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  الحمد �                   اجلمهوريّة التونسّية 

  جملس املنافسة 

  171478 القضّية عدد 

  2020نوفمرب    19�ريخ القرار:
  

  

  

  قرار
  أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن: 

  

  

الدين �شا عدد    "SERVIMAX"شركة سرفيماكس    :ةياملّدع الكائن بشارع خري  مبليزير    6مقّرها 

  تونس.-1002
  ، ـةجـهـن م                                                                          

عليهـا:و  اإلجتماعية   املّدعـى  الشؤون  وزارة  وأعوان  موظفي  �ب   ،ودادية  بشارع  مقّرها  الكائن 

الطابق     7نهج هوكر دوليتل عدد  بلكائن مكتبه  ا  طارق الرزقي،األستاذ  9ئبها    ، تونس-1001  ،بنات 

  .تونس 1002البلفدير  2
  .ـة أخرىمـن جـه               
  

 

 8املّرمسة بكتابة جملس املنافسة بتاريخ  واملّدعية  الدعوى املقّدمة من  على عريضة  بعد اإلطالع  

املّدعى عليها من أجل ممارسات خمّلة  إدانة    مبوجبها  تواليت طلب  171478حتت العدد    2017ديسمرب  

صادرة بتاريخ   زّود بتذاكر املطاعم واملتعّلقة �لت  2017سبتمرب    �6ملنافسة متثّلت يف توجيه االستشارة ال

  .طيها حنو مشارك حمّددلفائدة منخر 
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غري ،  %6مت ختفيضا يف حدود  االستشارة املذكورة وقدّ   يفأcّا شاركت  املّدعية    وحيث تفيد

دون أن يقع نشر إعالم  مت عرضا ماليا يفوق بكثريا قدّ �ختيار شركة منافسة هلا رغم أcّ  فوجئتأcّا 

  للعموم حول املشاركني والعروض املالية. 

ن تقرير فتح العروض جوبه �لرفض والتعتيم من ممّدها بنسخة    الرامي إىل  ها أّن طلبت  وأضاف

وهو ما قوبل أيضا   ،ممّا اضطرها إىل االلتجاء إىل عدل تنفيذ للمطالبة بذلك رمسيا  ،ليهقبل املّدعى ع

بتاريخ    293عدل التنفيذ األستاذ خالد العسكري عدد    مثلما يثبته احملضر احملّرر من قبل�لرفض مثلما  

  . 2017نوفمرب  13بتاريخ  295تنبيه عدد المبحضر كطلك و  2017نوفمرب  9

  

القانون عدد  اإلّطالع    وبعد     واملتعّلق yعادة    2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36على 

  . تنظيم املنافسة واألسعار
  

عدد       األمر  على  اإلطالع  يف    2006لسنة    477وبعد  بضبط   2006فيفري    15املؤرّخ  املتعّلق 

  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
  

  وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة �مللف.     

  

  5ف �لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  اطر وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األ    

تقرير ختم األحباث، و   املقّرر  و�ا تال،  2020  نوفمرب صيد ملّخصا من  ال من     ضرمل حيالسّيد احلبيب 

  .وبلغها اإلستدعاء"SERVIMAX" سريفيماكسميّثل املّدعية شركة 

      

بن عياد نيابة عن األستاذ طارق الرزقي 9ئب املّدعى عليها ودادية موظفي   ةستاذاأل  ت حضر و      

وطلبت التمديد يف أجل املفاوضة قصد متكينها من الّرد على عريضة   وأعوان وزارة الشؤون اإلجتماعية

  الدعوى.
  

  .  فظروفة نسخة منها �مللّ امل املحوظا� فضيلة الراحبييدة السّ احلكومة  ةمندوبت ل تو     

صريح �حلكم جبلسة و        .2020 نوفمرب 19قّرر ا�لس حجز القضّية للمفاوضة والت
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  وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:  و0ا

  
    

I.  من جهة الشكل  

مقّوما�ا حيي   جلميع  بذلك  ومستوفية  واملصلحة  ّصفة  ال له  ممّن  القانوين  ميعادها  يف  الدعوى  قّدمت 

  من هذه الناحية.  قبوهلامعه  ، األمر الذي تعّني  الشكلّية األساسّية

II.   من جهة األصل  

  اتوجيه   من خاللملمارسات خمّلة �ملنافسة    إقرتافهااملّدعى عليها  على  املّدعية    تعيبحيث  

بتاريخ  ل صادرة  ال �لت  2017سبتمرب    6الستشارة  منخر واملتعّلقة  لفائدة  املطاعم  بتذاكر  حنو  زّود  طيها 

  يفاملذكورة  وجود شبهة فساد إداري وإجرائي شابت مسار االستشارة    ثبوت   ، فضال عنمشارك حمّدد

  . اخلاص �ا طريقة إسنادها وإعداد كرّاس الّشروطمستوى 

ختيار الفائز �الستشارة والذي ألزم كّل مشارك أن �  ةقط املتعلّ و املّدعية أّن الشر   تعتربحيث  و 

صفقتني لتوفري تذاكر مطاعم تفوق   ماليني    4أو تساوي قيمة كل منهما مبلغ  يقّدم ما يفيد عقده ل

صائية وخمالفة لقواعد املنافسة دينار   . إق

من  حيث  و  امللف  ر و أيتبّني  �الستشارة  اق  املطلوبة  املطاعم  سندات  لعقد  اجلملي  املبلغ  أّن 

  مليون دينار.   1،072 بلغ 2017نوفمرب وديسمرب  ضوع الدعوى واملتعّلقة فقط بشهريمو 

هو التحقق من الصالبة    ة أعاله واملتنازع يف شأcّا رط املذكور و اهلدف من إدراج الش حيث أّن  و 

  .املالية والقوة السوقية للمشارك ضما9 حلسن تنفيذ بنود العقد موضوع اإلستشارة 

املتعاقدة و   املتعّلقةالشروط    كذلك أنّ مل يثبت    وحيث   وجوب بضرورة توفري قائمة يف املطاعم 

بغاية    سّنت   إّمنا ،  التعهد �جال معّينة لتسليم الطلبية وبتقدمي ختفيضني يف السوق و تر أقدمية بسنتوفّ 

  . توجيه الصفقة حنو مشارك معّني 
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أحكام  وحيث   أجازت  فقرته   27الفصل  ولئن  يف  واألسعار  املنافسة  تنظيم  إعادة  قانون  من 

القيام �لتتبعات اجلزائية  ملف تعّلقت به شبه فساد لوكيل اجلمهورية قصد  كّل  األوىل للمجلس إحالة  

ممارسات شبهة  على وجود  الوقوف  أعمال التحقيق والتقصي  فإنّه مل يتسّىن من خالل جممل  الالزمة ،  

 ّcختاذ هذا اإلجراءإ تربّرر على شبهات فساد إداري أو مايل ا أن تؤشّ خمّلة �ملنافسة من شأ.  

رّدها  لذلك  ويتعّني  املّدعية  به  يؤيد وجاهة ما متسكت  ممّا  الدعوى خلوا  وحيث جاء ملف 

    والتصريح برفضها.

  

  وهلـذه األســباب 

  

  .  رفض الدعوى اAلس:  قّرر 
  

بن      رضا  السّيد  برCسة  املنافسة  Aلس  األوىل  القضائّية  الدائرة  عن  القرار  هذا  وصدر 

العيادي و   ةالسادّ السّيدة فتحية محاد و حممود وعضويّة   حممد شكري و اخلموسي بوعبيدي  حممد 

  .رجب

 

     حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2020 نوفمرب  19و تلي علنا جبلسة يوم 

  
    

                                                                                                                كاتبة اجللسة            الّرئيس         

                                         ميينة الزيتوين                                       رضا بن حممود                 
                                                

                                   


