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توطئة
دليل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية

يندرج هذا املرشوع ضمن برنامج ممول من قبل البنك الدويل واملتعلق بتكوين شبكة إقليمية لخرباء الصفقات 

العمومية ملنطقة ش�ل إفريقيا والرشق األوسط تهدف إىل تبادل الخربات وتوحيد الجهود الرامية إىل تطوير 

قطاع الصفقات العمومية، و يرنو إىل تطوير قدرة املؤسسات الصغرى واملتوسطة عىل النفاذ إىل الصفقات 

العمومية وفقا لألمر عدد 1039 لسنة 2014 املؤرخ يف 13 مارس 2014 املُنظّم للصفـقات العمومية 

والنصوص املتممة واملنقحة له.

وقد تعّهد مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات يف تكنولوجيا املواصالت «CIFODE'COM» بإنجاز 

هذا املرشوع، بالتنسيق مع املرصد الوطني للصفقات العمومية، الذي يتمثل يف إعداد دليل مبسط ومفصل 

للنفاذ إىل الصفقات العمومية، باعتبارها محركا للتنمية املستدامة، وإىل تكريس الحرفية يف اإلستجابة للطلب 

العمومي مع إيالء املؤسسات الصغرى واملتوسطة أهمية خاصة للرتفيع من نسبة مشاركتها ونفاذها إىل فرص 

العمل، يف إطار إحرتام مبادئ املساواة وتكافئ الفرص، التي توفرها الصفقات العمومية.
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ات  المصط
: عقد كتاå æقابل يلتزم åقتضاه صاحب الصفقة، عمومي أو خاص، إزاء املشرتي العمومي بإنجاز الصفقة العمومية  

أشغال أو التزويد åواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات.

املؤسسة الصغرى 
واملتوسطة 

: هي املؤسسة الناشطة واملؤسسة حديثة التكوين وفقا للرشوط املبينة بالفصلè  20 و 94  
من األمر املنظم للصفقات العمومية.

الرشاءات العمومية خارج 
إطار الصفقات

: هي الرشاءات العمومية التي تقل قيمتها عن مبالغ معينة والتي يتم تنظيم املنافسة يف شانها 
عن طريق اإلستشارة ودون التقيد باالجراءات الخاصة بالصفقات العمومية.

الصفقات ذات 
اإلجراءات املبسطة

: هي صفقات êكن إبرامها وفق إجراءات مبسطة عندما ال تتجاوز القيمة املقدرة للحاجيات 
مبلغا معينا. ويحدد املشرتي العمومي اإلجراءات املبسطة وفقا لطبيعة الحاجيات املراد تسديدها 

وكميتها ومدى توفر املؤسسات االقتصادية التي êكنها تلبية هذه الحاجيات.

الصفقات العمومية وفقا 
لإلجراءات العادية

: هي الرشاءات التي تخضع عىل مستوى االعداد وإجراءات االبرام والتنفيذ ألحكام االمر املنظم 
للصفقات العمومية .

: الطريقة األساسية التي يتم åقتضاها تنظيم املنافسة الختيار عرض أو عدة عروض عىل أساس طلب العروض
معايÑ موضوعية يتم ضبطها مسبقا.

: لجنة يحدثها املشرتي العمومي تتوىل تقييم العروض وتقديم مقرتح بخصوص إسناد الصفقة.لجنة تقييم العروض

: لجنة قارة يحدثها املشرتي العمومي تتوىل فتح العروض.لجنة فتح العروض

: هيكل رقاæ مكلف بالنظر يف رشعية إجراءات املنافسة وإبرام الصفقات ورشوط تنفيذها. لجنة مراقبة الصفقات 

هيئة املتابعة واملراجعة يف 
الصفقات العمومية

: هي هيئة مكلفة بالبت يف الطعـون املقدمة ضد القرارات املُتّـصلة بإجراءات إبرام و إسناد 
الصفقات العمومية ومتابعة احرتام املبادئ االساسية يف الصفقات العمومية املتمثلة يف «املنافسة» 
و «حرية املشاركة» و «املساواة أمام الطلب العمومي» و «شفافية اإلجراءات ونزاهتها»، ويكتيس 

رأي هيئة املتابعة واملراجعة قوة القرار بالنسبة لجميع األطراف.  

املرصد الوطني للصفقات 
العمومية

: يكلف املرصد الوطني للصفقات العمومية أساسا بنرش كافة املعلومات والوثائق الهامة عىل 
املوقع االلكرتوÌ الوطني للصفقات العمومية وإرساء نظام معلوماð لجمع ومعالجة وتحليل 

املعطيات املتعلقة بالصفقات العمومية والرشاء العمومي بصفة عامة .

وحدة الرشاء العمومي 
عىل الخط «تونيبس»

: تكلف الوحدة بتسيÑ منظومة الرشاء العمومي عىل الخط «تونيبس» النجاز مختلف عمليات 
الرشاء العمومي عىل الخط.

لجنة إقصاء املتعامل� 
االقتصادي� من املشاركة 
يف الصفقات العمومية

 èهي لجنة محدثة لدى «الهيئة العليا للطلب العمومي» تتوىل البت يف إقصاء املتعامل :
االقتصاديè من املشاركة يف الصفقات العمومية.

اللجنة اإلستشارية لفـّض 
الـنزاعات بالحـسنى

: هي لجنة محدثة لدى رئيس الحكـومة تتمثـل ُمهّمتها يف البحث عن عنارص اإلنصاف التي êكن 
اعت�دها للوصول إىل فّض النزاع بالحسنى يف الخالفات املتعـلقة بالصفقات العمومية.
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 دليل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة
 إلى الصفقات العمومية
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الـمــقـــّدمـــــة
تتبــّوأ املؤسســات الصغــرى واملتوســطة مكانــة متميــزة يف 

ــل نســبة 921% مــن  ــيس، إذ ãثــ النســيج االقتصــادي التون

عــدد املؤسســات الناشــطة، و هــو مــا يجعلهــا أداة فاعلــة يف 

التــــنمية االقتصاديــة و إدارة آليــات اإلنتــاج، إىل جانــب دورهــا 

االجت�عي األسايس يف خلق مواطن الــشغـــل وتحـــقيق التوازن 

الجهوي.

و ãثّــــل الصفقــات العموميــة، بالنســبة لهاتــه املؤسســات 
االقتصاديــة، أكــرب ســوق داخليــة مــن حيــث حجــم الــرشاءات 

ــّل  ــه ج ــا ال يعرف ــو م ــنويّا، وه ــة س ــة املخصص ــغ املالي واملبال

ــطة. ــرى واملتوس ــرشكات الصغ ال

ك� تُــشّكــــل الصفقات العمومية فرصة Úينة لهاته املؤسسات 

االقتصاديــة لعــــرض منتوجاتهــا و بيعهــا يف تلك الســوق، خاصة 

عندمــا نعلــم أّن الرشاءات العمومية ãثّـــــل حوايل 40% من 

ميزانيــة الدولــة وهــو مــا يقــارب 20% مــن الناتــج الداخــيل 

الخام.

إال أنّه بالّنـظـر إىل تــشّعب اإلجراءات وتــنّوع هياكل منظومة 

الصفقــات العموميــة، فــإّن الحاجــة تدعــو - أكــ÷ مــن أّي وقت 

مــىض - إىل إنــارة ســبيل املؤسســات االقتصاديــة، وذلــك بوضــع 

دليــل ُمـــبَّسٍط وضــاٍف يف هذا الشــأن، بهدف ãكè املؤسســات 

الصغــرى واملتوســطة مــن أداة تُســّهل عليهــم فهــم اإلجــراءات 

ــــر  وتُــــزّودهم åختلــف املعلومــات والنصائــح التــي تُـَـــيــسِّ

لهــم املشــاركة يف الطلــب العمومي حســب ما تقتضيــه الرتاتيب 

واملواصفــات الجــاري بهــا العمل.

كــ� يهــدف هــذا الدليــل - الــذي ال يكتــيس أّي صبغــة إلزاميــة 

ــر  ــواردة باألم ــة ال ــل اإلجرائي ــم واملراح ــح املفاهي - إىل توضي

1  تقرير املعهد الوطني لإلحصاء لسنة 2015 «حول إحصاء املؤسسات الوطنية»

عـــــ1039ـــــــدد لســنة 2014 املؤرخ يف 13 

ــم للصفـــقات العموميــة.   مــارس 2014 املُنظّ

باإلضافــة إىل إدراج بعــض الرســوم البيانيــة يف هــذا 

الدليــل و احتوائه عىل جملــة من التوصيات املُوجهة 

خصوصــا إىل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة، قصــد 

إعانتهــا يف تفــادي الهفوات التي عادة ما تتسبّـــب يف 

حرمانهــا من الفــوز بالصفقة العمومية. 

ويحتــوي هــذا الدليــل عــىل 09 أبــواب تُـــقـــّدم 

إجابــات عــىل عديــد التســاؤالت املطروحــة، التي من 

: بينها

 مــا هــي القواعــد و املبــادئ التــي تحكــم 
ــة ؟ ــات العمومي الصفقـ

 مــا هــي اإلجــراءات الرئيســية للصفقــات التــي 
يجــب أن تعرفهــا كل مؤسســة ؟

 أين أبحث عن إعالنات طلبات العروض ؟
 كيف أشارك يف طلبات العروض ؟

 كيف أقدم عرضا تــنافــســيّا ؟
 كيف أنجح يف تنفيذ العـقـد ؟

 كيف يتم التظلّم وتسوية الـّنــزاعات ؟
مــع األمــل أن يكــون هــذا الدليــل مرجــع اســتنارة 

ــق  ــطة و أداة لتحقي ــرى واملتوس ــات الصغ للمؤسس

األهــداف املرجــّوة.
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1. التعـرّف عىل اإلطار العام 
للصفقات العمومية

و الصفقة العمومية    و مف 1.1- ما 
من الرضوري لكل مؤسسة تتعامل مع املشرتيè العموميè أن تكون عىل بيّنة 

من مفهوم الصفقات وعىل دراية بطبيعة العقود األخرى املجاورة التي تربمها 

اإلدارة وال تُـعترب صفقات عمومية.

1.1.1-  ما  الصفقات العمومية 
الصفقة العمومية هي عْقد مكتوب يُـبـرمه املشرتي العمومي إلنجاز طلبات 

عمومية åقابل.

ما يجب معرفته

2014-1039
هو األمر عـ1039ـدد لسنة 

2014 املؤرخ يف 13 مارس 
2014 املتعلق بتنظيم 

الصفقات العمومية

07
هو عدد أنواع العقود األخرى 

التي ال تعترب صفقات العمومية، 

من ذلك عقود املشاركة 

واملناولة،...

03
هو عدد أنواع الرشاءات 

العمومية، وهي:

 رشاء خارج إطار الصفقة

 رشاء وفقا لإلجراءات املبسطة

 رشاء وفقا لإلجراءات العادية 

الصفقة العمومية هي إذن :

-  العقــد الكتــاæ الــرضوري لصّحــة إبــرام الصفقــة العموميــة، ســواء كان 

.(Tuneps عــن طريــق منظومــة Ìأي إلكــرتو) الكتــب مــاّدي أو المــاّدي

-  يتعهــد åوجبــه املقــاول أو املــزود أو موفــر الخدمــات بتنفيــذ طلبــات 

عموميــة، مقابــل مبلــغ مــايل يدفعــه املشــرتي العمومــي.

-  ويهدف العقد إىل إنجاز إحدى الطلبات اآلتية :

•  إنجاز أشغال؛ 

•  التزود مبواد أو خدمات ؛

•  إنجاز دراسات.
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صفقات العمومية او ل رى الم 2.1.1-  العقود ا
ال تكتــيس كُـــّل العقــود اإلداريــة صبغــة الصفقــة العموميــة، كــ� 

تخضــع ألحــكام خاصــة بعــض الــرشاءات العموميــة .

حيــث ال تُعـــترب العقــود التاليــة صفقــات عموميــة - عــىل معنــى 

األمر عـ1039ـــدد لســنة 2014 املؤرخ يف 13 مارس 2014 

املتعلــق بتنظيــم الصفقــات العموميــة :

عقود املشاركة و التجمع ؛ 	•
•	عقود املناولة ؛

عقــود إدارة املنشــأ املفــوض املربمــة بــè مشــرت عمومــي  	•
وأطــراف أخــرى ؛

اتفاقيــات تنفيذ مشــاريع األشــغال العموميــة بè مصالح  	•
الدولــة وفقــا للقوانè و الرتاتيــب الجاري بها العمل ؛

عقود اللزمة ؛ 	•
•		عقود االستشهار ؛

•  وعقــود الرشاكــة بــè القطاع العــام والقطاع 
الخاص، طبقا للقانون عـ49دد لسنة 2015 

املــؤرخ يف 27 نوفمــرب 2015.

ت العقود العمومية  عر م   -3.1.1
رى ا

 عقد املشاركة (Participation) هو عقد يتفق 

åقتضاه ُمشرتيان عموميّان أو أك÷ إلنجاز و/ أو 

الستغالل منشئ عمومي.

 عقد املجمع (Groupement) هو اتفاق وقتي ذو 

مصلحة اقتصادية بè متعاملè اقتصاديè أو أك÷ 

بهدف املشاركة يف تنفيذ الصفقة و êكن أن يكون 

هذا املجمع إما متضامنا أو رشكاء. 

 املجمع املتضامن:

يعترب املجمع متضامنا عندما يكون كل واحد 

منهم ملتزما åجمل الصفقة. ويتعè عليه تاليف أي 

تقصÑ محتمل من رشكائه ويتوىل من تم تعيينه 

منهم مفوضا يف وثيقة التعهد ãثيل مجموعة 

األعضاء لدى املشرتي العمومي يف تنفيذ الصفقة. 

بين� يعترب أعضاء املجمع رشكاء إذا وقّعوا وثيقة 

تعهد وحيدة ويكون كل طرف من املجمع ملتزم 

بإنجاز القسط أو األقساط التي أسندت إليه.

 املجمع الرشيك:

يعترب املجمع رشيكا عندما تكون الطلبات موزعة 

إىل حصص وتسند كل حصة إىل أحد أعضاء 

املجمع، ويكون كل واحد منهم ملتزما بإنجاز 

الحصة أو الحصص التي أسندت إليه.

ويكون أحدهم وهو الذي تم تعيينه مفوضا يف 

وثيقة التعهد، متضامنا مع كل واحد من اآلخرين 

الشكل 1

ا م الصفقات العمومية رى المست العقود ا

عقود المشاركة

عقود المناولة 

عقود المجمع 

عقود إدارة 
عقود اللّزمة المنشأ المفوض 

عقود االستشهار 

عقود الشراكة 
 بين القطاع العام 

07والخاص 
أنواع العقود

 العمومية األخرى
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يف التزاماته التعاقدية لدى املشرتي العمومي حتى 

تاريخ االستالم النهاÞ للطلبات. 

وêثل املفوض مجموع األعضاء الرشكاء لدى املشرتي 

العمومي يف تنفيذ الصفقة. ويتوىل تحت مسؤوليته 

التنسيق بè هؤالء األعضاء.

 عقد املناولة (Sous-traitance) هو عقد يكلّف 

åقتضاه صاحب الصفقة العمومية تحت مسؤوليته 

شخصا يسمى «املناول» بهدف تنفيذ جزء من الصفقة.

 Maîtrise d’ouvrage) عقد إدارة املنشأ املفوض 

déléguée) هو عقد يتّم åقتضاه تفويض شخص 

معنوي أو مادي من ِقـبَل مشرت عمومي ليحّل محـلّه 

يف اإلرشاف عىل الصفـقة و متابعـتها  ويترصّف باسم 

ويف حق صاحب املنشأ و êثله أمام الغÑ من بداية 

الصفقة إىل نهايتها.

 عقد اللّزمة (Concession) هو العقد الذي يفّوض 

åقتضاه شخص يسمى «مانح اللزمة» ملدة محددة 

إىل شخص عمومي أو خاص يسمي «صاحب اللزمة» 

الترصف يف مرفق عمومي أو استع�ل أو استغالل 

أمالك أو معدات عمومية و ذلك åقابل يستخلصه 

لفائدته من املستعملè حسب الرشوط التي يضبطها 

العقد.

و لإلملام بكافة الرتاتيب،

يجب أن تعلم املؤسسة االقتصادية أن بعض طلبات 

املنشآت العمومية الّناشطة يف قطاعات معيّنة تخضع 

ألحكام خاصة، و تـشمل تلك الطلبات:

• رشاء املواد املستوردة ذات األمثان املُـتغـّية ؛ 

• رشاء املواد لبيعها عىل حالها أو بعد تكييفها ؛ 

• رشاءات املنشآت التي تعمل يف محيط تـنـافـيس.

ك� أن صفقات دراسات البناءات املدنية تخضع هي 

كذلك إىل تراتيب و أحكام خاصة بها.

 عقد االستشهار (Sponsoring) هو اتفاق مربم بè رشكة 

ُمستشهرة و مؤسسة أو منظمة أو شخص معنوي خاص أو 

عمومي يلتزم åقتضاه املستشهر بدعم الطرف الثاÌ ماديا و 

ماليا مقابل التعريف åنتوجه أو تحسè صورته أو الرتويج 

لعالمته التجارية.

 Partenariat) القطاع العام والقطاع الخاص èعقود الرشاكة ب 

public-privé) هو عقد كتاæ ملّدة محددة، يعهد åقتضاه 

شخص عمومي إىل رشيك خاص åهمة شاملة تتعلق كليا أو 

جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية 

مادية أو المادية رضورية لتوفـيـر مرفق عام.

تر العموم   و الم 2.1- م 
 èاملؤسسة ومشرتي عمومي من ب èتُـبْـرَُم الصفقة العمومية ب

:èالتالي èاملشرتي

تر العمومالشكل 2  و الم م 

1

2

3

4

5

الدولة

الجماعات المحلية

المؤسسات العمومية 
 اإلدارية

المؤسسات العمومية 

 صبغة إدارية
التي ال تكتسي

المنشآت العمومية

من هو المشتري 
 العمومي 
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ولض�ن فهم جيّد لطرق الرشاء، نخصص يف ما ييل فقرة 

لتعريف كل نوع من أنواع الرشاء الثالثة.

ا الصفقة ا إ ات العمومية  را 2.2.1  ال
وهي الطلبات التي تـِقـّل قيمتها عن أسقف إبرام الصفقات 

العمومية املنصوص عليها باألمر املنظم للصفقات العمومية 

(الفصل 5). 
وتتميز الرشاءات العمومية خارج إطار الصفقة بعدم 

خضوعها لنص ترتيبي خاص ويتم تحديد بنودها التعاقدية 

وفقا لخصوصية  كل مشرتي عمومي عىل أن يحرتم املبادئ 

املنصوص عليها بالفصل 6 من األمر املنظم للصفقات 

العمومية وهي: املنافسة ، حريّة املشاركة ، املساواة أمام 

(*) الوحدة : ألف دينار

الطلب العمومي وشفافية اإلجراءات،  وذلك ُمـقارنة بإجراءات 

الصفقات العمومية التي تخضع ألحكام األمر املنظم للصفقات 

العمومية باإلضافة إىل كراسات الرشوط اإلدارية العامة 

åختلف أصنافها وكراسات املقتضيات الفنية املشرتكة بالنسبة 

ألصناف معينة من صفقات األشغال.

و من املُفيد أن تـعـلم املؤسسة االقتصادية

أن املُشرتي العمومي ال يُعفى من تنظيم املُنافسة - قدر 
اإلمكان - بè املشاركè املُحتملè يف الرشاءات خارج 

إطار الصفقة، و ذلك عن طريق إعالن منافسة أو إعالن 
استشارة، دون الـتـقـيّـد باإلجراءات الخاصة بالصفقات 

العمومية، رشيطة إبرام عقد كتاæ يُبèّ االلتزامات التعاقدية 
.èلِِكال الطرف

ويُـْمَىض عقد الصفقة، لدى  املشرتين العموميè، من طرف املسؤولè املُـخـّول لهم قانونا ذلك.

را العموم ر ال ت  1.2.1-  ما م
مثل� هو الشأن يف عديد املؤسسات االقتصادية، تُحّدد طريقة إبرام الصفقة العمومية باالعت�د عىل طبيعة الطلب و باعتبار 

سقـف مايل تقديري للرشاء، بحيث تنقسم الرشاءات إىل ثالث أنواع، و هي:

 رشاء خارج إطار الصفقات العمومية ؛

 رشاء عن طريق إبرام صفقة وفقا لإلجراءات املُبّسـطة ؛

 رشاء عن طريق إبرام صفقة وفقا لإلجراءات العادية.

و ملزيد التوضيح يبèّ الجدول التّايل األسقـف املالية لكل نوع من الرشاءات :

اتالجدول 1  را ل نو م ال سق المالية ل ا

: الفصول عدد 5 و 50 من األمر عدد 1039 لسنة 2014 املنظم للصفقات العمومية المر

موضوع الرشاء

مبلغ الرشاء العمومي

رشاء خارج إطار 

الصفقات العمومية

رشاء عن طريق إبرام صفقة وفقا 

لإلجراءات املُبّسـطة

رشاء عن طريق إبرام صفقة وفقا 

لإلجراءات العادية

أك÷ من 500من 200 إىل 500أقّل من 200 (*)األشغال

الدراسات و التزّود åواد و خدمات يف 

مجال اإلعالميّة وتكنولوجيا االتّصال 
أك÷ من 200من 100 إىل 200أقّل من 100

التزّود åواّد و خدمات يف القطاعات 

األخرى
أك÷ من 300من 100 إىل 300أقّل من 100

أك÷ من 100من 50 إىل 100أقّل من 50الدراسات 
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ملقتضيات األمر املنظم للصفقات العمومية ولكراسات 

الرشوط اإلدارية العامة املعنية ك� ال تخضع هذه الفئة 

من الصفقات إىل املراقبة املسبقة من قبل لجان مراقبة 

الصفقات.

و تخضع إبرام الصفقات وفقا لإلجراءات املبّسطة إىل 

نظام يحّدده املشرتي العمومي يف دليل إجراءات خاص 

به ِوفقا لطبيعة الحاجيات املُراد تسديدها و كميتها، و 

مدى تـوفّـر املؤسسات االقتصادية التي êكـنها تـلبية تلك 

الحاجيات.

ا الصفقة العمومية و مرا  ا إ را العموم  ا ال ت ان ي  الشكل 3 

02
اختيار المُزوّد01

التزويد و الخالص

إجراء املنافسة بناء عىل

. (devis)طلب أ�ان 

فتح العروض و تقييمها

 يف صورة اعت�د استشارة.

إصدار إذن تزود.

التزود و استالم الطلبات.

خالص المُزوّد
أو مُسدي الخدمات. 

إعداد وثائق طلب األ�ان أو

 االستشارة أو الدعوة إىل املنافسة.

إعداد تقرير يتضمن

 مقرتح اإلسناد.

موافقة املشرتي العمومي

 عىل العارض املُقتـرح.

هام

ãٌثـل «الـرشاءات خارج إطار الصفـقة» فـرص إضافـيّة للمؤسسة الصغرى واملتوسطة للتعامل مع الطلب العمومي.  

ولض�ن أوفر حظوظ الفوز بعقود رشاء خارج إطار الصفقات، يتعèّ عىل املؤسسات اإلقـتـصادية أن تُـرّوج لعالمتها 

التجارية وتعـرّف �نتوجاتها لدى أوسع رشيحة من املُـشتـريè العموميè، وخاصة أولئك املتواجدون يف نفس املدينة أو 

يف نفس الجهة.

ات  را قا ل   3.2.1-  الصفقات العمومية و

سطة الم
ãثل هذه الصفقات نوعا جديدا من الصفقات العمومية تم 

إرساؤه سنة 2014 ، لذلك وجب التعريف به أك÷ لدى 

املؤسسات، ألنّه يتّسم بإجراءات مبّسطة وأك÷ مرونة من 

إجراءات الصفقات العمومية العادية.

ويتجه التأكيد عىل أن الصفقات العمومية وفقا لإلجراءات 

املبسطة تتسم بالتبسيط فقط عىل مستوى  إجراءات اإلبرام 

يف حè أن البنود التعاقدية املتعلقة بالتنفيذ تبقى خاضعة 
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را الصفقات العمومية  ر إ ا 3   ر ال ن ة  ات العاد را قا ل 4.2.1-  الصفقات العمومية و

سطة  ات الم را قا ل ا الصفقات العمومية و عة  إ ات ال المت را ا الشكل 4 

تتوىل "لجنة الرشاءات" التي يُعـيّـنها

 املشتـري العمومي بفتح الظروف 

و تقييم العروض واقرتاح إسناد

 الصفقة، وذلـك اخـتـصارا للمراحل

 و اآلجال مع تحميل املشرتي 

 العمومي كّل املسؤولية يف أخذ

 كافة القرارات وإسناد الصفقات ؛

يتم إشهار الصفقات العمومية

 املربمة وفقا لإلجراءات املبسطة 

وجوبيا عن طريق موقع

الواب الوطني للصفقات العمومية 

(www.marchespublics.gov.tn)

وبكل الوسائط املتاحة، من صحف 

و مواقع إلكرتونية و وسائل مادية

 أو ال مادية (مثل موقع "تونـيـبس

www.tuneps.tn، املخصص 

لإلجراءات عىل الخط يف صورة

 إعتÏد ذلك اإلجراء)

لجنة الرشاءات

إشهار واسع للمنافسة

وثائق الدعوة للمنافسة

تقترص عىل الخاصيات األساسية 

لإلشهار وإجراءات إبرام الصفقة

 وإختيار العرض

وأخÑا بخصوص هذه الصفقات، واعتبارا ألهّمية الـقـواعـد الجديدة يف حـفـز املؤسسة الصغرى واملتوسطة عىل املشاركة 

الدورية يف الصفقات، يجدر التأكيد عىل اإلجراءات الثالثة اآلتية - التي من شانها أن تساعد املؤسسة يف الّنـفاذ إىل الطلب 

العمومي :

هام

 تخضع الصفقات العمومية وفقا لإلجراءات املبسطة إىل نفس قواعد إشهار الصفقات العمومية املربمة وفقا لإلجراءات 

العادية وذلك عن طريق الصحف وعىل موقع الواب الوطني للصفقات العمومية:

www.marchespublics.gov.tn

وبأية وسيلة أخرى مادية او ال ماديّة.
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2. نظام حوكمة الصفقات 
العمومية

ما يجب معرفته

توضيحات هامة حول املبادئ 

األساسية و«النزاهة» يف إجراءات 

الصفقات العمومية والعقوبات 

املستوجبة عن عدم إحرتامها

03
هي أهم الهياكل املتدخلة يف 

حوكمة الصفقات العمومية من 

خالل املراقبة، املراجعة، املتابعة 

والتدقـيـق، وهي كالتايل :

 املجلس الوطني للطلب 

العمومي

 الهيئة العليا للطلب العمومي

 هياكل مراقبة الصفقات 

العمومية 

تستوجب املشاركة الفعالة للمؤسسات الصغرى واملتوسطة يف الصفقات العمومية 

التمكن من فهم املبادئ األساسية التي تحكمها ومعرفة الهياكل التي تسهر عىل 

حسن سÑ منظومة الصفقات العمومية.

اد الت  الصفقات العمومية 1.2- الم
تحكم الصفقات العمومية 4 مبادئ أساسية، وهي اآلتية : 

املبادئ األساسية 

للصفقات العـمومية 

املساواة أمام الطلب

 العـمومي

املنافسة 

حّرية املشاركة يف

 الطلب العمومي 

شـفافية

 اإلجــراءات

 ونزاهـتها

صفقات العمومية  ساسية ل اد ا الم الشكل 5 
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 أهم القواعد والسلوكيات :

 و يتجّسم محتوى تلك املبادئ يف قواعد وسلوكيات ُمحّددة تـنطبق يف كل مجاالت الطلب العمومي، نذكر منها 
بالخصوص ما يهّم املؤسسات االقتصادية :

 احرتام قـواعد املـنافـسة الحـرّة و الـنـزيهة أمام الطلب العمومي ؛
 ض�ن حّرية املشاركة يف الصفقات العمومية، و هو حق تتمتّع به كل مؤسسة اقتصادية ؛

 عدم التمييز بè املرتشحè ؛
 اعت�د إجراءات واضحة و دقيقة خالل كافّة مراحل إبرام الصفقة ؛

 ض�ن املساواة بè املشاركè بإعالمهم يف آجال معقولة و تعميم اإلجابات و التوضيحات (املتصلة 
باملالحظات و االستفسارات التي يطلبها ُمرتشحون) عىل جميع املُرتشحè، و ذلك يف أجل أدناه عرشة (10) 

أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض.

ة  الصفقات العمومية  ا ال م  الشكل 6 

ة  و ما  ا ال ع وا  ل ماذا 
ي  توا ال و م

 واجب النزاهة يف إجراءات الصفقات 
العمومية :

يتمثّـل واجب النزاهة املقصود يف توخي 

السلوك السوّي و االبتعاد عن الشبهات، من 

ِقبَِل املُشرتي العمومي ومن ِقبَِل املؤسسة 

االقتصادية، åا فيه واجب االستقامة يف 

التعامل ويف احرتام املقتضيات القانونية دون 

انحراف بها يف العالقة بè جميع الفاعلè يف 

منظومة الصفقات.

وåا أن واجب النزاهة يعـني املؤسسة 

االقتصادية مبارشة، فإنه من الرضوري أن 

تكون املؤسسة عىل دراية كافية åا هو 

محضور (والعـقـوبات املرتبطة)، وعىل دراية 

بكافة األطراف الخاضعة لهذا الواجب.

ك� يجب أن تعلم املؤسسة االقتصادية 

أن مبدأ النزاهة يُخِضع املشرتي العمومي 

امل³رسات املخلة بالنزاهة
الخاصة باملشرتين العمومي� :

• إفـشاء املعـلـومات املتعـلـقة 
بأسـرار فـنـية أو تـجاريـة  

وبالجوانب الرسية للعـروض.

• م�رسة عملية فساد أو ارتشاء.  

األشخاص الخاضعون لواجب 
النزاهة :

• ممثلو املشرتي العمومي.

• الهياكل املكلفة برقابة  وحوكمة 
الصفقات. 

 èوبصفة عامة كافة املتدخل •
(مه� كانت صفتهم) يف إبرام 

الصفقات العمومية و تنفيذها 
لحساب املشرتي العمومي 

أو الجهات املكلفة باملصادقة 
 èأو املراقبة و كذلك املتعامل

.èاالقتصادي

والهياكل املكلفة بحوكمة الصفقات العمومية وكافة املتدخلè (يف إبرام و 

تنفيذ الصفقات العمومية) للقواعد والرتاتيب املتعلقة بـ «مقاومة الفساد 

وتضارب املصالح» يف الصفقات العمومية.



10  دليل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية  

العون املكلف بإبرام أو åراقبة أو 

بخالص مبالغ الصفقة العمومية
العارض أو املؤسسة صاحبة الصفقة

 قبل إسناد 

الصفقة

االستبعاد من العمل يف مجال 

الصفقات العمومية (الفصل 175 من 

األمر املنظم للصفقات العمومية)

إلغاء قرار إسناد الصفقة إذا ثبت تورّط العارض املقرتح إسناده الصفقة بصورة 

مبارشة أو غÑ مبارشة يف عملية فساد أو م�رسات تحيل أو تواطؤ أو إكراه قصد 

الحصول عىل الصفقة (الفصل 177 من األمر املنظم للصفقات العمومية)

الخضوع إىل العـقوبات الجزائية 

املنصوص عليها بالترشيع الجاري به 

العمل (الفصل 176 من األمر املنظم 

للصفقات العمومية)

إدراج املشاركè الذين تم اتخاذ قرار يف إقصاؤهم من املشاركة يف الصفقات 

العمومية نهائيا أو ملدة محدودة ضمن القا6ة السوداء التي تضبطها الهيئة العليا 

للطلب العمومي (األمر عدد 498 لسنة 2016 املؤرخ يف 8 أفريل 2016 

واملتعلق بضبط رشوط وإجراءات اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية)

بعد الحصول 

عىل الصفقة

تعترب باطلة كل صفقة تّم الحصول عليها بواسطة أع�ل تحيّل أو إكراه، و كذلك الشأن بالنسبة لكل صفقة تّم تسجيل - 

خالل انجازها - م�رسات تحيّل أو ارتشاء، إال إذا رأى املشرتي العمومي خالف ذلك العتبارات تهّم املصلحة العامة (الفصل 

179 من األمر املنظم للصفقات العمومية). 

يف صورة الرضا 

املعـيب

êُكن لكل متعاقد ثبت أن رضاه كان ُمعـيبا من جرّاء م�رسة فساد، الطعن باإللغاء يف قرار إسناد الصفقة لدى القضاء 

املختص دون املساس بحقه يف طلب التعويض. (الفصل 179 من األمر املنظم للصفقات العمومية)

األفعال و السلوكات املحضورة الخاصة باملؤسسة االقتصادية :

• إرتكاب أفعال أو أع�ل ãس بالنزاهة املهنية .

• إرتكاب م�رسة مخلة باملنافسة تتعلق باملشاركة يف الصفقات العمومية وذلك åقتىض قرار قضاÞ بات.

• تعمد القيام بتصاريح كاذبة او تدليس وثائق أو أي عمل آخر يرمي اىل مغالطة املشرتي العمومي يف تقييم مؤهالته املالية 
أو املهنية أو الفنية عند املشاركة يف الصفقات العمومية .

• تعمد اإلخالل بالواجبات التعاقدية من خالل إرتكاب أفعال أو أع�ل منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة .

النفاذ إىل الوثائق الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات، من طرف املُرتشحè والعارضå ،èا من شانه أن يُلحق رضرا بنزاهة   •
إسناد الصفقة.

م�رسة عملية فساد أو تحيل أو تواطؤ أو إكراه، بصورة مبارشة أو غÑ مبارشة، قصد الحصول عىل الصفقة.  •

هام

ك� يتجه التأكيد عىل أن تتجنب املؤسسة االقتصادية األفعال املخلة بنزاهة املنافسة عىل غرار تقديم عروض مالية 

مفرطة االنخفاض أو التواطؤ مع عارضè آخرين عند املشاركة يف طلبات العروض وذلك حتى ال تكون تحت طائلة 

العقوبات املنصوص عليها ضمن أحكام األمر عدد 498 لسنة 2016 املؤرخ يف 8 أفريل 2016 واملتعلق بضبط 

رشوط وإجراءات اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية.   

ةالجدول 2 ا ترا وا ال ة  إ قو

 عقوبة عدم احرتام واجب النزاهة: 
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 إجراءات اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية:

 لجنة إقصاء املتعامل� االقتصادي� من املشاركة يف الصفقات العمومية

ممثل عـن الوزير املكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد

رئيس  اللجنة

ممثل عـن الوزير املكلف 

بالداخلية   

ممثل عـن الوزير املكلف 

بالشؤون الخارجية  

ممثل عـن الوزير املكلف 

باملالية   

ممثل عـن الوزير املكلف 

بالتجارة  

ممثل عـن الوزير املكلف بتكنولوجيات 

االتصال واالقتصاد الرقمي  

ممثل عـن مجلس 

املنافسة  

ممثل عـن الوزير املكلف 

بالصناعة  

ممثل عـن الوزير املكلف 

بالتجهيز  

 إجراءات وأثار إقصاء املتعامل� االقتصادي� من املشاركة يف الصفقات العمومية

تعهد اللجنة   

 êكن لكل هيكل عمومي وهيئة أو سلك تقيص ورقابة وتفقد وتدقيق وكل شخص êتلك معلومات عن ضلوع 

أحد املتعاملè االقتصاديè يف م�رسات êكن تكييفها كأسباب موجبة لإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية 

موافاة «لجنة اإلقصاء» بها.

 ك� êكن للجنة االقصاء أن تتعهد تلقائيا.

البحث والتحقيق

 åجـرّد توصلها åعلومات عن ضلوع أحد املتعاملè االقتصاديè يف م�رسات êكن تكييفها كأسباب موجبة لالقصاء، 

يعè رئيس اللجنة عضوا من بè املراقبè ليتوىل مهمة البحث والتحقيق ودراسة املعطيات والتثبت من جديتها .

ممثل� (02) عـن املهنة املعنية
قايض عديل من الرتبة 

الثالثة

قايض إداري برتبة مستشار 

باملحكمة اإلدارية
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اإلجراءات التي يقوم بها املراقب املكلف بالبحث والتحقيق

 مراسلة املتعامل االقتصادي عن طريق الربيد مضمون الوصول أو أي وسيلة ترتك أثرا كتابيا إلشعاره بتوصل اللجنة 
åعلومات عن ضلوعه يف م�رسة êكن تكييفها كأسباب موجبة لإلقصاء وانطالق إجراءات البحث والتحقيق.

 دعوة املتعامل االقتصادي إىل أن يقدم بنفسه أو عن طريق من ينوبه جوابه كتابيا يف أجل أقصاه ثالثون (30) يوما من 
تاريخ تسلمه اإلشعار.

 دعوة املشرتي العمومي أو املشرتين العموميè املعنيè عن طريق وزير اإلرشاف لإلدالء بآرائهم ومالحظاتهم يف أجل 
أقصاه عرشون (20) يوما من تاريخ مراسلته.

 êكن للمراقب خالل إجراءات البحث والتحقيق وعند قيام أدلة كافية عىل ثبوت ارتكاب املتعامل االقتصادي ألع�ل 
وأفعال مخلة بالنزاهة أن يقرتح عىل اللجنة اتخاذ قرار بإقصاء املتعامل االقتصادي وقتيا إىل حè استك�ل هذه اإلجراءات.

 تتخذ اللجنة قرار اإلقصاء الوقتي وتعلم به املتعامل االقتصادي وتنرشه وفقا لنفس اإلجراءات املعتمدة التخاذ قرارات 
.Þاإلقصاء النها

 يختم املراقب أع�له ويحيل إىل رئيس اللجنة مذكرة تفصيلية مرفقة باملؤيدات التي تحصل عليها خالل مرحلة البحث 

والتحقيق تتضمن النتائج التي توصل إليها ورأيه ومقرتحه حول اإلقصاء.

االعالم بقرارات اللجنة 

نظام الترصف يف قاعدة بيانات االقصاء

  تتوىل لجنة االقصاء إعالم املتعامل االقتصادي بقرارها يف أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه عن طريق الربيد 
املضمون الوصول أو بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا.

  êسك املرصد الوطني للصفقات العمومية نظاما معلوماتيا êكن خاصة من :

• تسجيل املتعاملني االقتصاديني ضمن قامئة املمنوعني من املشاركة يف الصفقات العمومية وسحبهم منها، 
• نرش قامئة املتعاملني االقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات العمومية، 

• تحيني قامئة املتعاملني االقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات العمومية.

القرارات النهائية للجنة االقصاء
 تتخذ اللجنة، يف أجل أقصاه عرشون (20) يوم عـمل ابتدءا من تاريخ تـوّصـلها باملذكرة التفصيلية، إحدى القرارات 

التالية: الحفظ النهاÞ أو االقصاء النهاÞ (ويجب أن تكون مدة اإلقصاء النهاÞ متناسبة مع خطورة األع�ل أو األفعال املرتكبة 
وال تتجاوز يف جميع الحاالت عرش (10) سنوات)

أثار قرار لجنة االقصاء 

 يرتتب عن قرار اقصاء املتعامل االقتصادي خالل كامل مدة االقصاء:

• تسجيله ضمن قامئة املتعاملني االقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات العمومية، 
• منعه من املشاركة يف الصفقات العمومية منفردا أو يف إطار مجمع، 

• منعه من الحصول عىل عقود مناولة يف إطار الصفقات العمومية، 
• منعه من املشاركة يف الرشاءات التي تقل مبالغها عن الحدود املالية املوجبة إلبرام صفقات عمومية.
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مة الصفقات العمومية و ة   ل المت يا ال الشكل 7 

مومية قات الع ة  الصف ل المت يا  2.2- ال

الهياكل التي تسهر عىل حوكمة الصفقات هي :

1. املجلس الوطني للطلب العمومي،

2. الهيئة العليا للطلب العمومي،

3. هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية،

4. هياكل مراقبة الصفقات العمومية.

و يف ما يـيل نـبـذة عن مجال اخـتـصاص كل هيكل، ãّكن املؤسسات االقتصادية من التعـرّف عليها بدقـة واإللتجاء 
إليها عند الحاجة.

هام
.Þتتخذ لجنة اإلقصاء أحد اإلجراءات التالية: اإلقصاء الوقتي يف مرحلة البحث والتحقيق، أو حفظ امللف أو اإلقصاء النها
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 املجلس الوطني للطلب العمومي:

يتوىل املجلس دراسة واقرتاح كافة التدابÑ التي تهدف إىل تحسè حوكمة 

الصفقات العمومية، خاصة في� يتعلق باإلجراءات وطرق وتقنيات اإلبرام 

والتنفيذ واملراقبة والتقييم،

ومن مهاّمه أيضا اقرتاح كافة التدابÑ املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته 

يف مجال الصفقات العمومية وذلك بالتعاون مع «الهيئة املكلفة åقاومة 

الفساد».

ِعل� وأّن املجلس يضّم من بè أعضائه 10 ممثلè عن املنظ�ت املهنية 

املعنية وعن القطاع الخاص واملجتمع املدÌ و ترشف «الهيئة العليا للطلب 

العمومي» عىل كتابة املجلس الوطني.

 و باعتبار تركيبته - التي تضّم «ممثلè عن القطاع الخاص» - فإنه 

بإمكان املؤسسات التعامل مع هذا املجلس عن طريق األعضاء الذين êثلوها، 

وذلك لتبليغ مقرتحاتهم بخصوص تطوير منظومة الصفقات العمومية  وح�ية 

حقوق املؤسسات اإلقتصادية يف مجال الصفقات العمومية.

 الهيئة العليا للطلب العمومي :

ويرتأسها إطار يقع تعيينه بأمر من بè املراقبè العامè املنتمè لسلك مراقبي 

ومراجعي الطلب العمومي.

وتضّم الهيئة العليا للطلب العمومي هيكلè (2) من الهياكل األساسية يف 

منظومة الصفقات العمومية، و ه� : 

 «اللجنة العليا ملراقبة وتدقـيـق الصفقات العمومية»: التي تتكون من 
(4) لجان مختصة واملرصد الوطني للصفقات العمومية ووحدة الرشاء 

،(TUNEPS العمومي عىل الخط

  و «هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية». 
مّ� ِيؤهل الهيئة العليا للعب دور محوري يف سÑ منظومة الصفقات.

 بالنسبة للجنة الُعـليا ملراقبة وتدقـيـق الصفقات العمومية:  تعنى 

هذه اللجنة åراقبة رشعية إجراءات املنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها 

وشفافية قرار اإلسناد، و هي ال تتعامل مع املؤسسات، رغم تدخلها يف كل 

مشكل أو نزاع يتعـلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ أو خالص الصفقات الراجعة لها 

بالنظر.

تضم الهيئة العليا للطلب 

 (02) èالعمومي، هيكل

أساسيè يف منظومة 

الصفقات العمومية.

تتوىل الهيئة العليا للطلب 

العمومي مراقبة الصفقات 

العمومية وإعداد تقارير 

رقابية حول امللفات املعروضة 

عىل أنظارها.

تضبط الهيئة العليا قا6ة 

املؤسسات التي تم إقصائها 

من املشاركة يف الصفقات 

العمومية نهائيا أو ملدة 

محدودة. 

يتوىل املرصد الوطني 

للصفقات العمومية نرش 

املعلومات والوثائق الهامة 

عىل املوقع :

www.marchespublics.gov.tn
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يتوىل املرصد الوطني 

للصفقات العمومية مسك 

سجّل معلوماð وطني حول 

أصحاب الصفقات العمومية 

باالعت�د عىل بطاقات 

املتابعة التي يعدها املشرتي 

العمومي.

يتوىل املرصد الوطني 

للصفقات العمومية إعداد 

بطاقة تاليفية لكل صاحب 

صفقة عمومية.

êكن تفعيل إجراءات إقرتاح 

إقصاء أحد العارضè من 

طلب عروض إذا تضمنت 

البطاقة التأليفية الخاصة به 

معطيات ãس من حسن 

إنجاز الصفقة العمومية.

 أّما بخصوص املرصد الوطني للصفقات، وإضافة إىل مهامه يف تكوين 

املشرتيè العموميè ومساندتهم بوسائل الترصف، يتوّىل املرصد :

 إقرتاح الوسائل الترشيعية والرتتيبية عىل املجلس الوطني للطلب العمومي 

بهدف التحكم يف الكلفة وإضفاء مزيد من الشفافية والفاعلية واستجابة 

ملتطلبات التنمية املستدامة،

 مسك سجّل معلوماð وطني حول أصحاب الصفقات العمومية باالعت�د 

عىل بطاقات املتابعة التي يتوىل املشرتون العموميون إعدادها بعد الختم 

النهاÞ لكّل صفقة وموافاة املرصد الوطني للصفقات العمومية بها. وتتضّمن 

بطاقة املتابعة جملة من املعطيات املتعلّقة بإنجاز الصفقة وخاّصة تقييم 

املشرتي العمومّي لكيفيّة إنجاز الصفقة من قبل صاحب الصفقة ومدى 

وفاءه بالتزاماته التعاقدية ك� يتم االعت�د كذلك عىل بطاقات «فسخ صفقة 

عمومية» التي يتوىل املشرتون العموميون إعدادها بعد كّل قرار فسخ صفقة 

خاصة يف صورة ما إذا كان الفسخ ناتج عن تقصÑ من صاحب الصفقة.

 إعداد بطاقة تاليفية لكل صاحب صفقة عمومية عىل أساس معطيات محينة 

ودقيقة تندرج بالسجل املعلوماð يف شكل قاعدة بيانات بناء عىل املعطيات 

املضمنة ببطاقات املتابعة .

ويتوىل املرصد موافاة املشرتين العموميè، بناء عىل طلبهم بالبطاقات التأليفية 

املتعلقة باملشاركè املعنيè للنظر يف إمكانية تفعيل إجراءات إقصاء  أحد 

العارضè من طلب العروض إذا ما تضّمنت البطاقة التأليفية الخاصة به 

معطيات ãس من الض�نات املهنيّة لحسن إنجاز الصفقة من قبل العارض 

املعنّي. 

 نرش املعلومات والوثائق الهامة عىل املوقع اإللكرتوÌ للصفقات العمومية، 

للُمساهمة يف تطبيق مبادئ الحـوكمة الرشيدة و يف تنمية قُـدرات الترصف يف 

ميدان الصفقات العمومية.

 èاإلقتصادي èكن من تسجيل ونرش قا6ة املتعاملê ðمسك نظام معلوما 

املمنوعè من املشاركة يف الصفقات العمومية.

للتأكيد
يتعèّ عىل املؤسسات الصغرى واملتوسطة اإلملام åنظومة حـوكمة الصفقات العمومية  لتكـون ُمؤّهـلة ملُشاركة فّعالة 

يف منظومة الصفقات العمومية، مثل� يتـطلّب منها ذلك تنمية قـدراتها عىل التحكم يف القواعد اإلجرائية لض�ن أوفـر 

حظوظ النجاح عند املشاركة يف الصفقات.
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 أما بالنسبة لوحدة الرشاء العمومي عىل الخط (إنظر الباب 8 : الرشاءات 

العمومية عىل الخط)،

 أما بالنسبة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية، فهي ãثل الهيكل 

األسايس الذي êكن للمؤسسة االقتصادية االلتجاء إليه للتظلم من إجراءات إبرام الصفقات 

العمومية وقرارات  إسنادها، والتي أرضّت åصالحها لدى املشرتي العمومي املعني.

وباعتبار أّن هذه الهيئة ُمكلّـفة أيضا åتابعة احرتام املبادئ األساسية للصفقات (املتمثلة 

يف املنافسة وحرية املشاركة واملساواة أمام الطلب العمومي وشفافية اإلجراءات ونزاهتها)، 

عىل املؤسسة االقتصادية التي لها مصلحة أن ال تتوا9 يف التوّجه إليها بتقديم عريضة طعن 

يف سالمة إجراءات إبرام الصفقات العمومية أو طعن يف رشعية إسنادها أو تنفيذها.

وبذلك تكون الهيئة املخاطب األسايس يف تظلّم املؤسسات بخصوص عقد الصفقات العمومية 

و أخذ القرار املناسب يف شأنها، إذ نعلم أّن رأي هذه الهيئة يكتيس قوة القرار بالنسبة 

لجميع األطراف ويتّم نرشه للعموم.

 هياكل مراقبة الصفقات العمومية  :

تتوىل اللجنة العليا ملراقبة وتدقيق الصفقات العمومية و «لجان مراقبة الصفقات» مراقبة 

رشعية اجراءات اللجوء اىل املنافسة واسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد 

من الصبغة املقبولة لرشوطها اإلدارية واملالية والفنية وذلك عىل ضوء املعطيات العامة 

للمرشوع الذي تنجز مكوناته يف إطار الصفقات املعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى 

وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل املعطيات االخرى املفيدة .

وتـتمثل «لجان مراقبة الصفقات» املوجودة لدى أغلب املصالح العمومية، يف الهياكل 

التالية :

 اللجنة الوزارية ملراقبة الصفقات العمومية بكل وزارة.

 اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات العمومية بكل والية.

 اللجنة البلدية ملراقبة الصفقات العمومية بكل بلدية تتجاوز ميزانيتها مبلغ يضبط 

بأمر.

 اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات العمومية ُصلب كل منشأة عمومية.

 اللجنة اإلستشارية لفض النزاعات بالحسنى:

هي لجنة محدثة لدى رئيس الحكومة تتمثل مهمتها يف البحث عن عنارص االنصاف التي 

êكن اعت�دها للوصول اىل فض النزاع بالحسنى يف الخالفات املتعلقة بالصفقات العمومية. 

(الفصل 185 من األمر املنظم للصفقات العمومية)

ãثل هيئة متابعة ومراجعة 

الصفقات العمومية املخاطب 

األسايس يف تظلم املؤسسات 

بخصوص عقد الصفقات 

العمومية.

من بè مشموالت اللجنة 

العليا ملراقبة وتدقيق 

الصفقات العمومية و «لجان 

مراقبة الصفقات» النظر يف 

امللفات التالية:

 تقارير تقييم العروض 

وتقارير لجان املناظرات 

وكذلك تقارير االنتقاء بالنسبة 

لطلبات العروض املسبوقة 

بانتقاء.

 مشاريع عقود الصفقات 

بالتفاوض املبارش.

 مشاريع مالحق الصفقات 

الراجعة إليها بالنظر

 Þمشاريع الختم النها 

للصفقات الراجعة لها بالنظر.
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للتأكيد
ال تنطبق األحكام سالفة الذكر عىل املؤسسة التي ãتلك أك÷ من 25 % من رأس مالها، مؤسسة أو مجموعة مؤسسات 

ال يشملها التعريف املتعلق باملؤسسة الصغرى.

موضوع الصفقة
رقم املعامالت السنوي األقىص بالنسبة 

للمؤسسة الناشطة

حجم االستث�ر األقىص بالنسبة 

للمؤسسة حديثة التكوين

بالنسبة لصفقات البناء واألشغال العمومية 

واألشغال يف القطاع الفالحي:
2 مليون دينار5 مليون دينار

500 ألف دينار1 مليون ديناربالنسبة لصفقات التزود åواد وخدمات

150 ألف دينار300 ألف ديناربالنسبة لصفقات الدراسات

مؤسسات الصغرى والمتوسطة  الصفقات العمومية  ة ل ية المو مة التفا ن 3.2- ا

صفقات العمومية  مر الم ل قا ل عر المؤسسات الصغرى والمتوسطة و   

 تعريف املؤسسات الصغرى وفقا ألحكام الفصل 20 من األمر 1039 لسنة 2014 املنظم للصفقات العمومية 

تعترب مؤسسة صغرى املؤسسة الناشطة واملؤسسة حديثة التكوين وفقا للرشوط املبينة بالجدول املوايل الذي يحدد 

سقف املبالغ التقديرية للصفقات املخصصة لها :

موضوع الصفقة

املبلغ التقديري 

األقىص للصفقة 

باعتبار األداءات

رقم املعامالت السنوي 

األقىص بالنسبة 

للمؤسسة الناشطة

حجم االستث�ر األقىص 

بالنسبة للمؤسسة 

حديثة التكوين

500 ألف دينار1 مليون دينار500 ألف دينارأشغال الهندسة املدنية أو الطرقات

أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو 

الوقاية من الحريق أو األشغال املشابهة
200 ألف دينار400 ألف دينار100 ألف دينار

أشغال فنية تتعلق بالنجارة  أو الدهن أو العزل 

أو املصاعد أو املطابخ  أو األشغال املشابهة
160 ألف دينار400 ألف دينار300 ألف دينار

300 ألف دينار600 ألف دينار300 ألف ديناراملواد 

200 ألف دينار400 ألف دينار200 ألف دينارالخدمات

60 ألف دينار120 ألف دينار60 ألف دينارالدراسات

 تعريف املؤسسات املتوسطة وفقا ألحكام الفصل 94 من األمر 1039 لسنة 2014 املنظم للصفقات العمومية 

تعترب مؤسسة متوسطة املؤسسة الناشطة واملؤسسة حديثة التكوين  وفقا للرشوط املبينة بالجدول املوايل :
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  الصفقات املُربمة (للتزود Ïواد أو الخدمات) بالتفاوض 

املبارش مع املؤسسات التي تم بعثها بصيغة اإلفراق 

(Essaimage) من قبل مؤسسات أو منشآت العمومية 
ملدة أربع سنوات من تاريخ بعثها، وذلك يف حدود مبالغ 

قصوى تـنّص عليها الرتاتيب السارية يف هذا املجال. وتندرج 

الصفقات املربمة مع هذه املؤسسات يف إطار النسبة 

املخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا ألحكام الفصل 

20 من األمر عدد 1039 لسنة 2014 املنظم للصفقات 

العمومية.

 توزيع وجوÔ للطلب العمومي إىل حصص عند إعداد 
كراسات الرشوط من ِقـبل املشرتي العمومي، مع مراعاة 

قـدرات املؤسسات و املزودين ومختلف ُمسدي الخدمات 

من ِمهن ومكاتب دراسات وطنية، وبالخصوص منها 

املؤسسات الصغرى واملتوسطة. 

 تحجÖ تضم� أحكام بكراسات الرشوط الخاصة من 

شأنها استبعاد أو إقصاء املؤسسات التونسية من املشاركة 

يف الطلبات العمومية.

 تشجيع حرفيي الصناعات التقليدية: تخصص املشاركة يف 

إنجاز األشغال والتزويد åواد والخدمات املتصلة بالصناعات 

.èالتقليدية ضمن الطلبات العمومية للحرفي

 وجوبية منح تسبقة مالية بنسبة 20% من مبلغ 
الطلبات، بالدينار، املربمج إنجازها خالل 12 شهرا األوىل 

عندما تنص الصفقة عىل أجل إنجاز يتجاوز السنة  لفائدة 

املؤسسات الصغرى وفقا للتعريف الوارد بالفصل 20 من 

األمر املنظم للصفقات العمومية وللحرفيè واملؤسسات 

املتوسطة وفقا للتعريف الوارد بالفصل 94 من األمر 

املنظم للصفقات العمومية .

ية  مة التفا ن ت ا   م

 Ñتتضمن الرتاتيب املنظمة للصفقات العمومية عدة تداب

تهدف إىل تعزيز مشاركة املؤسسات الصغرى واملؤسسات 

الوطنية بصفة عاّمة يف الصفقات العمومية، وهي كالتايل: 

ُص املشرتي العمومي سنويا   الـتخـصـيص : يُخصِّ
للمؤسسات الصغرى نسبة 20% من القيمة التقديرية 

لصفقات األشغال والتزّود åواد وخدمات ودراسات.

 التحفـيـز : تشجع كراسات الرشوط العارضè األجانب    
عىل ترشيك مؤسسات مـحـلّية يف الصفـقـة بإنـجاز أقـىص 

ما يـمكن من الـطلبات أو تـوفـيـر مواد و خـدمات أو 

تجهيزات يف كل الحاالت التي êكن فيها للصناعات أو 

املؤسسات املحلية التعهد بجزء منها.

  الـتـفـضـيل :

 تـفضيل عروض املقاوالت التونسية يف صفقات 
األشغال عىل عروض املقاوالت األجنبية،

 تـفضيل املنتوجات التونسية املنشأ (يف كل صفقات 
التزّود åواد) عىل املنتجات األخرى مه� كان مصدرها 

إذا كانت يف نفس مستوى الجودة. عىل أن ال تتجاوز 

العروض املالية للمقاوالت التونسية وأÚان املنتوجات 

«التونسية املنشأ» مبالغ مثيالتها األجنبية بأك÷ من 
عرشة باملائة (%10).

و يُـطبّق هامش التـفـضيل من قبل لجان تقييم العروض 

ك� ييل :

• ضبط املبالغ املالية لعروض املقاوالت التونسية 
واملقاوالت األجنبية، باعتبار جميع األداءات و املعاليم 

الديوانية املستوجبة ؛

• زيادة نسبة 10% للعروض األجنبية ؛
• ترتيب العروض املالية باعتبار الزيادة بـ %10.
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 www.marchespublics.gov.tn :العمومية



20  دليل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية  

3. طرق إبرام الصفقات العمومية

 املبدأ أن الصفقات العمومية تُربم بعد الدعوة إىل 

املنافسة عن طريق طلبات العروض، إال أّن  منظومة 

الرشاء العمومي تتضّمن طريقة استثنائية، حيث êكن 

إبرام صفقات مع مؤسسات أو مزودين و ُمسدي خدمات 

بالتفاوض املبارش، أي بدون منافسة مفتوحة أو ضيّقة.

1.3-  العرو

تنقسم طلبات العروض إىل 4 أنواع، الّتي من بينها 

«طلب العروض املفتوح» املعروف لدى املؤسسات. 
 طلب العروض «املفتوح» ê : (ouvert)كن 

لكل مشارك تـقـديم عرض فني ومايل، نظرا لكونه مفتوحا 

عىل جميع املؤسسات التي تريد املشاركة.

  :(restreint) «أما يف طلب العروض «املُضيق 
فيتوىل املشارك، يف مرحلة أوىل، تقديم ترشحه وفقا إلعالن 

طلب الرتشحات، ثم ويف صورة اإلبقاء عليه ضمن القا6ة 

املضيقة، يتوىل تقديم عرضه الفني واملايل يف مرحلة ثانية. 

 بالنسبة لطلب العروض «عىل مرحلتيـن» : êكن 
للمشرتي العمومي تـنـظيم هذا الطلب بالنسبة لألشغـال 

و التزّود باملواد و التجهيزات التي تكتيس صبغة 
خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة 

يسعى املشرتي العمومي إىل اكتشافها و توظيفها مع 

تعـّذر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.

ات العرو نوا  ت  م الشكل 9 

أنواع

 طلبات العروض

طلب العروض "املفتوح" 

طلب العروض "عىل مرحلت	"  

ض
ب العرو

طل

ق"
ُضي

 "امل

ض"مع 
ب عرو

طل

املناظرة" 

ويتوىل املشارك، يف مرحلة أوىل، تقديم عرضه الفني، الذي 

يتضمن التصورات والدراسات، دون بيان أي معطى عىل األÚان 

وذلك عىل أساس وثيقة العنارص املرجعية التي يعدها املشرتي 

العمومي. ويف مرحلة ثانية يتوىل املشارك تقديم عرضه الفني 

.Þواملايل بناء عىل كراس رشوط نها

 طلب عروض «مع املناظرة» : êكن اللجوء إىل هذا الطلب 
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بناءا عىل برنامج يعده املشرتي العمومي  عند وجود أسباب فنية أو ج�لية أو مالية تربر إجراء أبحاث خاصة أو تقتيض 
.èكن لطلب العروض مع املناظرة أن يكون مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء للمشاركêو .èاختصاصا معينا من ِقبل املُرتشح

ر  ا ر التفاو الم را الصفقات   2.3- إ

يُعترب التفاوض املبارش طريقة استثنائية ملبدأ طلب العروض ، حيث êكن بصفة استثنائية إبرام صفقات عمومية بهذه الطريقة.

1
صفقات األشغال والتزود åواد وخدمات والدراسات التي ال êكن، ألسباب فنية، أن يوكل إنجازها إال إىل ُمقاول 

أو مزود أو مسدي خدمــات معèّ واملواد التي يكــون تصنيعها من قبل مالD بــراءات اخرتاع مسّجلــــة 

طبقــا للقانــون التونيس بصفة حرصيـة، سواء من ِقبلهم شخصيــا أو من ِقبل ممثليهم أو الخدمــات التي ال 

êكن إسداؤهــا إال من قبل مقــاول أو مزود وحيد.

2
الطلبات التي ال êكن إنجازها بواسطة الدعوة إىل املنافسة عن طريق طلب العروض نظرا ملتطلبات األمن 

العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت املصلحة العليا للبالد أو يف حاالت التأكد القصوى الناتجة عن ظروف ال 

êكن التنبؤ بها

3
الصفقات التي تم يف خصوصها إجراء دعوة إىل املنافسة ملرتè متتاليتè عىل األقل وE ترِد يف شأنها عروض أو 

E ترد يف شأنها سوى عروض غÑ مقبولة، رشيطة أن ال يكون ذلك نتيجة إخالل يف كراسات الرشوط وأن يؤدي 

هذا اإلجراء إىل عقد صفقة برشوط أفضل.

4
صفقات التزود åواد أو خدمات مع املؤسسات التي تم بعثها بصيغة اإلفراق من قبل املؤسسات أو املنشآت 

العمومية وذلك ملدة أربع سنوات من تاريخ بعثها ويف حدود املبالغ القصوى املنصوص عليها بالرتاتيب الجاري 

بها العمل يف هذا املجال. وتندرج الصفقات املربمة مع هذه املؤسسات يف إطار النسبة املخصصة سنويا 

للمؤسسات الصغرى وفقا ألحكام الفصل 20 من األمر املنظم للصفقات العمومية.

الصفقات التي تُـربم مع املؤسسات واملنشآت ذات األغلبية العمومية التي يتم بعثها يف إطار برامج التنمية 5

الجهوية أو يف إطار إجراءات ذات صبغة اجت�عية.

6
الصفقات التي تعترب تكملة لصفقة أصلية وتتعلق بأشغال أو مواد أو خدمات E يتّم توقعها عند إبرام الصفقة 

األصلية وغÑ مربمجة ضمن الربنامج الوظيفي أو التقديرات األولية، و يحقق إسنادها عن طريق التفاوض 

املبارش فوائد ثابتة من حيث كُلفة اإلنجاز أو آجال وظروف التنفيذ.

ر      الجدول 3 ا فاو الم الت رمة  قات الم صف ة ل صر مة ال القا

: الفصل عدد 49 من األمر عدد 1039 لسنة 2014 املنظم للصفقات العمومية المص
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موم را الع و ال يان ل س 
الشكل 10 
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 العـروض

تقديم
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 النها� 

الختم النها�
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4. ما هي إجراءات إبرام الصفقة 
العمومية ؟

يتخلل مسار إبرام عقد الصفقة العمومية عّدة إجراءات 

قبل إبرامها، من الرضوري أن تعرفها املؤسسة ِبِدقّة، 

قصد التحكم يف ضوابطها. و هي إجراءات تستوجبها 

الرتاتيب السارية،  ونستعـرض يف ما ييل اإلجراءات 

املستوجبة : 

سة   ا و إلى الم 1.4- ال

 أين Ùكن البحث عن دعوات 

وفرص املشاركة يف طلبات العروض؟ 

تندرج الدعوة إىل املشاركة يف طلبات العروض ضمن 

مسؤوليات املشرتين العموميè، لكن يتعèّ عىل املؤسسة 

أيضا أن تبحث عن فرص املشاركة، وإيجاد الدعوات 

للمشاركة يف طلبات العروض.

للوصول إىل اإلعالنات وفرص املشاركة يف طلبات العروض 

ينبغي عىل املؤسسة :

 الولوج إىل البوابة اإللكرتونية الخاصة بالهيئة العليا 

للطلب العمومي عىل العنوان التايل:

www.marchespublics.gov.tn 

 اإلطالع بصفة دورية عىل املنظومة الوطنية للرشاءات 

العمومية عىل الخط «تونـيـبس» عىل العنوان التايل:
www.tuneps.tn 

 الولوج إىل البوابة اإللكرتونية الخاصة بالوزارات واملؤسسات 

واملنشات العمومية. 

 اإلطالع بصفة دورية عىل الجرائد والصحف اليومية 

والدورية.

 االشرتاك يف خدمات مواقع اإلشعار املُـتاًحة عىل الشبكة 

.(Internet) Web العنكبوتية

www.marchespublics.gov.tn  ترونية ل ة ا وا ال الشكل 11 

1

2
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 املخطط التقديري السنوي للصفقات العمومية

يغطي املخطط التقديري كافة طلبات املشرتي العمومي عىل امتداد 12 شهرا و ينص عىل األقل عىل املعطيات التالية:

ات العرو الشكل 12  ة   ا ر الم وات و م ال  د   

 أين �كن البحث عن دعوات 

وفرص املشاركة 

يف طلبات العروض؟ 
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للتأكيد

ال êكن للمشرتي العمومي الرشوع يف إجراءات اإلبرام قبل 

أجل سبعة أيام من تاريخ نرش مخطط اإلبرام أو مراجعته.

êكن للمؤسسات االقتصادية االطالع عىل الربامج التقديرية 

السنوية للصفقات املزمع إبرامها من قبل املشرتين 

العموميè املدرجة åوقع الواب الوطني للصفقات 

العمومية.

يتم إشهار املخطط التقديري  السنوي وجوبا عىل املوقع 

الوطني للصفقات العمومية ثالث� (30) يوما عىل األقل 

قبل الرشوع يف إجراءات إبرام الصفقات باستثناء حاالت 

التأكد القصوى والصفقات املتعلقة åتطلبات األمن

و الدفاع  الوطني.

اإلجراءات

 الالمادية
TUNEPS

اإلجراءات 

املادية

 èينرش إعالن الدعوة إىل املنافسة ثالث 

(30) يوما عىل األقل قبل التاريخ 
األقىص املحدد لقبول العروض عىل 

املنظومة الوطنية للرشاءات العمومية عىل 

الخط «تونيبس»:

www.tuneps.tn
 وêكن للمشرتي العمومي التخفيض يف 
هذا األجل إىل خمسة عرشة (15) يوما 

يف صورة التأكّد املّربر.

 èينرش إعالن الدعوة إىل املنافسة ثالث 

(30) يوما عىل األقل قبل التاريخ األقىص 
املحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعىل 

موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 

بالهيئة العليا للطلب العمومي، 

 وêكن للمشرتي العمومي التخفيض يف هذا 

األجل إىل خمسة عرشة (15) يوما يف صورة 

التأكّد املّربر.

ك� êكن باإلضافة إىل ذلك نرش إعالن 

الدعوة إىل املنافسة بأي وسيلة إشهار مادية 

أو عىل الخط وعىل املوقع الخاص باملشرتي 

العمومي عند االقتضاء.

أين ينرش إعالن الدعوة 

للمنافسة ؟

سة الشكل 13  ا م و ل ر إ ال  

 نرش االعالن عن املنافسة 
: èيستوجب التمييز يف هذا الشأن ب

 الصفقات املربمة وفقا لإلجراءات املادية،

 والصفقات املربمة عىل الخط وفقا لإلجراءات 

.(tuneps) «الالمادية عن طريق منظومة «تونيبس

ويحتوي إعالن الدعوة إىل املنافسة عىل : 

 موضوع الصفقة،

 املكان الذي êكن فيه اإلطالع عىل كراسات الرشوط،

 املكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض،

 مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف املحتوية عىل 

العروض إذا كانت هذه الجلسة علنية،

 األجل الذي يبقى فيه املرتشحون ُملـزمون بعروضهم،

 املؤيدات الواجب تقدêها في� يخص املؤهالت 

.èوالض�نات املهنية واملالية املطلوبة من العارض

ما يجب معرفته

يعترب موقع الواب الخاص باملرصد الوطني للصفقات 

العمومية:

www.marchespublics.gov.tn

مصدرا غاية يف األهمية لإلملام بكل ما يتعلق بالصفقات 

العمومية يف تونس، وكذلك االطالع عىل إعالنات طلبات 

العروض واملخططات التقديرية السنوية للصفقات 

العمومية.



26  دليل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية  

ل المؤسسات   رو م  اد الع 2.4- إ

ماهي أهم مراحل فرتة إعداد العروض 

من قبل املؤسسات؟

 
ãُثّـل مرحلة إعداد العروض الركيزة األساسية يف نجاح مسار 

عقد الصفقات بالنسبة للمشرتي العمومي، نظرا النعكاس 

جودة العروض عىل نجاعة إدارة الرشاءات وحسن تلبية 

حاجيات املُشرتي.

و تكـتيس هذه املرحلة نفس األهّمية بالنسبة للمؤسسة، 

التي تتوّىل دراسة ملف الطلب العمومي وجمع املعلومات 

الرضورية، قبل القيام بصياغة العرض الذي يستجيب 

للطلب. و هكذا ãثل مرحلة إعداد العرض املنفذ الرئييس 

لفوز املؤسسة بالطلب وعقد الصفقة مع املُشرتي 

العمومي. 

وهو ما يُحتّم عناية خاصة بهذه املرحلة، مع الرتكيز يف 

هذا الدليل عىل املسائل الجوهرية وذات قيمة ُمضافة، 

دون التطرّق إىل املسائل العادية (من إجراءات ووثائق 

مذكورة بوضوح åلف الطلب).

سة ا و إلى الم ال الشكل 14 

 إشهار املخطط التقديري السنوي وجوبا 

عىل املوقع الوطني للصفقات العمومية: 

www.marchespublics.gov.tn

املشرتي العمومي

 نرش إعالن الدعوة إىل 

املنافسة وجوبا عىل 

املوقع الوطني للصفقات 

العمومية وبأي وسيلة 

أخرى

نرش املخطط 

التقديري الخاص 

بصفقة

فتح وتقييم العروض 

الواردة وإãام إجراءات 

إسناد الصفقة 

العمومية
07 أيام عىل األقل30 يوما عىل األقل

  30 يوما عىل األقل
(15 يوم يف حالة التأكد)

فرتة طلب توضيحات يف اآلجاليقظة ومتابعة برامج الرشاء العمومياملؤسسة
فرتة طلب التمديد يف اآلجال

فرتة إعداد العروض
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ة   ا را الم 1.2.4-   مستوى 
رو  الع

 فحص إعالن الصفقة للتثبت من موضوعها الفعيل، 
قبل سحب كراس الرشوط ذي العالقة، åقابل 

مايل غالبا، يف أقرب اآلجال لتوفـيـر الوقت الكايف 

إلعـداد العـرض. 

 ينصح بإتخاذ قرار املشاركة أو عدم املشاركة يف 

 èطلب العروض بناء عىل دراسة أولية تأخذ بع

اإلعتبار املعايÑ األربعة التالية، التي غالبا ما يتم 

إعت�دها من املشرتي العمومي يف الصفقات 

العمومية:

 معايÑ ذات صلة بالتجربة املهنية ؛ 

 معايÑ فنية ؛

 معايÑ ذات طابع مايل ؛ 

 ومعايÑ خاصة åوضوع الصفقة.

معاييـر التجربة املهـنّية

 إستجابة املؤسسة للمؤهالت املطلوبة لتنفيذ الصفقة 

وتحصلها عىل الرتاخيص الالزمة يف مجال العمل املطلوب. 

(أمثلة: صنف املقاوالت، مجال اإلختصاص، تنفيذ مشاريع 

من نفس الحجم أو الصنف، أهلّية مرجعية ...) 

 إثبات التجربة املهنية بعـديد الوسائل واملراجع: 

(أمثلة: إذن بالتزود، عقود مربمة يف نفس مجال العمل 

املطلوب، شهادات خربة ومصادقة،...)

معايÖ ذات طابع مايل 

:Ñمدى قدرة املؤسسة عىل توف 

• مبالغ الضامنات املالية الوقتية والنهائية سارية املفعول وأيضا 

يف اآلجال. وتعفى مكاتب الدراسات عند املشاركة يف الصفقات 

العمومية من تقديم الض�ن الوقتي. 

• السيولة املالية الالزمة للقيام باملهام املطلوبة قبل بدء عملية 

الخالص من قبل املشرتي العمومي

 مدى قدرة املؤسسة عىل توفÑ موارد مالية إضافية عند الحاجة

 إمكانية رهن العقد لدى مؤسسات مالية لتغطية تكاليف 

الصفقة

 وتجدر اإلشارة أنه وفقا للفصل 57 من األمر 1039 لسنة 
ã ،2014ثل قيمة الض�ن الوقتي نسبة بè 0,5%  و%1,5 

من القيمة التقديرية للصفقة العمومية. وêكن حرص الحد األد9 

والحد األقىص- حسب تقدير املشرتي العمومي- لألÚان املرتقبة من 

العروض.

املعاييـر الفـّنية

 قدرة املؤسسة عىل توفÑ الوسائل املادية (مثل املعدات 

والتجهيزات)  واملوارد البرشية ذات اإلختصاص والخربة (فريق 

التنفيذ) املطلوبة من املشرتي العمومي.

 القدرة عىل صياغة وتقديم املُقاربة املنهجية والتصور بالنسبة 

لصفقات الدراسات.

 مدى إستجابة املؤسسة للمعايÑ الكمية والنوعية املطلوبة يف 

كراس الرشوط والتي êكن أن تشمل:

• بطاقات فنية للتجهيزات،

• بطاقات رمادية ملعدات البناء

• فواتي للتجهيزات املطلوبة

• شهادة املصادقة الخاصة بالتجهيزات.

• املوارد البرشية والفنية الالزمة 
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معايÖ خاصة Ïوضوع الصفقة

عند دراسة كراس الرشوط، يجدر باملؤسسة التثبت من املسائل التالية:

 èاملشارك èيز بã هل هنالك توجيه للطلب العمومي نحو مزود خدمات/منتوجات/ براءات/صنف/منشأ/ عالمة تجارية معينة 

وتضيق مجال املنافسة؟

 هل هنالك تحفيز يف كراس الرشوط للمقاوالت التونسية لألشغال أو املنتوجات ذات املنشأ التونيس. وماهي الصيغة التفاضلية؟

 هل أن حجم وأهمية األقساط أواألشغال أواملتنوجات أو الخدمات أو الدراسات املزمع انجازها  يحد من مشاركة املؤسسات 

التونسية وال سي� الصغرى؟ 

 هل تتناسب رشوط املشاركة أو الض�نات املطلوبة يف كراس الرشوط مع الطلبات موضوع الصفقة؟ (مثال: مشاركة الرشكات 
التي يفوق عمرها 10 سنوات (إقصاء للمؤسسات الحديثة)، خبÑ له 10 مه�ت يف نفس إختصاص الصفقة خالل الثالث 

سنوات األخÑة، رشكة مقاوالت لها أك÷ من 40 آلة رافعة، رشكة خدمات لها أك÷ من 50 سيارة/حافلة ،...)   

 هل يتضمن كراس الرشوط بنود حول مقتضيات التنمية املستدامة؟  : (إقتناء تجهيزات ترشد إستهالك الطاقة، ...)؟ 

 هل وقع التنصيص عىل اإلدماج املهني لألشخاص ذوي احتياجات خصوصية  أو الذين يعانون من صعوبات اإلدماج ؟

 هل يتضمن كراس الرشوط بندا لخدمة ما بعد البيع، للتكوين  واملساعدة الفنية؟

 ما هي آجال التسليم أو التنفيذ عند االقتضاء؟ 

توصيات هامة يف إطار دراسة كراس الرشوط الخاص بالصفقة 

 يف صورة عدم فهم أحد جوانب كراس الرشوط، يتعè عىل املؤسسة طلب توضيحات من املشرتي العمومي يف 

اآلجال املنصوص عليها بكراس الرشوط. ويقوم املشرتي العمومي وجوبا باإلجابة يف أجل أقصاه 10 أيام قبل إنتهاء 

أجل تقديم العروض.

 ك� êكن للمؤسسة طلب ßديد يف آجال قبول العروض الخاصة بالصفقة العمومية وذلك لتدعيم مشاركتها 

بالصفقة. ويبقى للمشرتي العمومي حرية املوافقة من عدمها.

 يف صورة مالحظة إخالالت يف كراس الرشوط ãيز بè املشاركè املحتملè أو تضيق مجال املنافسة، êكن 

للمؤسسة التظلم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية بتقديم مطلب يف الغرض يف أجل أقصاه 10 

أيام من تاريخ اإلعالن عن طلب العروض ويخفض هذا األجل إىل 05 أيام يف الحاالت التي يحدد فيها أجل قبول 

العروض 15 يوما.
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ة و ة المط دا ا ا صو الو   -2.2.4
تُستمد قوائم الوثائق التي يتعèّ إدراجها يف العرض من وثائق طلب العروض . وتشمل الوثائق املطلوبة عموًما ما ييل:

الشكلمّدة الصلوحيةالوثائق االدارية املطلوبة

الض�ن الوقتي

60 يوما --> 120 يوما   
(عىل أقىص حد) إبتداءا من 
اليوم املوايل للتاريخ األقىص 

املحدد لقبول العروض

أصلية

شهادة يف الوضعية الجبائية
صالحة إىل غاية يوم فتح 

الظروف
أصلية

-شهادة إنخراط يف نظام للض�ن اإلجت�عي
نسخة مطابقة 

لألصل 

èمن السجل التجاري بالنسبة للمقيم Ñأصلية-نظ

ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض يلتزم åوجبه بعدم القيام مبارشة أو بواسطة 

الغÑ بتقديم وعود أو عطايا قصد التأثÑ يف مختلف إجراءات إبرام الصفقة
-Ñأصلية مع التأش

ترصيح عىل الرشف يقدمه املشارك بأنّه E يكن عونا عموميّا لدى نفس اإلدارة أو 

املؤسسة أو املنشأة العمومية التي ستربم صفقة التزود åواد أو خدمات ã Eض 

عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات عىل األقل

-Ñأصلية مع التأش

 èشهادة يف عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارض

غÑ املقيمè وذلك حسب ما تنص عليه ترشيعات بلدانهم (بالنسبة لغÖ املقيم�)
-

وفقا للترشيع 

الجاري به العمل

-التأهيل أو الرتخيص يف تعاطي النشاط
نسخة مطابقة 

لألصل

أصلية مع التأشÑ-كل وثيقة أخرى نصت عليها كراس الرشوط

الوثائق اإلدارية اإلضافية  الخاصة باملؤسسات الصغرى 

بالنسبة للمؤسسة الناشطة: يتم إثبات رقم املعامالت باعت�د الترصيح املقدم إىل 

ادارة الجباية بعنوان السنة التي تسبق تلك التي تم خاللها تنظيم املنافسة .
-

نسخة مطابقة 

لألصل

بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين: يتم تحديد حجم اإلستث�ر بإعتبار التمويل 

الذاð ومنح اإلستث�ر املتحصل عليها عند اإلقتضاء بناء عىل الوثائق املثبتة يف 

الغرض أو شهادة الترصيح باإلستث�ر املنصوص عليها بالفصل 45 من القانون 

عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ يف 27 ديسمرب 2007 واملتعلق بتحفيز 

املبادرة اإلقتصادية

-
نسخة مطابقة 

لألصل

ةالجدول 5 و ة المط رو ة ال دا ا ا الو
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الحرص عىل أن يستجيب العرض املايل لكل العنارص   

املستوجبة بجدول األáان وجدول األáان التفصييل 

املدرج بكراس الرشوط وêكن أن يشمل ذلك:

تكلفة املعدات واملوارد البرشية  	•
•	تكلفة اإلجازات

تكلفة التكوين والرتكيز والتشغيل  •
تكلفة املساندة والصيانة  •

احرتام التعلي�ت 

الشكليّة 

يف تقديم العرض

احرتام نظام 

تقديم الوثائق يف إعداد

 العرض وفقا لكراس الرشوط 

التأكد من إمضاء العرض
 وإدراج الض�نات الوقتية 
“cautionnement” املطلوبة
 سارية املفعول

التثبت من سالمة
 أجزاء العرض قبل
 تضمينه بالظروف

التأكد من تدوين املعلومات
 املطلوبة الصحيحة عىل 
الظرف الخارجي 

الحرص عىل إيداع العرض
 يف الوقت املناسب وتجّنب 

تقد¬ه يف آخر يوم من
 األجل املحدد 

االحـتفاظ بنسخة من 
جذاذة العرض الذي 
سيتّم إيداعه.

1

2
4

6

3
5

7

رالشكل 15  ا الع مي  ل  يات  و  

اد  ة  رو ومات ال صو المع   -3.2.4
ط ي ل ست س  ا ر 

مراجعة خصائص السوق والتغÑات التي طرأت عليها مؤخرا،   

خاصة يف املنتوجات أو الخدمات امل�ثلة و يف ِحّدة املنافسة و 

خدمات ما بعد البيع (التي تكتيس أهّمية بالغة).

توجيه طلب إيضاحات و توفÑ معلومات إىل املُشرتي   

العمومي، إن اقتىض األمر، يف املدة الزمنية املحددة لذلك.

التثبت من إمكانية تنظيم لقاء مع املُرتشحè (أو تأدية زيارة   

ميدانية ملوقع تنفيذ الصفقة) قبل تقديم العروض.

ا  اد الو ر و إ ة الع يا يفية    -4.2.4
ا ا عية الوا إد المر

 التقيد åنهجية تقديم العرض املطلوبة يف كراس الرشوط 
والسي� بالوثائق اإلدارية والفنية امللحقة. 

 تقديم األدلة املُثبتة ألهلية املؤسسة، مع رشح تفصييل 

لخربتها يف موضوع الطلب وذكر املشاريع امل�ثلة التي نفّذتها 

(ومشاريع الرشيك يف حالة املشاركة يف إطار مجمع)، وفقا 

للنموذج املطلوب åلف الصفـقة أو بـتـقـديم (يف صورة عدم 

توفـر النموذج) : عنوان املشـروع و قيمته، فرتة التنفيذ و 

أبرز النتائج أو اإلنجازات، ثّم معلومات تُـمّكن من االتصال 

بالحريف.

إعداد مخطط عمل إلنجاز الطلب موضوع الصفقة وفقا   

للموارد البرشية واملادية املوظفة إلنجاز الصفقة.

إعادة درس معايÑ التقييم خالل صياغة العرض وذلك بالتعرّض   

لكّل معيار و تقديم التفاصيل الالّزمة بشأنه، مع بيان استيفاء 

العرض لكل رشط من الرشوط املطلوبة. قبل تسليط الضوء 

عىل النواحي التي سيفوق فيها املتطلّبات املنصوص عليها 

åلف الطلب.

دراسة العـرض املايل بعناية فائقة، باعتبار أهّمية املنافسة،   

دون عرض أسعار مرتفعة جًدا أو منخفضة جًدا. 

هام

بالنسبة لصفقات الدراسات يتوجب تقديم منهجية 

اإلنجاز من خالل تقديم الفريق املُكلف بالتنفيذ 

وتوزيع األدوار بè أعضاءه يف مختلف مراحل اإلنجاز 

مع اقرتاح الحلول املناسبة ملعالجة الصعوبات املنتظرة.
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ونات  مي م ل  يات  و   -5.2.4
ر  الع

احرتام التعلي�ت الشكلـيّة يف تقديم العرض،   

الرتباطها الوثيق بنظام تقييم العروض، مع االلتزام 

بالن�ذج املُرفـقة åلف الطلب، وإدراج اسم املؤسسة 

وعالمتها يف كل الصفحات.

احرتام نظام تقديم الوثائق يف إعداد العرض، بصفة   

يكون العرض ُمتـناسقا و مضبوطا.

التأكد من إمضاء العرض من قبل املسؤول املؤهل،   

وأّن الض�ن املطلوب أصيل و ُمصاغ بالشكل املطلوب 

و بالقيمة املحددة وبالعملة املحددة وساري املفعول 

خالل املدة املحددة.

التثبت من سالمة أجزاء العرض ومن استيفائه   

لألوصاف املطلوبة قبل ختمه وتضمينه بالظروف، 

نظرا الستحالة تغيÑه بعد تسليم العروض.

1.عدم املجازفة باملشاركة يف صفقة ال تستجيب فيها 
املؤسسة للرشوط األساسية الواجب توفّــرها يف 

 Ñللطلب العمومي، نظرا ألن العـروض غ èاملُـتـرشحـ

املطابقة للرشوط ال يتّم تقييمها.

2. إيالء معايÑ تقييم العروض أهمية قصوى - من 
اشرتاطات أساسية و ُمتطلّبات محبّذة - مع الرتكيز 

عىل الجوانب الهامة بالنسبة للمشرتي العمومي.

3. عدم غّض الطرف عن عوامل التنفيل أو التمييز 
اإليجاæ (الخربة/ التكاليف/ الجودة/ الجدوى...).

4. تدعيم العرض بذكر التجارب امل�ثلة الناجحة 
للمؤسسة يف موضوع الصفقة.

5.عدم التّواÌ يف ذكر املشاكل املرتبطة åوضوع 
الصفقة أو الصعوبات املُنـتـظرة خالل تنفيذها    

وكيفية مجابهتها و معالجتها.

6.حسن تقديم فريق الـتـنفيذ مع تربير اخـتياره من بè أفضل 
املوارد البرشية املتوفرة باملؤسسة والقادرة عىل تنفيذ الصفقة 

بنجاح و بتطابق للرشوط املطلوبة، مع توزيع محكم لألدوار 

حسب األشغال و املهاّم املحددة.

7.توخي الشفافية املطلوبة بذكر ُمكـّونات األÚان بدقة و تفاصيل 
كافية، مع اإلجابة عىل جميع النقاط املتصلة و املذكورة åلف 

الصفقة.

8.أخذ أولويات املشرتي العمومي بعè االعتبار، خاصة إذا تّم ذكرها 
رصاحة åلف الصفقة.

9.تقديم العرض بعدد النسخ املطلوبة، دون اإلغفال عن إرفاق 
كراس الرشوط بعـد إمضائه.

10.إعادة قراء العرض من طرف شخص أو أشخاص E يشاركوا يف 
صياغته، قبل إمضائه و إرسالِـه، و ذلك لتاليف األخطاء و تدارك 

النقائص ومواطن اإلغـفال، و لتأمè صياغة جيّدة و سهلة القراءة.

ي  رو  اد  ا  اذ ات الوا إ تيا يات وا 3.4- التو

التأكد من تدوين املعلومات املطلوبة الصحيحة عىل الظرف   

الخارجي حتى ال يضيع العـرض أو يوضع يف غÑ مكانه أو يُفـتح 

قبل األوان. 

الحرص عىل إيداع العرض يف الوقت املناسب و تجّنب تقدêه يف   

آخر يوم من األجل املحدد، مع طلب وصل يف التسليم دا6ًا يف 

صورة إيداع العرض مبارشة لدى املشرتي العمومي.

 الحرص عىل إيداع العرض لدى العنوان املناسب والذي تم 

التنصيص عليه ضمن نص اإلعالن عن املنافسة.

االحـتفاظ بنسخة من جذاذة العرض يف قاعدة بيانات باملؤسسة،   

و بنسخة َورَِقـيّة من العرض الذي سيتّم إيداعه.

هام

يتجه التأكيد عىل أن تاريخ مكتب الضبط هو الذي يتم 

إعت�ده من قبل لجنة فتح العروض وبالتايل فإن املؤسسة 

مدعوة إىل إتخاذ اإلحتياطات الالزمة لض�ن وصول عرضها يف 

اآلجال املحددة.
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ي العرو الشكل 16  س ت  ي 

(tuneps.tn عرب منظومة) اإلجراءات الالمادية

 يتم إرسال العروض الفنية و املالية وجوبا عرب منظومة الرشاء 
العمومي عىل الخط.

 تخول منظومة الرشاء العمومي عىل الخط للمشاركè إرفاق الوثائق 
اإلدارية املنصوص عليها بالفصل 56 من األمر املنظم للصفقات بصورة 

آلية. 

 عند تقديم الرتشحات و العروض عىل الخط ãكن املنظومة من 
إثبات اإلرسال وتاريخه وساعته.

 يف صورة تجاوز العرض الحجم األقىص املسموح به فنيا واملنصوص 
عليه بدليل اإلجراءات êكن تقديم جزء من العرض خارج  الخط 

وفقا لإلجراءات العادية املنصوص عليها بالفصل 55 من األمر املنظم 

للصفقات دون املساس من محتواه ووحدته وذلك يف اآلجال املحددة 

لقبول الرتشحات أو العروض.

اإلجراءات املادية

 تُـوّجه الظروف املحتوية عىل 

العروض الفنية واملالية عن طريق 

الربيد الرسيع أو مضمون الوصول أو 

تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط التابع 

للمشرتي العمومي مقابل وصل إيداع.

 تُـسجل الظروف عند تسلمها يف 

مكتب الضبط ثم يف مرحلة ثانية تسجل 

يف سجل خاص حسب ترتيب وصولها و 

تبقى مختومة إىل موعد فتحها.

لجنة فتح الظروف

ممثل املشرتي العمومي
رئيس 

عضو عضو

ة الفتالشكل 17  ة ل ي ر

رو المؤسسات  ت   -4.4
ر    ة  الع ا الم

 لجنة فتح الظروف
تفتح الظروف من ِقبل لجنة قارة تضّم 

3 أعضاء باعتبار رئيسها، يتم تعيينهم 
من قبل املشرتي العمومي وêكن 

بصورة استثنائية إحداث أك÷ من لجنة 

لفتح الظروف لدى مشرت عمومي 

بعد أخذ رأي الهيئة العليا للطلب 

العمومي وذلك بالّنسبة للّصفقات وفقا 

لإلجراءات العادية.
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  سÖ أع³ل لجنة فتح الظروف :

توصيات هامة حول إجتامع لجنة فتح العروض

 يتعè عىل املؤسسة الحرص عىل الحضور املبكر إلجت�ع لجنة فتح العروض الذي يتم وجوبا يف نفس اليوم املحدد 

كتاريخ أقىص لقبول العروض.

 يستوجب عىل ممثل املؤسسة اإلستظهار بتفويض رسمي من مؤسسته لحضور إجت�ع لجنة فتح العروض

 ال يسمح ملمثل املؤسسة التدخل يف أشغال جلسة فتح العروض.

 ينصح بتسجيل جميع املعطيات حول املنافسè، وال سي� العروض املالية ملختلف املؤسسات األخرى املشاركة.

 êكن للمؤسسة التظلم لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية عند مالحظة أية شوائب خالل جلسة فتح 

العروض باملقارنة مع املهام املسندة للجنة الفتح.  

 تعترب املشاركة يف إجت�ع لجنة الفتح فرصة للمؤسسة لإلطالع عىل العروض املالية ملنافسيها وêكن إستغالل 

هذه املعلومات يف الصفقات الالحقة كمعيار للعرض املايل.  مع العلم أن األÚان املرصح بها من قبل لجنة فتح 

الظروف وقتية وقابلة لإلصالح من قبل لجنة التقييم يف صورة معاينتها ألخطاء حسابية عىل مستوى العروض.

(tuneps.tn عرب منظومة)اإلجراءات الالمادية

 تفتح العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط وجوبا يف نفس 
اليوم املحّدد كتاريخ أقىص لقبول العروض.

 يستخرج محرض فتح العروض آليا من منظومة الرشاء العمومي عىل الخط. 
وتتثبت لجنة فتح العروض من وجود املعطيات املنصوص عليها ترتيبيا.

 ويتّم التأشÑ عىل هذه الوثائق من قبل أعضاء اللّجنة حارضين.

اإلجراءات املادية

تعقد جلسات فتح الظروف وجوبا 

يف نفس اليوم املحّدد كتاريخ أقىص 

لقبول العروض.

أع³ل لجنة الفتح

ما هي حاالت اإلقـصاء اآليل للعـروض ؟

تُـقىص أليا :

1. العروض الواردة عىل املشرتي العمومي بعد اآلجال.

ما هي حاالت اإلقـصاء األخرى للعـروض ؟
تقىص العروض التي ال تستويف الوثائق املطلوبة åا يف ذلك اإلدارية ( شهادة الوضعية الجبائية، السجل التجاري،...) يف األجال 

املحددة بعد دعوتها كتابيا من قبل لجنة الفتح.

2. العروض التي ال تحتـوي عىل الض³نات الوقتية.

•		فتح العروض مبارشة أمام الحضور. 
•		التثبت من إستيفاء جميع الوثائق املطلوبة (اإلدارية والفنية). 

•		التأشÑ عىل جميع الوثائق من قبل األعضاء الحارضين.
•		قراءاة االس�ء واملبالغ املالية وكذلك التخفيضات املقرتحة 

بصوت مسموع وواضح.

•	وêكن للجنة فتح العروض طلب استك�ل 
وثائق بالنسبة للمشاركè الذين E يقدموا كل 

الوثائق املطلوبة åا فيها الوثائق االدارية يف 

أجل محدد.
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5. العـناية الخاصة مبسألة تقـييم 
العـروض

êثّل التقييم مرحلة مصيـريّة يف مسار إبرام الصفقات، 

ويهّم املؤسسة االقتصادية يف هذا الصدد أن تكـون 

ُمـلـّمة جيّدا بأربعة مسائل : 

 كيفية اختيار صاحب الصفقة ؛

 آجال تقييم العروض ؛

 معايÑ تـقييم العروض ؛

 ونتيجة التقييم و فـرضيات التعامل معها.

ا الصفقة   تيا  ية ا يف  -1.5

تشتمل منظومة الصفقات عىل صيغـتè الختيار الفائز 

بالصفقة من بè املُـرتشحè (ينـتـقي من بينها املشرتي 

العمومي صيغة االختيار املناسبة لـطبيعة الصفقة 

ويُـعـلِـنها åلف الطلب) :

 اختيار عىل أساس العـرض األقـّل ثـمن (صيغة 

ترجيح الُكلفة) ؛

 èاختيار عىل أساس أفـضل عـرض (صيغة تـوازن ب 

الكـلفة و الجودة) ؛

أّما بالنسبة لصفقات الدراسات فقد أفـردتها منظومة 

الصفقات العمومية بصيغ اختيار خصوصية.

كيفية اختيار صاحب الصفقة    

إختيار عىل أساس العـرض

 األقـّل ثـمن أو أفضل عرض

            تقييم العروض

فرتة تقييم العروض 20 يوما - 60 يوما 

حسب مدة صلوحية العروض

معاي� تقييم العـروض

ال �كن للمشرتي العمومي

 اعت�د معاي� ينجّر عنها �ييز

 ب� العارض�.

منهجّية تقـييم العـروض

تكون منهجية تقييم العروض وفقا

 للرشوط املحددة بكراسات الرشوط

1

2

3

4

لالشكل 18  قيي العرو 04 مسا
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قيي العرو   ا  -2.5

يَُهّم املؤسسة أيضا أن تكون عىل بيّنة من 

اقتضاء منظومة الصفقات بأن يُـعهد إىل لجنة 

خاّصة ُمهّمة تـقـييم العـروض و اقرتاح إسناد 

كل صفقة، يُعـيّـنها املشرتي العمومي قـبل 

اإلعالن عن املنافـسة. 

وتهدف هذه القاعـدة (مع اإلعالن املُسبق 

ملعايÑ و منهجية التقييم) إىل ض�ن ُمنافسة 

نـزيهة و شّفـافة.

تتوّىل اللجنة تقييم العـروض و تحليلها طبقا 

للمنهجية املنصوص عليها بكراس الرشوط ويف 

اآلجال القصوى بصفة تقديرية (باملقارنة مع 

رقابة لجنة الصفقات واملصادقة عىل إبرام 

الصفقة) :

العـرض األدå ثـمنا

 ينسحب هذا االختيار عىل الصفقات 
التي ال يُشرتط فيها سوى مطابقة العرض 

لكراسات الرشوط.

حيث يتم إسناد الصفقة للُمرتشح الذي قـّدم 

العرض املطابق فـّنيا واألقـّل Úنا. 

العـرض األفضل فنيا وماليا

تطبق هذه الصيغة بالنسبة لصفقات التزود åواد و تجهيزات هامة 

ذات خصوصية فنية :

 يتّم اختيار صاحب العـرض األفضل من الناحية الفنية و املالية،

 و ذلك بتقييم العروض عىل مرحلتè حسب الجودة الفنية ثم 

حسب الكلفة :

• باالعت�د عىل املوازنة بè أعداد فنية و أعداد مالية،

• أو باالعت�د عىل الكلفة املالية املرتتبة عن األعداد الفنية 

املسندة للعروض، 

• أو باالعت�د (عند االقتضاء) عىل قاعدة أخرى تتالءم مع طبيعة 

الطلب. 

ا الصفقةالشكل 19  تيا  ية ا يف  

قيي العروالجدول 4 ية  ا القصوى لعم ا

املرحلة 

120 يوما60 يوما                 مدة صلوحـية العـروض

60 يوما20 يوماالتقييم الفني و املايل

رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر 

بخصوص تقرير التقييم
20 يوما (*)20 يوما (*)

املصادقة و اإلمضاء عىل مرشوع 

الصفقة
10 ايام10 ايام

(*): مــن تاريــخ تعهدهــا بامللــف رشيطــة اســتك�ل كل الوثائــق واإليضاحــات 
الرضوريــة لدراســة امللــف والبــت فيــه.
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 ماهي صالحّيات لجنة تقييم العروض ؟

تقوم اللجنة بدراسة العـروض الواردة عليها وتحليلها

 من الناِحـي� الفنية و املالية 

عىل إثر ذلك تُِعـّد تقـريرا تقـييمّيا ُمفّصال للعـروض 

مقارنة برشوط الطلب 

تبدي اللجنة رأيها وتقرتح إسناد الصفقة ضمن التقرير

 الذي ُ�ىض من ِقبل كافة أعضائها

يتّم تقديم التقـرير إىل رئيس اإلدارة ليتوّىل إجراء رقابة

 أولّية ثم يُـرسل إىل لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر

فرتة تقييم العروض تكون 

20 يوما أو 60 يوما 
حسب مدة صلوحية 

العروض 

20 يوما إلبداء الرأي من 
قبل لجنة املراقبة ذات النظر

قيي العروالشكل 20  ة  ية ل

رو قيي الع ير  3.5- معا

 يجب أن تعرف املؤسسة االقتصادية أنه يتعèّ عىل املشرتي 

العمومي أن يرشح بِدقّة يف طلب العـروض الرشوط األساسية 

املطلوبة (exigences essentielles) واملعايÑ التي 

عىل أساسها يتم تقييم العروض مع األخذ بعè االعتبار قُـدرات 

املرتشحè املُحتملè و الض�نات الفنية واملهنية واملالية املُتاحة 

لهم. 

ثم يتوّىل املشرتي ترجمة أهّمية تلك الرشوط يف كراس الرشوط 

 èييز بã تقييم تتالءم مع موضوع الصفقة، دون Ñعرب معاي

العارضè، و ãّكن من اختيار العرض األفضل حسب الصيغة 

املُـعلنة.

وتنقسم املعايÑ إىل :

 معايÑ ذات صلة بالتجربة املهنية ؛ 
 معايÑ فنية ؛

 معايÑ ذات طابع مايل ؛ 

 ومعايÑ خاصة åوضوع الصفقة.

 يف كل الحاالت ال Ùكن للمشرتي العمومي اعت³د 

معايÖ ينجّر عـنها ßييز غÖ مربّر ب� العارض�.

توصيات هامة 

 يتعè عىل املؤسسة العناية åنهجيّة التـقييم - حتّى ال 

يُـقـىص عرضها، والحـرص عىل تقـديم عرض ُمالئم للرشوط 

واملعايÑ املنصوص عليها يف كراسات الرشوط - I تـضمن 

أوفـر الحظوظ لفوزها بالصفقة.

 ال يحّق للمؤسسة التدّخل يف مرحلة تقييم العـروض 

أو االتصال بلجنة التقييم أو القيام بأي مبادرة من شأنها 

إثارة شبهة التدّخل يف عمل اللجنة أو التأثÑ عليها بصورة 

أو بأخرى. ِعـلً� وأّن ما يُطلب منها خالل هذه املرحلة هو 

فقط اإلجابة كتابيا عن أسئلة أو طلبات توضيح êُكن أن 

تُـوّجهها لها كتابيا لجنة التقييم.
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 منهجّية إختيار العـروض

يالشكل 21  تيا العا ية إ م

طلب عروض مضيق طلب عروض مفتوح

دعوة عامة للمنافسة عىل أساس كراس العنارص 

املرجعية

دعوة للمنافسة عىل أساس 

كراسات الرشوط

عرض تقرير تقييم العروض عىل لجنة 

املراقبة الصفقات العمومية ذات النظر

فتح العروض يف نفس اليوم للتاريخ 

األقىص لقبول العروض

إشهار إسناد الصفقة

طلب عروض

إمضاء

 الصفقة وتبليغها

اآلجال

فرتة إعداد العروض:

 30 يوما
 (15 يوما يف حالة التأكد)

ض:
رو

لع
د ا

دا
إع

رتة 
ف

ما
يو

 3
0

 
د)

أك
الت

ة 
حال

يف 
ما 

يو
 1

5
) 

20 يوما إلبداء الرأي

20 يوما إلبداء الرأي

05 أيام êكن خاللها للمؤسسات املشاركة 
التظلم حول نتائج الطلب العمومي 

20 يوم - 60 يوم 
حسب مدة صلوحية العروض

دعوة العارضè الذين تم إنتقاءهم لتقديم 

عروضهم بناء عىل كراس رشوط

تقييم العروض حسب املنهجية املحددة 

بكراس الرشوط 

عرض تقرير تقييم العروض عىل أنظار لجنة 

مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر

إال يف حالة إبرام الصفقات 
وفقا لإلجراءات املبسطة فإن تقرير 
تقييم العروض ال يعرض عىل الرأي 

املسبق للجنة مراقبة الصفقات

فتح عروض اإلنتقاء من قبل لجنة الفتح أو لجنة 

الرشاءات يف حالة إعت�د اإلجراءات املبسطة

تقييم عروض اإلنتقاء من قبل لجنة التقييم أو 

لجنة الرشاءات يف حالة إعت�د اإلجراءات املبسطة
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ا  ر و  ق ع المؤسسة  ي   4.5
ر  و 

يتوىل املشرتي العمومي يف هذه املرحلة النهائية البرام 

الصفقات العمومية وجوبا إشهار االسناد وتبليغ إسناد 

الصفقة إىل  املؤسسات املعنية. 

مومية اد الصفقة الع ا إس 1.4.5-  إ

عىل غرار إشهار طلب العروض، ينرش املشرتي العمومي 

وجوبا نتائج الدعوة إىل املنافسة بإعالن يذكر اسم املتحصل 

عىل الصفقة، و ذلك عىل لوحة إعالنات موجهة للعموم åقّر 

املشرتي العمومي وعىل املوقع اإللكرتوÌ الخاص بالصفقات 

العمومية التابع للهيئة العليا للطلب العمومي، بالعنوان 

: ðاآل

 http://www.marchespublics.gov.tn 

 وكذلك عىل موقع املشرتي العمومي عند االقتضاء.

وهو إعالن ُموّجه كذلك إىل العموم و يبèّ وجوبا - إضافة 

إىل اسم املؤسسة الفائزة بالصفقة - موضوع الصفـقـة وÚنها 

وآجال اإلنجاز التعاقـدية.

اد الصفقة ي إس  -2.4.5

تُربم الصفقة وتُـبلّغ إىل صاحبها åوجب مكتوب يتّم تـوجيهه 

بكل طريقة (مادية أو المادية) تُعـطي تاريخا ثابتا للتبليغ، 

ويُـرفـُق املكتوب بعقد الصفقة ُممىض من قبل املشرتي 

العمومي.

 êكن للمؤسسة التي E يحض عرضها بالقبول طلب 

االستفسار عن أسباب إخـفاقها إىل املشرتي العمومي الذي 

يتوجب عليه الرد، عل� أنه يتعè عىل املشرتي العمومي 

أن يعلم العارضè كتابيا أو عن طريق  الوسائل االلكرتونية 

بأسباب إقصاء عروضهم وذلك يف أجل معقول.

  ك� êكن للمؤسسة يف أجل أقصاه 5 أيام عمل 

من تاريخ نرش نتائج الدعوة إىل املنافسة التظلم لدى 

املشرتي العمومي أو لدى «هيئة املتابعة واملراجعة».

قواعـد هاّمة تـحـَفـُظ حـقـوق املؤسسة

 ال êكن إمضاء الصفقة إال åرور خمسة (5) أيام 
عمل من تاريخ نـرش اإلعالن عن إسنادها.

 خالل هذه الفرتة يُـمكن للمؤسسات املُشاركة 
الـتـظـلّم لدى املشتـري العمومي أو لدى «هـيئة 

ُمـتابعة و مراجعة الصفقات العمومية» بخصوص 

نتائج الدعوة للمنافسة، و ذلك بأية وسيلة مناسبة 

(مادية أو ال مادية) مقابل وصل يُسلّم إىل املؤسسة 
املعنيّة يف حال إيداع املطلب ُمبارشة أو عرب الخط.

 ويعـترب سكـوت املشرتي العمومي ملدة خمسة (5) 
أيام عمل رفضا ضمنيا لعريضة الـتـظـلّم.

 ويف صورة تظلم املؤسسة لدى هيئة متابعة ومراجعة 
الصفقات، يجب عىل املشرتي العمومي تعليق إجراءات 

إبرام وتبليغ الصفقة إىل أن يتوّصل بقرار الهيئة يف 

الغـرض.

 تتخذ «هيئة متابعة و مراجعة الصفقات» قرارها يف 
أجل أقصاه عرشون (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ 

توّصلها بإجابة املشرتي العمومي ُمرفقة بجميع الوثائق 

و اإليضاحات املطلوبة، و بانقضاء ذلك األجل يُـرفع 
قـرار تعـليق اإلجراءات، و يتوّىل املشرتي مواصلة إبرام 

الصفقة. 

 أّما إذا أقّـرت الهيئة بعدم رشعـيّة إبرام الصفقة 
فـيتعـيـن عىل املشرتي العمومي العـدول عـن ذلـك 

واإلمتـثـال لقرار الهيئة، كـأخذ التدابيـر الكفيلة بتدارك 

اإلجراءات التي أخـلّت بإبـرام الصفقة.

 ك� êكن للمؤسسة معرفة مبلغ الصفقة املُسندة 

وذلك باإلطالع عىل إعالن نتائج طلب العروض.

 وبانتهاء أجال الطعون، يتم إعالم املؤسسة بإسنادها 

الصفقة، ويتم إمضاء العـقـد بè الطرفè، وبذلك تنتهي 

إجراءات إبرام الصفقة.



39

إشهار إسناد الصفقة
اآلجال

تبليغ إسناد الصفقة إىل 

املؤسسة مرفق بعقد 

الصفقة

êكن للمؤسسة التظلم لدى املشرتي العمومي (مكتوب رسمي)

تعهد املشرتي العمومي بعريضة املؤسسة

êكن للمؤسسة التظلم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية 

التي تتعهد بامللف وتتخذ القرار النهاÞ بخصوص الصفقة

آجال الطعون:

5  أيام
 من تاريخ نرش نتائج طلب العروض 

فرتة تعهد املشرتي العمومي:

05  أيام 

هل 

تم إختيار 

املؤسسة؟

تجاوز 

الـ 5 أيام دون إجابة  أو يف 

حالة عدم رضا املؤسسة عىل إجابة املشرتي العمومي ؟

نعم

نعم

ال

اد الصفقةالشكل 22  ا إس ة إ قو المؤسسة  مر

قة ي الصف ف ية  م ة  ا  5.5

 بعد املصادقة عىل الصفقة وتبليغها ينطلق صاحب 

الصفقة يف تنفيذها، åوجب إذن من املشرتي ببدء 

اإلنجاز الفعيل ملوضوع الصفقة (تزويد/ أشغال/ 

خدمات/ دراسة)، وطبقا ملُقتـضيات كراس الرشوط. 

 يف مقابل بدء التنفيذ، وحسب تلك املُقتضيات، êكن 

لصاحب الصفقة يف صورة تجاوز آجال إنجاز الصفقة 

3 أشهر ، أن يقدم طلبا رصيحا للتمتّع بالتسبقة مقابل 
تقديم ض�ن بنD بعنوان إسرتجاع مبلغ التسبقة.

 ،Þوبعد إعادة عقد الصفقة مسجال وتقديم الض�ن النها 

يتوىل املشرتي العمومي إرجاع الض�نات الوقتية لكل 

أصحابها åا يف ذلك صاحب الصفقة.

 وحفاظا عىل حقوق املؤسسة خالل مرحلة التنفيذ 

يقتيض من صاحب الصفقة ضبط عناوين مقرات 

للتأكيد

عل� وأن تنفيذ الصفقة êكن أن ينطلق حسب 3 

فـرضيات : 

 تسلّم املؤسسة عقد الصفقة ُممىض من قبل 

املشرتي العمومي ؛

 تسلم املؤسسة إذن البدء من املشرتي العمومي ؛

 تسلم املؤسسة إذن مصلحة لبدء الـتـنـفـيذ.

و يجب عىل املشرتي العمومي التنصيص عىل ذلك بـ 

«كراس الرشوط االدارية الخاصة». 

االتصال عند تعمÑ بطاقة االرشادات امللحقة بكراسات 

الرشوط وإعالم املشرتي العمومي عند وجود تحويرات عىل 

ذلك،ك� يتجه عدم الرشوع يف تنفيذ الصفقة قبل تسلم 

اإلذن املصلحة لبداية التنفيذ من املشرتي العمومي (عندما 

تنص الصفقة عىل ذلك).
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6. ما يجب أن تعـرفه املؤسسة 
بخصوص محتوى عقد الصفقة 

وتنفيذها ؟
يتضمن عـقـد الصفقة جملة من الواجبات واإللتزامات محمولة عىل عاتق طريف العـقـد.

ويهّم املؤسسة أن تكون، قبل املشاركة يف صفقة عمومية، عىل بـيّـنة من الواجبات واإللتزامات األساسية التي ستكون ُمجـبـرة عىل 

أدائها عند فـوزها بالصفقة، والتي يف صورة عدم احرتامها ستُـلحق باملؤسسة أرضارا جسيمة.

ق توى الع 1.6- م لم

التنصيصات الوجوبّية يف عـقد الصفقة العمومّية

رشوط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها7تحديد األطراف املتعاقدة1

رشوط الخالص و آجال الدفع 8موضوع الصفقة2

حاالت و رشوط الفسخ9 بند تحفيز املناولة الوطنية  3

إجراءات تسوية النزاعات 10تعداد وثائق الصفقة مع ترتيبها حسب األولوية4

تعيè املحاسب املكـلف بالدفع أو العـون املؤهـل لذلك  11مبلغ الصفقة مع بيان الثمن ثابتا أو قابال للمراجعة 5

6Ñتاريخ إبرام الصفقة12أجل التنفيذ وكذلك غرامات الـتأخ

ا الصفقة   و  امات المؤسسة  2.6- الت

1. استكامل الوثائق و البيانات

• تسجيل عقد الصفقة.
• تقديم الض�ن النهاÞ و اسرتجاع الض�ن الوقتي للصفقة (عند االقتضاء)

• تسليم شهادة تأمè عىل املخاطر (تأمè الحضÑة أو املنشاة ) بالنسبة لصفقات األشغال.

• اإلدالء بكل وثيقة أخرى منصوص عليها بكراس الرشوط اإلدارية الخاصة (عقد صيانة / دراسات التنفيذ / برنامج 
تنفيذ الصفقة / الرسوم و البيانات...).
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2. واجب التنفيذ الشخيص للصفقة 

املبدأ :
وجـوب قيام صاحب الصفقة بتنفيذها بنفسه و بالوسائل املادية و البرشية املنصوص عليها بعقد الصفقة.

3. االستثناء : املناولة

يسمح لصاحب الصفقة بالنسبة لصفقات األشغال و الخدمات - دون سواها - بتكليف مناول أو عدة مناولè بتنفيذ 

بعض أجزاء منها، رشيطة الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من املشرتي العمومي.

4. املناولة ال تعـني اإلحالة

إحالة الصفقة هو إجراء قانوÌ يحل åقتضاه الغÑ محل صاحب الصفقة ليؤمن مواصلة تنفيذ الصفقة بدال عنه.

5. واجب احرتام اآلجال التعاقـدية

åا أن كراس الرشوط هو جزء من العقد، فإن التنصيص بالكراس عىل أجل أو آجال لتنفيذ الصفقة يجعل منه واجب 

يتعèّ احرتامه، ما E يقتـرح صاحب الصفقة يف عرضه أجال آخر لتنفيذ الصفقة يف صورة إذا تم التنصيص عىل هذه 

اإلمكانية يف كراسات الرشوط. 

وبالتايل، يصبح صاحب الصفقة ملزما باحرتام تلك اآلجال åجرد إمضائه كراس الرشوط وتـقـديم عرضه. ك� êكن أن 

ينّص عقد الصفقة عىل أجل تنفيذ جميل أو عىل آجال جزئية أو عىل االثنè معا.

ا  ترا ا تر   ا 3.6- ما 
ة    امات التعا لت وا

يُـسلّط املشرتي العمومي غرامات تأخÑ عىل املؤسسة صاحبة 

الصفقة التي سجلت تأخÑا يف اإلنجاز. ويتم احتساب غرامات 

التأخÑ باعت�د القاعدة املحددة بكراسات الرشوط وتضمينها 

مبارشة يف كشوفات الحساب الوقتية عىل أن ال يتجاوز مبلغ 

 Þخمسة باملائة (5٪) من مبلغ الحساب النها Ñغرامات التأخ

للصفقة ما E تنص كراس الرشوط عىل خالف ذلك.

ك� يُـسلّط املشرتي العمومي عقوبات مالية توظف عند 

االقتضاء عىل صاحب الصفقة كل� أخل بأحد التزاماته، 

مثل عدم احرتام االلتزامات املتعلقة برصد إمكانات بشـرية 

ومعدات رضورية النجاز الصفقة.

وتُـطبق هذه الغرامات والعقوبات دون إعالم مسبق لصاحب 

الصفقة.

قا  في الصفقة  صو وا   -4.6
ا  ي صو  رو الم ل

 عىل صاحب الصفقة أن يقوم بالتنفيذ حسب 
املواصفات الفنية املنصوص عليها بالصفقة من 

الناحيتè الكمية أو الكيفية.

 إالّ أنه êكن أثناء انجاز الصفقة أن تتغÑّ الكميات 
سواء بالزيادة أو النقصان، مقارنة بالنَِّسب الرتتيبية 

أو التعاقدية املنصوص عليها بكراس الرشوط.

 تَـنّص كراس الرشوط عىل نسبة الزيادة و النقصان 
يف حجم الطلبات، ويف صورة غياب ذلك التنصيص 

تُـطبّق النسبة الرتتيبية %20.

 ال êكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعرتاض أو 
تحفظ يف صورة الزيادة أو النقصان يف حدود النسبة 

املشار إليها آنفا.
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يف صورة تجاوز الزيادة يف الكميات مقارنة بالنسبة التعاقدية أو بالنسبة الرتتيبية 20%

 êكن لصاحب الصفقة طلب فسخ العقد دون املطالبة بأي غرامة عىل أن يوجه مطلبا كتابيا يف هذا الشأن إىل 
املشرتي العمومي يف أجل أقصاه 45 يوما من تسلمه إذن املصلحة أو املُذكّرة أو الوثيقة التي انجرّت عنها الزيادة. 

ك� ال يحق له املطالبة بالتعـويض.
 يف حالة قبول صاحب الصفقة مواصلة التنفيذ فإنه ال êكن له املطالبة بتعويض ويتعè عىل املشرتي العمومي إبرام 

ملحق يف الغرض يتم عرضه مسبقا عىل أنظار لجنة مراقبة الصفقات.

يف صورة تجاوز النقصان يف الكميات مقارنة بالنسبة التعاقدية أو بالنسبة الرتتيبية 20% 

  êكن لصاحب الصفقة إّما املطالبة بجرب الرضر الناتج عن الخسارة التي سيتحملها بسبب النقص يف الكميات 
املنجزة، مع املطالبة بالتعـويض الذي يُـضبط مبلغه بالرتايض أو من ِقبل املحكمة ذات النظر.

 أو املطالبة بـفـسخ العـقـد (حسب الصيغة و اآلجال املنصوص عليها) دون تحـّمل أي مـسؤولية وذلك بتقديم 
طلب كتاæ إىل املشرتي العمومي يف أجل ال يتجاوز 45 يوم من تاريخ استالم إذن املصلحة أو املذكرة  أو الوثيقة 

التي انجّر عنها النقصان.

للـتأكيد

 إذا ما قـِبلت املؤسسة صاحبة الصفقة مواصلة تنفيذها رغم الزيادة أو النقصان يف حجم الكميات، فانه ال êكنها 

املطالبة بأي تعـويض ويتعـèّ عىل املشرتي العمومي إبرام ُملحق يف الغرض بعد عرضه عىل لجنة الصفقات ذات النظر.

ق ومات المفي  م الع ع المع  -5.6

امللحق هو كتب تعاقـدي يُجّسم توافق األطراف املتعاقدة عىل إدخال تغيÑ أو استك�ل  بند أو بعض البنود األصلية للصفقة 

لتأخذ بعـè االعتبار أحداثا جـّدت أو عوامل استجـّدت بعد إمضاء الصفقة.

: Þجزء ال يتجـزأ عن الصفقة، و إبرامه ُمـؤطّـر عىل املستـوى املادي أو اإلجرا (جرد املصادقة عليهå) ويُعـّد امللحق

التأطÖ اإلجراèالتأطÖ املادي

1. ال يجب أن يؤثر امللحق يف التوازن املايل و 
االقتصادي للصفقة.

1. املوافـقة الرصيحة عىل امللحق من املشرتي العمومي و من صاحب 
الصفقة، ُمجـّسمة عرب إمضاء طريف العقد.

2. ال يجب أن يغÑّ امللحق جوهر موضوع 
الصفقة.

2. ال يصّح امللحق إال بعد املصادقة عليه من ِقـبَل املشرتي العمومي، بناء 
عىل رأي مطابق للجنة مراقبة الصفقات ومصادقة مجلس اإلدارة بالنسبة 

للمنشات العمومية، مع العلم وأنه بالنسبة للصفقات املربمة وفقا لإلجراءات 

املبسطة فإن لجنة الرشاءات هي التي تتوىل دراسة مرشوع امللحق.
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للـتأكيد

ال Ùكن الرشوع يف إنجاز ما تم اإلتفاق عليه يف إطار 

امللحق إال بعد إمضاءه من قبل املشرتي العمومي 

واملؤسسة.

ر المؤسسة   ع  6.6- ما   
تر العموم  امات الم الت

الصفقة العمومية هي عقد من طرفè يلتزم åقتضاه 

صاحب الصفقة بتنفيذ الصفقة وفقا للبنود التعاقدية، 

ويُـقابل ذلك واجب املشرتي العمومي يف دفع التسبقة 

واملستحقات املالية (أي الثمن) لصاحب الصفقة طبقا ملا 

تـنّص عليه بنود الصفقة.

ى  صو  1.6.6-   المؤسسة  ال
قة المالية التس

الـتـسِبـقة هي مبلغ منصوص عليه بالصفقة يدفعه 

املشتـري العمومي - بطلب من صاحب الصفقة - وذلك 

قبل بداية تنفيذ الصفقة. وتـعـّد الـتسبقة استثناء لقاعدة 

العمل املنجـز وتهدف إىل ãكè املؤسسة صاحبة الصفقة 

من تأمè التمويل األّويل ملصاريف تـنـفيذ لصفقة.

 كيف تتحصل املؤسسة عىل التسبقة ؟
ال êكن للمؤسسة صاحبة الصفقة الحصول عىل تـسبقة اال 

بعـد توفّـر الرشوط التالية :

تجاوز مّدة إنجاز الصفقة 03 أشهر، ذلك ألّن   
تسديدها يتّم ضمن كـشف حساب رصيد،

تقديم صاحب الصفقة طلبا رصيحا للحصول عليها،  

 تقديم صاحب الصفقة التزاما من كـفيل بالـتضامن 

(caution solidaire)، ُمصادق عليه من 

الوزير املكلف باملالية، بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند 

أّول طلب من املشرتي العمومي.

 ما هو اإلجراء املُّتبع يف حالة عدم الـتـنصيص عىل 
تسبقة صلب كراس الرشوط ؟

عندما ال يـنّص كراس الرشوط عىل نسبة التسبقة أو عندما 

يـنّص عىل نسبة أقّـل من 5% من املبلغ األصيل للصفقة، 

تُـمنح وجوبا للمؤسسة صاحبة الصفـقة - وبطلب منها - 

تسبقة بنسبة 5% من املبلغ األصيل للصفقة يف حـدود مائة 

ألف دينار (100.000 د).

ة   قات المم 2.6.6-  ما نس التس
الصفقات العمومية

تُحـّدد نسب التسِبقات حـسب موضوع الصفقة، مثـل� هو 

ُمبèّ بالجدول التايل :

2. صفـقات الـتـزود Ïواد 
أومعدات أو تجهيزات

 10% من مـبلـغ الـمـواد واملعـدات و التجهيزات.

1. صفقات األشغال
 10% من مـبـلـغ األشغـال الـُمـبـرمج انجازها 

بالدينار. 

 إال أنّه يف صورة تجـاوز مـّدة اإلنجـاز الـسـنـة، 

تـضبط نسبة التسـبقة بـ 10% من مـبـلـغ األشغـال 

املُـبـرمج إنـجازهـا خـالل 12 شـهـر األوىل.

3. صفقات الدراسات
 10% من املـبـلـغ املـسـتوجب بالدينار. 

(باستثناء الصفقات املتعلقة بالدراسات يف مجال اإلعالمية 

وتكنولوجيا االتصال)
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4. صفقات الدراسات يف مجال 
اإلعالمية وتكنولوجيا االتصال

5. صفقات مربمة من طرف 
املؤسسات الصغـرى واملتوسطة والحرفـي�

 20%  من املبلغ املستوجب بالدينار بالنسبة 

لصفقات الدراسات. 

 20 % من املبلغ املستوجب بالدينار بالنسبة 

للصفقات املتعلقة بصناعة و تطوير املحتوى.

 10% من املبلغ املستوجب بالدينار بالنسبة 

للصفقات املتعلقة بالخدمات املرتبطة بالقطاع و%5 

من املبلغ املستوجب بالعملة األجنبية.

 ãنح التسبقة لفائدة املؤسسات الصغرى واملتوسطة 

الوارد تعريفها ضمن الباب 2 من هذا الدليل. 

 20% من مبلغ الطلبات بالدينار التونيس املربمج 

انجازها خالل 12 شهرا االوىل عندما تنص الصفقة عىل 

اجل يتجاوز السنة.

للـتأكيد

إيجابية التسبقات املالية :

 يُـمثـل نظام التسبقات عامل يُـْسـٍر فعّيل يف تنفيذ 

الصفـقـات العمومية، و يُعـترب من الحوافـز الهامة التي 

تُـشّجع املؤسسات عىل املشاركة يف الطلب العمومي.

إال أنه وجب عىل املؤسسات أن تعلم أن التسبقات 

ال ãُنح آلـيّا، بل عـىل املؤسسة أن تُـقـّدم للمشتـري 

العمومي طـلبا رصيـحا و كتابيا يف ذلك، ُمدّع� بإلتزام 

كفيل بالتضامن أي ض�ن بنD بعنوان إسرتجاع مبلغ 

التسبقة.

ما  و د  صو ا ات  ا 7.6- إ
قات المؤسسة مست

الثمن هو من األركان األساسية يف عقد الصفقة العمومية 

ويُعترب من الحقوق الرئيسية للمؤسسة، وهو بذلك من 

أوْكَـِد واجبات املُشرتي العمومي.

ويشتمل Úن الصفقة عىل كل التكاليف الناتجة عن 

تنفيذها åا يف ذلك املصاريف العاّمة والتأمè ونسبة 

ربح املؤسسة، åا فـيها التعـويضات املالية املُستحّقة عند 

تعـرّض املؤسسة لخسائر ثابتة.

ويُحّدد كراس الرشوط صيغ األÚان (أÚان جملية جزافية 

أو أÚان فردية أو أÚان مختلطة) ويضبط األساس املُعـتمد 

الحتساب ودفع الثمن، حسب التنفيذ الفعيل للطلب.

عة  ال الرا س الم ت  1.7.6-  متى 
ة الصفقة  ا مؤسسة  ل

 القاعـدة هي وجـوب إصدار األمر بدفع املبالغ (أو 

تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إىل املنشات 

العمومية واملؤسسات العمومية التي ال تكتيس صبغة 

إدارية) يف أجل أقصاه ثالثون (30) يوما، وذلك ابتداء 

من تاريخ معاينة الحق يف األقساط أو بقية الحساب أو 

ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه 

حسب اإلعالم الذي وجه له.

 يرفع هذا األجل إىل خمسة وأربعـون (45) يوما 

بالنسبة إىل مشاريع البنايات املدنية املنجزة من قبل 

 Maître d’ouvrage) صاحب املنشأ املفـوض

.(délégué
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للـتأكيد

تُـدفَـُع األقـساط عىل الحساب وفـقا لكـراس الرشوط، 

الذي يحـّدد نسبة األقـساط وقيمة الطلبات املنجـزة 

أو مراحل تنفيذ الصفقة وطرق املعاينة وحفظ املواد 

املخصصة إلنجاز الصفقة أو إلنجاز األشغال موضوع 

الصفقة.

ترا  و  ا مل   2.7.6-  ما الع
ا ال  تر العموم  الم

 يرتتّب عـن تجاوز اآلجال التعاقدية انتفاع املؤسسة 
صاحبة الصفقة وجوبا بفوائض التأخÑ، تُـضاف 

ملستحقاتها التي E يتـّم خالصها، دون رضورة مطالبة 

املُـشرتي بتلك الفوائض.

 وتحتسب فوائض التأخيـر ابتداء من انتهاء األجل 

املوايل ملعاينة حق املؤسسة يف املبالغ املستحقة. وتحسب 

الفوائض طبقا للنسبة الجارية يف السوق والصادرة عن 

البنك املركزي.

 أما التسديد الفعيل للمبالغ بحساب املؤسسة، فعادة 

ما يقوم به املحتسب العمومي يف أجل خمسة عرش 

(15) يوم من تـلـّقـيه األمـر بالدفع ووثائقه املُؤيّدة، 

بواسطة تحويل بنD أو بريدي لحساب املؤسسة.

يل  ال  ع التفا   -3.7.6
سا ى ال سا  ا

 (acomptes) كن دفع أقساط عىل الحسابê

للمؤسسة يف الحاالت اآلتية : 

• أن تـفوق مدة إنجاز الصفقة ثالثة أشهر؛

• أن يكون قد تـّم الرشوع يف إنجاز املطلوب طبقا 

لكراس الرشوط الخاصة أو لعقد الصفقة ؛

• أن تكون املواد - إذا تعلّقت الصفقة بالتزود åواد - 

قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إىل املشرتي العمومي.

عط ال   ات الت  را المعا ا إ   -4.7.6
سا ى ال سا  د 

 يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء املعاينات التي تعطي 
الحق يف دفع مبالغ عىل الحساب أو دفع بقية حساب.

 تحتسب هذه اآلجال ابتداء من حلول اآلجال الدورية أو األجل 
النهاÞ التي حددتها الصفقة.

 إذا E تضبط الصفقة هذه اآلجال، تحتسب آجال إجراء 
املعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة 

مدع� باملؤيدات الرضورية، ويتعè عىل املشرتي العمومي إجراء 

املعاينات يف اآلجال القصوى التالية :

• بالنسبة لصفقات األشغال: تتم عملية املعاينة وقبول مرشوع 

كشف الحساب الوقتي يف اجل ال يتجاوز Ú (8)انية أيام من 

تاريخ حلول األجل املنصوص عليه يف الصفقة أو من تاريخ  

تقديم صاحب الصفقة ملطلبه يف الغرض .

• بالنسبة لصفقات التزود åواد وخدمات: تتم عملية املعاينة 

يف اجل ال يتجاوز (15 ) خمسة عرش يوما من تاريخ تسليم 

املواد والخدمات .

 يرتتب وجوبا عن تأخر املشرتي العمومي عن القيام بالعمليات 

املشار إليها أعاله يف اآلجال القصوى املذكورة، ãكè صاحب 

الصفقة من فوائض تأخÑ تحتسب من اليوم الذي ييل انتهاء هذه 

االجال إىل تاريخ املعاينة.

 يجب عند االقتضاء إعالم صاحب الصفقة باألسباب التي حالت 

دون دفع قسط عىل الحساب أو ما بقي من الحساب يف أجل 

أقصاه (15 ) خمسة عرش يوما من تاريخ املعاينة .

 يرتتب عن التأخÑ يف هذا اإلعالم دفع فوائض تأخÑ لصاحب 

الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي ييل انتهاء األجل إىل يوم 

اإلعالم.

هام

تضبط الصفقة آجال إجراء املعاينات التي تعطي الحق يف دفع 

مبالغ عىل الحساب أو دفع بقية حساب.
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و  مؤسسة  ة ل رو ومات  8.6- مع
است الصفقة

تُـشّكـل نهاية االلتزامات التعاقدية النهاية الكلية لتنفيذ 

الصفقة، و يتم تجسيم االنتهاء من تنفيذ الصفقة عرب االستالم 

(بالنسبة لصفقات األشغال) أو التثبت من حسن تنفيذ 

الصفقة (بالنسبة لصفقات املواد و الخدمات أو لصفقات 

الدراسات).

 ما هو االستالم ؟
االستالم (أو الـتـثـبّـت) هو عمل ترصف يعاين åقتضاه 

املشرتي العمومي إنجازات الصفقة ويُـِقـّر من خالله بُحسن 

تنفيذها، وفقا لرشوط ومواصفات عقد الصفقة، وبذلك تنتقل 

 Ñملكية منتجات الصفقة (منشآت/ تجهيزات/مواد/ نتائج غ

مادية) إىل املشرتي العمومي قصد استغاللها أو االنتفاع بها.

 كيف تتّم عملية االسـتـالم ؟ 

 ما هي النتائج التي ترتتّب عن عملية 

االستالم؟

ثالثة نتائج أساسية :

 1. إحالة ملكية ُمـنجـزات الطلب بعد الترصيح بقبولها 

أو باستالمها الوقـتي اىل املشرتي العـمومي.

2. التزام صاحب الصفقة خالل فرتة الض�ن باãام 
الخدمات أو تعويض الجزء الذي اعـتُـِرب غـÑ مقبول.

3. م�رسة املشرتي العمومي حقوقه عىل الض�نات 
 Ñاالخرى املنصوص عليها بكراسات الرشوط، غـ

الض�ن النهاÞ والحجز بعـنوان الض�ن.

مانات المالية  ا ال 9.6- إ

èإرجاع الض³ن النها 
يرجع الض�ن النهاÞ أو ما تبقى منه إىل صاحب الصفقة 

أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا رشط 

وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء اآلجال 

التالية :

•  أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، 

حسب مقتضيات الصفقة ، عندما ال تنّص الصفقة عىل 

أجل ض�ن.

 Þأربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ القبول النها  •

للطلبات أو انتهاء مدة الض�ن عندما تنص الصفقة عىل 

مدة ض�ن دون الحجز بعنوان الض�ن.

•  شهر بعد القبول الوقتي أو النهاÞ للطلبات حسب 

مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة عىل حجز بعنوان 

ض�ن.

إذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل املشرتي العمومي 

قبل انقضاء اآلجال املذكورة åقتىض رسالة معللة مضمونة 

الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم 

1. اإلستالم الوقتي
 يتم الترصيح باإلستالم الوقتي  åقتىض محرض يف الغرض عند 

إيفاء صاحب الصفقة بكل إلتزامته املبينة بعقد الصفقة.

 وعندما يكون االستالم الوقتي بتحفظ، يجب عىل 

املؤسسة صاحبة الصفقة رفع هذه التحفظات.

 وبعد الترصيح االستالم الوقتي ينطلق إحتساب آجال 

الض�ن.

ت  الشكل 23  س ية ا م ت  ي 

è2. االستالم النها
 يتوّىل املشرتي العمومي االستالم النهاÞ للمنشأ أو 

الطلب املعني بالنسبة للصفقات التي تتضمن أجل ض�ن 

(مثل صفقات األشغال  وصفقات التزود åواد وخدمات).
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بأنه E يف بجميع التزاماته، ال يرجع الض�ن النهاÞ أو يتم 

االعرتاض عىل انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه 

،يف هذه الحالة ، ال يرجع الض�ن النهاÞ أو ال يصبح التزام 

الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها 

املشرتي العمومي.

يف جميع الحاالت يجب عىل املشرتي العمومي إعالم الكفيل 

بالتضامن لصاحب الصفقة كتابيا أو عرب وسيلة المادية أو أي 

وسيلة الكرتونية .

 إرجاع الحجز بعنوان الض³ن:
يرجع مبلغ الحجز بعنوان الض�ن  إىل صاحب الصفقة أو 

يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا بعد وفاء 

صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بعد انقضاء أربعة (4) 

أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهاÞ للطلبات أو انتهاء مدة 

الض�ن .

إذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل املشرتي العمومي قبل 

انقضاء االجل املذكور åقتىض رسالة معللة مضمونة الوصول أو 

بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم بأنه E يف بجميع 

التزاماته، ال يرجع الحجز بعنوان الض�ن أو يتم االعرتاض عىل 

انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه ،يف هذه الحالة، 

ال يرجع الحجز بعنوان الض�ن  أو ال يصبح التزام الكفيل 

بالتضامن الذي يعوضه الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها 

املشرتي العمومي.

يف جميع الحاالت يجب عىل املشرتي العمومي إعالم الكفيل 

بالتضامن لصاحب الصفقة كتابيا أو عرب وسيلة المادية أو أي 

وسيلة الكرتونية .

ا  ق ست ات الت  و 10.6- التع
الصفقة ا ا إن المؤسسة 

لصاحب الصفقة الحّق يف التـعـويض عن األرضار والتكاليف 

اإلضافيّة الناتجة عـن التأخÑ الراجع للمشرتي العمومي أو 

عـن التغيÑات الهاّمة التي يُـدخـلها عىل شـروط الصفقة 

أثناء اإلنجاز.

و  ى التع صو  ي ال   -1.10.6

 يجب عىل املؤسسة صاحبة الصفقة تقديم طلب يف 

الغرض للمشرتي العمومي يُـبيـّن فيه قيمة التعويض 

واألسس واملؤرشات املعتمدة يف تقديره، ويكون ُمرفقا 

بالوثائق واملؤيدات املثبتة لذلك.

 ويتوّىل املشرتي العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد 

تقرير يف الغرض يعرضه عىل لجنة مراقبة الصفقات، 

ويتضمن هذا التقريـر رأي املشرتي العمومي بخصوص 

طلبات صاحب الصفقة واقرتاحه بخصوص التعويض.

 ويف صورة إقرار لجنة مراقبة الصفقات بوجاهة طلب 

التعويض، يتوّىل املشرتي العمومي إعداد مرشوع ملحق 

للصفقة، طبقا لرأي لجنة الصفقات، قبل عـرضه عىل 

إمضاء صاحب الصفقة.

يي العر المال   م  ل   -2.10.6
لصا الصفقة 

êكن للمؤسسات صاحبات صفقات ذات Úن ثابت   

 èعروضها إذا تجاوزت املدة الفاصلة ب èطلب تحي

تاريخ تقديم العرض املايل و تاريخ  تبليغ إسناد الصفقة 

- أو تاريخ توجيه اإلذن ببدء التنفيذ عند االقتضاء - مائة 

و عرشون (120) يوما.

 وينص كراس الرشوط عىل قواعد التحـيـè املايل وطرق 

احتسابه. وتتم إجراءات تحيè العـرض ك� ييل :

يجب عىل املؤسسة العارضة، التي يزمع املشرتي   •

للـتأكيد

إن اسرتجاع الض�نات املالية  بعنوان الصفقة غÑ مرتبط 

بعملية الختم النهاÞ للصفقة واáا بعمليات االستالم 

( Þالوقتي أو النها)
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العمومي التعاقد معها، تقديم مطلب إىل 

املشرتي تُـبèّ فيه قيمة التحـييـن املطلوبة 

والقاعدة واملؤرشات املعتمدة يف تقديرها، 

ويكون هذا املطلب ُمرفقا بالوثائق واملؤيدات 

املُثبتة لذلك.

يتوّىل املشرتي العمومي دراسة هذا الطلب   •

وإعداد تقرير يف الغـرض يعرضه عىل لجنة 

مراقبة الصفقات. ويتضمن هذا التقرير رأي 

املشرتي العمومي بخصوص طلب التحـيـيـن 

واقرتاحه ملرشوع تحيè يف هذا الشأن.

ا  ت ال و ال امة  يانات   -11.6
صفقة ة ل ة العاد ا ال صفقة   ل
ا  ت ال ل ال تم 1.11.6-   ما 

صفقة  ل

 عند نهاية تنفيذ كل صفقة، يتوّىل املشرتي 

العمومي القيام بإجراءات ختمها، أي توثيق 

انتهاء عمليات تنفيذها ونتائجها - من حيث 

الكميات واملصاريف و اآلجال وظروف اإلنجاز 

-  وتوثيق وقـف رسيان االلتزامات التعاقـدية 

مع صاحب الصفقة، وتضمè كل تلك 

املعطيات åلف ختم نهاÞ يعـرضه املشرتي 

العمومي عىل لجنة مراقبة الصفقات العمومية 

ذات النظر يف أجل أقـصاه تسعـون (90) 

يوما ابتداء من تاريخ القبول النهاÞ للطلبات أو 

لإلنجازات موضوع الصفقة.

 Þوتبُّت لجنة الصفقات يف ملف الختم النها 

خالل عرشين (20) يوما ابتداء من تاريخ 

استك�ل الوثائق واإليضاحات الرضورية 

لدراسة امللف.

صفقة  ا ل ت ال مية ال 2.11.6-   ما  
مؤسسة  ة ل س ال

للختم النهاÞ للصفقة أهّمية بالغة عىل املستـوى اإلجراÞ وعىل 

مستـوى آثاره ونتائجه :

 عىل مستوى إجراءات الختم النهاè للصفقة 
 وجوب تـأشÑ املؤسسة صاحبة الصفقة عىل مرشوع «كشف 

الحساب النهاÞ» للصفقة، وذلك قبل عرض ملف الختم 

النهاÞ من ِقبل املشرتي العمومي عىل لجنة مراقبة الصفقات.

وللمؤسسة إمكانية إعداد مذكرة تُـبèّ فيها جملة تحفظاتها،   

إن اقتىض الحال، أو اإلمضاء عىل مرشوع كشف الحساب 

 .Þالنها

 عىل مستوى أثار الختم النهاè للصفقة  
åجرد املصادقة عىل ملف الختم النهاÞ للصفقة تنتهي   

العالقة التعاقدية بè املشرتي العمومي واملؤسسة صاحبة 

الصفقة، التي ال êكن لها تقديم طلبات جديدة. لكن ال 

êنع الختم النهاÞ دفع مبالغ قدêة ُمتخـلّـدة بذّمة املشرتي 

العمومي للمؤسسة.

وبـموجب ختم الصفقة تسرتجع املؤسسة الض�نات املالية   

املودعة لدى املشرتي العمومي.

 èيـضـبط ملـّف الخـتـم النها

1. كميات الطلبات املنجزة فعـليا

2. النفقات التي تم رصفها فعـليا

3. اآلجال الفعلية لإلنجاز، وعند االقتضاء خطايا 
التأخÑ والعقوبات املالية 
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صفقة ر ل ة الم ا ال س الصفقة   -12.6

 فسخ الصفقة ممكـن يف 5 حاالت (3 وجوبية وå 2بادرة أحادية من املشرتي العمومي 

) ك� êكن لصاحب الصفقة فسخ الصفقة مع طلب التعويض .

:Ôحاالت الفسخ الوجو 
 وهي حاالت ال يحق فيها للمؤسسة مطالبة املشرتي العمومي بأّي تعويض.

Ô03 حاالت فسخ وجو

يف صورة عجـز واضح ودائم 

لصاحب الصفقة
يف حالة إفـالس صاحب الصفقة

إالّ إذا قَِبل املُشتـري العمومي 

مواصلة تنفيذ الصفقة مع الورثة 

أو الدائنè أو املُصفي.

إالّ يف صورة قبول املُشـرتي 

.èالعـروض املُقّدمة من الدائن

عند وفـاة صاحب الصفقة

صفقةالشكل 24  و ل ت الفس الو ا

تر العمومالشكل 25  اد م الم م ت الفس  ا

 حالتي فسخ Ïبادرة من املشرتي العمومي

02 فسخ Ïبادرة أحادية الجانب للمشرتي العمومي

  يف حالة í يفي صاحب الصفقة بالتزاماته

يوّجه املشرتي العمومي اىل صاحب الصفقة تنبيها 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعـوه فـيها إىل 

احرتام التزاماته يف أجل ُمحـّدد ال يِقـّل عن 10 

أيام ابتـداء من تاريخ تبليغ التنبيه.

وبانقضاء ذلك األجل êكن للمشرتي العمومي 

فسخ الصفقة دون أي إجراء آخر، وتكليف من 

يتوىل إنجازها حسب اإلجراء الذي يراه مناسبا وعىل 

حساب صاحب الصفقة.

 يف صورة إخالل صاحب الصفقة بالتزامه االمتناع عن القيام 

مبارشة أو بواسطة الغÖ بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا 

قصد التأثـيـر يف مختلف إجراءات إبرام الصفقة أو إنجازها.

• يصدر املشرتي العمومي قرارا كتابيا يف فسخ عقد الصفقة.

• يُـبلّغ القرار إىل صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون 

الوصول أو مبارشة مقابل وصل استالم أو بطريقة المادية 

مؤمنة.           

 è6ويف هذه الحالة أيضا ال يحق لصاحب الصفقة أو للقا •

محلّه مطالبة املشرتي بأي تعـويض.

هام

يجب أن تنص كراسات الرشوط 

عىل الحاالت التي êكن فيها 

فسخ الصفقة من قبل أحد طريف 

الصفقة. 
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 إمكانية فسخ الصفقة بطلب من املؤسسة مع طلب التعـويض 

االجراءات املتبعة 

محتوى طلب الفسخ وطلب التعويض 

دراسة املطلب من قبل املشرتي العمومي

يقدم صاحب الصفقة طلب الفسخ مرفوقا بطلب التعويض، عند االقتضاء، بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مبارشة 

مقابل وصل إستالم يف أجل أقصاه ستون يوما (60 )من تاريخ انقضاء االثني عرشة (12) شهرا.

يبè صاحب الصفقة ضمن مطلبه قيمة التعويض املطلوب واألسس واملؤرشات املعتمدة يف تقديره، ويكون املطلب 

مرفوقا بجميع الوثائق واملؤيدات املثبتة لذلك.

يتوىل ّاملشرتي العمومي دراسة مطلب الفسخ وإعداد تقـريـر يف الغـرض يعـرضه عىل لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، ويتضمن 

التقـريـر رأي املشرتي العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقرتاحه يف الغـرض. 

êكن الفسخ åبادرة من املؤسسة يف حالة توقف اإلنجاز ألك÷ من 12 شهرا عىل إثر طلب تأجيل أو عدة طلبات صادرة 

عن املشرتي العمومي. 

ما يجب معرفته
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7. كـيفـّية تـظـلّم الـُمـؤسسة 
وتـسـوية نِـزاعـات الصفـقات

 العمومية ؟

تخّول منظومة الصفقات العمومية لكل مؤسسة اقـتصادية الطعـن يف إجراءات إبرام 

وإسناد صفقة عمومية، وذلك تجسي� ملبدÞ املنافسة والنزاهة يف حوكمة الصفقات، 

 Ñاللّذين يُخـّوال للمؤسسة أن تـدافـع عن مصالـحها وتـتـظـلّـم ضد الـقـرارات غ

الرشعـيّة ذات الصلة والتي تُـلِحـق بها ضـررا.

ت المؤسسة  ي   -1.7

تُـؤّمن منظومة الصفقات للمؤسسات االقـتصادية سبيل� اثن� للتظلم من قرارات 

املشرتي العمومي، و ذلك لدى املشرتي املعني نفسه، ثم لدى هيئة متابعة و 

مراجعة الصفقات العمومية.

تر العموم ى الم دا ل ت ا ات ال را 1.1.7- إ

يف صورة سكوت الـُمـشـتـري العمومياإلجراءاتالوسائل

يتم التظلم بأية وسيلة مناسبة (مادية أو 

ال مادية) مقابل وصل يُـسلم إىل املعني 

باألمر يف حال إيداع املطلب مبارشة أو 

عرب الخط.

يجب القيام بالتظلم يف أجل 

أقصاه خمسة (05) أيام عـمل 

من تاريخ نرش أو تبليغ القرار 

موضوع التظلم .

يُـعترب سكـوت الجهة املعـنيّة بالتظلم ملدة 

خمسة (05) أيام عمل رفضا ضمنيا.

ما يجب معرفته

02
ه� سبيال التظلم الذين êكن أن 

تلتجأ له� املؤسسة:

 لدى املشرتي العمومي املعني

 لدى هيئة متابعة ومراجعة 

الصفقات

تعترب «هيئة متابعة ومراجعة 

الصفقات» املخاطب األسايس يف 

تظلم املؤسسات بخصوص الصفقات 

العمومية.
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عة الصفقات العمومية  عة و مرا ة متا ي ى  ات الت ل را 2.1.7- إ

يف أجل خمسة (05) أيام عمل من تاريخ نرش أو تبليغ القرار.أجال الطعـن 

اإلجراءات املتبعة
åجـرّد توصلها بعريضة التـظلم، تُـحـيل الهيئة نسخة منها إىل املشرتي العمومي بوسيلة 

تبليغ تُعـطي تاريخا ثابتا.  

اإلجراءات التي يقوم بها 

املشرتي العمومي 

يتوىل املشرتي العمومي اتخاذ قـرار تعليق إجراءات إبرام و تبليغ الصفقة إىل حè توّصله 

بـقـرار الهيئة يف الغرض. 

قرار الهيئة 

تتخذ هيئة املتابعة و املراجعة قـرارها يف أجل أقصاه عرشون (20) يوم عـمل ابتدءا من 

تاريخ تـوّصـلها بإجابة املشرتي العمومي ُمـرفـقة بجميع الوثائق و اإليضاحات املطلوبة.

 ويف غياب احرتام ذلك األجل، يُـرفع قرار تعليق اإلجراءات. 

ويف صورة إقرار الهيئة بعـدم رشعية اإلجراءات، يتعèّ عىل املشرتي العمومي تطبيق قرار 

الهيئة و اتخاذ كافة التدابÑ لتاليف االخالالت يف  أفضل اآلجال. 

عة الصفقات العمومية عة و مرا ة متا ي ة  ي ر  -2.7

رئيس  الهيئة

ممثل عـن رئـيس الحـكـومة

هـيئة ُمـتـابعـة و ُمـراجعـة الصفـقات العـمومية

عضو عن دائرة املحاسبات ممثل عن هيئة املراقبة العامة للمصالح العمومية

ممثل عن املنظمة املهنية حسب موضوع امللف

ممثل عن هيئة الرقابة العامة لل³لـّية  

يعè رئيس الحكومة åقتىض قرار أعضاء هيئة متابعة ومراجعة الصفقات، باقرتاح من اإلدارات و الهياكل املمثلة بالهيئة.

وعند اإلقتضاء، êكن لـلهيئة أن تستعè بخبÑ من خارج أعضائها.

ما يجب معرفته
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ة  ع ة المتا ي يات  3.7- ما  
عة  والمرا

 يف مرحلة اإلبرام : 
للهيئة صالحيّة متابعة احرتام املبادئ األساسية 

عند إسناد الصفقات العمومية. 

1

2

3

4

5

 صالحيات هيئة 

املتابعـة واملراجعة 

النظر يف مالحق الصفقات 
(أك� من 50%)

دراسة إحاالت 
الهياكل الرقابية

النظر يف إخالالت
 إبرام الصفقة

كل ملف آخر ذي صلة

دراسة العرائض الواردة 
من قبل كل من له مصلحة 

عةالشكل 26  عة والمرا ة المتا ي يات 

من األسباب املتصلة بإجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات 

العمومية.

 الطبيعة القانونية لقرارات الهيئة
يكتيس رأي الهيئة قـّوة القـرار بالنسبة لجميع األطراف.

ات الصفقات  ا ة ن و س ا  4.7- ن  ن
العمومية 

  التسوية عـرب اللجنة االسـتـشارية لـفـّض الـنزاعات 

بالحـسنى -
هي لجنة تعمل تحت إرشاف رئيس الحكـومة وتتمثـل ُمهّمتها يف 

البحث عن عنارص اإلنصاف التي êكن اعت�دها للوصول إىل فّض 

النزاع بالحسنى يف الخالفات املتعـلقة بالصفقات العمومية.

هام

êكن للمؤسسات االطالع عىل آراء هيئة املتابعة واملراجعة عىل 

موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية :

www.marchespublics.gov.tn 

هام

عىل مستوى مرحلة اإلبرام، êكن للمؤسسة 

التظلم لدى هيئة املتابعة واملراجعة بخصوص 

وثائق الدعوة اىل املنافسة التي تكون موجهة إىل 

مزود معè أو تتضمن بنود مجحفة من شانها 

الحّد من املنافسة وذلك يف اجل أقصاه 10 أيام 

من تاريخ اإلعالن عن طلب العروض (الفصل 

32 من األمر املنظم للصفقات العمومية).

 يف مرحلة التنفيذ، تتوّىل الهيئة النظـر والحـسم 
يف :

 العرائض التي يقدمها كّل من له مصلحة 

يف إجراءات إبرام و إسناد وتنفيذ الصفقات 

العمومية.

 مالحق الصفقات التي تؤدي إىل الّرتفـيع يف 

املبلغ الجميل للصفقة بنسبة 50% أو أك÷، 

دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة األسعار 

أو عن التغÑات يف قيمة العملة عند االقتضاء.

 إحاالت مراقبي الدولة ومراقبي املصاريف 

العمومية بخصوص الحاالت التي ال يستجيب 

فيها إسناد الصفقة إىل املبادئ والقواعـد 

املنصوص عليها برتاتيب الصفقات.

 املُعـطيات املتعلقة بتنفيذ الصفقات التي من 

شأنها املساس بالعنارص التي اعـتُمدت يف إسناد 

الصفقة.

 كل ملف ترى الهيئة رضورة دراسته لسبب 
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 التسوية عـرب اللجنة االسـتـشارية لـفـّض الـنزاعات بالحـسنى 

الـتعهد بالـنـزاع

سري أعـامل الجنة 

أجال تبليغ رأي اللجنة 

خصائص رأي اللجنة

يعـرض رئيس الحكـومة عىل رأي اللجنة االستشارية النزاعات الذي يرى فائدة يف استشارتها بشأنها بناء عىل طلب أحد 

أطراف النزاع.

وال يعـفي الطلب املُقـدم - لعـرض النزاع عىل رأي اللجنة - األطراف املتعاقدة من اتخاذ التدابÑ التحفـظية الالزمة لدى 

املحكمة املختصة لح�ية حقوقهم.

تستمع اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى إىل األطراف املعنية بالنزاع وêكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات 

كتابية أو أية وثيقة أخرى åقتىض مقرر تعهد.

وêكن للجنة أن تستعè بخبÑ وتحمل املصاريف عىل األطراف بالتساوي.

ال تكون مداوالت اللجنة رشعية إال بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية األصوات وتكون مداوالتها رسية.

تبلغ اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى رأيها إىل األطراف املتنازعة يف أجل ثالثة (03) أشهر من تاريخ التعهد. وêكن 

ãديد هذا األجل åُقـّرر ُمعلّل من رئيس اللجنة.

رأي اللجنة له صبغة استـشارية وهو ّرسي وال êكن اإلدالء به أو استع�له لدى املحاكم.

 مستشار باملحكمة اإلدارية : رئيس

 ممثل عن الهيئة العليا للطلب العمومي : عضو

 ممثل عن املنظمة املهنية للقطاع الذي يـنـتـمي إليه صاحب الصفقة : عضو

تركـيـبة اللجنة 
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ى  ات  را ومة ال 1.8- ما  م
ال 

تتكـّون منظومة «الرشاءات عىل الخط» من 

تطبيقات معالجة رقمية ملختلف مراحل الطلب 

العمومي، مّ� يُـمّكـن من إرساء نظام الكرتوÌ إلبرام 

الصفقات والرشاءات العمومية عرب شباك تعامل عن 

بعـد مبني عىل تكنولوجيات املعلومات و االتصال.

وتتمثل خاّصية هذه املنظومة يف إتّباع جملة من 

اإلجراءات الالمادية تخّص مختلف مراحل إبرام 

الصفقات العمومية، بداية من اإلعالن عن طلبات 

العروض وفتحها وفرزها وصوال إىل نرش نتائجها 

 èلعقود الصفقات ب Ìعىل الخط واإلمضاء االلكرتو

الطرفè املتعاقدين.

مع اإلشارة أن منظومة الرشاءات عىل الخط تّم 

إرساؤها باألمر عدد 1039 لسنة 2014 املؤرخ 

يف 13 مارس 2014 املنظم للصفقات العمومية، يف 
قسمه الخامس «أحكام خاصة بالرشاء العمومي عىل 

الخط». 

8. تـفاصيل ُمـفـيدة للمؤسـسات عـن 
مـنـظـومة الـرشاء العـمومي عىل الخط

ومة   ا الم 2.8- ما  

تهدف منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط إىل 

تكريس مبادئ الترصف الرشيد يف الصفقات العمومية  

وتحقيق األهداف التالية :

 تحسè نجاعة إجراءات الرشاء وعقد الصفقات 

العمومية ؛

 تدعيم مبدأ املنافسة مع تكـريس فّعال ملبدأ 

املساواة بè العارضè ؛

 التقليص من أجال إبرام الصفقات العمومية ؛

 الضغط عىل كُـلفة إنجاز املشاريع العمومية 

وذلك بالنسبة للمشرتي العمومي واملتعاملè معه 

(من حيث مصاريف الورق ونسخ الوثائق والتقارير 

والنقل واستهالك الطاقة، الخ ....) ؛

 التقليص من امل�رسات املُِخـلّة باملنافسة 

وتكريس مبدأ الشفافية ؛

 والنفاذ الحيني للمعـلـومة. 

باإلضافة إىل تـفعـيل دور الصفقات العمومية يف 

تطوير مناخ االستث�ر وإضفاء أك÷ نجاعة عىل دورة 

اإلنتاج االقتصادية واستحثـاث نـسق التـنمية.

مـنـظـومة الـرشاء العـمومي عىل الخطمـنـظـومة الـرشاء العـمومي عىل الخط

"TUNEPS" 
(TUNISIAN E-PROCUREMENT SYSTEM)
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ى ال ات  را ومة ال ونات م 3.8- م

تتكون منظومة الرشاء العمومي عىل الخط من عّدة منظومات فـرعية، وهي :

 منظومتè فرعيتè لطلبات العروض عىل الخـط وللـتعاقـد عىل الخط .

 منظومتè فرعيتè لقا6ة املُـقـتـنيات عىل الخط وللسوق االفرتاضية عىل الخط.

م� يُـعـّدد من طرق نفاذ املؤسسات االقتصادية إىل سوق الطلب العمومي ويُـبـّسط أك÷ إجراءات الصفقات عىل املؤسسة 

وعىل املشرتي العمومي.

ويف ما ييل تقديم مختـصـر ملكـّونات منظومة الرشاء العمومي عىل الخط :

األطراف األساسية املتدخلةوظـيـفـتـهااملنظـومات الفـرعـية

طلبات العـروض عىل الخط

E-bidding 

• نرش الربنامج السنوي للرشاءات 

• نرش طلب العـروض

• ارسال العـروض وقـبولها

• فتح العـروض 

• اعالن نتائج الدعوة اىل املنافسة 

• املشرتي العمومي 

• املزود

التعاقد عىل الخط

E-contract

• إعداد مرشوع العـقـد

• تبليغ الصفـقة 

• إمضاء الصفـقة

• إعداد مرشوع ملحق

• إمضاء امللحق

• املشرتي العمومي 

• املزود

قا6ة الكرتونية للمواد

E-catalog
• تسجيل املواد وخصائصها الفنية 

• إدراج قامئة املواد 

• املشرتي العمومي 

• املزود 

• وحدة الرشاء عىل الخط

السوق االفـرتاضية 

E-shopping Mall

• البحث عن املواد واالمثان

• االقتناء عن طريق أذون التزود

• تقييم اإلنجاز

• املشرتي العمومي

• اقرتاح األمثان 

• قبول أذون التزود
• املزود

èالترصف يف املستعمل

Users 

• التسجيل عن بعد للمستعملني

• تسجيل بطاقات املصادقة االلكرتونية 

• إسناد حّق النفاذ ملستعميل املنظومة

• الترصف يف املؤسسات املُِخلّة بتعهداتها. 

• املشرتي العمومي 

• املزود 

• وحدة الرشاء عىل الخط

ى الالجدول 6 را  ومة ال ونات م م
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ومة ا  الم ت ر يات وس ط مة المع 4.8- س

«تتمتع املبادالت عرب منظومة الرشاء العمومي بالقوة الثبوتية 

وتضمن منظومة الرشاء العمومي عىل الخط تسجيل كافة 

املبادالت التي ينجزها املُستعملـون املُسّجلون» (الفصل 79 من 

األمر املنظم للصفقات العمومية).

و «تُـؤّمن منظومة الرشاء العمومي عىل الخط رسية وسالمة 

املعامالت عىل شبكة معلوماتية مفتوحة دون �ييز ب� املتعامل�. 

وتخضع املنظومة لألحكام الترشيعية والرتتيبية املنظمة لسالمة 

املبادالت اإللكرتونية» (الفصل 80 من نفس األمر).

: èويتّم ض�ن سالمة املعـطيات املتبادلة عىل املنظومة بـوسـيلـت

 استع�ل بطاقة املصادقة االلكرتونية ؛

 واعت�د منظومة تُـمّكـن من تشفÑ العروض وفـّك شفـرتها.

ا يل المؤسسات  س ومة و تا الم 5.8- انف

منظومة الرشاء العمومي عىل الخط مفتوحة للجميع، حيث يتم 

النفاذ إليها عن طريق موقعها عىل شبكة االنرتنت

 http://www.tuneps.tn 
الذي يخـّول لجميع متصفحي الشبكة العنكبوتية اإلطالع عىل 

املُعـطيات الظاهـرة بصفحة االستـقبال.

وتتعلّق هذه املُعطيات åختلف املنظومات الفرعية، عىل غرار:

 إعالنات طلب العروض

 نتائج فتح العـروض،

 نتائج املنافسة،

 السوق االفرتاضية 

 قا6ة املقـتـنيات. 

إضافة إىل اإلطالع عىل النصوص القانونية ذات الصلة 

وعىل أدلّة اإلجراءات الخاصة باستع�ل املنظومة، ك� 

êكن إرسال األسئلة إىل وحدة الرشاء العمومي عىل الخط. 

ويقتيض استغالل املنظومة التسجيل املسبق بها والحصول 

عىل حقوق النفاذ الالزمة، وذلك عرب الدخول إىل املوقع 

التايل:

 .https://www.tuneps.tn/index.do 

ية  رو الف ومة و ال فاذ إلى الم 6.8- ال
ا مال ستع

للنفاذ إىل منظومة الرشاء العمومي عىل الخط واالنتفاع 

بخدماتها يتعèّ عىل املؤسسة اقتناء شهادة املصادقة 

االلكرتونية، ثم القيام بإجراءات التسجيل املذكورة بكل 

دقة ضمن الدليل العام ملنظومة الرشاء العمومي عىل 

الخط ؛ و هو دليل êكـن تحميله åوقع «تونيبس» : 

http://www.tuneps.tn
ك� êكن للمؤسسة تحميل دليل اإلجراءات الخاصة 

بالرشوط الفنية Pré-requis Techniques الذي يساعد 

يف استخدام املنظومة.

www.tuneps.tn  ترونية ل ة ا وا ال الشكل 27 
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ر المق  و الع ا   س ة  ر 1.9- مع
م المؤسسة

 عىل املؤسسة أن تحاول بكل الطرق املتاحة معـرفة 

أسباب عدم قبول عرضها من طرف املشرتي العمومي وأن 

تتوّجه إىل املشرتي - إبّان تاريخ نرش نتائج طلب العروض أو 

تبليغها لقـرار اإلسناد - بطلب االستـفـسار عن األسباب التي 

حالت دون فوزها بالصفقة.

 ك� يتعèّ عليها متابعة نتائج طلبات العـروض التي 

تشارك فيها، بصفة مستمرة، وذلك بـزيارة موقع املرصد 

الوطني للصفقات العمومية واملوقع الخاص باملشرتي 

العمومي إن ُوجد.

 وكذلك تكليف أحد أعوانها بـتـفـّقـد مبارشة أماكن 

تعليق إعالنات املشرتي العمومي ، وذلك حتى ال تُـفـّوت 

فرصة الطعـن يف قـرارات إسناد الصفقة يف اآلجال املحددة 

(05 أيام من تاريخ النرش أو تبليغ القرار)، و م�رسة 

حّقها يف التـظلّم ضد القرارات غÑ الرشعية.

ا الصفقات  ي  م ل الفا  -2.9
طا مو م  تع

تُـبèّ التجـربة åا ال يدع للشّك أّن املؤسسة تـتعـلّم أك÷ من 

غÑها يف مجال الصفقات العمومية عندما تقف عىل أسباب 

إخفاق العـرض الذي تقـّدمت به، اليشء الذي يجعلها 

9. كيف نتعـلّم من أخطائنا يف مجال 
الصفقات العمومية ؟

تأخـذ العربة من األخطاء املُرتكبة لـتـنمية قـُدراتها وتجّنب 

تلك األخطاء يف املستـقبل.

ولتعميم الفائدة نورد يف ما ييل األخطاء األك÷ شـيوعـا يف 

املجال بè املؤسسات، وهي أساسا تنحرص يف 4 أنواع من 

األخطاء 

 أخطاء معـرفـية : رشيحة واسعة من املؤسسات 

االقتصادية التي تشارك يف الصفقات ليست ُمـلـّمـة بكافة 

قواعـد الطلب العمومي وåقتضيات بنود كراسات الرشوط ؛

 أخطاء إجرائية وشكلية : و هو أن تقدم املؤسسة عـرضها 

بعـد اآلجال املنصوص عليها بإعالن طلب العروض ، أو أن 

يـفـتـقـد ملفها لـوثيقة الض�ن الوقتي، أو أن تسهو عن 

إدراج الوثائق اإلدارية املطلوبة، أو أن ال  تتـقـيّـد بالن�ذج 

املشرتطة بكراسات الرشوط، أو عدم إمضاء وثائق طلب 

العروض من الشخص املؤهل الذي له الصفة قانونا لإلمضاء ؛

 أخطاء فنية : تقديم عـرض فني ناقص يف جزء أو يف أجزاء 

منه، اقرتاح مواد أو خدمات غÑ مطابقة فنيا ملا هو مطلوب 

بكراسات الرشوط، اقرتاح فريق تنفيذ غـÑ ُمؤهل أو ال 

يستجيب للرشوط الدنيا املطلوبة ؛

 أخطاء يف مستوى العرض املايل : اقرتاح عروض مالية 

ُمـِشطّة ال تُـقاَرن باألÚان املتداولة يف الطلبات موضوع 

الصفقة، أو تـقـّدم عروض مالية مفرطة االنخفاض، أو ال 

تتـقـيّـد بجداول األÚان املشرتطة بكراسات الرشوط، أو 

تـقـّدم عـروض مالية ناقصة أو غÑ واضحة أو غÑ مربرة.



59

سة ا م و ل ية ل ا نموذ و
الصفقات العموميّة الخاّصة بالتزّود Ïعّدات إعالمية املؤرخ يف 

22 جوان 2016.
 كرّاس الرشوط النموذجي املتعلق باختيار محامي مبارش أو رشكة 

مهنية للمحامè من قبل الهياكل العموميّة املؤرخ يف 20 جوان 
.2016

 كرّاس الرشوط اإلداريّة الخاّصة النموذجي املطبّق عىل صفقات 

الدراسات املؤرخ يف 17 جوان 2016.

 كرّاس الرشوط اإلداريّة الخاّصة النموذجّي املطبّق عىل صفقات 

األشغال املؤرخ يف 17 جوان 2016.

 كرّاس الرشوط اإلداريّة الخاّصة النموذجّي املطبّق عىل الصفقات 

العموميّة الخاّصة بالتزّود Ïواد عادية وخدمات املؤرخ يف 16 

جوان 2016.

 كرّاس الرشوط اإلداريّة الخاّصة النموذجّي املطبّق عىل الصفقات 

العموميّة الخاّصة بالتزّود Ïواد مكتبّية املؤرخ يف 16 جوان 
.2016

 كرّاس الرشوط اإلداريّة الخاّصة النموذجّي املطبّق عىل الصفقات 

العموميّة الخاّصة بخدمات التام� املؤرخ يف 16 جوان 2016.

يتوىل املرصد الوطني للصفقات العمومية نرش األدلة 

والوثائق النموذجية الخاصة åنظومة الصفقات العمومية. 

وêكن للمؤسسة اإلطالع عليها بغاية اإلملام بالرتاتيب 

والرشوط اإلدارية وكذلك الخاصيات الفنية املنطبقة عىل 

جميع أصناف الصفقات العمومية، وهي كالتايل:

 كراسات الرشوط العامة :

 كراس الرشوط اإلدارية العامة املطبَّق عىل الصفقات 

العمومية الخاصة بالتزود Ïواد عادية وخدمات واملؤرخ 

يف 25 سبتمرب 1996.
 كراس الرشوط اإلدارية العامة املطبَّق عىل الصفقات 

العمومية الخاصة بالدراسات واملؤرخ يف 11 أكتوبر 

.1994

 كراس الرشوط اإلدارية العامة املطبَّق عىل الصفقات 

العمومية الخاصة باألشغال واملؤرخ يف 12 أكتوبر 

.1990

 كراسات الرشوط الخاصة :

 كراس الرشوط اإلداريّة الخاّصةالنموذجّي املطبّق عىل 

الصفقات العموميّة الخاّصة بالتزّود Ïواد وخدمات 

اإلطعام املؤرخ يف 01 جويلية 2016.

 كراس الرشوط النموذجي املتعلق باالتفاقية الخاصة 

åهمة مراقبة حسابات املؤسسات واملنشآت العمومية 

املؤرخ يف 30 جوان 2016.

 كرّاس الرشوط اإلداريّة الخاّصة النموذجّي املطبّق عىل 

الصفقات العموميّة الخاّصة بالتزّود بقطع غيار املعّدات 

املتحركة املؤرخ يف 22 جوان 2016.

 كراس الرشوط اإلداريّة الخاّصة النموذجي املطبّق عىل 

ية موذ ا ال ولو إلى الو ل
www.marchespublics.gov.tn الشكل 28 
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وا مفي

  الهياكل املتـدّخـلة يف الصفـقات العـمومية:

www.marchespublics.gov.tn :املرصد الوطني للصفقات العمومية 

www.tuneps.tn :مـنـظـومة الـرشاء العـمومي عىل الخط 

  الهياكل الدولية:

http://www.worldbank.org :البنك الدويل 
https://www.un.org/Depts/ptd :األمم املتحدة- قسم املشرتيات 

http://www.boamp.fr :البوابة الفرنسية للصفقات العمومية 
:æاملفوضية األوروبية: سوق واحدة لإلتحاد األورو 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement 

http://www.afd.fr/home  :الوكالة الفرنسية للتنمية 
www.giz.de :الوكالة األملانية للتعاون الدويل 

 اإلستث³ر بتونس:

http://www.tunisieindustrie.gov.tn :بوابة الصناعة التونسية 
http://www.cepex.nat.tn :مركز النهوض بالصادرات 

http://www.apia.com.tn :وكالة النهوض باإلستث�رات الفالحية 

http://www.investintunisia.tn  :وكالة النهوض باإلستث�ر الخارجي 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn  :وكالة النهوض بالصناعة 

http://www.innorpi.tn :املعهد الوطني للمواصفات و امللكية الصناعية 

www.anme.nat.tn :الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة 

 املالية:

http://www.bct.gov.tn :البنك املركزي التونيس 
http://www.finances.gov.tn :بوابة وزارة املالية 

 شبكة تونس للتجارة: الشباك املوحد اإللكرتوÌ للتجارة الخارجية:
http://www.tradenet.com.tn

 شؤون إجت³عية: 

 الصندوق الوطني للض�ن اإلجت�عي: 
http://www.cnss.tn

 إدارة:

 اإلجراءات اإلدارية:
http://www.sicad.gov.tn 

 املوقع الحكومي: 
http://www.ministeres.tn

 بوابة اإلدارة التونسية:
http://www.bawaba.gov.tn

http://www.cct.gov.tn :مجلس املنافسة 

 مكافحة الفساد: 

http://www. :الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
inlucc.tn

 موقع اإلبالغ عن حاالت الفساد اإلداري: 
http://www.anticorruption-idara.gov.tn

 موقع مكافحة الرشوة:
http://www.anticor.org 
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الخاتمة
إن أفـضل ما نخـتـم به هذا الـّدلـيل – لتدعيم التوضيحات و التوصيات و النـصائح املُقـّدمة للمؤسسات – هو إبــراز 

الـمـزايـا العديدة و الـفـوائد الجّمة التي سـتَْجــِـنـيها املؤسسة من مشاركــتها يف الصفـقـات. و هي 4 فـوائــد 

ومـزايـا :

1) مشاركة املؤسسة يف الصفقات العمومية تُـمّكـنها من احتكاك فعـيل و منافسة رشيفة مع مثيالتها من املؤسسات 
الناشطة يف نفس القطاع االقتصادي، مّ� يُـوفّـر فـرصة نادرة ملُـقـارنة قـدرتها التنافسية وتـأهـيل وسائـلها وقُــدراتها 

لالرتـــقــاء إىل صّف املؤسسات الناجحة.

2) تُـمثــل هذه املشاركة أيضا فـرصة فــريدة – خاصة عند إخفاق املؤسسة يف الفوز بالصفقة – ملزيـد الـتعــرّف 
عىل السوق الذي تـنشط فيه، من حـيث األسعـار و التكاليف و املُـ�رسات الفاضلة  واملُِعـــيبة لدى املؤسسات 

املنافسة.

3) تُعـتـبــر املشاركة يف الصفقات عنرصا من عنارص اليقظة التجارية، التي ãُّكن املؤسسة املشاركة من التعــرّف عىل 
الـشـركات املنافسة الجديدة التي ولجت السوق ومـعـرفة مختلف منتوجاتها.

4) باإلضافة إىل كون الصفقات العمومية الوطنية تُــمثــــل أفضل ُســلّــم نحـو الصفقات العمومية خارج البالد - 
مثل� هي طريق ُمعـبّــد للـولـوج إىل األسواق الخارجية بصفة عامة – وذلك ألّن:

 منظومة الصفقات العمومية يف أغلب بلدان العاE تحُكـمها تقـريبا نفس املبادئ ونفس القواعـد.

 املشاركة يف الصفقات العمومية الوطنية تُــمّكـن من االحتكاك åؤسسات أجنبية، مّ� يهـيّـُئ املؤسسة التونسية 

لـربط رشاكات معها والـّنـفـاذ بأيرس السبل إىل األسواق الخارجية.

كُـّل هذه الـمـزايـا والـفـوائد من شأنها دفع جميع املؤسسات االقـتـصادية للـُمـشاركة دوريا 

يف سوق الصفقات العمومية



يلخص هذا الدليل المراحل واإلجراءات المتتالية التي تمر بها دورة 

الشراء العمومي . وتخضع مختلف هذه المراحل إلدارة الجهة الشارية التي 

تتفـاعل مع العارضين أي المؤسسات وال سيما الصغرى والمتوسطة منها.

ويرافق هذا الدليل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر مراحل الشراء 

العمومي ويشرح لها دورها في كل مرحلة، حيثما ينطبق ذلك.

http://www.marchespublicspme.tn

يمكنك تحميل الدليل على الموقع التالي:

حول هذا الدليل


