
 

 
 
 
   أمرمشروع 

 .من المشاركة في الصفقات العمومية اإلقصاءإجراءات شروط وبتنظيم  يتعلق
 
 
 

 

 ،رئيس الحكومةإن 
 

 المتعلق 2011 ديسمبر 16 في المؤرخ 2011 لسنة 6 عدد التأسيسي القانون على االطالعبعد 
 المؤرخ 2014 لسنة 3 عدد ياألساس بالقانون وإتمامه تنقيحه تم كما العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم

 ،2014 فيفري 5 في المؤرخ 2014 لسنة 4 عدد األساسي والقانون 2014 فيفري 3 في
 

 على بالموافقة تعلقالم 2008 فيفري 25 في مؤرخال 2008 لسنة 16 عدد قانونالعلى و

 ،الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية
 

 قالمتعل 2011 نوفمبر 14 في ؤرخمال 2011 لسنة 120 عدد طارياإل مرسومالعلى و

 ،ادالفس ةبمكافح
 

 الهيئة بإحداث المتعلق 2013 نوفمبر 22 في المؤرخ 2013 لسنة 5096 عدد األمرعلى و

 الطلب ومراجعي مراقبي سلك بأعوان الخاص األساسي النظام وضبط العمومي للطلب العليا
 الحكومة، برئاسة العمومي

 

المتعلق بتنظيم الصفقات  2014 مارس 13المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد على و
 ،منه 177وخاصة الفصل العمومية 

 

 بتعيين المتعلق 2014 جانفي 29 في المؤرخ 2014 لسنة 32 عدد الجمهوري القراروعلى 

 الحكومة، رئيس

 
 أعضاء بتسمية المتعلق 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413 عدد األمرعلى و

 الحكومة،
 
 

 والمالية، االقتصاد وزير رأي علىو
 

 المنافسة، مجلس رأي وعلى
 

 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى
 

 فحة الفساد،وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكا
 

 ،الجمهورية رئيس إعالم وبعد الوزراء مجلس مداولة وعلى
 

 
 : نصه اآلتي األمر يصدر
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 أحكام عاّمة:  األّول القسم
 

متعامل اقتصادي تتوفّر فيه شروط المشاركة في  األمر على كلتضيات هذا مق تنطبق الفصل األول ـ
 .اأو معنوي اطبيعي اشخصالصفقات العمومية سواء كان 

 

التي عالقة به أفعال األشخاص الذين تربطهم  وأأعمال يتحمل المتعامل االقتصادي آثار  ـ 2الفصل 

له علم أن يكون  يفترضالتي  أو ه أو بعلمهبرضاأو  باسمه أو هملمهام في إطار أدائهميقومون بها 
 بعد مصادقته  أو بها

االقتصادي باالمتياز أو الفائدة الناتجة عن هذه األعمال أو األفعال دليال على  يعتبر قبول المتعامل
 علمه أو رضائه أو مصادقته.

 

صفقة عمومية  يمشارك ف اقتصادي متعامل تيهااألعمال أو األفعال التي يؤ آثار سحبنت ـ 3الفصل 

أو  أعضائه بعلم أو هباسمأو المجمع  لفائدة ارتكبتإذا  همجمع على المشاركين في في شكل
 .ئهمأو رضا تهممصادق
 همدليال على علمهذه األعمال أو األفعال ن ياز أو الفائدة الناتجة عتباالم أعضاء المجمعقبول يعتبر 

 .ئهمأو رضا تهمأو مصادق
 

المتعامل االقتصادي من المشاركة في استبعاد  ،ا على معنى هذا األمرنهائي يعتبر إقصاء ـ 4 الفصل

 .خمسة أعوامالصفقات العمومية لمدة زمنية أقصاها 
 

عند قيام  التحقيقالبحث و قبل استكمال أعماليتّم اتخاذه احتياطي اإلقصاء الوقتي إجراء  ـ 5الفصل 

 صادي ألعمال وأفعال مخلة بالّنزاهة.الكافية على ثبوت ارتكاب المتعامل االقتدلة األ

 

 الثاني القسـم
 من المشاركة في الصفقات العمومية المتعاملين االقتصاديينلجنة إقصاء 

المتعاملين لجنة يطلق عليها "لجنة إقصاء  تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي ـ 6الفصل 
تتولى البّت في ها فيما يلي باللجنة ، ويشار إليمن المشاركة في الصفقات العمومية" االقتصاديين 

 من المشاركة في الصفقات العمومية. المتعاملين االقتصاديينإقصاء 
 

 لجنة من :لا تتكّون ـ 7الفصل 
 

 ممّثل عن رئيس الحكومة : رئيس
 : عضوعدلي من الرتبة الثالثة  قاض

 قاضي برتبة مستشار لدى المحكمة اإلدارية : عضو
 : عضو بالشؤون الخارجيةكلّف الم الوزيرممّثل عن 
 : عضو الداخلية وزيـر ممّثل عن 

 : عضو بالماليةممّثل عن الوزير المكلّف 
 : عضو ممّثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز
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 : عضو ممّثل عن الوزير المكلّف بالتجارة
 : عضو ممّثل عن الوزير المكلّف بالّصناعة

 ات و اإلتصال : عضوممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلوم
 : عضو مجلس المنافسة عن ممثل

  ممثلين عن المهنة المعنية : عضوان
 

 .المعنية والهياكل الوزارات من باقتراح الحكومة رئيس من بقرارلجنة ال أعضاء يعّين

 

سلك مراقبي ومراجعي الطلب أو عضو  أعضائها أحد أو رئيسها من بطلبلجنة ل يمكن ـ 8الفصل 

أو أن تستعين  من ذوي الكفاءة شخص كل تستشير أن البحث والتحقيق،مهام كلّف بالمالعمومي 

 .بخبراء

 

 ها بأغلبية أعضائها.اتعلى األقل وتتخذ قرار أعضائها ثلثيال تجتمع اللجنة إال بحضور  ـ 9الفصل 

 
ة البحث والتحقيق الخاصّ يتولّى أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي مهام  ـ 10الفصل 
  اللجنة.بأعمال 

 بالمراقبين. في ما يلي ويشار إليهم
بموجب هذا األمر إليهم  ةفي نطاق المهام المعهودلجنة والمراقبون ال أعضاء يمنح ـ 11الفصل 

 والمعطيات. الوثائق إلى النفاذيتمتعون لهذا الغرض بحق ووالتحري  البحث صالحيات
 

ب تربطه مصالح أو عالقات مع المتعامل يجب على كل عضو باللجنة أو مراق ـ 12الفصل 
 .االقتصادي من شأنها الحد من استقالليته أن يعلم بها رئيس اللجنة وبقية األعضاء

 ويتعين عليه أن يمتنع عن المشاركة في أعمال اللجنة.

 
 اجراءات اإلقصاء:  الثالث القـسم

 

 :اقتصادي متعاملمن المشاركة في الّصفقات العمومية كّل  يمنع ـ 13الفصل 

 ولها عالقة بالحصول أو محاولة الحصول أو فعال أو أعمال تمس بالنزاهة أل هت ارتكابثب
 بمقتضى حكم قضائي وذلك  انجاز صفقة عمومية

ة األمانة وغسل االرتشاء والغش والتحّيل وخيان: وتعتبر أفعال أو أعمال تمس بالنزاهة 
 األموال والتدليس و استعمال مدلس

 ممارسات مخلة بالمنافسة تتعلّق بالمشاركة في الّصفقات العمومية وذلك بمقتضىل هت ارتكابثب 
  .قضائيقرار  قرار صادر عن مجلس المنافسة أو

  القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق أو أّي عمل آخر يرمي إلى مغالطة المشتري تعّمد
  ،المشاركة في الصفقات العموميةعند  العمومي في تقييم مؤهالته المالية أو المهنية أو الفنية

  عند تنفيذ ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة اإلخالل بالواجبات التعاقدية من خالل تعّمد
 الصفقة.

  
 يمتلك شخصكّل تدقيق وفقد وتهيئة أو سلك تقصي و رقابة و عمومي و هيكل على كل ـ 14الفصل 

في ممارسات يمكن تكييفها كأسباب موجبة  المتعاملين االقتصاديينمعلومات عن ضلوع أحد 
 .بهالجنة الموافاة  ،األمرلإلقصاء على معنى هذا 
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  .بهاتوّصلت التي  المعطياتبناء على  تلقائيا أو اإلقصاء بإجراءاتلجنة التتعهد  ـ 15الفصل 

 
ت التي جميع التدابير الالزمة للحفاظ على سّرية هوّية مصدر المعلومالجنة التّتخذ  ـ 16الفصل 

 .توّصلت بها
 

في ممارسات يمكن  المتعاملين االقتصاديينمعلومات عن ضلوع أحد ببمجّرد توّصله  ـ 17 الفصل
 المراقبين من بين عضوالجنة اليعّين رئيس  ،على معنى هذا األمر تكييفها كأسباب موجبة لإلقصاء

 ا.دراسة المعطيات والتثّبت من جدّيتهمهّمة البحث والتحقيق و يتولّى
 

 ما يلي:القيام ببمجّرد تعيينه  المراقبعلى  يتعّين ـ 18 الفصل

  أو بأي وسيلة تترك أثرا  مضمون الوصولالبريد عن طريق  االقتصادي المتعاملمراسلة
ممارسات يمكن تكييفها كأسباب في  همعلومات عن ضلوعبلجنة البتوّصل إلشعاره كتابيا 

   ،في الغرض والتحقيق البحث وانطالق اجراءات موجبة لإلقصاء

 ( 30) ثالثون أجل أقصاهكتابيا في  جوابهه باو عن طريق من ينو هدعوته إلى أن يقّدم بنفس

 .يوما من تاريخ تسلّمه اإلشعار
 المشتري العمومي أو المشترين العموميين المعنيين عن طريق وزير اإلشراف لإلدالء  دعوة

 بآرائهم ومالحظاتهم.
 
رئيس اللجنة مذّكرة تفصيلية مرفقة عند االقتضاء،  إلىويحيل اعماله  اقبالمريختم  ـ 19الفصل 

بالمؤّيدات التي تحّصل عليها خالل مرحلة البحث والتحقيق تتضمن النتائج التي توّصل إليها ورأيه 
المنصوص عليه يوما من انتهاء األجل ( 20) عشرونفي أجل أقصاه ومقترحه حول اإلقصاء وذلك 

 من هذا األمر . 18فصل المن  2المطة ب

 

يوما من تاريخ توصلها بالمذّكرة التفصيلية  (20) عشرونفي أجل أقصاه اللجنة تتخذ  ـ 20الفصل 

 : القرارات التالية إحدى
 حفظ الملف 
 اإلقصاء الوقتي 
 اإلقصاء النهائي 

 
خصوص بالعتبار بعين االخذ وتأ المعطيات الواردة بالملفّ  على أخذ قرارهاتستند اللجنة في 

 العناصر التالية:
 

 لدى المتعامل االقتصادي المعني ير تصّرف ونظام رقابة داخلي فعليتوفر دليل ومعاي، 
 باألفعال المنسوبة لجنة المشترين العموميين الذين يتعامل معهم أو ال إعالم المتعامل االقتصادي

 ،إليه في الوقت المناسب
 ترين المش موافاةيها األفعال المنسوبة إليه ولظروف التي تمت فل المتعامل االقتصادي تدقيق

 ،بنتائج التدقيقلجنة أو ال العموميين 
  التحقيق في األفعال المنسوبة إليهالبحث وعند  المتعامل االقتصاديتعاون، 
  كل ما تخلّد بذمته والناتج عن األفعال المنسوبة إليهل المتعامل االقتصاديدفع، 
 المؤسّسة لإلقصاء،ءات تأديبية ضد المسؤولين عن األفعال جراإل المتعامل االقتصاديذ ااتخ 
 لتدابير إصالحية، المتعامل االقتصاديذ ااتخ 
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 قابة والتكوين،جراءات جديدة للرإل المتعامل االقتصادي إرساء 
 

استكمال أعمال البحث يمكن للجنة عند االقتضاء إرجاء البت في الملف واإلذن ب ـ 21الفصل 

من تاريخ توصلها بالمذّكرة  أشهر (3) ثالثة يتجاوز األجل الجملي للبت على أن ال والتحقيق

 التفصيلية.
 

أيام من ( 7) سبعة في أجل أقصاه المتعامل االقتصادي بقرارها إعالم جنةالل يتعّين على ـ 22الفصل 

 أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.عن طريق البريد المضمون الوصول تاريخ اتخاذه 
 

 يتضمن قرار اإلقصاء وجوبا البيانات التالية: ـ 23الفصل 

 اريخ فتح إجراءات البحث والتحقيقالتذكير بت، 
 ،تحديد أسباب اإلقصاء 
 على تاريخ بدايته وتاريخ نهايته. ضبط مدة اإلقصاء مع التنصيص 

 اإلقصاء  آثار: الّرابع  القــسم

 

 كامل مدة اإلقصاء :متعامل االقتصادي خالل إقصاء ال قرار يترّتب عن ـ 24الفصل 

 الممنوعين من المشاركة في الصفقات العموميةالمتعاملين االقتصاديين قائمة  تسجيله ضمن، 
 منفردا أو في إطار مجمع، من المشاركة في الصفقات العمومية همنع 
 من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية، همنع 
 ل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة إلبرام صفقات منعه من المشاركة في الشراءات التي تق

 .عمومية
 

قائمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من  اإلطالع علىعلى كّل مشتر عمومي  يجب ـ 25الفصل 

 :العموميةالمشاركة في الصفقات 
 عد فتح العروضب 
  الصفقات ذات الّنظر مراقبة العروض إلى لجنة تقييمقبل تقديم ملف 
 إسناد الصفقةشرة قبل مبا 
 قبل تقديم مشروع عقد صفقة بالتفاوض المباشر 

 
من األمر المنظم للصفقات العمومية يتعّين  179و 177مع مراعاة أحكام الفصلين  ـ 26الفصل 

المتعاملين قائمة  ضمن االقتصاديقبل تسجيل المتعامل  إبرامهالصفقات التي تّم ا مواصلة
 .لمشاركة في الصفقات العموميةالممنوعين من ااالقتصاديين 

 

المتعامل االقتصادي الذي ثبت ارتكابه ألحد أسباب االقصاء يشمل قرار اإلقصاء  ـ 27الفصل 

 من هذا األمر 13المنصوص عليها بالفصل 

 الشركات بقية على تجمع الشركات إلى المنتمية الشركات إحدى قرار اإلقصاء الصادر ضدّ  ويسري 
أو  أعضائه بتواطئقد تّمت مؤسسة لإلقصاء الفعال األعمال أو األ أنّ  يثبت اعندم إليه المنتمية
 .ئهمأو رضا تهمأو مصادق همبعلم أو مباسمه

 
من أحكام هذا  التفصيقصد  الذي يتّم إحداثه االقتصادي ملايشمل قرار اإلقصاء المتع ـ 28الفصل 
 األمر.
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 في إطار إجراءات اندماج أو انقسام الشركات. وتنطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المحدثة

 

االقتصادي المعني بقرار  البحث في مدى استقاللية المتعامل االقتصادي المحدث عن المتعامليتّم و
 .اإلقصاء

 

 المرتكبة أو األفعال األعمالخطورة مع متناسبة  النهائي اإلقصاءمّدة تكون  يجب أن ـ 29الفصل 

 .سنوات  (5) خمسالت ي جميع الحاتجاوز فتوال 

 

 في ضبط مّدة اإلقصاء النهائي. اإلقصاء الوقتيمّدة تحتسب  ـ 30الفصل 

 

بناء على طلب مؤّيد سحبه وذلك بالحط من مّدته أو  مراجعة قرار اإلقصاءجنة لّ ليمكن  ـ 31الفصل 

 :التاليةمعطيات ال علىواستنادا  المتعامل االقتصاديمن 
 أدلة جديدة ظهور، 
 ي تأسس عليه اإلقصاءحكم القضائي الذالغاء ال، 
  المسّيرينتغيير فعلي في، 
 اإلقصاء إلىأّدت التي  الظروفمعالجة اتخاذ اإلجراءات الفعلية و الضرورية ل. 
  

 قاعدة بيانات اإلقصاءفي  نظام التصّرف: الخامس  القــسم

 
 

نظاما  طلب العموميالهيئة العليا لل المرصد الوطني للصفقات المحدث صلب يمسك ـ 32لفصل ا

 من : خاّصةيمّكن معلوماتيا 
 

  من المشاركة في الصفقات العمومية  و قائمة الممنوعين  ضمنالمتعاملين االقتصاديين تسجيل
 سحبهم منها ،

  من المشاركة في الصفقات العمومية مع تحديد الممنوعين  االقتصاديينالمتعاملين نشر قائمة
 مدة االقصاء وأسبابه

 من المشاركة في الصفقات العمومية.الممنوعين  االقتصاديينالمتعاملين مة تحيين قائ 
 
 الهيئة العليا للطلب العمومي المحدث صلب العمومية يتولّى المرصد الوطني للصفقات ـ 33الفصل 

 المهام التالية:بخاّصة يقوم التصّرف في نظام المعلومات و
 تاريخ دخول اإلقصاء حّيز في أجل أقصاه  إدراج المعطيات المشار إليها في الفصل السابق

 التنفيذ،

 حصول أيام من تاريخ إعالمه ب (3) ثالثة المتعلّقة باإلقصاء في أجل أقصاه تحيين المعطيات

 ،أّي تغيير

مرفقا ببطاقة  المرصد الوطني للصفقات العمومية بقرارها موافاة جنةالل يتعّين على ـ 34الفصل 

أيام من  (3جل أقصاه ثالثة )في أمن هذا األمر  32يها بالفصل تتضّمن البيانات المنصوص عل

 أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.عن طريق البريد المضمون الوصول تاريخ اتخاذه 
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 أوفي النظام المعلوماتي للمرصد يمكن للجنة تداركه تلقائيا  مادي خطأفي حالة تسرب  ـ 35الفصل 

 بطلب من كل ذي مصلحة.

كل في مكلفون ئة العليا للطلب العمومي رئيس الهي وزراء و كتاب الدولة المعنيون وال ـ 36الفصل 

 ما يهمه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 
 .2014 .................تونس في 

 


