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                                                              اجلمهورية التونسية 
  جملس املنافسة

*************  
   ّ172641 عدد اإلستشاري امللف  
 ملصادقة على كرّاس الشروط اإلدارية العاّمة املنّظم ملهمّ مشروع  :املوضوع ات أمر حكومي يتعّلق 

ا أصحاب اخلدمات اخلاضعون للقانون اخلاّص اهلندسة  املعمارية وأشغال اهلندسة العاّمة اليت يقوم 
ت املدنية   .إلجناز البنا

  هلندسة املعمارية وأشغال اهلندسة العاّمةاخلدمات املتعّلقة : القطاع.  
  

  

  

    172641الرأي عدد 
  2017 أكتوبر 19الصادر بتاريخ  

  

  املنافسة،إّن جملس 

لس بتاريخ  والّتجارة الصناعة وزير بعد إّطالعه على مكتوب  2017 جوان 01املرسّم بكتابة ا
لس لرأيه املتضّمن طلب و  ملصادقة على كرّاس الشروط مشروع  خبصوصإبداء ا أمر حكومي يتعّلق 

ا أصحاب اإلدارية العاّمة املنّظم ملهّمات اهلندسة املعمارية وأشغال  اهلندسة العاّمة اليت يقوم 
ت املدنية   .اخلدمات اخلاضعون للقانون اخلاّص إلجناز البنا

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

املتعّلق بضبط  2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد 
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية.   إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
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املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لى ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم وبعد اإلّطالع ع
  .2017 أكتوبر 17اخلميس 

  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 متطّلبات  إطار يف الراهناألمر مشروع  نّزليت لبنا مالئمة التشريعات املتعّلقة 

ا  حسن إجناز املشاريع يف األمر عدد من خالل إعادة الّنظر  والرفع من نسق إجنازهاوضمان جود
ملوافقة على كرّاس الشروط اإلدارية العاّمة  1978جانفي  26املؤرّخ يف  1978لسنة  71 واملتعّلق 

ا أصحاب اخلدمات اخلاضعون ات اهلندسة املعمارية املنّظم ملهمّ  وأشغال اهلندسة العاّمة اليت يقوم 
ت للقانون ثة إلجناز لمتطّلبات احلديلئه يف بعض أجزا مل يعد مواكبا، والذي اخلاّص إلجناز البنا

ت املدنية على غرار   :البنا
  .ت املدنية يئة األراضي املعّدة الحتضان البنا ت املدنية القائمة و يئة البنا هيل و  متطّلبات 
  .ت املدنية طبقا ملواصفات اجلودة واإلقتصاد يف الطاقة مع احرتام التكلفة  إجناز مشاريع البنا
  حتديد مكافآت املهّمات اخلاّصة واليت أصبحت ضرورية من ذلك مهّمات اإلختبارات والتشخيص

 للبانيات.
 للمصّممني.عّلقة مبصاريف التّنقل ومصاريف التكليف املؤقت مراجعة التكاليف املت 



3 
 

لسنة  71األمر عدد  اءلغإاقتضى مشروع األمر املطروحة، والنقائص وملعاجلة اإلشكاليات 
  الية:تالّنقاط التضمني و  1978جانفي  26املؤرّخ يف  1978
  ت املدنية القائمة من ذلك الرفع امليداين والتشخيص إدراج مهّمات جديدة خاّصة مبشاريع البنا

 واإلختبار.
  ات الفنّية والدراسات املعمارية مع إدراج مهّمات الرسم التمهيدي وتفصيل مهّمات الدراستوضيح

 للهياكل ومهّميت دراسة املثال التنسيقي والتهيئة اخلارجية.
  هيل مضمون املهّمات املسداة من قبل املصّممني لألخذ بعني اإلعتبار املواصفات الفنّية احلديثة

جلودة الطاقية للمبىن.املتعّلقة جبودة البناء بص  فة عاّمة و
 .ا  مراجعة مبالغ مكافآت املصّممني وطريقة احتسا
 .مراجعة التكاليف املتعّلقة مبصاريف التّنقل ومصاريف التكليف املؤقت للمصّممني 
  دة حاعتماد مراجعة آلية لكلفة لنسبة   %5دود األطر بز كّل مخس سنوات وكذلك الشأن 

  للمبالغ الدنيا لألتعاب وأسعار وحدات املهّمات.

  كّراس الشروط اإلدارية العاّمة  احملتوى املاّدي ملشروع. 2.1
بوثيقة شرح  امشفوع، فصال 37على العربية والفرنسية  يف نسختيه كرّاس الشروطمشروع   حيتوي

  .هأهداف تلّخص األسباب

 اإلطار التشريعي والرتتييب لإلستشارة .3.1

  :التايلختضع االستشارة الراهنة لإلطار التشريعي والرتتييب 

  1973ديسمرب  31املؤرّخ يف  1973لسنة  81جمّلة احملاسبة العمومية الصادرة مبقتضى القانون عدد 
ديسمرب  25املؤرّخ يف  2015لسنة  53وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحتها ومتّمتها وخاّصة القانون عدد 

 .2016واملتعّلق بقانون املالية لسنة  2015
  ق بتنظيم مهنة املهندس املعماري.املتعلّ  1974ماي  22خ يف املؤرّ  1974لسنة  46القانون عدد 
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  صدار جمّلة التأمني كما ّمت  1992مارس  9املؤرّخ يف  1992لسنة  24القانون عدد املتعّلق 
لّنصوص الّالحقة وخاّصة تنقيحها وإ املؤرّخ يف أّول أفريل  2002لسنة  37القانون عدد متامها 

2002. 
  ملسؤولية واملراقبة الفنّية يف ميدان  1994جانفي  31املؤرّخ يف  1994لسنة  9القانون عدد املتعّلق 

 البناء. 
  مللكية األدبية والفنّية 1994فيفري  24املؤرّخ يف  1994لسنة  36القانون عدد كما ّمت   ،املتعّلق 

لقانون عدد   .2009جوان  23املؤرّخ يف  2009لسنة  33تنقيحه وإمتامه 
  صدار جمّلة السالمة والوقاية من  1974فيفري  15املؤرّخ يف  2009لسنة  11القانون عدد املتعّلق 

ت. لبنا  أخطار احلريق واالنفجار والفزع 
  عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  املتعّلق 
  لقانون عدد  1982لسنة  12املرسوم عدد حداث عمادة املهندسني كما ّمت تنقيحه   41املتعّلق 

 .1997جوان  9املؤرّخ يف  1997لسنة 
  املتعّلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز  1974فيفري  15املؤرّخ يف  1974لسنة  93األمر عدد

ألمر عدد   .1992فيفري  3املؤرّخ يف  1992لسنة  248واإلسكان املنّقح 
  اإلسكان املتعّلق بتنظيم وزارة التجهيز و  1988جويلية  22املؤرّخ يف  1988لسنة  1413األمر عدد

ألمر   2008لسنة  121واألمر عدد  1992فيفري  3املؤرّخ يف  1992لسنة  249عدد املنّقح واملتّمم 
 .2008نفي اج 16املؤرّخ يف 

  املتعّلق بضبط مهام املراقب الفّين وشروط  1995مارس  6املؤرّخ يف  1995لسنة  416األمر عدد
ألمر عدد   .2010ديسمرب  13املؤرّخ يف  2010لسنة  3219منح املصادقة املنّقح واملتّمم 

  املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014مارس  13يف  2014لسنة  1039األمر عدد 
  املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعية و   .رتتيبيةالاإلستشارة الوجوبية 
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  سي عدد ة رئيس احلكومة ياملتعّلق بتسم 2016أوت  27املؤرّخ يف  2016لسنة  107األمر الر
   وأعضائها.

  املتعّلق بتنظيم إجنازات  2017جويلية  31املؤرّخ يف  2017لسنة  967األمر احلكومي عدد
ت املدنية.   البنا

  املالحظات .2 

 املالحظات العاّمة  .1.2

  31املؤرّخ يف  2017لسنة  967احلكومي عدد  األمر بتضمينهاقائمة اإلّطالعات  يّتجه حتيني 
ت املدنية 2017جويلية     . املتعّلق بتنظيم إجناز البنا

  لّنصوص  التشريعية التالية:يّتجه إمتام قائمة اإلّطالعات 

صدار جمّلة السالمة والوقاية املتعّلق  2009فيفري  15املؤرّخ يف  2009لسنة  11القانون عدد   -
ت.  لبنا  من أخطار احلريق واالنفجار والفزع 

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

  دراجه قبل اإلّطالع يّتجه إعادة ترتيب اإلّطالع "وعلى رأي "وعلى رأي احملكمة اإلدارية" وذلك 
 جملس املنافسة".

  إلختصارات من خالل إفرادها بفقرة يف يف مشروع كرّاس الشروط  املعتمدةيّتجه مزيد العناية 
 .من مشروع كرّاس الشروط تضبط كّل مصطلح واملختصر املرادف له  الفصل الثاين

  ا العمل" طبقعبارة " تواترت مبشروع كرّاس الشروط وتالفيا للغموض الذي  ،الرتاتيب اجلاري 
  املقصودةصوص القانونية والرتتيبية النّ  مراجع علىبدّقة يّتجه التنصيص ميكن أن تكتنفه هذه العبارة 
   .كّلما اقتضت احلاجة إىل ذلك
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  لصفحة عدد بشكل من مشروع كرّاس الشروط  31يّتجه إعادة تنظيم اجلدولني املنصوص عليهما 
ويسهل بذلك قراءة متناغمة مع كّل صنف من املهّمات الفوارق نسب الغرامة املوّظفة على تصبح 

 . املعطيات املضّمنة بكّل جدول
 

 املالحظات اخلاّصة .2.2

   3الفصل 

ا اإلدارة إىل املصّممني بعقود تربم  3ّص الفصل ين على أنّه:"يقع ضبط املهّمات اليت تعهد 
. وقد وردت "بعد املصادقة على العقد موضوع املهّمة  الطرفني. وال يقع الشروع يف أي مهّمة إالّ نيب

املربمة بني صاحب املنشأ  لعقودلإلطار الرتتييب املنّظم لدون توضيح  يف صيغة مطلقةعبارة "عقد" 
أّن مستحّقات  والّلذين تضّمنا 35و 29 نيالفصل، خاّصة يف ظّل وجود إشارة يف واملصّممني

ألمر املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية أّن ملّف اخلتم و  املصمّمني يتّم دفعها وفقا لآلجال احملّددة 
النهائي لكّل عقد يقع إخضاعه لرأي جلنة مراقبة الصفقات املختّصة أو جلنة الشراءات وذلك طبقا 

  للرتاتيب املنّظمة للصفقات العمومية. 
ت واجلماعات احمللّية واملؤّسسات الوزارا هوصاحب املنشأ  أنّ  قد تضّمن الفصل الثاينو هذا 

خ يف ؤرّ امل 2007لسنة  1330عدد األمر  أنّ  واحلال واملنشآت العمومية.العمومّية ذات الصبغة اإلدارية 
لصفقات ىل الرتاتيب اخلاصّ إاملنشآت العمومية قائمة من  من اخلضوع استثىن 2007جوان  4 ة 

الواردين مبشروع كرّاس الشروط الراهن.  35و 29ألحكام الفصلني مبا جيعلها غري خاضعة  ،العمومية
لذا يّتجه مزيد توضيح اإلطار الرتتييب املنّظم للعقود املذكورة يف الفصل الثالث، مع تبيان اإلستثناءات 

  بصورة صرحية حال وجودها. 

  30الفصل  
حصول  على املصّمم لتصحيح الوضعيات النامجة عن تطّرق هذا الفصل إىل مسألة التنبيه

مج أو ملراحل الدراسات اليت إجناز الدراسات على  يفتقاعس  غرار تقدمي دراسات غري مطابقة للرب
سهو أو  أخطاء أو وجود عدم احرتام شروط العقد أو رتاتيب العاّمة للبناء أوللّمتت املصادقة عليها أو 
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تسليط قبل الشروع يف وذلك ، وكذلك التقاعس يف احرتام آجال العقدت مبالغات يف القياسا
ت املالية املستوجبة يف م ترك آجال تصحيح وضعيات  الفصل املذكور. غري أّن ل هذه احلاالتثالعقو

التقاعس غري حمّددة وذلك من خالل اعتماد عبارة "يف أجل حمّدد". لذا، يّتجه مزيد ضبط اآلجال 
ت  املذكورة وحتديدها بشكل دقيق نظرا النعكاسها املباشر على حسني سري األشغال لبنا املتعّلقة 

   .وضما حلقوق املتعاقدين املدنية

لس املنافسة بتاريخ    سة  2017 أكتوبر 19وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر

ن عمر التونكيت حمّمد العيادي و الّسادة و  ةوعضويّة السيد رضا بن حممودالسّيد  ورمي بوز

لسعود و ومعّز العبيدي  وحممد بن فرجعبيدي واخلموسي بو   ةاجللسة السيد ةوحبضور وكاتبسامل 

  .ميينة الزيتوين

                                                    

الرئيس                                                                                       
  رضا بن حممود             


