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 احلمد هلل                                         اجلمهورية التونسية                       

 جملس املنافسة   

   171463 عدد:  القضية

 2019  أكتوبر   17 اتريخ القرار: 

  

 قـــــرار 
 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:          

 
مقّرها االجتماعي    ،خص ممثلها القانوينيف ش   "sports Witcoشركة "ويتكو سبور""  :املدعّية
 ،  تونس ،2000، ابردو، 1، عدد فرنسا نهج كائن ب

 ،من جهة

 
مقّرها  ،خص ممثلها القانوينيف ش "Geloi sportشركة "جولوا سبور"" :عى عليهااملدّ و 

 ، صفاقس اجلنوبية  ،3022 ، مارس 2شارع   6بطريق قرمدة كلم  االجتماعي كائن
 

 .جهة أخرىمن 

  شركة "ويتكو سبور" املمثل القانوين ل  قبل من  ةاملقّدم  عريضة الّدعوىبعد اإلّطالع على  
إىل  ةوالرّامي 2017 جويلية 3 بتاريخ  171463حتت عدد  بكتابة جملس املنافسة ةواملرسّ 

بتعشيب ملعب املتعّلق  38/2014طلب العروض عدد موضوع صفقة الاإلعرتاض على إسناد 
 قت بـ:لّ ملا شاهبا من جتاوزات وإخالالت تع، الرقيب مبدينة مساكن
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  مجلة  ت حّدد روط الفنّية اخلاصة كرّاس الشّ ذلك أّن   بقة التحتية احلاملة للعشبالطّ  -
  أن تكون مصبوبة إقتضتاليت و بقة الفرعية احلاملة للعشب االصطناعي املواصفات الفنية للطّ 
بقة غاضي على اجناز هذه الطّ التّ  تّ إاّل أنّه  ،مم 20 عن سكهاأن ال يقّل مباشرة يف موقعها و 

  للمواصفات املطلوبةمم وغري مطابقة  10كتفاء بوضع طبقة حتتية سكها يناهز واإل  الفرعية
هتديدا لسالمة الرايضيني  و ملبدأ املنافسة النزيهة  للقانون وضراب  اوجلي اواضح اخرق ما يعدّ  وهو

 . البدنية الّشاقةايضات من الرّ  تعدّ  خاصة وأّن رايضة الرقىب
 

 

   التحاليل املخربية و املوقعية وشهادة املطابقة -
للجامعة نظام حاليل طبقا لضرورة اجناز جمموعة من التّ أوجبت الصفقة أّن بنود  ضرورة
 جعلى مراحل وابلتدرّ  "Conforme au Règlement 22 de l’IRB" 22 عدد الدولية للرقيب

حاليل املخربية اجملراة على النموذج وذلك من اإلدارة بتقرير التّ  مدّ  ضرورةاقتضت و نع قبل الصّ 
نع وقبل مغادرة العشب بعد الصّ  ، وكذلك قبل خمرب معرتف به من قبل اجلامعة الدولية للرقىب

العشب الذي ت ارساله مطابق متاما    أبنّ اليت تفيد    بشهادة املطابقة   اإلدالء  من خاللللمصنع  
فة للجامعة الدولية جوع إىل قائمة املالعب املصنّ الرّ بعد    تبنّي إالّ أنّه    للنموذج الذي وقع حتليله.

ملعب مساكن )تونس( وفق ما تثبته املؤيدات    أعاله أّّنا مل تتضّمن  املذكورالنظام  قىب حسب  للرّ 
   .ملواصفات املعمول هبا يف الغرضا مل ينجز طبق هعلى أنّ  اقاطع دليال  ا يعدّ مب املصاحبة

 
 تصنيف امللعب    -

 املرحلة الّسادسة ية اخلاصة روط الفنّ اس الشّ كرّ و فقة الصّ عقد مقتضيات أّن  ضرورة
"Etape 6"    روط متاما للشّ   اعلى أن يكون اإلجناز مطابقتنّص  وجدول األسعار يف فصله األول

 مرّ واحلال أنّه    تصنيف امللعب   بناء عليهايتمّ اليت  و قيب  للجامعة الدولية للرّ   22املذكورة ابلقانون  
قىب ومل  من قبل اجلامعة الدولية للرّ  دون أي تصنيفأشهر  8على تركيز العشب أكثر من 

وفضال عّما ذكر  . "World Rugby Certificate " امللعب على شهادة التصنيف يتحصل 
خالفا ألحكام   املستوجبة يةبيبات املطاطاحل من كميةالوضع ما يناهز نصف  ه تّ أنّ فقد تبنّي 

الستحالة احلصول على نتائج  حاليل املوقعية عدم القيام ابلتّ  وهو ما يفّسر ومتطلبات الّصفقة
 إجيابية. حتاليل 
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  مثانيةمنذ ما يقارب  بصدد االستغالل موضوع الصفقة امللعب نّ فإ وفضال عن ذلك 
قد حصل وذلك   والنهائي لألشغال  الوقيتوهو ما يستنتج معه أّن القبول    من قبل اجلمعيةأشهر  
وجود فساد واضح وجلي    مبا يؤّكدامللعب    وعدم تصنيف  املفروضة ابلصفقة  حاليلغياب التّ رغم  

   .وجتاوز للقانون
اذ القرارات الالزمة والواجبة لدرء هذا الفساد اتّ ، استنادا ملا سبق بيانه تطلب املدعّيةو 

صدي هلذه اخلروقات والتجاوزات للقانون والتالعب واالستيالء على املال العام وإرجاع  والتّ 
 حق حقه . األمور إىل نصاهبا بتطبيق القانون وإعطاء كل ذي 

 
  شركة "ويتكو سبور" املمثل القانوين لأدىل به  يف الّرد الذي قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 

ا على تقرير ختم األحباث واملتضّمن أّن األعمال اليت أتتها املّدعى  ردّ  2019 سبتمرب 9 بتاريخ 
ذلك   ،عليها شركة "جولوا سبور" لإلستحواذ على الّصفقة فيه خرق اتّم ملبدأ املنافسة والشفافية

أّن عرضها املايل ال يضاهي طبيعة املشاريع املزمع إجنازها مبا يؤّكد قيامها أبعمال كانت هتدف  
من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار    5تكار اجملال خمالفة بذلك أحكام الفصل  من ورائها إح

 .2015لسنة 
ألف دينار وكذلك  650تعّمدت عدم إجناز الطبقة السفلية للعشب واملقّدر مثنها بـ إذ

لّتحاليل املخربية واملوقعية اليت تّول تصنيف امللعب واحلصول على شهادة من لعدم إجنازها 
 . معة الدولية للرّقيب لإلدالء هبا لإلدارة طبق شروط عقد الّصفقةاجلا

يف الّرد  ،2019 أكتوبر 3 املؤّرخة يف وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة
 . على تقرير ختم األحباث 

املتعّلق   2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015لسنة    36القانون عدد  على  الع  ّّ وبعد اإلط
 إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار.  

املتعّلق ابلّتنظيم اإلداري   2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477  وعلى األمر عدد
 . واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

 وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة ابمللّف. 
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يقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف ابلطّر 
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 
سبور" متمّسكا مبا ورد بعريضة الّدعوى، ومل حيضر من ميّثل املّدعى عليها   املّدعية شركة "ويتكو

 شركة "جولوا سبور" وبلغها اإلستدعاء. 
 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:

موضوع طلب  إسناد الصفقة الطّعن يف إجراءات هتدف إىل عوى الدّ  كانت  حيث
شركة  للمّدعى عليها  املتعّلق بتعشيب ملعب الرقيب مبدينة مساكن 38/2014العروض عدد 
فقة ومقتضيات كرّاس لبنود الصّ  هاإحرتام عدم إستنادا إىل ،"Geloi sport"جولوا سبور""

 من قانون اجلامعة الدولية للرّقيب.  22الّشروط الفنية اخلاّصة وتراتيب البند 

جرى عمل جملس املنافسة على أّن اختصاصه ال يكون منعقدا إال مىت كانت حيث و 
األعمال والتصرّفات موضوع الّدعوى تندرج ضمن األعمال اإلقتصادية املخّلة ابملنافسة على  

   .من القانون املذكور 5معىن الفصل 
نافسة تمكني جملس امل بالّتحقيق يف القضّية الرّاهنة مطالبة وايل سوسة  استوجب حيثو 

 ". Geloi sportشركة "جولوا سبور"" فقة العمومية املسندة للمّدعى عليهاملّف الصّ  من
تتعّلق  ا أّنّ تبنّي بعد تفّحص حمتواها وكل الواثئق اإلدارية والفنّية املتعّلقة هبا حيث و 

بتعشيب ملعب الرّقيب مبدينة مساكن املربمج يف إطار املشاريع اجلهوية لوالية سوسة واليت كانت  
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ّت اإلعالن عن   أن  بعد 2014نوفمرب  28بتاريخ  38/2014موضوع طلب عروض حتت عدد 
    بشأّنا اعتربت غري جمدية تبعا لقرار جلنة الصفقات.   أربعة طلبات عروض متتالية سابقة

 Witco" "ويتكو سبور" شركة ا ومهاملّلف،  بسحبثالث شركات حيث قامت و 

sportsشركة "جولوا سبور"" " وGeloi sport "  شركة "إيكوانت""وEconet ". 
   اكتفت الشركة األخرية يف الذكر بسحب امللّف دون تقدمي عرض مايل.   وحيث

 دة على جلنة الشراءات كالّتايل:ر ّت ترتيب العروض املالية الواحيث و 
 الوحدة: دينار 

 مبلغ العرض بعد التقليص  مبلغ العرض بعد املراجعة  مبلغ العرض عند الفتح  الشركة 
"Witco sports " 1.309.391.460 1.309.591.460 1.266.894.340 

"Geloi sport " 693.452.266 693.452.266 640.906.866 
 689.961.930 729.491.340 729.491.340 تقديرات اإلدارة 

 ترتيب العروض املالية: 
 مبلغ العرض  الشركة  الرتبة 
1 "Geloi sport " 640.906.866 
2 "Witco sports " 1.266.894.340 

 
شركة "جولوا   لمّدعى عليهال املايل عرضالتقّرر بناء على ذلك قبول حيث و 
 وأسندت إليها الصفقة بعد قبول عرضها الفين أيضا.  " ابعتباره األقل مثناGeloi sportسبور"" 
ميكن أن  العمومية الصفقات  سوقاستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أّن حيث و 
من قانون   5على معىن أحكام الفصل    ابملنافسة املخّلة املمارسات   لبعض مالئمة أرضية تشّكل

 كاإلتفاقات  متنوعة أشكاال املمارسات  تلك  خذتتّ  وقد ،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 إبعادة توحي االخنفاض شديدة
 13املؤرخ يف  2014لسنة  1039من األمر عدد  69أبحكام الفصل   أيضا جاءحيث و 
 البعض أو املشاركني بني  تواطؤ  حالة  يف" أنّه  املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية 2014مارس 

 يعلن أن الصفقات العمومية، مراقبة جلنة رأي أخذ بعد العمومي، املشرتي على منهم، جيب
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 الوزير العمومي املشرتي يعلم كما  إىل املنافسة، الدعوة ويعيد مثمر غري العروض طلب

 رفع املكلف ابلتجارة للوزير ميكن احلالة هذه ويف البنّي  التواطؤ ابلتجارة حباالت  املكلف

 ". العمل به اجلاري  للتشريع طبقا هذه العروض أصحاب  ضد املنافسة  جملس لدى دعوى
تعشيب ملعب ل إثنني نيعرض قبولوفقا ملظروفات ملّف القضّية الرّاهنة حيث يتبنّي و 

"  Witco sports" "ويتكو سبور" شركة تقّدم هبما كّل من املّدعية الرّقيب مبدينة مساكن 
خرية بعد  ّت إسناد الّصفقة هلذه األ أنّهو  ،" Geloi sportشركة "جولوا سبور""واملّدعى عليها 

 .  ملتطّلبات اإلدارة وحاجّياهتاها املايل والفيّن يإستجابة عرض
بني اإلدارة واجلّهة املّدعى  وتواطئ بوجود شبهة فساد ابلّدفعاملّدعية  وحيث إكتفت

 .دون اإلدالء مبا يؤّكد صّحة مزاعمها وتعنّي لذلك رّد الّدعوى لتجّردها عليها

 : 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 الباروين  وعضوية   حممود

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

 كاتبة اجللسة                    الرئيس                                              
 

     ميينة الزيتوين                                                رضا بن حممود   
 


