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  اجلمهورية الّتونسية        

حلمد �،                                       جملس املنافسة              ا

  191546: القضية عدد 

  2020ديسمرب   24 "ريخ القرار: 

  

   قـــــرار

  جملس املنافسة القرار التايل بني:  أصدر

  

  

العليا اخلاصة لتكنولوجيا    ة: املّدعي  املؤسّ   املعلوماتيةاملدرسة   TIME UNIVERSITE    سات وإدارة 

Oج    583  مكتب عدد ، ىمبركب بشر  مكتبهالكائن    ، األستاذ مهدي بن عياد <ئبهالها القانوين، شخص ممثّ يف 

    ،2 املنار  10 عددعافية    فرحات بن  

    من جهة،            
العليا اخلاصة  ا  : املّدعـى عليهـاو     يف شخص ممثّلها القانوين  ،UP TEK  للتكنولوجيا واهلندسةملدرسة 

  ، أر[نة ، 2088 القطب التكنولوجي الغزالة -  II الصناعية شطرانة Wملنطقة  مقّرها
  . مـن جـهـة أخرى

  

  

املعلوماتية  العليا اخلاصة لتكنولوجيا  للمدرسة    املمثل القانوينمن    املقّدمةبعد اإلّطالع على العريضة     

ى  عاملدّ أّن    lا واليت جاء    191546  عددحتت    2019أكتوبر    10املسجلة بتاريخ    وإدارة املؤسسات 

ترسيم    عليها (تولت  يف  )4أربعة  املهندسني كانوا    طلبة  تكوين  مرحلة  من  الثانية  يدرسون  السنة 

يديرها الىت  اجلامعية    Wملدرسة  السنة  األوىل  2019 -2018خالل  السنة  يعدّ   ،يف  ما  قبيل وهو  من   

  خلة Wملنافسة.املمارسات امل
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املنافسة  يفهو    لذا ال  توصّ   املّدعى عليهايف شأن ما أقدمت عليه  حبث  فتح  طلب من جملس 

مستوى ترسيم الطلبة حفاظا على سالمة املناخ العام يف   يفقواعد املنافسة الشريفة  إىل إلزامها �حرتام  

  .على مصلحة الطلبةو قطاع التعليم العايل اخلاص 

على عريضة الّدعوى املرّسم بكتابة جملس املنافسة    املدعى عليها  اجلهةوبعد اإلّطالع على رّد     

أّن  واملتضّمن    2020  جويلية   6بتاريخ   واهلندسة  Wخلصوص  للتكنولوجيا  اخلاصة  العليا  للمدرسة 

TEK UP    الطلبة    مت ترسيموأنه    يف اإلسرتاتيجية املعتمدة من طرف أي مؤسسة أخرى ال تدخل

   قانونية. العايري املموضوع القضية وفق 

بدعاء  اإل  أما خبصوص اجلامعية  اخلاص  (السنة  القضية  موضوع  الطلبة  دون  2020- 2019قبول   (

أيّ   فإنّ   موافقتهم تلزم  الشريفة ال  املنافسة  قبل  مؤسّ   قواعد  املوافقة  احلصول على  بضرورة  سة خاصة 

Wلنسبة للسنة األوىل   Wملدرسةبر<مج الدراسات املعمول به  خاصة وأن  سة �نية .  ترسيم طالب مبؤسّ 

% مما يسمح هلم االلتحاق Wلسنة  77و  86 للطلبة بنسبة    اجتانس   حيقق  املهندسنيمن مرحلة تكوين  

واهلندسة   للتكنولوجيا  اخلاصة  العليا  مع ضمان حقوقهم عند    TEK UPالثانية هندسة Wملدرسة 

 �م لدى مصاحل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.اتقدمي ملفا�م للحصول على معادلة شهاد

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

املرّمسة بكتابة  و وبعد اإلّطالع على مالحظات مندوب احلكومة يف الرّد على تقرير ختم األحباث     

  . 2020  نوفمرب 30بتاريخ  ا¡لس

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

  .�عادة تنظيم املنافسة واألسعار

املتعّلق Wلتنظيم  و   2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477  األمـر عدد  الع◌ّ وبعد اإلط

  .اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

  نة ليوم ◌ّ لسة املرافعة املعيجل  ةيالقانونة  قما يفيد استدعاء األطراف Wلطري اإلّطالع على    وبعد

السّيدة  2020ديسمرب  23 تلت  وlا  األدب ،  شعبان  تقرير  املّخص  رمي  األحباث   من  وحضر   ختم 

ورافع يف ضوء عريضة الدعوى طالبا بصورة أصلية احلكم    عيةاملدّ نيابة عن    بن عيادمهدي    األستاذ

تطلبها   اليت  الرتسيم  معاليم  على  اإلذن Wإلطالع  وإحتياطيا  الطلبات  الطلبة  طبق  من  عليها  املدعى 
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خالد اجلريب الرئيس املدير العام للمدرسة املدعى عليها ورافع  السّيد  ، وحضر  امللحقني Wلدراسة لديها 

  د طالبا احلكم طبقا للطلبات املضمنة lا. يف ضوء تقارير الردو 

 فضيلة الراحبي ملحوظا�ا املظروفة نسخة منها Wمللف. وتلت مندوبة احلكومة السّيدة 

  . 2020  ديسمرب  24 يوم  لسة جب  Wحلكم وإثر ذلك قّرر ا¡لس حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح

  

  : و9ا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي

  

  : حيث الشكلمن  -

واستوفت بذلك مجيع شروطها    ،حيث قّدمت الدعوى يف آجاهلا القانونية ممن له الصفة واملصلحة    

  . تعّني قبوهلا من هذه الّناحيةفقد الشكلّية، لذا 

  : األصلمن حيث  -     

عليه  ةاملّدعي  <ئب   يعيب  حيث       املّدعى    يها لد  يدرسونكانوا  طلبة  أربعة  ترسيم    اهتعمدّ   ا على 

  قواعد املنافسة الشريفة. احرتامدون  2019-2018خالل السنة اجلامعية 

على التمسك مبخالفة املّدعى عليها لقواعد املنافسة غري الشريفة دون   عية<ئب املدّ   اقتصرحيث  و    

لسنة   36فصل اخلامس من القانون عدد  ال  املندرجة ضمنإ�رة أّي من املمارسات املخلة Wملنافسة  

  واألسعار. املتعلق �عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015

جملس املنافسة مبدى ¯ثري العمل أو التّصرف املتنازع بشأنه على الّتوازن    اختصاصوحيث يتحّدد     

يكون قائما إالّ مىت كانت تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات    ال  تعهّدهالعاّم للسوق، ذلك أّن  

 2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015لسنة    36من القانون عدد   5املخّلة Wملنافسة على معىن الفصل  

  واألسعار. علق �عادة تنظيم املنافسة املت

املدعّ   يدرسونكانوا  طلبة    ربعةأل  املّدعى عليها  ترسيم  أّن جمّردحيث  و      النظر  يةلدى    عن ، وبصرف 

القانون املخّلة Wملنافسة على معىن أحكام الفصل اخلامس من    املمارسة   مرتبة  رتقي إىليال    مالبساته،

      .سالف الذكر
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  وهلذه األسباب 

  

  ،قّرر اGلس رفض الّدعوى        

السّيد         بر²سة  املنافسة  ¡لس  األوىل  القضائية  الّدائرة  عن  القرار  هذا  بن حممودوصدر  وعضوية   رضا 

  وحممد شكري رجب.  حممد العيادي والّسيدانالسيدµن فتحية محاد ورمي بوز[ن 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2020ديسمرب24 يوم وتلي علنا جبلسة
  

                     كاتبة اجللسة                                                                       الّرئيس          

     ميينة الزيتوين                                                                       رضا بن حممود         

      
 


