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 الهيئة العليا للطلب العمومي

لفريق الرقابة العامة " التقرير الرقابي"بالغ توضيحي بخصوص 

 للمصالح العمومية

 

 

لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلقق " التقرير األولي"تبعا لنشر ما سمّي بـ

 والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، VALISبالتدقيق في الصفقات المبرمة بين شركة 

يهّم الهيئقة العليقا للبلقل العمقومي، التقي وي ت فقي شقعدها العديقد مقن المّ  قات تهقّم 

 :تنير الرأي العام بالمعبيات التاليةأن  لمراقبة وتدقيق الصفقاتأعمال اللجنة العليا 

عدم مّد الجهات المعنية به قصد الحصول للقد تّم ذكر عباية ما سّمي بالتقرير األّولي  -1

في  الواجل اتباعهلتمشي مخالف لوهو  بخصوص المّ  ات المثايةعلى إجاباتها 

 .مثل هذه الحاالت من خّل كافة مهمات التدقيق والرقابة

في مهّمة الحال، مر لة هامة باعتبايها  يتّم ا ترامهاوتمثل هذه المر لة، التي لم 

الحصول على التبريرات واإليضا ات تقرير النهائي بعد تفضي إلى إعدا  ال

 .الضرويية

وإذ تعبّر الهيئة العليا للبلل العمومي عن استغرابها من عدم التنسيق معها في هذا 

عن يئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح  ةصا ي مذكرةعلى  بناءاإلطاي خاصة وأدّها 

عاون بين مختلف الهياكل الرقابية وفي إطاي الت 2222جويلية  2العمومية بتاييخ 

 سل  تعلق بموضوع المهّمة والتي واجهبما توفّر لديها من وثائق تقامت بمد األخيرة 

 ."فريق الرقابة بعض الصعوبات للحصول عليها" دفس المذكرة

يتّضح من التقرير المنشوي بعّن مهّمة الرقابة لم تقتصر على األعمال الراجعة بالن ر  -2

األعمال  مرّكزةالوطنية للتصرف في النفايات بل وشملت أيضا وبصفة إلى الوكالة 

لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية باعتبايها هيكل اللجنة العليا  باختصاصالمتّصلة 

، ال سيما وأّن هذا الهيكل باإلضافة إلى مختلف الهياكل الراجعة بالن ر إلى يقابي

المرجع األساسي في كّل ما يتعلّق بالتراتيل الهيئة العليا للبلل العمومي يعتبر 

 .كما يمثل الفقه اإل ايي في هذا المجال واإلجراءات المن مة للصفقات العمومية

من خّل هذا الّر ، ال تعتبر الهيئة العليا للبلل العمومي إطّقا دفسها في  الة  -3

ق معها قبل المبّري أو البا ث عن إجابات كان من المفروض الحصول عليها بالتنسي

 .خاصة وأدّه موّجه إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات دشر التقرير المعني
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، التي تعهّدت بالملف لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية اللجنة العلياوللتذكير فإّن 

 9) هياكل الدولة من وزايات وهياكل ماليّة ويقابيّة وفنيّةتضّم ممثلين عن مختلف 

تتعهّد بالملفات المحالة على أد ايها على أساس تقايير يقابيّة يعّدها هيكل ، (أعضاء

تعمل في إطاي التراتيل واإلجراءات و، يتمتّع باالستقّلية التامةيقابي محلّف و

على تقييم  اجتماعاتهاالمنصوص عليها بالقوادين واألوامر المتصلة بالميدان وترتكز 

وقوف على بعض الجزئيات التي من شعدها تعبيل مدى ا ترام تلك اإلجراءات  ون ال

 .المرفق العمومي

الهيئة العليا للبلل العمومي   قفي أّن عديد المّ  ات السلبية والمجادبة للصواب  -4

تستدعي إضفاء المزيد من اإليضا ات ومن أهّمها ما " األولي"والواي ة بالتقرير 

 :يلي

 

I-  5عدد  طلب العروض واإلعالن عن 12/1122إلغاء طلب العروض عدد 

 :1122لسنة 

للوكالقة الوطنيقة للتصقرف  2212أكتقوبر  6يّخص المجلس الوزايي المنعققد بتقاييخ 

ولم   2216فقي النفايقات بصقفة اسقتثنائية فقي إبقرام صقفقات بالتفقاوض المباشقر بالنسقبة لسقنة 

، أي إبرام صفقات عمومية أو عقو  لزمات 1122يحّدد اإلجراءات الواجب اتباعها بعد سنة 

أّن األعمقال المبلوبقة  2229وباعتباي أّن مستشاي القادون والتشريع للحكومة اعتبر منقذ سقنة 

من المتعاقدين مع الوكالة تعتبر من قبيل اللزمات وال يمكن قادودا اعتبايها من قبيل الصقفقات 

ات وأّن اعتمققا  إجققراءات الصققفقات العموميققة العموميققة وبالتققالي فققإّن المبققدأ هققو اعتمققا  اللزمقق

بالنقبقة الثاديقة مقن وقد تّمت اإلشاية إلى ما تقّم ذكقره  بمقتضى استثناء صريحيجل أن يكون 

 .التقرير األولي 

مبقّريا العتمقا  التمشقي المتعلقق ال يقرى "أدّقه  3غير أّن الفريق الرقابي دقّص بالنقبقة 

لمراقبققة وتققدقيق ضققي بموافقققة اللجنققة العليققا والققذي  " بققإعّن طلققل العققروض غيققر مثمققر

كقان يتعقيّن الن قر فقي "ق الرقابي يرى أدّقه ي، كما جاء بنفس النقبة أّن الفرالصفقات العمومية

اإلمكاديات المتا ة من النوا ي القادودية واإلجرائية والمالية لتعديل مّدة طلقل العقروض عقد  

يتسققنى للوكالققة مواصققلة إجققراءات طلققل بققالتقليص فيهققا إلققى سققنتين،  تققى  2216لسققنة  21

بما يمّكقن مقن يبقح الوققت  2216العروض المعني وإبرام عقو  مع المستغلين قبل موفى سنة 

أشهر للصفقات الجايية آدذاك، مع المحاف ة على  قوق  6وتفا ي اللجوء إلبرام مّ ق لمّدة 

 ".المتعاملين مع اإل اية

مذكوي مخالف للققوادين والتراتيقل وققرايات جلسقات أّن ما جاء بالتقرير الرقابي ال إالّ 

ق الرققابي طلقل توضقيحات فقي هقذا الخصقوص يقالعمل الوزايية وكان من األجدي على الفر

خقّل جلسقة العمقل  ه يقث أدّقالمخالفقة للتراتيقل المن مقة للقبقاع  التوصقياتلتفا ي مثل هقذه 

مممنح اسممتثناء للو الممة الوطنيممة للتصممر   ممي تققم  2212أوت  12الوزاييققة المنعقققدة بتققاييخ 

سممتغالن منتمم ت الالنفايممات قصممد مواصمملة تطبيممق التتممريب المتعلممق بالصممفقات العموميممة 
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أي أنّممك  ممما سممبق  1125التصممر   ممي النفايممات المناليممة والمتممابهة إلممى ةايممة مممو ى سممنة 

نيمة بطلمب العمروض المعالفتمر   1122ذ ره ل  يتّ  تحديد اإلجراء الواجب اعتماده بعد سمنة 

وبالتقالي وإذا مقا تّمقت مواصقلة اإلجقراءات وإبقرام صقفقات فقإّن دتقائ  طلقل  12/1122عدد 

 :وذلك لّعتبايات التالية العروض تعتبر مخالفة للتراتيل المن مة للصفقات العمومية

  المتعلقق بتن قيم  2214مايس  13المؤّيخ في  1239من األمر  4دّص الفصل

 ال تعتبر صمفقات عموميمة علمى معنمى امما ا ممر"على أدّه الصفقات العمومية 

 .عقود اللامة

  اعتبر مستشاي القادون والتشريع للحكومة األعمال المبلوبة من المتعاقدين مقع

الوكالققة الوطنيققة للتصققرف فققي النفايققات بالنسققبة للخققدمات المتعلقققة باسققتغّل 

يمكمممن قانونممما  ممممن قبيمممم اللاممممات والالمصقققبات المراقبقققة ومراكقققز التحويقققل 

وتببيققق التشققريع المتعلققق بالصققفقات  اعتبارامما مممن قبيممم الصممفقات العموميممة

 . بشعدها

  مقققن األمقققر المقققن م للصقققفقات العموميقققة علقققى أّن المشقققتري  11دقققّص الفصقققل

الحصمممون علمممى التمممرا ي  العمقققومي يتقققولى خقققّل مر لقققة إعقققدا  الصقققفقة 

ط مبلققا التقققديرات يها إبققرام الصققفقة وضققبقتضققالتققي ي والمصممادقات المسممبقة

 .والتعكد كذلك من توفر االعتما ات والحرص على تحيينها عند االقتضاء

وفقققي وضقققعية الحقققال فقققإّن الوكالقققة الوطنيقققة للتصقققرف فقققي النفايقققات ال يمكنهقققا اتبقققاع 

 .اإلجراءات المن مة للصفقات العمومية بل يتجه قادودا اتباع اإلجراءات المن مة للزمات

للجنققة العليققا لمراقبققة وتققدقيق اخققّل جلسققة نظممر  ممي أصممم الملمم  تبعمما لمممل  لمم  يممتّ  ال

باعتبممار أّن اإلجممراء المتبممب ةيممر  2216 يسققمبر  8أكتققوبر و 22الصققفقات العموميققة بتققاييخ 

 .قانوني

  سقلاعتمقا  اإلجقراءات المن مقة للصقفقات العموميقة،  إّن مواصقلة من جهة أخرى،

 4الصمفقة والتقلمي   يهما ممن تغييمر ممّد  بالتمشي المقترح من قبل الفريقق الرققابي المتعلقق 

ويعتبقر مساسقا سنوات إلى سنتين ال يستقي  من ناحية التراتيب المنظمة للصفقات العموميمة 

المققن م للصققفقات  1239مققن األمققر عققد   6المبققا ا األساسققية المنصققوص عليهققا بالفصققل ب

تسهر الهيئة العليا للصفقات على ا ترامها  يقث أّن أي تغييقر فقي مقّدة الصقفقة التي العمومية 

التي تقّم علقى أساسقها اإلعقّن عقن طلقل العقروض يقؤثر  تمقا علقى المنافسقة واألسقعاي كمقا 

 .يمّس من المساواة أمام البلل العمومي وكذلك هو ضرب لمبدأ شفافية اإلجراءات

II- إلى " ساربون/ا مان"نسي  رنسي تغيير الصبغة القانونية من مجمب تو

 " اليس"شر ة  اضعة للقانون التونسي 

يعيل التقرير الرقابي إ القة تنفيقذ الصقفقة مقن صقا ل الصقفقة األصقلي إلقى صقا ل 

 24لم يشايك في طلل العروض واعتباي ذلك غير قادودي بالن ر إلقى الفصقل " جديد"صفقة 
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من األمر المن م للصفقات العمومية وللتوضيح يجدي التقذكير بقعن التغييقر الحاصقل موضقوع 

ما يسمح بقه التشقريع  شركة وهوالملحق يتعلق بإ الة أو اددماج بين أعضاء المجمع في شكل 

مقن البقاب األول  224و  199التودسي في إطاي مجلة العققو  وااللتزامقات وخاصقة الفصقلين 

وينسقحل ذلقك فقي وضقعية الحقال علقى عققد صقفقة عموميقة . الشركات ومجلةالرابع للعنوان 

سقبل مقن  يث يمكن للشقركات أو المجقامع المتعاققدة مقع الدولقة أن تتغيقر أثنقاء اإلدجقاز ألي 

األسباب شرط أن ال يمس ذلك من الشروط التعاقديقة للصقفقة وال يقؤثر علقى المنافسقة األوليقة 

عققد الصقفقة وهقو مقا تقم فقي صقفقة الحقال  يقث أن المجمقع مع تحمل المسقؤولية كاملقة طبققا ل

ولم تتغير تركيبة المجمقع و اف قت علقى " فاليس"قد تغير بشركة  " سايبول/األمان"المذكوي

 اخل الشركة الجديدة وتم ا ترام دسبة كل منهما في عققد "  actionnaires"دفس المساهمين 

 .وهو ما تضمنه الملحق  المسؤولية كاملةالصفقة في كل ما يتعلق بتنفيذ الصفقة مع تحمل 

مققن األمققر المققن م للصقققفقات  88كمققا يعيققل التقريققر الرقققابي علققى مخالفققة الفصققل 

الفصمم الممم ور يتعلمق بالمناولمة ولميس لممك أي العموميقة وفقي هقذا الصقد  يجقدي التققذكير أن 

 .عالقة بموضوع الحان

جاء بالتقرير أن اللجنة لم تتبقرق إلقى طبيعقة القادوديقة للشقركة الجديقدة وهقو أمقر وقد 

 2219مقايس  28غير صحيح  يث أثايت اللجنة ذلك بمقتضى التقرير الرقابي المقؤيخ فقي 

بعقد أن تلققت إجابقة الوكالقة علقى ذلقك بتقاييخ  2219جقوان  13يأيها المؤيخ في إبداء وعند 

لققى االستشققاية التققي تمققت مققن قبققل المرصققد الققوطني للصققفقات باإلضققافة إ 2219أفريققل  24

 .2218ماي  12العمومية بتاييخ 

 ةير أدهقا شقركة ذات مسقؤولية محقدو أما بخصقوص طبيعقة الشقركة  يقث جقاء بقالتقر

SARL  وتخضع للقادون التجايي ومجلة الشركات وليس لهقا التقراخيص والشقروط الّزمقة

مقن الققادون األساسقي  2 الرجوع إلقى الفصقل عقد بقأدّقه ة للعمل في مجال البيئة تجقدي اإلشقاي

    .نقل وجمع الفضّتب يتعلق موضوع دشاطهايتبيّن أّن ركة للش

III- 15/1122عدد  طلب العروض  

يعيل التقرير عدم التنصقيص علقى المرجقع المتعلقق بضقروية تقوفير الشقرط المتعلقق 

ألف طن من النفايات المنزلية التي تم اعتما ها بقالتقييم الفنقي للعقروض يشقاي إلقى  32بإدجاز 

كمقا يعيقل علقى التنصقيص ضقمن . أن المرجع المذكوي موجو  بقائمة المراجع التقي اقتر هقا

سنة عوضا عن مدة أققل  22)يد المدة المخولة لتوفير ذلك المرجع كراسات الشروط على تحد

تسقجل بشقعده الشرط لم يثر تحفظ أي كان ولم أّن هذا يشاي إلى ( خّل طلبات عروض أخرى

 .طعون

مناقشققة  العليققا لمراقبققة وتقدقيق الصققفقات العموميققة كمقا يعيققل التقريققر أن طلقل اللجنققة

لقه دتقائ   صقوييا وليسقتيهقا ويقرى أن ذلقك كقان قصقد التخفقيض ف 6و 3و 2أسعاي األقسقاط 

مققن األمققر المققن م للصققفقات  66هامققة يجققدي التققذكير أن تلققك اإلمكاديققة المديجققة بالفصققل 
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لمناقشة األسعاي وال يمكن للجنة فرض مقا ذهقل إليقه التقريقر  الترتيبيةالوسيلة تمثّل العمومية 

من مساواة العروض المالية المرشحة إلى العرض األقل ثمنا في كل األقساط وطبققا للمنهجيقة 

المعتمدة  يث أن األمر يتعلق بنتقائ  منافسقة بقين العايضقين اعتمقا ا علقى موضقوع البلبقات 

 .امها كل المتنافسينوشروط ومقتضيات فنية ومالية تتساوى أم

IV- 21/1122عدد  طلب العروض  

 :يعيل التقرير أن الوثائق التالية ال تتضمن تعشيرة يئيس المجمع

 ال تمضى من قبم يجدي التذكير أن تلك الوثيقة  وثيقة الضمان الوقتي لكم ا قساط

فهي وثيقة ضمان مالي تختص البنوك والمؤسسات المالية التي تسندها المتار ين 

 .بإمضائها فحسل

 التزام بتقديم عقد التعمين يخضع ذلك لمتابعة الوكالة. 

  خضع ذلك لمتابعة الوكالةيالتزام بتقديم توفير المواي  البشرية والمعدات. 

  األمر المن م ببباقة تحديد األقساط المزمع المشايكة فيها وهي وثيقة لم يشترط طلبها

ها العمل في مجال الصفقات العمومية للصفقات العمومية وال التراتيل الجايي ب

 ...ويمكن التثبت من ذلك من خّل وثائق العروض الضرويية ومنها وثيقة التعهد 

قققققد « SOTEME/VALIS/SERPOL »يعيققققل التقريققققر أن يئققققيس مجمققققع كمققققا 

مقن كقراس الشقروط القذي يسقمح  12أمضى الوثائق المالية بمفر ه يجدي الرجوع إلى الفصل 

 .إما من قبل يئيس المجمع أو كافة أعضائهبإمضاء الوثائق 

يعيل التقرير على قبول الجداول التفصقيلية لسسقعاي خقايج الخقط تجقدي اإلشقاية إلقى 

 .إمكادية قبول الجداول التفصيلية لسسعاي خايج الخط على أساس تبليغها في اآلجال القادودية

مققن كققراس الشققروط  3للفصققل  SOTEMEيعيققل التقريققر علققى عققدم مبابقققة شققركة 

بققعن يكققون كققل أعضققائه داشققبين فققي مجققال اسققتغّل  جققدي التققذكير أن المجمققع لققيس مبالققلي

كراس شروط المهنة وهقو مقا يقنص عليقه الفصقلين  متحصل علىأن يكون ومصبات المراقبة 

 .لكراسات الشروط 1من الملحق عد  2.22من كراس الشروط و  12

قد قدم وثيققة ضقمان  « SOTEME/VALIS/SERPOL »يعيل التقرير على أن  

 .وا دة لكل أعضاء المجمع يجدي التذكير أن ذلك ممكن طالما أن المجمع متضامن

الحقد  « SOTEME/VALIS/SERPOL »يعيل التقرير على عقدم تقوفير مجمقع  

ألقف طقن يجقدي  172أو  162األ دى المبلوب من الشقرط المتعلقق بكميقات معالجقة النفايقات 

 ألم  طمن 251مطالب بتمو ير وهو بالتالي  4و 1أن المجمع قد تحصل على القسبين  التذكير

ألققف طققن قققدمتها  126) ألققف طققن  126مققن كققراس الشققروط  يققث قققدم  22طبقققا للفصققل 

SERPOL  ألف طن قدمتها  32وVALIS). 
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جيقة التقيقيم فقإن ذلقك همن كراس الشروط المتعلقق بمن 22أما بخصوص تعويل الفصل 

اي المنافسة بين كل المترشحين ولم يتم البعن فيه لقدى هيئقة المتابعقة والمراجعقة يدخل في إط

 .ت فيهابالعايضين وقامت بال شكاوىالتي د رت في 

V- الخالصة: 

تبعققا لمققا سققبق، تققرى الهيئققة العليققا للبلققل العمققومي أّن دشققر التقريققر قبققل التثبققت مققن 

وكققان مققن األجققدي التريّققث محتققواه والحصققول علققى التوضققيحات الضققرويية كققان متسققّرعا 

إلقى إبقداء مّ  قات  والتثبّت لتفا ي إصداي أ كام مسبقة غير مبنيّة على أسس صقحيحة أ ى

 .الجايي بها العملوتصل أ يادا إلى مخالفة القوادين والتراتيل  بمجادبة للصوا

ة يقأّن التقدقيق فقي ملفقات سقبق وأن تّمقت مراقبتهقا مقن قبقل هياكقل يقابويجدي التذكير 

مققن مصققداقيتها ودجاعققة غيققاب التنسققيق بققين مختلققف هياكققل الرقابققة مققن شققعده المققّس خققرى وأ

أعمالهقققا وخاصقققة أّن القققت لّم والبعقققون مكفقققول ويكقققون لقققدى هياكقققل تقققّم التنصقققيص علقققى 

 . خاصة بهاترتيبية وقادودية اختصاصها بمقتضى دصوص 

العموميققة ال تن ققر فققي يتّجققه التعكيققد علققى أّن اللجنققة العليققا لمراقبققة وتققدقيق الصققفقات 

مققن األمققر  122كراسققات الشققروط قبققل اإلعققّن علققى المنافسققة وذلققك طبقققا أل كققام الفصققل 

 .المن م للصفقات العمومية

كما أّن اللجنة تبقدي يأيهقا بخصقوص الملفقات المعروضقة علقى أد ايهقا وهقذه اآلياء 

للصققفقات العموميققة مققن األمققر المققن م  181و 182و 73قابلققة للبعققن طبقققا أل كققام الفصققول 

علما وأدّه يتّم دشر آياؤهقا وجوبقا بموققع الصقفقات العموميقة ولقدى المشقتري العمقومي وذلقك 

لتمكققين كققّل مققن لققه مصققلحة فققي البعققن فققي هققذه اآلياء لققدى هيئققة المتابعققة والمراجعققة فققي 

 .الصفقات العمومية أو المحاكم المختصة

بققرأي يتعلققق  وتققدقيق الصققفقات العموميققةلمراقبققة العليققا  اللجنققةعلمققا أّدّققه لققم تتوّصققل 

كمققا أدّققه لققم يققتّم البعققن برأيهققا بخصققوص  32/2219بإيقققاف إجققراءات طلققل العققروض عققد  

 .الملفات المذكوية

  

 

 


