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 احلمد                                             اجلمهورية التونسية                        
  جملس املنافسة
  171460القضية عدد: 
   2018 جويلية 12ريخ القرار: 

 

 قـــــرار

أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:   
  

  

 ،1زنقة  ،مقّرها بنهج الطّاقة الّشمسّية ،يف شخص ممثّلها القانوين ،شركة هافاس تونيزي املّدعية:

ت ل  الكائن مكتبه بشارع  ،صالح الدين قايد الّسبسي ئبها األستاذ ،1الّشرقّية  ،عمارة قلو
  ،تونس 1002 ،14، عدد آالن سافاري

  مــن جـهـــة،                                             

مقّرها  ،الّشركة الوطنّية لالتصاالت "اتصاالت تونس" يف شخص ممثلها القانوين ـا:املّدعـى عليهو 
  ،1053تونس  ،2ضفاف البحرية  ،1.4.4جبنان البحرية مقسم 

  .جـهـــة أخرى مــن
 

بتاريخ   161433 حتت عدد املرمسة بكتابة جملس املنافسةبعد اإلطالع على عريضة الّدعوى   
الشركة الوطنّية لالتصاالت "اتصاالت تونس" أعلنت عن طلب  أنّ جاء فيها  اليتو  2017 جوان 05

الختيار وكالة استشارة يف جمال االتصاالت للتصّرف  DCACM/2016/2عروض وطين حتت عدد 
ا بناءا على عملية انتقاء أّولية.يف العالمات واحلمالت اإل ا املّدعية وأفادت  شهارية اخلاّصة  ّ أ

طلب عروضها ورد خمالفا ملقتضيات نظامها الداخلي  إىل أنّ  املّدعى عليهاتولت لفت نظر 
لصفقات العمومية من نزاهة وشفافية ت واملبادئ اخلاّصة  إذ ورد مشو بعدم الّدقة  ،للمشرت

ا  ،والوضوح ّ ة االقتصادية ستغالال مفرطا لوضعّية التبعيّ إوهو ما مّثل  ،مل تسع لتدارك األمرغري أ
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 ،أّدى إىل املساس حبظوظ الشركات املشاركة وخلق متايز غري مربّرو عتبارها صاحبة طلب العروض 
شروط املنافسة من إشهار إىل ذلك فلم تتوفر يف طلب العروض إلضافة هلا.  نتج عنه ضرر حمّقق

إلشهار فكان فتح العروض دون حضور املشاركني وهو م ،وعلنّية و شفافية ومساواة ا مّس 
سباب رفضهمكما أّن شروط العرض كانت غامضة ومل ي  .والعلنّية إضافة إىل  ،تم إعالم املرفوضني 

  أّن الغموض يف مقتضيات طلب العروض أثّر على املساواة نظرا الختالف التأويالت بني املشاركني.

ما قامت به الّشركة الوطنية لالّتصاالت يعّد من قبيل االستغالل  اعتبار أنّ عية املدّ  تطلبو 
ملنافسة على معىن الفصل  من قانون  5املفرط لوضعّية تبعّية اقتصادية ومن قبيل املمارسات املخّلة 

لتايل ،نافسة واألسعارامل   املمارسات وإبطال طلب العروض وما آل إليه من نتائج. هذه زجر و
  وإىل مندوب احلكومة. الطّرفنيوبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل   

وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث املرّمسة بكتابة 
لس بتاريخ    اليت توّجهت حنو اقرتاح رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص. 2018 جوان 13ا

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

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلطالع على األمر عدد     
  املايل وسري أعمال جملس املنافسة.ظيم اإلداري و الّتن

مللف.وبعد اإلطّ        الع على بقية األوراق املظروفة 
 28لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  الطّرفنيستدعاء إوبعد اإلّطالع على ما يفيد     
ا تال املقّرر السّيد عصام عموري ملّخصا من تقرير ختم األحباث2018 جوان  ئبومل حيضر  ،، و

ستاذ ألوحضر ا ،ستدعاءاإل وبلغه تونيزي األستاذ صالح الّدين قايد السبسيشركة هافاس املّدعية 
ومتّسك  الّشركة الوطنّية لالتصاالت "اتصاالت تونس"نيابة عن املّدعى عليها  حممد مدّلة

لنتائج اليت إنتهى إليها تقرير ختم األحباث   .ملالحظات الكتابّية يف الّرد على عريضة الّدعوى و
مللف.      ا املظروفة نسخة منها     وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا
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حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح   جويلية 12وإثر ذلك قّرر ا

2018.  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي:   و

  

  من حيث االختصاص:
طلب  على مستوىلمّدعى عليها لاملدعية  بتجاوزات نسبتهاحيث تتعّلق عريضة الّدعوى 

ختيار وكالة استشارة يف جمال االتصاالت املتعّلق  DCACM/2016/2وطين عدد العروض ال
االعالمات واحلمالت اإلللتصّرف يف   املذكور ، متثّلت يف غموض طلب العروضشهارية اخلاّصة 

إلضافة واتّ  سامه بعدم الدّقة مما وّلد التباسا واختالفا يف فهمه وخلق متايزا غري مربّر بني املشاركني، 
تبعّية اقتصادية يعّد من قبيل االستغالل املفرط لوضعّية  وهو ما ،دم توّفر العلنّية يف فتح العروضلع

ملنافسة على معىن الفصل    .نافسة واألسعارمن قانون امل 5ومن املمارسات املخّلة 
بعدم إختصاص  2018جوان  12وحيث متّسك مندوب احلكومة ضمن تقريره املؤرّخ يف 

قضية احلال األعمال واألفعال املشتكى منها يف  جملس املنافسة للنظر يف الّدعوى الرّاهنة مبقولة أنّ 
ندرج ضمن تارها ال بعتاملنافسة جملس  صودها من عدمه، خترج عن إختصاجى فرض و علو 

لفصل ملنافسة املنصوص عليها  املنافسة  تنظيممن قانون إعادة  5 األعمال اإلقتصادية املخلة 
 واألسعار.
ألسعار على حيث دأب فقه قضاء جملس املنافسة على أّن تطبيق أحكام قانون املنافسة واو 

تيها هذه األخرية واليت تكون غالبا على  : أّما طريقتنيالذوات العمومّية يظّل رهني التصّرفات اليت 
لّتايل تتصّرف مثل  بوصفهافهي تلك اليت تكون  ،الطريقة األوىل متدّخال ينشط يف الّسوق، و

ويف هذه احلالة خيتّص جملس  .التّجار وختضع من هذه الّناحية للقانون املنّظم للمنافسة واألسعار
لّنظر يف أفعاهلا إن كانت خمالفة ألحكام  فهي تلك  ،منه. وأّما الطريقة الثانية 5 الفصلاملنافسة 

 .اليت ختّول هلا ذلك رتتيبّيةوال تشريعّيةال نصوصال مقتضى عند نزوال إداريّة سلطة بوصفهااليت تكون 
 املنافسة لس سلطان ال إداريّة أعمال حمض هو عنها يصدر ما فإنّ ، األخرية احلالة هذه ويف

  .عليها
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برام أو إلجراءات املتّ نظره يف اعلى استبعاد كذلك لس  اجرى فقه قضاء وحيث  صلة 
اء عقود الصفقات العمومية حبكم اندراجها ضمن أعمال التسيري والتصرّ  ف اإلداري تنفيذ أو إ

، شريطة أّن تكون عمليات الشراء والتزّود ص تشريعية وترتيبيةاملوكول للذوات العمومية مبقتضى نصو 
لصفقات العمومية    .خاضعة للرتاتيب اخلاّصة 

 4املؤرّخ يف  2007لسنة  1330عدد ثبت بعد الرجوع إىل الفصل األّول من األمر وحيث 
ا للتزّود مبواّد وخدمات إىل  2007جوان  املتعّلق بضبط قائمة املنشآت العمومية اليت ال ختضع طلبا

لصفقات العمومية   الّشركة الوطنّية لالتصاالت "اتصاالت تونس" عدم انضواء الرتاتيب اخلاّصة 
  ضمن هذه القائمة.  

 2006جوان  12املؤرّخ يف  2006لسنة  1555األمر عدد من  4ل الفصينّص وحيث 
لثا) من القانون عدد  22بتطبيق أحكام الفصل املتعّلق  املؤرخ يف غرة فيفري  1989لسنة  9(
ملسامهات واملنشآت واملؤسسات العمومية على الشركة الوطنية لالتصاالت 1989  على أن املتعلق 

املشار إليه أعاله  2002سمرب دي 17املؤرخ يف  2002لسنة  3158ال تنطبق أحكام األمر عدد  "
د شروط إعداد وإبرام وتتوىل هذه الشركة ضبط نظام داخلي حيدّ  ،على الشركة الوطنية لالتصاالت

لصفقات العمومية عتماد املبادئ اخلاصة  ا     ".وتنفيذ صفقا
ا املّدعى ستخلص ممّا تقّدم ثبوت عدم خضوع يوحيث  عمليات الشراء والتزّود اليت تقوم 

دون أن مينع ذلك من مراعاة املبادئ  ،األمر املتعّلق بتنظيم الصفقات العموميةأحكام عليها إىل 
  .العاّمة املعتمدة يف مثل هذه الّصفقات

وحيث فضال عن ذلك، فإّن جملس املنافسة ميارس مهامه يف إطار محاية الّصاحل العاّم 
افظة على النظام العاّم االقتصادي من خالل مراقبة األنشطة االقتصاديّة من انتاج وتوزيع واحمل

لتوازي مع ما تقوم به اهليئات القضائّية  وإسداء خلدمات مبا فيها أنشطة الذوات العمومّية، وذلك 
سات اليت تقوم األخرى سواء كانت عدلّية أو إداريّة من مهام، وواليته القضائّية تتسّلط على املمار 

لّسوق بوصفها ممارسات منفصلة عّما  ا الذوات العمومّية واليت قد تؤثّر على حريّة املنافسة 
 تصدره تلك الذوات من قرارات وأعمال إدارية صرفة.

ا اإلخالل به  مبدأشرط احرتام وحيث أّن  حرية املنافسة وعدم القيام مبمارسات من شأ
ينطبق على املشرتي العمومي بصفة  كما  ،العارضني يف إطار صفقة عمومّية كلّ   ينطبق أساسا على
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شري أو تكريس ممارسات خملة  ا تسهيل أو فرض أو  عمال أو أفعال من شأ استثنائية كّلما قام 
  ركات عارضة. ملنافسة أتتها شركة أو ش

مبسؤولية املشرتي العمومي حىت خارج اإلطار الضّيق للممارسات املخّلة  اإلقرار أنّ وحيث 
فعال أو ألداء اجلّيد آللّيات الّسوق.أعمال قد تؤدّ  ملنافسة كّلما أتى   ي إىل ضرر حمتمل 

لنظر يف املم يف هدي ما تقّدم يتأّكدوحيث  ارسات املثارة انعقاد اختصاص جملس املنافسة 
  يف قضّية احلال.

 من حيث الّشكل:
ّممن له الّصفة واملصلحة واستوفت بذلك مجيع و حيث قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونّية 

لّتايل قبوهلا من هذه الّناحية. ،شروطها الّشكلّية   وتعّني 

  األصل: حيثمن 
وطين العروض الطلب يف جتاوزات توّرطها يف املّدعى عليها  علىاجلهة املّدعية  تعيب حيث

ختيار وكالة استشارة يف جمال االتصاالت للتصّرف يف املتعّلق  DCACM/2016/2عدد 
االعالمات واحلمالت اإل سامه بعدم الدّقة مما متثّلت يف غموض طلب العروض واتّ  ،شهارية اخلاّصة 

إلضافة لعدم توّفر العلنّية يف وّلد التباسا واختالفا يف فهمه وخلق متايزا  غري مربّر بني املشاركني، 
  فتح العروض مما يؤدي إىل غياب شروط املنافسة.

فهم ملقتضياته وتعّمد  أّدى إىل عدمالعروض كّل غموض على مستوى   مبدئّيايعّد وحيث 
ملنافسة على معىن القا إىل حصول متايزو عدم إيضاحه   36نون عدد بني املشاركني ممارسة خمّلة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار وخاّصة الفصل  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة   5املتعّلق 

حّدا من دخول مؤسسات أخرى للسوق وعرقلة لتحديد األسعار يف صورة ثبوته  وهو ميّثلمنه، 
  حسب الّسري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.

على أنّه:" كّل سؤال ميكن أن  موضوع الّتداعيمن كرّاس الشروط  4الفصل  ينصّ وحيث 
ئق املشاركة مبا فيها اخلاصّيات الّتقنية أو كل طلب ملعلومة إضافية مهّمة  يطرح متعّلقا بفهم و
ريخ استالم رسالة  م حتتسب من  ّ للتوضيح، جيب أن يكون كتابّيا يف أجل أقصاه مخسة أ

  االستشارة ...".
لس من املّدعية تقدمي ما يثبت طلبحيث و  إلستيضاح املذكور ا ا  يف اآلجال  مبادر

الفصل املتقّدم املنصوص عليها ّ ستالمها لرسالة ذلك أّن إ ،مل تتمّكن من إثبات ذلك، غري أ
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مارس  28بينما مل تتطّرق كتابّيا ملوضوع الغموض إال يوم  2016ديسمرب  13االستشارة كان بتاريخ 
م. 5واملقّدرة بـــــ  ممّا جيعلها خارج املهلة احملّددة حسب كرّاس الشروط تنفيذعن طريق عدل  2017 ّ   أ

رة الغموض   يقعمل أنّه تبّني للمجلس وحيث  من املّدعية من أّي من املشاركني املتمّسك بهإ
  يف طلب العروض.

من كرّاس الشروط أّن فتح العروض لن يكون حبضور  14لفصل  جاءولئن  حيثو 
 كما مل  ،بينهم وبني املّدعيةمتييز  أيّ ، مبا ينفي وجود عليهم مجيعانسحب إ فإّن ذلك ،املشاركني

  لف القضّية قرائن أو أدّلة تفيد وجود تالعب يف إسناد الّصفقة.مبتتوّفر 
 وأقرائن  وفاقدة لكلّ الوقائع واألعمال املشتكى منها جمّردة يف هدي ما تقّدم  تتوحيث 

  أدّلة مادية تفيد بوقوعها.

  :وهلذه األسباب

لس: رفض الّدعوى    .أصالقّرر ا
سة الّسيد  األوىلوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية   حممد العياديلس املنافسة بر

لسعود والسّيدة أكرم الباروين وعضوية الّسادة عمر التونكيت و  نوسامل    .رمي بوز
  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2018 جويلية 12وتلي علنا جبلسة يوم 
  
  

  كاتبة اجللسة                   الّرئيس     

 ميينة الزيتوين                                 حممد العيادي 
 


