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 عريف الشراءات والصفقات  العموميةت 

 

انجاز مشاريع ذات مصلحة عامة  أوهدفها تلبية حاجيات اإلدارة  الصفقة العمومية نوع من  الشراءات العمومية
 إطارنجد شراءات خارج إطار الصفقة العمومية وشراءات في  أنالنفقات العمومية ويمكن  أبوابوتدخل في باب من 

 .2392مارس لسنة  0ؤرخ في الم 2392لسنة  9301الصفقات  العمومية وذالك حسب األمر عدد

يبرم من قبل مشترين عموميين  عقود كتابية من األمر بانها:" 0لفصل احسب قات العمومية ويمكن تعريف الصف
 من األمر. 0" انظر فصل ...بمقابل قصد إنجاز طلبات عمومية 

 .الماديالمعيار ويمكن أن نعرف الصفقة العمومية من خالل المعيار العضوي و

  المعيار العضوي 

يكون العقد كتابي ويحتوي على التنصيصات الوجوبية   أنلتزامات تعاقدية ويجب ا لإلنشاء فأكثر إرادتينعقد تقابل 
 . 2332جوان  23ومنشور شراح  القانون  بإجماعوالشكلية ويكون شرط صحة  وذالك 

الدولة والوزارات والمصالح الخارجية للوزارات رئاسة  أيالعقد مشترى عمومي   أطرافيكون احد  انويجب 
 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية. اب الشعب الحكومة ومجلس نو

من  222نظام الصفقات العمومية وكذالك  الفصل  إلىالصفقات العمومية اخضع شراءات الدولة  أمرمن  11الفصل 
ومية  وينص نظام الصفقات  العم إلىالمذكور اخضع  الجماعات المحلية وكذالك اخضع نظام شراءات البلدية  األمر

نظام الصفقات العمومية عند القيام  إلىالجماعات المحلية  شبيهة  أوعلى خضوع المجالس الجهوية  282الفصل 
 .المتعلق بالصفقات العمومية  األمرمن  259ها والمؤسسات العمومية تطبيقا للفصل تبشراء

فيفري  2قانون  إلىسبة التجارية وتخضع المحا إلىتخضع  والتي إداريةتكتسي صبغة  ال التيالعمومية المؤسسات 
 9من قانون  23العمومية حسب الفصل  العمومية وكذالك المنشاتمنه يخضعها للصفقات  00الفصل  9181لسنة 

 مجلة المحاسبة العموميةو 9181فيفري  9الجديد المنظم للصفقات العمومية قانون  األمروقد جسم  9181فيفري 
  .9181من قانون فيفري  0الفصل 

 تمتلك الدولة راس مالها كليا  التيالشركات 

 بالمائة  53من  أكثرتمتلك الدولة  إلىالجماعات المحلية او المؤسسات العمومية  أوتمتلك الدولة  التيالشركات 

  .بأمرومدرجة بقائمة يحددها  إداريةالمؤسسات العمومية غير 

العمومي  يحصر قائمة المشتر األمر أنت العمومية ذالك نظام الصفقا إلىذات خاصة تسير مرفق عمومي ال تخضع 
 .المبادئ العامة للصفقات العمومية تطبيق  إلى 0في الفصل 

 .تطبيق المبادئ العامة للشراءات والصفقات العموميةو رقابة يعني مال عاموجود 

 المعيار المادي 

 يتمثل في الطلب العمومي. التي هو موضوع  الصفقة و

 آو أشغالموضوع الطلب العمومي  يتمثل في انجاز  أنالمتعلق بالصفقات  العمومية  األمرمن  0حيث نص الفصل 
وقد تعرض الفصل الثاني من األمر إلى تعريف المصطلحات  من  خدمات إسداء آوالتزود بمواد  آو دراسات إعداد
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وجود مقابل مالي للصفقة وذالك بعد  المعيار المادي لتعريف الصفقة أنكما خالل التعريف الصفقة وطبيعة كل صفقة  
المتعلق بالصفقات  األمرمن  03انجاز الصفقة ويعتبر عنصر وجوبي للصفقة  كما نص الفصل  أوانجاز العمل 

    .يتضمن ملف الصفقة موضوع الصفقة أنالعمومية على 

  سقف الصفقات العمومية 

جاء  إذالمتعلق بالصفقات العمومية  األمر في تحديدهقع بلغت سقف معين و إذا إالالصفقات العمومية  إبراميمكن  ال
فاق و ذالك باعتبار جميع  أوساوى مبلغها  إذلصفقات العمومية في شان الطلبات تبرم ا أنمنه انه يجب  5بالفصل 

 تعلق موضوع إذادينار   ألفومائة  أشغاليكون موضوعها انجاز  التيدينار بالنسبة للصفقات  ألف مأتياالداءات 
دينار كذالك فيما  ألفومائة  التصالا وتكنولوجيا اإلعالميةدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال  بإعدادالصفقة 

 .دينار فيما يخص الدراسات ألفوخمسون   األخرىيخص الصفقات المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات في القطاعات 

المتعلق  األمرعليها  وال تنطبقالصفقات العمومية  إلى تخضع ال تبرم عقود و أنانه يمكن للدولة  اإلشارةتجدر 
تبرمها الدولة ولها نص قانوني ينظمها   التيالعقود  أهمبالصفقات العمومية وهي  عقود اللزمة الذي تعتبر من 

 المفوض. المنشأعقود المشاركة عقود المناولة عقود االستشهار وعقود 

فقات صالعادية لل اإلجراءاتخاصة مختلفة عن  إجراءات إلىتخضع  التيووكذالك نجد الصفقات ذات الصبغة السرية 
لشراءات التي تبرمها كذالك ا 0222عدد  واألمر 9188جانفي  92المؤرخ في  02عدد  األمروينظمه  العمومية

 المبادئ العامة إلىالصفقات العمومية لكن تخضع  إطاروالقنصليات بالخارج استثناء من  مراكز الدبلوماسية
 للصفقات.

 واإلجراءاتبالتراتيب  التقييديجب على المشترى العمومي  أجنبيةلك نجد الشراءات الممولة  عن طريق هبات كذ
تعلوا من حيث قيمتها  التيهذه  القواعد تعتبر جزء من اتفاقية التمويل  أنالمعتمدة من قبل صاحب الهبات باعتبار 

 مية.المدرجة بالصفقات العمو األحكامالقانونية 

 مبادئ الصفقات والشراءات العمومية 

تخضع  أنالصفقات العمومية البد  أن األمرجاء في هذا  إذالمنظم للصفقات العمومية  األمرمن  2نص عليها الفصل  
  :المبادئ التالية إلى

 زاهتها نشفافية اإلجراءات و /المساواة أمام الطلب العمومي /حرية المشاركة في الطلب العمومية  /المنافسة

تتمتع بالمال  التيعلى الذوات الخاصة  أيضايسري على المشترى العمومي فحسب بل  وتطبيق هذه المبادئ ال
 أوجبالذي  األمرمن  5العمومي مثل الجمعيات وتطبق هذه المبادئ على جميع الشراءات العمومية حسب الفصل 

  5تقل عن المبالغ المذكورة في الفصل  التيشراءات على ال 2تنظيم المنافسة و وتطبيق المبادئ الواردة بالفصل 

المبسطة المشترى العمومي  اإلجراءاتتعفى الصفقات ذات  على انه ال 59نص الفصل  المبسطة  لإلجراءاتبالنسبة 
 .منظمة للصفقات العموميةمن وجوب احترام المبادئ ال

 المساواة 9

التمييز بين المشتركين وتضييق مجال المنافسة  إلىالشروط  كراس تضبطها التيتؤدي الخاصيات الفنية  ال أنيجب 
الصفقات  إجراءاتواضحة ومفصلة لكل  إجراءات إتباعخاصيات فنية. كذالك البد من  آوذكر أي عالمة تجارية  أو

وتعميمها على بقية المشاركين مع توضيحات   المرشحينكل التوضيحات واالستفسارات الموجودة من    وإعطاء
كراس الشرط  مع ضرورة وجود ملحق يقع تعميمه على كافة ى تحويرات هامة وجوهرية عل إدخالمن شانها هامة 

طلب فتح العروض وتوضيحات بسيطة يتم تعميمها على  وإعادةعند االقتضاء القيام بتعديل كراس   آو المرشحين
عليها   المنصوصر على معايير التقييم  ضرورة االقتصا المساواة مبدأمظاهر تطبيق  أهمكذالك من   المرشحينكافة 

تكون هذه المعايير مرتبطة  أنلم تنص عليها كراس الشروط ويجب  أخرىمعايير  إضافةيمكن  بكراس الشروط وال
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ينجر عنها تمييز غير مبرر معايير  إدراجيمكن  بموضوع الصفقة ومن شانها تقديم ميزات ثابتة وفي كل الحاالت ال
 بين المرشحين 

من األمر والقيام بالصفقات العمومية  1تجزئة الشراءات العمومي حفاظ على المال العمومي وذالك في الفصل منع 
 يقوم باألساس على طلب العروض ضمانا لمبدأ المساواة  بينما الشراءات العمومية تقتصر على االستشارة

  المنافسة 2

المنظم للصفقات  األمرمن  52نص الفصل  إذومية الصفقات العم إبرامعند  أساسي كمبدأتم تكريس المنافسة 
على انه  األمرمن نفس  29المنافسة وكذالك نص الفصل  إلىالعمومية انه تبرم الصفقات العمومية من خالل الدعوة 

 9من القانون  90الصفقات العمومية عن طريق المنافسة وذالك من خالل فتح العروض كما جاء بالفصل  إبراميتم 
وقع اعتماد  وأيضاصفقات المنشات العمومية عن طريق المنافسة .  إبرامالمتعلق بالمنشات انه يتم  81فيفري 

انه تبرم صفقات الدراسات  األمرمن  922جاء بالفصل  إذتكتسي صبغة فنية  التيالصفقات  لإلبرامالمنافسة كطريقة 
وتنفيذ الصفقات  إبرامافسة في مختلف مراحل المن مبدأبعد اللجوء للمنافسة ويتعين على المشترى العمومي تجسيم 

 العمومية 

الذي من شانه التوسيع  93من خالل تعريف الحاجيات بدقة طبقا للفصل  اإلبرام المنافسة على مستوى مبدأتكريس 
 وال 29الصفقات العمومية حسب الفصل  إبرامعند  أساسي كمبدأالمنافسة كذالك يتم اعتماد طلب العروض  مبدأعلى 

  األمرمن  21 بالفصلفي الحاالت المنصوص عليها  إالالتفاوض المباشر  إلىكن اللجوء يم

على  اإلطالعالمحتملين من  المشاركينالمناسبة لتمكين مختلف  اإلشهار بإجراءاتكما انه من الضروري القيام 
  األوابقواعد المشاركة وذلك بواسطة الصحافة وموقع 

موجهة  إعالناتهذه النتائج واسم المتحصل على الصفقة على لوحة  إشهارن طريق  على نتائج المنافسة ع لإلطالع
 .األوابللعموم بموقع المشترى العمومي وموقع 

تطلب من المشاركين الذين كانت  أنيمكن لهذه اللجنة  إذطلب استيفاء الوثائق من طرف لجنة فتح العروض 
 وثيقة الضمان الوقتي ماعداعروضهم منقوصة من بعض الوثائق استيفاء الوثائق 

ومسدي الخدمات ويكون وطاقات المقاولين  إمكانيات مراعاةكراس الشروط  إعداديتعين على المشترى العمومي عند 
 آوذالك يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية او يوفر فوائد فنية  أنوجوبا كلما تبين  أقساططلب العروض على 

في حلة الحصول توطئ  مرشحمن  لألكثرتمثيل نفس الوكيل  إمكانيةالشروط عدم  اجتماعية وتضبط كراس آومالية 
طلب عروض غير  إعالنلجنة الصفقات العمومية  رأيبين المشتركين فانه يتعين على المشترى العمومي بعد اخذ 

 فاض العروض المفرطة في االنخ إقصاءمثمر كما يعلم الوزير المكلف بالتجارة يمكن للمشترى العمومي 

 المنافسة على مستوى التنفيذ مبدأتجسيم 

 شخصية  بصفة اللتزاماتهوجوب تنفيذ صاحب الصفقة 

تم االتفاق عليه من  باحترام ماالتغيير في الشروط الفنية المدرجة بكراسات الشروط وصاحب الصفقة ملزم  نيمك ال
يتم اختيار صاحب الصفقة الفصل  أساسها على التيخصائص فنية كما ينه يمكن توفير الوسائل المادية والبشرية 

  األمرمن  922

 إذاانجاز  ويمكن تغيير الثمن  أثناءيمكن تغييره  كان الثمن غير قابل للمراجعة فال إذاتغيير ثمن الصفقة  إمكانيةعدم 
 قابل للمراجعة  آوكان قابال للمراجعة  ويجب التنصيص في كراس الشروط على طبيعة الثمن ثابت 

 

 ة المشاركةحري 0
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يمكن تجزئة  التضييق في مجال المنافسة وال آوالتمييز بين المشاركين   إلىتؤدي الخاصيات الفنية  ال أنيجب 
 ومع اعتماد طلب العروض المفتوح  المبدأيمكن أن تحول دون تطبيق هذا  إذالصفقات 

 أوت 98ز واإلسكان  المؤرخ في من قرار وزير التجهي 2يكون التأهل متالئما مع  حجم الصفقة  فصل  أنيجب 
الذي نص على انه يمكن حسب صبغة تحقيق المشاريع للمقاولة المتحصلة على المصادقة بسقف معين من  2338

 ال تتجاوز قيمتها التقديرية السقف المصادق لها فيه  أنالمشاركة في الطلبات العمومية على 

 20حسب الفصل  استثناءات  دعم المؤسسات الصغرى والتفاوض المباشر

 شفافية اإلجراءات ونزاهتها  مبدأ  2 

 2399نوفمبر  92المؤرخ في  399لسنة  923الشفافية تعني المصداقية و الوضوح وقد عرف المرسوم عدد
نظام يقوم بصورة خاصة على التدقيق الحر للمعلومات والعمل بطريقة  بأنهاوالمتعلق بمكافحة الفساد  الشفافية 

 أصحابالسبل لتساعد  وبأيسريتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في للوقت المناسب  أنشانه منفتحة بما من 
المناسبة  واإلجراءاتصنع قرار وفهمه وتقييمه التخاذ المواقف  آوعلى التعرف على كيفية انجاز خدمة معينة  الشأن

عراقيل   آود االقتضاء دون حواجز المعنيين عن األشخاصلمسائلة  أمامهمقصد الحفاظ على مصالحهم وفسح المجال 
المتعلقة بالصفقات العمومية من ذالك فتح العروض في جلسة علنية   اإلجراءاتفي كامل  المبدأويتعين تجسيد هذا 

 في الحاالت االستثنائية  إال

 روطالش هيمكن تغيير هذ التحين المسبق لشروط المشاركة وقواعد المنافسة ومنهجية فرز وتقييم العروض وال

عروضهم  إقصاء ألسبابعن طريق الوسائل الكتروني العارضين  آويعلم كتابيا  أنيجب على المشترى العمومي 
  األمرمن  22وهذا ما نص عليه الفصل 

موجهة للعموم بمقر المشترى العمومي وموقع الواب الخاص بالصفقات  إعالناتنتائج المنافسة على لوحة  إشهار
 العمومي العمومية وموقع المشترى

   8طبق للفصل  وإشهارهمخطط تقديري للصفقات العمومية  إعدادوجوب 

 / مبدا النزاهة 5

منه على انه يخضع  902الجديد المنظم للصفقات العمومية وقد نص الفصل  األمرضمن  المبدأهذا  إضافةوقعت 
وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما المشتري العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في الصفقات العمومية 

 آوالجهات المكلفة بالمصادقة  آوالصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشترى العمومي  إبرامكانت صفتهم في 
 المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية  والترتيبيةالتشريعية  األحكام إلىالمراقبة 

 التي والسلوكياتمجموعة من المبادئ  بأنهاالمتعلق بمكافحة الفساد  2399سنةل 923وقد عرف المرسوم عدد
عمل من شانه المساس بدقة  أيتقاس بالتقيد بمقتضيات القانون ومقاصده وتجنب تضارب المصالح واالمتناع عن 

استخدام السلطة  سوء بأنهتعتمده كما وقع تعريف الفساد  التي للضوابطالسلوك ومطابقته  آو األداءوصحة وسالمة 
العمومية  األموالالوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل الفساد جرائم الرشوة واالستيالء على   أوالنفوذ  أو
غير المشروع  واإلثراءسوء استعمالها  أواستغالل النفوذ وتجاوز السلطة  أوتبديدها  أوسوء التصرف فيها  أو

  األموالوات العمومية وغسل الذ أموالوخيانة المؤتمن وسوء استخدام 

يكون العرض مرفوقا  أنيجب   إذالصفقة  في كامل مراحل تنفيذ المبدأيتعين على المشتري العمومي تجسيم 
الصفقة ومراحل  إبرام إجراءاتفي مختلف  التأثيرهدايا قصد  آوخطايا   أوبالتصريح على الشرف بعدم تقديم وعود 

 انجازها

 آوالصفقة سواء في مرحلة االنجاز  اقتضت طبيعة إذاانه  األمرمن  2نص الفصل  إذمي استقاللية المشترى العمو
مراقبة خارج المقرات التابعة للمشترى العمومي قصد التثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات  إجراءعند قبولها 
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 أعوانالذي كانوا  األجانب آون التونسيي المصنعينممثلي  أويمكن التعاقد مع المزودين  ال إذللمقتضيات التعاقدية .
خدمات ولم يمضي  آوستبرم صفقة تزود بمواد  التيالمنشاة العمومية  آوالمؤسسة  أو اإلدارةعموميين لدى نفس 

ولكي يقع تجنب تضارب  األمرمن  22على مدة انقطاعه عن العمل خمس سنوات باستثناء صيغة االفراق  الفصل 
انه  األمرمن  20العمومي تجنب كل وضعية تضارب مصالح اذ جاء بالفصل  في المصالح فانه يجب على الموظف

لديه علم بمعطيات من شانها الحد من  آويجب على كل عضو لجنة التقييم لديه مصالح في مؤسسة عارضة 
 للجنة  ا أعماليمتنعوا عن المشاركة في  أنويتعين عليهم  أعضائهيعلم بها رئيس لجنة التقييم وبقية  أناستقالليته 

 النزاهة وقع اعتماد منظومة الشراء العمومي على الخط تونبيس مبدأكما انه في إطار تدعيم  

انه  922المكلفين بالصفقات العمومية وقد نص  الفصل  باألعوانالخاصة  األخالقيةضرورة تطوير جملة القواعد 
يقع  أنالصفقات العمومية  كما يمكن  برامإالمهنة عند  بأخالقياتيلتزموا  أنيجب على كل المرشحين والعارضين 

 إكراه آو تواطؤ أوممارسات تحيل  أوثبت تورطه في عملية فساد  إذاعارض معين  إلىالصفقة  إسنادقرار  إلغاء
من المشاركة في الصفقات  إقصائهمتتخذ قرار في  أنقصد الحصول على الصفقة ويمكن للهيئة العليا للطب العمومي 

 لمدة محدودة  أوهائية العمومية بصفة ن

 أوشخص تحصل بسبب وظائفه  أييجب على المشتري العمومي وعلى  إذواجب المحافظة على سرية المعلومات 
من  أييفشي  ال أنتنفيذها  أو بإبرامها أيعلى معلومات سرية تتعلق بالصفقة تتعلق بصفقة  إليهمهامه المسندة 

 التجارية السرية للعروض الفنية و باألسرارهذه المعلومات المتعلقة 

تقارير حول التجاوزات بالصفقات العمومية  والبد من توفير  بإعدادالعموميين  لألعوانتسمح  إجراءاتاعتماد 
تمكنهم من عداد تقارير حول التجاوزات المرتكبة في الصفقات العمومية   التيالعموميين  لألعوانالوسائل لالزمة 

انه يجب على كل مشترى  928نص الفصل  ي يضمن حمايتهم من كل تهديدات وقدالقانوني الذ اإلطارمع توفير 
 أصحاب أوالخطيرة المرتكبة من قبل العارضين  باألخطاءالهيئة العليا للطلب العمومي بصفة دورية  إعالن عمومي

 الصفقات والت من شانها استبعادها بصفة مؤقتة او نهائية من الصفقات العمومية 

صفة العضو في المجلس الوطني  بإسنادهالمجتمع المدني وذالك  إشراكالشفافية وقع  مبدأيم ولمزيد من تجس
والتقرير السنوي وهذا حسب الفصل  السنويللصفقات العمومية الذي له دور هام في المصادقة على البرنامج العمل 

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية األمرمن  925

 محددة وفتح باب التظلم  آجالتملين بطريقة عادلة وفي معالجة شكاوى المزودين المح

مراقبة الصفقات  آو إبراممسائلة ومحاسبة المخالفين لواجب النزاهة من ذالك استبعاد كل عون عمومي مسؤول عن 
 العمومية  الصفقات إجراءاتمن المساواة في  األمرهذا  أحكامخالص صفقة عمومية خالف  آوالعمومية 

 وتضبطالعارضين المخالفين لواجب النزاهة من المشاركة في الصفقات العمومية  للحرفاءعقوبات  تسليط إمكانية
 العموميةمن المشاركة في الصفقات  إقصائهمالهيئة العليا للطلب العمومي قائمة المشاركين الذين تم اتخاذ قرار في 

الصفقات العمومية المخالفة لواجب النزاهة  جزاء البطالن على األمركما رتب  922الفصل  نهائية آولمدة محدودة 
 إمكانية األمرالنزاهة ومكافحة الفساد في مجال الصفقات  العمومية اقر  مبدأتدعيم  إطاروفي  921من خالل الفصل 

العمومية بعقوبات جزائية حسب التشريع   إطارالعموميين جزائيا في صورة ارتكابهم لجرائم في  األعوانيعاقب  أن
قبول رشوة او فائدة بدون موجب  آومن المجلة الجزائية من ذالك طلب  80به ويمكن تطبيق الفصل  المعمول
والتشريعية الضامنة   الترتيبية األحكاممنافع الحق له فيها وذالك لمخالفة  آومكرر المتعلق  بقبول هدايا  81والفصل 

  كافؤ الفرص في الصفقات العمومية.لحرية المشاركة وت
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 الصفقات أنواع 

لتسديد حاجياته والتي خاللها المشترى العمومي  يهدف منالحاجيات محددة بدقة وهي صفقات  تكون عاديةصفقة 
 يجب أن تضبطها بكل دقة ولمدة محددة 

 صفقة إطارية

تسديد حاجيات المشترى العمومي من نفس الطبيعة  إلىتهدف   يالت يصعب تحديد الحاجيات بكل دقة وهي صفقات 
في حالة عجز   اإلطاريةالصفقة  إلىتكون لها صبغة قارة ومتوقعة  ويتم اللجوء  أنات طبيعة متكاملة  كما يجب ذ أو

تحديد الحاجيات بكل دقة قبل طلب  لمبدأالمشترى العمومي عن التعريف بحاجياته بصفة دقيقة  وهو يعتبر استثناء 
 ناء االنجاز ال يمكن تحديدها أثالعروض  فالحاجيات المراد تسديدها 

كم تعتبر الصفقة اإلطارية استثناء لمبدأ السنوية بما أن اجل تنفيذها يفوق السنة فمدة صلوحية الصفقة اإلطارية 
 سنوات أو خمس سنوات استثنائيا . 0يجب ضبطها بكراس شروط والتي ال يجب أن تتجاوز 

 ى مستوى الكميات أو الثمن.يجب ضبط مقدارين حد ادني وأقصى التي من الممكن تنفيذهما سواء عل

الصفقة  إبرامكما يمكن  أقصى.صاحب الصفقة مطالب بتوفير حد  أما أدنىالمشترى العمومي مطالب بالتزود بحد 
الصفقة  إبراميحترما عند  أنلكل قسط ويجب على الطرفين  أقصىوحد  أدنىحد  ضبطمع  أقساطعلى  اإلطارية
 ملحق  إبراميمكن عندها  األدنى أو األقصىة تجاوز الحد وفي صور واألقصى األدنىالحد  اإلطارية

جزئية للتنفيذ  أجال ضبطلكن يجب يتم بصفة جزية حسب حاجيات المشترى العمومي  اإلطاريةتنفيذ الصفقة 
 جزئية  تأخيروعقوبات 

تجديد الصفقة يجب فقبل   آليةيتم بصفة  تجديدها ضمنيا لكن التجديد ال إمكانيةعلى  اإلطاريةتنص الصفقة  أنيجب 
 تطرأ التيالتخفيضات  أويقع التزود بها  التيمن وجود تحسينات على جودة المواد  التأكدعلى المشترى العمومي 

سيحرم  المشترى العمومي من االستفادة من هذه المزايا فيجب   اآلليهذه المواد  والتالي فان التجديد   األسعارعلى 
  اإلعادةمن  أفضلالتجديد  أن التأكدعلى المشترى العمومي 

التخلي عن مواصلة الصفقة ويجب التنبيه قبل ثالثة اشهر حتى  وأجالطرق  أيكراسات الشروط  ضبطلذالك يجب 
صاحب الصفقة ويقع تحديد  أوصفقة جدية  سواء بالنسبة للمشترى العمومي  إبراميتمكن المشترى العمومي امن 

 للصفقة  ألقصىاالحد  أساسلجنة مراقبة الصفقات على 

 الصفقة العامة 

هي تجميع الشراءات من نفس الطبيعة بين عدة مشتريين عموميين في صفقة واحدة والهدف هو الحصول على 
أفضل العروض من حيث الجودة والثمن ويمكن اللجوء إلى هذه الصبغة خاصة للشراءات  العادية والمتكررة وذالك 

هذه الصبغة من الصفقات بناء على مقرر من السلطة  إلىيقع االلتجاء  أنكما يمكن   األسعارمن اجل الضغط على 
 بناء على اتفاقية تبرم  بين المشترين العمومين  آوووسائل النقل  لإلعالميةالعليا مثل الصفقات  المجمعة 

على  والخاصيات الفنية والكميات الخاصة لكل مشترى ثم يتم تعيين مفوض ياتهذه االتفاقيات ستحدد الحاج
ويتولى كل الصفقة العامة  وإمضاء بإعدادالصفقة. ويقوم المفوض  بإجراءاتالمشترين العموميين يتولى القيام 

 عقود خاصة مع المزود طبقا للشروط صفقة عادية  إبراممشترى عمومي 

تتولى القيام صفقاتهم ثم  لإلبراممركزية الشراء  إلىعدة مشتريين عموميين اللجوء  أوكما يمكن لمشترى عمومي 
 آوتعرض العقود الخاصة  المشترين العموميين المعنيين وال إلىالصفقة العامة وتبليغ الصفقات الخاصة  بإجراءات

بالنسبة للصفقات العامة وهذا ما نص عليه  اإلجراءاتالصفقة الخاصة على لجنة الصفقات بما انه استوفى كل 
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 اإلدارةالعمومية بالنسبة للمنشات العمومية يعرض على مجلس المتعلق بتنظيم الصفقات  األمرمن  923الفصل 
 يعرض على مجلس المؤسسة . إداريةال تكتسي صبغة  التيمية ووالمؤسسات العم

من قبل المفوض في صورة االتفاق   آو حدييقع متابعة تنفيذ الصفقات الخاصة من قبل كبل مشترى عمومي على 
حصص من اجل تشجيع المشركة وخاصة للمؤسسات الصغرى  إلى منع تجميع الشراءات من تقسيمهاي وال

 والمتوسطة 

 القيمة الجملية للصفقة العامة  أساسيتم تحديد اختصاص لجنة مراقبة الصفقات على 

  صفقة التصور والتنفيذ

 مكانيةإمكن من  2392الجديد لسنة  األمر أن إاليقع الفصل بين التصور والتنفيذ  أن األشغالفي صفقات  المبدأ
 آوالذي عرف صفقة التصور والتنفيذ وهي صفقة واحدة يقع جمعها مع عارض  2الجمع بينها وذالك في الفصل 

  األشغالكاملة مع تنفيذ  األشغالبتصور  آو األشغالمجوع عارضين ويتعلق بتصور وتنفيذ 

 التيالفنية  األسبابفي  باألساسوجد مبرر ويتمثل  إذا إالهذه الصبغة من الصفقات العمومية  إلىاللجوء  وأليتم
تتصل هذه  أنتقنيات خاصة وعملية انجاز شديدة الترابط  تستوجب تشريك مصمم ومنفذ المشروع ويجب  تتطلبها

التزامات صاحب الصفقة مراقبة احترام  المنشأويتولى صاحب  انجازه  وبتقنيات للمنشأالمبررات بالصبغة الوظيفية 
 . ت موضوع الصفقةومتابعة حسن تنفيذ الطلبا

 على مستوى التصور واالنجاز.الرقابة تحديد نوعية وتحدد صفقة التصور والتنفيذ 

  .األمرمن  95الفصل شروط اللجوء الى هذه الصيغة حدد ها و

 

  االثمان 

لملف الصفقة وهذا ما  نص  األساسيةالثمن هو المقابل المالي لالنجاز الصفقة وهو عنصر وجوبي ومن مكونات 
 المتعلق بالصفقات العمومية األمرمن  03يه الفصل عل

 الثمن الجملي الجزافي

عناصر الصفقة الفردية وكمياتها تحت مسؤولية صاحب الصفقة  سعار مختلفايعتبر الثمن الجزافي إذا كان تحديد 
زة فعال والكميات يمكن لالختالفات التعاقد تالحظ بين الكميات المنج ال و النجازهادون تحديد الكميات الضرورية 

 تعديل الثمن  إلىتؤدي  أنالمذكورة في  البيان التفصيلي 

تدخل في انجاز الصفقة ويتجه  التييطالب بتعديل الثمن لسوء تقدير الكميات والعناصر  أنيمكن لصاحب الصفقة  وال
ولغاية اعتماد في  ةإلزامييكون له صبغة  أنترفق وثائق الصفقة بيان تفصيلي للسعر الجملي والجزافي دون  أن

يكون  ال التيفي خالص صاحب الصفقة  ويتم اعتماد الثمن الجملي الجزافي بالنسبة للصفقات  األسعارتقدير مقبولية 
 حاجياته بصفة دقيقة  تحديد المشترى العمومي قادر على

 الثمن الفردي

ددة في الوثيقة المنافسة ويتضمن جدول الفردية مع الكميات المح األسعاريتم ضبط المبلغ الجملي للصفقة باحتساب 
 على سبيل التقدير  إالتحدد الصفقة الكميات   الفردية والكميات المطلوبة وال  األسعار

 فصول دون تحديد كمياتها وتحتسب المبالغ المستحقة طبقا للصفقة  إدراجكما يتعين على المشترى العمومي عدم 
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 الثمن المختلط

فردية بالنسبة للجزء المتبقي  ومن  وأثمانعمومية ثمنا جمليا جزافيا لجزء من الطلبات تتضمن الصفقة ال أنيمكن 
خاصيات طبيعية هذا الصنف من الثمن المرونة واختصاصه في بعض الصفقات العمومية ومنها صفقة الدراسات   أهم

 الملحقة مثل المسبح األشغالتتطلب بعض 

 ثمن ثابت او قابل للمراجعة 

تنص الصفقة بصفة واضحة عن طبيعة الثمن وفي صورة عدم  أنقابل للمراجعة ويجب  آوالثمن ثابتا  يكون أنيمكن 
  أساسايعتبر شرطا  تحديد صبغة الثمن أن إلىذكر طبيعة الثمن يعتبر ضمنيا ثابتا وغير قابل للمراجعة وتجدر اإلشارة 

الصفقة وذالك تطبيقا لمبادئ  إسنادرها عند تغيي آويمكن التحفظ عليه عند المشاركة   من شروط المنافسة وال
 المساواة والمنافسة والشفافية 

يكون الثمن ثابتا إذا كان غير قابل للمراجعة خالل اجل التنفيذ بسبب تغير الظروف االقتصادية  إال انه  الثمن الثابت
لتنصيص ضمن كراسات الشروط  الثابتة المطالبة بتحيين عرضه المالي ويتعين ا األسعاربإمكان صاحب الصفقة ذات 

 على قواعد التحيين وكيفية احتسابه ويتم التحيين شريطة 

 يوما  923بداية االنجاز  إذن إصدار آووتبليغ الصفقة تجاوز الفترة الفاصلة من تاريخ تقديم العرض المالي  إذا

بجميع  وإرفاقهعتمدة في تقديمه والمؤشرات الم  واألسستقديم طلب للمشترى العمومي يبين يمة التحيين المطلوبة 
  الوثائق والمؤيدات المثبتة لذالك

 

 تحيين الثمن مراجعة الثمن

 العرض قبل تنفيذه أثناءثمن ثابت يمكن تحيينه  ثمن قابل للمراجعة خالل  اجل التنفيذ

 

  الثمن قابل للمراجعة إذا كان قابال للتغيير يكون للمراجعةالثمن قابل 

 قة بسبب التغيير الذي قد يطرأ على الظروف االقتصاديةتنفيذ الصف أثناء

 شروط المراجعة

 يفوق  مدة انجازها السنة  التينسبة للصفقات  بوجوب اعتماد الثمن قابل للمراجعة  المبدأ

مكوناتها  أهموالمواد والتجهيزات المرتبطة  األشغالاالستثناء يمكن اعتماد ثمن قابل للمراجعة بالنسبة لصفقات 
وفي  على ذالك  الصفقةنصت  إذا إال األثمانيمكن مراجعة  اشهر . وال 2سريعة للتغير ومدة انجازها تفوق  مانبأث

وشروط ومقاييس المراجعة وكذالك الوثائق  األثمانكراس الشروط قواعد المراجعة  تضبط أنهذه الحالة يجب 
الصادرة عن المنظمات المهنية على غرار االتحاد  والنشريات المشتركةقبل االتفاقيات  إليهايستند  التيوالمراجع 

 للصناعة والتجارة  يالتونس

تنص على  أنيجب  األسعاربمراجعة  بنود المتعلقة أنالعامة على  الشروط اإلداريةمن كراس  93كما نص الفصل 
 بالمائة  0من للمراجعة  أدنىحد 

ن مبلغ الصفقة وتمثل هذه النسبة التكاليف العامة قارة تقابل جزء غير قابلة للمراجعة م مئويةنسبة  ضبطيجب 
 والربح

 وعددها  لألسعارنوعية العناصر المكونة 
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 مدة التطبيق 

  األشغالخالل توقف  األسعاريمكن مراجعة  ال األشغال إذفترات توقف  تأثير

 المؤشرات بدقة  نوعيةتحديد 

نة مراقبة الصفقات وحتى لو تجاوزت نسبة ال تتكون موضوع ملحق يعرض على لج إال ثمانمراجعة  أنكما 
 بالمائة 23المراجعة 

 تطبيق قاعدة المراجعة

اجل لقبول  أخرويعتبر  األثمانبعد انتهاء الثالثة اشهر لتاريخ ضبط  األثمانتطبق قاعدة مراجعة   أولىحالة 
ه الحالة يجب التنصيص تنص كراس الشروط على خالف ذالك وفي هذ أنويمكن  األثمانالعروض يعتبر تاريخ ضبط 

  األثمانيقع فيها تغيير  التيعلى المدة 

 أخر أساس علىالتعاقدية  اآلجاليتسلمها المشترى العمومي بعد  التيحالة ثانية تتم مراجعة الثمن موضوع الطلبات 
  اآلجالثمن تمت مراجعته في تاريخ انتهاء هذا 

 آجالتم انجازها بعد بلوغ  التييتم خالص الطلبات   التأخير لغرامات أقصىحالة ثالثة عندما تنص الصفقة على حد 
 المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ األثمانانتهاء الصفقة حسب 

 األثمان الوقتية

يمكن تحديد بصفة دقيقة إال عند الشروع في  يبرم صفقة لثمن وقتي ال أنيمكن بصفة استثنائية للمشترى العمومي 
 الشروط التالية  إلىالوقتية  األثمانذات  تنفيذ الصفقة وتخضع الصفقات

 التزود بمواد آو أشغاليكون موضوع الصفقة انجاز  أن

 تكون الطلبات موضوع الصفقة ذات تقنية جديدة أنيجب 

م الشروع في تنفيذ الصفقة في تالمطلق ا وان تتضمن مخاطر فنية خاصة  تح التأكديجب ان تكسي الصفقة صبغة 
 كافة الشروط ومقتضيات الصفقة بصفة نهائية  يمكن فيه ضبط وقت ال

بكراس شروط وتمكن واجرائتها شروطها  تضبطمراقبة حسابية  أساسيخضع صاحب الصفقة على  أنيجب 
المشترى العمومي من تحديد الثمن النهائي للصفقة ويقع ضبط البنود النهائية للصفقة بمقتضى ملحق يعرض على 

 يهارأالبدا للجنة مراقبة الصفقات 

 أثمان الطلبات المنجزة مباشرة

وفي هذه الحالة   األصليةمباشرة بعض الطلبات الثانوية والمكملة للصفقة  ينجز بصفة أنيمكن للمشترى العمومي 
طلبت منه لتنفيذ الطلبات   التيوالمعدات والمواد  األعوانيضع صاحب الصفقة  بناء على طلب المشترى العموميس 

من اجل  أنفقت التيوالمنح والمبالغ  األجورفي هذه الحالة استرجاع مصاريف الصفقة  الثانوية ويحق لصاحب
 التي لألشغال األوليةمعدات وتختلف الطلبات المنجزة مباشرة عن التقديرات  آوالخدمات المقدمة من تزود بمواد 

 تتمثل في انجاز كامل المشروع مباشرة

  مصاريف المراقبة أساسالطلبات المنجزة على 

بالنسبة للصفقات التي يتعرض صاحب الصفقة  لمخاطر استثنائية وهامة يتعذر معها  اإلجراءيمكن اعتماد هذا 
 أساساشتملت الصفقة على طلبات  يتم خاللها على  وإذاالتحديد الدقيق والمسبق لثمن الطلبات المزمع انجازها 
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يقة  تحديد كمياتها وطريقة حسابها وقيمة مختلف تنص على طبيعة الطلبات وطر أنالمصاريف المراقبة فانه يجب 
 ثمنها ضبطتمكن في  التيالعناصر 

 إبراميجب  اللصفقة كم األصليبالمائة من الثمن  0المراقبة  أساسيتجاوز مبلغ الطلبات على  وفي كل الحاالت ال
يقع على ضوئها  التيروط الش األقلعلى  آوملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن  النهائي للصفقة 

 تقدير عند ضبط الشروط النهائية للصفقة  أقصىضبط الثمن النهائي ال وعلى 

 الضمانات 

 ضمان نهائي/ حجز بعنوان الضمان  /ضمان وقتي

 الضمان الوقتي  9

 المنظم للصفقات العمومية  األمرمن  22و 52ينظم هذا نوع من الضمان الفصل 

بالمائة من القيمة  9.5و 3.5الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين  يحدد الوقتيأ تحديد مبلغ الضمان 
 التقديرية للطلبات أو في الحاالت االستثنائية بمبلغ جزافي يضبطه المشترى العمومي حسب أهمية الصفقة وتشعبها . 

وطبقا لمقتضيات الفصل  ، تاريخ صلوحية الضمانمبلغ الضمان المضمون.يحتوي الضمان الوقتي على اسم  أنيجب 
لكن في حالة تقديمه   أليا إقصاؤهيحتوى الضمان الوقتي يقع  المتعلق بالصفقات فان العرض الذي ال األمرمن  52

انه سعيا لتوسيع المنافسة للجنة العروض قبول عرض  إال  للتداركمشوبا بالنقائص فان صاحب الصفقة يمنح اجل 
في هذه الحالة تدعو لجنة فتح العروض العارضين المعينين لمدها  ألنموذج ليحتوى على ضمان وقتي غير مطابق 

 بالوثيقة الالزمة مطابقة لمقتضيات كراس الشروط

تعفى مكاتب الدراسات من تقديم الضمانات عند المشاركة في الصفقات كما تم  من تقديم الضمان الوقتي  اإلعفاءب 
 مؤسسات المتوسطة حذف هذا االمتياز على المؤسسات الصغرى وال

 يرجع الضمان الوقتي على النحو التالي : الضمان الوقتي إرجاعج 

 األمرمن  22المشاركين الذين لم يتم اختيارهم حسب ما جاء بالفصل  أوعروضهم  أقصيتلجميع المشاركين الذين 
 المشاركين إلىيرجع  بالعروض كمااجل االلتزام  مراعاةالمذكور مع 

يوما من تاريخ تبليغ 23ضمان نهائي في اجل  إحضاربعد  إالالضمان الوقتي  إرجاعيتم  بالصفقة البالنسبة للفائز   
 الصفقة 

  الضمان النهائي   2

صاحب الصفقة مطالب به من مبالغ بعنوان يهدف هذا الضمان لحسن تنفيذ الصفقة واستخالص ما عسى ان يكون 
 تلك الصفقة . 

للصفقة يضاف  األصليبالمائة من المبلغ  0يفوق مبلغ الضمان النهائي  أنيمكن  ال أ تحديد مبلغ الضمان النهائي
اشتملت الصفقة على اجل  إذابالمائة  93لم تنص الصفقة على اجل الضمان و إذاعند االقتضاء مبلغ المالحق  إليه

يخ تبليغ الصفقة يجب تقديم الضمان النهائي عشرون يوما من تار تتضمن حجزا بعنوان الضمان أنالضمان دون 
ويسلم الضمان مهما كان  اإلداريةبالنسبة للصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

كل اعتراضات لدى  الغيهالمحاسب العمومي ويتم االعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب  وتعتبر  إلىشكله 
 . األطراف

 المؤهل.العون  إلىلضمان النهائي وفي المنشات العمومية يتم تسليم ا

 شروط: 0يمكن إعفاء صاحب الصفقة من تقديم الضمان النهائي بتوفر  ب حاالت اإلعفاء من تقديم الضمان النهائي
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 التزود بمواد  أويكون موضوع الصفقة خدمات  أن

 وطبيعتها  الصفقة إبرامتبرر ذالك ظروف  أن

 ت النظر موافقة لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذا

 2حاالت عدم تنصيص الصفقة على اجل الضمان  0هناك  األمرمن  938حسب الفصل  الضمان النهائي إرجاعج 
اشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي  2اشهر من تاريخ قبول الطلبات دون التنصيص على الحجز بعنوان ضمان 

 للطلبات او انتهاء مدة الضمان .

النهائي للطلبات حسب  أومان وحجز بعنوان الضمان شهر بعد القبول الوقتي تنصيص الصفقة على اجل الض
 . آليةالضمانات بصفة  يتم تسريحمقتضيات الصفقة 

المذكورة  بمقتضى رسالة معللة  اآلجالقبل انقضاء  العموميصاحب الصفقة من قبل المشترى  إعالمتم  إذا
 أنيمكن لصاحب الصفقة  ال علمه فيها انه لم يفي بالتزامه وتترك اجل ثابت ي أخرىوسيلة  أي أوومضمونة الوصول 

 برسالة رفع اليد يسلمها المشترى العمومي  إاليسترجع الضمان 

 حجز بعنوان الضمان  0

كان  إذاتنص كراس الشروط على الحجز بعنوان الضمان  أنيمكن  إذليس اجبارى على عكس الضمان النهائي 
وذالك ضمان  أقساطتدفع على  التيم المشترى العمومي هذا الحجز بعنوان الضمان القبول  النهائي للطلبات ويخص

 لب به بعنوان االنجاز صفقة مطايكون صاحب ال أنلحسن تنفيذ الصفقة واستخالص المبلغ الذي يمكن 

لصفقة بالمائة من مبلغ ا 93يفوق مبلغ الحجز بعنوان الضمان  أنيمكن  ال أ تحديد مبلغ الحجز بعنوان الضمان
بالمائة من مبلغ  98يفوق مبلغ الضمان النهائي والحجز بعنوان الضمان مبلغ  ال أنوالمالحق وفي كل الحاالت يجب 

 وجدت  إنالصفقة والمالحق 

من تاريخ القبول النهائي للطلبات  إرجاعهاشهر ويجب  2يصبح الغيا مبلغ الحجز بانقضاء  ب إرجاع مبلغ الحجز
اشهر بمقتضى  2من طرف المشترى العمومي قبل انقضاء  إعالمهقة بالتزاماته يجب  لم يفي صاحب الصف وإذا

برسالة  إاليرجع الحجز بعنوان الضمان  وفي هذه الحالة ال أخرىرسالة  بأي أومضمونة الوصول  أورسالة معللة 
 رفع اليد 

 الضمانات الشخصية

نوان الضمان بناء على طلب صاحب الصفقة بالتزام الحجز بع أوالضمان النهائي  أويمكن تعويض الضمان الوقتي 
من طرف وزير المالية ويجب على المشترى العمومي  لألنموذجالكفيل بالتضامن وان يكون هذا االلتزام مطابقا 

وثيقة االلتزام صادرة عن كفيل بالتضامن مصادق عليه من طرف وزير المالية كما  ال يمكن  قبول  أنالتثبت من 
نصت االتفاقيات المبرمة مع  إذا إالطلبات عروض دولية  إطارفي   أجنبيةضامن الممنوح من طرف بنوك التزام بالت

تمت المصادقة عليها من قبل مؤسسة بنكية تونسية ويلتزم الكفيل  أوعلى خالف ذالك  األجنبيةالهيئات  أوالدول 
 . قضائي أو ادارى إجراء أي إلىطلب للمشترى العمومي ودون اللجوء  أولبالتضامن بان يدفع عند 

دفع  إثارة أي أوقد يكون صاحب الصفقة مدينا بها وذالك في حدود المبلغ الملتزم دون مناقشة  التيالمبالغ 
 الشروط بخصوص وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية طبقا لما نصت عليه كراس 

يحددها المشترى العمومي لعدم وفاء صاحب  التي وتخصم من الضمان المالي المقدم من الكفيل بالتضامن المبالغ
الحجز بعنوان الضمان و اخل  أووفي صورة التعويض التزام الكفيل بالتضامن الضمان النهائي بالتزاماته الصفقة 

الضمان إلرجاع  القصوى اآلجالالتعاقدية يتعين على المشترى العمومي قبل انقضاء  بالتزاماتهصاحب الصفقة 
. وان صاحب الصفقة لم يف 990و 992.الفصول أولحجز بعنوان الضمان برسالة مضمونة الوصول ا أوالنهائي 

 992 وفي هذه الحالة ينقضي بالتزاماته
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 األخرىالضمانات 

اقتضت  إذا أخرىيطلب ضمانات  أنالحجز بعنوان الضمان والضمان النهائي  إلى إضافةيمكن للمشترى العمومي  
تكون هذه الضمانات  أنتكون هذه الضمانات المرتبطة بتنفيذ الصفقة كما يمكن  أن طبيعة الصفقة ذالك ويجب

 عينية مثل الرهون أوشخصية 

 

 المنافسة إلىطرق الدعوة  

الصفقات العمومية يتم بعد الدعوة  إبرام أنعلى  األمرمن  29الصفقات العمومية نص الفصل  إبرامتكريس لمبادئ 
الصفقة بالتفاوض المباشر طبقا للشروط  إبرامروض ويمكن للمشترى العمومي المنافسة عن طريق طلب الع إلى

يبرر كتابيا الطبيعة الخصوصية  أنوفي هذه الحالة يجب على المشترى العمومي  21المنصوص  عليها بالفصل 
 لهذه الصفقة باعتماد هذه الصبغة 

 طلب العروض 9

عام للمنافسة  إعالناستثناء تقديم عروضهم ويشتمل على  يسمح لكل المشاركين بدون عندمامفتوح طلب العروض  
المشترى  أوالمرصد الوطني للصفقات  أو األوابموقع  أوعليه بواسطة الصحافة  اإلطالعويمكن لكل شخص 

 العمومي

 األولىعندما يكون مسبوق بانتقاء ويتم على مرحلتين تتضمن المرحلة  مسبوق بانتقاء أوطلب العروض المضيق 
عن الرغبة في المشاركة طبقا لكراس العناصر المرجعية لالنتقاء الذي يضبط بدقة  لإلعالنعامة ومفتوحة دعوة 

 رأيانتقاء المشاركين . ويعرض تقرير االنتقاء على  أساسهايتم على  التيشروط المشاركة والمنهجية والمعايير 
في تقديم عروضهم  إلىين تم انتقاؤهم عارضين الذلجنة مراقبة الصفقات مسبقا والمرحلة الثانية تتم فيها دعوة ال

 يتم تقديم العرض الفني والمالي هذه المرحلة

يتم اعتماد هذه الطريقة بالنسبة إلى طلبات األشغال والمواد التجهيزات التي تكتسي  طلب العروض على مرحلتين
لى استكشافها ويصعب ضبط ذات تكنولوجية جديدة يسعى المشترى العمومي إ أوصبغة خصوصية من الناحية 

 أوعناصرها الفنية بصفة مسبقة وال يتم للجوء إلى  هذا النوع بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا 
 اللجنة الوزارية بمراقبة الصفقات واللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشات 

رى العمومي المرشحين المحتملين إلى تقديم يتم في مرحلة أولى اإلعالن عن طلب عروض يدعوا بموجبه المشت
 عروض فنية فقط تتضمن تصورات ودراسات حول المشروع على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها

 المشترى العمومي 

ويتولى المشترى العمومي تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة وذالك على 
 ل الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشرط الذي سيتم اعتماده في مرحلة ثانيةضوء الحلو

لتقديم عروضهم الفنية والمالية وذالك على  األولىتتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في المرحلة 
 .إعدادكراس الشروط النهائي الذي تم  أساس

 من الناحية الفنية والمالية  األفضلعروض الفنية والمالية واختيار العرض ويتولى المشترى العمومي تقييم ال
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من قبل المشترى  إعدادهطلب عروض مع مناظرة بناء على برنامج يتم  إلىيمكن اللجوء  طلب العروض مع المناظرة
ص معين من قبل خاصة تقتضي اختصا أبحاث إجراءجمالية تبرر  أوفنية  أومالية  أسبابالعمومي وذالك عند وجود 

 الطلبات التالية  بإحدىتتعلق المناظرة  أنيمكن   المرشحين

 تنفيذ مشروع  أودراسة 

 دراسة مشروع وتنفيذه في نفس الوقت

يجب تلبيتها وكذالك منهجية وتقييم العروض ويحدد الكلفة القصوى  التييضبط برنامج المناظرة محتوى الحاجيات 
يضبط برنامج المناظرة المنح واالمتيازات والجوائز للمخصصة  أنظرة كما يجب لتنفيذ هذا المشروع موضوع المنا

ب جكانت المناظرة مقتصرة على تنفيذ المشروع وي إذا األولىالمشاريع المقترحة والمتحصلة على المراتب  لألصحاب
على منح ملكا للمشتري بعضها  أوكلها  أصحابهاحصل  التيالمشاريع   أنذالك على  إلى باإلضافةينص البرنامج  أن

المتحصلة على  أوالعمومي ا وان يحتفظ المشترى العمومي بحق تكليف من يختاره  لتنفيذ كل المشاريع المقترحة 
الذي  األسس أويضبط برنامج المناظرة هذا المبلغ  أنمبلغ مالي .  ويجب   دفعمنح او جائزة او جزء منها مقابل 

  22و 25في الفصول  تعتمد

ومقترحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع  أعمالهانة المناظرة منهجية دراسة المشاريع وتضمن نتائج تدرس لج
 المسبق للجنة المناظرات  الرأيويعرض هذا التقرير على  أعضائها

ويسند المشترى العمومي المنح والمكافآت باقتراح من لجنة المناظرات ويسند المشترى العمومي على غير الفائزين 
 متحصلين ال

 

 التفاوض المباشر 2

 حاالت محصورة صلب الفصل المذكور  21الفصل 

 إجراءات إبرام الصفقات 
 اإلعالن عن المنافسة 9

قبل التاريخ المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعن طريق  األقليوما على  03طلب العروض  إعالنيقع نشر 
يوما في  95 إلى األجلليا للطلب العمومي ويمك تخفيض هذا الخاص بالمشترى العمومي والهيئة الع األوابموقع 

عن المنافسة عن منظومة الشراء العمومي على الخط   اإلعالنالمبرر وبالنسبة للشراءات االلكترونية يتم  تأكدصورة 
 أهميةار بعين االعتب األخذمناسبة مع  أجاليحدد  أندنيا لكن يجب على المشترى العمومي  أجال اآلجالوتعتبر هذه 

العروض من دراسة لملف طلب العروض والقيام بمعاينات واستشارات  إعدادالصفقة ودرجة  تشعبها وما يتطلبه 
 إعدادغير قادرين على  أنفسهميحرم عديد العارضين في المشاركة والذين يجدون  أناجل غير كافي يمكن  فإعطاء

 عروضهم 

 عن طلب العروض عن اإلعالنينص  أنيجب  -
 الصفقة موضوع  (9
 على كراس الشروط وتمنها عند االقتضاء اإلطالعالمكان الذي يمكن فيه  (2
 لقبول العروض  األقصىالتاريخ والمكان  (0
 كانت هذه الجلسة علنية  إذامكان وتاريخ وساعة فتح العروض  (2
 الحاالت أقصىيوم في  933يتجاوز  ملزمون بعروضهم والذي ال المرشحونالذي يبقي  األجل (5
 المهنية والمالية المطلوبة من العارضين  اتلواجب تقديمها فيها يخص المؤهالت والضمانالمؤيدات ا (2
 بياناتالمترشحين الذين تم  إعالنبالنسبة لطلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء يجب  2و0 و2 (2

 المنصوص عليها 



 

 

15 

لالدارة /الصفقات العمومية / الوطنية المدرسة   2015 

صلة بين تاريخ تبليغ للطلب العروض المفتوح وفي هذه الحالة يخضع تحديد المدة الفا األجلنفس  2و0و 2 (8
 نفس المقتضيات المطبقة على طلب العروض المفتوح إلىهذه البيانات وتاريخ األقصى للقبول العروض 

كما  مالييتكون العرض من عرض فني وعرض  األمرمن  52حسب الفصل  محتوى العرض وكيفية تقديمه (1
الضمان االجتماعي شهادة في عدم شهادة االنخراط في  الجباية.شهادة  الوقتي,يرفق بالضمان  أنيجب 

ما  يعادل ذالك بالنسبة للعارضين غير المقيمين حسب تشريعات بلدانهم ,  أوالتسوية القضائية  أو اإلفالس
  بموجبهعلى الشرف يقدمه العارضون ويلتزم  تصريحما يعادلها من غير مقيم  أو التجارينظير من السجل 

 بنفسههدايا  أوعطايا  أوبعدم تقديم عروض 

 خدمات  آوالمنشاة التي ستبرم صفقة التزود  أو بالمؤسسةاو  اإلدارةتصريح الشرف لم يكن عونا عموميا لدى نفس 

  طريقة تقديم العرض 

عن طريق البريد  آومادية في ظرفين  توجه العروض عن طريق البريد مضمون الوصول  إجراءات اعتمادفي حالة 
 الضبط وتسجل هذه الظروف في دفتر حسب تاريخ ورودها كما تقيد بسجل خاص مكتب  إلىتسلم مباشرة  آوالسريع 

العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على  إرسالعلى الخط يتم  إجراءاتفي حالة اعتماد 
 الالزمة اإلداريةعروضهم بالوثائق  إرفاقالخط وتخول هذه المنظومة للمشاركين 

 

 فتح العروض  

باعتبار رئيسها  أعضاء 0تحدث لدى كل مشترى عمومي لجنة قارة لفتح العروض تضم  داث لجنة  فتح العروضإح
لجنة  أعمال ويرأسالهيئة العليا للطلب العمومي  رأيمن اللجنة بعد اخذ  أكثر إحداثيتم تعيينهم بصفة قارة ويمكن 

من تاريخ المحدد لفتح  األقلعلى  أيام 0قبل  عضاءاألالفتح ممثل المشترى العمومي ويتولى رئيس اللجنة استدعاء 
هذه اللجنة ومن بينهم وجوبا رئيس اللجنة ويجب  أعضاء أغلبيةبحضور  إالجلسات هذه اللجنة  وال تنعقدالعروض 

 . 58تنعقد لجنة فتح العروض حسب الفصل  أن

 اللجنة   أعمال 

 تم تقديمها على الخط  التيالعروض الفنية والمالية  آو والماليتقوم بفتح الظروف الخارجية وظرفي العرض الفني 

العام  األمنتنص كراس الشروط على خالف ذالك نظرا لمتطلبات  أنتكون جلسات فتح العروض علنية لكن يمكن 
المقترحة بصوت مسموع  التخفيضاتوالمبالغ المالية كذالك  األسماءوالدفاع الوطني تقوم لجنة فتح العروض بقراءة 

تدعوا  أناللجنة ويمكن للجنة فتح العروض  أعماليسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير  ح والوواض
المشاركين كتابيا الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة وذالك عن طريق مكتب البريد او مكتب الضبط او على الخط عند 

 اعتماد منظومة الشراء بالخط

 أخرالمسلمة بعد  آوالعارضين وتقصى العروض الواردة  إلىت وتوجيهها ويعد رئيس لجنة فتح العروض المراسال
احد العروض  آووقتي  ضمانال يتضمن  العرض الذييقصى  كذالك.تاريخ مكتب الضبط  العروض ويعتمداجل للقبول 

 الفنية والمالية 

  لجنة فتح العروض  أعمالتدوين 

يمضيه  أنح محضر جلسة فتح العروض المالية والفنية ويجب المادية تصور لجنة الفت اإلجراءاتفي حالة اعتماد 
فتح العروض المعنية وتدون وجوبا في محضر الفتح خاصة المعطيات  إتمامالحاضرين مباشرة بعد  أعضائهاجميع 

 التالية :

 المسندة للعروض  الرتبية األعداد 
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  الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض 

 مة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها الوثائق المطلوبة وغير المقد 

  اللجنة وتحفظات عند  أعضاءسبب إقصائها ومناقشات  و مقبوالالعروض المقبولة والعروض الغير
 االقتضاء 

 المحدد لالستيفاء الوثائق المنقوصة األجل 

  تم قبولها  التيقائمة العروض 

 على هذه الوثائق من  التأشيرات المقترحة ويتم ومبالغها وكل المعطيات المالية األخرى وخاصة التخفيض
 الحاضرين أعضاءقبل 

  على الخط  اإلجراءاتفي حالة اعتماد 

من منظومة الشراء العمومي على الخط ويقع تدوين وتثبيت من جميع  أليافي هذه الحالة يستخرج محضر فتح 
اللجنة  أعضاءعلى هذه الوثائق من قبل   التأشيرويتم   اآللية الترتيبية األعدادباستثناء  أنفاالمذكورة المعطيات 
 الحاضرين

 العروض إرجاع 

 األطرافاجل لقبول العروض مصحوبة بنسخة من  أخرالمادية ترجع العروض الواردة بعد  إجراءاتفي حالة اعتماد 
الضمانات على  تحتويلم  التيكما ترجع العروض   إثباتكوسيلة  األصلياصل ويحتفظ المشترى العمومي بالظرف 

كراس الشروط في  إمضاءلم يتم  التي آوالوثائق المطلوبة والمنقوصة  استفاءهاالوقتية والعروض التي لم يتم 
 يعلم كتابيا أنالمحددة وكذالك العروض الممضاة وفي جميع الحاالت يجب على المشترى العمومي  اآلجال

تم تحميلها من منظومة  التيجميع العروض  تالفبإعلى الخط يقوم المشترى العمومي  اإلجراءاتحالة اعتماد 
   إقصائهاتم  والتيالشراء  العمومي على الخط 

 تقييم العروض 

منهجية تقييم  أساسنسب من الناحية المالية والفنية من بين العروض المقدمة وذالك على اختيار العرض األ
 الشروطس العروض والمعايير الفنية والمالية التى تم تحديدها مسبقا بكرا

بصفة نهائية والذي  اختيار معاقد اإلدارة إلىتمثل مرحلة تقييم العروض مرحلة رئيسية وحساسة باعتبارها تفضي 
 تم التعبير عنها بكراسات الشروط  التي اإلسنادومستجيبا للشروط  األفضلهو  يكون أنيجب 

 وتركيبة لجنة التقييم إحداث 

 الكفاءةتعيينها بمقتضى مقرر من المشترى العمومي ويراعي في ذالك  لجنة التقييم هي لجنة غير  قارة ويقع
 واكتفىوالخبرة في مجال الصفقات العمومية وعلى خالف لجنة فتح العروض  لم يحدد المشرع تركيبة اللجنة 

 هذه اللجنة تقوم بالتقييم أنبالتنصيص على 

  مهام لجنة التقييم 

 التالية اإلجراءاتللمنهجية المنصوص عليها بكراس الشروط وفق تتولى لجنة تقييم العروض تحليلها طبقا 

 ثمنا األقلالعرض  أساسبالنسبة للتقييم العروض على  9
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والضمان الوقتي وفي صحة الوثائق المكونة للعرض ماليا وتصحيح  اإلداريةالوثائق  التثبت من أوالتتولى اللجنة 
وض تصاعديا ثم تقوم في مرحلة ثانية التثبت من مطابقة العرض الحسابية والمادية ثم ترتيب جميع العر األخطاء

 الصفقة في صورة مطابقة كراس الشروط  إسنادهوتقترح  قل ثمنا لفني المقدم من قبل صاحب العرض اا

اذا تبين ان العرض الفني غير مطابق للكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة 
ثمنا  ويكون  األقلالذي قدم العرض  الصفقةتيبها المالي التصاعدي وفي هذه الحالة يتم اختيار صاحب حسب تر

 عرضه الفني مطابقا للمواصفات المحددة

 بالنسبة للتقييم العروض على اساس الموازنة بين الكلفة والجودة  2

ومن صحة الوثائق المظروفة بالملف وإقصاء تتولى اللجنة في مرحلة التثبت من الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي 
العروض التي ال تتوفر فيها الشروط أو للضمانات المطلوبة وكذلك العروض التي ال تستجيب للخاصيات الفنية 

ثم تتولى في مرحلة ادية عند االقتضاء المذكورة في وثائق الدعوة الى المنافسة وتصحيح األخطاء الحسابية والم
الصفقة لصاحب العرض  إسنادهائي للعروض وفقا للقاعدة المدرجة بمنهجية التقييم ثم تقترح لنالترتيب اثانية 

ت تجهيزات هامة ذا أومن الناحيتين الفنية والمالية ويقع اعتماد هذه المنهجية بالنسبة لصفقات التزود بمواد  األفضل
 خصوصية فنية

( أو 9ة والجودة: الموازنة بين أعداد مالية وفنية )ويمكن ضبط منهجية التقييم على أساس الموازنة بين الكلف
( أو باالعتماد عند االقتضاء على 2باالعتماد على الكلفة المالية المترتبة على األعداد الفنية المسندة للعروض )

 من األمر. 20( الفصل 0قاعدة أخرى تتالءم وطبيعة الطلبات)

 بالنسبة للصفقات الدراسات 

وهي االختيار على أساس  على ثالث صيغ للتقييم العروض بالنسبة لصفقات الدراسات راألممن  922 اقر الفصل
  واالختيار على أساس السعر األدنى.الموازنة بين الكلفة والجودة واالختيار على أساس الجودة 

 االختيار على اساس الموازنة بين الكلفة والجودة  9

طبقا لكراس  للترشيحرحلة اولى تتمثل في دعوة عامة  ومفتوحة يتم االختيار على مرحلتين بالنسبة للدراسات م
 العناصر المرجعية لالنتقاء الذي يضبط شروط المشاركة ومنهجية االختيار 

طلب العروض المضيق وذالك بتفعيل المنافسة بين الخبراء ومكاتب دراسات  إجراءاتمرحلة ثانية  يقع فيها اعتماد 
لمهمة ويتم ا معياري الجودة والكلفة وتضبط الموازنة حسب طبيعة أساسعلى  المدرجين ضمن القائمة المضيقة

وتسند الصفقة للعارض المتحصل عدد جملي بجمع العددين الفني والمالي وذالك بعد تحديد  الموازنة بينهما  إسناد
 عدد جملي  أفضلعلى 

 الجودة  أساساختيار على  2

 :على الطلبات التالية اإلجراءيطبق هذا 

مطلوب من  و ماهوالتخصص بشكل يصعب معه تحديد العناصر المرجعية  أوشديدة التعقيد  آوالطلبات المعقدة -
 صاحب الصفقة  بكل دقة  وينتظر المشترى العمومي من المشاركين اقتراح حلول مبتكرة

 الخبراء  أفضلتتطلب الحصول على خدمات  والتيكبير على مواصلة انجاز المشروع  تأثيرلها التي الطلبات -

تعمد هذه الصيغة على دعوة   بعض يمكن انجازها بطرق مختلفة يصعب معها مقارنة مقترحات بعضهاالتي الطلبات -
الخبراء مكاتب الدراسات في اطار طلب عروض مضيق على مرحلتين انتقاء و عرض فني  طبقا لكراس الشروط 

 م عرضه المالي عرض فني بتقدي أفضلالعارض المتحصل على  مطالبةوتتم 
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  األدنىالسعر  أساساالختيار على  0

يير انجاز متعارف عليها  وتعتمد اتخضع لمع والتيالختيار خبراء ومكاتب دراسات للمهام العادية  اإلجراءيطبق هذا 
الصفقة  إسنادودعوة خبراء  ومكاتب دراسات للطلب عروض مفتوح  ويتم  أدنىهذه الطريقة على تحديد عدد فني 

 المطلوب األدنىمن حصوله على عدد الفني  التأكدثمنا وذالك بعد  األقلارض الذي قدم سعر للع

 معايير التقييم 

المشترى العمومي يعد منهجية تقييم العروض باالعتماد على الشروط المحددة بكراس  أنعلى  22نص الفصل 
تهم خاصة  والتيتمييز بين العارضين  الشروط وكذالك على مجموعة من المعايير المرتبطة بموضوع الصفقة ودون

 بالمائة  93التونسي  المنشأالمنتجات ذات  آو تحفيز المقاوالت التونسية األشغال

محلية بانجازها مكاتب دراسات  آووالخدمات والدراسات المزمع تكليف مؤسسات  والمنتجات واألشغال ألقساط أهمية
  دولي المناولة بالنسبة للشركات التونسية لطلب عروض

  األخرى لإلضافةالقيمة الفنية للعروض وعند االقتضاء الميزات الخاصة  آوالجودة 

 البراءات بالنسبة للطلبات المعقدة عند االقتضاء  آوالتجهيزات  آو المنشأكلفة استغالل 

 مرشحمن كل  المقدمةالضمانات المالية والمعنية 

 في حماية البيئة  األداء أهمية

 اإلدماجوي االحتياجات الخصوصية والذين يعانون صعوبات في لألشخاص ذالمعني  اإلدماج

 خدمة ما بعد البيع والمساعدة الفنية 

 تكون مرتبطة بموضوع الصفقة  أنشريطة  أخرىويمكن اعتماد معايير  االقتضاءالتسليم والتنفيذ عند  آجال

 نتائج عملية التقييم 

من  إمضاؤهاويقع  إعمالهاعروض تعد تقرير تضمن فيه تفاصيل لجنة لجنة التقييم ال أن األمرمن  22نص الفصل 
 الذين يتعين عليهم تسجيل تحفظاتهم طلب هذا التقرير ويتضمن هذا التقرير وجوبا  أعضائهاجميع 

 تفاصيل ونتائج أعمال لجنة التقييم وكذالك مقترحاتها في خصوص االسناد جميع المراحل التي مرة بها الصفقة

 أقصيتييم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلى للعارضين وعدد الذين تق
 عروضهم وتقييم ذالك على نتائج المنافسة 

 عرض استفسارات المشاركين حول كراس الشروط واالجابات 

 تمديد تقديم العروض ونتائجها على المنافسة  أجالتبرير قرارات 

 وجدت  إنراضات المشاركين تحفظات واعت

 الترشيحلوجود حالة منع من  أقصيت التي أوالعروض الغير مقبولة  إقصاء أسباب

المقترحة من قبل العارضين وذالك بالرجوع خاصة للتقديرات ومعدل العروض المقبولة وكلفة  األسعارتحليل 
العروض المالية وذالك بالقيام  مقبولةم مدى تقي أنالمشاريع المماثلة ومعطيات السوق فلجنة تقييم العروض عليها 

إال انه يمكن للجنة مراقبة الصفقات  األسعارللمشترى العمومي مناقشة  وال يجوزالمنفردة   لألسعاربقراءة تحليلية 
لكن مبسط في بعض فصوله  الترخيص في مناقشة هذه  إجماالمقبول  الماليالعرض  أنذات النظر عندما يتبين لها 
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تبين وجود  وإذافسة  للمنا األصليةالتغيير الشروط  إلىتؤدي هذه المناقشة  أن وال يجبقصد التحقيق فيها الفصول 
بطريقة كتابية من المشارك  إيضاحاتوذالك بعد طلب  إقصاؤهيمكن للمشترى العمومي يمكن  االنخفاضعرض مفرط 

ن للوزير رفع دعوى لدى مجلس المنافسة كما وزير التجارة ويمك إعالمويتولى المشتري العمومي في هذه الحالة 
 يمكنه اتخاذ الوسائل التحفظية في الغرض 

ثمنا يتعين عل  األقل الماليالعرض  األفضلما تجاوز العرض  وإذاوفي صورة اعتماد الموازنة بين الكلفة والجودة 
نية في خالل القيام بتحليل معمق لغاية الميزات الف إلىلجنة التقييم تقديم التبريرات في خصوص الكلفة المالية للنظر 

تقرير كتابي  إعدادلجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر ويتعين عليه  إلىمن صبغتها المقبولة ويحيله  التأكد
 المقترحة واألسعاربخصوص اختيار صاحب الصفقة  رأيهينص فيها على 

توجد في المرصد الوطني للصفقات  التيات المتابعة بطاق بشأنهمعروض المشاركين الذين تضمنت  إقصاءويمكنهم 
 المهنية  بحسن انجاز الصفقة  الضماناتتضم معطيات تنص على  التيالعمومية  

 23وهي  8ضبطها الفصل  التيالمحددة   اآلجالوفي هذا الصدد يتجه الحرص على القيام  بعملية تقييم العروض في 
 يوما  23صلوحية العروض يوما من تاريخ فتح العروض عندما تكون 

بين المشاركين  تواطؤيوما وفي حالة وجود  923يوما عندما تكون مدة صلوحية العروض  23يتجاوز  الوفي اجل 
 إلىيعلن طلب عروض  غير مثمر وبعد الدعوة  أنلجنة مراقبة الصفقات  رأييجب على المشترى العمومي بعد اخذ 
 والذي يمكنه رفع دعوة لجنة المنافسة  التواطؤالمنافسة ويعلم وزير التجارة  بحاالت 

 إعادةطلب عروض غير مثمر ويقع  إعالنعرض يقع  أيفي صورة عدم قبول  أووفي حالة تسجيل عدم مشاركة 
االعتبارات تتعلق  أومالية  أوفنية  لألسباب إلغاء طلب العروضالمنافسة كما يمكن للمشترى العمومي  إلىالدعوى 

 وفي هذه الحالة يتم اعالم جميع المشاركين .بالمصلحة العامة 

 تنفيذ الصفقات العمومية 

 مرحلة تنفيذ الصفقة تكون بعد مرحلة االبرام واختيار صاحب الصفقة.

مان  37ال يمكن ابرام الصفقة اال بمرور أجل خمسة أيام عمل من تااري  شرار االعاعن عان اال انا  وجاد أوجاب الفصال 

ي أن ينرر وجوبا شتائج الدعوة الاى المناسساة وا ال المت صال علاى الصافقة علاى لوحاة على المرتري العموم»األمر: 

إععشاات موجةااة للعماوم وعلااى موجا  الااوال القاا ا للصاافقات العمومياة التاااب  للةي اة العليااا لل لاب العمااومي وموجاا  

الصفقة وموضوعةا وآجاا   المرتري العمومي ويوجه هذا االععم الى العموم ويبين ا ل المت صل على الصفقة ومبلغ

 االشجاز."   آجا  لل عن سي إجراءات الصفقة.

وخع  هذا األجل يمكن للمراركين التظلل لدى هي ة متابعاة ومراجعاة الصافقات العمومياة بقصاو  شتاائج الادعوة الاى 

 المناسسة كما يجب ان تبرم الصفقة وتبلغ الى صاحبةا جبل الرروع سي التنفيذ.

 ات صاحب الصفقة:البال األو : واجب

 :سقرة أولى: واجب التنفيذ الرقصي

ترتبط الصفقات العمومية غالبا بالمراسق العمومية وهذا ما يبارر االجاراءات المتراد ة الختياار اكفاخ األلاقا  ل امان 

ومية الةدف من التعاجد لذلك يبدو التنفيذ الرقصي )مبدأ التنفيذ الرقصي عكس العقو  القاصة( ما يميز الصفقات العم

 بل هو التزام تعاجدي م مو  على عاتق صاحب الصفقة.

 مبدأ التنفيذ الرقصي: .1

إنا أهل ميزة للصفقات العمومية هو ال اب  الرقصي بمعنى أنا المرتري العمومي تعاجد م  لقص توسرت سياه لارو  

رورة التازام معاجاد معينة ميزتاه عان غيارن مان المترلا ين ساي إ اار المناسساة والمسااواة وهاو ماا يفتار  مبادئيا ضا



 

 

20 

لالدارة /الصفقات العمومية / الوطنية المدرسة   2015 

اال ارة بالتنفيذ الرقصاي خاصاة ساي حالاة التعاجاد ما  توي التقصاص وأصا ال المةان الفنياة م ال المةناد  ومكاتاب 

 الدرا ات.

من االمر الاذي أكاد أشاه يجاب علاى صااحب الصافقة أن يتاولى بنفساه  88وجد تل إجرار مبدأ التنفيذ الرقصي سي الفصل 

تنفيذ الصفقة وال يمكن أن يكلف غيارن بتنفياذ الصافقة ويعناي تلاك أنا هاذا االلتازام يراكل تنفيذ الصفقة أن يتولى بنفسه 

 كل مت لبات التنفيذ بما هو واجب أصلي وااللتزامات التابعة له.

 اال ت ناءات: المناولة: .2

ف غيارن بتنفياذ علاى أشااه.....إالا أشااه يمكان لاه بالنسابة لصافقات األلادا  والقادمات أن يكلا»من األمار:  88شص الفصل 

بعض أجزاء منةا بعد ال صو  على ترخيص كتابي مسبق من المرتري العمومي وإتا اتفق صاحب الصافقة ما  منااو  

أو  اااهل بالصاافقة سااي لااركة  ون أن ياارخص لااه العمااومي سااي تلااك ساشااه يمكاان أن ت بااق  ون تنبيااه مساابق األحكااام 

 قة(.)سس  الصفقة على حسال الصف 111المنصو  عليةا بالفصل 

إنا المناولة تعني تنفيذ جزء من الصفقة مان جبال الديار وهاي إمكاشياة إال أشاه تصابو حالاة وجوبياة ساي حالاة ابارام 

صفقة عمومية م  أجاشب حيث ال بد أن تت من هذن الصافقة بنادا يقارا المناولاة لفائادة الم  ساات التوشساية إال أنا 

بقة من المرتري العمومي ما  ت مال صااحب الصافقة لتبعاات اللجوء الى المناولة مررو  ب رورة المواسقة المس

 المناولة.

 ضرورة المواسقة المسبقة للمرتري العمومي: -أ

يجب ال صو  على ترخيص مسبق من المرتري العمومي عند اللجوء الى المناولة وهاو أي اا تارخيص ضاروري 

  علاى المواسقاة الكتابياة المسابقة الذي يانصا علاى أشاه: " يجاب ال صاو 81سي حالة تديير المناولة حسب الفصل 

من المرتري العمومي سي حالة تدييار منااو " بال أشااه إتا ماا اعتبارت ميازات المنااو  أحاد معاايير اختياار صااحب 

الصفقة يتعين أخذ راي لجنة الصافقات تات النظار جبال المواسقاة علاى تدييارن وساي هاذن ال الاة يجاب أن تتاوسر ساي 

 هعت وال ماشات المةنية المنصاو  عليةاا ساي الصافقة والتاي تقت ايةا خصوصاية المقاولين المقترحين كل الم

 أجزاء ال لبات موضوع المناولة.

وسي كل ال االت يجب أن يكون الترخيص كتابيا إالا أنا كرا  الررو  اال ارياة العاماة القاصاة باأللادا  جبلا  ساي 

يوماا اجارارا بالمواسقاة وال يمكان  21لمراروع لمادة سصلةا ال اشي الترخيص ال مني تلك أشاه يعتبر  كوت رئيس ا

مان  7لرئيس المراروع التراجا  ساي هاذن المواسقاة ال امنية إالا بمواسقاة المقااو م شفاس األمار شاصا علياه الفصال 

 كرا  الررو  اال ارية القاصة بصفقات الدرا ات.

 ت مل صاحب الصفقة لتبعات المناولة: -ل

ن المرتري العمومي وتداخل المناو  جصد تنفيذ جزء مان الصافقة ساان هاذا بعد حصو  صاحب الصفقة على ترخيص م 

التنفيذ يظال ت ا  المسا ولية الرقصاية لصااحب الصافقة ألنا المواسقاة ال تعفياه مان المسا ولية بصافة كلياة أو جزئياة 

: "على أشه ساي جميا  ال ااالت يبقاى صااحب الصافقة مسا وال بصافة لقصا 17وهذا ما أكدن الفصل  ية تجاان الذي شصا

 المرتري العمومي.

 الفقرة ال اشية: واجب التنفيذ وسقا للمواصفات الم د ة سي كرا  الررو :

 واجب التنفيذ وسق المواصفات: -1

تاانظل الصاافقة مواصاافات التنفيااذ وهااذا يعنااي أنا صاااحب الصاافقة ملاازم باااحترام مااا تاالا االتفااا  عليااه ماان مواصاافات 

عة ال رسين المتعاجدين ويعني تلك أشه ال تبارأ تماة صااحب الصافقة إالا تنفياذ وخصائص سنية وهنا تبرز جاعدة العقد لري

ة المدين إالا بتسليمه ما  252ما التزم به صلب عقد الصفقة كما شصا على تلك الفصل  م.ا.ع الذي أكدا على أشاه ال تبرأ تما

عناه وال بكيفياة غيار الكيفياة المقاررة التزم به بالعقد جدرا وصفة وال يسوغ له أن يلزم الدائن بقبو  ليء آخار عاو  

 سي العقد أو التي جاء بةا العرف.
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من كرا  الررو  اال ارية العامة القاصاة بتازو  بماوا  وخادمات:" يجاب أن يكاون التازو  باالموا   7كما شصا الفصل 

مواصفات التي يتعاين والقدمات م ابقا لما تنصا عليه الصفقة والى مقت يات المواصفات التوشسية أو عند االجت اء ال

 أن ترير اليةا الصفقة.

سمواصفات التنفيذ عا ة ما شجدها م منة صلب كرا ات الررو  سع يمكن لصااحب الصافقة مان تلقااء شفساه إ خاا  أي 

تدييار عليةاا وإالا يعادا إخاعال بواجاب التنفياذ يلزماه بنعااا ة بنااء المنراات التاي أشرااءها علاى ش او مقاالف للمواصاافات 

 إالا إتا جبل المرتري هذن المنرات لري ة أن ال ت طا من جيمة الصفقة. الم لوبة

مان األمار علاى أشاه ال يمكان إ خاا  أي تدييار يتعلاق باالبنو  اال ارياة أو المالياة أو الفنياة للصافقة  83كما شاصا الفصال 

 فقات تات النظر.المصا   عليةا إالا بمقت ى مل ق كتابي مم ى من المرتري العمومي وبعد مصا جة لجنة الص

 ضمان العيول التي ت رأ على الصفقة: -2

ب سب ما تنص عليه الصفقة سان صاحب الصفقة ملزم بتنفيذ كامل عناصر التزاماته التعاجدياة وتعساي كال العياول 

 التي ت رأ بعد التنفيذ  واء ألار اليةا المرتري العمومي أو تف ن إليةا سي ما بعد.

اماته التعاجدية ال يعني بال رورة شةاية هاذن االلتزاماات إت أشااه يظالا ضاامنا لابعض ساشتةاء صاحب الصفقة من التز

مان كارا  الرارو   27العيول التي تمس ما جد تل تنفيذن وتلك جبل اال تعم النةاائي للقادمات سما ع شاص الفصال 

ال امان أن يقااوم  اال ارياة العاماة القاصاة بتازو  بماوا  وخاادمات علاى أشاه يجاب علاى صاااحب الصافقة أ نااء أجال

 باالصعحات التي حد ت له من جبل الرقص المس و  عن الصفقة.

 واجب التنفيذ سي اآلجا : -7

 ت ديد آجا  التنفيذ: -أ

من األمر سان التنصيص على آجا  التنفياذ يعتبار تنصيصاا وجوبياا صالب عقاد الصافقة كماا شاص  73حسب الفصل 

رو  علااى األجاال أو اآلجااا  الم ااد ة الشجاااز ال لبااات ماان األماار علااى أشااه يجااب أن تاانص كرا ااات الراا 87الفصاال 

موضوع الصفقة ويمكن أن تقوا  كرا ات الرارو  للمرااركين ت دياد أجال أو آجاا  تنفياذ ساي ال ااالت التاي تبارر 

 تلك وال يمكن تديير آجا  التنفيذ إالا بمل ق بعد أخذ رأي لجنة الصفقات تات النظر.

وكلما شص العقد على أجل يتعاين احتراماه كماا يمكان للصافقة أن تانص علاى عادة  سااللتزام باألجل هو إلتزام بالعقد

آجاا  )صافقة إ ارياة( كااان تجازأ الصافقة علااى أجساا  وكال جساط باجاال كال جساط وأن يت ماال مسا ولية كال تااخخير 

ت تات ويساخ  عاان كاال جاازء بمفاار ن كمااا أنا أجاال التنفياذ ال يجااوز تعديلااه أو تديياارن إال بعااد أخااذ رأي لجنااة الصاافقا

 النظر.

من كرا  الررو  اال ارياة العاماة  11إنا أجل الصفقة يقص مبدئيا مجمل موضوع الصفقة وهو ما ي كدن الفصل 

القاصة باأللدا  حيث تن بق أجل إشجاز األلدا  الم د  ساي الصافقة علاى إشةااء كاساة األلادا  المنصاو  عليةاا 

 يزات ال  يرة وإعا ة المكان الى حالته األولى.والمنو ة بالمقاو  بما سيةا سترة االعدا  و  ب تجة

عندما يكون األجال م اد ا باأللاةر يكاون حساال كال لاةر اعتباارا مان ياوم بداياة األجال وحتاى الياوم المقابال ساي 

 الرةر الموالي.

 وعندما يكون اليوم األخير لألجل يوم راحة يمد  الى اليوم الموالي.

 تبعات االخع  باجا  التنفيذ: -ل

ترام آجا  التنفيذ يم ل إحدى الواجبات المنصو  عليةا بعقد الصفقة وعدم احترام اآلجا  يا  ي الاى ت بياق إنا اح

العقوبااات المنصااو  عليةااا بكاارا  الراارو  والتااي تعااو  سيةااا الااى مساا ولية صاااحب الصاافقة وت بااق غرامااات 

يقاوم المراتري العماومي بنعادا  التخخير  ون إععم مسابق لصااحب الصافقة وياتل احتساابةا مناذ معايناة التاخخير و
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و يقة احتسال غرامات التخخير ويرسقةا بمذكرة احتسال آجا  التنفيذ التي تبين أيام التخخير ومبلاغ غراماة التاخخير 

 وتلك عند عر  الملف على القتل النةائي.

اري  إعاعم صااحب وسي حالة سس  الصفقة يتل احتسال المدة الممتدة من تاري  معاينة أو  يوم تخخير حتاى ياوم تا

 الصفقة بالفس .

علاى غراماات التاخخير والعقوباات المالياة التاي تو اف عناد  131ويتعين أن تنص كرا ات الررو  حساب الفصال 

من مبلغ ال سال النةائي للصفقة  % 5االجت اء وت بط كيفية احتسابةا على أن ال يتجاوز مبلغ غرامات التخخير 

مان كارا  الرارو  اال ارياة القاا  باأللادا   23تلك سم ع جااء بالفصال ما لل تنص كرا  الررو  على خعف 

على أشه ينص كرا  الررو  اال ارية القاصة على العقوبة اليومياة التاي ينبداي ت بيقةاا ساي حالاة حصاو  تاخخير 

لصافقة مان جيماة ا 1/133سي إشجاز األلدا  سان لل ينص على تلك تكون العقوبة اليومية الم بقة تساوي لما جدرن 

 أو من جيمة القسط المعني.

 ويمكن أن تنص كرا ات الررو  على منو مكاسخة مالية إتا ما تلا االشجاز جبل اآلجا  التعاجدية.

 :  الفقرة ال ال ة: واجب التديير سي حجل و بيعة القدمات

الرارو  أو يرامل  يجب على صاحب الصفقة تنفيذ عقد الصفقة ما لل تتجاوز شسبة التديير النسبة الم اد ة بكارا 

 التديير  بيعة ال لبات موضوع الصفقة.

 ال الة األولى شسبة التديير: -1

ال يمسا التديير إالا كمية القدمات التي يتل تعريفةا تعاجديا سي و ائق الصفقة سةذن الكمية يمكن لةاا أن تتديار عناد   

 التنفيذ بالزيا ة أو النقصان سي ال دو  المقدرة بكرا  الررو .

مان مبلاغ الصافقة ويست سان عادم تقاديل شسابة  % 23لل يقا  التنصايص علاى تلاك ال ادا ال يجاب أن يتجااوز وإتا 

 مرتفعة ضمن كرا ات الررو  وتلك حفا ا على مبدأ المناسسة ولتجنب ارتفاع كلفة القدمات.

احب وسااي صااورة تجاااوز الزيااا ة تلااك ال اادا يمكاان لصاااحب الصاافقة سساا  الصاافقة  ون أي غرامااة ويجااب علااى صاا

يوما من تاري  تسلمه الو يقة التي اشجرت عنةا  25الصفقة أن يوجه م لب كتابي إلى المرتري العمومي سي أجل 

 الزيا ة المذكورة.

ااا الم البااة بفساا  الصاافقة وسااق اآلجااا   وسااي صااورة تجاااوز النقصااان تلااك ال اادا سنشاااه يمكاان لصاااحب الصاافقة إما

 م البة بتعويض ي بط مبلده بالتراضي أو من الم كمة تات النظر.المنصو  عليةا آشفا بالنسبة للزيا ة أو ال

وال يست سن التقفيض أو الزيا ة سي حجل القدمات سي أواخر األجل التعاجدي حيث يكون صااحب الصافقة جاد تقادم 

ل مصاريف تلك.  سي االشجاز وت ما

عمومياة كال زياا ة أو شقصاان ساي وسي جمي  ال االت يجب أن تعر  على الراي المسبق للجنة مراجبة الصافقات ال

 .%23حجل ال لبات تفو  النسبة المنصو  عليةا بكرا  الررو  أو يفو  شسبة 

ي ااد  مبلااغ التديياار سااي حجاال الصاافقة باعتمااا  األ مااان التعاجديااة األصاالية  ون اعتبااار التديياار الناااتج عاان مراجعااة 

 األ مان والتديير الناتج عن صرف العمعت األجنبية.

رمل التديير سي حجل الصفقة الصفقات تات األ مان الجزاسية والصفقات اال ارية باعتبار أشةاا ت اد  ال جال كما ال ي

 األ شى واألجصى للكميات التعاجدية.

 

 ال الة ال اشية التديير سي  بيعة القدمات: -2
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يت منةا كرا  الرارو   تتم ل سي إ خا  تعديعت على م توى ال لب العمومي يترتب عنةا إضاسة تعديعت جديدة لل   

 وتقت ي أ عار جديدة.

وسي هذن ال الة يتعين ال ر  علاى أن ال يا  ي تلاك الاى تدييار جاوهري ساي  بيعاة ال لباات ما  وجاول عار   لاب 

تديير ال لبات على الرأي المسبق للجنة الصفقات تات النظر بق   النظر عن شسبة التديير ساي مبلاغ الصافقة ما  تبريار 

 وبيان مقبولية كلفتةا ومقبولية أ ماشةا وتلك جبل الرروع سي التنفيذ.هذن التدييرات 

سالتديير سي  بيعاة الصافقة يجاب أن يكاون ا ات نائيا ما  التاذكير ب ارورة االعادا  الجياد للصافقات العمومياة والت دياد 

 الدجيق لل اجيات.

جعة الصفقات العمومية معحاق الصافقات كما يتعين على المرتري العمومي أن ي يل بصفة آلية على هي ة متابعة ومرا

أو أك ار  ون اعتباار الزياا ات الناتجاة عان مراجعاة  % 53التي ت  ي الاى الترسيا  ساي المبلاغ الجملاي للصافقة بنسابة 

 األ عار أو عن التدييرات سي جيمة العملة عند االجت اء.

 :البال ال اشي: واجبات المرتري العمومي

 يذ:الفقرة األولى: متابعة التنف

يجب على المرتري العمومي متابعة تنفيذ الصفقة وتعيين سريق متابعة لاذلك سما ع بالنسابة الاى صافقات األلادا  يجاب 

ن سريق متابعة يتكون من رئيس المرروع ومراجب ح يرة ورئيس ألدا  لمراجبة األلدا  ومكتب مراجبة  عليه أن يكوا

 والتجةيزات القاصة. لمراجبة الدرا ات وألدا  األجسا  الفنية للةياكل

 الفقرة ال اشية: خع  صاحب الصفقة: 

 المبدأ : القع  حسب جاعدة العمل المنجز: -1

ماان مجلااة الم ا اابة العموميااة علااى أشااه ال تصاارف النفقااات إالا لمساات قيةا وتلااك بعااد ا بااات  133و  21شااصا الفصاال 

 ا ت قاجةل لةا وا بات جيامةل بالعمل الم لول.

األمر على أشه ت بط كرا ات الررو  لرو  القع  وصيده خاصة سي ماا يتعلاق بالتسابقات  من 11وجد شص الفصل 

 ومعاينة جيمة ال لبات المنجزة وت ديدها وعند االجت اء األجسا  التي تدس  على ال سال.

 منجز.ويمكن أن يكون القع  على مرة واحدة أو على أجسا  وتلك حسب شسق تقدم االشجاز وت بيق جاعدة العمل ال

من األمر على أشه يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرماة أجساا ا علاى ال ساال عناد  13وجد شصا الفصل 

 توسر الررو  التالية:

  ألةر. 7أن تفو  مدة االشجاز 

  أن يكون جد تل الرروع سي اشجاز الصفقة وإتا كاش  الصفقة تتعلق بالتزو  بموا  يجب أن تكون تلك الماوا  جاد

 يزها وأحيل  ملكيتةا الى المرتري العمومي.م

 إجراءات القع : -أ
 معاينة االشجاز: -1

 هي عملية معاينة ما ية للقدمات المنجزة وكرف المعاينة الو يقة الناتجة عن هذن العملية.

علاى أشاه يجاب أن ت ابط الصافقة آجاا  إجاراء المعايناات التاي تع اي ال اقا ساي  سا  مباالغ علاى  131وجد شصا الفصل 

 ال سال.
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وإتا لل ت بط الصفقة هذن اآلجا  ت تسب آجا  اجراء المعاينة ابتداء مان تااري   لاب صااحب الصافقة والاذي يجاب أن 

 يكون مدعما بو ائق.

 ويتعين على المرتري العمومي إجراء المعاينات سي اآلجا  التالية:

و مان تااري  تقاديل صااحب الصافقة أيام من التاري  المنصو  عليه سي الصافقة أ 8بالنسبة لأللدا  سي أجل  -

 لم لبه سي الدر .

 يوما من تاري  تسليل الموا  أو القدمات. 15بالنسبة لصفقات التزو  بموا  وخدمات سي أجل ال يتجاوز   -

ويترتب عن تخخير المرتري العمومي سي القيام بالمعاينة سي اآلجا  المذكورة تمكين صاحب الصفقة من سوائض تاخخير 

 يوم الذي يلي اشتةاء هذن اآلجا  الى تاري  المعاينة.ت تسب من ال

 آجا  القع :  -2

يجب على المرتري العمومي إصدار أمر بالصرف لصاحب الصفقة أو الو يقة التاي تقاوم مقاماه ساي  137حسب الفصل 

المنجزة مان جبال  يوما ابتداء من تاري  معاينة ال ق سي األجسا  على ال سال وبالنسبة للبنايات المدشية 73أجل أجصان 

يوما وإتا لل يتل تلك سي هذن اآلجا  سان صااحب الصافقة يتمتا  وجوباا  25صاحب المنرخ المفو  يرس  هذا األجل الى 

 بفوائض التخخير ت تسب من اليوم الموالي الشتةاء هذن اآلجا .

 يوما من جبل الم ا ب العمومي أو العون الم هل لذلك. 15ويتل القع  سي أجل أجصان 

 كيفية القع : -ل

علااى أشااه يمكاان أن تكااون األجسااا  التااي تاادس  علااى ال سااال مساااوية لقيمااة ال لبااات المنجاازة جزئيااا  18شااص الفصاال 

والمبينااة بم اضاار المعاينااة إالا أشااه ال يمكاان لألجسااا  التااي تاادس  علااى ال سااال بعنااوان التاازو  بمااوا  الشجاااز األلاادا  

 الموا . من جيمة هذن % 83موضوع الصفقة أن تتجاوز 

وإتا كاشا  الصافقة مبرماة با من جزاساي يمكاان أن تانص كارا  الرارو  علاى إمكاشيااة  سا  أجساا  حساب مراحال تنفيااذ 

الصفقة م  ت ديد مبلغ كل جسط بنسبة مائوية من ال من ويتل ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار شسابة جيماة كال مرحلاة 

 من مراحل االشجاز.

إبعغ صاحب الصفقة باأل بال التي حال   ون  س  جسط على ال سال وتلك سي أجال  كما يجب على المرتري العمومي

 يوما من تاري  المعاينة ويترتب عن هذا التخخير عن االععم بالدس   س  سوائض التخخير. 15

 اال ت ناء: التسبقات: )إ ت ناء لقاعدة العمل المنجز(: -2

مان األمار علاى  12نو صاحب الصفقة تسبقة كما شصا الفصال من مجلة الم ا بة العمومية م 138يمكن حسب الفصل 

إمكاشية ا نا  تسبقة لصاحب الصفقة وتم ل هذن الصايدة ا ات ناء لقاعادة العمال المنجاز حياث تمانو التسابقة جبال بداياة 

 تنفيذ الصفقة.

 ويتعين على المرتري العمومي اتقات االجراءات العزمة لدس  التسبقة.

 لرو  إ نا  التسبقة: -أ

 ألةر. 7ن تفو  مدة اشجاز الصفقة أ -1

 أن يقدم صاحب الصفقة  لبا صري ا للتمت  بالتسبقة. -2

أن يقدم صاحب الصفقة جبل إ نا ن التسبقة إلتزام كفيل بالت اامن الرجااع كامال مبلاغ التسابقة عناد أو   لاب  -7

 من المرتري العمومي.

 شسبة التسبقات: -ل

 : صفقات األلدا 
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 من جيمة المبلغ الجملي لعلدا . % 13ي أو تقل عن  نة ت تسب شسبة التسبقة بـ إتا كاش  مدة االشجاز تساو    

 لةرا األولى. 12من مبلغ األلدا  المبرمجة لـ  % 13وسي صورة تجاوز مدة االشجاز  نة ت تسب شسبة التسبقة 

 معدات أو تجةيزات: صفقات التزو  بموا  أو 

 والموا  والتجةيزات.من المبلغ الجملي للمعدات  % 13شسبة التسبقة 

 :صفقات الدرا ات 

من المبلغ الجملي لصفقات الدرا اات ماا عادى صافقات المعلوماات وتكنولوجياات االتصاا  ترسا   % 13شسبة التسبقة 

 .%23الى 

 االتصا : االععمية وتكنولوجيا المتصلة بمجا  صفقات القدمات 

 نولوجيا االتصا  تسبقة حسب النسب التالية:الص ال صفقات الدرا ات سي مجا  االععمية وتك وجوباتمنو 

 من مبلغ الصفقة المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدرا ات. % 23

 من مبلغ الصفقة المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بت وير الم توى. 23%

 5ععمياة وتكنولوجياا االتصاا  و من مبلغ الصفقة المستوجب بالدينار بالنسابة لصافقات القادمات المتعلقاة باال % 13

 من المبلغ المستوجب بالعملة األجنبية. %

 والمتو  ة وال رسيين: الم  سات الصدرى 

لةرا األولى عنادما تانص الصافقة علاى  12من مبلغ ال لبات المبرمج إشجازها خع   % 23تسبقة بنسبة وجوبا  تمنو

 (.12و  23ن )الفصل أجل يتجاوز السنة بالنسبة للم  سات الصدرى وال رسيي

 كما ال يمكن الجم  بين هذن التسبقات الوجوبية.

 :التسبقة الوجوبية 

سي صورة عدم التنصيص بكرا  الررو  على شسبة أرسا  تمانو وجوباا لصااحب الصافقة وب لاب مناه  15شص الفصل 

جماا  باين هاذن التساابقة ألااف  يناارا وال يمكان ال 133ماان مبلاغ الصافقة علااى أن ال يتجااوز مبلدةاا  % 5تسابقة بنسابة 

 والتسبقات آشفة الذكر.

ويتل ا ترجاع المبالغ المدسوعة بعنوان تسبقة ب رح  شفس شسبة التسبقة من األجسا  التي تدس  على ال ساال ويتاولى 

 المرتري العمومي بتقديل رس  اليد على ال مان وتلك ب سب المبالغ التي تل ا ترجاعةا بعنوان هذن التسبقة.

 

 ةائي للصفقاتالقتل الن 

 

القتل النةائي للصفقة هو آخر مرحلة سي إشجاز الصفقة ويتل من خعله ضبط كمية القدمات المنجزة وكلفتةا 

 والتعديعت المدخلة على الصفقة الناتجة عن التديير سي اال مان وآجا  التنفيذ ومبلغ العقوبة.

شجاز الصفقة وضبط مبلدةا النةائي ويكون من آ ارن سالقتل النةائي هو االجراء الذي يقوم به المرتري العمومي ال

 شةاية االلتزامات التعاجدية لصاحب الصفقة.



 

 

26 

لالدارة /الصفقات العمومية / الوطنية المدرسة   2015 

على أشه يجب أن يتل سي لخن كل صفقة ختل شةائي يتل عرضه على لجنة مراجبة الصفقات تات  132وجد شص الفصل 

 ضوع الصفقة.يوما ابتداءا من تاري  القبو  النةائي للصفقات مو 13النظر سي أجل أجصان 

يوما ابتداءا من ا تكما  ملف الو ائق  23وتب  لجنة مراجبة الصفقات العمومية سي ملف القتل النةائي خع  

 الم لوبة.

 الفقرة األولى: االجراءات السابقة للقتل النةائي:

 القبو  الوجتي: -1

 يتولى صاحب الصفقة إععم المرتري العمومي بتاري  اشتةاء الصفقة.

رتري العمومي اال تعم الوجتي عند تسلمه القدمات وتلك بالت ب  من اشجاز القدمات على المستويين ت ب  ويتولى الم

ا التصريو باال تعم الوجتي أو اال تعم الوجتي م  ت فظات وسي هذن ال الة على المقاو   شوعي وت ب  كمي  ل يقرر إما

مرتري العمومي أو عدم التصريو بالقبو  إتا كاش  القدمات تعسي النقائص موضوع الت فظات سي األجل الذي يعينه ال

 غير م ابقة تماما للمواصفات الم لوبة.

 كما يمكن إجراء اختبارات وال يتل التصريو باال تعم الوجتي إالا برر  إجراء هذن االختبارات بنجاح.

ا إتا حد ت الصفقة عدة آجا  لعشجاز بالنسبة لعدة أجسا  سان اال تعم   يكون بصفة جزئية لكلا جسط.أما

 القبو  النةائي: -2

يكون القبو  النةائي عا ة بعد إشق اء أجل القبو  الوجتي سعند إشق اء أجل ال مان ي لب صاحب الصفقة من 

المرتري العمومي اجراء القبو  النةائي ويق  ت رير م  ر سي تلك بعد القبو  النةائي بدون ت فظات تنتةي الععجة 

 ن المرتري العمومي وصاحب الصفقة.القاشوشية بي

وتكون مدة ال مان  نة ابتداءا من تاري  مفعو  اال تعم الوجتي أو  تة ألةر و يلة مدة ال مان يكون صاحب 

الصفقة ملزما باجراء كل األلدا  والقدمات وتدارك كل خلل شبه اليه المرتري العمومي وتلك على حسابه إال إتا كان 

 المتسبب سيةا.المرتري العمومي هو 

 وال يرمل واجب االشةاء أو ال مان األلدا  العزمة الصعح آ ار اال تعما  والتاكل ال بيعي.

يوما من  25كما أن صاحب الصفقة م الب بنشجاز كرف حسال شةائي يتل تبليده الى المرتري العمومي سي أجل  

عمومي ويصبو شةائيا بعد جبوله من المرتري تاري  اال تعم الوجتي وهذا الكرف يمكن تعديله من المرتري ال

 العمومي.

 هذا الكرف ي بط المبلغ النةائي للصفقة.

 الفقرة ال اشية: عر  القتل النةائي على لجنة مراجبة الصفقات:

يجب على المرتري العمومي إعدا  ختل شةائي لجمي  أشواع الصفقات المبرمة من  رسه ويعدا عدم القيام به إخعال 

 يب المنظمة للصفقات العمومية وتعتبر الصفقة التي لل يتل ختمةا سي وضعية غير ترتيبية.بالترات

على وجول اعدا  وختل شةائي بالنسبة لكل صفقة ويجب أن يكون ملف القتل النةائي للصفقة  132وجد شص الفصل 

 مص وبا بمجموعة من الو ائق التالية:
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 ررو .عقد الصفقة بجمي  مكوشاته على غرار كرا  ال -

تقرير من المرتري العمومي يبين سيه السير العام لتنفيذ الصفقة وتقييل  ريقة و روف االشجاز ويقدم  را ة  -

وتفسيرا للفوار  بين الكميات والمبالغ األصلية وتلك المنجزة م  بيان مدة وأ بال التاخير سي االشجاز عند 

 االجت اء.

 معحق -

 قع  على أجسا .جمي  كروسات ال سابات الوجتية عند ال -

 كرف ال سال النةائي الذي يتعين أن يكون مم ى من جبل صاحب الصفقة والمرتري العمومي. -

و يقة الت فظات سي صورة وجو  ت فظات من صاحب الصفقة يجب ت مينةا بملف القتل النةائي مرسق  -

 بتقرير من المرتري العمومي كنجابته عن هذن الت فظات. 

عين على المرتري العمومي إعدا  جدو  تفصيلي المنجزة والمبالغ المدسوعة كرف ال سال المقارن: يت -

 وللكميات والمبالغ التقديرية.

 جمي  أتون المصل ة والمرا عت الموجةة الى صاحب الصفقة. -

 جمي  م اضر اال تعم الوجتي والنةائي. -

 ت اء ومقدار العقوبة المست قة.مذكرة احتسال آجا  التنفيذ مرسقة بمذكرة احتسال خ ايا التاخير عند االج -

 مذكرة احتسال مراجعة األ عار. -

 أمر إ ترجاع األموا  عند وجو  خ ايا. -

 الفقرة ال ال ة: آ ار القتل النةائي:

شةاية االلتزامات التعاجدية سع يمكن التعةد بنفقة مةما كان شوعةا على حسال الصفقة با ت ناء خع  صاحب      

ري وهي المس ولية المتعلقة بميدان البناء وهي المس ولية العررية حيث يبقى األلقا  الصفقة أو ال مان العر

 نوات من تاري  ا تعم  13المتدخلون من مةند  معماري ومكتب الدرا ات والمراجب الفني مس ولون جاشوشا 

 اشتةا.المنراة وتلك سي حالة اشةيارها كلةا أوبع ةا أو تداعيةا للسقو  أو  ةور مسا واضو بمت

ا إرجاع ال ماشات لل يعد مرتب ا بالقتل النةائي للصفقة.  أما

 سســـــــ  الصفقـــــــة 

 

يعتبر سس  الصفقة حد ا ا ت نائيا وعارضا تترتب عنه شةاية مبكرة للعقد جبل اشتةاء آجاله التعاجدية وسس  عقد 

 الصفقة ي  ي الى إيقاف تنفيذ العقد.

 رو  الفس  من جبيل التنصيصات الوجوبية التي يجب أن ي تويةا عقد الصفقة.على حاالت ول 73وجد شص الفصل 

على أشه يجب أن تنص كرا ات الررو  على ال االت التي ي ق سيةا الحد ال رسين سس   118كما شص الفصل 

 الصفقة.

 الفقرة األولى: الفس  ب لب من المرتري العمومي:

 الفس  بتقصير من صاحب الصفقة: -1

ي العمومي أن يق   تنفيذ عقد الصفقة جبل آجاله التعاجدية وتلك  ون حاجة الى اللجوء الى الق اء يمكن للمرتر

 و وشما حاجة ألي إجراء آخر وهو ما يعتبر امتياز من امتيازات السل ة العامة وخاصية من خاصيات العقو  اال ارية.

إتا لل يف صاحب الصفقة بالتزاماته وسي هذن على أشاه يمكن للمرتري العمومي سس  الصفقة  111وجد شصا الفصل 

الصورة يوجه له المرتري العمومي ر الة م موشة الوصو  يدعون سيةا الى الوساء بالتزاماته  سي أجل م د  ال يقل 
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عن عررة أيام من تاري  تبليغ التنبيه وباشق اء هذا األجل يمكن للمرتري العمومي سس  الصفقة  ون إتقات أي 

 ليف من يتولى إشجازها  بقا للتراتيب الجاري بةا العمل وعلى حسال الصفقة.إجراء أو تك

كما شص  كرا  الررو  اال ارية العامة القاصة باأللدا  على واجب التنبيه على صاحب الصفقة للقيام بواجباته 

جاز األلدا  مبالرة على شفقته أيام وإتا لل يمت ل المقاو  للتنبيه يمكن إصدار األمر بنش 13التعاجدية سي أجل ال يقل عن 

 (.21وت   مس وليته أو إتقات جرار سي سس  الصفقة )سصل 

لل يرتر  األمر وال كرا ات الررو  العامة أن يكون الق خ المرتكب على صاحب الصفقة على  رجة معينة لتبرير 

  وهو التنبيه )واجب( من  رف الفس  إالا أشاه ل ماية صاحب الصفقة ال بدا من اتباع إجراءات جاشوشية جبل الفس

 أيام ابتداء من تاري  التبليغ بالتنبيه. 13المرتري العمومي بر الة م موشة الوصو  وتلك سي أجل م د  ال يقل عن 

كما يمكن للمرتري العمومي سس  الصفقة إتا  ب  لديه بمنا بة عملية تدجيق إخع  صاحب الصفقة بالتزاماته بعد 

  ة الدير بتقديل وعو  أو ع ايا أو هدايا جصد التالير سي مقتلف إجراءات ابرام الصفقة القيام مبالرة أو بوا

 واشجازها )االخع  بمبدأ النزاهة(.

والمتعلق ب بط معايير وصيغ  2338جويلية  71الم رخ سي  2338لسنة  2252من االمر عد   18كما شص الفصل 

ا  للمراركة سي اشجاز الصفقات العمومية على أشه:" يمكن صاحب المصا جة التي ت هل مقاوالت البناء وااللد

للمرتري العمومي سس  الصفقة م  المقاولة التي   ب  منةا المصا جة ويجب أن يبلغ جرار المرتري العمومي بفس  

 الصفقة الى صاحب الصفقة بوا  ة ر الة م موشة الوصو  أو مبالرة مقابل وصل ا تعم أو ب ريقة ما ية م منة.

 سي صورة إجرار الفس  بق خ صاحب الصفقة سان مواصلة إشجازها يكون على حسال صاحب الصفقة.و

 الفس  بسبب تدير الوضعية القاشوشية لصاحب الصفقة:   -2

 سي ال االت التالية:وجوبا على أشه:" تفس  الصفقة  118ينص الفصل 

ري العمومي مواصلة التنفيذ م  الور ة أو عند وساة صاحب الصفقة )مبدأ التنفيذ الرقصي( إالا إتا جبل المرت -

 الدائنون أو المصفي.

 سي حالة عجز واضو و ائل لصاحب الصفقة. -

 سي حالة إسع  صاحب الصفقة إال إتا جبل المرتري العمومي العرو  المقدمة من الدائنين. -

 وسي كل ال االت ال ي ق لصاحب الصفقة م البة المرتري العمومي بخيا تعويض."

  هذا الفصل سان المبدأ الفس  الوجوبي وبالتالي اشةاء الععجة التعاجدية واعفاء صاحب الصفقة من تنفيذ ومن خع

التزاماته إالا أشاه يمكن للمرتري العمومي جبو  الم الب لمواصلة تنفيذ الصفقة التي تصله من األلقا  الذين حلاوا 

 م لا صاحب الصفقة.

ي صورة جبو  عروضةل جيام ععجة تعاجدية معةل ليصيروا ملزمين مكان صاحب وهذا القبو  غير إلزامي إال أشه س

 الصفقة بواجب تنفيذ الصفقة وت مل تبعاتةا.

 الفس  بدون خ خ من صاحب الصفقة: -7

 118على هذن ال الة غير أشه ال يمكن ا تبعا  هذن االمكاشية سقد شصا الفصل  2312لسنة  1371لل ينص األمر عد  

على أشه يجب أن تنص  122لررو  ل االت التي ي ق سيةا ألحد ال رسين سس  الصفقة وجد شصا ت بط كرا ات ا

صفقة الدرا ة على إمكاشية توجيف الدرا ة عند اشتةاء أجل معين أو إتا بلد  المصاريف مبلدا م د ا وتقسال الدرا ة 

از الدرا ة سي أي مرحلة من هذن الى عداة مراحل ويمكن أن تنصا هذن الصفقة سي هذن ال الة على توجيف إشج

 المراحل.

من كرا  الررو  اال ارية العامة القاصة بتزو  الموا  والقدمات يمكن للمرتري العمومي سي  25كما شصا الفصل 

ا للقدمات موضوع الصفقة جبل شةايتةا وتلك بمقرر سي  أي وج  كان  واء أخ خ صاحب الصفقة أو ال أن ي   حدا
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احب الصفقة سي هذن ال الة الم البة بتعويض ال رر ال اصل له بمفعو  هذا القرار وهذن سس  الصفقة وي ق لص

 71من كرا  الررو  اال ارية العامة القاصة باأللدا  والفصل  22االمكاشية موجو ة أي ا بصفقات األلدا  الفصل 

 امة وامتيازات السل ة العامة(.من كرا  الررو  اال ارية العامة القاصة بالدرا ات. )مرتبط بفكرة المصل ة الع

 الفقرة ال اشية: الفس  ب لب من صاحب الصفقة:

 الفس  بسبب خ خ من المرتري العمومي: -1

لةرا  12من األمر على أشاه يمكن لصاحب الصفقة  لب سس  الصفقة سي حالة توجف االشجاز ألك ر من  21شص الفصل 

مي ويجب على صاحب الصفقة تقديل  لب الفس  مرسقا ب لب ب لب تخجيل أو عداة  لبات صا رة من المرتري العمو

يوما من  23التعويض عند االجت اء بوا  ة مكتوبا م مون الوصو  أو مبالرة مقابل وصل ا تعم سي أجل أجصان 

 لةرا. 12تاري  اشق اء أجل 

ف  األلدا  أك ر من  نة تبعا من كرا  الررو  اال ارية العامة القاصة باأللدا  على أشاه إتا توج 28كما شصا الفصل 

 للتاجيل أو عدة تاجيعت متتالية ي ق للمقاو  ال صو  على سس  الصفقة.

يوما على  73أجسا  متتالية سي األجل بعد اشق اء  7كما يمكن كذلك سس  الصفقة عند عدم خع  صاحب الصفقة سي 

رتري العمومي اعتزامه إيقاف الصفقة بعد األجل األجصى لدس   الث هذن األجسا  على ال سال أن ينبه على الم

 اشق اء لةرين وتلك بوا  ة ر الة م موشة الوصو .

 وسي هذن ال الة ستوجيف تنفيذ الصفقة ال يمكن اعتبارن خ خ من صاحب الصفقة سةو تصرف لرعي شصا عليه القاشون.

لم د ة سي كرا  الررو  ساشه يمكن كما أشاه سي صورة تجاوز شسبة الزيا ة أو شسبة النقصان النسبة التعاجدية ا

ل مس ولية وتلك بتقديل  لب الى المرتري العمومي سي أجل ال يتجاوز  يوما  25لصاحب الصفقة  لب الفس   ون ت ما

من تاري  ا تعم اتن المصل ة أو الو يقة التي تنجر عنةا الزيا ة أو النقصان غير أشه ال ي ق له الم البة بالتعويض 

  ة.بالنسبة للزيا

 الفس  بسبب ا ت الة التنفيذ:  -2

من كرا  الررو  اال ارية العامة القاصة باأللدا  سي حالة حصو  خسائر  18وهي حالة القوة القاهرة شصا الفصل 

اء  اهرة  بيعية لل يكن الممكن التنب  بةا أوسي حالة جوة جاهرة يمكن للمقاو  أن  أو تلف أو أضرار بال  يرة من جرا

ض ال رر الذي ل قه لري ة اتقاتن االحتيا ات العازمة للموا  والمعدات واأللقا  المتواجدة ي صل على تعوي

أيام الموالية لتلك الظاهرة ال بيعية وسي هذن ال الة يمكن  13بال  يرة وأن يكون جد أبلغ عن الوجائ  كتابيا خع  

 سس  الصفقة ال ت الة تنفيذها م   لب التعويض عند االجت اء

 

 

 ة النزاعات المتعلقة بالصفقاتتسوي 

 

عقد الصفقة هو عبارة عن التزامات متبا لة بين ال رسين ويمكن أن تنرخ شزاعات بين األ راف  واء تعلق األمر 

من األمر على أن الصفقة يجب أن  73بالمراركة أو بالتنفيذ سالنزاع تعبير عن خعف بين األ راف وجد جاء بالفصل 

 وية النزاعات.تنص على بند يتعلق بتس

ا بال سنى بين المرتري العمومي وصاحب الصفقة أو   ع ة أشواع كبرى من سض النزاعاتم تتل تسوية النزاعات إما

 اللجوء الى االجراءات اال ارية او اللجوء الى الق اء.
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 الفرع األو : االجراءات اال ارية لفض النزاعات:

 لعمومي:الفقرة األولى: التظلل اال اري لدى المرتري ا

 التظلل اال اري سي مرحلة ابرام الصفقة العمومي: -1

من االمر على اشه يجب لكل من له مصل ة سي إجراءات ابرام وا نا  صفقة عمومية القيام بتظلل  183ينص الفصل 

أو  ضد القرارات تات الصلة التي أل ق  به ضررا لدى المرتري العمومي المعني ويتل التظلل بخي و يلة منا بة ما ية

ال ما ية مقابل وصل يسلل الى المعني باألمر سي حا  إيداع الم لب مبالرة او عبر القطا ويجب القيام بالتظلل سي أجل 

أيام رس ا  5أيام عمل من تاري  شرر أو تبليغ القرار موضوع التظلل ويجب  كوت الجةة المعنية بالتظلل لمدة  5

 ضمنيا.

 قة :م ا  صفقات التزو  بموا  وخدماتالتظلل اال اري سي مرحلة تنفيذ الصف -2

 على مستوى المرتري العمومي: -أ

إتا  رأ حعف بين صاحب الصفقة والرقص المس و  عن الصفقة )مفو  عن المرتري العمومي لمراجبة تنفيذ 

يوما من  ةور القعف ويتمت  المرتري العمومي  25الصفقة( بجب أن يرس  األمر إلى المرتري العمومي سي  رف 

 جل لةرين التقات جرارن.بخ

وإتا لل يواسق صاحب الصفقة على القرار المتقذ سنشه يق  تنفيذ القرار بعنوان تسوية وجتية م  العلل أن التسوية 

النةائية تتل وسق االجراءات التالية وهو إتا لل يق  إععم صاحب الصفقة بقرار المرتري العمومي سي أجل  ع ة ألةر 

جرار المرتري العمومي يمكن لةذا األخير اللجوء إلى الم اكل المقتصة وتلك سي أجل  ولل يقبض صاحب الصفقة

ألةر من القرار المتقذ بداية من اععمه وإال يعتبر جابع لةذا القرار كل  لب صا ر بعد تلك مرسوضا غير أن  2أجصان 

 بال سنى )رئا ة الجمةورية(.ألةر يتوجف إتا ما أحيل الملف إلى الجنة اال ترارية لفض النزاعات  2أجل 

 تدخل لجنة مراجبة الصفقات:-ل

من االمر أشه تعر  وجوبا على الرأي المسبق للجنة العليا لمراجبة وتدجيق الصفقات ولجان مراجبة  155ينص الفصل 

 الصفقات كل مركل أو شزاع يتعلق بنعدا  أو ابرام أو تنفيذ أو خع  الصفقات الراجعة لةا بالنظر.

 لل ي د  كيفية ال عنم االجراءاتم اآلجا (. )األمر

 :لجنة الرراءات -ج      

من األمر تتولى لجنة الرراءات كل مركل أو شزاع يتعلق بنعدا  وإبرام وتنفيذ وخع  وختل هذن  51حسب الفصل  

لمبس ة معفاة الصفقات وتقدم للمرتري العمومي مقترحات ل ل القعسات أو المسائل الم روحة لصفقات االجراءات ا

 من مراجبة لجان الصفقات )األمر لل ي د  كيفية ال عنم االجراءاتم اآلجا م جرار ملزمم تقديل مقترحات تتولى  را ة(.

 هي ة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية:-     

 هي هي ة تابعة للةي ة العليا لل لب العمومي

م ع و عن  ائرة الم ا باتم مم ل عن هي ة الرجابة للمصالو تتركب من مم ل رئيس ال كومة بصفته رئيسا التركيبة:

 هي ة الرجابة المالية مم ل عن المنظمة المةنية حسب موضوع الملف. العموميةم

كما يمكن للةي ة أن تستعين بقبير وبعين أع اء الةي ة بقرار من رئيس ال كومة وتلك باجتراح من اال ارات والةياكل 

 المم لة بالةي ة.

 مكلفة بمتابعة إحترام المبا ئ األ ا ية للصفقات العمومية: م:المةا 
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تتعةد بالعرائض التي يقدمةا كل من له مصل ة سي إ نا  الصفقات العمومية وإحترام االجراءات المتصلة بةا 

ة أك ر )اضاسة إلى لجن %53وبمعحق الصفقات التي ت  ي إلى الترسي  سي المبلغ الجملي للصفقة بنسبة أك ر من 

 مراجبة الصفقات(.

إحاالت مراجبي الدولة ومراجبي المصاريف العمومية بقصو  ال االت التي يستجيب سيةا اال نا  إلى المبا ئ 

 والقواعد المنصو  عليةا باألمر المتعلق بالصفقات العمومية.

 د إ نا  الصفقة.المع يات المتعلقة بنبرام الصفقات التي من لخشةا أن تمس بالعناصر التي تل اعتبارها عن

 وكل ملف ترى الةي ة ضرورة  را ته لسبب من األ بال متصلة بنجراءات وإبرام وإ نا  وتنفيذ الصفقات العمومية.

 :مجاالت تدخل هي ة متابعة ومراجبة الصفقات العمومية  

لبنو  التي من األمر على أشه )ال عن سي كرا ات( يجب أن ال ت  ي ا 72: شص الفصل ال عن سي كرا ات الررو 

ت ب ةا كرا  الررو  الى تمييز بين المراركين أو ت ييق مجا  المناسسة او تكر أي ععمة تجارية أو منتجين 

معينين  ويمكن لكل مرارك م تمل اعتبر البنو  الم منة  بكرا ات الررو  مقالفة لألحكام الوار ة بالفقرة 

العمومية  بتقديل م لب سي الدر  مرسقا بتقرير مفصل  أألولى أن يتظلل لدى هي ة متابعة ومراجعة الصفقات 

أيام من تاري  االععم عن  لب العرو   13يبين سيه االخعالت  ومدعما بالم يدات العزمة سي أجل أجصان 

 يوما من تاري  أو  إععم. 15أيام أتا كان أجل جبو  العرو   5ويقفض هذا األجل إلى 

لل شسقة من العري ة إلى المرتري العمومي المعني ب ريقة تع ي تاريقا  ابتا ت يل الةي ة بمجر  توصلةا بالتظ

 بتوصلةا بةا.

ويمكن لةي ة المتابعة والمراجعة جبل اتقات جرارها برخن التظلل المعرو  عليةا أن تختن بتعليق االجراءات الب  

 شةائيا.

ل من تاري  توصلةا   بنجابة المرري العمومي أيام عم 13وتتقذ هي ة المتابعة والمراجعة جرارها سي أجل أجصان 

 مرسقا بجمي  الو ائق واالي احات الم لوبة وسي غيال تلك يرس   جرار تعليق االجراءات.

 ال عن سي إ نا  الصفقات:

من األمر على وجول شرر شتائج الدعوة الى المناسسة وا ل المت صل على كل صفقة على لوحة  37شص الفصل 

لعموم وموج  الوال القا  بالصفقات العمومية التاب  للةي ة العليا لل لب العمومي وموج  إععشات موجةة ل

 المرتري العمومي عند االجت اء.

أيام عمل من تاري  شرر االععن عن  5على اشه ال يمكن ام اء الصفقة اال بمرور أجل  32كما شص الفصل 

 اال نا .

 ى هي ة  متابعة ومراجعة الصفقات العمومية .ويمكن للمراركين خع  هذا األجل التظلل لد

أشه يمكن ال عن سي جرار المرتري العمومي بقصو  التظلل الذي جدمه كل من له مصل ة  181كما شص الفصل 

 5( أمام هي ة  متابعة ومراجعة الصفقات العمومية سي أجل 183سي إجراءات إبرام وإ نا  صفقة عمومية)الفصل 

 ليغ القرار. أيام من تاري  شرر وتب

 أيام الممنوحة لإل ارة. 5وسي حالة  كوت اال ارة ت سب من تاري  إشق اء أجل 

وت يل الةي ة بمجر  توصلةا بالتظلل شسقة من العري ة إلى المرتري العمومي المعني ب ريقة تع ي تاريقا  ابتا 

 بتوصلةا بةا.

 إلى حين توصله بقرار الةي ة. ويتولى المرتري العمومي تعليق إجراءات إبرام وتبليغ الصفقة
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 يوم عمل ابتداءا من تاري  توصلةا بنجابة المرتري العمومي. 23وتتقذ الةي ة جراراها سي اجل أجصان 

وتبلغ هي ة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية للمرتري العمومي وإلى رئيس ال كومة وإلى رؤ اء الةياكل 

مراجبة الصفقات تات النظر ويكتسي رأيةا جوة القرار بالنسبة لجمي   العمومية المعنية ووزارات االلراف ولجنة

 األ راف.

وسي حالة إجرار الةي ة بعدم لرعية االجراءات يتعين على المرتري العمومي ت بيق جرار الةي ة وإتقات كاسة 

 التدابير لتعسي االخعالت سي أس ل اآلجا .

 سنى:التدخل للجنة اال ترارية لفض النزاع بال  -ج

هي هي ة ا ترارية لدى رئيس ال كومة تتم ل مةمتةا سي الب ث عن عناصر االشصاف التي يمكن إعتما ها 

تتم ل  182للوصو  إلى سض النزاع بال سنى سي القعسات المتعلقة بالصفقات العمومية وجد ضبط تركيبتةا 

ءا على   لب احد ال رسين )رئيس مةامةا سي سض النزاعات بال سنى التي يعرضةا عليةا رئيس ال كومة بنا

ال كومة الم هل  الحالة الركاية  لةذن اللجنة ( وال تكون مداولتةا لرعية إال ب  ور كل أع اءها وتبدي رأيةا 

ألةر من تاري  تعةدها بالمكلف  ويمكن التمديد سي هذا األجل بمقرر من  7بخغلبية األصوات وتلك سي اجل أجصان 

  ةا ا تراريا و ريا وال يمكن اال الء يه أو ا تعماله لدى الم اكل.رئيس اللجنة ويعتبر رأ

 الفقرة ال اشية : اللجوء إلى الت كيل:

من مجلة الت كيل ال يجوز الت كيل سي النزاعات المتعلقة بالدولة والم  سات العمومية تات  3ينص الفصل 

شاتجة عن ععجات  ولية اجتصا ية أو تجارية أو  الصبدة اال ارية والجماعات الم لية أال إتا كاش  هذن النزاعات

مالية حسب هذا الفصل ال يمكن اللجوء إلى الت كيل بالنسبة لصفقات الدولة والم  سات العمومية والجماعات 

 الم لية إال إتا كان النزاع منجرا عن ععجات  ولية تات صبدة اجتصا ية أو تجارية أو مالية.

 .3اال ارية والمنرات العمومية سيمكنةا اللجوء إلى الت كيل سةي مست ناة حسب الفصل أما الم  سات العمومية غير 

 12جوان  23م رخ سي  72أما بالنسبة لت ديد القاشون المن بق سي الت كيل سقد شص منرور الوزير األو  عد  

ال امام الةي ات الق ائية على أشه من المتجه أن ال يتل االلتجاء إال للقاشون التوشسي وان ال تعر  النزاعات إ

التوشسية او الةي ات الت كيمية التوشسيةم أما إتا كاش  المفاوضات م  ال رف األجنبي ال تسمو بت بيق القاشون 

الـتوشسي أو بااللتجاء إلى الةي ات الق ائية التوشسية ي بق جاشون  ولة م ايدة ويتل عر  النزاع على هي ة 

 ت كيمية لدولة م ايدة.

 ال ال ة: اللجوء إلى الق اء: الفقرة

من  13اعتبر القاضي اال اري الصفقات العمومية اختصاصا إ اريا بتوسر معايير العقد اال اري وجد جاء بالفصل 

جاشون الم كمة اال ارية أن الدوائر االبتدائية للم كمة تنظر سي الدعاوى المتعلقة بالعقو  اال ارية ويمكن أن ينظر 

النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية من زاويتين مقتلفتين سي إ ار القصاء الكامل بوصفه  القاضي اال اري سي

جاضي عقد سي النزاعات النال ة عن االلتزامات التعاجدية سي إ ار  عوى تجاوز السل ة عندما يكون موضوع 

 ال عن إلداء القرارات المتعلقة بالصفقات العمومية.

 

 قو  اال ارية:المس ولية المترتبة عن الع -1

 المس ولية التعاجدية على أ ا  الق خ:-أ/ 

الق خ هو إخع  بنلزام تعاجدي سي الجواشب المتعد ة لتنفيذ العقد ويمكن أن يتعلق بالجاشب المالي أو بالجاشب الفني 

 ويوجد عديد ال االت التي يمكن سيةا االعفاء من المس ولية التعاجدية من أم لة الق خ التعاجدي: 
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 االخع  بااللتزامات الفنية-           

 الـتخخير سي إشجاز االلتزامات-           

 عدم تنفيذ االلتزامات على الوجه الص يو-           

االخع  بااللتزامات المالية من أم لة تلك مما لة اال ارة سي  س  المست قات اال ارية لصاحب الصفقة -           

 ض الـتخخيرم امتناع اال ارة عن إرجاع ال ماشات.وإجبارها على  س  سوائ

يمكن االعفاء من المس ولية سي حالة القوة القاهرة كما أكدت الم كمة االبتدائية ال يمكن الدس  بالقوة القاهرة 

للتفصي من المس ولية إال بن بات العناصر المكوشة لةا وهي وجو  حدث خارجي وغير متوج  وال يمكن  سعه 

رر )مستقل عن إرا ة ال رسينم يست يل توجعهم ا ت الة تجنبه بعد سعل كل ما يلزم اال ت الة الم لقة وخ خ المت 

 لتجنب ما حدث(.

يكون خ خ ال رف المت رر مستقع عن إرا ة وعمل ال رف الذي لل يقل بالتنفيذ سم ع اعتبرت الم كمة اال ارية 

 تعويض أحد ال رسين.  رر ال بمكن أن يترتب عليهأن التراك ال رسين سي الق خ الذي أ ى إلى حصو  ال

 المس ولية التعاجدية بدون خ خ:-ل

 إعا ة التوازن المالي للعقد:  

يتل إعما  المس ولية التعاجدية تجان اال ارة سقط تقوم عا ة المس ولية التعاجدية تجان اال ارة سقط وتقوم عا ة 

ا ة المس ولية التعاجدية على سكرة ضمان التوازن المالي للعقد جرار المس ولية التعاجدية تجان اال ارة سقط وتقوم ع

Dragados  الذي جاء به هو جرار ا ت ناسي:" وحيث ل ن أجرت القاعدة األصولية أنا العقد لريعة  2333لسنة

التي ل قته  ال رسين إالا أنا مبا ئ القاشون اال اري تبيو لمعاجد اال ارة ال ق سي التعويض من القسائر غير عا ية

 من جراء تنفيذن للعقد سي  روف ا ت نائية وبصورة مقلة بالتوازن المالي للعقد.

وحيث حصر سقه الق اء اال اري الصور اال ت نائية التي يمكن عند حدو ةا تعويض معاجد اال ارة عن ت مله 

سعل األمير وشظرية الظروف  أعباء مالية غير عا ية لدر  تنفيذ العقد الذي يرب ه معه وهذن الصورة هي شظرية

 ال ارئة وشظرية الصعوبات غير المتوجعة.

تتم ل شظرية سعل األمير سي م اسظة اال ارة على امتيازات السل ة العامة سيمكنةا اتقات  شظرية سعل األمير: -1

جرارات خارجة عن اال ار التعاجدي ولكن تل ق ضررا بصاحب الصفقةم هذن القرارات يجب أن تصدر على 

  ارة المتعاجدة.اال

والتعويض سي إ ار هذن النظرية يكون تعوي ا كامع سيرمل المعاجد بما ل قه من خسارة كاملة وما ساته من مبالغ 

 كان يمكنه ال صو  عليةا لو ا تمر تنفيذ العقد سي  روف عا ية.

ابا سي التوازن : عند لروع المعاجد سي التنفيذ يفاج  بظروف  ارئة تدخل ا  رشظرية الظروف ال ارئة -2

 المالي للعقد.

 أ ا  النظرية هو ضرورة تخمين ا تمرارية المرسق العام.

 لرو  النظرية: عدم توجف المعاجد عن تنفيذ التزاماته.

 الصعوبات يجب أن تكون  رسية.                   

ويض عن زوا  الظروف التعويض غير كامل لكن يخخذ بعين االعتبار عنصر المقا ر كما ينتةي االلتزام بالتع

 ال ارئة.
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: المجا  ال بيعي لت بيق هذن النظرية يبقى ميدان عقو  األلدا  العامة شظرا شظرية الصعوبات غير المتوجعة -7

لكون الصعوبات المعترضة يجب أن تكون تات صبدة ما ية لكل  بما لةا من  اب  ا ت نائي وغير عا ي 

 توازشه المالي م  بذ  عناية لتعسيه. عنصرا مفاج ا ل رسي العقد وأ ت الى إخع 

 التعويض يكون كامع عن كل النفقات االضاسية ل مان ا تمرار العقد.

 سقرة  اشية:  عوى تجاوز السل ة:

سي إ ار ج اء تجاوز السل ة يكون موضوع ال عن الداء القرارات المتعلقة بعملية اعدا  وابرام وا نا  الصفقات 

 المتقذة منفصلة عن العقد.  العمومية وكذلك القرارات

 القتل النةائي للصفقات 

القتل النةائي للصفقة هو آخر مرحلة سي إشجاز الصفقة ويتل من خعله ضبط كمية القدمات المنجزة وكلفتةا 

 والتعديعت المدخلة على الصفقة الناتجة عن التديير سي اال مان وآجا  التنفيذ ومبلغ العقوبة.

جراء الذي يقوم به المرتري العمومي الشجاز الصفقة وضبط مبلدةا النةائي ويكون من آ ارن سالقتل النةائي هو اال

 شةاية االلتزامات التعاجدية لصاحب الصفقة.

على أشه يجب أن يتل سي لخن كل صفقة ختل شةائي يتل عرضه على لجنة مراجبة الصفقات تات  132وجد شص الفصل 

 من تاري  القبو  النةائي للصفقات موضوع الصفقة. يوما ابتداءا 13النظر سي أجل أجصان 

يوما ابتداءا من ا تكما  ملف الو ائق  23وتب  لجنة مراجبة الصفقات العمومية سي ملف القتل النةائي خع  

 الم لوبة.

 الفقرة األولى: االجراءات السابقة للقتل النةائي:

 :القبو  الوجتي -7

 مي بتاري  اشتةاء الصفقة.يتولى صاحب الصفقة إععم المرتري العمو

ويتولى المرتري العمومي اال تعم الوجتي عند تسلمه القدمات وتلك بالت ب  من اشجاز القدمات على المستويين ت ب  

ا التصريو باال تعم الوجتي أو اال تعم الوجتي م  ت فظات وسي هذن ال الة على المقاو   شوعي وت ب  كمي  ل يقرر إما

ضوع الت فظات سي األجل الذي يعينه المرتري العمومي أو عدم التصريو بالقبو  إتا كاش  القدمات تعسي النقائص مو

 غير م ابقة تماما للمواصفات الم لوبة.

 كما يمكن إجراء اختبارات وال يتل التصريو باال تعم الوجتي إالا برر  إجراء هذن االختبارات بنجاح.

ا إتا حد ت الصفقة عدة آجا  لعشج  از بالنسبة لعدة أجسا  سان اال تعم يكون بصفة جزئية لكلا جسط.أما

 القبو  النةائي: -2

يكون القبو  النةائي عا ة بعد إشق اء أجل القبو  الوجتي سعند إشق اء أجل ال مان ي لب صاحب الصفقة من 

ن ت فظات تنتةي الععجة المرتري العمومي اجراء القبو  النةائي ويق  ت رير م  ر سي تلك بعد القبو  النةائي بدو

 القاشوشية بين المرتري العمومي وصاحب الصفقة.
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وتكون مدة ال مان  نة ابتداءا من تاري  مفعو  اال تعم الوجتي أو  تة ألةر و يلة مدة ال مان يكون صاحب 

ابه إال إتا كان الصفقة ملزما باجراء كل األلدا  والقدمات وتدارك كل خلل شبه اليه المرتري العمومي وتلك على حس

 المرتري العمومي هو المتسبب سيةا.

 وال يرمل واجب االشةاء أو ال مان األلدا  العزمة الصعح آ ار اال تعما  والتاكل ال بيعي.

يوما من  25كما أن صاحب الصفقة م الب بنشجاز كرف حسال شةائي يتل تبليده الى المرتري العمومي سي أجل  

هذا الكرف يمكن تعديله من المرتري العمومي ويصبو شةائيا بعد جبوله من المرتري تاري  اال تعم الوجتي و

 العمومي.

 هذا الكرف ي بط المبلغ النةائي للصفقة.

 الفقرة ال اشية: عر  القتل النةائي على لجنة مراجبة الصفقات:

ويعدا عدم القيام به إخعال  يجب على المرتري العمومي إعدا  ختل شةائي لجمي  أشواع الصفقات المبرمة من  رسه

 بالتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وتعتبر الصفقة التي لل يتل ختمةا سي وضعية غير ترتيبية.

على وجول اعدا  وختل شةائي بالنسبة لكل صفقة ويجب أن يكون ملف القتل النةائي للصفقة  132وجد شص الفصل 

 مص وبا بمجموعة من الو ائق التالية:

 صفقة بجمي  مكوشاته على غرار كرا  الررو .عقد ال -

تقرير من المرتري العمومي يبين سيه السير العام لتنفيذ الصفقة وتقييل  ريقة و روف االشجاز ويقدم  را ة  -

وتفسيرا للفوار  بين الكميات والمبالغ األصلية وتلك المنجزة م  بيان مدة وأ بال التاخير سي االشجاز عند 

 االجت اء.

 معحق -

 جمي  كروسات ال سابات الوجتية عند القع  على أجسا . -

 كرف ال سال النةائي الذي يتعين أن يكون مم ى من جبل صاحب الصفقة والمرتري العمومي. -

و يقة الت فظات سي صورة وجو  ت فظات من صاحب الصفقة يجب ت مينةا بملف القتل النةائي مرسق  -

 ن الت فظات. بتقرير من المرتري العمومي كنجابته عن هذ

كرف ال سال المقارن: يتعين على المرتري العمومي إعدا  جدو  تفصيلي المنجزة والمبالغ المدسوعة  -

 وللكميات والمبالغ التقديرية.

 جمي  أتون المصل ة والمرا عت الموجةة الى صاحب الصفقة. -

 جمي  م اضر اال تعم الوجتي والنةائي. -

 مذكرة احتسال خ ايا التاخير عند االجت اء ومقدار العقوبة المست قة.مذكرة احتسال آجا  التنفيذ مرسقة ب -

 مذكرة احتسال مراجعة األ عار. -

 أمر إ ترجاع األموا  عند وجو  خ ايا. -

 الفقرة ال ال ة: آ ار القتل النةائي:

ناء خع  صاحب الصفقة أو شةاية االلتزامات التعاجدية سع يمكن التعةد بنفقة مةما كان شوعةا على حسال الصفقة با ت      

ال مان العرري وهي المس ولية المتعلقة بميدان البناء وهي المس ولية العررية حيث يبقى األلقا  المتدخلون من مةند  

المنراة وتلك سي حالة اشةيارها كلةا  نوات من تاري  ا تعم  13معماري ومكتب الدرا ات والمراجب الفني مس ولون جاشوشا 

ا إرجاع ال ماشات لل يعد مرتب ا بالقتل النةائي للصفقة.  تداعيةا للسقو  أو  ةور مسا واضو بمتاشتةا.أوبع ةا أو   أما
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