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حلمد �ّ                               جلمهوريّة التونسّيةا    ا

 جملس املنافسة

*************  
  141353القضّية عدد 

  2020  مارس 19  !ريخ القرار:
    

  

 قـــــرار

 جملس املنافسة القرار التايل بني:  أصدر 

  

  

 ج    :ياملّدع� بزاوية  مكاتبه  مقّر  التقليديّة،  والّصناعات  الّتجارة  دي كوبرتن  وزير  بيار  و�ج  غا& 

 . و�ج اهلادي نويرة، تونس

  ، من جهة                                                                                             

    هدي للّتجارة واألشغال العاّمة  شركة النّ : عليهااملّدعـىSNCT  الكائن  يف شخص ممثّلها القانوين ،

مراد  ، وادي قرDنة تونس، &ئبها األستاذ  5طريق الكاف كلم    ، �4267ج    1مقّرها اإلجتماعي بعدد  

 . تونس  ،البلفيدير 1002 مكّرر �ج األرجنتني، 02الكائن مكتبه بعدد  ،احلامي

  .من جهة أخرى
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على   اإلّطالع  املنافسةدعوى  ال  عريضةبعد  جملس  إىل  الّتجارة  طرف    من املرفوعة  وزير 

واليت جاء    2014فيفري    24بتاريخ    141353حتت عدد    ة اUلسرّمسة بكتاب وامل  والصناعات التقليديّة

أّن   قيام  وجود  إىل  توّصلت  مصاحل وزارته  فيها  تتمّثل يف  ممارسات خمّلة aملنافسة يف صفقة عمومّية، 

املّدعى عليها شركة الّنهدي للّتجارة واألشغال العاّمة بتطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض مبناسبة مشاركتها  

- املتعّلق nشغال mيئة وإصالح عزل األسطح ملطار توزر  2010/ 35يف طلب العروض الوطين عدد  

  1991لسنة    64رقا ألحكام الفقرة األخرية من الفصل اخلامس من القانون عدد  خهو ما يعّد  نفطة و 

واليت تنّص على أنّه:"... مينع عرض أو تطبيق    املتعّلق aملنافسة واألسعار  1991جويلية    29املؤرّخ يف  

  أسعار مفرطة اإلخنفاض بصفة mّدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة يف الّسوق".  

بتاريخ    الذياملّدعى عليها  تقرير    علىوبعد اإلّطالع   للمجلس  به  ،  2019أكتوبر    2تقّدمت 

اعتمادها  فيه    جاء والذي   ّمت  اليت  املنهجية  تقدميها  لإلقرا أّن  عند  اإلخنفاض  مفرطة  أسعار  بوجود  ر 

اليت تدخل   العناصرال تستقيم ومل �خذ بعني اإلعتبار عديد  لعروضها خبصوص الصفقة موضوع الّنزاع  

أفضى إىل تباين كبري بني عروض املعطّيات يف حساب كلفة إجناز أقسام الصفقة وأّن التغافل عن هذه 

نقطة بيع للمواّد احلديديّة    ك تل مت  ذلك أّ�ا  ،ملواّد األّولّيةمصادر التزّود a  ها خاّصةاملتنافسني. ومن بين

  %10والكهرaئّية والدهن وهو ما مسح هلا nفضلية يف مستوى هامش الربح يف هذه املواّد تراوح بني  

درة ها. كما أوزعت اخنفاض أسعارها املقرتحة يف الصفقة إىل عامل �ن وهو القيمقارنة مبنافس   %50و

بقّية   عن  �ا  تتمّيز  أفضلية  وهي  املناولة،  إىل  الّلجوء  دون  األشغال  إجناز  aعتبارها  الشركات على   ،

متحّصلة على ثالث رخص من وزارة التجهيز يف اختصاص البناء والكنتولية والدهن، وهو ما ميّكنها 

دربيقوم   شركة  بينها  ومن  املنافسة  الشركات  عكس  على  املصاريف،  على  الضغط  مزيد  من  aلتايل 

ىل املناولة إلجناز أقسام الصفقة إفريقيا الفائزة aلصفقة واليت ال ختتّص يف األشغال العاّمة وإّمنا تلجأ إ

ّمت استيقاؤها من   وفضال عن ذلك فقدت استندت الّدعوى إىل معطيات غري �بتة املتعّلقة aألشغال.  

بعض الشركات  املنافسة غري املختّصة يف اUال واليت ّمت اعتمادها يف حساب كلفة بعض األقسام، 
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أّن تظافر العوامل املذكورة   واعتربت صفقة،  فضال عن وجود أخطاء يف حساب كلفة بعض فصول ال

  أّدى إىل وجود فوارق كبرية بني عروض الشركات املنافسة يف الصفقة. 

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

  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

حمو  على  اإلّطالع  جلسةبعد  اUلس  فيها  قّرر  اليت  و   2019أكتوبر    17  بتاريخ   املفاوضة   ضر 

 .   الستكمال ما تتطّلبه من إجراءات حتقيق إضافيةالتحقيق طور إىل اع القضّية إرج

القانونية جللسة   5يوم  املعّينة ل   املرافعة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف aلطريقة 

من ميّثل ومل حيضر    ختم األحباث.  تقريرا من  ص◌ّ ملخوليد القاين  تال املقّرر السّيد  و�ا    ،2020  مارس

حضرت األستاذة اجلامعي نيابة عن زميلها األستاذ مراد احلامي &ئب و   ،وزير الّتجارة وبلغه اإلستدعاء

ت املضّمنة �ا  ورافعت يف ضوء التقارير املقّدمة متمّسكة aلطلباعى عليها شركة الّنهدي للّتجارة  املدّ 

تعيني خبري خمتّص يتوّىل تقدير الصفقة جبميع عناصرها وتفاصيلها    أصلّية إىلوالرامية أساسا وبصورة  

    املالية. 

  وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظاmا املظروفة نسخة منها aمللّف.

  . 2020 مارس 19 لسة يومحجز القضية للمفاوضة والتصريح aحلكم جبوإثر ذلك قّرر اUلس 

  و9ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 

 :من حيث الشكل •

مجيع     بذلك  واستوفت  واملصلحة  الصفة  له  ممّن  القانونية  آجاهلا  يف  الّدعوى  قّدمت  حيث 

  مقّوماmا الشكلية، لذا تعّني قبوهلا من هذه الناحية. 

  :من حيث األصل  •

احنصر احلال    حيث  قضية  مفر يف  الّنزاع يف  عليها ألسعار  املّدعى  الشركة  اإلخنفاض  طتطبيق  ة 

سطح خالل سنة  ألصالح عزل اإ شغال mيئة و أ   §جنازاملتعّلقة    صفقة عموميةالمبنابسة مشاركتها يف  
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قبل ديوان املطارات والطريان املدين  واملربمة من ،35/2010وطين عدد العروض ال موضوع طلب  2011

  .  نفطة-مطار توزر لفائدة

 :تتمّثل اخلدمات املزمع إجنازها صلب هذه الصفقة يف ما يليوحيث 

 تنفّ أشغال اهلدم واحلفر اليت جيب  أل يف  تتمثّ   شغال التحضريية:ألا   ، ضرار أة وبدون  دقّ   ذ بكلّ ن 

املالوسائل    aستخدام ن هذه  وتتكوّ   .&بيب والقنوات ألالبناءات اUاورة وا  تراعياليت  الئمة  والتقنيات 

   .1املفّصلة aجلدول عدد اخلدمات  شغال التحضريية منألا

  . : تفصيل اخلدمات املزمع إجنازها يف قسم األشغال التحضرييّة1جدول 

  الوحدة   ة الكميّ   اخلدمة   العدد 

  ع مرت مربّ   Démolition et décapage du complexe étanchéité      6000أشغال اهلدم  01

  ع مرت مربّ   Démolition des acrotères (simple ou double)    950اهلدم أشغال  02

 Ens  1  فات اهلواء ازالة وتركيب مكيّ   03

04  Démontage et dépose d’une couverture légère en plastivoute 1  Ens  
 

 جلدول عدد  ة:شغال اهلندسة املدنيّ أa 2واليت تشمل اخلدمات املبّينة.  

  أشغال اهلندسة املدنّية. جنازها يف قسم : تفصيل اخلدمات املزمع إ 2جدول 

  الوحدة   الكمّية   اخلدمة   العدد 
  Démolition et décapage du complexe étanchéité  1  Ens اهلدم أشغال  01

02  Travaux de Béton arme sur terrasse – scellement des aciers – 
réservation et mise en place des aciers  

  وحدة   500

03  Béton arme en élévation pour ouvrage sur terrasse 50   ّبمرت مكع 

04  Surélévation des acrotères des joins de dilatations 250   ّيمرت خط  

05 Surélévation des acrotères a simple paroi 700  ّيمرت خط 

06 Forme de pente 6000  ّع مرت مرب 
 

 ستعمال اآلجر واواملتمثّلة يف    شغال البناء:أa ح مسنت املسلّ إلبناء حائط خارجي وحائط داخلي

 . 3عدد   aجلدولمبّني  كما هو  ،دةواحلديد وفق مواصفات حمدّ 
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 أشغال البناء. جنازها يف قسم اخلدمات املزمع إ : تفصيل 3جدول 

  الوحدة   ة الكميّ   اخلدمة   العدد 
 ع مرت مربّ  200 مرت  0.35 جدار خارجي مزدوج بعرض 01

 مرت مربع  100 مرت  0.25 جدار داخلي بعرض 02

 

 :جلدول عدد و  أشغال الطالءa 4تشمل اخلدمات املبّينة . 

 أشغال البناء. جنازها يف قسم : تفصيل اخلدمات املزمع إ 4جدول 

  الوحدة   ة الكميّ   اخلدمة   العدد 
01  Enduit extérieur 800   ّع مرت مرب  

02  Enduit intérieur  700   ّع مرت مرب  

03  Enduit sous plafonds 350   ّع مرت مرب 

04  Enduit grillage 100   ّع مرت مرب  
 

  :جلدول عدد اخلدمات  وتشملأشغال العزل واحلمايةa 5املبّينة . 

 . العزل واحلماية  أشغالجنازها يف قسم : تفصيل اخلدمات املزمع إ 5جدول 

  الوحدة   الكمية   اخلدمة   العدد 
01  Pare-vapeur  6000   ّع مرت مرب  

02  Isolation thermique   6000   ّع مرت مرب  

03  Etanchéité SP4 6000   ّع مرت مرب 

04  Relèves  950   ّيمرت خط  

05 Solin de protection du relève de l’étanchéité 950  ّيمرت خط 

06 Protection d’étanchéité 6000  ّع مرت مرب 
  

 جلدول عدد و : أشغال الدهنa 6تشمل اخلدمات املبّينة . 

 أشغال الدهن. جنازها يف قسم : تفصيل اخلدمات املزمع إ 6جدول 

  الوحدة   ية الكمّ   اخلدمة   العدد 
01 Peinture extérieur sur murs et plafonds (sur enduit lisse) 980  ّع مرت مرب 
02 Peinture intérieur sur murs et plafonds (sur enduit lisse) 850  ّع مرت مرب 

  

  

  



6 

 

 :جلدول عدد و  أشغال خمتلفةa 7تشمل اخلدمات املبّينة . 

 األشغال املختلفة. جنازها يف قسم : تفصيل اخلدمات املزمع إ 7جدول 

  الوحدة   ية الكمّ   اخلدمة   العدد 
01  Moignon en plomb 50   وحدة  

02  Crapaudine  50   وحدة  
03  Etanchéité en Derbigum SP 44 300   مرت مربّع 

04  Descente d’eaux pluviale 150  مرت خّطي  

05 Etanchéité des joints de dilatation sur terrasse 100  مرت خّطي  
  

  :كاآليت بلغ عدد املشاركني يف الصفقة سبع شركات وهيوحيث 

  ّالعام املقاولة  واشركة  للتجهيز  معرّ و :  EGETشغال  ألة  حمدودة،  مسؤولية  ذات  شركة  فها هي 

التّ وسجّ   F/M/A/000/8350اجلبائي   نشاطها    ،B146401996جاري  لها  شغال  األقاولة  مموضوع 

 . 1979أفريل  13 منذ يف هذا اUال نشطوت ةعموميّ ال

 العزل خفيّ   هيو   :ISOETANCHE  والوقاية  شركة  اشركة  اجلبائي   فهامعرّ   سم، إلة 

026731S/A/M/000   ّالتّ وسج و   ،B174431997جاري  لها  دراسة  نشاطها  مجيع  إموضوع  جناز 

 . 1983وت أ 18 منذ يف هذا اUال نشطوتة، شغال العامّ ألقة aلبناءات وا اهلياكل املتعلّ 

 ل القرقوري  حممود  العامّ أل مقاوالت  واملائية  شغال  مسؤولية و   :EMGTPHة  ذات  شركة  هي 

معرّ  اجلبائي  حمدودة،  التّ وسجّ   26947H/M/A/000فها  موضوع  ،  B11322241997جاري  لها 

 . 1988ديسمرب   9منذ  يف هذا اUال نشطوالبناءات، وت ة واملائية شغال العامّ ألنشاطها ا

 ا العامّ ألشركة  iجلنوبشغال  والبناء  مسؤولية  و   : SO-TRA-BA-SUD  ة  ذات  شركة  هي 

موضوع نشاطها  ،  B15152000جاري  لها التّ وسجّ   736066H/M/A/000فها اجلبائي  حمدودة، معرّ 

وا العامّ ألالبناء  اوإ ة  شغال  البرتولية  ألجناز  واخلدمات  اشغال  وحلام  والصناعية  &بيب  ألوامليكانيكية 

 شاط البرتويل.سداء خدمات النّ إو 
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  إفريقيا    شركة ديربيقومSDA:   580245فها اجلبائي  هي شركة الشخص الواحد، معرّ وX/A/000  

  سطح.ألا عزل انشاطه   موضوع، B2511512004جاري ها التّ وسجلّ 

  ّللت النهدي  العامّ األجارة و شركة  الواحد، معرّ هي  و   : SNCTة  شغال  فها اجلبائي  شركة الشخص 

871305K/E/000   ّالتّ وسجل املوادّ نشاطها  موضوع    ،B0118792004جاري  ها  احلديدية    جتارة 

  .ةشغال العامّ األوالكهرaئية و 

 وا  شركة عز للمقاوالت  مبارك  العامّ ألالدين  طبيعيّ و:  EMEBTPة  شغال  ذات  فها معرّ   ة،هي 

   البناء. تنشط يف جمال مقاوالت و  A 164561998جاري  ها التّ وسجلّ  C/C/A/000/478462اجلبائي 

موافقتها على مقرتح  ،  2011ماي    24بتاريخ  واUتمعة    ،املتعّهدةجلنة الصفقات    بدت أوحيث  

واملتمثّ  الفرز  يف  جلنة  الصفقة  إل  ديربيقوم  إىل  سناد  قدره  إفريقياشركة    دينار   885.040.710  مببلغ 

و ألا  aعتبار كلّ  التّ إداءات  وزارة  خبصوصعالم  مفرط   SNCTشركة    قيام  جارة  عرض  بتقدمي 

  خنفاض. إلا

اجلملي لشركة  اوحيث   العرض  أّن  بـ   SNCTّتضح  قّدر  أقّل دينار    624556.300والذي  كان 

  دينار.  980450.200  والبالغة من تقديرات املشرتي العمومي %36حبوايل 

  كان aلنسبة لقسم األشغال التحضريية  العرض املايل الذي قّدمته املّدعى عليها  تبّني أّن  حيث  و  

  . 7إىل   1كما هو مبّني aجلداول من   ، %51 بنسبة دون تقديرات املشرتي العمومي
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يف قسم األشغال التحضريية حسب كّل   SNCTض : حساب الفوارق املالية بني تقديرات املشرتي العمومي وعرو 1جدول 

 . )دون احتساب األداء على القيمة املضافةو   الوحدة: دينارخدمة: (

تقديرات املشرتي    اخلدمة   العدد

  العمومي 

  عرض
SNCT  

  نسبة الفارق   الفارق 

01  
démolition et décapage du 

complexe étanchéité 
6000  30000  -30000  -50 % 

02  
démolition des acrotères (simple 

ou double) 
4750  1900  -2850  -60% 

03  
démontage et montage des 

installations de climatisation 
3000  2000  -1000  -33% 

04  
Démontage et dépose d’une 

couverture légère en palstivoute  
2000  300  -1700  -85% 

 %51-  35550-  34200  69750  اrموع 

  

حسب   اهلندسة املدنيةيف قسم أشغال   SNCTض : حساب الفوارق املالية بني تقديرات املشرتي العمومي وعرو 2جدول 

 . )دون احتساب األداء على القيمة املضافةو   الوحدة: ديناركّل خدمة: (

تقديرات املشرتي    اخلدمة   العدد

  العمومي 

  عرض
SNCT  

  نسبة الفارق   الفارق 

01  Étude d’exécution 20000  3000  -17000  -85% 
02  Travaux de béton armé sur terrasse 5000  1250  -2750  -55% 

03  Béton armé en élévation pour 
couvrage sur terrasse 

22500  20000  -2500  -11.11% 

04  
Dilatations surélévation  des 

acrotères des joints   
37500  25000  -12500  -33.33% 

05 
Surélévation des acrotères à simple 

paroi  
70000 31500 -39000  -55.71% 

06  Forme de pente 108000 72000 -36000  -33.33% 

 %42-  110250-  152000  263000  اrموع 

  

حسب كّل خدمة:   البناء يف قسم أشغال   SNCTض الفوارق املالية بني تقديرات املشرتي العمومي وعرو : حساب  3جدول 

 . )دون احتساب األداء على القيمة املضافةو  الوحدة: دينار(

تقديرات املشرتي    اخلدمة   العدد

  العمومي 

  عرض
SNCT  

  نسبة الفارق   الفارق 

01  Mur double cloison 10000  7000  -3000  -30%  
02  Mur simple 2800  2300  -500  -28.57% 

 %27.34-  3500-  9300  12800  اrموع 
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حسب كّل   الطالء يف قسم أشغال   SNCTض : حساب الفوارق املالية بني تقديرات املشرتي العمومي وعرو 4جدول 

 . )دون احتساب األداء على القيمة املضافةو   الوحدة: دينارخدمة: (

تقديرات املشرتي    اخلدمة   العدد

  العمومي 

  عرض
SNCT  

  نسبة الفارق   الفارق 

01  Enduit extérieur 10400  6400  -4000  -38.46% 
02  Enduit intérieur 8400  5600  -2800  -33.33%  
03  Enduit sous plafonds 4200  2800  -1400  -33.33%  

04  Enduit grillage  1600  1000  -600  -37.50% 

 %35.77-  8800-  15800  24600  اrموع 

  

حسب   العزل واحلماية يف قسم أشغال   SNCTض : حساب الفوارق املالية بني تقديرات املشرتي العمومي وعرو 5جدول 

 . )دون احتساب األداء على القيمة املضافةو   الوحدة: ديناركّل خدمة: (

تقديرات املشرتي    اخلدمة   العدد

  العمومي 

  عرض
SNCT  

  الفارق نسبة    الفارق 

01  Prae-vapeur 90000  54000  -36000  -40%  
02  Isolation thermique 120000  102000  -18000  -15% 
03  Étanchéité SP4 102000  72000  -30000  -29.41% 

04  Relèves  11400  5225  -6175  -54.17% 

05 Solin de protection de la relève de 
l’étanchéité  

11400  4750  -6650  -58.33% 

06 Protection d’étanchéité  108000  60000  -48000  -44.44% 

 %32.76-  145050-  297975  442800  اrموع 

  

حسب كّل   الدهن يف قسم أشغال   SNCTض : حساب الفوارق املالية بني تقديرات املشرتي العمومي وعرو 6جدول 

 . )املضافةدون احتساب األداء على القيمة و   الوحدة: دينارخدمة: (

تقديرات املشرتي    اخلدمة   العدد

  العمومي 

  عرض
SNCT  

  نسبة الفارق   الفارق 

01  
Peinture extérieur sur murs et 

plafonds (sur enduit lisse) 
2450  1960  -490  -20% 

02  
Peinture intérieur sur murs et 

plafonds (sur enduit lisse) 
3740  1700  -2040  -54.55% 

 %40.87-  2530-  3660  6190  اrموع 
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حسب كّل  األشغال املختلفة يف قسم  SNCTض : حساب الفوارق املالية بني تقديرات املشرتي العمومي وعرو 7جدول 

 . )دون احتساب األداء على القيمة املضافةو   الوحدة: دينارخدمة: (

تقديرات املشرتي    اخلدمة   العدد

  العمومي 

  عرض
SNCT  

  الفارق نسبة    الفارق 

01  Moignon en plomb 1500  900  +7500  +500% 
02  Crapaudine 750  200  -550  -73.33% 
03  Étanchéité en Derbigum SP44 6000  4500  -1500  -25% 

04  Descente d’eaux pluviale  1500  1500  0  0% 

05 
Étanchéité des joints de dilatation 

sur terrasse  
2000  400  -1600  -80% 

 %32+  3850+  15600  11750  اrموع 

  

للمّدعى عليها  وحيث   اجلملي  املايل  العرض  بني  املقار&ت  املعّدل كان دون  خيلص من حتليل 

للعروض الصفقة   العاّم  مقارنته  إذا  ّمتت    %64.29يصل إىل حدود  و   ، %47.18  بنسبةاملشاركة يف 

a والوقاية ومقاوالت القرقوريجتّمع العزل لعرض املايل اجلملي لشركة .  

  .(الوحدة: دينار)ة املنافسني مع كّل من معّدل العاّم للعروض املالّية والعروض املالّية لبقيّ  SNCT: مقارنة عرض 8جدول 

املقدار اجلملي    العارض 

للعرض iعتبار  

  مجيع األداءات 

بقّية    مع SNCTمقارنة عرض  مقارنة العروض مع املعّدل العام 

 عروض املنافسني  

  نسبة الفارق   الفارق   نسبة الفارق   الفارق 

SNCT 624556300 
-

557818685  
-47.18% - - 

جتّمع العزل والوقاية  

  ومقاوالت القرقوري
1749175000  566800015  +47.94%  

-
1124618700 

-64.29% 

شركة عز الدين مبارك  

  للبناء واألشغال العاّمة 
1006646200  

-
175728785  

-14.86% -382089900 -37.96% 

  885040710  إفريقيا شركة دربيقوم 
-

297334275 
-25.15% -260484400 -29.43% 

شركة املقاولة العاّمة  

  للتجهيز واألشغال
1646926000  464551015 +39.29% 

-
1022369700 

-62.08% 

شركة األشغال العاّمة  

  والبناء اجلنوب 
1181905700  -469285 -0.04% -557349400 -47.16% 
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تعترب األسعار التفصيلّية من أهّم الشروط املطلوبة عند املشاركة يف الصفقات العمومّية، وحيث  

وذلك  aعتبار   الربح،  وهامش  تكلفة  من  املشاركني  من  املقرتحة  األسعار  هيكلة  معرفة  ختّول  أّ�ا 

  وتطابقها مع تقديرات املشرتي العمومي.للوقوف على مدى جديّة عروضهم 

أّ�ا تتكّون من ثالثة    لمّدعى عليها يف الصفقةلاألمثان التفصيلّية    وحيث تبّني من خالل حتليل 

املواّد (شبكة حديديّة،  العاملة (عاديّة وصنف أّول وصنف �ين) و أقسام وهي الكلفة اليت تشمل اليد  

اإلمسنت، حصاة ، مدور احلديد، آجر، خليط متكّون من رمل وماء وامسنت، جري اصطناعي، ...،  

   .يف كّل األمثان التفصيلّية  %25واملصاريف العاّمة وهامش الربح الذي بلغ  إخل) 

ما    ، 1-1يف ما خيّص قسم األشغال التحضرييّة وحتديدا الفصل  اقرتحت املّدعى عليها  حيث  و 

  1دينار مثن اليد العاملة و   1دينار مثن املعّدات و   3دينار كثمن للمرت املربّع مفّصلة كاآليت:    5  قدره

  دينار كهامش ربح. 

ال يعكس الكلفة احلقيقّية للخدمة اليت تتطّلب أيضا أّن هذا الثمن يضّل غري معقول و   وحيث  

فضال  م خمتلفة،  أخرى  وأدوات  ورافعة  شاحنة  غرار  على  الثمن  aهضة  اهلدم    عنعّدات  عملّية  أّن 

الفصل   توفري عشرين عامال على األقّل. ويوّضح    1-1موضوع  تتطّلب  الطبقات  تشمل جمموعة من 

ها يف مستوى الفصل  ياألمثان التفصيلّية املقرتحة من املّدعى عليها aملقارنة مع منافس   9اجلدول عدد  

  من قسم األشغال التحضريية. 1-1

صل : مقارنة 9جدول       صيلّية املقرتحة من املّدعى مع منافساuا يف مستوى الف         من قسم األشغال   1-1األمثان التف

 . دينار)(الوحدة:  التحضريية      

  سعر الكلفة   مثن اليد العاملة   مثن املعّدات   مثن مواّد البناء   الشركة 
SO.TRA.BA. SUD 0  7.050  4.956  12.006  

STE. ISOETANCHE  0  8  8  16  

  11.750  5.050  6.7  0  عّز الدين مبارك 

SDA  8.750  1.250  2.500  12.500  
SNCT  0  3  1  4  
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يرتاوح حسب تبّني    حيثو   الذي  الكلفة  مثن  يغطي  ال  عليها  املّدعى  من  املقرتح  السعر  أّن 

  دينار.  16دينار و  11.750الشركات املنافسة بني  

األشغال  حيث  و   قسم  يف  عليها  املّدعى  أسعار  اخنفاض  أّن  اعتبار  إىل  الفرز  جلنة  ذهبت 

واليد   املعّدات  لقيمة  تقديرها  سوء  إىل  يرجع  األشغال التحضرييّة  إلجناز  توفريها  يتعّني  اليت  العاملة 

  املذكورة طبقا لقواعد السالمة ومراعاة لظروف استغالل احملطّة اجلويّة. 

عليها يف  وحيث   املّدعى  اهلنداقرتحت  قسم  خيّص  املدنّية، سما  الفصل    ة    2- 2وaلتحديد يف 

  ، دينار كثمن هلذا القسط  2.5  ما قدره بواسطة ماّدة السيكا،    12املتعّلق بتثبيت قضبان حديد قطر  

  كاآليت:   مفّصلة

 1  لنسبة لسعر املواّد املستعملة من حديد قطرa وماّدة السيكا عن كّل عملّية تثبيت.  12دينار 

 1 .لنسبة لكلفة اليد العاملة عن كّل عملّية تثبيتa دينار 

   دينار.  0.5مصاريف عاّمة وهامش ربح يف حدود 

املمّثل  وحيث   عليها  صرّح  للمّدعى  مبا  القانوين  السيكا  ماّدة  خبصوص  مساع  حمضر  يف 

لفاتورة  دينار حسب ما هو مضّمن a  28.760كغ تقّدر بـ    1.2يلي:"نعلمكم nّن شراء ماّدة السيكا  

  ". 12حديد قطر  30وتستعمل لثبيت عدد  2010فيفري  27بتاريخ   658عدد 

دينار لكّل    0.985أّن كلفة ماّدة السيكا تقّدر بـ  من خالل التصريح آنف الذكر  يتبّني  حيث  و 

تثبيت البناء قطر    ، عملّية  أّن سعر حديد  الّتجارة    12بلغ مثنه    12إضافة إىل  ملقّرر وزير  دينار طبقا 

الذي   الثمن  بكثري  يتجاوز  احلديد  ومثن  السيكا  ماّدة  مثن  أّن جمموع  يعين  ممّا  التقليديّة،  والصناعات 

دينار    2.5اقرتحته املّدعى عليها، وهو ما أّكده تقرير جلنة الفرز الذي جاء فيه: "اقرتح العارض مبلغ  

لش  يكفي  ال  أنّه  إالّ  الفصل،  ويوّضح  هلذا  األسعار".  جدول  يف  عليها  املّنصوص  السيكا  ماّدة  راء 

األمثان التفصيلّية املقرتحة من املّدعى عليها aملقارنة مع منافساmا يف مستوى الفصل    10اجلدول عدد  

  . اهلندسة املدنّيةأشغال من قسم  2-2
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صل : مقارنة 10جدول      صيلّية املقرتحة من املّدعى مع منافساuا يف مستوى الف   من قسم أشغال    2-2األمثان التف

 .(الوحدة: دينار) اهلندسة املدنّية     

  سعر الكلفة   مثن اليد العاملة   مثن املعّدات   مثن مواّد البناء   الشركة 
SO.TRA.BA. SUD 10.500  0.467  0.700  11.667  

STE. ISOETANCHE  20  13  25  58  

  12.600  5.200  0.800  6.600  عّز الدين مبارك 

SDA  11.667  1.666  3.334  16.667  
SNCT  1  0  1  2  

  

ا  وحيث السعر  أّن  سعر  تبّني  من  أقّل  عليها  املّدعى  من  يف  ملقرتح  املنافسة  للشركات  الكلفة 

دينار، إضافة إىل أنّه ال يغطي كلفة املواّد األّولّية اليت    58دينار و  11.667الصفقة والذي تراوح بني  

  .  10، كما هو مبّني aجلدول عدد دينار  20دينار و  6.6تراوحت حسب الشركات املنافسة بني  

جلّيا   حيثو  املكّونة   برز  الفصول  أسعار  طالت كّل  املّدعى عليها  املفرطة ألسعار  الصبغة  أّن 

  4-2وهو ما أّكدته جلنة الفرز يف تقريرها الذي جاء فيه:"أمثان الفصول    لقسم أشغال اهلندسة املدنّية،

علو  6-2و   5- 2و أشغال على  األمثان §جناز  تتعّلق هذه  لتوفري    10:  مناسبة  معّدات  وتتطّلب  أمتار 

شروط السالمة للعّمال ومستعملي احملطّة اجلويّة، إالّ أّن العرض مل يعطي أمهّية هلذا املوضوع وقّدم يف 

  مبلغ يساوي صفر دينار للمعّدات". Forme de pente 6-2اجلدول التفصيلي للفصل 

املّدعى  وحيث   البناء  عليهااقرتحت  قسم  الفصل  وaلتحديد    يف  جدار    1-3يف  ببناء  املتعّلق 

دينار    7دينار aلنسبة لسعر الكلفة و  28دينار متكّو& من    35مرت مثن    0.35خارجي مزدوج بعرض  

  aلنسبة للمصاريف العاّمة وهامش الربح.

  

صيلّية املقرتحة من املّدعى: مقارنة 11جدول      صل  عليها  األمثان التف     البناء من قسم  1-3مع منافساuا يف مستوى الف
 . (الوحدة: دينار)    

  سعر الكلفة   اليد العاملة مثن   مثن املعّدات   مثن مواّد البناء   الشركة 
SO.TRA.BA. SUD 35.583  4  15.803  55.386  

STE. ISOETANCHE  35  7  12.2  54.200  

  40.352  8.5  4.5  27.352  عّز الدين مبارك 

SDA  29.167  4.166  8.334  41.667  
SNCT  22  1  5  28  
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يرتاوح حسب عروض الشركات   1-3أّن سعر كلفة الفصل    11من اجلدول عدد    يربزحيث  و 

دينار، كما أّن السعر املقرتح من املّدعى عليها ال يغطي مثن املواّد األّولّية    55دينار و   41املنافسة بني  

  املستعملة.

 Solin deمن قسم العزل والوقاية واملتعّلق بـرتكيز  5-5اقرتحت املّدعى عليها يف الفصل  وحيث  

protection du relève de l’étanchéité    مفرط اإلخنفاض مقارنة    سعرادينار وهو ما يعترب    5مثن

  . 12بعروض  الشركات املنافسة واملبّينة aجلدول عدد 
  

صيلّية املقرتحة من املّدعى: مقارنة 12جدول       صل  عليها  األمثان التف     من قسم   5-5مع منافساuا يف مستوى الف

 . (الوحدة: دينار) العزل والوقاية    

  سعر الكلفة   مثن اليد العاملة   مثن املعّدات   مثن مواّد البناء   الشركة 
SO.TRA.BA. SUD 10.500  0.467  0.700  11.667  

STE. ISOETANCHE  7  0  5  12  

  15.565  4.5  1.5  6.565  عّز الدين مبارك 

SDA  4.999  0.634  2.5  8.333  
SNCT  2  0  2  4  

  

اجلدول عدد  حيث  و  الفصل    12يّتضح من خالل  إجناز  يقّل عن    5-5أّن مثن كلفة    8.3ال 

دينار    5دينار استنادا إىل عروض الشركات املنافسة يف الصفقة، يف حني اقرتحت املّدعى عليها مثن  

  دينار aلنسبة للمصاريف العاّمة وهامش الربح.  1سعر الكلفة وتغطية  ل 4  أربعة منها

 peinture intérieurاملتمّثل يف    من قسم الدهن  2-6ّدعى عليها يف الفصل  اقرتحت املوحيث  

sur murs et plafonds sur enduit lisse  2   0.9:  كاآليت  وّزعتها،  دينار كثمن للمرت املربّع الواحد  

الدهن و ماّدة  مثن  و  0.7دينار  العاملة  اليد  مثن  وهامش   0.4دينار  العاّمة  للمصاريف  aلنسبة  دينار 

الواحد  مثن كلفة إجناز  واحلال أنّ ربح.     6.800دينار و   1.583بني  يرتاوح    2-6لفصل  aلنسبة ل   املرت 

  . 13دينار، كما هو مبّني aجلدول عدد 
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صيلّية املقرتحة من املّدعى: مقارنة 13جدول       صل  عليها  األمثان التف     من قسم   2-6مع منافساuا يف مستوى الف

 . (الوحدة: دينار) الدهن     

  سعر الكلفة   مثن اليد العاملة   مثن املعّدات   مثن مواّد البناء   الشركة 
SO.TRA.BA. SUD 4.125  0.183  0.275  4.583  

STE. ISOETANCHE  -  -  -  -  

  6.800  1.700  0.300  4.800  عّز الدين مبارك 

SDA  4.084  0.583  1.166  5.833  
SNCT  0.900  0  0.700  1.600  

  

  

  29املؤرّخ يف    1991لسنة    64تنّص الفقرة األخرية من الفصل اخلامس من القانون عدد  وحيث  

املتعّلق aملنافسة واألسعار على أنّه:"... مينع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض    1991جويلية  

  بصفة mّدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة املنافسة يف الّسوق".

اقرتحتوحيث    اليت  aألسعار  املتعّلقة  واملقار&ت  التحاليل  مبناسبة  ها  أفضت  عليها  املّدعى 

املتعّلق nشغال mيئة وإصالح    2010/ 35لب العروض الوطين عدد  طمشاركتها يف الصفقة العمومّية  

نفطة، إىل ثبوت ضلوعها يف تطبيق أسعار مفرطة اإلخنفاض تراوحت نسبها  -عزل األسطح ملطار توزر

aملقارنة مع عروض الشركات املنافسة يف   a-47%ملقارنة مع تقديرات املشرتي العمومي و  %36-بني  

  الصفقة املذكورة.

استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن األسعار مفرطة اإلخنفاض هي األسعار   حيثو 

اليت ال تنعكس فيها مقّومات السعر احلقيقّي واليت من شأ�ا أن تؤول إىل إزاحة املنافسني وأن تفضي 

  إىل تعطيل قواعد املنافسة يف الّسوق.

تبّني أنّ   الفرديّة اليت اقرتحتها املّدعى عليها  وحيث  كلفة   ال ميكنها nي حال تغطية  األسعار 

على ضلوعها يف   ينهض دليالاخلدمات املزمع إجنازها صلب كّل قسم من أقسام الصفقة املذكورة، ممّا  

  تطبيق هذه املمارسة.  

نظرا لتداعياmا  تكتسي األسعار املفرطة اإلخنفاض يف الصفقات العمومّية خطورة aلغة  حيث  و 

إمكانية تعطيل إجناز الصفقة العمومّية وبروز إشكاليات عند القيام بتنفيذ األشغال، مبا تؤّدي إىل  اليت  

ّصة تلك املتعّلقة aجلودة واآلجال، وهو ما يرتّتب   يتعّذر معه تنفيذ الطلبات وفق الشروط التعاقديّة خا
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ا تنفيذ  يف  لصعوaت  العمومي  املشرتي  تعّرض  حرفاءهعنه  إزاء  وأّن  لتزاماته  ّصة  خا املؤّسسات  ، 

يدفعها إىل شروط تعاقديّة جديدة متليها عليها    ممّاالعمومّية ملزمة بضمان استمرارية املرفق العمومي،  

العمومّية يلحق أضرارا aألموال  املعنّية بشكل  تعّد  الشركة  املمارسات  أّن هذه  إىل دعوة  ، فضال عن 

الشركات  ال  بقّية  الّسلوكالعارضة  نفس  ال    عتماد  سوق  داخل  واإلستمرار  البقاء  من  تتمّكن  حّىت 

  حتكمها قواعد املنافسة. 
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