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                              الحمد                                         التونسيـــة  الجمهورية
  المنافســة  مجلس     

  العامّـــة  الجلســــة  
  - استشاري  -        

  صفقات عمومّية :القطاع   
 

 
 

152578دد  ـرأي عـال  
ةـسـمنافـال جلسـم نـع ادرـص  

2015  رد ديسمب 31 تاريخـب  
 
 

  املنافســة،جملس  إنّ 
 

لس املرّسم وزير التجارةاإلّطالع على مكتوب بعد  حتت عدد  بكتابة ا
حول  جملس املنافسة رأيإبداء طلب  واملتضّمن، 2015 أكتوبر 21بتاريخ 152578

يت  إمكانّية إصدار ترخيص من وزير التجارة لفائدة الشركات الوطنّية واجلهوية و
حكام الفصل هذا الطلب  لسنة  69من القانون عدد 7سيسا على ما ورد 

ميكن :"املتعّلق بتجارة التوزيع واليت تنّص على أنّه  2009أوت  12املؤرخ يف  2009
لتجارة العتبارات ظرفية  لصاحل العام أو مبناسبة للوزير املكّلف  هلا صّلة 

  ".مستهلكتظاهرات جتارية الرتخيص للمنتج يف البيع املباشر لل
 

سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد اإلّطالع على  وبعد   
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .واملتعّلق 
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و املتعّلق  2006فيفري  03املؤرّخ يف  2006لسنة  370و على األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع النصوص  بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 

  الرتتيبّية، 
  

املتعّلق و  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر على و
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلبضبط التنظيم اإلداري 

لس و فق الصيغ القانونّية  و بعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء أعضاء ا
  .2015ديسمرب  31جللسة يوم اخلميس 

  و بعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،

   .الكتايبا تقريره تالوةيف بثـينة األديب  املقّررة السّيدة إىل االستماع وبعد
  

لس املنافسة على  و     :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
  
 
اإلطار العام لإلستشارة :  

لقرار رئيس احلكومة املتعّلق بتعيني الديوان التونسي للتجارة كمركزية شراء للقيام تبعا 
حافلة لفائدة الشركات الوطنّية واجلهوية  1133جراءات إبرام صفقة عاّمة القتناء 

للنقل، ّمت هلذا الغرض إعداد مشروع كراس شروط تضمن شروط املشاركة يف الصفقة 
من املصنع  Groupement Solidaireمن بينها أن يكون العارض جممعا متضامنا 

احملّلي ووكيله التجاري على أن يكون هذا األخري املخاطب الوحيد لدى الديوان 
عتبار أّن نشاط ا تسويق  لتونسي للتجارة و الشركات الوطنّية واجلهوية للنقل 

  .معدات السيارة يستوجب احلصول على رخصة وكيل جتاري
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وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أّن املصنعّني احملليني للحافالت أبدوا استيائهم 
وتقدمي عروضهم وقدموا مجلة من التحفظات لعدم متكينهم من املشاركة مباشرة 

بصفة مستقلة وذلك العتبارات متعّددة أّمهها توفري حافالت للشركات الوطنية 
سعار تنافسّية نظرا لعدم احتساب ، يف هذه احلالة، هلامش الربح    واجلهوية للنقل 

لنفع على هذه الشركات اليت متر حاليا اخلاّص بوكيل البيع ، األمر الذي يعود 
ت مالية كبرية   .بصعو

النقل  تويف هذا اإلطار مع التأكيد على املصلحة املالّية اهلاّمة اليت ستعود لشركا
لس موافاته برأيه  عند املشاركة املباشرة للمصنعني احملليني، يطلب وزير التجارة من ا
يف إمكانية إصدار ترخيص هلؤالء املصنعني املشاركة يف طلب العروض بصفة مباشرة 

لسنة  69العتماد على الفقرة األخرية من الفصل السابع من القانون عدد 
  .املتعّلق بتجارة التوزيع  2009أوت  12املؤرخ يف  2009

  
 التحليل القـانوني  

تستدعي استشارة احلال التدقيق يف مجلة من املصطلحات القانونّية من أّمهها 
املؤرخ  1998لسنة  39من القانون عدد  2، ففي إطار الفصل مصطلح املستهلك

لتقسيط، عرف املشرع التونسي املستهل 1998جوان  2يف  لبيوعات  ك املتعّلق 
ا يف أغراض كّل من يشرتي منتوجا الستهالكه أو خدمة : " على أنّه  لالنتفاع 

لقانون  ورد، كما خارج إطار نشاطه املهين نفس هذا التعريف ملفهوم املستهلك 
املتعّلق بطرق البيع واإلشهار  1998جوان  2املؤرخ يف  1998لسنة  40عدد

  .التجاري
الستناد  ووفقا ملا تقّدم يتمثل موضوع استشارة احلال يف طلب الرتخيص 

حكام  أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد 7الفصل إىل ما ورد 
لتجارة :"املتعّلق بتجارة التوزيع واليت تنّص على أنّه  2009 ميكن للوزير املكّلف 
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لصاحل العام  أو مبناسبة تظاهرات جتارية الرتخيص العتبارات ظرفية هلا صّلة 
  ".للمنتج يف البيع املباشر للمستهلك

والسؤال الذي يطرح يف هذا الشأن يتمثل يف الوقوف على الصفة القانونّية 
  ؟هل تعترب مستهلكا أو مشرت عموميا: للشركات الوطنّية واجلهوية للنقل

  
ا كان املستهلك يف التشريع التونسي هو كلّ 

ّ
يشرتي منتوجا الستهالكه أو من :" مل

ا يف أغراض خارج إطار نشاطه املهين فإنّه ال ميكن تصنيف " خدمة لالنتفاع 
  :را ملا يلياالشركات الوطنّية واجلهوية ضمن فئة املستهلكني اعتب

وهي  موجهة لتقدمي خدمات للمجموعة الوطنّيةالشراءات املزمع اقتنائها  -
لتايل موضوع استعمال شخصي  .ليست 

لشركات الوطنّية واجلهوية للنقل يتم خالصها من  - األموال الشراءات اخلاّصة 
ا موجهة لتلبية حاجيات ذات مصلحة عاّمةالعموميّ   .ة ألّ

  
تصنف كمشرتي عمومي وخيلص ممّا تقّدم أّن الشركات الوطنّية واجلهوية للنقل 

 2014لسنة  1039اليت يربمها إىل أحكام األمر عدد  خيضع يف إطار الصفقات
مومّية وليس ألحكام عواملتعّلق بتنظيم الصفقات ال 2014مارس  13املؤرخ يف 

  .املتعّلق بتجارة التوزيع 2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69نون عدد االق
  

املشار  ويف ما يتعّلق مبوضوع الصفقة موضوع استشارة احلال، فإّن أحكام األمر
  :إليه أعاله واملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية تنّص على ما يلي

إىل مركزية شراء إلبرام ميكن ملشرت أو عّدة مشرتين عموميني اللجوء  -
م يعني رئيس احلكومة مركزية الشراء مبقتضى رار من بني املشرتيني . صفقا

ي موضوع العموميني نظرا إلختصاصه وجتربته يف جمال الطلب العموم
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ويف إطار الصفقة موضوع استشارة احلال ّمت تعيني الديوان التونسي . الصفقة
قتناء حافالت  جراءات إبرام الصفقة اخلاّصة  للتجارة كمركزية للقيام 

 .لفائدة الشركات الوطنّية واجلهوية للنقل
من األمر املنظم للصفقات العمومّية، فإّن 29وفقا ألحكام الفصلكذلك  -

املشرتي العمومي له احلق القانوين يف حتديد اخلصائص الفنّية والشروط العاّمة 
ّم جمال الطلب العمومي وعليه فإّن شرط تقدمي عروض جممعة مّرده  اليت 
سعار  متكني املشرتي العمومي من خدمات سريعة يف جمال ما بعد البيع و

 .تنافسّية يف  إطار صفة واحدة
  

لس يعترب أّن جمال الصفقة موضوع استشارة احلال ختضع إىل  ووفقا ملا تقّدم فإنّ  ا
لتايل تطبيق أحكام   الفصل مقتضيات األمر املنظم لصفقات العمومّية وال ميكن 

املتعّلق بتجارة التوزيع  2009أوت  12املؤرخ يف  2009لسنة  69من القانون عدد 7
  .على وضعّية احلال

  
  
  
  

 31 بتاريخلمجلس المنافسة    العامةوصدر هذا الرأي عن الجلسة  
الساّدة والسيدات  برئاسة السّيد الحبيب جاء با و عضوية   2015ديسمبر  

لطفي الشعاللي وسلوى بن والي وعماد الدرويش وفوزي بن عثمان  
وإيناس المعطر حرّم الوكيل و ماجدة بن جعفر ودمحم بن فرج والهادي  

  .بن مراد وشكري المامغلي
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     الرئيس                                                                      

  
  

  
  

 
 


