
1 
 

،                             الجمهورية الّتونسية   الحمد 
  مجلس المنافسة    

  161436  القضية عدد:   

    2018 جانفي 4 تاريخ القرار: 

  قــــرار                                         

  :بين  اليأصدر مجلس المنافسة القرار التّـ                                         

   :مّدعيةال
 حبي عّباسمقّرها  يقع ،الّنور للنقل الطّيب يف شخص ممثلها القانوين، شركة ذات مسؤولّية حمدودةشركة 
ا األستاذ تطاوين الشمالّية 3200 بعمارة التنمية شارع منصور اهلوش  الكائن مكتبه  حمّمد ضيف هللا، ينو
  .مدنني  4100

 من جهة
  : مّدعى عليهالم

 CALYPSO AMBULANCES ETالّلوجستيك  (و لإلسعاف  ليبسواكشركة   -

LOGISTIQUES (تونس. 20عدد نهج ابن خلدون ب مبكتبها الكائن ، يف شخص ممثلها القانوين 
يبالين يف شخص ممثلها القانوين - مقرّه االجتماعي ، جتّمع املصاحل االقتصاديّة بومشاوي سرتاخير نّوارة 
 تونس. 1082الطابق اخلامس، املركز العمراين الشمايل 55عدد  PROMEDعمارة ب

يف شخص ممثلها القانوين، ب عمارة  CPFجتّمع املصاحل االقتصاديّة بومشاوي سرتاخير نّوارة  -
PROMED  تونس. 1082الطابق اخلامس، املركز العمراين الشمايل  55عدد 

  من جهة أخرى
  

طرف األستاذ حمّمد ضيف هللا نيابة عن شركة الّنور من  ةاملقّدمعريضة الّدعوى  بعد اإلطالع على
لس حتت عدد  أّن املّدعية شركة واملتضّمنة  2016أكتوبر  12بتاريخ  793للّنقل الطّيب واملرّمسة بكتابة ا
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لنقل الصّحي وتعّهدت مبقتضاه أن ال  خمتّصة يف اإلسعاف ونقل املرضى أمضت كرّاس الشروط املتعلق 
إّال يف احلدود الرتابّية لإلدارة اجلهويّة للصّحة بتطاوين أين تسّلمت رخصة  ت النقل الصّحيتتعاطى خدما

أّن املّدعى عليها األوىل شركة كاليبسو قد خالفت القواعد القانونّية وخاّصة و ممارسة نشاطها كناقل صّحي 
يعاز من جتمع املصاحل االقتصاديّة بومشاو  ي سرتاخير وذلك بنقل املرضى من الواردة منها بكرّاس الّشروط 

لزاماحلقول النفطّية بوالية تطاوين للعالج خارج الوالية،  لكّف املدعى عليهم  لذا فهو يطلب تبعا لذلك 
  تطاوين.بعدم نقل املرضى من احلدود الرتابّية لإلدارة اجلهويّة للصّحة االلتزام بعن خمالفة القانون و 

ى، املرّسم على عريضة الدعو املمّثل القانوين للمّدعى عليها شركة كاليبسو  وبعد اإلّطالع على ردّ   
لس حتت عدد  يداع كراس  منّوبتهأّن واملتضّمن ، 2016ديسمرب  6بتاريخ  906بكتابة ا قد قامت 

االشروط للنقل الصّحي لدى اإلدارة اجلهويّة بتونس أين يوجد مقّرها االجتماعي و  ّ ال تتعاطى هذا  أ
نشاط بوالية تطاوين بل تقوم بتوفري خدمات طبّية (أطباء وممرضني) وصحّية (وحدات طبّية متنقلة جمهزة ال

عّية الّدفع)  ملعّدات الطبّية) وتوعويّة (الوقاية من حوادث الشغل) وإجالء املصابني (سّيارات إسعاف ر
) اليت تقوم مبّد أنبوب الغاز PIPELINEلفائدة عّمال شركة جتّمع املصاحل االقتصاديّة بومشاوي سرتاخير (

عّمال شركة جتّمع املصاحل كذلك الطبيعي من حقل نّوارة يف أقصى اجلنوب الّتونسي إىل والية قابس و 
) اليت تستغل حقل نّوارة وذلك يف إطار عقود بني هذه األطراف CPFاالقتصاديّة سرتاخير البومشاوي نوارة (
 ساعة. أربع وعشرين طيلة اعي وإجالء املصابني ووضعها على الذّمة تنّص على توفري مصلحة طّب اجتم

ت : خاّصة وأّن  جتمع املصاحل سرتاخير بومشاوي ينشط خارج مناطق العمران وعلى امتداد ثالث وال
تطاوين وقد وفر عن طريق العقود املربمة مع شركة كاليبسو خدمات مصلحة طّب اجتماعي -مدنني- قابس

مستثناة من الواجبات احملمولة على األشخاص الرّاغبني يف استغالل  فإّن هذه األخريةلّتايل لفائدة عّماله و 
عتبارها توفر مصلحة طب اجتماعي  37مصلحة للنقل الطّيب وخاّصة أحكام الفصل  من كراس الشروط 

ت.   وإجالء مصابني حصر لفائدة جتمع املصاحل سرتاخير بومشاوي على امتداد ثالث وال
يبالين من  منّوبتهكما أضاف أّن العقدين املربمني بني  وجتمع املصاحل االقتصادية بومشاوي سرتاخير نوارة 

الفا قواعد خي االقتصاديّة بومشاوي سرتاخير نوارة س ب ف من جهة أخرى مل جتمع املصاحلبني و  هاجهة وبين
قد أجر استشارة طبقا لكراس الشروط الختيار املذكورين املنافسة بل على العكس إذ أّن جتمعي املصاحل 

لتايل فقد كّرسم برفض واستنادا ملا ذكر فهو يطلب احلكم  ا قواعد املنافسة احلرّة.سدي هذه اخلدمة و
  الّدعوى لتجّردها.



3 
 

يبالين وبعد اإلّطالع على رّد    املمّثل القانوين لتجّمع املصاحل االقتصاديّة بومشاوي سرتاخير نوارة 
لس حتت عدد  رّسمامل التجمع ال ميكنه أن خيتار هذا أّن  واملتضّمن ،2017جوان  1بتاريخ  322بكتابة ا

واليت ال حتتوي على  OMVالنمساوي  هاملعّدة مسبقا من طرف شريكمسدي خدمات من خارج القائمة 
أي بعد توقيع العقد بني  2014أكتوبر  11شركة النور للنقل الطيب، كما أّن هذه الشركة قد أحدثت يف 

   .2014أوت  18كاليبسو وجتمع املصاحل االقتصادية بومشاوي سرتاخير  يف شركة  
ّن جتمع املصاحل االقت ختيار شركة كاليبسو إلستيفاءها كل شروط الشفافّية يف كما أفاد  صادية قد قام 

ا التعاقديّة مع احلريف النمساوي  احلكم برفض  وطلب تبعا لذلك OMVالتعاقد واحرتامها كل التزاما
  الدعوى.

  

لس وبعد اإلّطالع على        14 بتاريخ 707حتت عدد  ملحوظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة ا
  .2017 ديسمرب
مللف.         وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 

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

ملتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري ا 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد   
  املايل وسري أعمال جملس املنافسة.و 

 28لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  طرافوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األ 
فلة بن عاشور ملخّ سّيدا تلت املقّررة الو  2017مرب ديس ضر مل حي، و ختم األحباث تقريرمن ا صة 

ئب املّدعية شركة الّنور للنقل الطّيب وقد بلغه االستدعاءاألستاذ  وحضر  ،األستاذ حمّمد ضيف هللا 
وحضرت  ،كة "كاليبسو" املّدعى عليها ومتّسك بطلبه رفض الّدعوىر السّيد مجال الّدين ترجت وكيل ش

يبالين وطلبت بدورها رفض الّدعوى،سالسّيدة زينب الذوييب نيابة عن جمموعة بومشاوي    رتاخير 

حلكم جبلسة يوم ذلكوإثر  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2018 جانفي 4، قّرر ا
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  وبها وبعد المفـاوضة القـانونّية صّرح بما يلي:

 من جهة الّشكل:  -1
 اّجتهو قّدمت الدعوى يف آجاهلا القانونية ممن له الصفة واملصلحة واستوفت بذلك مجيع شروطها الشكلّية حيث 
  .من هذه الّناحيةقبوهلا 

 
 من جهة األصل: -2

  

لكّف عن خمالفة القانون وا حيث لزام املّدعى عليهم  دف إىل احلكم  نقل  اللتزام بعدمكانت الّدعوى 
  .من احلدود الرتابّية لإلدارة اجلهويّة للصّحة بتطاوين املرضى

مللف لرجوع إىل األوراق املظروفة  أّن املّدعية شركة خمتّصة يف اإلسعاف ونقل املرضى  وحيث يتبّني 
لنقل الصّحي وتعّهدت مبقتضاه أن ال تتعاطى خدمات النقل الصّحي إّال يف  أمضت كرّاس الشروط املتعلق 

  ابّية لإلدارة اجلهويّة للصّحة بتطاوين أين تسّلمت رخصة ممارسة نشاطها كناقل صّحي. احلدود الرت 
يعاز من جتمع خمالفتهااملّدعى عليها األوىل شركة كاليبسو على املّدعية  حيث تعيبو   يالقواعد القانونّية 

والية تطاوين للعالج خارج املصاحل االقتصاديّة بومشاوي سرتاخير وذلك بنقل املرضى من احلقول النفطّية ب
  بعة ترابّيا لإلدارة اجلهويّة للصّحة بتونس. عتبارهاالوالية، 

قد أجر استشارة طبقا لكراس الشروط املذكورين أّن جتمعي املصاحل  وراق امللف خيلص ممّا جاءوحيث 
   .الختيار مسدي هذه اخلدمة

كاليبسو الستيفاءها كل شروط الشفافّية يف التعاقد واحرتامها لكل وحيث أنّه قد وقع االختيار على شركة  
ا التعاقديّة مع الشريك األجنيب " قائمة مزودي اخلدمات اليت  بعد أن ّمت اختيارها من بني" OMVالتزاما

ذه مل تتقّدم مبطلب إلدرا عتبارهااقرتحها الشريك األجنيب واليت ال حتتوي على شركة النور للنقل الطيب  جها 
 القائمة.

املذكورين من ورائهما شركة كاليبسو ألجل خمالفة ال ميّكنها واحلال ما ذكر مؤاخذة جتمعي املصاحل وحيث 
   .قواعد املنافسة

 
  ولهذه األسباب:
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  رفض الّدعوى   سقرر المجل

رضا بن محمود  المنافسة برئاسة السّيد    سلمجل  لثـّانيةالّدائرة القضائّية اوصدر هذا القرار عن        
رجاء    السّيدةو   السعودبعبيدي وسالم  بو عمر التونكتي والخّموسي  ادة  رئيس المجلس وعضوّية السّ 

  الشواشي.
  

  بحضور كاتبة الجلسة السّيدة يمينة الزّيتوني. 2018  جانفي  4وتلي علنا بجلسة يوم        
  

  كاتبة الجلسة                                                الرّئيس                  
  رضا بن محمود                                           يمينة الزيتوني           

 
 


