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 الحمد �                                                          اجلمهورية التونسية

  جملس املنافسة 

  171458:  القضية عدد 

  2020  جوان  25  #ريخ القرار: 

  

    قـــــرار

  جملس املنافسة القرار التايل بني:  أصدر
  

#ج غا$ و#ج بيار ديك  زاوية    حمّل خمابرته مبكاتبه الكائنة   ،والّتجارةوزير الّصناعة    -  :املّدعي

  و-ر,ن و#ج اهلادي نويرة تونس،

  

    ،هةمـن جـ

  ، مقّرها اإلجتماعي بنهج احلريّة جندوبة  ، مؤّسسة وليد ورغي - : ماملّدعى عليهو 

ورغي - كمال  عدد    ،مؤّسسة  احلريّة  بنهج  اإلجتماعي   55مقّرها 

   جبندوبة،

ورغي  - العزيز  عبد  الثّاين    ،مؤّسسة  الّنخيل  حبّي  القانوين  ممثّلها  مقّر 

  جندوبة. 

العّيادي األستاذ  مجيعا    ينوIم مكتبه    لطفي  بورقيبة عدد  الكائن  احلبيب    جندوبة   61بشارع 

الرابع مكتب  E، جناح  واألستاذ كمال $صر دراويل، الكائن مكتبه بفضاء تونس ، الطابق 

  . ، تونس1073، مونبليزير، 4عدد 

  . رىمن جهة أخ  
  

الّدعوى املقّدمة من وزير   الّتجارة واملرّمسة بكتابة  الّصناعة و بعد اإلّطالع على عريضة 

مؤّسسة وليد  والرّامية إىل إدانة كّل من    2017  ماي  24بتاريخ    171458اiلس حتت عدد  
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وبصفة خاّصة من   ، من أجل ممارسات خمّلة -ملنافسة  ورغي وعبد الغزيز ورغيورغي وكمال  

  وذلك -إلستناد خاّصة إىل ما يلي: أجل اتّفاق خمّل -ملنافسة يف إطار صفقة عمومّية 

 2013لسنة    40تتعّلق الّسوق املعنّية -لبحث -لقسط األّول من طلب العروض عدد  

واملتعّلق �جناز أشغال لتشييد مالعب ر|ضّية -ملدارس    2013أكتوبر    31واملعلن عنه بتاريخ  

  اإلبتدائّية حبّمام بورقيبة والزويتينة من معتمدية عني دراهم وعني الّصبح معتمدية طربقة.

أقساط وفتح اiال أمام املشاركني لتقدمي   3كر  وقد تضّمن طلب العروض سالف الذ 

  أنّه ّمت حصر الفوز بقسط وحيد فحسب. عروضهم يف ما يتعّلق -ألقساط الّثالث على 

وقد أفضت األحباث اiراة واليت قامت Iا مصاحل الوزارة املكّلفة -لّتجارة -لّتنسيق مع 

مصاحل اإلدارة اجلهويّة للّتجارة جبندوبة إىل معاينة قيام كّل من مؤّسسة وليد ورغي ومؤّسسة  

تقدمي عروض مالّية متساوية وتقاسم    كمال ورغي ومؤّسسة عبد العزيز ورغي -إلتّفاق على

املشاركة يف طلب العروض الّصادر عن اiلس اجلهوي بوالية جندوبة   عندالّسوق يف ما بينهم 

  . 40/2013حتت عدد 

وقد ّمت هذا اإلتّفاق على مستوى سحب كرّاسات الّشروط للمشاركة وقيمة العروض 

املتع البيا$ت  تدوين  وإجراءات  املعروضة  اخلاّصة  املالّية  املشاركات  وإيداع  -ملشاركة  ّلقة 

  ، وتفصيل ذلك كالتايل:-لّصفقة املعنّية وعلى مستوى اإلنسحاب من املشاركة 

عدد  - الّصفقة  يف  للمشاركة  الّشروط  سحب كرّاسات  مستوى  على  اتّفاق 

40/2013: 

مؤّسسة   لدى  منتدب  إداري  بصفته  الوساليت  السّيد كرمي  قيام  األحباث  وليد بّينت 

ّمت   ما  وهو  عليها  املّدعى  الّثالث  املؤّسسات  لفائدة كّل  الّشروط  بسحب كرّاسات  ورغي 

  .2017جانفي  18و  17و 16بتواريخ   ممثّليهم �كيده من قبلهم خالل مساع

اتّفاق على مستوى قيمة العروض املالّية املعروضة وإجراءات تدوين البيا$ت   -

 :40/2013 املتعّلقة -ملشاركة يف الّصفقة عدد

-إلّطالع على نسخ من العروض املالّية للمشاركني الّثالث كمال ورغي ووليد ورغي 

على معاينة متاثل وتطابق اخلّط املضّمن بكامل هذه العروض مثّ الوقوف  وعبد العزيز ورغي،  

وهو ما أيّدته تصرحيات كّل من وليد ورغي خالل مساعه بتاريخ    ، املالّية للمؤّسسات الّثالث 
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بتع  2017جانفي    16 الوساليت  السّيد كرمي  تكليف  املايل  معّلال  لعرضه  البيا$ت  مري كامل 

إفادات السّيد عبد العزيز ورغي بتاريخ    يف ذلك   ودعمته   ،تواجده خارج البالد بذلك الّتاريخ ب

  .  2017جانفي  18

األسعار   مستو|ت  وحدة  يف  املالّية  العروض  شأن  يف  احلاصل  اإلتّفاق  ويتجّلى 

  . عروضة ويف وحدة الّشخص املكّلف بتدوين كامل البيا$ت للعروض الّثالث امل

بّينت ذات األحباث أّن األسعار املدّونة على العروض املالّية ملؤّسسات كّل من وقد  

وليد ورغي وكمال ورغي وعبد العزيز ورغي كانت متطابقة كلّيا وبصفة دقيقة وشاملة ملختلف 

وليد    ،وتفاصيلهامكّو$�ا   وابنيه  ورغي  العزيز  عبد  األب  بني  اتّفاق  حصول  يفيد  ما  وهو 

وهو ما أيّدته تصرحيات وإفادات كّل من   ،وكمال مبناسبة املشاركة يف الّصفقة موضوع البحث

املالّية   -لعروض  ودرايتهما  علمهما  بسابقّية  أقرّا  الذين  ورغى  وكمال  وليد  عليهما  املّدعى 

  د عبد العزيز ورغي.لوالدمها السيّ 

متاثل وتطابق اخلّط املدّون لكافّة العروض اخلاّصة -ملؤّسسات ف على  كما ّمت الوقو 

 الّثالث الرّاجعة إىل األب واإلبنني.

 :40/2013اتّفاق على مستوى إيداع املشاركات اخلاّصة -لّصفقة عدد  -

ن وليد ورغي وكمال  -إلّطالع على وصوالت إيداع امللّفات الّثالثة ملؤّسسات كّل م

العزيز ورغي امللّفات اخلاّصة    ،ورغي وعبد  تبّني أّن السّيد كرمي الوساليت هو من توّىل إيداع 

بتاريخ األربعاء    1194و  1193و  1192حاملة لألرقام  ية  مبشاركا�م وفق وصوالت إيداع متتال

املعنّية خالل    وهو ما أيّدته تصرحيات األطراف  ،دق  55و  8على الّساعة    2013نوفمرب    20

بتواريخ   الوساليت   2017جانفي    18و  17و  16مساعها  السّيد كرمي  قيام  على  أمجعت  اليت 

  بعملّية إيداع املشاركات لعروض املؤّسسات الّثالث. 

 :40/2013على مستوى اإلنسحاب من املشاركة يف الّصفقة عدد  -

-لّنسبة هلذه الّصفقة أّن كافّة املشاركني مل بّينت الّتدقيقات اiراة يف شأن مضمون املشاركات  

املالّية   العروض  ومتحيص كامل  تدقيق  إطار  ويف  الّتفصيلّية ألسعارهم،  القوائم  بتقدمي  يقوموا 

تبّني أّن العروض املالّية يف خصوص القسط األّول لكّل من كمال ورغي ووليد    ،لكّل قسط
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ورغي،   العزيز  وعبد  األص و ورغي  العروض  هي  األقّل  اليت  -عتبارها  العمومي  للمشرتي  لح 

  كلفة، هي عروض متطابقة ومتساوية بصفة شاملة ودقيقة.

توّىل   ،أّ|م من ,ريخ إعالمهم لتقدمي القوائم املطلوبة  6وبعد دعو�م إىل تدارك ذلك وإمهاهلم  

ألب عبد السّيد وليد ورغي فحسب القيام بتقدمي القائمة الّتفصيلّية ألسعاره واتّفق كّل من ا

واحد   بّرر كّل  وقد  العمومي.  للمشرتي  تقدميها  عدم  على  ورغي  وابنه كمال  ورغي  العزيز 

منهما ذلك �رادة ذاتّية يف العزوف عن تقدمي القائمة الّتفصيلّية لألسعار -لّرغم من تساوي  

كمال   وهو ما أيّده السّيدلقسط مع العرض املايل لوليد ورغي، عروضهما املالّية يف شأن هذا ا

بتاريخ   مساعه  خالل  حينها    ،2017جانفي    17ورغي  علمي  من  -لّرغم  أنّه:"  أفاد  حيث 

بتساوي عرضي املايل مع عرض كّل من والدي عبد العزيز ورغي وشقيقي وليد ورغي غري أّين  

  مل أرغب يف تقدمي القائمة الّتفصيلّية لألسعار...". 

فاد بتخّليه لفائدة إبنه وليد ورغي وذلك فقد أ  ، أّما -لّنسبة للسّيد عبد العزيز ورغي

  . 2017جانفي   18خالل مساعه بتاريخ 

ما سبق   إىل  اإلّطالع على ظروف ومالبسات مشاركة كّل   ، و-إلضافة  ومن خالل 

من املّدعى عليهم يف الّصفقات العمومّية وتصّرف كّل واحد منهم يف حال تواجده يف وضعّية  

طلب    إطار   يف   كذلك   ، تبّني 40/2013يها -لّنسبة للّصفقة عدد  مماثلة للوضعّية اليت كانوا عل 

بتاريخ    19/2013العروض عدد   جناز  �  اخلاص  2013أكتوبر    25الّصادر عن وايل جندوبة 

فر$نة وحليمة من معتمدية   اإلبتدائّية -خلزّان من معتمدية  أشغال مالعب ر|ضّية -ملدارس 

  :ما يلي دراهمفر$نة والّرويعي من معتمدية عني 

 مشاركة املّدعى عليهم يف هذه الّصفقة، -

أي    - الّتاريخ  بنفس  عليهم  املّدعى  قبل  من  املشاركة  نوفمرب    7إيداع مطالب 

  1148و  1149و  1150على الّساعة الثّانية وعشرين دقيقة حتت أرقام متتالية وهي    2013

 وإيداعها من قبل الّسيد عبد العزيز ورغي، 

 اقتصار املشاركة على املؤّسسات املّدعى عليهم، -
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العزي ورغي   - املالّية لكّل من وليد ورغي وكمال ورغي وعبد  العروض  تقارب 

القانونّية   اآلجال  يف  املالّية  عروضها  �يداع  لوحدها  قامت  اليت  املؤّسسات  هذه  وأّن  علما 

 ألف دينار).  80الـد لكّل مشارك عن اآلخر لقيمة مجلّية فاقت  120بـ(فارق 

ورغي   العزيز  عبد  السّيد  أفاد  املالّية  العروض  تباعد  أسباب  يف   الفائزو-لّتدقيق 

-لّصفقة أنّه هو من تكّفل �عداد ملّفات مشاركة أبنائه من خالل تكليف مهندس إلعداد 

  ت أبنائه. العروض املالّية اخلاّصة مبؤّسسته ومؤّسسا

توظيف   يؤيّد  ما  وهو  -لّصفقة  الفوز  من  مّكناه  إبنيه  أّن عرضي  إىل  اإلشارة  وجتدر 

  هذا اإلتّفاق لتقاسم األسواق يف ما بينهم. 

ومن شأن مثل هذه اإلتّفاقات أن تفرز عديد اإلنعكاسات الّسلبّية منها -خلصوص  

متنّوعة وخمتلفة من ق بتقّبل عروض  العمومي  املشرتي  أشغال إيهام  بل مؤّسسات $شطة يف 

املنافسني والّناشطني. كما أّن تقدمي عروض  الّنشاط أمام املقاولني  املقاوالت وتقليص فرص 

الّثالث من شأنه أن يفرغ   مالّية موّحدة ومتماثلة لغاية تقاسم األسواق يف ما بني املشاركني 

معناها من  هذا   ،الّصفقة  يفرغ  للعرض  املايل  املعطى  على  املؤّسس  غري  الّتنافس  أّن  حيث 

الّرتتيب واإلختيار  االّتنافس من أسسه ودع العمومي أداة  ئمه ومعايريه ويسحب من املشرتي 

  للعارضني.

سبق ما  على  تشّكل  ، وبناء  املمارسات  هذه  أّن  بقواعد   مجيعها  و-عتبار  إخالال 

الفصل   معىن  على  عدد    من  5املنافسة  يف    2015لسنة    36القانون  سبتمرب    15املؤرّخ 

األطراف    إدانةطلب وزير الّصناعة والّتجارة  يواملتعّلق �عادة تنظيم املنافسة واألسعار،    2015

  الّثالثة سابقة الذّكر.  

مندوب     وإىل  األطراف  إىل  األحباث  ختم  تقرير  توجيه  يفيد  ما  على  اإلّطالع  وبعد 

  احلكومة.

 أوت  1وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة اiلس بتاريخ  

إدانة الّشركات املّدعى عليها من أجل اإلتّفاق املخّل -ملنافسة على واليت طلبت فيها    2019

  .املتعّلق �عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015لسنة  36من القانون عدد  5معىن الفصل 
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اإلط عدد  ◌ّ وبعد  القانون  على  يف    1991لسنة    64الع    1991جويلية    29املؤرّخ 

جويلية    26املؤرّخ يف    1993لسنة    83واملتعّلق -ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم -لقانون عدد  

  1999  لسنة   41والقانون عدد    1995أفريل    24املؤرّخ يف    1995لسنة    42والقانون عدد    1993

، والقانون  2003نوفمرب    11املؤرّخ يف    2003لسنة    74عدد    نوالقانو   ، 1999ماي    10املؤرّخ يف  

  . 2005جويلية   18املؤرّخ يف  2005لسنة  60عدد 

املتعّلق -لتنظيم اإلداري و   2006  فيفري   15املؤرّخ يف   2006لسنة   477  وعلـى األمـر عدد

  . واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
  

القانونّية  وبعد -لطّريقة  األطراف  استدعاء  يفيد  ما  على  املرافعة جل  اإلّطالع  لسة 

اخلبثاين  2019  سبتمرب  12  اخلميسنة  ◌ّ املعي مجيلة  السّيدة  املقّررة  تلت  وIا  من    املّخص، 

و   تقرير األحباث،  حيختم  األستاذ ضر  مل  وحضر  اإلستدعاء،  وبلغه  الّتجارة  وزير  ميّثل  من 

الّطواليب نيابة عن زميله األستاذ كمال $صر دراويل $ئب املّدعى عليهم ورافع يف ضوء تقريره  

املتعّلق   2015لسنة   36املقّدم إىل اiلس مشريا إىل أّن دعوى احلال قّدمت قبل القانون عدد  

واأل  املنافسة  تنظيم  قانوين،  �عادة  أساس  فاقدة ألّي  تكون  لذلك  وتبعا  الّتنفيذ،  سعار حيز 

بني   تواطؤ  وجود  من  للّتأّكد  املعتمدة  القرائن  صّحة  عدم  على  الوقت  ذات  يف  وأّكد 

استنادها  وعدم  لتجّردها  الّدعوى  رفض  لذلك  تبعا  وطلب  الّصفقة  يف  املشاركة  املؤّسسات 

وواقعّية قانونّية  احلكو ألسس  مندوبة  وتلت  ملحوظا�ا  .  اهلّمامي  السّيدة كرمية  الكتابّية  مة 

  املظروفة نسخة منها -مللّف.

  أكتوبر   3م  لسة يو جب  -حلكم  حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح  ر اiلسوإثر ذلك قرّ 

الّتحقيق  وقّرر  2019 القضّية إىل طور  املفاوضة وإرجاع  تتطّلبه من   حّل  قصد استكمال ما 

  .إجراءات حتقيق إضافّية

وبعد اإلّطالع على رّد املّدى عليهم على تقرير ختم األحباث املدىل به خالل جلسة 

بتاريخ   واملتضّمن من    2019سبتمرب    12املرافعة  دراويل  $صر  األستاذ كمال  $ئبهم  طرف 

  36ار أنّه ال جيوز تطبيق القانون عدد  بصفة مبدئّية فقدان الّدعوى ألّي أساس قانوين -عتب 

  موضوع املمارسة املشتكى Iا.  40/2013بصفة رجعّية على الّصفقة عدد   2015لسنة 

  وبصفة احتياطّية جتّرد الّدعوى من األسانيد القانونّية.  
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بكتابة  املرّسم  األستاذ لطفي العّيادي نيابة عن املّدعى عليهم  رّد  على    اإلّطالعوبعد  

بتاريخ   الورغي    بوثيقة موازنةأرفق  الذي  و   821حتت عدد    2019ديسمرب    27اiلس  كمال 

  . 2014لسنة 

قانون    وأبرز اليت نّص عليها  الّنهائي من اإلجراءات  أّن اهلدف  املّدعى عليهم  $ئب 

جراء اخلاّص حبماية وضمان املنافسة الّنزيهة بني املؤّسسات يف املنافسة واألسعار وحتديدا اإل

جمال الّصفقات العمومّية هو توفري اإلطار املالئم لعدم حرمان كّل مؤّسسة ترغب املشاركة يف  

احلماية اإلقتصاديّة لكّل املؤّسسات على    ، و-لّتايل توفريالّصفقات العمومّية من تقدمي عرضها 

  قدم املساواة.

قيمتها  أ  كما حيث  من  متشاIة  أو  متقاربة  لعروض  الّثالث  املؤّسسات  تقدمي  ّن 

املؤّسسات  من  غريهم  مشاركة  من  مانعا  يكن  مل  ما   ،وحمتواها  أكثر  على  احلصول  و-لّتايل 

  إحداها على قاعدة العرض األقّل قيمة.   رميكن من العروض واختيا

كن أن حيصل لو تقّدمت وأضاف أّن فوز أحد املؤّسسات الثالث -لّصفقة كان مي

عرضها   ّمت  اليت  للّدنيا  املالّية  القيمة  -عتبار  أخرى  مؤّسسات  مواجهة  يف  لوحدها  -لعرض 

و-لّتايل فإّن الغاية من احلماية القانونّية للمنافسة متوفّرة يف كّل احلاالت ومل يكن حائال دون  

  معه رفض الّدعوى.  ، األمر الذي يّتجهحرمان -قي املؤّسسات األخرى من املشاركة

  وطلب على أساس ذلك رفض الّدعوى.

الّتكميلي إىل األطراف وإىل  وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث 

  مندوب احلكومة. 

بتاريخ   اiلس  بكتابة  املرّمسة  احلكومة  مندوب  مالحظات  على  اإلّطالع   13وبعد 

واليت طلبت فيها إدانة الّشركات املّدعى عليها من أجل اإلتّفاق املخّل -ملنافسة    2020أفريل  

الفصل   معىن  عدد    5على  القانون  املنافسة   2015لسنة    36من  تنظيم  �عادة  املتعّلق 

  واألسعار.

عدد  ◌ّ اإلطوبعد   القانون  على  يف    1991لسنة    64الع    1991جويلية    29املؤرّخ 

جويلية    26املؤرّخ يف    1993لسنة    83واملتعّلق -ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم -لقانون عدد  

  1999  لسنة   41والقانون عدد    1995أفريل    24املؤرّخ يف    1995لسنة    42والقانون عدد    1993
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، والقانون  2003نوفمرب    11املؤرّخ يف    2003لسنة    74عدد    نوالقانو   ، 1999  ماي  10املؤرّخ يف  

  . 2005جويلية   18املؤرّخ يف  2005لسنة  60عدد 

اإلط عدد  ◌ّ وبعد  القانون  على  يف    2015لسنة    36الع    2015  سبتمرب  15املؤرّخ 

  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم واملتعّلق �

املتعّلق -لتنظيم اإلداري و   2006  فيفري   15املؤرّخ يف   2006لسنة   477  وعلـى األمـر عدد

  . واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

القانونّية  وبعد -لطّريقة  األطراف  استدعاء  يفيد  ما  على  املرافعة جل  اإلّطالع  لسة 

 من تقرير   املّخص، وIا تلت املقّررة السّيدة مجيلة اخلبثاين  2020  جوان  11 اخلميسنة  ◌ّ املعي

 تالّتجارة وبلغه اإلستدعاء، وحضر الّصناعة و وزير    املّدعي  ختم األحباث، ومل حيضر من ميّثل

حقّ األستاذ يف  زّروق  مىن  العّيادياألستاذ    ازميله  ة  عليهم  الّشركات  $ئب    لطفي  املّدعى 

. وتلت مندوبة احلكومة  الّتقارير الكتابّية الواردة Iذا امللفّ ومبجمل  رفض الّدعوى  ب  ومتّسكت

  السّيدة كرمية اهلّمامي ملحوظا�ا الكتابّية املظروفة نسخة منها -مللّف. 

والّتصريح للمفـاوضة  القضيـة  حجز  اiلس  قّرر  ذلك  يوم  جب-حلكم    وإثر    25لسة 

    .2020  جوان
  : مبا يليو<ا وبعد املفاوضة القانونّية صرح 

  من جهة الّشكل: 

 األمر الذيحيث رفعت الّدعوى ممّن له صفة القيام واملصلحة ويف اآلجال القانونّية،  

 معه قبول الّدعوى شكال.  عّني يت

  من جهة األصل:

$ئب حيث   عليهم    دفع  أّ#ا  الّدعوى    بسقوطاملّدعى  ضرورة  قبل  -لّتقادم  قّدمت 

ال  حبوال ميكن    ، املتعّلق �عادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015لسنة    36صدور القانون عدد  

على رجعّية  بصفة  القانون  هذا  أحكام  تتعّلق  تطبيق  ووقائع  سنة    مربمةصفقة  ب  ممارسات 

2013 .  

أّن الّدعوى تسقط   2015لسنة    36القانون عدد    من  15الفصل    يقتضي  لئن  وحيث

مبرور   الّزمن  ار   مخسمبرور  على  -ملنافسة،  سنوات  املخّلة  املمارسة  تتّبع  فإّن  تكاب  حّق 
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عدد  الموضوع  املمارسة   بتاريخ    2013/ 40صفقة  عنها  يسقط    2013أكتوبر    31املعلن  مل 

ليوم   املوافق  الّدعوى  رفع  ,ريخ  يف  الّزمن  معه  ،  2017ماي    24مبرور  يكون  الذي  األمر 

عدد   الّتقادم 2015لسنة    36القانون  ماّدة  الّدعوى يف  وقائع  على  -لتّايل    ،منطبقا  وتكون 

املشتكى Iا  الدعوى  املمارسات  املقّدر خبمس    املاثلة  مبوجب  الّتقادم اجلديد  خاضعة ألجل 

  رفض هذا الّدفع.  معه  يتعّني ، األمر الذي سنوات 

  : املرجعّية دراسة الّسوق حتديد و 

اعتبار  حيث          على  املنافسة  جملس  قضاء  فقه  ماّدة أّن  استقّر  يف  العروض  طلب 

هو سوقا مستقّلة يكون فيه كرّاس الشروط  ميكن أن يشّكل يف حّد ذاته  الصفقات العمومّية  

  العرض. هي الطّلب وتكون فيه عطاءات املشاركني 

ممار الرّاهنة  عوى  ◌ّ الدتسّلطت    وحيث      إىل  على  منسوبة  عليها  املدّ األطراف  سات  عى 

از  والية جندوبة واملتعّلق �جنادر عن  الصّ   /402013  عدد يف طلب العروض    مبناسبة مشاركتها

مبدارس   ر|ضّية  مالعب  إحداث  يتعّني   إبتدائّية،أشغال  العروض  فإنّه  طلب  اعتبار  املذكور   

                .سوقا مرجعّية يف قضّية احلال

الذّكر    حيثو  سالف  العروض  طلب  املشاركني   3تضّمن  أمام  اiال  وفتح  أقساط 

وحيد  بقسط  الفوز  حصر  ّمت  أنّه  على  الّثالث  -ألقساط  يتعّلق  ما  يف  عروضهم  لتقدمي 

  فحسب.

لتشييد  حيث  و  أشغال  �جناز  املتعّلق  األّول  -لقسط  خاّصة  بصفة  الّدعوى  تتعّلق 

اإلبتدائّية -ملدارس  ر|ضّية  وعني    مالعب  دراهم  عني  معتمدية  من  والزويتينة  بورقيبة  حبّمام 

  الّصبح معتمدية طربقة. 

املرّخص هلم يف  حيث  و    املقاولون  املعين -لّنزاع  العروض  العارضون -لّنسبة إىل طلب  يتمّثل 

البناء ب -نشاط  صنف  –  0اإلختصاص  عاّمة  على كرّاس   1مقاولة  املتحّصلون  أكثر  أو 

  ملصادقة أو الّتأهيل. شروط ممضاة أو قرار ا

إختصاص ب حيث  و  -لبناء  املتعّلق  الّنشاط  ممارسة  حالّيا  يف   0ختضع  عاّمة  مقاولة 

الّصنفني األّول والثّاين إىل نظام كرّاس شروط وذلك تطبيقا ملقتضيات األمر عدد   خصوص 

ق بضبط معايري وصيغ منح وسحب تعلّ وامل  2008جويلية    31خ يف  ؤرّ امل   2008لسنة    2656
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 ةفقات العموميّ ل مقاوالت البناء واألشغال العمومية للمشاركة يف إجناز الصّ املصادقة اليت تؤهّ 

يف   املؤرّخ  واإلسكان  الّتجهيز  وزيرة  األنشطة   2008أوت    18وقرار  بضبط  واملتعّلق 

قاوالت البناء واألشغال  واإلختصاصات واألصناف واحلدود القصوى املوافقة هلا واليت ميكن مل

الواجب   واملالّية  واملاديّة  البشريّة  اإلمكا$ت  وكذلك  املصادقة  على  فيها  احلصول  العمومّية 

  توّفرها لدى هذه املقاوالت.  

سابقة  حيث  و  الّرتتيبّية  للّنصوص  وفقا  الّنشاط  Iذا  املتعّلقة  األصناف  بقّية  ختضع 

  -لّتجهيز. الذّكر إىل ترخيص مسبق من الوزير املكّلف  

املكّلفة حيث  و  الوزارة  موقع  من  املستمّدة  للمعطيات  وفقا  جندوبة  والية  يف  ينشط 

لسنة    2656-لّنسبة إىل خمتلف األنشطة املنصوص عليها -ألمر عدد    مقاوال  264-لّتجهيز   

الذّكر  2008جويلية    31خ يف  ؤرّ امل  2008 البناء    ،سابق  يقارب نصفهم نشاط  وميارس ما 

    . مقاولة عاّمة مبختلف أصنافه
  اإلختصاص 1 2 3 4 5 اRموع 

 0ب املقاولة العاّمة  53 45 22 10  130

 1ب األسس اخلاّصة       0

 2ب الكهر-ء   11 2 1  14

 3ب الّتجهيز الصّحي والّسوائل وتكييفاهلواء  3 3   6

 9ب اهليكل املعدين   2  1  3

 0ط الطّرقات: املقاولة العاّمة نشاط  3 14 9 5 1 32

 1ط نشاط الطّرقات: أعمال احلفر والّردم 2 1  1 1 5

 2ط تعبيد الطّرقات     1  1

 3ط نشاط الطّرقات: املنشآت الفنّية  1   2  3

 4ط الّتنوير العمومي  2   1  3

 5ط وضع اإلشارات  1     1

 (صنف وحيد)   8ط واملواّد اإلنشائّية خمابر جتارب وحتاليل الّرتبة   1     1

 0ط ش م   نشاط الطّرقات والّشبكات املختلفة: املقاولة العاّمة  20 8 10 5 1 44

 1ط ش م   وضع القنوات املائّية  11 3 1   15



 

11 

 2ط ش م   وضع قنوات الغاز     1  1

 3ط ش م   املنشآت املائّية   3  1  4

 4ط ش م   اإلّتصاالت واّتصاالت الّتوزيع وضع قنوات     1  1

 اRموع   94 90 47 30 3 264

  2018جوان  25موقع وزارة الّتجهيز اإلسكان يف 

تنشط األطراف الّثالثة املّدعى عليها Iذه الّسوق -لّرجوع إىل الوÁئق املظروفة حيث  و 

وزارة   مبوقع  املؤّهلة  املقاوالت  قائمة  وإىل  ملا  -مللّف  وفقا  الّرتابّية  والّتهيئة  واإلسكان  الّتجهيز 

  يلي:

   منذ بناء  الورغي كمقاول  للسجّل    2001سبتمرب    1ينشط كمال  وفقا  وذلك 

ومتحّصل على �هيل يف اختصاص مقاولة عاّمة   A145622005الّتجاري عدد  

 . 3 صنف 0وط ش م 3 صنف   0 وط 2 صنف   0وب  1صنف  0ب 

   منذ طرقات  وإجناز  بناء  الورغي كمقاول  وليد  وفقا    2005جانفي    20ينشط 

عدد   الّتجاري  إىل   A149702005للسجّل  -لّنسبة  �هيل  على  ومتحّصل 

 4وط   4صنف    0وط  4صنف    2وب    4صنف    0وب   2صنف    0اختصاص ب 

وط ش م   4صنف    3و ط ش م    4صنف    0وط ش م    4صنف    3وط  4صنف  

 . 4صنف  4

   منذ البناء  مقاوالت  جمال  يف  الورغي  العزيز  عبد  وفقا   1984جانفي    1يعمل 

 2صنف    0وهو مؤّهل يف اختصاص ب   A1352071997للسجّل الّتجاري عدد  

 .  3صنف  0و ب 

  

  حتليل املمارسات املثارة:  -3

احلالحيث   قضّية  يف  املثارة  املمارسات  ورغي   تتعّلق  وليد  مؤّسسة  من  بقيام كّل 

ومؤّسسة كمال ورغي ومؤّسسة عبد العزيز ورغي -إلتّفاق على تقدمي عروض مالّية متساوية  

بينهم   ما  الّسوق يف  اiلس اجلهوي  حني مشاركتهم  وتقاسم  الّصادر عن  العروض  يف طلب 

عدد   جندوبة حتت  العروض   طلبوكذلك يف  ،  2013أكتوبر    31بتاريخ    40/2013بوالية 

قّدر    وهي ممارسات   ،2013أكتوبر    25الصادر عن نفس اiلس بتاريخ    2013لسنة    19عدد  
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من قانون إعادة تنظيم املنافسة   5الفصل  على معىن  خمّلة -ملنافسة    وزير التجارة والصناعة أّ#ا

  واألسعار.  

عون حيث       وهو  الوساليت  السّيد كرمي  أّن  -مللّف  املظروفة  الوÁئق  خالل  من  تبّني 

-لّصفقة   املتعّلقة  الّشروط  بسحب كرّاسات  قام  ورغي  وليد  مؤّسسة  لدى  عدد  منتدب 

  . لفائدة كّل من عبد العزيز ورغي ووليد ورغي وكمال ورغي 2013/ 40

امب  وردحيث  و      املصاحل  قبل  من  ورغي  وليد  املكّلفة حضر مساع  الّتجارة  لوزارة  ملركزيّة 

بوجود اإلستشارة ه  السّيد كرمي الوساليت قام �عالم  ، أّن  2017جانفي    16-لبحث بتاريخ  

-لّتشاور  أنّه  و   ،استشارة املعامل -لّنسبة لكلفة مواّد البناء  توّىل و   ،مبكّو$�ا   هوبسحبها وأعلم

نيابة ع  همع امللّف واإلمضاء  بتعمري خمتلف مكّو$ت  الغرض حبكم   نهقام  توكيل يف  مبوجب 

  تواجده -خلارج.

العزيز ورغي  حيث أورد السيدو      أنّه "    2017جانفي    18بتاريخ  مبحضر مساعه    عبد 

و-لّنسبة    ،... عموما أقوم بنفسي بسحب كرّاسات الّشروط للمشاركة يف صفقات عمومّية

لفائديت ولفائدة    2013/ 40دد  للّصفقة ع الّشروط  الوساليت بسحب كرّاسات  فقد قام كرمي 

  أبنائي كمال ورغي ووليد ورغي...". 

تبّني من خالل حتليل العروض املالّية الّثالث تطابقها من حيث القيمة اجلملّية  وحيث      

كما    ،فقة الّثالثةوإّمنا -لّنسبة إىل أقساط الصّ   ،ال فقط -لّنسبة إىل القسط األّول  ،للعروض

  . عر الفردي ملختلف بنود الّصفقةالس  مشل هذا الّتطابق

أّن وحدة األسعار الفرديّة ووحدة القيمة اجلملّية للعرض يف حّد ذا�ا ال ميكن   وحيث    

من حمض الّصدفة ما تقّدم  وال ميكن أن يكون    ،والّتوافق  على هذا الّتطابق  دليالأن تكون إالّ  

  تقارب يف العروض. جمّردوال هو 

أنّه -لّنظر   2017جانفي  17أّكد كمال ورغي من خالل حمضر مساعه بتاريخ    وحيث    

والده من  األسعار  مستو|ت  مبختلف  املسبق  علمه  فإنّه إىل  إّما   ،  احلاالت  وفق  يقوم 

  لّرتفيع فيها أو الّتنقيص فيها. --عتمادها كما هي أو  
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تبّني وÁئق امللّف وخاّصة وصوالت إيداع مشاركات املّدعى عليهم الّثالث أّن   وحيث    

السّيد كرمي الوساليت هو من قام �يداع هذه العروض وذلك على الّتوايل -لّنسبة إىل مؤّسسة  

بتاريخ   العزيز ورغي  الّساعة    2013نوفمرب    20وليد ورغي وكمال ورغي وعبد    55و   8على 

  .  1192و 1193و  1194إيداع وÁئق عدد  دق مبقتضى وصوالت 

سبقوحيث       ملا  العروض    ،ووفقا  نفس  تقدمي  على  اإلتّفاق  ا  وواضح  اجليّ -ت  فإّن 

وهو ما    ،عندما تكون كّل العروض املقّدمة خالية من القوائم الّتفصيلّية لألسعار  األمر  تأّكدوي

    .اإليهام بوجود منافسة حقيقّية ملختلف األقساطإّمنا �دف إىل يفيد أّن نّية املشاركني 

عليها  أوحيث       املّدعى  األطراف  اتّفاق  للّصفقة هو  و   ،Áبتّن  الّثالثة  األقساط  يهّم 

  . 2013لسنة  40عدد 

عن والية جندوبة بتاريخ    ةالّصادر   2013لسنة    19اإلستشارة عدد    وخبصوصحيث  و     

تتعّلق،  2013أكتوبر    25 -خلزّان  �  فهي  اإلبتدائّية  -ملدارس  ر|ضّية  مالعب  أشغال  جناز 

  وحبليمة من معتمدية فر$نة والّرويعي من معتمدية عني دراهم.

املّدعى عليهم الّثالث قاموا بسحب امللّفات قصد يبّني تقرير فرز العروض أّن  حيث  و     

د وكمال ورغي عرضا يقّل    78871.200قّدم وليد ورغي عرضا بقيمة    ، املشاركة يف الّصفقة

بـ    118بـعنه   العزيز ورغي بعرض أقّل  الّصفقة  املشاركني الوحيدين يف  ، وهم  د  236د وعبد 

حتمل أرقام   2013نوفمرب    7مبقتضى وصوالت إيداع بتاريخ  مالّية    الذين قاموا بتقدمي عروض

  . 1148و  1149و  1150متتالية حتت عدد 

أنّ      القائمة    وحيث  لتقدمي  اإلدارة  ملكاتبة  امتثل  الذي  الوحيد  هو  ورغي  العزيز  عبد 

  ته.فقد ّمت إسناد الّصفقة ملقاول ،العرض األقّل مثنا قّدمو-عتباره  ،الّتفصيلّية لألسعار

أقّر فقد    2017جانفي    18و-لّرجوع إىل حمضر مساع عبد العزيز ورغي بتاريخ  وحيث      

مهندس ووليد    اأنّه كّلف  ورغي  وÇبنائه كمال  به  اخلاّصة  املالّية  للعروض  البيا$ت  لتدوين 

  ورغي.
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امللفيستشّف  حيث  و      أوراق  من  األط  كذلك  بني  اإلتّفاق  املّدعى أّن  الّثالث  راف 

وهو اتّفاق    ،الحقا   املعلن عليها جبهة جندوبةو   املرتبطة بنشاطهم  الّصفقات   مجيععليها يهّم  

  حسب اإلمكانّيات املاديّة والبشريّة املتوفّرة لدى كّل مؤّسسة.  يف ما بينها  ها صريح لتقامس

الّصفقات حيث  و      قائمة  إىل  -لّنسبة  جندوبة  والية  من  املستمّدة  للمعطيات  وفقا 

الفرتة  املعلن عنها من قبل اiلس اجلهوي واملتحّصل عليها من طرف املّدعى عليهم خالل 

سنة   بني  وعبد هي  ف  ،2017و   2013املمتّدة  ورغي  وكمال  ورغي  وليد  مؤّسسة  بني  تتوزّع 

  ربزه اجلدول الّتايل: العزيز ورغي على الّنحو الذي ي

  

إسناد   سنة 

أو    الّصفقة 

  اإلستشارة

  مؤّسسة عبد العزيز الورغي   مؤّسسة كمال الورغي    مؤّسسة وليد الورغي 

  الكلفة (د)   املشروع   الكلفة (د)   املشروع   الكلفة (د)   املشروع   

الصفقة    1القسط    2013 من 

  2013/ 40عدد  

أكتوبر    31بتاريخ  
2013  

  اإلستشارة عدد       81.136,800

19 /2013  

  25بتاريخ  

أكتوبر  
2013  

78.635,200  

عدد   الصفقة 

بتاريخ    2013/ 36

  2013أكتوبر   18

عدد        489.825 الصفقة 

20 /2013  

  12بتاريخ  

جويلية  
2013  

305.856  

  

  

2014  

الّر|ضّية   القاعة  �يئة 

بعني   الّر|ضي  -ملرّكب 

  دراهم

489.825,847    

  

عدد   الصفقة 

21 /

وفقا    2014

لإلجراءات  

  

  

  

351.320,090  

عدد    2الصفقة 

  4بتاريخ  

جانفي  
2014  

319.538,336  

�يئة    14الصفقة عدد  

اإلصطناعي     9امللعب 

  4أفريل جندوبة بتاريخ  

294.431,594      
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املبّسطة    2014مارس 

  25بتاريخ  

سبتمرب  
2014  

مركب   بناء 

طفولة  

جبندوبة  

(صفقة  

  ألغيت) 

�يئة    13الصفقة عدد  

املرّكب اجلامعي جبندوبة  

مارس    6بتاريخ  
2014  

765.035,120      

الّشباب   دار  توسعة 

حسني   بن  اهلادي 

  جندوبة الّشمالّية 

137.684,109      

عدد    2015 الصفقة 

بناء مركز    2015/ 15

مكتب مراقبة األداءات  

اجلبائي   الطّابع  ومغازة 

-لقباضة   ومستودع 

يف   اجلزائر  #ج  املالية 

  2015أفريل   28

مركز    1.562.120,226 إمتام 

املساعدة 

الطبّية  

اإلستعجالّية  

  جبندوبة 

دار    578.071,942 �يئة 

شارع   الّشباب 

بورقيبة   احلبيب 

  جندوبة 

310.650,029  

2016  --  --  --  --  --  --  

2017  --  --  --  --  --  --  

  

تتوزّع قيمة الّصفقات املسندة بني مؤّسسة وليد ورغي وكمال ورغي وعبد العزيز ورغي   وحيث

  على الّنحو الذي يربزه اجلدول الّتايل:

  مؤّسسة عبد العزيز الورغي   مؤّسسة كمال الورغي   مؤّسسة وليد الورغي   سنة إسناد الّصفقة أو اإلستشارة

2013  570961,8    484491,2  

2014  1.686.976,67    319.538,336  

2015  1.562.120,226  578.071,942  310.650,029  
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عدد        -لّصفقة  اخلاّص  العروض  فرز  تقرير  إىل  -لّرجوع  املتعّلقة   2014/ 13وحيث 

البناء   نشاط  يف  املؤّهلة  املقاوالت  �ّم  واليت  جبندوبة  اجلامعي  املرّكب  �يئة  أشغال  �جناز 

قّدمت  امللّفات و   تسحب  تبّني أّن أربعة مقاوالت ، فقد  أو أكثر  2صنف    0اإلختصاص ب 

تح  مقاولة وليد الورغي الذي كان الوحيد الذي أجنز املطلوب من قبل جلنة ف  امن بينه  اعروض

فقد تقّرر إسناد الّصفقة   ،و-عتبار أّن عرضه كان مقبوال من الّناحية املالّية والفنّية  ،العروض

       .   له

اخلاّصة    2015/ 15وحيث تبّني -لّرجوع إىل تقرير فرز العروض اخلاّص -لّصفقة عدد      

قامت   مقاوالت   أّن أربعة،  �جناز أشغال بناء مكتب مراقبة األداءات ومغازة الّطوابع اجلبائّية 

الورغي وليد  بينهم  من  امللّفات  ّمت    ،بسحب  العروضفيما  قبل  تقدمي  من    3  من  مقاوالت 

  بينهم وليد الورغي الذي امتثل الحقا ملا طلبته جلنة الفرز وحظي -لّصفقة.

املتعّلقة   2014/ 02و-لّرجوع إىل ملّف الّصفقة عدد    ،إلضافة إىل ما سبقوحيث و-    

امللّفات مبا  امق  أربعةفقد قامت  ،  ببناء مقّر جديد ملركز األمن الوطين بفر$نة والت بسحب 

د العزيز الورغي ملا طلبته جلنة فرز العروض سوى عبومل ميتثل    ،فيهم مقاولة عبد العزيز الورغي

  . مقبوالكان  الذي فاز -لّصفقة -عتبار أّن عرضه املايل والفّين  

  2014لسنة    21وحيث ويف خصوص طلب العروض وفقا لإلجراءات املبّسطة عدد      

الطّفولة جبندوبة، فقد قامت   بناء مرّكب  امللّفات   5املتعّلق �جناز أشغال  مقاوالت بسحب 

بينهم كمال الورغي ومل ت بينهم مقاولة كمال الورغي   3قّدم عروضا سوى  من  مقاوالت من 

  الذي أسندت إليه الّصفقة.

لسنة   3158مر عدد  األمن    7لفصل  -  املكّرس وحيث أّن مبدأ اللجوء إىل املنافسة      

العموميّ   2002ديسمرب    17املؤرخ يف    2002 الصفقات  بتنظيم  وقائع    ةاملتعلق  على  املنطبق 

استقاللّية العروض املشاركة  وهي    ،شروط جوهريّة ثالثةيقتضي -لضرورة توّفر    ،النزاع املعروض

املزمع اّختاذها من طرف    حالة عدم اليقني لدى كّل عارض خبصوص القرارات و   ،يف الصفقة

عرقلة دخول مؤّسسات عدم احلّد من املنافسة احلرّة داخل السوق ذات الصلة أو  و   ،منافسيه

  ها.  أخرى إلي



 

17 

Çحد الشروط األساسّية سالفة الذكر يؤّدي إىل اإلخالل -ملنافسة   عدم التقّيد وحيث أّن     

اليت من   السلوكّيات  أو  املمارسات  بعض  الواقع من خالل  أرض  الذي ميكن جتسيده على 

العامّ  تواز#ا  أو  السوق  سري  حسن  على  التأثري  ذلك    ،شأ#ا  يف  أو  مبا  الضمنّية  االتّفاقات 

  الصرحية بني املشاركني يف الصفقات العمومّية.  

أشكاال        العمومّية  الصفقات  ماّدة  يف  االقتصاديّة  املؤّسسات  بني  التواطؤ  يتّخذ  وحيث 

ويتجّلى يف مظاهر متعّددة كاللجوء إىل عروض تغطية حىت تفوز -لصفقة املؤّسسة أو  ،خمتلفة

رها املتحالفون أو تبادل املعلومات بغرض تقاسم الصفقات بينها جغرافّيا  املؤّسسات اليت اختا

أو زمنّيا أو بغية فرض أمثان مشطّة على املشرتي العمومي Iدف حتقيق أر-ح غري مشروعة 

اليت تفرتض -ألساس استقاللّية   املنافسة احلرّة  التزمت مببادئ  أّ#ا  لو  ما كان هلا أن حتّققها 

  .  العروض وسرّيتها

العمومي      املشرتي  إليهام  تغطية  عروض  تقدمي  إىل  ,رة  عليهم  املّدعى  جلأ  وحيث 

  2013لسنة    19واإلستشارة عدد    2013/ 40بوجود منافسة فعلّية -لّنسبة إىل الّصفقة عدد  

و,رة أخرى    ،جراءات واحلصول على الّصفقةعلى الّشخص الذي سيقوم �متام اإلمثّ اإلتّفاق  

اإلمكانيات   يتمّ  وحسب  اإلختصاص  حسب  عنها  املعلن  الّصفقات  يف  املشاركة  تقاسم 

  البشريّة واملاديّة.  

وهي وثيقة  ،  2014سنة  ل  مال الورغي مبّد اiلس مبوازنتهاقامت مؤّسسة كوحيث      

حتمل   -عتبارها ال  اعتمادها  ميكن  إمضاء  ال  لدى  أّي  إيداعها  سبق  يفيد  ملا  فيها  أثر  وال 

  . من والية جندوبة قّدمةاملعطيات امل مع مضمو#ا ضارب هذا -إلضافة إىل ت ،جلبايةمصاحل ا

أحجم امل  وحيث  عن  بقّية  بذلك  مطالبتهم  ورغم  عليهم  اiلس  ّدعى  مبواز$�م  مّد 

  . املالّية

  غري أنّه   ، وحيث ثبت للمجلس ضلوع املؤّسسات املّدعى عليها يف ممارسات حمظورة    

ال يسع اiلس فاملعطيات املتعّلقة برقم معامالت الّشركات املّدعى عليها،    أّي من  ويف غياب 

  64من القانون عدد    34سوى تطبيق اخلطا| املقّررة على أساس الفقرة األخرية من الفصل  

  املتعّلق -ملنافسة واألسعار. 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة 
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  : وهلذه األسباب

  قّرر اRلس:  

  قبول الّدعوى شكال ويف األصل:  أّوال:

  64اعتبار املمارسات املنسوبة للمّدعى عليها خمّلة -ملنافسة على معىن القانون عدد   -1

 املتعّلق -ملنافسة واألسعار. 1991جويلية    29املؤرّخ يف  1991لسنة 

 املدانة. إلزام املؤّسسات املّدى عليها -لكّف على املمارسات  -2

د) على كّل من مؤّسسة وليد   50.000تسليط خطّية مالّية بقيمة مخسون ألف دينار (    dنيا:

  ورغي ومؤّسسة كمال ورغي ومؤّسسة عبد العزيز ورغي.

  إلزام املؤّسسات املّدعى عليها بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يومّيتني على نفقتها. dلثا:

امل جملس  عن  القرار  هذا  الّسيد  وصدر  برËسة  العّيادينافسة  السّيدات  وعضوية    حمّمد 

  . ومصطفى -لّلطيفالّسادة اخلّموسي بوعبيدي فتحّية بن محّاد ورمي بوزّ|ن و 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2020  جوان  25وتلي علنا جبلسة يوم 

  

  كاتبة اجللسة       الرئيس                                                 

  

  ميينة الزيتوين                                              حمّمد العّيادي  

  
 
 
 
 


