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 احلمد هلل                                         اجلمهورية التونسية                       

 جملس املنافسة   

   171461 عدد:  القضية

 2019  أكتوبر   17 اتريخ القرار: 

  

 قـــــرار 
 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:          

 
مقّرها  ،خص ممثلها القانوينيف ش " sports Witcoشركة "ويتكو سبور""  :املدعّية

   ،تونس ،2000 ،ابردو، 1، عدد فرنسا نهجاالجتماعي كائن ب

 ،من جهة

 
مقّرها   ، خص ممثلها القانوين يف ش "GTR" الكربى ألشغال الطرقات ركة شّ ال :امعى عليهاملدّ و 

سات للرايضة  شركة " و  تونس  ،3022البلفدير،  ،9بنهج ابن تفرجني عدد  جتماعي كائناإل
بشارع خص ممثلها القانوين مقّرها االجتماعي كائن يف ش "Set sport et loisirs""والرتفيه

 ، أراينة ،2080، إقامة مرمي بلوك، برج البكوش، 29اإلستقالل، عدد 
 .من جهة أخرى

شركة "ويتكو  املمثل القانوين ل قبل من ةاملقّدم عريضة الّدعوىبعد اإلّطالع على 
إىل  ة والرّامي  2017 انجو  6 بتاريخ  171461بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  ةواملرسّ  سبور" 

فيه" من أجل املنافسة غري ضة والرتّ و"سات للراي "الكربى ألشغال الطرقات "تتّبع شركيت  
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 2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد مبقتضيات  النزيهة واإلخالل
  طلب موضوع  ات إسناد صفقشبهة فساد خبصوص لوجود و  املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية

املتعّلقني أبشغال هتيئة وتعشيب امللعب الفرعي  4/2015وعدد  31/2014العروض عدد 
ابمللعب البلدي ابملتلوي وملعب بلخري بقفصة وامللعب البلدي ابلّناظور ابلعشب 

  ه مل يتم قبول أنّ  إالّ  ذكورينامل نيطلبالاملشاركة يف  تتولّ  أّّنا  العارضة وتفيد .اإلصطناعي
هتيئة وتعشيب امللعب الفرعي ابمللعب البلدي ابملتلوي   صفقةوأسندت  بشأّنما عرضها املايل

يف   "GTR" شركة الكربى ألشغال الطرقاتلل قفصةبوملعب بلخري ابلعشب اإلصطناعي 
صفقة هتيئة وتعشيب  ب " Set sport et loisirs""للرايضة والرتفيه سات شركة "فازت حني 

 امللعب البلدي ابلناظور ابلعشب اإلصطناعي.

 نسيقوالتّ  العبكان وليد التّ  على الّصفقتني املّدعى عليهماحصول تعترب العارضة أّن و 
سات  "شركة  مع ابالتّفاق "GTR" الكربى ألشغال الطرقات هما، حيث عمدت الشركة بين

ىل حتويل العشب اإلصطناعي املخصص لتعشيب إ " Set sport et loisirs""للرايضة والرتفيه
يف العشب اإلصطناعي  وفوتتامللعب البلدي بلخري بقفصة  إىلامللعب الفرعي ابملتلوي 

اظور  وتركيزه ابمللعب البلدي ابلنّ  الشركة املنافسة إلستغالله إىلهذا األخري املخصص لتعشيب 
املواد   أّن هذه ضرورةخرق واضح للقانون يرتتب عنه مسؤولية مدنية وجزائية بزغوان ويف هذا 

تتمتع وجواب ابإلمتيازات اجلبائية عند التوريد تسلم من قبل وزارة الشباب والرايضة طبقا لألمر  
 .2004 أوت   10 املؤرخ يف 2004لسنة  1839عدد 

جراء معاينة للملعب البلدي ببلخري قفصة وامللعب إلثبات هذا األمر قامت املّدعية ب و 
ألفة بومعيزة البخاري خليفي و ومها األستاذان  البلدي ابلناظور زغوان عن طريق عديل تنفيذ

 .وتوىل كّل منهما حترير حمضر يف الغرض

العب يف طلبات العروض فهي تطلب التعّهد مبوضوع الفساد والتّ  واستنادا إىل ما ذكر،
ق يف ما زاد على احلمحاية املال العام مع حفظ املذكورة ومعاقبة األطراف الفاعلة فيه بغرض 

 ذلك.
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ركة املّدعية بتاريخ  ضايف املدىل به من قبل املمثل القانوين للشّ اإل قريرتال وبعد اإلّطالع على   
اتيب املتعّلقة بتنفيذ  طار مواصلة خرقها للقانون والرتّ إيف  والذي جاء به أنّه 2017أوت  18

إىل تزويد ملعب   " GTR"الكربى ألشغال الطرقات الشركة فقد عمدت الصفقات العمومية 
الذي تقدمت  الفّن  ابخلري بعشب اصطناعي وحبيبات مطاطية غري مطابقة للصفقة ولعرضها

بيبات  احلو  C.C.GRASSلتزمت أبن يكون العشب من نوع إ إذتعهدت بتنفيذه، الذي به و 
ت تركيز عشب اصطناعي مبلعب بلخري من نوع تولّ  ها، لكنّ AMSA M10نوع  طاطية منامل

MONDO   كرّاس  اقتضىعوضا عن إسبانيا مثلما  اهلند مستوردة من وحبيبات مطاطية
 الّشروط ذلك. 

عوضا عن  من اهلنداحلبيبات املطاطية ت تزويد ملعب املتلوي بكميات من كما تولّ 
ن   ار املعاينة احملرّ  اوفق ما يثبته حمضر  مصنوعة يف إسبانيا  ASMA M10حبيبات مطاطية نوع 

لفصل وكذلك ل همن 87الفصل  أحكام فةل، خمابواسطة األستاذ البخاري خليفي العدل منفذ
روط ضرورة مطابقة املواد للشّ والذي يقتضي روط اإلدارية اخلاصة للصفقة اس الشّ من كرّ  23

اإلدالء بشهادة املنشأ للمواد املزمع استعماهلا وكذلك وصوالت و  فقةالواردة بواثئق الصّ 
حاليل املخربية للمواد للتثبت من مدى مطابقتها  ابلتّ القيام وضرورة سليم للمصنع التّ 

احلصول على موافقة اإلدارة لرتكيز العشب وإمتام وأخريا للمواصفات الفنية الواردة بكراس 
ة ومصدر وبلد املنشأ للمواد ومدى ت يف نوعيّ ن اإلدارة من التثبّ حىت تتمكّ  وذلك ، األشغال

ة اليت وقع استريادها  ت من الكميّ التثبّ كرض املقدم ابلصفقة واملصادقة عليه مطابقتها للع
   .لفائدة املشروع

فويت فيها  القيام بتغيري وجهة  املواد من حضرية إىل أخرى والتّ  أنّ واعتربت املّدعية 
فقة الصّ عاقدية عند تنفيذ د اباللتزامات التّ وعدم التقيّ  ابلبيع إىل شركة منافسة بدون وجه حقّ 

للقانون وملبدأ   اواضح اخرق يعدّ ة املقدمة يف العرض وعية واملصدر واملنشأ والكميّ صوص النّ خب
 . مع الشركات املنافسةو أمع اإلدارة  سواء املنافسة وللشفافية يف املعامالت 

من قبل املمثل القانوين للشركة  ثاين املدىل به ال ضايفاإل قريرتال وبعد اإلّطالع على
أّن بلدية الّناظور رفضت العشب اإلصطناعي  واملتضّمن 2017أكتوبر  7عية بتاريخ املدّ 

  إستعماله ابمللعب البلدي ابلّناظور  "GTR" الكربى ألشغال الطرقات الشركة  حاولتالذي 
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رجاعه إىل  قامت باملّدعى عليها  وأنّ لعدم مطابقته للمواصفات املطلوبة ابلصفقة  وذلك 
   .د مبحضري املعاينة املصاحبنيملعب املتلوي وفق ما هو حمدّ 

من قبل املمثل القانوين للشركة  ثالث املدىل به الضايف اإل قريرالت وبعد اإلّطالع على
من خالله العارضة متّسكها مبا ورد بعريضة  أّكدت  والذي 2017نوفمرب  2املدعية بتاريخ 

وص طلب  صالّتالعب بني املّدعى عليهما خب  وبدعوة اجمللس إىل البحث يف أوجه دعواها 
 العروض املذكورين.

"سات للرايضة  شركة املمثل القانوين لدىل به من يف الّرد امل قرير تّ الوبعد اإلّطالع على 
أّن  ابخلصوص والذي جاء به  2017 نوفمرب 30 بتاريخ" Set sport et loisirsفيه""والرتّ 

ايضة اليت كان يعمل غادر وزارة الشباب والرّ  ،خالفا ملا جاء يف إّدعاء العارضة ،الشركةوكيل 
معه    وا عاما كما أّن كل زمالئه الذين ابشر  15منذ أكثر من أي  2002كمدير سابق منذ   هبا

مبؤسسات  هملتحاقإل وأقاعد تّ لل  إّما لبلوغ السّن القانونيةالعمل آنذاك غادروا أيضا الوزارة 
من قبل  الغرض ترخيص يفحصوله على أخرى وأّن مباشرته للعمل كوكيل للشركة مّت بعد 

 .2002جوان  21ايضة بتاريخ لرّ واوزير الشباب والطفولة 

الكربى ألشغال ركة تتعامل مع الشّ  ايضة والرّتفيه"ة "سات للرّ أّن شرككما أفاد 
إىل أّن  وأشار ،يف نطاق عقود مناولة وذلك ابقتناء العشب الذي تستورده "GTR" الطرقات 

وأّن الشركة املكّلفة ايضة اإلعفاء اجلبائي املتعّلق بتوريد العشب مينح لفائدة وزارة الشباب والرّ 
 د اثين.   ورّ معن طريق   بتوريدهالعشب مباشرة أو بتوريد ا فقة إمّ ذ الصّ يتنف ابألشغال تقوم عند

شغال ألالكربى الشركة  وخبصوص حتويل مكان وضع العشب املستورد من قبل
بغاية توريد عشب ملعب بينهما  فاقتّ الوفقا  متّ ا مهعامل بين فيشري أّن التّ  " GTR" الطرقات 
برجاء وضع   ّوبتهنمبعالم أّن اإلدارة قامت و  ،عشب ملعب بلخري واملتلوي وكذلك  الّناظور

 العشب مبلعب املتلوي إىل أجل غري حمّدد ونظرا حلجم البضاعة قامت خبزن العشب
مبلعب الّناظور وطلبت من وزارة الشباب والّرايضة بوصفها صاحبة   املخصص مللعب املتلوي

إاّل أّن  . أشغال هتيئته خيص يف تركيزه هبذا امللعب يف انتظار استكمالاإلمتياز اجلبائي الرتّ 
 . مّت نقل العشب مللعب املتلويو هذا املقرتح  ترفض ذه األخريةه
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د  اسنفيشري انئب املّدعى عليها إىل أنّه مّت إحرتام شروط املنافسة إعدم أّما خبصوص 
ألف   600صفقة إلجناز مضمار إصطناعي ابملرّكب الّرايضي بعني دراهم مببلغ حوايل ّدعية امل

فقة أن يتوىل صاحبها إجراء حتاليل  دينار بعد مشاركة املّدعى عليها واقتضت بنود هذه الصّ 
ممّا مّكنها من حتقيق ربح مبلغ إاّل أّّنا امتنعت عن ذلك خمربية للمضمار قبل القبول النهائي 

ممّا حال  ثبت من جودة املواد املستعملة تمّكن اإلدارة من التّ ت ملو  مقّدر بعشرين ألف دينار
   .هائي لألشغالدون اإلعالن عن القبول النّ 

ويضيف املمثل القانوين للمّدعى عليها أّن حجم الصفقات اليت أجنزهتا هذه األخرية مع 
 أبرمتهافقات اليت من حجم الصّ  % 5ايضة منذ إحداثها ال يتعدى نسبة وزارة الشباب والرّ 
طلة  من خالل توجيه اهتامات اب هاقتف عن مضايومع ذلك مل تتوقّ  ، اجلهةاملّدعية مع نفس 

 هبدف اإلساءة هلا ووضع حّد لنشاطها.  اهجتاه
  شركة "ويتكو سبور" املمثل القانوين لأدىل به  يف الّرد الذي قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 

 ا على تقرير ختم األحباث.ردّ  2019 سبتمرب 9 بتاريخ 
يف الّرد  ،2019 أوت  26 املؤّرخة يف ملحوظات مندوب احلكومةوبعد اإلّطالع على 

 . على تقرير ختم األحباث 
 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد على الع ّّ وبعد اإلط

 املتعّلق بعادة تنظيم املنافسة واألسعار.  
املتعّلق ابلّتنظيم   2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلى األمر عدد

 .اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
 وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة ابمللّف. 

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف ابلطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة  
السّيد البشري سفيان صماري ملخصا من تقرير ختم  وهبا تال املقّرر  ،2019 أكتوبر  3ليوم 

وحضرت األستاذة رمي بن فالح نيابة عن األستاذ حبيب ابلعجوزة وأعلن نيابته عن   ،األحباث 
املّدعية شركة "ويتكو سبور" متمّسكا مبا ورد بعريضة الّدعوى، ومل حيضر من ميّثل املّدعى 

اء، ومل حيضر كذلك من ميثل املّدعى عليها عليها الشركة الكربى للطّرقات وبلغها اإلستدع
 شركة "سات للرايضة والرتفية" وبلغها اإلستدعاء. 



6 

 

 ملحوظاهتا املظروفة نسخة منها ابمللّف. مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلمامي وتلت
أكتوبر  17ابلقرار جبلسة يوم  قّرر اجمللس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريحإثر ذلك 

2019 . 

 وهبا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:          
 

 من حيث الّشكل :
حيث قّدمت الّدعوى مّمن له الّصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية. لذا تعنّي قبوهلا  

 من هذه الّناحية. 
 من حيث األصل:

شركة  ال  على املّدعى عليهما " Witco sports" "ويتكو سبور" شركة تعيب  حيث
  " et loisirs sport Set""فيه سات للرايضة والرتّ شركة "و  "GTR" الكربى ألشغال الطرقات 

 2014/ 04و 2014/ 31 ي هبما يف إطار طلب العروض عددت فاز  تنيلّ ال تنيفقتالعبهما ابلصّ 
 بقفصة امللعب الفرعي ابمللعب البلدي ابملتلوي وملعب بلخري بتهيئة وتعشيب نياملتعّلق

بلدي ابلّناظور ابلعشب اإلصطناعي، واملتمّثل  وتعشيب امللعب ال ابلعشب اإلصطناعي
سات للرايضة  " شركة  نسيق معابلتّ  "GTR" الكربى ألشغال الطرقات الشركة أساسا يف قيام 

حتويل العشب اإلصطناعي املخصص لتعشيب امللعب  يف  "Set sport et loisirs""والرتفيه
يف العشب اإلصطناعي املخصص  تفويتهاو الفرعي ابملتلوي إىل امللعب البلدي بلخري بقفصة 

إلستغالله وتركيزه ابمللعب البلدي  "سات للرايضة والرتفيه"شركة إىل هذا األخري لتعشيب 
أّن   ضرورةنه مسؤولية مدنية وجزائية خرق واضح للقانون يرتتب عابلناظور بزغوان ويف هذا 

وال جيوز إستعماهلا إال يف اإلطار   املواد تتمتع وجواب ابإلمتيازات اجلبائية عند التوريد هذه
 . الذي مّت فيه توريدها

وحيث اجّته الّنظر يف مجلة املمارسات اليت أاثرهتا املدعّية خبصوص صفقة تعشيب  
  ّكددعواها، واليت تؤ  مبلفّ  ه ضّمنت حسب ماصطناعي، امللعب البلدي ابلّناظور ابلعشب اإل
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يفيد بصورة قاطعة وجود تواطئ بني املّدعى  هذه الصفقة تنفيذ أشغال  أنّ  من خالهلا 
 عليهما. 
  املشار إليه  طلب العروض سحب ملفّ  أنّه متّ  ، أوراق امللفّ لّرجوع إىل اب تبنّي ي حيث و  

 كات الّتالية: من قبل الشّر 
   ،"Witco sports" "سبورويتكو " شركة -
   ، "Assistance sport"" أسيستانس سبورشركة " -
 اهلادي املديوين،شركة  -
 "، Econetشركة "إيكوانت"" -
 "، Tunigoalشركة "تونيقول"" -
 ،  " GTR" شركة الكربى ألشغال الطرقات ال -
 ." Set sport et loisirs""سات للرايضة والرتفيهشركة " -

 
 قبول ،ة بعد فتح العروض املالية والفنيّ جلنة فتح العروض ببلدية الّناظور،  حيث قّررت و 
 واليت مّت تفّحصها وترتيبها كالّتايل:  يف اآلجال القانونية قّدمت( عروض 4أربعة )

 الوحدة: دينار 

 الرتبة 
 الشركة 

 مبلغ العرض عند 
 الفتح  

مبلغ العرض بعد املراجعة 
 والتقليص 

1 "Sté Sport et Loisir " 545.068.000 536.868.000 
2 "GTR " 546.423.300 546.423.300 
3 "Tunigoal " 580.732.060 580.732.060 
4 "Witco sports " 671.873.200 671.873.200 

 
 الوحدة: دينار 

 اإلعتمادات املرصودة  ت اإلدارةاتقدير 
540.342.100 545.100.000  

سات للرايضة  "شركة  املايل عرض املّدعى عليهابناء على ذلك قبول حيث تقّرر و 
 أيضا. فقة بعد قبول عرضها الفنّ ابعتباره العرض األقل مثنا وأسندت إليها الصّ "فيهوالرتّ 

ميكن أن  العمومية فقات الصّ  سوقعلى أّن استقّر فقه قضاء جملس املنافسة حيث و 
من  5على معىن أحكام الفصل  ابملنافسة املخّلة املمارسات  لبعض مالئمة أرضية تشّكل
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 كاإلتفاقات   متنوعة أشكاال  املمارسات  تلك  خذتتّ  وقد ،قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار
 هذا يف تستعمل كما هيمنة، ةوضعيّ  استغالل يف اإلفراط أو األسواق تقاسم إىل اميةالرّ 

 أسعار تقدمي أو ملةاجملا عروض أو التغطية عروض ةخاصّ  بينها من عديدة أساليب اإلطار
 . ابخلسارة البيع بعادة توحي االخنفاض شديدة

وأوراقها وجممل العروض املشار إليها أعاله ما   ملّف القضّية الرّاهنة من ال يربزحيث و 
يفيد وجود حالة تواطؤ بني املشاركني ابلصفقة خاصة وأّن ترتيب عرض املّدعية كان الرّابع  

واطؤ أو االتّفاق بني  ا مبا ينفي شبهة التّ واألخري وأّن عروض املشاركني كانت متقاربة نسبيّ 
من شأّنا أن واليت  فقة املقدوح فيهالظفر ابلصّ ل أحدهمغطية لتمكني البعض منهم بغاية التّ 

تكون موضوع ممارسات خمّلة ابملنافسة على معىن أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة 
 واألسعار.

مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039من األمر عدد  65ابلفصل وحيث جاء أيضا 
 يقرتح االخنفاض، مفرط عرض  وجود تبني إذا"املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية، أنّه  2014

 التثبت وبعد كتابية  بطريقة الضرورية اإليضاحات  طلب بعد وذلك  إقصاؤه العمومي املشرتي
 .املقدمة التربيرات  من

 من املقبولة غري املالية  ابلعروض ابلتجارة  املكلف الوزير إعالم العمومي املشرتي يتوىلو 
 فاملكلّ  للوزير ميكن احلالة هذه ويف املنافسة، بنزاهة املخلة االخنفاض املفرطة األسعار أجل

 القانون ألحكام وفقا العروض هذه أصحاب  ضد املنافسة جملس لدى دعوى رفع  ابلتجارة
 " .واألسعار ابملنافسة املتعلق 1991 جويلية 29 يف املؤرخ 1991 لسنة 64 عدد

صفقة أشغال هتيئة وتعشيب امللعب البلدي ابلّناظور ابلعشب سندت أحيث و 
عن مبلغ قدره   "Set sport et loisirs"" فيهسات للرايضة والرتّ "شركة إىل اإلصطناعي 

 دينار.  536.868.000
الّنظر يف مجلة من العناصر أمّهها مقارنة   وجود عروض مفرطة اإلخنفاض يقتضيحيث و 

 بتقديرات اإلدارة. مبعّدل العروض الواردة وكذلك  هذه العروض
 وحيث يبنّي اجلدول الّتايل العروض املالية املقّدمة يف إطار الّصفقة موضوع الّتداعي 

 الوحدة: دينار 
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 الفارق ابلنسبة املائوية الفارق ابلدينار 
"Sté Sport et Loisir " 536.868.000 

 583.974.140 العروض بعد املراجعة  معّدل % 8.06 47.106.140
 

 الفارق ابلنسبة املائوية الفارق ابلدينار 
"Sté Sport et Loisir " 536.868.000 

 540.342.100 تقديرات اإلدارة % 0.64 3.474.100
 
أّن الفارق بني العرض املايل للمّدعى  ،أعاله املعطيات املبّينة يربز إستنادا إىلحيث و 
 معّدلاملسند إليها الصفقة و  "Set sport et loisirs"" سات للرايضة والرتفيه"شركة  عليها

كما أّن الفارق بني عرضها املايل   % 8العروض املقّدمة بعد مراجعتها ال يتجاوز نسبة 
وهي نسب ال يكمن معها إستنتاج وجود عروض  %  0.64اإلدارة ال يتجاوز نسبة  وتقديرات 

على معىن قانون املنافسة واألسعار من شأّنا  ممارسة خمّلة ابملنافسة إلعتبارها مفرطة اإلخنفاض 
 .  فقة احلاليةوازن العام للصّ ابلتّ أن تشّكل إخالال 

 

 : وهلذه األسباب

 .عوىرفض الدّ  :قّرر اجمللس

رضا بن   السّيداملنافسة برائسة  سجملل الّدائرة القضائّية األوىل وصدر هذا القرار عن 
السّيدة رمي بوزاين والّسادة عصام اليحياوي ومصطفى ابلّلطيف وأكرم   وعضوية حممود

 .  الباروين
 

حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2019 أكتوبر 17وتلي علنا جبلسة يوم       
 الّزيتوين. 

 الرئيس                                              كاتبة اجللسة                   
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     ميينة الزيتوين                                                رضا بن حممود   
 
 

                                                        

 


