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  الحمد �      ة  ونسيّ ة التّ اجلمهوريّ   

  جملس املنافسة         

 الّدائرة القضائّية األوىل      

  191543 :ة عددالقضيّ 

  2020أكتوبر 1(ريخ القرار: 

  قرار  

  ايل بني: أصدر جملس املنافسة القرار التّ 

  بنهج ابن عمر  ها  مقرّ   ، الغرفة النقابّية الوطنّية للخرباء يف املساحة يف شخص ممثلها القانوين  :ّدعيةامل

   تونس، 1082حي املهرجان   8عدد 

  من جهة، 
  

يف شخص ممثله القانوين مقرّه بشارع حممد علي    ديوان قيس األراضي واملسح العقاري:  ّدعى عليهوامل

  تونس، 1003،احلي األومليب 3عقيد عدد 

  .خرىأ جهة من

من      املقّدمة  العريضة  على  اإلطالع  املساحة   بعد  يف  للخرباء  الوطنّية  النقابّية  عدد  الغرفة   حتت 

واملتضّمنة طلب وضع حّد لإلتفاقّيات Pملراكنة املربمة من طرف  ،    2019  جوان   7  بتاريخ  191543

ملا   العمومّية  واملؤسسات  الوزارات  العقاري مع  واملسح  األراضي  منافسة صرحية    متثّلهديوان قيس  من 

عدد   القانون  مبوجب  احملّددة  املساحة  يف  اخلرباء  ديسمرب    25يف    املؤرّخ  1974لسنة    100ملهام 

1974   .  

والذي جاء فيه أّن    بعد اإلطالع على التقرير املقّدم من ديوان قيس األراضي واملسح العقاري      

لفائدة   الديوان  fا  يقوم  الّيت  املهام  ضمن  تصّنف  اإلتّفاقيات  هذه  إطار  يف  املنجزة  األشغال  أغلبية 

صبغتها اإلسرتاجتّية واألمنّية للبالد،   املستشار واخلبري الفّين للدولة ترب  يعالديوان    ضرورة أنالدولة نظرا ل

للفصل   ال  "ج" الفقرة    5طبقا  عدد  من  يف    1974لسنة    100قانون   1974ديسمرب    25املؤرّخ 

يقتضي   ،له  احملدث  أوي  " أنّه  والذي  التونسّية  <لبالد  القيس  أشغال  الديوان  أو    توّيل  خارجها 

اإلقتضاء   عند  إلجنازها  خمتّصة  مؤسّسة  للدوائرتكليف  التحديد  مباشرة  اإلداريّة    وكذلك 
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طبقا كذلك للفقرة "ب" من الفصل السادس و ،    ة عند الطلب"واألراضي الدولّية ولألمالك العامّ 

املساعدات ملختلف   تقدمي  للديوان  الذي عهد  املذكور  القانون  املصاحل  واجلماعات و   اإلداراتمن 

صاصه.  العمومّية   عرب التعاقد معها فيما يتعّلق Pألشغال الّيت هي من إخت

ذلك    عن  الوضعّية  فإ  وفضال  لتسوية  الديوان  مع  العقاريّة  والشؤون  الدولة  أمالك  وزارة  تعاقد  ّن 

الفصلني   طائلة  حتت  يدخل  اخلاص  الدولة  ملك  على  املقامة  القدمية  السكنّية  للتجمعات  العقاريّة 

  املذكورين �عتبارها أشغاال مللك الدولة الّيت ينفرد �جنازها الديوان دون غريه. 

واملتعّلق مبهنة اخلبري يف املساحة    2002أفريل    11املؤرّخ يف    2002لسنة    38ن عدد  كما أّن القانو     

 11مل يتعّرض هلذه املهام ومل يوّكل هذه األشغال إىل اخلبري يف املساحة ضمن املهام املذكورة Pلفصل  

مج وخمّططات أغلبّية األشغال املنجزة يف إطار هذه اإلتفاقّيات تندرج يف إطار برا  فضال عن أنّ منه،  

الفصل   (الفقرة اخلامسة من  للدولة  مارس   13املؤرّخ يف    1039من األمر عدد    49التنمية اجلهويّة 

صفقات العمومّية). 2014   املتعّلق بتنظيم ال

ق �عادة  واملتعلّ   2015سبتمرب    15خ يف  املؤرّ   2015لسنة    36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  

  منه،  15ة الفصل وخاصّ  تنظيم املنافسة واألسعار،

األمر يف  املؤرّ   2006لسنة    477عدد    وعلى  Pلتّ واملتعلّ   2006فيفري    15خ  اإلداري ق  نظيم 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،  

  وبعد اإلّطالع عل بقّية األوراق املظروفة Pمللّف،. 

  17  ة جللسة املرافعة املعّينة ليومريقة القانونيّ وبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء األطراف Pلطّ 

تلت ،    2020رب  سبتم العوين    وfا  إميان  تقرير السّيدة  صا من  الكتايب،ملّخ الغرفة   ها  رئيس  وحضر 

عريضة   تضّمنته  ما  ضوء  يف  ورافع  املساحة  يف  للخرباء  الوطنّية  احلكم  النقابّية  طالبا  الدعوى 

فيه طلبات املدعية ، ومّكن من   أضايف لإلدالء بتقرير جديد يربز  وطلب متكينه من أجلطبقها،

ممثلة ديوان قيس األراضي واملسح  وحضرت  ،    2020/  9/  24م  ز ذلك يو ن ال يتجاو أذلك على  

    .وجاهتهارفض الدعوى لعدم ومتّسكت بطلبها العقاري 

  الكتابّية املظروفة نسخة منها Pمللف. وتلت مندوبة احلكومة ملحوظا�ا 

  . 2020أكتوبر  1صريح Pحلكم جبلسة يوم ة للمفاوضة والتّ ا�لس حجز القضيّ  روإثر ذلك قرّ 
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صّرح مبا يلي :    و_ا وبعد املفاوضة القانونية 

صفقات املربمة من طرف حّد    وضع  إىل�دف  عريضة الدعوى املاثلة  كانت  حيث        لإلتفاقّيات وال

العالقة   ذات  العمومّية  واملؤسسات  الوزارات  مع  العقاري  واملسح  األراضي  قيس  بتسوية  ديوان 

العقار الوضعيّ  السكنيّ يّ ات  للتجمعات  اخلاصّ ة  الدولة  ملك  على  القائمة  القدمية  متّثل  ة  أّ¢ا  مبقولة   

املس  اخلرباء يف  ملا هو خمول هلم Pلقانون عدد  إعتداءا على صالحيات ومهام  لسنة    100احة طبقا 

   . 1974ديسمرب  25يف  املؤرّخ  1974

املّدعي  تعّلقتوحيث   يف  ةطلبات  املنازعة  ضمن    شرعية حول  تندرج  قانونية  أعمال 

وترتيبيّ  تشريعية  نصوص  تنظمها  اليت  التسيري  صاصات  العموميّ   أجازت ة  اخت صفقات  ال بطريق إبرام  ة 

املباشر على معىن   مارس   13املؤرخ يف    2014لسنة    1039األمر عدد  من    49الفصل  التفاوض 

العمومية  واملتعلّ   2014 صفقات  ال بتنظيم  فيق  النظر  اإللغاء   هايرجع  لقاضي  املطلق  صاص  إىل االخت

  ، دون سواه

  . يتعني واحلال ما ذكر التصريح بعدم اختصاص جملس املنافسة Pلنظر يف دعوى احلالوحيث 
  

  وهلذه األسباب:  
  

  . رفض الدعوى لعدم االختصاص قّرر اcلس : 
  

الّسيد   بر¤سة  املنافسة  �لس  األوىل  القضائّية  الّدائرة  عن  القرار  هذا  حممود وصدر  بن    رضا 

  وفتحّية محاد وحممد العّيادي واخلموسي بوعبيدي. سندس Pلّشيخ ات والّسادة وعضويّة الّسيد
  

  نبيل السمايت . حبضور كاتبة اجللسة السّيد  2020  رأكتوب   1وتلي علنا جبلسة يوم      
  

  

  
  

  كاتب اجللسة              الّرئيس  
 

  نبيل السمايت                      رضا بن حممود         

 


