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  احلمد                                                   ية                                 ـمهورية التونسـاجل

     لس املنافسةـجم    
  .الّشراءات العمومّية خارج إطار الّصفقات العمومّية القطاع:

  
 

  

  

  182689 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2018 ديسمرب 13 بتاريخ
  

  

  

  إّن جملس املنافســة،
لس بتاريخ  بعد االّطالع على مكتوب وزير واملتضّمن  2018نوفمرب  8الّتجارة املرّسم بكتابة ا

لّشراءات العمومّية خارج إطار الّصفقات حكوميأمر مشروع إبداء الرّأي يف طلب  العمومّية  يتعّلق 
  .العمومّية واجلماعات احمللّيةفائدة الّدولة واملؤّسسات ل

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد   املتعّلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس   13 اخلميسوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2018 ديسمرب
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  الكتايب،  هايف تالوة تقرير  مجيلة اخلبثاين ةالسّيد ةوبعد االستماع إىل املقّرر 
  

  
  

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

I- :تقدمي امللف  
 :اإلطار العام لالستشارة 

حسب ما جاء يف وثيقة شرح األسباب االستشارة الرّاهنة  يهدف مشروع األمر موضوع
لّنظر إىل حجم الطّلبات ظّ املصاحبة إىل إحداث نّص ترتييب ين م الّشراء خارج إطار الّصفقات العمومّية 
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ال واليت بلغت سنة  لّنسبة للّصفقات والّتخّلي  6363م.د مقابل  2817ما قدره  2016يف هذا ا م.د 
 الّتدرجيي على الّرقابة املسبقة على شرعّية اإلجراءات من طرف مراقيب املصاريف العمومّية تبعا لإلخنراط

  يف نظام الّرقابة املعّدلة.
  كما يساعد على:

 تكريس الّشفافية واحلوكمة يف الّشراءات العمومّية خارج إطار الّصفقات العمومّية، -
تيسري عمل املشرتيني العمومّيني من خالل توحيد اإلجراءات املعتمدة مبا يضمن الّتسريع يف  -

 نسق استهالك اإلعتمادات،
شرتيني العمومّيني املدعّوين لرتكيز أنظمة رقابة داخلّية وضع إجراءات واضحة متّكن امل -

ت الكافية الحرتام  هلياكل العمومّية من ممارسة مهاّمهم بطرق علمّية مع توفري الّضما
 شرعّية اإلنفاق العمومي ومطابقته للّرتاتيب والعرف اجلاري به العمل،

                 مومي على اخلطّ إحداث إطار ترتييب يساند استعمال منظومة الّشراء الع -
« e-shopping mall ».  

  احلكومي األمر ملشروعاحملتوى املاّدي: 
  أبواب: مخسةّمت إدراجها ضمن  فصال نيمثانية وثالثعلى  األمر احلكوميحيتوي مشروع 

  .: أحكام عاّمةالباب األّول -
   حتديد احلاجات وبرجمة الّشراءات.: الباب الثاين -
  الّصيغ واإلجراءات العاّمة.: الباب الثالث -
الّصيغ واإلجراءات اخلصوصّية لبعض الّشراءات خارج إطار الّصفقات : الباب الرابع -
  العمومّية.
  الّتظّلم يف جمال الّشراء خارج إطار الّصفقات.: اخلامس الباب -

II– :الّشراءات العمومّية خارج إطار الّصفقات العمومّية  
يهّم هذا الّصنف من الّشراءات، الطّلبات اليت ال جيب إبرامها يف شكل صفقة عمومّية على 

املتعّلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039معىن الفصل اخلامس من األمر عدد 
عتبار مجيع األداءات:   الّصفقات العمومّية وهي الطّلبات اليت يقّل مبلغها 

لنسبة إىل األشغال، 200.000ـ مائيت ألف دينار (   د) 
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لنسبة إىل الدراسات والتزود مبواد وخدمات يف جمال اإلعالمية  100.000ـ مائة ألف دينار ( د) 
  وتكنولوجيات االتصال،

لنّ  100.000ألف دينار ( ـ مائة   وخدمات يف القطاعات األخرى، د مبوادّ سبة للتزوّ د) 
لنّ  50.000ـ مخسني ألف دينار (   .راساتسبة للدّ د) 

تنظيم منافسة يف  جيبالفصل اخلامس من األمر املنّظم للّصفقات العمومّية سابق الذّكر أنّه " اقتضىو 
دون التقيد عن طريق االستشارة شأن الطلبات اليت تقل قيمتها عن املبالغ املشار إليها أعاله وذلك 

تباع إجراءات كتابية تعتمد الشفافية وتضمن النجاعة  لصفقات العمومية و إلجراءات اخلاصة 
لفصل وحسن التصرف يف األموال العمومية واحرتام املبادئ املنصوص علي   ".من هذا األمر 6ها 

  وتتمّثل هذه املبادئ يف:
  املنافسة، -
  حرية املشاركة يف الطلب العمومي، -
  املساواة أمام الطلب العمومي، -
  .شفافية اإلجراءات ونزاهتها -

خذ بعني االعتبار مقتضيات التنمية ة إىل قواعد احلوكمة الرّ العموميّ  الّشراءاتكما ختضع  شيدة و
 .املستدامة

تباع إجراءات واضحة تضمن جناعة الطلب العمومي وحسن و  يتم جتسيم هذه املبادئ والقواعد 
املنّظم للّصفقات العمومّية  ألمرالتصرف يف األموال العمومية. وتطبق هذه املبادئ وفقا للقواعد احملددة 

   :ةوخاصّ 
  عدم التمييز بني املرتشحني، -
  راحل ،املومفصلة خالل كافة اعتماد إجراءات واضحة  -
ملالحظات واالستفسارات -  ت والتوضيحات املتصلة  إعالم املشاركني يف آجال معقولة وتعميم اإلجا

ه عشرة ( م قبل انتهاء أجل تقدمي العروض10اليت يطلبها املرتشحون يف أجل أد   .) أ
ذا األمر واملرتتبة عن الطبيعة  جيب أن ال تؤدي االستثناءات واإلجراءات االستثنائية املنصوصو  عليها 

  .اخلصوصية لبعض الصفقات إىل استبعاد تطبيق املبادئ األساسية وقواعد الصفقات العمومية
  



4 
 

لّنسبة إىل  وميّثل الّشراء العمومي وفقا ملا جاء بوثيقة شرح األسباب الّصيغة األساسّية للّتزّود 
لّنسبة  6363م.د مقابل  2817ما قدره  2016أغلب اهلياكل العمومّية فقد بلغت سنة  م.د 

  للّصفقات.
لّنفقة    ويف ضوء غياب نّص قانوين أو ترتييب ينّظم عملّية اإلنفاق من حيث إجراءات التعّهد 

العديد من املخاطر ترتّصد عملّية اإلنفاق  فإنّ واإلذن بتنفيذها وخالصها على غرار الّصفقات العمومّية، 
وزارات اليت تستعمل للّنسبة ل 1خارج إطار الّصفقات العمومّية خاّصة يف ظّل اعتماد الّرقابة املعّدلة

لّنفقات اليت يقّل  عفاء التعّهدات  ميزانّيات يف إطار نظام الّتصّرف يف امليزانّية حسب األهداف وذلك 
  مبلغها عن أسقف معّينة من الّتأشرية املسبقة ملراقب املصاريف العمومّية. 

III–  األمر احلكومياملالحظات املتعّلقة مبشروع:  
  خاّصة:أخرى موضوع االستشارة الراهنة مالحظات عاّمة و  األمر احلكومي مشروع يثري

  املالحظات العاّمة:  -√
تنظيم منافسة يف  يتّم وجو اقتضى الفصل اخلامس من األمر املنّظم للّصفقات العمومّية أن -1

وذلك  املستوجبة لعقدها يف إطار صفقات عمومّيةشأن الطلبات اليت تقل قيمتها عن املبالغ 
إلجراءات اخلاصّ قيّ دون التّ عن طريق االستشارة  تّ د  لصفقات العمومية و باع إجراءات  ة 
ملعروض مقتضيات مشروع األمر اال يتالءم ويتناغم مع وهو ما  كتابية تعتمد الشفافية

لإلستشارة وخاّصة الفصل الثّامن منه الذي أفرز صيغتني إلجناز الطّلبات خارج إطار 
أن  وهذا من شأنه أيضا الّصفقات العمومّية ومها صيغة طلبات األمثان وصيغة اإلستشارة

. لذا حيدث لبسا لدى املشرتي العمومي يف اختيار طريقة عقد الّنفقة خارج إطار الّصفقة
إعادة صياغة الفصل الثّامن يف اّجتاه إضافة طريقة جديدة إىل طريقة اإلستشارة  إّمايّتجه 

ّلصفقات العمومّية أو لفصل اخلامس من األمر املتعّلق  األخري األمر هذا تنقيح  املضّمنة 
نية لعقد الّنفقة خارج إطار الّصفقة العمومّية  .يف اّجتاه إدراج طلب األمثان كطريقة 

                                                            
لّرقابة املعّدلة وفقا لقرار رئيس احلكومة املؤرّخ يف   1  الرّقابة املعّدلة املمارسة من قبل مراقيب املصاريف العمومّية على  املتعّلق بضبط شروط وقواعد 2014أفريل  7يقصد 

لّتجارب الّنموذجّية لنظام الّتصّرف يف امليزانّية حسب األهداف، وزارة يهدف إىل ختفيف اإلجراءات العملّية لصرف ميزانّيات هذه الوزارات، " نظام لكّل  الوزارات املعنية 
لفصل  لّنفقات اليت يقّل مبلغها عن األسقف اليت يتّم حتديدها وفقا للمنهجّية املبّينة  عفاء الّتعّهدات  من هذا القرار من الّتأشرية املسبقة، على أن تبقى هذه  4وذلك 

لفصلني الّنفقات خاضعة لرقابة ال   من هذا القرار." 6و 5حقة طبق لإلجراءات املنصوص عليها 
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وثيقة شرح األسباب أّن األمر احلكومي املعروض سيساعد على تكريس الّشفافّية بّينت  -2
عتبار أّن املرسوم اإلطاري  واحلوكمة يف الّشراءت العمومّية خارج إطار الّصفقات العمومّية و

 13املتعّلق مبكافحة الفساد يف فصله  2011نوفمرب  14املؤرّخ يف  2011لسنة  120عدد 
ة شاريع الّنصوص القانونيّ يف منّية ملكافحة الفساد مهّمة إبداء الرّأي يوكل للهيئة الوط

، فإنّه يقرتح طلب رأي هذه اهليئة وإدراجه ضمن ة ذات العالقة مبكافحة الفسادوالرتتيبيّ 
 إّطالعات مشروع األمر احلكومي.

وخاّصة تلك تتعارض العديد من مقتضيات مشروع األمر احلكومي املعروض لإلستشارة  -3
مع أحكام الباب الّسابع من ملتعّلقة بصالحّيات اهليئة العاّمة ملراقبة املصاريف العمومّية ا

ة ع اجلماعات احملليّ تتمتّ  :"منه الذي يقتضي ما نّصه  132الّدستور وخاّصة الفصل 
الستقالليّ ة القانونيّ لشخصيّ  دبري ملبدأ التّ ة وفقا ة، وتدير املصاحل احملليّ ة واملاليّ ة اإلداريّ ة، و

لسنة  29جمّلة اجلماعات احمللّية الّصادرة مبقتضى القانون األساسي عدد كذلك و  "احلرّ 
إدراج هذا القانون ضمن إّطالعات مشروع يقرتح لذا فإنّه . 2018ماي  9املؤرّخ يف  2018

احمللّية ومقتضيات ورفع الّتضارب بني مقتضيات الّدستور وجمّلة اجلماعات  األمر احلكومي
  .ستثناءها من تطبيق أحكامه مشروع األمر املعروض

املتعّلق  2016ديسمرب  23يقرتح إضافة قرار وزير الوظيفة العمومّية واحلوكمة املؤرّخ يف  -4
برام الّشراءات خارج إطار الّصفقات املربمة عرب  ملصادقة على دليل اإلجراءات اخلاّص 
منظومة الّسوق اإلفرتاضّية مبنظومة الّشراء العمومي على اخلّط إىل إّطالعات مشروع األمر 

 املعروض لإلستشارة.
الّشراءات خارج إطار  إلجناز املتّبعة يهّم مشروع األمر احلكومي املعروض اإلجراءات -5

عتماد الطّريقة املاديّة أو الطّريقة اإلفرتاضّية، إّال أنّه  الّصفقات العمومّية سواء كان ذلك 
لّرجوع إىل املتعّلق  2016ديسمرب  23قرار وزير الوظيفة العمومّية واحلوكمة املؤرّخ يف  و

برام الّشراءات خار  ج إطار الّصفقات املربمة عرب ملصادقة على دليل اإلجراءات اخلاّص 
اإلجراءات  ه نّظم، يتبّني أنّ منظومة الّسوق اإلفرتاضّية مبنظومة الّشراء العمومي على اخلطّ 

لطّريقة اإلفرتاضّية  دون  جناز هذه الّنفقات بطريقة ماديّةبقّي اجلانب املتعلق  املتعّلقة 
أّن عنوان مشروع األمر احلكومي جاء عاّما يهّم   لذا وطاملا . ضّبط لإلجراءات املتعلقة به

لطّريقة املاّدية أو اإلفرتاضّية ويف إطار  لّشراءات سواء كان ذلك  كّل اإلجراءات اخلاّصة 
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تضمني هذه اإلجراءات يف نّص ترتييب موّحد، فإنّه توحيد الّنصوص وعدم تشّتتها وتعّددها و 
لطّريقة يقرتح صلب مشروع األمر املعروض تقسيم ا إلجراءات إىل قسمني قسم أّول متعّلق 

ا دمج ما  لطّريقة اإلفرتاضّية يقع  ن يتعّلق  ا وقسم  جراءات خاّصة  املاديّة وإفرادها 
لقرار  ضمن األحكام  مع التنصّيصسابق الذّكر،  2016ديسمرب  23املؤرّخ يف جاء 

 إلغاء هذا القرار.على  اإلنتقالّية 
بداية انطالق تطبيقه  اليت حتددغياب لألحكام اإلنتقالّية شروع األمر املعروض من ميتبّني  -6

ذه الطّلبات  مج سنوي الستعمال اإلعتمادات اخلاّصة  خاّصة يف ظّل ضرورة توّفر بر
تدارك هذا وضرورة إعداد دليل إجراءات خاّص بكّل مشرت عمومي، لذا من الّضروري 

 .  النقصّ 
لفصل  -7 من مشروع األمر احلكومي يّتجه إصالحه بتعويض عبارة  24تسّرب خطأ ماّدي 

 34من هذا القرار..." بعبارة "....طبقا ملقتضيات الفصل  33"...طبقا ملقتضيات الفصل 
 من هذا األمر...".

من مشروع األمر احلكومي يّتجه إصالحة بتعويض  33كما تسّرب خطأ مادي يف آخر الفصل 
لفصل  لفصل  16عبارة "...   من هذا األمر...". 16من هذا القرار..." بعبارة "...

لّتظّلم يف جمال الّشراء  -8 يقرتح يف خصوص الباب اخلامس من مشروع األمر احلكومي املتعّلق 
لطّعون واألجل األقصى املسند للهيئة خارج إطار الّصفقات حتديد اآلجال املتعّلقة بتقدمي ا

 العاّمة ملراقبة املصاريف العمومّية إلصدار قرارها يف خصوص الّطعون املقّدمة.
لفصلني  -9 من مشروع األمر احلكومي مصطلح "درجة املخاطر" وهو مصطلح  8و 5ورد 

. لذا حيث املفهوم واملعايري املعتمدة لتحديد درجات سّلم املخاطر ينطوي على غموض من
  .حهيقرتح توضي

  اخلاّصة:املالحظات  -√
  : الثّالث الفصل

عّدد هذا الفصل املبادئ اليت ختضع إليها الّشراءات العمومّية خارج إطار الّصفقة، ويقرتح يف 
 التنصيص علىهذا اإلطار وتناغما مع الفصل اخلامس والّسادس من األمر املنّظم للّصفقات العمومّية 

  .نمية املستدامةبعني االعتبار مقتضيات التّ  هذه الّشراءات  خذأن 
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  الفصل الّرابع:
اقتضت الفقرة الثّانية من هذا الفصل أنّه " ميكن أثناء تنفيذ الّشراء وألسباب معّللة تغيري   

لّنقصان يف حدود  دة أو  لّز ئق الّدعوة للمنافسة  " ويقرتح  % 30الكّميات احملّددة مسبقا ضمن و
مع احرتام مقتضيات الفصل اخلامس من األمر املنظّم  يف هذا اإلطار إضافة ضرورة أن يكون ذلك

   .خبصوص حتديد السقف املايل للشراءات للّصفقات العمومّية
  :امسالفصل اخل

مج تقديري سنوي  عداد بر استوجب هذا الفصل أن يقوم املشرتي العمومي يف بداية كّل سنة 
لّتنسيق مع مراقب املصاريف العمومّية دون حتديد ألجل أقصى لذلك للّشراء ات خارج إطار الّصفقة 

  وهو ما يّتجه معه توضيح هذا اجلانب.
مج الّتقديري الّسنوي  إستّندو   25ما جاء بقرار رئيس احلكومة املؤرّخ يف  إىلهذا الفصل يف مفهومه للرب

لّنسبة للوزارات املعنّية  2013نوفمرب  املتعّلق بضبط إجراءات الربجمة الّسنويّة للّنفقات والّتأشري عليها 
لّتجارب الّنموذجّية لنظام الّتصّرف يف امليزانّية حسب األهداف، وقد استوجب الفصل الثّاين منه أن 

شرية مراقب املصاريف وأنّه ال ميكن صرف ا مج على  مليزانّية إّال بعد احلصول يتّم عرض هذا الرب
غامضا يف مدى ضرورة احلصول على  بقيّ  الفصل اخلامس من مشروع األمر احلكومي غري أنّ عليها. 

الّتأشرية من عدمها إذ يقتصر الفصل على ضرورة الّتنسيق بني املشرتي ومراقب املصاريف. لذا يقرتح 
األجل األقصى املخّول ملراقب املصاريف  حتديدو رفع هذا الغموض ويف صورة إقرار ضرورة الّتأشرية 

  إلسنادها.  
  :الّتاسعالفصل 

يقرتح يف خصوص هذا الفصل حتديد اآلجال املوكولة للمشرتي العمومي إلعداد دليل 
لّشراء العمومي خارج إطار الّصفقة وحتديد  آجال إبداء رأي مراقب املصاريف فيه اإلجراءات اخلاّص 

  رتح توضيح حالة متّسك املراقب برفض مشروع دليل اإلجراءات.. كما يقوطبيعة هذا الرأي
  احلادي عشر والفصل الّسادس عشر: الفصل 
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ذين الفصلني عبارة قائمة يف العارضني احملتملني حسب قطاع الّنشاط دون حتديد للهيكل  ورد 
عداده وحتيينها، لذا يّتجه توضيح هذا اجلانب.   املكّلف 

  والفصل عشرون:الفصل الثّامن عشر 
ا بنفس املقتضيات املتعّلقة بتجميع شراءات مشرتين عمومّيني مالفصلني يف جانب منههذين يتعّلق 

  .إدماجهمالتسديد نفس احلاجّيات الّسنويّة لذا يقرتح 
ن ال تتجاوز القيمة اإلمجالّية للّشراءات  على حنو يراعي الشرط املتعلقصياغة الكما يقرتح إعادة 

ّمعة الّسقف احملّدد إلبرام صفقة عمومّية على معىن الفصل     من األمر املنّظم للّصفقات العمومّية. 5ا
  الفصل الّسابع والّثالثون: 

صاريف يقرتح إعادة صياغة هذا الفصل على الّنحو الّتايل: " تكون قرارات اهليئة العاّمة ملراقبة امل  
  العمومّية ملزمة لكّل األطراف".

  
  

سة السيّ  2018 ديسمرب 13 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  رضا د بر
ن وّمخوسي بوعبيدي وأكرم الباروين  وعضويّة السّيدة والّسادة بن حممود حمّمد العّيادي ورمي بوزّ

لّسعود ومصطفى  وحبضور  رجب، شكريحمّمد طّيف و للومعز العبيدي وخالد السّالمي وسامل 
  .املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت

  
       

  يسالّرئـ                                        
  رضـا بن حممـود                                        

  
 

 

 

 


