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جملس                   اجلمهورية التونسيـــة                                                      
 املنافســة       

اجللســــة العاّمـــة   
     

  .مكاتب الّدراسات :القطاع  
 

  

  

  172643 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2017 سبتمرب 20 بتاريخ
  

  

  املنافســة،إّن جملس 
لس بتاريخ و  الّصناعة بعد االّطالع على مكتوب وزير  2017جوان  1الّتجارة املرّسم بكتابة ا

ملصادقة على كرّاس شروط ممارسة نشاط مكتب الّدراساتواملتضّمن طلب    .إبداء رأيه يف قرار يتعّلق 
عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 وسري أعمال جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جل لس   سبتمرب 20 اإلربعاءلسة يوم وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

2017.  
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تالوة تقريره الكتايب، 
  

  
  

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

 

I  . ّتقدمي امللف:  
عادة تنظيم املنافسة واألسعار،  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل  املتعّلق 

قرارا يتعّلق  جملس املنافسةإىل  ،2017جوان  1، مبقتضى املكتوب املؤرّخ يف الّتجارةو  الّصناعة وزير أحال
  .فيهإلبداء رأيه  ملصادقة على كرّاس شروط ممارسة نشاط مكتب الّدراسات
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  :ستشارة.اإلطار العام لال1
يندرج القرار الرّاهن يف إطار الّسعي للّرفع من مستوى اخلدمات حسب وثيقة شرح األسباب، 

املسداة من قبل مكاتب الّدراسات الّناشطة يف جمال اخلدمات اهلندسّية وجعلها تستجيب ملتطّلبات اجلودة 
  ومتالئمة مع التطّور الذي تشهده املهنة.

  ويتضّمن مشروع كرّاس الّشروط الّنقاط الّتالية:
ملهن اهلندسّية وقد بلغت  - االت املتعّلقة   20حتديد جماالت نشاط مكتب الّدراسات لتشمل جّل ا

  جماال.
ت. - لبنا   إعادة تصنيف مكاتب الّدراسات وإضافة أصناف خاّصة 
االت املتعّددة.الّرتفيع يف اإلمكانّيات البشريّة الّدنيا  -   لّنسبة ملكاتب الّدراسات ذات ا
ت "ب  ISO 9001اشرتاط احلصول على شهادة اجلودة  - " 1لّنسبة ملكاتب الّدراسات يف جمال البنا

  وكذلك ملكاتب الّدراسات ذات جماالت متعّددة.
ئق الّالزمة ملمارسة نشاط مكاتب الّدراسات وضبطها. -   مراجعة الّشروط والو
  :.اإلطار الّتشريعي والّرتتييب2

  إىل مجلة الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية الّتالية: نشاط مكتب الّدراساتخيضع 
حداث عمادة املهندسني كما ّمت  1982أكتوبر  21املؤرّخ يف  1982لسنة  12املرسوم عدد  - املتعّلق 

لقانون عدد    .1997جوان  9املؤرّخ يف  1997لسنة  41تنقيحه 
  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عددالقانون  -
املتعّلق بضبط مشموالت وزارة الّتجهيز كما ّمت  1974فيفري  15املؤرّخ يف  1974لسنة  93األمر عدد  -

ألمر عدد    .1992فيفري  3املؤرّخ يف  1992لسنة  248إمتامه 
ملصادقة على كرّاس الّشروط اإلداريّة  1978جانفي  26املؤرّخ يف  1978لسنة  71دد األمر ع - املتعّلق 

ا أصحاب اخلدمات اخلاضعني  العاّمة املنّظم ملهّمات اهلندسة املعماريّة وأشغال اهلندسة العاّمة اليت يقوم 
  للقانون اخلاص إلجناز البنيات املدنّية.

املتعّلق بتنظيم وزارة الّتجهيز واإلسكان كما  1988جويلية  22املؤرّخ يف  1988لسنة  1413األمر عدد  -
ألمر عدد  ألمر عدد  1992فيفري  3املؤرّخ يف  1992لسنة  249تنقيحه وإمتامه  املؤرّخ  2008لسنة  121و

  .2008جانفي  16يف 
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ت املدنّية.املتعلّ  2009سبتمرب  14املؤرّخ يف  2009لسنة  2617األمر عدد  -   ق بتنظيم إجناز البنا
  املتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية. 2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد  -
املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148األمر احلكومي عدد  -

لس املنافسة حول مشاريع النّ    صوص الّتشريعّية والّرتتيبّية.االستشارة الوجوبّية 
سي عدد  -   املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة وأعضائها. 2016أوت  27املؤرّخ يف  2016لسنة  107األمر الّر
املتعّلق بضبط إجراءات ومعايري تعيني أصحاب  1991نوفمرب  226قرار وزير الّتجهيز واإلسكان املؤرّخ يف  -

ت املدنّية.اخلدمات اخلاضعني للقانون اخلا   ّص إلجناز البنا
ملصادقة على كرّاس الّشروط اإلداريّة العاّمة املطّبق  1994أكتوبر  11قرار الوزير األّول املؤرّخ يف  - املتعّلق 

لّدراسات.   على الّصفقات العمومّية اخلاّصة 
ملصادقة على دليل املستثمرين والباعثني  1997جويلية  18قرار وزير الّتجهيز واإلسكان املؤرّخ يف  - املتعّلق 

لقرار املؤرّخ يف    .2003أكتوبر  31اخلواّص يف قطاع األشغال العمومّية كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي .3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:
ملصادقة على كرّاس شروط. 3قرار يتضّمن  -   فصول يتعّلق 
  فصال. 18كرّاس شروط ملحق يتضّمن   -
 .وثيقة شرح األسباب -
II:تقدمي نشاط مكتب الّدراسات.  

ألعمال الفّنية  يقصد مبكتب الّدراسات كّل ذات معنويّة تعتزم، كّل حسب جمال نشاطها، القيام 
  الّتالية وخاّصة املتعّلقة منها بـ:

  الربجمة. -
ت. -   الّدراسات اهلندسّية على خمتلف املستو
  الّدراسات االقتصاديّة واالجتماعّية جبميع أنواعها. -
  متابعة تنفيذ األشغال. -
  تقدمي خدمات املساعدة واملساندة الفّنية. -
  تسيري األشغال. -
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  االختبارات الفّنية. -
ألنشطة املتعّلقة بـ:ويستثىن من ذلك القيام مباشرة او عن طريق مسامهة    الّذات املعنويّة أو وكيلها 

  اهلندسة املعماريّة -
  املراقبة الفّنية. -
  مقاوالت األشغال. -
ستثناء أشغال القيس الّالزمة إلجناز مهاّمها. -   املهاّم املوكولة للخرباء يف املساحة 

لوزارة الّتجهيز  حسب موقع الواب 2017جوان  19ويبلغ عدد مكاتب الّدراسات إىل غاية 
  مكتبا. 233واإلسكان والّتهيئة الّرتابّية 

 

III. املالحظات:  
وذلك كما  يثري ملّف االستشارة مالحظات تتعّلق بنّص القرار ومالحظات تتعّلق بكرّاس الّشروط

  :يلي
  .املالحظات املتعّلقة بنّص القرار:1

لس    املالحظات الّتالية:يثري نّص القرار املعروض على أنظار ا
  .يف ما يتعّلق بقائمة االّطالعات:1.1

املنافسة عادة تنظيم املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عددالقانون يتعّني إضافة  -
  .واألسعار

املتعّلق بضبط إجراءات ومعايري  1991نوفمرب  226يتعّني إضافة قرار وزير الّتجهيز واإلسكان املؤرّخ يف  -
ت املدنّية.   تعيني أصحاب اخلدمات اخلاضعني للقانون اخلاّص إلجناز البنا

ملصادق 1997جويلية  18يتعّني إضافة قرار وزير الّتجهيز واإلسكان املؤرّخ يف  - ة على دليل املتعّلق 
لقرار املؤرّخ يف  أكتوبر  31املستثمرين والباعثني اخلواّص يف قطاع األشغال العمومّية كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

2003.  
بكرّاس الّشروط اإلداريّة العاّمة املنّظم ملهّمات اهلندسة املعماريّة وأشغال  يتعّني تعديل االّطالع املتعّلق -

ملصادقة  1978جانفي  26املؤرّخ يف  1978لسنة  71ا يلي: "األمر عدد اهلندسة العاّمة ليصبح كم املتعّلق 
ا  على كرّاس الّشروط اإلداريّة العاّمة املنّظم ملهّمات اهلندسة املعماريّة وأشغال اهلندسة العاّمة اليت يقوم 

  أصحاب اخلدمات اخلاضعني للقانون اخلاص إلجناز البنيات املدنّية".
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املطّبق على الّصفقات العمومّية اخلاّصة  بكرّاس الّشروط اإلداريّة العاّمة يتعّني تعديل االّطالع املتعّلق -
ملصادقة على كرّاس الّشروط  1994أكتوبر  11لّدراسات ليصبح كما يلي: "القرار املؤرّخ يف  املتعّلق 

  لّدراسات". اإلداريّة العاّمة املطّبق على الّصفقات العمومّية اخلاّصة
ألجل االنتقايل:.2.1   يف ما يتعّلق 

من قرار املصادقة على مشروع كرّاس الّشروط موضوع االستشارة الرّاهنة على أجل  3نّص الفصل 
ريخ الّدخول حّيز الّتنفيذ لتمتثل مكاتب الّدراسات الّناشطة ملقتضيات كرّاس  6انتقايل بـ  أشهر من 

االت والّتصنيف، ويبدو هذا األجل قصريا إذ يتعّني على مكاتب الّشروط اجلديد خاّصة يف م ا يتعّلق 
عتبار أنّه مبقتضى  الّدراسات الّناشطة تدقيق وضعّيتها املالّية والّنظر يف إمكانّية انتداب مهندسني جدد، 

ت هذا مع الّرتفيع يف إعادة تصنيف مكاتب الّدراسات وإضافة أصناف خاّصة هذا القرار سيتّم  لبنا
االت املتعّددة. لّنسبة ملكاتب الّدراسات ذات ا   اإلمكانّيات البشريّة الّدنيا 

ريخ صدور القرار.     ويستحسن يف هذا اإلطار الّتمديد يف هذا األجل ليصبح سنة من 
  املالحظات املتعّلقة بكّراس الّشروط:.2

  ات الّتالية:يثري مشروع كرّاس الّشروط املالحظ
  الفصل األّول:

ستقاللّية  ا املساس  استعمل هذا الفصل عباريت "وخاّصة املتعّلق منها" و"كّل األنشطة اليت من شأ
مكتب الّدراسات" يف إطار حتديد جمال نشاط مكتب الّدراسات، ويتعّني يف هذا اإلطار حذف هاتني 

  وحتديد جمال نشاط مكتب الّدراسات بصفة واضحة ودقيقة.العبارتني 
  :5الفصل 

 8هذا الفصل على أن تكون للمسؤول األّول جتربة مهنّية فعلّية يف اختصاصه ملّدة ال تقّل عن نّص 
سنوات حّىت ال ميّثل شرط الّتجربة املهنّية  5سنوات، ويقرتح يف هذا اإلطار الّتقليص يف هذه املّدة لتصبح 

  الفعلّية حاجزا أمام الرّاغبني يف بعث مكتب دراسات.
  
 
  :8و 7 نالفصال
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اقتضى هذان الفصالن أن تقوم كّل ذات معنويّة تعتزم ممارسة نشاط مكتب الّدراسات قبل ممارسة 
يداع مطلب تضمني كرّاس الّشروط مصحو بنظريين من   كرّاس الّشروط بعد اإلمضاء عليهما نشاطها 

مضائهما.   والّتعريف 
ت املدنّية ملكتب الّدراسات نظريا من كرّاس الّشروط  ّمث إثر ذلك تسّلم مصاحل اإلدارة العاّمة للبنا
بعد تضمينه وختمه من قبل اإلدارة املذكورة بعد تثّبتها من مطابقة شروط ممارسة نشاط مكتب الّدراسات 

ريخ إيداع امللّف. 15طلوب يف ظرف للّصنف امل   يوما من 
ال االستشاري جملس املنافسة قضاء استقّر فقهقد و  على أّن نظام كرّاس الّشروط يقوم على  يف ا

عتبار أّن أحكام كرّاس الّشروط تتعّلق بشروط للمباشرة يتّم التحّقق منها  مبدأ الّرقابة الّالحقة للّنشاط 
لّنشاط الخاومراقبتها وتتّبع امل ذي ال يتوّقف تعاطيه على احلصول على ترخيص لفني هلا بعد القيام 

  مسّبق.
لفصلني  لذا، يتعّني حذف املقتضيات االقتصار على و  سالفي الذّكر 8و 7املنصوص عليها 

 الّتنصيص على ضرورة إمضاء كرّاس الّشروط وإيداعها لدى املصلحة إلداريّة املعنّية ضمن أجل حمّدد من
لتثّبت على عني املكان من توّفر خمتلف الّشروط  مع ضبطانطالق ممارسة الّنشاط  أجل لإلدارة للقيام 

لكرّاس.   املنصوص عليها 
  :11الفصل 

هذا الفصل أنّه جيب على مكتب الّدراسات إجناز مهاّمه طبقا للمواصفات واملقتضيات  اقتضى
الفّنية املعتمدة وأن يتّم توفري مقّر ميّكن من ممارسة الّنشاط بصفة مرضّية، وهو ما قد يعطي لإلدارة سلطة 

ملواصفات الفّنية املطلوبةللّتأويل تقديريّة واسعة وحرّية كربى  ملقرّ  فيما يتعّلق  ممّا قد  والّشروط اخلاّصة 
  ينجّر عنه يف بعض احلاالت إجحاف عند القيام بعملّيات املراقبة اإلداريّة.

ا إضافة إىل  بدّقة لذا، يقرتح اإلفصاح عن املواصفات واملقتضيات الفّنية املعتمدة الواجب التقّيد 
  الّشروط الواجب توّفرها يف املقّر.

  :12الفصل 
هذا الفصل أنّه يتعّني على مكتب الّدراسات مواكبة تطّور الّتقنّيات املعتمدة يف امليدان مع  اقتضى

ملعاهد املختّصة اعتبارا ملا تشهده تلك الّتقنّيات من الّسعي إىل املشاركة يف حلقات تكوينّية أو دراسيّ  ة 
لدّقة املطلوبة.   تطّور سريع حيّتم على مكتب الّدراسات أن يكون مطّلعا عليها وقادرا على إسداء خدماته 
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لس أنّه يصعب تطبيق هذا الفصل يف ظّل غياب معايري موضوعّية يتّم على أساسها تقييم  ويرى ا
ال، لذا، يتعّني إدراج املعايري الّالزمة قصد تسهيل عملّيات مدى مواكبة مك تب الّدراسات للتطّور يف ا

  الّرقابة اإلداريّة هلذا الّنشاط.
على مكاتب  كما يقرتح يف ذات اإلطار الّتنصيص ضمن ذات الفصل على الواجب احملمول

حللقات يف الّدراسات  الّتكوينّية والّدراسّية اليت ّمتت املشاركة فيها مع تقدمي إعالم اجلهة اإلداريّة املعنّية  
ئق املثبتة لذلك (شهائد ختم الّتكوين مثال).   الو

  :14و 13 نالفصال
ا العمل" "طبقا  ضمن هذين الفصلني متّ  استعمال العبارات الّتالية "وفقا للّتشريع والّرتاتيب اجلاري 

   ."للّتشريع اجلاري به العمل" و"مراعاة الّتشريع اجلاري به العمل
استقّر فقه جملس املنافسة على أنّه يتعّني على كرّاس الّشروط أن يتضّمن كّل األسس القانونّية وحيث 
  بصفة جتعله كافيا حبّد ذاته وتغين مستعمليه عن الّلجوء إىل مصادر أخرى.اّليت خيضع هلا 

خرى تتضّمن  وحيث يقرتح على أساس ما تقّدم العدول على العبارات املذكورة آنفا وتعويضها 
  صراحة املراجع الّتشريعّية والّرتتيبّية املطلوب االمتثال إليها يف هذا اإلطار.

يف صورة تغيري املسؤول األّول فإّن كرّاس الّشروط تصبح الغية ويتعّني  على أنّه 14كما نّص الفصل 
ويقرتح يف هذا الّسياق إعادة صياغة هذه  دارة بذلك وحتيني كرّاس الّشروط.على الّشركة املعنّية إعالم اإل

  املقتضيات كاآليت:
ة بذلك وحتيني كرّاس الّشروط وذلك "يف صورة تغيري املسؤول األّول يتعّني على الّشركة املعنّية إعالم اإلدار 

  يف أجل شهر وإالّ فإّن كرّاس الّشروط تعترب الغية".
  :15الفصل 

  .ذا الفصل أّن املصاحل اإلداريّة املختّصة تتوّىل مراقبة نشاط مكتب الّدراسات ورد
ويقرتح يف هذا اإلطار حتديد املصاحل اإلداريّة املختّصة اليت ستقوم بعملّيات الّرقابة وذلك قصد  

لّنسبة إىل مكتب الّدراسات. لّنسبة إىل اإلدارة وتوضيح الطّرف املراقب    تسهيل عملّيات التثّبت 
  
  :17الفصل 
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ت املنصوص عليها  جاء إلضافة للعقو ا العمل ميكن ذا الفصل أنّه  لقوانني والّرتاتيب اجلاري 
ت اإليقاف الوقيت عن ممارسة الّنشاط والّسحب الّنهائي لكرّاس  لّتجهيز اّختاذ عقو للوزير املكّلف 

  الّشروط.
الّطالعات،  لّرجوع إىل الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية املدرجة  ا ال تنّص علىو ّ ت  يتبّني أ عقو

  مارسة نشاط مكتب الّدراسات. خاّصة مب
ني والّرتاتيب اجلاري ، أو حتديد القوانهذه املقتضياتالّتنصيص على  إّما العدول علىفإنّه يتعّني  لذا
ت إداريّة إضافّية تنطبق على ممارسة نشاط مكتب الّدراسات.ا العمل    اليت نّصت على عقو

لّنسبة للحاالت اليت تستوجب إخالالت خطّمت من جهة أخرى استعمال عبارات "كما  رة" 
لّنسبة للحاالت اليت تستوجب الّسحب الّنهائي  اإليقاف الوقيت عن ممارسة الّنشاط و"خطأ مهين جسيم" 

  لكرّاس الّشروط.
اخلطأ املهين "و "إلخالالت اخلطرةـ "اوجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أّن عدم الّتحديد الّدقيق ل 
يؤّدي حتما إىل صعوبة على مستوى الّتطبيق ويعطي لإلدارة سلطة تقديريّة واسعة يف جمال  "اجلسيم

ت    . وضبط حمتواها حتقيقا للمساواة ودرءا لكّل جتاوزحتديد هذه العبارات  مبا يتعّني معهالعقو
  

سة السيّ  2017 سبتمرب 20 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  رضا بن د بر
ن و  وعضويّة السّيدات والّسادة حممود وأكرم حمّمد بن فرج حمّمد العّيادي ورجاء الشّواشي ورمي بوزّ

وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد البحري  الباروين واهلادي بن مراد وّمخوسي بوعبيدي وسامل بسعود
  .القابسي وكاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين

  
       

  يسالّرئـ                                        
  رضـا بن حممـود                                        

  
 

 


