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ّ                   اجلمهوريّة التونسّية    احلمد 
  جملس املنافسة    
  171472القضّية عدد  

  2018 ماي 17ريخ القرار: 

  
  

  قــرار
  القرار التايل بني:      أصدر جملس املنافسة

  

ب ت  ة:املّدعي ة ت ني،  "Top Checks"ش لها القان ائ في ش م ارة مقّها ال ع

د ال  ال 126ع اب ال ع-ال ل Cم ن-1073 م   ،ت
   ـن جـهـة،م           

ة :املّدعـى عليهـاو ا ون اإلج ان وزارة ال في وأع ة م ارق  ،وداد اذ  ها األس نائ

زقي ائ ب ،ال ه ال د م ل ع یا ،7هج ه دول لف ن ل  ،ت
  .أخرىـة مـن جـه

 
 

حتت  2017أكتوبر  19 بتاريخ عريضة الدعوى املّرمسة بكتابة جملس املنافسة بعد اإلطالع على  
في وأعوان وزارة ودادية موظّ تتبع واملتضّمنة طلب توب تشيك  شركة املقّدمة منو  171472عدد 

للصفقات م املنظّ  2014لسنة  1039األمر عدد  أحكاممن أجل عدم احرتام  االجتماعيةالشؤون 
  شاركني.نة من املفئة معيّ حنو بسندات املطاعم منخرطيها د يتزو  لصفقة اههتوجيالعمومية و 

ااملّدعى عليها  علىونعت املّدعية  الستشارة عدد  ارتكا  2017/01عدد من اخلروقات 

لتزّود بتذاكر األكل لفائدة منخريطيها على أساس:   املتعّلقة 
 2014لسنة  1039من األمر عدد  53احرتام آجال الدعوة إىل املنافسة كما حّددها الفصل  عدم 

م.أّن األجل  اعتباراملنّظم للصفقات العمومية على   مل يتجاوز مثانية أ
 ّن ستشارة منذ البداية حنو فئة معيّ توجيه اإل نة من املشاركني بفرض شرط اإلدالء مبا يفيد 

 ماليني دينار. تقّل قيمة العقد الواحد عن أربعةبرام عقدين على األقل ال إاملشارك قد سبق له 
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 أّن  ضرورة ،لصفقةل توجيهاما يشّكل  ، وهو ملن يرغب يف املشاركةنيثنإ نيحتديد أقدمية عام
  سنوات. جيب أن تكون يف حدود مخسةاألقدمية املقصية 

لس املرسّ و دادية موظفي وأعوان وزارة الشؤون االجتماعية و وبعد اإلطالع على رّد      م بكتابة ا
ا  اء برفض الدعوى لبطالن اإلدعاءاتالقض واملتضّمن طلب   2017نوفمرب  30 بتاريخ ّ ضرورة أ

لتايل ف ،وليست بتعاونية 2011لسنة  88ختضع ألحكام املرسوم عدد  ال تعترب مشرت عموميا هي و
لصفقات العمومية، غري أّن ذلكوال ختضع  مل مينعها من إتباع إجراءات  ألحكام األمر املتعّلق 

إحداث الوطنية و  لصحافة هاعن واإلعالنإعداد كرّاس شروط لالستشارة خصوصا  ومنها الشفافية
 جلنة فرز واعتماد مقاييس موضوعية لتقييم العروض.

 يف غري حمّله 1039من األمر عدد  53أحكام الفصل من عدم احرتام يها عل يعابأّن ما  كما
جلمعياتأل عليها لعدم انطباقها ا ال تعترب مشرت عموميا على معىن املرسوم املتعّلق   عالوة على أنّ  ّ
ظا على مناخ السلم العام افصبغة املعاشية لسندات املطاعم وحال عال جاء تالؤما ماختزال اآلج

  لوزارة.
إذ أّن شرط اإلدالء بعقود مماثلة  ،املّدعى عليها ما نسب إليها من توجيه للصفقة تونف

د ولضمان الصالبة املالية للمزوّ  فظ حقوق املنتفعني وحقوق الوداديةمربّر حبقيمتها أربعة ماليني دينار 
لصفقة إذ أّن ثالثة من مجلة العارضني  ،والذي ال ميكن اعتباره من قبيل الشروط التعجيزية الفائز 

إل   ستشارة قد أوفوا به.اخلمس املشاركني 

الوجود القانوين الفعلي  املعيار الذي اعتمّدته هو فإنّ  ،شرط األقدمية الالزمةخبصوص و 
  نفس العدد جلميع املشاركني. ا جعلها تسندللمشارك مب

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36على القانون عدد وبعد اإلّطالع      واملتعّلق 
  .2005 تنظيم املنافسة واألسعار

  

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

  

مللف.       وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
  



 3 

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم       10وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء الطرفني 

ا تلى املقّرر السّيد احلبيب الصيد ملّخصا من تقرير ختم األحباث، و   ،2018 ماي  من ميثلّ  ضرمل حيو
ودادية عى عليها ئب املدّ ضر كما مل حي،االستدعاءوبلغها  "Top Checks"توب تشيك  ةعية شركاملدّ 

  .وبلغه اإلستدعاء موظفي وأعوان وزارة الشؤون اإلجتماعية
مللّف. كرمية اهلماميمندوب احلكومة السّيدة   تلتو      ا الكتابية املظروفة نسخة منها    ملحوظا
حلكم جبلسة و     لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح    . 2018 ماي 17قّرر ا

  
ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

  
ستشارة صادرة عن ودادية موظفي وأعوان  خاصّ حيث تعّلقت قضّية احلال بكرّاس شروط 

قتناء سندات مطاعم. وزارة الشؤون االجتماعية   تعّلقت 

 2014لسنة  1039عدم احرتام املّدعى عليها ألحكام األمر عدد باملّدعية  متسّكتوحيث 

ستشارة حنو إلل تنطوي على توجيهاملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية واحتواء كرّاس الّشروط على بنود 
  نني.مشاركني معيّ 

مي مرتبط وحيث دأب جملس املنافسة يف فقه قضائه على اعتبار أّن حتديد مرجع نظره احلك
ثري العمل أو الّتصّرف املتنازع بشأنه على الّتوازن العاّم للّسوق وحريّة املنافسة فيها، حبيث أّن  مبدى 
ملنافسة  اختصاصه ال يكون قائما إّال مىت ما كانت تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخّلة 

عادة تنظيم امل 5على معىن الفصل    نافسة واألسعار. من القانون املتعّلق 

تنطبق أحكام هذا الفصل على األفعال واملمارسات الّتجاريّة بصرف الّنظر عن طبيعة حيث و 
مرتكبيها وشكلهم القانوين لتشمل األشخاص الطّبيعّيني والّذوات املعنويّة من القطاع اخلاّص والعاّم 

  ل تدّخلت يف الّنشاط االقتصادي.وكذلك الّذوات العمومّية واإلّحتادات املهنّية واجلمعّيات يف حا

لس يف جمال طلبات العروض إّال عند ، وحيث طبقا لذات الفصل املذكور أعاله ال يتدّخل ا
ملنافسة  خنفاض يف تقدمي عروض مفرطة اإل على غرارالّدعوة إىل املنافسة ويف حالة املمارسات املخّلة 

تّفاقات حمظورة  وأالصفقات العمومية  تواطؤ بني املشاركني أو البعض منهم من خالل  وأالقيام 
  أسواق وغريها....تقدمي عروض تغطية وتقاسم 
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سبتمرب  24املؤرخ  2011لسنة  88من املرسوم عدد  39وحيث يتبّني رجوعا إىل الفصل 
ا ال جيعلها من صنف ممعليها ختضع للقانون اخلاص  ىواملتعّلق بتنظيم اجلمعيات أّن املّدع 2011

   .من قبيل الصفقات العموميةليست الصفقة موضوع دعوى احلال  فإنّ وعليه  ،املشرتين العمومني

ا مشرت عموميا وعلى ،عى عليهاية املدّ دعية على الوداما تعيبه املدّ أّن وحيث  ّ ال ، فرض أ
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، ندرج ي ملنافسة على معىن القانون املتعّلق  ضمن املمارسات املخّلة 
  عن إختصاص جملس املنافسة.  بيعتهحبكم طرج خي وهو 

  وهلـذه األســباب
  

لس:قّرر    . رفض الدعوى لعدم االختصاصقبول  ا
  

سة السّيد      لس املنافسة بر  حممد العياديوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل 

نوالسيدة  وأكرم الباروين وخالد السالميعمر التونكيت وعضويّة السادة     .رمي بوز
 

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

                                                                                                              كاتبة اجللسة           الّرئيس         
                                        ميينة الزيتوين                                    حممد العيادي                  

                                               
 


