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ّ                                            اجلمهورية التونسيـــة                             احلمد 
 جملس املنافســة       

ـــة العاّمـــة  اجللسـ  
     

  .الّصفقات العمومّية :القطاع  
  
 

  

  

  192711 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2019 جانفي 17 بتاريخ
  

  

  

  إّن جملس املنافســة،
لس ّشؤون احمللّية والبيئة وزير البعد االّطالع على مكتوب  جانفي  9بتاريخ املرّسم بكتابة ا

يتعّلق بضبط الّنظام القانوين إلبرام وتنفيذ حكومي أمر يف مشروع إبداء الرّأي واملتضّمن طلب  2019
  .احمللّيةومراقبة الّصفقات العمومّية للجماعات 

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد   املتعّلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس   17 اخلميسوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2019 جانفي
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

  الكتايب،  هايف تالوة تقرير  اخلبثاينمجيلة السّيد  ةوبعد االستماع إىل املقّرر 
  

  
  

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

I- :تقدمي امللف  
 :اإلطار العام لالستشارة 

 2018لسنة  29من القانون عدد  102تندرج إستشارة احلال يف إطار تطبيق أحكام الفصل 
مع مراعاة أحكام هذا  املتعّلق مبجّلة اجلماعات احمللّية الذي ينّص على أنّه : " 2018ماي  9املؤرّخ يف 
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القانون، تربم صفقات التزود مبواد وخدمات والدراسات واألشغال من قبل اجلماعات احمللية على أساس 
لقانوين إلبرام يضبط النظام ا .مبادئ حرية املشاركة واملنافسة والشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة

لس األعلى  مر حكومي بناء على رأي ا وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات احمللية 
  ".للجماعات احمللية ورأي احملكمة اإلدارية العليا

املتعّلق مبجّلة اجلماعات احمللّية  2018ماي  9املؤرّخ يف  2018لسنة  29أقّر القانون عدد ولقد 
لّشخصّية  2على معىن الفصل تعّد الّتدبري احلّر للجماعات احمللّية. وهي  أمبد منه ذوات عمومّية تتمّتع 

القانونّية واإلستقاللّية اإلداريّة واملالّية وتتكّون من بلدّت وجهات وأقاليم يغّطي كّل صنف منها كامل 
  تراب اجلمهوريّة.

لس األعلى للجماعات  61د أحدث الفصل وق منه هيئة عليا للمالّية احمللّية حتت إشراف ا
ملالّية احمللّية ودعمها للجماعة احمللّية وتعصريها وحسن الّتصّرف فيها  احمللّية تنظر يف كّل املسائل املتعّلقة 

  الّية وأن يقّلص من الّتفاوت بينها.وفقا لقواعد احلوكمة الّرشيدة ومبا من شأنه أن يدعم اإلستقاللّية امل
جلماعات  وقد كّرس هذا القانون التوّجه اإلسرتاتيجي حنو إفراد الّصفقات العمومّية اخلاّصة 
احمللّية بنّص ترتييب خاّص يضبط الّنظام القانوين املنطبق إلبرامها وتنفيذها ومراقبتها. وهو األمر الذي 

عّلق مبجّلة اجلماعات احمللّية  الذي ينّص على أنّه :" إىل حني صدور من القانون املت 398ّكده الفصل ؤ ي
لفصل  من هذا القانون خيضع إبرام وتنفيذ ومراقبة الّصفقات العمومّية  102األمر احلكومي املشار إليه 

 ذا فإنّ ل للجماعات احمللّية إىل الّتشريع اجلاري به العمل يف حدود ما ال يتعارض مع مبدأ الّتدبري احلّر.
واملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية  2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039تطبيق األمر عدد 

  إىل حني صدور األمر اخلاّص. امؤقّت يكون
وجيب هلذا اإلطار الّرتتييب اخلاّص اجلديد األخذ بعني اإلعتبار الّصالحّيات اجلديدة املوكولة 

صدار جمّلة للجماعات احمللّية ومبدأ استق اللّيتها وتدبريها احلّر. ويف هذا اإلطار يفّرق القانون املتعّلق 
لقانون سابق الذّكر  اجلماعات احمللّية بني ثالث صالحّيات تتمّثل يف صالحيّات ذاتّية مضبوطة 

لس وصالحّيات مشرتكة مع الّسلطة املركزيّة وفق شروط وإجراءات تنفيذ تضبط بقانون بعد أخذ رأي ا
  األعلى للجماعات احمللّية وصالحّيات منقولة.

من هذا القانون كّل حتويل للّصالحّيات أو توسعتها لفائدة  16ويضبط مبقتضى الفصل 
يصاحب كّل عملّية حتويل للّصالحّيات أو توسعتها حتويل اعتمادات ووسائل و  .اجلماعات احمللّية

 للجماعات احمللّية.تتناسب واألعباء اليت ترتّتب عنها 
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وال ختضع اجلماعة احمللّية ألّي نوع من أنواع الّرقابة املسبقة. يف حني ختضع للّرقابة الّالحقة من 
  قبل مصاحل الّتفّقد والّرقابة املالّية وحمكمة احملاسبات.

نيّة من الّدستور على أنّه " للجماعات احمللّية يف إطار امليزا 137ويف هذا الّسياق ينّص الفصل 
املصادق عليها حريّة الّتصّرف يف مواردها حسب قواعد احلوكمة الّرشيدة وحتت رقابة القضاء املايل" كما 

من القانون املبّني أعاله أنّه :"ميكن الطّعن يف القرارات الّصادرة يف جمال إعداد وتنفيذ  197ينّص الفصل 
رابّيا من طرف ممّثل الّسلطة املركزيّة أو املطالبني وتوازن امليزانّية لدى هيئة حمكمة احملاسبات املختّصة ت

لفصل  جلماعة احمللّية املعنّية. ويتّم الطّعن وفقا لإلجراءات املنصوص عليها  من  94لّضرائب احمللّية 
  هذا القانون."  

إلضافة إىل ما سبق يقتضي الفصل  أن تقوم الّسلطة املركزيّة تكليف مصاحل الّتفّقد  198و
جراء مراقبة الحقة ملدى تقّيد اجلماعة احمللّية مبقتضيات القانون والّرتاتيب املالّية.وال   ّرقابة املالّية 
 األمر احلكومي احملتوى املاّدي ملشروع: 

  مخسة فصول.على  األمر احلكوميحيتوي مشروع 
II–  األمر احلكومياملالحظات املتعّلقة مبشروع:  
واملالحظات اخلاّصة عاّمة الالحظات املموضوع االستشارة الراهنة  احلكومياألمر  مشروع يثري

  :الّتالية
  املالحظات العاّمة:  -√

لس املنافسة فإنّه  الرّاهنةستشارة اإل تندرج -1 من يكون ضمن اإلستشارات الوجوبّية 
  "وعلى رأي جملس املنافسة" ضمن اّطالعات مشروع األمر احلكومي. الّتنصيصالّضروري 
من جمّلة اجلماعات احمللّية أن يتّم ضبط الّنظام القانوين اخلاّص  102اقتضى الفصل  -2

بصفقات اجلماعات احمللّية مبقتضى أمر حكومي ينظّم إبرامها وتنفيذها ومراقبتها الذي جيب أن يكون 
كّلها  للّصفقات العمومّية املربمة من طرف كّل من البلدّت واجلهات واألقاليم وهي  اإلطار الّرتتييب العامّ 

لشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية واملالية خذ بعني اإلعتبار هذه  ذوات عمومية تتمّتع  الذي 
لقانون األساسي عدد  إّال أّن األمر املعروض  ، 2018لسنة  29اإلستقاللّية ومبدأ الّتدبري احلّر املكّرس 

املتعّلق بتنظيم الّصفقات  2014لسنة  1039لإلستشارة هو عبارة عن أمر منّقح ومتّمم لألمر عدد 
لّتايل عن املوضوع وعن اهلدف من إصداره.   العمومّية وقد حاد األمر احلكومي املعروض لإلستشارة 
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قات هذه اجلماعات احمللّية وال ميّكن النّص املعروض على حاله من ضبط إطار واضح لصف
يكّرس استقاللّيتها ويكّرس أحكام القانون األساسي املنظّم للجماعات احمللّية الذي يلغى أّي شكل من 

) ويدّعم الّرقابة الّالحقة. لذا يّتجه إعادة الّنظر يف مشروع األمر يف 164أشكال الّرقابة املسبقة (الفصل 
جلماعات احمللّية اّجتاه وضع تصّور عاّم وواضح لطريق ة إبرام وتنفيذ ومراقبة الّصفقات العمومّية اخلاّصة 

يكّرس خصوصّية واستقاللّية اجلماعة احمللّية وطبيعة الّصالحّيات املوكولة هلا وخصوصّية اهلياكل وخاّصة 
عتبار أّن توّجه القان لس األعلى للجماعات احمللّية واهليئة العليا للجماعات احمللّية  ون هو اعتماد نّص ا

لّصفقات العمومّية اجلاري به العمل. ومن الّضروري أن يتّم ذلك يف  خاّص منفصل عن األمر املتعّلق 
إطار ما ستفرزه أعمال الّتقييم الثّاين ملنظومة الّصفقات العمومّية الّتونسّية حسب منهجّية منّظمة الّتعاون 

 Methodology for assessing the tunisian procurement system  MAPSاإلقتصادي والّتنمية
II .  

" إىل حني صدور األمر من جمّلة اجلماعات احمللّية الذي ينّص على أنّه  398ّكده الفصل ؤ وهو ما ي
لفصل  من هذا القانون، خيضع إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية  102احلكومي املشار إليه 

  ".للجماعات احمللية إىل التشريع اجلاري به العمل يف حدود ما ال يتعارض مع مبدأ التدبري احلر
إلضافة إىل ما سبق ويف إطار إعادة صياغة أمر مستقّل ومتكامل خاّص بصفقات اجلماعات احمللّية،  و

ا:يقرتح األخذ بعني    اإلعتبار مجلة املالحظات اآليت بيا
الفقرة الّسادسة خطأ يف استعمال مصطلح دائرة احملاسبات ويقرتح  153تسّرب إىل تنقيح الفصل  -3

  تناغما مع أحكام الّدستور اعتماد مصطلح حمكمة احملاسبات.
يف اّجتاه أن ينّص على  من األمر املنظّم للّصفقات العمومّية 157اقتضى مشروع األمر تنقيح الفصل  -4

  ما يلي: " حتدث جلان مراقبة الّصفقات الّتالية: 
 الّلجنة الوزاريّة ملراقبة الّصفقات العمومّية بكّل وزارة -
 جلنة الوالية ملراقبة الّصفقات العمومّية بكّل والية  -
 الّلجنة اإلقليمّية ملراقبة الّصفقات العمومّية بكّل إقليم -
 اجلهويّة ملراقبة الّصفقات العمومّية بكّل جهةالّلجنة  -
مر حكومي -  الّلجنة البلديّة ملراقبة الّصفقات العمومّية بكّل بلديّة تتجاوز ميزانّيتها مبلغا يضبط 
- "... 
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وتتعارض أحكام هذا النّص مع جمّلة اجلماعات احمللّية ويقرتح يف هذا اإلطار حذف جلنة الوالية 
مر حكومي" من املطّة اخلامسة واإلبقاء على جلنة اجل هة وحذف عبارة " تتجاوز ميزانّيتها مبلغا يضبط 

ا.لتّايل إلستقالل املايل وهلا  البلدّت تتمّتععتبار أّن    مهاّم مراقبة صفقا
جديد على مصطلح " الكاتب العاّم للوالية" يف حني أنّه مل يعد معتمدا  159نّص تنقيح الفصل  -5

سة  بصدور جمّلة اجلماعات احمللّية الذي كّرس مصطلح املدير الّتنفيذي للجهة. كما يتعارض إسناد ر
ألصّح جلنة اجلهة إىل الكاتب العاّم مع مقتضيات الفصل  من جمّلة اجلماعات  333جلنة الوالية أو 

سة هذه الّلجنةاحمل إىل رئيس اجلهة وميكن هلذا األخري وفقا للفصل املذكور تفويض  ةموكول لّية إذ أّن ر
جلهة. ويقرتح يف إطار  هذه الّصالحّية للمدير التّنفيذي أو األعوان الّشاغلني ألحد اخلطط الوظيفّية 

إلستشارة   هذا األمر. مراعاةإعادة صياغة األمر املعين 
ملراقبة الّصفقات  ط مشروع األمر احلكومي املعروض حدود صالحّيات الّلجنة البلديّةمل يضب  -6

طبيعة الّنفقة ( أشغال أو تزّود حسب وذلك إّما ملراقبة الّصفقات العمومّية والّلجنة اجلهويّة  العمومّية
حّية ذاتّية من صال الّصفقةطبيعة الصالحّية اليت تنجز يف إطارها وحسب أمبواّد وخدمات أو دراسات) 

لذا يقرتح  .صالحّية مشرتكة مع الّسلطة املركزيّة أو صالحّية منقولة للجماعة احمللّية أوتعّلق األمر ب
توضيح صالحيّات كّل جلنة حسب الّصالحيّات الّثالثة للجماعة احمللّية وحسب طبيعة الّصفقة 

  وقيمتها.
جّلة اجلماعات احمللّية هيئة عليا للمالّية احمللّية حتت إشراف من القانون املتعّلق مب 61أحدث الفصل  -7

لس األعلى للجماعات احمللّية  ملالية احمللية ودعمها وتعصريها وحسن ا تنظر يف كل املسائل املتعلقة 
ية الّتصرف فيها وفقا لقواعد احلوكمة الرشيدة ومبا من شأنه أن يدعم االستقاللية املالية للجماعات احملل

تقدمي مقرتحات للحكومة قصد تطوير املالية احمللية مبا ... :ةوتتوىل خاصّ  .وأن يقّلص من التفاوت بينها
ملصاحل احمللية  .من شأنه أن يدعم القدرات املالية للجماعات احمللية على التعّهد 

   مشروع ميزانية الدولةاقرتاح تقديرات املوارد املالية املمكن إحالتها للجماعات احمللية ضمن. 
  اقرتاح مقاييس توزيع حتويالت الدولة لفائدة اجلماعات احمللية... 
 ... 
  لتحاليل املالية ملختلف اجلماعات احمللية بناء على القوائم املالية واليت حتال عليها وجو القيام 

 .." . .من قبل هذه اجلماعات
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لّنظر للمجلس األعلى تعّد وهي  لّتايل أعلى هيكل للّرقابة املالّية للجماعات احمللّية ترجع 
لس. ويقرتح تناغما مع هذه  ثالثللجماعات احمللّية وترفع تقاريرها السنويّة أو كّل  سنوات إىل هذا ا

ة األخذ بعني املقتضيات ويف إطار إعادة صياغة األمر احلكومي املتعّلق بصفقات اجلماعات احملليّ 
اإلعتبار استقاللّية هذه اهليئة واختصاصها يف مراقبة تنفيذ ميزانّيات اجلماعات احمللّية مبا فيها تنفيذ 

ا.   ومتابعة صفقا

  
  

سة السيّ  2019 جانفي 17 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  رضا بن د بر
ن وّمخوسي بوعبيدي  والّسادةوعضويّة السّيدة  حممود حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت ورمي بوزّ

لّسعود،وشكري بن رجب  وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد  ومعز العبيدي وخالد السالّمي وسامل 
  .الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت

  
       

  يسالّرئـ                                        
  رضـا بن حممـود                                        

  
 

 

 

 


