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 توطئة
 

 

وزير ادلوةل دلى رئيس احلكومة امللكف الصـــادر ال الدـــ يد  7عدد  معال ابلإذن مبأ مورية

ـــــاد فريق ال هيئة الرقابة  توّل ، 2020 جوان 25بتارخي  ابلوظيفة العمومية واحلومكة وماكحفة الفد

 : (1)ملحق عدد  والد ّيد تنييتكون مل الد يدالعامة للمصاحل العمومية 

 

 للمصاحل العمومية عام: مراقب .......-

 : مراقب رئيس للمصاحل العمومية ..... -

 : مراقب املصاحل العمومية ..... -
 

لهيم الد يد:  انضّم اإ
 

 : مراقب رئيس للمصاحل العمومية   ......... -

 

 

 .الوطنية للترّصف يف النفاايتوالواكةل  VALIS رشكةني بالصفقات املربمة التدقيق يف 

 

بد ل اإ   .املوايل ال ّويلموضوع التقرير  اء عدد مل املالحظاتوقد أ فىض التدقيق اإ
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 :مقّدمـــة
 

داريّةأ حدثت    الواكةل الوطنية للترصف يف النفاايت يف شلك مؤسدة معوميّة ذات صبغة غري اإ

 .2005وت أ   22املؤّرخ يف  2005لد نة  2317مبقتىض ال مر عدد 
 

سرتاتيجية وتطوير الربانمج يف وضع ا ،ابل ساس ،ل مر احداهثا، طبقا وتمتثّل همام الواكةل 

املزنلّية أ و  س تغالل وصيانة منشأ ت الترصف يف النفاايتجناز واواإ  الوطين للترصف يف النفاايت

 اخلطرة أ و اخلاّصة.
 

برام اقود رش عرب  وفقا لل مر املذكور الترصف يف هماهما مبارشة أ ووميكهنا   القطاعني  بنيكة ااإ

 احمللّية املعنّية. امجلاعاتةل أ و لزمة وذكل ابلتند يق مع والعام واخلاص أ و اقود منا
 

س تغالل املصّبات املراقبة ومراكز حتويل النفاايت تربم الواكةل اقود صفقات لويف هذا الإطار،  

 املزنلّية واملشاهبة التابعة لها. 
 

والرشاكت  VALISالصفقات العمومية املربمة بني مجمع  يفالتدقيق  الرقابة وقد توّل فريق

حيث مل  ،2020-2016خالل اكمل الفرتة املكّونة هل، والواكةل الوطنية للترّصف يف النفاايت 

 . وظروف التنفيذس ناد الإ جراءات ا
 

مضاء ، أ ي يف نفس 2020جوان  25وجتدر الإشارة أ ن هممة التدقيق انطلقت بتارخي   يوم اإ

ارفت يف بدايهتا صعوابت يف احلصول عىل بعض الواثئق ويف اقد الإجامتعات  وقد  الإذن مبأ مورية.

تفقد تعهد فريق رقابة مل هيئة الرقابة العامة للاملية مبهمة ل  ابلنظرالرضورية مع املترصفني ابلواكةل، 

ل ،2019أ كتوبر  24 منذابلواكةل  لبعض أ وجه التّرّصف رشاف وخلية الإ وزارة  تدّخل ابلإضافة اإ

داري واحلومكة الرش يدة وماكحفة الفداد ومراقبة الترصف جلنة و التدقيق ادلاخيل ابلواكةل  الإصالح الإ

 ، للتدقيق، لك مل هجته، يف الصفقات املربمة مبجلس نواب الشعب يف املال العام
 

اّبن هبذه الصعوابت مب   عالم الد يد وزير ادلوةل يف الإ ارخي قتىض مذكّرة يف الغرض بتوقد مت اإ

ل مع الإشارة، 2020جويلية  1 ّ  اإ ن ّن يف ال خري جتاوز خمتلف الصعوابت املذكورة ولنئ متّ  ،هأ  ، فاإ

لهيا أ ثّرت سلبا عىل  الالزمة لس تكامل أ اامل التدقيق. ال جالعىل سري املهّمة وخاّصة  احليثيات املشار اإ
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 جزء متهيدي
 

لياس الفخفاخالرشاكت عىل مكل   الد يد اإ
 

 ومعامالهتا مع الواكةل الّّت يدامه بند بة يف رأ س مالها أ و
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I-   لياس الفخاخ أ و الّّت يدامه بند بة يف رأ س مالهاالرشاكت  :عىل مكل الد يد اإ
 

ل املعطيات املتوفرة ابلدجل الوطين للمؤسدات وابلرائد الرمسي لالإعالانت القانونية  ابلعودة اإ

لياس الفخفاخ ،والرشاية والعدلية  ،أ مكل لفريق الرقابة حرص الرشاكت الّّت يه عىل مكل الد يد اإ

ل مداهامته املبارشة وغري املبارشة فهيا، ،لكّيا أ و جزئيا ضافة اإ امتالكه مداهامت يف حيث تبنّي  اإ

 Standardو VITو  VIVAN ا رشاكت ذات مدؤولية حمدودة )رشاكتأ ربع مهن مخس رشاكت،

Conseil وIMMOورشكة واحدة خفيّة الامس ويه )  NPS-SA: 
 

 

سبمترب  19تكّونت بتارخي (، و ....)معّرف جبايئ :Standard Conseil رشكة س توندار كونداي  -1

لياس الفخفاخ والد يد  2009 مصّدرة لكّيا ويه رشكة خدمات مقمية و  ، ........Jacquesبني الد يد اإ

دينار تونيس )موزعة عىل  5.000ويبلغ رأ س مالها  ،لقانون التونيسوخاضعة ل ذات مدؤولية حمدودة

. وقد اهدت اجللدة العامة العادية للرشكة املنعقدة بتارخي د( 100 تبلغ قمية الدهم الواحد سهام 50

ل الد يد 2009سبمترب  17   .Jacques، همّمة تد يري الرشكة اإ
 

ملتعلّقة ابلتدقيق املايل والقانوين والتقين ويمتثّل نشاط الرشكة ابل ساس يف تقدمي اخلدمات ا

عداد اسرتاتيجية املؤسداتوالإ  نتاج و التنظمي والترصف الصنااي، و ، داري، اإ الترصف يف الإ

 .والترصف يف اجلودة والدالمة
 

ويه رشكة خفيّة (، ....)معرف جبايئ NPS - SA :New Packaging system Sociétéرشكة  -2

 papier peint, papierصناعة الورق املعّد لس تعاملت خمتلفة )ل ساس ب يتعلّق نشاطها ابالامس 

d’emballage et papier à usage graphiqueل  ،(. وقد اتّضح لفريق الرقابة أ نّه اترخي  حدودواإ

دارة هذه الرشكة، 2020أ فريل  17 لياس الفخفاخ اضوا مبجلس اإ  .اكن الد يد اإ
 

 جراءات تكويهنا.اإ  د تمكلويه رشكة مل ت  : IMMOرشكة  -3
 

لياس الفخف ويه :VITرشكة  -4 ابملائة مل  35اخ ند بة رشكة ذات مدؤولية حمدودة ميكل الد يد اإ

 رأ س مالها.
 

رشكة ذات مدؤولية حمدودة بدأ ت نشاطها الفعيل  ويه (،....معرف جبايئ) :VIVAN رشكة -5

يبلغ رأ س  ،2017ماي 23 ( بتارخياستشارات ودراساتاملمتثّل يف تقدمي اخلدمات للمؤسدات )
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لياس الفخفاخ  .وكيلها الد يد عىل ماهر العرويو دينار تونيس  أ لف 120 مالها  67وميكل الد يد اإ

 . VALISابملائة يف رشكة  34ابملائة مل ال سهم فهيا ويه بدورها رشيك بند بة 
 
 

تب مدجةل ابملك ... اجلبايئ عدداملعرف يه رشكة ذات مدؤولية حمدودة صاحبة  VALISو 

دينار تونيس  أ لف 340يبلغ رأ س مالها  ،2018ديدمرب  18بتارخي  2صفاقس باجلهوي للقباضة املالية 

 VIVAN ةائة ورشكابمل 51رشاكت ويه رشكة النااورة القابضة بند بة ( 3)ثالث  وتدامه فهيا

صيل يف ابملائة. ويمتثّل موضوع نشاطها ال   15الفرند ية بند بة  SERPOLرشكة وابملائه  34بند بة 

 رفع الفضالت ومعاجلهتا ومجع ونقل النفاايت.
 
 

 

II - الوطنية للترصف يف النفاايت مع الواكةل معامالت رشاكت الد يد الياس الفخفاخ: 
 

 

طلبات العروض املتعلّقة الإستشارات و قام فريق الرقابة يف هذا الإطار ابلتثبت يف مجةل 

جناز دراسات  الواكةل  أ علنت اهناالّت ومراكز التحويل التابعة لها  ابس تغالل املصبات املراقبة أ وابإ

)ومل  VALIS تعاقد رشكة وقد ثبت .2020-2012خالل الفرتة الوطنية للترصف يف النفاايت 

 كام س يقع بيانه لحقا.مع الواكةل ( VIVANخاللها رشكة 
 

 

 

 :VALISطلبات العروض الّّت شاركت فهيا رشكة  -1
 

 

لّق أ ساسا بنشاط طلب اروض متع 42ال  2020-2012رتة أ علنت الواكةل خالل الف

 حدب الد نوات اكلتايل:الاس تغالل موّزعة 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الد نوات

 02 08 01 02 12 06 07 0 04 عدد طلبات العروض 
 

 

ل العدد ال كرب مل صفقات الاس تغالل خال عىل ECOTIو SEGORرشكتا  حتًصلتقد و 

 مل طلب العروض قدطني يف لّك و طلب اروض  (20فازت ال ول بعرشيل )حيث  تكل الفرتة،

ل قدط وحيد يف طلب العروض عدد ، ابلإ 32/2019و 8/2017و 05/2017عدد  ضافة اإ

ضافة 7، فامي فازت الثانية بد بعة )34/2019 ل قدطني يف لك مل طليب ( طلبات اروض اإ اإ

 8/2017قدط وحيد يف لك مل طليب العروض و  32/2019و 5/2017العروض عدد 

 .34/2019و
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يد الياس الفخفاخ، فقد تبنّي مشاركة  أ ّما ابلند بة للرشاكت الّت يدامه يف رأ س مالها الد ّ

طار مجمعVALISرشكة  ( طلبات 4)أ ربعة  يف  « ELAMEN/SERPOL « VALIS ، منفردة أ و يف اإ

 عىل: وحتّصلت اروض
 

 ،05/2017دد يف طلب العروض ع واحد قدط -

  ،32/2019عدد قدطني يف طلب العروض -
 

مل طلب  أ قداط (03) ثالثة يف VALIS/SOTEMEمجمع  طارت الرشكة يف اإ كام شارك

مل طلب  أ قداط (03) كذكل يف ثالثةو  ومل تتحّصل عىل أ ي قدط مهنا، 34/2019العروض عدد 

عالنه غري ممثر.  2016لد نة  21العروض عدد   اذلي مّت اإ
 

ل مشاركة مجمع هذا اب يف  SERPOL/SCT/ECOIMPIANTI SOTEME/VALIS/لإضافة اإ

نتقاء ال ويل لإجناز وحدة معاجلة النفاايت  2018لد نة  19طلب العروض عدد  املتعلق مبلف الإ

طار اقد لزمة ، املزنلية واملشاهبة بولية قابس حيث بلغت  طرف الواكةل، انه مل معلليف اإ

املتعلق العام واخلاص عىل تقرير التقيمي  نيهيئة العاّمة للرشاكة بني القطاعمرحةل مصادقة ال  الإجراءات

نتقاء ال ويل  ل قبول ثالثة اروض 2020أ فريل  29عد مراجعته بتارخي بمبرحةل الإ ، واذلي أ فىض اإ

 .املذكورمع اجململ بيهنا ارض 
 

 عىل أ قداط:  VALISطلبات العروض الّّت حتّصلت فهيا رشكة  -2
  

 :05/2017العروض عدد طلب  -2-1
 

 ELAMEN/SERPOLأ قداط شارك مجمع  6مل  5/2017يتكون طلب العروض عدد 

"VALIS " س تغالل املصّبات املراقبة املتعلق ابعىل القدط الدادس وحتّصل يف ثالثة أ قداط مهنا

 2017 جويلية 21ومّت بتارخي  .دينار 7.635.618مببلغ  ومراكز التحويل التابعة لها بقابس ومدنني

برام اقد الصفقة والرشوع يف التنفيذ بداية مل  .2017جويلية  01 اإ
 

لّ أ نّه وبتارخي  مضاء ملحق عدد  2019جوان  28اإ  VALISرشكة  يقيض حبلولللصفقة  01متّ اإ

، حمّل (2018ديدمرب  13نتني مل اترخي الإعالن ال طلب العروض )د ّ ال الّّت تكّونت بعد قرابة 

 . اجملمع صاحب الصفقة
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 :2019 /32طلب العروض عدد  -2-2
 

مجمع  شاركأ قداط  (6س تّة )مل  32/2019يتكّون طلب العروض عدد 

SOTEME/VALIS/SERPOL     قدطني ال فهيا مجيعا وأ سفرت نتاجئ الفرز عىل حصول اجملمع عىل

بنابل وزغوان  تعلّق ابس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل للنفاايت املزنلية واملشاهبةامل  01عدد 

ابس تغالل املصب  املتعلق 04دينار اباتبار ال داءات، وعدد  28.716.859,487 مببلغ مجيل قدره

دينار  15.369.955,358املراقب ومراكز حتويل النفاايت املزنلية واملشاهبة ببزنرت مببلغ مجيل قدره 

 اباتبار ال داءات.
 

ثنني:  ويتضمل هذا التقرير جزءيل اإ
 

جراءات طلب العروض عدد جزء أ ول  - جناز  5/2017تناول التدقيق املعّمق يف اإ ويف ظروف اإ

 .« ELAMEN/SERPOL « VALISالصفقة الّت فاز هبا مجمع 

جناز الصفقتني  32/2019جزء اثنيا تناول التدقيق املعّمق يف اإجراءات طلب العروض عدد  - ويف ظروف اإ

 .SOTEME/VALIS/SERPOLاللتني فاز هبام مجمع 
 

وجتدر الإشارة أ ّن فريق الرقابة مل يتطرق خالل معلية التدقيق لوضعية تضارب املصاحل الّت  

أ ثريت خبصوص الد يد رئيس احلكومة، اباتبار تعهد القضاء هبا، حيث مشل التدقيق التثبت مل 

س ناد الصفقات ومل شفافية املعامالت و  لياس الفخفاخالتأ كد مل رشاية اإ  عدم حماابة رشاكت الد يد اإ

لهيا. جنازها الصفقات املشار اإ  مبناس بة اإ
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 اجلزء ال ول:
 05/2017طلب العروض عدد  التدقيق يف 
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لغاء طلب العروض عدد  ومالبدات مشل التدقيق يف هذا الإطار ظروف  2016لد نة  21اإ

عالن طلب العروض عدد  جراءات طلب العر  2017لد نة  05واإ مل حيث ، وض ال خريحمّّل، واإ

عداد كراس الرشوط وفتح  ل تنفيذ الصفقة الظروف حتديد احلاجيات واإ وتقيمي العروض، ابلإضافة اإ

ابلقدط الدادس مل طلب العروض املعين واملتعلقة ابس تغالل املصبات املراقبة ومراكز  اخلاصة

الفائز هبذا  ELAMEN/SERPOLحتويل النفاايت املزنلية واملشاهبة بقابس ومدنني مل طرف مجمع 

 القدط.
 

I- لغاء طلب العروض عدد  ظروف  :2017لد نة  05عدد الإعالن ال طلب العروض و  2016لد نة  21اإ
 

ال طلب العروض  2017جانفي  31 أ علنت الواكةل الوطنية للترصف يف النفاايت بتارخي

ايت املزنلية واملشاهبة املتعلق ابس تغالل املصبات املراقبة ومراكز حتويل النفا 2017لد نة  05عدد 

، أ قداط( 6) بلك مل بزنرت وانبل وزغوان وسوسة وصفاقس والقريوان وتوزر وقابس ومدنني

عالن طلب العروض عدد  املتعلق بنفس املوضوع  2016لد نة  21وذكل بعد أ قل مل شهر عىل اإ

 تقريبا، غري ممثر.
 

، 2016لد نة  21ض عدد ال طلب العرو 2016فريل أ   28 واكنت الواكةل قد أ علنت بتارخي

املتعلق ابس تغالل املصبات املراقبة للنفاايت املزنلية واملشاهبة واملراكز التابعة لها بولايت انبل وزغوان 

 .ملدة أ ربع س نوات أ قداط( 8وصفاقس وبزنرت وتوزر وقابس ومدنني وتونس الكربى )
 

حالته بتارخي    1  عداد تقرير فرز وتقيمي العروض واإ حتت اإرشاف وزارة ، 2016سبمترب  9وقد مّت اإ

 ،وقد قررت هذه ال خرية .(2 )ملحق عدد ة العليا للطلب العمويم للبت فيهللهيئ، التمنية احمللية والبيئة

رجاء البت يف امللف اإل حني موافاهتا مبوافقة مجيع اجلهات املعنية عىل " ،2016أ كتوبر  24بتارخي  اإ

حمللية والبيئة الشؤون اال وزير  صادرةراسةل عد توّصلها مبذكل بو ، (3)ملحق عدد "المتيش املعمتد

 :(4)ملحق عدد  تنص عىل ما ييل 2016أ كتوبر  05بتارخي 
 

ومل يمت التند يق  أ ساسا عىل ردم النفاايت دون تمثيهناطلب العروض املعين يف صيغته تكل  يعمتد -

اذلي ، 2015أ كتوبر  06ارخي ات اجمللس الوزاري بت، وذكل خالفا لتوهّج يف خصوصه مع الوزارة

 البيئة والتمنية املد تدامة )أ نذاك(أ وىص اباامتد التمثني وابلتند يق بصفة مد بقة مع مصاحل وزارة 

 قصد بلورة تصورات خبصوص الترصف يف النفاايت.
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هذا التوجه يف تأ جيل الإنطالق يف تنفيذ برامج تمثني النفاايت واس تغالل املصبات يف دامه سي  -

ا وزاريت البيئة والتمنية اذلي دعلتوصيات اجمللس الوزاري املذكور ات، وذكل خالفا صيغة لزم

ل ااملد تد "توضيح الرؤية خبصوص الترصف يف النفاايت مل الناحيتني القانونية والفنية مة وادلاخلية اإ

ول لد نة  والإس تعداد لإعالن طلب اروض  س تغالل املصبات املراقبة يفل 2016خالل الثاليث ال 

طار  حومكة واحضة للمنظومة". اإ
 

برام صفقات  وجتدر الإشارة    2 أ ن اجمللس الوزاري املذكور رّخص للواكةل بصفة اس تثنائية يف اإ

، أ ي 2016، ومل حيدد الإجراءات الواجب اتبااها بعد س نة 2016د نة ل  ابلند بةابلتفاوض املبارش 

ل ابرام  لأ  صفقات معومية أ و اقود لزمات. اإ  أ ن مدتشار القانون والترشيع للحكومة ااترب نه ابلنظر اإ

أ ن ال اامل املطلوبة مل املتعاقديل مع الواكةل تعترب مل قبيل اللزمات ول ميكل قانوان  2009منذ س نة 

العليا للطلب العمويم أ ن املبدأ  هو ااامتد  الهيئة ااتبارها مل قبيل الصفقات العمومية، ااتربت

جراءات  الصفقات العمومية جيب أ ن يكون مبقتىض اس تثناء رصحي. اللزمات، وأ ن ااامتد اإ
 

يف امللف اإل حني لصفقات العمومية النظر راقبة وتدقيق االلجنة العليا ملوتبعا ذلكل، أ رجأ ت 

موافاهتا مبوافقة اجلهات املعنية عىل هذا المتيش، ودات الواكةل للحصول عىل ترخيص رصحي يف 

 قرب ال جال اباتبار أ ن الصفقات اجلارية أ نذاك تنهتيي يف موفّ الغرض مل قبل رئاسة احلكومة يف أ  

 .2016س نة 
 

ل أ ن مصاحل الواكةل راسلت بتارخي كام  ، أ ي بعد فرز وتقيمي 2016أ وت  04جتدر الإشارة اإ

جراءات الصفقة املعلل اهنا، كام راسلت  العروض، رئاسة احلكومة قصد الرتخيص لها يف اس تكامل اإ

عادة ارض امللف عىل أ نظار  2016سبمترب  30بتارخي  )أ نذاك( ليةوزارة الشؤون احمل  للمطالبة ابإ

رئاسة احلكومة للرتخيص لها يف مواصةل التعاقد وفقا للرتاتيب املنظمة للصفقات العمومية، وذكل 

لية واملشاهبة، س تغالل منشأ ت الترصف يف النفاايت املزن يف الضامن اس مترارية املرفق العام املمتثل 

 عدم وضوح الرؤية خبصوص الترصف يف النفاايت مل الناحيتني القانونية والفنية.لظر خاصة ابلن
 

 

ثر ذكل اقد جملس وزاري بتارخي  للنظر يف ملف اس تغالل مصبات  2016نومفرب  21وقد مت اإ

املزنلية واملشاهبة، أ وىص خاصة ابلرشوع يف دراسة الطرق املمكنة للترصف مل قبل القطاع  النفاايت

قتصادية والقانونية، اخل ل خمتلف اجلوانب الفنية والإ اص ملعاجلة وتمثني النفاايت، وذكل ابلإستناد اإ
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واعداد كراسات الرشوط ابلصيغة التعاقدية الّت سيمت ااامتدها، وذكل مبا يضمل الرشوع يف العمل 

برام صفقات العمو  مية ملدة س نتني، هبا يف أ جل س نتني عىل أ قىص تقدير. كام رخص للواكةل مبواصةل اإ

 يف انتظار ااامتد الصيغة ال ندب عىل ضوء ادلراسة املذكورة.
  

ديدمرب  06لصفقات العمومية بتارخي راقبة وتدقيق االواكةل اللجنة العليا ملوتبعا ذلكل، راسلت 

طليب اروض لس تغالل  لا بصفة اس تثنائية عىل الإعالن اللمطالبة مبوافقهت (5)ملحق عدد  2016

برام مالحق املصبا ت املراقبة ومراكز التحويل ملدة س نتني مع احلرص عىل ااامتد أ جال خمترصة، واإ

برام الصفقات اجلديدة.أ   6صةل اس تغاللها ملدة اللصفقات اجلارية ملو    شهر يف انتظار اإ

 

املتعلق ابس تغالل املصبات  2016لد نة  21اعالن طلب العروض عدد  الواكةل كام اقرتحت

مل ال مر املنظم للصفقات العمومية  69، يف خمالفة ل حاكم الفصل ز التحويل غري ممثراملراقبة ومراك

عالن طلب العروض غري ممثر )اذلي حدد بصفة حرصية احلالت الّت ميكل   تواطؤ بني املشاركنيفهيا اإ
 .(نيةأ و عدم تدجيل مشاركة يف املنافدة أ و عدم مقبولية العروض الواردة مل الناحية املالية أ و الف 

عالن طلب العروض املذكور  ، ابملوافقة عىل مقرتح2016ديدمرب  19أ بدت اللجنة رأ هيا بتارخي  وقد اإ

ثر ذكل غري ممثر  .2017لد نة  08و 05طليب العروض عدد ال عالن الإ ، ومت اإ
 

ل يرى ، 2017لد نة  05اباتبار أ نه مل يمت ااامتد تمثني النفاايت يف طلب العروض عدد و   3

النوايح كام يرى أ نه اكن يتعني النظر يف الإماكنيات املتاحة مل  .رقابة مربرا لاامتد هذا المتيشلفريق ا

ل  2016لد نة  21واملالية لتعديل مدة طلب العروض عدد  القانونية والإجرائية ابلتقليص فهيا اإ

جراءات طلب العروض املعين وابرام العقود مع اس نتني، حىت يتد ىن للواكةل م ملد تغلني قبل واصةل اإ

برام مالحق ملدة، مبا ميكّل مل رحب الوقت 2016 س نة موّف  أ شهر  (6س ّتة ) وتفادي اللجوء لإ

دارةللصفقات اجلارية أ نذاك  .، مع احملافظة عىل حقوق املتعاملني مع الإ
 

عدم الزتام مصاحل الواكةل بتوصيات اجمللس الوزاري بتارخي ويتبني مل خالل هذه املعطيات    4

، اخلاصة اباامتد التمثني والتند يق مع وزارة الإرشاف قصد بلورة تصورات خبصوص 2015أ كتوبر  06

برام صفقات ابلتفاوض املبارش  ،الترصف يف النفاايت، مل هجة والرتخيص بصفة اس تثنائية يف اإ

كام ي الحظ تناقض  مل هجة أ خرى. 2017، مع ااامتد اللزمات بداية مل س نة 2016ابلند بة لد نة 

الواكةل، حيث أ حالت ات مع الإرشاف وغياب التند يق وعدم توحيد التوهج حي يف موقف سلطةرص

ل الهيئة العليا للطلب العمويم بتارخي  ، وهو ما يفرتض 2016سبمترب  09يف مرحةل أ ول تقرير التقيمي اإ
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 أ ن الإعالن (، وتعترب2016أ كتوبر  09)واحد  املوافقة عىل المتيش املعمتد، لترتاجع ال ذكل بعد شهر

 يف غري حمّل.اكن اجراء ال طلب العروض 
 

II-  2017لد نة  05التدقيق يف اإجراءات طلب العروض عدد: 
 

ل جانب فتح يق يف هذا الإطار حتديد احلاجياتمشل التدق   ومضمون كراسات الرشوط، اإ

 .ورأ ي جلنة الصفقات ذات النظر وتقيمي العروض الّظروف
 

 

 حتديد احلاجيات: -1
 

ل املصبات  يتعلق ابس تغالبتقد مي حاجياهتا فامي 2017الل س نة احل الواكةل خقامت مص

ل جز   يل، والإعالن ال طليب اروض يف الغرض:ءومراكز التحويل اإ
 

تعلق ابس تغالل املصب املراقب بربج شاكري ت  أ قداط (6س ّتة )يف  05طلب العروض عدد  -

ة والقريوان وصفاقس سبل وزغوان وسو بولايت بزنرت وان واملصبات املراقبة ومراكز التحويل

 وتوزر وقابس ومدنني.
 

تعلق ابس تغالل مراكز حتويل النفاايت املزنلية ت أ قداط  (4أ ربعة )يف  08طلب العروض عدد  -

 واملشاهبة ونقلها بني املراكز واملصبات.
 

وحسبهتا عىل  05/2017رشوط املشاركة يف طلب العروض عدد  هذا وقد حّددت الواكةل

. (اس تغالل مصب املند تري ومراكز التحويل التابعة هل) 08طلب العروض عدد مل دط الرابع الق 

للرشاكت اخملتصة يف مجع ونقل النفاايت ونقل النفاايت أ اتحت ، فقد 3و 2و 1يتعلق ابل قداط فامي أ ّما

طار مجمع مع رشكة انشطاحلدون  بصفة فردية فهيااخلطرة املشاركة  ة يف اجة ل ن يكون ذكل يف اإ

 . القطاع
 

طار طلب اروض واحد، يضم عدة  يف هذا الصدد عدمويالحظ    5 جتميع احلاجيات يف اإ

 .أ قداط مع حتديد رشوط املشاركة ابلند بة للك قدط
 

  2017لد نة  05وعدد  2016لد نة  21ابملقارنة بني موضوع طليب العروض عدد  كام يتبنّي 

ضافة اس تغالل مصيب الفضالت بزغوان وتوزر ا مات ذليل اكان غري مد تغلني سابقا، ومض اخلداإ

طار اس تغالل مص ب زغوان للقدط املتعلق ابس تغالل مصب انبل، واخلدمات املتعلقة املطلوبة يف اإ
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ل القدط املتعلق بولية صفاقس. تغيري تركيبة ال قداط  مك تبنّي  ابس تغالل منشأ ت النفاايت يف توزر اإ

طار سوسة والقريوان) 2016لد نة  21عدد  لطلب العروض 5و 4عرب مض القدطني عدد  ( يف اإ

طار قدط واحد.قابس ومدنني) 8و 7قدط واحد، والقدطني عدد   ( يف اإ
 

ويرى فريق الرقابة أ نه اكن مل ال جدر احملافظة عىل تركيبة ال قداط، وذكل عرب ااتبار    6

واملراجع الفنية والتخفيف مل الرشوط املالية  مد تقلاخلدمات املطلوبة يف لك ولية كقدط 

 املطلوبة، مبا ميكّل مل توس يع جمال املنافدة ومتكني رشاكت جديدة مل دخول القطاع.
 

 

 كراسات الرشوط: -2
 

طار طلب العروض عدد  ،2017مت انطالقا مل س نة    7 دخال تغيريات هامة عىل  ،05ويف اإ اإ

النفاايت املزنلية واملشاهبة، ل ومراكز حتوي املصباتكراس الرشوط املعمتد ابلند بة لصفقات اس تغالل 

 21مقارنة بتكل الّت اكنت معمتدة يف الدابق معوما، وكراس الرشوط اخلاص بطلب العروض عدد 

أ خر طلب اروض متعلق ابس تغالل مصبات النفاايت املزنلية مت عىل وجه التحديد ) 2016لد نة 

 (.2017الإعالن انه مل طرف الواكةل قبل س نة 
 

دخال  ه التغيريات ابل ساس رشوط املشاركة ومهنجية تقيمي العروض.وقد خّصت هذ    8 كام مت اإ

 تغيريات عىل كراس الرشوط ال صيل مبقتىض مالحق.
 

 :21/2016 عدد ى كراس الرشوط مقارنة بط.ععىل مد تو التغيريات  -2-1
 

 :ما يتعلق برشوط املشاركة يف -أ  
 

مل فيه  أ نه ميكل املشاركةعىل  21/2016طلب العروض عدد اخلاص بنص كراس الرشوط 

 طرف:
 

 الرشاكت الناشطة يف جمال الترصف يف النفاايت املزنلية واملشاهبة،  -
 

عىل كراس الرشوط املتعلق بضبط طرق ورشوط ممارسة نشاط مجع ونقل  صادقةالرشاكت امل -

ش باكت طرقات و النفاايت أ و الرشاكت الناشطة يف جمال ال شغال العامة واملتحصةل عىل ترخيص )

كرث، أ و 4 رشكة عامة صنف أ و عامة كرث، أ و 4صنف  R0أ و أ  كرث 4صنف  R1 أ و أ  ( عىل أ ن يمت ذكل أ و أ 

 ع مع رشكة انشطة يف اجملال.يف شلك مجمّ 
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طار طلب العروض عدد    9 الرتفيع يف رشوط املشاركة ابلند بة  2017لد نة  05وقد مت يف اإ

مع العمل  ،طامللحق ال ول لكراس الرشو وجبمب 5اإل صنف  4لرشاكت اخلدمات العامة مل صنف 

طلبات يف املشاركة  4أ اتحت مرة أ خرى لرشاكت اخلدمات العامة مل صنف  الواكةل أ ن مصاحل

، وذكل مبناس بة الطلبات املعلل املتعلقة ابس تغالل املصبات املراقبة ومراكز حتويل النفاايت العروض

يف  ةيف الرشوط املطلوبة ابلند بة لرشاكت اخلدمات العامّ الرتفيع  د  ع  وابلتايل، ي   .2019اهنا س نة 

 غري مربر. دون سواه، 5/2017طلب العروض عدد 
 

الرشاكت ال جنبية الناشطة يف جمال اس تغالل  2017كام مكّل كراس الرشوط املعمتد س نة   10 

طار  أ ن تكون توند ية، عىل  تمع رشاك جمامعمصبات النفاايت مل املشاركة يف طلب العروض يف اإ

اذلي  2016لد نة  21طلب العروض عدد  ، وذكل عىل اكسالرشكة التوند ية وجواب رئيس اجملمع

طار جمامع وتر لرشاكت ال جنبية املشاركة ل  أ اتح   ها.س  ؤ  يف اإ
 

ل أ ن الغرفة الوطنية ملقاويل البناء وال شغال العمومية أ شارت  وجتدر الإشارة يف هذا الإطار اإ

ل ، اإل أ ن طلب 2017فيفري  6بتارخي  )أ نذاك( الشؤون احمللية والبيئةوزارة  يف مراسةل وهجهتا اإ

الوزير  ي  منشور  و  مل ال مر املنظم للصفقات العمومية 26الفصل  العروض املعين مل حيرتم مقتضيات

دمع املنتوج الوطين وتوجيه الطلب ب يتعلق ، فامي1996لد نة  23وعدد  1994لد نة 18ال ول عدد 

طالبت الغرفة يل ال جانب. و نتوج احمليل وحتديد احلالت الّت ميكل فهيا اللجوء للمزودالعمويم للم 

ل جانب عدة مالحظات أ خرى تتعلق بطلب  الوطنية بعقد اجامتع مع الوزارة دلراسة هذا الإشاكل اإ

 العروض املعين.
 

م للصفقات مل ال مر املنظ 26معتربة أ ن الفصل  2017فيفري  28وقد أ جابت الواكةل بتارخي 

العمومية خيص تفضيل املقاولت التوند ية يف صفقات ال شغال عىل املؤسدات ال جنبية، واملنتوجات 

 توند ية الصنع يف صفقات الزتود ابملواد.
 

أ اثرت  العمومية الصفقاتتدقيق جتدر الإشارة يف هذا املد توى أ ن اللجنة العليا ملراقبة و كام 

ن طلب العروض املعين، اإشاكلية مشاركة الرشاكت ال جنبية يف يف تقريرها الرقايب بعنوابدورها 

طار الدعي ل  طلب العروض. وقد أ فادت مصاحل الواكةل أ ن ذكل يأ يت ن أ  توس يع املنافدة اباتبار يف اإ

 (. ن فقطارشكت)حمدود  املطلوبة عدد الرشاكت التوند ية الّت تتوفر فهيا الرشوط
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 :ما يتعلق مبهنجية التقيمي يف -ب
 

 فقا لكراس الرشوط، يمت تقيمي العروض عىل مرحلتني:و 
 

يمت خاللها ابل ساس التأ كد مل مطابقة هيلكة العروض املالية للرشط القايض بعدم  مرحةل تقيمي مايل -

 ، مصب ومراكز التحويل التابعة هلمل املبلغ امجليل ابلند بة للك %50جتاوز املصاريف القارة ند بة 

ت مت مجللية للعرض املايل اكن رشطاقصوى للمصاريف القارة مقارنة ابللكفة ا مع العمل أ ن حتديد ند بة

ضافته طار طلب العروض املعين للتحمك يف النفقات املنجزة هبذا العنوان. اإ  يف اإ
 

معايري تمتثل يف املراجع املالية واملراجع الفنية ومعيار املوارد  (4أ ربعة )تعمتد عىل  مرحةل تقيمي فين -

 املعدات.عيار م البرشية و 
 

 05وعدد  2016 لد نة 21عدد وابملقارنة بني مهنجية تقيمي العروض ابلند بة لطليب العروض 

 ، وذكل كام ييل:املطلوبةالتخفيض يف املراجع املالية والفنية كذكل ، يتبني 2017لد نة 
 

 لمراجع املالية:ابلند بة ل 
 

رمق املعامالت ال دىن اذلي  يف التخفيض 2017لد نة  05مت ابلند بة لطلب العروض عدد    11

حدب عدد ال قداط الّت يراد املشاركة  ، كام مت ااامتد رمق معامالت خاّص العارض حيقّقهجيب أ ن 

س نادها للك عارضفهيا، وذكل تبعا لتحديد عدد ال   والّت ل ميكل أ ن تتجاوز ، قداط الّت ميكل اإ

وذكل مثلام  ،ركة بصفة فردية أ و للمجامعأ قداط، سواء اكن ذكل ابلند بة للرشاكت املشا (3ثالثة )

 يبينه اجلدول املوايل:
 

 ال دىن معدل رمق املعامالت         

 العارض

ابلند بة لطلب العروض عدد 

21/2016 

ابلند بة لطلب العروض عدد 

05/2017 

 مليون دينار 3قدط واحد:  مليون دينار  5 رشكة واحدة

 مليون دينار 5ن:اقدط

 ليون دينارم  7أ قداط:  3

 مجمع

 

 مليون دينار 3قدط واحد: مليون دينار 5 اجملمع

 مليون دينار 5ن:ادطق 

 مليون دينار 7أ قداط: 3

 مليون دينار 2قدط واحد :  مليون دينار 3 رئيس اجملمع

 مليون دينار 3ن:اقدط

مليون دينار 4أ قداط:  3  
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 لمراجع الفنية:لند بة لاب 
 

عىل أ نه يتعني عىل لك  2016لد نة  21بطلب العروض عدد  ط اخلاصالرشو كراس نّص 

ثبات اس تغالهل ملصب نفاايت مراقب أ و وحدة معاجلة نفاايت  مزنلية مشارك يف طلب العروض اإ

العرش ال خرية. وقد مت تغيري هذا الد نوات أ لف طل س نواي خالل  100مشاهبة ل تقل طاقهتا ال 

امتد معيار حمدد ، وذكل ابا2017لد نة  05طلب العروض عدد الرشط يف كراس الرشوط املتعلق ب

 أ لف طل. 150و 30وقد تراوحت طاقة الإستيعاب الد نوية املطلوبة بني  .ابلند بة للك قدط
 

قامت مصاحل الواكةل ابلرتفيع يف طاقة الإستيعاب الرضورية ابلند بة للقدط ال ول املتعلق  وقد   12

ل  100مل  كريابس تغالل املصب املراقب بربج شا . يف املقابل، مت التخفيض يف أ لف طل 150اإ

أ لف طل للمشاركة يف القدط املتعلق ابس تغالل املصب املراقب  100املراجع الفنية املطلوبة مل 

ل ومراكز التحويل ا قابس ومدنني ومراكز التحويل  س تغالل مصيّب  أ لف طل ل 30لتابعة هل بقابس اإ

أ لف طل  113ني يه يف حدود اقة الإستيعاب التقديرية امجللية للمصبّ التابعة هلام، وذكل رمغ أ ن ط

 حدب ملف طلب العروضس نواي، وذكل 
 

املراجع الرضورية للمشاركة يف القدط املتعلق ابس تغالل املصب املراقب ومراكز  ضبطكام مت    13

س نواي، وذكل بعد أ لف طل  30يف حدود حتويل النفاايت املزنلية واملشاهبة بوليّت صفاقس وتوزر 

أ لف طل للمشاركة يف القدط املتعلق بولية صفاقس  100أ ن اكنت الواكةل قد اشرتطت تربير معاجلة 

طار مع العمل أ ن طاقة الإستيعاب التقديرية ابلند بة  ،2016طلب العروض املعلل انه س نة  فقط يف اإ

بطت يف حدود ، حفدبصفاقس  ملصبّ   أ لف طل. 181ض 
 

أ لف طل س نواي للمشاركة يف القدط  50يف حدود رتاط تربير مراجع فنية يف املقابل، مت اش

يعابه حدب الثاين املتعلق ابس تغالل مصب بزنرت ومراكز التحويل التابعة هل، والبالغة طاقة است 

 ف طل س نواي.أ ل 141تقديرات الواكةل 
 

اوز طاقة استيعاب ولنئ اكن حتديد املراجع الفنية املطلوبة للك قدط ل يتطلب وجواب جت   14

ل أ نه ي   املصبّ  يرية فرتض أ ن تكون املراجع املطلوبة متوازنة مع طاقة الإستيعاب التقداملتعلق به، اإ

  بيهنا، وهو ما ل تعكده التعديالت املذكورة. اند مقارنة ال قداط فامي
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 100تقل ال  دلهيم مراجع فنيةتتوفر العارضني اذليل  ت التعديالت املعنيةقد مكّنهذا و    15

 6و 5ما يتعلق ابلقدطني  ، يف2017لد نة  05طلب العروض عدد أ لف طل مل املشاركة يف 

عىل غرار مجمع  ،أ لف طل س نواي 30 يف حدود فنية عمراج دلهيمابلند بة لذليل 

ELAMEN/SERPOLملصب بطاقة  سابقا ، ويف القدط الثاين ابلند بة للعارضني املد تغلني

 .س نواي لأ لف ط 50استيعاب تفوق 
 

طعل يف بنود كراس ( SEGORرشكة )ل أ ن أ حد العارضني يف هذا الإطار اإ  وجتدر الإشارة   16

أ و الرشوط دلى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية، وااترب أ ن التخفيض يف املراجع الرضورية 

جابهتا وقد ا . ات وطاقة استيعاهبالبعض ال قداط ل يامتىش وجحم املصبّ فهيا الرتفيع  اتربت الواكةل يف اإ

حدب خصوصية لك مصب  أ ن حتديد طاقة الإستيعاب املطلوبة مكرجع فين ابلند بة للك قدط، متّ 

مل هجة، ولتحفزي املؤسدات  ومتوقع مراكز التحويل التابعة هلمل انحية تصممي املوقع وطريقة اس تغالهل 

ل ، مل هجة أ خرىاملعنيةالناشطة يف اجملال عىل املشاركة يف طلب العروض ابملناطق  . كام أ شارت اإ

أ لف طل ابلند بة للك  100وقدره  2016لد نة  21العروض عدد  أ ن املرجع املعمتد يف طلب

ل مل طرف عدد حمدود مل الرشاكت، وذلكل مت العدول العروض، مل يمتّ  لضامن  ال ااامتده توفريه اإ

 مشاركة أ وسع.
 

طار طلب العر    17  الرتفيع يف عدد الد نوات  2017لد نة  05وض عدد عىل صعيد أ خر، مت يف اإ

ثبات اخلربة الفنية  ، حيث نص طلب العروض املعين عىل توفري العارض مؤيدات بشأ هناالّت ميكل اإ

، بعد أ ن العرشيل املاضيةالد نوات معاجلة مكية النفاايت املطلوبة س نواي ابلند بة للك قدط خالل 

 .2016لد نة  21ابلند بة لطلب العروض عدد  املاضية العرشالد نوات  املّدة حمصورة خاللاكنت 
 

 لموارد البرشية واملعدات املتنقةل:لند بة لاب 
 

لك  دتعهّ ، عىل رضورة 2017لد نة  05نص كراس الرشوط املتعلق بطلب العروض عدد 

ابلند بة للك قدط، وذكل خالفا املطلوبة عارض بتوفري املوارد البرشية الرضورية واملعدات 

رفاق  توفريعىل  والّت اكنت تنّص سابقا هبا  لالّت اكن معمو لالإجراءات املوارد البرشية واملادية، واإ

 .للمواصفات املطلوبة ل مل التثبت مل مطابقهتاالعروض ابملؤيدات الرضورية الّت متكّ 
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شاكليات عىل مد توى   18 قدرة العارضني عىل توفري املوارد البرشية  ضامن وتثري هذه الوضعية اإ

قصاء وا اروض  (3ثالثة )ملعدات وفقا للخاصيات املطلوبة يف ال جال احملددة ذلكل، خاصة وأ نه مت اإ

طار طلب العروض عدد  نتيجة عدم توفري املوارد البرشية وفقا للمؤهالت  2016لد نة  21يف اإ

قداط   ECOTIالعروض املقدمة مل طرف رشكة ) ةالعلمية وس نوات اخلربة املطلوب  2ابلند بة لل 

خنفاض جحم د بتوفري املوارد البرشية واملعدات الرضورية، واتعهّ تقدميكام أ ن الاقتصار عىل  (.8و 5و

مل شأ نه أ ن يؤثر عىل جدية العروض، وعىل قدرة العارضني عىل الوفاء  االإستامثر املرتتب اهن

نية الرضورية حلدل ابلزتاماهتم التعاقدية يف ال جال مل هجة، وحيرم الواكةل مل الضامانت املهنية والف 

 مل هجة أ خرى.  ،تنفيذ الصفقة
 

أ ن التثبت مل اس تجابة املوارد البرشية الّت يمت توفريها مل طرف العارض للرشوط  واملالحظ   19

منا اند بداية تنفيذ الصفقة. وابلتايل، فاإن عدم  برام العقد، واإ ملؤهالت ا توفّراملطلوبة ل يمت قبل اإ

 أ جال ال اوان املقرتحني مل طرف صاحب الصفقة مل شأ نه أ ن يؤثر عىليف ة العلمية واملهنية املطلوب

 تعويضهم بأ خريل وفقا للرشوط احملددة بعقد الصفقة.  ، اباتبار أ جالالتنفيذ خالل الفرتة املد توجبة

 
ل وزارة  ل أ ن الواكةل س بق أ ن أ شارت يف مراسةل موهجة اإ البيئة والتمنية وجتدر الإشارة اإ

، اإل صعوبة توفري قوامئ للموارد البرشية املطلوبة ابلند بة 2016جويلية  18بتارخي  أ نذاك() املد تدامة

 21مت ااامتده يف طلب العروض عدد عارضني، وااتربت أ ن هذا الإجراء للك قدط مل طرف ال

 .(6)ملحق عدد يد عدد ال قداط املد ندة للك عارض ، كطريقة غري مبارشة لتحد2016لد نة 
 

ل تأ كد الواكةل مل صعوبةوابلنظ   20 دات املطلوبة، خاصة ملوارد البرشية واملعالعارضني ا توفري ر اإ

قصاهئا  طار طلب العروض املعلل ا  ةثالثبعد اإ  لعدم تقدمي العارض موارد 2016نه س نة اروض يف اإ

تضمني كراسات الرشوط برشية مطابقة مل حيث املؤهالت العلمية واخلربة، فقد اكن يتعني علهيا 

س ناقتضيات متكهّنا مل م  دمه التأ كد مل توفري العارضني للموارد البرشية واملعدات الرضورية قبل اإ

 هتم يف الغرض.الزتامالصفقات لضامن حدل تنفيذمه ا
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 س نادها لنفس الرشكة:ابلند بة ل  عدد ال قداط املمكل اإ
 

اط الّت عدد ال قد 2017لد نة  05الرشوط املعمتدة يف طلب العروض عدد  حّدد كراس

س   ، وهو رشط مل يكل منصوصا عليه عىل مد توى ( أ قداط3ثالثة )ب نادها لنفس الرشكة، ميكل اإ

توس يع املنافدة وتفادي رت الواكةل هذا المتيش بدعهيا ل . وقد برّ 21/2016طلب العروض عدد 

 الإحتاكر.
 

ة املالية ال فضل هذا وقد مت التنصيص عىل ااامتد مهنجية التقيمي الّت تقوم عىل اختيار الرتكيب

دارة خالفا لطلب العروض عدد  ال قل مثنا دون العرض قاعدة فيه دت اذلي اامت   2016لد نة  21لالإ

س نادها للك رشكة.  حتديد حد أ قىص لل قداط املمكل اإ
 

طعل يف كراسات الرشوط أ كرث مل مرة قد ( SEGOR)رشكة أ حد العارضني  هذا وقد اكن   21

رت الواكةل خمتلف التعديالت املنجزة عىل وقد برّ  لصفقات العمومية.مراجعة او متابعة  دلى هيئة

 معايري التقيمي بدعهيا لتوس يع املنافدة وضامن دخول رشاكت جديدة للمجال. 
 

 التغيريات عىل مد توى ملف طلب العروض مبقتىض املالحق: -2-2
 

جاابمالحق مل( 4)أ صدرت مصاحل الواكةل أ ربعة  عىل  تلف طلب العروض تضمنت اإ

املصاحب لالإعالن  التفدريات الّت طلهبا بعض العارضني، وتغيريات عىل مد توى كراس الرشوط

ل جانب ال طلب العروض التغيري يف احلاجيات مل حيث  تعلقت ابخلصوص برشوط املشاركة، اإ

 صفات الفنية. ابعض الفصول )ابلتخفيض أ و ابلرتفيع(، وابملو  اتمكي
 

 ما ييل: يفت ابخلصوص وقد متثلت هذه التغيريا   22
 

ة الّت ميكهنا تقدمي ترخيص رشاكت ال شغال العامصنف يع يف عرب الرتف   يف رشوط املشاركةريالتغي -

ل صنف  أ و أ كرث 4مل رشكة عامة صنف  ،الخمتصة يف اجمل تمع رشاك جمامعاروض يف شلك   5اإ

ليه سابقا.أ و أ كرث   مثلام متت الإشارة اإ
 

(، مل الإاامتد عىل lixiviatsعقوابت املالية املتعلقة بعدم اس تغالل حمطة )تغيري طريقة احتداب ال -

ل حتديد اقوبة   دينار يوميا. 500قدرها المكيات غري املعاجلة اإ
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ضافة رضورة توفري حمطة معاجلة ) - اند انهتاء الصفقة، مضل القدط اسرتجااها ( متنقةل يمت lixiviatsاإ

 .1عدد 
 

 10مل  صاحب الّصفقةات املطوب وضعها عىل ذمة املرشوع مل طرف التقليص يف عدد املعد -

ل   (.caissonsمعدات) 5اإ
 

متعلقة بهتيئة وهتذيب املصب املراقب بزغوان، اذلي تعرض لعمليات  تضمني كراس الرشوط أ شغال -

س ختريب. ويالحظ أ نه مل يمت حتديد ال شغال املطلوبة بدقة واملواد الرضورية، كام مل يضبط كرا

مع العمل أ ن هذه ال شغال ل تدخل مضل موضوع الصفقة وقد اكن  ،غالالرشوط طريقة مراقبة ال ش

جنازها مل طرف الواكةل بطريقة منفردة بعد الإعالن ال املنافدة وفقا للرتاتيب اجلاري هبا  يتعني اإ

 العمل والتقديرات املالية )طلب اروض أ و استشارة(. 
 

 يرية ابلند بة للقدط ال ول.التخفيض يف المكيات التقد -
 

التنصيص مضل امللحق الثالث عىل أ ن الد يارة الّت يتعني توفريها لفائدة رئيس املرشوع تبقى ملاك  -

عليه يف كراس الرشوط  اللواكةل بعد انهتاء الصفقة، اوضا ال "ترجع للمد تغل"، مثلام اكن منصوص

 .صيلال  
 

جراءات للرتاتيب اجلاري هبا العمل وتعترب احنر وعالوة عىل أ ن هذه الوضعية خمالفة      23 قتناء اافا ابإ

س يارات لفائدة رؤساء املشاريع امللكفني يف مصبات النفاايت عرب تضميهنا مضل كراس الرشوط 

ضافية باملتعلق  ل حتميل الواكةل أ اباء مالية اإ هنا تؤدي اإ طلب اروض خاص ابس تغالل املصبات، فاإ

ل تواتر التغيريات عىل كراسات الرشوط بعد الإعالن عىل املنافدة كام يتبنّي مل خال دون موجب.

حاكم مصاحل الواكةل حتديد حاجياهتا بدقة أ و صعوبة فهم العارضني مللف طلب العروض.  عدم اإ
 

 تقيمي املشاركة: -3
 

 اروض صادرة ال الرشاكت أ و اجملامع التالية: (6بد تّة )توصلت الواكةل 

 ELAMEN/SERPOLمجمع  -

    VALORIA/AMSE   مجمع -

    SEGORرشكة -

 BONNA/CPEF  مجمع -
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 SSET/NEW EAU  ESTERمجمع  -

 ECOTI رشكة -
 

ني توجبة واملعايري الفنية الرضورية مل مشاركة مجمعولنئ مكّل التقليص مل الرشوط املد     24

ضافيّ    عهام مجمو  ،2016لد نة  21ني مقارنة ابلرشاكت املشاركة يف طلب العروض عدد اإ

BONNA/CPEF   مجمع وSSET/NEW EAU  ESTER،  ل أ ن العروض املقدمة مل طرفهام اإ

مثلام سيمت بيانه لحقا. كام أ ن ند بة املشاركة تعترب  ،أ قصيت نتيجة عدم مطابقهتا للرشوط املطلوبة

ل أ ن لك ال قداط شهدت مشاركة عارضني ل غري، ابس تثناء القدط الرابع اذلي  ضعيفة ابلنظر اإ

 اروض.  ةه بأ ربعمت التوصل يف شأ ن
 

 :ظروففتح ال -4
 

دارية والفنية واملالية 2017مارس  24مت بتارخي  )ملحق  للعروض الد تّة فتح الظروف الإ

ل ما ييل: ELAMEN/SERPOL ما يتعلق بعرض مجمع . وقد أ فضت هذه العملية يف(7عدد   اإ
 

ثر  اين، حيث مل يمتّ غري مطابق مل حيث أ جل الّس  مع ضامن وقّتاجملتقدمي  - المتديد فيه عىل اإ

 لتعويضه بوثيقة أ خرى صاحلة يف الغرض.  العارضال تقدمي العروض. وقد متت مراسةلالمتديد يف أ ج
 

بتوفري الإماكنيات البرشية واملعدات، وذكل خالفا لكراس الرشوط اذلي  SERPOLتعهد رشكة  -

ال: مجمع متضامل يرأ سه وضعية احل) ع متضاملينص عىل أ نه يف حاةل تقدمي ارض يف شلك مجمّ 
(ELAMEN يتعني عىل لك أ اضاء اجملمع أ و رئيس اجملمع الإمضاء والتأ شري عىل لك الواثئق ،

 .نة للملفاملكوّ  واملؤيدات املطلوبة
 

دارية  امضاءعىل اترخي عدم التنصيص  - وكراس الرشوط الفنية، وعدم تقدمي كراس الرشوط الإ

 .SERPOLة شهادة يف عدم الإفالس ابلند بة لرشك
 

 .SERPOLتقدمي قوامئ مالية غري مصادق علهيا مل طرف مراقب حداابت ابلند بة لرشكة  -
 

 .(ELAMEN) عدم الإمضاء والتأ شري عىل القامئة التفصيلية لل سعار الفردية مل طرف رئيس اجملمع  -
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ا للمنوذج ( وفقacte de groupement solidaireتقدمي العارض وثيقة تكويل مجمع ابلتضامل ) -

ل أ خر أ جل لتقدمي العروض، أ ي قب نامللحق بكراس الرشوط، وهو ما يفرتض منطقيا أ نه قد تكوّ 

  .2017مارس  24 قبل
 

ل أ نه تبني   25  الفقرة نظرا) 2017جويلية  20أ ن اتفاقية تكويل اجملمع أ برمت بتارخي  لفريق الرقابةاإ

خالفا ملضمون الوثيقة املقدمة يف الغرض، وهو ما  بتطور الوضعية القانونية للمجمع(، وذكل ةاملتعلق

دلء مل  لحقا أ ن جلنة فتح الظروف وجلنة التقيمي ، علاممبعطيات غري حصيحة يعترب مغالطة للواكةل واإ

تطالبا العارض مبؤيدات تكويل اجملمع، شأ نه يف ذكل شأ ن بقية اجملامع املشاركة يف طلب العروض 

مصاحل الواكةل  هذا ومل تواف    وط اقترص عىل املطالبة ابلوثيقة املذكورة.املعين، اباتبار أ ن كراس الرش 

 فريق الرقابة ابلعرض ال صيل للمجمع املعين، رمغ مطالبته بذكل.
 

قتصار عىل 2017أ فريل  05وقد متت مراسةل اجملمع صاحب العرض بتارخي    26 ل أ نه مت الإ ، اإ

رشوط مؤرخة وشهادة يف عدم الإفالس، دون مطالبته مطالبته بتوفري ضامن وقّت صاحل وكراسات ال 

م املعين الواثئق املطلوبة يف (. وقد قدّ لحقا نة التقيمي ذكلجل لت توّ ابلقوامئ املالية املصادق علهيا )

حدى الواثئق كام مل تمت املطالبة ابلإمضاء والتأ شري عىل القامئة التفصيلية لل سعار الّت متثّ  ال جال. ل اإ

مضاء ب ( مل هجة، و واثئق الصفقةالتعاقدية ) تغيري وثيقّت التعهد بتوفري املوارد البرشية واملعدات لالإ

 .، مل هجة أ خرىوالتأ شري علهيا مل طرف رئيس اجملمع
 

حىت تعترب العروض "عىل أ نه  مل كراس الرشوط نّص  14.3أ ن الفصل  وجتدر الإشارة
شاركة وجدول ال سعار وقامئة ال سعار صاحلة، يتعني أ ن تكون اكمةل، وتتضمل ابل خص وثيقة امل 

 . "والقامئة التفصيلية لل سعار ممضاة وخمتومة ومؤرش علهيا
 

مطابق ملقتضيات كراسات غري  ELAMEN/SERPOLجملمع وابلتايل يعترب العرض املايل 

 .وقد اكن يتعنّي اقصاؤه وفقا للفصل املذكورالرشوط 
 

 تقيمي العروض: -5
 

ّ  وفقا ملا نص عليه كراس  ت جلنة تقيمي العروض:الرشوط، تول
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دارية والضامن الوقّت والتّ  - ثبت مل الواثئق املتعلقة يف مرحةل أ ول، التثبت مل توفر مجيع الواثئق الإ

 ّ ثر ذكل، تول صالح ال خطاء احلدابية. اإ ت ترتيب العروض تصاعداي ابلند بة للك ابلعرض املايل واإ

 قدط.

بقة هيلكة العرض املايل ال قل مثنا للرشط القايض بعدم جتاوز يف مرحةل اثنية، التثبت مل مطا -

مراقب وملراكز التحويل،  مل املبلغ امجليل للعرض ابلند بة للك مصبّ  %50املصاريف القارة ند بة 

 مل كراس الرشوط. 8.2وذكل وفقا للفصل 
 

 يف مرحةل اثلثة، التثبت مل املطابقة الفنية للعرض املايل ال قل مثنا.و -
 

ثر التثبت مل حصة العروض املالية وترتيهبا، تبني تقدمي رشكة وع العرض املايل  SEGORىل اإ

س ناده لنفس ال قل مثنا ابلند بة لل قداط الد تّ  ة. واباتبار أ ن العدد ال قىص لل قداط املمكل اإ

رت اللجنة تقيمي العروض الفنية للك أ قداط، قرّ  (3بثالثة )الرشكة مت حتديده يف كراس الرشوط 

داراي. ا  لعارضني املقبولني اإ
 

بداء املالحظات التالية: ل اإ  وقد أ فىض التدقيق يف معلية فرز وتقيمي العروض اإ
 

مل طرف جلنة تقيمي العروض للمطالبة ابلقوامئ  ELAMEN/SERPOLمراسةل العارض مجمع متّت  -

يفاء ابلزتاماهتا  SERPOLرئيس اجملمع، وشهادة يف قدرة رشكة صادق علهيا ابلند بة لاملالية امل عىل الإ

 املالية. وقد مت تقدمي الواثئق يف ال جال.
 

دراهجا بعرضه، والّت تمتثل يف  ELAMEN/SERPOL مجمع مل يقّدم - مؤيدات املراجع الفنية الّت مت اإ

 :(8)ملحق عدد  املرجعني املضمنني ابجلدول املوايل
 

وحدة معاجلة النفاايت غري اخلطرة  املرشوع

ISDND de Wintzenbach 

 وحدة معاجلة النفاايت غري اخلطرة

ISDND de Penol (38) 

 طل س نواي 40.150 طل س نواي 47.450 طاقة الإستيعاب

 اس تغالل وحدة النفاايت - اس تغالل وحدة النفاايت اخلدمات املطلوبة

عادة هتيئة ش بكة بيوغاز و -  معاجلة امحلأ ةاشغال اإ

 Smictom Nord du Bas Rhin Smictom de la Bièvre صاحب املرشوع

 Wintzenbach 67 Penol 38 املوقع

 31/12/2021-01/01/2012 31/07/2021 -01/08/2016 مدة الإس تغالل

 أ لف أ ورو 4.300 أ لف أ ورو 2.500 مبلغ الصفقة
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م أ و كراس الرشوط عىل أ ن املراجع غري املثبتة مبؤيدات )حمرض اس تالم أ شغال مقدّ  وينّص    27

د ل أ نه وخالفا ذلكل، شهادة اإ ارية مل طرف صاحب املرشوع( ل يمت ااامتدها يف تقيمي العرض. اإ

 ّ للمطالبة بتوفري  2017أ فريل  05ت جلنة فرز وتقيمي العروض مراسةل اجملمع يف مناس بة أ ول بتارخي تول

ل أ نه أ رسل   SERPOLواثئق صادرة ال رشكة  3املؤيدات. وقد اس تجاب العارض يف ال جال، اإ

( اوضا ال شهادات صادرة ال صاحب املرشوع SERPOL حتمل الإمس التجاري وشعار رشكة)

. وابلإضافة اإل ذكل، تبنّي 2016يف مارس  SMICTOM اقد صفقة مربم مع رشكةوندخة مل 

 ابلتثبت يف هذه الواثئق ما ييل: 
 

ل أ  Wintzenbach معاجلة النفاايت مبحطةوثيقة تتعلق ابملرجع ال ول ) - ل حتمل خمت الرشكة  هنا(، اإ

منا نصت عىل معاصاحبة املرشوع، ومل حتدّ   لف طل ملأ   30جلة د مكية النفاايت املزنلية املعاجلة، واإ

)ملحق  طل س نواي( 47.450) ا مت الترصحي به يف العرضقل ممّ أ  النفاايت غري اخلطرة، ويه مكية 

 .(9عدد 
 

 

لقة ابملرجع املعين، تنص عىل الإنطالق يف كام أ رسل العارض ندخة مل اقد الصفقة املتع   28

، وابلتايل، مل يمت يف اترخي تقدمي العرض اس تكامل س نة اكمةل مل 2016التنفيذ يف بداية شهر أ وت 

 اس تغالل املرشوع. 
 

صاحبة املرشوع، وتتعلق   SMICTOMوثيقة ممضاة مل طرف اون تقين وحتمل خمت رشكة -

(، ولكل ابلند بة للفرتة املرجع الثايناملضمنة بعرضه ) Penol 38ابس تغالل وحدة معاجلة النفاايت 

ل ديدمرب 2005مل ديدمرب  ، أ ي فرتة سابقة للصفقة املضمنة ابلعرض. ونصت الوثيقة عىل 2011اإ

)ملحق  (نفاايت مزنلية أ و نفاايت خطرة،...طل مل النفاايت دون حتديد نوايهتا ) 32.453معاجلة 

 .(10عدد 
 

حتديد صفة املميض علهيا ول حتمل خمت الرشكة صاحبة املرشوع، وتتعلق مبعاجلة وثيقة مل يمت  -

املنصوص علهيا ابملرجع الثاين يف العرض وابلند بة لنفس الفرتة    Penol 38النفاايت مبحطة 

ل أ هنا تنص عىل معاجلة  طل فقط مل النفاايت املزنلية وذكل خالفا ملا مت الترصحي  27.500املذكورة، اإ

عاب ادلنيا املطلوبة للمشاركة يف يقل مل طاقة الإست أ  ، ويه مكية (طل 40.150) العرض يفبه 

 .(11)ملحق عدد  القدط الدادس مل طلب العروض
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عادة مراسةل العارض بتا   29 للمطالبة مبؤيدات املراجع  2017فريل أ   18رخي وقد قامت اللجنة ابإ

أ فريل  21النفاايت املزنلية املعاجلة يف أ جل أ قصاه مع حتديد مكية  ،الفنية صادرة ال صاحب املرشوع

. وقد أ رسل العارض يف التارخي املذكور وثيقتني جديدتني صادرتني ال صاحب املرشوع 2017

 ( تبني ابلتثبت فهيام أ ن:SMICTOMرشكة )
 

لكل املنصوص علهيا ابملرجع الثاين يف ارضه، و    Penol 38الوثيقة ال ول تتعلق ابس تغالل حمطة  -

أ لف طل مل  20أ لف طل مل النفاايت س نواي مهنا  32وتنص عىل معاجلة  2021-2005للفرتة 

العرض طل س نواي مثلام مت التنصيص عليه يف  40.150، اوضا ال (12)ملحق عدد  النفاايت املزنلية

اتبار لتقيمي العر (. وقد قرّ لكراس الرشوط 9 عددلحق امل) الفين ض رت اللجنة عدم أ خذها يف الإ

 (.أ لف طل 30اباتبار أ ن طاقة الإستيعاب أ قل مل احلد ال دىن املطلوب )
  

ل  2000خالل الفرتة املمتدة مل س نة  Penol 38الوثيقة الثانية تتعلق ابس تغالل نفس املصب  - اإ

أ لف طل مل النفاايت  35أ لف طل مل النفاايت س نواي مهنا  45، وتنص عىل معاجلة 2005س نة 

أ نه مل يمت التنصيص عىل هذا ، علام ااامتدها يف التقيمي الفين للعرض، وقد مت (13د )ملحق عد املزنلية

 (.لكراس الرشوط 9امللحق عدد املرجع مضل العرض ال صيل للمجمع )
 

ثبات مؤهالته    30 ويالحظ يف هذا املد توى متكني جلنة تقيمي العروض اجملمع املعين مل فرصتني لإ

املراجع الفنية غري املثبتة يف التقيمي. عالوة عىل  ااامتد عىل عدمينص  الفنية، رمغ أ ن كراس الرشوط

يني غري ذكل، ورمغ أ ن العارض غالط الواكةل يف مرحةل أ ول عرب تضمني ارضه ال صيل مرجعني فنّ 

أ قل مل تكل املرصح  الفعلّية حصيحني أ ثبتت لحقا املؤيدات املقدمة يف شأ هنام أ ن المكيات املعاجلة

مل يمت التنصيص عليه يف ارضه ال صيل  افني اها يف مرحةل اثنية مبؤيدات تتضمل مرجعام مبدّ هبا، وق

وحّور ابلتايل يف حفوى  (2005و 2000خالل الفرتة املمتدة مل سنّت  Penol 38اس تغالل حمطة )

ل أ نه مت ااامتد هذا املرجع يف تقيمي ارضه، وهذا العرض  نيا.ف  اااتباره مطابقمّت تبعا ذلكل ، اإ
 

ل س نة    31  ل أ ن املرجع الفين املعمتد يعود اإ  12، أ ي منذ أ كرث مل 2005هذا وجتدر الإشارة اإ

ااامتد نفس املعايري الّت مت  2017لد نة  05س نة، وابلتايل لو مت ابلند بة لطلب العروض عدد 

طار جنازها ما يتعلق بتوفري مراجع فنية مت يف 2016لد نة  21طلب العروض عدد  ااامتدها يف اإ  اإ

العرش ال خرية ومل يمت الرتفيع فهيا اإل ارشيل س نة، لاكن يتوجب عىل جلنة تقيمي د نوات ال خالل 

قصاء ارض مجمع   .ELAMEN/SERPOLالعروض اإ
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غري مطابق مل الناحية املالية، وذكل  BONNA/CPEFااتبار العرض املقدم مل طرف اجملمع  -

وقد متت  .املالية غري مطابقة ملا هو مطلوبابللزتامات  شهادة يف الوفاء CPEFنتيجة تقدمي رشكة 

رسال نفس الوثيقة  ،مطابقة بأ خرى وثيقةاللتعويض   الرشكةمراسةل  بعد ال جال. و غري أ هنا أ عادت اإ
 

لنظر لتقدميه مؤيدات متناقضة كام مت ااتبار العرض غري مطابق مل الناحية الفنية، وذكل اب

س تكامل امللف مل هجة، وعدم تقدمي ما بعد انقضاء ال جل املمنوح هل لو  ما يتعلق ابملراجع الفنية يف

)منفذ املشاركة يف طلب العروض والرشكة صاحبة املرجع الفين    CPEFيوحض العالقة بني رشكة 

 (.املرشوع
 

أ ن هذا العارض بدوره مل يقدم مؤيدات أ حد املراجع الفنية الّت تضمهنا ارضه،  شارةوجتدر الإ    32

د تولت جلنة تقيمي العروض مراسلته لتقدمي املؤيدات، وذكل خالفا ملقتضيات كراس الرشوط الّت وق

 يف التقيمي. راجع غري املثبتة مبؤيداتامل ااامتد عدم تنص عىل
 

ابلند بة للقدطني الثاين واخلامس، ابلنظر لعدم  SSET/NEW EAU ESTERاقصاء ارض مجمع  -

مل القمية  %50 للرشط املتعلق بعدم جتاوز املصاريف القارة ند بة مطابقة الهيلكة املالية للعرضني

 امجللية للعرض.
 

مل  21/2016مراجعة كراس الرشوط اخلاص بطلب العروض عدد  ويد تنتج مما س بق، أ ن   33 

، 5/2017مبناس بة الإعالن ال طلب العروض عدد  ختفيف رشوط املشاركة ومعايري الفرز خالل

 يف: تسامه املنافدة ودخول رشاكت جديد للقطاع، ولكهندامه يف توس يع ات مل 
 

قرار جلنة تقيمي العروض مبطابقة العرض املقدم مل طرف مجمع  - ابلند بة  ELAMEN/SERPOLاإ

ل يد تجيب للرشوط املطلوبة يف اإطار كراس رشوط طلب  علام أ ّن العرضللقدط الدادس، 

 . حاهللو متت احملافظة عليه عىل 2016لد نة  21العروض عدد 
 

قرار مبطابقة العرض الفين لرشكة  - التثبت وذكل قبل ابلند بة لل قداط الّت شارك فهيا،  ECOTIالإ

قصاء ارضه  اكنت والّت، لمؤهالت العلمية واخلربة املطلوبةمل توفره عىل املوارد البرشية وفقا ل سببا لإ

ط( 3) ةابلند بة لثالث  .2016لد نة  21ار طلب العروض عدد أ قداط يف اإ
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ل مطابقة العروض الفنية لرشكة  وتقدميها للعرض املايل  SEGORوقد أ فضت معلية التقيمي اإ

س نادها لنفس ال قل مثنا ابلند بة لل قداط الد تة. واباتبار أ ن العدد ال قىص لل قداط ا ملمكل اإ

تضمنه كراس  أ قداط، مت ااامتد الرتكيبة املالية ال فضل وفقا ملا (3ثالثة ) يتجاوز ّل الرشكة جيب أ  

س ناد ال قداط كام ييل: ل اإ  الرشوط، وهو ما أ فىض اإ
 الوحدة: ادلينار                                                                                                

 اللكفة الرشكة القدط

 SEGOR 18.546.290 : اس تغالل املصب املراقب بربج شاكريالقدط ال ول

ومراكز حتويل النفاايت  : اس تغالل املصب املراقبالثاين القدط

 ببزنرت املزنلية

ECOTI 8.293.583 

: اس تغالل املصب املراقب ومراكز حتويل النفاايت القدط الثالث

 بنابل وزغوان املزنلية 

ECOTI 16.603.571 

: اس تغالل املصب املراقب ومراكز حتويل النفاايت القدط الرابع

 بدوسة والقريوان املزنلية

SEGOR 10.478.110 

حتويل النفاايت  : اس تغالل املصب املراقب ومراكزالقدط اخلامس

 وتوزر املزنلية بصفاقس

SEGOR 8.989.149 

: اس تغالل املصب املراقب ومراكز حتويل النفاايت القدط الدادس

 املزنلية

ELAMEN/SERPOL 7.635.618 

 

 

 قداط تبني ما ييل:وابلتثبت يف اللكفة املالية لل  
 

التقديرات العرض املقدم مل  ارتفاع تقديرات الواكةل مقارنة ابلعروض املالية املقدمة، حيث جتاوزت -

ابلند بة  % 33,5أ كرث مل مصب توزر، وبـابلند بة لس تغالل  %55مل  بأ كرث SEGOR رشكة

مل  قلّ أ  ا ماليا ارض ECOTIعىل سبيل املثال. كام قدم العارض  ،للكفة اس تغالل مصب صفاقس

دارة  ملصب انبل. %32,8مصب زغوان، وبند بة  لس تغالل %32,1 بند بة تقديرات الإ
   

العروض املالية املقدمة مل قبل العارضني مقبوةل دون تربير الفوارق  وقد ااتربت جلنة التقيمي   34

فاض مل انعاكسات الهامة املدجةل مقارنة بتقديراهتا، وما ميكل أ ن يرتتب ال العروض مفرطة الإخن

عىل مد توى حدل تنفيذ الصفقة، خاصة يف ظل حمدودية الضامانت املهنية واملادية املدرجة بكراس 

قتصار عىل مطالبة العارضني بتقدمي تعهد بتوفري املوارد البرشية واملعدات  الرشوط اباتبار الإ

 الرضورية.
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، وذكل التعامل هبا يف الد نوات الدابقة العروض املالية مقارنة ابل سعار الّت مت غلبأ  اخنفاض  -

 ايل:و مثلام يبينه اجلدول امل
 

 اللكفة املقرتحة صاحب الصفقة املصبّ 
 (ينار/للطل)ايدل

 2016س نة اللكفة املعمول هبا 
 (ينار/للطل)ابدل

 SEGOR 21,025 27,638 صفاقس
 ELAMEN/SERPOL 25,196 27,134 قابس
 SEGOR 27,231 31,941 القريوان
 SEGOR 18,108 25,208 سةسو 

 SEGOR 24,230 28,900 بزنرت
 

، والّت مت 2017وتعكس هذه الوضعية ارتفاع ال سعار الّت اكن يمت التعامل هبا قبل س نة    35

طار صفقات ابلتفاوض  مثنا املضمنة ابجلدول أ عاله مت ، مع العمل أ ن ال سعار ال قل املبارشضبطها يف اإ

 ل طرف نفس املزود اذلي اكن يد تغل نفس املصب بمثل أ عىل بكثري.تقدميها يف بعض احلالت م
 

التوصل هبا  متّ  ابدلينار للطل الواحد( مقارنة ابلعروض الّتأ غلب العروض املالية املقرتحة ) ارتفاع -

طار طلب العروض عدد  صاحبة العرض ال قل  ECOTI، حيث رفّعت رشكة 2016لد نة  21يف اإ

 20,565، مل عىل سبيل املثال ،ابلند بة ملصب انبل الدعر املقرتحنيني يف مثنا يف طليب العروض املع 

طار طلب العروض عدد دينار  ل  2016لد نة  21للطل يف اإ دينار للطل، أ ي بزايدة  32,797اإ

 مليون دينار. 4,821مجلية جتاوزت 
 

نعاكس املايل لرتفاع اللكفة الفردية املقرتحة     36 مل واحد ملعاجلة طل  ويبني اجلدول املوايل الإ

 النفاايت:
 

اللكفة املقرتحة  صاحب الصفقة املصبّ 
 (طلد/)

.ع اللكفة املقرتحة يف ط
 (طلد/) 21/2016

طاقة الإستيعاب 

 طل()التقديرية  

نعاكس املايل الإ 

 (التقديري)د

 ELAMEN/ SERPOL 25,196 18,873 (SEGOR) 150.326 950.511 قابس

 SEGOR 27,231 20,446 (ECOTI) 110.640 750.692 القريوان

 SEGOR 18,108  16,228 (ECOTI) 412.270 775.065 سوسة

 ECOTI 32,797 20,565 (ECOTI) 394.200 4.821.854 انبل

 ELAMEN/ SERPOL مدنني
 

49,704 43,978 
ELAMEN/ 

/SERPOL/SERNED 
/SERDEX 

77.416 443.284 
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مقارنة ابلعرض ال قل مثنا  ELAMEN/SERPOLو ECOTIارتفاع العروض املالية للمزوديل  -

 اس نادها هلام، مثلام يبينه اجلدول املوايل: متّ  ابلند بة لل قداط الّت SEGORرشكة املقدم مل طرف 
 

 الوحدة: ادلينار                                                                                            
املبلغ املقرتح مل طرف  املبلغ املقرتح صاحب الصفقة القدط

 SEGOR رشكة 

 ند بة الارتفاع

( (%  

 ECOTI 8.293.583 5.995.996 38,3 الثاين

 ECOTI 16.603.571 13.908.314 19,4 الثالث

 ELAMEN/SERPOL 7.635.618 6.612.506 15,5 الدادس
 

  
37    ّ س نوابلتايل، فقد ترت ادها لنفس الرشكة وااامتد مهنجية ب ال حتديد عدد ال قداط املمكل اإ

ضافية بعنوان اس تغالل  دارة، حتميل الواكةل أ اباء مالية اإ الفرز القامئة عىل الرتكيبة املالية ال فضل لالإ

علام أ ن اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق  ،مليون دينار 6,015بقمية جتاوزت  املصبات موضوع الصفقة

اجمتعت جلنة مناقشة ال سعار  حيث، 6و3و2ال قداط  الصفقات العمومية أ وصت مبناقشة أ سعار

ومت ملناقشة أ سعار القدط الدادس   ELAMEN/SERPOLمبمثيل مجمع 2017جوان  06 بتارخي

تفاق عىل التخفيض يف اللكفة امجللية للصفقة بـ  ل املبلغ امجليل للصفقة  76,520مبلغ الإ أ لف دينار. اإ

 أ لف دينار. 946,591قل مثنا مبا قميته بعد التخفيض فيه بقي أ عىل مل العرض ال  
 

ل التخفيض يف املبلغ امجليل    38 وتعترب مناقشة ال سعار تبعا ذلكل صورية، اباتبارها أ فضت اإ

علام أ ن مناقشة أ سعار القدطني الثاين والثالث مع ، مل العرض ال صيل ل غري %1للصفقة بند بة 

ل التخفيض يف العرض ECOTIرشكة  عىل التوايل ني ال صليني بند بة ضئيةل بلغت أ فضت بدورها اإ

. وقد جتاوزت اللكفة امجللية للقدط الثالث بعد التخفيض، العرض املايل ال قل مثنا مبا %1,5و 2%

 مليون دينار. 2,436قدره 
 

س نادها للك عارض، وااامتد مهنجية الفرز القامئة    39 ولنئ اكن حتديد عدد ال قداط الّت ميكل اإ

ل توس يع املنافدة ومتكني أ كرب عدد مل الرشاكت مل ادلخول عىل اختيار  الفرضية ال ندب، هيدف اإ

ل أ ن ذكل ل جيب أ ن يت مع  عارضلقطاع اس تغالل النفاايت املزنلية واملشاهبة وتفادي الإحتاكر، اإ

ل احلصول عىل أ فضل العروض املالية. وابلتايل، اكن يتعني عىل مصاحل الواكةل العمل عىل  الدعي اإ

قرتاب أ كرث ما ميكل مل العروض املالية ال قل مثنا.أ ن ت   ل الإ  فيض مناقشة ال سعار اإ
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   « ELAMEN/SERPOL « VALIS  جملمعتطّور الوضعية القانونية  -6
 

عىل اتفاقية  بناء 2017جويلية  20تارخي ب   « ELAMEN/SERPOL «VALIS ُأحدث مجمع

رشكة ذات مدؤولية ويه  ELAMEN   ة مل رشكبني لكّ   (convention de groupement)مجمع 

 718584Z/A/M/000 عدد  بايئاجل عّرف املصاحبة مليون دينار،  5,750حمدودة يبلغ رأ س مالها 

ل القانون  م .فوكيلها الد يد و  B197481999ومدرجة ابلدجل التجاري حتت عدد  وختضع اإ

مدرجة و   أ ورون وملي 1لغ رأ س مالها ويه رشكة خفية الامس يب   SERPOLرشكة و التونيس،

هذه  ومتثّل. (14)ملحق عدد  326233913RC) ).بدجل التجارة واملؤسدات الفرنيس حتت عدد  

املربم بني ( protocole d’accord)فاق تّ جتد يدا لالإ  ،مهنا 23مقتضيات الفصل وفق  ،التفاقية

  .2017فيفري  21الرشكتني منذ اترخي 
 

تّفاقيةين مل الفصل الثا وقد نّص  يتكّون بني ال طراف املمضية عىل هذه عىل أ نّه "  هذه الإ

ل القانون التونيس واإل مقتض التفاقية ، ابتفاق طريف يطلق عليه يات هذه التفاقية،، مجمع خيضع اإ
 ." VALISامس مجمع ELAMEN/SERPOLمجمع 

 
 

 ـة تدجيل اقود الرّشاكتقباضدلى  2017جويلية  26مّت تدجيل التفاقية بتارخي وقد    40

حاةل تنفيذ الصفقة  بصفاقس وقد مّت ااامتدها وقبولها مل قبل الواكةل والاستناد علهيا فامي بعد لتربير اإ

ل رشكة   « ELAMEN/SERPOL « VALISمل مجمع   مضاء اقد الصفقة VALIS اإ ابلرمغ مل اإ

  .2017جويلية  21مع اجملمع بتارخي 
 

لهيا أ عاله VALIS كّونت رشكةت 2018ديدمرب  13وبتارخي   ،تنفيذا لبنود التفاقية املشار اإ

تكون مدامهة الزتام الطرفني بتكويل رشكة جتارية ... "التفاقية عىل  هذه مل 24حيث نّص الفصل 

دخولها  طرفان ابلإجراءات الرضورية لضامنلك رشيك فهيا موافقة ملدامهته يف اجملمع عىل أ ن يقوم ال

ل ا أ شهر ابتفاق الطرفني عىل  3قابل للمتديد ملدة  2017ديدمرب  31يف أ جل أ قصاه  وذكل "لدوقاإ

 أ ن يقع اس تكامل النقاش حول بقية املدائل املتعلّقة ابملقر الاجامتاي ورأ س املال والشلك القانوين. 

 ويمتثّل نشاطها وفقا ملقتضيات الفصل الثاين مل القانون ال سايس يف نقل ومجع الفضالت.
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حاةل الصفقة مل مجمع  -6-1  :VALISاإل رشكة  ELAMEN/SERPOLحيثيات اإ
 

 

طار طلب العروض عدد  املتعلّق و  2017جانفي  31بتارخي املعلل انه  2017 /05يف اإ

ابس تغالل املصب املراقب بربج شاكري واملصّبات املراقبة ومراكز التحويل بلّك مل بزنرت وانبل 

أ قداط، حتّصل مجمع  06وزر وقابس ومدنني يف عدد وزغوان وسوسة والقريوان وصفاقس وت

ELAMEN/SERPOL املتعلّق ابس تغالل املصب املراقب ومراكز حتويل لقدط الدادس عىل ا

دينار اباتبار ال داء عىل  7.559.097,965النفاايت املزنلية واملشاهبة بقابس ومدنني مببلغ مجيل قدره 

ليه.القمية املضافة وذكل ملّدة س نتني وفق ما   س بقت الإشارة اإ
 

 

ت الوطنية للترصف يف النفااي الواكةل ELAMENراسلت رشكة ، 2017جوان  28تارخي وب 

عالهما بعزهما  ويه رشكة  ،رشكة ذات مدؤولية حمدودة خاضعة للقانون التونيس شاءن اإ قصد اإ

VALIS ، ندب املدامهة ستتوّل تعويض اجملمع يف تنفيذ الصفقة املذكورة مع الالزتام ابحملافظة عىل

(. ومّت مّد الواكةل SERPOL رشكة %15و  ELAMENرشكة  % 85نفدها يف الرشكة اجلديدة )

مجمع اجملمع والرشكة يفيد بنقل مجيع الالزتامات احملموةل عىل  مبحرض ممىض بني ممثيل   

ELAMEN/SERPOL  طار الصفقة عدد  ،VALISلفائدة رشكة  06القدط عدد  05/2017يف اإ

ل اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق  دته الواكةل مبناس بةوهو ما أ كّ  جابهتا عىل التقرير الرقايب املوهّجة اإ اإ

 . 2018 أ فريل 24الصفقات العمومية بتارخي 
 

 

وقد لحظ فريق الرقابة يف هذا املد توى تعّدد املراسالت املوهّجة مل قبل رشكة    41

ELAMEN، رئيس اجملمع بوصفها (chef de file)،  ا يف ل مصاحل الواكةل بغرض تذكريها بنيهتّ اإ

الإطالع عىل بعض املراسالت  ه اجلدول التايل، علام أ نه مل يتدل  تكويل الرشكة اجلديدة كام يوحّض 

حاةل تنفيذ الصفقة أ و الاحرتازات  الصادرة ال الواكةل يف الغرض خبصوص موقفها مل معلية اإ

 خلصوص.والتحفظات الّت ميكل أ ن تكون قد أ بدهتا اب
 

 املوضوع  
عالم الواكةل ابجتاه نيّة مجمع  2017جوان  28  حداث رشكة جديدة متخصصة يف جمال البيئة  ELAMEN/SERPOLاإ حنو اإ

 خاضعة للقانون التونيس وطلب احلصول عىل ترخيصها يف تنفيذ الصفقة مل قبل هذه الرشكة.
رسال مرشوع القانون ال سايس للرشكة امل 2017أ كتوبر  23 طار اجامتع مبقر اإ حداهثا تبعا ملا وقع التفاق بشأ نه يف اإ زمع اإ

 .2017سبمترب  20الواكةل يف 
حداث الرشكة  2017نومفرب  22 جابة خبصوص اإ تذكري الواكةل ابملراسالت والاجامتعات الدابقة وطلب احلصول عىل اإ

 اجلديدة خاّصة بعد مصادقة الواكةل عىل مرشوع القانون ال سايس.
 التذكري مبختلف املراسالت والتفاقات الدابقة 2018ي فيفر  05
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مبراسةل  2018مارس  18ؤرخ يف امل 1087كتوب عدد امل قامت الواكةل مبقتىض هذا وقد    42

برام ملحق لتغيري صاحب املرصد الوطين للصفقات العمومية قصد استشارته حول " مدى مطابقة اإ
ل رشكة  ELAMEN/SERPOLع ( مل  مجم06) القدط عدد 05/2017 الصفقة عدد   VALISاإ

للرتاتيب اجلاري هبا العمل يف جمال الصفقات العمومية مبا يتطابق مع مقتضيات الفصل الثالث مل 

س ناد الصفقة مل هجة  رشوط طلب العروض )رشوط املشاركة( مل هجة ويضمل الالزتام بقرار اإ
 15صلب رّده املوجه للواكةل بتارخي  املرصد الوطين للصفقاتاكتفى وقد   .(15)ملحق عدد  أ خرى"

عالهما " 2018ماي  29مدجل دلى الواكةل بتارخي ) 2018ماي  عداد مرشوع( ابإ نّه ميكل اإ ملحق  أ 

لتغيري الطبيعة القانونية لصاحب الصفقة املعنية وارضه بصفة مد بقة عىل رأ ي جلنة مراقبة الصفقات 

 .(16)ملحق عدد  "ذات النظر
 

جابهتا عىل التقرير الرقايب ، يف الواكةل أ كّدت هذا وقد   43 للجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات اإ

حداث هذه املؤسدة مبوجب القانون عدد  متّ "عىل أ نّه  العمومية مبناس بة النظر يف مرشوع امللحق،  اإ

ليوامل  2016سبمترب  30املؤرخ يف  2016لد نة  71 ه تعّلق بقانون الاستامثر وهو ما متّت الإشارة اإ
ّول مل القانون ال سايس احملدث للرشكة وابلتّايل فالرشكة ختضع للقانون التونيس وحتظى  ابلفصل ال 

لهيا بقانون الاستامثر" يف حني أ هّنا مل حتّدد الطبيعة القانونية للرشكة  ،ابحلوافز والتشجيعات املشار اإ

واملمتثل يف رشكة ذات اجلديدة واملذكورة يف صلب الفصل ال ول مل القانون ال سايس للرشكة 

ختضع يف ال ن ذاته جملةّل الرشاكت التجارية وقانون الاستامثر ومقتضيات   SARLمدؤولية حمدودة 

 . (17)ملحق عدد  قانوهنا ال سايس
 

عداد  ،ي املرصد الوطين للصفقاترمغ توّصلها برأ  و    44 لحظ فريق الرقابة تأ خري الواكةل يف اإ

ّل حيث مل تقم ب ،مرشوع امللحق عرضه عىل أ نظار اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية اإ

أ شهر عىل توّصلها برأ ي املرصد. وقد بّررت الواكةل يف  09أ ي بعد مرور  2019فيفري  13بتارخي 

جابهتا عىل هذه املالحظة والّّت س بق وأ ن أ اثرهتا اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية  اإ

ثر اجللدة صلب تقرير  أ علمت اجملمع بأ هّنا " 2019مارس  28بتارخي  13/2019ها الرقايب الصادر اإ
ّل  فادهتا بندخة مل القانون ال سايس للرشكة اإ حداث الرشكة ومل يمت اإ جراءات اإ ماكنية الرشوع يف اإ ابإ

  ."2018ديدمرب  24بتارخي 
 

 فريق الرقابة ما ييل:تبنّي ل ،وابلتّثبت يف خمتلف املراسالت املوهجة يف الغرض   45
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ل الواكةل بتارخي  ELAMEN/SERPOLأ كّد مجمّع  - فيفري  05 بدوره مل خالل مراسةل موهّجة اإ

حداث الرشكة اجلديدة وذكل رمغ مصادقهتا عىل عىل عدم تلقيه اإ  2018 جابة مل الواكةل خبصوص اإ

لهيا منذ  حالته اإ  (18عدد )ملحق  2017ر أ كتوب 23مرشوع النظام ال سايس للرشكة واذّلي متّت اإ

ل جلدة العمل الّّت  2018نومفرب  21ورمغ توجيه رساةل تذكري يف الغرض للواكةل بتارخي  ضافة اإ اإ

 مبقرها للنقاش حول املدأ ةل. 2017سبمترب  20اقدت بتارخي 
 

ل الواكةل بتارخي  ،مل هجة أ خرى -  VALISمل رشكة  2018ديدمرب  24ومبقتىض مراسةل موهجة اإ

عىل  هنا عىل حصول الواكةل عىل موافقة اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العموميةا مواستناد

لهيا، وافت الرشكة الواكةل بندخة مل القانون ال سايس والدجل التجاري ليمّت ارض  حاةل الصفقة اإ اإ

 مّت بيانه أ عاله.  كام 2019فيفري  13مرشوع امللحق عىل أ نظار اللجنة بتارخي 
 

 :VALISاإل رشكة  ELAMEN/ESRPOL اإحاةل الصفقة مل مجمع  قانونية -6-2
 

 

د نتني مل اترخي الإعالن ال أ ي بعد قرابة  2018ديدمرب  13بتارخي  VALISتكّونت رشكة 

لّ . 05/2017 لعروض عددال طلب ا حاةل تنفيذ الصفقة ) اإ ( مل صاحب 6قدطلل ابلند بة أ نّه متّت اإ

ل ،ELAMEN/SERPOLمجمع  ،الصفقة ال صيل ثر احلصول عىل موافقة اللجنة العليا اإ  هذه الرشكة اإ

برام ملحق ، وذكل2019جوان  14 ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتارخي  للصفقة ال طريق اإ

 .2019جوان  28بتارخي  ال صلية
 

 2017جوان  28مضل مراسةل موهّجة للواكةل بتارخي  ELAMEN/SERPOLبّرر مجمع وقد 

حاةل تنفيذ ا ل الرشكة اجلديدة الّّت ينوي تكويهنا 06لصفقة )القدط مقرتح اإ يف دمع "...  برغبته( اإ
نشاء رشكة توند ية جديدة خمتّصة يف جمال معاجلة وتمثني ال  نفاايت يكون القدرات الوطنية مل خالل اإ

 عىل املد توى الوطين والإقلميي يف هذا اجملال...". لها يف املد تقبل دور فعّال
 

حاةل تنف ويعترب فريق الرق اإل صاحب صفقة  يذ الصفقة مل صاحب الصفقة ال صيلابة أ ّن اإ

مل يشارك يف طلب العروض ومل يكل موجودا مل ال ساس اند الإعالن عىل طلب العروض  "جديد"

 لل س باب التالية: غري قانوين، تقدمي العروض وتقيميهاواند 
 

حاةل تنفيذ الصفقة  -       46 جراء اإ  ثة(اثل  ةفقر ) 54خمالفة ملقتضيات الفصل  VALISرشكة  اإل معاجململ ميثّل اإ

برام  "لعىل أ نّه واذّلي ينّص  2014مارس  13رخ يف ؤ امل 2014لد نة  1039 مل ال مر عدد ميكل اإ
لّ  مع ال شخاص املاديني أ و املعنويني القادريل عىل الوفاء ابلزتاماهتم واذليل تتوفر فهيم  الصفقات اإ
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زمة مل الناحية املهنية والفنية واملالية املطلوبة يف الإعالن ال ادلاوة الضامانت والكفاءات الال
الّّت  VALISحيث ل تتوفر هذه الرشوط يف رشكة  "موالرضورية حلدل تنفيذ الزتاماهت للمنافدة

يف  هذا النوع مل  أ ّول مشاركة لها 05/2017مل الصفقة عدد  06تعترب مشاركهتا يف تنفيذ القدط 

ض الصفقات، ل تقيمي مل قبل جلنة الفتح والفرز للتأ كد مل اإ ل كوهنا مل ختضع اإ الرشوط توفّر افة اإ

 SERPOL و    ELAMENوذكل رمغ الزتام رشكّت  ،والضامانت الالزمة حلدل تنفيذ الصفقة

 بضامن حدل التنفيذ.  
 

 

جيب " ي ينّص عىل أ نّه مل ال مر املذكور أ عاله واذلّ  88مقتضيات الفصل  هذا الإجراءخيالف  -        47

و أ ن يلكّ عىل صاحب الصفقة أ ن يتوّل  ف  بنفده تنفيذ الصفقة ول ميكل أ ن يدامه هبا يف رشكة أ 
ل أ نّه يف مجيع احلالت يبقى صاحب الصفقة مدؤول بصفة خشصية جتاه  ،"غريه بتنفيذها ابلإضافة اإ

 املشرتي العمويم. 
 

 

املنعقدتني  2019/ 19و 13بة وتدقيق الصفقات العمومية يف جلدتهيا عدد اكتفت اللجنة العليا ملراق  -        48

بتقدمي مالحظات   ،صلب التقرير الرقايبو  يف مرحةل أ ول ،2019ماي  02مارس  و 28بتارخي 

عداد مرشوع امللحق والطبيعة القانونية للرشكة ومدى مدؤوليهتا لتعويض اجملمع ، تتعلّق  ابلتأ خري يف اإ

ل الإ  ضافة اإ عدم تضّمل امللف ل ّي معطيات خبصوص رهل الصفقة ووثيقة رفع اليد خبصوص شارة لاإ

عالم الواكةل بتأ جيلها البّت يف امللف اإل حني  ،تغيري احلداب اجلاري مّث قامت يف مرحةل اثنية ابإ

. صاحب الصفقة ELAMEN/SERPOLموافاهتا بوثيقة رفع اليد خبصوص رمق احلداب اجلاري جملمع 

حاةل تنفيذ الصفقة اإل رشكة اللجنة ض  ومل خت   ذاه  . VALISمطلقا يف قانونية اإ
 

 

 13بتارخي  2019/ 24أ بدت اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية خالل جلد هتا عدد  -       49

برام مرشوع امللحق عدد 2019جوان  املقرتح مل قبل الواكةل واملتعلّق بتغيري امس  01موافقهتا عىل اإ

يتعلّق بتغيري  واحلال أ ّن ال مر ،VALISاإل رشكة  ELAMEN/SERPOLاحب الصفقة مل مجمع ص

 صاحب الصفقة وليس بتغيري امسه.
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III-  05/2017مل طلب العروض عدد  6تنفيذ الصفقة املتعلقة ابلقدط التدقيق يف: 
 

داري لصاحب الصفقة املتعلقة ابلقدط عدد  صدار الإذن الإ لعروض مل طلب ا 6مت اإ

مع التنصيص عىل أ ن يوفر هذا  2017ة يجويل   21بتارخي  ELAMEN/SERPOLمع جمل 05/2017

بتداء مل اليوم املوايل لتبليغه. ايوما  20م بتدجيل الصفقة يف أ جل ال خري وثيقة  الضامن  الهنايئ ويقو 

عالم صاحب الصفقة بأ ن  . 2017جويلية  01بتداء مل اال جال التعاقدية سارية املفعول هذا ومت اإ

 .(19 )ملحق عدد
 

مضاء حمرض  كام وقع   50 تدمل وتدلمي للمنشأ ت واملعدات ابملصب املراقب ومراكز التحويل  ياإ

جويلية  01مل قبل الطرفني املتعاقديل بتارخي ( 21و 20 عدد انلحقامل) ومدنني قابسلك مل ب

 هما.قبل ابرا صاحب الصفقة رشع يف تنفيذهاوابلتايل يالحظ أ ن . 2017
 

 :املراقب بقابس خالل تنفيذ الصفقةوضعية املصب  -1
 

أ س باب عدم توفر خانة جديدة لردم النفاايت ابملصب املراقب بقابس اند  -1-1

 :الرشوع يف تنفيذ الصفقة 
 

 

يف ظروف خاصة اباتبار أ ن خانة  2017جويلية  01الرشوع يف تنفيذ الصفقة بتارخي  متّ 

( قد بلغت طاقة استيعاهبا casier d'enfouissement des déchetsردم النفاايت مبصب قابس )

ل كام تبينّ  ،القصوى قبل الرشوع يف اس تغالل املصب  وزير الشؤون احملليةه مراسةل وايل قابس اإ

يعلمه مل خاللها بأ ن خانة املصب املراقب بقابس قد بلغت الّت و  2017ماي  11بتارخي  )أ نذاك(

ذن للواكةل الوطن طاقة استيعاهبا القصوى وحيثه عىل اطاء الإ ختاذ ية للترصف يف النفاايت لالإرساع اب اإ

 .(22 )ملحق عددالإجراءات الالزمة لتوفري خانة جديدة. 
 

ل املدة الّت اس تغرقهتا خمتلف مراحل   51 املصادقة  ويعود عدم توفر اخلانة ابملصب ابل ساس اإ

ال الهندسة املدنية لتوسعة املصب جناز أ شغاملتعلق ابإ  37/2016عدد  عىل نتاجئ طلب العروض

ل و  2016نومفرب  23وذكل مل مرحةل الإعالن عىل طلب العروض بتارخي  ،املراقب بولية قابس اإ

وداوة  2017أ كتوبر  06حيث مت قبول العروض الفنية بتارخي ، اترخي تقيمي العروض عىل مرحلتني

ع ل جلدة فتح الظروف املالية مث اإ رساهل املشاركني املقبولني اإ داد التقيمي املايل للعروض املقبوةل فنيا واإ

ل جلنة الصفقات اخملتصة بتارخي   . 2017ديدمرب  14اإ
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برام الصفقة بتارخي  هذا وقد   مببلغ مجيل قدره  CRCمع رشكة  2018جويلية  04مت اإ

عد أ ي ب ،(23 )ملحق عدد 2018أ كتوبر  27لتنطلق ال شغال فعليا بتارخي  دينار 6.153.269,850

برام ال4مدة انهزت أ ربعة ) ل أ ن ( أ شهر مل اترخي اإ طالق ال شغال انعقد. ويرجع ذكل ابل ساس اإ

 13املتعلق ابملداعدة الفنية واذلي مت الإعالم بنتاجئه بتارخي  41/2016ارتبط بطلب العروض عدد 

صدار رأ ي املمول  2018سبمترب   .2018سبمترب  24بتارخي  بعدم الإعرتاض يف شأ نه KFWواإ
 

 08مبراسةل مدير عام الواكةل بتارخي  ELAMEN/SERPOL مجمع قاموعىل صعيد أ خر، 

برضورة توضيح مأ ل عدم  فهيا أ ي بعد أ س بوع مل الرشوع يف تنفيذ الصفقة، يذكره ،2017جويلية 

ل اقد توفر خان جامتع طارئ لتوضيح املدأ ةل ومواصةل الاس تغالل يف اة لردم النفاايت ويداوه اإ

 .(24)ملحق عدد  ظروف مالمئة
    

نهتاء مل أ شغال الهندسة املدنية لتوسعة املصب املراقب بولية قابس، كام أ نه و يف انتظار الإ

ل حلول تعويضية متثلت يف هتيئة منّص   ب النفاايت ابملصبات للخزن الوقّت واستيعاالتجأ ت الواكةل اإ

خالل وقامت يف هذا الصدد ابلإعالن عىل ثالث استشارات عىل فرتات خمتلفة  ،املراقب بقابس

بلكفة مجلية لتأ مني معلية ردم النفاايت خالل فرتة عدم توفر اخلانة،  2018نومفرب  -2016الفرتة نومفرب 

 دينار. 380.685,765 بلغت
 

 :بلوغ املنصات طاقة استيعاهبا القصوى -1-2
    

 الوقتية اس تغالل املصب فرتات بلغت فهيا املنصات ختللت ،أ عاله الوضعية املذكورة يف ظل

عىل صاحب الصفقة القيام بتأ مني  معه اس تحالبشلك بصدد الاس تغالل طاقة استيعاهبا القصوى 

واملمتثةل خاصة يف ضغط النفاايت  ،خدمات الردم املنصوص علهيا ابلصفقة عىل النحو املطلوب

(compactage des déchets والرفع الطوبوغرايف والزتود مبواد الردم لتغطية النفاايت والتغطية )

 اليومية للمداحات املد تغةل والتغطية الوس يطة للنفاايت والتغطية الهنائية للنفاايت. 
 

ابلاامتد عىل  ،ر فريق الرقابة الفرتة الّت شهدت اضطرااب عىل الدري العادي لالس تغاللوقدّ    52

جناز املنصات توارخي وبناء عىل تقديرات بلوغ لك منصة طاقة  ،مل هجة ،القبول الهنايئ ل شغال اإ

ثر   تقريبا لشهرا وهو ما ميثّ  11مل هجة أ خرى، بـحوايل  ،أ شهر مل اس تغالل 4استيعاهبا القصوى اإ

 شهرا. 34البالغة الفرتة التعاقدية  ثلث
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ل أ نه مت اند  ،2018فيفري  12بتارخي معل   اقد جلدةوجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ

حبضور ممثلني ال الطرفني املتعاقديل والدلط اجلهوية  ،بلوغ املنصة الثانية طاقة استيعاهبا القصوى

 صاحب الّصفقةوالاحتاد العام التونيس للشغل للنظر يف س بل الترصف الوقّت يف النفاايت مل قبل 

حاطة  ،صات للخزن الوقّتابملصب املراقب بقابس يف ظل غياب خانة ردم ومن عىل غرار معليات اإ

. (semi-compactage) الند يبمنطقة النفاايت حباجز وحتديد منطقة الاس تغالل الوقتية والضغط 

 .(25 )ملحق عدد
 

املمتثل ض احلل ال صيل ويرى فريق الرقابة أ ن احللول املقدمة مل ال طراف املتعاقدة ل تعوّ    53

 جراءات املنصوص علهيا بكراسات الرشوط.يف ردم النفاايت طبقا لالإ 
 

ل أ نه مت القبول الوقّت اجلزيئ للـخانة )  alvéole1 duوعىل صعيد أ خر، جتدر الإشارة اإ

casier املنجزة مل قبل )CRC  ويعترب (. 26 )ملحق عدد 2019سبمترب  21دون حتفظات بتارخي

طار الصفقة املذكور فريق الرقابة أ ن ة عاد اإل سريه العادي يف اجلانب اس تغالل مصب قابس يف اإ

ثر القبول الوقّت للـ  خانة املذكورة.املتعلق بردم النفاايت اإ
 

 

 :الإخاللت التعاقدية للصفقة -2
 

 :صاحب الصفقة عدم توفري املوارد البرشية الالزمة مل قبل -2-1
  

علهيا مبلف  الاس تغالل طبقا للمقاييس املنصوص ال بتوفري مدؤول صاحب الّصفقةيتعهد    54

كام تنص كراسات الرشوط أ ن الرتحشات املقدمة مل  .يف تنفيذ الصفقةطلب العروض اند الرشوع 

 ولوحظ يف هذا الإطار: .قبل صاحب الصفقة ختضع وجواب ملصادقة الواكةل
 

التنصيص صلب كراسات الرشوط عىل أ جال توفري الواثئق املتعلقة ابملوارد البرشية مل قبل  عدم -

 .مل قبل الواكةل اتحشعىل الرت  لصفقة وأ جال املصادقةصاحب ا
 

وفري ابملصّب املراقب بقابس وتدؤول الاس تغالل قرتاح العون املزمع تعيينه مك يف االتأ خري احلاصل  -

 ال مدؤولابقرتاح قام صاحب الصفقة  ، حيثيوما 129واملقدر بـ  ،بهاملعطيات املتعلقة 

مت املصادقة ت، ل (27)ملحق عدد 2017نومفرب 07بتارخي  (كالد يد لدعد احلاج مربو) الاس تغالل

  .(28 )ملحق عدد 2017نومفرب  18مل قبل الواكةل بتارخي ه حيعىل ترش  
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يوما امتدت مل اترخي  140س تغالل ابملصب املراقب بقابس ملدة ال الا عدم تعيني مدؤول -

لو  2017جويلية  01الرشوع يف تنفيذ الصفقة يف   .   2017رب نومف 17 غاية اإ
                           

ت مل اترخي الرشوع يف يوما امتدّ  80عدم تعيني مدؤول اس تغالل ابملصب املراقب مبدنني ملدة  -

لو  2017جويلية  01تنفيذ الصفقة يف   .2017سبمترب  18 غاية اإ
 

   صاحب الصفقة: عدم توفري وسائل الاس تغالل الالزمة مل قبل -2-2
     

ثلت أ مه الإخاللت التعاقدية يف عدم توفري عدد مل الوسائل الإضافية الّت يتعني عىل مت    55

 :، ومل أ مههااملد تغل توفريها اند الرشوع يف الاس تغالل
 

مل اترخي الرشوع يف تنفيذ الصفقة  يوما امتدت 24ملراقب بقابس ملدة عدم توفري جرافة ابملصب ا -

لو  2017جويلية  01يف   .2017بمترب س  18 غاية اإ
 

ضافية ابملصب املرا multi-lèveعدم توفري شاحنة  - مل اترخي  يوما امتدت 156قب بقابس ملدة اإ

لو  2017جويلية  01الرشوع يف تنفيذ الصفقة يف   .2017ديدمرب  03 غاية اإ
 

ضافية ابملصب املراقب مبدنني ملدة  multi-lèveعدم توفري شاحنة  - يوما امتدت مل اترخي  153اإ

لو  2017جويلية  01رشوع يف تنفيذ الصفقة يف ال   .2017نومفرب  30 غاية اإ
 

  :الإخاللت املتعلقة بصيانة املعدات -2-3
 

  ييل:  التعاقدية املتعلقة ابلصيانة فامي متثلت الإخاللت   56
 

لية جوي  14يوما مل  18ملدة  امبركز التحويل ابملطوية معطب pont basculeبقاء مزيان الشاحنات  -

لو  2017  .دون أ ن يمت اإصالحه 2017جويلية  31 غاية اإ
 

 10املد تغةل ابملصب املراقب ومراكز التحويل بقابس معطبة ملدة  345456-14بقاء الشاحنة رمق  -

لو  2018جانفي  07أ ايم مل  لو  2018فيفري  08يوما مل  21مث ملدة  2018جانفي  16 غاية اإ  اإ

 .اإصالهحادون أ ن يمت  2018فيفري  28 غاية
 

 18املد تغةل ابملصب املراقب ومراكز التحويل مبدنني معطبة ملدة  345418-14بقاء الشاحنة رمق   -

لو  2018مارس  14يوما مل   .دون أ ن يمت اإصالهحا 2018مارس  31 غاية اإ
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يوما  15املد تغةل ابملصب املراقب ومراكز التحويل مبدنني معطبة  345457-14بقاء الشاحنة رمق  -

لو  2018مارس  08 مل  دون أ ن يمت اإصالهحا. 2018مارس  22 غاية اإ
 

 عىل صاحب الصفقة توفريها: الإخاللت املتعلقة ابلواثئق الّت يتعني -2-4
 

ل مل متابعة الاس تغالل يف ال جال. ومتثلت عددا مل الواثئق الّت متكّ صاحب الّصفقة مل يوفر    57

 لصيانة املنشأ ت واملعدات والتقارير الشهرية لالس تغالل. هذه الواثئق خاصة يف اخملططات الدداس ية
 

 :الصفقة املوّظفة عىلخطااي التأ خري والعقوابت املالية  -3
 

نظرا لالإخاللت التعاقدية املذكورة الّت شابت اس تغالل املصبني املراقبني ومراكز التحويل    58

مل قبل صاحب املرشوع عىل  (29 )ملحق عددبقابس ومدنني، مت توظيف خطااي واقوابت مالية 

خالل اكمل فرتة الاس تغالل املمتدة مل شهر  دينار 384.300صاحب الصفقة مببلغ مجيل قدره 

لو  2017جويلية   وذكل كام يبينه اجلدول املوايل: ،2020شهر أ فريل  غاية اإ
 

 2020 2019 2018 2017 الد نة

 850 185.450 157.500 39.200 مجموع اخلطااي

 1.300 0 0 0 املالية العقوابت

 2.150 185.450 157.500 39.200 اجملموع
 

 

قت أ مه مبالغ اخلطااي بعدم توفري املوارد البرشية الالزمة وعدم توفري وسائل الاس تغالل وتعلّ 

 ام يبينه اجلدول املوايل:ك
 

 الوحدة: ادلينار                                                                                                                                                                                            

 املبلغ )دت( الاحتداب املدة الإخالل موضوع اخلطية
شهر توظيف 

 اخلطية

عدم توفري جرافة ابملصب املراقب 

 بقابس

 01يوما مل  24

 اإل 2017جويلية 

  2017جويلية  24

 2017جويلية  14.400 يوما x 24دت  600

عدم توفري مدير اس تغالل ابملصب 

 املراقب بقابس

 01يوما مل  140

اإل  2017جويلية 

 2017نومفرب  17

 2018أ وت  70.000 يوما x 140دت  500



 تقرير حبث ـــــــــالواكةل الوطنية للترّصف يف النفاايت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 40صفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصاحل العمومية ــــ
 

عدم توفري مدير اس تغالل ابملصب 

 املراقب مبدنني

 01يوما مل  80

اإل  2017جويلية 

 2017سبمترب  18

 2018أ وت  40.000 يوما x 80دت  500

 multi-lèveعدم توفري شاحنة 

ضافية ابملصب املراقب بقابس  اإ

 01يوما مل  156

اإل  2017جويلية 

 2017ديدمرب  03

 2019جوان  93.600 يوما x 156دت  600

 multi-lèveعدم توفري شاحنة 

ضافية ابملصب املراقب مبدنني  اإ

 01يوما مل  153

اإل  2017جويلية 

 2017نومفرب  30

 2019جوان  91.800 يوما x 153دت  600

 

صالح. ويبني بة دون اإ كام مت توظيف عدد مل اخلطااي املتعلقة ببقاء عدد مل املعدات معطّ    59

 :اجلدول التايل أ مهها
 دلينار  الوحدة: ا                                                                       

 املبلغ )دت( الاحتداب املدة الإخالل موضوع اخلطية
شهر توظيف 

 اخلطية

 pontبقاء مزيان الشاحنات 

bascule  مبركز التحويل

ابملطوية معطب دون أ ن يمت 

 اإصالحه

 14يوما مل  18

اإل  2017جويلية 

 2017جويلية  31

 x 18دت  200

 يوما
 2017أ وت  3.600

 34545-14بقاء الشاحنة رمق 

 معطبة دون أ ن يمت اإصالهحا

 07أ ايم مل  10

ل  2018جانفي  اإ

 2018جانفي  16

 x 10دت  600

 أ ايم
 2018جانفي  6.000

 08يوما مل  21

ل  2018فيفري  اإ

  2018فيفري  28

 x 21دت  600

 يوما
 2018فيفري  12.600

 345418-14بقاء الشاحنة رمق 

 معطبة دون أ ن يمت اإصالهحا

 14يوما مل  18

اإل  2018 مارس

 2018مارس  31

 x 18دت  600

 يوما
 2018مارس  10.800

 345457-14بقاء الشاحنة رمق 

 معطبة دون أ ن يمت اإصالهحا 

 08يوما مل  15

اإل  2018مارس 

 2018مارس  22

 x 15دت  600

 يوما
 2018مارس  9.000
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 2020ل شهر جانفي فقد مت توظيفها يف ثالث مناس بات خال ،أ ما ابلند بة للعقوابت املالية   60

 كام يبينه اجلدول املوايل: 
 

 املبلغ )دت( الاحتداب عدد اخملالفات اخملالفة موضوع العقوبة املالية

اس تعامل املد تغل للمنشأ ت والتجهزيات 

الّت مت توفريها مل الواكةل )صاحب 

املرشوع( يف أ هداف أ خرى ل تتعلق 

 مبوضوع الصفقة مبصب مدنني

1 
 x 1دت  500

 خمالفة
500 

 les caissonsعدم  تفريغ احلاوايت 

 ابملصب املراقب مبدنني
1 

 x 1دت  300

 خمالفة
300 

عدم توفري ما يعادل خمزون شهر مل 

 matériaux deمواد التغطية 

couverture ابملصب املراقب مبدنني 

1 
 x 1دت  500

 خمالفة
500 

 

 

 05/2017عروض عدد لمل طلب ا 6 ويد تنتج مما س بق أ ن تنفيذ الصفقة املتعلقة ابلقدط   61

جناز اخلدمات مثلام يقتضيه اقد الصفقة ، مهنا ما هو راجع للولكة واجه عديد الإشاكليات الّت أ عاقت اإ

جناز أ شغال خانة ردم النفااي التأ خري احلاصل) ت ابملصّب املراقب بقابس( ومهنا ما هو راجع لعدم يف اإ

يفاء صاحب الّصفقة اب ّ اإ  ة.لزتاماته التعاقدي
 

ّل أ ن ذكل غري  الرشكة،ولنئ قامت مصاحل الواكةل بتوظيف خطااي واقوابت مالية عىل   اإ

نعاكسات املرتتّبة ال الإضطراابت يف الإجناز وال عدم تأ مني اخلدمات املتعلقة  كفيل بتغطية الإ

 ابملرفق العمويم للترصف يف النفاايت ابجلودة والنجاعة املطلوبتني.
 

 

 الصفقة:مبناس بة تنفيذ  VALISورشكة بني الواكةل حيثيات الزناع  -4
 

 :متابعة ومراجعة الصفقات العموميةاإل هيئة  VALIS جلوء -4-1

املتعلقة برضورة توفري  ابللزتامات التعاقديةصاحب الصفقة  الواكةل خطااي لعدم تقيّدوّظفت 

 مل (camions multi-lève2) توفري املعّدات الإضافية ولعدم ،مل هجة ،املوارد البرشية يف ال جال

 .الاس تغالل، كام مّت بيانه أ عاله وذكل اند الرشوع يف ،هجة أ خرى
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هيئة  دلى عريضةب ELAMEN/SERPOL مجمع تقّدم ،2018جانفي  11، وبتارخي تبعا ذلكلو    62

شهده مل تطبيق "خلطااي مالية"  متابعة ومراجعة الصفقات العمومية خبصوص تنفيذ الصفقة وما

أ حدث رضرا عىل ..." وهو ما الواكةل عليه قبل  مل (pénalités financières)بريه حدب تع 

 (.30عدد )ملحق  ".مد توى خزينة اجملمع

املثارة  عدم وجاهة املطاالب 2018أ كتوبر  05وقد أ قّرت الهيئة يف جلد هتا املنعقدة بتارخي 

الصفقة يعترب "غرامات واقوابت  معتربة أ ّن ما وّظفته الواكةل مل غرامات جتاه صاحب مضل العريضة

مالية" انجتة ال عدم احرتام الالزتامات املتعلّقة بتخصيص الإماكنيات البرشية واملعّدات الرضورية 

مل ال مر املنّظم للصفقات العمومية، وتفعيال  171وذكل معال بأ حاكم الفصل  ،لإجناز الصفقة

 أ نّه يف صورة عدم احرتام الالزتامات مل اقد الصفقة واذّلي ينّص عىل 18.3ملقتضيات الفصل 

نّه يقع تطبيق عدد مل  اخلطااي والعقوابت ختتلف قميهتا حدب طبيعة  املضّمنة بعقد الصفقة فاإ

 الاخالل.

 صلح عىل مد توى الواكةل: براماإ  -4-2

ثر تقّدم صاحب الصفقة بعريضته دلى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية، اإ مبارشة    63

 جلنة ،2018فيفري  06مبقتىض مقّرر مؤرخ يف  ....الد يد  لواكةل،الدابق ل عامال ديراملأ حدث 

بتدارس الإشاكليات التعاقدية العالقة بني الواكةل واملد تغلني والعمل عىل فضها والبّت .. "  لكّفها

 (.31 عدد )ملحق "فهيا

تلف الإشاكليات التعاقدية للنّظر يف خم  2018فيفري  15اللجنة بتارخي  وقد اجمتعت هذه

رجاء تطبيق  ،غرامات التأ خري، وخاّصة مدأ ةل صفقةالالّّت ختّص تنفيذ  املد توجبة طااي اخلوقّررت اإ

ل غاية هناية شهر مارس  ،2017 أ وت وسبمتربو  جويلية بعنوان أ شهر حلني التوصل وذكل  ،2018اإ

ر صةل خالص الكشوفات ل شهر أ كتوبواوابلتايل م ،برأ ي هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية

 الدابق وقد وافق املدير العام. اكمةل دون خصم 2018 وفيفري وجانفي 2017ديدمرب نومفرب و و 

جراءات يف الغرض  عدد )ملحق للواكةل عىل هذا املقرتح وأ كّد عىل الإرساع يف اختاذ ما يلزم مل اإ

32). 
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ّل أ نّ    64 لعمومية الإس تجابة لطلب صاحب الصفقة يف رفض هيئة متابعة ومراجعة الصفقات ا اإ

لالتخيل ال العقوابت املالية دفع ال طراف املتعاقدة   اقد اجامتع مبقر وزارة الشؤون احمللّية والبيئة اإ

حتت  VALISرشكة لتدارس س بل فّض الزناعات العالقة مع  2019جانفي  08بتارخي  )أ نذاك(

ل. وقد أ سفر هذا الاجامتع عىل ي  د  الطرفني املتعاق   وزير وحبضور ممثلني الالاإرشاف رئيس ديوان 

مضاء حمرض جلدة ظفة كام يبيّنه لغ اخلطااي املو امّت التفاق فيه عىل مراجعة مب (33عدد )ملحق  اإ

 اجلدول املويل:

 حمتوى التفاق موضوع اخلطيّة 

 

 

 

 توفري املوارد البرشية

ابلند بة للمصبّات املراقبة بقابس ومدنني  عدم احتداب املّدة ما قبل الإذن ابنطالق ال شغال -

 .للّك مصب( ايوم 21) 2017جويلية  21جويلية و 01واملمتدة بني 

 24عدم احتداب املدة ما بني اقرتاح مدير الاس تغالل ال ّول ابملصّب املراقب مبدنني بتارخي  -

 .(ايوم 26)   2016سبمترب  18دقة الواكةل يوم واترخي مصا 2017أ وت 

اب املّدة ما بني اقرتاح مدؤول الاس تغالل الثاين ابملصب املراقب بقابس بتارخي عدم احتد -

 .يوما( 18) 2017نومفرب  18واترخي مبارشته يف  2017أ كتوبر  31

 

اإل  2017جويلية  01نطالق الاس تغالل والّت متتد مل دم احتداب املّدة ما قبل الإذن ابع -  توفري أ ةل جارفة 

 .يوما( 21)  2017جويلية  21

توفري الشاحنتني 

 الاضافيتني 

يوم تأ خري  34) 2017أ كتوبر  30مل اترخي تدجيل الشاحنات يف احتداب اخلطااي ابتداء  -

 .للّك مصب(
 

مضاء هذا احملرض مل قبل ممثّلني ال الواكةل جتدر الإشارة يف هذا الصدد أ نّهو    65 ، مل بيهنم مّت اإ

مضائه مل قبل  (،مكدير عام 2020اخر شهر جوان عنّي أ و أ نذاك )  ....الد يد  وممثيّل اجملمع دون اإ

لدة ابلرمغ مل تدّخّل أ ثناء اجل  الد يد منري بل صاحلة رئيس ديوان وزير الشؤون احمللية والبيئة

 تفاق املذكورة ابجلدول أ عاله.ومدامهته يف اقرتاح انارص الإ 

العمومية هيئة متابعة ومراجعة الصفقات أ ي ويرى فريق الرقابة أ ّن هذا التفاق جاء خمالفا لر 

القايض بعدم وجاهة املطاال املقّدمة مل طرف صاحب الصفقة وابلتايل  2018أ كتوبر  08بتارخي 

للواكةل مل حيرض اجللدة الصلحية املنعقدة   أ حقية الواكةل يف تطبيق العقوابت املالية، علام أ ّن املدير العام

ض  ت  بعا ذلكل عىل التفاق املذكور رمغ كونه املمثّل القانوين للواكةل واملميض بوزارة الإرشاف ومل ي م 

 للصفقة ال الواكةل.
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 اإحاةل ملف الزناع عىل أ نظار اللجنة الإستشارية لفض الزناعات ابحلد ىن: -4-3
 

دير املصدر لصاحل الواكةل، ابدر  متابعة ومراجعة الصفقات العموميةابلرمغ مل أ ّن رأ ي هيئة    66

يداع  التفاق، بعد امضاءواحدا ، أ ي يوما 2019جانفي  9 يوم ، ....للواكةل، الد يد  الدابق عامال ابإ

للموافقة  يداوها مل خالهل برئاسة احلكومة فض الزناعات ابحلد ىناللجنة الإستشارية لطلب دلى 

ليه   (.34عدد )ملحق عىل ما ورد مبحرض التفاق املشار اإ
 

ل كون احملرض غري ممىض مل  2019ديدمرب  10تارخي ب وقد جاء رّد اللجنة  حيث أ شارت اإ

 ّ عادة احتداب ال جال الفعلية ه قبل املدير العام للواكةل بوصفه املمثل القانوين لها خاّصة وأ ن ل اإ هيدف اإ

رجاع جزء مل الغرامات املالية الّّت مّت خصمها مل كشوفات احلداب عدد )ملحق  لإجناز اخلدمات واإ

35). 

ل الواكةل  ،2019مارس  05بتارخي يف مرحةل أ ول  ،دات الكتابة القارة للجنةوقد هذا  اإ

حاةل الواثئق دون بيان نقاط  موافاهتا بتقرير يبنّي رأ هيا خبصوص مجيع النقاط املثارة وعدم الاكتفاء ابإ

 رضورة عىل ،2019ديدمرب  10بتارخي  مبناس بة اصدار رأ هيا قبل أ ن تؤكّد، يف مرحةل اثنية ،اخلالف

مضاء حمرض يف الغرض لهيا قبل التفاق املبديئ واإ تفاق ،اللجوء اإ لّ مىت  موحّضة أ ّن الإ ل يصبح انفذا اإ

 .(36عدد  )ملحق ابملوافقة فيه أ بدت اللّجنة رأ هيا
 

ل الد يد  ،.....الد يد ، VALISحمايم رشكة  وعىل ضوء رأ ي اللجنة، قام   67 بتوجيه مطلب اإ

 مّرة اثنية الزّناع ملّف مرفقا بتقرير حول الزناع قصد ارض  2020ماي  18بتارخي  رئيس احلكومة

 .(37عدد )ملحق  عىل أ نظار اللّجنة الاستشارية لفّض الزناعات ابحلد ىن
 

ل VALISيف هذا الإطار أ ّن مراسةل حمايم رشكة  يالحظو    68 اذّلي رئيس  الد يد مّت توجهيها اإ

 هوهو ما يضع ،VALISغري مبارش يف رشكة  ويعترب ابلتايل مداهام VIVANميتكل أ سهام يف رشكة 

املؤرخ  2018لد نة  46( مل القانون عدد 2)املطة  4ية تضارب مصاحل عىل معىن الفصل يف وضع 

ثراء غري املرشوع وتضارب  2018أ وت  01يف  واملتعلّق ابلترصحي ابملاكسب واملصاحل ومباكحفة الإ

 املصاحل.
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افاء صاحب الصفقة مل العقوابت املالية، املدااي املذكورة وابلتوازي مع  مل هجة أ خرى،   69 لإ

دارة العامة  ،اجلنوب الرشيقلك مل قابس و للواكةل ب ابدر املمثالن اجلهواين عالم الإ )ملحق عدد بعد اإ

 .2019بعنوان شهر جوان مل كشف احلداب  عىل الرشكة  املد تحقّةاخلطااي خبصم  ،(38
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 اجلزء الثاين
 

 2019لد نة  32طلب العروض عدد  التدقيق يف
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ال طلب العروض  2019أ كتوبر  30الواكةل الوطنية للترصف يف النفاايت بتارخي  علنتأ  

املتعلق ابس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل بلك مل ولايت انبل  2019لد نة  32عدد 

ثره وزغوان و  صفاقس والقريوان ومدنني وتوزر وبزنرت وسوسة وقابس يف س تّة أ قداط، مت عىل اإ

برام أ شهر وس نتني ونصف، بلكفة مجلية قدرها  4صفقات ملدة تراوحت بني س نتني و (6) س تّة اإ

 مليون دينار، تتوّزع اكل يت: 104,680
 

املبلغ )اباتبار مجيع  املد تغل القدط

 ال داءات(

املصبات املراقبة ومراكز التحويل  اس تغالل :1القدط 

 بنابل وزغوان

SOTEME/VALIS/SERPOL 28.716.859,487 

: اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل  2القدط

 بصفاقس وقرقنة

ECOTI 21.929.666,029 

اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل  :3القدط 

 ابلقريوان ومدنني وتوزر

SEGOR 16.807.264,894 

اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل  :4القدط 

 ببزنرت

SOTEME/VALIS/SERPOL 15.369.955,358 

اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل  :5القدط 

 بدوسة

SEGOR 15.404.437,970 

 اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل  :6القدط 

 بقابس    

ECOTI 6.452.610,162 

 

 

ثره جراءات طلب العروض املعين وتنفيذ الصفقات املربمة عىل اإ  ،وقد مكّل التدقيق يف اإ

بداء مجةل مل  مل SOTEME/VALIS/SERPOLع مجملاملد نديل  4و 1وخصوصا القدطني  اإ

  ييل بياهنا.املالحظات فامي
 

I- :اإجراءات طلب العروض 
 

روض وحتديد احلاجيات مشل التدقيق يف هذا الإطار تباعا أ جال الإعالن ال طلب الع

عداد كراسات  .العمومية ملراقبة وتدقيق الصفقاتورأ ي اللجنة العليا الرشوط والتقيمي الفين واملايل  واإ
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 الإعالن ال طلب العروض: -1 
 

 (6سّت )، 2017أ برمت الواكةل الوطنية للترصف يف النفاايت خالل شهر جوان مل س نة 

اقبة ومراكز حتويل النفاايت املزنلية واملشاهبة ابلولايت املذكورة تعلق ابس تغالل املصبات املر ت صفقات 

 أ عاله.
 

، 2019 جوان لد نة موّف وقد مت حتديد ال جال التعاقدية للصفقات املعنية بد نتني تنهتيي يف    70

جر اكن وهو ما  س تغالل املصبات اءات الإعالن ال طلب اروض جديد ليفرتض رشوع الواكةل يف اإ

برام صفقات جديدة قبل انهتاء ال جال التعاقدية للصفقات 2019ية س نة املعنية بدا ، مبا ميكّل مل اإ

برام ل أ شهر  د بعةب للمتديد يف أ جالها  الواكةل ملالحق للصفقات املعنية اجلارية أ نذاك. غري أ نه تبني اإ اإ

 .2019 سبمترب 12و 4 بنيعىل سبيل التدوية  وذكل، 2020 جانفي موّف 
  

، أ ي 2019أ كتوبر  30بتارخي  2019لد نة  32ن ال طلب العروض عدد الإعال متّ وقد 

ومت حتديد مدة صلوحية العروض  ،عاقدية للصفقات اجلارية أ نذاكقبل ثالثة أ شهر عىل انهتاء ال جال الت

نومفرب  28ليوم مل اترخي أ خر أ جل لتقدمي العروض واذلي مت حتديده يف البداية  يوما (90تدعني )بـ 

ل يوميف ثالث مناس بات فيه المتديد ن يمّت قبل أ   ،2019 ثر 2019ديدمرب  25 اإ ، وذكل عىل اإ

صدار ملحقني لكراس الرشوط يات بعض التخفيض يف مك  عليه مل خاللدخال تغيريات نتيجة ا اإ

برام مالحقالفصول وحذف بعض اخلدمات  اجلاريةللمتديد يف أ جال الصفقات  جديدة ، مما اس تداى اإ

ل  12تدوية، وذكل خالل الفرتة مل بدورها عىل سبيل ال   .2020فيفري  14اإ
 

حاكم برجمة الصفقات املتعلقة ابس تغالل املصبات ابلولايت     71 وابلتايل، فقد ترتب ال عدم اإ

مل هجة، ورضورة تأ مني  2019لد نة  32املذكورة والتأ خري يف الإعالن ال طلب العروض عدد 

برام  ،تواصل املرفق العام للترصف يف النفاايت ل اإ  مالحقمل هجة أ خرى، جلوء مصاحل الواكةل اإ

ضافية (10ارشة )للمتديد يف أ جال الصفقات اجلارية أ نذاك ملدة مجلية بلغت  أ ن اخملطط ، علام أ شهر اإ

برام الصفقات العمومية للواكةل لد نة  كتارخي تقديري  2019مارس  30 يوم دحدّ  2019التقديري لإ

 . لالإعالن ال طلب العروض املعين
 

 كام تثري ال جال املذكورة املالحظات التالية:   72
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 خيص املدة الّت مت ل مر املنظم للصفقات العمومية فاميمل ا 8جتاوز ال جال املضمنة ابلفصل  -

ل  25اس تغراقها لفرز وتقيمي العروض )مل  مارس اترخي الإحاةل للهيئة العليا للطلب  03ديدمرب اإ

 . (العمويم
 

 2020مارس  31بتارخي  2020لد نة  10مقتضيات منشور رئيس احلكومة عدد عدم تطبيق  -

طار احلجر الصحي العام اذلي أ جاز متديد  املتعلق ابلإجراءات الإس تثنائية للصفقات العمومية يف اإ

اللجوء اند الإقتضاء للتفاوض املبارش و  ،فرتة تقيمي العروض ابلند بة للصفقات الّت مت الإعالن اهنا

برام صف  قات أ و مالحق لصفقات لتأ مني املرافق احليوية خالل فرتة احلجر.لإ
 

                       SEGORمراسةل صادرة ال رشكّت  2020فريل أ   07الواكةل بتارخي  وقد تلقّتهذا،    73

ل موف أ كتوبر طالبا   ECOTIو  ،2020مل خاللها بتأ جيل الرشوع يف تنفيذ الصفقات اجلديدة اإ

برام مال للظروف اخلاصة ظر املصبات خالل هذه الفرتة، وذكل ابلنحق للصفقات اجلارية لس تغالل واإ

ضافية لتوفري املعدات املطلوبة للواكةل وتأ مني انطالق )انتشار فريوس كوروان( لبالد ل  وملنحهم مدة اإ

 الصفقات اجلديدة يف احدل الظروف.
 

اكت الناشطة يف اجملال والّت قدمت مبقر الواكةل حبضور خمتلف الرش  معل كام مت اقد جلدة  

طار طليب العروض عدد   ابلمتديد نياملعنيأ غلب ، طالب خاللها 2019لد نة  34و 32اروضا يف اإ

لّ أ ّن مصاحل الواكةل مل تد تجب لهذه  ترتاوحيف أ جال الصفقات اجلارية مبدة  بني شهريل وأ ربعة أ شهر. اإ

خبصوص طلب العروض  تقريرهاأ صدرت   اكنت قدابلواكةل جلنة تقيمي العروضأ ن ، علام الّطلبات

الياس الفخفاخ  الد يد يوما عىل تلكيف 20بعد مرور ) 2020فيفري  10بتارخي  32/2019عدد 
ل سلطة الإرشاف بتارخي  وأ حالته(، بتشكيل احلكومة عىل بدورها، الّت أ رّشت 2020فيفري  17اإ

ل الهيئة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات ا حالته اإ  . 2020 فيفري 28لعمومية بتارخي اإ
 

ل الهيئة العليا  2020مارس  02وقد أ حالت الواكةل بتارخي  ملراقبة تقرير تقيمي العروض اإ

أ فريل  03بتارخي  شأ نهابلتقرير الرقايب يف  الواكةل وافتنظرت فيه و الّت  وتدقيق الصفقات العمومية

 . 2020أ فريل  07الواكةل بتارخي . وقد متت الإجابة عىل التقرير املعين مل طرف 2020
 

ابملوافقة بصفة رأ هيا " 2020أ فريل  17وقد أ بدت الهيئة العليا للطلب العمويم بتارخي هذا 
 (.39)ملحق عدد  "عىل مقرتح الواكةل لإس ناد ال قداط الد تة املكونة لطلب العروض ةاس تثنائي
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 :طبيعة الصفقات موضوع طلب العروضاجلدل القامئ خبصوص   -2
 

 ل ااتربهاتتعلق الصفقات املعنية ابس تغالل مصبات مراقبة ومراكز حتويل النفاايت، ويه أ اام   74

 ول ختضع لقانون اللزمات 2009أ كتوبر  14يف مراسلته بتارخي  ،مدتشار القانون والترشيع للحكومة

املؤرخ  2014لد نة  1039مر عدد مل ال   4نص الفصل كام  .معوميةصفقات ميكل قانوان ااتبارها 

"ل تعترب صفقات معومية عىل معىن واملتعلق بتنظمي الصفقات العمومية، عىل أ نه 2014مارس  13يف 

مر اقود اللزمة".   هذا ال 
 

يف الصفقات املذكورة بصفة اس تثنائية، نظرا لغياب  (سابقا) وقد نظرت اللجنة العليا للصفقات

املؤرخ  2008لد نة  23لزمات حىت صدور القانون عدد الإطار القانوين والرتتييب والهيلكي لنظام ال

جويلية  19املؤرخ يف  2010لد نة  1753واملتعلق بنظام اللزمات وال مر عدد  2008يف غرة أ فريل 

جراءات منح اللزمات وال مر عدد  2010 املؤرخ يف  2013لد نة  4630واملتعلق بضبط رشوط واإ

حداث وحدة متابعة 2013نومفرب  18  اللزمات برئاسة احلكومة. املتعلق ابإ
 

، مبناس بة ارض ملف يتعلق ابس تغالل مصبات مراقبة 2013وقد رأ ت اللجنة خالل س نة 

، أ هنا غري خمتصة يف البت يف هذه امللفات، ويتعني عىل اكز حتويل النفاايت املزنلية عىل أ نظارهاومر 

 رتاتيب اجلاري هبا العمل.الواكةل اتباع الإجراءات املتعلقة مبنح اللزمات وفقا للترشيع وال
 

وابلنظر لعدم جاهزية كراسات رشوط منح لزمة اس تغالل املصبات ومراكز حتويل النفاايت    75

بد نة يف اقود المتديد  2013سبمترب  6معل وزاريّة بتارخي املزنلية واملشاهبة، مّت مبقتىض جلدة 

ال  2015 س نة جل ل يتجاوز موّف الصفقات اجلارية واملربمة مل طرف الواكةل يف هذا اجملال، ل  

برام صفقات ابلتفاوض املبارش مع ارضها عىل جلان الصفقات اخملتصة واحلرص عىل التحمك  طريق اإ

ل حدود طلب  جراءات الصفقات العمومية اس تثنائيا اإ ل أ ن الواكةل واصلت ااامتد اإ يف اللكفة. اإ

طار جمالس وزارية.العروض املعين، وذكل ابلإاامتد عىل تراخيص يف الغرض ت   دتند لفائدهتا يف اإ
 

وافقة عىل الإعالن ال طلب ابمل"  2016نومفرب  21وقد رّخص اجمللس الوزاري بتارخي    76
س تغالل املصبات ومراكز حتويل النفاايت ملدة س نتني اباامتد أ جال خمترصة حدب اروض ل

برام مال مر املنظم للصفقات العمومية، مع اإ أ شهر عىل أ قىص  6قات احلالية ملدة حق للصفمقتضيات ال 
ل موّف تقدير  "، وذكل نظرا لعدم جاهزية الواكةل عىل مد توى اعداد كراسات رشوط منح اللزمات اإ

جراءات الصفقات العمومية مبقتىض ماكتيب 2016س نة  . كام مت الرتخيص اس تثنائيا للواكةل يف ااامتد اإ
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ثالث ملدة  2019ديدمرب  5و 2019ماي  3و 2018سبمترب  12الاكتب العام للحكومة املؤرخة يف 

، نظرا للرضورة ودون ارض ال مر عىل جمالس وزارية، 2019مل غرة جويلية  س نوات ابتداء (3)

 القصوى ولضامن اس مترارية املرفق العمويم.
 

ب أ ن الواكةل أ علنت ال لزمة لإجناز وحدة معاجلة النفاايت ابملص الإشارة يف هذا الإطاروجتدر    77

نهتاء مل مرحةل الإ  عداد ملف نتقاء ال ويل، ووصلت الإجراءات املراقب بقابس، وقد مت الإ طور اإ

نتقاء لطلب العروض املضيق، كام عداد ملف الإ  لك مل بزنرت وسوسة. أ هنا بصدد اإ
 

 :حتديد احلاجيات وكراس الرشوط -3
 

 التغيريات احملدثة عىل كراس الرشوط: -3-1
 

، واملتعلقة 34و 33و 32ال طلبات العروض عدد  2019كتوبرأ  خر شهر أ علنت الواكةل يف أ وا

(، مصبات مراقبة ومراكز حتويل ومصبات بدليةمجيعها ابس تغالل منشأ ت الترصف يف النفاايت )

طار طلب اروض واحد يضم عدة أ قداط. وقد  دون أ ن يمت جتميع لك احلاجيات هبذا العنوان يف اإ

جابهتا  عىل التقرير الرقايب للجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية هذا بررت مصاحل الواكةل يف اإ

  ا.وتبايهن المتيش ابختالف نواية اخلدمات
 

 مل نواية اخلدمات املطلوبة بدرجة تقتيض تقد ميها أ ن هذا التبايل ل يغرّي  ويرى فريق الرقابة   78

ل أ كرث مل طلب اروض،  وض املعنية املشاركة يف طلبات العر وأ ن الرشاكت الّت ميكل لها خاصة اإ

 .ةالثالث العروض طلباتيه نفدها تقريبا يف 
 

 22و 10ي خيبتار  32عدد عىل صعيد أ خر، أ صدرت الواكةل ملحقني مللف طلب العروض 

مة مل ، وحّضت مل خالهلام بعض البنود الّت اكنت موضوع طلبات اس تفدار مقدّ 2019نومفرب 

عديد التغيريات عىل حمتوى كراس الرشوط. وقد  مبقتضاهاملت أ دخطرف ساحيب كراس الرشوط، و 

 :تبني أ ن بعض التغيريات مشلت انارص جوهرية يف كراس الرشوط، مهنا

( ابملصبني dégazageالتغيري يف موضوع الصفقة، عرب حذف هممة اس تغالل ش بكة تفريغ الغاز) -

قتصار عىل اس تانبل والقريواناملزمع جتهزيهام هبا ) غالل تكل الش باكت اجملهزة اند الإعالن (، والإ

 ال طلب العروض.
 



 تقرير حبث ـــــــــالواكةل الوطنية للترّصف يف النفاايت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 52صفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصاحل العمومية ــــ
 

دخال تغيريات عىل مد توى الفصل املتعلق بتحديد انارص سعر الصفقة ) -  caractère géneralاإ
des prix.) 

 

" املصاريف القارة تدفع للمد تغل حىت يف حاةل اكن مركز التحويل يف وضع توقف ال تعويض  -

ل املدرجة مضل جدول ال سعار بعبارة  قه"العمل ل س باب خارجة ال نطا " املصاريف القارة ل تدفع اإ
 اندما يكون مركز التحويل يف وضع نشاط فعيل".

 

ضافية تمتثل يف توفري س يارة مصلحة ابلند بة للك مصب - دراج خدمة اإ توضع عىل ذمة رئيس  ،اإ

 روقات. مصاريف الصيانة واحملصاحب الّصفقة املرشوع التابع للواكةل، مع حتّمل 
 

دراج هذه اخلدمة مضل طلب اروض متعلق خبدمات الإس تغالل خمالفا للرتاتيب    79 ويعترب اإ

مل شأ نه املّس مل اس تقاللية رئيس املرشوع امللكف مبتابعة ومراقبة و املنظمة للصفقات العمومية، 

لزتاماته جتاه الواكةل.  حدل تنفيذ املد تغل لإ
 

 ةال ربعشهر ال  ئل النقل املوجودة يف حضرية املرشوع خالل متكني املد تغل مل اس تخدام وسا -

يف ارضه، مع  هباال ول بعد الرشوع يف تنفيذ الصفقة، وذكل اإل حني توفريه الوسائل الّت تعهد 

 ل مصاريف الصيانة والاس تغالل.حتمّ 
 

دخال تغيريات جوهرية عىل مد توى طار امللحقني املذكوريل اإ طلب  موضوع كام مت يف اإ

روض، وذكل عرب التقليص أ و الرتفيع يف اخلدمات املطلوبة والمكيات، وهو ما تعكده احلالت الع

 التالية:
 

  التخفيض يف المكيات املعمتدة لتحديد أ سعار بعض الفصول، الّت مشلت ابخلصوص ال قداط

 ،3و 2و 1عدد 

  تحويل بقليبيةاملتعلقني ابملصاريف القارة واملتغرية ملركز ال  1.2.7و 1.1.7حذف الفصلني ،

 وذكل نتيجة حذف اس تغالل هذا املركز مل موضوع طلب العروض ابلند بة للقدط ال ول.
 

  مل مصب النفاايت بقرقنة اإل مصب صفاقسالنفاايت  املتعلق بتحويل 3.1حذف الفصل 

 .ابلند بة للقدط الثالث

  بزغوان.س تغالل مراكز حتويل النفاايت صول املتعلقة ابملصاريف القارة لحذف الف 

   القدط ال ول. ي   انبل وزغوان موضوا  الرتفيع يف طاقة الإستيعاب املتوقعة ابلند بة ملصيّب 
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دارة، عىل ضوء تغيري احلاجيات، والتخفيض    80 وقد ترتب ال هذه الوضعية حتيني تقديرات الإ

ل  135فهيا مل  ند بة  مع العمل أ ن ،%7,4مليون دينار، أ ي بند بة اخنفاض  125مليون دينار اإ

( اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل بنابل وزغوانالإخنفاض ابلند بة للقدط ال ول )

مليون دينار مقابل تقديرات أ ولية قميهتا  29,272التقديرات احملّينة  ، حيث بلغت%20جتاوزت 

 مليون دينار. 36,859
 

عداد كّراسات  وعدمحتديد احلاجيات ابدلقة املطلوبة وتعكس هذه التغيريات عدم  حاكم اإ اإ

 الرشوط.
 

 :رشوط املشاركة -3-2
 

 وفقا ملا ورد بكراس الرشوط، ميكل املشاركة يف طلب العروض للرشاكت التالية: 
 

الرشاكت الناشطة يف جمال اس تغالل املصبات املراقبة حدب التصنيف املذكور يف القانون الإطاري  -

 .1996لد نة  41عدد 
 

 رشوط يف ميدان مجع ونقل النفاايت املزنلية واملشاهبةال عىل كراس  قتالّت صادالرشاكت التوند ية  -

 1/4أ و أ كرث، طرقات 0/4الرشاكت اخملتصة يف جمال ال شغال العمومية )طرقات وش باكت خمتلفة أ و 

طار جمامع  توند ية أ و أ جنبية انشطة يف جمال اس تغالل  تمع رشاكأ و أ كرث(، والّت ميكهنا املشاركة يف اإ

 راقبة.املصبات امل
 

 وتثري هذه الوضعية املالحظات التالية:    81
 

ل أ نّ رمغ أ ّن  - للرشاكت ال جنبية املشاركة  كراسات الرشوط أ اتحت طلب العروض املعين وطين، اإ

 مع رشاكت توند ية. جمامع يف شلك 
 

، جمامععدم حتديد الرشكة الّت جيب أ ن تكون رئيس اجملمع ابلند بة للعروض املقدمة يف شلك  -

والّت يفرتض أ ن تكون الرشكة الناشطة يف جمال اس تغالل مصبات النفاايت أ و مجع ونقل النفاايت، 

أ ن طلبات العروض الدابقة للواكةل ، علام ضامانت ادلنيا حلدل تنفيذ الصفقةمبا ميكّل مل توفري ال

طار مجمع بني رشكة توند ية ورشكة أ جنبية، يتعامل نصت، عىل أ نه يف حال  ني أ ن تكون شاركة يف اإ

 الرشكة التوند ية رئيس اجملمع.
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رشوط املشاركة ابلند بة لطلبات اروض  توحيدوجتدر الإشارة يف هذا الإطار اإل عدم    82

املتعلق ابس تغالل املصبات  2019لد نة  33تتعلق بنفس املوضوع، حيث نص طلب العروض عدد 

ندوبة وسليانة وجماز الباب، واذلي املراقبة للفضالت حبوض وادي جمردة بلك مل بدلايت ابجة وج 

املشاركة يف  (، عىل أ نّ 32ن بعد طلب العروض عدد ايوم) 2019نومفرب  02مت الإعالن انه بتارخي 

طلب العروض مفتوحة  للرشاكت التوند ية املتحصةل عىل ترخيص يف جمال البناء أ و ال شغال العامة 

كذكل  الّت صادقتو  2008لد نة  2656د واملتحصةل عىل كراس رشوط املقاولت طبقا لل مر عد

 عىل كراس الرشوط  املتعلق بضبط طرق ورشوط ممارسة أ نشطة مجع النفاايت غري اخلطرة ونقلها.
 

املتعلق ابس تغالل مصب النفاايت ومراكز التحويل  02/2020طلب العروض عدد  كام نّص 

ماكنية مشاركة الرشاكت التوند ية الناشطة يف جم جبزيرة ال اس تغالل مصبات النفاايت، جربة عىل اإ

عىل كراس الرشوط املتعلق بضبط طرق ورشوط ممارسة أ نشطة مجع النفاايت  الّت صادقتوتكل 

 غري اخلطرة ونقلها، والرشاكت اخملتصة يف جمال ال شغال العامة.
 

 :تقيمي العروضمهنجية -3-3
 

دارية عىل أ ن والرش  كراس نص لتقيمي املايل والتقيمي فرز العروض عىل مرحلتني، ايمت ط الإ

 الفين:

 :التقيمي املايل -أ  
 

يمت التثبت مل العروض املالية، ومل مطابقة الهيلكة املالية للعروض للرشط القايض بعدم 

مل املبلغ امجليل للعرض ابلند بة للك مصب مراقب ومراكز  %35جتاوز املصاريف القارة ند بة 

مل القمية امجللية للعرض املايل،  %35القارة ند بة التحويل التابعة هل. ويف صورة جتاوز املصاريف 

قيمت   جية فرز العروض. صاء العرض طبقا ملا هو منصوص عليه مبهن اإ
 

ملعايري املعمتدة، حيث مت حتديد الدقف املد توى عدم توحيد مصاحل الواكةل ويالحظ يف هذا ا   83

لد نة  15ة لطلب العروض عدد مل املبلغ امجليل للعرض ابلند ب %30ـال قىص للمصاريف القارة ب

مل املبلغ امجليل ابلند بة لطلب  %50املتعلق ابس تغالل املصب املراقب بربج شاكري، وبـ 2019

 33د بة لطلب العروض عدد ، يف حني مل يمت ااامتد هذا املعيار ابلن 2020لد نة  02العروض عدد 

ل مع  ،2019لد نة  طارأ  الإشارة اإ طلب العروض املنجز س نة  ن الند بة الّت اكنت معمتدة يف اإ

 .%50يف حدود عىل سبيل املثال، اكنت  ،2017
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 :التقيمي الفين -ب
 

 معايري: 3يمت يف املرحةل الثانية التثبت مل املطابقة الفنية للعروض ابلإاامتد عىل 
 

 

رمق معامالت صاحب العرض، واجملمع ورئيده ابلند بة يف املعيار ال ول: املراجع املالية واملمتثةل  -

 لعروض املقدمة يف شلك جمامع.ل
 

ال خرية مل اترخي  (10العرش ) د نواتال املعيار الثاين: اخلربة يف اس تغالل مصب مراقب خالل  -

 اكل يت: قدطقبول العروض، وذكل وفق طاقة استيعاب س نوية حمددة ابلند بة للك 
 

طاقة الإس تعاب  القدط

 املطلوبة ابلطل

 100.000 ة ومراكز التحويل بنابل وزغواناس تغالل املصبات املراقب :1القدط 

 60.000 : اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل بصفاقس وقرقنة 2القدط

 50.000 اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل ابلقريوان ومدنني وتوزر :3القدط 

 50.000 اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل ببزنرت :4القدط 

 70.000 اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل بدوسة :5قدط ال 

 30.000 بقابس اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل  :6القدط 
 

 

عاب املطلوبة وللمشاركة يف أ كرث مل قدط، يتعنّي عىل العارض توفري مجموع طاقات الإستي

 لل قداط املعنية.
 

بتوفري املوارد البرشية  التعهدلبرشية واملادية، ويتعني عىل العارضني املعيار الثالث: الإماكنيات ا -

 واملادية املنصوص علهيا بكراس الرشوط ابلند بة للك قدط.
 

 ويالحظ يف هذا املد توى ما ييل:   84
 

طار  2017عدم وجود متيش موحد يف ما خيص لك صفقات الواكةل، حيث مت منذ س نة  - ويف اإ

، مراجعة كراس الرشوط املعمتد، وذكل عرب ختفيف رشوط 2017ة لد ن 05طلب العروض عدد 

كتفاء بتقدمي العارضني الزتاماملشاركة والتنصيص عىل  الرضورية بتوفري املعدات والوسائل البرشية  الإ

برام الصفقة،  ل أ ن طلب العروض عدد 2019لد نة  32عىل غرار طلب العروض عدد بعد اإ . اإ

عىل أ ن  بات النفاايت بباجة وجندوبة وسليانة وجماز الباب نّص املتعلق ابس تغالل مص  33/2019

واقود رشاء أ و كراء  )بطاقات رمادية،..(العارض ملزم اند تقدمي ارضه بتقدمي قامئة يف املعدات 

 العلمية واخلربة. ئداملرشوع مع تقدمي مؤيدات الشها وقامئة يف ال اوان املزمع وضعهم عىل ذمة
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ماكنية اس تغالل معدّ  كراس الرشوط ينّص  نأ   وجتدر الإشارة اإل ات الواكةل املوجودة عىل اإ

أ شهر، وذكل يف انتظار توفري الإماكنيات املنصوص علهيا بكراس  (4أ ربعة ) حبضرية املصب مدة

 الرشوط.
 

نه أ  كراس الرشوط عىل أ جال ذلكل، رمغ  نّص ي البرشية، فمل أ ما يف ما يتعلق بتوفري املوارد 

داري ببداية ال شغال أ ايم مل اترخي ( 10ارشة ) أ جل قةصاحب الصفمت منح  لتوفريمه يف الإذن الإ

 بعض طلبات العروض ال خرى.
 

املعدات املطلوبة يف ما يتعلق ابملوارد البرشية و  املعمتدة املعايري ويبني اجلدول املوايل اختالف   85

 الفرتة ال خرية:تلف طلبات العروض املعلل اهنا مل طرف الواكةل خالل خمل  ابلند بة
 

الرشوط املطلوبة يف ما يتعلق  الرشوط املطلوبة ابلند بة للموارد البرشية  طلب العروض
 ابملعدات

املوارد البرشية املطلوبة واملؤيدات اند بتوفري العارض مطالب - 33/2019
 ) الإمس والشهادة العلمية وسرية ذاتية(. تقدمي ارضه

مبصبات الفضالت دون حتديد س نوات اخلربة  يف العمل  -
اشرتاط أ ن يكون ذكل  مكدؤول ال الإس تغالل أ و ال  

 .اس تغالل مداعد مدؤول 

 قامئة يف املعدات تقدمي رضورة -
)دون حتديد العمر واملؤيدات 

 ال قىص املمكل(

 الصفقة  يف حال الفوزبتوفري ابملوارد البرشية  تعهد- 15/2019
مكدؤول  ت خربةس نوا 5دؤول اس تغالل هل مب املطالبة  -

مصب مراقب ومداعد مدؤول اس تغالل ذو خربة اس تغالل "
 س نوات يف مشاريع اس تغالل 3ب 
أ ايم مل اترخي التبليغ لتوفري  10منح صاحب الصفقة   - 

 ال اوان الرضوريني 

 بتوفري املعدات  تعهد -
للمعدات  حتديد الدل ال قىص-
 س نوات  7بـ
 

 رشية املطلوبةبتوفري املوارد الب  تعهد- 32/2019
املطالبة مبدؤول اس تغالل ومدؤول وحدة معاجلة مياه الرحش  -

مكدؤولني ال  هلم خربة يف العمل مبصب نفاايت وليس يف
 مشاريع اس تغاللتد يري 

 عدم حتديد أ جال لتوفري ال اوان- 
س نوات  3تعهد بتوفري مداعد مدير اس تغالل هل خربة  -

  مكداعد مدؤول

  بتوفري املعدات تعهد-
حتديد الدل ال قىص للمعدات -
س نوات ابلند بة ملصبات  10بـ

س نوات ابلند بة  7النفاايت و
 ملراكز التحويل

أ شهر مل اترخي  4منح العارض -
 التبليغ لتوفريها 

 بتوفري املوارد البرشية املطلوبة  تعهد- 02/2020
املطالبة مبدؤول اس تغالل ومدير مركز حتويل نفاايت هلام  -

)وليس خربة  ريع اس تغالل مصبات مراقبةشام خربة يف 
 مكدؤولني(.

 أ ايم مل التبليغ لتوفري املوارد املطلوبة 10منح العارض - 

ابس تغالل منشأ ت  تعهد -
ومعدات الواكةل حدب املتطلبات 

 الفنية احملددة
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جابهتا عىل الإعرتاض املقدم مل طرف    86  )رشكة العارضنيأ حد وقد بررت مصاحل الواكةل يف اإ
SEGOR)، املطالبة بتوفري املعدات واملوارد البرشية  ما يتعلق بعدم ااامتد نفس املعايري، بأ ن يف

عود اإل ضعف ت، 2019لد نة  33لطلب العروض عدد  الرضورية اند تقدمي العروض ابلند بة

 .املطلوب الإستامثر
 

 حظات التالية:وعالوة عىل عدم ااامتد متيش موحد، فاإن الرشوط املطلوبة تثري املال   87
 

كتفاء مبطالبة العارضني بتقدمي تعهدات بتوفري املوارد البرشية واملعدات الرضورية رمغ أ هنا الضامل  - الإ

جناز الصفقة،  عىل حدل  والتأ ثري مةية العروض املقدّ مل جدّ املداس مل شأ نه وهو ما ال كرب حلدل اإ

 الزتاماته التعاقدية. صاحب الصفقةتنفيذ 
 

دة بداية مل اترخي تبليغ همةل حمدّ  صاحب الصفقةوعدم منح  أ جل لتوفري املوارد البرشيةديد عدم حت -

شاكليات عىل مد توى  اصفقة مل شأ نه أ ن حيول دون توفريهال مع انطالق التنفيذ، وهو ما قد يطرح اإ

زتاماهتم التعاقدية، وذكل رمغ العقوابت املالية املنصوص علهيا بكراس الفيذ املزوديل حدل تن 

ل  ضتن الواكةل تعرّ أ   علام ،الرشوط طار تنفيذ الصفقة عدد اإ ، 2017لد نة  05هذه الإشاكلية يف اإ

د بتوفريها ما يتعلق ابملعدات الّت تعهّ اذلي مت التعاقد معه ابلزتاماته التعاقدية يف اجملمع قيّدنتيجة عدم ت 

 يف ارضه.
 

جال ابلند بة للصفقة املعنية، وذكل ابلنظر صعوبة توفري املوارد البرشية واملعدات الرضورية يف ال  -

ل تأ خّ  برام الصفقات املعنية اإ جراءات التقيمي والإس ناد، حيث مت اإ ماي  8خالل الفرتة املمتّدة مل ر اإ

ل  برام الصفقات ، ومت 2020جوان  8اإ ، خملتلف املزوديل ابلإنطالق يف ال شغال، صورايّ الإذن، بعد اإ

 .2020ماي  1انطلقت فعليا يف  واحلال أ هنا
 

ضافيني قبل تطبيق العقوابت مب  اأ ن املزوديل املعنيني طالبو  وجتدر الإشارة نحهم شهريل اإ

ل عدم توصّ  ل اقتنااملالية املتعلقة بتوفري املعدات، ابلنظر اإ ا أ و تدويغها خالل فرتة احلجر هئلهم اإ

  الصحي.
 

ة وفري املوارد البرشية واملادية الرضوريبت العارضنيالزتام  الإاامتد عىلأ ن  ويرى فريق الرقابة   88

ومطابقهتا   التثبت مل طرف الواكةل مل توفريها يفرتض  عىل ال قل أ ن يمت ،اند تقيمي العروض

مضاء العقودللمواصفات املطلوبة  ، وهو ما يد تداي رضورة أ و قبل الرشوع يف تنفيذ الصفقات قبل اإ

مثلام هو معمول به يف مؤسدات أ خرى،  ،معقوةل بفرتةابلإس ناد قبل بداية ال شغال  نيالعارض بالغ اإ 



 تقرير حبث ـــــــــالواكةل الوطنية للترّصف يف النفاايت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 58صفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصاحل العمومية ــــ
 

جراءات الإس ناد ترتب انه  وهو ما ل ينطبق عىل وضعية الصفقة املعنية الّت شهدت تأ خريا يف اإ

ليه سابقا ابرام العقد عىل سبيل التدوية  .مثلام متت الإشارة اإ
 

أ شارت يف جلدتهيا بتارخي ة الصفقات العموميراجعة متابعة و م  هيئةهذا ويالحظ أ نه رمغ أ ن    89

طار بهّتا يف العريضة املقّدمة مل قبل أ حد العارضني  2019ديدمرب  6و 2019نومفرب  22 يف اإ

(SEGOR)  ،ل أ ن كراسات الرشوط تضمنت عدة نقائص مل شأ هنا أ ن تنعكس سلبا عىل املنافدة اإ

دخال التحد  ل اإ مع ما يد توجبه ذكل مل  نات الرضورية علهياي وكذكل عىل مرحةل التنفيذ، ودات اإ

ل أ ن مصاحل الواكةل مل تل  م بذكل. زت متديد يف ال جال، اإ

مل ال مر املنظم للصفقات العمومية، اذلي  184وتعترب هذه الوضعية خمالفة ملقتضيات الفصل 

 أ ن رأ ي هيئة املتابعة واملراجعة يكتيس قوة القرار ابلند بة مجليع ال طراف. ينص عىل
 

 فتح الّظروف: -4
 

فتح العروض عرب منظومة فتح العروض عىل اخلط، والظروف  2019ديدمرب  25مت بتارخي    90

رسالها مبارشة للواكةل مل قبل العارضني. وقد تبينت مشاركة  ( 6س تة )املضمنة للواثئق الّت مّت اإ

حمرضي فتح العروض ، علام أ ّن رشكة قامت بتحميل ملف طلب العروض 41مل مضل  عارضني

طار منظومة عىل اخلط تضمنان الواثئق املنقوصة ابلند بة للك عارض، كام مل ي ل  tuneps، وخارج اإ

دارية ومراسةل الّظروف فتح  جلنة تتولّ  مراسةل العارضني لتوفريها. وقد مت التثبت مل الواثئق الإ

ات العارضني لس تكامل ملفاهتم مل طرف جلنة تقيمي العروض، وذكل خالفا للرتاتيب املنظمة للصفق

 العمومية.
 

 تقيمي العروض: -5
 

تثبت ممارسة  وثيقة ل يّ  SOTEME/VALIS/SERPOLتبني أ نه رمغ عدم توفري مجمع    91

نشاط يف جمال اس تغالل مصبات النفاايت أ و مجع ونقل النفاايت، املكّونة للمجمع  الرشاكت الثالث

ل أ ن جلنة التقيمي اكتفت يف مر  طالبة اجملمع هبذه الوثيقة دون حتديد مب 2020جانفي  08اسلهتا بتارخي اإ

                     SERPOLرسال الرتخيص اخلاص برشكة اجملمع ابإ .  وقد أ جاب هبذا الّطلب الرشاكت املعنية

    لغري، ومل تمت مطالبته بتقدمي نفس الوثيقة ابلند بة للرشكتني املتبقيتني.
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دارية الّت عديد الواثئق SOTEME/VALIS/SERPOLكام تبني تقدمي مجمع    92 ا ؤهمضااإ مت  الإ

مل كراس  10لفصل قتضيات اوذكل خالفا مل ، دون سواها  VALISوالتأ شري علهيا مل طرف رشكة 

مضاء  الرشوط اذلي ينص عىل أ نه يف حال تقدمي ارض مل طرف مجمع رشاكت، يتعني التأ شري واإ

رئيس  علام أ نّ  ،مع أ و رئيس اجملمعمل طرف لك الرشاكت أ اضاء اجمللك واثئق العرض واملؤيدات 

 .SOTEMEاجملمع املعنّي هو رشكة 
 

مضاء  ييل: ابخلصوص يف ما ه،وتمتثل الواثئق الّت ل تتضمل تأ شرية رئيس اجملمع واإ

 ،وثيقة الضامن الوقّت ابلند بة للك ال قداط-
 

لزتام اببرام اقد تأ مني-  ، الإ
 

لزتام ب  9و 8ن عدد اامللحق-  ، توفري املوارد البرشية واملعدات املادية الرضوريةاملتعلقان ابلإ
 

 فهيا. ةاملشاركاملزمع  بطاقة حتديد ال قداط-
 

مضاء العرض املايل واجلدول التفصييل ابإ  ،رئيس اجملمع ،SOTEMEاكتفت رشكة  ،يف املقابل   93

 ابلتضامل.مع فاقية احداث اجمللل سعار، وهو ما يعترب خمالفا ملا نص عليه كراس الرشوط وات

داري للمجمعلكراس الرشوط  اوقد ااتربت جلنة تقيمي العروض مطابق ، وذكل رمغ العيوب العرض الإ

 الشلكية الّت شابت بعض الواثئق وعدم تقدميه لواثئق أ خرى.
 

 ا للمهنجية املضمنة بكراس الرشوط.فرز خمتلف العروض الواردة طبقكام تولّت جلنة التقيمي 

ل:وقد أ فضت هذه العملي  ة اإ
 

ابلند بة للقدطني الثالث  KILANI/GAP/P&L Srlرفض العرض املقدم مل طرف مجمع  -

والدادس ابلنظر لعدم مطابقة الهيلكة املالية لعرضه للرشط القايض بعدم جتاوز املصاريف القارة 

 مل املبلغ امجليل للعرض.  %35لند بة 
 

واثئق املطلوبة والرضورية لتقيمي بعض ال SOTEME/VALIS/SERPOLعدم توفري العارض مجمع  -

لزتامات  يفاء ابلإ ارضه الفين واملمتثةل يف القوامئ املالية للك الرشاكت أ اضاء اجملمع وشهادة يف الإ

وامللحق الدابع لكراس طلب العروض املمتثل يف جدول املراجع الفنية. وقد متت مراسلته يف  املالية،

 املعنية يف ال جال.الغرض مل طرف جلنة الفرز وقدم الواثئق 
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)اجلدول التفصييل  زء مل ارضه املايلج SOTEME/VALIS/SERPOLتقدمي العارض مجمع -

دراجه مضل العرض املايل اذلي مت تقدميه عرب  مثان( مبارشة للواكةل عرب مكتب الضبط، وعدم اإ لل 

ئق الّت مل كراس الرشوط اذلي حدد الواث 14وذكل خالفا ملقتضيات الفصل  ،tunepsمنظومة 

 عرب املنظومة.تقدميها يتعنّي 
 

رت جلنة الفرز قبول العرض املايل للمجمع، مع عدم أ خذ اجلدول التفصييل لل سعار وقد قرّ    94  

اتبار اند التقيمي املايل، وذكل بعد مراسلته لطلب توضيح يف الغرض. وقد أ جاب العارض  بعني الإ

 ابلتّوازي مع تقدميه مبارشة للواكةل،، tunepsظومة اجلدول التفصييل لل سعار عرب من أ رسلبأ نه 

حتياطي  يتعلق بطلب عىل املنظومة اند تقدمي ارضه فامي واجه اإشاكليات فنية، اباتباره قد اكإجراء اإ

 .2019لد نة  34العروض عدد 
 

للـتثبت  2020جانفي  07وقد قامت جلنة الفرز مبراسةل الهيئة العليا للطلب العمويم بتارخي    95

يداع اكمل العرض عىل اخلط يف ال جال احملددة ّل أ هنا مل تتوصل بردّ (40)ملحق عدد  مل اإ يف  ، اإ

 الغرض.
 

، أ ن 2019لد نة  34ويف ما خيص طلب العروض عدد  ،وجتدر الإشارة يف هذا الإطار   96

لد نة  32)الّت مت تعيني لك أ فرادها بلجنة تقيمي العروض ابلند بة للطلب العروض عدد جلنة الفرز 

اتبار اكذكل(،  2019 جلدول التفصييل لل سعار املقدم مل طرف مجمع مل تأ خذ كذكل بعني الإ

SOTEME/SERPOL  ل أ نه مت لحقا ااتبار العرض رساهل عىل اخلط، اإ يف تقيمي العرض نتيجة عدم اإ

رسال لك  الواثئق الفنية املقدم مل طرف هذا اجملمع غري مطابق مل الناحية الفنية واملالية نتيجة عدم اإ

لزتامات املالية(املقوامئ املراجع الفنّية وال)  واملالية يفاء ابلإ  . tunepsعرب منظومة  الية وشهادة الإ
 

مع  ابلند بة لل قداط الد تة، SEGORو   ECOTIل العروض املقدمة مل طرف العارضنيقبو  - 

ل أ ن تقرير تقيمي العروض ااترب أ ن الع أ لف  170ر معاجلة ارض اذلي يربّ الإشارة يف هذا املد توى اإ

طل مل النفاايت س نواي، ميكنه املشاركة يف لك ال قداط، وذكل اباتبار أ نه مت حتديد العدد ال قىص 

ق  س نادها للك عارض ب لل  ، وأ ن طاقة الإستيعاب امجللية ل كرب (2اثنني ) قدطنيداط الّت ميكل اإ

"... عىل أ نه  الرشوط قد نّص كراس  مع التذكري بأ ن أ لف طل س نواي، 170طني يه يف حدود قد

كرث مل قدط ل حد العارضني للمطالبة ابلإس ناد ثبات معاجلة مجموع طاقة  ل  ، يتعني عىل العارض اإ
 ."الإستيعاب احملددة للقدطني
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 156مؤيدات معاجلة  SOTEME/VALIS/SERPOLويف نفس الإطار، قدم العارض مجمع    97

اتبار اند احتداب أ لف طل مل النفاايت س نواي، أ ي أ ق ل مل احلد ال دىن ل خذ ارضه بعني الإ

 la) اللكفة امجللية لل قداط الد تة ابلند بة للك فرضية ممكنة للحصول عىل الرتكيبة املالية ال فضل

combinaison financière la plus avantageuseل أ نه قّدم اروضا فنية ومالية يف خص وص (. اإ

 يار قدطني يف حدود املراجع املالية الّت تقدم هبا للمشاركة فهيام.اخت  ال قداط الد تة، ومل يتولّ 
 

دراهجا مضل معلية  وقد ارتأ ت جلنة التقيمي قبول العروض الد تة املقدمة مل طرف اجملمع، واإ

احتداب اللكفة امجللية للصفقات وفقا خملتلف الفرضيات، مع املرور للرتكيبة املالية املوالية حدب 

س ناده  لية تصاعداي يف حالب اللكفة امجل ترتي ل تركيبة أ فضل ترتكز عىل اإ أ فضت معلية الإحتداب اإ

 170و 160عىل التوايل  اذليل يتطلب اس نادهام هل تربير معاجلة 5و1أ و القدطني  2و1القدطني 

 طل س نواي.  أ لف
 

وط ويرى فريق الرقابة أ نه اكن يتعني عىل مصاحل الواكةل التنصيص رصاحة صلب كراس الرش    98

يف أ كرث مل قدط  (اوضا ال املطالبة ابلإس ناد املنصوص علهيا بكراس الرشوط) املشاركةعىل أ ن 

تد توجب توفري مراجع فنية يف حدود مجموع طاقة الإستيعاب ادلنيا املد توجبة للك قدط. وقد اكن 

 32روض عدد ابلند بة لطلب الع SOTEME/VALIS/SERPOLيتعني يف خصوص وضعية مجمع 

ختيار قدطني مل مضل ال قداط الد تة للمشاركة فهيام وفقا للمراجع الفنية ، مراسلته ل2019لد نة 

 الّت وفرها يف ارضه.
 

مل كراس الرشوط املتعلق  20أ ن تأ ويل جلنة تقيمي العروض للفصل  فريق الرقابة كام يرى   99

ماكن أ ي عارض مل شفافية الإجراءات واملداواة بني العارضني، حيث أ ن مبهنجية الفرز ميّس  ه اكن ابإ

وفقا لهذا التأ ويل املشاركة يف أ كرث مل قدط، دون تأ مني املراجع الفنية الّت تغطي طاقة الإستيعاب 

دراجه مضل معلية الإحتداب يف حدود هذه املراجع مبا يدامه يف  امجللية للك قدط، عىل أ ن يمت اإ

 الرتفيع مل احامتلت فوزه بأ حد ال قداط.
 

دارة، حيث قدم املالية  خنفاض هام للعروضأ خرى، لوحظ اإ  مل هجة -    100 املقدمة مقارنة بتقديرات الإ

ال تقديرات الواكةل  %37ارضا يقل ال بند بة  SOTEME/VALIS/SERPOL  عالعارض مجم

ويف املقابل،  ثال. وقد ااتربت اللجنة ال سعار املقرتحة مقبوةل.امل ابلند بة للقدط الرابع عىل سبيل 

ّل ا ع مجمفاع ال سعار الفردية لبعض فصول العرض املايل املقدم مل طرف رتُس 
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SOTEME/VALIS/SERPOL  مقارنة ابل سعار الفردية املضمنة بتقديرات ابلند بة للقدط ال ول

دارة، بند بة بلغت    .1.1.5ابلند بة للفصل  %181و 1.2.2ابلند بة للفصل  %202الإ
 

، SOTEME/VALIS/SERPOL طرف مجمععىل مد توى مقبولية العرض املقدم مل أ ّما 

دارية والفنية واملالية،  يد تجيب لرشوط املشاركة هاتربت جلنة تقيمي العروض أ نفقد ا مل الناحية الإ

 وفقا خملتلف املعايري املذكورة أ عاله.وذكل 
 

 ويثري هذا التقيمي املالحظات التالية:   101 
 

نصوص علهيا بكراس الرشوط، اباتبار عدم وجود عدم اس تجابة العرض املعين لرشوط املشاركة امل  -

أ حد أ اضاء اجملمع يف أ ي حاةل مل احلالتني الواردتني ابلفصل الثالث مل كراس SOTEME رشكة 

كراس  عىل الرشوط، حيث أ هنا غري انشطة يف جمال اس تغالل مصبات النفاايت وغري متحصةل

ري خمتصة يف جمال النفاايت وغ الرشوط املتعلقة بضبط طرق ورشوط ممارسة نشاط مجع ونقل

يف ممارسة نشاط مجع ونقل النفاايت،  امع التذكري بأ ن هذه الرشكة مل توفر ترخيص ،ال شغال العامة

او أ كرث، ومل تمت مطالبهتا مل طرف جلنّت فتح  4يف ممارسة ال شغال العمومية مل صنف  اأ و ترخيص

هذه الرشكة حدب موقعها الرمسي عىل ال نرتانت الظروف وتقيمي العروض بتوفري هذه الوثيقة. وتعمل 

 معدات الكهرابئية املزنلية.لليف جمال التجارة ابمجلةل 
 

 

ماكنية مشاركة الرشاكت ال جنبية يف شلك جمامع مع رشاكت  عدم عىلكراس الرشوط مل ينص لنئ  - اإ

ل أ نه ي   ري مقبوةل، اباتبار أ ن فرتض أ ن العروض الواردة يف هذا الشلك غتوند ية خمتصة يف اجملال، اإ

اتحة الفرصة للرشاكت التوند ية غريمصاحل الواكةل برّ  ماكنية مشاركة الرشاكت ال جنبية معوما ابإ  رت اإ

ل أ نه وخالفا ذلكل، تبني أ ن جلنة فرز  ليه أ ول مرة وتوس يع املنافدة. اإ الناشطة يف القطاع للولوج اإ

اذلي تضمل  SOTEME/VALIS/SERPOLوتقيمي العروض قبلت العرض املقدم مل طرف مجمع 

، رشكة (VALISابلإضافة اإل رشكة توند ية انشطة يف ميدان اس تغالل مصبات النفاايت )رشكة 

اتحة الفرصة للرشاكت  ،أ جنبية وهو ما يتعارض مع التربير املقدم مل طرف مصاحل الواكةل مل حيث اإ

ليه أ ول مرة.  غري الناشطة يف القطاع للولوج اإ
 

دارية وفنية ومالية غري ممضاة وخمتومة مل طرف الظروف وتقيمي العروض  حقبول جلنّت فت - واثئق اإ

 كراس الرشوط. رئيس اجملمع، وذكل خالفا ملقتضيات 
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بتوفري املوارد البرشية  VALISأ ن قبول التعهدات املقدمة مل طرف رشكة ويرى فريق الرقابة    102

ل لها تقدمي هذه التعهدات ل تتوفر عىل الصفة الّت ختوّ  هنا، رمغ أ  واملعدات املطلوبة وابرام اقد تأ مني

دارة يفمل ش  ية اجملمع ومدى الزتامه هبذه التعهدات.ما يتعلق مبدى جدّ  أ نه أ ن ميّس مل ضامانت الإ
 

ل ابلعرض عىل الرمغ مل أ نه يتعلق لضامن الوقّت املضمّ الظروف وتقيمي العروض اقبول جلنّت فتح  -

حفدب وليس اجملمع، وابلتايل ل ميكل ااتباره ضامنا حلقوق  VALISلرشكة  بضامن مقدم مل البنك

دارة جتاه اجملمع   .الإ
 

أ لف  170 ملراجع الفنية ادلنيا املقدرة بـال قداط الد تة، رمغ عدم توفريه ا قبول مشاركة اجملمع يف-

 مل مبدأ  املداواة بني العارضني. ، وهو ما ميّس طل س نواي
 

قصاعىل  وبناء   103  نه اكن يتعنّي اإ اتبارات، فاإ ء ارض اجملمع هذه الإ

SOTEME/VALIS/SERPOL   لضامانت املطلوبة. اتقدميه وعدم لرشوط املشاركة س تجابته اإ لعدم

لّ أ ّن جلنة التقيمي ااتربته مطابقا مل الناحيتني الفنّية واملالّية خالفا للمبادئ العامة للصفقات العمومية ، اإ

اذلي مت تعيينه مكدير عام للواكةل أ واخر شهر  ......العروض قد ترأ سها الد يد  جلنة تقيميعلام أ ّن 

 .2020جوان 
 

 ض:ولصفقات العمومية عىل تقرير تقيمي العر راقبة وتدقيق امصادقة اللجنة العليا مل( 6
 

ل تقدمي رشكة أ فضت مع   ةعرض املايل ال قل مثنا ابلند بة ل ربعال SEGORلية تقيمي العروض اإ

س نادها قدطني كحد أ قىص، مت تطبيق مهنجية الفرز وفقا للرتكيبة  .أ قداط (4) ماكنية اإ واباتبار اإ

دارة، الّت أ فضت ل املالية ال فضل ابلند بة لالإ ل  اإ س ناد ال قداط الد تة اإ عارضني بلكفة  (3ثالثة )اإ

 مليون دينار، وذكل مثلام يبيّنه اجلدول املوايل: 104,680مجلية قدرها 
 

املبلغ )اباتبار مجيع  املد تغل القدط

 ال داءات(

: اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز 1القدط 

 التحويل بنابل وزغوان

SOTEME/VALIS/SERPOL 28.716.859,487 

: اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز  2القدط

 التحويل بصفاقس وقرقنة

ECOTI 21.929.666,029 

ة ومراكز : اس تغالل املصبات املراقب3القدط 

 التحويل ابلقريوان ومدنني وتوزر
SEGOR 16.807.264,894 
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: اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز 4القدط 

 التحويل ببزنرت
SOTEME/VALIS/SERPOL 15.369.955,358 

: اس تغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل   5القدط 

 بدوسة
SEGOR 15.404.437,970 

ت املراقبة ومراكز : اس تغالل املصبا1القدط 

 التحويل بقابس
ECOTI 6.452.610,162 

 

وقد نظرت اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية يف تقرير فرز العروض الفنية    104

لإطار واذلي  2020أ فريل  03واملالية لطلب العروض ووافت الواكةل بتارخي  بتقريرها الرقايب يف هذا اإ

 أ مهها: ، وملتداؤلتال الحظات و املتضمل عديد 
 

(، وتوزيع عدد ال قداط 2019لد نة  34و 32مربرات الإعالن ال طليب اروض يف نفس الفرتة ) -

 ومدى تـأ ثريه عىل املنافدة وال سعار،
 

ضافة مالحق لطلب العروض تتعلق مبدائل جوهرية بكراس الرشوط، وتأ ثريه عىل - مدى مقبولية اإ

 املنافدة

ما يتعلق بتقدمي الزتام بتوفري املعدات املادية  يري الفرز، وخاصة يفديد سقف معامربرات حت-

 والبرشية، رمغ أ مهية هذيل العنرصيل لضامن حدل تنفيذ الصفقة.
 

س نادها للك عارض، وااامتد مهنجية الفرز القامئة عىل - مدى تأ ثري حتديد عدد ال قداط املمكل اإ

 ر.الرتكيبة املالية ال ندب عىل املنافدة وال سعا
 

دارة والعروض املرحش.التفاوت الهام بني -  تقديرات الإ
 

ل عدم تفاعل الواكةل مع طلبات أ حد العارض أ شارت اللجنةكام  تغيري بعض بنود ني املتعلقة ب اإ

 الصفقات العمومية راجعةمتابعة و م قرارات هيئة وعدم تقيّدها ب كراس الرشوط والمتديد يف ال جال،

 املتعلقة ابمللف.
 

دخالها عىل كراس الرشوط، ورمغ أ ن مصاحل الواكةل مل تربّ    105 ر التغيريات اجلوهرية الّت مت اإ

دخال التحدينات ارات هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية فاميوأ س باب عدم التقيد بقر   خيص اإ

بدعهيا جية الفرز الرضورية عىل كراس الرشوط مل هجة، ورمغ تربيرها خمتلف املالحظات املتعلقة مبهن 

اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق لتوس يع املنافدة ومتكني رشاكت جديدة مل الولوج للقطاع، وافقت 
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س ناد ال قداط، دون ادلاوة ملناقشة  "بصفة اس تثنائية" الصفقات العمومية عىل مقرتح الواكةل ابإ

 ال سعار رمغ ارتفااها.
 

عداد الصفقات العمومية فامي متابعة ومراجعةأ وصت اللجنة ابلتفاعل مع رأ ي هيئة كام   خيص اإ

ماكنياهتا، وبأ خذ التدابري  كراس رشوط منوذيج يعكس موضوع الصفقة مع مراعاة جحم املؤسدات واإ

جناز الصفقات يف أ جالها،  بوضع برانمج معل واحض خبصوص اس تكامل ادلراسات و الالزمة للرشوع يف اإ

 اجلديدة للترصف يف النفاايت.والإجراءات الرضورية وضبط رزانمة دقيقة لوضع الصيغ 
 

اثرة اللّجنة مدأ ةل مقبولية ارض مجمع  وجتدر الإشارة يف هذا الإطار اإل عدم اإ

SOTEM/VALIS/SERPOL  .لهيا أ نفا  ومدى اس تجابته لرشوط املشاركة املشار اإ
 

II-  مل طلب العروض 4و 1تنفيذ القدطني:  
 

ذن متّ    106 صدار الإ داري نياإ مع  2020جوان  08بتارخي  ،4وعدد  1عدد  نيلصاحب القدط نيالإ

يوما  20يف أ جل  تنيامن الهنايئ ويقوم بتدجيل الصفق الض ّتهذا ال خري وثيق التنصيص عىل أ ن يوفر

بتداء مل اليوم املوايل لتبليغه. كام مّت تذكري صاحب الصفقة مبراسةل مدير عام الواكةل ابلنيابة الد يد ا

يف الاس تغالل لتأ مني الّت مت مبقتضاها الرشوع الفعيل  2020أ فريل  30هادي بواون بتارخي 

قرار أ ن أ جال التنفيذ تنطلق مل غرة ماي   .(41 ملحق عدد). 2020اس مترارية املرفق العمويم واإ
 

 

ل أ ّن املراسةل ال خرية تضمنت طلبا مل الواكةل للمجمع املذكور بتوفري الوسائل  وجتدر الإشارة اإ

)ملحق  مع منتصف الليل 2020مل غرة ماي انطالقا مل الصفقة  نييذ القدطالالزمة للرشوع يف تنف 

 .(42 عدد

مضاء حم ومراكز  ةاملراقب اترض تدمل وتدلمي للمنشأ ت واملعدات ابملصباوتبعا ذلكل، مّت اإ

 .(43 )ملحق عدد. 2020ماي  01مل قبل الطرفني املتعاقديل بتارخي  موضوع القدطنيالتحويل 
 

مل طلب العروض عدد  4و 1 نيابلقدط تنياملتعلق  تنيأ برمت الصفق قد الواكةل  تكونوابلتايل، 

 عىل سبيل التدوية. 32/2019
 

 املتعلق ابس تغالل املصبني املراقبني ومراكز التحويل بنابل وزغوان: 1القدط عدد  -1
 

ل أ مه املالحظ ات أ فىض التدقيق يف ظروف الرشوع يف اجناز الصفقة املتعلّقة هبذا القدط اإ

 املوالية:
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 عدم توفري املد تغل للمعطيات املتعلقة ابملوارد البرشية الّت يتعني توفريها: -1-1
 

بتوفري املوارد البرشية التالية طبقا للمقاييس  العارضتعهد ينّص كراس الرشوط عىل أ ن ي 

 املنصوص علهيا مبلف طلب العروض اند الرشوع يف تنفيذ الصفقة:

 مدؤول الاس تغالل، -

 عد مدير الاس تغالل،مدا -

 مدؤول ملكف مبعاجلة النفاايت الدائةل.  -
 

وجواب ملصادقة صاحب ( اجملمعالرتحشات املقدمة مل قبل صاحب الصفقة ) كام ختضع

 املرشوع.
 

ولوحظ يف هذا الصدد أ نه مل يمت التنصيص صلب كراسات الرشوط عىل أ جال توفري الواثئق 

مل يقم بتوفري املعطيات الالزمة املتعلقة ابملوارد  . كام أ ن اجملمعصادقةابملوارد البرشية وأ جال املاملتعلقة 

وية للواكةل قامت علام أ ن املمثةل اجله ،(2020جويلية  7البرشية املذكورة اإل حني تدخل فريق الرقابة )

لكرتوين بتارخي  معمبراسةل اجمل رد البرشية تعلمه بعدم توصلها بقامئة املوال  2020جوان  30عرب الربيد الإ

ايه لحرتام ،هبدف ارضها لحقا عىل مصادقة الواكةل  .(44)ملحق عدد الزتاماته التعاقدية فورا. دااية اإ
 

لزتاماته التعاقدية جتاه الواكةل واكن عليه أ خل اب اجملمع قدصدد أ ن ويشري فريق الرقابة يف هذا ال   107

الشهادة العلمية وسرية ذاتية  ،للك خطةو  ،جوابها بقامئة امسية يف املوارد البرشية تتضمل و أ ن ميدّ 

 وواثئق تثبت خربة املرتحش طبقا للمقاييس املطلوبة. 
 

أ نه اكن عىل الواكةل التثبت مل مطابقة املرتحشني للمقاييس املطلوبة اند الرشوع  يالحظكام 

دارة اس تغالل املصبّ  ،الفعيل يف الاس تغالل راقبني ومراكز ني اململا ذلكل مل انعاكس عىل جودة اإ

 التحويل. 
 

 عدم توفري واثئق تتعلق بتنظمي الاس تغالل مل قبل املد تغل: -1-2
 

ابلند بة  صاحب الّصفقةتنّص كراسات الرشوط عىل رضورة توفري الواثئق التالية مل قبل 

 للك مل املصب املراقب ومراكز التحويل بنابل واملصب املراقب ومراكز التحويل بزغوان:
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 قةالتقرير أ و الوثي
أ جال توفري الوثيقة املنصوص علهيا 

 بكراسات الرشوط

أ جال مصادقة صاحب املرشوع 

املنصوص علهيا بكراسات 

 الرشوط

 خمطط الاس تغالل

Plan d’exploitation 

يتحصل املد تغل اند بداية تنفيذ  -

الاس تغالل عىل خمطط المتوقع 

plan d’implantation  مل قبل

ثره يف  صاحب املرشوع يرشع اإ

عد  اد خمطط  الاس تغالل اإ

 دون أ جال -

 خمطط ردم النفاايت

Plan d’enfouissement 

بعد تبليغه الصفقة وقبل الرشوع  -

 يف الاس تغالل

 دون أ جال -

لميكل الرشوع يف أ شغال  -

ل بعد مصادقة صاحب  الردم اإ

املرشوع عىل خمطط ردم 

 النفاايت 

 خمطط الوقاية مل اخملاطر

Plan de prévention des 

dangers 

عداد اخملطط عىل أ ساس خمطط  اإ

المتوقع وخمطط الاس تغالل وخمطط 

 الردم

رضورة مصادقة صاحب  -

املرشوع عىل الوثيقة قبل 

 الرشوع يف الاس تغالل 

 خمطط الصيانة

Plan d’entretien 
 جالأ  دون  - دون أ جال -

     

اسات الرشوط عىل أ جال ويالحظ مل خالل اجلدول الدابق أ نه مل يمت التنصيص صلب كر    108

 توفري الواثئق وأ جال مصادقة صاحب املرشوع عىل وثيقة خمطط الصيانة.
 

كام جتدر الإشارة يف نفس الإطار أ نه مت التنصيص صلب كراسات الرشوط عىل خطااي تأ خري 

( planning prévisionnel d’exploitationيف صورة عدم تدلمي اخملطط التقديري لالس تغالل )

 ( كام يبينه اجلدول املوايل:planning semestriel d’entretienالددايس للصيانة ) واخملطط
 

 الاحتداب الإخالل

 دينار عىل لك يوم تأ خري 100 اخملطط التقديري لالس تغالل

 دينار عىل لك يوم تأ خري 100 اخملطط الددايس للصيانة
 

ة بكراسات الرشوط ل تتطابق مع ما مت ويتبني مل خالل اجلدولني أ عاله أ ن الواثئق املطلوب   109

التنصيص عليه صلب جدول اخلطااي مع اختالفات يف تدمية الواثئق مبا مل شأ نه أ ن يكون موضوع 

 تأ ويل اند تطبيق خطااي التأ خري. 
 



 تقرير حبث ـــــــــالواكةل الوطنية للترّصف يف النفاايت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 68صفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصاحل العمومية ــــ
 

 أ ن خطااي التأ خري املنصوص علهيا صلب كراسات الرشوط مل تشمل وعىل صعيد أ خر، تبنّي    110

خطط ردم النفاايت وخمطط الوقاية مل اخملاطر. أ ما ابلند بة للواثئق املتعلقة مبخطط الواثئق املتعلقة مب

الاس تغالل وخمطط ردم النفاايت وخمطط الوقاية مل اخملاطر، فيد تنتج مل خالل اجلدول الدابق 

عداد  رضورة املصادقة علهيا مل قبل صاحب املرشوع قبل الرشوع يف الاس تغالل اباتبار أ ن اإ

واباتبار  ،ية مل اخملاطر يمت عىل أ ساس خمطط المتوقع وخمطط الاس تغالل وخمطط الردمخمطط الوقا

ل بعد مصادقة الواكةل عىل خمطط الوقاية مل اخملاطر.   أ نه ل ميكل الرشوع يف الاس تغالل اإ
 

لرشيق غري أ نه وخالفا ذلكل، تبنّي لفريق الرقابة عدم توّصل المتثيلية اجلهوية للواكةل ابلشامل ا   111

خالل تعاقداي  ،(2020جويلية  08ل فريق الرقابة )اإل حني تدخابلواثئق املذكورة  وهو ما ميثل اإ

تطبيق  نجر انه ي وف مناس بة وابملقاييس املطلوبة و وعائقا أ مام الرشوع يف معلية الاس تغالل يف ظر 

 خطااي التأ خري املذكورة.  
   

ل أ ن املمثةل  ال طريق الربيد  اجملمعاجلهوية قامت مبراسةل وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ

لكرتوين بتارخي  ه برضورة تنفيذ ذكرّ تتعلمه بأ هنا مل تتوصل مبخطط الاس تغالل و ل  2020جوان  30الإ

ل غايةلزتاماته التعاقدية عىل الفور. ا ّل أ ّن رسالهتا بقيت دون رّد اإ جويلية  08تدخل فريق الرقابة ) اإ

2020.) 
 

 الوسائل مل قبل املد تغل: عدم توفري عدد مل -1-3
 

لكرتوين املرسل مل قبل املمثةل اجلهوية اإل رشكة    112  VALISلوحظ مل خالل مضمون الربيد الإ

أ نه مل يمت توفري عدد مل املعدات الالزمة لتأ مني معلية الوزن دون حوادث  2020جوان  27بتارخي 

( واملوازن onduleursالتيار ) واملمتثةل يف معدلت ،يف صورة قطع الكهرابء بصفة مفاجئة

(stabilisateur )ل مل يوفّ  اجملمعأ ن علام  ،(45)ملحق عدد ل فريق تدخّ  غايةر املعدات املذكورة اإ

 الرقابة.   
  

لكرتوين املرسل مل قبل املمثةل اجلهوية اإل رشكة  تبنّي كام  مل خالل مضمون الربيد الإ

VALIS  طار متابعهت2020جوان  30بتارخي عدم توفري  ،مل الصفقة 1ا لظروف تنفيذ القدط ، يف اإ

عىل غرار عدد مل املاكتب ووسائل التصال )اخلطوط الهاتفية وال نرتانت(  ،وسائل أ ساس ية اجملمع

 (.44أ نظر ملحق ) ابملصبني ومراكز التحويل.
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 الإشاكليات والإخاللت املتعلقة بتنفيذ الصفقة: -1-4
 

طار متابعهتا لظروف  VALISاملمثةل اجلهوية اإل رشكة مل خالل حفوى مراسالت تبنّي    113 يف اإ

مل الصفقة، أ ن الاس تغالل شهد مجةل مل الإشاكليات والإخاللت متثلت خصوصا  1تنفيذ القدط 

 يف:
 

 2020ماي  01اضطراابت عىل مد توى معلية حتويل النفاايت بولية انبل خالل الفرتة املمتدة مل -

ل  شع 2020ماي  15اإ ار املد تغل هبذا الإخالل مبقتىض مراسةل مل املمثةل اجلهوية للواكةل اترخي اإ

يفاء  .(46)ملحق عددلزتاماته التعاقدية اب ابلشامل الرشيق وحثه عىل أ خذ التدابري الالزمة لالإ
 

تطلب مل خاللها  2020ماي  29هذا وقامت املمثةل اجلهوية مبراسةل مدير عام الواكةل بتارخي   

لزتامات التعاقدية. اقد جلدة حبضور  مجيع ال طراف املعنية لتوضيح الإشاكليات املتعلقة بتنفيذ الإ

 .(47 )ملحق عدد
    

ثر اإرضاابت غري قانونية لل اوانتوقف نشاط الاس تغالل يف مناس بتني -  .اإ
 

جوان  16توقف نشاط تلقي وحتويل النفاايت ابملصب املراقب ومراكز التحويل بولية انبل صبيحة  -

ل رشكة  2020  VALISكام تبينه مراسةل املمثةل اجلهوية للواكةل ابلشامل الرشيق بنفس التارخي املوهجة اإ

يفاء اب  .(48عدد )ملحق لزتاماته التعاقدية والّت حتثه عىل الإ
 

 02ي وحتويل النفاايت ابملصب املراقب ومراكز التحويل بولية انبل صبيحة توقف نشاط تلقّ  -

عالم رشكة حيث مت ،2020جويلية  مل قبل املمثةل اجلهوية للواكةل ابلشامل الرشيق بنفس  VALIS اإ

لكرتوين وحثه عىل التدخل ا يفاء ابالتارخي ال طريق الربيد الإ لزتاماته لعاجل قصد فض الإشاكل والإ

 .(49 )ملحق عددالتعاقدية 
 

مل كراسات الرشوط  1.1لفصل قتضيات اخالفا مل  ،حرتام توقيت فتح مركز التحويل بدلاميناعدم -

عالم  .الفنية اخلاصة لكرتوين بتارخي اجملمع وقد مت اإ  30بذكل الإخالل مبقتىض مراسةل عرب الربيد الإ

 .(44أ نظر ملحق عدد )مل قبل املمثةل اجلهوية للواكةل ابلشامل الرشيق  2020جوان 
 

 :املتعلق ابس تغالل املصب املراقب ومراكز التحويل ببزنرت 4القدط عدد  -1
 

ل أ مه املالحظات  أ فىض التدقيق يف ظروف الرشوع يف اجناز الصفقة املتعلّقة هبذا القدط اإ

 املوالية:
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 :طلوبةوارد البرشية املعطيات تتعلق ابملصاحب الصفقة م عدم توفري   -2-1 
 

ماي  01بتارخي  VALISتوصلت المتثيلية اجلهوية للواكةل ببزنرت مبراسةل مل قبل رشكة    114

رفاق القامئة مبلفات  .(50 )ملحق عددتتضمل قامئة امسية يف املوارد البرشية املقرتحة  2020 هذا ومت اإ

 تتضمل معطيات حول املرتحشني لحقا. 
 

ابلتثبت يف  ،اإل حني تدخل فريق الرقابة ،ولوحظ يف هذا الإطار أ ن مصاحل الواكةل مل تقم

 مطابقة املرتحشني للمقاييس املطلوبة.
 

 :تتعلق بتنظمي الاس تغاللواثئق  صاحب الصفقة عدم توفري -2-2
 

كراسات الرشوط عىل رضورة توفري واثئق خمطط الاس تغالل وخمطط ردم النفاايت  نّصت   115

وخمطط الوقاية مل اخملاطر وخمطط الصيانة مل قبل املد تغل ابلند بة للّك مل املصب املراقب 

 ومراكز التحويل ببزنرت. 
 

تطبيق نجر انه ي مما  ،اإل حني تدخل فريق الرقابة فري الواثئق املطلوبةمل يمت تو  ،وخالفا ذلكل

صاحب  اكةل مل تقم بتذكريأ ن مصاحل الو، علام املنصوص علهيا بكراسات الرشوط خطااي التأ خري

ل  ، وذكلابلزتاماته التعاقدية املتعلقة هبذا اجلانب الصفقة  تدخل فريق الرقابة: غايةاإ
 

ل ما س بق مل معطيات أ ّن الإنطالق يف الإس تغالل مل يكل عىل النحو يد تنتج مل خالو    116

  يف تنفيذ هذه الصفقة.ةّ املطلوب، وهو ما يؤرش لصعوابت مد تقبلي
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