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،                                           اجلمهورية الّتونسية      احلمد 
  جملس املنافسة    

  151405 القضية عدد: 
    2018 يما 17 القرار: ريخ   

  قــــرار                                                 

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني:                                       

، 7عدد بنهج احلرف ها الكائن مقرّ افيكا"، يف شخص ممثلها القانوين، ر الشركة التونسّية للطباعة "ق: املّدعية

ئبها األستاذ سفيان بن سالمةتونس 2035، 2املنطقة الصناعية الشرقية  شارع  72الكائن مكتبه بعدد  ،، 
نة    ،احلبيب بورقيبة أر

 ،من جهة

ن الزنقة ب اهالكائن مقرّ القانوين،  ايف شخص ممثلهلوكالة الفنّية للنقل الربّي ا :ااملّدعى عليهو   1شارع اليا

  ،تونس 1073مونبليزير "بورجل"  6عدد 

  .من جهة أخرى

املرّمسة حتت عدد  ركة املّدعيةشّ املمّثل القانوين للمن  ةاملقّدمعريضة الّدعوى  بعد اإلطالع على
ّ اليت جاء فيها و  2015 نوفمرب 5بتاريخ  151383 خبصوص طلب تتظّلم لجلأت إىل جملس املنافسة ا أ

التابع للوكالة الفنّية للنقل الربّي والذي خيّص طباعة ملصقات شهادة الفحص  10/2014العروض عدد 
ت ا ش ،الفّين للعر ّ وقع إقصاؤها يف  اركت يف طلب العروض يف اآلجال احملّددة بكرّاس الشروط غري أنّهإذ أ
ك يف وجود تشكّ  هيو  ،روطرغم أّن منتوجها موافق ملا ورد بكرّاس الشّ الفّين ألسباب غري مربرة مرحلة الفرز 

لصفقة  ذا امللف وترجو فتح حتقيق يف الغرض خاّصة وأّن عرضها املايل يقّل عن عرض الفائز  تالعب 
كما أّن الوكالة تكّبدت خسائر إضافّية من جرّاء تغيري آالت الطباعة من آالت بطباعة   .دت328.000مببلغ 

فثة للحرب (laserالليزر ( ) يف حني أّن مبدأ مطابقة امللصقات مع آالت jet d’encre) إىل آالت طباعة 
  الطباعة الليزرية هو شرط مؤّكد يف كرّاس الشروط الفنّية للصفقة.
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 881وارد على كتابة جملس املنافسة حتت عدد الوكالة الفنّية للنقل الربّي ال ردّ وبعد اإلّطالع على 
استقرّا على اعتبار أّن اإلجراءات املنظمة والذي جاء فيه أّن الفقه وفقه القضاء  2015ديسمرب  23بتاريخ 

كما أّن عقد الصفقة   ،للصفقات سواء تلك املتعّلقة بطرق إبرامها أو تنفيذها هي من قواعد القانون العامّ 
وعها دون احلاجة إىل هو من العقود اإلداريّة بطبيعتها وهو ما يعين أّن هذه العقود تكون إداريّة حبكم موض

فهي من العقود اليت ال ريب يف صبغتها اإلداريّة. وموضوع دعوى  ،البحث يف مدى توّفر شروط أخرى
لدعوى أمام جملس املنافسة يف  احلال يتعّلق بطلب عروض عمومي شاركت فيه املّدعية، وعليه فإّن القيام 

حية االختصاص احلكمي وطلبت رفض الدعو    ى.غري طريقه من 
على تقرير ختم األحباث واملضّمن بكتابة يف الرّد لوكالة الفنّية للنقل الربّي ّطالع على تقرير اوبعد اإل

لس حتت عدد    والذي أيّد ما ورد تقرير ختم األحباث. 2018مارس  5بتاريخ  162ا
لس حتت ّطالع على تقرير شركة قرافيكا يف الرّد على وبعد اإل تقرير ختم األحباث واملرّسم بكتابة ا

خلصوص أّن  2018مارس  22بتاريخ  231عدد  عوى تتعّلق بقضّية فساد متوّرط فيها الدّ والذي جاء فيه 
ا العديد من األطراف وإن  ّ لس فعليه حتويلها للهيثبت    ئات املختّصة.ال تدخل يف اختصاص ا

    

لس حتت عدد  وبعد اإلّطالع على        19بتاريخ  293ملحوظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا
  .2018 أفريل

مللف.         وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 

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

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد   
  وسري أعمال جملس املنافسة.

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم       ماي  10وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
فلة بن عاشور ملخّ و  ،2018 وحضر األستاذ بن ختم األحباث،  تقريرا من صا تلت املقّررة السّيدة 

غرض طالبا حّقه يف الرّد وتعّهد بتقدمي سالمة نيابة عن الشركة املّدعية "قرافيكا" وقّدم إعالم نيابة يف ال



3 
 

املّدعى عليها الوكالة التونسّية للنقل الربّي وبلغها  ومل حيضر من ميّثل ،2018ماي  14تقرير يف الرّد قبل يوم 
مللف. ا املظروفة نسخة منها    االستدعاء، وتلت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا

وبعد اإلّطالع على التقرير املقّدم من طرف األستاذ سفيان بن سالمة نيابة عن املّدعية واملرّسم بكتابة       
لس حتت عدد  أدلت مبا يثبت أّن كرّاس الشروط  والذي أورد فيه أّن منّوبته 2018ماي  14بتاريخ  364ا

ن واحتوى املعّد من طرف املّدعى عليها   طالبا  روط متييزيّة بغية إقصاءهاعلى شكان على مقاس طرف 
ملنافسة وختطئتها على  قبول الدعوى شكال ويف األصل اعتبار ما قامت به املّدعى عليها ممارسات خمّلة 

  هذا األساس.

حلكم جبلسة يوم ذلكوإثر  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2018 ماي 17، قّرر ا

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

  من جهة الشكل: -

ستوفت بذلك مجيع شروطها قدمت الدعوى يف آجاهلا القانونية ممن له الصفة واملصلحة واحيث 
  .الّناحيةا من هذه قبوهللذلك  اّجتهو الشكلّية 

 من جهة االختصاص: -

لنظر يف الدعوى الرّاهنة نظرا بعدم اختصاص جملس املنافسة لوكالة الفنّية للنقل الربّي ا دفعتحيث 
ّم القانون العام جراءات إبرام وتنفيذ صفقة عمومّية وهي من املسائل اليت  كما أّن عقد الصفقة   ،لتعلقها 

عتبار أّن  مبناسبة  املنازعة فيما يصدر عن اإلدارةهو عقد إداري خيرج عن االختصاص احلكمي للمجلس 
  .دون غريه قيامها بوظيفتها اإلداريّة يكون من أنظار القاضي اإلداري

ألسعار على على اعتبار أّن تطبيق أحكام قانون املنافسة وا وحيث دأب فقه قضاء جملس املنافسة
تيها هذه األخرية واليت تكون غالبا على  . أّما الطريقة طريقتنيالذوات العمومّية يظّل رهني التصّرفات اليت 

لّتايل تتصّرف مثل التّجار وختضع من متدّخال ينشط يف الّسوق،  بوصفهافهي تلك اليت تكون  ،األوىل و
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لّنظر يف أفعاهلا إن   ،ويف هذه احلالة ،هذه الّناحية للقانون املنّظم للمنافسة واألسعار خيتّص جملس املنافسة 
 نزوال إداريّة سلطة بوصفهامنه. وأّما الطريقة الثانية فهي تلك اليت تكون  5الفصل كانت خمالفة ألحكام 

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

  .عليها املنافسة لس سلطان ال إداريّة أعمال حمض

برام أو كذلك وحيث جرى فقه قضاء جملس املنافسة   على استبعاد الّنظر يف اإلجراءات املّتصلة 
اء عقود الصفقات العمومية حبكم اندراجها ضمن أعمال التسيري والتصّرف اإلداري املوكول  تنفيذ أو إ

مبقتضى نصوص تشريعية وترتيبية، شريطة أّن تكون عمليات الشراء والتزّود خاضعة للذوات العمومية 
لصفقات العمومية، للرتا لس يف مدى احرتام مبدأ حريّة نغري أّن ذلك ال حيول دون تيب اخلاّصة  ظر ا

  يهّم النظام العاّم االقتصادي. املنافسة كمبدأ عامّ 

عروض خيّص طلب خالالت يف تطبيق مبدأ املنافسة يف إطار طاملا تعّلقت الدعوى الرّاهنة وحيث 
ت  املّدعى عليها تصّرفت يف واقع احلال ومبا أّن الوكالة ،طباعة ملصقات شهادة الفحص الفّين للعر

لّسوق شطة     .لس املنافسةالّنظر فيها يكون معقودا اختصاص  فإنّ  ،بوصفها 

  على ما تقّدم رفض الّدفع املاثل. اوحيث اّجته بناء

  من جهة األصل: -

 دراسة الّسوق:عن   - أ
  طبع ملصقات الفحص الفّين.بنشاط الّسوق املعنّية يف قضّية احلال  تتعّلقحيث 

  اإلطار القانوين: -
  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  املتعلق 
  حداث الوكالة الفنّية للنقل  1998ديسمرب  28املؤرّخ يف  1998لسنة  108القانون عدد املتعلق 

لقانون عدد   .1995جويلية  3املؤرّخ يف  1995لسنة  61الربّي اليت عّوضت وكالة الفحص الفين احملدثة 
   يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13مؤرخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد.  
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 الّسوق املرجعّية: -
  

حيث استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن "طلب العروض يف ماّدة الصفقات العمومّية 
لذلك   ،العرض"وتكون فيه عطاءات املشاركني  الطلبميكن أن ميّثل بذاته سوقا يكون فيه كرّاس الشروط 

قتناء شهادات  10/2014عدد الصفقة العمومّية فّإن الّسوق املرجعّية يف قضّية احلال تتمّثل يف  اخلاّصة 
  الفحص الفّين املؤّمنة لفائدة الوكالة الفنّية للنقل الربّي.

اإلعالن عن طلب العروض يف صيغة صفقة إطاريّة  2014جويلية  18و 17و 16ّمت بتاريخ وحيث 
لصفقات العمومّية سنوات 3صاحلة ملّدة  وحّدد آخر أجل لقبول  ،لصحف اليومّية وموقع الواب اخلاص 

ّمت ولضعف املنافسة نظرا لسحب ثالث شركات فقط كراس الشروط ّمث  2014أوت  15العروض ليوم 
سبتمرب  12ليوم بطلب من بعض ساحيب كراس الشروط ّمث  2014أوت  29ليوم يف مرحلة أوىل التمديد فيه 

نية. 2014   يف مرحلة 
  

  ّمت تقسيم احلاجيات موضوع الطلب إىل فصلني وفق كراس الشروط كاآليت:وحيث 
  : شهادات الفحص الفّين املؤّمنة.1الفصل 

  لنسبة للثالث سنوات  لنسبة لسنة واحدة  
  القصوى  الدنيا  القصوى  الدنيا

  4680.000  3600.000  1560.000  1200.000  الكمّيات

  
  األشرطة األولوغرافّية الشّفافة واملرّقمة: :2الفصل 

  لنسبة للثالث سنوات  لنسبة لسنة واحدة  
  القصوى  الدنيا  القصوى  الدنيا  الكمّيات

  األشرطة األولوغرافّية الشّفافة اخلاّصة 
  بشهادات الفحص الفّين.

1200.000  1560.000  3600.000  4680.000  

  األشرطة األولوغرافّية الشّفافة اخلاّصة 
  بتقرير الفحص الفّين.

600.000  780.000  1800.000  2340.000  

  األشرطة األولوغرافّية الشّفافة اخلاّصة 
  بشهادات املعاينة.

400.000  520.000  1200.000  1560.000  

  
لنسبة للفصلني.حيث و    ّمت اشرتاط تقدمي عروض 
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 شركات 5مشاركة  2014سبتمرب  12سّجلت جلنة فتح الظروف املنعقدة بتاريخ وحيث 
)Graphika-Stralfors-Smart Technology- Capsule Tunisienne- Industries Hologram   (

  مؤّسسات سحبت كرّاسات الّشروط ومتثّلت مبالغ العروض املالّية املقرتحة فيما يلي: 6من بني 
 ريخ تقدمي العروض   املشاركون

  حسب ختم مكتب الضبط
  العروض مبالغ

Hologramme Industries 11-09-2014  558.894 أورو  

Capsule Tunisienne  12-09-2014  1.193.544 دينار  

Smart Technology  12-09-2014  1.273.692 دينار  

Stralfors  12-09-2014  352.800 أورو  

Graphika  12-09-2014  865.246 دينار  

 
خطاء املاديّة واحلسابّية، إىل النتائج الّتالّية أفضى تقييم العروض الفنّية واملالّية، بعد إصالح األوحيث 

عتبار األداءات): لّدينار الّتونسي    مبالغ العروض 
  الرتتيب  مبالغ العروض  املشاركون

  املايل 
  املطابقة 

  الفنّية
  أسباب اإلقصاء

Graphika 865.246  1  العّينة غري مطابقة فيما يتعّلق بـ:   غ مطابق 
Hologrammes à froid : 
-La partie personnalisée du pré-imprimé n’est pas abimée  
et pour être réutilisé. 
-Une fois l’hologramme enlevé, aucune partie du papier  
n’est détachée. 

 العّينة غري مطابقة فيما يتعّلق بـ: 
L’autocollant : 
Une mauvaise adhérence de la partie B : elle n’est pas  
détachable facilement. 

  
Stralfors  1.054.648  2  العّينة غري مطابقة فيما يتعّلق بـ:   غ مطابق 

L’autocollant : 
Une mauvaise adhérence de la partie B : elle n’est pas  
détachable facilement. 

  
Capsule  
Tunisie  

    مطابق  3  1.193.688
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Smart 
 Technology  

    مطابق  4  1.273.692

Hologram 
 Industries  

    مطابق  5  1.670.738

" مببلغ مجلي Capsule Tunisienneاقرتحت جلنة فرز العروض إسناد الصفقة إىل شركة "وحيث 
عتبار األداءات موزّع كما يلي: 1.193.688قدره    دينار تونسي 

 دينار. Certificats de visites techniques (819.864: ( 1 الفصل عدد -
 دينار. Hologrammes transparents (373.824: (2الفصل عدد  -

، 2014أكتوبر  28أبدت جلنة مراقبة الصفقات العمومّية، خالل جلستها املنعقدة بتاريخ وحيث 
ملوافقة على نتائج املنافسة.   رأيها 

  على إبرام الصفقة. 2014أكتوبر  30صادق جملس اإلدارة خالل جلسته املنعقدة بتاريخ وحيث 
ملقّر االجتماعي للوكالة بتاريخ وحيث  سناد  2014أكتوبر  31ّمت نشر نتائج طلب العروض 

  ".Capsule Tunisienneالصفقة إىل شركة "
  

 التحليل القانوين:عن   - ب
 

التابع للوكالة الفنّية للنقل  10/2014طلب العروض عدد شاركت يف  اّ عية ملدّ متّسكت احيث 
ت  الربّي والذي خيّص طباعة ملصقات شهادة الفحص وقع إقصاؤها ال احملّددة غري أنّه يف اآلجالفّين للعر

ك يف تشكّ هي و  ،لكرّاس الشروط اافقمو  كانرغم أّن منتوجها  الفرز الفّين ألسباب غري مربرة  يف مرحلة
ذ لصفقة مببلغ خاّصة وأّن ع ا امللفوجود تالعب  ،  دينار 328.000رضها املايل يقّل عن عرض الفائز 

تكّبدت خسائر إضافّية من جرّاء تغيري آالت الطباعة من آالت بطباعة الليزر املّدعى عليها كما أّن الوكالة 
)laser) فثة للحرب الطباعة ) يف حني أّن مبدأ مطابقة امللصقات مع آالت jet d’encre) إىل آالت طباعة 

 الليزرية هو شرط مؤّكد يف كرّاس الشروط الفنّية للصفقة.
  

ّدعاء   ر يف مرحلة الفرز الفّين:املّدعية إقصاءها دون مربّ  عن الفرع املتعّلق 
لرجوع إىل حيث أ لصفحة حمضر جلسة الفرز الفّين نّه  يليها من الوثيقة املضّمنة  وما 77، الوارد 

واليت حتمل عنوان "طلب عروض رقم  2015ديسمرب  23بتاريخ  881/11بكتابة جملس املنافسة حتت عدد 
إىل ما  وكذلكاقتناء شهادات الفحص الفّين املؤّمنة واألشرطة األولوغرافّية: تقرير تقييم العروض"،  10/2014
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الصفقات لكتابة القارة للصفقات إىل اللجنة الداخلّية ملراقبة من ا نيبتقريري تقييم العروض املوّجهورد 
ديسمرب  23بتاريخ  881/11بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  نيوإىل جملس إدارة الوكالة واملرمسّ العمومّية 

" صاحبة العرض األقل مثنا وذلك تبعا للرتتيب Graphikaالتقييم الفّين لعرض شركة "أنّه ّمت ، يتبّني 2015
لفصل   8من كرّاس شروط املشاركة وللملحق عدد  15التصاعدي للعروض طبقا ملنهجّية التقييم املضبوطة 

  يف النقاط الّتالية:للّشروط الفنّية  احيث تبّني عدم مطابقة عرضه ،املضبوط بكرّاس الشروط
لتجارب ملا هو مطلوب بكرّاس الّشروط كما يبّينه اجلدول عدم مطابقة العّينات  - املقّدمة عند القيام 

 الّتايل:
Conformité Résultats dégagé Procédés Tests 
Non  
conforme 

La partie personnalisée du pré- 
imprimé n’est pas abimée et pourra 
être réutilisée 

Il sera procédé à la pose de l’hologramme
-me 
 sur le pré imprimé, 72 heures après, 
 il sera procédé à des tentatives de 
 décrochage  
et d’enlèvement de cet hologramme 
 du pré-imprimé. 

Hologrammes
 à froid 

Non  
conforme 

Une fois l’hologramme 
enlevé, aucune partie du papier n’est 
détachée 

Conforme L’hologramme à froid est 
détruit et ne pourra plus 
être réutilisé. 

Conforme Le pré-imprimé n’est pas détérioré ni 
écorché, ni froissé l’autocollant et 
les 2 hologrammes à chaud n’ont 
subi aucune déformation. 
Le pré-imprimé a résisté et n’a subi 
aucune modification. 

Il sera procédé à l’impression de certains 
spécimens sur des imprimantes laser 
monochromes permettant de vérifier 
 la résistance particulièrement de 
 l’autocollant ainsi que des deux  
hologrammes à chaud 

Le pré  
imprimé 
(Partie A+ 
 Partie B) 

Conforme La numérotation a résisté 
sur l’autocollant et 
a resté intact. 

Il sera procédé à plusieurs grattages  
et différentes manipulations de 
 l’hologramme à froid pré-numéroté. 
 

La numéro- 
-tation sur 
l’hologramme à 
froid 

Non  
conforme 

Mauvaise adhérence de la partie B : 
Elle n’est pas détachable facilement 

Après son impression, on procèdera  
à l’enlèvement de l’autocollant de 
 sa partie B et à le coller sur la pare 
 brise d’un véhicule durant 72H. 

L’autocollant 

واملرّقمة ملا هو مطلوب بكرّاس الّشروط حيث اقرتح عدم مطابقة مقاييس األشرطة األولوغرافّية الشّفافة  -
 L’hologramme transparent posé manuellement pour laشهادة "للنسبة للشريط الشّفاف ل

protection de la personnalisation :"30 مم على عكس املقاييس املطلوبة بكرّاس الّشروط  15/مم
 مم. 22/مم 33

 قّدم مناذج إجابة غري واضحة اخلّط. "  Graphikaكما أّن العارض " -
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اين األقل مثنا وهو لشركة املضبوطة بكرّاس الشروط وقع املرور إىل العارض الثوتبعا ملنهجّية التقييم 
"Stralfors"،  وأفرزت نتائج التقييم الفّين عن عدم مطابقة عرض هذا األخري للشروط الفنّية الّدنيا املطلوبة

 وذلك يف ما يتعّلق بتجربة العّينات كما يبّينه اجلدول الّتايل:
ConformitéRésultats dégagé Procédés Tests 

Conforme La partie personnalisée du pré- 
imprimé est abimée  
et ne pourra pas 
être réutilisée 

Il sera procédé à la pose de l’hologramme
-me 
 sur le pré imprimé, 72 heures après, 
 il sera procédé à des tentatives de 
 décrochage  
et d’enlèvement de cet hologramme 
 du pré-imprimé. 

Hologrammes 
 à froid 

Conforme Une fois l’hologramme  
enlevé, une partie du papier  
est détachée 

Conforme L’hologramme à froid est  
détruit et ne pourra plus  
être réutilisé. 

Conforme Le pré-imprimé n’est pas détérioré  
ni écorché, ni froissé l’autocollant 
 et les 2 hologrammes à chaud  
n’ont subi  aucune déformation. 
Le pré-imprimé a résisté et n’a 
 subi aucune modification. 

Il sera procédé à l’impression de certains 
spécimens sur des imprimantes laser 
monochromes permettant de vérifier 
 la résistance particulièrement de 
 l’autocollant ainsi que des deux  
hologrammes à chaud 

Le pré  
imprimé 
(Partie A+ 
 Partie B) 

Conforme La numérotation a résisté  
sur l’autocollant et  
a resté intact. 

Il sera procédé à plusieurs grattages  
et différentes manipulations de 
 l’hologramme à froid pré-numéroté. 
 

La numéro- 
-tation sur 
 l’hologramme  
à froid 

Non  
conforme 

Mauvaise adhérence de la partie  
B : Elle n’est pas détachable  
facilement 

Après son impression, on procèdera  
à l’enlèvement de l’autocollant de 
 sa partie B et à le coller sur la pare 
 brise d’un véhicule durant 72H. 

L’autocollant 

 
األشرطة األولوغرافّية الشّفافة واملرّقمة وكذلك عدم مطابقة مقاييس  تقييم العروضتبّني للجنة حيث 

لنسبة لشهادة الفحص الفّين: عّينة شهادة الفحص الفّين ملا هو مطلوب بكرّاس الّشروط حيث اقرتح 
  .مم 0,5 ± مم 80/مم 115على عكس ما هو مطلوب بكرّاس الشروط مم  80/مم 117املقاييس املقّدمة 

ت اللجنة املرور إىل العارض الثّالث األقل مثنا وهو شركة وتبعا  ملنهجّية التقييم املضبوطة بكرّاس الشروط ار
"Capsule tunisienne"،  وأفرزت نتائج التقييم الفّين عن مطابقة عرضه للشروط املطلوبة وكذلك عند

لتجربة كما يبّينه اجلدول الّتايل:   القيام 
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Conformité Résultats dégagé Procédés Tests 
Conforme La partie personnalisée du pré- 

imprimé est abimée  
et ne pourra pas 
être réutilisée 

Il sera procédé à la pose de l’hologram- 
-me sur le pré imprimé, 72 heures après, 
 il sera procédé à des tentatives de 
 décrochage  
et d’enlèvement de cet hologramme 
 du pré-imprimé. 

Hologram- 
mes 
 à froid 

Conforme Une fois l’hologramme  
enlevé, une partie du  
papier est détachée 

Conforme L’hologramme à froid est  
détruit et ne pourra plus  
être réutilisé. 

Conforme Le pré-imprimé n’est pas détérioré ni 
écorché, ni froissé l’autocollant et 
les 2 holo-grammes à chaud  
n’ont subi aucune déformation. 
Le pré-imprimé a résisté et n’a subi 
aucune modification. 

Il sera procédé à l’impression de certains 
spécimens sur des imprimantes laser 
monochromes permettant de vérifier 
 la résistance particulièrement de 
 l’autocollant ainsi que des deux  
hologrammes à chaud 

Le pré  
imprimé 
(Partie A+ 
 Partie B) 

Conforme La numérotation a résisté  
sur l’autocollant et  
a resté intact. 

Il sera procédé à plusieurs grattages  
et différentes manipulations de 
 l’hologramme à froid pré-numéroté. 
 

La numéro-
-tation sur 
 l’holog- 
ramme  
à froid 

Conforme Une bonne adhérence de la partie B
Elle est détachable facilement 

Après son impression, on procèdera  
à l’enlèvement de l’autocollant de 
 sa partie B et à le coller sur la pare 
 brise d’un véhicule durant 72H. 

L’auto- 
collant 

  
" لشرط املراجع كما يبّينه اجلدول Capsule tunisienne"رض عتبّينت اللجنة من مطابقة  وحيث

 الّتايل:
  

Justificatifs à l’appui (marché(s), contrat(s),  
bon(s) de commande, PV de réception durant 
les 10 dernières années) 

Références du soumissionnaire 

Sécurisation des cartes et scellage Présidence de la République 
Etiquette hologramme de l’ISIE 2014 Graphicard 
Etiquette avec hologramme, numéroté Agence Nationale de Métrologie 
Etiquette hologramme pour chèque bancaire Secure Print 
Etiquette de traçabilité imprimée avec hologramme intégré SOMEF 
Etiquette hologramme d’authenticité CEVA 
Bobines hologramme VOID imprimé pour scellage des 
enveloppes 

Ministère des finances 

Etiquette hologramme d’authenticité Baraka Tobacco 
Etiquette hologramme d’authenticité Tarajji Store 

 



11 
 

لرجوع إىل تقرير الوكالةحيث و  حول طلبات العروض الصادرة  املّدعى عليها جتدر اإلشارة إىل أنّه 
لس حتت عدد   23بتاريخ  881/02عنها خبصوص اقتناء شهادات الفحص الفّين املؤّمنة املرّسم بكتابة ا

  يتبّني أنّه: 2015ديسمرب 
  فقد فازت به شركة " 4/2006لنسبة لطلب العروض الدويل عددI.F.C.O."   
 فقد فازت به شركة " 1/2010 لنسبة لطلب العروض الدويل عددSecurikett"  

لصفقة موضوع Capsule tunisienne" املّدعية و "Graphikaمع العلم أّن كال من شركيت " " اليت فازت 
 العروض السابقني.الدعوى مل تشارك يف طليب 

إلس" Graphikaشركة " على مكتوبلوكالة الفنّية للنقل الربّي يف رّد اوحيث جاء  تفسار اخلاص 
لس حتت عدد و  10/2014 سبب إقصاء عرضها الفّين من طلب العروض عدد عن املضّمن بكتابة ا
عدم مطابقة  لعروض يعود إىلأّن سبب اإلقصاء من قبل جلنة تقييم ا ،2015أكتوبر  30 بتاريخ 01/725

لتجارب الالّ  زمة، ملا هو مطلوب بكراس الشروط كما يبّينه هذا العّينات املقّدمة من طرفها، عند القيام 
  اجلدول:

ConformitéRésultats dégagés Procédés Tests 

Non  
conforme 

La partie personnalisée du pré- 
imprimé n’est pas abimée et pourra  
être réutilisée 

Il sera procédé à la pose de l’hologramme 
 sur le pré imprimé, 72 heures après, 
 il sera procédé à des tentatives de 
 décrochage  
et d’enlèvement de cet hologramme 
 du pré-imprimé. 

Hologrammes 
 à froid 

Non  
conforme 

Une fois l’hologramme enlevé,  
aucune partie du papier  
n’est détachée 

Non  
conforme 

Mauvaise adhérence de la partie B : 
Elle n’est pas détachable facilement 

Après son impression, on procèdera  
à l’enlèvement de l’autocollant de 
 sa partie B et à le coller sur la pare 
 brise d’un véhicule durant 72H. 

L’autocollant 

 
إىل هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومّية  2014نوفمرب  11عريضة بتاريخ وحيث قّدمت املّدعية 

، وانتهت 2014ديسمرب  23بتاريخ رأيها اهليئة  بدتخبصوص طلب العروض موضوع النزاع الرّاهن وقد أ
لعدم مطابقة العّينة املقرتحة من قبلها لبعض " نظرا Graphikaشركة " إىل عدم وجاهة دفوعاتاهليئة 

). كما دعت اهليئة Autocollant-Hologrammes à froidاسات الّشروط (اخلاصّيات الفنّية املضّمنة بكرّ 
حكام الفصل   1039من األمر عدد  73يف نفس الرأي الوكالة الفنّية للنقل الربّي إىل التقّيد يف املستقبل 
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الّدعوة إىل الذي ينّص على أن ينشر املشرتي العمومي وجو نتائج  2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة 
لصفقات العمومّية الّتابع للهيئة العليا  املنافسة وإسم املتحّصل على الصفقة على موقع الواب اخلاص 

ت املوّجهة للعموم وموقع املشرتي العمومي عند اإلقتضاء. إلضافة إىل لوحة اإلعال   للطلب العمومي، 
العارضة، فإّن رفض عرضها كان  وحيث يستخلص من جممل ما تقّدم أنّه وعلى خالف ما تّدعيه

  مربّرا بعدم مطابقته للمواصفات الفنّية املطلوبة ضمن كرّاس الّشروط.
  : ةعاتغيري آالت الطبعن الفرع املتعّلق ب

اخلاص بطباعة ملصقات شهادة الفحص الفّين  10/2014ّمت اإلعالن عن طلب العروض عدد حيث 
ت يوم   29ّمث التمديد فيه ليوم  2014أوت  15وحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم  2014جويلية  16للعر

  . 2014سبتمرب  12مثّ ليوم  2014أوت 
 23بتاريخ العمومّية  لصفقاتراقبة اة ملجنة الداخليّ للملوّجهة إىل اذكرة اامل لرجوع إىلحيث ثبت و 
لس حتت عدد  2015جانفي   ّمت نشر طلب العروض أنّه 2016جويلية  18بتاريخ  629واملضّمنة بكتابة ا

قتناء أجهزة إعالمّية 11/2014عدد  وحّدد آخر أجل  2014أكتوبر  3" يوم La Presseجبريدة " اخلاص 
ملوقع الرمسي للوكالة يوم ،  2014نوفمرب  3لقبول العروض يوم   . 2014سبتمرب  29كما وقع نشره 
Quantité  Equipements  Lot 

160  Micro ordinateur à usage courant avec OS  Lot 1 

67  Imprimante laser monochrome  Article 1  Lot 2  
200  Toner de remplacement  Article 2  
60  Imprimante Automate de validation  Article 1  Lot 3  
300  Ruban de remplacement  Article 2  
54  Imprimante matricielle  Article 1  Lot 4  
200  Ruban de remplacement  Article 2  

  

  
                  من الطّابعات بل على أكثر من صنف:وحيث مل حيتوي طلب العروض على صنف واحد 

" Imprimante laser monochrome"و "Imprimante Automate de validation"                  
 "Imprimante matricielle و"
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ت اخلفيفة بكل من سيدي معاينة ميدانّية وحيث ّمت خالل التحقيق إجراء  ملركزي الفحص الفّين للعر
عوضا  "matricielle"آالت طباعة اعتماد وثبت  2017نوفمرب  23حسني الّسيجومي وبن عروس بتاريخ 

  ."laser monochrome"  آالت الطباعة من نوععن 

الت املعتمدة مبراكز الفحص اآلأّن املّدعى عليها حول سبب تغيري آالت الطباعة  وحيث أفادت
ت واألشرطة  "laser monochrome"الفّين هي من نوع  وهو ما يفّسر اشرتاط شهادات فحص فّين للعر

ا متالئمة   10/2014مع هذا الّصنف من آالت الطباعة ضمن طلب العروض عدد الشّفافة اخلاّصة 
مراكز الفحص الفّين  ّمت يف بعضاعة الباهضة لكثرة األعطاب وتكلفة الطب، غري أنّه و موضوع الّدعوى الرّاهنة

الت "اعتماد جتربة الط وقد وقع الرتاجع  عتبارها ذات كلفة أدىن. "les automates matriciellesباعة 
لنسبة للسّيارات اليت ال  عن هذه التجربة على إثر الرتفيع يف صلوحّية شهادات الفحص الفّين لسنتني 

ا ير يتجاوز  ستعمال آالت الطباعة من نوع سنوات  10خ أّول إذن جبوال والرجوع إىل تقنية الطباعة 
"laser monochrome"  وذلك لعدم دميومة احلرب املستعمل يف آالت الطّباعة من صنف"les automates 

matricielles "ه ألشّعة الشمس.عند تعّرض  

ترتقي أن حبال حىت وإن ثبتت ال ميكن  ،أّن املمارسات املشتكى منها بناءا على ما سبقتبّني وحيث     
ملنافسة على املمارسات امل إىل مرتبة لفصل عىن املخّلة  املتعّلق  2015لسنة  36القانون عدد من  5الوارد 

 عادة تنظيم املنافسة واألسعار.

مللف وال منطاملا وحيث      ئق املظروفة  املعاينة خاّصة منها تحقيق و ال إجراءات مل يثبت من الو
ملنافسةامليدانّية توّرط الوكالة الفنّية للنقل الربّي يف  ، فإّن موضوع التداعييف إطار الصفقة  ممارسات خمّلة 

جمّردا  ت آالت الطّباعة ريها دون مربّر يف مرحلة الفرز الفّين وبتغيئقصا ،يف فرعي الّدعوى ،متّسك املّدعية
  وفاقدا لكل أساس واقعي وقانوين سليم.
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 وهلذه األسباب:
 

لس   .رفض الّدعوى أصال قرر ا

سة السّيد حمّمد العّيادي النائب األّول   لس املنافسة بر وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
ن. لس وعضويّة الّسادة عمر التونكيت وأكرم الباروين وخالد السّالمي والسّيدة رمي بوزّ     لرئيس ا

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2018ماي  17وتلي علنا جبلسة يوم 

  

  كاتبة اجللسة الّرئيس                                                                

  ميينة الزيتوين       حمّمد العّيادي                                                    

 
 


