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  �  الحمد                   اجلمهوريّة الّتونسّية     

  جملس املنافسة        

  الّدائرة القضائّية األوىل  

  181481القضّية عدد :  

    2020جوان  25)ريخ القرار : 

  
  

  قــــــــــــــــــــــــــــرار  

  أصدر جملس املنافسة القرار التّايل بني : 

 

  

الكهرو�ئيّ "شركة    عية:املدّ  القانوين"  SOCAP  ة  األعمدة  ممثّلها  شخص  مقرّ يف  ها ، 

(بل بورقيبة  احلبيب  بشارع  املانسي  (ئبها  ، اإلجتماعي  منذر  شارع  بمكتبه  الكائن    ،األستاذ 

 ، أرIنة 18ة ب شقّ  ،ابعابق الرّ الطّ  ،إقامة فرح، 67عدد  ،احلبيب بورقيبة 

  ،من جهة

 :  م عى عليهاملدّ و 

للطّ "شركة    ) 1 السّ تونس  القانوين  يارة"رقات  ممثّلها  شخص  بعمارة  مقرّ ،  يف  اإلجتماعي  ها 

الصّ  البحرية،   ،غريالقصر  املشّ (ئبها  تونس،    املنطقة ب ضفاف  مكتبه  الكائن    ،اط األستاذ مراد 

 ، 1002، تونس البلفيدير، 7عدد نهج هوكردوليتل ، ب

بوشعّ  ) 2 صاحل  بن  زهري  النّ ها  مقرّ   الة"مقاولة  بنهج  النّ سريّ اإلجتماعي   10ب    ،فورىاة عمارة 

عمرية،(ئبها    ،3027صفاقس   احلميد  عبد  الطّ الكائن    األستاذ  بنهج  صفرمكتبه  سنرت    ،اهر 

 ،صفاقس

العامّ ة  املعدنيّ ناعات  الصّ "  شركة ) 3 القانوين  "SIMEGة  واإلFرة  ممثّلها  ها  مقرّ ،  يف شخص 

األستاذ عبد احلميد  (ئبها    ة الغرابة صفاقس،ناعيّ املنطقة الصّ ،  23م  ل ك، اإلجتماعي بطريق تونس

 ،اهر صفر، سنرت صفاقسمكتبه بنهج الطّ  الكائن عمرية،

  . أخرىمن جهة     
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اإلطّ        الدّ بعد  املقدّ الع على عريضة  قبل  عوى  من  الكهرو�ئيّ مة  "األعمدة  "    SOCAPة  شركة 

عدد  ،  2018جانفي    11بتاريخ   للطّ   كلّ   ضدّ   181481حتت  تونس   " السّ من شركة  " رقات  يارة 

بوشعّ "سة  مؤسّ و  صاحل  بن  املعدنيّ الصّ "وشركة    " الةزهري  العامّ ناعات  واإل(رة  والّيت  " SIMEGة  ة   ،

شركة " تونس  عى عليها األوىل أي  املدّ عن    16/2012طلب عروض وطين عدد  تضّمنت أنّه صدر  

السّ للطّ  "  رقات  التّ جناز  إليارة  تركيز  الكهر�ئيّ أشغال  والتّ جهيزات  �لطّ ة  العمومي  السّ نوير  يارة ريق 

املّدعى عليها  " الة  بوشعّ مقاولة زهري بن صاحل  "سة  وقد ظفرت �ملناقصة مؤسّ   . قابس  –صفاقس    ،

  .الثّانية يف قضّية احلال

فوزه  أنّ   حيث  و  إثر  "مؤسّ     على  بن صاحل    سة  زهري  "  بوشعّ مقاولة  هذه  �درت    ،فقة�لصّ الة 

اخلاصيّ زوّ لتّ لعية  ملدّ �صال  إلتّ �األخرية   ذات  �ألعمدة  العروض ة  الفنيّ ة  د  بطلب  عليها  املنصوص 

البيان املصنّ   ،سالف  األعمدة  املسلّ أي  البالستيك  من  صاحبة  ،    PVC Arméح  عة  �عتبارها 

  .  تقوم بتصنيعها بتونسلوحيدة الّيت ، وهي ا�اقة خيص القانوين يف إستغالل براءة اإلخرتاع املتعلّ الرتّ 

 "ارةّ يّ رقات السّ "تونس للطّ   أيعى عليها األوىل  املدّ فسخ العقد املربم بني  املّدعية بفوجئت  حيث  و 

و   ، عمومي  مشرتي  الثّ املدّ بصفتها  عليها  صاحل    "سة  مؤسّ   أي انية  عى  بن  زهري  ،  " الة  بوشعّ مقاولة 

  .إلجناز نفس األشغالمبواصفات جديدة   عروض جديدملشرتي العمومي عن طلب ا النفضال عن إع

واملدّ   أنّ   حيثو  العمومي  املشرتي  بني  العقد  الثّ فسخ  عليها  السّ   متّ   ،انية عى  من  زهري  �يعاز  يد 

ة واإل(رة  ناعات املعدنيّ شركة الصّ   أيالثة  ركة املطلوبة الثّ ي يشغل كذلك منصب وكيل الشّ الة الذّ بوشعّ 

حيث " SIMEGة  العامّ  املو   متّ   ،  الفنيّ اتغيري  لت  لألعمدةة  صفات  شركة املطلوبة  منتجات  مع  توافق 

  . "SIMEGة العامّ   واإل(رةة ناعات املعدنيّ الصّ 

عروض  الحقا  صدر  وحيث        شركةجديد  طلب  للطّ   عن  تونس  السّ "  عدد يّ رقات  حتت   " ارة 

املوضوعتعلّ ي  19/2017 بنفس  نوعيّ   ،ق  على  تغيري  إدخال  الكهرو�ئيّ مع  األعمدة  كرّ ة  صلب  اس ة 

إىل   PVC Arméح  ة البالستيك املسلّ عة من مادّ من أعمدة مصنّ ة  ا�ا الفنيّ ، بتغيري خاصيّ روطالشّ 

فوالذيّ  املواصفات  ،    Acier Galvaniséة  أعمدة  ذات  "  ة  الفنيّ وهي  شركة  ملنتجات  املطابقة 

املعدنيّ الصّ  العامّ ة  ناعات  املدّ "  SIMEG  ةواإل(رة  أي  الثّ "  عليها  الذّ ،  الثة عى  أفضىاألمر  إىل   ي 

  . وقمن تسويق منتجا�ا وإقصائها من السّ ن املّدعية حرما
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عى عليه  �يعاز وتواطؤ بني املشرتي العمومي واملدّ   متّ   16/2012إلغاء طلب العروض    أنّ حيث  و 

  عية.  هلا نزاع قضائي مع املدّ كة الّيت الثة وهي ذات الشّر عليها الثّ عى ركة املدّ اين �عتباره وكيل الشّ الثّ 

من   5الفصل    ألحكام  ا ى عليهاملدعّ   األطرافجممل املمارسات املذكورة تعكس خرق    أنّ   وحيث

  ، ق �عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعلّ   2015سبتمرب    15خ يف  املؤرّ   2015لسنة    36القانون عدد  

أنّ  تصنّ   �عتبار  املمارسات  الّيت ذات  األعمال  ضمن  موضوعها  ف  يكون  �ملنافسةّال خم  أثرها  أو    ،  

  . ة فيهامن املنافسة احلرّ  احلدّ  آووق سات أخرى للسّ من دخول مؤسّ  وتؤول إىل احلدّ 

  تطلب املّدعية من ا¬لس بناء على ما تقّدم ما يلي : حيث و 

 . �ملنافسةة إعتبار املمارسات املعارض �ا خملّ  -

 . سات املطلوبة �ائهاتوجيه أمر إىل املؤسّ  -

لسنة   36من القانون عدد    43الفصل    ألحكامعى عليهم طبقا  ة على املدّ تسليط خطاI ماليّ  -

 . سالف البيان  2015

 .عى عليها بنشر منطوق احلكم على نفقتها وجبريدتني يوميتنياملدّ  األطرافإلزام  -

 القانون. من نفس  27الفصل  ألحكاما طبقا  عهد جزائيّ ة للتّ اجلمهوريّ إحالة امللف على وكيل  -

اإلطّ و   على  بعد  املدّ الع  األوىل  رّد  عليها  للطّ عى  تونس   " السّ شركة  بتاريخ املقدّ   "يارة  رقات         م 

املشّ   األستاذمن قبل  ،  2018مارس    6 به  و اط  مراد  الوقائع    ه متّ أنّ الذي جاء  من قبل تعديل جمرى 

جناز  إل  ،بتهعن منوّ صدر  الذي      16/2012عدد  روض  العطلب      أنّ   حيث  ،عوىبعريضة الدّ   البةالطّ 

مقاولة زهري بن    "فرز تكليفأ،  قابس-ريق السيارة صفاقسالت الطّ نوير العمومي على حموّ أشغال التّ 

د اإلحتجاجات  ظر لتعدّ . و�لنّ 2012ديسمرب    4    خ يف�جنازها طبقا إلذن إداري مؤرّ "   الة بوشعّ صاحل  

زهري    ةإنطالق مقاول  وحالت دون  ،الت اجناز احملوّ   ت أعمالل تعطّ ،  واإلعتصامات خالل تلك الفرتة  

   .املطلوب  لتنفيذالة بوشعّ 

،   2016- 10-17بتاريخ  2016/ 112إذن إداري عدد    إصدارثر  إإستئناف األشغال    متّ   وحيث   

تقدّ  إثره  بوشعّ   ةمقاولمت  وعلى  احللّ زهري  تغيري  بطلب  األصلي   الة  العروض  طلب  املقرتح يف  الفين 
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البالستيك   املصنع الوحيد يف تونس الجناز تقنية   تعدّ الّيت و   عية  فرضتها املدّ الّيت   ةاء األسعار املشطّ جرّ 

 .    PVC Armé حاملسلّ 

و أنّ حيث  و    واملراسالت ه  اإلجتماعات  من  العديد  إثر  بوشعّ   ةمقاول"ومبراجعة    ،على  يئة  هل"الة  زهري 

الصّ  عقد  لفسخ  احلكومة  سة  ب́ر واملراجعة  املشرتي إختّ   متّ ،  اضي�لرتّ   فقةاملتابعة  قبل  من  قرار  اذ 

  .   2012/ 16 عدد فقةبفسخ عقد الصّ يقضي  2017جويلية  24العمومي بتاريخ 

اجلديد    عروض  العن طلب  ،2017أكتوبر    9بتاريخ  "ارةيّ رقات السّ تونس للطّ "أعلنت شركةحيث  و     

السّ �لطّ   ةعتمدم   ة فنيّ   خاصيات ن  تضمّ   ،   19/2017عدد  حتت   األخرىيّ رقات  تقنية    ،ارة  وهي 

صنع  ملوتفادي توجيه العرض    ن من توسيع املشاركةا مكّ مب  ، Acier Galvanisé  ةالفوالذيّ األعمدة  

  .وحيد

و   وحيث     متّ   نّ أخلص  العقد  فسخ  الصّ   قرار  ومراجعة  املتابعة  هيئة  مراجعة  العموميّ بعد  ،  ةفقات 

ه العمل على  ديد مردّ اجلعروض  العن طلب    اإلعالنقرار  فضال عن كون  ،  اجلهة املختصة�عتبارها  

  .ل يف أقرب اآلجال�ستئناف األشغاو ة حتقيق املصلحة العامّ 

  فإّن شركة " تونس للطّرقات الّسّيارة"  تطلب رفض الّدعوى.، وحيث بناء على جممل ما سبق بيانه   

  ، األستاذ عبد احلميد عمرية    من  2018مارس    29بتاريخ  م  د املقدّ املوحّ   دّ الع على الرّ وبعد اإلطّ 

والذي    "SIMEG  ةة واإل(رة العامّ ناعات املعدنيّ الصّ "و شركة    "الةزهري بوشعّ   ةمقاول"من    كلّ   يف حقّ 

فيه عدد    قتعلّ ي املوضوع    أنّ   جاء  للطّ صّ ال   2012  /16بطلب عروض  تونس   " رقات  ادر عن شركة 

مقاولة  مبقتضاه    تإلتزمارة"  يّ السّ  بوشعّ "  العموميّ   " الةزهري  اإل(رة  أشغال  اخل�جناز  ريق  �لطّ   اصّ ة 

  زهّري مقاولة  "  ن التزاموقد تضمّ   .)دينار  1724381.509(  قدرهمببلغ مجلي    ،قابس-ارة صفاقسيّ السّ 

ع  حتديد املصنّ   وعليه متّ   ،  PVC Arméح  عة من البالستيك املسلّ املصنّ �ستعمال األعمدة    "الةبوشعّ 

للبضاعةواملزوّ  شركة  ،  د  أنّ ،  GETوهي  توقّ الشّ   نشاط  غري  الشّ جرّ ف  ركة  مع  قضائي  نزاع  ركة  اء 

 د ¿ين . ت مطالبته �لبحث عن مزوّ متّ ، و إشعار املشرتي العمومي بذلك  ، وقد متّ عيةاملدّ 
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املصنّ   أنّ وحيث   املسلّ األعمدة  البالستيك  من  إّال   PVC Armé  حعة  تنتجها  مها  ال  شركتني   

  " النّ الّيت "GETشركة  توقفت عن  الكهرو�ئيّ   شركةعية أي  واملدّ   ،شاط    الّيت   SOCAP  ة األعمدة 

  وق .السّ تبعا لذلك �ذه انفردت 

  بتوجيه   16/2012عدد  فقة  بصفتها فائزة �لصّ الة "زهري بوشعّ مقاولة  سة "  قامت مؤسّ   حيثو  

تزوّ  املدّ   دطلب  أنّ   ، عيةمن  األخرية    غري  ضمّ قدّ هذه  جمحفا  عرضا  تقديريّ مت  بفاتورة  حيث    ، ةن 

اجلملي  حدّ  املبلغ  وقدرها  )  د  744194،065  ــــــــــــــ(بدت  آجال  حتديد  لتسليم    6مع  كاملة  أشهر 

  لبضاعة.سعر اة ل تسبقة فورية وقدرها نصف القيمة اجلمليّ م ، فضال عن مطالبتها بتسلّ البضاعة

مع    تهعية وذلك مبقارنيف عرض املدّ   وإجحافاشططا  "  الةزهري بوشعّ مقاولة    سة "رأت مؤسّ   حيثو 

املقدّ  قبلالعرض  من  توقّ   GET  شركة  م  النّ قبل  عن  ،فها  بينهما  شاط  الفارق  جتاوز  مائتان  حيث 

  ) دينار  ألف  ومخسون  األداءات   د)255000ومخس  إحتساب  اشرتاط  ،  دون  عن   أشهر  6فضال 

  جناز األشغال املطلوبة. ّددة إلة احملعاقديّ شأنه خرق اآلجال التّ وهو ما من  ،لتسليم البضاعة

فيع يف  الرتّ   تهانيّ ب  " الة بوشعّ هّري ز مقاولة  سة "مؤسّ   2017فيفري    10عية بتاريخ  املدّ أشعرت    وحيث

  ألسعار اجلديدة. ها �دّ مبعية مطالبة املدّ هذه األخرية إىل هو ما دفع  و ، ها املايلعرض

املاديّ أمام  و  والقانونيّ اإلستحالة  الّيت ة  تواجدة  "مؤسّ فيها    ت   ز سة  بوشعّ مقاولة  �در " الة  هري    ت ، 

وهي ذات   ،األشغالاملطلوبة الجناز    ألعمدة اإل(رة  ة الفنيّ   واصفات املعديل  لتاملشرتي العمومي    دعوةب

الّيت  الضّ إ ن  تتضمّ   املواصفات  حيث  من  والثّ متيازات  واجلماليّ مان  اعتماد  من  خالل  من    أعمدة ة 

وطالب    ،مببدإ املنافسة  ه ساسملذلك  املشرتي العمومي رفض    غري أنّ   ،Acier Galvanisé  ةفوالذيّ 

  د �لعقد األصلي.قيّ الة �لتّ زهري بوشعّ  لةمقاو 

ها  ها مطالبة إIّ تارة " بوضعييّ رقات السّ للطّ   تونس"  شركة    " الة   بوشعّ زهّري   ةمقاول"  أشعرت وحيث  

العقد بنود  الثّ وحتمّ   ،بتعديل  فارق  متّ ل  ما  بني  بعقد    من  قبل والثّ   األشغالحتديده  من  املفروض  من 

لطلب   " الةزهري بوشعّ لة  مقاو ــــ"  وهو ما دفع ب  ،العمومي  املشرتيقبل  من    هرفضمت ّ ي األمر الذّ   ،املّدعية
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الصّ  عقد  رضائيّ فسخ  متّ   ،ا فقة  ما  فسخ  وهو  قرار  مبقتضى  إليه  اإلستجابة  جويلية    24صادر يف  ت 

2017 .  

"  مت  تقدّ حيث  و  للطّ شركة  السّ تونس   19/2017عدد  حتت  بطلب عروض جديد    "ارةيّ رقات 

كهرو�ئيّ   نتضمّ  جتهيزات  تركيز  �لطّ طلب  عمومي  وتنوير  السّ ة  صفاقس  ريق  وذلك  ،  قابس–يارة 

العديد من قبل  عة من  املصنّ   عمدةاأل وهي ذات  ،  Acier Galvanisé  ةستعمال األعمدة الفوالذيّ �

  ة قاولملسبة  �لنّ   األمركذلك  فقة و تشارك يف الصّ  مل  الّيت و "SIMEG  سات من بينها شركة" سيماق املؤسّ 

  .  "الةزهري بوشعّ 

فقة ما ال عالقة هلما �لصّ أّ   ،يف قضية احلالالثة  انية والثّ الثّ عى عليهما  املدّ   (ئبخلص    حيثو 

ومل  ،  كر  سالفة الذّ فقة  حيث مل تشاركا يف الصّ ،  غري مباشرة  أوبصفة مباشرة   سواء،   19/2017عدد  

 إلقصاء نيبتفاق بني املشرتي العمومي وبني املنوّ مات االتّ فضال عن إنتفاء مقوّ   ،بتزويد الفائز �اتقوما  

هو نزاع  املّدعى عليها الثّالثة  و  زاع القضائي القائم بني العارضة النّ  كونيد عن  كأالتّ  إىل جانب، العارضة

وال دلية املختصة اليت تعهدت به ،  وقد مت رفعه أمام اجلهات القضائية الع  ،تقليد عالمة صنع  متعلق ب

  .الراهنةعوى عالقة له مبوضوع الدّ 

سبق،وحيث       ما  على  بناء  ب  يتعّني  الدّ احلكم  مساع  املدّ عدم  وتغرمي  التّ عوى  Êتعاب  قاضي  عية 

  ة عليها . واحملاماة ومحل املصاريف القانونيّ 

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

  . 2020جانفي    13بتاريخ 

األستاذ   تقرير  على  اإلّطالع  عمرية  وبعد  احلميد  املّدععبد  عن  الثّ ى  نيابة  والثّ عليهما  الثة  انية 

متّسكه مبا خلص إليه ي جاء فيه �خلصوص  والذّ ،  2020فيفري    14بتاريخ    99ن حتت عدد  املضمّ 

من   5ة �ملنافسة على معىن الفصل  ة ممارسة خملّ أيّ إثبات  ل إىل  تقرير ختم األحباث يف شأن عدم التوصّ 

الصّ   2015لسنة    36القانون عدد   مبناسبة  األوىل عدد  ال  الصّ   16/2012فقة  مبناسبة  الثّ وال  انية  فقة 

  . 2018مارس  29نة بتقرير لطلباته املضمّ  طالبا احلكم طبقا ،  19/2017عدد 
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يف الّرّد تونس للطرقات السيارة"  "شركة  ، نيابة عن  اطمراد املشّ وبعد اإلّطالع على تقرير األستاذ  

التحقيقات ا¬راة من قبل جملس املنافسة    أنّ والذي الحظ فيه �خلصوص    ،على تقرير ختم األحباث 

إحرتام  بيّ  الصّ   ¬مل  منّوبته نت  ومراحل  للنّ اإلجراءات  طبقا  القانونيةّ فقات  املنظّ تيبيّ والرتّ   صوص  مة  ة 

سة احلكومة ومراجعته  املختّص  قايب  فقتني وإعالم اهليكل الرّ تنفيذ الصّ   متّ  وأنّه ة ،  فقات العموميّ للصّ  ب́ر

كا بكامل ، متمسّ لتهر إلخالل �ملنافسة يف جانب موكّ يف مجيع األطوار، عالوة على عدم وجود مؤشّ 

لقضاء على ضوء  �  طالبا،    2018مارس    6م للمجلس بتاريخ  املقدّ   دّ ة �لرّ ة املضمنّ فوعات الكتابيّ الدّ 

به الطّ  الواردة  املدّ   مع  لبات  أتعاب  تغرمي  بعنوان  دينار  آالف  خبمسة  القانوين  ممثلها  شخص  يف  عية 

 بته فيما زاد على ذلك.  منوّ  عليها وحفظ حقّ  حماماة ومحل املصاريف القانونيةّ 

ن �ملكتب الضبط حتت املضمّ عية  الع على تقرير األستاذ منذر املانسي نيابة عن املدّ وبعد اإلطّ   

ما    أنّ والذي جاء به �خلصوص    ،ا على تقرير ختم البحث  ردّ ،  2020مارس    13  بتاريخ   171عدد  

 أت
ّ
من دخول   ل يف إطار احلدّ ة يتنزّ سوء نيّ عن  تواطؤ  انية هو  عى عليها الثّ عى عليها األوىل واملدّ دّ ته امل

للسّ مؤسّ  احلدّ وق  سات أخرى  احلرّ   أو  املنافسة  فيها،  من  التّ ة  فنيّ مستغر�  ة ذات  نازل عن مواصفات 

سوء  أّن  ،مضيفا  ة توسيع نطاق املنافسة  ر فيها اجلودة حبجّ وجه حنو مواصفات ال تتوفّ ة والتّ جودة عاليّ 

  �لّسعي   العلمة  زود �ألعمدة البالستيكية مع سابقيّ لتّ ¿بت من خالل اا  معى عليهاملدّ يف جانب  ة  يّ نّـ ال

  قليد ضدّ يف التّ   ة صدور حكم �تّ لسابقيّ   ، وذلك �لّنظرةدة الجناز صفقة عموميّ زود بسلعة مقلّ للتّ 

الثالثة.املدّ  املدّ متسّ   أنّ كما    عى عليها  الثّ ك  واقع  ملدّ ا  أسعارانية بشطط  عى عليها    األمرعية هو يف 

الصّ  املدّ ة تصنّ هها حنو منتوجات أصليّ �عتبار توجّ   ،فقةمماطلة من جانبها الجناز  فارق    نّ وأ  ،عيةعها 

عالوة على ،  أصلّية  أخرى دة مع  ستقيم مقارنة منتجات مقلّ تال  أنّه  و   ،ره تبعا لذلك األسعار له ما يربّ 

ة من خالل مساير�ا ة على حساب املصلحة العامّ للمصلحة اخلاصّ   األوىلعى عليها  تغليب املدّ ثبوت  

الثّ للمدّ  عليها  عدد  عى  طلب عروض  وتقدميها  ملعايري  متضمّ   19/2017انية  تلك    قلّ أ نا  من  جودة 

، فضال عن خروجها عن    ولكلفة أعلى من جهة أخرى  ،من جهة  2012/ 16لب عدد  نة �لطّ املضمّ 

�عتبار  املدّ   إنتاججمال   إىل    لألعمدة   تاجها إنعية  أفضى  ما  ،وهو  من  ائيّ   إقصائهاالبالستيكية  ا 
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التّ   فهو يطلب منوعليه    . 19/2017فقة عدد  الصّ  ة �ملنافسة على صريح بوجود أعمال خملّ ا¬لس 

  ى عليهم. وتغرمي املدعّ  2015-36من القانون عدد   5معىن الفصل 

املتعلق �ملنافسة   1991جويلية    29املؤرخ يف    1991لسنة    64وبعد اإلطالع على القانون عدد  

  واألسعار ،  

القانون عدد   املتعّلق �عادة   2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36وبعد اإلّطالع على 

   .تنظيم املنافسة واألسعار

املتعّلق بضبط   2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477بعد اإلّطالع على األمر عدد    و

   .الّتنظيم اإلدارّي واملاّيل وسري أعمال جملس املنافسة

بقيّ  على  اإلّطالع  �مللفوبعد  املظروفة  األوراق  �لطّريقة    ، ة  األطراف  إستدعاء  يفيد  ما  وعلى 

و�ا تلت املقّررة الّسّيدة ليلى فتحي  ،    2020جوان    11القانونّية جللسة املرافعة املعيّنة ليوم اخلميس  

زميلها األستاذ منذر املانسي   ت األستاذة مىن زروق يف حقّ حضر ملّخصا من تقرير ختم األحباث، و 

عى عليها األوىل شركة اط (ئب املدّ ه، وحضر األستاذ مراد املشّ يف حقّ كت  عية ومتسّ ركة املدّ (ئب الشّ 

  عوى . ة طالبا رفض الدّ ك بتقاريره الكتابيّ يارة" ومتسّ رقات السّ " تونس للطّ 

املدّ  (ئب  عمرية  احلميد  عبد  األستاذ  الثّ وحضر  عليها  بوشعّ "انية  عى  صاحل  بن  زهري  الة"  مقاولة 

    .نة �مللف مّ أساس جممل الّتقارير الكتابية املضعوى على طالبا رفض الدّ 

ة واإل(رة  ناعات املعدنيّ عى عليها شركة " الصّ كما حضر األستاذ عبد احلميد عمرية نيابة عن املدّ 

  ة.  أردفها مبلف القضيّ قارير الّيت جممل التّ  أساسعوى على ة " وطلب رفض الدّ العامّ 

  .مية اهلمامي ملحوظا�ا املظروفة نسخة منها �مللفوتلت مندوب احلكومة الّسّيدة كر 
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  ، 2020جوان  25إثر ذلك، قّرر ا]لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح Tحلكم جبلسة يوم  

  و cا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي : 
  

  من حيث الّشكل:   -أّوال

له   ممّن  الّدعوى  قّدمت  مجيع  الّصفةحيث  بذلك  وإستوفت  القانونّية،  اآلجال  ويف  واملصلحة 

  وتعّني لذلك قبوهلا من هذه الّناحية.  ،مقّوما�ا الّشكلّية

  من حيث األصل:   -iنّيا

I-  : دراسة الّسوق  

  ة : وق املرجعيّ تحديد السّ تعّلق بيفيما  -1

املنافسة  دأب  حيث     قضاء جملس  إعتبارفقه  إىل و ،  1بعينها   اسوقالعمومّية  فقة  الصّ   على  خلص 

اس  ل بذاته سوقا يكون فيه كرّ ة ميكن أن ميثّ فقات العموميّ طلب العروض يف مادة الصّ "  إعتبار أنّ 

  .لب وتكون فيه عطاءات املشاركني عرضاروط الطّ الشّ 

ق  املتعلّ   2014مارس    13املؤرخ يف    2014لسنة    1039من األمر عدد    2ف الفصل  عرّ حيث  و     

مبقتضاها تنظيم املنافسة     يتمّ ة الّيت ريقة األساسيّ ه " الطّ ة، طلب العروض Êنّ فقات العموميّ بتنظيم الصّ 

  ضبطها مسبقا".  ة يتمّ إلختيار عرض أو عدة عروض على أساس معايري موضوعيّ 

الشّ حيث  و   عموما ضمن  العروض  طلبات  العموميتندرج  يتمّ   راء  عمو   الذي  إطار صفقات  ة  ميّ يف 

 ال تكتسي صبغة  ة الّيت سات العموميّ ة أو املؤسّ ولة أو اجلماعات احملليّ وهي عبارة عن عقود تربمها الدّ 

ة إلجناز أشغال أو للحصول على مواد أو خدمات أو بيهة �ا أو املنشآت العموميّ ة واهليئات الشّ إداريّ 

  دراسات مقابل سعر مّتفق عليه.

قت بسوقني  تعلّ احلالّية    عوىموضوع الدّ ة  وق املرجعيّ السّ ، تبّني وأّن  لف أوراق امل�لّرجوع إىلحيث  و  

الصّ   كلّ مها     فقة عددالصّ ،و دواعي فسخها  يف شأن العارضة    احرتزت اليت    16/2012فقة عدد  من 

  ويف مالبسات عقدها.  ةالفنيّ  ايف شأن مواصفا�عية املدّ  ظتحتفّ  الّيت   19/2017

  

 

�ل�ة  20ال��رخ في  81180والق�ار ع�د   2010ما�   20ال��رخ في  81179الق�ار ع�د 1�$�ف��   20ب!ار�خ  91206  الق�ارو    2010ج

2014    
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 :   2012/ 16طلب العروض عدد  خبصوص   - أ
عدد  ق  تعلّ   حيث العروض  العموميّ �   16/2012طلب  اإل(رة  أشغال  للطّ جناز  السّ ة  ارة  يّ ريق 

  : قابس –صفاقس 

األشغال - العموميّ   : املطلوبة  حمتوى  اإل(رة  حملوّ إجناز  الطّ ة  السّ الت  صفاقس  يّ ريق  قابس –ارة 

 ة). ماليّ ة، قابس الشّ يّ و خرية، املطسّ احملرس،الغريبة، الة، (صفاقس اجلنوبيّ  اليةالت التّ وذلك �حملوّ 

 دها املشرتي العمومي . كما حدّ يوم)   300( أشهر  10 املطلوبة:ة األشغال مدّ   -

 . PVC Arméح أعمدة إ(رة من البالستيك املسلّ  :ة ألعمدة اإلFرةروط الفنيّ الشّ  -

 .2012جويلية   5: )ريخ فتح العروض   -

ا - املؤسّ   أوسات  املؤسّ :  ملشاركةشروط  التّ جممعات  املرخّ ونسيّ سات  وزارة  ة  قبل  من  هلا  ص 

 .  5ة صنف اال(رة العموميّ  4فة يف إختصاص رواملصنّ  ،جهيزالتّ 

ابقة سنوات) السّ  6ت سنوات(: إجناز أشغال مماثلة خالل السّ نيا لتقدمي العروض  اخلربة الدّ  -

 مليون دينار .  4عن   بقيمة ال تقلّ   2012/ 16لتاريخ طلب العروض 

 :   2012/ 16  عدد فقة مراحل الصّ  -

 سات.مؤسّ  6روط لتقدمي العطاءات : اسات الشّ كرّ ت  حبساملؤّسسات الّيت  •

 . قّدمت عروضها يف اآلجال القانونّية ساتمؤسّ  5سات املشاركة : املؤسّ  •

   انرتالك "شركةEntrelec "  . 

   أمنيشركة" Sté Amine"  . 

   سينيالك "شركةSenelec " . 

  ّالة للمقاوالت زهري بوشعّ "سة مؤسEZB." 

   ة العصريّ  اإل(رة"شركةSté électricité moderne  ". 

 تقديرات املشرتي العمومي: بركات املشاركة ة للشّ مقارنة العروض املاليّ  •
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   الفارق مع تقديرات املشرتي العمومي 
 سة العارضة املؤسّ  خفيضات دقيق والتّ قيمة العرض بعد التّ  Tلقيمة  %سبة املائوية ◌ّ Tلن 

 انرتالك 1844663,242 739746,358- 28,62%-

 أمني 1998785,514 585624,086- 22,66%-

 سينيالك  2018288,58 566121,02- 21,91%-

 الة زهري سة بوشعّ مؤسّ  1724381,509 860028,091- 33,28%-

 ة العصريّ   اإلFرة 2075885,664 508523,936- 19,68%-

 تقديرات املشرتي العمومي  2584409,6
  الوحدة حبساب الدينار 

  16/2012املصدر: تقرير الفرز العروض: طلب عدد    
  

أعمال    حيثو   الصّ التّ أفرزت  ذات  الو¿ئق  يف  بعمليّ دقيق  تقبّ لة  خمتلف  ات  املاليّ ل  ة  العروض 

  دينار.  1724381،509 بقيمةالة " زهري بوشعّ مقاولة سة " فوز مؤسّ  ،ة وفرزهاوالفنيّ 

  :   اليةاملراحل التّ   16/2012شهد طلب العروض عدد  وحيث

 . 61/2012دد مبقتضى إذن املصلحة ع: إنطالق األشغال  2012ديسمرب  4 -

 بطلب من املشرتي العمومي.يقاف األشغال : إ2013جانفي  31 -

ملدعوة  :    2016أكتوبر    10 - العمومي  "  بوشعاّ زهري  مقاولة  "  سةؤسّ املشرتي  ستئناف  إللة 

 فقة. األشغال املطلوبة موضوع الصّ 

ة بعد  خاصّ   ،الة إلجناز األشغال املطلوبة سة زهري بوشعّ  تواجدت فيها مؤسّ عوبة الّيت أمام الصّ    -

عة من البالستيك  ألسعار بيعها لألعمدة املصنّ  SOCAPة  تعديل شركة  األعمدة الكهرو�ئيّ 

التّ   ،حاملسلّ  بــــــــمديد يف  وطلبها  اإلجناز  مرحلة   ،أشهر  6آجال  العمومي يف  املشرتي  طالبت 

  –يارة صفاقس  ريق السّ ت الطّ ة إل(رة حموّال ة لألعمدة الكهر�ئيّ ات الفنيّ تعديل اخلاصيّ ب  ،أوىل

  رفضه خلرقه قواعد املنافسة .  قابس، وهو ما متّ 

تعليق األشغال وما رافقها من أمام طول فرتة  و   ،2017مارس    10و   2017فيفري    24اريخ  بت -

متّ  ما  مع  مقارنة  األسعار  �لصّ   إرتفاع  "مؤسّ   طالبت  ،فقةتضمينه  بوشعّ مقاولة  سة  "  الةزهري 

 ة اإلداريّ روط  اس الشّ  تكبد�ا خارج إطار مقتضيات كرّ املشرتي العمومي بتعويض األضرار الّيت 
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  ، كتعويض شامل   دينار  734863،581  كتمكينها من مبلغ وقدره عويض،  ة �لتّ قة خاصّ املتعلّ 

  .زاعات �حلسىنالنّ  ة لفضّ جنة اإلستشاريّ عرض امللف على اللّ فضال عن 

، مث عدلت فسخ العقد ودIّ   "الةزهري بوشعّ " مقاولة  سة  طالبت مؤسّ ،2017أفريل    26بتاريخ   -

 عن ذلك. 

سة  هيئة امل  " الةزهري بوشعّ " مقاولة  سة  راسلت مؤسّ ،2017ماي  12بتاريخ    - تابعة واملراجعة ب́ر

اخلاصيّ   مقرتحة  ،احلكومة الفنيّ تغيري  الكهرو�ئيّ ات  اإل(رة  ألعمدة  التّ يتسّىن ل ة  ة  Êقلّ زوّ   �ا    د 

عة من البالستيك  ع الوحيد لألعمدة املصنّ عتبارها املصنّ �املّدعية    احتكاروخارج إطار    ،كلفة

 ح .املسلّ 

العمومي  راسل  2017جوان    15و    2017ماي    30  اريخ بت - هيئة متابعة ومراجعة   املشرتي 

 ،" الةشعّ زهري بو مقاولة  "سة  من قبل مؤسّ   عرتضةات املشكاليّ عارضا اإل  ،ةفقات العموميّ الصّ 

الفنيّ متسّ   عن  اومعربّ  األصليّ كه �ملعايري  املضمّ ة  فسخ   كقبوله  ،2012/ 16فقة عدد  نة �لصّ ة 

 مة من قبل املقاول.اضي دون جرب لألضرار املقدّ �لرتّ العقد 

 رفض احللّ برأيها  العمومّية  فقات  هيئة متابعة ومراجعة الصّ   أصدرت   2017جوان    23بتاريخ   -

مة  تيب املنظّ ازاهة والرتّ مات املنافسة والنّ ملساسه مبقوّ "الة  زهري بوشعّ " مقاولة  م من  البديل املقدّ 

 جهيز بذلك.ة �لتّ كإشعار الوزارة املكلفّ ة،  فقات العموميّ للصّ 

املشرتي  ، أصدر  بفسخ العقد  "الةزهري بوشعّ   " مقاولةك  أمام متسّ ،و 2017جويلية    4بتاريخ   -

عن   إعال( " و الة زهري بوشعّ   " مقاولة مع    املربمة  16/2012عدد    فقةبفسخ الصّ   اقرار العمومي  

 .األشغال إلمتام )19/2017جديد ( طلب عدد طلب عروض 
 

  :   2017/ 19طلب العروض عدد  خبصوص   -ب

قسط    ،قابس  –ريق السيارة صفاقس  ) الطّ  Mise à péage(  طالق تشغيل�لب  هذا الطّ ق  علّ ت   

  ن مما يلي:ويتكوّ ،ةاإل(رة العموميّ 

األشغال - العموميّ   : املطلوبة  حمتوى  اإل(رة  حملوّ إجناز  الطّ ة  السّ الت  صفاقس  يّ ريق  قابس –ارة 

 ة). ماليّ ة، قابس الشّ يّ و خرية، املطة، احملرس،الغريبة، السّ (صفاقس اجلنوبيّ ليةالت التاّ �حملوّ وذلك 
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 . أشهر) 6(ة أشهرستّ : املطلوبةة األشغال مدّ  -

 .Acier Galvanisé ةفوالذيّ ة : أعمدة إ(رة عموميّ ة ألعمدة اإلFرةروط الفنيّ الشّ  -

للمشاركة - املقبولني  املؤسّ جممّ   أوسات  :املؤسّ العارضني  التّ عات  املرخّ ونسيّ سات  من ة  هلا  ص 

 .  5ة صنف العموميّ  اإل(رة 4فة يف إختصاص رجهيز واملصنّ قبل وزارة التّ 

لتاريخ طلب    ةابقالسّ   العشر سنوات : إجناز أشغال مماثلة خالل  نيا لتقدمي العروض  اخلربة الدّ  -

 مليون دينار .  4عن  بقيمة ال تقلّ   19/2017العروض 

 :   19/2017فقة مراحل الصّ  -

 .19/2017مؤّسسات بسحب كرّاسات الّشروط اخلاصة �لطلب عدد  7قامت  -

 هي:ة، و شركات بعروضها يف اآلجال القانونيّ  5مت تقدّ  -

  ة العصريّ  اإل(رةشركةSté électricité moderne   . 

  شركة سينيالكSenelec  . 

  منيأشركة Sté Amine . 

  شركة انرتالكEntrelec   . 

 شركة سوسريال    Soserel. 
  

  تقديرات املشرتي العمومي: بركات املشاركة للشّ ة مقارنة العروض املاليّ  -

 

    الفارق مع تقديرات املشرتي العمومي 
  العارض قيمة العرض �عتبار كل األداءات  Tلقيمة  Tلنسبة املائوية 
 1 ة االFرة العصريّ  3250947,2 237303,31- 6,80%-

 2 سينيالك  3214378,05 273872,46- 7,85%-

 3 أمني 3138329,18 349921,33- 10,03%-

 4 انرتالك 2948021,765 540228,745- 15,49%-

 5 سوسريال  3435271,818 52978,692- 1,52%-

 تقديرات املشرتي العمومي  3488250,51
  الوحدة حبساب الدينار 

  19/2017املصدر: تقرير الفرز العروض: طلب عدد    
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  الية :  تائج التّ النّ  إىل ةة والفنيّ العروض املاليّ فرز خمتلف أّدت أعمال حيث و 

الفرز    أنّ غري    ،إرتفاعا  هو األقلّ   "ENTRELEC  أنتارالك"عرض شركة    :كان  يف مرحلة أوىل- 

  .هذا العرضأفضى إىل إقصاء  الفّين 

اإلقرار   متّ   وعليهعرض ،    أقلّ   �عتبارها ¿ين  "أمني"م املرور إىل عرض شركة  تّ :حتiنيةيف مرحلة    -

  . ابقبوله فنيّ 

النّ النّ   - الفرز    أعمالة على ضوء جممل  بصفة ائيّ القبول بعرض شركة " أمني"    : متّ ةهائيّ تيجة 

  ة. ة منها والفنيّ املاليّ 
  

  

II-  ّة للقطاع: نظيميّ ة والتّ اخلصائص القانوني  

 مة للقطاع: ة املنظّ تيبيّ ة والرتّ صوص القانونيّ النّ  أهمّ  )1
 

ح ق �ملنافســة واألســعار املــنقّ املتعلّــ  1991جويليــة  29خ يف املــؤرّ  1991لســنة  64القــانون عــدد  -

يف ظــل ســرIن  متّ   16/2012عــدد فقة ( �عتبــار äريــخ اجنــاز الصّــ  حقــة لــه.صــوص الّال م �لنّ واملــتمّ 

 ) . سالف الذكر 1991لسنة  64القانون عدد 

ــانون عـــدد  - ــبتمرب  15خ يف املـــؤرّ  2015لســـنة  36القـ ق �عـــادة تنظـــيم املنافســـة واملتعلّـــ  2015سـ

 واألسعار.

يـة األسـعار وطـرق ق �ملـواد واملنتوجـات املسـتثناة مـن نظـام حرّ املتعلّـ   1991لسنة    1996األمر عدد   -

و األمــر عــدد  1993جــانفي  11يف  خاملــؤرّ  1993  لســنة 59تنقيحــه �ألمــر عــدد  åطريهــا كمــا مت ّ 

 خمـؤرّ   2015 لسـنة 307 عـدد احلكـومي مـرواأل1995جـوان  28خ يف املـؤرّ  1995لسـنة  1142

 . 2015 جوان 1 يف

           ة فقات العموميّـــ ق بتنظـــيم الصّـــ املتعلّـــ  2002ديســـمرب 17خ يف املـــؤرّ  2002لســـنة  3158األمـــر عـــدد  -

 2014لســـنة  1039عـــدد  األمـــرقبـــل صـــدور  متّ   16/2012عـــدد فقة ( �عتبـــار äريـــخ اجنـــاز الصّـــ 

 ة ) .فقات العموميّ ق بتنظيم الصّ متعلّ   2014مارس  13خ يف املؤرّ 
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صــيغ مــنح  وق بضــبط معــايري املتعلّــ  2008جويليــة  31املــؤرخ يف  2008لســنة  2656األمــر عــدد  -

ــّيت  ــادقة الـ ــغال العموميّـــ  تؤهّـــ وســـحب املصـ ــاوالت البنـــاء واألشـ ــاز الصّـــ ل مقـ ــاركة يف إجنـ فقات ة للمشـ

 ة.العموميّ 

 ة.فقات العموميّ ق بتنظيم الصّ متعلّ   2014مارس   13يف  املؤرخّ  2014لسنة   1039عدد   األمر -

ة ة العامّـ روط اإلداريّـ اس الشّـ ق �ملصادقة على كرّ واملتعلّ   2011أوت  23خ يف ل املؤرّ قرار الوزير األوّ  -

  .ة �ألشغالة اخلاصّ فقات العموميّ املنطبق على الصّ 

ق بضـبط األنشـطة املتعلّـ  2008أوت  18يف   ة املـؤرخّ ابيّـ هيئـة الرتّ جهيز واإلسـكان والتّ قرار وزيرة التّ   -

 ميكــن ملقــاوالت البنــاء واألشــغال املوافقــة هلــا والــّيت واالختصاصــات و األصــناف و احلــدود القصــوى 

رهـا ة الواجـب توفّ ة و املاليّـ ة و املاديّـ ات البشـريّ ية احلصول فيها على املصادقة وكذلك اإلمكانالعموميّ 

  .لدى هذه املقاوالت 

  العروض:  ة بطليبنظام أسعار األشغال املعنيّ  -2

اهنة، �جناز أشغال ة الرّ موضوع القضيّ  19/2017وعدد    2012/ 16 العروض عدد  طليب  قتعلّ حيث    

     .قابس –ارة صفاقس يّ ريق السّ ة إل(رة الطّ �ئيّ ة برتكيز أعمدة كهر إ(رة عموميّ 

حرّ   ختضعوحيث       ملبدإ  املطلوبة  األسعاراألشغال  ل  ية  والطّ طبقا  العرض  قاعدة  الواردة  لب  تفعيل 

ق �ملنافسة  املتعلّ   1991جويلية    29خ يف  املؤرّ   1991لسنة    64من القانون عدد    2الفصل  مبقتضيات  

املؤرّخ يف   2015لسنة    36من القانون عدد    2و�لفصل  ،    16/2012فقة عدد  سبة للصّ �لنّ ،واألسعار

  .  19/2017فقة عدد سبة للصّ �لنّ  ،ق �عادة تنظيم املنافسة واألسعاراملتعلّ  2015سبتمرب   15

ختضع كر  فقتني سالفيت الذّ نظام أسعار األشغال املطلوبة مبقتضى الصّ   ، فإنّ وحيث تبعا ملا سبق بيانه    

  ية األسعار . لنظام حرّ يف كّل األحوال 
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 :  عوىTلدّ  ة عنيّ طراف املاأل-3

ة اإلسم ، تنشط يف جمال ، شركة خفيّ   SOCAPاألعمدة الكهرو�ئية   املّدعية : شركة  -أ

الكهر�ئيّ صناعة   مقرّ ة األعمدة  احلب،  بشارع  كائن  اإلجتماعي  (بلها  بورقيبة   إنطلق،  يب 

التّ ، سجلّ 1988سبتمرب    2  بداية مننشاطها   ، رئيس مديرها    B163951998جاري  ها 

السّ  مقرّ العام   ، حسني  بلحاج  معاوية  معّني   يد  لدى  خمابر�ا  املانسي  (ئبها    منذر  األستاذ 

التّ  الطّ   67عقيب الكائن مكتبه بعدد  احملامي لدى  الرّ شارع احلبيب بورقيبة إقامة فرح  ابع  ابق 

  أرIنة .  18ة ب شقّ 

 :  م املّدعى عليه-ب

للطّ   ) 1 "تونس  السّ شركة  قضيّ ارة"،يّ رقات  يف  عمومي  ،مشرتي  احلال  خفيّ   وهية  ة  شركة 

الصّ مقرّ   ،اإلسم القصر  بعمارة  املنطقة ب ضفاف  ها اإلجتماعي كائن  البحرية ، تونس،  غري 

التّ سجلّ  اجلبائي  معرّ ،   B12915/1996جاري  ها  استغالل   تنشط ،     V/0381461فها  يف 

الطّ  السّ وصيانة  بديّ رق  السيد  العام  مديرها  رئيس   ، مراد  الدّ ر  ارة  األستاذ  وكيلها   ، اهلبيل  ين 

  .  1002تونس  البلفيدير ،ج هوكردوليتل 7كتبه كائن بعدد م،  اطاملشّ 

نوير  ة للتّ عامّ  أشغال مقاول تنشط يف جمال  ،ةسة فرديّ مؤسّ الة":مقاولة " زهري بن صاحل بوشعّ   ) 2

التّ سجلّ ،العمومي   عدد  ها  اجلبائي  معرّ    A1173261997جاري    71910ZAC/000فها 

، وكيلها األستاذ  3027صفاقس  10افورى ب ة عمارة النّ سريّ ها اإلجتماعي كائن بنهج النّ مقرّ 

 اهر صفر سنرت صفاقس.مكتبه كائن بنهج الطّ ، عبد احلميد عمرية 

الصّ   ) 3  " املعدنيّ شركة  العامّ ناعات  واإلFرة  مسؤوليّ "  SIMEG  سيماق    ةة  ذات  ة شركة 

  عنوان ة الغرابة ، صفاقس،  ناعيّ املنطقة الصّ   23ها اإلجتماعي بطريق تونس كلم  حمدودة، مقرّ 

، تنشط يف صنع األعمدة    1999ماي    13أحدثت يف    ،، ج سنغور صفاقسحملها األصلي

التّ سجلّ ،ة،  الكهر�ئيّ  معرّ   B142841999جاري  ها  اجلبائي  ،  وكيلها   0620800Bفها   ،

اهر  األستاذ عبد احلميد عمرية ، مكتبه كائن بنهج الطّ   (ئبها،  الةيد زهري بوشعّ القانوين السّ 

 صفر سنرت صفاقس. 
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III-  املمارسات املثارةيف  :  

املدّ   ئ بنيتواط  حبصولالعارضة  حيث متّسكت          من سوق  عمدا  عى عليها إلقصائها  األطراف 

وتعديل املشرتي العمومي   2012/ 16ل عدد  من خالل إلغاء طلب العروض األوّ ة  األعمدة الكهرو�ئيّ 

عة  ة املصنّ �ئيّ لتتطابق مع األعمدة الكهر   19/2017لب عدد  ة لألعمدة موضوع الطّ للخصائص الفنيّ 

  . ة وكيلهاانية خطّ  يشغل وكيل املطلوبة الثّ الّيت و الثة شركة سيماق من قبل املطلوبة الثّ 

 :   2012/ 16طلب العروض عدد  خبصوص  - 1

 ا عموميّ   ارة" بصفتها مشرتIيّ ات السّ رقشركة " تونس للطّ إعالن    ،ا¬راةحقيقات  نت التّ بيّ حيث          

عدد  عن    2012جوان    13بتاريخ   وطين  عروض  جتهيزات    2012/ 16طلب  تركيز  أشغال  إلجناز 

  قابس. -رة صفاقسياّ ريق السّ �لطّ   ة وتنوير عمومي�ئيّ كهر 

الفنيّ الشّ   إقتضت  وحيث    اخلاصّ روط  اإل(رة  ة  املسلّ   نأة Êعمدة  البالستيك  من  (تكون   PVCح 

Armé.( ّص هلا من وزارة  ة املرخّ ونسيّ سات التّ جمموعة املؤسّ   أوسات  املؤسّ نت دعوة ملشاركة  كما تضم

بدخول    2012جويلية    4د äريخ  حدّ قد  و .  5ة صنف  إ(رة عموميّ   4جهيز ضمن اختصاص ر  التّ 

  كتاريخ فتح العروض الواردة.  2012جويلية  5 مع ضبط äريخ ل العروضآخر أجل لتقبّ ك  الغاية

  ايل :  كالتّ   املالّيةعروضها وكانت  ،لبهذا الطّ يف سات مؤسّ  5  وحيث شاركت

 %   خفيضنسبة التّ   خفيض دقيق والتّ بعد التّ   األداءقيمة العرض خالص    املشارك

  ENTRELEC 1844663.242  2%أنتارالك  

 %  5  1998785.514  أمني 
 دون ختفيضات   SENELEC  2018288.580سينيالك

 %  EBZ 1724381.509  5زهري الة  سة بوشعّ مؤسّ 

 %  Electricité Moderne 2075885.664  4ة  اإل(رة العصريّ 
  الوحدة حبساب الدينار 

    2012/16املصدر: تقرير فرز العروض اخلاصة Tلطلب عدد       

التّ بّني وحيث      نتائج    يف  والفّين اعمليّ دقيق  املايل  الفرز  اخلاصّ ت  عدد  �لطّ     فوز   16/2012لب 

  ايل:  من اجلدول التّ طبقا ملا يتبّني " مقاولة زهري بوشّعالة"   انيةعليها الثّ عى املدّ 
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   الفارق مع تقديرات املشرتي العمومي 

 العارض  خفيضات دقيق والتّ بعد التّ قيمة العرض   Tلقيمة  %سبة املائوية ◌ّ Tلن 

 انرتالك 1798655,867 785753,733- 30,40%-

 أمني  2122059,092 462350,508- 17,89%-

 سينيالك 2018276,137 566133,463- 21,91%-

 الة زهري سة بوشعّ مؤسّ  1724381,509 860028,091- 33,28%-

 ة العصريّ   اإلFرة 2075885,664 508523,936- 19,68%-

2584409,6 
  الوحدة حبساب الدينار 

   2012/16املصدر: تقرير فرز العروض اخلاصة Tلطلب عدد 

        

مناألشغال    إنطلقتلئن  و   وحيث      عدد   2012ديسمرب    4بداية  املصلحة  إذن  مبقتضى 

ّمت  ،  61/2012 على  فقد  التّ الوقوف  من  شركة    أخريات مجلة  إصدار  إثر  للطّ "  على  رقات تونس 

الصّ إشعارا �يقاف األشغال يف جانب منفّ   "ارةيّ السّ  بداية من  ذ  وذلك إىل    2013جانفي    31فقة 

  ة ومجيع الوصالت).  ارة ( طرقات ، منشآت فنيّ يّ ريق السّ قة �لطّ ة األشغال املتعلّ من كافّ  نتهاءاإلغاية 

سة  مؤسّ إىل  إشعارا    "ارةيّ رقات السّ ونس للطّ ة "تأصدرت شرك،  2016أكتوبر    10وبتاريخ    وحيث     

ه وأمام طول فرتة تعليق ري أنّ غ  ،ستئناف األشغال املطلوبة موضوع الصفقةإل   "الة زهري بوشعّ " مقاولة  

م  ،األشغال األسعار  متّ وإرتفاع  ما  مع  �لصّ   قارنة  مؤسّ ،  فقةتضمينه  �درت  مقاولة  سة  فقد  زهري  " 

املشرتي  �و  األشغال  ستئناف�"الةبوشعّ  �لصّ عالم  جرّ العمومي  املعرتضة  ذلك عو�ت  مبقتضى    اء 

اء جتميد  جرّ سة  دها املؤسّ  تتكبّ مع مطالبتها بتعويض اخلسائر الّيت   ،2017فيفري    24خة يف  مراسلة مؤرّ 

اريف  فضال عن خالص تكلفة املص  ،ف بتنفيذ األشغال ورعاية وحراسة احلضريةات والفريق املكلّ املعدّ 

البنكيّ ة  اإلداريّ  املؤسّ   ةوالفوائض  عن  العمومي  املشرتي  تفويت  حتيني  نتيجة  بطلب  القيام  آجال  سة 

املايل   التّ لآلقطعها    جرّاءالعرض  عن    .ة عاقديّ جال  على  بطالبة  املفضال  امللف  جنة  اللّ   أنظارعرض 

)،  دينار   734863،581(بــــــــــــــر  قدّ عويض واملزاعات �حلسىن ومتكينها من مبلغ التّ النّ   ة لفضّ اإلستشاريّ 

  وهو ما رفضه املشرتي العمومي.
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، ذات الطّلببتجديد  "   الةزهري بوشعّ مقاولة    سة"مؤسّ قامت  ،  2017مارس    10بتاريخ  و   ثوحي     

أّا   الصّ غري  الّيت وأمام  فيها  عوبة  تواجدت  املطلوبة  األشغال  املخاصّ ،  إلجناز  تعديل  بعد  يف    عيةدّ ة 

البالستيك املسلّ احلال ألسعار بيعها لألعمدة املصنّ ة  قضيّ  مديد يف آجال اإلجناز  التّ طلبت    حعة من 

  –ارة صفاقس  يّ ريق السّ الت الطّ ة إل(رة حموّ ة لألعمدة الكهر�ئيّ ات الفنيّ اخلاصيّ وتعديل  ،  أشهر  6بــــــــ

متّ قابس ما  وهو  املنافسةرفضه خلرقه    ،  األخري  قواعد  لتطلب يف  ال،  ودIّ فسخ  مبقتضى عقد  وذلك   

  .2017أفريل  26مراسلة صادرة بتاريخ 

املدّ و        راسلت  "  حيث  بوشعالة  مقاولة زهري   " الثانية  عليها  هيئة  ،  2017ماي    12بتاريخ  عى 

سة احلكومةامل   ، اقرتاحه على املشرتي العمومي   الفين البديل الذي متّ   ، عارضة احللّ تابعة واملراجعة ب́ر

الفنيّ واملتمثّ  اخلاصيات  تغيري  الكهرو�ئيّ ل يف  اإل(رة  التّ لة  ة ألعمدة  وخارج    ،كلفة  د �ا Êقلّ زوّ يتسىن 

عة من  ع الوحيد لألعمدة املصنّ �عتبارها املصنّ   " SOCAPة  األعمدة الكهرو�ئيّ "إطار إحتكار شركة  

  . PVC ARMEح البالستيك املسلّ 

هيئة متابعة ومراجعة   2017جوان    15و  2017ماي  30  اريخبتاملطلوبة األوىل  حيث راسلت  و     

 "الةزهري بوشعّ " مقاولة سةمن قبل مؤسّ  ات املطروحةعارضة عليها جممل اإلشكاليّ ة فقات العموميّ الصّ 

شأن   يف  رأيها  عن  الفنيّ متسّ ومفصحة  �ملعايري  األصليّ كها  املضمّ ة  عدد  ة  �لصفقة    ،16/2012نة 

  مة من قبل املقاول.دون جرب لألضرار املقدّ  اضيفسخ العقد �لرتّ  كقبوهلا 

رأيها يف شأن    2017جوان    23بتاريخ    العمومّية  فقات هيئة متابعة ومراجعة الصّ   أصدرت وحيث       

من   ،قابس-ارة صفاقسيّ ريق السّ نوير العمومي �لطّ ق �جناز التّ املتعلّ   16/2012طلب العروض عدد  

ت واملتمثل يف تعديل اخلاصيا  "  الةزهري بوشعّ مقاولة    "سة  م من مؤسّ البديل املقدّ   احللّ خالل رفضها  

كإشعار الوزارة    ،ةفقات العموميّ مة للصّ اتيب املنظّ زاهة والرتّ مات املنافسة والنّ ملساسه مبقوّ الفنية املضمنة 

  جهيز بذلك. فة �لتّ املكلّ 

 2017جويلية    4وبتاريخ ،  بفسخ العقد"الة  زهري بوشعّ مقاولة    " سة  ؤسّ ك مأمام متسّ ه  أنّ حيث  و        

" ت  أصدر  بصفتها  شركة   " السيارة  للطرقات  جديد  عن طلب عروض    إعال(   اعموميّ   مشرتIتونس 

  . الة " زهري بوشعّ " مقاولة مع   16/2012عدد فقة الصّ عقد قرار بفسخ إىل جانب ، األشغال إلمتام
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  :   2017/ 19خبصوص طلب العروض عدد    - 2
للطّ   أعلنتحيث       تونس   " السّ شركة  طلب    ارة"يّ رقات  عدد  العن                 بتاريخ   19/2017عروض 

  قابس.-ارة صفاقسيّ ريق السّ �لطّ  ة وتنوير عموميئيّ �ات كهر رتكيز معدّ ل، 2017أكتوبر  9

روط ذات اسات الشّ قامت بسحب كرّ  7سات من مجلة مؤسّ  5وحيث شاركت يف هذا الطلب       

     ايل:كالتّ املالّية  لة، وكانت عروضها الصّ 

   الفارق مع تقديرات املشرتي العمومي 
 ةسبة املائويّ ◌ّ Tلن 

خفيضات دقيق والتّ بعد التّ قيمة العرض   Tلقيمة  %  العارض

 ة العصريّ   اإلFرة 3250380,8 237869,71- 6,82%-

 SENELECسينيالك   3200961,81 287288,7- 8,24%-

 أمني 3138329,18 349921,33- 10,03%-

 ENTRELECانرتالك   2948021,765 540228,745- 15,49%-

 SOSERELسوسريال   3435271,819 52978,691- 1,52%-

 تقديرات املشرتي العمومي  3488250,51
  الوحدة حبساب الدينار 

   19/2017املصدر: تقرير فرز العروض اخلاصة Tلطلب عدد 

�لعرض    وحيث      "أنرتالك  مؤسّ فازت  املايل،  ENTRELECسة  الفرز  مرحلة  أنّ   "يف  متّ غري    ه 

  متّ   ذيشركة " أمني" ال  املقّدم مناين  دقيق يف العرض  الثّ ا إستدعى التّ ، ممّ إستبعادها خالل الفرز الفّين 

  . إعتماده 
  

 16/2012فقة عدد  يف شأن الصّ   املتمّسك �ا خمتلف املمارسات  أّن  ثبت من الّتحقيق  حيث       

ات  �جراءوهي صعو�ت تتعلق  ،  �اسة الفائزة   أعاقت تنفيذها من قبل املؤسّ عو�ت الّيت الصّ (جتة عن  

    .اإلجناز كلفة تغّري بفقة و تنفيذ الصّ 

شركة " تونس للطرقات السيارة"  وطرق معاجلة    16/2012فقة عدد  خمتلف مراحل الصّ   وحيث أنّ   

ويف إطار أعمال  ة،  فقات العموميّ م للصّ تييب املنظّ الرتّ   لإلطار وفقا    متّ يف تنفيذها،    عو�ت املعرتضةلصّ ل

والتّ التّ  املذكورة  ف اإلداريصرّ سيري  للشركة  املوكول  العمومي  املرفق  الذي خيرج    ، يف  وهو ذات اإلطار 
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عن   فضال   ، املنافسة  جملس  وإختصاص  أنظار  ما  أّن  عن  مل  جممل  بيانه  تورّ سبق  أيّ يثبت  من   ط 

  64عدد  من القانون    5 �لفصلواردة حصرIّ ة �ملنافسة المن املمارسات املخلّ   أيّ   يفعى عليهم  املدّ 

  املتعّلق �ملنافسة واألسعار واملنطبق على وقائع احلال. 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة 

املنافسة     العمومي عندما حيدد حاجياته �دف    أنّ على     2وحيث دأب فقه قضاء جملس  املشرتي 

بل    وزيع أو اخلدمات،Tإلنتاج أو التّ   قفإنّه ال يتعاطى نشاطا إقتصادّ� يتعلّ ة،  إبرام صفقة عموميّ 

  .يقوم ¡عمال قانونّية تندرج ضمن إختصاصات تسيري مرفق عام

عقود         إاء  أو  تنفيذ  أو  �برام  مّتصلة  إجراءات  من  العمومّية  الّذوات  تّتخذه  ما  أّن  وحيث 

املنافسة  الّصف جملس  نظر  مرجع  عن  خيرج  العمومّية،  الّتسيري قات  أعمال  ضمن  إندراجها  حبكم 

  والّتصرف اإلداري املوكولة هلا مبقتضى نصوص تشريعية وترتيبية. 

تصرّفت وفقا   ارة"يّ رقات السّ تونس للطّ شركة "  نّ إف  19/2017فقة عدد  صّ ال   وخبصوصوحيث        

يف  لل  �ا  املعمول  وبصفةّرتاتيب  العمومّية  الّصفقات  تنظيم  الفصلنيخاّصة    شأن                    أحكام 

فقات  ق بتنظيم الصّ املتعلّ   2014مارس    13يف    املؤرخّ   2014لسنة    1039عدد    األمرمن    32و    31

ارة صفاقس  يّ ريق السّ �لطّ ة ألعمدة اإل(رة املطلوب تشييدها ات فنيّ خاصيّ   ، من خالل اعتمادةالعموميّ 

بكرّ واملضمّ   قابس،– الشّ نة  الفنيّ اس  للصّ روط  عدد  ة  البيان،  19/2017فقة  ستجيب يمبا    سالفة 

  .كات كرب عدد من الشّر أمشاركة  يضمنملنافسة و قواعد ال

املدّ أّن  وحيث           العمومّية عية  اعرتاض  الّصفقات  ومراجعة  متابعة  هيئة  إىل  توجهها  خالل  من 

للخاصيّ   2017نوفمرب  3بتاريخ   العمومي  املشرتي  تعديل  املطلوب على  اإل(رة  ألعمدة  الفنّية  ات 

ة، كرفضه  مه خارج اآلجال القانونيّ فض لتقدّ قوبل �لرّ ،  19/2017طلب العروض عدد ضمن اجنازها 

لّتوجهه حنو مصنّ  التّ املذكورة  يئة  اهلحيث أّكدت  ع بعينه،  ّضمنيّا  الصّ قيد  على ضرورة  فقات برتاتيب 

 تمتّ   19/2017الّصفقة عدد    مبا يفيد أنّ اد أو تفضيل مشارك أو منتج بعينه،  ب استبعوجتنّ   ةالعموميّ 

  .وفقا لألطر الّرتتيبية املنّظمة للّصفقات العمومّية 

  

 

2
جوان   6بتاريخ  121318والقرار عدد   2010أفريل  23بتاريخ   91191والقرار عدد  2016أكتوبر  27بتاريخ  151400القرار عدد   

2014 .  
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األوىل  ثبت  وحيث       املّدعى عليها  تعاطي   2017/ 19وعدد    16/2012فقتني عدد  الصّ   معأّن 

إطار    كان الصّ   �نتهاجو   عاماللمرفق  لالعادي  سيري  تّ اليف  جمال  يف  �ا  املعمول  فقات اإلجراءات 

و العموميّ  مراجعة  ة  الرّ بعد  املختصّ اهلياكل  خيرج،  ةقابية  سبق  ما  جملس    ومجيع  إختصاص  نطاق  عن 

  املنافسة.

يستدل         مل  ا¬راةوحيث  الّتحقيقات  الصّ يف مكوّ   من خالل  أيّ   19/2017فقة عدد  (ت   عن 

  ،كرفقة سالفة الذّ ق �لصّ روط املتعلّ اس الشّ ، حيث لئن قامت بسحب كرّ انيةعى عليها الثّ دور للمدّ 

  املذكورة. �لّصفقة إطالقا ومل تكن معنّية  يف تقدمي العروضأصال ا مل تشارك ّ فإ

العامّ ناعات املعدنيّ شركة " الصّ لسبة  و�لنّ وحيث        مل يستدل فإنّه  ،  "SIMEGة سيماق  ة واإل(رة 

سة  دا للمؤسّ ومل تكن مزوّ ،   12/2016مل تشارك يف طلب العروض عدد  إذ  يف جانبها،    دور   عن أيّ 

د  زوّ عية للتّ انية للمدّ عى عليها الثّ ه املدّ شاط وتوجّ فها عن النّ توقّ �عتبار    ،فقة سالفة البيانالفائزة �لصّ 

  . 19/2017فقة عدد �لصّ  صلتهافضال عن عدم ،   16/2012فقة عدد تنفيذ الصّ غاية  منها ل

" واملطلوبة  SOCAPة  الكهرو�ئيّ   األعمدةعية أي شركة "  زاع القضائي القائم بني املدّ النّ   وحيث أنّ    

فيه من قبل القضاء العديل   البتّ   ناعي ، وقد متّ قليد وخرق حقوق اإلبتكار الصّ ق مبجال التّ الثة تعلّ الثّ 

املختصّ  اجلهة  لذلك �عتباره  توصيفو ،  ة  حال  Êّي  ميكن  النزاع   ال  هذا  إطار  يف  املثارة  املمارسات 

املشار إليه    2015لسنة    36من القانون عدد    5مبمارسات خمّلة �ملنافسة على معىن الفصل  القضائي  

  أعاله.

جممل          من  يستدل  مل  وإجراءات وحيث  عدد    16/2012فقة  الصّ   وقائع  الصفقة  وكذلك 

عى عليها يف ممارسات خملة �ملنافسة على معىن سات املدّ كان من املؤسّ   ط أيّ عن تورّ   2017/ 19

تونس    " شركة  جتاه  �ا  املتمسك  املؤاخذات  من  جزء  خروج  عن  فضال  واألسعار،  املنافسة  قانون 

  للطّرقات الّسيارة" عن إختصاص جملس املنافسة. 
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  وهلذه األسباب: 

  
 

  قّرر ا]لس:  

  ارة" . يّ رقات السّ شركة " تونس للطّ  اإلختصاص يف حقّ  ملعد عوىفض الدّ ر  -أّوال

    الة" وشركة  بن صاحل بوشعّ " مقاولة زهّري عى عليهما املدّ   عوى أصال يف حقّ رفض الدّ   -iنيا

  ة".ة واإلFرة العامّ ناعات املعدنيّ " الصّ 

  

  ادي حممد العيّ بر¤سة الّسيد    وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل ]لس املنافسة        

    .طيف ادة اخلموسي بوعبيدي ومصطفى Tللّ ن والسّ اد ورمي بوز�ّ فتحية محّ وعضويّة الّسّيدات 

  ّيدة ميينة الّزيتوين. حبضور كاتبة اجللسة السّ    2020جوان  25وتلي علنا جبلسة يوم       

  

  

 كاتبة اجللسة                الّرئيس                

     ميينة الّزيتوين                                            حممد العّيادي            

  

 


