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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  معّدات أشغال عمومّية: القطاع

  

   152568أي عدد  رّ ال

  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2015 أكتوبر 8بتاريخ  

  إّن جملس املنافسة،

 جويلية 31املؤرّخ يف  456جارة عدد مكتوب وزير التّ بعد اإلّطالع على 
لس بتاريخ و  2015 ، 152568حتت عدد  2015 أوت 12املرّسم بكتابة ا

لس  واملتضّمن طلب رأي شأن كرّاس شروط إداري منّظم لطلب عروض دويل يف ا
متضّمن لشرط متييزي لفائدة طرف  74001صادر عن شركة فسفاط قفصة عدد 

لفصل  فقرة أخرية من هذا الكرّاس وهو طلب عروض  5بند  2أجنيب مضّمن 
إعادة من قانون  11وذلك طبقا ألحكام الفصل  مازال جار ومل يتّم البّت يف مآله،

  .املنافسة واألسعارتنظيم 
سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .واملتعّلق 
واملتعّلق  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 
  الرتتيبّية،
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واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2015 أكتوبر 8جللسة يوم اخلميس 
  من توّفر الّنصاب القانوين،وبعد التأّكد 

  ،الكتايب السّيدة مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل املقّررة
  

لس املنافسة على ما يلي :وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة   

I - تقدمي امللف:  
  :اإلطار العام لالستشارة – √

ن مشاركة شركة  ر ، شركة مغربّية، يف طلب STOKVISتنازع شركة 
الّصادر عن شركة فسفاط قفصة وذلك لعدم توّفرها  74001العروض الّدويل عدد 

لّرتاب الّتونسي طبق  على الٍشوط القانونّية اليت ختّول هلا ممارسة أنشطة جتاريّة 
املتعّلق ببيان شروط مباشرة  1961أوت  30املؤرّخ يف  1961لسنة  14املرسوم عدد 

لقانون عدد   11املؤرّخ يف  1985لسنة  84من الّنشاط الّتجاري كما ّمت تنقيحه 
وملخالفة طلب العروض لقواعد املنافسة وما تقتضيه من خلق إطار  1985أوت 

  .تنافسي متكافئ بني مجيع املتدّخلني
اإلداريّة اخلاّصة املنّظمة وطلبت املؤّسسة الّتصريح مبدى احرتام كّراس الّشروط 

لّشروط الواجب توفرها  لطلب العروض املعين ملبادئ املنافسة وخاّصة يف ما يتعّلق 
يف املتنافسني ومدى مطابقة الّتمييز احملدث بني املرتّشح الّتونسي واملرتّشح األجنيب 

ا العمل   . للّنصوص القانونّية والّرتتيبّية اجلاري 
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وهي شركة مغربّية متارس نشاطها الّتجاري  STOKVISتقوم شركة و 
لّتوزيع احلصري يف إطار عقد امتياز ملنتوجات املصّنع األجنيب شركة  ملغرب  

KOMATSU . وتطرح مشاركة هذه الّشركة بطلب العروض الدويل حسب شركة
جر أجنيب  ن العديد من اإلشكالّيات تتمّثل يف أّن املشارك يف الّصفقة هو  ر

ارس نشاطه الّتجاري على الّرتاب الّتونسي وهو ممّثل جتاري أجنيب ليس مصّنع سيم
 1961أوت  30املؤرّخ يف  1961لسنة  14خيضع إىل مقتضيات املرسوم عدد 

حلصول على  لّتايل  املتعّلق ببيان شروط مباشرة من الّنشاط الّتجاري وهو مطالب 
جر ومطابقته للشروط املستوجبة ملما رسة نشاط جتارة معّدات األشغال بطاقة 

لّتايل اإلدالء بوثيقة تفيد ممارسته الّتمثيل الّتجاري حسب اإلجراءات  العمومّية و
وبّني أّن عدم تطبيق هذه املقتضيات سيحدث متييزا . الّرتتيبّية الّتونسّية سارية املفعول

  .لألجنيب مقارنة بنظريه الّتونسي عند املشاركة يف صفقة احلال
 

  :الّتشريعي والّرتتييباإلطار  – √
املتعّلق ببيان شروط  1961أوت  30املؤرّخ يف  1961لسنة  14املرسوم عدد  -

لقانون عدد   1985لسنة  84مباشرة من الّنشاط الّتجاري كما ّمت تنقيحه 
 .1985أوت  11املؤرّخ يف 

ئمة املتعّلق بضبط قا 2007جوان  4املؤرّخ يف  2007لسنة  1330األمر عدد  -
ا للتزّود مبواّد وخدمات إىل الّرتاتيب  املنشآت العمومّية اليت ال ختضع طلبا

لّصفقات العمومّية  .اخلاّصة 
ق بتنظيم تعلّ امل 2014مارس  13مؤرخ يف  2014لسنة  1039مر عدد األ -

 .الصفقات العمومية
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املتعّلق ببطاقة  1961سبتمرب  14املؤرّخ يف قرار كاتب الّدولة للّتصميم واملالّية  -
جر وبشروط الّرتخيص لتعاطي بعض أصناف من الّنشاط الّتجاري كما ّمت 

 .1998ديسمرب  22تنقيحه وإمتامه بقرار وزير الّتجارة املؤرّخ يف 
  

 II– الّتحليل القانوين:  
تتعّلق استشارة احلال بطلب عروض دويل صادر عن شركة فسفاط قفصة 

قتناء معّدات   كلفةأشغال عمومّية لتزويد مشروع املكناسي وتتمّثل اليتعّلق 
  .دينار 380.000الّتقديريّة للصفقة املقّسمة إىل مثانية أقساط يف 

الذي ينّص على من األمر املنّظم للصفقات العمومّية  164وتطبيقا للفصل 
 اخلية ملراقبةجنة الدّ اللّ و اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات حدود اختصاص 

 لنسبة للصفقات املربمة من قبل املنشآت العمومية صفقات املنشأة العمومية
ّكد على أنّه  طبق حدود االختصاص املبّينة على صفقات املشرتين توالذي 

املؤرّخ  2007لسنة  1330لألمر عدد وتطبيقا  ةمة بنصوص خاصّ العموميني املنظّ 
ا املتعّلق بضبط قائمة املنشآت ا 2007جوان  4يف  لعمومّية اليت ال ختضع طلبا

لّصفقات العمومّية يستنتج أّن شركة  للتزّود مبواّد وخدمات إىل الّرتاتيب اخلاّصة 
لّصفقات  فسفاط قفصة ال ختضع يف ما يتعّلق بصفقة احلال إىل الّرتاتيب اخلاّصة 

ا تبقى خاضعة إىل جلنة مراقبة الّصفقات املختّصة حسب الكل ّ فة العمومّية وأ
الّتقديريّة للّصفقة املتمثّلة يف استشارة احلال يف الّلجنة الّداخلّية ملراقبة صفقات 

  .املنشأة العمومّية
وينّص الفصل الثّاين من األمر املنّظم للّصفقات العمومّية يف هذا اإلطار على 

لنّ هيكل رقايب مكلّ  هيجلنة مراقبة الصفقات أّن  ظر يف شرعية إجراءات ف 
  .وإبرام الصفقات وشروط تنفيذها املنافسة
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وتتسّلط عملّيات الّرقابة على خمتلف مراحل إبرام الّصفقة من بينها الّنظر يف 
  .مدى احرتام كّراس الّشروط اإلداريّة اخلاّصة لقواعد املنافسة والّشفافّية

لكل من له  حيقّ "من األمر املنّظم للّصفقات العمومّية  180وتطبيقا للفصل 
إجراءات إبرام وإسناد صفقة عمومية القيام بتظلم ضد القرارات ذات مصلحة يف 

  .الصلة اليت أحلقت به ضررا لدى املشرتي العمومي املعين
ية وسيلة مناسبة مادية أو ال مادية مقابل وصل يسلم إىل املعين  يتم التظّلم 

  .ألمر يف حال إيداع املطلب مباشرة أو عرب اخلط
لتظلم يف ريخ نشر أو ) 5( أجل أقصاه مخسة جيب القيام  م عمل من  أ

م . تبليغ القرار موضوع التظلم لتظلم ملدة مخسة أ ويعترب سكوت اجلهة املعنية 
  ."عمل رفضا ضمنيا
ميكن الطعن يف القرارات " من نفس األمر على أنّه 181الفصل كما ينّص 

لفصل  ة ومراجعة الصفقات من هذا األمر أمام هيئة متابع 180املشار إليها 
لفصل  ) 5(من هذا األمر وذلك يف أجل مخسة  147العمومية املنصوص عليها 

ريخ نشر أو تبليغ القرار م عمل من  ويف حالة سكوت اإلدارة حتتسب اآلجال  .أ
لفصل  م املشار إليها    .املذكور أعاله 180انطالقا من انقضاء اخلمسة أ

لتظّلم، نسخة من العريضة إىل املشرتي العمومي  حتيل اهليئة ومبجّرد توّصلها
ا بتا لتوّصلها  رخيا    .املعين بطريقة تعطي 

يتوىل املشرتي العمومي تعليق إجراءات إبرام وتبليغ الصفقة إىل حني توصله 
  .بقرار اهليئة يف الغرض

يوما عمل ) 20(تتخذ هيئة املتابعة واملراجعة قرارها يف أجل أقصاه عشرون 
ئق واإليضاحات ا جابة املشرتي العمومي مرفقة جبميع الو ريخ توصلها  بتداء من 

  .املطلوبة ويف غياب ذلك يرفع قرار تعليق اإلجراءات
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يف حالة إقرار اهليئة بعدم شرعية اإلجراءات يتعّني على املشرتي العمومي 
  ."أفضل اآلجالتطبيق قرار اهليئة واختاذ كافة التدابري لتاليف اإلخالالت يف 

عتبار ما سبق فإّن استشارة احلال خترج عن اختصاص جملس املنافسة   .و
   

 أكتوبر 8وصدر هذا الرّأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  
ّ وعضويّة السّيد 2015 والّسادة لطفي    اتبرئاسة السّيد الحبيب جاء با

وكيل وعماد الّدرويش  الّشعاللي وسلوى بن والي وإيناس معطر حرم ال
ومحّمد بن فرج  وماجدة بن جعفر وشكري المامغلي  وفوزي بن عثمان  

 . والهادي بن مراد وأّمن كتابة الجلسة السّيد نبيل السماتي

 الرئيــس                                                               

 


