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                                      ،الحمد                                                                  الّتونسّية  لجمهوريّةا
  المنافـسة  مجلـس 

  العامة  الجلسة    
  .نشاط املراقب الفّين يف ميدان البناء :القطاع

  
  182705  عدد  الرّأي

  المنافسة  مجلس  عن  الّصادر

  2019 جانفي  17 بتاريخ
  

  املنافسة، جملس إنّ       
لس حتت  2018 نوفمرب 28 يف املؤرّخ التجارة وزير مكتوب على اإلّطالع بعد       واملرّسم بكتابة ا
لس  تضّمناملو  182705عدد  ملصادقةمشرتك قرار مشروع حول طلب رأي ا على كرّاس  يتعّلق 

من  11ألحكام الفصل  وفقاوذلك املراقب الفّين يف ميدان البناء مارسة نشاط الشروط اخلاّص مب
  .ملنافسة واألسعارعادة تنظيم ااملتعّلق و  2015سبتمرب  15 املؤرّخ يف 2015لسنة  36القانون عدد 

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  القانون على اإلّطالع وبعد       واملتعّلق 
  .واألسعارتنظيم املنافسة 

 وصيغ إجراءات بضبط واملتعّلق 2016 أوت 19 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1148 عدد األمر وعلى      
  .الّرتتيبّيةالتشريعّية و  الّنصوص مشاريع حول املنافسة لس الوجوبّية االستشارة

 اإلداري الّتنظيم بضبط واملتعّلق 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى      
  .املنافسة جملس أعمال وسري واملايل
لس أعضاء استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد        17 اخلميس يوم جللسة القانونّية الّصيغ وفق ا
  .2019 جانفي
  .القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد      
    .الكتايب هتقرير ملّخص ل تالوة يف اصر السيفاويالسّيد الن املقّرر إىل ستماعاال وبعد      

  
  

  :يلي  ما  على  المنافسة  لمجلس  العاّمة  الجلسة  رأي  استقرّ   المداولة  وبعد
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.I اإلستشاري  ملفّ تقديم ال:  
  :اإلستشارة  موضوع.  1

ملصادقة على كرّاس الشروط اخلاص مبمارسة نشاط  مشروع القرار الراهن يندرج       املراقب املتعّلق 
 2018لسنة  417من األمر احلكومي عدد  4تطبيق مقتضيات الفصل  يف إطارالفّين يف ميدان البناء 

صدار القائمة احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص  2018ماي  11املؤرّخ يف  واملتعّلق 
يص اإلداريّة الجناز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها والقاضي حبذف وقائمة الرتاخ

ريخ دخول األمر  6الرتاخيص اإلداريّة وتعويضها بكرّاسات الشروط يف أجل أقصاه  أشهر من 
       احلكومي املذكور حّيز النفاذ.

 اإلطار التشريعي والترتيبي:.  2
  خيضع نشاط املراقب الفّين يف ميدان البناء إىل النصوص القانونيّة والرتتيبّية اآليت ذكرها:    
ّلة اجلزائّية الصادرة مبقتضى األمر العلي املؤرّخ يف  - وعلى مجيع النصوص اليت  1913جويلية  9ا

ّلة امل 2011أوت  6املؤرّخ يف  2011لسنة  75نّقحتها ومتّمتها وخاّصة املرسوم عدد  متام ا تعّلق 
  اجلزائّية؛

ملسؤولّية واملراقبة الفنّية يف ميدان  1994 جانفي 31 املؤرّخ يف 1994 لسنة 9القانون عدد  - املتعّلق 
  ؛البناء
لث ضمن جمّلة  1994جانفي  31املؤرّخ يف  1994لسنة  10القانون عدد  - دراج عنوان  املتعّلق 

  التأمني؛
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - املتعّلق 

 واألسعار؛
 املتعّلق بقانون االستثمار؛ 2016سبتمرب  30املؤرّخ يف  2016لسنة  71القانون عدد  -
حداث عمادة املهندسني  1982أكتوبر  21املؤرّخ يف  1982لسنة  12املرسوم عدد  - املتعّلق 

لقانون عدد    ؛1997جوان  9املؤرّخ يف  1997لسنة  41واملنّقح 
ملصادقة على كرّاس الشروط  1978جانفي  26املؤرّخ يف  1978لسنة  71األمر عدد  - املتعّلق 

ا أصحاب  اإلداريّة العاّمة املنّظمة ملهّمات اهلندسة املعماريّة وأشغال اهلندسة العاّمة اليت يقوم 
ت املدنّية؛   اخلدمات اخلاضعون للقانون اخلاّص الجناز البنا

ائمة املنشآت الغري املتعّلق بضبط ق 1995مارس  6املؤرّخ يف  1995لسنة  415األمر عدد  -
مني املسؤولّية العشريّة للمتدّخلني يف اجنازها؛   خاضعة لوجوب 
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املتعّلق بضبط مهاّم املراقب الفّين  1995مارس  6املؤرّخ يف  1995لسنة  416األمر عدد  -
ألمر عدد  ديسمرب  13املؤرّخ يف  2010لسنة  3219وشروط منح املصادقة كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

  ؛2010
املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية كما  2014 مارس 13 املؤرّخ يف 2014 لسنة 1039األمر عدد  -

ألمر احلكومي عدد  ؛ 2018 ماي 11 املؤرّخ يف 2018لسنة  416 ّمت تنقيحه 
املتعّلق بضبط شروط  2016أفريل  8املؤرّخ يف  2016لسنة  498األمر احلكومي عدد  -

 وإجراءات اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومّية؛
ت املدنّية؛ 2017جويلية  31املؤرّخ يف  2017لسنة  967األمر عدد  -  املتعّلق بتنظيم اجناز البنا
صدار القائمة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417األمر احلكومي عدد  - املتعّلق 

ة الجناز مشروع وضبط احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّ 
 األحكام ذات الصلة وتبسيطها؛

إجراءات ومعايري تعيني  ق بضبطاملتعلّ  1991 نوفمرب 26 خ يفاإلسكان املؤرّ جهيز و قرار وزير التّ  -
ت املدنّية؛أصحاب اخلدمات اخلاضعني لل  قانون اخلاّص الجناز البنا

ملصادقة على دليل  1997جويلية  18قرار وزير التجهيز واإلسكان املؤرّخ يف  - املتعّلق 
لقرار املؤرّخ يف   31املستثمرين والباعثني اخلواص يف قطاع األشغال العمومّية كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

  .2013أكتوبر 
  :قرارمحتوى المادي لمشروع ال. ال3
واإلسكان والتهيئة الرتابّية مشرتك من وزيري التجهيز مشروع قرار حتتوي االستشارة الراهنة على      

اخلاّص مبمارسة نشاط املراقب شروط وكرّاس ال فصلني والتنمية واالستثمار والتعاون الدويل يتكّون من
  إلضافة إىل وثيقة شرح األسباب.  الفّين يف ميدان البناء

  فصال على النحو اآليت: 18أبواب مقّسمة إىل  5وحيتوي كرّاس الشروط على      
ألحكام العاّمة ويتكّون من  بابال -  فصول. 4األّول يتعّلق 
 فصول. 4بشروط ممارسة نشاط املراقب الفّين ويتكّون من الباب الثاين يتعّلق  -
 ويتكّون من فصلني. بتصنيف املراقبني الفّنيني وجماالت نشاطهم الثالث يتعّلق  بابال -
اللتزامات احملمولة على املراالرابع الباب  -  فصول. 6ويتكّون من  قب الفّين يتعّلق 
ت ويتكّون من فصلني. - لعقو    الباب اخلامس يتعّلق 

  
 .II نشاط المراقب الفّني في ميدان البناء:                         
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لقيام    ميكن تعريف املراقب الفّين بكونه كّل ذات معنويّة أو ماديّة متحّصلة على املصادقة وختتّص 
  مبهاّم املراقبة الفنّية يف ميدان البناء. 

 جانفي 31 املؤرّخ يف 1994 لسنة 9القانون عدد  7وتشمل مهاّم املراقب الفّين كما عرّفها الفصل   

خاّصة املسامهة يف الوقاية من خمتلف املخاطر  ملسؤولّية واملراقبة الفنّية يف ميدان البناءتعّلق ملوا 1994
الفنّية اليت ميكن اعرتاضها خالل اجناز املنشأة والتدّخل لإلدالء برأيه لصاحب املنشأة وللمؤّمن 

  نشأة وسالمة األشخاص. وللمتدّخلني حول املسائل ذات الصبغة الفنّية وخاّصة منها املتعّلقة مبتانة امل
 416األمر عدد مبقتضى  التنصيص بصفة دقيقة على خمتلف املهام املوكولة للمراقب الفّين كما ّمت    

املتعّلق بضبط مهاّم املراقب الفّين وشروط منح املصادقة كما ّمت و  1995مارس  6املؤرّخ يف  1995لسنة 
ألمر عدد     . 2010ديسمرب  13املؤرّخ يف  2010لسنة  3219تنقيحه وإمتامه 

وختضع ممارسة نشاط املراقب الفّين يف ميدان البناء لنظام املصادقة اليت يتّم منحها للمراقبني الفّنيني   
سنوات قابلة للتحديد بنفس الصيغ وبنفس  5جهيز واإلسكان ملّدة أقصاها مبقتضى قرار من وزير الت

لفصل  من  17شروط احلصول عليها وذلك بعد أخذ الرأي املعّلل للجنة املصادقة املنصوص عليها 
  األمر املار ذكره. 

  أصناف وهي: 4وتنقسم املصادقة املنوحة للمراقبني الفنّيني يف ميدان البناء إىل   
ت واملنشآت.: أ الصنف -  كّل أنواع البنا
ت السكنّية اليت يقّل ارتفاعها عن : 1الصنف ب   - أمتار  10املساكن واملكاتب والبنا

ا عن  ت الصناعّية والتجاريّة والفالحّية اليت تقّل املسافة الفاصلة بني مرتكزا مرتا وهلا أسس  25والبنا
 سطحّية. 
ت : 2الصنف ب  - ملقارنة مع املنشآت والبنا ت اليت تكتسي أمهّية وتعقيدا أكرب  كّل البنا

لصنف ب   .وعالوة عليها 1املبّينة 
 لفنّية. املنشآت االصنف ج:  -

  

ويضّم اجلدول التايل قائمة املراقبني الفّنيني يف ميدان البناء املصادق عليهم من قبل وزارة التجهيز  
  :واإلسكان والتهيئة الرتابّية

  
  

  اية الرتخيص  ريخ الرتخيص  الصنف  املكتب
  13/9/2022 14/9/2017  أ  الشركة التونسّية للمراقبة 

  13/9/2022  14/9/2017  أ  املراقبة الفنية لسالمة البناءات والتجهيزات 



5 
 

  29/5/2023 30/5/2018  أ  وكالة املراقبة الفنّية الدولّية 

  13/9/2022  14/9/2017  و ج 2ب   شركة املراقبة 

  13/2/2023 14/2/2018  أ  الشركة املتوّسطية للمراقبة الفنّية واالختبار

  20/9/2023 21/9/2018  أ  الشركة التونسّية للوقاية واملراقبة الفنّية 

  6/5/2020 7/5/2015  2ب   اكسال كنرتول

  28/6/2021 29/6/2016  2ب   شركة تونس لتفتيش ومراقبة اهلندسة املدنّية

  1/3/2022 2/3/2017  و ج 2ب   الشركة اإلفريقية للمراقبة

  5/3/2020 6/3/2015  2ب   شركة تونس للمراقبة

  2/5/2021 3/5/2016  2ب   شركة قرطاج املراقبة

  13/2/2023 14/2/2018  2ب   الشركة العاملّية للمراقبة الفنّية للبناءات والشبكات

  13/2/2023 14/2/2018  1ب   شركة سيقما كنتول

  25/3/2023 26/3/2018  ج  شركة بريزما للمراقبة 

  
III. المجلس:  عن  
ملنافسة غري أنّه ال يثري مشروع القرار       لس أّي إشكال يتعّلق  ومشروع كرّاس الشروط من جانب ا

  يستدعي إبداء املالحظات التالية:
  المالحظات العاّمة:  . 1

 2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417تنّص الفقرة األخرية من الفصل الثّالث من األمر عدد      
صدار القائمة احلصريّة لألنشطة اإلقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الّرتاخيص اإلداريّة إلجناز  املتعّلق 

مللحق عدد   1مشروع وضبط األحكام ذات الّصلة وتبسيطها على أنّه " تعترب األنشطة غري املدرجة 
من هذا األمر احلكومي غري خاضعة لرتاخيص" كما ينّص الفصل الرّابع من نفس األمر على أنّه " 

مللحق عدد  من األمر احلكومي  2تضبط قائمة األنشطة اإلقتصاديّة اليت ّمت حذف تراخيص ممارستها 
ريخ صدوره ملّدة أقصاها  ا العمل يف  ريخ أش 6على أن تبقى خاضعة للّرتاخيص اجلاري  هر من 

  دخوله حّيز الّتنفيذ.
أشهر املذكورة أعاله أن ختضع  6ميكن للوزارات والّسلط اإلداريّة املختّصة يف أجل أقصاه 

مللحق عدد  من هذا األمر احلكومي إىل كرّاسات شروط يتّم  2األنشطة اإلقتصاديّة املنصوص عليها 
إلستثمار."إصدارها بقرار مشرتك من الّسلطة املعنّية والوزير    املكّلف 

 2018لسنة  417من األمر عدد  2ضمن امللحق  راقب الفّين يف ميدان البناءاملويندرج نشاط 
عتبار أّن هذا الّنشاط الذي بقي خاضعا لرتخيص من الوزير املكّلف  خالل  تجهيزلاملذكور أعاله، و
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شروط ينظّم هذا الّنشاط خالل هذه  عدم صدور كرّاسونظرا لأشهر املوالية لصدور هذا األمر  6مّدة 
نقضاء هذا األجل يف الفرتة، فإنّه  نوفمرب  11ميكن القول أّن ممارسة هذا الّنشاط أصبحت حرّة 

2018.  
لّنسبة إىل العديد من األنشطة األخرى اليت مل يتسّىن إصدار         عتبار أّن هذا اإلشكال سيطرح  و

ا خالل الفرت  ريخ صدور كرّاسات شروط يف شأ ة اإلنتقالّية املنصوص عليها واملقّدرة بسّتة أشهر من 
األمر املذكور أعاله، فإنّه يقرتح تنقيح الفصل الرّابع من األمر احلكومي سابق الذّكر يف اّجتاه الّتمديد 

لّنسبة إىل األنشطة 6لفرتة  نية ممنوحة لإلدارة إلصدار كرّاسات الّشروط  اليت  أشهر إضافّية كفرتة 
  تنوي تنظيمها وفقا هلذا الّنظام القانوين.

  :المالحظات الخاّصة  . 2
  مشروع قرار المصادقة:بخصوص   .أ

  ما يلي:التنصيص يف قائمة االّطالعات على  يّتجه  
ق بضبط إجراءات علّ املت 2016 أوت 19 ؤرخ يفامل 2016 لسنة 1148 كومي عدداحل مراأل -
 .لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية ةاالستشارة الوجوبيّ  وصيغ
 وبعد أخذ رأي جملس املنافسة.  -

  بخصوص مشروع كرّاس الشروط: .ب
  ذه االلتزامات" إىل ت اليت ميكن أن تسّلط عليه عند اإلخالل  يقرتح إضافة عبارة "والعقو

 . املتعّلق مبوضوع كرّاس الشروط 2الفصل 
 لتجهيز  8الفقرة األوىل من الفصل  نّصت على أن "تسّلم املصاحل املختّصة للوزارة املكّلفة 

نظريا من كرّاس الشروط املتعّلق مبمارسة نشاط مراقب فّين بعد تضمينه وختمه اثر تثّبتها من مطابقة 
ريخ إيداع امللّف  15شروط ممارسة نشاط مراقب فّين للصنف املطلوب يف ظرف  م يوما من 

أشهر  3املوجب". كذلك نّصت الفقرة األخرية من نفس الفصل على أنّه "مينح للمراقب الفّين أجل 
ا للشروط املطلوبة..".  ت املصرّح   لتسوية الوضع يف حالة عدم مالءمة البيا

ويالحظ أّن هذه األحكام تكّرس مبدأ الرتخيص املسّبق مبا يتعارض مع فلسفة إخضاع نشاط 
لفّين يف ميدان البناء لكرّاس الشروط الذي يقتضي أن يباشر هذا األخري نشاطه مباشرة بعد املراقب ا

لتجهيز يف  سحب وإيداع كرّاس الشروط املتعّلق مبمارسة النشاط لدى املصاحل املختّصة للوزارة املكّلفة 
ا تتعارض أكما حني يقتصر دور اإلدارة على املراقبة الالحقة عوضا عن املراقبة املسّبقة   مع مقتضيات ّ

صدار القائمة  2018ماي  11املؤرّخ يف  2018لسنة  417من األمر احلكومي عدد  4الفصل  واملتعّلق 
احلصريّة لألنشطة االقتصاديّة اخلاضعة لرتخيص وقائمة الرتاخيص اإلداريّة الجناز مشروع وضبط 
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حكام على حنو يتالءم ومقتضيات األمر األحكام ذات الصلة وتبسيطها. وتعّني لذلك مراجعة هذه األ
    املشار إليه وتناغما مع التوّجه اهلادف إىل حذف الرتاخيص املسّبقة وتبسيط اإلجراءات اإلداريّة.

  أن "يتوّىل مكتب املراقبة اجناز مهامه مقابل أجر يضبط وفقا  13اقتضت أحكام الفصل
ا العمل". ويّتجه خبصوص الفصل املذكور حذف عبارة "مقابل أجر يضبط  للتشريع والرتاتيب اجلاري 

ا العمل" وتعويضها بعبارة " حكام املتعّلقة يضبط وفقا لألمقابل أجر وفقا للتشريع والرتاتيب اجلاري 
ا العمل "ار و حبريّة األسع  . املنافسة اجلاري 

  املتعّلقة حبالة اإليقاف الوقيت عن ممارسة النشاط على أنّه: ميكن  17من الفصل  1نّصت الفقرة
إليقاف الوقيت ملمارس لتجهيز مبوجب مّقرر اإلذن  مراقب فّين يف ميدان البناء  ةللوزير املكّلف 

لعروض ويف االستشارات وكذلك منعه من إبرام صفقات لنشاطه وذلك مبنعه من املشاركة يف طلبات ا
  .أشهر وسنة واحدة وذلك يف احلاالت التالية..." 3لتفاوض املباشر لفرتة ترتاوح بني 

ويتّجه اإلشارة إىل أّن قرار اإلقصاء الوقيت ملتعامل اقتصادي من املشاركة يف الصفقات العمومّية هو 
من اختصاص "جلنة إقصاء املتعاملني االقتصادّيني من املشاركة يف الصفقات العمومّية " احملدثة مبقتضى 

املتعّلق بضبط شروط  2016أفريل  8املؤرّخ يف  2016لسنة  498من األمر احلكومي عدد  6الفصل 
وإجراءات اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومّية. لذا، يقرتح حذف مثل هذه األحكام اخلارجة 
لتجهيز والعمل على إعادة صياغة الفقرة املشار إليها على النحو اآليت:  عن اختصاص الوزير املكّلف 

لتجهيز مبوجب مقّرر ال املراقب الفّين يف ميدان ملمارسة نشاط لوقيت ا توقيف"ميكن للوزير املكّلف 
  ملّدة أقصاها سنة واحدة يف احلاالت التالية...".البناء 

ويقرتح إضافة عبارة " ويتوّلد عن هذا السحب احلّط من صنف املراقب الفّين يف ميدان البناء" يف 
 1995لسنة  416عدد  األمرمن  22مثلما ّمت التنصيص عليها يف الفصل  17من الفصل  1آخر الفقرة 

  املتعّلق بضبط مهاّم املراقب الفّين وشروط منح املصادقة. 1995مارس  6املؤرّخ يف 
املربم مع على أنّه " ميكن للمشرتي العمومي فسخ العقد  17كما نّصت الفقرة األخرية من الفصل      

  املراقب الفّين الذي سحب منه كرّاس الشروط، ويكون ذلك على كاهل املراقب الفّين".   
لغموض خاّصة فيما يتعّلق ب     ويكون ذلك على كاهل عبارة "ويالحظ أّن أحكام هذه الفقرة تّتسم 

ذه األحكام وال يدع مراجعة صياغتها على النحو الذي يكفل الوضوح التاّم هل قرتحاملراقب الفّين" وي
توضيح االلتزام احملمول على كاهل املراقب الفّين يف وذلك من خالل جماال لتأويلها من قبل طريف العقد 

   حالة فسخ العقد املربم.
سة 2019 جانفي 17 بتاريخ املنافسة لس العاّمة اجللسة عن الرأي هذا وصدر         السّيد بر

ن واخلموسي وعمر التونكيت ادي حمّمد العي والّسادة اتالسّيد وعضويّةرضا بن حممود  ورمي بوزّ
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لسعود وخالد السالّمي معز العبيدي و بوعبيدي  حبضور املقّرر العام و  وحمّمد شكري رجبوسامل 
                   .نبيل السمايت السّيد وكاتب اجللسة حمّمد شيخ روحهالسّيد 

    .الـرئيــس                                                                           
 

 


