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  العموميــــة الصفقــاتيف 
 

      

  ـنبيـــ
   

   الوطنية للمهندسني اخلرباء يف قيس األراضياجلمعية
   حمل خمابرته مبكتب حماميهاالقانوين شخص ممثلها يف 

   تونس32 الكائن مكتبه بنهج ابن خلدون عدد النفايت اهلادي االستاذ 
  و

   التونسية للكهرباء والغاز يف شخص ممثلها القانوين الشركة
   تونس38 أتاتورك عدد  مبقرها الكائن بنهج كمالالقاطن

  
   جملــس املنافســة، إن

  

   اطالعــــهبعــد
  

 من رئيس اجلمعية الوطنية املقدمة على عريضة الدعوى -
س ـ البكتابةمة ـللمهندسني اخلرباء يف قيس األراضي واملرس

 الشركة واملتضمنة أن 2000 أكتوبر 4خ ـ بتاري3/2000 عدد حتت
ه هي ـيا فرضتـ حتترم شرطا أساسالتونسية للكهرباء والغاز ال

 مارس 8 خـبتاري 00D 3980م ـ رقرضـالعها يف طلب ـبنفس
 ال أا كما 2001-2000 يتعلق بأعمال قيس االراضي لسنة 2000



تطبق نظاما حمينا يتماشى والتقنيات احلديثة الختيار أحسن عرض 
ولذا فهو .  على العارضني حتد من املنافسةشروطاتقين وتفرض 

 مبراجعة كراس شروط املذكورةلب من الس اإلذن للشركة يط
 أعمالاعالن طلب العروض بكيفية جتعل املنافسة يف طلب عروض 

  .قيس األراضي حرة أمام كل اخلرباء املهندسني املساحني
  
 للكهرباء والغاز املرسم التونسية وعلى رد الشركة -

 فرزملية  املتضمن أن ع2000 نوفمرب 8س يف ـة الـبكتاب
ودراسة العروض متت طبقا لكراس الشروط واحتراما لقواعد 

  .املنافسة
  
 2001 جانفي 18 يف املرسم وعلى ردها اإلضايف -

واملتضمن أن مقاييس فرز العروض املتعلقة بقيس االراضي هي 
 املتبعة دائما من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومل نفسها

إىل أا تلقت عريضة اجلمعية بعد أن مت  باإلضافةتثر أي اشكال 
وأخريا فإن .  املقاوالتواختيارالفرز الفين واملايل للعروض 

 بقيمةاملقاييس املعتمدة لفرز العروض وخاصة املتعلقة منها 
يستند )  دينار100.000(املشاريع املنجزة سابقا من طرف املقاوالت 

موضوع الرتاع  املدرجة ضمن طلب العروض، املشاريعإىل أمهية 
 قيمة املشاريع املزمع نفسوقد حددت هذه القيمة بالتوازي مع 

اجنازها يف كل اجلهات وعلى كل حال فالشركة هي بصدد درس 
 العارضة وسوف تقوم بالتعديالت الالزمة إن اقتضى مقترحات

  .األمر



  
 جويلية 29 يف املؤرخ 1991 لسنة 64 عدد القانون وعلى -

 وخاصة له املعدلة النصوص وعلى واالسعار فسةباملنا املتعلق 1991
 والقانون 1995 أفريل 24 يف املؤرخ 1995 لسنة 42 عدد القانون
  .1999 ماي 10 يف املؤرخ لسنة 41 عدد

  
 ماي 27 يف املؤرخ 1996 لسنة 1038 عدد األمر وعلى -

 ددـع باألمر حـواملنق املنافسة جملس تركيبة بضبط املتعلق 1996
 1993 عدد واألمر 1999 جويلية 5 يف املؤرخ 1999 نةـلس 1515
  .2000 سبتمرب 12 يف املؤرخ 2000 لسنة

  
 سبتمرب 9 يف املؤرخ 1996 لسنة 1567 عدد األمر وعلى -

 جملس أعمال وسري واملايل اإلداري التنظيم بضبط املتعلق 1996
  .املنافسة

  
  . وعلى باقي األوراق املظروفة بامللف-

  
إىل السيدة فاطمة المني يف شرح  االستماع وبعد -

 وإىل مرافعة حمامي العارضة 2001 أفريل 28تقريرها جبلسة يوم  
 الشركة املطلوبة وإىل مندوب احلكومة السيد حممد بن فرج وممثل

 السيد أنور الزمريل أخرت القضية العاموإىل مالحظات املقرر 
  . 2001 ماي 24للمفاوضة والتصريح بالقرار جبلسة يوم 

 

  ،األوراق التأمل من كافة وبعد



  

  ،املداولــــــة وبعــد
  

  : على الوقائع واألسباب التاليةاعتمادا القرار اآليت نصه يصدر
  

  
  
  

  

 
I- الوقائـــــع:  
  

  

   السـوقدراسـة )1
  

  

   بـهاملتعاملـون  - أ
  

  

 أشغال القيس والرسـومات     الرتاع السوق، موضوع    تشمل
  . اجنازهالألراضي اليت ستقام عليها االشغال املزمع

  
 األشغال املهندسون املساحون الـذين يعملـون        ذه يقوم

 مكتبـا كلـهم     33مبكاتب وشركات دراسات يصل عددها إىل       
  . خواص وهم منخرطون باجلمعية القائمة بالدعوى

  
 قيس األراضي وهو املؤسـسة      ديوان جانب هؤالء يوجد     إىل

 ولفائـدة   ياإلجبارالعمومية الوحيدة اليت تنشط يف املسح العقاري        
وزارة أمالك الدولة والشركات الوطنية كالشركة الوطنية العقاريـة         

  . التونسيةللبالد



  
 خاصة لفائدة الـشركة التونـسية       يعملون اخلواص فإم    أما

، وزارة  الفالحـة للكهرباء والغاز وبعض الـوزارات مثـل وزارة         
  .يةالتجهيز، وزارة البيئة ووزارة التربية وأيضا بعض الشركات الوطن

  
  
  
  
   املعامـالترقـم -ب
  

  

 للخدمات على املستوى القومي مجلي اجلزم يف رقم يصعب
 باحصائيات يف تقمألن املصدر الوحيد هو اجلمعية العارضة اليت مل 

 من رقم معامالت منخرطيها  %90املوضوع إال أن ممثلها يذكر أن 
ة  مؤسسات حكومية والقسط األكرب منه مع الشركة التونسيمعيتم 

 فإن مشاريعها تنفذ على املدى الوزاراتأما باقي . للكهرباء والغاز
  .الطويل ألسباب تتعلق بامليزانية

  
  املستعملـة التقنيـات  - أ

  
 املهندسون املساحون أحد يعتمد باشغال القيس، للقيام

  :النوعني من املعدات التالية



 الرسم اليدوي الكالسيكي طاوالت النوع األول يف يكمن
  .اليدوياص للعمل امليداين وشخصني أو أكثر للرسم  أشخ3مع 

  
 يف آلة قيس الكتروين متكاملة فيتمثل النوع الثاين أما

 خمتصة وفريق قيس وبرامج Station Totaleالوظائف تعرف باسم 
 يقوم بالرفع الطوبوغرايف وبالتسجيل الفوري واآليل لكل ميداين

 يقع مث (géocodification) اجلغرايف التشفرياملعطيات مبا يف ذلك 
 طاولةمعاجلة كل املعطيات يف احلاسوب ليتم استخراجها بواسطة 

  .التصوير اآليل يف شكل خرائط وبيانات
  
  
 خالل العشر بالصفقات الفائزة الشركات -د
  :سنوات األخرية

 التايل الشركات الفائزة بصفقات قيس األراضي خالل        اجلدول يبني
  . الشركة التونسية للكهرباء والغازلفائدةالعشر سنوات األخرية 

  
  

 90-91 92-93 94-95 95-96 97-98 2000-2001 
 X   X X X X X شرآة سوجيتوب

 X X X X X X شرآة بن لسود تيجاني
 X      شامخ محمد

 X X X X X X شرآة قفال عبد الٌسالم
 X X     شرآة شويخة صالح الدين
 X X X  X X شرآة شرف الدين هادي

  X X    شرآة آجان فون
    X   محمد الشرفي



  
  

  : للقطاع  القانويناإلطار) 2
  

 التنظيم إال أنه يوجد حاليا عدمشكال إ القطاع من يشكو
  .مشروع كراس شروط لدى وزارة التجهيز

  
   

 
 
 
 
 
 
II- لـــــسا:  
  

   حيـث الشكـلمـن
  

عية  دفعا يتمثل يف عدم أهلية اجلماحلكومة أثار مندوب حيث
  . للقيام بالدعوى الراهنةاألراضيالوطنية للمهندسني اخلرباء يف قيس 

  
من قانون املنافسة واألسعار ) جديد (11 نص الفصل وحيث

املنظمات املهنية (...) أن الدعاوى ترفع لدى جملس املنافسة من قبل 
  ...أو النقابية
  



 للعارضة املظروف نسخة األساسي يتبني من القانون وحيث
 ونيابة دراسة" منه أن هدفها هو 2بامللف وخاصة الفصل منه 

 املساحنياملصاحل املشتركة واملهنية واألخالقية واالقتصادية ملكاتب 
  ".وبذلك النهضة ا وتويل الدفاع عنها

  
 قد توفرت فيها شرط أهلية العارضة تكون بذلك وحيث

ذا  ولاألخرىالقيام بالدعوى اليت استوفت أيضا بقية الشكليات 
  .فهي مقبولة شكال

  
   حيـث املوضـوعمـن

  
  املثـارة املمارسـات عـن

  
 الشركة التونسية للكهرباء إىل ينسب ممثل العارضة حيث

 لرفضها واألسعار من قانون املنافسة 5والغاز خرقها أحكام الفصل 
 بقيس األراضي املتعلق 00D-3980عند فرز طلب العرض رقم 
 الوظائفثة املتمثلة يف آلة قيس متكاملة اعتماد مقياس التقنيات احلدي

وبرامج خمتصة حبيث يقوم شخص أو اثنان بالرفع الطبوغرايف 
 لكل معطيات القيس اليت يتم معاجلتها واآليلوبالتسجيل الفوري 

 اآليل، يف شكل التصويرباحلاسوب ليقع استخراجها بواسطة طاولة 
الكالسيكي املتمثل رسوم وبيانات وأخذها فقط بعني االعتبار النظام 

  : منحيف
  



  
   تصويرطاوالت 3 نقاط ملن ميلك 6 -
  مصورين 3 نقاط ملن له 6 -
 3 فرق تتكون كل واحدة منها من 9 نقطة ملن له 18 -

  .أشخاص
  

 الذي"  ملقدم العطاءاملرجع "شرط ينسب إليها فرض كما
 اجنزها سابقا وهو ما اليتيكمن يف اسناد عدد حسب قيمة األشغال 

 ;معها من حظوظ املؤسسات املشاركة اليت مل تتعامل سابقا يقلل
 عن هذه املمارسات احلد من دخول مؤسسات جديدة إىل ويترتب
 احلد من املنافسة احلرة يف القطاع فضال على أن وبالتايلالسوق 

  . بهتتقيداملطلوبة اشترطت شرطا مل 
  

 أا علمت بربنامج التنوير األخرية أجابت هذه وحيث
 إال يف شهر أفريل وأنه جيب تدشينه 2001-2000ة ـي لسنـفالري

 جهة أخرى، فإن مقاييس فرز ومن. 2000 نوفمرب 7يف أجل أقصاه 
 ومل تثر طرفهاالعروض املتعلقة بقيس األراضي هي نفسها املتبعة من 

 8أي اشكال لتعديلها مؤكدة أن شكوى العارضة وردت يوم 
. لفين واملايل واختيار املقاوالت أن مت الفرز ابعد أي 2000سبتمرب 

 بقيمة املشاريع املنجزة املتعلقةأما كيفية احتساب فرز العروض 
 املشاريع أمهيةسابقا من طرف املقاوالت، فهذا املقياس يستند إىل 

  .املدرجة ضمن طلب العروض
  



 امللف، يتضح أن وسائل حديثة أوراق أنه بالتأمل من وحيث
 الشركةس األراضي وكان إذن على ا يف أعمال قيـتعتمد حالي

 هذه التقنية احلديثة املشار إليها أعاله إقحامالتونسية للكهرباء والغاز 
 جانب الطريقة الكالسيكية بكراس شروط طلب العروض إىل

 من قانون 5 أحكام الفصل خالفتوبعزوفها عن ذلك، تكون قد 
 هندسنياملاملنافسة واألسعار لصدها باب املنافسة احلرة يف وجه 

املساحني الذين يستعملون التقنيات احلديثة ناهيك أن منهم من 
 الفرز وأن الفائزين طيلة عشر السنوات األخرية عمليةانسحب قبل 

 اجلدول أعاله هم نفس منمبثل هذه الصفقات حسبما يتبني 
" العطاء مقدم مرجع"هذا باإلضافة إىل أن شرط . األشخاص تقريبا

ة وتعني الغاؤه وتعويضه عند االقتضاء مبقياس  أيضا من املنافسحيد
   احلظوظ بالنسبة للمشاركنينفسيوفر 

  

   العقوبــاتعــن
  

 املنافسة واالسعار على أنه قانون من 20 نص الفصل حيث
 املعنيني إلاء للمتعاملني أوامر توجيه"ميكن لس املنافسة 

  ".معنياملمارسات املخالفة حلرية املنافسة وذلك يف أجل 
 القانون املذكور على أنه من 34 نص أيضا الفصل وحيث

 عليها بالفصل املنصوص املتعاملون الذين جتاهلوا أحد املوانع يعاقب"
 أن من نفس القانون خبطية مالية يسلطها عليهم الس وال ميكن 5

من رقم املعامالت الذي حققه  % 5تتجاوز هذه الغرامة نسبة 
  ".بالبالد التونسية خالل آخر سنة مالية باألمراملتعامل املعين 

  



 حبسب خطورة األعمال تضبط أن هذه الغرامة وحيث
  .لإلقتصاداملنسوبة للمتعاملني ووضعهم االقتصادي والضرر احلاصل 

  
  

 على رقم املعامالت احملقق واعتمادا اعتبارا ملا ذكر وحيث
شركة  على الالس، يسلط 2000ضمن برنامج التنوير الريفي لسنة 
مع ) 15000،د000( ارــــاملطلوبة مبلغ مخسة عشر ألف دين

اإلعالن عن فتح طلب عروض قيس و كراس شروط بتعديلإلزامها 
 احلديثة إىل جانب النظام الوسائلقحام به نظام إراضي وذلك باأل

  .الكالسيكي وإلغاء شرط مرجع مقدم طلب العطاء
  

  األسبـاب وهلــذه
  :قرر ما يلي 

  .صلأل شكال ويف االدعوى قبول :ول األالفصل
  

 للكهرباء والغاز التونسية إلزام الشركة -أ
اإلعالن عن طلب وبتعديل كراس شروط 

دراج إ وذلك باألراضيالعروض املتعلقة بقيس 
به نظاما آخر يتعلق بالوسائل احلديثة إىل جانب 

  .الكالسيكيالنظام 
 التفاضلي املسند العدد إلزامها بإلغاء -ب
  .والت اليت اجنزت معها مشاريعللمقا

  



 القيام بالتعديل عليها يتعني : الثاينالفصل
 اشهر 6رف ـاملذكور يف ظ

  .من تاريخ إعالمها ذا القرار
  

 غرامة مالية حددت عليها تسلط : الثالثالفصل
 راـر ألف دينـخبمسة عش

  ).15000،د000(
  

 ماي 24 يوم هذا القرار عن الدائرة األوىل جبلسة صدر
 برئاسة السيد حممد النيفر النائب األول وعضوية السيدة حياة 2001

 الوحيشي ومسري  احلبيب جالل الدين املهبويل وحممدوالسادةبن زيد 
 كمون الذي أمن احلبيبماجول حبضور الكاتب القار السيد 

  .كتابتها
  
  

                             يف روحر 
  تارخيـه

  
 الكاتـب          الرئيـــس

 ــارالقـ
  

 


