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                      الجمھوریة التونسیة
  الحمد 

  مجلس المنافسة   
 173051االستعجالیة عدد :   القضیة

  2017 ماي 25:  تاریخ القرار
  
  

  ـايلاستعج ـرارق
  

  أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني :
  
ئبها األستاذ  :ةالطالب شركة فّنيات ومضخات اهلواء وتوابعها يف شخص ممثّلها القانوين، 

ن، منبليزير،تونس.8/5بعمارة النرجس، الشقة الكائن مكتبهمنري البكوش    ، شارع اليا
 من جهة،
 

ئبهااألستاذ  الشركة الوطنية لتوزيع احملروقات "عجيل" يف شخص ممثّلها القانوين، املطلوبة:
  .بنهج الدكتور كلمات، ميتوالفيل،تونس الكائن مكتبهحممد اهلادي األخوة 

 من جهة أخرى،
 

 
ئب شركة فّنيات ومضخات اإلاملطلب بعد اإلّطالع على  ستعجايل املقّدم من طرف 

قتناء املتعّلق   2016لسنة  30تعليق وإيقاف طلب العروض عدد  خبصوصاهلواء وتوابعها 
  آلة دفع إلكرتوين.  262مضخة توزيع حمروقات مع  150

ئب الطالبة أنّ  من التشكيات والنقائص اليت أحاطت  وعلى الرغم ،طلوبةامل وأفاد 
قتناء وتركيز  2014لسنة  36لصفقة عدد  مضخة توزيع حمروقات مع  477واملتعّلقة كذلك 
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عن طلب عروض دويل جديد يتضّمن نفس النقائص  أعلنتقد  ،آلة دفع إلكرتوين 243
  والشوائب اليت ختّل مببادئ املنافسة داخله.

ئب الطالبة يف تعّمد املطلوبة عدم تقسيط الصفقة العمو ومتثلّ  مية سعيا ت أول مطاعن 
املتعّلق  2014لسنة  1039من األمر عدد  16مع أحكام الفصل  لتوجيهها يف تعارض واضح

ئب الطالبة أّن طبيعة الصفقة تفرض على املطلوبة  بتنظيم الصفقات العمومية. واعترب 
بصنع مضخات توزيع  يف نفس الوقت تقسيطها إىل جزئني، إذ ال يوجد مصّنع واحد يقوم

املذكور سلفا تلزم كّل  16احملروقات وآالت الدفع اإللكرتوين. كما رأى أّن قراءة الفصل 
لعمومي كلما كان ذلك حافزا على مشاركة مشرتي عمومي على التقسيط الطلب ا

املؤسسات الوطنية أو مّدرا لفوائد مالية وفنّية أو اجتماعية وهو ما جتاهلته املطلوبة رغم لفت 
  لة. أنظرها هلاته املس

ئب ال ع املضخات تفرض على مصنّ  طالبة أّن الصفقة على حالتها هذهوأضاف 
ا اللجوء إىل  وتركيبها وتشغيلها وصيانتها مبا آالت الدفع اإللكرتوين القتناء  املناولةالفائز 

 1000يتحّمل مصاريف إضافية قد تصّل إىل سلبا على املشرتي العمومي الذي  ينعكس

دينار عن اآللة الواحدة وهو ما ينايف مبادئ احلوكمة الرشيدة والشفافية والتصرف يف املال 
ئب الطالبة أنّ  املشرتي العمومي يف هاته الوضعية سيواجه   العمومي. فضال على ذلك اعترب 

كذلك مشاكل تقنية وفّنية عند تنفيذ الصفقة خاّصة وأنّه قد وقع اقصاء كّل مصنعي 
ستثناء مشاركني    ثنني حتصال حديثا على مصادقة الوكالة الوطنية للمرتولوجيا. إاملضخات 

ئب الطالبة على املطلوبة تعّمدها اللج ن، عاب  وء إىل املناولة مبقولة ويف مطعن 
عدم وجود مصنع واحد آلالت الدفع البنكية واملضخات رغم علمها بذلك مسبقا حني 
قّررت عدم تقسيط الصفقة. كما اعترب أّن إقدام املطلوبة على عدم تقسيط الصفقة وهو 

رغم استحالة وجود مصنع واحد لصفقة إجراء يهدف إىل إقصاء عدد من املشاركني 
صفقة سوف يلجئ لزوما عند التنفيذ ليستجيب ألحكام كرّاس الشروط، إذ أّكد أّن الفائز 

  من األمر املنّظم للصفقات العمومية . 88إىل املناولة مبا خيالف الفصل 
ئب الطالبة توجيه املطلوبة لطلب العروض حنو مشارك حمّدد وذلك  من    كما نعى 

ّية واليت نّصت على ضرورة اعتماد الفنكرّاس الشروط   خالل اعتمادها على
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املستعملة يف  التقنيةقيس لكمّية احملروقات يف حني أّن  تقنيةك  "mesureur a vis"تقنّية
  ."mesureur à piston"تونس ويف أغلب دول العامل هي 

أن اجلديدة وغري املعتمدة سابقا و  التنصيص على هذه التقنيةأّن الطالبة ئب  عتربوا
له خربة فّنية ال تقّل عن أن تكون له و تكوينا من قبل املصّنع الذي ميثّ  يكون املشارك قد تلقى

ا  3 ّ ملها أي من شركات مل تدخل بعد إىل السوق التونسية وال تستعسنوات، يف حني أ
  التوزيع. 

ئب الطالبة أّن التنصيص على ضرورة   عوض"mesureur à vis"توفري تقنيةوأبرز 
إال تنصيص توجيهي وإقصائي خاّصة وأّن الوكالة ماهو "mesureur à piston" تقنية  عن

ّن لكال التقنيتني نفس  يا واضحا وصرحياالوطنية للمرتولوجيا القانونية قد أصدرت رأ فنّ  يقّر 
لتايل يصبح هذا التنصيص  ،لرت) 0.5( الدّقة   غري مربّر. الفنّيةمن الناحية و

لس إىل  ئب الطالبة نظر ا يوم   180ّن اعتماد آجال قصرية نسبيا، أكما لفت 
مسبق آلة دفع إلكرتوين ، يعكس حصول اتّفاق  568مضخة توزيع حمروقات و  477القتناء 

لتعاقد مع طرف آخر يف القسم املتعّلق برتكيب وتشغيل آالت الدفع  على اعتماد املناولة 
  لكرتوين.اإل

ئب الطالبة أّن املطلوبة قد خرقت أحكام الفصل  من قانون  5وفضال عن ذلك اعترب 
  إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وذلك بـ:

  ّىل السوق إية إقصائية ال مربّر هلا مبا حيّد من دخول املشاركني وضع شروط فن
 املرجعية.

 بطلب العروض مبا يشكل توجيها صرحيا للصفقة. حتديد عالمة جتارية 
 .انعدام تكافئ الفرص 
لس القضاء بتعليق وإيقاف وعالوة على ما      ئب الطالبة من ا نعاه سلفا طلب 

  :نظرا تنفيذ اجراءات طلب العروض املتظلم منه بصفة مستعجلة
فإّن فتح لذا ، 2017أفريل  5ألّن آخر أجل لقبول العروض وفتحها حّدد بتاريخ  -

 .الصفقة تنفيذاملتأيت من ول دون تفادي الضّرر العروض وإسناد الصفقة حي



4 
 

 2014لسنة  36عادة اعتماد نفس كرّاس الشروط اخلاّصة بطلب العروض عدد إل -

ا من عيوب خملّ  ملنافسة مثل ذكر عالمة جتارية  والتنصيص على رغم ما شا ة 
ئق  الجنليزية.مواصفات تقنية بعينها وقبول و  حمّررة 

دم إدراج قطع الغيار الالزمة لصيانة املضخات وآالت الدفع اإللكرتوين ضمن  لع -
لصفقة خبدمات ما بعد البيع ملدة  ا ألزمت الفائز  ّ  10كرّاس الشروط رغم أ

 سنوات.
آجال قصرية لتقدمي العروض وهي نفس اآلجال اليت اعتمدت خالل  عتمادال -

 رغم أمهية الصفقة احلالية. وذلك 2014لسنة  36طلب العروض عدد 
قد رفعت  املّدعيةل ملنع إهدار املال عام واحملافظة عليه خاّصة وأّن التدخّ لضرورة  -

ونس الذي أحال قضية جزائية يف اهدار املال العام لدى السيد وكيل اجلمهورية بت
ألحباث االزمة.  امللف إىل الفرقة االقتصادية للقيام 

رّد املمّثل القانوين للشركة الوطنية لتوزيع احملروقات "عجيل" املرّسم وبعد اإلّطالع على 
لس حتت عدد  قد بدأت  أّن منوبتهوالذي جاء فيه  2017أفريل  18بتاريخ  229بكتابة ا

ومسايرة منها للتطور التكنولوجي يف تركيز مضخات توزيع حمروقات مزّودة  2011منذ سنة 
مبنظومة دفع إلكرتوين واليت ّمت اسناد الصفقة األوىل للطالبة شركة فنيات مضخات اهلواء 

ّ  "MEPSAN"وتوابعها بصفتها املمثل لشركة  2013قّررت خالل سنة  االرتكية. وأضاف أ

لتوفري منظومة متكاملة نظرا لعديد املشاكل التقنية واملالية  "ALIANCE"د مع شركة التعاق
ا الصفقة األوىل.   اليت شهد

ئب املطلوبة أّن منوبته أسندت طلب العروض عدد  لشركة   2014لسنة   36وأوضح 
"SOTEP-DRESSER-WAYNE"  صاحبة أفضل عرض مايل وفّين والذي حظي مبوافقة

أّن أّكد ا للطلب العمومي اليت رفضت تظّلم الطالبة لعدم وجاهة مطاعنها. كما اهليئة العلي
للقبول الوقيت  2017تستعد خالل شهر جوان  يف ظروف حسنة وأّن الشركة متّ  تنفيذ الصفقة

  للمضخات املندجمة.
ئب املطلوبة أّن الطلب الراهن يف غري طريقه ال من الناحية  فضال عن ذلك اعترب 

رت نفس املطاعن اليت سبق هليئة  سبق للطالبة أنوال من الناحية القانونية، إذ  الواقعية أ
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متابعة ومراجعة الطلب العمومي وهيئة التدقيق يف الصفقات العمومية أن أيدت توجه منوبته 
  ."mesureur à vis"العتماد تقنية  

ئب املطلوبة ما نعته الطالبة من تعمّ  عدم تقسيط الصفقة بغاية  منّوبتهد ونفى 
لصفقات  2014لسنة  1039من األمر عدد  16توجيهها وخمالفة أحكام الفصل  املتعّلق 

 ّ حسب  قد قامت قبل االعالن عن طلب العروض بتحديد حاجيتهاا العمومية.واعترب أ
ا مكتب دراسات خمتص، و  خمرجات دراسة الذي حرص على الضغط شاملة للسوق قام 

هاجس تعصري املرفق العمومي مبواكبة التطّور التكنولوجي وتلبية  ريف ومراعاةعلى املصا
م للصفقات حاجيات احلرفاء.وأضاف كذلك أّن سالمة طلب العروض ومطابقته لألمر املنظّ 

لنظر للهيئة العمومية يتأكّ  د من خالل مصادقة خمتلف هيئات املراقبة واملراجعة اليت ترجع 
  عليه. العليا للطلب العمومي

جعا ويقلص  ئب املطلوبة على أّن طلب العروض موضوع الطلب الراهن يعّد  وشّدد 
لتايل فإّن القول بوجوب تقسيطه غري مقبول ال من الناحية القا نونية وال من من التكلفة، و

ة أّن تكليف شرك ، إذوحدة اقتصادية متكاملة غري قابل للتقسيطالعتباره  الناحية االقتصادية
ّمث تكليف شركة أخرى برتكيبها وتشغيلها يؤدي حتما إىل  قتناء آالت الدفع اإللكرتوين

لسوق العرض الذي يوفر احلّل املشرتي العمومي مبصاريف إضافية إرهاق  خاّصة وأنّه يتّوفر 
  املتكامل.

ستحالة وجود مصنع البته اللجوء إىل املناولة الزاعم بتعّمد منوّ  أخذويف ّرده عن امل
ئب آل  القولهذا أّن  املطلوبةالت توزيع احملروقات املزّودة مبنظومة الدفع اإللكرتوين، اعترب 

لسنة  36شركات عاملية بطلب العروض عدد  )3ثالث (مشاركة  سليم بدليلغري غري واقعي و 
 ّكدت للسوققد قامت قبل اطالق طلب العروض بدراسة  بتهكما الحظ أّن منوّ .2014
لس إىل أّن  وجود عرض يوفر التكنولوجيا املطلوبة. منإثرها  ئب املطلوبة نظر ا ولفت  

من األمر املنّظم  88طلب العروض السابق قد ّمت دون اللجوء إىل املناولة  واليت خيوهلا الفصل 
  للصفقات.

ئب املطلوبة  من خالل التنصيص على  توجيه الطلب العموميرغبة يف وجود ونفى 
ر مواكبة التطو  يف إطار. واعترب أّن هذا التنصيص يندرج "mesureur à vis"تقنية 
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 mesureur à"ة وتفوق هاته التقنية على تقنية ولنجاع التكنولوجي على الصعيد العاملي

piston".  ويف هذا الصدد، بّني أّن تقنية"mesureur à vis"  ا تتمّيز لنجاعة مكو
 من مادة البالستيك واستعمال مادة الصلب ما جيعلها ال تتأثرها والفاعلية من حيث خلوّ 

فقط قطعة أساسية  )11احدى عشر( من حيث تكّون العداد منكذلك بنوعية احملروقات و 
إلضافة إىل تقليص هامش اخلطأ من   5ما ميّكن من التحكم يف مصاريف الصيانة 

  لرت.1000لرت/ 2لرت إىل  1000لرت/
أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة  ئب املطلوبة كذلك أّن إدعاء خرقواعترب 
أن بق العمومي سهياكل الرقابة التابعة للهيئة العليا للطلب ب للواقع بدليل أّن واألسعار جمان

أكّدت مبناسبة تظّلم شركة فنيات مضخات اهلواء وتوابعها أو مبناسبة عمليات التدقيق يف 
  صّحة اإلجراءات املّتبعة. 2014لسنة  36إجراءات الصفقة عدد 

ئب املطلوبة أّن منوبته احرتمت قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار بدليل فتح  وبّني 
أمام مجيع الراغبني وهو ما حتقق  للمنافسةلطلب االستعجايل الراهن طلب العروض موضوع ا

  شركات عاملية .) 3( ثالث مبشاركة
ئب امل ا  طلوبة إىل اعتبار أّن املربّراتوانتهى  الطالبة لطلب تعليق اليت متسكت 

للواقع وواهية وغري جدية.  جمانبة 2016لسنة  30طلب العروض الدويل عدد  وإيقاف تنفيذ
ينات ميدانية، فإّن تنفيذ طلب العروض عدد اواعترب أنّه وبعكس ما دفعت به الطالبة من مع

مجيع  يتّم بشكل جيد ومطابق لكرّاس الشروط. ويف نفس السياق الحظ أنّ  2014لسنة  36
ئق اليت تلقتها م للغة الفرنسية و الو مة يف أمثان قطع الغيار مربّرا طلبها لقائنوبته قد وردت 

حتديد دقيق لالستثمارات الواجب ختصيصها ولضمان توفّر قطاع الغيار الالزمة رصها على حب
لصفقة عدد  ت اليت سبق أن واجهتها  لسنة  29ملعاجلة األعطال أو للصيانة ولتاليف الصعو

ا الطالبة. 2011     اليت فازت 
 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  

عادة تنظيم املنافسة واألسعار.   املتعّلق 
  

واملتعّلق بضبط  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد      
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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ئق املظروفة مبلف القضّية.          وبعد اإلّطالع على بقّية الو

  

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة          وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تل ،2017 ماي 18ليوم  ملّخصا من تقرير ختم  احلبيب الصيداملقّرر السّيد  ىو

البكوش نيابة عن الشركة الطالبة "شركة فنيات ومضخات اهلواء" منري  األحباث،حضر األستاذ
 16م الفصل ايف ضوء ما تضمنته عريضة الدعوى مؤكدا على تعّمد املطلوبة خرق أحكورافع 

لصفقات العمومية وبتضّمنمر املمن األ 88و الشروط لفصول إقصائية تتعارض  سكرّا  تعّلق 
   سة طالبا بذلك احلكم وفق الطلبات.مع مبدأ احلّرية وتكافئ الفرص واملناف

وحضر األستاذ حممد اهلادي األخوة نيابة عن املطلوبة شركة "عجيل"، ورافع يف ضوء 
تقاريره املقّدمة يف الرّد على  العريضة مؤكدا بصفة أصلية على أّن الطلبات خترج عن دائرة 

هلادفة إىل حتسني جودة على صّحة اجراءات الصفقة ا احتياطّيةوبصفة  ،نظر جملس املنافسة
   ، ضرورة أّن اهليئة العليا للصفقات قد أيّدت هذه االجراءات.ة حلرفائهاماخلدمات املقدّ 

مللف. كرمية اهلماميت مندوب احلكومة السيدة  وتلّ  ا املظروفة نسخة منها    ملحوظا
حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   ماي 25إثر ذلك قّرر ا

2017. 
       

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونيّة صّرح بما يلي:             
  

 من جهة الّشكل:
إيقاف تنفيذ طلب العروض العاملي عدد حيث يهدف املطلب الراهن استعجاليا إىل 

قتناء وتركيز مضخات توزيع حمروقات مبحطات شركة "عجيل" إىل  2016لسنة  30 املتعّلق 
  حني البّت يف أصل الّنزاع.

ّختاذ و  حيث استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أن ال تقبل الطّلبات املتعّلقة 
  ابقة الّنشر.الوسائل التحفظّية إالّ يف نطاق قضّية س
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لس بدعوى 2017مارس  30بتاريخ  طالبةنائب الل سبقوحيث  يف  القيام أمام ا
  .171452بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  ترمسّ  األصل

  لقبول من هذه الناحية. حرّ هذا املطلب  كون بذلكيوحيث 
  

  :المطلب  من جهة
يقاف تنفيذ طلب العروض العاملي حيث  يرمي املطلب الراهن إىل اإلذن استعجالّيا 

قتناء وتركيز مضخات توزيع حمروقات مبحطات شركة "عجيل"  2016لسنة  30عدد  املتعّلق 
  إىل حني البّت يف أصل الّنزاع. 

لسنة  1039خمالفة أحكام األمر عدد حيث تعيب العارضة على اجلهة املطلوبة و 
عدم تقسيط الصفقة العمومية سعيا  وذلك بتعّمدهااملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية  2014

فع البنكية واملضخات معا عدم وجود مصنع واحد آلالت الدللتوجيهها واللجوء إىل املناولة 
  بقانون إعادة  املنافسة واألسعار من خالل توجيه طلب العروض. فضال عن اإلخالل

عادة تنظيم املنافسة  15من الفصل  8لفقرة وحيث تنّص ا من القانون املتعّلق 
ذن يوما ثالثني أجل يف املنافسة لس ميكن التأّكد، صورة واألسعار على أنّه "ويف  أن 

ا من اليت التحّفظية الّالزمة الوسائل ّختاذ احلكومة ومندوب األطراف مساع وبعد  تفادي شأ

 املعنّية لقطاعات أو العاّمة االقتصادية ملصلحة تداركه وميسّ  ميكن ال حمدق ضرر حصول

   .أصل الّنزاع" يف البتّ  حني إىل وذلك األطراف، أحد مبصلحة أو مبصلحة املستهلك أو
ي حال الوسائل الوقتية  ختاذاإلذن من املستقّر أّن وحيث  إىل ال جيب أن يؤول 

صل النزاع وأن تكون  جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه احلالة معّرضة  الوسائلهذه املساس 
للتغّري سلبّيا ويف وقت وجيز حبكم تدّخل األشخاص أو بفعل أّي عنصر آخر أو أن تنذر 
خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حّىت ال يتّم الّنيل من حّق حيتاج إىل احلماية العاجلة حلفظه من 

  .الشيالتّ 
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والرجوع إىل املعروض يستدعي إجراء أعمال استقصائية  طلبوحيث أّن البّت يف ال
لس من بينها التدقيق يف املو امللف الكامل للصفقة  صفات التقنية واستجالء امن قبل ا

وجود  تؤّكدقرائن جّدية  يف تّوفروجود إخالل من خالل توجيه طلب العروض، والبحث 
مع أحد املشاركني بطلب العروض، وهي مسائل خترج بطبيعتها عن نظر تواطؤ بني املطلوبة 

  قاضي املسائل املستعجلة.
مللّف فضال عن ذلك حيث و  مل يتبّني للمجلس، بعد دراسة املؤيّدات املظروفة 

يف أساسا األساسّية الّختاذ الوسائل التحفظّية واملتمثّلة  تّوفر الشروطاإلستعجايل الراهن، 
  التأّكد والضرر احملدق الغري قابل للتدارك.حالة 

  
  :وهلذه األسباب

  
ل   .رفض املطلب: سقّرر ا

  
سة السّيد  ثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية ال رضا لس املنافسة بر

نو  عمر التونكيت ات والساّدةالسّيدوعضويّة  بن حممود  ماجدة بن جعفر ورمي بوز
   .وخالد السالمي

  
  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2017 ماي 25  وتلي علنا جبلسة يوم

  
  كاتبة اجللسة                       الّرئيس                                 

  
  ميينة الّزيتوين                                 رضا بن حممود
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