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الجمهورية التونسيـــة                                                                                           مجلس  
 المنافســة       

الجلســــة العاّمـــة    
     
 د العليا.إنجاز البنايات واألشغال العموميّة في إطار البرامج الوطنيّة لتحفيز أصحاب الّشهائ القطاع:       

  

  

  162607الرّأي عدد  
  ّصادر عن مجلس المنافسةال

  2016 جوان 30  بتاريخ

  

  إّن جملس املنافســة،
لس بتاريخ  حتت عدد  2016 ماي 16بعد االّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املرّسم بكتابة ا

أمر حكومي يتعّلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات واملتضّمن طلب إبداء الرّأي يف مشروع  456
ت واألشغال العمومّية يف إطار الربامج الوطنّية  لّتفاوض املباشر مع املقاوالت الّصغرى إلجناز البنا

  .لتحفيز أصحاب الّشهائد العليا.
عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  املنافسة واألسعار.
واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية،    االستشارة الوجوبّية 
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لّطريقة القانونّية جللسة يوم اخلميس  لس   30وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2016 جوان
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
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وة تقريره الكتايب وإىل مالحظات املقّرر وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تال
  العام السّيد حممد البحري القابسي، 

  
  

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

I ّتقديم الملف  .:  
عادة تنظيم املنافسة  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل  املتعّلق 

لس حتت عدد  واألسعار، أحال وزير الّتجارة على جملس املنافسة مبقتضى املكتوب املرّسم بكتابة ا
مشروع أمر حكومي يتعّلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات  2016ماي  16بتاريخ  456

البناءات واألشغال العمومّية يف إطار الربامج الوطنّية لّتفاوض املباشر مع املقاوالت الّصغرى إلجناز 
  .إلبداء الرّأي فيه لتحفيز أصحاب الّشهائد العليا

  :ستشارةالعام لالاإلطار .1
يهدف مشروع األمر احلكومي الرّاهن إىل استصدار قواعد استثنائّية لإلجراءات املكّرسة ترتيبّيا 

  املتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية. 2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039ألمر عدد 
واإلجراءات االستثنائّية املقرتحة ضمن مشروع األمر احلكومي جتيز االلتجاء إىل الّتفاوض املباشر 

  مر املتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية.من األ 49اّلذي هو آلّية منصوص عليها ضمن الفصل 
ت واألشغال العمومّية ويتنّزل  اقرتاح إفراد عقود الّصفقات مع املقاوالت الّصغرى إلجناز البنا

جراءات استثنائّية يف إطار البحث عن اآللّيات الكفيلة خبلق مواطن الّشغل لفائدة الّشباب املعّطل 
من  عن العمل خاّصة أصحاب الّشهائد العليا، وهو ما سيشّجع على االنتصاب للحساب اخلاصّ 

خالل بعث مشاريع صغرى تدعمها الّدولة، إضافة إىل أّن جناح هذه الّتجربة يف قطاعي البناء 
واألشغال العمومّية سيمّكن من تعميمها على خمتلف القطاعات االقتصاديّة (اّتصاالت، أشغال مائّية، 

  شبكات، ...).
عتبار عدم قدرة الباعثني الشّبان يف سوق مسدي اخلدمات وعدم ق م املاّدية على الّدخول و در

يف املنافسة مع املقاوالت الكربى يف قطاع األشغال والبناء وعدم حتّمس هذه األخرية إلجناز مثل هذه 
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األشغال ذات الكلفة واملردوديّة الّضعيفة، فقد استقّر الرّأي على اقرتاح اعتماد آلّية إبرام الّصفقات 
املقاوالت الّصغرى وهو ما من شانه أن ميّكن من املسامهة لّتفاوض املباشر مع مسدي اخلدمات من 

  يف استيعاب عدد هاّم من أصحاب الّشهائد العليا املعطّلني عن العمل يف سوق الّشغل.
ومنطلق هذه الّتجربة الّنموذجّية كان الّندوة الوزاريّة األوىل حول الّتشغيل والّتنمية اجلهويّة بتاريخ 

 خالهلا اإلذن لوزارة الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية لالنطالق يف هذه واّليت متّ  2016جانفي  29
الّتجربة املتمثّلة يف إحداث املقاوالت اخلاّصة ملشاريع تعّهد وصيانة الّطرقات والّنظر مع وزارة املالّية 

  من تكلفة املشروع. % 10ووزارة الّتكوين املهين يف توفري الّتمويل الّذايت للمقاولني الّشّبان يف حدود 
شركة صغرى يف جمال الّصيانة  100وستمّكن هذه الّتجربة يف مرحلة أوىل من إحداث ما يقارب 
شخص، هذا وستقوم وزارة  600العاديّة للّطرقات مبا ميّكن من توفري طاقة تشغيلّية مجلّية حلوايل 

ّبان إىل حني تركيز املقاولة والبداية يف األشغال مبا الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية مبرافقة الباعثني الش
  يف ذلك متكينهم من دورات تكوينّية.

وسيتّم إسناد صفقات إطاريّة لفائدة هذه املؤّسسات متتّد على ثالثة سنوات يف جمال الّصيانة 
ق مبمارسة على أن يلتزم الباعثون الشّبان بكرّاس الّشروط املتعلّ  العاديّة للّطرقات حسب االختصاص

  نشاط مقاوالت صغرى وببنود الّصفقة.
ت على أن يتّم إخضاعهم إىل  مج حسب الوال ذا الرب هذا ويتّم حتديد قائمة يف املنتفعني 

  مناظرة جترى يف الغرض بني ّممن توّفرت فيهم شروط املشاركة املضّمنة بنظام املناظرة.
  :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب.2
صدار جمّلة االلتزامات والعقود ومجيع الّنصوص اّليت  1906ديسمرب  15األمر العلي املؤرّخ يف  - املتعّلق 

  نّقحته ومتّمته.
لقانون األساسي للميزانّية ومجيع  1967ديسمرب  8املؤرّخ يف  1967لسنة  53القانون عدد  - املتعّلق 

  الّنصوص اّليت نّقحته ومتّمته.
صدار جمّلة احملاسبة العمومّية  1973ديسمرب  31املؤرّخ يف  1973لسنة  81القانون عدد  - املتعّلق 

  ومجيع الّنصوص اّليت نّقحته ومتّمته.



 
 

/49  
 

ت  1975ماي  14املؤرّخ يف  1975لسنة  33القانون عدد  - صدار القانون األساسي للبلدّ املتعّلق 
  ومجيع الّنصوص اّليت نّقحته ومتّمته.

لقانون األساسي مليزانّية اجلماعات  1975ماي  14املؤرّخ يف  1975لسنة  35القانون عدد  - املتعّلق 
  الّنصوص اّليت نّقحته ومتّمته. احملّلية ومجيع

صدار جمّلة الّتأمني ومجيع 1992مارس  9 املؤرّخ يف 1992لسنة  24القانون عدد  - الّنصوص  املتعّلق 
  اّليت نّقحته ومتّمته.

ملسؤولّية واملراقبة الفّنية يف ميدان البناء. 1994جانفي  31املؤرّخ يف  1994لسنة  9القانون عدد    املتعّلق 
  درة االقتصاديّة.املتعّلق حبفز املبا 2007ديسمرب  27املؤرّخ يف  2007لسنة  9القانون عدد  -
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -   املتعّلق 
املتعّلق بتنظيم نشاط مؤّسسات الّتمويل  2011نوفمرب  5املؤرّخ يف  2011لسنة  117املرسوم عدد  -

  الّصغري.
املتعّلق بضبط قائمة املنشآت غري اخلاضعة  1995مارس  6املؤرّخ يف  1995لسنة  415األمر عدد  -

مني املسؤولّية العشريّة للمتدّخلني ومجيع   الّنصوص اّليت نّقحته ومتّمته.  لوجوب 
املتعّلق بضبط مهاّم املراقب الفّين وشروط منح  1995مارس  6املؤرّخ يف  1995لسنة  416األمر عدد  -

  الّنصوص اّليت نّقحته ومتّمته. املصادقة ومجيع
املتعّلق بدراسة املؤثّرات على احمليط  2005جويلية  11املؤرّخ يف  2005لسنة  1991األمر عدد  -

ضعة لكرّاسات وبضبط أصناف الوحدات اخلاضعة لدراسة املؤثّرات على احمليط وأصناف الوحدات اخلا
  الّشروط. 

املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370األمر عدد  -
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية.   الوجوبّية 

املتعّلق بضبط معايري وصيغ منح وسحب  2008جويلية  31املؤرّخ يف  2008لسنة  2656األمر عدد  -
 ملصادقة اّليت تؤّهل مقوالت البناء واألشغال العمومّية للمشاركة يف إجناز الّصفقات العمومّية ومجيعا

  الّنصوص اّليت نّقحته ومتّمته.  
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ت املدنّية. 2009سبتمرب  14املؤرّخ يف  2009لسنة  2617األمر عدد - جناز البنا   املتعّلق 
املتعّلقة بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات  2009كتوبر أ 5املؤرّخ يف  2009لسنة  2861األمر عدد  -

  لّتفاوض املباشر للتزّود مبواّد وخدمات مع املؤّسسات اّليت ّمت بعثها بصيغة اإلفراق.
  املتعّلق مبراقبة املصاريف العمومّية. 2012نوفمرب  19املؤرّخ يف  2012لسنة  2878األمر عدد  -
  املتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية. 2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد  -
سي عدد  - املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة  2015فيفري  6املؤرّخ يف  2015لسنة  35األمر الّر

  وأعضائها.
  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي .3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:
  سّتة فصول.مشروع أمر حكومي حيتوي على  -
  وثيقة شرح األسباب. -

 

II.   تقديم البرنامج التّحفيزي للّشباب أصحاب الّشهائد العليا لبعث مقـاوالت صغرى في
  مجال الّصيانة العاديّة للطّرقـات:

أمام جملس نواب الّشعب  2016جانفي  28كومة يوم جتسيما للقرارات اّليت أعلن عنها رئيس احل
مج  2016فيفري  17، أطلقت وزارة الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية يف واملتعّلقة مبلّف الّتشغيل الرب

الوطين الّتحفيزي للّشباب أصحاب الّشهائد العليا لبعث مقاوالت صغرى يف جمال الّصيانة العاديّة 
ت اجلمهوريّة.   للّطرقات واّلذي يغّطي كاّفة وال

لّتفاوض املباشر إلجناز  مج يف إبرام كّل مشرتي عمومي يف كّل والية صفقات  ويتمّثل هذا الرب
ألف دينار  150سنوات مع سقف  3العمومّية مع املقاوالت الّصغرى وذلك ملّدة البناءات واألشغال 

شركة صغرى بطاقة تشغيلّية تقّدر  100إحداث ما يقارب  بعنوان كّل سنة، حيث سيتّم يف مرحلة أوىل
  شخص. 600حبوايل 

  ت يف ما يلي:وتتمّثل اختصاصات املقوالت الّصغرى املمكن بعثها يف جمال الّصيانة العاّمة للّطرقا
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تركيز العالمات الكيلومرتيّة/تركيز عالمات املنعرج/تركيز العالمات العموديّة/صيانة  :1اختصاص عدد 
عالمات الّطريق/وضع زالّقات األمان/وضع احلواجز اإلمسنتّية/وضع اإلشارات الّزجاجّية العاكسة/دهن 

  الّطريق/دهن ممرّات املرتّجلني/دهن منخفضات الّطريق.
أن يكون الباعث متحّصال على األقّل على شهادة تقين سامي أو مؤّهل تقين سامي يف وجيب 

  البناء واألشغال العمومّية.
ملساحات اخلضراء/إزالة األعشاب/جهر جماري املياه واملنشآت  :2اختصاص عدد  الّتشجري واالعتناء 

  املائّية/الّصيانة العاديّة واخلفيفة للمنشآت املائّية.
يكون الباعث متحّصال على األقّل على شهادة تقين سامي أو مؤّهل تقين سامي يف وجيب أن 

  البناء واألشغال العمومّية.
  إصالح قارعة الّطريق. :3اختصاص عدد 

وجيب أن يكون الباعث متحّصال على األقّل على شهادة مهندس أو شهادة األستاذيّة يف البناء 
  واألشغال العمومّية.

مج الوطين الّتحفيزي مجلة الشروط الّتالية:وجيب أن  لرب   تتوّفر يف الرّاغبني يف الرتّشح لالنتفاع 
  عاطلني عن العمل منذ سنة أو أكثر. -
ائّيا. - مضاء اّتفاقّية القرض اخلاّص ببعث املشروع يف صورة قبول الرتّشح    االلتزام 
مضاء وتطبيق كرّاس الّشروط  -   املتعّلق مبمارسة نشاط مقاوالت صغرى.االلتزام 
ألسعار املّتفق عليها يف إطار صفقة إطاريّة ملّدة  - لعمل يف االختصاص املطلوب و سنوات  3االلتزام 

ا وحسب شروط االّتفاقّية اّليت ستربم يف الغرض. لوالية اّليت يقطنون  لعمل    والتعّهد 
ب الرتّشحات عن طريق بالغ ي صدر عن وزارة الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية وبعد فتح 

  وانقضاء آخر أجل لقبول ملّفات الرتّشح، تتّم عملّية الفرز على ثالثة مراحل كما يلي:
العتماد على األسئلة متعّددة اخليارات مثّ  - املرحلة األوىل: يتّم دعوة املرتّشحني الجتياز اختبار كتايب 

  تفاضلّيا. يقع ترتيب املرتّشحني
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لسّن والوضعّية العائلّية وسنوات البطالة ّمث يقع ترتيب  - املرحلة الثّانية: إسناد األعداد املتعّلقة 
  املرتّشحني تفاضلّيا.

املرحلة الثّالثة: تتوّىل جلنة الفرز ترتيب املرتّشحني حسب اجلدارة وذلك جبمع أعداد املرحلتني األوىل  -
ائّية.والثّانية وتقرتح قائمة أ   صلّية وقائمة تكميلّية للمرتّشحني اّلذين ميكن قبوهلم بصفة 

ملالحظة يف هذا اإلطار أّن وزارة الّتجهيز قامت بقبول  مرتّشحا ملواصلة مراحل  90واجلدير 
مج الّتحفيزي وذلك يف أوائل شهر مارس  صدار بالغ يتعّلق بفتح الرتّشحات 2016الرب ، ّمث قامت 

ت حيث حّدد آخر أجل لقبول ملّفات املشاركة يوم الستكمال قائ  6مة املرتّشحني يف بعض الوال
  وذلك حسب ما يبّينه اجلدول الّتايل: 2016أفريل 

  العدد الّتكميلي الستحداث املقاوالت الّصغرى
ت   العدد اجلملي الّتكميلي  3االختصاص عدد   2االختصاص عدد   الوال

  1  0  1  بل

  1  0  1  زغوان

  1  1  0  جة

  2  2  0  قابس

  2  2  0  مدنني

  2  1  1  تطاوين

  1  0  1  توزر

  10  6  4  العدد اجلملي

  موقع الواب لوزارة الّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية. املصدر:                                         
  

ّمت إمضاء اّتفاقّية شراكة بني وزارة الّتكوين املهين والّتشغيل ووزارة الّتجهيز  2016ماي  2ويف 
واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية والبنك الّتونسي للّتضامن. ومبقتضى هذه االّتفاقّية تتوّىل وزارة الّتكوين املهين 

مج يف جمال بعث املشاريع الّصغرى ودر  لرب دراسة و  اسة قابلّية إجناز املشاريعوالّتشغيل تكوين املنتفعني 
  الّسوق والّدراسة الفّنية واملالّية للمشروع وبلورة خمّططات األعمال.
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منتفعا واّلذين ّمت انتقائهم  97ويشار يف هذا اإلطار أّن كاّفة املنتفعني املرتّشحني والبالغ عددهم 
مج الوطين الّتحفيزي للّشباب أصحاب الّشهائد العليا لبعث مقاوالت صغرى يف جمال  ضمن الرب

إلدارات اجلهويّة  الّصيانة العاديّة للّطرقات قد استكملوا فرتة للّتدريب والّتكوين واإلدماج املهين 
دارة املؤّسسة واملشاريع  هيلّية تتعّلق  للّتجهيز واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية، إضافة إىل مواكبتهم لدورة 

ملركز القطاعي للّتكوين مبهن اخلشب  2016جوان  4إىل  2016ماي  23خالل الفرتة املمتّدة من 
  ملنستري.

III.  :المالحظات  
  

لفصل يثري مشروع األمر احلكومي مالحظة  منه اّلذي ينّص على ما يلي: "يربم   3واحدة تتعّلق 
لّتفاوض املباشر ملّدة  سنوات  3كّل مشرتي عمومي يف كّل والية مع املقاوالت الّصغرى صفقات 

  ألف دينارا بعنوان كّل سنة". 150مببلغ ال يتجاوز 
ت حيث أّن عدم حتديد حّد أدىن لقيمة الّصفقات املربمة وفق آلية الّتفاوض املباشر مع املقاوال

الّصغرى ميّثل عائقا أمامها، لذلك يقرتح حتديد حّد أدىن بعنوان كّل سنة يضمن رقم معامالت أدىن 
عثي املقاوالت  حية، وعدم تعّسف املشرتي العمومي يف صورة استجابة  للمقاوالت الّصغرى من 

عثي املقوالت الصّ  حية أخرى. ذلك أّن  مج الّصغرى لكّل الّشروط وااللتزامات من  غرى وفقا لرب
حتفيز أصحاب الّشهائد العليا يتحّصلون على قروض من البنك الّتونسي للّتضامن وليست لديهم 

م يف ظّل غياب حّد أدىن يتعّلق بنشاطها الّسنوي.   القدرات املالّية الكافية لتسيري مؤّسسا
 2016جوان  1عقد بتاريخ والبّد من اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أنّه حسب بيان جملس الوزراء املن

سة احلكومة)ب(أنظر  ، وافق جملس الوزراء على األمر احلكومي املتعّلق بضبط شروط وإجراءات ّوابة ر
لّتفاوض املباشر مع املقاوالت الّصغرى إلجناز اخلدمات واألشغال يف إطار الربامج  إبرام الّصفقات 

اّلذين سيستفيدون من عقود عمومّية ملّدة ثالثة سنوات، أي الوطنّية لتحفيز أصحاب الّشهائد العليا 
دون انتظار الرّأي اّلذي سوف يبديه جملس املنافسة. وهو ما يطرح الّتساؤل حول جدوى هذه 

  االستشارة.
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جوان  14لرّائد الّرمسي املؤرّخ يف كما جتدر اإلشارة إىل صدور األمر احلكومي موضوع االستشارة 
صيص صلبه على رأي جملس املنافسة رغم أّن ملّف االستشارة مل يعرض بعد على أنظار وّمت الّتن 2016

لس املنافسة.   اجللسة العاّمة 
  

الحبيب جاء  د  برئاسة السيّ  2016جوان   30  بتاريخلمجلس المنافسة    ةوصدر هذا الرّأي عن الجلسة العامّ 
ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد وشكري المامغلي  وعضويّة السّيدة والّسادة ماجدة بن جعفر  با  

  .السّيد نبيل الّسماتي  وفوزي بن عثمان وعماد الّدرويش وأّمن كتابة الجلسة
 

                       

  الـرّئــيس                                                         
 

 
 

 


