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 الجمهوريّة الّتونسيّة                                                                                    الحمد   
 مجلس المنافسة

  181502:  القضيّة عدد
     2019جانفي   10تاريخ القرار: 

  
  

  

 قـــرار
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن:
  

" يف شخص ممثّلها Couplage Téléphonie Informatique Networkشركة " املّدعية:
نة" André Ampèreبنهج " 7القانوين الكائن مقّرها بعدد  ر   ، حلّي اإلداري 

  من جهة،
نهج أمحد السنوسي بدائرة احملاسبات يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها  املّدعى عليها:

  ،ملركز العمراين الشمايل 4عمارة ب 
  من جهة أخرى.

  
  

  

 Couplageاملمّثل القانوين لشركة "عريضة الّدعوى املقّدمة من بعد االّطالع على 

Téléphonie Informatique Network لس بتاريخ  2018أفريل  27" واملرّمسة بكتابة ا

عالن طلب العروض عدد  اسباتاحملأّن دائرة واليت جاء فيها   2بتاريخ  01/2018قامت 
ملركز امل 2018فيفري  قتناء وتركيز مستلزمات الّشبكة اإلعالمّية واهلاتفّية مبقّرها اجلديد  تعّلق 

  يف جلسة علنّية. 2018مارس  6العمراين الّشمايل بتونس العاصمة، وّمت فتح العروض بتاريخ 
د.م /392أصدرت دائرة احملاسبات البالغ عدد  2018أفريل  25بتاريخ و أنّه  إالّ 

قبول صاحب العقار اقتناء وتركيز بعد طلب العروض املشار إليه أعاله  إلغاءواملتضّمن 
ملقّر اجلديد لدائرة احملاسبات.   مستلزمات الّشبكة اإلعالمّية واهلاتفّية 

 Couplage Téléphonieاملمّثل القانوين لشركة " وبناء على كّل ما سبق ذكره، طلب

Informatique Networkيف أطوار طلب العروض موضوع  " من جملس املنافسة البحث
  الّنزاع وحتديد األسباب الفعلّية إللغائه.
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أنّه ّمت  2018جوان  4املقّدم من دائرة احملاسبات بتاريخ وبعد االّطالع على الّتقرير 
 Couplageشركة " موضوع عريضة 01/2018اإلعالن عن طلب العروض عدد 

Téléphonie Informatique Network عروض ّمت  7" وتلّقت الّدائرة يف هذا اخلصوص
  .2018أفريل  23وتقييمها بتاريخ  2018مارس  6فتحها علنّيا بتاريخ 

على أن يتوّىل هذا االتّفاق بني الّرئيس األّول للّدائرة وصاحب العقار  حبصولغري أنّه 
بقاء على معاليم األخري اقتناء املستلزمات موضوع طلب العروض وتركيزها على نفقته مع اإل

أفريل  24الكراء األصلّية دون الّرتفيع فيها. وّمت يف الغرض إبرام ملحق لعقد الّتسويغ بتاريخ 
لغائه وإعالم إ ممّا دعا إىلطلب العروض املعلن غري ذي موضوع  تبعا لذلك أصبحو ، 2018

ب إظهار " يف نّص البالغ من NEXT STEPّمت ذكر شركة "و هذا مجيع العارضني بذلك، 
  شفافّية اإلجراءات ال غري.

واعتربت الّدائرة أّن ما ذهب إليه العارض من مزاعم بوجود شبهة فساد ال أساس له من 
ألشغال مل يكن معنّيا  عتبار أنّه مل يعد هنالك طلب عمومي وأّن مالك املقّر املتعّهد  الصّحة 

لبالغ الّصادر خبصوص إلغاء طلب العروض.    ألساس 
وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث املدىل 

خلصوص أنّ  2018 أكتوبر 16ا بتاريخ  املمارسات املثارة ال تنضوي  والذي جاء فيها 
عادة تنظيم املنافسة  لقانون املتعّلق  ملنافسة املنصوص عليها  ضمن املمارسات املخّلة 

لس.واألسعار و   لّتايل فهي خترج عن جمال اختصاص ا
املتعّلق  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد االّطالع على القانون عدد

  عادة تنظيم املنافسة واألسعار.
مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الطّرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

ا تال املقّرر السّيد 2018 ديسمرب 27لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  حبيب  ، و
ر وحضصبحي شعباين ملّخصا من تقرير ختم األحباث، الّصيد نيابة عن زميله املقّرر السّيد 

 Couplage Téléphonie Informatiqueشركة "السّيد غسان عياضة نيابة عن 

Network ورافع يف ضوء تقريره الكتايب املقّدم بعريضة الّدعوى طالبا احلكم طبقا ملا تضّمنته "
  من طلبات، ومل حيضر من ميّثل املّدعى عليها دائرة احملاسبات وبلغها االستدعاء.
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ا الكتابّية املظروفة وحضرت مندوب  احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت ملحوظا
مللّف.   نسخة منها 

حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح   جانفي 10وإثر ذلك قّرر ا
2019.  

  
  
  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  
  

  

 " املّدعيةCouplage Téléphonie Informatique Networkشركة " تعيبحيث 
لغاء طلب العروض عدد   2018فيفري  2بتاريخ  01/2018على دائرة احملاسبات قيامها 

ملركز العمراين  املتعّلق قتناء وتركيز مستلزمات الّشبكة اإلعالمّية واهلاتفّية مبقّرها اجلديد 
 25د.م الّصادر عنها بتاريخ /392عدد  الّشمايل بتونس العاصمة، وذلك مبقتضى البالغ

والذي تضّمن أنّه بعد تقييم العروض املالّية والفنّية قد وقع اقرتاح منح الّصفقة  2018أفريل 
حتساب مجيع األداءات،  360421,845" مببلغ مجلي قدره NEXT STEPلشركة " دينارا 

قبول صاحب العقار اقتناء وتركيز مستلزمات الّشبكة  إّال أنّه ّمت إلغاء هذا الطّلب بعد
ملقّر اجلديد لدائرة احملاسبات    .اإلعالمّية واهلاتفّية 

ثري العمل أو التصّرف املتنازع حيث و  أّن مرجع نظر جملس املنافسة يتحّدد مبدى 
ائما إّال مىت  أّن اختصاصه ال يكون قو بشأنه على الّتوازن العام للّسوق وحّرية املنافسة فيه، 

لفصل  ملنافسة على املعىن الوارد   5كانت تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخّلة 

املنافسة عادة تنظيم املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد 
  واألسعار.

لّنظر يف صّحة اإلجراءات الّيت  ال خيتصّ وحيث  لس  تّتخذها الّذوات العمومّية ا
  .وكذلك األعمال اليت تندرج ضمن اختصاصات الّتسيري والتصّرف إلسناد الّصفقات العمومّية

وحيث أّن طلب اجلهة املّدعية الرّامي إىل حبث يف أسباب عدول اجلهة املّدعى عليها 
اتفّية خيرج عن مرجع قتناء وتركيز مستلزمات الّشبكة اإلعالمّية واهل عن طلب العروض املتعّلق

حكام الفصل اخلامس من القانون املشار إليه أعاله.   نظر جملس املنافسة احملّدد 
  

  
 

  و هلذه األسباب
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لس   . رفض الّدعوى لعدم االختصاص قّرر ا
  
  

سة السّيد رضا بن  الثّانيةوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية  لس املنافسة بر
نحممود وعضويّة الّسادة  لّسعود وأكرم الباروين والسّيدة رمي بوزّ   .عمر الّتونكيت وسامل 

  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2019 جانفي 10وتلي علنا جبلسة يوم 
  

   

  كاتبة اجللسة                    الّرئيس                                          
   

  رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   
 

 


