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 احلمد                                           اجلمهوريّة التونسّية 

  جملس املنافسة 
  

العاّمـة اجللســة  

  
  . مشروع قرار:  املوضـوع 

  .صفقات جملس نّواب الّشعب :القطاع 
  

  202741الرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2020 فيفري 13بتاريخ 
  

  
  املنافسة،إّن جملس 

لس حتت عدد  املرّسم  رئيس جملس نّواب الّشعب  بعد اإلّطالع على مكتوب   بكتابة ا
رأيه يف إبداء  من جملس املنافسة  طلب مبقتضاه  والذي    2020  جانفي  28  بتاريخ   202741
من   11عمال مبقتضيات الفصل  قرار يتعّلق بتنظيم صفقات جملس نّواب الّشعب  مشروع  

عادة تنظيم املنافسة واألسعار، وتطبيقا ملقتضيات   2015لسنة    36القانون عدد   املتعّلق 
عدد   احلكومي  يف    2016لسنة    1148األمر  بضبط  2016أوت    19املؤرخ   املتعلق 

النصوص حول املنافسة لس الوجوبية االستشارة إجراءات وصيغ  التشريعية مشاريع 

    والرتتيبية،
  2015  سبتمرب  15املؤرّخ يف   2015لسنة   36القانون عدد  الع على وبعد اإلطّ     

  عادة تنظيم املنافسة واألسعار. واملتعلق 
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األمر       عدد  احلوعلى  يف  امل  2016لسنة    1148كومي  يتعلق    2016أوت    19ؤرخ 
النصوص   مشاريع  حول  املنافسة  لس  الوجوبية  االستشارة  وصيغ  إجراءات  بضبط 

  ، التشريعية والرتتيبية
عدد       األمر  يف    2006لسنة    477وعلى  بضبط    2006فيفري    15املؤرّخ  واملتعّلق 

  التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم        وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  ،2020فيفري   13  اخلميس
  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،    
  ، خلبثاين  املقّررة السّيدة مجيلة اوبعد اإلستماع إىل    

  

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

I-  :تقدمي امللف  
 :اإلطار العام لالستشارة 

يندرج مشروع القرار موضوع اإلستشارة الّراهنة يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل 
عدد    51 األساسي  القانون  يف    2019لسنة    15من  واملتعّلق   2019فيفري    13املؤرّخ 

.... أنّه: "  ينّص على  الذي  للميزانّية   نواب جملس ميزانية  ختضع  اللقانون األساسي 
لس  وميزانية ةالدستوريّ   احملكمة وميزانية الشعب   مراقب  شرية إىل للقضاء األعلى ا

 فقاتللصّ  م املنظّ   ألمر عليها املنصوص واإلجراءات واألحكام العمومية املصاريف
 الطلب أمام واملساواة جاعةوالنّ   فافيةوالشّ  املنافسة مبادئ إحرتام  مع العمومية
  ."العمومي
 الشعب نواب جملس يتمتع:"  على أنّه  من نفس القانون    43  كما ينّص الفصل  

 تهميزانيّ   يف  ف التصرّ  إجراءات ددّ وحت .الدولة ميزانية إطار يف  واملالية  اإلدارية الستقاللية
  . ..".رئيسه من بقرارات



3 
 

وثيقة شرح األسباب أّن مشروع القرار يتنّزل يف إطار مسار تدرجيي لتنزيل  ب  وجاء  
لس نّواب الّشعب يراعي املنظومة الّتشريعّية سارية  أحكام اإلستقاللّية اإلداريّة واملالّية 
احملاسبة  جمّلة  منها  وخاّصة  لس  ا استقاللّية  مع  يتالءم  مبا  تعديلها  حني  إىل  املفعول 

وق العمل يف جمال العمومّية.  ا  اجلاري  والّرتاتيب  لّتشريع  اإلستئناس يف صياغته  ّمت  د 
لس واستقاللّيته.   الّصفقات العمومّية مع مراعاة خصوصّية ا

العمل    مواصلة  تضّمن  القرار  مشروع  أّن  األسباب  شرح  وثيقة  أّكدت  كما 
الع الّشراءات  جمال  املعتمدة يف  الوطنّية  اإلعالمّية  منظومة  ملنظومات  غرار  على  مومّية 

"TUNEPS  عتبارها آلّيات وطنّية تساهم يف تكريس مبدأ " وموقع الّصفقات العمومّية 
  الّشفافّية يف جمال الّصفقات العمومّية.

  

  القرار احملتوى املاّدي ملشروع  : 
مشروع   وثالثونعلى    القرارحيتوي  ومخسة  ضمن    فصال   مائة  إدراجها  سبعة ّمت 

  :عناوين
  أحكام عاّمة. : األّول العنوان  -
  إعداد وإبرام صفقات جملس نّواب الّشعب.: الثاين  عنوان ال -
  يف تنفيذ صفقات جملس نّواب الّشعب. : الثالث عنوان ال -
  أحكام خاّصة بصفقات الّدراسات.: الرابع عنوان ال -
  الّرقابة على صفقات جملس نّواب الّشعب.: اخلامس عنوان ال -
ت والّنزاهة وتسوية الّنزاعات.  العنوان الّسادس:  -   يف العقو
  أحكام انتقالّية وختامّية.  العنوان الّسابع: -
II–  القراراملالحظات املتعّلقة مبشروع :  
  :الّتالية اّصةواخلعاّمة الالحظات املاهنة موضوع االستشارة الرّ  القرار مشروع  يثري 

  املالحظات العاّمة:   -√
تفرض   *   مل  ا  ّ أ القرار  مبشروع  املتعّلقة  القانونّية  الّنصوص  على مجلة  إلّطالع  يتبّني 

القرار إصدار  قبل  العمومي  للطّلب  العليا  اهليئة  يّتجه    استشارة  أنّه  مثّ  إالّ  رأيها  طلب 
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يف جمال للهيئة  لخربة الّتقنّية  لّنظر ل  اّطالعات مشروع القرارضمن    ذلكالّتنصيص على  
إىل  الّصف الّلجوء  إمكانّية  تكّرس  القرار  مشروع  مقتضيات  وأّن  خاّصة  العمومّية  قات 

الّتثّبت من مدى تناسق   « TUNEPS »منظومة الّشراء على اخلّط   وهو ما يستوجب 
وميّكن من حتديد إجراءات وآلّيات   هذه املقتضيات مع ضوابط املنظومة وطرق استعماهلا

ا يف جمال الّصفقات املعلن عنها من طرفهاتعامل    .   لس 
تعريفها،  دون  الّتقنية  املصطلحات  من  العديد  القرار  مشروع  تضّمن  يّتجه*  إدراج    فإنّه 

صفقة   املبّسطة،  اإلجراءات  اإلطار  هذا  يف  ويذكر  وتعريفها  املصطلحات  يربز  فصل 
  راسات،...  أشغال، صفقة د

حية   الّنصاب  * يقرتح إضافة فصل ضمن الباب الثّالث من العنوان الّسادس يبّني من 
توّفره يف  ا   الواجب  اّختاذ قرارا حلسىن وكيفّية  الّنزاعات  الّتظّلم وفّض    اجتماعات جلنة 

  .اومجلة اإلجراءات اخلاّصة 
القرار *   مشروع  اّطالعات  الّتنصيص ضمن  عدد    على  يقرتح    2016لسنة    498األمر 

يف   يف   2016أفريل    8املؤرّخ  املشاركة  من  اإلقصاء  وإجراءات  شروط  بضبط  واملتعّلق 
لس نّواب الّشعب الّصفقات العمومّية   .وعلى الّنظام الّداخلي 

الفصول   حذف  يقرتح  نصوص    127و   124و  121*  وجود  عتبار  القرار  مشروع  من 
  تشريعّية تنظّم هذه اجلوانب.

عتبارها تتعارض مع    122* يقرتح حذف الفقرة األخرية من الفصل   من مشروع القرار 
القانون األساسي عدد   واملتعّلق    2016مارس    24املؤرّخ يف    2016لسنة    22مقتضيات 

منه الذي ينّص على اإلستثناءات    24وبصفة خاّصة الفصل    حلّق يف الّنفاذ إىل املعلومة
  .يف جمال تطبيقه

من مشروع القرار بصفة ترّتب الفصل األخري   126و   125* يقرتح إعادة تبويب الفصلني  
  بصفة سابقة. 

  اخلاّصة: املالحظات  -√
  الثّالث:   الفصل
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وخاّصة     مبّسطة  وإجراءات  مقتضيات  إدراج  الفصل  هذا  خصوص  يف  يقرتح 
  الّزهيدة مع حتديد سقفها. ملبالغ 

  
  

  :  والعشرون دسالّساالفصل 
تضبطها كّراسات  اليت  البنود  تؤّدي  أالّ  جيب  نّصه:"  ما  الفصل  هذا  اقتضى 
أو  جتاريّة  عالمة  أيّة  ذكر  أو  املنافسة  جمال  تضييق  أو  املشاركني  بني  متييز  إىل  الّشروط 

من مشروع   128منتجني معّينني". ويقرتح يف هذا الفصل اإلحالة إىل مقتضيات الفصل  
مكانيّ    ة الّتظّلم وإعادة الّنظر يف بنود هذه الكّراسات.القرار يف ما يتعّلق 
  الفصل الثّاين واخلمسون: 

  ن". لذا يقرتح تعويض عبارة "جلنتني" بعبارة "جلنتاتسّرب خطأ ماّدي صلب هذا الفصل 
  الفصل مائة ومخسة عشر:

القرار    أسند لس صّ المراقبة  مهّمة  مشروع  ا صفقات  ملراقبة  الّداخلّية  لّلجنة  فقات 
املشرتكة  للمصاحل  العاّمة  اهليئة  رئيس  أعضائها  بني  من  أّن  يتبّني  تركيبتها  إىل  لّرجوع  و

املالّية للّشؤون  العاّم  يعترب   واملدير  ما  العمومية   وهو  الشراءات  جمال  يف  للمعايري  خمالفا 
التصرف ووظيفة  الرقابية  الوظيفة  بني  الفصل  تقتضي  احلوكمة   واليت  لقواعد  وخمالفا 

.  الّشفافّية واملنافسة  يتناىف ومبدأي عتبار أّن اجلمع بني وظيفيت الّشراء واملراقبة    الرشيدة 
اللّ يتّ لذا   تركيبة  تدعيم  مزيد  الدّ جه  قارّ جنة  آخرين  عضاء  إطارات ين  اخلية    من خارج 

لس. بتعيني املمّثل عن القطاع موضوع   فضال عن  ا الذي سيقوم  حتديد اهليكل املهين 
   الّصفقة.

  الفصل مائة ومثانية وعشرون: 
ألّن  بعضو آخر  ممّثل عن حمكمة احملاسبات  يقرتح يف خصوص هذا الفصل تعويض قاضي  

ا    عايري وجوده صلب الّلجنة يتناىف وامل   لةيف جمال رقابة اآلداء املوكو   (ISSAI)املعمول 
  .واليت تقتضي تدّخلها الّرقايب بصورة الحقة فقطكمة احملاسبات حمل
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سة    2020  فيفري  13  بتاريخ لس املنافسة    ة◌ّ وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العام بر

حممود  د◌ّ السي بن  السّيد  رضا  محّادوعضويّة  بن  فتحّية  لشيخ و   تني   والسادة  سندس 

العّيادي لسعود  و   بوعبيدي وّمخوسي    حمّمد  العبيدي  سامل  رجب ومعز  شكري    وحمّمد 
للطيف  وأكرم الباروين   وكاتب  شيخ روحو  وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد  ومصطفى 

  السّيد نبيل السمايت. اجللسة

الـرئيــس                     

   رضا بن حممود

 


