة متابعة  لفوز  له 
دعت الّديوان ملواصلة و  رفضته خريةهذه األ غري أنّ ومراجعة الّصفقات العمومّية 

  إجراءات الّصفقة.
وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل 

  مندوب احلكومة.
جوان  15املؤرّخ يف األستاذ حافظ بن صاحل  تقريروبعد اإلّطالع على 

والذي أّكد فيه اختصاص على تقرير ختم األحباث يف الرّد نيابة عن املّدعي  2017
عتبار أّن عرض اخلالف على هيئة املتابعة واملراجعة وصدور قرار  املنافسة لسجم

اء العمل  هيقضي مبواصلة إجراءات الّصفقة ال حيول دون القيام أمام للمطالبة 
هيئة املتابعة ّن أذلك لفصل الّتاسع من كرّاس الّشروط وختطئة املشرتي العمومي 

ت اليت تكتسي صبغة إداريّة  واملراجعة املشرّع للمتقاضني  سّنهاال توّفر نفس الّضما
لس.   أمام ا

وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث 
اليت توّجهت حنو اقرتاح رفض الّدعوى لعدم و  2017ماي  18 املؤّرخة يف

تندرج ضمن إجراءات الّصفقات العمومّية املعروضة أّن املسألة اإلختصاص نظرا إىل 
ألمر املنّظم  لّنظر إىل اهلياكل احملدثة  عتبار ارتباطها بكرّاس الّشروط وترجع 

مل يتضّمن ما من شأنه أن يؤّشر على  الرّاهن وأّن امللفّ  ،للّصفقات العمومّية
ملنافسة طبقا ل لفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم إمكانّية وجود ممارسة خمّلة 

  املنافسة واألسعار.
 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ       

  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم املتعّلق و 2015
املتعّلق و  2006فيفري 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلـى األمـر عدد

   .واملايل وسري أعمال جملس املنافسةلتنظيم اإلداري 
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لطّريقة القانونّيةاإلّطالع على ما يفيد ا وبعد لسة جل ستدعاء األطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين 2017 جوان 22 نة ليوماملرافعة املعيّ   املّخص، و

ئب املّدعي أمحد غرس وحضر  ،ختم األحباث من تقرير األستاذ حافظ بن صاحل 
ّ ورافع يف ضوء تقريره املقّدم بتاريخ  طالبا احلكم طبق الطّلبات  2017جوان  15ا

وحضر السّيد رفيق بو عافية عن املّدعى عليه ديوان اخلدمات اجلامعّية  ،املضّمنة به
ا املظروفة نسخة كرمية اهلّمامي ملحوظ، وتلت مندوب احلكومة السّيدة  للجنوب ا

مللفّ    .منها 
  

لس رقرّ إثر ذلك و   6لسة يوم جب كمحل حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح ا
  .2017 جويلية

  :وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صرح بما يلي
  :اإلختصاصمن حيث 

روط شّ الكرّاس من   9دف الّدعوى إىل الّتصريح مبخالفة الفصل حيث 
ديوان اخلدمات صادر عن  07/2017 وطين عددال عروضالبطلب  اإلداريّة املتعّلقة

لقواعد املنافسة احلرّة  بتزويد املطاعم اجلامعّية مباّدة اخلبزتعّلق امل اجلامعّية للجنوب
  . والّشريفة

عتبار أّن حتديد مرجع نظره لس املنافسة يف فقه قضائه على اوحيث دأب جم
ثري العمل أو الّتصّرف املتنازع بشأنه على الّتوازن العاّم  احلكمي مرتبط مبدى 
 للّسوق وحريّة املنافسة فيها، حبيث أّن اختصاصه ال يكون قائما إّال مىت ما كانت
ملنافسة على معىن الفصل اخلامس  تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخّلة 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. وتنطبق أحكام هذا الفصل على  من القانون املتعّلق 
األفعال واملمارسات الّتجاريّة بصرف الّنظر عن طبيعة مرتكبيها وشكلهم القانوين 
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والعاّم وكذلك   والّذوات املعنويّة من القطاع اخلاصّ لتشمل األشخاص الطّبيعّيني
الّذوات العمومّية واإلّحتادات املهنّية واجلمعّيات يف حال تدّخلت يف الّنشاط 

  االقتصادي.
لسنة  36من القانون عدد  5وحيث يف قضّية احلال تنسحب أحكام الفصل 

عادة تنظيم ا 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015 ملنافسة واألسعار على واملتعّلق 
عتباره ذا عمومّية ، غري أّن تطبيق هذه األحكام يظّل ديوان اخلدمات اجلامعّية 

تيها الّذوات العمومّية واليت تكون غالبا على طريقتني. أّما  رهني الّتصّرفات اليت 
لّتايل  الطّريقة األوىل فهي تلك اليت تكون بوصفها متدّخال ينشط يف الّسوق، و

عادة تنظيم املنافسة واألسعار، ويف هذه احلالة خيتّص ف ا ختضع للقانون املتعّلق  ّ إ
لّنظر يف أفعاهلا إن كانت خمالفة ألحكام الفصل     آنف الذّكر. 5جملس املنافسة 

وأّما الطّريقة الثّانية فهي تلك اليت تكون بوصفها سلطة إداريّة نزوال عند 
الّرتتيبّية اليت ختّول هلا ذلك ويف هذه احلالة فإّن ما مقتضى الّنصوص الّتشريعّية و 

لس املنافسة عليها.   يصدر عنها هو حمض أعمال إداريّة ال سلطان 
 137وحيث خيضع ديوان اخلدمات اجلامعّية احملدث مبقتضى القانون عدد 

عتباره مؤّسسة  1988ديسمرب  3بتاريخ  1988لسنة  يف جمال الّصفقات العمومّية و
  عمومّية ذات صبغة إداريّة إىل إجراءات الّصفقات العمومّية.

وحيث تبعا ملا تقّدم وطاملا توّجه طلب العارض حنو الّتصريح بعدم شرعّية 
من كرّاس الّشروط اإلداريّة اخلاّصة بطلب العروض عدد  9أحكام الفصل 

ق 07/2017 تناء اخلبز من نوع "الباقات" ملخالفته لقواعد املنافسة احلرّة املتعّلق 
والّنزيهة مبا أّدى إىل إقصائه دون وجه حّق من الفوز بطلب العروض املذكور، فإّن 

يكون معقودا للقاضي اإلداري وخيرج واحلالة تلك عن  الطّلب هذاالّنظر يف 
  اختصاص جملس املنافسة.
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  وهلذه األسباب
  

  رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص.لس: ا قّرر
  

سة الّسيد  األوىل وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية رضا لس املنافسة بر
والّسادة حمّمد العّيادي واخلّموسي بوعبيدي  السّيدة رجاء الشّواشيوعضوية  بن حممود

  .وحمّمد بن فرج
  

حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2017 جويلية 6وتلي علنا جبلسة يوم 
  الزيتوين.

  

  الرئيس                                                       كاتبة اجللسة
  

                                                             
 ميينة الزيتوين                                                  رضا بن حممود

 
 
 


