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يوم دراسي حول الصفقات العمومية
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حيثولةالدميزانيةتنفيذوسائلمنوسيلةأهمالعموميةالصفقاتتعتبر

منكانلذلكالعمومية،الصفقاتعبرتمرنفقاتهامن%80قرابةنجد

.يةالميزانتوازناتعلىحفاظاالقصوىاألهميةالمجالهذاإيالءالمفروض

حسنعلىايجابيةانعكاساتالعموميةالصفقاتانجازلحسنأنكما

.نجاعتهاوالنفقاتترشيدخاللمنالعموميةاألموالفيالتصرف

النفقاتتنفيذفيالعموميةالصفقاتتلعبهالذيالهامالدورأمامو

المؤرخ2014لسنة1039عدداألمرصدرالغرضفيتأطيرهاضرورةو

لتوحيدالعموميةالصفقاتبتنظيمالمتعلقو2014مارس13في

.الدولةمؤسساتجميعبينالمعتمدةاالجراءات
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مقدمة



التخطيط

3

ال مجوتعريفها،أصنافها : الصفقة العمومية: الباب األول

.تطبيقها

.المبادئ العامة: الباب الثاني

.طرق اإلبرام: الباب الثالث

.مراحل اإلبرام: الباب الرابع

.أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية: الباب الخامس

.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس
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.الصفقة العمومية: الباب األول



ميالعموالمشتريإرادةتوافقيجسمبمقابلكتابيعقدهيالعموميةالصفقة

صاحباهبمقتضيلتزموالتعاقدطرفيواجباتوحقوقيضبطوالصفقةصاحبو

.الصفقةموضوعالعموميةالطلباتبانجازالصفقة

مالعاالمرفقسيرتأمينعلىالساهرالعموميالهيكلهو:العموميالمشتري

المؤسساتوالعموميةالمؤسساتوالمحليةالجماعاتوالدولةفيالمتمثلو

.العموميةالمنشآتوإداريةصبغةتكتسيالالتيالعمومية

جازبإنالمكلفوبالصفقةالفائزالخدماتمسديأوالمزودهو:الصفقةصاحب

هفيتتوفرخاصةأوعامةمعنويةأوطبيعيةذاتإمايكونالعموميةالطلبات

.القانونيةالشخصية

سمتنقوإنجازهاالعموميالمشترييريدالتيالطلباتهي:العموميةالطلبات

إعدادأوخدماتإسداءأوبموادالتزودأوأشغالإنجاز:أصنافأربعةإلى

.دراسات

التعاقدطرفيواجباتوحقوق:
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.تعريف الصفقة العمومية: الجزء األول



األمرهذامعنىعلىعموميةصفقاتتعتبرال:

المناولةوالتجمعوالمشاركةعقود.

الدولةمصالحبينالعموميةاألشغالمشاريعتنفيذاتفاقيات.

اللزمةعقود.

االستشهارعقود.
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.تعريف الصفقة العمومية: الجزء األول
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.أصناف الصفقات العمومية: الجزء الثاني



العامةالصفقة:

عموميينمشترينلعدةمشتركةحاجياتلتلبيةعامةصفقةتبرمأنيمكن.

تبليغهاوالعامةالصفقةإبراميتولىعنهممفوضاالعموميينالمشترينيعين.

العامةالصفقةشروطوفقبهخاصةصفقةإبرامعموميمشتريكليتولى.

خدماتأوموادالقتناءعموميةصفقاتوتنفيذإبراميتولىعموميهيكل:الشراءمركزية

.عموميينمشترينلفائدة

صفقاتهمإلبرامشراءمركزيةإلىاللجوءعموميينمشترينعدةأولمشترييمكن.

اضعينالخالعموميينالمشترينبينمنمقرربمقتضىالشراءمركزيةالحكومةرئيسيعين

.الصفقةموضوعالعموميالطلبمجالفيتجربتهوالختصاصهنظرااألمرلهذا

الصفقاتغتبليوالعامةالصفقةبإبرامالمتعلقةاالجراءاتبجميعالقيانالشراءمركزيةتتولى

.المعنيينالعموميينالمشترينإلىالخاصة
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.أصناف الصفقات العمومية: الجزء الثاني



الصفقة اإلطارية:

باتالطلكميةأولقيمةاألقصىواألدنىالمقداريناإلطاريةالصفقةتضبط

المرادالكمياتوالحاجياتتحددأنعلىبالصفقةالمحددةالمدةأثناءالتقديرية

.التزودأذونصلبفعليااقتناؤها

علىضمنياتجديدهاإمكانيةعلىتنصأنيتعينوصلوحيتهامدةالصفقةتبين

اتسنوخمساستثنائيةبصفةوسنواتثالثالجمليةمدتهاتتجاوزالأن

.خصوصيةاستثماراترصدتستوجبالتيللصفقاتبالنسبة
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.أصناف الصفقات العمومية: الجزء الثاني



هامبلغيفوقأويساويالتيالطلباتشأنفيعموميةصفقاتإبراميجب

:التاليةالمبالغاألداءاتجميعباعتبار
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.مجال تطبيق الصفقات العمومية: الجزء الثالث

المبلغ طبيعة الطلبات

ألف دينار200 األشغال

ألف دينار100 خدمات في مجال اإلعالميةوالتزود بمواد والدراسات 

ألف دينار100 خدمات في القطاعات األخرىوالتزود بمواد 

ألف دينار50 الدراسات
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وميةالمبادئ العام للصفقات العم: الباب الثاني



الصفقاتتعقدالأنعلىالعموميةالمحاسبةمجلةمن100الفصلنص

إلجراءاتاوللقواعدوفقاتنظيمهايتمالتيالمنافسةإلىالدعوةبعدإالالعمومية

.العموميةللصفقاتالمنظماألمرفيالمبينة

فيالمنافسةعمليةتتمثل:

بابفتحوالعروضطلبطريقعنالمنافسةإلىالدعوةبعدالصفقةابرام

.ذلكفييرغبمنلكلالمشاركة

طلبءاجرابوجوبيةالتقيددونالعموميةالصفقاتابراميمكن:االستثناء

.المباشرالتفاوضطريقعنذلكوعروض
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.المنافسة: الجزء األول



العموميالطلبفيالمشاركةحريةتقتضي:

ديدبتستسمحموضوعيةفنيةوماليةوإداريةشروطإدراجعلىاالقتصار

.المشاركينقدرةتراعيوالعموميالمشتريحاجيات

المنافسةمستوىمنتحدأنشانهامنمجحفةشروطإدراجعدم.

ينالمحتملالمشاركينبعضإقصاءشأنهامنموجهةفنيةخاصياتإدراجعدم.
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.حرية المشاركة أمام الطلب العمومي: الجزء الثاني



فيالعموميالطلبأمامالمساواةمبدأيتمثل:

إبراموبإعدادالمتعلقةاإلجرائيةالجوانببمختلفالمتنافسينكافةإعالم

.الصفقة

فساراتاالستحولالطريقةبنفسوالتاريخنفسفيالعارضينجميعإجابة

قديمتأجلانتهاءقبلأيام(10)عشرةأدناهأجلفيالغرضفيالمقدمة

.العروض

الناقصةالوثائقالستكمالللعارضيناآلجالنفسمنح.

علىقةالطريبنفسالشروطكراسضمنالمحددةالفرزمنهجيةنفستطبيق

.العارضينجميع
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.المساواة أمام الطلب العمومي: الجزء الثالث



اإلجراءاتشفافيةمبدأيقتضي:

شروطغرارعلىالشروطكراسضمنالمنافسةلقواعدالمسبقالتحديد

.الصفقةإسنادطريقةوالفرزمنهجيةوالمشاركة

األمرنضمعليهاالمنصوصاالستثنائيةالحاالتفيإالالظروففتحعلنية

.العموميةللصفقاتالمنظم

قبولعدمأسبابمعرفةمنمشارككلتمكينوالمنافسةنتائجإشهار

.عرضه
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.و نزاهتهااالجراءاتشفافية : الجزء الرابع
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.طرق إبرام الصفقات العمومية: الباب الثالث
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ةالعاديلإلجراءاتوفقاعروضطلبات:صنفينإلىالعروضطلباتتنقسم

.مبسطةإلجراءاتوفقاعروضطلباتو

تهاقيمتتراوحالتيالصفقاتهي:المبسطةلإلجراءاتوفقاالعروضطلبات

:التاليةالمبالغاألداءاتجميعباعتبارالتقديرية
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طلب العروض: الجزء األول

أقسامه-أ 

االداءاتجميع بإعتبارالمبلغ  الطلبات

د500.000إلىد200.000من  .األشغال

د200.000إلى د100.000من 
مجالفيخدماتأوبموادالتزودأوالدراسات

.االتصالتكنولوجياتواإلعالمية

د300.000إلى د100.000من  األخرىالقطاعاتفيخدماتأوبموادالتزود

د100.000إلى د50.000من  .الدراسات في القطاعات األخرى



:  طلبات العروض وفقا لالجراءات المبسطة

براماإلمراحلخاللمرونةبأكثرالمبسطةلإلجراءاتوفقاالعروضطلباتتتمتع

عنرصادإجراءاتدليلوفقضبطهايتمخاصةلتراتيبإجراءاتهاتخضعحيث

.موميةالعللصفقاتالمنظمةالعامةالمبادئباحترامالتقيدمعالعموميالمشتري

تتولىالتيالشراءاتلجنةاختصاصمنالمبسطةاإلجراءاتذاتالصفقاتتبقى

يالمشترعلىوتقترحالمحددةالفرزلمنهجيةطبقاالعروضتقييموفتح

أولمشككلوالصفقاتمالحقدراسةأيضاتتولىكماالصفقةإسنادالعمومي

.الصفقاتهذهختموخالصتنفيذوابراموبإعداديتعلقنزاع

عدديقلاللهتابعةأكثرأوشراءاتلجنةعموميمشتريكللدىتحدث

يمكنونهعصادرمقرربمقتضىتعيينهميتمرئيسهاباعتبارأربعةعنأعضائها

فياالختصاصذويمنأعضاءأوبعضواللجنةتركيبةتدعيماالقتضاءعند

يةأغلببحضورإالتجتمعأناللجنةلهذهيمكنالوالمعنيالعروضطلبمجال

.أعضائها
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.طلب العروض: الجزء األول



قيمتهاتفوقالتيالصفقاتهي:العاديةلالجراءاتوفقاالعروضطلبات

:التاليةالمبالغاألداءاتجميعباعتبارالتقديرية
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.طلب العروض: الجزء األول

االداءاتجميع بإعتبارالمبلغ  الطلبات

تد500.000 .األشغال

تد200.000
مجالفيخدماتأوبموادالتزودأوالدراسات

.االتصالتكنولوجياتواإلعالمية

تد300.000 األخرىالقطاعاتفيخدماتأوبموادالتزود

تد100.000 .الدراسات في القطاعات األخرى



مقارنة بين طلبات العروض ذات لالجراءات المبسطة و طلبات العروض وفقا 

:لإلجراءات العادية
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.طلب العروض: الجزء األول

مبسطةاجراءاتطلب عروض وفق  طلب عروض عادي

دليل اإلجراءات األمر المنظم للصفقات العمومي الترتيبيالنظام

التقليص في اآلجال مع إمكانية

احترام نفس الطريقة

فة يوم على األقل بواسطة الصحا30

الوابعلى موقع و
ةالمنافسإلىالدعوةنشر

الشراءاتلجنة  لجنة فتح قارة الظروففتح

الشراءاتلجنة  لجنة تقييم تحدث في الغرض  تقييم العروض

الشراءاتلجنة  المشتري العمومي مقترح اإلسناد

خاضعة لتأشيرة مراقبة المصاريف

العمومية
لجنة الصفقات ذات النظر الهيكل الرقابي



المناظرةمعأومضيقاأومفتوحاإماالعروضطلبيكون.

همعروضبتقديمالمترشحينلكليسمحعندمامفتوحاالعروضطلبيكون.

احيةالنمنالمتشعبةللصفقاتبالنسبةالمضيقالعروضطلباعتماديتم

ذاتدراساتإعدادأوأشغالإنجازأوهامةتجهيزاتباقتناءتعلقتسواءالفنية

يمكنالماليةضماناتوهامةمعداترصدانجازهاتطلبأوفنيةخصوص

لمهنيةاالضماناتوبالمؤهالتتتمتعالتيالمؤسساتبعضقبلمنإالتوفيرها

علىالمضيقالعروضطلبيكون.الطلباتتنفيذلحسنالالزمةالماليةو

:مرحلتين

لكراسطبقاالمشاركةفيالرغبةعناإلعالناألولىالمرحلةتتضمن

نهجيةالموالمشاركةشروطدقةبكليضبطالذيلالنتقاءمرجعيةعناصر

.المترشحينانتقاءأساسهاعلىيتمالتيالمعاييرو

تقديمإلىانتقاؤهمتمالذينالعارضيندعوةفيالثانيةالمرحلةتتمثل

.الماليةوالفنيةعروضهم
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طلب العروض: الجزء األول

أصنافه



أسبابوجودعندالمناظرةمعالعروضطلبيكون:المناظرةمعالعروضطلب

منينامعاختصاصاتقتضيأوخاصةأبحاثإجراءتبررماليةأوجماليةأوفنية

.المترشحينقبل

هجيةالمنكذلكوتلبيتهايجبالتيالحاجياتمحتوىالمناظرةبرنامجيضبط

.العروضتقييممعاييرو

مشروعتنفيذأومشروعدراسة:التاليةالطلباتبإحدىالمناظرةتتعلقأنيمكن

.الوقتنفسفيتنفيذهومشروعدراسةأومسبقادراستهتمت

مضيقاأومفتوحاالمناظرةمعالعروضطلبيكونأنيمكن.
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.طلب العروض: الجزء األول
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.طلب العروض: الجزء األول



التاليةالحاالتفيالمباشرالتفاوضصيغةإلىاللجوءيتم:
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.التفاوض المباشر: الجزء الثاني

حاالت 
التفاوض 
المباشر

ل أسباب فنية تحو
دون إجراء 

.منافسة

مقاول أو مزود 
.وحيد

التأكد حاالت 
الناتجة القصوى 

ظروف ال يمكن عن 
.بهاالتنبؤ 

وبموادالتزودصفقات
متالتيالمؤسساتمعخدمات

بلقمناإلفراقبصيغةبعثها
المنشآتوالمؤسسات

أربعلمدةذلكوالعمومية
معمتبرالتيالصفقات.بعثهاتاريخمنسنوات

المنشآتوالمؤسسات
ةالعمومياألغلبيةذات

يفبعثهايتمالتيو
التنميةبرامجإطار

الجهوية

فيتمالتيالصفقات
منافسةتنظيمشأنها

ىعلمتتاليتينلمرتين
عروضوروددوناألقل

غيرعروضورودأو
.مقبولة

ل المواد المصنعة من قب
إختراعبراءات مالكي 

.ةحصريمسجلة بصفة 

الصفقات التي
تعتبر تكملة 
.لصفقة أصلية
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مراحل ابرام الصفقات العمومية: الباب الرابع

تحديد الحاجيات
.و البرمجة

إعداد كراسات 
.الشروط

الدعوة إلى 
.المنافسة

.فتح العروض

.تقييم العروض

.إسناد الصفقة

.تنفيذ الصفقة

.الختم النهائي



سنويتقديريمخططإعدادسنةكلبدايةفيعموميمشتريكلعلىيجب•

علىو(المرصودةاالعتماداتمعمتالئم)الميزانيةلمشروعوفقالصفقاته

.زمنيجدولوموحدنموذجأساس

أجلفيرالنظذاتالصفقاتمراقبةلجانإلىلإلعالمالتقديريالمخططتبليغيتم•

.سنةكلمنفيفريشهرموفىأقصاه

ثينثالالعموميةللصفقاتالوطنيالموقععلىالتقديريالمخططإشهاريجب•

التأكدحاالتباستثناءالصفقاتابرامإجراءاتفيالشروعقبلاألقلعلىيوما

.الوطنيالدفاعواألمنبمتطلباتالمتعلقةالصفقاتوالقصوى

كليهاتقتضالتيالمسبقةالمصادقاتوالتراخيصعلىالحصولعلىالحرص•

ىعلالحرصواالعتماداتتوفرمنالتأكدوالتقديراتمبلغضبطوصفقة

.االقتضاءعندتحيينها
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الصفقةتحديد الحاجيات و برمجة : الجزء األول .برمجة الصفقاتوتحديد الحاجيات : الجزء األول



للمؤسساتتخصيصهاالمزمعالصفقاتبرنامجالعموميالمشترييعد•

لعليااالهيئةإلىتبليغهيتولىوسنةكلمنجانفي31أقصاهأجلفيالصغرى

.لإلنجازالتقديريةبالرزنامةمرفقاالعموميللطلب

بتعينالصغرىللمؤسساتالصفقاتمنالنسبةهذهتخصيصتعذرصورةفي•

اقبةمرلجنةعلىعرضهيتمتقريرضمنذلكتبريرالعموميالمشتريعلى

.النظرذاتالصفقات

رحلةمتأتيللطلباتاألوليةالتقديراتعلىالتعرفوالحاجياتتحديدبعد

:تحديدخاللمنالصفقةبرمجة

(عامةأوإطارية،عادية،)المعتمدةالصفقةصنف.

تفاضأومبسطةإلجراءاتوفقاأوعاديعروضطلب)إبرامهاطريقة

.(مباشر

(مناظرةمعأومضيقمفتوح،)المعتمدالعروضطلبنوعية.
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جميعمنتتضحيثتنفيذهاوالصفقةإبرامقواعدالشروطكراساتتضبط

موضوعهوالعروضطلبطبيعةتوضيحشأنهامنالتيالوثائق

.للمترشحين

منالعروضطلبشروطكراساتتتكون:

المتعلقةالتفاصيلجميععلىتشتملخاصةإداريةشروطكراس

.للصفقةالماليواإلداريبالجانب

الفنيانببالجالمتعلقةالتفاصيلعلىتشتملخاصةفنيةشروطكراس

.لها
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فيالخاصةاإلداريةالشروطلكراساتالمكونةالنقاطأهمتتمثل:

.االقتناءاتطبيعةوالصفقةموضوع1.

.الصفقةمدة2.

للسماحنالعارضيلدىتتوفرأنيجبالتيالدنياالشروطتحديديتم:المشاركةشروط3.

.العروضطلبضمنبالمشاركةلهم

مراألأنالعلممعالعروضطلبطبيعةحسببالفصلأوبالحصة:االختيارطريقة4.

االقتضاءعندأقساطإلىالعروضطلبتقسيمبوجوبيةيقرالعموميةللصفقاتالمنظم

.المشاركةعلىالعارضينقدرةمراعاةأجلمن

.العروضلقبولاألقصىاألجلوالعنوانبتحديد:العروضتقديمطريقة5.

المعتمدةيمالتقيمعاييروالفرزمنهجيةدقةبكلالشروطكراستضبط:التقييممنهجية6.

.(فنيةخصوصيةذاأوعادي)المعتمدالعروضطلبطبيعةحسبذلكو

وثائقوفنيةوثائقوإداريةوثائقمنالعروضطلبملفيتكون:الملفوثائق7.

.مالية
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:فيتتمثل:اإلداريةالوثائق.أ

الجبائيةالوضعيةفيشهادة.

االجتماعيالضماننظامفيانخراطشهادة.

المقيمينرغيللعارضينبالنسبةالقضائيةالتسويةأواإلفالسعدمفيشهادة.

المقيمينرلغيبالنسبةيعادلهماأوللمقيمينبالنسبةالتجاريالسجلمننظير.

أومباشرةالقيامبعدمبموجبهيلتزمالعارضيقدمهالشرفعلىتصريح

برامإإجراءاتمختلففيالتأثيرقصدهداياأووعودبتقديمالغيربواسطة

.إنجازهامراحلوالصفقة

دارةاإلنفسلدىعمومياعوناليسبأنهالعارضيقدمهالشرفعلىتصريح

سنواتخمسمدةبهاالعملعنانقطاعهعنتمضلمالصفقةستبرمالتي

.األقلعلى

الشروطكراسعليهاتنصأخرىوثيقةكل.
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فيتتمثل:الفنيةالوثائق.ب:

رضالعاقبلمنصفحاتهاجميعفيمختومةوممضاةالخاصةالفنيةالشروطكراس.

الفنيةالجذاذةبطاقة.

الفنيةللمواصفاتالمطابقةشهائد.

الشروطكراسعليهاتنصأخرىوثيقةكل.

فيتتمثل:الماليةالوثائق.ج:

التعهدوثيقة.

الفرديةاألسعارجدول.

لألسعارالتقديريالتفصيل.

لألسعارالتفصيليةالقائمة.

الشروطكراسعليهاتنصأخرىوثيقةكل.
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:التفاضليةاألنظمة.8

من%20حدودفينسبةالصغرىللمؤسساتسنوياالعموميالمشترييخصص•

.الدراساتوخدماتوبموادالتزودواألشغاللصفقاتالتقديريةالقيمة

فقاوالتكوينحديثةالمؤسسةوالناشطةالمؤسسةصغرىمؤسسةتعتبر

:التاليبالجدولالمبينةللشروط

والتالمقاعروضعلىاألشغالصفقاتفيالتونسيةالمقاوالتعروضتفضل•

فينتكاإذااألخرىالمنتوجاتعلىالمنشأالتونسيةالمنتوجاتكذلكواألجنبية

منثربأكاألجنبيةمثيالتهاأثمانأثمانهاتتجاوزالأنعلىالجودةمستوىنفس

10%.

صةالمختالمصالحعنصادرةالتونسيالمنشأشهادةالعارضيقدمأنيجب

.التونسيالمنشأذاتللمنتوجاتبالنسبة

األداءاتوالمعاليمجميعباعتبارالمبالغباحتسابالمقارنةعمليةتتم.
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ديمهاتقالواجبالماليةالضماناتجملةالشروطكراستضبط:الماليةالضمانات.9

:فيالمتمثلةوالعروضطلبطبيعةحسبمترشحكلقبلمن

مشاركتهجديةضمانأجلمنالعارضيقدمهماليمبلغهو:الوقتيالضمان

.الصفقةصاحباختيارحينإلىبعرضهالتزامهو

للطلباتالتقديريةالقيمةمن%1.5و%0.5بينالوقتيالضمانقيمةتتراوح

شعبتوأهميةحسبجزافيمبلغتحديداالستثنائيةالحاالتفييمكنأنهإال

.الصفقة

لعروضاطلبضمنالمقبولينغيرللعارضينبالنسبةالوقتيالضمانيرجع

الضمانديمتقبعداختيارهتمالذيللعارضيرجعبينماالمنافسةنتائجإعالنبعد

.النهائي

لضماناتقديممنالعموميةالصفقاتفيالمشاركةعندالدراساتمكاتبتعفى

.الوقتي

الوقتيالضمانعلىالمحتويةغيرالعروضترفض.
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نفيذتحسنضمانأجلمنالصفقةصاحبيقدمهماليمبلغهو:النهائيالضمان

.هابمطالباالصفقةصاحبيكونأنيمكنالتيالمبالغالسترجاعوالصفقة

إذاللصفقةاألقصىالمبلغمن%3النهائيالضمانقيمةتتجاوزأنيمكنال

ضمانأجلعلىالصفقةاشتملتإذا%10وضمانأجلعلىالصفقةتنصلم

.الضمانبعنوانحجزاتتضمنأندون

لمإذاالطلباتقبولتاريخمنأشهرأربعةأجلفيالنهائيالضمانيرجع

.ضمانأجلعلىالصفقةتنص

لباتللطالنهائيالقبولتاريخمنأشهرأربعةأجلفيالنهائيالضمانيرجع

علىالتنصيصدونضمانأجلعلىالصفقةنصتإذاالضمانمدةانتهاءأو

.الضمانبعنوانحجز

النهائيأوالوقتيالقبولتاريخمنشهرأجلفيالنهائيالضمانيرجع

.الضمانبعنوانحجزعلىالصفقةتنصعندماللطلبات
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منتتضأنيمكنضمانمدةعلىالصفقةتنصعندما:الضمانبعنوانالحجز

تيالالمبالغمنخصمهيتمالضمانبعنوانحجزاالنهائيالضمانإلىإضافة

يكونقدمااستخالصوالصفقةتنفيذحسنلضمانذلكوالحسابعلىتدفع

.لهالمسندةالصفقةبعنوانمبالغمنبهمطالباالصفقةصاحب

علىتدفعالتيالمبالغمن%10الضمانبعنوانالحجزنسبةتفوقالأنيجب

%15نسبةالنهائيالضمانوالحجزهذابينالجمعيتجاوزالأنعلىالحساب

.الصفقةمبلغمن

اريختمنأشهرأربعبعدالصفقةصاحبإلىالضمانبعنوانالحجزمبلغيرجع

.الضمانمدةانتهاءأوالنهائيالقبول
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يوما60لمدةتقديمهابمجردبعروضهمالمترشحونيلتزم:العروضصلوحية.10

تحددإذاإالالعروضلقبولالمحدداألقصىللتاريخالموالياليوممنابتداء

.يوما120الحاالتكلفيتتجاوزالأنعلىأخرىمدةالشروطكراس

ددهاحالتيللحاجياتوفقاالصفقةالنجازالماليالمقابلهوالثمن:األثمان.11

طلبلجملةجزافيجمليثمنذاتإماالصفقةتكونوالعموميالمشتري

.مختلطثمنذاتأوفرديثمنأوالعروض

أصنافها

بحيثةالمطلوبالخدماتجملةيغطيعليهالمتفقالمبلغكانإذاجزافيثمنذاتالصفقةتكون

انجازفيتدخلالتيالعناصروالكمياتتقديرلسوءالثمنتغييرالصفقةلصاحبيمكنال

.الصفقة

لكمياتاضبطمععناصرعدةإلىالطلباتتقسيمتضمنتإذافرديةأثمانذاتالصفقةتكون

.التقديريالتفصيلوثيقةضمنعنصرلكلالفرديالثمنتحديدوالمطلوبة

ساسأعلىمنهاجزءفيخالصهايقعطلباتعلىاشتملتإذامختلطثمنذاتالصفقةتكون

.الفرديالثمنأساسعلىآخرجزءفيوجزافيثمن
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طبيعتها

للمراجعةقابلةأوثابتةإماالصفقةأثمانتكون.

الصفقةحبلصايمكنأنهغيرالصفقةتنفيذأجلخاللللمراجعةقابلةغيركانتإذاثابتةتكون-

تاريخوالماليالعرضتقديمتاريخبينالفاصلةالمدةتجاوزتإذاعرضهبتحيينيطالبأن

.احتسابهاطرقوالتحيينقواعدعلىالشروطكراسينصبحيثيوم120الصفقةتبليغ

لظروفاتغيربسببالصفقةتنفيذأجلخاللتغييرهباإلمكانكانإذاللمراجعةقابلةتكون-

الوثائقكذلكوالمراجعةمقاييسوشروطعلىالشروطكراسينصبحيثاالقتصادية

الطلباتمةقيتسددالتأخيرلغراماتاألدنىالحدبلوغصورةفيوذلكفيتعتمدالتيالمراجعو

.التنفيذبدءتاريخفيالمطبقةاألثمانحسبالمتبقة

 إال أنه لسنةايتعين العمل باألسعار القابلة للمراجعة بالنسبة للصفقات التي تفوق مدة انجازها

لتغير التجهيزات المرتبطة أهم مكوناتها بأثمان سريعة اوبالنسبة لصفقات األشغال و المواد 

.أشهر6يمكن التنصيص بكراس الشروط على مراجعة األسعار عندما تكون مدة االنجاز
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الوالطلباتالنجازالمحددةاآلجالأواألجلعلىالشروطكراستنص:التنفيذآجال.12

.النظرذاتالصفقاتلجنةرأيأخذبعدبملحقإالالتنفيذأجلتغييريمكن

يالتالماليةالعقوباتوالتأخيرغراماتعلىالشروطكراستنص:التأخيرغرامات.13

علىبهااحتساطريقةتظبطوالتنفيذآجالاحترامعدمعندالصفقةصاحبعلىتوضف

.مإعالسابقدونتطبيقهايتمكماللطلباتالنهائيةالقيمةمن%5مبلغهايتجاوزالأن

فيظتحفأواعتراضأييقدمأنالصفقةلصاحبيمكنال:الطلباتحجمفيالتغيير.14

مبلغمن%20التغييرنسبةتتجاوزلمماالطلباتحجمفيالنقصانأوالزيادةصورة

أوقةالصففسخطلبالصفقةلصاحبيمكنالنسبةهذهتجاوزصورةفيو.الصفقة

الغرضيفملحقإبراميتمالتغييرحجمعلىموافقتهابداءحالةفيوبتعويضالمطالبة

.النظرذاتالصفقاتلجنةرأييعلىيعرض

يساهمأنكنيمالوالصفقةتنفيذبنفسهيتولىأنالصفقةصاحبعلىيجب:المناولة.15

علىتنصأنالشروطلكراسلهيمكنأنهإالبتنفيذها،غيرهيكلفأنأوشركةفيبها

.ذلكخالف
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فيماةخاصصيغهوالخالصشروطالصفقةطبيعةحسبالشروطكراستضبط:الخالص.16

مدةتتجاوزالألنعلىالحسابعلىتدفعالتياألقساطاالقتضاءحينوبالتسبيقاتيتعلق

45إلىاألجلهذايرفعويوماالثالثينالصفقةلصاحبالراجعةالمبالغبصرفاألمرإصدار

.المفوضالمنشأصاحبقبلمنالمنجزةالبناءاتلمشاريعبالنسبةيوما

حالةفيالصفقةلصاحبتسبقةمنحعلىتنصأنالشروطلكراسيمكن:التسبيقات.17

تابيكطلبتقديمالصفقةصاحبعلىيجبالحالةهذهفيوأشهرثالثةاالنجازمدةتجاوز

.التسبقةلقيمةبنكيبضمانمرفق

حدودفيتسبقةنسبةعلىتنصأنالشروطلكراسيمكن:

فيوسنةمنأقلاالنجازأجلكانإذاالصفقةمبلغمن%10نسبةتمنح:لألشغالبالنسبة-

خاللانجازهاالمبرمجاألشغالمبلغمن%10بـتسبقةنسبةتمنحالسنةتجاوزصورة

.األولىالسنة

.الطلباتقيمةمن%10نسبةتمنح:خدماتوبموادالتزودلصفقاتبالنسبة-

الدراساتصفقاتباستثناءالصفقةمبلغمن%10نسبةتمنح:الدراساتلصفقاتبالنسبة-

.األتصالتكنولوجياتواإلعالميةمجالفي
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:التاليةبالنسحسبتسبقةنسبةوجوباتمنح:اإلعالميةمجالفيالدراساتلصفقاتبالنسبة-

20%الدراساتلصفقاتبالنسبةالمستوجبالمبلغمن.

20%المحتوىتطويروبصناعةالمتعلقةللصفقاتبالنسبةالمستوجبالمبلغمن.

10%المبلغمن%5وبالقطاعالمرتبطةللصفقاتبالنسبةالمستوجبالمبلغمن

.الصعبةبالعملةالمستوجب

تنصماعنداألولىالسنةخالانجازهاالمبرمجالطلباتمبلغمن%20نسبةوجوباتمنح

لحرفيينلو(السابقالتعريفحسب)الصغرىللمؤسساتالسنةيتجاوزانجازأجلعلىالصفقة

:التاليالتعريفحسبالمتوسطةللمؤسساتو

ذكرهاوقعالتيالتسبيقاتمختلفبينالجمعيمكنال.
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بة حجم االستثمار األقصى بالنس

للمؤسسات حديثة التكوين

رقم المعامالت السنوي األقصى

بالنسبة للمؤسسات الناشطة
موضوع الصفقة

مليون دينار2 مليون دينار5 .الفالحيالقطاعفياألشغالوالعموميةاألشغالوالبناء

ألف دينار500 مليون دينار1 خدماتوبموادالتزود

ألف دينار150 ألف دينار300 الدراسات



أنللعارضينذلكخالفعلىالشروطكراستنصلممايمكن:البديلةالحلول.18

ألساسياالحلعنمختلفةفنيةخاصياتتتضمنبديلةحلولأوبديالحاليقدموا

:شريطة

األساسيللحلمطابقاعرضاالبديلالعرضصاحبيقدمأن.

العموميالمشتريحاجياتعلىجوهريةتغييراتالبديلالحليدخلالأن.

هبالمتعلقةااليضاحاتوالبياناتكلعلىالبديلالحليشتملأنيجب.

المفيدةالوثائقبكلمدعمايكونأن

لمنصوصاالمنهجيةنفسإلىباالستنادتقييمهتضمنبصفةتقديمهيتمأن

.الشروطبكراسعليها
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علىقةالصفلفسخالممكنةالحاالتعلىالشروطكراستنص:الصفقةفسخ.19

:غرار

معيذالتنفمواصلةالعموميالمشتريقبلإذاإالالصفقةصاحبوفاةعند

.المصفيأوالدائنينأوالورثة

الصفقةلصاحبدائموواضحعجزحالةفي.

العروضالعموميالمشتريقبلإذاإالالصفقةصاحبإفالسحالةفي

.الدائنينمنالمقدمة

43

.إعداد كراسات الشروط اإلدارية الخاصة: الجزء الثاني



حيثةالصفقموضوعللطلباتالفنيالجانبعلىالفنيةالشروطكراسترتكز•

صفاتمواعلىتقومدقةبكلالفنيةالخاصياتضبطالعموميةالمشترييتولى

رضينالعاقبلمنجديةوواسعةمشاركةتضمنوناحيةمنحاجياتهتلبيوطنية

.أخرىناحيةمن

مةعالمنجزءأوكلإلىبالرجوعالبيئيةالخصائصاإلمكانقدرتدرجأنيجب•

.بهامعترفبيئية

وأمحددمنشأأومصدرأومعينةصنعطريقةأوأسلوبعلىالتنصيصيمنع•

وأالمترشحيناستبعادبعضأوتفضيلشأنهامنتجاريةعالمةإلىاإلحالة

.المنتوجات

مشاركينالبينتمييزإلىالشروطكراستضبطهاتمالتيالبنودتؤديالأنيجب•

.المنافسةمجالتضييقأو
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.إعداد كراسات الشروط الفنية الخاصة: الجزء الثاني



التاريخقبلاألقلعلىيوما(30)ثالثينالمنافسةإلىالدعوةإعالنينشر•

الخاصالوابموقععلىوالصحافةبواسطةالعروضلقبولالمحدداألقصى

أوماديةرإشهاوسيلةبأيأوالعموميةللطلبالعليابالهيئةالعموميةبالصفقات

.العموميبالمشتريالخاصالموقععلىأوالخطعلى

التأكدحاالتفييوما(15)عشرخمسةإلىالنشرآجالفيالتخفيضيمكن•

.المبرر

:التاليةالنقاطالمنافسةعناإلعالننصيبينأنيجب•

العروضلقبولالقصوىالساعةوالتاريخوالمكان.

علنيةالجلسةكانتإذاالظروففتحجلسةساعةوتاريخومكان.
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.الدعوة إلى المنافسة: الجزء الثالث



(03)ثالثةتضمالظروفلفتحقارةلجنةعموميمشتريكللدىتحدث•

.العموميالمشتريقبلمنتعيينهميتمرئيسهاباعتبارأعضاء

أخذبعداستثنائيةبصفةعموميمشتريكللدىلجنةمنأكثرإحداثيمكن•

.العموميللطلبالعلياالهيئةرأي

.العموميالمشتريممثلالفتحلجنةأعماليرأس•

مناألقلعلىأيام(03)ثالثةقبلاألعضاءاستدعاءاللجنةرئيسيتولى•

.الظروفلفتحالمحددالتاريخ

.ينللعارضيوجههاوالوثائقباستفاءالخاصةالمراسالتاللجنةرئيسيعد•

قبوللأقصىكتاريخالمحدداليومنفسفيوجوباالظروففتحجلساتتعقد•

.العروض

ئيسروجوبابينهممنوأعضائهاأغلبيةبحضورإالالفتحجلساتتنعقدال•

.اللجنة
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.فتح الظروف: الجزء الرابع



.الغرضفيمخصصةلجنةقبلمنالعروضتقييميتم•

روضالعتقييملجنةإحداثمقرربمقتضىالعموميالمشترييقوم•

لىإبالنظراختصاصهموالمهنيةكفاءتهمباعتبارأعضاءتضم

.الصفقةموضوع

كراسإعدادمرحلةفياللجنةأعضاءجميعتشريكعلىالحرص•

.الفرزمنهجيةوالشروط
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.تقييم العروض: الخامسالجزء 



العاديةالطلبات:

العروضتقييم:

إلداريةاالوثائقإلىباإلضافةالتثبتأولىمرحلةفيالتقييملجنةتتولى•

تصحيحوالماليللعرضالمكونةالوثائقصحةمنالماليةالضماناتو

اليةالمالعروضجميعترتيبثماالقتضاءعندالماديةوالحسابيةاألخطاء

.تصاعدياترتيبا

منالمقدميالفنالعرضمطابقةمنالتثبتثانيةمرحلةفيالتقييملجنةتتولى•

رةصوفيالصفقةاسنادهتقترحوثمنااألقلالماليالعرضصاحبقبل

.الشروطلكراسمطابقته

نقساعتماديتمفنيامطابقغيرثمنااألقلالماليالعرضأنتبينإذا•

.العروضلبقيةبالنسبةالمنهجية

48

.تقييم العروض: الجزء الخامس
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العاديةالطلبات:

األسعارمقبوليةدراسة:

تقديراتالإلىبالرجوعالفرديةاألسعارمقبوليةتحليلالتقييملجنةتتولى•

.....السوقواقعوالمفتوحةالعروضمعدلواألولية

شةمناقطلبأومثمرةغيرالمشطةالفصولاعتبارإماالتقييمللجنةيمكن•

.النظرذاتالصفقاتلجنةرأيأخذبعدأسعارها

بطلبعدذلكواالنخفاضمفرطةالعروضتقصيأنالتقييمللجنةيمكن•

.قدمةالمالتبريراتمنالتثبتبعدوكتابيةبطريقةالضروريةاإليضاحات

.تقييم العروض: الجزء الخامس
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الفنيةالخصوصيةذاتالطلبات:

العروضتقييم:

إلداريةاالوثائقإلىباإلضافةالتثبتأولىمرحلةفيالتقييملجنةتتولى•

اقصاءوالماليللعرضالمكونةالوثائقصحةمنالماليةالضماناتو

الفنيةتللخاصياتستجيبالالتيأوالصفقةلموضوعالمطابقةغيرالعروض

.االقتضاءعندالماديةوالحسابيةاألخطاءتصحيحوالمطلوبة

للقاعدةاوفقللعروضالنهائيالترتيبثانيةمرحلةفيالتقييملجنةتتولى•

ضلاألفالعرضلصاحبالصفقةاسنادتقترحوالشروطكراسضمنالمدرجة

.الماليةوالفنيةالناحيتينمن

ادأعدوالفنيةأعدادبينموازنةعلىباالعتماداالختيارقاعدةضبطيمكن•

أوندةالمسالفنيةاألعدادعنالمترتبةالماليةالكلفةعلىباالعتمادأوالمالية

.الطلباتطبيعةوتتالءمأخرىقاعدةعلىاالقتضاءعندباالعتماد

.تقييم العروض: الجزء الخامس
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ماليةأعدادوفينةأعدادبينالموازنة:

لتفاضليةاالفنيةالميزاتحسبالفنيةللعروضأعداداسنادأولىمرحلةفييتم•

اقترحماكلوالمطلوبةالدنياالفنيةللخاصيةفنيعدديسندبحيثالمقترحة

.أفضلعدداسنادهيتمأفضلفنيةخاصيةالعارض

حيثةالمقترحالمبالغحسبالماليةللعروضأعداداسنادثانيةمرحلةفييتم•

:التاليةالمعادلةباعتمادعدداالماليللعرضيسند

100* ( المعني العرض / ثمنا العرض المالي األقل ) =  المالي العدد 

الفنيةعداداألمجموعباعتمادتنازلياترتيباالعروضترتيبثالثةمرحلةفييتم•

.مجموعأفضلعلىالمتحصلللعارضالصفقةاسناداقتراحوالماليةو

يمكن االعتماد على ترجيح أحد الجوانب الفنية أو المالية: مالحظة

".الماليالعدد %70+ الفني العدد %30= العام مثال المجموع "

.تقييم العروض: الجزء الخامس
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المسندةالفنيةاألعدادعنالمترتبةالماليةالكلفة:

يةالفنالميزاتحسبالفنيةللعروضأعداداسنادأولىمرحلةفييتم•

المطلوبةياالدنالفنيةللخاصيةفنيعدديسندبحيثالمقترحةالتفاضلية

.أفضلعدداسنادهيتمأفضلفنيةخاصيةالعارضاقترحكلماو

نيةالفاألعدادعنالمترتبةالماليةالكلفةاحتسابثانيةمرحلةفييتم•

:التاليةالطريقةباعتمادالمسندة

العدد الفني/ المالي المبلغ = المالية الكلفة 

لماليةاالكلفةصاحبللعارضالصفقةاسناداقتراحثالثةمرحلةفييتم•

.األقل

.تقييم العروض: الجزء الخامس
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األسعارمقبوليةدراسة:

األوليةقديراتالتإلىبالرجوعالفرديةاألسعارمقبوليةتحليلالتقييملجنةتتولى•

.....السوقواقعوالمفتوحةالعروضمعدلو

تقديمييمالتقلجنةعلىيتعينثمنااألقلالماليالعرضاألفضلالعرضتجاوزإذا•

اإلضافيةالفنيةميزاتإلىبالنظراإلضافيةالماليةالكلفةبخصوصالتبريرات

.المقبولةصبغتهامنالتأكدلغايةلألسعارمعمقبتحليلالقيامخاللمن

.تقييم العروض: الجزء الخامس



لجنةإلىالعروضتقييمتقريرتقديمعندالعموميالمشتريعلىيتعين•

رأيهعلىصراحةينصأنالنظرذاتالعموميةالصفقاتمراقبة

.المقترحةاألسعاروالصفقةصاحباختياربخصوص

ماسوالمنافسةإلىالدعوةنتائجوجوباالعموميالمشتريينشر•

عموقعلىوللعمومموجهةإعالناتلوحةعلىالصفقةعلىالمتحصل

عموميالللطلبالعلياللهيئةالتابعالعموميةبالصفقاتالخاصالواب

.االقتضاءعندالعموميالمشتريموقعو

عملأيام(05)خمسةبمرورإالأصحابهاإلىالصفقةتبليغيمكنال•

.االسنادعناإلعالننشرتاريخمن
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.إسناد الصفقة: السادسالجزء 



55

الصفقةعقد:

أنيجبوالعرضوالشروطكراساتيتضمنوحيداملفاالصفقةتكون•

:التاليةالبياناتعلىاألقلعلىتنص

المتعاقدةاألطرافتحديد.

الصفقةموضوع.

أولويتهاترتيبمعبالصفقةالمدرجةالوثائقتعداد.

األثمانطبيعةوالصفقةمبلغ.

التأخيرغراماتوالتنفيذآجال.

الدفعآجالوالخالصشروط.

الفسخشروطوحاالت.

النزاعاتتسويةاجراءات.

بالدفعالمكلفالعموميالمحاسبتعيين.

الصفقةابرامتاريخ.

.إسناد الصفقة: السادسالجزء 



فنيةالأوالماليةأواإلداريةبالبنوديتعلقتغييرأيإدخاليمكنال

بينممضىكتابيملحقبمقتضىإالعليهاالمصادقةبعدللصفقة

صفقاتالمراقبةلجنةمصادقةوبعدالصفقةوصاحبالعموميالمشتري

:حالةفيذلكوالنظرذات

التنفيذآجالفيالتغيير.

الخدماتطبيعةأوحجمفيالتغيير.

التعاقديةللبنودتعديلكل.
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.تنفيذ الصفقة: السابعالجزء 



:للصفقاتالنهائيالختم•

راقبةملجنةأنظارعلىيعرضنهائيختمصفقةكلشأنفييتمأنيجب

منابتداءيوما(90)تسعينأقصاهأجلفيالنظرذاتالعموميةالصفقات

.للطلباتالنهائيالقبولتاريخ

هابمرتالتيللظروفتقييمعمليةعنعبارةهيالنهائيالختمعملية

.إليهااالعتراضتمالتيالصعوباتأهمعلىالوقوفوالصفقة
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.الختم النهائي للصفقة: الثامنالجزء 
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.أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية: الباب الخامس



المواد المستوردة ذات األثمان المتغيرة:

موضوعاأثمانهتكونالتيالمستوردةالموادبشراءالمتعلقةالعموميةالمنشآتصفقاتتخضع

نفيذتوإلبرامالعاديةالشروطإلىإخضاعهايمكنالبحيثبهاخاصةلتراتيبسريعةتغيرات

.العموميةالصفقاتمراقبةو

إلشرافباالمكلفالوزيروبالتجارةالمكلفالوزيربينمشتركبقرارالموادهذهقائمةتضبط

.العموميةالمنشأةعلى

يمكنالضماناتوالتنفيذشروطوالثمنوالجودةحيثمنالعروضأفضلعلىالحصوللغاية

المنشأةفقاتصتنفيذوالبرامالعاديةبالقواعدالتقيدعدمالمنشأةصفقاتلمراقبةالداخليةللجنة

.كتابيةاإلجراءاتتكونأنعلى
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.أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية: الباب الخامس



تفحصوالصفقاتإسنادإجراءاتوشروطالمنشأةصفقاتلمراقبةالداخليةاللجنةتحدد

ثلمماللجنةأعضاءإلىينضافالحالةهذهفيواألفضلتراهالذيالعرضتختاروالعروض

إالةاللجنتجتمعالبحيثالتجارةوزيرعنممثلوالصناعةوزيرعنممثلوالماليةوزيرعن

.اليةالموزيرممثلوالدولةمراقبواللجنةرئيسحضوروجوبيةمعاألعضاءأغلبيةبحضور

فائدةلهاتبينتكلماالعارضينمعتفاوضإجراءالمنشأةصفقاتلمراقبةالداخليةللجنةيمكن

.أعضائهامناثنينبتكليفأوبنفسهاإماالتفاوضبهذااللجنةتقوموذلكفي

المنشأةإدارةمجلسقبلمنمسبقاعليهمصادقشراءبرنامجنطاقفيالصفقاتتبرم.

يجبوميةالعمالصفقاتتدقيقولمراقبةالعليااللجنةاختصاصحدالشراءاتقيمةتبلغعندما

منابتداءيوما15أجلفياللجنةهذرأيعلىالحقةبصفةالمعنيةالملفاتعرضالمنشأةعلى

.للمنشأةالداخليةاللجنةقرارتاريخ

عرضالمنشأةعلىيجبالعليااللجنةاختصاصحدالموادبعضشراءاتقيمةتبلغعندما

.اللجنةلهذهالمسبقالرأيعلىالمعنيةالملفات
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.أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية: الباب الخامس



شراء المواد لبيعها على حالها:

ميةالعموالمنشآتشراءاتالعموميةبالصفقاتالخاصةللتراتيبتخضعال

تثناءباستكييفهابعدأوحالهاعلىللبيعالمعدةللموادتجارينشاطبعنوان

.الذكرسالفةلألحكامتخضعالتيالتغييرسريعةاألثمانذاتالمواد

لصفقاتاتدقيقولمراقبةالعليااللجنةاختصاصحدالشراءاتقيمةتبلغعندما

لهذهالمسبقالرأيعلىبهاالمتعلقةالملفاتعرضالمنشأةعلىيجبالعمومية

.اللجنة
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.أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية: الباب الخامس



شراء المنشآت التي تعمل في محيط تنافسي:

عليهادقةالمصتتمداخلينظامأوخاصدليلإلىباالستنادالشراءاتبهذهالخاصةالصفقاتتبرم

المنظمةالمبادئاحترامضرورةمعاإلشرافسلطةعليهتصادقواإلدارةمجلسقبلمن

.العموميةللصفقات

تصفقاعلىتنطبقالبحيثخدماتوبموادالتزودصفقاتسوىاالستثناءهذايخصال

.األشغالأوبالتجهيزالمتعلقةالطلباتوالدراسات

التفاوضأوالعروضطلباجراءاتإلىاللجوءفيهايمكنالتيالحاالتاإلدارةمجلسيحدد

.المباشر

مكتوبةصفقاتإلبرامالدنياالحدودأوالحدالمنشأةإدارةمجلسيحدد.

شأةالمنعلىيجباإلدارةمجلسقبلمنضبطهتمالذياألدنىالحدالشراءاتقيمةتبلغعندما

موميةالعالصفقاتلمراقبةالداخليةللجنةالمسبقالرأيعلىالمعنيةالملفاتعرضالعمومية

.الماليةوزيرعنممثلوجوباتضمالتي
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.أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية: الباب الخامس



الدراسات:

:الصفقةصاحباختيارقصدالتاليةالصيغإلحدىاللجوءالعموميللمشترييمكن

باعتمادسةالمنافتفعيلفياإلجراءهذاويتمثل:والجودةالكلفةبينالموازنةأساسعلىاالختيار-أ

:المضيقالعروضطلبإجراءات

oصرالعنالكراسطبقاللترشحومفتوحةعامةدعوةنتائجعلىبناءمضيقةقائمةتحديد

علىيتمالتيالعامةوالمعاييروالمنهجيةالمشاركةشروطيضبطالذيلالنتقاءالمرجعية

.المترّشحينانتقاءأساسها

oعلىةالمضيقالقائمةضمنالمدرجينالدراساتومكاتبالخبراءبينالمنافسةتفعيليتم

.المهمةطبيعةحسبالموازنةوتضبط.والكلفةالجودةمعياريأساس

oالكلفةحسبثمالفنيةالجودةحسبمرحلتينعلىالعروضتقييميتم.

oالعددينبينالموازنةتحديدبعدوذلكوالماليالفنيالعددينبجمعالجمليالعدداحتسابيتم

.لوبةالمطوالجودةالمهمةتشعبإلىبالنظرالفنيالمستوىعلىالموازنةوتحدد.المذكورين

oجمليعددأفضلعلىالمتحصلالعارضإلىالصفقةتسند.
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.أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية: الباب الخامس



:يطبق هذا اإلجراء على الطلبات التالية: االختيار على أساس الجودة -ب 

oوهوماالمرجعيةالعناصرتحديدمعهيصعببشكلالتخصصشديدةأوالمعقدةالطلبات

راحاقتالمشاركينمنالعموميالمشتريينتظروحيثدقةبكلالصفقةصاحبمنمطلوب

.مبتكرةحلول

oخدماتعلىالحصولتتطلبوالتيالمشروعإنجازمواصلةعلىكبيرتأثيرلهاالتيالطلبات

.الخبراءأفضل

oلبعضابعضهابينالمقترحاتمقارنةمعهايصعبمختلفةبطرقإنجازهايمكنالتيالطلبات.

oقاطبمضيقعروضطلبإطارفيالدراساتومكاتبالخبراءدعوةعلىالطريقةهذهوتعتمد

ضالعارمطالبةوتتمالمعتمدةوالمعاييروالمنهجيةالمشاركةشروطيضبطشروطلكراس

.الماليعرضهبتقديمفنيعددأفضلعلىالمتحصل
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.أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية: الباب الخامس



دراسات يطبق هذا اإلجراء الختيار الخبراء ومكاتب ال:االختيار على أساس السعر األدنى -ج 

.  ف عليهاللمهام العادية والتي ال تمثل أي خصوصية معيّنة والتي تخضع لمعايير وطرق إنجاز متعار

oي إطار تعتمد هذه الطريقة على تحديد عدد فني أدنى للترشح ودعوة الخبراء ومكاتب الدراسات ف

.  مفتوحطلب عروض 

o لعدد الفني إسناد الصفقة للعارض الذي قدم السعر األقل ثمنا وذلك بعد التأكد من حصوله على ايتم

.األدنى المطلوب
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.أحكام خاصة ببعض الصفقات العمومية: الباب الخامس
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



العموميةالصفقاتحوكمةمؤسسات:
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس

المجلس الوطني 

للطلب العمومي

الهيئة العليا للطلب 

العمومي

هيئة متابعة و مراجعة 

الصفقات العمومية

اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق 

الصفقات العمومية 

اللجنة 

المختصة 

لصفقات 

تكنولوجيات 

االتصال 

اللجنة 

المختصة 

لنيابة 

المحامين

المرصد 

الوطني 

للصفقات 

العمومية 

وحدة 

الشراء على 

الخط

اللجنة 

المختصة 

لصفقات 

البناءات 

اللجنة 

المختصة 

للمواد 

االولية

اللجنة 

المختصة 

للمواد 

المختلفة

لجان مراقبة 

الصفقات



:  المجلس الوطني للطلب العمومي

للطلبالوطنيالمجلسيسمىاستشاريهيكلالحكومةرئيسلدىيحدث

:فيمهامهأهمتتمثلالخاص،والعامالقطاعمنشخصياتيضمالعمومي

خاصةوةالعموميالصفقاتفيالحوكمةتحسينإلىتهدفالتيالتدابيركافةاقتراحودراسة

.المراقبةوالتنفيذوالتقييمواإلبرامتقنياتوطرقوباإلجراءاتيتعلقمافي

العموميةللصفقاتالترتيبيوالتشريعيلإلطارالضروريةالتحسيناتوالتعديالتدراسة

.العموميللطلبالعلياالهيئةمعبالتنسيق

رئاسةوالجمهوريةرئاسةإلىرفعهيتمالعموميةالصفقاتتنفيذوإسنادحولتقريرإعداد

.المجراةالتدقيقوالرقابةتقاريرإلىباالستنادذلكوالحكومة

عموميةالالصفقاتمجالفيمكافحتهوالفسادمنبالوقايةالمتعلقةالتدابيركافةاقتراح.

العموميةبالصفقاتالخاصالواببموقعنشرهيتمنشاطهحولسنويتقريرإعداد.

ائهأعضأغلبيةبحضوراألقلعلىالسنةفيمراتأربعرئيسهمنبدعوةالمجلسيجتمع.
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



:  الهيئة العليا للطلب العمومي

لجانبعأرعلىتحتوي)العموميةالصفقاتتدقيقولمراقبةالعليااللجنةتضم

بعةمتاهيئةو(الخطعلىالشراءوحدةوالعموميةللصفقاتالوطنيالمرصدو

.العموميةالصفقاتمراجعةو

منالعليااللجنةتتكون:العموميةالصفقاتتدقيقولمراقبةالعليااللجنة:

بهاصلةالمتالدراساتوالمدنيةالهندسةوالبناءاتصفقاتتدقيقولمراقبةالمختصةاللجنة

:منتتكونوالحكومةرئيسعنممثليترأسهاالتيو
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس

.ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة

.ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز .ةممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجي

.ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية و التعاون الدولي .ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة

.ممثل عن محافظ البنك المركزي .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية

.ةصلب اللجنممثل عن وزارة اإلشراف عندما ال تكون ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعةممثل



والكهرباءواإلعالميةواالتصالتكنولوجياتصفقاتتدقيقولمراقبةالمختصةاللجنة

:نمتتكونوالحكومةرئيسعنممثليترأسهاالتيوبهاالمتصلةالدراساتوااللكترونيك

والهاحعلىبيعهايعادالتيالموادواألوليةالموادصفقاتتدقيقولمراقبةالمختصةاللجنة

:منتتكونوالحكومةرئيسعنممثليترأسهاالتي
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس

.ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة

.ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات االتصال .ةممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجي

.ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية و التعاون الدولي .ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة

.ممثل عن محافظ البنك المركزي .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية

.ةصلب اللجنممثل عن وزارة اإلشراف عندما ال تكون ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعةممثل

.ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .مراقب الدولة

.ممثل عن الوزير المكلف بالنقل .ةممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجي

.ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية و التعاون الدولي .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية

.ممثل عن محافظ البنك المركزي عن الوزير المكلف بالصناعةممثل

.صلب اللجنةممثل عن وزارة اإلشراف عندما ال تكون ممثلة



ئيسرعنممثليترأسهاالتيوالمختلفةالطلباتصفقاتتدقيقولمراقبةالمختصةاللجنة

:منتتكونوالحكومة

يتولى:العموميةللصفقاتالوطنيالمرصد:

بلقمنالمعدةالمتابعةبطاقاتعلىبناءالعموميةالصفقاتأصحابحولوطنيمعلوماتيسجلمسك-

.صفقةكلإنجازبعدالعموميينالمشترين

.العموميةالصفقاتمجالفيللتكوينوطنيبرنامجوضع-

.العموميةبالصفقاتالمتعلقةالمعطياتمعالجةوتحليلولجمعمعلوماتينظامارساء-

.لفائدتهماستشارةمنظومةبارساءالعموميينالمشترينمساندة-

أوينالعموميالمشترينمنمجموعةتهمجزئيةوإحصاءاتالعموميةللصفقاتعامسنويبإحصاءالقيام-

.الحكومةرئيسمنقراربمقتضىتضبطالصفقاتمنمعيناصنفا
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس

.ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة

عن الوزير المكلف بالصناعةممثل .ةممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجي

.ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية و التعاون الدولي .ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة

.ممثل عن محافظ البنك المركزي .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية

.صلب اللجنةممثل عن وزارة اإلشراف عندما ال تكون ممثلة



الشراءمنظومةتسييرالوحدةهذهتتولى:الخطعلىالعموميالشراءوحدة

الخطعلىالشراءعملياتمختلفالنجاز(TUNEPS)الخطعلىالعمومي

دليليحددهماحسبالشراءبمنظومةالتسجيلالمستعملينعلىيجبحيث

.إليهاالنفاذمنللتمكناإلجراءات

اللاستغمنيمكنهشخصيمعرفعلىالحصولمستعمللكلالتسجيلهذايمكن

.المذكوراإلجراءاتدليليضبطهماوفقالمنظومة

يمتقدالعارضينيتولىوالمنظومةعبرالمنافسةإلىالدعوةنشرعمليةتتم

فيتمالظروففتحعمليةأماالمنظومةعبروجوباالماليةوالفنيةعروضهم

طياتالمعوجودمنالفتحلجنةتتثبتوالمنظومةمنآلياالفتحمحضراستخراج

بلقمنالفتحمحضرعلىالتأشيريتموالشروطكراسضمنعليهاالمنصوص

.الحاضريناللجنةأعضاء
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



المراجعةوالمتابعةهيئةتتعهد:العموميةالصفقاتفيالمراجعةوالمتابعةهيئة

:بدراسةالعموميةالصفقاتفي

إبرامإجراءاتفيمصلحةلهمنكلقبلمنعليهاالواردةالطعونوالعرائض

.العموميةالصفقاتإسنادو

50نسبةبللصفقةالجمليالمبلغفيالترفيعإلىتؤديالتيالصفقاتمالحق%

.األسعارمراجعةفيالزيادةاعتباردونأكثرأو

الالتيالحاالتبخصوصالعموميةالمصاريفمراقبيوالدولةمراقبيإحاالت

.العموميةللصفقاتالمنظمةالمبادئإلىاإلسنادفيهايستجيب

إبرامبإجراءاتالمتصلةاألسبابمنلسببدراستهضرورةالهيئةترىملفكل

.العموميةالصفقاتتنفيذوإسنادو
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



منالعموميةالصفقاتمراجعةومتابعةهيئةتتركب:

رئيس:الحكومةرئيسعنممثل

عضو:المحاسباتدائرةعنممثل

عضو:العموميةللمصالحالعامةالمراقبةهيئةعنممثل

عضو:للماليةالعامةالرقابةهيئةعنممثل

عضو:الملفموضوعحسبالمهنيةالمنظمةعنممثل

بخبيرتستعينأناالقتضاءعندللهيئةيمكن.

أعضائهاأغلبيةبحضورالهيئةتجتمع.

ةالمعنيالعموميةالهياكلرؤساءإلىوالحكومةرئيسإلىرأيهاالهيئةتبلغ

.النظرذاتالصفقاتمراقبةلجنةواإلشرافوزاراتو

األطرافلجميعبالنسبةالقرارقوةالهيئةرأييكتسي.
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



في مرحلة الدعوة إلى المنافسة

أجلفيالشروطكراسبنودبخوصالمتابعةهيئةلدىالتظلممشاركلكليمكن

إلىاألجلهذايخفضوالعروضطلبعناإلعالنتاريخمنأيام10أقصاه

.العروضلقبوليوما15اعتمادحالةفيأيامخمسة

موميالعالمشتريإلىالعريضةمننسخةبالتظلمتوصلهابمجردالهيئةتحيل

.فيهانهائياالبتحتىاإلجراءاتبتعليقتأذنأنلهايمكنو

المشتريبإجابةتوصلهاتاريخمنعملأيام10أجلفيقرارهاالهيئةتتخذ

.اإلجراءاتتعليققراريرفعذلكغيابفيوالعمومي
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



في مرحلة اإلعالن عن نتيجة طلب العروض

نتائجنشرتاريخمنأيام05أقصاهأجلفيالعروضطلبنتائجفيالطعنيمكن

.العروضطلب

لعمومياالمشتريإلىالعريضةمننسخةبالتظلمتوصلهابمجردوالهيئةتحيل

.المعني

توصلهنحيإلىتبليغهاوالصفقةإبرامإجراءاتتعليقالعموميالمشترييتولى

.الغرضفيالهيئةبقرار

بإجابةتوصلهاتاريخمنابتداءعمليوما20أقصاهأجلفيقرارهاالهيئةتتخذ

.العموميالمشتري
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



لجان مراقبة الصفقات العمومية

نجدالعموميةالصفقاتتدقيقولمراقبةالعليااللجنةإلىباإلضافة:

للوزارةالعامالكاتبيترأسهاالتيووزارةكلصلبالعموميةالصفقاتلمراقبةالوزاريةاللجنة

:بمرافقةمركزيةإدارةعاممديرأو

oالدولةمراقبأوالعموميةالمصاريفمراقب.

oبالماليةالمكلفالوزيرعنممثل.

oبالتجارةالمكلفالوزيرعنممثل.

oبالصناعةالمكلفالوزيرعنممثل.

oالمدنيةالهندسةوالبناءاتلمشاريعبالنسبةبالتجهيزالمكلفالوزيرعنممثل.

oمعداتتناءباقالمتعلقةللصفقاتبالنسبةاالتصالبتكنولوجياتالمكلفالوزيرعنممثل

.بهاالمتصلةالدراساتإعدادأوبرمجياتأوإعالمية

oالمؤسسةعامبمديرللوزارةالماليةواإلداريةالشؤونمديرأوعاممديرتعويضيتم

بمراقبالمصاريفمراقبتعويضوملفاتهاعرضعندإداريةصبغةتكتسيالالتيالعمومية

الدولة
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



ترأسهايالتيوتونسواليةعدىماواليةكلصلبالعموميةالصفقاتلمراقبةالجهويةاللجنة

:بمرافقةللواليةالعامالكاتب

oالعموميةللمصاريفالجهويالمراقب.

oبالماليةالمكلفالوزيرعنممثل.

oبالتجارةالمكلفالوزيرعنممثل.

oالجهويالمجلسعنممثل.

oللتجهيزالجهويالمدير.

oالمدنيةالهندسةوالبناءاتلمشاريعبالنسبةبالتجهيزالمكلفالوزيرعنممثل.

oفقاتالصمراقبةلجنةاجتماعحضورالمعنيةالمؤسسةأواإلدارةرئيسعلىوجوبايتعين

.يعوضهمنتفويضاألخيرلهذايمكنالحالةهذهفيوالمبررةالتعذرحاالتفيإال
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



79

العامالكاتبهايترأسالتيوترابيةبجهةبلديةكلصلبالعموميةالصفقاتلمراقبةالبلديةاللجنة

:بمرافقةللبلدية

oالعموميةالمصاريفمراقب.

oالبلديةمحتسبالماليةقابض.

oبالتجارةالمكلفالوزيرعنممثل.

oالبلديالمجلسعنممثل.

oللتجهيزالجهويالمدير.

:منالذكرسالفاألعضاءإلىباإلضافةتتركبتونسلبلديةبالنسبة

oبالماليةالمكلفالوزيرعنممثل.

oبحسبالصناعةالمكلفالوزيرعنأواالتصالبتكنولوجياتالمكلفالوزيرعنممثل

..الصفقةموضوع

.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



دارةاإلمجلسعنمتصرفيترأسهاالتيوالعموميةالمنشأةصفقاتلمراقبةالداخليةاللجنة

:بمرافقةالعامالمديرالرئيسغير

oالدولةمراقب.

oاإلدارةمجلسقبلمنتعيينهمايتممتصرفان.

القبضوالصرفآلمريبالنسبةالقرارقوةالعموميةالصفقاتمراقبةلجانرأييكتسي

الوداريةإصبغةتكتسيالالتيالعموميةالمؤسساتوالعموميةللمؤسساتالعامينالمديرينو

الوزيرمنباقتراحالحكومةرئيسعنصادرمقرربمقتضىواستثنائيةبصفةإالتجاوزهيمكن

.المعني

اللجنةيرأوالعموميةالصفقاتلمراقبةالعليااللجنةرأييكتسيالمنشأةلصفقاتبالنسبة

.اإلدارةمجلسيلزمالواستشاريةصبغةالصفقاتلمراقبةالداخلية
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



اختصاص لجان مراقبة الصفقات العمومية

المحليةالجماعاتوللدولةقبلمنالمبرمةالصفقاتاختصاصيحدد

كماةإداريصبغةتكتسيالالتيالعموميةالمؤسساتوالعموميةالمؤسساتو

:يلي

يليكماالعموميةالمنشآتقبلمنالمبرمةالصفقاتاختصاصيحدد:
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



قواعد الحوكمة و النزاهة:

روريةالضالتدابيركلاتخاذالعموميةالصفقاتفيالرشيدةالحوكمةتقتضي

:لضمان

oلوقتاوفيالمطلوبةوبالجودةاقتصادااألكثرالشراءتحقيق:الشراءنجاعة

.المناسب

oعامالالمالفيالتصرفوسوءالفسادمخاطرمنالحدإلىتهدففعالةرقابة.

فيوالحوكمةبالرقابةالمكلفةوالهياكلالعموميالمشتريممثلويخضع

يفصفتهمكانتمهماالمتدخلينكافةعامةوبصفةالعموميةالصفقات

اتالجهأوالعموميالمشتريلحسابوتنفيذهاالعموميةالصفقاتإبرام

المتعلقةوالترتيبيةالتشريعيةاألحكامإلىالمراقبةأوبالمصادقةالمكلفة

.العموميةالصفقاتفيالمصالحوتضاربالفسادبمقاومة
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.الصفقات العموميةحوكمة: الباب السادس



ةحقوق و واجبات كل من المشتري العمومي و صاحب الصفق

83

صاحب الصفقة العموميالمشتري

الواجبات الحقوق الواجبات الحقوق 

ن تنفيذ المطلوب على أحس

وجه

ه مستحقاتالتحصل على 

في اآلجال
خالص المزود في أآلجال

التحصل على الخدمة 

المطلوبة

احترام آجال التنفيذ
استرجاع الضمانات 

المقدمة في اآلجالالمالية

ي رفع اليد عن الضمانات ف

اآلجال
بآجال التنفيذالتقيد

تقديم الضمانات المالية

المطلوبة

ة التمتع بالظروف المالئم

إلنجاز الصفقة

توفير الظروف المالئمة 

إلنجاز الصفقة

التحصل على الضمانات 

المالية المطلوبة

ببنود عقد الصفقةالتقيد ببنود عقد الصفقةالتقيد
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المخطط السنوي إلبرام الصفقات العمومية

موضوع 

الشراء

تحميل 

النفقة

الكلفة 

ة التقديري

بإعتبار

جميع 

االداءات

(ت.د)

مصدر التمويل
تاريخ 

اإلعالن 

عن 

المنافسة

فتح 

الظروف

فرز 

العروض

مصادقة 

لجنة 

تالصفقا

تاريخ

بداية 

ذ تنفي

الطلب

تاريخ 

القبول 

الوقتي

آجال 

ذ التنفي

ةالتعاقدي

الكلفة 

الفعلية 

للطلب

االعتمادات المستهلكة

المالحظات
ة ميزاني

الدولة

خارج 

*الميزانية

المبلغ 

األصلي

مبلغ 

المالحق

مبلغ 

ة الصفق

المنجز
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تحديد اختصاص اللجنة ذات النظر

علىمادباالعتأولىمرحلةفيالملففيللنظرالمختصةاللجنةاختصاصتحديديتم•

علىيتمسالذيالمبلغباعتبارتحددالنهائيةالصبغةأنإالاألداءاتبجميعالتقديرات

:خدماتوبموادالتزودحالة:مثالالتعاقد،أساسه

ة اللجنة المختص

النهائية

في مستوى سير االجراءات في مرحلة اإلعداد

االجراء النهائي المبلغ المسند معدل العروض

اللجنة 

المختصة 

األولية

االجراء األولية التقديرات

إعادة 

اإلجراءات

االجراءاتإعادة

صفقة مبسطة
أ د105 أ د115 -

خارج إطار 

الصفقة
أ د95

لجنة

الشراءات

خارج إطار 

الصفقة
أ د90 أ د100

لجنة 

الشراءات

صفقة 

مبسطة
أ د110

اتلجنة الصفق عاديةصفقة دأ290 دأ310
لجنة 

الشراءات

صفقة 

مبسطة
أ د250

اتلجنة الصفق عاديةصفقة دأ340 أ د270
لجنة 

الصفقات
صفقة عادية أ د350



من القيمة التقديرية للصفقات%20تعريف المؤسسات الصغرى المعنية بتخصيص نسبة 
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2014لسنة 1039التعريف حسب األمر عدد 

حجم االستثمار األقصى

بالنسبة للمؤسسات 

حديثة التكوين

رقم المعامالت السنوي

األقصى بالنسبة 

للمؤسسات الناشطة

المبلغ التقديري

األقصى للصفقة

األداءاتباعتبار 
موضوع الصفقة

ألف دينار500 مليون دينار1 ألف دينار500 الحيالفالقطاعفياألشغالوالطرقاتأوالمدنيةالهندسةأشغال

ألف دينار200 ألف دينار400 ألف دينار300
أوريقالحمنالوقايةأوالكهرباءأوبالسوائلتتعلقفنيةأشغال

المشابهةاألشغال

ألف دينار160 ألف دينار400 ألف دينار300

وأالمصاعدأوالعزلأوالدهنأوةبالنجارتتعلقفنيةأشغال

لاألشغاأوالمطابخأوالمصاعدأوالمشابهةاألشغالأوالمطابخ

المشابهة

ألف دينار300 ألف دينار600 ألف دينار300 المواد

ألف دينار200 ألف دينار400 ألف دينار200 الخدمات

ألف دينار60 ألف دينار120 ألف دينار60 الدراسات
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الموازنة بين أعداد فنية و أعداد مالية

بالترتي
موازنة 

بالترجيح
الترتيب

موازنة بدون 

ترجيح
العدد المالي

العرض 

المالي

العدد 

الفني 

/100

العارض

1

(80*0.3 + )

(100*0.7 ) =

92.5

2

75+100

=

175

(700/700*)100

=

100

أ د700 75
العارض 

األول

2

(80*0.3 + )

(93*0.7 ) =

89.1

3

80+93

=

173

(750/700*)100

=

93

أ د750 80
العارض 

الثاني

3

(90*0.3 + )

(88*0.7 ) =

88.6

1

90+88

=

178

(800/700*)100

=

88

أ د800 90
العارض 

الثالث
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عروضالكلفة المالية المترتبة عن األعداد الفنية المسندة لل

بالترتي الكلفة المالية العرض المالي 100/الفني العدد  العارض

3 د10.417= 72/ 750 أ د750 72
العارض 

األول

1 د8.667= 95/ 780 أ د780 90
العارض 

الثاني

2 د9.000= 80/ 720 أ د720 80
العارض 

الثالث
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اتاختصاص لجان مراقبة الصفق

اللجنة العليا اللجنة الوزارية الجهويةاللجنة  اللجنة البلدية الموضوع

دم10أكثر من  دم10إلى حدود 

د و إلى حدود م5إلى حدود 

م د بالنسبة للمشاريع10

الجهويةذات الصبغة 

دم2إلى حدود  األشغال

دم4أكثر من  دم4إلى حدود  دم1إلى حدود  دأ400إلى حدود  التزود بمواد و خدمات

دم4أكثر من  دم4إلى حدود  دم1إلى حدود  دأ 300إلى حدود 
التزود بمعدات 

إعالمية

دم2أكثر من  دم2إلى حدود  دأ500إلى حدود  دم2إلى حدود 
البرمجيات و خدمات 

اإلعالمية

دأ300أكثر من  دأ300إلى حدود  دأ200إلى حدود  دأ 300إلى حدود  الدراسات

دم7أكثر من  دم7إلى حدود  دم5إلى حدود دم2إلى حدود 

التقديرات األولية 

لألشغال المنجزة 

مباشرة
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أةاختصاص لجنة صفقات المنش

اللجنة العليا اللجنة الداخلية الموضوع

دم10أكثر من  دم10إلى حدود  األشغال

دم7أكثر من  دم7إلى حدود  التزود بمواد و خدمات

دم4أكثر من  دم4إلى حدود  التزود بمعدات إعالمية

دم2أكثر من  دم2إلى حدود  البرمجيات و خدمات اإلعالمية

دأ300أكثر من  دأ300إلى حدود  الدراسات



موضوع

91

يباشر مراقب المصاريف العمومية دورا محوريا 

في مجال الصفقات العمومية وذلك بصفة فردية

.أبرز إجراءات هذه الرقابة. و جماعية



:المفاتيحالكلمات1.

92

االصالح

oالعموميةالمصاريفمراقب.

oالرقابة.

oفردية.

oجماعية.



:العاماإلطاروتحديدالموضوعحصر2.

93

االصالح

oقاتالصفمجالفيالمصاريفمراقبيمارسهاالتيالرقابة

.جماعيةوفرديةبصفةالعمومية



:المخططووضعاإلشكاليةوتحديدالمعلوماتجمع3.

Nn ,,

تناولهيجبماعلىمفصاليكونبحيثالموضوعحدودتضييقهواإلشكاليةتحديد،

.الموضوعإلنجازالمحددالوقتمعومتناسبا

التيةاإلشكاليعنتجيبالتيالمعلوماتفنفرزوالتبويبالفرزعمليةفيذلكبعدبدأال

.الثانويةعنالهامةالمعلوماتنفرزثمباإلشكاليةلهاعالقةالالتيتلكعنطرحناها
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االصالح

oالمصاريفمراقبمنكالالعموميةالصفقاتمجالفيالرقابةفييساهم

.فقطالمصاريفمراقبتدخلمجالحصر.الدولةمراقبو

oلمراقبالرقابيالدورهوماالعموميةالصفقاتابراممراحلخالل

.النهائيالختمالىالبرمجةمنابتداءالمراحلكاملجردالمصاريف؟



:المخططووضعاإلشكاليةوتحديدالمعلوماتجمع3.
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االصالح

oالعموميةوالمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولة:العموميةالمصاريفمراقبتدخلمجال.

oالعروضفرزبعدإالالرقابةتمارسالالعموميةالصفقاتابراممراحلخالل:

(فرديةةرقاب)المصاريفلمراقبالمسبقةللتأشيرةخاضعةالمبسطةباإلجراءاتالصفقات.

تضميالتالمختصةالصفقاتمراقبةلجانلرقابةخاضعةالعاديةالصفقات

.(جماعيةرقابة)المصاريفمراقب

تبقىأنّهارغيالعموميةالصفقاتمراقبةلجانلرقابةالتاليةالصفقاتتخضعال-170الفصل

(فرديةرقابة):العموميةالمصاريفمراقبلتأشيرةعليهاالمصادقةقبلخاضعة

امةعصفقةنطاقفيتبرمعندماالعموميةوالمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةصفقات-

ماوذلكالنهائيوختمهاومالحقهاالنظرذاتالعموميةالصفقاتمراقبةلجنةموافقةعلىتحصلت

العامة،الصفقةبنودتخالفلم

الدولةأمالكوزارةمصالحقبلمنالمقدرالمبلغالكراءمعينيتجاوزلمماالعقاراتكراءعقود-

.العقاريةوالشؤون



:المخططووضعاإلشكاليةوتحديدالمعلوماتجمع3.
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االصالح

oالعمومية؟الصفقاتفيالمصاريفلمراقبالرقابيالدور:اإلشكالية

oالتخطيط:

مقدمة

:جوهر

.التدخلمجال:األولالعنوان1)

:الرقابةأنماط:الثانيالعنوان2)

.الفرديةالرقابة-أ

.الجماعيةالرقابة-ب

.خاتمة



:الصياغة4.

المصطلحاتتعريفـ2العام،التقديمأوللموضوعالعاماإلطار-1:المقدمة

أهميةإبراز–4الموضوععنتاريخيةلمحةـ3للموضوع،القانونية

.المخططعرض–6اإلشكاليةطرح–5الموضوع

:التدخلمجال:األولالعنوان1)

منرمةالمبالصفقاتعلىالمسبقةالرقابةالعموميةالمصاريفمراقبيمارس

.العموميةوالمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةطرف

97

االصالح



:الصياغة4.

:الرقابةأنماط:الثانيالعنوان2)

:الفرديةالرقابة-أ

:العموميةالمصاريفلمراقبالمسبقةللتـأشيرةتخضع

oندماعالمماثلةوالهيئاتالعموميةوالمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةصفقات

ذاتعموميةالالصفقاتمراقبةلجنةموافقةعلىتحصلتعامةصفقةنطاقفيتبرم

العامة،الصفقةبنودتخالفلمماوذلكالنهائيوختمهاومالحقهاالنظر

oوزارةمصالحقبلمنالمقدرالمبلغالكراءمعينيتجاوزلمماالعقاراتكراءعقود

العقارية،والشؤونالدولةأمالك

oالمبّسطةاإلجراءاتوفقالمبرمةالصفقات.

98

االصالح



:الصياغة4.

:الرقابةأنماط:الثانيالعنوان2)

:الجماعيةالرقابة-ب

مراقبةلجانولالصفقاتوتدقيقلمراقبةالعلياللجنةالمسبقالرأيعلىوجوباتعرض

:الصفقات

لطلباتالنسبةباالنتقاءتقاريروكذلكالمناظراتلجانوتقاريرالعروضتقييمتقارير-

.بانتقاءالمسبوقةالعروض

.المباشربالتفاوضالصفقاتعقودمشاريع-

بارباعتالصفقةمبلغفاقإذاإالبالنظرإليهاالراجعةالصفقاتمالحقمشاريع-

.اختصاصهاحدودالمالحق

.بالنظرلهاالراجعةللصفقاتالنهائيالختممشاريع-

لهاةالراجعالصفقاتخالصأوتنفيذأوإبرامأوبإعداديتعلقنزاعأومشكلكل-

99.بالنظر

االصالح



:الصياغة4.

:الرقابةأنماط:الثانيالعنوان2)

:الجماعيةالرقابة-ب

إالتجتمعنأالصفقاتمراقبةللجانوالصفقاتوتدقيقلمراقبةالعلياللجنةيمكنال

عموميةالالمصاريفمراقبالحاضرينبينمنوجوباويكوناألعضاءأغلبيةبحضور

فيكونالعلياللجنةبالنسبةأما.البلديةواللجانالجهويةواللجانالوزاريةللجانبالنسبة

.عضوبصفةحضوره

بأغلبيةاتالصفقمراقبةولجانالصفقاتوتدقيقلمراقبةالعليااللجنةمقرراتتتخذ

.الحاضريناألعضاءأصوات

اعتراضاأواتحفظالصفقاتلمراقبةالبلديةاللجنةأوالجهويةاللجنةرأييتضمنعندما

لبصذلكعلىصراحةالتنصيصيجبفإنّهالعموميةالمصاريفمراقبقبلمن

.نهائيافيهللبتالواليعلىمسبقاالملفويعرضالمحضر

100

االصالح



:الصياغة4.

:الخاتمة

أواقتراحاتبوضعأوككلالجوهرفيذكرلمابملخصالموضوعيختم

.لذلكقابالالموضوعكاناذاتوصيات

101

االصالح


