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حلمد �                                                             التونسية اجلمهورية  ا

  املنافسة جملس   

  -استشاري  -  

    202748: امللف عدد

مدى احرتام املقتضيات القانونية والرتتيبية يف جمال املنافسة طلب إبداء الرأي حول  املوضوع:

العروض عدد   شروطفيما خيص كراس   املراقبة   2017/ 05  لطلب  املصبات  املتعلق 7ستغالل 

  . ومراكز التحويل التابعة هلا

صفقات العمومية.القطاع:   ال

  202748الرأي عدد 

  املنافسة  جملس   عن  صادرال

  2020 سبتمرب  10 خ بتاري

 

 إّن جملس املنافسة،  

مكتوب       على  اإلّطالع  الشعب  بعد  نواب  جملس  رئيس  بكتابة  واملالسيد  رّسم 

عدد    2020جويلية    15بتاريخ    اMلس حولواملتضّمن    202748حتت  الرأي  إبداء   طلب 

عدد   العروض  لطلب  الشروط  ومراكز   2017/ 05كراس  املراقبة  املصبات  7ستغالل  املتعلق 

  2016/ 21ة 7ملقارنة مع كراس الشروط لطلب العروض عدد  التحويل التابعة هلا وذلك خاصّ 

  نه لتضييقات على املنافسة أو توجيها من أي نوع.  ومدى تضمّ 

واملتعّلق   2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015لسنة    36عدداإلّطالع على القانون    وبعد

  `عادة تنظيم املنافسة واألسعار.
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يف    2006لسنة    477عدد    األمر  وعلى بضبط   2006فيفري    15املؤرّخ  املتعّلق 

  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلالتنظيم اإلداري 

ب  2014مارس    13  خ يف املؤرّ   2014لسنة    1039  عدد  األمر  وعلى تنظيم واملتعلق 

 العمومية.الصفقات 

 وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اMلس وفق الصيغ القانونّية جللسة يوم

  . 2020سبتمرب  10

 وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين، 

ا تقريرمه  تالوة يف  والسّيد ذnب الغامني  السّيدة كوثر الشايب    يناملقّرر   إىل  االستماع   وبعد

 الكتايب.

  : يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة /لس املنافسة على و 

  تقدمي امللف االستشاري:  -أوال

 اإلطار العام لالستشارة: -1

االستشارة   إطار  يف  املنافسة  جملس  أنظار  على  املعروض  امللف  يف  يندرج  اإلختيارية 

لسنة    36من القانون عدد    11الفصل    مثلما ضبطتها أحكام7ملنافسة  املسائل ذات العالقة  

الذي    2015 واألسعار  املنافسة  تنظيم  `عادة  فيه املتعّلق  الربملانية  أنّ   جاء  للجان  "ميكن  ه 

املكلّ  حول كل وللوزير  املنافسة  جملس  استشارة  القطاعية  التعديلية  وللهيئات  7لتجارة  ف 

  .املسائل اليت هلا عالقة 7ملنافسة"

  

  



3 

 

 :  األمر احلكوميملشروع احملتوى املاّدي  -2

  21/2016حيتوي ملف االستشارة على كراسي الشروط لكل من طلب العروض عدد  

أنّ   ،2017/ 05وعدد   استوجبت    إال  امللف  املعطيات دراسة  بعض  على  اإلطالع   ضرورة 

. لذلك متت  2017/ 05طلب العروض عدد  وخاصة مالحق كراس الشروط املتعّلق ب  األخرى

لطلب معطيات وو�ئق    2020جويلية    20بتاريخ  الوكالة الوطنية للتصرف يف النفاnت   مراسلة

  تكميلية الزمة لدراسة امللف. 

  : 05/2017وعدد  2016/ 21العروض عدد تقدمي طليب   -3

إعالن    بعد  متّ   2017لسنة    05اللجوء إىل طلب العروض عدد    جتدر اإلشارة إىل أنّ  

  غري مثمر.  21/2016طلب العروض عدد 

منح بتاريخ    وقد  املنعقد  الوزاري  للتصرف يف    2015أكتوبر    6اMلس  الوطنية  للوكالة 

استثنائياالنفاnت   املباشر 7لنسبة لسنة  إل  ترخيصا  ومل حيّدد    ،2016برام صفقات 7لتفاوض 

عقود   منح  صفقات عمومية أو  سواء إبرام،  المذكورةسنة  الاإلجراءات الواجب اتباعها بعد  

النفاnت لزمات   معاجلة  مراكز  يف  للحكومة   ذلك   ،للتصرف  والتشريع  القانون  مستشار  أّن 

ت  أّن األعمال املطلوبة من املتعاقدين مع الوكالة تعترب من قبيل اللزما  2009اعترب منذ سنة  

العمومية الصفقات  قبيل  من  اعتبارها  قانو�  ميكن  الصفقات  و   ،وال  إجراءات  اعتماد  أّن 

  . العمومية جيب أن يكون مبقتضى استثناء صريح 

قرارات اMلس الوزاري امللتئم ملخالفته    21/2016إلغاء طلب العروض عدد  وقع  وقد     

العمومية    2015أكتوبر    6يف   للصفقات  املنظم  األمر  عديدةوملقتضيات  مواطن  نذكر    يف 

الذي ينص على تويل    1034من األمر عدد    11خاصة منها عدم إحرتام مقتضيات الفصل  

املسبقة  الرتاخيص واملصادقات  الصفقة احلصول على  العمومي خالل مرحلة إعداد  املشرتي 

يف مدة الصفقة املزمع إجنازها واليت    أّن الوكالة مل تتحصل على ترخيص إستثنائي  غري  ،الالزمة

الفصل  ،  سنوات   4تبلغ   مقتضيات  إحرتام  عدم  ل  16وكذلك  املنظّم  األمر  ات  لصفقمن 

اليت    العمومية لألقساط  األقصى  العدد  الشروط  حتّدد كراسات  أن  على ضرورة  ينص  الذي 

  ميكن إسنادها إىل املشارك الواحد.
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الوطني  2016ديسمرب    6بتاريخ  و  الوكالة  النفاnت    ةوّجهت  يف  إىل للتصرف  مكتو7 

العمومية   الصفقات  وتدقيق  ملراقبة  العليا  مبقتضاهاللجنة  عدد    طلبت  العروض  طلب  إعالن 

مثمر  2016/ 21 الوزاري  ،غري  اMلس  قرارات  على  بناء  نوفمرب    21    بتاريخ   املنعقد  وذلك 

2016  .  

إعالن  و  عدد  إثر  العروض  مثمر  21/2016طلب  عدد ّمت    غري  العروض  طلب  نشر 

  . 2017جانفي   31بتاريخ  2017/ 05

 اإلطار القانوين والّرتتييب املنطبق يف ا/ال:  -4

املنافسة  املتعلق `عادة تنظيم  2015سبتمرب   15ؤرخ يف امل 2015لسنة  36القانون عدد  -

 .واألسعار

    املتعلق 7لصفقات العمومية. 2014مارس سنة   3املؤرخ يف  2014لسنة   1039األمر عدد  -

  الصفقات العمومية: جمال -Iنيا 

الفصل  يعرّ  األمر عدد    3ف   2014مارس سنة    3املؤرخ يف    2014لسنة    1039من 

إجناز  مبقابل قصد  العموميني  املشرتين  قبل  من  تربم  بكو�ا عقود كتابية  العمومية  الصفقات 

و  عمومية،  مبقتضىطلبات  وحرية    6  الفصل  ختضع  املنافسة  مبادئ  إىل  األمر  نفس  من 

ونزاهتها اإلجراءات  وشفافية  العمومي  الطلب  أمام  واملساواة  العمومي  الطلب  يف    ،املشاركة 

 .و�خذ بعني االعتبار مقتضيات التنمية املستدامة، إىل قواعد احلوكمة الرشيدة وكذلك 

مبدأ   العمومية على  الصفقات  إجراءات  تنفيذهاوترتكز  طريقة  مهما كانت  ،  املنافسة 

املنافسة ف تفعيل  هو  العروض  املبدأ  طلب  طريق  املباشر  عن  التفاوض  هو  وذلك    واالستثناء 

األسعار املقدمة مبا يضمن حسن  جودة اخلدمة املسداة ومعقولية  لضمان املعادلة املثلى بني  

 التصرف يف األموال العمومية. 

كل عارض حمتمل   فتح اMال أماميف    الطلب العموميويتجّسم مبدأ حرية املشاركة يف  

دة بو�ئق الدعوة إىل املنافسة. أما مبدأ املساواة أمام الطلب العمومي ر فيه الشروط احملدّ تتوفّ 
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اإلقصائيةفيقتضي   الشروط  املتنافسنيو   منع  إىل كّل  املعلومات  نفس  معهم و   إعطاء   التعامل 

 بنفس الكيفية يف كّل مراحل الشراء. 

املنافسة ويرتكز مبدأ شفافية اإلجراءات ونزاهتها   التحديد املسبق لقواعد  أساسا على 

العمومي ويطلع عليها املشاركون   وشروطها اليت جيب أن تدرج يف و�ئق الدعوة إىل الطلب 

إدراج منهجية  و   جال كافية ومناسبة لإلشهارآقبل تقدمي عروضهم، إضافة إىل توفر إجراءات و 

 إشهار نتيجة املنافسة. و  و�ئق الدعوة إىل املنافسةاالختيار ضمن 

واجلوهرية   األساسية  الو�ئق  من  الشروط  العمومية  وتعد كراسات  الصفقات  حيث  يف 

أساسي الحرتام املبادئ سابقة الذكر.وهلذه    وهي حمدد  تضبط قواعد إبرام الصفقات وتنفيذها

جيب أن ال تؤدي البنود    " أنه    من األمر املنظم للصفقات العمومية    32الفصل    اقتضىالغاية  

املنافسة أو ذكر أي   اليت تضبطها كراسات الشروط إىل متييز بني املشاركني أو تضييق جمال 

  ."جتارية أو منتجني معينني عالمة

  املالحظات:  -  Iلثا

  مبدئية:  ةمالحظ -1

واملتعلق `عادة تنظيم   2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015لسنة    36نص القانون عدد  

7ملنافسة،    املنافسة عالقة  هلا  اليت  املسائل  حول  اMلس  استشارة  إمكانية  على  واألسعار 

مرجع نظره االستشاري ينحصر يف املسائل واإلشكاليات   واستقر عمل اMلس على اعتبار أنّ 

خذ يف نطاق وظيفته  أنه ال ميكنه يف أي صورة كانت أن يتّ و   ،العامة واMردة املتعلقة 7ملنافسة

االستشارية موقفا أو �ويال معينا ميكن أن يكون له �ثري على نزاع حمتمل سواء أمام الدائرة  

م احملاكم العدلية أو اإلدارية أو يف إطار اختصاص هياكل إدارية  أماالقضائية M7لس نفسه أو  

  أخرى.

الواردة عليه   املسألةه على اMلس إبداء رأيه االستشاري خبصوص  ويفرض هذا التوجّ 

    .بصفة عامة دون النظر يف ملف بعينه
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االعتبارات Mمل  7لنظر  و ،  ولذا املقتضيات البحث    فإنّ   ،هذه  احرتام  مدى  يف 

املنافسة   جمال  يف  والرتتيبية  لالقانونية  الشروط  7لنسبة  بكراس  عدد اخلاص  العروض  طلب 

مقارنة    2017/ 05 هلا  التابعة  التحويل  ومراكز  املراقبة  املصبات  7ستغالل  كراس  باملتعلق 

بالشروط   املنافسة  21/2016طلب العروض عدد  اخلاص  أو    ومدى تضمنه لتضييقات على 

  . دةرّ جمة و عامّ  ه بصفةالحظاتمإبداء  إقتصار اMلس على توجيها من أي نوع، يفرض 

الستشارة   - 2   : خبصوص حمتوى كراس الشروط موضوع ا

الرأي 7دئ األمر حتديد حمتوى كل من كراس الشروط اخلاص بطلب   يقتضي إبداء 

الشروط  و   2016/ 21عدد  العروض   بكراس  عدد  اخلاص  العروض   نياملتعلق  2017/ 05طلب 

، كتحديد التغيريات اليت طرأت على هذا  7ستغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل التابعة هلا

  غري مثمر.  2016األخري بعد إعالن طلب العروض لسنة 

حمتوى كراس الشروط لطلب   

    2016/ 21العروض عدد  

حمتوى كراس الشروط لطلب العروض عدد  
05 /2017   

صوص خب

شروط 

  املشاركة

 ميكن مشاركة  

  جمال يف  الناشطة  الشركات 

املنزلية  التصرف يف   النفاnت 

 )  3الفصل ( واملشا¦ة

   على املصادقة  الشركات 

املتعلق  الشروط  كراس 

ممارسة   وشروط  طرق  بضبط 

النفاnت  ونقل  مجع  نشاط 

يف  الناشطة  الشركات  أو 

األشغال   العامة  جمال 

على  واملتحصلة 

وشبكات ترخيص (طرقات  

 ميكن مشاركة  

   يف التصرف  جمال  يف  الناشطة  الشركات 

 )  3( الفصل   النفاnت املنزلية واملشا¦ة 

  الشروط كراس  على  املصادقة  الشركات 

نشاط   ممارسة  وشروط  طرق  بضبط  املتعلق 

النفاnت   ونقل  أو  مجع  املشا¦ة  أو  املنزلية 

العامة  األشغال  جمال  يف  الناشطة  الشركات 

واملتحصلة على ترخيص (طرقات و شبكات 

أو أكثر أو    4عامة  أو  شركة عامة صنف  

أو أكثر) على أن يتم    4صنف     R1صنف  

يف   �شطة  شركة  مع  جممع  شكل  يف  ذلك 

 )3( الفصل  اMال.
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صنف   عامة  شركة  أو  عامة 

صنف    4 أو  أكثر    R1أو 

أو أكثر) على أن     4صنف  

ذلك  ّ  جممع يف يتم  شكل   

اMال. يف  �شطة  شركة    مع 

 )3(الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

   لشركات 7لنسبة  املشاركة  شروط  يف  الرتفيع 

العامة من صنف     5إىل صنف    4اخلدمات 

  مبوجب امللحق األول لكراس الشروط

   شركة مع  جممع  إطار  يف  املشاركة  حالة  يف 

هي  التونسية  الشركة  تكون  �شطة،  أجنبية 

اMمع على  ،  )10و   3(الفصول    رئيس 

الذي   2016/ 21عكس طلب العروض عدد  

إطار  أ®ح   يف  املشاركة  األجنبية  للشركات 

 ). 10و  3( الفصول   جمامع وترؤسها

  أو قسط  يف  املشاركة  `مكانه  مشارك  كل 

عدة أقساط أو كل األقساط. وال ميكن أن 

ب إال  وذلك    3ـيفوز  على   7العتماد أقساط 
combinaison financière la plus 

avantageuse     بعني  االعتباروأخذا 

          ) 3( الفصلمقبولية األسعار املقرتحة.
خبصوص 

منهحية تقييم 

      العروض

  )  20(الفصل

مثنا  • األقل  العرض 

  ) 18(الفصل

األنسب •  )18و  3(الفصول    العرض 

combinaison financière la plus 
avantageuse 

   :رقم املعامالت •

  معدل رقم معامالت املشارك

-2014-2013لسنوات  

م   5يساوي أو يفوق    2015

 د.

  بعني يؤخذ  اMمع  حالة  يف 

أرقام   االعتبار معدل  جمموع 

املعامالت لكل عضو وجيب 

يفوق   7لنسبة  3أن  د  م 

 رقم املعامالت:  •

  لكل األدىن  املعامالت  رقم  يف  التخفيض 

عارض واعتماد رقم معامالت خاص حسب 

  3األقساط املراد املشاركة فيها ( قسط واحد  

 م د )7 م.د، ثالثة أقساط 5 م د، قسطان

   :مع ( قسط واحدMمع: اMم    3يف حالة ا

قسطان: أقساط    5د،  ثالثة  د) 7م.د،  م 

واحد:   قسط   ) اMمع  د،    2ورئيس  م 

  ).م د7م.د ، ثالثة أقساط 3قسطان :
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  لرئيس اMمع. 

  املراجع الفنية:   •

طلب  يف  مشارك  كل  على 

ملصب  استغالله  إثبات  العروض 

أو وحدة معاجلة  نفاnت مراقب 

تقل  ال  مشا¦ة  منزلية  نفاnت 

ألف طن سنوn    100  طاقتها عن

  خالل العشر سنوات األخرية.  

  املراجع الفنية:   •

   معيار 7عتماد  وذلك  الشرط  هذا  تغيري  مت 

حمدد 7لنسبة لكل قسط وقد تراوحت طاقة  

بني   املطلوبة  السنوية    150و   30االستيعاب 

  ألف طن. 

  الفنية اخلربة  السنوات  عدد  يف  الرتفيع 

 . سنة  20املستوجبة لتصبح 

 البشرية واملعدات:املوارد  •

   عارض   توفري ضرورة كل 

الضرورية   البشرية  املوارد 

  واملعدات املطلوبة. 

 املوارد البشرية واملعدات: •

   كل عارض بتوفري املوارد البشرية   تعهدضرورة

   الضرورية واملعدات املطلوبة. 

  ):1(الفصل  األقساط: •

إىل   الصفقة    8تقسيم 

 : أقساط

  شاكري  برج -

  بنزرت  -

  �بل -

  سوسة  -

  القريوان -

  صفاقس -

   قابس -

  مدنني -

  األقساط: •

عدد   العروض  طلب    6من    2017/ 05يتكّون 

 وأوهو يتعلق 7ستغالل املصبات املراقبة    أقساط 

  مراكز حتويل النفاnت املنزلية واملشا¦ة ب:

 شاكري  برج -

 بنزرت  -

 �بل وزغوان  -

 سوسة والقريوان  -

 صفاقس وتوزر  -

 قابس ومدنني.  -

 

الستنتاجات:   -3  ا
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اإلشارة      األمر  جتدر  أّن  7دئ  العروض  إىل  طلب  مثمر    غريكان    21/2016عددإعالن 

نتيجة ملخالفته لتوصيات اMلس الوزاري وملقتضيات األمر املنظم للصفقات العمومية وفقا ملا  

  سبق بيانه أعاله. 

املبّني أعاله  يتبني  و    انطالقا ممن اجلدول  تغيريات هامة على    2017سنة    نأنه مت  إدخال 

مقارنة بكراس الشروط اخلاص بطلب   05/2017كراس الشروط يف إطار طلب العروض عدد  

  ومتثلت أهم التغيريات يف ما يلي: ،21/2016 العروض عدد

  الرتفيع يف شروط املشاركة .  

  الفنية واملالية املطلوبةالتخفيض يف املراجع. 

  التخفيف يف الشروط املتعلقة 7ملوارد البشرية واملعدات .   

  الذي األقصى  العدد  وحتديد  للصفقة  املكونة  األقساط  عدد  يف  التخفيض 

 .ل مشارككميكن الفوز به من قبل  

 اخت على  تقوم  تقييم  منهجية  على ياعتماد  عوضا  األفضل  املالية  الرتكيبة  ار 

 األقل  ايلالعرض امل

  مستوى ملف طلب العروض مبقتضى املالحق يفالتغيريات  . 

  

  

 

خالل  إل  2017/ 05عدد  التغيريات الواردة بكراس الشروط    نمدى تضمّ  -4

   :املنافسة مببادئ

  :الرتفيع يف شروط املشاركةخبصوص *

من صنف    متّ    العامة  اخلدمات  لشركات  7لنسبة  املشاركة  إىل   4الرتفيع يف شروط 

أيّ   5صنف   وجود  امللف  من  يتبني  ومل  الشروط.  لكراس  األول  امللحق  هلذا  مربّ   مبوجب  ر 
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ركة يف الصفقة امن املش   4الرتفيع الذي من شأنه أن يساهم يف إقصاء الشركات من صنف  

  .  واقعي رمربّ أي  احلد من املنافسة دون و 

  : التخفيض يف املراجع الفنية واملالية املطلوبة*خبصوص  

تقل عن   فنية  لديهم مراجع  تتوفر  الذين  العارضني  إثبات (  ألف طن  100مت متكني 

  100  استغالل ملصب نفاnت مراقب أو وحدة معاجلة نفاnت منزلية مشا¦ة تقل طاقتها عن

سنوات   العشر  خالل   nسنو طن  عدد األخريةألف  العروض  طلب  يف  املشاركة  من   (

  الرتفيع يف عدد السنوات و  يف رقم املعامالت األدىن لكل عارضكما مت التخفيض ، 2017/ 05

مثلما هو    سنوات   10عوضا عن    سنة   20  لتمتد إىلاليت ميكن للعارض إثبات خربته خالهلا  

جممل هذه التغيريات عوامل داعمة ملشاركة أكثر   تعدّ و   .2016الشأن يف طلب العروض لسنة  

وليس إىل التضييق   املنافسة  توسيع  يؤدي إىلمن شأنه أن  ما    وهو  ،عدد ممكن من الشركات 

  فيها أو املس منها.  

   :واملعداتالتخفيف يف الشروط املتعلقة pملوارد البشرية *خبصوص 

 7لتعّهد بتوفري اإلكتفاء مبطالبة املشاركني    2017/ 05ّمت يف إطار طلب العروض عدد  

البشرية   الصفقة  الحقا  الضرورية املوارد  إسناد  مت    ،إثر  البشرية    اشرتاط بينما  املوارد  توفري 

  . 2016/ 21الضرورية املطلوبة يف إطار طلب العروض عدد 

املتعلقة 7ملواردالتخفيف  وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أّن    البشرية     يف الشروط 

هذا التغيري يطرح  إالّ أّن    ، مربّرا من زاوية بلوغ هدف توسيع دائرة املنافسةألّول وهلة  قد يبدو  

وفقا  يف  إشكاليات   واملعدات  البشرية  املوارد  توفري  على  العارضني  قدرة  ضمان  مستوى 

احملدّ  اآلجال  املطلوبة يف  لذلك للخاصيات  أيضا  ،دة  يؤثر  قد  ما  العروض   وهو  على جدية 

و�جيل ذلك    إسنادهااملوارد البشرية الضرورية لتنفيذ الصفقة قبل    ريتوفإشرتاط  ذلك أّن عدم  

، فضال  تنفيذها من شأنه أن يثري بعض املصاعب مبا يؤثر على آجال التنفيذ  إىل حني بداية

للسبب املذكور وأّن التخلي عن ذلك مينع بعض املؤسسات من املشاركة يف الصفقة    عن أنّ 
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دون   حائال  ويشّكل  الفرص  وتكافؤ  املساواة  مببدأ  مساس  فيه  الحقة  بصفة  الشرط  هذا 

    املشاركة املؤّسعة.

عديد الدخالء والوسطاء خاصة مع   أمامفتح القطاع    هذا التمشي  ينجّر عنقد  كما  

الشروط  التنصيص   العارضبكراس  التزام  ضرورة  مبواقع   نيعلى  الناشطني  األعوان  7نتداب 

  . االستغالل الذي ميثل يف حد ذاته إخالال مبعايري املنافسة وتساوي الفرص

للصخبصوص    * املكونة  األقساط  عدد  يف  الذي  التخفيض  األقصى  العدد  وحتديد  فقة 

 :ل مشارككميكن الفوز به من قبل  

املنظم للصفقات    2الفصل  عرف   الطلبات موضوع  بكونه"التقسيط  من األمر  توزيع 

اجتماعية.   أو  فنية  أو  مالية  أو  اقتصادية  معطيات  أساس  على  أقساط  عدة  إىل  الصفقة 

  ."مبفردها أو مع أقساط أخرىويكون كل قسط وحدة مستقلة تسند بشكل منفصل 

  د يتعّني على املشرتي العمومي أثناء إعدامن نفس األمر على أنه "  16الفصل  ونص  

الدراسات   املقاولني واملنتجني ومسديي اخلدمات ومكاتب  الشروط مراعاة قدرات  كراسات 

الوطنية وأهداف التنمية املستدامة. ويكون توزيع الطلبات إىل أقساط وجوبيا، كلما تبني أن  

فنية أو اجتماعية،  و ذلك التوزيع يساعد على مشاركة املؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية  

  .راسات الشروط طبيعة كل قسط وحجمهوتضبط ك

ميكن لكل عارض املشاركة يف قسط واحد أو يف جمموعة من األقساط على أن حتدد  

  ."كراسات الشروط العدد األقصى لألقساط اليت ميكن إسنادها إىل مشارك واحد

يدعم املنافسة ويشجع مشاركة أكثر   قد  توزيع الطلبات   أنّ مبدئيا ممّا سبق  ويستنتج  

م موضوعية  عدد  وجغرافية  فنية  اعتبارات  على  مبين  التقسيط  يكون  أن  شريطة  الشركات  ن 

  تضمن تسهيل املشاركة وحسن تنفيذ الصفقة. 

إضافة استغالل مصيب   2017نه ّمت سنة  أ  تبّني   ،مبقارنة طليب العروض املعنينيغري أنّه و 

وتوزر،   بزغوان  للقسطو الفضالت  زغوان  استغالل مصب  املتعّلق   3عدد    ّمت ضم خدمات 
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للقسط   توزر  مصب  استغالل  وخدمات  �بل  مصب  7ستغالل    5عدد  7ستغالل  املتعلق 

  مصب صفاقس. 

عدد   القسطني  بضم  األقساط  تركيبة  تغيري  ّمت  العروض    5و   4كما    2016لطلب 

  .(قابس ومدنني) 8و 7(سوسة والقريوان) والقسطني عدد 

مع ما ينص عليه األمر املنظم للصفقات العمومية واضح  هذا اخليار يف تعارض    عدّ وي

القدرات  الشركات ذات  لتشجيع مشاركة أكثر عدد ممكن من  التقسيط  الذي يدعم إجراء 

واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  منها  األقساط   ضمّ   اعتماد   أنّ   ، ذلك املختلفة وخاصة  بعض 

املنافسةوقائع احلال إىل عنصر مساهم يف  يف  حتّول   أنّه    ،احلد من  قد يساهم يف إضافة إىل 

كثر من  تشمل أقساط (اليت تتعلق خبدمات  إحجام بعض الشركات عن املشاركة يف بعض األ

جغرافية) ميكن    ،منطقة  من  أكما  جديدة  شركات  متكني  عدم  يف  يساهم  إىل  ن  الدخول 

  السوق.

العمومي ملزم وفقا ملقتضيات الفصل    نّ إف  ،فضال عن ذلك   من األمر   20املشرتي 

ب العمومية  للصفقات  ل  %  20خصيص  تاملنظم  للصفقات  التقديرية  القيمة  لمؤسسات من 

ختصيص املصبني اجلديدين هلذه املؤسسات وتشجيع وكان من األجدر  ،  الصغرى واملتوسطة

   اجلدد يف هذا القطاع.الباعثني 

خبصوص عدد  يدحت  أما  الشروط  لعدد  لل   2017/ 05د كراس  اليت األقصى  ألقساط 

أقساط بثالث  الشركة  لنفس  إسنادها  اإلجراءهفإّن    ،ميكن  أن   ذا  بتوسيع    من شأنه  يسمح 

  .هيمنة بعض املؤسسات على النشاطاملنافسة وتفادي 

اخت*خبصوص   على  تقوم  تقييم  منهجية  األفضل ار  ياعتماد  املالية  على    الرتكيبة  عوضا 

   :األقل ايلالعرض امل

يتم  تقييم العروض وحتليلها أن  من األمر املنظّم للصفقات العمومية 63الفصل  اقتضى

التثبت يف    تتوىل جلنة التقييم  إذ،  ووفقا إلجراءات تنص عليها كراسات الشروط  طبقا ملنهجية 
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املالية   العروض  وترتيب  للعرض  املكونة  الو�ئق  صحة  يف  والتدقيق  شكليا  العروض  قبول 

nأدىن عرض مايل   ،تصاعد الفين لصاحب  العرض  7لتثبت من مدى مطابقة  وتقوم الحقا 

  مث تقرتح إسناده الصفقة يف صورة املطابقة.   ،لكراسات الشروط

م األدىن  املايل  العرض  اختيار  ترشيد  ويهدف  إىل  أساسا  فنيا  املقبولة  العروض  بني  ن 

  تنطبق على مجيع الطلبات العادية. هي منهجّية و  ،اإلنفاق العمومي والضغط على املصاريف

الفنية اخلصوصية  ذات  للطلبات  7لنسبة  حصرها    ، أما  صفقات   63الفصل  فقد  يف 

حيث يتم اإلسناد على أساس قاعدة املوازنة   ،التزود مبواد وجتهيزات هامة ذات خصوصية فنية

  بني الكلفة واجلودة واليت تسهم يف انتقاء العرض األفضل من الناحية املالية والفنية. 

االختيار على على إمكانية    126كما نص األمر املنظم للصفقات العمومية يف فصله  

    .الدراسات  جمال يفصفقات بعض الكذلك 7لنسبة ل  أساس املوازنة بني الكلفة واجلودة

املوازنةو7   هذه  العمومي  فإنّ   ، عتماد  مطالبا  املشرتي  للفائز   يكون  اختياره  عند 

احملافظة على  ن ¾خذ  ½7لصفقة   االعتبار عنصر  العمومي  املال  بعني  اإلنفاق  وترشيد  العام 

طبقا ملنهجية واضحة مضمنة مسبقا بكراس  دون التغاضي عن عنصر اجلودة واجلوانب الفنية  

  . الشروط

احلال مللف  أنّ   ،و7لرجوع  يف    يتبني  املعتمد  الشروط  عدد  كراس  العروض  طلب 

(ا  2017/ 05 واجلودة  الكلفة  بني  املوازنة  قاعدة   la combinaison financière laعتمد 

plus avantageuse (،   ّأن حني  حصر    يف  العمومية  للصفقات  املنظم  هذه  األمر  اعتماد 

فنية خصوصية  ذات  هامة  وجتهيزات  مبواد  التزود  لصفقات  7لنسبة  فقط  وكذلك    ،القاعدة 

الدراسات  ببعض  اخلاصة  للصفقات  منهجية7لنسبة  الشروط  يتضمن كراس  ومل    واضحة   ، 

  .  الختيار الفائز 7لصفقة 7عتماد املوازنة املذكورة

 ا خمالفاحلال صورة  يف  جاء  اعتماد التقييم املبين على قاعدة العرض األنسب    فإنّ   ،عليهو 

سلطة تقديرية  مينح املشرتي العمومي إضافة إىل أنّه    ،كام األمر املنظم للصفقات العموميةحأل
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لصفقات  ة لامّ العبادئ  مبجمل امل  نه أن ميسأا من شمبيف اختيار الفائز  واسعة تصعب رقابتها  

و خاصة  و   ،العمومية واملساواة  املنافسة  مبدأ  غري كذلك  ل  حيمّ هو  منها  أعباء  الدولة  ميزانية 

    .رةمربّ 

  : الحقمخبصوص التغيريات على مستوى ملف طلب العروض مبقتضى *

يتبّني 7لتأّمل يف و�ئق امللف موضوع اإلستشارة الراهنة أّن الوكالة الوطنية للتصّرف يف 

تغيريات    مالحقأربعة  أصدرت    النفاnت  تضمنت  العروض  طلب  الشروط  يف  مللف  كراس 

  كميات بعض الفصول   التغيري يف احلاجيات من حيث و   بشروط املشاركة   تعلقت 7خلصوص

  وفقا ملا يلي: 7ملواصفات الفنيةو 

   استغالل حمطة بعدم  املتعلقة  املالية  العقو7ت  احتساب   LIXIVIASتغيري طريقة 

  دينار يوميا.   500من االعتماد على الكميات غري املعاجلة إىل حتديد عقوبة قدرها 

   توفري حمطة معاجلة انتهاء    LIXIVIASإضافة ضرورة  يتم اسرتجاعها عند  متنقلة 

  .1الصفقة ضمن القسط عدد 

  التقليص يف عدد املعدات املطلوب وضعها على ذمة املشروع من طرف صاحب

  معدات. 5إىل  10الصفقة من 

 .ذيب املصب املراقب بزغوانÆتضمني كراس الشروط أشغاال متعلقة بتهيئة و  

  التقديرية 7لنسبة للقسط األّول.التخفيض يف الكميات  

  رئيس لفائدة  توفريها  يتعني  اليت  السيارة  أّن  على  الثالث  امللحق  التنصيص ضمن 

  .املشروع تبقى ملكا للوكالة بعد انتهاء الصفقة عوضا عن:"ترجع للمستغل"

أ املعلوم  (ومن  الشروط  لكراس  إىل مالحق  العمومي  املشرتي  )  des additifsّن جلوء 

احلاالت  مربّر   أغلب  اإلعتبار ال7 يف  بعني  املشاركني يف   ستفسارات ألخذ  بعض  أو طلبات 

  كّلما تبّينت وجاهتها ومطابقتها ملتطّلبات تنفيذ الصفقة.طلب العروض  

يتعّرض  لئن ملو      العمومية  للصفقات  املنظم  وتفاصيل وحاالت إىل    األمر  إجراءات 

 ا ملزم  دوما  يبقىّن املشرتي العمومي  غري أ  ، بصفة واضحةمالحق لكراس الشروط    اللجوء إىل
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الع  حرتام77لتقّيد   للصفقات  العامة  عند  املبادئ  بينها خاصة    ،للمالحق  اختاذهمومية  ومن 

ومتكني املشاركني   )les additifs(  مالحق كراس الشروط  نشر  تعّني عليهإذ ي  ،مبدأ الشفافية

العروض من   منه    ،ها يف آجال معقولةيلإ  االستجابةيف طلب  يقتضي  ما  متديد آجال  وهو 

    .تقدمي العروض

عدد         العروض  طلب  إىل  7لرجوع  املشرتي   05/2017ويستنتج  جلوء  تكرار  أّن 

هلذا   حتديدإّمنا  مناسبات    4يف    اإلجراءالعمومي  عدم  دقيقة  هيعكس  بصفة  منذ    حلاجياته 

ت  وأنّ   ،البداية اإلجراء  اعتماد هذا  بنود كراس  إىل  حتما  ؤدي  املبالغة يف  املساس من جوهر 

 الشروط األصلي. 

اللجوء إىل املالحق وخاصة تلك اليت Æدف إىل إدخال تغيريات فإّن    ،وتبعا ملا تقّدم

التنفيذ    يفهامة   املشاركة وإجراءات  العمومية يعّد  مستوى شروط  الصفقات  مببادئ  مساسا 

كما يعطي سلطة تقديرية للمشرتي العمومي لتغيري بعض الشروط    ، وخاصة منها مبدأ املنافسة

املشاركة اإلقبال و   مبا من شأنه أن يؤثر على نسبة  الشروط  األصلية املنصوص عليها بكراسات 

  تنفيذها. وآجال يف الصفقة أو على ظروف 

أّن   املعلوم  العمومي  حتديد  ومن  دقيقة  حلاجياته  املشرتي  بنود كراس بصفة  ضمن 

ويساهم يف التصدي لإلخالالت   مرحلة أساسية إلجراءات الدعوة إىل املنافسةيعّد  الشروط  

  بصفة عامة.  مببادئ املنافسة اليت قد متسّ 

  

صدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة /لس املنافسة بتاريخ   بر}سة    2020سبتمرب   10و

اخلموسي  و وفتحّية محّاد  والسادة حممد العيادي  ات  وعضويّة السّيدرضا بن حممود  السّيد  

بوزّ�ن  بوعبيدي   الشيخ  ورمي  اليحياوي  وسندس  رجب  وعصام  شكري  وحبضور  وحممد 

  وكاتب اجللسة السّيد نبيل السمايت. شيخ روحو املقرر العام السيد حممد 

 الرئيــس                                                                           


