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   احلمـد                                                     الّتونسّية اجلمهوريّة

  جملـس املنافـسة

  اجللسة العاّمة 

  تزّود بمواد وخدمات في إطار آلّية اإلفراقالقطاع: 

  

  162611الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2016 برأكتو 20 خ  بتاري

  املنافسة،إّن جملس 

لس حتت بكتابة رّسماملبعد اإلّطالع على مكتوب وزير التجارة       عدد ا
مشروع أمر  حول املنافسة جملس رأي طلب واملتضّمن 2016 جوان 27 بتاريخ162611

لتفاوض املباشر للتزود مبواد  حكومي يتعّلق بضبط صيغ وشروط إبرام الصفقات العمومّية 
  .املؤسسات اليت يتم بعثها بصيغة اإلفراقوخدمات مع 

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

  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق 
واملتعّلق 2016 أوت 16املؤرّخ يف  2016لسنة  1148عدد احلكومي وعلى األمر 

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

لس وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2016 أكتوبر 20اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

ملخص من التقرير الكتايب يف تالوة كوثر الشايب   ةالسّيد ةوبعد االستماع إىل املقّرر 
  األديب. السّيدة بثينةاملعّد من 

لس املنافسة على ما يل   ي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

   شارةــاالستمحتوى:  
يندرج مشروع األمر موضوع اإلستشارة الرّاهنة يف إطار متكني املنشآت واملؤّسسات 

لّتفاوض املباشر  للتزود مبواد وخدمات مع املؤسسات اليت يتم العمومّية من إبرام صفقة 
حكام الفصل  بعثها بصيغة اإلفراق لسنة  1039من األمر عدد  41وفقا ملا جاء 

  واملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية. 2014مارس  13املؤرخ يف  2014
مع اإلشارة إىل أّن مشروع األمر الراهن ميثل تواصال ألوامر صادرة يف جمال تنظيم إبرام  

لس املنافسة  لتفاوض املباشر مع املؤسسات احملدثة بصيغة اإلفراق واليت سبق  صفقة 
  إبداء الرأي فيها.

فصول ويتضّمن ملف االستشارة  5االستشارة الرّاهنة علىع و موض مشروع األمرحيتوي و  
للغة الفرنسية ملشروع األمر ووثيقة شرج األسباب.   ترمجة 
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 شرح أسباب مشروع األمر احلكومي 

خلصوص ما يلي:   جاء يف وثيقة شرح األسباب املرفقة مبشروع األمر 

أّن املمارسة بّينت طيلة العشر سنوات وجود عدة نقائص وثغرات قانونية حالت  -
لتفاوض املباشر تتعّلق مبواد  دون انتفاع املؤسسات حبقها يف إبرام صفقات 
وخدمات مع املنشآت اليت تقوم بعثها بصيغة اإلفراق وتتبني هذه النقائص خالل 

املتعّلق بضبط صيغ  2009أكتوبر  5املؤرخ يف  2009لسنة  2861تطبيق األمر عدد 
لتفاوض املباشر للتزود مبواد وخدمات مع املؤسسات اليت  وشروط إبرام صفقات 
ريخ التكوين القانوين  عتماد  خلصوص يف ما يتعّلق  يتم بعثها بصيغة اإلفراق و
لتفاوض املباشر وهو ما  لصفقات  للمؤسسة لتحديد فرتة األربع سنوات لالنتفاع 

سبب يف عدم انتفاعها بصفقات خالل السنوات األوىل من دخوهلا حيز النشاط ت
الفعلي بسبب غياب معدات اإلنتاج ، كما أّن األمر املذكور مل ينص صراحة على 
لصفقات العمومّية للسنة املوالية أو حق اجلمع بني  جيل حق اإلنتفاع  إمكانية 

األربع سنوات يف حال تعذر على املؤسسة  املبالغ بعنوان سنتني متتاليتني خالل فرتة
ا.   اإلنتفاع 

حية أخرى أّن القيمة القصوى للصفقات مل تعد تليب حاجيات  - يالحظ من 
املؤسسة خاّصة مع االنتفاع كلفة االستثمار وهشاشة الوضع املايل للباعث خالل 

  السنوات األوىل لإلحداث.

  ملعروض اإلجراءات التالية:وقصد جتاوز هذه النقائص، أقّر مشروع األمر ا

لتفاوض املباشر قصد متكني املؤسسات خالل  - مضاعفة املبالغ القصوى للصفقات 
 األربع سنوات األوىل من نشاطها من صفقات تتماشى مع حجم االستثمارات.
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ريخ دخول  - لتفاوض املباشر منذ  لصفقات  ريخ بداية االنتفاع  احتساب 
ريخ إحداث املؤسسة.املؤسسة يف طور   اإلنتاج الفعلي وليس منذ 

لصفقات بعنوان السنة األوىل مع إمكانية اجلمع بني مبالغ  - جيل االنتفاع  إمكانية 
  الصفقات لسنتني متتاليتني وملرّة واحدة.

  

 :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب ملوضوع االستشارة 
  

ملسامهات  1989فيفري  1املؤرّخ يف  1989لسنة  9القانون عدد  - واملتعّلق 
منه ومجيع  22إىل  18واملنشآت واملؤّسسات العمومّية وخاّصة الفصول من 

 12املؤرّخ يف  2006لسنة  36الّنصوص املنّقحة أو املتّممة له وخاّصة القانون عدد 
 ،2006جوان 

فراق  2005جويلية  18املؤرّخ يف  2005لسنة  56القانون عدد  - واملتعّلق 
 املؤّسسات اإلقتصاديّة،

واملتعّلق حبفز املبادرة  2007ديسمرب  27املؤرّخ يف  2007لسنة  69القانون عدد  -
 االقتصاديّة،

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015لسنة  36عدد القانون عدد -  ،املتعّلق 
املتعّلق بتنظيم  2014 مارس 13 املؤرخ يف 2014 لسنة 1039د األمر عد -

  .الّصفقات العمومّية
واملتعّلق بضبط صيغ  2008مارس  4املؤرّخ يف  2008لسنة  562األمر عدد  -

  وشروط إبرام عقود تزّود مبواد وخدمات مع املؤّسسات اليت يتّم بعثها بصيغة اإلفراق.
واملتعّلق بضبط صيغ  2009أكتوبر 5املؤرّخ يف  2009لسنة  2861األمر عدد  -

  وشروط إبرام عقود تزّود مبواد وخدمات مع املؤّسسات اليت يتّم بعثها بصيغة اإلفراق.
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 :دراسة الّسوق  
  إلفراق:آلّية ا -

عثني من داخلها  "اإلفراق هو كّل تشجيع أو مساندة من مؤّسسة إقتصاديّة لفائدة 
  1مواصلة نشاط كانت تقوم به".أو خارجها حلّثهم على بعث مؤّسسات مستقّلة أو 

عتباره وسيلة لدفع املبادرة الفرديّة وتعزيز نسق إحداث املؤّسسات يف  وقد ظهر اإلفراق 
البلدان املتقّدمة منذ بداية الّثمانينات ففي فرنسا مثال تبلغ نسبة املؤّسسات احملدثة بصيغة 

مؤّسسة  16.700غ عددها قرابة من مجلة املؤّسسات احملدثة سنوّ واليت يبل %8.5اإلفراق 
  2أجري. 500مؤّسسة ال يتجاوز عدد أجراءها  700.14منها 

مج الوطين لإلفراق يف تونس  فع من نسق شجيع على الرّ يف إطار التّ ويندرج الرب
عتبار دورها اهلامّ إحداث املؤسّ  قتصادي وحتقيق األهداف سيج اإليف تنويع النّ  سات 

إصدار القانون عدد  متّ  ويف هذا اإلطار .شغيلالتّ نمية واإلستثمار و ة يف جماالت التّ الوطنيّ 
فراق املؤسّ واملتعلّ  2005جويلية  18خ يف املؤرّ  2005لسنة  56   ة .قتصاديّ اإلسات ق 

مج اإلفراق على مبدو  سة فتح إمكانية بعث املشاريع أمام أعوان املؤسّ  إيرتكز بر
وتتدّخل  صةسة لضمان إجناز أكرب عدد ممكن من املشاريع املشخّ من خارج املؤسّ والباعثني 

مج (ب) عديد األطراف (أ) :     بغرض حتقيق أهداف هذا الرب

  املتدّخلون يف عملّية اإلفراق:  .أ
 :مج اإلفراق   الباعث ملشروع يف إطار بر

                                                            
فراق املؤّسسات االقتصاديّة 2005جويلية  18املؤرّخ يف  2005لسنة  56القانون عدد  الفصل األّول من  1   .واملتعّلق 

2 Mission d’étude sur l’essaimage, rapport présenté par Gérard Husson expert auprès de la MIME à M. le 
Ministre Délégué aux PMECAPLC, République française, Avril 2004 
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ويف هذا ة العمومّية أأن يكون الباعث منتميا إىل سلك إطارات أو أعوان املنشميكن 
 21اإلطار خيّول للموّظف احلصول على عطلة لبعث مؤّسسة وفقا ألحكام القانون عدد 

 1985لسنة  78لقانون عدد املنّقح واملتّمم ل 2003مارس   17املؤرّخ يف  2003لسنة 
واملتعّلق بضبط الّنظام األساسي العاّم ألعوان الّدواوين واملؤّسسات  1985أوت  5املؤرّخ يف 

العمومّية ذات الّصبغة الّصناعّية والّتجاريّة والّشركات اّليت متتلك الّدولة أو اجلماعات 
التنّقل أو الّتفرّغ اجلزئي أو  على نظامأو اإلعتماد العمومّية احمللّية رأمساهلا بصفة مباشرة وكلّيا 

ألمر عدد الكلّ  واملتعّلق  2002املؤرّخ يف غرّة جويلية  2002لسنة  1573ي املنصوص عليه 
بضبط شروط وصيغ الّرتخيص لألعوان العمومّيني الذين يباشرون مهّمة حبث أو تطوير 
تكنولوجي مبقتضى الّنظام األساسي اخلاّص اّلذي ينتمون إليه يف الّتنّقل إىل املؤّسسات أو 

ّددة وكذلك الّتفرّغ كلّيا املنشآت العموم ا على إحداث املشاريع ا ّية أو اخلاّصة ومساعد
أو جزئّيا قصد بعث مشاريع جمّددة يف إطار األقطاب التكنولوجّية وحماضن املؤّسسات أو 

من خارج املنشأة ويرغب يف  املسامهة يف إجناز تلك املشاريع، كما ميكن أن يكون الباعث
  راق.بعث مشروع بصيغة اإلف

  ويلتزم الباعث يف كلتا احلالتني ويف إطار العمل على إجناز املشروع املفرق بـ:
 ،حتّمل مسؤولّية الّتصّرف يف املشروع بصفة شخصّية 
  على األقّل، %10املسامهة الّذاتّية يف رأس مال املشروع بنسبة 
  واإلقتصاديّة للمشروع،الّتنسيق مع املؤّسسة يف إعداد الّدراسة الفنّية 
  ذا اإلمتياز وفقا الّتخّلي عن منحة الّدراسة لفائدة املؤّسسة يف حالة انتفاعه 

 للّتشريع اجلاري به العمل،
  إعداد جدول زمين إلجناز املشروع واإللتزام بتنفيذه حتت إشراف املنشأة

 العمومّية،
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  ّسة حول الّتقّدم احلاصل توجيه تقرير كّل ثالثة أشهر إىل املمّثل القانوين للمؤس
ت اّليت تعرتض الّتقّدم العادي  على مستوى تنفيذ املشروع مع بيان الّصعو
 إلجناز املشروع إن وجدت مع احلفاظ على سريّة املعلومات اّليت توّفرها املؤّسسة.

 
  ّمج اإلفراقدور املؤس   :سة يف إطار بر

  ل دور املؤسسة أساسا يف أن:يتمثّ 
لتعاون مع أطراف داخلية أو  تتوّىل   - املسامهة يف إحداث صندوق ذي رأس مال تنمية ، 

صرف فيه لفائدة الغري ستثمار ذات رأمسال تنمية للتّ خارجية ، يوضع على ذمة شركات اإل
  فاقية تربم يف الغرض ،تّ إمبقتضى 

مج سنوي إرشادي لإلفراق لعدد املشاريع املقرتحة لإلجناز بص  - يغة تقوم بضبط بر
 اإلفراق.

ة املصادق عليها بقرار وزير موذجيّ فاقية النّ تّ فاقية مع الباعث وفقا لإلتّ إ إبرام تتوّىل   -
 واملتعّلق 2006أفريل  24خ يف طة املؤرّ غرى و املتوسّ سات الصّ اقة و املؤسّ ناعة و الطّ الصّ 

  فاقيتني منوذجيتني إلحداث مشاريع بصيغة اإلفراق.ملصادقة على اتّ 
  سة.للمؤسّ  ئيس املدير العامّ تقوم بتكوين هيكل لإلفراق حتت اإلشراف املباشر للرّ   -
 

خلصوص املهام التّ   الية :و يتوىل ، هيكل اإلفراق ، يف هذا اإلطار ، 
ملؤسّ       سة لتحديد قائمة يف املشاريع القابلة لإلفراق.*  تشخيص كل الفرص املتاحة 

ذه القائمة على *  سة ومن نطاق واسع لفائدة األعوان من داخل املؤسّ التعريف 
 خارجها من ذوي اخلربة والكفاءة املطلوبة لتحديد الباعث املناسب إلجناز هذه املشاريع.

مج تتوّىل      ناعة و سة توجيه تقرير سنوي إىل وزارة الصّ  املؤسّ و يف إطار متابعة تنفيذ الرب
مج .حول تقدّ طة غرى واملتوسّ سات الصّ اقة واملؤسّ الطّ    م إجناز الرب
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لباعث ومساندته  وتتعّهد املؤّسسة أواملنشأة العمومّية يف إطار مسامهتها يف اإلحاطة 
  لبعث املشروع وجتسيده خاّصة بـ:

عث املشروع من اإلنتفاع بنظام عطلة من أجل بعث مؤّسسة أو بنظام  - متكني 
ل براءات اإلكتشاف أو اإلخرتاع الّتنّقل أو الّتفرّغ وبنظام توزيع عائدات إستغال

 طبقا للّتشريع اجلاري به العمل،
 الّتكّفل بتمويل وإعداد الّدراسة الفنّية واإلقتصاديّة للمشروع، -
تقدمي املساعدة واإلستشارة الفنّية للباعث (اختبار اآلالت وطرق اإلنتاج  -

 والّتحاليل ومناقشة العقود..)،
توفري اخلدمات اإلداريّة (مكتب جمّهز بوسائل اّتصال وفاكس..) واملستلزمات  -

الّضروريّة واملساعدة على إجناز املشروع (تنّقالت لفائدة املشروع واملشاركة يف 
إلّتفاق  ذه اخلدمات  دورات تكوينّية خصوصّية..)، ويتّم حتديد مّدة اإلنتفاع 

عث املشروع،   مع 
لى اإلستفادة من خمتلف اإلمتيازات املمنوحة يف ميدان مساعدة الباعث ع -

لّتشريع  اإلستثمار وعلى احلصول عند اإلقتضاء على الّرتاخيص املنصوص عليها 
 اجلاري به العمل ملمارسة بعض األنشطة،

 مساعدة الباعث على استكمال هيكلة الّتمويل عند اإلقتضاء،  -
باشرة وميكن أن تكون هذه املسامهة املسامهة يف رأس مال املؤّسسة بصفة غري م -

 عن طريق صندوق مشرتك للّتوظيف يف رأس مال تنمية،
توجيه الباعث وإرشاده ومساعدته يف الّتصّرف والّتسيري والّتسويق ومتابعة املشروع  -

ريخ الّشروع يف اإلستغالل مع  يف طور االستغالل ملّدة ال تتجاوز سنتني من 
حلفاظ على سريّة ملشروع. الّتعّهد   املعلومات املتعّلقة 

  ولةـدّ ـالدور:  
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  تقوم الدولة مبختلف هياكلها العمومية مبجهود كبري لتشجيع املؤسسات بصيغة اإلفراق.
 :ويف هذا اإلطار يتم

مج اإلفراق يف حماضن إعطاء األولويّ  - ة النتصاب املشاريع احملدثة يف إطار بر
 ة.كنولوجيّ واألقطاب التّ ة ناعيّ سات و املناطق الصّ املؤسّ 

مج اإلفراق تتمثّ ة لفائدة املؤسّ منح امتيازات جبائيّ  -     ل يف متكني سات املنخرطة يف بر
ريبة يف حدود سات من طرح املصاريف املبذولة بعنوان اإلفراق من قاعدة الضّ هذه املؤسّ 

ألف دينار بعنوان   50رح نوي على أن ال يتجاوز هذا الطّ السّ  من رقم املعامالت اخلامّ  2%
  .ةراسة و املساعدة الفنيّ كل مشروع ، مبا يف ذلك مصاريف الدّ 

مج الوطين لإلفراق حوايل  ويبلغ عدد املؤّسسات واملنشآت العمومّية املنخرطة يف الرب
مثان مؤّسسات كربى وهي على الّتوايل: الّشركة الوطنّية الستغالل وتوزيع املياه والّشركة 

مع الكيميائي الّتونسّية للك ء والغاز وشركة إمسنت أم الكليل وشركة فسفاط قفصة وا هر
الّتونسي والّشركة الوطنّية لعجني احللفاء والورق والّديوان الوطين للّتطهري والّديوان الوطين 

مج الوطين و للربيد. لرب جتدر اإلشارة إىل أنّه إضافة للمؤّسسات العمومّية املنخرطة 
  خاّصة. إفراق مع مؤّسسات  عقودإمضاء لإلفراق، ّمت 

  
 

مج اإلفراق:أ  .ب   هداف بر
 :على املستوى الوطين 

مج اإلفراق من  املسامهة مع  تدعيم نسق إحداث املؤّسسات وخلق فرص الّشغلميّكن بر
ستغالل اجلماعي للطّاقات العمل على حسن اإلو  يف التنمية على املستوى احملّلي واجلهوي

 نتاجّية على املستوى الوطين واحلّث على الّتجديد واخللق.حتسني اإلو  والكفاءات البشريّة
 :على مستوى املنشأة العمومية 
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ميّكن اإلفراق بصيغته تلك املنشأة إضافة إىل مسامهتها يف خلق مواطن الّشغل وتدعيم 
املشاركة الفاعلة يف إرساء ثقافة املبادرة الربامج الوطنّية للّتنمية والّتجديد التكنولوجي من 

 وحتقيق تصّرف أفضل يف مواردها البشريّة.
 :لّنسبة للعون العمومي الّراغب يف بعث  مشروع بصيغة اإلفراق  

تحسني دخله والّنهوض مبستواه لمن احلصول على فرصة  اإلفراق العون العمومي ميّكن
لّتوازي مع متكينه من تقييم مها ستغالل األفضل راته وقدراته الّذاتّية واستغالهلا اإلاملعيشي 

نتفاع مبا توّفره الّدولة من مزا وتشجيعات للباعثني اجلدد قصد منحهم فرصا أكثر مع اإل
  جاح. للنّ 

ومن أجل ذلك ّمت على سبيل املثال منح املؤّسسات احملدثة بصيغة اإلفراق العديد 
 اجلبائّية من ذلك ما ورد يف الّنظام القانوين املنطبق من احلوافز والّتشجيعات اجلبائّية وغري

  على الّصفقات العمومّية .
 

 الّتزّود مبواد وخدمات يف إطار آلّية اإلفراق: الّسوق املرجعّية: -
ا املكان الذي يتالقى فيه العرض  ّ تعّرف الّسوق من منظور قانون املنافسة واألسعار 
لطّلب حول بضاعة أو للّتزّود مبواد وخدمات معّينة كما هو الّشأن يف استشارة احلال، 

  حيث تتكّون هذه الّسوق من نوعني من املتدّخلني: 
مج اإلفراق  -  9من القانون عدد  8ويعّرف الفصل املنشآت العمومّية املنخرطة يف بر

ملسامهات واملنشآت واملؤّسسات  1989فيفري  1املؤرّخ يف  1989لسنة  واملتعّلق 
ا:" املؤّسسات العمومّية اليت ال تكتسي صبغة  العمومّية املنشآت العمومّية بكو

الّدولة أو  إداريّة والّشركات اليت متتلك الّدولة رأس ماهلا كلّيا والّشركات اليت متتلك
اجلماعات العمومّية احمللّية أو املؤّسسات العمومّية أو الّشركات اليت متتلك الّدولة 

 شرتاك."إلمن رأس ماهلا كّل مبفرده أو  %50رأس ماهلا كلّيا أكثر من  
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واملؤّسسات حديثة الّتكوين الّيت يتّم بعثها بصيغة اإلفراق والعاملة يف جمال الّتزّود  -
 مبواد وخدمات. 

تباع إجراءات إبرام  لّنسبة للمنشآت العمومّية مبدئّيا  ويتّم الّتزّود مبواد وخدمات 
مرب ديس 17املؤرّخ يف  2002لسنة  3158األمر عدد الّصفقات العمومّية كما نص عليها 

  واملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية. 2002
والّصفقات العمومّية هي عقود كتابّية أي "تصّرف قانوين إرادي يربمها مشرت عمومي 
هو الّدولة أو اجلماعات احمللّية أو املؤّسسات العمومّية أو املؤّسسات العمومّية اليت ال 

ال، مع طرف أو أطراف أخرى وفق تكتسي صبغة إداريّة أو املنشآت العمومّية، حسب احل
املؤرّخ  2002لسنة  3158إجراءات ومبادئ مضبوطة ينّظمها نّص خاّص (هو  األمر عدد 

حتقيق قصد   سابق الذّكر) واملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية 2002ديسمرب  17يف 
  .طلبات عمومّية

الّتزّود مبواد أو إسداء وتعترب طلبات عمومّية: إجناز أشغال أو إعداد دراسات أو 
وقد دأب جملس املنافسة على اعتبار طلب العروض يف ماّدة  خدمات موضوع الّصفقة.

الّصفقات العمومّية ميّثل بذاته سوقا يكون فيها كرّاس الّشروط الطّلب وتكون فيه عطاءات 
  املشاركني العرض.

 2002ديسمرب  17املؤرّخ يف  2002لسنة  3158األمر عدد وجتدر اإلشارة إىل أّن 
برام صفقة كتابّية يف شأن  يلزمواملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية  املنشآت العمومّية 

  الطّلبات وفقا ملبالغ حمّددة صلب األمر.
املشرتي العمومي كاّفة  فاملبدأ األساسي يف إبرام الّصفقات العمومّية يتمّثل يف دعوة

املتدّخلني يف الّسوق إىل املنافسة عن طريق طلب عروض غري أّن الّنص املنّظم للّصفقات 
واملتعّلق  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039العمومّية أي األمر عدد

ّمة بصيغ  بتنظيم الّصفقات العمومّية يتيح للمنشأة العمومّية إمكانّية عدم الّتقّيد بصفة 
لفصل  لّتفاوض  41وإجراءات طلب العروض وميّكنها وفق ما ورد  منه من إبرام صفقات 
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املباشر وذلك يف حاالت ّمت الّتنصيص عليها صراحة إّما يف الّنص ذاته أو يف نصوص أخرى 
  . الّتزّود مبواد وخدمات يف إطار آلّية اإلفراقخاّصة ومن بينها  

  
  املتعّلقة مبشروع األمر:املالحظات  -
 :مالحظات عاّمة -
لتفاوض املباشر للتزود مبواد وخدمات مع  جراءإإّن  - إبرام الصفقات العمومّية 

عوض أن يهّيئ املؤّسسات املفرقة وجيعلها  ،املؤسسات اليت يتم بعثها بصيغة اإلفراق
ة املنافسة داخل الّسوق، سيجعلها وملّدة  ا تعتمد على  سنوات 4تستعّد 

اإلّتفاقات املربمة مع املنشأة العمومّية وتستفيد من اإلمتيازات املمنوحة هلا بصفة 
نتها ة ومكاظرفّية دون أدىن جهد تنافسي، ممّا قد يؤثّر سلبا على وضعّيتها املاليّ 

وقد يؤّدي ذلك لتخّوف الباعثني وعدوهلم  داخل الّسوق مبجّرد انتهاء هذه الفرتة
عن مواصلة املشاريع والّرجوع لوظائفهم، بينما يعترب فتح املنافسة ولو يف نطاق ضّيق 
أي بني املؤّسسات املفرقة فيما بينها مذكّيا للّروح الّتنافسّية للباعثني اجلدد وتعويدهم 

ه وجعلهم متهّيئني ملا بعد انتهاء فرتة احلوافز.   على   قواعد الّسوق وخفا
متيازات جتعلها متتلك قدرة أكثر على  - إّن املؤّسسات احملدثة بصيغة اإلفراق تتمّتع 

ملؤّسسات الّصغرى احملدثة بغري  الّتحّكم يف الّتكلفة اإلنتاجّية واألسعار مقارنة 
ن جهة أخرى وإذا ما افرتضنا أّن نصيب املؤّسسات صيغة اإلفراق. هذا من جهة وم

للمؤّسسات  املخّصصة % 20نسبة  املفرقة الّسنوي من طلبات املنشأة يتساوى و
القيمة الّتقديريّة لصفقات املنشأة العمومّية يف جمال الّتزّود مبواد   على أساس الّصغرى

أو خبدمات بعنوان الّسنة املعنّية فأّي مصري للمؤّسسات الّصغرى احملدثة بغري صيغة 
اإلفراق والّيت سيتّم إقصاؤها بصفة واضحة من الّتعاقد مع املنشأة العمومّية املعنّية 

مج اإلفراق يف إطار صفقا احلّد ت الّتزّود مبواد أو خبدمات وهو ما قد يؤول إىل برب
لّتعاون مع املنشأة عدا  من دخول مؤّسسات أخرى إىل الّسوق املؤّسسات احملدثة 
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مج اإلفراق وهو ما يعترب إخالال حبريّة املنافسة على معىن  العمومّية يف إطار بر
عادة تنظيم املن 2015لسنة  36القانون عدد   افسة واألسعار.املتعّلق 

من إيالء أمهّية للمؤّسسات الّصغرى احملدثة بغري صيغة اإلفراق واحلفاظ على  ال بدّ  -
حلفاظ على نسبة معّينة هلا من  ما أواله هلا القانون من حوافز وتشجيعات وذلك 
ملنشأة العمومّية فإّما وضع سقف أقصى لنصيب املؤّسسات  الطّلبات اخلاّصة 

  على أساس للمؤّسسات الّصغرى خّصصةامل %20نسبة احملدثة بصيغة اإلفراق من 

القيمة الّتقديريّة لصفقات املنشأة العمومّية يف جمال الّتزّود مبواد أو خبدمات بعنوان 
الّسنة املعنّية أو ختصيص نسبة أخرى من صفقات املنشأة العمومّية يف جمال الّتزّود 

 املخّصصة %20 نسبةمبواد أو خبدمات بعنوان الّسنة املعنّية مستقّلة عن 

مل للمؤّسسات الّصغرى  صيغة اإلفراق.غري ؤّسسات احملدثة بوتكون خاّصة 

  
  

طالعات مشروع األمر:   يف ما يتعّلق 
  

لسنة  1148عدد احلكومي األمر  يتعّني التنصيص ضمن إطالعات مشروع األمر على
لس 2016 أوت 16املؤرّخ يف  2016 واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 

األمر عدد الذي جاء إللغاء أحكام  الرتتيبّيةالتشريعية و املنافسة حول مشاريع الّنصوص 
واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص    الرتتيبّيةالوجوبّية 

  
لفصل  -  :1مالحظة خاّصة 
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  من حيث الشكل:

  من مشروع األمر أحكاما متعّددة تتمثل يف: 1تضمن الفصل 
الرتفيع يف املبالغ القصوى للصفقات العمومية موضوع التفاوض املباشر مع  -

 املؤسسات احملدثة بصيغة اإلفراق.

جيل االنتفاع  - مكانية  لصفقات بعنوان السنة األوىل مع إمكانية إجراءات تتعّلق 
  اجلمع بني مبالغ الصفقات لسنتني متتاليتني وملرّة واحدة.

 حتديد جمال انطباق هذه اإلجراءات -
 حتديد النسبة املخصصة من الصفقات العمومية للمؤسسات احملدثة بصيغة اإلفراق. -

  
لذا اعتبارا وأّن أحكام هذا الفصل تتضمن مقتضيات متعّددة وخمتلفة ونظرا للصيغة املطولة 
اليت وردت فيها أحكام هذا الفصل ومراعاة للتوازن مع بقّية أحكام مشروع األمر، يقرتح 
عدم دمج األحكام املشار إليها أعاله ضمن فصل وحيد بل إفرادها بفصول خاّصة متكن 

  لفصول األمر وتراعي خصوصّية خمتلف املقتضيات.من قراءة واضحة 
  

  *من حيث املضمون:
ورد مبقتضيات هذا الفصل أنّه يف "حال تعذر على املؤسسة االنتفاع بصفقات عمومّية 
لتفاوض املباشر بعنوان السنة األوىل بسبب دخوهلا الفعلي بعد إمتام املنشأة العمومية 

برام  لتفاوض املباشر " ميكنها:لإلجراءات املتعّلقة    الصفقات 
  

ملبالغ القصوى بعنوان السنة األوىل إىل السنة اليت تليها... -  جيل االنتفاع 
 اجلمع بني مبالغ الصفقات لسنتني متتاليتني وملرّة واحدة. -
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ويتجه اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن وثيقة شرح األسباب أكّدت أّن املؤسسات اليت  

للنشاط الفعلي متأخرا مقارنة مع بداية انطالق إجراءات الصفقات العمومّية كان دخوهلا 
جيل اإلنتفاع أو إجراء اجلمع، إال أّن مقتضيات مشروع األمر جاءت  إّماأن تنتفع  جراء 

لتايل    .يقرتح توضيح هذه النقطةجامعة لكال هذين اإلجراءين و
  

جراء اجلمع بني املبالغ القصوى للصفقات ، أيضا يف ما يتعّلق بصياغة األحكام اخلاّصة 
لت للغة الفرنسية و  ايلفإّنّ◌ صياغة هذه األحكام جاءت غري واضحة مقارنة بصياغتها 

اجلمع ملّرة واحدة للمبالغ القصوى للصفقات يقرتح اعتماد الصياغة التالية :...." 
لتفاوض املباشر لسنتني متتاليتني  ملرّة واحدة ولسنتني  عوضا عن اجلمعالعمومّية 

لتفاوض املباشر...".   متتاليتني للمبالغ القصوى للصفقات العمومّية 
  
  

 2016أكتوبر    20وصدر هذا الرّأي عن الّجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  
برئاسة السّيد الحبيب جاء با وعضويّة السّيدات والّسادة ماجدة بن جعفر  

عماد الدرويش وفوزي بن عثمان والهادي  التونكتي و محمد العيادي و عمر  و 
بن مراد ومعز العبيدي و أكرم الباروني وسالم بالسعود وأّمن كتابة الجلسة  

  السّيد نبيل السماتي.

  

        الرئيــس                                                                

 


