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  احلمد           اجلمهورية الّتونسية      
  جملس املنافسة       
  اجللســــة العاّمـــة         

  ***امللف اإلستشاري *** 
  202745عــدد        

     حكومي يتعلق بضبط شروط و إجراءات  منح اللزمات  مشروع أمراملوضوع : 
  . اللزماتالقطاع :  

  

  202745الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة

   2020 ماي 14بتاريخ  

  

  إّن جملس املنافسة،     

لس   الّتجارة املرّسم بكتابة ا واملتضّمن    2020  ماي  11بتاريخ  بعد االّطالع على مكتوب وزير 
لس حول مشروع    . حكومي يتعلق بضبط شروط و إجراءات  منح اللزمات  أمرطلب رأي ا

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

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

عدد   األمر  يف    2016لسنة     1148وعلى  إجراءات   2016أوت    19املؤرخ  بضبط  املتعّلق 
لس املنافوصيغ االستشارة الوجوبيّ    سة حول مشاريع الّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية ،  ة 

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العاّمة اإلستشاريّة وفق الّصيغ القانونّية جللسة 
  .   2020  ماي 14يوم اخلميس 
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    . تأّكد من توّفر الّنصاب القانوينوبعد ال

ب غامني وبعد االستماع إىل املقّرر    الكتايب.  هقرير تل تهيف تالو ذ

لس املنافسة على ما يلي:   رأي اجللسة العامّ  وبعد املداولة استقرّ    ة 
  

   : االستشاريتقدمي امللف  -أوال

 :  لالستشارة اإلطار العام -1
األ مشروع  احلكومييندرج  الرّاهنة  مر  اإلستشارة  الوجوبيّ   موضوع  اإلستشارة  إطار  طبقا  يف  ة 

الفصل   القانون عدد    11ملقتضيات  املنافسة واألسعار  2015لسنة    36من  تنظيم  عادة  الذي   املتعّلق 
دف مباشرة ة والرتتيبيّ صوص التشريعيّ جملس املنافسة يستشار " وجو حول مشاريع النّ   على أنّ   ينصّ  ة اليت 

ا أن تعرقل الدّ إىل فرض شروط خاصّ  خول إىل ة ملمارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأ
  ."سوق معينة

نصّ  قد  الثّ   و  األ الفصل  من  عدد  احلمر  اين  يف  امل   2016لسنة    1148كومي  أوت   19ؤرخ 
الوجوبيّ امل  2016 أنّ ة  تعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة  التشريعيّ ه " يقصد  على  النصوص  ة مبشاريع 
لفصل  والرتتيبيّ  عليها  املنصوص  عدد    11ة  القانون  مشاريع   2015لسنة    36من  أعاله  إليه  املشار 

دف إىل فرض شروط كميّ اسات الشّ ة والقرارات وكرّ القوانني واألوامر احلكوميّ  خول ة للدّ ة أو نوعيّ روط اليت 
  ".ارسة مهنةوق أو ممارسة نشاط اقتصادي أو مم إىل السّ 

احلكومي احلايل  يهدف   األمروحسب وثيقة شرح األسباب املضمنة مبلف االستشارة فان مشروع  
 األمرشاملة ملقتضيات    مراجعة  إطاراملسامهة يف تطوير املنظومة القانونية املنطبقة على نظام اللزمات يف    إىل

املتعلق بضبط شروط و إجراءات منح اللزمات     2010جويلية    19املؤرخ يف    2010لسنة    1753عدد  
 . 2013لسنة  4631عدد  ألمركما مت تنقيحه وإمتامه  

عقود لزمات وحتفيز    إطارالتسريع يف نسق اجناز املشاريع يف    إىل  املعروض  األمركما يهدف مشروع  
  وذلك من خالل: اإلطارمشاريع يف هذا  أفكارادرات و املتعاملني االقتصاديني لتقدمي مب
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تعزيز مبادئ املساواة بني املرتشحني وتكافؤ الفرص وشفافية اإلجراءات واحلياد وموضوعية  -
واللجوء   االختيار  يف  اللزمات   إىلاملعايري  هذه  منح  عملية  يف  الرشيدة  واحلوكمة  املنافسة 

مني متابعة فعالة عند تنفيذها   .و
 املرونة والوضوح الالزمني عليها   إضفاءجراءات املنظمة لعقود اللزمات و اإل تبسيط -
أل - صيغتني    ساسمزيد توحيد منظومة الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص اليت تضم 

 ومها عقود اللزمات وعقود الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص. 
التوجهات   - االستثمار    اإلسرتاتيجيةاالنصهار ضمن  لدفع  تعوق    وإزالةالوطنية  اليت  العراقيل 

   .تنفيذها
عدد    األحكامتطبيق   - القانون  عليها  نص  اليت  اللزمات  لنظام     2019لسنة    47اجلديدة 

  خضاع املتعلق بتحسني مناخ االستثمار وخاصة فيما يتعلق    2019اي  م  29املؤرخ يف  
ملشاريع الصغرى    اللزمات  التلقائي من    إلجراءات املتعلقة  مبسطة ومتكني صاحب العرض 

 هامش تفضيل. 

  :  األمر احلكوميملشروع احملتوى املاّدي  -2
األمرحيتوي   الرّاهنة على    مشروع  االستشارة  مثانية    61احلكومي موضوع  إدراجها ضمن  ّمت  فصال 

  أبواب على الّنحو الّتايل:
 الباب األّول: أحكام عاّمة  
 الباب الثاين: اللجنة القارة ملشاريع اللزمات 
  اللزمات  إسنادالباب الثالث: يف طرق 
  ملشاريع الصغرى اخلاضعة  املبسطة  لإلجراءات الباب الرابع: اللزمات املتعلقة 
   الباب اخلامس : العروض التلقائية 
  الوطنية  األمهيةالباب السادس: اللزمات ذات 
  الباب السابع : متابعة التنفيذ والرقابة والتدقيق 
 الباب الثامن: أحكام ختامية  
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ال املن تييبوالرتّ  قانوين اإلطار ال -3  : طبق يف ا
 بنظام الّلزمات كما مت    واملتعّلق 2008  أفريل  1املؤرّخ يف    2008لسنة    23عدد    القانون

لقانون عدد   واملتعلق بتحسني مناخ   2019ماي    29بتاريخ    2019لسنة     47تنقيحه 
 األعمال.

   الشراكة بني   2015نوفمرب    27املؤرخ يف    2015لسنة    49القانون عدد بعقود  املتعلق 
لقانون عدد     29  بتاريخ   2019لسنة    47القطاع العام والقطاع  اخلاص كما مت تنقيحه 

 واملتعلق بتحسني مناخ األعمال. 2019ماي 
  املتعلق بقانون االستثمار  2016سبتمرب  30املؤرخ يف  2016لسنة  71القانون عدد  
   عدد يف    2010لسنة    1753األمر  شروط  ب   املتعّلق  2010جويلية    19املؤرّخ  ضبط 

عدد   ألمر  واملتمم  املنقح  الّلزمات  منح    18خ يف  املؤر   2013لسنة    4631وإجراءات 
 . 2013نوفمرب 

   عدد يف    2010لسنة    3437األمر  معايري   2010ديسمرب    28املؤرخ  بضبط  املتعلق 
 تصنيف اللزمات ذات األمهية الوطنية. 

   املتعلق بضبط   2016أكتوبر    14املؤرخ يف    2016لسنة    1185األمر احلكومي عدد
 طاع اخلاصتنظيم و صالحيات اهليئة العامة للشراكة بني القطاع العام والق

   حلوافز املالية   2017مارس    9املؤرخ يف    2017لسنة    389األمر احلكومي عدد املتعلق 
  لفائدة االستثمارات املنجزة يف إطار قانون االستثمار. 
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  : جمال اللزمات  -نيا
القانون عدد   الثّاين من  الّلزمة على معىن الفصل  أفريل   1املؤرّخ يف    2008لسنة    23يعّرف عقد 

نّه العقد الذي يفّوض مبقتضاه شخص عمومي يسّمى "مانح الّلزمة" ملّدة    2008 واملتعّلق بنظام الّلزمات 
استعمال  أو  عمومي  مرفق  يف  التصّرف  الّلزمة"  "صاحب  يسّمى  خاص  أو  عمومي  شخص  إىل  حمّددة 

ستعملني حسب الّشروط واستغالل أمالك أو معّدات عمومية وذلك لقاء رسوم يستخلصها لفائدته من امل
  اليت يضبطها العقد.

ت ومنشآت وجتهيزات أو اقتناء  جناز أو تغيري أو توسيع بنا وميكن أن يكّلف صاحب الّلزمة أيضا 
  ممتلكات الزمة إلجناز موضوع العقد.

دف   الّلزمة  الّلزمة يف إشغال أجزاء من امللك الرّاجع ملانح  كما ميكن أن يرّخص العقد لصاحب 
القانون إجن معىن  على  لزمة  يعترب  وال  إليها.  املشار  والتجهيزات  واملنشآت  ت  البنا توسيع  أو  تغيري  أو  از 

  اإلشغال الوقيت للملك العمومي.
القانون إرساء إطار تشريعي عام هلذا الّنظام بعد أن كانت هذه الّتقنية القانونية  هذا  وقد ّمت مبقتضى  

  تيبية القطاعية. مكّرسة ضمن النصوص القانونية والرت 
تعترب الّلزمة شكال من أشكال الّشراكة التعاقدية بني القطاعني العام واخلاص وقد ّمت العمل بنظام  و 

للمياه  العمومي  وامللك  املينائي  العمومي  البحري وامللك  العمومي  االت كامللك  ا العديد من  الّلزمات يف 
العتماد وامللك العمومي للطّرقات وجمال   ء والنقل والتطهري واملناجم واحملروقات وذلك  اإلّتصاالت والكهر

  على تشريعات قطاعية خصوصية. 

  املالحظات:  -لثا
الفصل    واألسعار على    11نص  املنافسة  تنظيم  إعادة  قانون  املنافسة  وجوب  من  استشارة جملس 

دف   اليت  والرتتيبية  التشريعية  النصوص  مشاريع  نشاط حول  ملمارسة  خاصة  شروط  فرض  إىل  مباشرة 
ا أن تعرقل الدخول إىل سوق معينة.    اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأ

عدد  و    احلكومي  األمر  من  الثاين  الفصل  يف    2016لسنة    1148حسب  أوت   19مؤرخ 
ا  2016 النصوص  مبشاريع  املقصود  فإن  الوجوبية  االستشارة  وصيغ  إجراءات  بضبط  لتشريعية املتعلق 
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لفصل   املشار إليه أعاله هي مشاريع   2015لسنة    36من القانون عدد    11والرتتيبية املنصوص عليها 

إىل   دف  اليت  الشروط  وكراسات  والقرارات  احلكومية  واألوامر  نوعية القوانني  أو  كمية  شروط  فرض 

  .للدخول إىل السوق أو ممارسة نشاط اقتصادي أو ممارسة مهنة
طلق، فإن دراسة مدى فرض مشروع األمر احلكومي موضوع االستشارة احلالية لشروط  من هذا املن

ومراقبتها طبقا ألحكام  تنفيذها  ومتابعة  اللزمات  منح  وإجراءات  نوعية من خالل ضبط شروط  أو  كمية 
  القانون املتعلق بنظام اللزمات أفضت إىل إبداء املالحظات التالية: 

  املالحظات الشكلية :
  ات مستوى اإلطالعات: يقرتح التنصيص على رأي جملس املنافسة ضمن اإلطالعيف   -
بذكر - القانوين  املرجع  لتدقيق  واألربعون  والثالث  األول  الفصلني  عدد    القانون  إعادة صياغة 

 . بنظام الّلزمات  واملتعّلق 2008 أفريل 1املؤرّخ يف  2008لسنة  23
 الرابع " ب " الباب الرابع". : تعويض عبارة " العنوان  28الفصل  -
: تصحيح هذه الفقرة على النحو التايل: " يف صورة اللجوء إىل 49الفقرة الثانية من الفصل   -

 العروض ..." .  طلباملنافسة عن طريق 
  : اعتماد مصطلحات "هذان املعياران " عوضا عن " هذين املعيارين".      50الفصل  -

  :صليةاملالحظات األ

  السابع: الفصل 
العتماد على   اقتصاد  العرض األفضل  قدم  الذي  اللزمة "للعارض  الفصل على إسناد  ينص هذ 
احرتام   ضمان  دف  و  العارضني".  بني  متييز  دون  اللزمة  مبوضوع  الصلة  ذات  املعايري  من  مجلة 
هذ تعريف  خالل  من  اقتصاد  األفضل  العرض  مفهوم  تدقيق  يقرتح  للزمات  األساسية  ا  املبادئ 

للزمات على غرار     2015لسنة    49املشرع ضمن القانون عدد    ما أشار إليه املصطلح يف عالقة 
يف   والقطاع   13(الفصل    2015نوفمرب    27املؤرخ  العام  القطاع  بني  الشراكة  بعقود  املتعلق   (

العتماد   اخلاص. حيث مت تعريف العرض األفضل اقتصاد بكونه " العرض الذي ثبتت أفضليته 
جلودة ونوعية األداء والقيمة اجلملية للمشروع والقيمة املضافة  عل    ى مجلة من املعايري تتعلق أساسا 

طريها ونسبة استعمال املنتوج الوطين واستجابة العرض   و نسبة تشغيلية اليد العاملة التونسية ونسبة 
  ملتطلبات التنمية املستدامة ." 
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   :الفصل احلادي عشر 
الدعوة إىل املنافسة عن طريق طلب عروض مضيق  يستنتج من هذا   بعد  اللزمات متنح  الفصل أن 

الصغرى  ملشاريع  املتعلقة  لنسبة للزمات  نتقاء أويل أو عن طريق طلب عروض مفتوح  مسبوق 
لنسبة للمشاريع   لتايل يتبني أن طلب العروض املفتوح يعتمد فقط  اخلاضعة لإلجراءات املبسطة. و

ومت   لضمان    ؤهاستثناالصغرى  املبدأ  هو  املفتوح  العروض  طلب  أن  واحلال  املشاريع  لبقية  لنسبة 
من   9احرتام مبدأ املنافسة واملساواة وشفافية اإلجراءات وتكافؤ الفرص وهو ما نص عليه الفصل  

  واملتعّلق بنظام الّلزمات.  2008أفريل  1املؤرّخ يف  2008لسنة  23القانون عدد 
لتايل يقرتح لنسبة لكل   و  إعادة صياغة هذا الفصل يف اجتاه اعتماد مبدأ طلب العروض املفتوح 

  املشاريع.  
   
 :الفصل اخلامس عشر 

ينص هذا الفصل على إمكانية حتديد العدد األدىن و/ أو األقصى للمرتشحني الذين ميكن قبوهلم  
لتايل يقرتح إما حذف هذه اإلمكانية أو    وهو حتديدا كميا ميكن أن يساهم يف احلد من املنافسة و

  مزيد تدقيق شروطها. 
  ونعشر الالفصل: 

العامة  ينص هذا الفصل على   يتقدم بتظلم لدى اهليئة  أنه ميكن لكل من له مصلحة أو صفة أن 
لنتائج 15يف أجل ال يتجاوز  للشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ريخ التصريح    . يوما من 

حتديد   املستوى  هذا  على  قصرية ويقرتح  آجال  كتحديد  املذكورة  اهليئة  عن  الصادر  القرار  طبيعة 
    إلبداء رأيها وأن يتخذ هذا الرأي صبغة تقريرية حىت يتم ضمان مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص. 

 :الفصل السابع والعشرون  
طلب ينص   نظام  ينص  أن  ميكن  التنافسي  التفاوض  إىل  اللجوء  حالة  يف  أنه  على  الفصل  هذا 

العروض على إسناد منحة تعويضية للمرتشحني املدعووين للمشاركة يف التفاوض والذين مل يتم إسناد  
يتجاوز   أن ال  وجيب  التعويضية جزافيا.  املنحة  قيمة  العروض  طلب  نظام  وحيدد  إليهم  اللزمة  عقد 

ذه املنحة التعويضية مرتشحني اثنني.عدد    املرتشحني املعنيني 
توفرها وال على كيفية اختيار املرتشحني املعنيني   واجبمل ينص على الشروط اليتبني أن هذا النص  و 

ملبادئ األساسية للزمات.    ذه املنحة مما قد ميس 
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لتايل يقرتح حذف الفقرة األخرية من الفصل    روط وكيفية اإلختيار. أو تدقيق الش  27و 
  التاسع والثالثونالفصل : 

القانون عدد   من  العاشر  الفصل  بذلك  املباشر خمالفا  للتفاوض  الفصل مخس حاالت  تضمن هذا 
واملتعلق بنظام اللزمات والذي ضبط صور التفاوض    2008أفريل    01املؤرخ يف    2008لسنة   23

الفصل  املباشر يف أربع حاالت فقط. وتعني لذلك   الفصل العاشر   39مطابقة أحكام  ملقتضيات 
    بسحب حالة العروض التلقائية من صور التفاوض املباشر.  املشار إليه

  :الفصل الثاين واألربعون 
حدد هذا الفصل املعايري املعتمدة لتعريف املشاريع الصغرى اخلاضعة إلجراءات مبسطة ومن بينها  

  الشبان اليت تكون موضوع منافسة حصرية بني هذه الفئة من املستثمرين. اللزمات املوجهة للباعثني 
أعمارهم  تتجاوز  ال  الذين  العليا  الشهائد  أصحاب  م  بكو الشبان  الباعثني  الفصل  هذا  وعرف 
بصفة   املشروع  يف  التصرف  مسؤولية  يتحملون  والذين  العروض  لتقدمي  أجل  آخر  يف  سنة  ثالثني 

  شخصية و دائمة. 
احلال أن جملة تشجيع اإلستثمارات مثال اعتمدت سنة) و   30التعريف على شرط العمر(وانبىن هذا  

لتايل  44سنة يف تعريفها للباعثني اجلدد يف ميدان الفالحة والصيد البحري (الفصل    40شرط   ). و
ذا الفصل يف حتديد شرط السن يقرتح    .  قصد ضمان التناغم بني النصوص القانونية االستئناس 

 لثاين واخلمسون:  الفصل ا  
مت التنصيص على أنه ميكن أن تسحب االمتيازات املسندة للمشاريع ذات األمهية الوطنية املنصوص  

لعنوان اخلامس من األمر احلكومي عدد     2017مارس    9مؤرخ يف    2017لسنة    389عليها 
ذات اللزمات  على  االستثمار  قانون  إطار  يف  املنجزة  االستثمارات  لفائدة  املالية  حلوافز    املتعلق 

ويقرتح   الوطنية.  فيه  األمهية  يتم  على حنو  الفصل  صياغة  اإلمكانية  إعادة  هذه  أن  على  التنصيص 
 . املستوجبةتعتمد كلما توفرت الشروط 

بتاريخ  وص لس املنافسة  العاّمة  الّرأي عن اجللسة  السّيد     2020  ماي  14در هذا  سة  بر
ن واخلّموسي بوعبيدي  فتحية محاد ادي و والّسادة حمّمد العيّ  اترضا بن حممود وعضويّة الّسّيد ورمي بوزّ

لّسعود و  وحمّمد شكري رجب، واملقّرر العام الّسيد ّحممد شيخ روحه وأّمن كتابة أكرم البارودي  وسامل 
  اجللسة السّيد نبيل الّسمايت.

  الـّرئيــس                                                               


