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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  القطاع: الّصفقات العمومّية

  

  182669 الرّأي عدد  
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2018  ماي 4بتاريخ  
  إّن جملس املنافسة،

إحالة مصاحل مستشار القانون والّتشريع بعد اإلّطالع على مكتوب 
لس  2018 أفريل 27وزير الّتجارة بتاريخ إىل  للحكومة يف واملتضّمن طلب رأي ا

لّصفقات العمومّية إلبداء الرّأي فيه وذلك طبقا  ،مشروع تنقيح األمر املتعّلق 
  واألسعار. من قانون إعادة تنظيم املنافسة 11ألحكام الفصل 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015   واملتعّلق 

 2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد 
لس املنافسة حول بضبط إجراءات واملتعّلق  مشاريع وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 

  الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية.
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

  ،2018 ماي 4 جلمعةجللسة يوم ا
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  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  ،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  

ا  ّ إلّطالع على اإلستشارة الرّاهنة أ تنقيح األمر املنّظم بتتعّلق يتبّني 
يتعّلق اجلانب ويهّم هذا الّتنقيح يف واقع األمر أربعة جوانب . العمومّية للّصفقات

قرار مبدأ إبرام الّصفقات والّشراءات العمومّية عرب منظومة الشّ  راء العمومي األّول 
تدعيم جناعة الّشراء العمومي وذلك ب فيتعّلقاجلانب الثّاين ّما أ، على اخلّط "تونيبس"

حداث صيغة جديدة لتلبية الطّلبات وهي اإلّتفاق اإلطاري واعتماد طريقة فتح 
لّنسبة    صفقات الّدراسات.لالعروض على مرحلتني 

لّنسبة  اوجتدر اإلشارة أنّه  ّ على أساسا تعتمد  آللّية اإلّتفاق اإلطاري فإ
ألسعار الفرديّة اليت ّمت الّتوّصل إليها بعد املنافسة ملّدة ترتاوح بني  التزامات املزّودين 

املشرتين العمومّيني من اعتماد هذه األسعار   األمر الذي ميّكنسنة و ثالثة سنوات 
لّنسبة إىل احلاجّيات املتأّكدة.   كّلما اقتضت احلاجة إىل ذلك خاّصة 

لس مراجعة ويهّم اجلان لّتعديل املعروض على أنظار ا ب الثّالث املعين 
نظام الّتظّلم وذلك بتوحيد هيئة املتابعة واملراجعة يف الّصفقات العمومّية وجلنة فّض 

حلسىن ضمن هيكل واحد وهو جلنة الّتظّلم وفّض الّنزاعات.   الّنزاعات 
اء املتعاملني كما يهّم اجلانب األخري من الّتنقيح إدماج جلنة إقص

لسنة  498اإلقتصادّيني من الّصفقات العمومّية احملدثة مبقتضى األمر احلكومي عدد 
املتعّلق بضبط شروط وإجراءات اإلقصاء من  2016أفريل  8املؤرّخ يف  2016
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من األمر املنّظم  177الّصفقات العمومّية الذي جاء تطبيقا ملقتضيات الفصل 
  عروض، صلب األمر املنّظم للّصفقات العمومّية.للّصفقات موضوع الّتنقيح امل

II –  لّصفقات املالحظات املتعّلقة مبشروع تنقيح األمر املتعّلق 
  :العمومّية

  :خاّصةمالحظات مالحظات عاّمة و يثري مشروع الّتنقيح 
 املالحظات العاّمة: -1

* يفضي مشروع تنقيح األمر املنّظم للّصفقات العمومّية املعروض يف جانب 
أفريل  8املؤرّخ يف  2016لسنة  498منه، إىل إلغاء األمر عدد احلكومي عدد 

املتعّلق بضبط شروط وإجراءات اإلقصاء من املشاركة يف الّصفقات العمومّية  2016
لّصف قات العمومّية تقتصر على وإضافة فصول جديدة صلب األمر املتعّلق 

ا  إحداث هذه الّلجنة لدى اهليئة العليا للطّلب العمومي وضبط تركيبتها ومشموال
ا. وتقوم الّلجنة بصفة الحقة تضمني إجراءات  دون اخلوض يف خمتلف إجراءا

  سريها بدليل إجراءات.
عتبار  خاّصة مالحظاتال يثري بذاته جديد  147تنقيح الفصل  كانولئن  

أّن فحوى الّتنقيح هو إحلاق جلنة إقصاء املتعاملني اإلقتصادّيني من الّصفقات 
لفصل  هليئة العليا للطّلب العمومي كما هو منصوص عليه  من األمر  6العمومّية 

، فإّن التوّجه حنو إلغاء هذا  2016أفريل  8املؤرّخ يف  2016لسنة  498احلكومي 
من األمر املتعّلق  177يف ظّل عدم تنقيح الفصل األمر األخري يثري بعض اإلحرتاز 

لّصفقات العمومّية وخاّصة الفقرة األخرية منه اليت تنّص على أنّه:" حتّدد طرق 
ت جتاه املشاركني املعنّيني مبقتضى أمر". لذا يقرتح  ضبط القائمة املذكورة والعقو

جديد وحذف كّل الفصول املضافة للغرض وهي الفصل  147اإلبقاء على الفصل 
لثا ورابعا وخامسا وسادسا وحذف الفقرة الثّانية  177مكّرر والفصل  177 نيا و
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لغاء األمر احلكومي سابق عدد   2016لسنة  498من الفصل اخلامس املتعّلق 
  سابق الذّكر.

ء األمر احملدث للجنة  ويف هذا اإلطار ويف صورة اإلبقاء على التوّجه حنو إلغا
  اإلقصاء وإدماج بعض من مقتضياته صلب األمر املنّظم للّصفقات العمومّية يقرتح:

من األمر احلكومي عدد  13مكّرر للفصل  177الفصل  ضرورة مطابقة -
املتعّلق بضبط شروط وإجراءات  2016أفريل  8املؤرّخ يف   2016لسنة  498

  العمومّية. اإلقصاء من املشاركة يف الّصفقات
سادسا كما يلي:" يعّني أعضاء الّلجنة  177تنقيح الفقرة األخرية للفصل  -

بقرار... وتضبط إجراءات سريها ضمن دليل إجراءات تعّده الّلجنة وتصادق عليه 
  وتقوم بنشره على موقع الّصفقات العمومّية".

سابق الذّكر الذي  من األمر 10الفصل حمتوى إضافة فصل يكّرس  -
" يتوّىل أعضاء سلك مراقيب ومراجعي الطّلب العمومي مهاّم البحث تضي أن: يق

عمال الّلجنة. ويشار إىل أعضاء سلك مراقيب ومراجعي الطّلب  والّتحقيق اخلاّصة 
ملراقبني."    العمومي املكّلفني مبهاّم البحث والّتحقيق يف هذا األمر احلكومي 

امس من مشروع األمر املتعّلق بتنقيح تعديل الفقرة الثّانية من الفصل اخل -
لغاء أحكام األمر احلكومي عدد  لّصفقات العمومّية املتعّلقة   498األمر املتعّلق 

إلبقاء على تطبيقه إىل حني إعداد ونشر دليل إجراءات جلنة  2016لسنة 
  اإلقصاء.

كيبة جلنة عن اهليئة الوطنّية ملكافحة الفساد إىل تر إضافة عضو ممّثل  قرتح* ي
عتبار  من هلا  ماإقصاء املتعاملني العمومّيني من املشاركة يف الّصفقات العمومّية 

يف جمال املمارسات غري الّنزيهة يف وما اكتسبه أعضاءها من خربة معلومات هاّمة 
  جمال الّصفقات العمومّية.
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إضافة عضو ممّثل عن جملس املنافسة إىل تركيبة جلنة الّتظّلم  كما يقرتح*  
لّنظروفّض الّنزاعات  لس القضائي ال ملا اكتسبه أعضاءه من معرفة  يف ختصاص ا

أهّم إشكالّيات إبرام وتنفيذ الّصفقات ضبط من  مّكنهمتماّدة الّصفقات العمومّية 
  العمومّية.
  املالحظات اخلاّصة: -2
  

مبا نّصه:" جيب تنظيم  فقرة الثّانية من الفصل اخلامس وتعويضهاإلغاء ال *
إلعالن منافسة يف شأن الطّلبات اليت تقّل قيمتها عن املبالغ املشار إليها أعاله 

ملنظومة الفرعّية الّسوق  على استشارة عرب منظومة الّشراءات العمومّية على اخلّط 
لفصل  حرتام املبادئ املنصوص عليها   1039من األمر عدد  6اإلفرتاضّية وذلك 

وفقا لدليل إجراءات تعّده اهليئة العليا  2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة 
قصد إضفاء الّشفافّية والوضوح أمام املشرتي العمومي للطّلب العمومي...". و 

واملزّود فإنّه يقرتح الّتنصيص على ضرورة نشر دليل إجراءات اهليئة العليا للطّلب 
لّصفقات العمومّية. ملوقع اخلاّص    العمومي 

أنّه " ال يتّم اعتماد منظومة الّشراءات العمومّية  املذكورةلفقرة كما جاء 
لّنسبة للطّلبات اليت تقّل عن مبالغ يتّم حتديدها بدليل اإلجراءات على اخلّط 

لفقرة الثّانية من هذا الفصل ويف حاالت الّتعّذر الفّين على معىن  املنصوص عليه 
  (فقرة جديدة)."  77الفصل 

لّرجوع إىل الفصل  فقرة جديدة فإّن املصطلح املعتمد هو "حاالت  77و
ة"، لذا يقرتح توحيد املصطلحات املعتمدة مع حتديد املفاهيم  التعّذر الفّين الطّارئ

  حاالت التعّذر.كبيان 
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لثة جديدة):  8الفصل  *   (فقرة 
استوجبت هذه الفقرة اجلديدة أن يتوّىل املشرتي العمومي إشهار املخّطط 

هليئة العليا  للطّلب الّتقديري وجو ودون مقابل على موقع الّصفقات العمومّية 
العمومي وعلى منظومة الّشراء العمومي على اخلّط تونيبس مخسة عشر يوما على 

ستثناء حاالت الّتأّكد.   األقّل قبل الّشروع يف إجراءات إبرام الّصفقات 
عتبار  ويقرتح يف خصوص هذا الفصل توضيح مصطلح "حاالت التأّكد" 

  ما يكتسيه من غموض.
  (جديد): 32* الفصل 

اقتضى هذا الفصل ما نّصه:"... ميكن لكّل مشارك حمتمل اعترب البنود 
لفقرة األوىل من هذا الفصل،  املضّمنة بكرّاسات الّشروط خمالفة لألحكام الواردة 
م من  ّ أن يتظّلم لدى اهليئة العليا للطّلب العمومي... يف أجل أقصاه عشرة أ

م..." ّ   ريخ... وخيّفض إىل مخسة أ
إسناد التظّلم يف هذا اجلانب إىل اهليئة العليا للطّلب العمومي واقع فإّن الويف 

دون حتديد إجراءاته ومآله والقرارات املمكن اّختاذها ومدى إلزامّيتها حيدث إزدواجّية 
يف هياكل التظّلم وهو ما يعارض التوّجه العاّم ملشروع الّتنقيح الذي يرمي إىل توحيد 

فراغا يف جمال ما سيؤول إليه هذا التظّلم. لذا يقرتح إّما  هياكل التظّلم كما حيدث
اإلحالة إىل جلنة الّتظّلم وفّض الّنزاعات أو يف حالة اإلبقاء على اختصاص اهليئة 

  العليا للطّلب العمومي حتديد إجراءات ومآل التظّلم ومدى إلزامّية القرار املّتخذ.
  (جديد):  181الفصل  *

لتظّلم وفّض الّنزاعات لتتوّىل الّنظر يف العرائض أحدث هذا الفصل جلنة ا
لبحث عن عناصر  برام الّشراءات والّصفقات العمومّية وتلك املتعّلقة  املتعّلقة 
حلسىن يف اخلالفات املتعّلقة  اإلنصاف اليت ميكن اعتمادها للوصول إىل فّض الّنزاع 

  بغة استشاريّة.بتنفيذ الّصفقات العمومّية وبّني أّن آراءها تكتسي ص
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تعّلق بفّض يف عملها املالّصبغة اإلستشاريّة آلرائها  ويف احلقيقة فإّن إضفاء
حلسىن  هذه  على أّن سحب، يبدو يف رأينا وجيها تنفيذ الّصفقاتبشأن الّنزاعات 

برام الّشراءات  الّصبغة على ما تبديه من قرارات عند الّنظر يف العرائض املتعّلقة 
مبا تنعدم معه كّل جدوى من جيعل منها جلنة دون فاعلّية قد عمومّية والّصفقات ال

ا غري ملزمة للمشرتي العمومي. واحلال أنّ هذه الّلجنة  تقدمي عريضة لديها   قرارا
(جديد)  184كما تتعارض هذه املقتضيات مع الفقرة األخرية من الفصل 

اليت تقتضي أن يتوّىل املشرتي العمومي تعليق إجراءات إبرام وتبليغ الطّلبّية أو 
الّصفقة بطلب من رئيس الّلجنة إذا كانت املطاعن تبدو يف ظاهرها جديّة ومن 
شأن مواصلة إجراءات اإلبرام أن يتسّبب يف نتائج يصعب تداركها، فكيف 

يف انتظار قرار  بتعليق إجراءات الّصفقة الّياعمومي أن يطّبق طلبا استعجالمشرتي لل
  .  غري ملزم وذو طبيعة إستشارية

وقصد اجلمع بني الّسرعة يف اّختاذ القرار وجناعة عمل الّلجنة ورفع لذا 
  :الّتضارب، يقرتح

جديد : "ومن  184أّوال حذف ما يلي من الفقرة األخرية من الفصل  - 
نظرا إىل  وذلكّبب يف نتائج يصعب تداركها." شأن مواصلة إجراءات اإلبرام أن يتس

لّنسبة إىل جلنة  أّن هذه الّشروط ذات طبيعة قضائّية ال ميكن تطبيقها واعتمادها 
لّتأكيد على جّدية األسباب سند الّتظّلم استشاريّة   .واإلكتفاء 

ّكد على أنّه يف حالة توّصل الّلجنة إىل  - صّحة نيا إضافة مقتضيات 
ا املطاعن موضوع التظّلم يف خصوص إجراءات إبرام الّصفقة، ووجاهة  ّ ترفع فإ

لّصفقة  تضّمنه رأيها خبصوص تقريرا معّلال إىل املشرتي العمومي أو اهليكل املعين 
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الّصفقة أو إجراءات واصلة مب إّماقرار ال ه اّختاذيعود إليالذي الّتظّلم املرفوع أمامها 
ا    .  أو إيقافها واّختاذ إجراءات جديدة إعادة الّنظر يف إجراءا

جديد على أنّه تتوّىل جلنة الّتظّلم  181كما نّصت الفقرة األخرية من الفصل 
وفّض الّنزاعات نشر آرائها بصفة دوريّة دون حتديد هلذه الّدوريّة. لذا يقرتح حتديد 

  هذا اجلانب وتوضيحه.
  
  :)(فقرة أخرية 77الفصل  *

ّمتت إضافة هذه الفقرة لبيان مرحلّية تطبيق إجباريّة اعتماد منظومة الّشراء 
ريخ  على اخلّط "تونيبس" من قبل خمتلف املشرتين العمومّيني. وقد أقّر هذا الفصل 

لّنسبة إىل الوزارات واملؤّسسات اليت ال تكتسي صبغة إداريّة  2018سبتمرب  1
ريخ  لّنسبة إىل املؤّسسات العمومّية  2019سبتمرب  1واملنشآت العمومّية و

  واجلماعات احمللّية.
عتبار أّن هذه املقتضيات ظرفّية تتعّلق ببداية تطبيق اإلجراء، فإنّه يقرتح  و

  إدراج هذه املقتضيات ضمن األحكام اإلنتقالّية.
   

لس املنافسة بتاريخ   2018 ماي 4وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السيّ  واخلموسي وعضويّة الّسادة عمر الّتونكيت  رضا بن حممودد بر

لّسعود وخالد السّالمي بوعبيدي  ن وسامل  وأكرم الباروين والسّيدة رمي بوزّ

اجللسة السّيد نبيل حبضور املقّرر العام السّيد حمّمد شيخ روحه وكاتب و 

 السمايت. 
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