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  اجلمهورية التونسية 
  جملس املنافسة 
******       

 162621 امللف اإلستشاري عدد  
 :قرار يتعّلق بضبط إجراءات ومعايري تعيني املصّممني إلجناز مشاريع مشروع  املوضوع

ت املدنية   .البنا
 :ت املدنية. القطاع جناز البنا   اخلدمات املتعّلقة 
  
  

    162621الرأي عدد 

  2017 مارس 02الصادر بتاريخ  
  

  إّن جملس املنافسة،

لس بتاريخ  وزير التجارة والصناعة بعد إّطالعه على مكتوب  نوفمرب 02املرسّم بكتابة ا
لس لرأيه املتضّمن طلب و  2016 قرار يتعّلق بضبط إجراءات مشروع  خبصوصإبداء ا

ت املدنية.ومعايري تعيني املصّممني إلجناز مشاريع    البنا
 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار.   املتعّلق 
املتعّلق  2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد 

لس املنافسة حول مشاريع النصوص  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
  التشريعية والرتتيبية.

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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عضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أ
  .2017 مارس 02جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد وليد القاين يف تالوة تقريره الكتايب.

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

 تقدمي امللفّ  .1
  

  اإلطار العاّم لإلستشارة .1.1
  

ت املدنية مع  الراهن القرارمشروع  يتنّزل لبنا يف إطار مالئمة التشريعات املتعّلقة 
متطّلبات حسن إجناز املشاريع والرفع من نسق إجنازها من خالل إعادة الّنظر يف قرار وزير 

املتعّلق بضبط إجراءات ومعايري تعيني  1991نوفمرب  26التجهيز واإلسكان املؤرّخ يف 
ت امل   دنية وذلك يف اّجتاه:املصّممني إلجناز مشاريع البنا

   إضافة صيغ جديدة من املناظرات املعمارية جلعلها تتناسب مع خمتلف أحجام ودرجة
ت املدنية وكذلك توضيح اإلجراءات الواجب اتّباعها.  تعقيد مشاريع البنا

  .مزيد ضبط دور كاّفة املتدّخلني يف املناظرات املعمارية 
  لتعّيني املباشر واالختيار توضيح إجراءات تعيني املصّممني ومعاي ريها ال سيما املتعّلقة 

 حسب امللّف.
 .الرتفيع يف السقف املسموح به يف التعيني املباشر جلعله يتماشى مع تطّور كلفة املشروع 
   إدراج مقتضيات إلعطاء األولوية يف التعيني املباشر للمصّممني حديثي العهد يف هذا

ال.  ا
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  القراراحملتوى املاّدي ملشروع . 2.1
فصال مشفوعا بوثيقة شرح  25مشروع القرار يف نسختيه العربية والفرنسية على  حيتوي

حكومي يتعّلق بتنظيم إجناز أهدافه ومصحو بنسخة من مشروع أمر األسباب تلّخص 
ت املدنية والذي يعّد مبثابة النّص املرجعي الذي على أساسه ّمتت صياغة مشروع  البنا

بني منتظمة كاآليت:   القرار املذكور. وتوّزعت الفصول املذكورة على 

  :جراءات ومعايري تعيني املصّممني ويتضّمن  الباب األّول فصال موّزعة  19يتعّلق 

 ثة أقسام.على ثال

  :يتضّمن أحكاما خمتلفة وحيتوي على مخسة فصول. الباب الثاين 
 

 اإلطار التشريعي والرتتييب لإلستشارة .3.1

  ختضع االستشارة الراهنة لإلطار التشريعي والرتتييب اآليت:

  31املؤرّخ يف  1973لسنة  81جمّلة احملاسبة العمومية الصادرة مبقتضى القانون عدد 
لسنة  53وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحتها ومتّمتها وخاّصة القانون عدد  1973ديسمرب 

 .2016واملتعّلق بقانون املالية لسنة  2015ديسمرب  25املؤرّخ يف  2015
  املتعلق بتنظيم مهنة املهندس  1974ماي  22يف املؤرخ  1974لسنة  46القانون عدد

 املعماري.
  عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد املتعّلق 

 واألسعار.
  حداث عمادة املهندسني  قاملتعلّ  1982اكتوبر  21املؤرخ يف  1982لسنة  12املرسوم

لقانون عدد  واملصادق لقانون املو  1982ديسمرب  2املؤرّخ يف  1982لسنة  58عليه  نّقح 
   .1997جوان  9املؤرّخ يف  1997لسنة  41عدد 
  املتعّلق بضبط مشموالت وزارة  1974فيفري  15املؤرّخ يف  1974لسنة  93األمر عدد

ألمر عدد   .1992فيفري  3املؤرّخ يف  1992لسنة  248التجهيز كما ّمت إمتامه 
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  ملوافقة على كرّاس  1978جانفي  26املؤرّخ يف  1978لسنة  71األمر عدد املتعّلق 
ا الشروط اإلدارية العاّمة املنّظمة ملهمات اهلندسة املعمارية واألشغال اهلندسية ا ليت يقوم 

ت املدنية.  أصحاب اخلدمات اخلاضعون للقانون اخلاّص إلجناز البنا
  املتعّلق بتنظيم وزارة التجهيز  1988جويلية  22املؤرّخ يف  1988لسنة  1413األمر عدد

ألمر عدد   1992فيفري  3املؤرّخ يف  1992لسنة  249واإلسكان كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
ألمر عدد   .2008جانفي  16املؤرّخ يف  2008لسنة  121و

  املتعّلق بضبط مشموالت  2008فيفري  25املؤرّخ يف  2008لسنة  512األمر عدد
 ية لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية.وتنظيم اإلدارات اجلهو 

  ت  2009سبتمرب  14خ يف املؤرّ  2009لسنة  2617األمر عدد املتعلق بتنظيم إجناز البنا
 .املدنية
  املتعّلق بضبط نوعية نفقات  2012سبتمرب  4املؤرّخ يف  2012لسنة  1711األمر عدد

 التصّرف والتجهيز ذات الصبغة اجلهوية.
  املتعّلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد

 العمومية.
  سي عدد املتعّلق بتسمية رئيس  2016أوت  27املؤرّخ يف  2016لسنة  107األمر الر

 احلكومة وأعضائها.
  املتعّلق بضبط  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعية  إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
 والرتتيبية. 

  املالحظات. 2
بعد اإلّطالع على حمتوى مشروع القرار وعلى مذّكرة شرح األسباب وعلى مشروع 

لس إىل    املالحظات التالية:األمر احلكومي املصاحب له، انتهى ا
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 املالحظات العاّمة .1.2

  :التالية العاّمةتثري اإلستشارة الراهنة املالحظات 
  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148ألمر احلكومي عدد إلّطالعات قائمة ا إمتاميقرتح 

لس املنافسة حول  2016أوت  املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
 مشاريع الّنصوص التشريعية والرتتيبية كّلما اقتضت احلاجة إىل ذلك.

  أي احملكمة إضافة اإلّطالعني التاليني: "وعلى ر اإلّطالعات من خالل قائمة يّتجه إمتام
 اإلدارية" وعلى "رأي جملس املنافسة". 

  ت املدنية النّص املرجعي الذي مشروع األمر احلكومي ميّثل املتعّلق بتنظيم إجناز البنا
 . غري أنّه اّتضح أّن األمر احلكومي املذكور ملالراهن على أساسه ّمتت صياغة مشروع القرار

لرائد الرمسي ومل يدخل لتايل النفاذّيز ح بعد ينشر بعد  مشروع نّص جمّرد ، وال يزال 
 ترتييب. 

 يتّم عرضه على ّن مشروع األمر احلكومي املذكور مل ويّتجه التذكري يف هذا اإلطار
املتعّلق  نمن القانو  11من الفصل  الرابعةالفقرة  تقتضيه أنظار جملس املنافسة وفق ما

لس وجو حول مشاريع ":واليت تنّص على أنّهعادة تنظيم املنافسة واألسعار  ويستشار ا
دف مباشرة إىل فرض شروط خاصة ملمارسة نشاط  النصوص التشريعية والرتتيبية اليت 

ا أن تعرقل الدخول إىل سوق معينة   . "اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأ
عدم إبداء الرأي يف أي جرى على  لس املنافسةعمل جم فإنّ من جهة أخرى، و 

النفاذ ضرورة أنّه يف حّيز   يدخلاملنبثق عنه مل مشروع قرار طاملا أّن النّص الرتتييب املرجعي
ت واملتمّثل يف صورة احلال يف األمر  القانوينتأهيل الغياب  املتعّلق بتنظيم إجناز البنا
لس غري أّن  ال ميكن اّختاذ القرار موضوع اإلستشارة الراهنة. فإنّه، املدنية يف إطار و ا

كّل من   إبداء الرأي يفو  جتاوز هذا العائق يرىستشاري اإلدوره لتفعيل مقاربته اإلجيابية 
  .وكذلك مشروع القرار موضوع اإلستشارة الراهنة املذكورمشروع األمر احلكومي 
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لرجوع إىل األمر احلكومي املذكور تبّني أنّه   ّم املنافسة إالّ و ال يثري مالحظات 
لتنصيص علىقائمة إّطالعاتإمتام وجوب  بعض املالحظات الشكلية أّمهها األمر  ه 

املتعّلق بضبط إجراءات  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148احلكومي عدد 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعية والرتتيبية مع  وصيغ االستشارة الوجوبية 

  إضافة اإلّطالع "وعلى رأي جملس املنافسة".
 

  . املالحظات اخلاّصة2.2 
  

طرق اختيار من مشروع القرار موضوع اإلستشارة الراهنة  2تضّمن الفصل 
ت املدنية واليت من بينها التعيني املباشر.   املصّممني إلجناز مشاريع البنا

لس أّن هذا التمشيو   عتبار أّن األصل يف التعيني  اخرقيعّد  يرى ا ملبدأ املنافسة 
لرغم من أّن هذا يكون عن طريق الدعوة العمومية للرتّشح اليت يكّرسها  نظام املناظرات 

ت املدنية كما ّمت بيانه يف الفصل  من  3األخري مكّرس يف أصناف معّينة من مشاريع البنا
   مشروع القرار الراهن.

لس أنّ و  طريقة ويف صورة املضي يف اعتماد  ،ه من الضروريمن جهة أخرى، يرى ا
مشروع األمر هذا اإلستثناء بصفة صرحية ضمن  إجازة علىالتنصيص  ،التعيّني املباشر

ت املدنيةاحلكومي    .املتعّلق بتنظيم إجناز البنا
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لس املنافسة بتاريخ   2017 مارس 02وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد حممد العيادي وعضويّة الّسادة والسيدات عمر التونكيت وماجدة بن  بر

أكرم الباروين وخالد و ومعّز العبيدي  وحممد بن فرج ورجاء الشواشي جعفر

وحبضور املقّرر العام السّيد حممد البحري القابسي وكاتب اجللسة السيد نبيل  السالمي

  السمايت.

  

الرئيس                  

 حممد العيادي      
 


