
  629صفحـة   2014 مارس 18 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   22عــدد 

   :قرر ما يأتي

 15 يوم بالمجلس الوطني التأسيسيفتح الفصل األول ـ ي
لة  واأليام الموالية امتحان مهني إلدماج العم2014أفريل 

بالسلك  في رتبة عون تقني 7 و6 و5 و4المنتمين لألصناف 
  .التقني المشترك لإلدارات العمومية

) 3 (المعروضة للتناظر بثالث ـ حدد عدد الخطط 2الفصل 
  .خطط

  .2014 مارس 28 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 
  .2014 مارس 11 في باردو

  رئيس المجلس الوطني التأسيسي

  مصطفى بن جعفر

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

  

 رئاسة الجمهورية

  

 7 مؤرخ في 2014 لسنة 41قرار جمهوري عدد مقتضى ب
  .2014مارس 

تقبل استقالة السيد محمد هنيد، المستشار األول لدى رئيس 
  .2014الجمهورية المكلف باإلعالم، ابتداء من أول فيفري 

  

  

 رئاسة الحكومة

  

 2014 مارس 13مؤرخ في  2014 لسنة 1039 عددأمر 
  .العمومية الصفقات بتنظيم يتعلق

 ن رئيس الحكومة إ
 2011 لسنة 6 على القانون التأسيسي عدد االطالعبعد 

تعلق بالتنظيم المؤقت للسلط  الم2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
ة  لسن3 بالقانون األساسي عدد  وإتمامه كما تم تنقيحهالعمومية

 4القانون األساسي عدد  و2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
   ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

الصادرة  بمقتضى األمر العلي العقود و االلتزاماتوعلى مجلة 
جميع النصوص التي نقحتها  وعلى 1906 ديسمبر 15المؤرخ في 

  ،وتممتها

 المؤرخ العليبمقتضى األمر  المجلة الجزائية الصادرة وعلى
 تممتها وا وعلى جميع النصوص التي نقحته1913 جويلية 9في 

 2011 أوت 6 المؤرخ في 2011 لسنة 75خاصة المرسوم عدد و
 المتعلق بإتمام المجلة الجزائية،

 ديسمبر 8 المؤرخ في 1967 لسنة 53 القانون عدد وعلى
وعلى جميع النصوص  المتعلق بالقانون األساسي للميزانية 1967

 لسنة 42خاصة القانون األساسي عدد التي نقحته وتممته و
 ،2004 ماي 13المؤرخ في  2004

 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40 القانون عدد وعلى
على جميع النصوص التي  المتعلق بالمحكمة اإلدارية و1972

 2011 لسنة 2نقحته وتممته وخاصة القانون األساسي عدد 
 ،2011 جانفي 3المؤرخ في 

 مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى
على جميع و 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973لسنة  81

 ،تممتها وانقحتهالنصوص التي 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33القانون عدد وعلى 
وعلى جميع  المتعلق بإصدار القانون األساسي للبلديات 1975

 57 وخاصة القانون األساسي عدد النصوص التي نقحته وتممته
   ،0082 أوت 4 المؤرخ في 2008لسنة 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35القانون عدد وعلى 
 المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية 1975

خاصة القانون تممته ووعلى جميع النصوص التي نقحته و
 1997 جانفي 22 المؤرخ في 1997 لسنة 1األساسي عدد 

مبر  ديس18 المؤرخ في 2007 لسنة 65والقانون األساسي عدد 
2007، 

 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74قانون عدد الوعلى 
 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة 1985

والمؤسسات العمومية اإلدارية والجماعات العمومية المحلية 
 وبإحداث العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها والمنشآت

 لسنة 34حه بالقانون عدد كما تم تنقي دائرة الزجر المالي
 لسنة 54 والقانون عدد 1987جويلية  6 المؤرخ في 1987
 ،1988 جوان 2 المؤرخ في 1988

يفري  1 المؤرخ في  1989 لسنة 9 القانون عدد وعلى
على جميع و المنشآت العموميةوالمتعلق بالمساهمات  1989

   ،النصوص التي نقحته و تممته

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64 القانون عدد وعلى
على جميع النصوص التي  و المتعلق بالمنافسة واألسعار1991

 المؤرخ في 2005 لسنة 57خاصة القانون عدد  وتممتهنقحته و
  ،2005 جويلية 18
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 لسنة 24وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 
جميع النصوص التي   وعلى1992 مارس 9 المؤرخ في 1992

المؤرخ  1994 لسنة 10قانون عدد تممته وخاصة النقحته و
  ،1994جانفي  31 في

نة  لس42القانون عدد  بمقتضى الصادرة مجلة التحكيم وعلى
  ،1993 أفريل 26 المؤرخ في 1993

جانفي  31 المؤرخ في 1994 لسنة 9 القانون عدد وعلى
  ،المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء 1994

وت أ 9 في المؤرخ 2000 لسنة 83عدد  القانون وعلى
  ، المتعّلق بالمبادالت والتجارة االلكترونية2000

 عدد لقانون ا مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضىوعلى
على جميع و 2000 نوفمبر 13في المؤرخ  2000 لسنة 93

 لسنة 16خاصة القانون عدد  وهوتممت هالنصوص التي نقحت
  ،2009 مارس 16 المؤرخ في 2009

 جويلية 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63وعلى القانون عدد 
   المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،2004

 ناجو 27 في رخؤلما 2005 لسنة 51 عدد لقانوناوعلى 
  ،لألموال إللكتروني البالتحوي لمتعلق ا2005

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69 القانون عدد وعلى
  ،فز المبادرة االقتصادية المتعلق بح2007

 جوان 30مؤرخ في ال 2009 لسنة 38القانون عدد وعلى 
 ،  المتعلق بالنظام الوطني للتقييس2009

 ماي 26مؤرخ في ال 2011 لسنة 41مرسوم عدد  الوعلى
 بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية كما المتعلق 2011

مؤرخ في ال 2011لسنة   54 بالمرسوم عدد وإتمامهوقع تنقيحه 
  ،2011 جوان 11

 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117على المرسوم عدد و
  ، المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير2011

 المؤرخ في 2011 لسنة 120 المرسوم اإلطاري عدد وعلى
 ، المتعلــق بمكافحة الفساد2011 نوفمبر 14

جانفي  26  فيالمؤرخ 1978 لسنة 71مر عدد األ وعلى
 بالموافقة على كراس الشروط اإلدارية العامة المتعلق  1978

المنظم لمهمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها 
نجاز البناءات لخدمات الخاضعون للقانون الخاص إلأصحاب ا

  ،المدنية

جويلية  29 المؤرخ في 1989 لسنة 832مر عدد  األوعلى
ط التنظيم اإلداري والمالي وطريقة سير  بضبالمتعلق  1989

على جميع النصوص التي المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية و
 المؤرخ في 2007 لسنة 688خاصة األمر عدد  ونقحته وتممته

  ، 2007 مارس 26

 جانفي 21 المؤرخ في 1991 لسنة 104وعلى األمر عدد 
سسة البحث  المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي لمؤ1991

 المؤرخ 1318التعليم العالي الفالحي كما تم تنقيحه باألمر عدد و
  ،2010 ماي 31في 

مارس  6 المؤرخ في 1995 لسنة 415 األمر عدد وعلى
 بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجوب المتعلق  1995

  اتمامه وقع كما تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها
  ،1997 جويلية 14 المؤرخ في 1997 لسنة  1360عدد باألمر

مارس  6 المؤرخ في 1995 لسنة 416 األمر عدد وعلى
المتعّلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة  1995

 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3219باألمر عدد  تنقيحه  تمكما
  ،2010ديسمبر 

يل  أفر12 المؤرخ في 1999 لسنة 825 األمر  عدد وعلى
 المتعّلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل 1999

  ،طار الصفقات العموميةإللمنتجات ذات المنشأ التونسي في 

 ديسمبر 21 المؤرخ في 1999 لسنة 2826وعلى األمر عدد 
المالي لوكالة اإلرشاد داري و المتعّلق بضبط التنظيم اإل1999

 6 المؤرخ في 7932التكوين الفالحي كما تم تنقيحه باألمر عدد و
  ،2001ديسمبر 
أوت  29 المؤرخ في 2000 لسنة 1934مر عدد األ وعلى

المتعلق بضبط االجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام   2000
المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة التونسية للتبغ والوقيد 

 لسنة 2398مر عدد ألبا تمامه إكما وقع  ومصنع التبغ بالقيروان
 ،2008جوان   23 المؤرخ في 2008

أكتوبر  7 المؤرخ في  2002 لسنة 2197مر عدد  األوعلى
 بكيفية ممارسة اإلشراف على المنشآت العمومية المتعلق  2002

وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين 
العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد االلتزامات 

  ،لهاالموضوعة على كاه

 أكتوبر 7 في المؤرخ 2002 لسنة 2198 عدد األمر وعلى
 المؤسسات على اإلشراف ممارسة بكيفية المتعلق  2002

 أعمال على المصادقة وصيغ إدارية صبغة تكتسي ال التي العمومية
 المؤسسة مجلس أعضاء تعيين وشروط وطرق فيها، التصرف
   ،كاهلها على الموضوعة االلتزامات وتحديد
 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 3158األمر عدد  وعلى

 جميع النصوص وعلى المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2002
   ، وتممتهقحتهنالتي 

 سبتمبر 27 المؤرخ في 2004 لسنة 2265 األمر عدد وعلى
بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي ال تكتسي  المتعلق  2004

وعلى جميع النصوص عمومية صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت 
 2007 لسنة 2560خاصة األمر عدد  وتممته والتي نقحته
  ،2007 أكتوبر 23المؤرخ في 
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نوفمبر  29 المؤرخ في 2004 لسنة 2663مر عدد األوعلى 
المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة   2004

  ،لدى كل جامعة

 جويلية 11ي  المؤرخ ف2005 لسنة 1991 األمر عدد وعلى
 على المحيط وبضبط أصناف المتعلق بدراسة المؤثرات 2005

الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف  الوحدات
  ،الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط

 فيفري 3 المؤرخ في 2006 لسنة 370 األمر عدد وعلى
بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية   المتعلق 2006

  ،سة حول مشاريع النصوص الترتيبيةلمجلس المناف

جوان  4 المؤرخ في  2007 لسنة 1330مر عدد األ وعلى
 بضبط قائمة المنشآت العمومية التي ال تخضع المتعلق  2007

طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات 
  ،العمومية

جويلية  31 المؤرخ في  2008 لسنة 2656 األمر عدد وعلى
المتعلق بضبط معايير وصيغ سحب المصادقة التي تؤهل   2008

مقاوالت البناء واألشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات 
 2009 لسنة 2468 كما وقع تنقيحه باألمر عدد  العمومية

 ،2009 أوت 24المؤرخ في 

 سبتمبر 14مؤرخ في ال 2009 لسنة 2617مر عدد على األو
  ،جاز البنايات المدنية بتنظيم إنالمتعلق 2009

 أكتوبر 05 المؤرخ في  2009 لسنة 2861 مر عددأل اوعلى
 صفقات بالتفاوض شروط إبرام بضبط صيغ والمتعلق  2009
تزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها لل المباشر

   ،بصيغة اإلفراق

سبتمبر  06 المؤرخ في  2010 لسنة 2205مر عدد ألا وعلى
الجهوية للتربية وبضبط   بإحداث المندوبياتلقالمتع  2010

 كما تم تنظيمها اإلداري والمالي ومشموالتها وطرق تسييرها
 جويلية 21 المؤرخ في 2011 لسنة 1005تنقيحه باألمر عدد 

2011،   

 ماي 23 المؤرخ في 2011 لسنة 623وعلى األمر عدد 
 تم لصفقات العمومية كما المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم ا2011

 2 المؤرخ في 2012 لسنة 515إتمامه باألمر عدد تنقيحه و
  ،2012جوان 

 نوفمبر 19مؤرخ في ال 2012 لسنة 2878 األمر عدد وعلى
  ، بمراقبة المصاريف العموميةالمتعلق 2012

 نوفمبر 22  فيمؤرخال 2013 لسنة 5093مر عدد على األو
بضبط  بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة والمتعلق 2013

  ،النظام األساسي الخاص بأعضائها

 نوفمبر 22  المؤرخ في2013لسنة  5096على األمر عدد و
بط ض و المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي2013

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

  جانفي28 المؤرخ في 2014 لسنة 764وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة 2014

الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية 
  والعسكرية والتعديلية والتحكيمية، 

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32قرار الجمهوري عدد وعلى ال
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413على األمر عدد و
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

   ،الماليةقتصاد واالوعلى رأي وزير 

   ،وعلى رأي مجلس المنافسة

   ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  .عالم رئيس الجمهوريةإ  مجلس الوزراء وبعد ةى مداوللوع

    :يصدر األمر اآلتي نصه

  لعنوان األولا

  أحكام عامة

  الباب األول

  الموضوع وتعاريف

برام الصفقات إضبط هذا األمر قواعد ي ـ الفصل األول
 مراعاة االستثناءات المنصوص معالعمومية وتنفيذها ومراقبتها 

  أو بمقتضى اتفاقية دوليةألمرهذا اعليها صراحة ضمن أحكام 
  . أو نص تشريعي أو ترتيبيمصادق عليها طبقا للتشريع التونسي

  : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا األمر ـ 2 الفصل

لى عدة أقساط إصفقة ال موضوع الطلبات توزيع : التقسيط - 
كون وي.  اقتصادية أو مالية أو فنية أو اجتماعيةمعطيات أساس على

كل قسط وحدة مستقلة تسند بشكل منفصل بمفردها أو مع أقساط 
  .أخرى

 يتم بمقتضاها التي األساسية الطريقة :  طلب العروض-
 عرض أو عدة عروض على أساس معايير ختيارال المنافسةتنظيم 

  .موضوعية يتم ضبطها مسبقا

  يكون.يكون طلب العروض إما مفتوحا أو مضيقايمكن أن 
مفتوحا عندما يمكن لكل مترشح تقديم عرض  طلب العروض

 مضيقا عندما ال يسمح بتقديم عروض إال طلب العروضويكون 
  .للمترشحين المرخص لهم بعد عملية انتقاء

  بعض  إتمامأو بمقتضاه تنقيح يتم تعاقدي عمل :  ملحقـ
  . الصفقة األصليةبنود
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 جدية إلثبات مشارك كل ضمان مالي يقدمه :  ضمان وقتيـ
 الدعوة إلى المنافسة نتائجاركته إلى حين إتمام اإلعالن عن مش
  .  صاحب الصفقة و تقديمه للضمان النهائياختيارأو 

تنفيذ صفقات  عمومي يتولى إبرام وهيكل  :  مركزية الشراء-
  . مشترين عموميين مواد أو خدمات لفائدةالقتناءعمومية 

ظر في  هيكل رقابي مكلف بالن:  لجنة مراقبة الصفقات-
  .وشروط تنفيذهاإبرام الصفقات شرعية إجراءات  المنافسة و

 العمومي لجنة يحدثها المشتري :  لجنة تقييم العروض-
  .  تقييم العروض وتقديم مقترح بخصوص اإلسنادتتولى

 العمومي لجنة قارة يحدثها المشتري : عروضال لجنة فتح -
  . العروض فتح تتولى

 صاحب يلتزم بمقتضاه بمقابل عقد كتابي :  صفقة عمومية-
إنجاز أشغال بعمومي ال يمشترإزاء ال أو خاص، عمومي، الصفقة

  . خدمات أو إعداد دراساتإسداءأو التزويد بمواد أو 

 تتعلق واحدة صفقة : التنفيذ وور صفقة عمومية للتص-
فيذ األشغال أو بتصور منشأ في اآلن نفسه بتصور المشروع وتن

  . هنجازإوكامل 

 صفقة تبرم مع مزود أو مجموعة :للتزود بمواد ة عمومية  صفقـ
من المزودين يكون موضوعها اقتناء مواد أو معدات أو تجهيزات 

  .بها المتصلةمتنوعة وكذلك الخدمات 

ــ ــة للدراســات  ـ   صــفقة يكــون موضــوعها أساســا   :  صــفقة عمومي
 األعمال  بالخصوص البحوث والتكوين وتسييروتشمل.  فكريةخدمات

ــات  وخــدمات والمــساعدة الفنيــة   واالستــشارات   الهندســة وقيــادة العملي
  . تسيير المشاريعتفويضوالمعلوماتية و

 ييمسد صفقة تبرم مع :  صفقة عمومية للتزود بخدمات-
  خدمات كصفقات الخدمات العاديةتقديمخدمات يكون موضوعها 

  . مع وجود خيار الشراء أو دون ذلكتجهيزات أو معدات كراء أو

 صفقة يكون موضوعها تنفيذ :  عمومية لألشغال صفقةـ
أو تصور وتنفيذ منشأ أو أشغال بناء وهندسة مدنية تستجيب 

. لحاجيات يحددها المشتري العمومي الذي يتولى تسييرها
وعندما تتعلق الصفقة في نفس الوقت بخدمات وأشغال فإنها 

نجاز إغال عندما يكون موضوعها األساسي تعتبر صفقة أش
 .أشغال

 تبرم الصفقات وفق :  الصفقات ذات اإلجراءات المبسطة-
جراءات مبسطة عندما ال تتجاوز القيمة المقدرة للحاجيات مبلغا إ

ويحدد المشتري العمومي اإلجراءات المبسطة وفقا لطبيعة . معينا
 المؤسسات توفر ومدى وكميتها  تسديدهاالحاجيات المراد 

  .الحاجيات هذه تلبية يمكنها التي االقتصادية

 يكلف بمقتضاه صاحب الصفقة العمومية عقد  :  المناولة-
تحت مسؤوليته شخصا آخر يسمى المناول بتنفيذ جزء من 

  . الصفقة

 المشتري العمومي تضبط يعدها وثيقة :  المرجعيةالعناصر -
 والوسائل التي يجب ةالشروط التي يفرضها بما فيها المنهجي

  .ر تحقيقهااعتمادها والنتائج التي ينتظ

  الباب الثاني

  مجال التطبيق والمبادئ العامة

 تبرم من قبل كتابية العمومية هي عقود الصفقات -  3 الفصل
   .قصد إنجاز طلبات عمومية مقابل بالعموميين  المشترين

إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء طلبات عمومية  تعتبر
  .خدمات أو إعداد دراسات

ا على معنى هذا األمر الدولة والجماعات  مشتريا عمومييعتبر
المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي ال 

  .ةتكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومي

 ولرقابة العمومية للصفقات المنّظمة  العامةللمبادئ خضعت 
قانون العام أو القانون ال تطبق كل ذات معنوية المختصة الهياكل

 صفقات لفائدة ذوات عمومية أو بواسطة أموال إبراملى الخاص تتو
 . مصلحة عامة ذاتعمومية لتلبية حاجيات

  :  صفقات عمومية على معنى هذا األمرتعتبرال  - 4الفصل 

 المنشأدارة إعقود المشاركة والتجمع والمناولة وعقود   -
 المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى وكذلك المفوض

 مشاريع األشغال العمومية بين مصالح الدولة وفقا اتفاقيات تنفيذ
   .للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

  ، عقود اللزمة-
   .ستشهاراال عقود -

 ألحكام خاصة بعض الشراءات العمومية التي تقوم بها وتخضع
 تشمل والتي معينةالمنشآت العمومية التي تعمل في قطاعات 

  : التالية الشراءات

 ذات األثمان المتغيرة المنصوص المستوردةمواد  الشراءـ 
 ،عليها بالعنوان الرابع من هذا األمر

 والمنصوص على حالها أو بعد تكييفها لبيعها المواد شراءـ 
 األمر، هذا من الرابع بالعنوان عليها
 تنافسي محيط في تعمل التي العمومية المنشآت شراءاتـ 

  األمر، ذاه من الرابع بالعنوان عليها المنصوص

 تراتيب إلى صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية تخضع
  .وأحكام خاصة بها

على معنى هذا األمر  إبرام صفقات عمومية يجب - 5الفصل 
يفوق مبلغهـا باعتبار جميع يساوي أو في شأن الطلبات التي 

  :  األداءات
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  بالنسبة إلى األشغال،) د 200.000( ألف دينار يمائتـ 
والتزود  بالنسبة إلى الدراسات)  د100.000(مائة ألف دينار  ـ

  ،بمواد وخدمات في مجال اإلعالمية وتكنولوجيات االتصال
بالنسبة للتزود بمواد وخدمات )  د100.000(مائة ألف دينار  ـ

  ،في القطاعات األخرى
  .  بالنسبة للدراسات)  د50.000(خمسين ألف دينار ـ 

شــأن الطلبــات التــي تقــل قيمتهــا عــن     تنظــيم منافــسة فــي  يجــب
ستـشارة دون التقيـد   وذلك عـن طريـق اال  المبالغ المشار إليها أعاله     

ــاإلجر ــة و  ب ــصفقات العمومي ــاعباءات الخاصــة بال  كتابيــة  جــراءاتإ اتب
 األمـــوالنجاعـــة وحـــسن التـــصرف فـــي  ال وتـــضمن الـــشفافية تعتمـــد

 اهــذ مــن 6 بالفــصل عليهــا المنــصوص مبــادئال احتــرامالعموميــة و
  .األمر

 : التالية المبادئ إلىتخضع الصفقات العمومية  - 6الفصل 

   ،المنافسة -

   ، حرية المشاركة  في الطلب العمومي-

  ، المساواة أمام الطلب العمومي-

  .نزاهتها و شفافية اإلجراءات-

 قواعد الحوكمة الرشيدة إلى تخضع الصفقات العمومية كما
  .المستدامةمية  االعتبار مقتضيات التنعينوتأخذ ب

 واضحة جراءاتإ تباعا بالقواعد و تجسيم هذه المبادئيتم

 األموالتضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في 
 وفقا للقواعد المحددة بهذا األمر المبادئه ذوتطبق ه. العمومية
  : وخاصة

   ، عدم التمييز بين المترشحين-

برام إاحل مفصلة خالل كافة مرجراءات واضحة وإ  اعتماد -

  ،الصفقة

قولة وتعميم اإلجابات مع  في آجالالمشاركينعالم إ -
 يطلبها المتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي والتوضيحات

أيام قبل انتهاء أجل ) 10(عشرة أجل أدناه  المترشحون في
  .تقديم العروض

ال تؤدي االستثناءات واإلجراءات االستثنائية  يجب أن
الطبيعة الخصوصية عن ا األمر والمترتبة المنصوص عليها بهذ
المبادئ األساسية وقواعد  تطبيق استبعادلبعض الصفقات إلى 

  .الصفقات العمومية

إذا اقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة  - 7 الفصل
اإلنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خارج المقرات التابعة 

وعية الطلبات  من مدى مطابقة نالتثبت  قصدللمشتري العمومي
أن ينص كراس الشروط على أن يتعين للمقتضيات التعاقدية، 

يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات أو النقل بعنوان 
إليه بالنظر أو لفائدة  هذه المراقبة لفائدة األعوان الراجعين

ة يتم تكليفها بنفس أعوان تابعين لمكاتب أو مؤسسات مختص
  .لعموميالمهمة من قبل المشتري ا

  العنوان الثاني

  عداد وإبرام الصفقات العموميةإ

  باب األولال

  إعداد الصفقات

  القسم األول

   الحاجيات تحديد

في بداية كل سنة  العمومي على المشتري يتعين -  8الفصل 
 وفقا سنوي إلبرام الصفقات العمومية تقديري مخططعداد إ
  .مني على أساس نموذج موحد وجدول زالميزانية مشروعل

 عتمادات المرصودة مع االا متالئمالمخطط اكون هذي أن يجب
 في أجل المختصة مراقبة الصفقات لجان لإلعالم إلى ه تبليغيتمو

  .  من كل سنةفيفري أقصاه موفى شهر 

المشتري العمومي إشهار المخطط التقديري وجوبا يتولى 
 )30 ( ثالثين العموميةودون مقابل على الموقع الوطني للصفقات
 باستثناءبرام الصفقات إيوما على األقل قبل الشروع في إجراءات 

األمن متطلبات الصفقات المتعلقة بو القصوىحاالت التأكد 
  .والدفاع الوطني

 المشتري العمومي آجال إبرام الصفقات بصورة تضمن يضبط
مدة صلوحية عتبار تأخذ باال و تلبية الطلب العمومينجاعة وسرعة

 على اآلجال القصوى  بصفة تقديريةاالعتمادبذلك و العروض
  :التالية 

  

  يوما 120  يوما 60  العروض صلوحية مدة

  يوما 60  يوما 20   الفني والماليالتقييم

  يوما 20  يوما 20  التقييم تقرير بخصوص الصفقات مراقبة لجنة رأي

  أيام 10  أيام 10   مشروع الصفقةعلى اإلمضاء والمصادقة
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برام إ تحول دون بصورة الطلباتجوز تجزئة  يال ـ 9الفصل 
 إلى رقابة لجنة مراقبة الصفقات دون إخضاعهاصفقات كتابية أو 

  .ذات النظر

 إلى أن تستجيب الطلبات موضوع الصفقة يجب ـ 10الفصل 
 وتضبط الخاصيات .طبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب

سة أو التفاوض على نحو الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المناف
يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني 

  . المستدامةوالتنمية 

 إعداد مرحلة خالل العمومي المشتري يتولى ـ 11 الفصل
 التي المسبقة والمصادقات التراخيص على الحصول الصفقة

 من  كذلكوالتأكد التقديرات مبلغ وضبط الصفقة إبرام قتضيهاي
 .االقتضاء عند تحيينها على والحرص  عتماداتاال توفر

شهار مشاريع الصفقات إ المشتري العمومي يتولى ـ 12 الفصل
 بإعالن إلبرام الصفقاتالمنصوص عليها في المخطط التقديري 

عداده  وفق نموذج يضبط من قبل الهيئة العليا إ تمللعموم ي
  .للطلب العمومي 

، ال يمكن الشروع في قصوىال حاالت التأكد ا ما عدوفي
أيام من تاريخ نشر مخطط ) 7(جل سبعة أجراءات اإلبرام قبل إ

 .اإلبرام أو مراجعته

  القسم الثاني

  أصناف الصفقات

 الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عمومي تبرم ـ 13 الفصل
لتسديد حاجاته السنوية، إال أنه يمكن تجميع شراءات مشتر 

موميين ضمن صفقة إطارية أو عامة طبقا عمومي أو عدة مشترين ع
 التجميع لهذا كان إذا األمر هذا من  17و 14 الفصلينألحكام 

  .مالية أو فنية فوائد

 يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي إلى أقساط وال
 ويتعين توزيع الطلبات باعتبار إمكانيات.  المنافسةتوسيعتضمن 

 وتجربتهم وخاصة المؤسسات المشاركين المحتملين وقدراتهم
  .والمتوسطةالصغرى 

 إبرام صفقة إطارية بالنسبة للطلبات التي يمكن ـ 14 الفصل
 طبيعة متكاملة تهدف إلى تسديد حاجات من نفس الطبيعة أو ذات

 .لها صبغة قارة ومتوقعة

 الصفقة اإلطارية المقدارين األدنى واألقصى لقيمة وتضبط
تناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة أو كمية الطلبات الممكن اق

على أن تحدد الحاجات المراد تسديدها والكميات المراد 
  .اقتناؤها فعليا لكل طلب أثناء اإلنجاز بأذون تزود

ن هذه الصفقة مدة صلوحيتها ونتبيأن تنص على إمكانية يتعي 
تجديدها ضمنيا على أن ال تتجاوز مدتها الجملية ثالث سنوات 

 خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب تثنائيةاسوبصفة 
  .خصوصية رصد استثمارات

 تتعلق واحدة والتنفيذ صفقة ور صفقة التصتعتبر  ـ 15الفصل 

في اآلن نفسه بتصور المشروع وتنفيذ األشغال أو بتصور منشأ 
     .هنجازإ وهكامل  وتوفير معدات

 اذا إال يذتنفبرام صفقة تصور وإ  يمكن للمشتري العموميال
نجاز إ ات عمليبأسباب فنية تتطلب تقنيات خاصة وكان ذلك مبررا 

 ويجب ،منفذ المشروعدة الترابط وتستوجب تشريك مصمم وشدي
 وبتقنيات للمنشأ ةيالوظيفالصبغة أن تتصل هذه المبررات ب

  .نجازهإ

  اللتزاماته صاحب المنشأ مراقبة احترام صاحب الصفقةيتولى

وتحدد صفقة . الطلبات موضوع الصفقة ذن تنفيومتابعة حس
 .جراءات هذه المراقبة ودوريتهاإ التنفيذ والتصور

عداد إثناء أ على المشتري العمومي نيتعي ـ 16الفصل 
 المقاولين والمنتجين ومسديي  قدرات مراعاةكراسات الشروط 

 .المستدامةالخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية وأهداف التنمية 
 كلما تبين أن ذلك وجوبيا، الطلبات إلى أقساط  توزيعويكون

التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد 
 كل طبيعة وتضبط كراسات الشروط اجتماعية،مالية أو فنية أو 

  .قسط وحجمه

 لكل عارض المشاركة في قسط واحد أو في مجموعة يمكن
د األقصى من األقساط على أن تحدد كراسات الشروط العد

  .لألقساط التي يمكن إسنادها إلى مشارك واحد

قسط أو عدة أقساط يتعين إعادة اإلجراءات   إسنادم  لم يتإذا
المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن األقساط غير المسندة مع عرض 
الملف على نفس لجنة مراقبة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف 

  .األصلي

 أقساط إلى الطلب العمومي  عن توزيعيترتب أن ال يجب
إخضاع العقود المعنية لألحكام المنصوص عليها بهذا عدم 
  .األمر

  الثالثالقسم 

  مركزيات الشراءتجميع الطلبات و

تلبية حاجيات مشتركة ل  تبرم صفقة عامة أنيمكن ـ 17 الفصل
  . لعدد من المشترين العموميين
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تناؤها من  يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقوفي هذه الحالة
حسب حاجياته في صفقة  وكل مشتر عمومي بصفة مسبقةقبل 

  . العامة وفق شروط الصفقة تبرم بهخاصة 

  الصفقةإبراميعين المشترون العموميون مفوضا عنهم يتولى 

 ويتولى كل مشتر عمومي إبرام الصفقة الخاصة  وتبليغهاالعامة

  . به

مومي إما من تتم متابعة تنفيذ الصفقات الخاصة بكل مشتر ع

  . قبل المفوض أو من قبل كل مشتر عمومي على حدة

ر أو عدة مشترين عموميين اللجوء يمكن لمشت  ـ 18 الفصل
  . لى مركزية شراء إلبرام صفقاتهمإ

يعين رئيس الحكومة مركزية الشراء بمقتضى قرار من بين 

ه ختصاصلخاضعين ألحكام هذا األمر نظرا الالمشترين العموميين ا
  . ربته في مجال الطلب العمومي موضوع الصفقةتجو

المتعلقة بإبرام تتولى مركزية الشراء القيام بجميع اإلجراءات 
تبليغ الصفقات الخاصة إلى المشترين العموميين الصفقة العامة و

  .المعنيين

  الرابعالقسم 

  المستدامةالصفقات العمومية 

صفقة قدر ال أن تتضمن شروط تنفيذ يجب ـ 19 الفصل
بيئية تأخذ بعين االعتبار  ذات صبغة اجتماعية واإلمكان جوانب
  .المستدامةأهداف التنمية 

لمنافسة إلى ا الشروط بإعالن الدعوة هذهيتم تضمين 
 تمييز ها أن ال ينجر عنعلىكراسات الشروط المتعلقة بالصفقة و

  . المترشحين المحتملينبين

  الخامس القسم 

  ضليةا التفاألنظمة

 المشتري العمومي سنويا للمؤسسات خصصي ـ 20 الفصل
من القيمة التقديرية لصفقات % 20الصغرى نسبة في حدود 

األشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبين بالفقرة 
  .الثانية من هذا الفصل

 المؤسسة الفصلتعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا 
نة وط المبي وفقا للشر الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين

بالجدول الموالي الذي يحدد سقف المبالغ التقديرية 
  :    للصفقات المخصصة لها

  

  

 موضوع الصفقة
 يالمبلغ التقدير

األقصى للصفقة 
 باعتبار األداءات

 يرقم المعامالت السنو
األقصى بالنسبة للمؤسسة 

 الناشطة

حجم االستثمار األقصى 
بالنسبة للمؤسسة حديثة 

 التكوين

األشغال في  الهندسة المدنية أو الطرقات والأشغ
 القطاع الفالحي

  ألف دينار500 دينار مليون  1  ألف دينار500

أشــغال فنيــة تتعلــق بالــسوائل أو الكهربــاء  
ــغال    ــن الحريـــــــق أو األشـــــ أو الوقايـــــــة مـــــ

 المشابهة
  ألف دينار200  ألف دينار400  ألف دينار300

ـــن أو العـــــــ  الده أو  ة تتعلــق بالنجـارة ــــ ال فنيــــ أشغ زل ــ
  أو األشغال المشابهة  خــد أو المطابـــأو المصاع

   ألف دينار160  ألف دينار400  ألف دينار300

  ألف دينار300 دينار  ألف600  ألف دينار300 المواد

  ألف دينار200  ألف دينار400  ألف دينار200 الخدمات

  ألف دينار60  ألف دينار120  ألف دينار60 الدراسات
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 تنطبق األحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي تمتلك أكثر ال
 ال ، أو مجموعة مؤسسات كانتمن رأس مالها، مؤسسة% 25من 

  .يشملها التعريف المتعلق بالمؤسسة الصغرى
 هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في إطار قسط تبرم

فيها بصفة حصرية    أو أكثر من مجموعة طلبات تخول المشاركة
  .إلى المؤسسات الصغرى حسب موضوع الصفقة

 التنصيص ضمن نص اإلعالن عن المنافسة وكراسات يتم
أكثر منها إلى  الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو

المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على مستوى المشاركة 
  .واإلسناد

يصها يعد المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخص
 جانفي من كل سنة، 31للمؤسسات الصغرى في أجل أقصاه 

 العليا الهيئةويتولى تبليغه مرفقا بالرزنامة التقديرية لإلنجاز إلى 
  .للطلب العمومي

 صورة تعذر تخصيص الصفقات المذكورة لفائدة وفي
المؤسسات الصغرى في حدود النسبة المشار إليها أعاله 

 مؤسسات صغرى يمكن تكليفها العتبارات فنية أو لعدم توفر
بإنجاز هذه الصفقات، يتعين على المشتري العمومي تبرير ذلك 
ضمن تقرير يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات التي يرجع إليها 

 وتبدي لجنة ، من هذا األمر169 وفقا ألحكام الفصل  ،بالنظر
  .مراقبة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات

ري العمومي في نهاية كل سنة تقريرا حول  المشتيعد
الصفقات المسندة إلى المؤسسات الصغرى يتضمن خاصة مقارنة 
قيمة هذه الصفقات مع التقديرات وتقييما لظروف إنجازها ويوجه 

  .لى الهيئة العليا للطلب العموميإهذا التقرير   المشتري العمومي

التزويد  المشاركة في إنجاز األشغال وتخصص ـ 21الفصل 
خدمات المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن الطلبات البمواد و

العمومية للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها 
   . المبرر في حالة التعذرالعمل إّال

على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير الخاص نيتعي 
 ب هذا التعذر من هذا األمر أسبا169المنصوص عليه بالفصل 

وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في التبريرات 
  .المقدمة

ــ 22الفــصل  ــ  ـ ــب    تحّف ز كراســات الــشروط العارضــين األجان
   الطلباتبإنجاز أقصى ما يمكن من  مؤسسات محليةعلى تكليف

أو توفير مواد وخدمات وتجهيزات فـي كـل الحـاالت التـي يمكـن         
  .المؤسسات المحلية التعهد بجزء منهافيها للصناعات أو 

  مكاتب الدراسات األجنبيةز كراسات الشروطتحّف ـ 23الفصل 
  . تونسيةخبرات أوتشريك مكتب أو مكاتب دراسات  على

وكولة إلى  المالمهام بوضوح   أن يحدد عقد الصفقةيجب
  . وثمنهاالشريك أو الخبير مكتب الدراسات التونسي

اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في يتم  عندما ـ 24الفصل 
ز كراسات ، تحّف اإلعالميةصناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات

تونسية مختصة يتم اختيارها  الشروط على تشريك مؤسسات
  .حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط

ال تتضمن كراسات الشروط الخاصة  ن أيجب ـ 25الفصل 
لمؤسسات التونسية أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء ا

 .المشاركة في الطلبات العمومية من
 أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تعتبر

مماثلة في مجاالت لم يسبق للمؤسسات   تتعلق بإنجاز مشاريع
  .التونسية القيام بها

 في هذا اإلطار على المشتري العمومي تعويض شرط يتعين
ا نفس درجة التشعب وفي نفس له المشاريع المماثلة، بمشاريع

الحاالت  المجال المعني بالصفقة دون أن تكون مماثلة إال في
 الصفقات مراقبة لجنة وتبدي.  التي يجب تبريرهااالستثنائية
  . رأيها وجوبا في هذه التبريراتالمختصة

 التونسية في صفقات المقاوالت عروض لتفض ـ 26الفصل 
كذلك المنتوجات  وجنبية األالمقاوالتاألشغال على عروض 

 على المنتجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد
مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس مستوى الجودة على  األخرى

أثمان  و التونسية المالية للمقاوالتأن ال تتجاوز العروض
بأكثر من عشرة  مبالغ مثيالتها األجنبية المنتوجات التونسية

 .%)10(بالمائة 
ويجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن 

  .المصالح المختصة بالنسبة للمنتوجات ذات المنشأ التونسي

 التونسية والمنتوجات المقاوالت هامش تفضيل عروض لتطبيق
مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس  تتم

  .واألداءات  باعتبار كل المعاليمالثمن
  السادسم القس

  وثائق الصفقة والتنصيصات الوجوبية

   األول الفرع  

  وثائق الصفقة

يجب أن تتضمن الوثائق المكونة للصفقة جميع  - 27الفصل 
التنصيصات التي من شأنها توضيح موضوعها للمترشحين طبقا 

  .العمومي للطلب العليا الهيئة تعدهلملف صفقات نموذجي 

 للمنافسة من جميع الوثائق  وثائق الدعوةتتكون - 28 الفصل
والمعلومات التي يعدها المشتري العمومي لضبط موضوع الصفقة 

 للمترشحينوتسلم هذه الوثائق . وخاصياتها وشروط تنفيذها
غير أنه يمكن للمشتري العمومي أن يقرر تسليمها بمقابل . مجانا

عالن الدعوة العمومية للمنافسة على مبلغ هذا إوينص . ضبطه يتم
  . دفعهوإجراءاتقابل الم
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طة مبسالجراءات اإل للصفقات المبرمة عن طريق وبالنسبة
 تقتصر األمر  يمكن أن هذا من 50المنصوص عليها بالفصل 

 على المقتضيات اإلدارية والفنية األساسية للمنافسة الدعوةوثائق 
  .االختيارومعايير 

 إبرام الصفقات قواعد كراسات الشروط تضبط ـ 29 الفصل
 الوثائق الخاصة علىنفيذها وتشتمل على الوثائق العامة ووت

 : التالية

كراسات الشروط اإلدارية العامة التي تضبط التراتيب 1 - 
جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من   اإلدارية المنطبقة على

  .الطلبات

كراسات الشروط الفنية العامة التي تضبط الشروط 2 - 
الصفقات المتعلقة بصنف    على جميعوالخاصيات الفنية المنطبقة

   .واحد من الطلبات
كراسات الشروط اإلدارية الخاصة التي تضبط الشروط 3 - 

وتنص وجوبا على فصول كراسات  اإلدارية الخاصة بكل صفقة
الشروط اإلدارية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما 

مي لعمو ويتولى إعدادها المشتري ا.يخصها مقتضيات مخالفة
و تغيير بعض فصول كراس الشروط أ توضيحو أتمام إبهدف 

  .اإلدارية العامة

كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط المقتضيات 4 - 
وتنص وجوبا على فصول كراسات  الفنية الخاصة بكل صفقة

الشروط الفنية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها 
ولى إعدادها المشتري العمومي وتجمع  ويت. مخالفةمقتضيات

البنود والشروط الفنية التي من شأنها تحديد الطلبات بدقة 
 . بمتابعة سير وحسن تنفيذ الصفقةالعمومي للمشتريوتسمح 

 كراسات الشروط اإلدارية العامة وكراسات على المصادقة تتم
 يئةاله رأي على بناء الحكومة رئيس من بقرارالشروط الفنية العامة 

يتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية و العمومي للطلب العليا
  .التونسية

و ال مادية أ الصفقات كتابيا في وثيقة مادية تبرم - 30 الفصل
  . يتضمن كراسات الشروط والعرضا وحيدملفاوتكون الصفقة 

   : التالية يجب أن تنص الصفقة على األقل على البيانات

  ،تحديد األطراف المتعاقدة .1

  موضوع الصفقة، .2

    ،بند تحفيز المناولة الوطنية .3

تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها  .4
   األولوية، حسب

   للمراجعة،  قابال  بيان ما إذا كان الثمن ثابتا أو الصفقة معمبلغ .5

  الـتأخير،  أجل التنفيذ وكذلك غرامات .6

  شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها، .7

   ،جال الدفعآ و شروط الخالص .8
  شروط الفسخ،و حاالت .9

  تسوية النزاعات، إجراءات .10

تعيين المحاسب العمومي المكـلف بالدفع أو العون  .11
  المؤهـل لذلك،

  .تاريخ إبرام الصفقة .12

    الثانيعالفر

  المواصفات الفنية

 لخاصيات الطلبات موضوع الصفقة وفقا تضبط ـ 31 الفصل
  :فنية تعتمد على المرجعيات التالية 

أخرى معادلة يمكن مرجعية صفات وطنية أو وثائق  موا-
   ، عليهاطالعاالللمترشحين 

ويجب أن .  األداء أو المتطلبات الوظيفية من حيث النجاعة-
رشحين من معرفة موضوع تتكون هذه المتطلبات دقيقة لتمكين الم

ويجب أن . سناد الصفقةإالصفقة وتمكين المشتري العمومي من 
لخصائص البيئية المضبوطة بالرجوع إلى كل تدرج  قدر اإلمكان ا

أو جزء من عالمة بيئية معترف بها يمكن لجميع األطراف المعنية 
  .النفاذ إليها

 للمشتري العمومي الجمع بين مختلف هذه المرجعيات يمكن
  .المنافسة من الحددون أن ينجر عن الخاصيات الفنية 

أو مصدر  التنصيص على أسلوب أو طريقة صنع معينة يمنع  
أو منشأ محدد أو اإلحالة على عالمة تجارية أو براءة أو صنف 

 من شأن مثل هذه التنصيصات أو اإلحاالت أن كانمعين طالما 
  . يترتب عنها تفضيل أو استبعاد بعض المترشحين أو المنتوجات

 أن ال تؤدي البنود التي تضبطها كراسات يجب ـ 32 الفصل
كين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر الشروط إلى تمييز بين المشار

 .أية عالمة تجارية أو منتجين معينين
 البنود المضمنة بكراسات اعتبر لكل مشارك محتمل يمكن

 أن ردة بالفقرة األولى من هذا الفصلالشروط مخالفة لألحكام الوا
  متابعة ومراجعة الصفقات العمومية  المنصوص هيئة  لدى يتظلم

مرفقا بتقديم مطلب في الغرض ن هذا األمر  م147عليها بالفصل 
ة في  بالمؤيدات الالزمومدعماتقرير مفصل يبين فيه اإلخالالت ب

 من تاريخ اإلعالن عن طلب العروضأيام ) 10(أجل أقصاه عشرة 
أيام في الحاالت التي يحدد ) 5(لى خمسة إ هذا األجل ويخفض

 .يوما) 15 (عشر بخمسة قبول العروضفيها أجل 
 إلى العريضة من نسخة ،بالتظّلم توصلها وبمجرد الهيئة تحيل
  .هاب لتوصلها ثابتا تاريخا تعطي بطريقة المعني العمومي المشتري
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 التظلم لهيئة المتابعة والمراجعة قبل اتخاذ قرارها بشأن يمكن
إذا  بتعليق اإلجراءات حتى البت نهائيا نذتأالمعروض عليها أن 

  .باب جدية في ظاهرها قائما على أسالمطلبكان 

 المراجعة قرارها في أجل أقصاه عشرة هيئة  المتابعة وتتخذ
ي العمومي ن تاريخ توصلها بإجابة المشتر أيام عمل م)10(

 وفي غياب ذلك يرفع  اإليضاحات المطلوبةمرفقة بجميع الوثائق و
  .قرار تعليق اإلجراءات

ف  ما لم تنص كراسات الشروط على خال،يمكن ـ 33 الفصل
تتضمن خاصيات    أن يقدموا حال أو حلوال بديلةعارضين لل،ذلك

فنية مختلفة عن الحل األساسي على أن يقدم صاحب العرض 
مطابقا للحل األساسي وأن ال يدخل الحل البديل  البديل عرضا

 .العمومي ات المشترييتغييرات جوهرية على حاج
ضاحات  أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات واإليويجب
به وأن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وأن يتم تقديمه   المتعلقة

منهجية المنصوص عليها الإلى نفس  بصفة تضمن تقييمه باالستناد
  .بكراس الشروط

   السابعالقسم
  أثمان الصفقات

 لجملة  جزافي  الصفقة إما ذات ثمن جمليتكون ـ 34 الفصل
 مختلط ثمن ذاتأو  أو عدة أثمان فردية ثمن ذاتالطلب أو 

 على أساسه أو على أساسها ثمن الخالص حسب التنفيذ يحسب
  .للطلبالفعلي 

 الجزافي الثمن كان إذا جزافي جملي ثمن ذات الصفقة تكون
 هذا احتساب ويتم. الصفقة موضوع الطلبات جميع يغطي فيها

 من عنصر لكل ويسند. الجملي المبلغ تفصيل أساس على الثمن
    .جزافي ثمن فصيلالت هذا عناصر

 من الطلبات تقسيم تضمنت إذا الصفقة ذات ثمن فردي تكون
 تفصيل أساس على عناصر عدة لىإ العمومي المشتري قبل

 .عنصر لكل المقترح الفردي الثمن تحديد مع تقديري
 األثمان بتطبيق الصفقة بعنوان المستحقة المبالغ تحتسب

  .للصفقة طبقا فعليا نجازهاإ وقع التي الكميات على الفردية
 يقع طلبات على اشتملت إذا ثمن مختلط ذات الصفقة تكون
وفي جزء الجزافي  أساس الثمن الجملي على منها جزء في خالصها

 هذه الحالة يتم الخالص كما وفي. خر على أساس الثمن الفرديآ
  .الفصل هذا من والثالثة الثانيةهو منصوص عليه في الفقرتين 

ت إما ثابتة أو قابلة للمراجعة  أثمان الصفقاتكون ـ 35 الفصل
  .يمكن إبرام الصفقات على أساس ثمن وقتيو

 قابل غير كان إذا ثابت ثمن ذات الصفقة تكون ـ 36 الفصل
 المزمع للعارض يمكن أنه غير. الصفقة تنفيذ أجل خالل للمراجعة
 بين الفاصلة المدة تجاوزت إذا عرضه تحيين طلب معه التعاقد
 ببدء اإلذن توجيه أو بالصفقة تبليغه وتاريخ العرض تقديم تاريخ

 كراس وينص. يوما) 120 (وعشرين مائة االقتضاء، عند التنفيذ
 .احتسابه وطرق التحيين قواعد على الشروط

 للمشتري مطلب تقديم العارض المزمع التعاقد معه على يجب
شرات  والمؤالقاعدة المطلوبة والتحيينالعمومي يبين فيه قيمة 

 الوثائق بجميع مرفقا المطلب هذا ويكون تقديره المعتمدة في
يتولى المشتري العمومي دراسة هذا  .لذلك المثبتة والمؤيدات

الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات  الطلب وإعداد تقرير في
بخصوص  ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي. النظر

 .نطلب التحيين واقتراحه في هذا الشأ
 كان ذا الصفقة ذات ثمن قابل للمراجعة إتكون ـ 37 الفصل
 الصفقة بسبب تغير الظروف تنفيذ أجل خالل تغييرهباإلمكان 
  .االقتصادية

 بالنسبة للصفقات التي  العمل باألسعار القابلة للمراجعةيتعين
 أّنه  بالنسبة لصفقات األشغال والمواد إّالنجازها السنة إتفوق مدة 
ت المرتبطة أهم مكوناتها بأثمان سريعة التغير يمكن والتجهيزا

 مراجعة األسعار عندما تكون التنصيص بكراسات الشروط على
  .أشهر) 6(تتجاوز الستة نجاز الصفقة إمدة 

إذا كان الثمن قابال للمراجعة يجب أن تنص الصفقة صراحة 
لمراجعة الثمن لةعلى شروط المراجعة وخاصة القواعد المفص 

ومقاييس المراجعة وكذلك الوثائق والمراجع التي وشروط 
  .إليها تستند

د قيمة الطلبات المنجزة خالل األشهر الثالثة التي تلي تسد
دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة  تاريخ ضبط األثمان

تنص على خالف  إال إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة
  . األثمان ضبط تاريخض  لقبول العروأجل آخرويعتبر . ذلك

 مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة يمكن
  .المذكورة أشهر الثالثة أجل انقضاء تاريخ من ابتداءاألثمان 
 مراجعة أثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء أجل اإلنجاز تتم

التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء 
  .هذا األجل

 بلوغ الحد األقصى لغرامات التأخير الذي تنص عليه عند
 قيمة الطلبات المتبقية حسب األثمان المطبقة في تسددالصفقة 

   .تاريخ بدء التنفيذ

 طلبات اكتست الصفقة ذات ثمن وقتي إذا تكون ـ 38 الفصل
 المطلق التأكد صبغة جديدة تقنية ذاتاألشغال أو التزود بمواد 

 في الصفقة تنفيذ في الشروع تحتم هامة فنية مخاطر تضمنت أو
 والمقتضيات الشروط كافة نهائيا فيه تضبط أن يمكن ال وقت

  .  الحالة الصفقة إلى مراقبة خاصةهذه في وتخضع

 يخضع التي المراقبة وقتي ثمن أساس على المبرمة الصفقة تبين
 وكذلك المحاسبية االلتزامات ذلك في بما الصفقة صاحب لها
  .للطلبات النهائي الثمن تحديد في ستعتمد التي والقواعد اصرالعن

 الثمن وخاصة للصفقة النهائية البنود يضبط ملحق إبرام يجب
 على وذلك ضبطه لكيفية المحددة الشروط األقل على أو النهائي
  .الشروط هذه معرفة تتم حينما تقدير أقصى
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اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها  إذا - 39 الفصل
 هذه طبيعة على تنص أن يجب فإنها ،مشتري العمومي مباشرةال

 مختلف قيمة وطريقة حسابها وهاطريقة تحديد كمياتو الطلبات
  .االعناصر التي تمكن من ضبط ثمنه

 خالصها يتم طلبات على الصفقة اشتملت إذا -  40 الفصل
 طبيعة على تنص أن يجب فإنها   المراقبة المصاريف أساس على
 قيمة وطريقة حسابها وهاطريقة تحديد كمياتو الطلبات هذه

  .امختلف العناصر التي تمكن من ضبط ثمنه

 أساس  كل الحاالت، ال يتجاوز مبلغ الطلبات علىفي
 األصلي المبلغ من بالمائة) %3(المراقبة ثالثة  المصاريف

   .للصفقة

يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن 
المحددة لكيفية ضبطه وذلك على  على األقل الشروط النهائي أو

  .الشروط أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه
   الثانيالباب

  في طرق إبرام الصفقات العمومية

   األولالقسم

  أحكام عامة

 الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة تبرم ـ 41الفصل 
 إبرام استثنائية بصفة يمكن أنهعن طريق طلبات العروض إال 

  . المباشربالتفاوض عمومية صفقات

 الطبيعة كتابيا يبرر أن العمومي المشتري على يجب
 إلبرام استثنائية إجراءات اعتماد إلى أدى الذي للطلب الخصوصية

 المبادئ احترام دون االستثناءات هذه تحول وال. الصفقة
  .العمومية للصفقات األساسية

  الثاني القسم

  طلب العروض

قا أو على يكون طلب العروض مفتوحا أو مضي ـ 42 الفصل
 المنصوص عليها للشروط طبقا مع المناظرة وذلك أومرحلتين 

  .القسم بهذا

 طلب العروض مفتوحا عندما يسمح لكل المترشحين يكون
 حسب العامة للمنافسة الدعوة عنويتم اإلعالن . بتقديم عروضهم

  . من هذا األمر53الشروط المحددة بالفصل 

يتم و عندما يكون مسبوقا بانتقاء مضيقا طلب العروض ونيك
  : على مرحلتين

 اإلعالن عن الرغبة في المشاركة  تتضمن المرحلة األولى -
طبقا لكراس العناصر المرجعية لالنتقاء الذي يضبط بدقة شروط 

 على أساسها انتقاء يتمالمشاركة والمنهجية والمعايير التي 
حينالمترش.  

 تم الذين العارضين دعوة في تتمثل:  ثانيةال المرحلة -
  .عروضهم تقديم إلى انتقاؤهم

قبة ارم تقرير االنتقاء على الرأي المسبق للجنة يعرض 
 .الصفقات العمومية ذات النظر

 اللجوء إلى طلب العروض مع المناظرة يمكن ـ 43 الفصل
 فنية أسباب وجود عند العمومي المشتري يعدهبناء على برنامج 

 تقتضي  أوخاصة أبحاث إجراء تبرر مالية أو جمالية أو
  .المترشحين قبل من معينا اختصاصا

 تشجيع إطار في المناظرة مع عروض طلب تنظيم يتم أن يمكن
 طابع ذات ببرامج المرتبطة للطلبات بالنسبة المحتوى صناعة
  .الملتيميديا في التكوين مجال في أو ثقافي أو تفاعلي

 تلبيتها يجب التي الحاجيات محتوى رةالمناظ برنامج يضبط
 القصوى الكلفة ويحدد العروض تقييم ومعايير المنهجية وكذلك

  .المناظرة موضوع المشروع إلنجاز المبرمجة

 أن تتعلق المناظرة بـإحدى الطلبات يمكن ـ 44 الفصل
  : التالية

  ، مشروعدراسة -

  ،مسبقا تنفيذ مشروع تمت دراسته -

  .الوقت نفس في ذهوتنفي مشروع دراسة -

 أن يكون طلب العروض مع المناظرة يمكن ـ 45 الفصل
  .مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء

 دعوة عامة إلى  المفتوحيتضمن طلب العروض مع المناظرة
  ،المنافسة

 دعوة بانتقاء المسبوق المناظرة مع العروض طلب يتضمن
 لالنتقاء مرجعية عناصر كراس على بناء ترشحات لتقديم عامة
  .االنتقاء ومنهجية الترشح وشروط المناظرة موضوع يبين

 تقديم إلى دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب تتم
مقترحاتهم بعد عرض تقرير االنتقاء مسبقا على لجنة مراقبة 

 .الصفقات العمومية ذات النظر

 المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة التي تعين تدرس
 وجوبا أعضاؤها ويكونري العمومي للغرض بمقرر من المشت

 على أعضائها ثلث ويكون المناظرة في المشاركين عن مستقلين
  . في مجال المشروعاالختصاص ذوي من األقل

  لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج أعمالهاتضمن
واقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين 

  . قتضاءيسجلون تحفظاتهم عند اال

قبة الصفقات ارم هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة يعرض
  .ذات النظر
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   أن يضبط برنامج المناظرة المنح والمكافآتيجب ـ 46 الفصل
لة واالمتيازات المخصصة ألصحاب المشاريع المقترحة والمتحص

على المراتب األولى إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة 
  : نص البرنامج باإلضافة إلى ذلكويجب أن ي. مشروع

 على أن المشاريع التي حصل أصحابها على منح تصبح إما -
  كلها أو بعضها ملكا للمشتري العمومي،

 أو أن يحتفظ المشتري العمومي بحق تكليف من يختاره بتنفيذ - 
كل المشاريع المقترحة والمتحصلة على منحة أو جائزة أو جزء منها 

 ويجب أن يضبط برنامج ، عند االقتضاءمقابل دفع مبلغ مالي
 .المناظرة هذا المبلغ أو على األقل األسس التي تعتمد في تحديده

 كان يجوز ألصحاب مان برنامج المناظرة إذا  أن يبييجب
  .المشاريع المختارة المساهمة في إنجازها وشروط ذلك

 المشتري العمومي المنح والمكافآت يسند ـ 47 الفصل
كذلك  ها ويمكن إسناد، باقتراح من لجنة المناظرةواالمتيازات

  .للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على أفضل المراتب

جزئيا   أن ال تسند المنح والمكافآت واالمتيازات كليا أويمكن
 وال تتم مواصلة ،إذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة

 لم يتم  ك في حال وذل،اإلجراءات إذا لم تفض المناظرة إلى نتيجة
 إعالم المتناظرين بما يتم جميع الحاالت  وفي،قبول أي مشروع
 .آلت إليه مشاريعهم

 عروض طلب تنظيم العمومي للمشتري يمكن  ـ48 الفصل
 التي والتجهيزات والمواد األشغال لطلبات بالنسبة مرحلتين على

 تكنولوجيا أو ذات الفنية الناحية من خصوصية صبغة تكتسي
ويتعذر  وتوظيفها استكشافها إلى العمومي المشتري يسعى ةجديد
  .مسبقة بصفة الفنية خاصياتها ضبط

 هي التي للصفقات بالنسبة إال اإلجراء هذا إلى اللجوء يتم وال
 العليا لمراقبة وتدقيق  الصفقات أو اللجنة الوزارية اللجنة أنظار من

   : ة المنشأاللجنة الداخلية لمراقبة صفقاتو لمراقبة الصفقات

 عروض طلب عن اإلعالن في األولى المرحلة تتمثل) أ
 إلى المحتملين المترشحين بمقتضاه العمومي المشتري يدعو
 أي بيان دون والدراسات التصورات تتضمن فنية عروض تقديم
 التي المرجعية العناصر وثيقة أساس على وذلك األثمان عن معطى
  .العمومي المشتري يعدها

 نهائية بصفة حاجياته تحديد العمومي تريالمش يتولى
 ضوء على وذلك المطلوبة الفنية والمواصفات الخاصيات وضبط
 الذي الشروط كراس ويعد المشاركون يقترحها التي الفنية الحلول
 .الثانية المرحلة في اعتماده سيتم

تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في ) ب
قديم عروضهم الفنية والمالية وعلى أساس المرحلة األولى إلى ت

 .كراس الشروط النهائي الذي تم إعداده

 المشتري العمومي تقييم العروض واختيار العرض يتولى
  . من الناحيتين الفنية والماليةاألفضل

 55 الفصول  يجب على المشتري العمومي احترام أحكام
  . من هذا األمر62و 61و  60و 59و

  الثالثالقسم 

  قات بالتفاوض المباشرالصف

الصفقات "  بالتفاوض المباشرصفقات "تعتبر ـ 49 الفصل
   :   يبرمها المشتري العمومي في الحاالت التالية التي

 التي ال  مواد وخدمات والدراساتالتزود بوصفقات األشغال  - 1
مزود أو مسدي مقاول أو  أن يوكل إنجازها إال إلى ، ألسباب فنية،يمكن
  اختراع راءاتــب مالكي قبل من تصنيعها ونــيك التي الموادو نات معيــخدم
ا ــسواء من قبلهم شخصي ةــبصفة حصريون التونسي ــا للقانــة طبقــــلمسج

 قبل من إال اــإسداؤه يمكن ال التي اتــالخدم وأ ممثليهم، أو من قبل 
  .وحيد مزود أو اولــمق

دعوة إلى  إنجازها بواسطة اليمكن ال التي الطلبات -2
روض نظرا لمتطلبات األمن العام المنافسة عن طريق طلب الع

 المصلحة العليا للبالد أو في اقتضتالدفاع الوطني أو متى و
 .بها التنبؤ ال يمكن ظروف الناتجة عنحاالت التأكد القصوى 

 إلى دعوة إجراء خصوصها في تم التي الصفقات -3
 عروض شأنها في ترد المنافسة لمرتين متتاليتين على األقل ولم

 يكون ال أن شريطة مقبولة غير عروض سوى شأنها في ترد لم أو
أن يؤدي هذا اإلجراء إلى الشروط و كراسات في إخالل نتيجة ذلك

 .عقد صفقة بشروط أفضل
صفقات التزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي تم  -4

 بعثها بصيغة اإلفراق من قبل المؤسسات أو المنشآت العمومية
وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ 
القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا 

وتندرج الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار . المجال
النسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا ألحكام الفصل 

 . من هذا األمر20
ذات  المنشآتع المؤسسات ولصفقات التي تبرم  ما -5

ية األغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهو
 .جتماعيةأو في إطار إجراءات ذات صبغة ا

تتعلق بأشغال  التي تعتبر تكملة لصفقة أصلية والصفقات  -6
أو مواد أو خدمات لم يتم توقعها عند إبرام الصفقة األصلية وغير 

يحقق  الوظيفي أو التقديرات األولية وجمبرمجة ضمن البرنام
ة من حيث كلفة إسنادها عن طريق التفاوض المباشر فوائد ثابت

 .ظروف التنفيذاإلنجاز أو آجال و
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  الرابع القسم

  المبسطة لإلجراءات وفقا الصفقات

 بمواد والتزود األشغال صفقات إبرام يتم ـ 50 الفصل
 عندما وذلك بسطةالم اإلجراءات باعتماد والدراسات وخدمات
  : األداءات جميع باعتبار للطلبات التقديرية القيمة تتراوح

 ألف خمسمائةإلى )  د200.000(  مائتي ألف دينارمن -
  .شغالبالنسبة لأل)  د500.000 (دينار

 دينار ألف مائتيإلى  )  د100.000(  دينارألف مائة من -
مات في دبالنسبة للدراسات والتزود بمواد وخ)  د200.000(

  .عالمية  وتكنولوجيا االتصالمجال اإل

 دينار ألف ثالثمائةإلى ) د 100.000(  مائة ألف دينارمن -
 القطاعات في وخدمات بمواد للتزودبالنسبة )  د300.000(

  .األخرى

 ألف مائةإلى ) د 50.000(  خمسين ألف دينارمن -
  .بالنسبة للدراسات في القطاعات األخرى)  د100.000(دينار

 للمشتري العمومي أن يحدد طرق تطبيق يمكن ـ 51 الفصل
اإلجراءات المبسطة وفق ما تتطلبه طبيعة وخاصيات الحاجيات 

 التي االقتصادية المؤسسات رتوّف مدى ووحجمهاالمراد تسديدها 
  . الحاجيات هذه تلبية ايمكنه

 وثائق الدعوة إلى المنافسة، بالنسبة للصفقات التي تضبط
إجراءات اإلبرام مع ويقة اإلجراءات المبسطة طرق تبرم حسب طر

كما يمكنها أن تقتصر . األمر هذا من 41مراعاة أحكام الفصل 
 واختيار  وإجراءات إبرام الصفقةعلى الخاصيات األساسية لإلشهار

  . العرض

 إشهار الدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن يتم
 عن االقتضاءية وعند طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العموم

طريق كل الوسائل المادية أو الالمادية الممكنة وذلك قبل انقضاء 
آجال معقولة لقبول العروض يتم تحديدها من قبل المشتري 

 مع ويتالءمالعمومي بما يدعم درجة المشاركة في تلبية الحاجيات 
طةأهمية الصفقة وطبيعة اإلجراءات المبس .  

طة المشتري العمومي من وجوب س تعفي اإلجراءات المبال
ص عليها احترام المبادئ المنظمة للصفقات العمومية المنصو

تباع إجراءات كتابية في شكلها المادي ا من هذا األمر و6بالفصل 
  .جراءات خاص بهذه  الشراءاتإ ضمن دليل تضبطأو الالمادي 

يجب على كل مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له  
تتولى لجنة . صفقات الخاضعة لإلجراءات المبسطةخاصة بال

الشراءات فتح الظروف وتقييم العروض طبقا للمنهجية المحددة 
 الطلبات شأن في الصفقاتوتقترح على المشتري العمومي إسناد 

  .المذكورة

 تتوّلى هذه اللجنة دراسة مالحق الصفقات وكل مشكل كما
ص وختم هذه أو نزاع يتعّلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخال

الصفقات وتقدم إلى المشتري العمومي مقترحات لحّل الخالفات 
ويمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر . أو المسائل المطروحة

  .من لجنة شراءات

 لجنة الشراءات من أعضاء تابعين للمشتري العمومي ال تتكون
يقل عددهم عن أربعة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم بمقتضى مقرر 

 ويمكن عند االقتضاء تدعيم تركيبة هذه اللجنة بعضو ، عنهصادر
أو أعضاء من ذوي االختصاص في مجال الطلب المعني وال يمكن 

  . أعضائهاأغلبيةلهذه اللجنة أن تجتمع إال بحضور 

  الثالث الباب

  الصفقات إبرام إجراءات سير في

  : تباع المراحل التاليةا الصفقات العمومية بتبرم - 52 الفصل

  المنافسة، إلى الدعوة -

 العروض،  فتح -
  ، العروضتقييم -

  ، الصفقةإسناد -

  .اإلسناد إشهار -

  األول القسم

  المنافسة إلى الدعوة

) 30 (ثالثين المنافسة إلى الدعوة إعالن ينشر ـ 53 الفصل
لقبول العروض  تاريخ األقصى المحدداليوما على األقل قبل 

 الخاص بالصفقات العمومية بالوابواسطة الصحافة وعلى موقع 
التخفيض في هذا األجل إلى   ويمكن،بالهيئة العليا للطلب العمومي

 .رد المبر يوما في صورة التأّك)15 (عشرة خمسة

 المنافسة إلى إلى ذلك نشر إعالن الدعوة باإلضافةيمكن كما  
بأي وسيلة إشهار مادية أو على الخط وعلى الموقع الخاص 

  .قتضاءاالي عند بالمشتري العموم

 اإلعالن عن المنافسة على يتم للشراءات اإللكترونية، بالنسبة 
 77طبقا للفصول " تونيبس"منظومة الشراء العمومي على الخط 

 . بعده من هذا األمرماو

 األجل المناسب يحدد أن العمومي المشتري على يجب
  .تشعبها ودرجة الصفقة أهمية مراعاة معللمنافسة 

  : عن طلب العروض ن اإلعاليبين

  موضوع الصفقة،   - 1

طالع على كراسات الشروط الذي يمكن فيه اال المكان - 2
  ،ثمنها عند االقتضاء و من هذا األمر30المنصوص عليها بالفصل 
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   المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض،-  3

 إذا كانت فتح العروض مكان وتاريخ وساعة جلسة - 4
  ية،الجلسة علن  هذه

  األجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم،  - 5

المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهالت    - 6
  .العارضينالمطلوبة من  والضمانات المهنية والمالية

ت البيانا  تبليغ فإنه يتم ، صورة طلب عروض مضيقفي
 أعاله في نفس التاريخ بصفة 4 و3 و2المنصوص عليها بالفقرات 

  . دية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهمفر

تبليغ  وفي هذه الحالة يخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ
البيانات والتاريخ األقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات 

  .لطلب العروض المفتوح المطبقة بالنسبة
يلتزم المترشحون بعروضهم بمجرد تقديمها   ـ 54 الفصل

يوما  ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى )  60(لمدة ستين 
المحدد لقبول العروض إال إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى 

ن يه المدة في كل الحاالت مائة وعشرعلى أن ال تتجاوز هذ
 .يوما) 120(

 بوسائلهم تولوا تقديم العروض يعتبر المترشحون قد وبمجرد
ع كل المعلومات التي يرونها الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجم

  .الزمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم اللتزاماتهم
ال يمكن إبرام الصفقات إال مع األشخاص الماديين أو المعنويين 
القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات 

 في والكفاءات الالزمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة
 .عن الدعوة للمنافسة والضرورية لحسن تنفيذ التزاماتهم اإلعالن

يمكن لألشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة 
تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إبرام 

  .صفقات عمومية شريطة أن ال يؤثر ذلك على حسن إنجاز الصفقة

 ممثلي ي الخدمات أوي مسدن أوال يمكن التعاقد مع المزودي
المصنعين التونسيين أو األجانب الذين كانوا أعوانا عموميين لدى 
نفس اإلدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة 
التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها 
مدة خمس سنوات على األقل، ويستثنى من ذلك أصحاب 

ت التي تم بعثها بصيغة اإلفراق وفقا للقوانين والتراتيب المؤسسا
   .الجاري بها العمل في هذا المجال

 بالمزودين أو ممثلي المصّنعين على معنى هذا ويقصد
 أو الذي له مسؤولية في الوكيلالفصل، صاحب المؤسسة أو 

التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين األساسيين في رأس 
أو وكيل بيع ) %30 (بالمائة ثالثينتساوي أو تفوق المال بنسبة 

  .المصّنع

  .الخط على أو مادية اإلجراءات تكون - 55 الفصل

 بكراسات نةالمبي لألمثلة طبقا التعهد ووثائق العروض تحرر 
 بأنفسهم يقدمونها الذين المترشحين قبل من وتمضى الشروط

 الوكيل نفس ّثليم أن دون قانونا المؤهلين وكالئهم طريق عن أو
  . المنافسة نفس في واحد مترشح من أكثر

 أن مجمع طارإ في مشتركا عرضا قدم مشارك ألي يمكن ال
 إطار في أو الخاص لحسابه فردية بصفة مستقال عرضا يقدم

  .أخرى مجامع

  : من العرض يتكون

  ،فني عرض -

  .مالي وعرض -

 اعتماد حالة في المالي والعرض الفني  العرض يضمن
 في يدرجان ومختومين منفصلين ظرفين  فيالمادية إلجراءاتا

 العروض طلب مرجع عليه ويكتب يختم خارجي ثالث ظرف
    .وموضوعه

 والمالي الفني العرضين جانب إلى الخارجي الظرف يتضمن
  .اإلدارية والوثائق الوقتي الضمـان وثيقة
 ريقط عن والمالية الفنية العروض على المحتوية الظروف توجه  
 مباشرة تسّلم أو السريع البريد طريق عن أو الوصول مضمون البريد

  .إيداع وصل مقابل العمومي للمشتري التابع الضبط مكتب إلى
الظروف عند تسّللتسج ن للغرض مها في مكتب الضبط المعي

 وصولها ترتيب حسب  في سجل خاص تسجل ثانيةفي مرحلة وثم
  .فتحها موعد إلى مختومة وتبقى

 العروض إرسال يتم فإنه الخط على اإلجراءات عتمادا حالة في
 الخط على العمومي الشراء منظومة عبر وجوبا والمالية الفنية
الهيئة العليا للطلب   قبل من إعداده يتم إجراءات لدليل طبقا

  .العمومي

منظومة الشراء العمومي على الخط للمشاركين إرفاق لتخو 
 من هذا األمر 56عليها بالفصل الوثائق اإلدارية المنصوص 

  . لعروضهم بصورة آلية

   : أن تكون العروض مرفقة بالوثائق التاليةيجب - 56 الفصل

  ،الضمان الوقتي .1

 بالتشريع عليها المنصوص الوضعية الجبائية فيشهادة   .2
 العمل، به الجاري

 ،جتماعي للضمان االنظام في نخراطا شهادة  .3

يعادل  ية القضائية أو ماشهادة في عدم اإلفالس أو التسو .4
ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه 

  تشريعات بلدانهم،
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 بالنسبة للمقيمين أو ما يعادلها التجاري السجل من نظير .5
  بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،

 بعدم بموجبه يلتزمون  العارضون يقدمه الشرف على تصريح  .6
 قصد  هدايا أو عطايا أو وعود بتقديم الغير بواسطة أو مباشرة القيام
  إنجازها، ومراحل الصفقة إبرام إجراءات مختلف في التأثير

لم يكن عونا   تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأّنه  .7
لدى نفس اإلدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي  عموميا
مات لم تمض عن انقطاعه عن صفقة التزود بمواد أو خد ستبرم

  األقل، العمل بها مدة خمس سنوات على

  كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط، .8

أية وثيقة أخرى   عرض ال يتضمن الوثائق المذكورة أوكل
 يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين  مطلوبة ضمن كراسات الشروط

العروض عند االقتضاء من األجل اإلضافي الذي تمنحه لجنة فتح 
ستثناء الضمان الوقتي  بااألمر هذا من 60على معنى الفصل 

   .الذي يمثل عدم تقديمه سببا إلقصاء العرض آليا
 كراسات الشروط الضمانات المالية تضبط - 57 الفصل

الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن 
 .صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي

ي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار  المشتري العموميحدد
من القيمة التقديرية للطلبات % 1.5و% 0.5تتراوح نسبته بين 

   .موضوع الصفقة

 في الحاالت االستثنائية أن يحدد المشتري العمومي مبلغ يمكن
الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة 

  .وتشعبها

لصفقات العمومية تعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في ا
  . من تقديم الضمان الوقتي

  الثاني القسم

  العروض فتح

 لدى كل مشتري عمومي لجنة قارة لفتح تحدث -  58 الفصل
أعضاء باعتبار رئيسها يتم تعيينهم من قبل ثالثة العروض تضم 

  .المشتري العمومي

 بصورة استثنائية إحداث أكثر من لجنة لفتح العروض يمكن
  .رأي  الهيئة العليا للطلب العمومي  بعد أخذلدى مشتر عمومي

،  أعمال لجنة فتح العروض ممثل المشتري العمومييرأس
على   أيام)3 ( استدعاء األعضاء قبل ثالثةهذا األخير يتولىو

وال تنعقد جلسات اللجنة . األقل من التاريخ المحدد لفتح العروض
  .اللجنةأعضائها و من بينهم وجوبا رئيس   إال بحضور أغلبية

 المحدد اليوم نفس في جلسات فتح الظروف وجوبا تعقد
  . العروض لقبول أقصى كتاريخ

  : لفتح العروض فتح لجنة تجتمع - 59 الفصل

 الفني العرض على المحتوية والظروف الخارجية الظروف -
  .المالي والعرض
 منظومة عبر قبولها تم التي والمالية الفنية العروض -
  ."تونيبس "الخط لىع العمومي الشراء

 كراسات تنص أن ويمكن علنية الظروف فتح جلسات تكون
 األمن لمتطلبات نظرا ذلك خالف على استثنائية بصفة الشروط

  .الوطني الدفاع أو العام
 بقراءة العلنية الجلسات خالل العروض فتح لجنة تقوم
 بصوت المقترحة التخفيضات وكذلك المالية والمبالغ األسماء
 في بالتدخل المشاركين للحاضرين يسمح  وال،واضحو مسموع

  .اللجنة أعمال سير
 للجنة فتح العروض عند االقتضاء أن يمكن -  60 الفصل

المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما   تدعو كتابيا
استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك  فيها الوثائق اإلدارية إلى

 أو بإيداعها السريع البريد أو وصولال مضمونعن طريق البريد 
 .العمومي حتى ال تقصى عروضهم   للمشتري التابعضبط البمكتب 
  . إلى العارضينيوجهها والمراسالت لجنة فتح العروض رئيس يعد

 لقبول أجل آخر بعد المسّلمة أو الواردة العروض تقصى
  .العروض

 اعتماد حالة في العروض فتح لجنة تحرر -  61 الفصل
 والمالية الفنية العروض فتح جلسة محضر المادية راءاتاإلج

 إتمام بعد مباشرة الحاضرين ئهاأعضا جميع يمضيه أن ويجب
 المعطيات خاصة محضر الهذا في وجوبا وتدون. الظروف فتح

 :  التالية
  55 الفصل ألحكام طبقا للظروف المسندة الرتبية األعداد  -1

  المشاركين، وأسماء وصولها وتاريخمن هذا األمر 
  العروض، مع الواردة المطلوبة الوثائق -2
 التي أو العروض ضمن المقدمة وغير المطلوبة الوثائق -3

  صلوحيتها، مدة انقضت

 إقصائها وأسباب المقبولة غير والعروض المقبولة العروض -4
  االقتضاء، عند والتحفظات اللجنة أعضاء ومناقشات

ــل - 5 ــدد األجـــــــ ــتيفاء المحـــــــ ــائق الســـــــ ــة الوثـــــــ  المنقوصـــــــ
  االقتضاء،  عندالشروط لكراسات المطلوبة واإلمضاءات

 المعطيات وكل ومبالغها قبولها تم التي العروض قائمة -6
  .المقترحة التخفيضات وخاصة األخرى المالية
 اللجنة أعضاء قبل من الوثائق هذه على التأشير يتم

  .الحاضرين

ر فتح  اإلجراءات على الخط، يستخرج محضاعتماد حالة في
 لجنة وتتثبت. العروض آليا من منظومة الشراء العمومي على الخط

 2فتح العروض من وجود المعطيات المنصوص عليها بالنقاط من 
  .  بمحضر الجلسة من هذا الفصل6إلى 
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 اللجنة أعضاء قبل من محضر الجلسة على التأشير يتم
  .الحاضرين

  ترجعالمادية اإلجراءات اعتماد حالة في - 62 الفصل 
العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض إلى أصحابها 

 العمومي المشتريحتفظ يو. مصحوبة بنسخة من الظرف األصلي
  .بالظرف األصلي كوسيلة إثبات

 من هذا 56ترجع العروض التي لم تحترم أحكام الفصل كما 
 الضمانات الوقتية والعروض علىاألمر، والعروض التي لم تحتو 

يتم استيفاؤها أو التي لم يتم إمضاء كراسات الشروط التي لم 
  .في اآلجال المحددة وكذلك العروض المقصاةالخاصة بها 

 كل الحاالت، يجب على المشتري العمومي أن يعلم في
العارضين كتابيا أو عن طريق الوسائل اإللكترونية بأسباب إقصاء 

  . في أجل معقول وذلكعروضهم

  الثالث القسم

   وضالعر تقييم

 تعيينها يتم التي العروض تقييم لجنة تقوم -  63 الفصل
 وتحليلها العروض بتقييم العمومي المشتري من مقرر بمقتضى

ووفقا لإلجراءات  طبقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط 
  : التالية

باإلضافة إلى ،  في مرحلة أولى التثبتالتقييمتتولى لجنة  .1
 من صحة الوثائق المكونة تي،الضمان الوقالوثائق اإلدارية و

للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء 
  ؛ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا

 في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة التقييمتتولى لجنة  .2
 العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا

 وإذا .صورة مطابقته لكراسات الشروط الصفقة في ه إسنادتقترحو
 العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتم ن أنتبي
اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب 

 .ترتيبها المالي التصاعدي

تجهيزات هامة  ذات خصوصية بالنسبة لصفقات التزود بمواد و
س الموازنة بين الكلفة والجودة أسافنية يمكن أن يتم اإلسناد على 

يتم في هذه الحالة تقييم العروض طبقا للمنهجية التي تنص و
  :عليها كراسات الشروط و بإعتماد اإلجراءات التالية 

باإلضافة إلى ،  التثبتأولى مرحلة في التقييم لجنة تتولى .1
 من صحة الوثائق المكونة الضمان الوقتي،الوثائق اإلدارية و

 لموضوع المطابقة غير العروض إقصاء الفني و المالي وينللعرض
 تستجيب ال التي أو األمر هذا في المطلوبة للضمانات أو الصفقة

 المنافسة  الدعوة إلىوثائق في المطلوبة والمواصفات للخاصيات
  االقتضاء، عند والمادية الحسابية األخطاء تصحيحو

النهائي  ترتيبال لجنة التقييم في مرحلة ثانية تتولى .2
للعروض وفقا للقاعدة المدرجة بمنهجية التقييم ثم تقترح إسناد 

  .الماليةرض األفضل من الناحيتين الفنية والصفقة لصاحب الع

د على يمكن ضبط القاعدة المشار إليها بالفقرة السابقة باالعتما
أعداد مالية أو باالعتماد على الكلفة المالية الموازنة بين أعداد فنية و

رتبة عن األعداد الفنية المسندة للعروض أو باالعتماد عند المت
 .  طبيعة الطلباتالقتضاء على قاعدة أخرى تتالءم وا

 بشرط احترام مبدأ المساواة بين ، للمشتري العمومييجوز
 أن يطلب عند االقتضاء كتابيا بمقتضى وثيقة مادية ،المشاركين

 بالعروض  بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلقالخط علىأو 
  .الفنية شريطة أن ال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها

 مؤسسة لديه مصالح في  لجنة تقييم، على كل عضويجب
 أن ،معطيات من شأنها الحد من استقالليتهب علم لديه أو عارضة
  . وبقية أعضائهاالتقييم رئيس لجنة بهايعلم 

أن قةالساب بالفقرة إليهم المشار اللجنة أعضاء على نيتعي 
  .اللجنة أعمال في المشاركة عن يمتنعوا

يعد المشتري العمومي منهجية تقييم العروض  -  64 الفصل
 على وكذلك على الشروط المحددة بكراسات الشروط باالعتماد
 بين تمييز دون الصفقة بموضوع المرتبطة المعايير من مجموعة
  : خاصة تهم والتي العارضين

  المنتجات ذات أو لألشغالية التونسالمقاوالتتحفيز  . 1
 .المنشأ التونسي

 واألشغال والمنتوجات والخدمات أهمية األقساط . 2
 محلية دراسات مكاتب أو مؤسسات تكليف الدراسات المزمعو
  ،نجازهاإب

القيمة الفنية للعروض وعند االقتضاء الميزات  الجودة أو . 3
  ،الخاصة اإلضافية األخرى

   ، أو التجهيزات أو البراءاتكلفة استغالل المنشأ. 4 

  ،الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح . 5

  أهمية األداء في مجال حماية البيئة، . 6

 خصوصية احتياجاتاإلدماج المهني لألشخاص ذوي  . 7
  صعوبات في اإلدماج،من يعانونالذين  أو

 خدمة ما بعد البيع والمساعدة الفنية، . 8

 .االقتضاءالتسليم أو التنفيذ عند آجال  . 9

 أخرى على أن تكون مرتبطة بموضوع معاييريمكن اعتماد 
  .الصفقة

في كل الحاالت ال يمكن إدراج معايير ينجر عنها تمييز غير 
 .مبرر بين العارضين
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 قترحي ،االنخفاض مفرط عرض وجود تبين إذا - 65 الفصل
  الضروريةضاحاتاإلي طلب بعد وذلك إقصاؤه العمومي المشتري
  .المقدمة التبريرات من التثبت وبعد كتابية بطريقة

إعالم الوزير المكلف بالتجارة   المشتري العمومييتولى
 االنخفاض المفرطة األسعاربالعروض المالية غير المقبولة من أجل 

 المكلف للوزير يمكن الحالة هذه وفي ،المنافسة بنزاهة المخلة
 هذه أصحاب ضد المنافسة جلسم لدى دعوى رفع بالتجارة
 في المؤرخ 1991 لسنة 64 عدد القانون ألحكام وفقا العروض

  .واألسعار بالمنافسة المتعلق 1991 جويلية 29

 التأكد يمكن للوزير المكلف بالتجارة تقديم طلب في اتخاذ عند
 11الوسائل التحفظية المنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل 

 1991 جويلية 29المؤرخ في  1991 لسنة 46من القانون عدد 
  .المتعلق بالمنافسة واألسعار

 إّال. األسعار مناقشة  العموميللمشتري يجوز ال - 66 الفصل
 يتبين عندما النظر، ذات العمومية للجنة مراقبة الصفقات يمكن أنه
 بعض في مشط لكنه إجماليا مقبول المقترح المالي العرض أن لها

 قصد الفصول هذه أسعار مناقشة في فصوله، الترخيص
  .فيها التخفيض

 فيه تضمن تقريرا العروض تقييم لجنة تعد - 67 الفصل
 الذين أعضائها جميع قبل من ويمضى أعمالها نتائج  تفاصيل
 عند التقرير هذا صلب تحفظاتهم تسجيل وجوبا عليهم يتعين

 :  تقرير التقييم وجوباويتضمن .االقتضاء
أعمال لجنة التقييم وكذلك مقترحها في  ونتائج تفاصيل -

  خصوص اإلسناد،

 تقييم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط - 
للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها   والعدد الفعلي

لمقتضيات كراس الشروط وتقييم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة 
  .  للقطاع المعني بالطلباتبالوضعية التنافسية الموضوعية

الشروط  المشاركين حول كراسات ستفساراتا عرض -
  واإلجابات المقدمة لهم عند االقتضاء،

 العروض ونتائجها على قبول تبرير قرارات تمديد أجل -
  االقتضاء، المشاركة عند

  ، تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت-  
 لوجود أقصيت تيال أو المقبولة غير العروض إقصاءأسباب -
  ،الترشح من منع حالة

وفي صورة ،  لألسعار المقترحة من قبل العارضينتحليل -
 األفضلوإذا ما تجاوز العرض الجودة الموازنة بين الكلفة و اعتماد

 يتعين على لجنة التقييم تقديم التبريرات ،العرض المالي األقل ثمنا
ميزات الفنية بخصوص الكلفة المالية اإلضافية بالنظر إلى ال

 خالل القيام بتحليل معمق لألسعار لغاية التأكد من مناإلضافية 
  .  المقبولةصبغتها

 باعتبار كل ، حالة تساوي أفضل العروضفي -  68 الفصل
 يمكن للمشتري العمومي أن يطلب ،العناصر المعتمدة

قبة الصفقات ارمالمشاركين المعنيين بناء على رأي لجنة  من
 . النظر تقديم عروض مالية جديدةاتذ العمومية

وتكون هذه االستشارة كتابية وفقا لإلجراءات المنصوص 
  .هذا األمر  من55و 53عليها بالفصلين 

 ، أو البعض منهمالمشاركين بين تواطؤ حالة في -  69 الفصل
 بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ، على المشتري العمومييجب

 الدعوة إلى يعيد غير مثمر و أن يعلن طلب العروض،العمومية
 كما يعلم المشتري العمومي الوزير المكلف بالتجارة ،المنافسة
 البين وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف التواطؤبحاالت 

بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه 
  . العملبهالعروض طبقا للتشريع الجاري 

مثمر في صورة عدم عالن طلب عروض غير إ يتعين كما
 العروض مقبوليةتسجيل مشاركة في المنافسة أو في صورة عدم 

  .الواردة من الناحية الفنية أو المالية
لعروض ألسباب كما يمكن للمشتري العمومي  إلغاء طلب ا

في هذه الحالة عتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وفنية أو مالية أو ال
  .تعين إعالم جميع المشاركيني

 تضبط األمر هذا من 67 الفصل لمقتضيات طبقا -  70 لالفص
 التقييم عملية وصيغ مراحل يبين تقرير في عروضال طلب نتائج
 وتحال اإلسناد بخصوص العمومي المشتري اقتراح ويبرر

 على التقرير رفقة الشروط وكراسات العروض األصلية مجموعة
  .الرأي وإبداء للدرس النظر ذات لجنة مراقبة الصفقات

 تقرير عند تقديم العمومي المشتري على يتعين - 71 الفصل
 أن النظر ذات العمومية لجنة مراقبة الصفقات إلى العروض تقييم
 اختيار بخصوص رأيه على تقرير كتابي ضمن صراحة ينص

قصاء عروض إويمكنه  المقترحة واألسعار الصفقة صاحب
المنصوص  بشأنهم بطاقات المتابعة نتتضمالمشاركين الذين 

 معطيات تمس بالضمانات األمر هذا من 156عليها بالفصل 
  .الصفقة إنجازالمهنية لحسن 

 الصفقاتمراقبة  لجان آراء تبلغ أن يجب -  72 الفصل
) 20 (عشرون أقصاه أجل في التقييم تقارير بخصوص العمومية

 كل استكمال شريطة بالملفات تعهدها تاريخ من ابتداء يوما
  .فيه والبت الملف لدراسة الضرورية احاتواإليض الوثائق

    الرابعالقسم

  الصفقة إسناد

ينشر المشتري العمومي وجوبا نتائج الدعوة  - 73 الفصل
إلى المنافسة واسم المتحصل على الصفقة على لوحة إعالنات 

على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع وموجهة للعموم 
عند  العمومي المشتري وموقع يللهيئة العليا للطلب العموم

  .قتضاءاال
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 على المتحصل اسم ويبين العموم إلى اإلعالن هذا ويوجه
  .التعاقدية اإلنجاز وآجال وموضوعها الصفقة ومبلغالصفقة 

 وتبلغ إلى صاحبها قبل الشروع في الصفقةتبرم  - 74 الفصل
 .التنفيذ

ة يتمثل تبليغ الصفقة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفق
 أو المادية مادية طريقة كلممضى من قبل المشتري العمومي ب

   .تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم
أيام عمل ) 5 (خمسة يمكن إمضاء الصفقة إال بمرور أجل ال

  .  من تاريخ نشر اإلعالن عن اإلسناد

عليه  المنصوص األجل خالل للمشاركين، يمكن - 75 الفصل
 هيئة متابعة ومراجعة لدى ظّلمالت ،األمر هذا من 74بالفصل 
 األمر هذا من 147العمومية المنصوص عليها بالفصل  الصفقات

 حسب اإلجراءات المنصوص المنافسة إلى الدعوة بخصوص نتائج
  . من هذا األمر181عليها بالفصل 

 المشاركين  جميعإلى العمومي المشتري يرجع - 76 الفصل
 هذا األمر من 62 صلالف لمقتضيات طبقا عروضهم أقصيت الذين

 الذي بالتضامن كفالئهم اللتزام حدا يضع أو الوقتي الضمان
 الضمان يرجع ، كمابالعروض االلتزام أجل مراعاة مع ،يعوضه
 اختيار بعد عروضهم، ِاختيار يتم لم الذين للمشاركين الوقتي
  .الصفقة صاحب

 بالتضامن الكفيل التزام أو الوقتي الضمان إرجاع يتم ال 
 للضمان تقديمه بعد إال الصفقة على المتحصل قبل من مقدمال

 تبليغ تاريخ من ابتداء ايوم )20 (عشرين  أجل في وذلك النهائي
  .الصفقة

  الخامس القسم

   خاصة بالشراء العمومي على الخطأحكام

 الخط على العمومي الشراء وحدة تتولى - 77 الفصل
 منظومة يرتسي من هذا األمر 148 بالفصل االمنصوص عليه

 عمليات مختلف إلنجاز" تونيبس "الخط على العمومي للشراء
  .الخط على العمومي الشراء

 من الخط على العمومي الشراء منظومة تتكون ـ 78 الفصل
  : التالية الفرعية المنظومات

 وللتعاقد الخط على العروض لطلبات ناالفرعيت ناالمنظومت -
  ، الخط على

 وللسوق الخط على المقتنيات لقائمة ناالفرعيت ناالمنظومت -
  .الخط على االفتراضية

 العمومي الشراء منظومة عبر المبادالت تتمتع -  79 الفصل
 على العمومي الشراء منظومة وتضمن ، الثبوتية بالقوة الخط على

 المستعملون ينجزها التي المبادالت كافة تسجيل الخط
  .المسجلون

 سرية الخط على لعموميا الشراء منظومة تؤمن -  80 الفصل
 بين تمييز دون مفتوحة معلوماتية شبكة على المعامالت وسالمة

 والترتيبية التشريعية لألحكام المنظومة وتخضع. المتعاملين
  . اإللكترونيةالمبادالت لسالمة المنظمة

   الذي يوفر اإلمضاء اإللكتروني للوثائقتتيح هذه المنظومة 
التشريع الجاري به العمل والمتعلق معرفا لصاحبه طبقا لمقتضيات 

  .باإلمضاء اإللكتروني
 بمنظومة التسجيل  يجب على المستعملين- 81 الفصل

 اإلجراءات دليل يحدده ما حسب الشراء العمومي على الخط
   .يهاإل النفاذ من للتمكن

 معرف على  لكل مستعمل الحصول التسجيل يخول هذا
 الخط على العمومي شراءال منظومة ستغالل يمكنه من ا  شخصي

  .  وفق ما يضبطه دليل اإلجراءات المذكور
  الخط على والعروض حاتالترش تقديم عند -  82 الفصل

  . ساعتهومة من إثبات اإلرسال و تاريخه وتمكن المنظ
 للحجم األقصى المسموح به فنيا في صورة تجاوز العرض

العرض المنصوص عليه بدليل اإلجراءات يمكن تقديم جزء من و
 من 55خارج الخط  وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 

ذلك في اآلجال ر دون المساس من محتواه ووحدته وهذا األم
  . المحددة لقبول الترشحات أو العروض

الترشحات إلى األحكام المقررة بالفصول يخضع فتح العروض و
  .األمر هذا من 62 إلى 58 من

  الثالث العنوان
  العمومية قاتالصف تنفيذ في

  األول الباب
  للتنفيذ العامة األحكام

  األول القسم
  اآلجال

 األجل على الشروط كراسات تنص أن يجب -  83 الفصل
 أن ويمكن الصفقة موضوع الطلبات إلنجاز المحددة اآلجال أو

 آجال أو أجل تحديد للمشاركين الشروط كراسات تخول
 أجل تغيير يمكن وال .ذلك تبرر التي الحاالت في مختلفة تنفيذ

 مراقبة لجنة رأي أخذ بعد بملحق إال التنفيذ آجال أو
 .النظر ذات الصفقات

  الثاني القسم
  والمالحق الطلبات وطبيعة حجم في التغيير

  األول  الفرع
   الطلبات طبيعة و حجم في التغيير

لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض  ال يمكن - 84 الفصل
ما لم  ة أو النقصان في حجم الطلباتأو تحفظ في صورة الزياد

يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ األصلي للصفقة تضبطها كراسات 
  . من مبلغ الصفقة في غياب ذلك%20  الشروط وفي حدود
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الصفقة طلب  في صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب
فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا 

الشأن إلى المشتري العمومي في أجل خمسة وأربعين  ذافي ه
 .عنها الزيادة المذكورة يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر

الصفقة   صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن لصاحبفي

المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة واآلجال المنصوص عليها 
اضي أو من المحكمة المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتر أعاله أو

  .ذات النظر

عرض على الرأي ييجب أن  في جميع الحاالت -  85 الفصل
كل ب يتعلق ملحق مشروعالمسبق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر 

كل ب يتعلقأو % 20الطلبات يفوق نسبة  زيادة أو نقصان في حجم
  .تغيير في طبيعتها

 ويضالتع على الحصول الصفقة لصاحب يمكن -  86 الفصل

 الراجع التأخير عن الناتجة اإلضافية والتكاليف األضرار عن
 على إدخالها يتم التي الهامة التغييرات عن أو العمومي للمشتري
 الشروط كراس ضمن التنصيص ويتعين .اإلنجاز أثناء المشروع

 التغييرات وأهمية التأخير مدة حيث من التعويض هذا شروط على
 احتساب وكيفية وطبيعتها المشروع على إدخالها يتم قد التي

 الغرض في مطلب تقديم الصفقة صاحب على ويجب التعويض، 
 واألسس المطلوب التعويض قيمة فيه يبيـّن العمومي للمشتري

 الوثائق بجميع مرفقا ويكون تقديره في المعتمدة والمؤشرات
 هذا دراسة العمومي المشتري ويتولى لذلك، المثبتة والمؤيدات

 الصفقات مراقبة لجنة على يعرضه الغرض في تقرير إعدادو الطلب
 العمومي المشتري رأي التقرير هذا ويتضمن النظر، ذات

 يكون الغرض، في واقتراحه الصفقة صاحب طلبات بخصوص
 .قتضاءاال عند ملحق بمشروع مصحوبا

 الصفقات ذات النظر بوجاهة  مراقبةوفي صورة إقرار لجنة

شتري العمومي إعداد مشروع ملحق طلب التعويض، يتولى الم

 الصفقات ويتم عرضه لإلمضاء على  مراقبةللصفقة طبقا لرأي لجنة

  .صاحب الصفقة

  الثاني الفرع

  المالحق

 اإلدارية بالبنود يتعلق تغيير أي إدخال يمكن ال - 87 الفصل

 بمقتضى إال عليها المصادقة بعد للصفقة الفنية أو المالية أو

 وبعد الصفقة وصاحب العمومي المشتري نبي ممضى كتابي ملحق

  .النظر ذات الصفقات مراقبة لجنة مصادقة

  الثالث القسم

  المناولة

 تنفيذ بنفسه يتولى أن الصفقة صاحب على  يجب-  88 الفصل
 غيره يكلف أن يساهم بها في شركة أو أن يمكن وال الصفقة

 أن اتوالخدم األشغال لصفقات بالنسبة له يمكن أنه إال. بتنفيذها
 ترخيص على الحصول بعد منها أجزاء بعض بتنفيذ غيره يكلف
 كراسات تنص أن ويمكن العمومي المشتري قبل من مسبق كتابي

 من مباشرة عليهم المصادق المناولين خالص على الشروط
  .العمومي المشتري

 مناول أو ساهم بالصفقة في شركة مع الصفقة صاحب اتفق إذا
 تطبق أن يمكن فإنه ذلك في العمومي المشتري له يرخص أن دون
 من 119 بالفصل عليها المنصوص األحكام مسبق تنبيه دون عليه
 .األمر هذا

 المسبقة الكتابية الموافقة على الحصول يجب - 89 الفصل
 ميزات اعتبرت وإذا مناول، تغيير حالة في العمومي للمشتري

 تغييره على ةالموافق يمكن ال فإنه الصفقة صاحب اختيار في مناول
 الصفقات مراقبة لجنة رأي أخذ بعد إال العمومي المشتري قبل من
  .النظر ذات

 كل المقترحين المناولين في تتوفر أن يجب الحالة، هذه وفي 
 والتي الصفقة في عليها المنصوص المهنية والضمانات المؤهالت
  .المناولة موضوع الطلبات أجزاء خصوصية تقتضيها

 بصفة مسؤوال الصفقة صاحب يبقى تالحاال جميع وفي
  .العمومي المشتري تجاه شخصية

  الثاني الباب

  المالي النظام

 تسبقات صرف العمومية الصفقات عن يترتب - 90 فصلال
 نهائي أو جزئي خالص بعنوان سواء الحساب على أقساط أو

  .الباب هذا يضبطه ما وفق وذلك

  األول القسم

  الخالص طرق

 الصفقة طبيعة حسب الشروط ساتكرا تضبط - 91 الفصل
 قيمة ومعاينة بالتسبقات يتعلق فيما خاصة وصيغه الخالص شروط

 تدفع التي األقساط االقتضاء وعند وتحديدها المنجزة الطلبات
 صاحب بها يقوم التي العمليات تضمين ويجب .الحساب على

 بقية دفع أو الحساب على أقساط دفع عنها يترتب والتي الصفقة
  .المتعاقدون يمضيه محضرب حساب

  األول الفرع

  تالتسبقا

 الصفقة صاحب منح يجوز للمشتري العمومي ال - 92 الفصل
 :  التالية الشروط بتوفر إال تسبقة
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  أشهر، ثالثة الصفقة إنجاز مدة تفوق أن -

   بالتسبقة، للتمتع صريحا طلبا الصفقة صاحب يقدم أن -

 كفيل التزام سبقة،الت إسناده قبل الصفقة، صاحب يقدم أن -
 أول طلب من المشتري عند التسبقة مبلغ كامل بإرجاع بالتضامن
 .العمومي

 بكراس ينص أن العمومي للمشتري يجوز -  93 الفصل
 : الحدود التالية في تسبقة نسبة على الشروط

 مبلغ من%) 10 (بالمائة عشرة: بالنسبة لصفقات األشغال   -
 مدة تجاوز صورة في أنه ر، إالبالدينا إنجازها المبرمج األشغال
 من%) 10 (بالمائة بـعشرة التسبقة نسبة تضبط السنة، اإلنجاز

  األولى، شهرا عشر ثنياال خالل إنجازها المبرمج األشغال مبلغ

: بالنسبة لصفقات التزود بمواد أو معدات أو  تجهيزات  -
  ،التجهيزاتالمعدات و المواد و مبلغ من) %10 (بالمائة عشرة

 من%) 10( بالمائة عشرة: النسبة لصفقات الدراسات ب -
المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات باستثناء 
الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال اإلعالمية وتكنولوجيات 

   . من هذا األمر94االتصال المنصوص عليها بالفصل 

 وجوبا ألصحاب صفقات الدراسات في تمنح - 94 الفصل
 حسب النسب تسبقهمجال اإلعـالمية وتكنولوجيات االتصـال 

  :  التالية

من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات % 20 -
   ،الدراسات

 للصفقات بالنسبة بالدينار المستوجب المبلغ من% 20 -
   المحتوى؛ وتطوير بصناعة المتعلقة

من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات % 10 -
من المبلغ المستوجب % 5 بالقطاع ولمتعلقة بالخدمات المرتبطةا

  . بالعملة األجنبية

 مبلغ الطلبات بالدينار من %20  بنسبةتسبقة وجوبا تمنح
لصفقة ا تنص عندما ى األولشهرا 12نجازها خالل الـ إالمبرمج 

 كما تم تعريفها  للمؤسسات الصغرىعلى أجل يتجاوز السنة
التراتيب رفيين كما تم تعريفهم بالتشريع ولحل  و أعاله20بالفصل 

 الجمع بين يمكن وال. للمؤسسات المتوسطةالجاري بها العمل و
   . الوجوبية التسبقاتهذه 

تعتبر مؤسسة متوسطة على معنى هذا الفصل المؤسسة 
  :  الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط التالية

األشغال في  وعمومية لصفقات البناء واألشغال البالنسبة -
المؤسسة الناشطة التي ال يفوق رقم معامالتها :  القطاع الفالحي

 مليون دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي ال يفوق 5السنوي 
  دينار،  مليون2 حجم استثمارها

المؤسسة :   لصفقات التزود بمواد وخدماتبالنسبة -
ليون دينار  م1الناشطة التي ال يفوق رقم معامالتها السنوي 

 500والمؤسسة حديثة التكوين التي ال يفوق حجم استثمارها 
 ألف دينار، 

 ال التي الناشطة المؤسسة:  الدراسات لصفقات بالنسبة -
 حديثة والمؤسسة دينار ألف 300 السنوي معامالتها رقم يفوق

   .دينار ألف 150 استثمارها حجم يفوق ال التي التكوين
 على الشروط بكراس التنصيص عدم صورة  في-  95 الفصل 
 بنسبة تسبقة منه وبطلب الصفقة لصاحب وجوبا تمنح أرفع، نسبة

 ال أن على للصفقة األصلي المبلغ من%) 5 (بالمائة خمسة
 ).د 100.000( دينار ألف مائة مبلغها يتجاوز
 عليها المنصوص والتسبقات التسبقة هذه بين الجمع يمكن ال

  .مر من هذا األ94و 93 بالفصلين

 التـسبقة،  بعنـوان  المدفوعـة  المبـالغ  استرجاع يتـم - 96 الفصل
 التــي األقــساط مــن التــسبقة نــسبة نفــس باعتمــاد تــدريجيا بطرحهــا

 كــراس تــنص لــم مــا الـصفقة  حــساب تــصفية أو الحــساب علــى تـدفع 
 اليــد رفــع العمــومي المــشتري ويتــولى ذلــك،  خــالف علــى الــشروط

 تـم  التـي  المبـالغ  بحـسب  وذلك التسبقة بعنوان المودع الضمان على
  .التسبقة هذه بعنوان سترجاعهاا

  الثاني  الفرع

  الحساب على الدفوعات

 الصفقات عن المنجرة النفقات صرف يجوز - 97 الفصل
 : اآلتية الشروط توّفر عند أقساطا على الحساب المبرمة
  أشهر، ثالثة اإلنجاز مدة تفوق أن -  1

 حسبما العمل ذلك إنجاز في الشروع بعد تم قد يكون أن  - 2
  الصفقة، بعقد أو الخاصة الشروط بكراس محدد هو

 تكون أن يجب بمواد، بالتزود تتعلق الصفقة كانت إذا  - 3
 .العمومي المشتري إلى ملكيتها وأحيلت ميزها وقع قد المواد تلك

 على تدفع التي األقساط تكون أن يمكن -   98 الفصل
 بمحاضر والمبينة المنجزة الجزئية الطلبات لقيمة مساوية الحساب
  .المعاينة

 لصاحب الحساب على تدفع التي لألقساط يمكن ال أنه إال 
 أن الصفقة موضوع األشغال إلنجاز بمواد بعنوان التزود الصفقة
 كراس ويبين المواد، هذه قيمة من%) 80 (بالمائة ثمانين تتجاوز
 مخصصة تصبح التي المواد هذه وحفظ معاينة طرق الشروط

  .الصفقة إنجاز لمتطلبات
 أن يجوز جزافي بثمن مبرمة الصفقة كانت  إذا-  99 الفصل

 على الحساب أقساط دفع إمكانية على الشروط كراسات تنص
 بنسبة قسط كل مبلغ تحديد مع الصفقة تنفيذ حسب مراحل

 .الثمن من ئويةام
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 مرحلة كل قيمة نسبة باعتبار ئويةاالم النسبة تلك ضبط يتم
  .اإلنجاز مراحل نم

 الحساب على تدفع التي األقساط من تطرح - 100 الفصل
 كراس يحددها التي المقادير وحسب الصفقة حساب لتصفية أو

 األخرى الضمانات أو الضمان بعنوان للحجز مبالغ الشروط
  .األمر هذا من 117و 109 بالفصلين عليها المنصوص
 المعاينات اءإجر آجال الصفقة تضبط أن يجب - 101 الفصل

  .حساب بقية دفع أو الحساب على أقساط دفع في الحق تعطي التي
 األجل أو الدورية اآلجال حلول من ابتداء اآلجال هذه تحتسب

  .الصفقة حددتها التي النهائي

 إجراء آجال تحتسب اآلجال، هذه الصفقة تضبط لم إذا
 الصفقة صاحب يقدمه الذي الطلب تاريخ من ابتداء المعاينة
 العمومي المشتري على ويتعين الضرورية، بالمؤيدات مدعما
   : التالية القصوى اآلجال في المعاينات إجراء
 وقبول المعاينة عملية تتم : األشغال لصفقات بالنسبة ـ

 أيام )8(ثمانية  يتجاوز ال أجل في الوقتي الحساب كشف مشروع
 يختار من أو بالصفقة عليه المنصوص األجل حلول تاريخ من

  الغرض، في لمطلبه الصفقة صاحب تقديم

 المعاينة عملية تتم : وخدمات بمواد التزود لصفقات بالنسبة ـ
 تسليم تاريخ من يوما )15(عشر  خمسة يتجاوز ال أجل في

   .الخدمات أو المواد
 بالعمليات القيام عن العمومي المشتري تأخر عن وجوبا يترتب

 تمكين المذكورة، القصوى اآلجال في الفصل بهذا إليها المشار
 يلي الذي اليوم من تحتسب تأخير فوائض من الصفقة صاحب
  .المعاينة تاريخ إلى اآلجال هذه انتهاء

 الصفقة صاحب إعالم االقتضاء عند  يجب- 102 الفصل
 من بقي ما أو الحساب على قسط دفع دون حالت التي باألسباب
 تاريخ نم يوما عشر  خمسة )15(أقصاه  أجل في الحساب
  .المعاينة

 لصاحب تأخير فوائض دفع اإلعالم هذا في التأخير عن يترتب
 يوم إلى األجل انتهاء يلي الذي اليوم من ابتداء تحتسب الصفقة
  .اإلعالم

 الراجعة المبالغ بصرف األمر إصدار يجب - 103 الفصل
 إلى بالنسبة مقامه تقوم التي الوثيقة تحرير أو الصفقة لصاحب
 صبغة تكتسي ال التي العمومية والمؤسسات لعموميةا المنشآت

 معاينة تاريخ من ابتداء يوما ثالثون ) 30( أقصاه أجل في إدارية
 من ابتداء أو الحساب بقية أو الحساب على األقساط في الحق
 اإلعالم حسب ملفه تسوية الصفقة صاحب فيه أتم الذي اليوم
 من 102 بالفصل عليها المنصوص للشروط طبقا إليه وجه الذي
  .األمر هذا

 يوما وأربعين خمسة )45( إلى األقصى األجل هذا يرفع
 صاحب قبل من المنجزة المدنية البنايات مشاريع إلى بالنسبة
  .المفوض المنشأ

 بفوائض وجوبا يتمتع الصفقة صاحب فإن ذلك يتم لم إذا
 األجل، هذا انتهاء يلي الذي اليوم من ابتداء تحتسب تأخير

 بعنوان المستحقة المبالغ أساس على التأخير فوائض بوتحتس
 النسبة باعتماد الحساب بقية أو الحساب على تدفع التي األقساط
 المركزي البنك عن والصادرة النقدية السوق في بها المعمول
  .التونسي

للخالص المؤهل العون أو العمومي المحاسب على نيتعي 
 ال التي العمومية سساتوالمؤ العمومية المنشآت إلى بالنسبة
) 15( أقصاه أجل في الصفقة صاحب خالص إدارية، صبغة تكتسي
بالصرف شريطة أن توفر  األمر تلقيه تاريخ من عشر يوما خمسة

  .جميع الوثائق المؤيدة

  الثالث  الفرع

  النهائي الختم

 يتم نهائي ختم صفقة كل شأن في يتم أن  يجب- 104 الفصل
) 90( أقـصاه أجل في النظر ذات لصفقاتا مراقبة لجنة على عرضه

 موضوع للطلبات النهائي القبول تاريخ من ابتداء يوما تسعون 
 خالل النهائي الختم ملف في  الصفقات مراقبة لجنة تبتو الصفقة

 الوثائق استكمال تاريخ من ابتداء يوما عشرين )20(
   .الملف لدراسة الضرورية واإليضاحات

  الثاني القسم

  الضمانات

  األول  الفرع

  النهائي الضمان

 المالية الضمانات الشروط كراسات تضبط - 105 الفصل
 .نهائي ضمان بعنوان عارض كل قبل من تقديمها الواجب

ثالثة بالمائة %) 3( النهائي الضمان مبلغ يفوق أن يمكن ال
 المالحق مبلغ االقتضاء عند إليه يضاف للصفقة األصلي المبلغ من
 إذا بالمائة عشرة) %10(و ضمان أجل على قةالصف تنص لم إذا

 بعنوان حجزا تتضمن أن دون ضمان أجل على الصفقة اشتملت
  .الضمان

 لبعض بالنسبة نهائي ضمان بتقديم المطالبة عدم يمكن أنه إال
 الصفقة إبرام ظروف كانت إذا بمواد التزود أو الخدمات صفقات

 العمومية الصفقات ةمراقب لجنة موافقة وبعد ذلك تبرر طبيعتها أو
   .النظر ذات

 المنصوص واآلجال لإلجراءات طبقا النهائي الضمان تقديم يتم
  .األمر هذا من 76 بالفصل عليها
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 الدولة قبل من المبرمة للصفقات بالنسبة - 106 الفصل
 مهما الضمان يسلم العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات

 االعتراض ويتم بالدفع، المكلف العمومي المحاسب إلى شكله كان
 كل الغية وتعتبر تسلمه الذي المحاسب لدى الضمان هذا على

 .أخرى أطراف لدى االعتراضات
 المنشآت قبل من المبرمة للصفقات بالنسبة الضمان ميسّل
 إلى إدارية صبغة تكتسي ال التي العمومية المؤسسات أو العمومية

 التشريع حسب به المتعلقة االعتراضات وتقع المؤهل العون
  .العمل به الجاري

 بالتضامن الكفيل التزام أو النهائي الضمان يبقى -  107 الفصل
 ما والستخالص الصفقة تنفيذ حسن لضمان مخصصا يعوضه الذي
 .الصفقة تلك بعنوان مبالغ من به مطالبا الصفقة صاحب يكون أن عسى

 إلى منه تبّقى ما أو النهائي الضمان يرجع -  108 الفصل
 يعوضه الذي بالتضامن الكفيل التزام يصبح أو الصفقة احبص

 بانقضاء وذلك التزاماته بجميع الصفقة صاحب وفاء شرط الغيا
 : التالية اآلجال
 حسب الطلبات، قبول تاريخ من ابتداء أشهر )4(أربعة  -

  ضمان، أجل على الصفقة تنص ال عندما الصفقة، مقتضيات

 للطلبات النهائي القبول اريخت من ابتداء أشهر )4(أربعة  - 
 دون ضمان مدة على الصفقة تنص عندما الضمان مدة انتهاء أو

  األمر، هذا من 109 بالفصل عليه المنصوص الضمان بعنوان الحجز

 حسب للطلبات النهائي أو الوقتي القبول بعد شهر -
  ضمان، بعنوان حجز على الصفقة تنص عندما الصفقة مقتضيات

 قبل العمومي، المشتري قبل من الصفقة حبصا إعالم تم إذا
 ومضمونة معللة رسالة بمقتضى أعاله المذكورة اآلجال انقضاء
 يف لم بأنه اإلعالم لهذا ثابتا تاريخا تعطي وسيلة بأية أو الوصول
 على االعتراض يتم أو النهائي الضمان يرجع ال التزاماته، بجميع
 ال الحالة، هذه فيضه، يعو الذي بالتضامن الكفيل التزام انقضاء
 الذي بالتضامن الكفيل التزام يصبح ال أو النهائي الضمان يرجع

  .العمومي المشتري يسلمها اليد رفع برسالة إال الغيا يعوضه

 بالتضامن الكفيل إعالم المشتري على يجب الحاالت جميع في
 وسيلة أية أو مادية ال وسيلة عبر أو كتابيا إما الصفقة لصاحب

  .ونيةالكتر

  ي الثانالفرع

  الضمان بعنوان الحجز

 ضمان مدة على الشروط كراسات تنص عندما - 109 الفصل
 الضمان بعنوان حجزا النهائي، الضمان إلى إضافة تتضمن أن يمكن
 حسن لضمان وذلك الحساب على تدفع التي المبالغ من خصمه يتم

 هب مطالبا الصفقة صاحب يكون قد ما واستخالص الصفقة تنفيذ
    .له المسندة الصفقة بعنوان مبالغ من

 الضمان بعنوان الحجز نسبة تفوق ال أن يجب - 110 الفصل
 بعنوان الحساب على تدفع التي المبالغ من) %10 (بالمائة عشرة

 الحجز هذا بين الجمع يتجاوز ال أن على ومالحقها الصفقة
 مبلغ من%) 15 (بالمائة عشر خمسة نسبة النهائي والضمان

  .صفقةال

 صاحب إلى الضمان بعنوان الحجز مبلغ يرجع -  111 الفصل

 بعد الغيا يعوضه الذي بالتضامن الكفيل التزام يصبح أو الصفقة
 )4(أربعة  انقضاء بعد وذلك التزاماته، بكل الصفقة صاحب وفاء
  .الضمان مدة انتهاء أو النهائي القبول تاريخ من أشهر

 قبل العمومي، المشتري لقب من الصفقة صاحب إعالم تم إذا
 الوصول ومضمونة معللة رسالة بمقتضى المذكور األجل انقضاء

 بجميع يف لم بأنه اإلعالم، لهذا ثابتا تاريخا تعطي وسيلة بأية أو
 على االعتراض يتم أو الضمان بعنوان الحجز يرجع ال التزاماته،
 ال ة،الحال هذه وفي .يعوضه الذي بالتضامن الكفيل التزام انقضاء
 بالتضامن الكفيل التزام يصبح ال أو الضمان بعنوان الحجز يرجع
  .العمومي المشتري يسلمها اليد رفع برسالة إال الغيا يعوضه الذي

 بالتضامن الكفيل إعالم المشتري على يجب الحاالت جميع في
 وسيلة أية أو مادية ال وسيلة عبر أو كتابيا إما الصفقة لصاحب
  .الكترونية

  الثالث الفرع

  الشخصية الضمانات

 بعنوان الحجز أو المالي الضمان تعويض يتم - 112 الفصل
 حسب بالتضامن كفيل بالتزام الصفقة، صاحب من بطلب الضمان،
  .الفرع بهذا عليها المنصوص الشروط

 أول عند يدفع بأن الصفقة صاحب مع بالتضامن الكفيل يلتزم 
 الصفقة صاحب يكون قد التي المبالغ العمومي المشتري إلى طلب
  .به الملتزم المبلغ حدود في بها مدينا

 العمومي المشتري به يتقدم كتابي طلب أول عند الدفع تم ي

 كان مهما دفع أي إثارة إمكانية بالتضامن للكفيل يكون أن دون
. قضائي أو إداري إجراء أي أو تنبيه إلى احتياج ودون سببه

 من بقرار يضبط أنموذج بحس بالتضامن الكفيل التزام ويحرر
  .بالمالية المكلف الوزير

 بين من إال بالتضامن الكفالء اختيار يمكن ال -  113 الفصل
 وبعد بالمالية المكلف الوزير قبل من عليهم المصادقة تمت الذين
 العام المال أمين إلى دينار آالف )5(خمسة  بمبلغ قار ضمان دفع

 على الحصول تاريخ من أيام )8(ثمانية  أجل في التونسية للبالد
  .المصادقة
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 لتغطية يرصد الذي المالي الضمان هذا إرجاع يمكن ال
 المكلف الوزير من بقرار إال بالتضامن الكفيل التزامات جميع

  .بالمالية

 بالفصل إليه المشار المالي الضمان يخضع -  114 الفصل
 لألحكام بالتضامن الكفيل يدفعه والذي األمر هذا من 112

 بالصفقات المتعلقة بالضمانات الخاصة والترتيبية تشريعيةال
 تتركب التي السندات واستخالص الضمانات على واالعتراضات

  .الفرع هذا ألحكام مخالفة تكن لم ما منها

 الكفيل من المقدم المالي الضمان من تخصم -  115 الفصل

 ايحدده التي المبالغ أعاله 112 بالفصل إليه والمشار بالتضامن
  .بالتزاماته الصفقة صاحب وفاء لعدم العمومي المشتري

 قائمة يتضمن بملف مرفقا بالتضامن الكفيل التزام ليشّك
 يسمح تنفيذيا سندا التعاقدية بالتزاماته الصفقة صاحب إخالالت

 كل إعالم بعد أعاله إليها المشار الخصم عمليات بإجراء آليا
  .العمل ابه الجاري التراتيب حسب بذلك المعنيين

 أن وقت أي في بالمالية المكلف للوزير  يمكن- 116 الفصل
 بعدم بالتضامن كفيل بصفة عليها مصادق مؤسسة أو شخصا يأمر

 بانقضاء تدريجيا منه التخفيض أوالتزاماته  مبلغ في الترفيع
 الوكالء قبل من المودعة االحتياطية المبالغ ترجع وال .تعهداته

 العام المال أمين لدى العمل به الجاري التشريع بموجب بالتضامن
 بعد إال صفقة لكل النسبي للضمان والمخصصة التونسية للبالد

 التعهدات كل وانقضاء المعنيين العموميين المشترين استشارة
  .االحتياطية المبالغ هذه لها رصدت التي

  الرابع  الفرع  

  األخرى الضمانات

 إلقتضاءا عند الشروط كراسات تضبط - 117 الفصل

 بعنوان والحجز النهائي المالي الضمان غير األخرى الضمانات
 الصفقات أصحاب من استثنائية بصفة تطلب أن يمكن التي الضمان
 التي الحقوق الحالة هذه في وتحدد .التزاماتهم تنفيذ لضمان
  .الضمانات هذه على العمومي المشتري يمارسها أن يمكن

   الثالثالباب

  الفسخ

 كراسات الشروط على الحاالت  أن تنصيجب - 118 الفصل

  .التي يحق فيها ألحد الطرفين فسخ الصفقة

  : التالية الصفقة وجوبا في الحاالت وتفسخ

 العمومي المشتري وفاة صاحب الصفقة إال إذا قبل عند -
 ،مواصلة التنفيذ مع الورثة أو الدائنين أو المصفي

 ،الصفقة لصاحب ودائم واضح عجز حالة في -
 المشتريحالة إفالس صاحب الصفقة إال إذا قبل  في -

 .العمومي العروض المقدمة من الدائنين

 كل الحاالت المذكورة أعاله ال يحق لصاحب الصفقة أو القائمين في
  .محله مطالبة المشتري العمومي بأي تعويض

 العمومي فسخ الصفقة إذا للمشتري يمكن - 119  الفصل
 هذه الصورة يوجه له وفي .يف صاحب الصفقة بالتزاماتهلم 

المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول 
 عن يقل ال محدد أجل في بالتزاماته الوفاءيدعوه فيها إلى 

 هذا وبانقضاء، التنبيه تبليغ تاريخ من ابتداء أيام )10 (عشرة
أي اتخاذ األجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون 

يف من يتولى إنجازها طبقا للتراتيب الجاري إجراء آخر أو تكل
  .بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة

 للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه، بمناسبة يمكن
عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التتبع الجزائي، 
إخالل صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة 

د أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف الغير بتقديم وعو
  .إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها

غ قرار المشتري العمومي  أن يبّليجب - 120  الفصل
بفسخ الصفقة إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون 

 أو بطريقة ال مادية استالمالوصول أو مباشرة مقابل وصل 
  .مؤمنة

لب فسخ الصفقة في  ط لصاحب الصفقة يمكن - 121 الفصل
 شهرا بطلب تأجيل )12 (نجاز ألكثر من اثني عشرةحالة توّقف اإل

 .أو عدة طلبات صادرة عن المشتري العمومي
 على صاحب الصفقة تقديم طلب الفسخ مرفقا بطلب يجب
 بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة  عند االقتضاءالتعويض

تاريخ  يوما من )60(  في أجل أقصاه ستوناستالممقابل وصل 
  . شهرا) 12(انقضاء اإلثني عشرة  

 التعويض قيمة مطلبه ضمن يبيـّن أن الصفقة صاحب على يجب
 مرفقا ويكون تقديره في المعتمدة والمؤشرات واألسس المطلوب

 العمومي المشتري لذلك، ويتولى المثبتة والمؤيدات الوثائق بجميع
 لجنة على يعرضه رضالغ في تقرير وإعداد الطلب هذا دراسة
 المشتري رأي التقرير هذا ويتضمن النظر، ذات الصفقات مراقبة

  .الغرض في واقتراحه الصفقة صاحب طلبات بخصوص العمومي
 جميع في ،يجب على المشتري العمومي - 122 الفصل

 ضبط الطلبات المنجزة والتي هي بصدد اإلنجاز ،الحاالت
خاذ اإلجراءات اّتفقة و الصإلنجاز تزويدها تموالمواد التي 

ه  حساب يعدكشف في المعطياتويقع تضمين هذه . ظيةالتحّف
غه لصاحب الصفقة بواسطة البريد المشتري العمومي ويبّل

  .استالممضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل 
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  العنوان الرابع

  أحكام خاصة ببعض أنواع الصفقات

  األول الباب

  الدراسات صفقات

 صفقات يبرم العمومي أن للمشتريمكن ي - 123 الفصل
 تضبط كراسات الشروط .مناسبةدراسات في الحاالت التي يراها 

بدقة موضوع الدراسة واألهداف المنتظرة منها وكل الشروط 
 وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة  .األخرى المتعلقة بإنجازها

 .بالبناءات المدنية إلى تراتيب خاصة بها
تسبق صفقات الدراسات بصفقات مكن أن ي  -  124 الفصل

تعريف تمكن من تحديد أهدافها والغايات المراد بلوغها و الفنيات 
األساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع 
استخدامها إلنجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل 

ات  ويمكن إبرام عدة صفق .التي يمكن أن تمر بها الدراسات
  .تعريف في نفس الموضوع

 صاحب صفقة التعريف بعد اللجوء اختيار  يتم- 125 الفصل
   .إلى المنافسة طبقا ألحكام هذا األمر

عد دراسة أوال يجوز إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي 
إال أنه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات  . التعريف

في إطار نفس إجراءات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة 
المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي أن 
يسند صفقة الدراسة بالتفاوض المباشر إلى صاحب الحلول التي 

 .تم قبولها شرط أن تنص كراسات الشروط على هذه اإلمكانية
 قبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن للمشتري تم وإذا 

ن الدراسة يقابل هذه العناصر إلى العمومي إسناد كل جزء م
  .صاحبه

 صفقات الدراسات بعد اللجوء إلى تبرم - 126 الفصل
 التي العارض على كفاءة باالعتمادالمنافسة طبقا ألحكام هذا األمر 

ت ذات العالقة أو الشبيهة يمها باعتبار تجربته في المجاالييتم تق
 وخبرته المقترح الفريق المعني بالدراسة وتجربة بالمجال

  .الدراسة إلنجاز المقترحة والمنهجية

 التالية قصد الصيغ للمشتري العمومي اللجوء إلحدى يمكن
  : اختيار صاحب الصفقة

 :ة  على أساس الموازنة بين الكلفة والجودختياراال -  أ
عتماد إجراءات طلب باويتمثل هذا اإلجراء في تفعيل المنافسة 

 42منصوص عليها بالفصل العروض المضيق وفقا لإلجراءات ال
  .من هذا األمر

 المدرجين الخبراء ومكاتب الدراسات يتم تفعيل المنافسة بين 
. على أساس معياري الجودة والكلفة مضيقةالقائمة ال ضمن

  . طبيعة المهمةحسبوتضبط الموازنة 

دعوة عامة نتائج  يتم تحديد القائمة المضيقة بناء على
لعناصر المرجعية لالنتقاء الذي ومفتوحة للترشح طبقا لكراس ا

 على يتم التي  العامةيضبط  شروط المشاركة والمنهجية والمعايير
حينأساسها انتقاء المترش.  

 تقييم العروض على مرحلتين حسب الجودة الفنية ثم يتم
  .حسب الكلفة

 العدد الجملي بجمع العددين الفني والمالي وذلك احتساب يتم
تحدد الموازنة و.  العددين المذكورينبعد تحديد الموازنة بين

  . والجودة المطلوبةالمهمةبالنظر إلى تشعب على المستوى الفني 

  العارض المتحصل على أفضل عدد إلى تسند الصفقة 
  .جملي

يطبق هذا اإلجراء على :   على أساس الجودةختياراال - ب
 :الطلبات التالية

عب معه  الطلبات المعقدة أو شديدة التخصص بشكل يص-
تحديد العناصر المرجعية وما هو مطلوب من صاحب الصفقة بكل 
دقة وحيث ينتظر المشتري العمومي من المشاركين اقتراح حلول 

 .مبتكرة
  الطلبات التي لها تأثير كبير على مواصلة إنجاز المشروع -

 .والتي تتطلب الحصول على خدمات أفضل الخبراء
ق مختلفة يصعب معها  إنجازها بطريمكن التي الطلبات -

 .مقارنة المقترحات بين بعضها البعض
في  هذه الطريقة على دعوة الخبراء ومكاتب الدراسات وتعتمد

كراس شروط يضبط شروط إطار طلب عروض مضيق طبقا ل
 42المعايير المعتمدة  طبقا ألحكام الفصل المشاركة والمنهجية و

 فني عدد أفضل على المتحصل العارض مطالبة تمت ومن هذا األمر
 .المالي عرضه بتقديم
وال يطبق هذا :   على أساس السعر األدنىختياراال -  ج

اإلجراء إال الختيار الخبراء ومكاتب الدراسات للمهام العادية والتي 
 والتي تخضع لمعايير وطرق إنجاز  معينةال تمثل أي خصوصية

دنى  هذه الطريقة على تحديد عدد فني أوتعتمد. متعارف عليها
في إطار طلب عروض للترشح ودعوة الخبراء ومكاتب الدراسات 

 من هذا 53 المنصوص عليها بالفصل تمفتوح طبقا لإلجراءا
 إسناد الصفقة للعارض الذي قدم السعر األقل ثمنا ويتم. األمر

  . المطلوبوذلك بعد التأكد من حصوله على العدد الفني األدنى

فقة أن يغير تركيبة صالصاحب ل كل الحاالت ال يمكن في
الفريق المقترح إلنجازها أو أحد أعضائه إال عند الضرورة 
القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء على الرأي 
المطابق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر وشريطة أن 
يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس الشروط التي 

  .االختيار في عملية اعتمدت
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تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة ويجب أن 
  .محددا مبلغاعند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف 

 الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها وتقسم
تبرران هذا التقسيم ويضبط ثمن كل مرحلة وآجالها ويمكن أن 

لة من تنص الصفقة على توقيف إنجاز الدراسة في نهاية أي مرح
  .هذه المراحل

   الثانيالباب

   المستوردة ذات األثمان المتغيرةالمواد

 المنشآت  على صفقاتأحكام هذا الباب تنطبق - 127 الفصل
 أثمانها تكون التي المستوردة المواد بشراء المتعلقة العمومية
 شروطال إلى وبالتالي ال يمكن إخضاعها سريعة تغيرات موضوع
 تنطبق هذه األحكام كما. الصفقات ومراقبة ذوتنفي إلبرام العادية

   .المواد على الخدمات المرتبطة بهذه

 من مشترك بقرار المواد هذه قائمة تضبط -  128 الفصل
 المنشأة على باإلشراف المكلف والوزير بالتجارة المكلف الوزير

  .المعنية العمومية

 أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه يجب - 129 الفصل
إجراء منافسة واسعة قدر اإلمكان  مواد والخدمات المرتبطة بهاال

على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات بالتفاوض المباشر في حالة 
  .تجارية أو مالية  أو بناء على اعتبارات فنية أوالقصوىالتأكد 

 في كل الحاالت التي تجرى فيها المنافسة يتم - 130 الفصل
كما . كة وشروط تنفيذ الطلباتشروط المشاربإبالغ المترشحين 

 بعض استثناءيجب عند االقتضاء إعالم المترشحين بكل إمكانات 
  .أو كل الشروط المذكورة

 صفقات المنشأة مراقبةل  الداخليةجنةللا حددت -  131 الفصل
 من 127وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل   شروط

  .األفضلالذي تعتبره العرض  هذا األمر وتفحص العروض وتختار
عندما تقوم  مراقبة صفقات المنشأةل  الداخليةجنةللاتتركب 

بالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل باإلضافة إلى 
 من األعضاء  من هذا األمر161المذكورين بالفصل  األعضاء

 : اآلتي ذكرهم
   ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، -  
  مكلف بالصناعة،ممثل عن الوزير ال  -
  ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،  -
 ممثل عن وزير اإلشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة -

   .باللجنة
ال يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إال بحضور أغلبية أعضائها 

  المكلفوزيرالممثل  اللجنة ورئيسيكون من بينهم وجوبا و
ها بإجماع األعضاء وتؤخذ مقررات .مراقب الدولةالمالية وب

 فإن اللجنة توجه   الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا اإلجماع
  . اإلشراف للبت نهائياوزيرفورا تقريرا إلى 

األعضاء الحاضرون   وتدون مداوالت اللجنة في محضر يمضيه
   .القرار ويبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ

لى أفضل العروض من حيث  الحصول علغاية  -  132 الفصل
  الداخليةالجودة والثمن وشروط التنفيذ والضمانات يمكن للجنة

مراقبة صفقات المنشأة عدم التقيد بالقواعد العادية إلبرام وتنفيذ ل
   .صفقات المنشآت العمومية على أن تكون اإلجراءات كتابية

مراقبة صفقات المنشأة ل  الداخليةيمكن للجنة -  133 الفصل
ء تفاوض مع العارضين كلما تبينت لها فائدة في ذلك وتقوم إجرا

اللجنة بهذا التفاوض إما بنفسها أو بتكليف إثنين من أعضائها 
بذلك ويجب عليهما أن يعلما اللجنة بصفة مستمرة بمراحل هذا 

  .التفاوض وتفاصيله ونتائجه

 الصفقات التي تخضع ألحكام هذا الباب في تبرم -  134 الفصل
نامج شراء مصادق عليه مسبقا من مجلس إدارة أو مجلس نطاق بر

  .مراقبة المنشأة
 اللجنة العليا اختصاص تبلغ قيمة الشراءات حد وعندما
لصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات اتدقيق لمراقبة و

المعنية بصفة الحقة على رأي هذه اللجنة في أجل ال يتجاوز 
  الداخليةجنةللاقرار  يوما ابتداء من تاريخ )15 (خمسة عشر

 بتقرير تبين فيه اللجنة الطرق مرفقةمراقبة صفقات المنشأة ل
وتبلغ آراء اللجنة العليا . واإلجراءات المعتمدة واإلختيار المقرر

 إلى مجلس اإلدارة أو إلى مجلس مراقبة الصفقات وتدقيقلمراقبة 
  تبلغ قيمة شراءات بعضعندماو .وإلى وزارة اإلشراف المنشأة 

المواد المستوردة ذات األثمان المتغيرة والتي يحددها القرار 
  من هذا األمر حد128المشترك المنصوص عليه بالفصل 
لصفقات يجب على ا تدقيقاختصاص اللجنة العليا لمراقبة و

المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي 
 .المسبق لهذه اللجنة

 بإعداد العروض راءات المتعلقة كراسات الشروط اإلجتتضمن
 .فتحها وفرزهاوطريقة تقديمها و

لصفقات رأيها في ا اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق تبدي
اإلجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة 

  . ونجاعة الشراءدالموا

  الثالث  الباب

  حالها على لبيعها المواد شراء

تراتيب الخاصة بالصفقات العمومية  للتخضع ال - 135 الفصل
شراءات المنشآت العمومية بعنوان نشاط تجاري للمواد المعدة 

 شراءات المواد ذات باستثناءللبيع على حالها أو بعد تكييفها 
األثمان سريعة التغير التي تخضع ألحكام الباب الثاني من هذا 

 .العنوان
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 حد اختصاص ه بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها أّنإّال
 يجب على المنشأة عرض ،لصفقاتااللجنة العليا لمراقبة وتدقيق 

 .الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة
 كراسات الشروط اإلجراءات المتعلقة بإعداد العروض تتضمن

 .و تقييمهاوطريقة تقديمها وفتحها 
 في رأيها الصفقات وتدقيق لمراقبة العليا اللجنة تبدي

 القطاع المعني وطبيعة خصوصيات إلى بالنظر المقترحة جراءاتاإل
  .المواد ونجاعة الشراء

  الرابع الباب

  تنافسي محيط في تعمل التي العمومية المنشآت شراءات

 ال تشمل األحكام الخاصة المدرجة بهذا الباب  - 136 الفصل
األشغال والمدرجة الدراسات أو الطلبات المتعلقة بالتجهيز أو 

  . للمنشآت العمومية المعنيةاالستثماربميزانية 

 األحكام التالية على طلبات التزود بمواد تنطبق -  137 الفصل
وخدمات الخاصة بالمنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي 

  .والتي تحدد قائمتها بأمر

رة أو مجلس مراقبة المنشأة ا مجلس إديحدد - 138 الفصل
ومية المعنية بهذه األحكام الخاصة الحد أو الحدود الدنيا العم

لوجوب إخضاع الشراءات التي تطبق عليها هذه األحكام الخاصة 
  .إلبرام صفقات مكتوبة

 الصفقات الخاصة بهذه الشراءات تبرم - 139 الفصل
 عليه من المصادقةباالستناد إلى دليل خاص أو نظام داخلي تتم 

مجلس المراقبة وتصادق عليه سلطة قبل مجلس اإلدارة أو 
اإلشراف مع مراعاة مبادئ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ 

 .الفرص وشفافية اإلجراءات واللجوء إلى المنافسة
حد الذي تم ضبطه من قبل ال تبلغ هذه الشراءات عندما

 األخيرة هذهالمنشأة يجب على أو مجلس مراقبة مجلس إدارة 
  الداخليةلقة بها على الرأي المسبق للجنةعرض الملفات المتع

  .المالية وزير عن ممثالمراقبة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا ل

 مداوالت اللجنة في محضر يمضيه األعضاء الحاضرون وتدون
 عن الوزير المكلف اللجنة والممثليكون من بينهم وجوبا رئيس 

ات وعناصر ويبين هذا المحضر النقاش. بالمالية ومراقب الدولة
  .التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار

ة الحاالت  مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبحددي -  140 الفصل
 التفاوضإلى إجراءات طلب العروض أو  التي يمكن فيها اللجوء

 وينبغي على المنشأة التقيد قدر اإلمكان بكل الصيغ التي المباشر
  .تحددها هذا األمر بالنسبة لهذه اإلجراءا

 على الشراءات موضوع هذا الباب تنطبق -  141 الفصل
 97بالنسبة للتسبقات والفصل من هذا األمر  93 الفصل أحكام

  . التي تدفع على الحسابلألقساط بالنسبةمن هذا األمر 

قة بالطلبات الخاضعة  الصفقات المتعّلتخضع  -  142 الفصل
ارة أو مجلس  مجلس إد لنظام مراقبة يحدده لهذه األحكام الخاصة

  .مراقبة المنشأة
  الخامس العنوان

  العمومية الصفقات حوكمة في

   األولالباب

   العموميطلب المجلس الوطني للفي

 استشاري هيكل لدى رئيس الحكومة يحدث -  143 الفصل
يسمى المجلس الوطني للطلب العمومي يضم شخصيات من 

  .القطاعين العام والخاص

 الوطني للطلب العمومي لسالمج مهام تتمثل - 144 الفصل
   :في

 كافة التدابير التي تهدف إلى تحسين واقتراح دراسة -
 في الصفقات العمومية وخاصة فيما يتعلق باإلجراءات الحوكمة

  ،وطرق وتقنيات اإلبرام والتنفيذ والمراقبة والتقييم

 لإلطار الضرورية والتحسينات التعديالت دراسة -
 العليا الهيئة مع بالتنسيق عموميةال للصفقات والترتيبي التشريعي

 المرصد قبل من المقدمة المعطيات على باالعتماد العمومي للطلب
 الصفقات ومراجعة متابعة وهيئة العمومية للصفقات الوطني

 الجمهورية لرئاسة الصدد هذا في مقترحات وتقديم العمومية
 من مزيد إضفاء قصد وذلك التشريعي وللمجلس الحكومة ولرئاسة

 ،مستدامة شراء منظومة وإرساء والجدوى لشفافيةا

 إلى رفعه يتم إسناد وتنفيذ الصفقات حول تقرير إعداد -
ذلك  والتشريعي والمجلس الجمهورية ورئاسة الحكومة رئاسة

 ،المجراة إلى تقارير الرقابة والتدقيق باالستناد

  اقتراح كافة التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد  -
 مع الهيئة بالتعاون مجال الصفقات العمومية وذلك ومكافحته في

 .المكلفة بمقاومة الفساد

 بكافة المسائل العامة المتعلقة بالسياسة الوطنية التعهد -

في مجال الشراء العمومي واإلطار التشريعي والترتيبي لهذا 
 . األخير

 منظومة تطوير بخصوص مقترحات وتقديم دراسة -
 ،الخط على العمومية الشراءات

 اإلدارية الشروط كراسات مشاريع بخصوص الرأي إبداء -

 ،العامة الفنية الشروط وكراسات العامة

يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه يتم نشره و
  .العمومية بالصفقات الخاص الواببموقع 
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 العمومي  للطلب  الوطني المجلس يتركب - 145 الفصل
  :ن األعضاء اآلتي ذكرهم الذي يترأسه ممثل عن رئيس الحكومة م

 ، عن دائرة المحاسباتممثل  -
 ،عضو عن المحكمة اإلدارية -

   ممثل عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، -

 ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، -

 ،بالمالية المكلف الوزير عن ممثل -

 ، عن الوزير المكلف بالتجارةممثل -

 ممثل عن مجلس المنافسة، -

 ، المكلف بالتجهيز عن الوزيرممثل -

 ، عن الوزير المكلف بالبيئةممثل -

 وتدقيق لمراقبة العليا باللجنة المختصة اللجان رؤساء -
 ،العمومية الصفقات

 ،العمومية للصفقات الوطني المرصد مدير عام -

  الصفقات العمومية،ومراجعة متابعة هيئة رئيس -

 ، رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية -

 ،يئة مراقبي الدولة رئيس ه -

 ، الرقابة العامة للمصالح العموميةهيئة رئيس  -

 ممثل عن المصالح المكّلفة بالحوكمة برئاسة الحكومة  -

 ، رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية -

 ، عن البنك المركزي التونسيممثل -

 ممثلين عن المنظمات المهنية المعنية وعن القطاع عشرة -
 ثالثة لمدة تعيينهم يتمامعيين الخاص والمجتمع المدني والج

 .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات

 للطلب العمومي بقرار الوطني المجلس أعضاء يتم ضبط قائمة

    .بالهيئة والهياكل الممثلة الوزارات باقتراح من الحكومة رئيسمن 

تشرف الهيئة العليا للطلب العمومي المنصوص عليها بالفصل 
 القارة للمجلس الوطني للطلب لكتابةا  من هذا األمر على 147

  . العمومي

 المجلس الوطني للطلب العمومي بدعوة يجتمع - 146 الفصل
من رئيسه أربع مرات في السنة على األقل وكلما اقتضى األمر 

    :بحضور أغلبية أعضائه قصد

 ،السنوي العمل برنامج على المصادقة -

 ، إنجاز برنامج العملمتابعة -

 .السنوي قريرالت على المصادقة -

   الثانيالباب

  العمومية الصفقات مراقبة هياكل في

  األول القسم

   العمومي للطلب العليا  الهيئة في

 المحدثة العمومي للطلب العليا الهيئة تضم -   147 الفصل
  نوفمبر22 في المؤرخ 2013 لسنة 5096بمقتضى األمر عدد 

بط ض والمتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي 2013
مراجعي الطلب ساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي والنظام األ

 الصفقات وتدقيق لمراقبة العليا اللجنةالعمومي برئاسة الحكومة، 
 المنصوص العمومية الصفقات ومراجعة متابعة وهيئة العمومية
  . األمر هذا من 184 إلى 181  بالفصولعليها 

 وتدقيق الصفقات  اللجنة العليا لمراقبةتتكون -  148 الفصل
  : العمومية من 

 البناءات صفقات وتدقيق لمراقبة المختصة اللجنة -
 ،بها المتصلة والدراسات المدنية والهندسة

 المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات تكنولوجيات اللجنة -
 واإللكترونيك والدراسات المتصلة االتصال واإلعالمية والكهرباء

 ،بها
ق صفقات المواد األولية  المختصة لمراقبة وتدقياللجنة -

 ،والمواد التي يعاد بيعها على حالها
 الطلبات صفقات وتدقيق لمراقبة المختصة اللجنة -

 ،المختلفة
شركات مراقبة ومتابعة نيابة المحامين واللجنة المختصة ل -

المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات 
 يلية والتحكيميةالقضائية واإلدارية والعسكرية والتعد

  ،العمومية للصفقات الوطني المرصد -
 المنصوص "تونيبس "الخط على العمومي الشراء وحدة -

 .األمر هذا من 77 بالفصلعليها 
 وتدقيق لمراقبة المختصة اللجان أعضاءرؤساء و قائمةتضبط 

 والهياكل الوزارات من باقتراح الحكومة رئيس من بقرار الصفقات
  . باللجنة الممثلة

 اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق تتركب - 149 الفصل
الهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها والتي وصفقات البناءات 

  : يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من األعضاء اآلتي ذكرهم

  ، المصاريف العمومية أو مراقب الدولةمراقب -

 ، عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجيةممثل -
 ،ر المكلف بالتنمية والتعاون الدولي عن الوزيممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالماليةممثل -
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 ، عن الوزير المكلف بالصناعةممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالتجارةممثل -
  ، عن الوزير المكلف بالتجهيزممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالبيئةممثل -
 ، عن محافظ البنك المركزيممثل -
 مؤسساتفقات الصل بالنسبة اإلشراف وزارة عن ممثل -

 ال عندما العمومية والمنشآت إدارية صبغة تكتسي ال التي العمومية
 .المختصة اللجنة صلب ممثلة شرافاإل وزارة تكون

 وتدقيق لمراقبة المختصة اللجنة تتركب - 150 الفصل
واإللكترونيك   والكهرباءواإلعالمية االتصال تكنولوجيات صفقات

 الحكومة رئيس عن ممثل  يترأسها والتيوالدراسات المتصلة بها 
  : ذكرهم اآلتي األعضاء من

 ، المصاريف العمومية أو مراقب الدولةمراقب -
 ، عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجيةممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدوليممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالماليةممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالصناعةممثل -
 ،الوزير المكلف بالتجارة عن ممثل -
 ،تصالاال عن الوزير المكلف بتكنولوجيات ممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالبيئةممثل -
 ، عن محافظ البنك المركزيممثل -
 لمؤسساتصفقات ال بالنسبة اإلشراف وزارة عن ممثل -

 ال عندما العمومية والمنشآت إدارية صبغة تكتسي ال التي العمومية
 .المختصة اللجنة صلب ثلةمم االشراف وزارة تكون

 اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق تتركب - 151 الفصل
صفقات المواد األولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها والتي 

  : يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من األعضاء اآلتي ذكرهم

 ،مراقب الدولة -
 ، عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجيةممثل -
 ،المكلف بالمالية عن الوزير ممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدوليممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالتجارةممثل -
  عن الوزير المكّلف بالصناعةممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالنقلممثل -
  ، عن محافظ البنك المركزيممثل -
 لمنشآتا لصفقات بالنسبة اإلشراف وزارة عن ممثل -

 اللجنة صلب ممثلة االشراف وزارة تكون ال عندما العمومية
 .المختصة

 اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق تتركب - 152 الفصل
 والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة المختلفةصفقات الطلبات 

  : من األعضاء اآلتي ذكرهم

  ، المصاريف العمومية أو مراقب الدولةراقبم -

  ،ممثل عن الوزير المكّلف بالشؤون الخارجية -
  ،بالماليةمثل عن الوزير المكّلف م -
   ،ممثل عن الوزير المكّلف بالتنمية والتعاون الدولي -
 ،ممثل عن الوزير المكّلف بالتجارة -
  ،ممثل عن الوزير المكّلف بالصناعة -
 ممثل عن الوزير المكّلف بالبيئة، -
 .ممثل عن محافظ البنك المركزي -

 ممثل عن وزارة اإلشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات -
المنشآت العمومية عندما ولعمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية ا

  .غير ممثلة تكون هذه الوزارات

 مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بالهيئة يتولى -  153 الفصل
 تقارير إعداد الصفقات العمومية ومراقبةالعليا للطلب العمومي 

مراقبة  رقابية تتضمن دراسة الملفات المعروضة على اللجنة العليا ل
وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة المتابعة والمراجعة وكافة 

 التي تثيرها الملفات بالنظر اإلخالالتوالمالحظات واإلشكاليات 
 المبادئ احتراملى شرعية اإلجراءات وشفافية اإلسناد ومدى إ

لى أعضاء إلعمومي ويتم تبليغ هذه التقارير األساسية للطلب ا
إبداء الرأي بناء  في الملف وللبتبعة والمراجعة هيئة المتااللجنة و

 .على هذه التقارير

 باإلضافة إلى المهام ،الطلب العمومي مراقبو ومراجعو يكّلف
على ملفات  رقابة جراءإب ،ليهم بمقتضى هذا األمرإالموكولة 
بالنسبة للملفات   خالل مختلف مراحل إبرامها و تنفيذها الصفقات

تدقيق  اللجنة العليا لمراقبة واصاختصالخارجة عن حدود 
  .الصفقات

بإجراء رقابة    العموميطلب مراقبو ومراجعو اليكّلفكما 
ختصاص ذ على ملفات الصفقات التي هي من اخالل مرحلة التنفي

  . اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات العمومية

 لهم تسّلمبمقتضى أذون بمأموريات   يتم إجراء هذه الرقابة 
 للتدقيق في سنوية رزنامة أساس رئيس الحكومة على قبل من

 رئيس الهيئة العليا للطلب قبل من تضبط العمومية الصفقات
العمومي إضافة إلى المهمات التي يعهد بها إليهم بصفة خاصة من 

  .قبل رئيس الحكومة

 تقارير من نسخة العليا للطلب العمومي الهيئة رئيس يوجه
 وإلى الحكومة رئيس إلى الفصل هذا أساس على المنجزة المهمات

  .المالية العليا للرقابة اإلدارية والهيئة المحاسبات وإلى دائرة
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مراجعو الطلب العمومي بالكتابة القارة للمجلس يكّلف مراقبو و
  .الوطني للطلب العمومي

 اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات تتولى  -  154 الفصل
 157 المنصوص عليها بالفصل ة الصفقاتلجان مراقبالعمومية و

  مراقبة شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسنادمن هذا األمر
الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد من الصبغة المقبولة 

والفنية وذلك على ضوء المعطيات  لشروطها اإلدارية والمالية
المعروضة  العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات

عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل 
  .وكل المعطيات األخرى المفيدة ومراحل التنفيذ

لجان مراقبة و الصفقات وتدقيق لمراقبة العليا اللجنة وتتولى
بالموقع اإللكتروني إعداد تقارير دورية يتم نشرها سنويا  الصفقات

  .مواقع الخاصة بهاالوطني للصفقات العمومية و بال
 العليا للجنة وجوبا على الرأي المسبق تعرض -  155الفصل 

  : الصفقات مراقبة وللجان الصفقات وتدقيق لمراقبة

 العروض وتقارير لجان المناظرات وكذلك تقييمتقارير  -
 .بانتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة االنتقاءتقارير 

 .اشر المب الصفقات بالتفاوض عقودمشاريع -
مشاريع مالحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إال إذا فاق  -

 . مبلغ الصفقة باعتبار المالحق حدود اختصاصها
 .مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر -
كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ أو خالص  - 

        .الصفقات الراجعة لها بالنظر
 .مباشرة تنجز التي لألشغال يةاألول التقديرات -

 العمومية للصفقات الوطني المرصد فيكّل - 156 الفصل
  : التالية بالمهام

 المجلس على والترتيبية التشريعية الوسائل كل اقتراح -
 مزيد وإضفاء الكلفة في التحكم بهدف العمومي للطلب  الوطني

 .امةالمستد التنمية لمتطلبات واستجابة والفاعلية الشفافية من
 حول أصحاب الصفقات  وطني معلوماتي سجّلمسك -

العمومية باالعتماد على بطاقة متابعة بعد إنجاز كل صفقة 
وتضبط اإلجراءات المتعلقة بالسجل المعلوماتي وبطاقة . عمومية

 . رئيس الحكومةالمتابعة بمقتضى قرار من 
ئق الهامة على الموقع  بنشر كافة المعلومات والوثاالتكفل -
الوطني للصفقات العمومية وذلك خدمة لمبادئ  ترونياإللك

 . الرشيدة وتنمية الكفاءات في مادة الصفقات العموميةالحوكمة
 برنامج وطني للتكوين في مجال الصفقات العمومية وضع -

 عبر إرساء أنظمة خاصة للتكوين العمومينومساندة المشترين 
مرصد ال ات في مجال الشراء العمومي يتولىوملتقيات ودور

تنسيق أعمالها بناء على حاجياتهم التي يتم اإلشراف عليها و
  .توجيهها سنويا للمرصد من قبل جميع المشترين

 استشارة منظومةين بإرساء يمساندة المشترين العموم -
 لفائدتهم وإعداد نماذج لوثائق الصفقات وبرمجيات إعالمية وآليات

ة الالزمة لتسهيل الوثائق المادية والالمادي مساعدة مختلفة وكل
  .وتبسيط مهامهم

 المعطيات وتحليل ومعالجة لجمع يمعلومات نظام رساءإ -
 وإعداد امةع بصفة العمومي والشراء العمومية بالصفقات المتعلقة

المتعلقة بعدد الصفقات المسندة حسب الموضوع اإلحصائيات 
اإلبرام وكل معيار  والتوزيع الجغرافي والمشتري العمومي وصيغة

 .آخر

وإحصاءات   بإحصاء سنوي عام للصفقات العموميةالقيام -
جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معينا من 

 .الصفقات

 بمقتضى قرار من رئيس الحكومة قائمة المعطيات التي تضبط 
 .اتجميعه تطلب في إطار إحصاء الصفقات العمومية وطرق وآجال

 المرصد موافاة عمومي شتريم كل على اإلطار هذا في يتعينو
 يتطلبها التي بالمعطيات  دورية بصفة العمومية للصفقات الوطني

 تضبط وإجراءات لنماذج وفقا المعلوماتي والنظام اإلحصاء
 .الحكومة رئيس من قرار بمقتضى

 بطاقات تأليفية لكل صاحب صفقة عمومية على إعداد -
ماتي في شكل  ودقيقة تدرج بالسجل المعلومحينةأساس معطيات 

. قاعدة بيانات بناء على المعطيات المضمنة ببطاقات المتابعة
ويتولى المرصد موافاة المشترين العموميين، بناء على طلبهم، 

 . المتعلقة بالمشاركين المعنيينالتأليفيةبالبطاقات 
 سجل معلوماتي بخصوص مختلف المتدخلين من مسك -

ومية وتمكينهم من كل المجتمع المدني في منظومة الصفقات العم
 .المعلومات المتعلقة بتطور المنظومة

  الثاني القسم

  الصفقات مراقبة لجان

  :  مراقبة الصفقات التاليةلجان تحدث - 157 الفصل

 .وزارة بكل الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية اللجنة  -

 .والية بكل الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية اللجنة  -

 بلدية بكللمراقبة الصفقات العمومية  البلدية اللجنة  -
 . بأمريضبطتتجاوز ميزانيتها مبلغ 

 كل  صلب العمومية الداخلية لمراقبة الصفقات اللجنة  -
 .عمومية منشأة

 الوزارية لمراقبة الصفقات اللجنة تتركب -  158 الفصل
 مدير برتبة إطار العام للوزارة أو الكاتبالعمومية والتي يترأسها 

  : ذكرهم اآلتي األعضاء منركزية عام إدارة م
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 . أو مراقب الدولةالعمومية المصاريف مراقب  -
 .ممثل عن الوزير المكلف بالمالية -
 . عن الوزير المكلف بالتجارةممثل -
 . عن الوزير المكلف بالصناعةممثل -
 لمشاريع بالنسبة بالتجهيز المكّلف الوزير عن ممثل -

  . اإبرامه المزمع المدنية الهندسةو البناءات
 المكلف بالمصالح اإلدارية المدير العام أو المدير -

 . للوزارة المعنيةالماليةو
 بالنسبة تصالاالممثل عن الوزير المكّلف بتكنولوجيات  -

 أو إعداد للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعالمية أو برمجيات
  .الدراسات المتصلة بذلك

القطاعي إلشرافا بوزارة المحدثة الوزارية  تركيبة اللجنةلتعد 
صفقات المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية  في للنظر

الشؤون اإلدارية والمالية المكلف بمدير ال  المدير العام أوبتعويض
 مراقب وبتعويض المعنية للمؤسسة العام بالمدير للوزارة

 .الدولة بمراقب العمومية المصاريف
 المشموالت قاتالصفالوزارية لمراقبة   اللجنةتمارس

  من هذا األمر بالنسبة لصفقات155المنصوص عليها بالفصل 
المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بوالية تونس 

المعنية باستثناء الصفقات الراجعة  والخاضعة إلشراف الوزارة
  .بالنظر للجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات

لداخلية المشموالت المنصوص الوزارية بوزارة ا  اللجنةتمارس
 صفقات الجماعات المحلية علىهذا األمر   من155عليها بالفصل 

ترجع بالنظر للجنة  الخاضعة إلشرافها باستثناء الصفقات التي
 البلدية أو اللجنة الجهوية أو الصفقاتالعليا لمراقبة وتدقيق 

  .لمراقبة الصفقات

شموالت المنصوص  اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز المتمارس
 من هذا األمر بالنسبة للصفقات المتعلقة 155بالفصل  عليها

بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها  بالبناءات المدنية والمكلفة
صاحب المنشأ  العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها

 وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن .المفوض
  .معنية بالمشروعالوزارة ال

 اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات تتركب -  159 الفصل
 من األعضاء اآلتي للوالية العام الكاتبالعمومية والتي يترأسها 

  : ذكرهم

  ، للمصاريف العموميةالجهوي المراقب -
 ، عن الوزير المكلف بالماليةممثل -
 ،الجهوي عن المجلس ممثل -
 ، عن الوزير المكلف بالتجارةممثل -
 . للتجهيزالجهوي المدير -

 وجوبا على رئيس اإلدارة أو المؤسسة العمومية المعنية يتعين
  اجتماع لجنة مراقبة الصفقات إال في حاالت التعذر المبررةحضور

 تفويض عدد من إطارات األخيرفي هذه الحالة يمكن لهذا و
  .اإلدارة أو المؤسسة العمومية للحضور

الجماعـات   لصفقات المبرمة لفائدة ا، بالنظر للجنة الجهويةترجع
 المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الوالية المعنية والصفقات

  ضـــة مـــن الدولـــة إلـــى  المزمـــع إبرامهـــا فـــي نطـــاق االعتمـــادات المفو
العموميــة الكائنــة فـــي الواليــة مـــع     الواليــات وصــفقات المؤســـسات  

المؤسـسات   مراعـاة التراتيـب الخاصـة المنطبقـة علـى صـفقات بعـض       
 تخــضع للــرأي المــسبق لهــذه اللجنــة  كمــا ،االقتــضاءالعموميــة عنــد 

 الجهويــة للتنميـة الفالحيـة التــي تتجـاوز حــدود    المنـدوبيات صـفقات  
 اللجنــة اختــصاص صــفقات المندوبيــة  إلــى حــدود   لجنــة اختــصاص

  .تدقيق الصفقات العموميةالعليا لمراقبة و

بالمصاريف  لمتعلقةترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات ا
والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها 

الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا لمراقبة  باستثناء
  .الصفقاتوتدقيق 

 اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات تتركب - 160 الفصل
 اآلتي ءاألعضا منالتي يترأسها الكاتب العام للبلدية والعمومية 

  : ذكرهم

  العمومية،المصاريف مراقب -

  ، عن المجلس البلديممثل -
  ، عن اإلدارة الجهوية للتجهيزممثل -
 ،للتجارة الجهوية اإلدارة عن ممثل -
 ، المالية محتسب البلديةقابض -

 عن ذلك، تتركب اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات عالوة
  : العمومية ببلدية تونس من األعضاء اآلتي ذكرهم

 ، عن الوزير المكلف بالماليةممثل -
 عن أو تصالاال عن الوزير المكلف بتكنولوجيات ممثل -

 ،الوزير المكلف بالصناعة وذلك حسب موضوع الصفقة
 صالحيات بنفس تونس بلدية صفقات في اللجنة هذه تنظر

  .العمومية الصفقات لمراقبة الوزارية اللجان

قبة صفقات المنشأة مرا اللجنة الداخلية لتتركب - 161 الفصل
التي يترأسها متصرف عن مجلس اإلدارة أو مجلس العمومية و

  :  األعضاء اآلتي ذكرهممن   غير الرئيس المدير العام،المراقبة

 ،عضو:   الدولةمراقب -

متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس اإلدارة أو مجلس  -
  .المراقبة
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اله فإنه  صورة حصول مانع ألحد المتصرفين المذكورين أعفي
يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من 
مجلس اإلدارة أو من مجلس المراقبة على أن ال يتجاوز هذا 

  .التفويض ثالث مرات خالل نفس السنة

 صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا اإلجراء أكثر من ثالث في

 بذلك مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أن يعلم
مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض 

  .العضو المذكور

  :  وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأةيضاف 

 عن الوزير المكلف بالتجهيز بالنسبة لصفقات ممثل -
 ، مليون دينار1 قيمتها تفوقاألشغال والتي 

 للمنشأة بالنسبة القطاعي عن وزارة اإلشراف ممثل -
 .مائة ألف دينارد بمواد والتي تفوق قيمتها ثالثقات التزولصف

اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق يكتسي رأي   - 162 الفصل
 لجان مراقبة الصفقات قوة القرار بالنسبة آلمري الصرفالصفقات و

العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات  والقبض والمديرين
  . صبغة إدارية العمومية التي ال تكتسي

 وبمقتضى مقرر صادر استثنائية بصفةوال يمكن تجاوزه إال 
باقتراح من الوزير المعني أو الوزير المكلف  الحكومة رئيسعن 

باإلشراف القطاعي على المؤسسات العمومية أو على المؤسسات 
   .التي ال تكتسي صبغة إدارية المعنية العمومية

 تــسي رأي يكلــصفقات المنــشآت العموميــة  بالنــسبة -  163الفــصل 
 تـدقيق الـصفقات ورأي اللجنـة الداخليـة لمراقبـة     اللجنة العليا لمراقبة و

  . صبغة استشارية وال يلزم مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبةالصفقات
  أنه في صورة عدم أخذ مجلس إدارة المنشأة أو مجلسإال

 العليا أو عندما يتضمن رأي اللجنة الداخلية اللجنةالمراقبة برأي 
ن التنصيص صراحة  من مراقب الدولة فإنه يتعياعتراضافظا أو تح

اإلدارة أو مجلس المراقبة الذي  على ذلك صلب محضر مجلس
عليه بصفة  ينظر في الصفقة وإدراجه كقرار خاص تتم المصادقة

  .صريحة من وزير اإلشراف القطاعي

 النظر عن األحكام الخصوصية الواردة بهذا بغض -  164 الفصل
  : ، يضبط اختصاص مختلف لجان مراقبة الصفقات كما يلياألمر

ختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة اال -
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية 

  : التي ال تكتسي صبغة إدارية

  

  الموضوع
 البلدية اللجنة
  الصفقات لمراقبة

 لمراقبة الجهوية اللجنة
  الصفقات

 الوزارية لجنةال
  الصفقات لمراقبة

 لمراقبة العليا اللجنة
  الصفقات وتدقيق

 2 إلى حدود  األشغال
  دينار مليون

  مليون دينار 5 إلى حدود
مليون دينار  10  وإلى حدود

بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة 
  الجهوية

 10 إلى حدود
  دينار مليون

  دينار مليون 10 من أكثر

 بمعدات التزود
  وخدمات

 ألف 400 حدود إلى
  دينار

 4 إلى حدود  دينار مليون 1 إلى حدود
  دينار مليون

  دينار مليون 4 من أكثر

 بمعدات التزود
  إعالمية

 ألف 300 حدود إلى
  دينار

 4 إلى حدود  دينار مليون 1 إلى حدود
  دينار مليون

  دينار مليون 4 من أكثر

 والخدمات البرمجيات
  اإلعالمية

 ألف 300 حدود إلى
  دينار

 2 إلى حدود  دينار لفأ 500 لى حدودإ
  دينار مليون

  دينار مليون 2 من أكثر

 ألف 150 حدود إلى  الدراسات
  دينار

 300 إلى حدود  دينار ألف 200 إلى حدود
  دينار لفأ

  دينار ألف 300 من أكثر

 األولية التقديرات
 المنجزة لألشغال

  مباشرة

 2 إلى حدود
  دينار مليون

 7 إلى حدود  دينار مليون 5 إلى حدود
  دينار مليون

  دينار مليون 7 من أكثر
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 : العمومية المنشآتختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل اال -

 وتدقيق لمراقبة العليا اللجنة   الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة العموميةاللجنة    الموضوع  
  الصفقات

  دينار مليون 10 من أكثر  دينار مليون 10 إلى حدود  األشغال

  دينار مليون 7 من أكثر  دينار مليون 7 إلى حدود  وخدمات بمعدات التزود

  دينار مليون 4 من أكثر  دينار مليون 4 إلى حدود  إعالمية بمعدات التزود

  دينار مليون 2 من أكثر  دينار مليون 2 إلى حدود  اإلعالمية والخدمات البرمجيات

  دينار فأل 300 من أكثر  دينار لفأ 300 إلى حدود  الدراسات
  

 صفقات علىنة بالجدولين أعاله  المبياالختصاص حدود تنطبق
  .المشترين العموميين المنظمة بنصوص خاصة

  : على باالعتماد اللجنة المختصة تحديد ويتم

 بالنـسبة  جميـع األداءات  باعتبـار  التقديريـة للطلبـات    الكلفة -
لملفــات طلــب العــروض وبــرامج طلــب العــروض مــع منــاظرة وكــراس   

 إعــداد مرحلــة خــالل االنتقــاء، وتقــارير لالنتقــاءعناصــر المرجعيــة ال
 .الصفقة

ــع    معـــدل - ــار جميـ ــة باعتبـ ــروض الماليـــة المفتوحـ ــالغ العـ  مبـ
 .العروض تقييم لتقاريراألداءات بالنسبة 

 للـــصفقات بالنــسبة  األداءات جميـــع باعتبــار  الـــصفقة مبلــغ  -
 .  المباشربالتفاوض المبرمة

 ضاء اللجان الوزارية واللجانتضبط قائمة أع -  165 الفصل

الجهوية واللجان البلدية ولجان المنشآت العمومية لمراقبة الصفقات 
 المدير الرئيس أو البلدية رئيس أو الوالي أو الوزيربمقرر يصدره 

باقتراح من اإلدارات والهياكل  ذلك والحالة حسب للمنشأة العام
 ةالمكلف الوحدةنة على  وينص مقرر رئيس اللج.الممثلة باللجنة المعنية

  .بالكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات

الجهوية واللجان   الكتابة القارة للجان الوزارية واللجانتؤمن
 مختصة وحدة الصفقات لمراقبةالبلدية ولجان المنشآت العمومية 

 اإلدارة أو البلدية رئيس أو الوالي أو للديوان مباشرة بالنظر ترجع
لكتابة القارة  بدراسة الملفات ا وتقوم. الحالة حسب للمنشأة العامة

تنظيم أعمال لجنة مراقبة الصفقات  وإعداد تقارير في الغرضو
كاقتراح جدول األعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر 

  .اللجنة رئيس مع بالتشاور وتدوينها

تدقيق راقبة ولعليا لمأعمال جلسات اللجنة ا جدول يرسل
 والملفات المصاحبة إلى ت لجان مراقبة الصفقاتجلساالصفقات و

 أيام عمل على األقل من تاريخ )3 (أعضاء اللجنة قبل ثالثة
  .الجلسة

تدقيق الصفقات  للجنة العليا لمراقبة يمكن - 166 الفصل
 أن  مراقبة الصفقات بطلب من رئيسها أو أحد أعضائهاانللجو

بار كفاءته   كل شخص باعت، بناء على استدعاء خاصتستشير،
  .في مجال الطلب موضوع الصفقة

تدقيق الصفقات للجنة العليا لمراقبة و يمكن ال -  167 الفصل
للجان مراقبة الصفقات أن تجتمع إال بحضور أغلبية األعضاء و 

 صفقات المنشأة التي ال تجتمع بصفة شرعية مراقبةباستثناء لجنة 
  .إال بحضور كل أعضائها

اضرين مراقب المصاريف العمومية ويكون وجوبا من بين الح
بالنسبة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ومراقب 

للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك للجنة  الدولة بالنسبة
المؤسسات العمومية التي ال  الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات

  .إداريةتكتسي صبغة 

لجان تدقيق الصفقات و لمراقبة و اللجنة العلياوتتخذ مقررات
مراقبة الصفقات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، باستثناء 

 صفقات المنشأة التي يتم اتخاذها بأغلبية مراقبةمقررات لجنة 
  .األصوات

لجـان  تدقيق الصفقات و اللجنة العليا لمراقبة و   وتدون مداوالت 
 وكتابيــا مراقبــة الــصفقات فــي محــضر ويجــب أن يكــون رأيهــا معلــال   

ويـــتم وجوبـــا إدراج كـــل المالحظـــات والتحفظـــات صـــلب المحـــضر   
  .الذي يتعين إمضاؤه من قبل كل األعضاء الحاضرين

 لمراقبـة رأي اللجنـة الجهويـة أو اللجنـة البلديـة       يتـضمن عنـدما 
  العموميـة  مـن قبـل مراقـب المـصاريف    اعتراضـا صفقات تحفظـا أو  الـ 

ــ ــك صــلب     فإّن  المحــضر ويعــرض ه يجــب التنــصيص صــراحة علــى ذل
  .انهائي  للبت فيهالواليالملف مسبقا على 

 أن تبلغ آراء لجان مراقبة الصفقات في يجب - 168 الفصل
 من تاريخ تعهدها بالملف شريطة يوما عشرينأجل أقصاه 

 كل الوثائق واإليضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت استكمال
دون إبداء لجنة إال أنه وفي حالة إنقضاء األجل المذكور . فيه

يتخذ ا األخير يعتبر رأيا بالموافقة ومراقبة الصفقات لرأيها فإن هذ
   .المشتري العمومي قرارا كتابيا في الغرض
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  على المشتري العمومي أن يعرض علىيتعين - 169 الفصل
 لجنة مراقبة تدقيق الصفقات أو علىاللجنة العليا لمراقبة و

ن  تقريرا خاصا يتضمختصاص حسب االالصفقات ذات النظر
  : ما يلي أساسا

  : العروض تقييم  عند تقديم تقارير- أ

 تقديم عام للطلبات وعناصر مالءمتها وجدواها وطرق -
  ،تمويلها

 موضوع الصفقة إلى الطلب اإليضاحات الشاملة حول توزيع -

العدد األقصى لألقساط التي يمكن إسنادها إلى عارض وأقساط 
 تقسيم الطلبات إلى أقساط مبررات عتماداوفي صورة عدم . واحد
  ،ذلك

 من عدد أو الصفقة تخصيص دون حالت التي األسباب -
 ألحكام طبقا الصغرى للمؤسسات  للصفقة المكونة األقساط
  ،األمر هذا من  21 الفصل ألحكام طبقا للحرفيين أو 20 الفصل 

  ،اإلقتضاء تحجير تقديم عروض بديلة عند تبرير -

  ض،العرو لتقييم ةالمعتمد نهجيةالم تبرير -

  طبقا المعطيات المعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ-
 أثر هذا األجل على تقييم من هذا األمر و83ألحكام الفصل 

 ،المنافسة

 تكون عن  إلجراء المنافسة عندما الالمعتمدة تبرير الصيغة -

  ح،طريق طلب العروض المفتو

 كراس سحبوا الذين عدد مقارنةب المنافسة نتائج تقويم -
 عروضهم أقصيت الذين وعدد للعارضين الفعلي والعدد الشروط

 على ذلك نتائج وتقويم الشروط كراس لمقتضيات مطابقتها لعدم
 المعني للقطاع الموضوعية التنافسية بالوضعية مقارنة المنافسة
 ،بالطلبات

لب  تبرير تحديد األجل الفاصل بين تاريخ اإلعالن عن ط-
 العروض بالنظر خاصة إلى أهمية لقبولالعروض والتاريخ األقصى 

بهاالصفقة ودرجة تشع،  

 ،لألثمان الصيغة المعتمدة تبرير  -
 حول المشاركين إيضاحات طلبات أو للتساؤالت تحليلي عرض  -

 ،االقتضاء عند لهم المقدمة واإلجابات الشروط كراسات
 كثافة على ونتائجها روضالع قبول أجل تمديد قرارات تبرير  -

 ،االقتضاء عند المشاركة
 ،وجدت إن المشاركين واعتراضات تحفظات  -

 .األسعار مقبولية بخصوص الرأي إبداء  -

  :  تقديم ملف ختم نهائيعند - ب

  ، اإلنجازوظروف طريقة تقييم -

ة بين لفوارق المسجّلا تحديد المبلغ النهائي للصفقة وتحليل -
  ،لحساب النهائي للصفقةكشف اوالتقديرات 

المكافآت عند  تحديد آجال اإلنجاز والعقوبات المالية و-

  ،قتضاءاال

  . صاحب الصفقة إن وجدتواعتراضات تحفظات -

 الصفقات التالية لرقابة لجان مراقبة تخضع ال - 170 الفصل
ها تبقى خاضعة قبل المصادقة عليها الصفقات العمومية غير أّن

  :  العموميةريفلتأشيرة مراقب المصا

  والجماعات المحلية والمؤسسات العموميةالدولة صفقات -

 عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على الهيئات المماثلةو
موافقة لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر ومالحقها 

 ،وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة
 المبلغ الكراء معين يتجاوز لم ما العقارات كراء عقود -

 ،العقارية والشؤون الدولة أمالك وزارة مصالح قبل من المقدر
 .المبسطة اإلجراءات وفق المبرمة الصفقات -

  السادس العنوان

  النزاعات وتسوية والنزاهة العقوباتفي 

   األولالباب

  العقوبات المالية والمكافآت

 لتأخيراكراسات الشروط على غرامات  تنص - 171 الفصل

الصفقة   على صاحباالقتضاءوالعقوبات المالية التي توظف عند 
 التأخير غرامات مبلغ على أن ال يتجاوز احتسابهاوتضبط كيفية 
الحساب النهائي للصفقة ما لم تنص  من مبلغ) %5(خمسة بالمائة 

  .كراس الشروط على خالف ذلك

خاذ أي ات وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو
إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر األضرار 

هذا التأخير أو عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية  الناتجة عن
  .األخرى

 ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول
تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام االلتزامات التعاقدية 

اإلمكانيات البشرية والمعدات الضرورية  المتعلقة بتخصيص
   .ةإلنجاز الصفق

يمكن أن تنص كراسات الشروط على منح  - 172 الفصل
 .مكافأة مالية إذا ما تم اإلنجاز قبل اآلجال التعاقدية
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   الثانيالباب

  النزاهة

 الهياكل  ممثلو المشتري العمومي ويخضع -  173 الفصل
ات العمومية وبصفة عامة كافة  في الصفقوالحوكمةالمكلفة بالرقابة 

المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الصفقات العمومية 
 أو الجهات المكلفة بالمصادقة وتنفيذها لحساب المشتري العمومي

المراقبة إلى األحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة  أو
  .الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية

 شخص أي وعلى العمومي المشتري على يجب -  174 الفصل
معطيات أول بسبب وظائفه أو المهام المسندة إليه على معلومات تحص 
ــسري ــة تتعلق بصفقة أو بإبرامهـ ون ــا أو تنفيذها سواء قدمها المترشحـ

 باألسرار  خاصة تتعلق الخدمات مسدوأو المتعهدون أو المقاولون أو 
 هذه من أيا يفشي ال أن للعروض السرية نبوالجوا التجارية أو الفنية

 .المعطيات  والمعلومات

 الغير وكذلك وللعارضين للمترشحين يمكن ال الحاالت، كل في
 بما من شأنه الصفقات إبرام بإجراءات الخاصة الوثائق إلى النفاذ

  .الصفقة  بنزاهة إجراءات إسناد ضرراأن يلحق 

أديبية التئية و مراعاة العقوبات الجزامع -  175 الفصل
 يستبعدالتراتيب الجاري بها العمل، المنصوص عليها بالتشريع و

 أو مراقبة أو خالص صفقة كل عون عمومي مسؤول عن إبرام
 إجراءات المشاركة في منخالف أحكام هذا األمر عمومية 

  . الصفقات العمومية

 المشترين مختلف أعوانو موظفو يخضع -  176 لصالف
جراءات الصفقات إ إطار في جرائم رتكبواا الذين العموميين

العمومية إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري 
  . العملبه

 والعارضين في الصفقات المترشحين كل على - 177 الفصل
 الصفقات خالل إبرامالعمومية االلتزام بأخالقيات المهنة وذلك 

  .هاوتنفيذ

 إذا ثبت الصفقة إسناد قرار إلغاء العمومي المشتري على يجب
 غير أو مباشرة بصورة الصفقة إسناده المقترح العارضتورط 
 أو تواطؤ أو إكراه تحيل ممارسات أو فساد عملية في مباشرة
  .الصفقة على الحصول قصد

مشاركين الذين تم  الهيئة العليا للطلب العمومي قائمة التضبط
صفقات العمومية نهائيا قصائهم من المشاركة في الإاتخاذ قرار في 

 .أو لمدة محدودة

العقوبات تجاه المشاركين تحدد طرق ضبط القائمة المذكورة و
  .المعنيين بمقتضى أمر

 هياكل وكافة عمومي مشتر كل على يجب - 178 الفصل
 بالممارسات العمومي للطلب العليا الهيئة  إعالم األخرى الرقابة

 شأنها من والتي لصفقاتا صحابأ أو العارضين قبل من المرتكبة
  .العمومية الصفقات من نهائية أو مؤقتة بصفة استبعادهم

 الحصول عليها أو تجديدها تم باطلة كل صفقة تعتبر -  179 الفصل
 صفقة تم خالل كل باطلة تعتبر كما. فسادبواسطة ممارسات تحيل أو 

إنجازها تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء إال إذا رأى المشتري 
  . مي خالف ذلك العتبارات تهم المصلحة العامةالعمو

  أن رضاه كان معيبا بممارسة فسادثبتيمكن لكل متعاقد 
 المساس بحقه  دونالطعن بإلغاء الصفقة لدى القضاء المختص

  .في طلب التعويض
   الثالثالباب

  تسوية النزاعاتالتظلم و

إجراءات إبرام  لكل من له مصلحة  في يحق - 180 الفصل
 صفقة عمومية القيام بتظلم ضد القرارات ذات الصلة التي إسنادو

   .لدى المشتري العمومي المعني ضررا بهألحقت 

مقابل وصل  بأية وسيلة مناسبة مادية أو ال مادية مالتظّل يتم
  .يسلم إلى المعني باألمر في حال إيداع المطلب مباشرة أو عبر الخط

 أيام عمل من )5 ( خمسة أقصاه القيام بالتظلم في أجليجب
ويعتبر سكوت الجهة . تاريخ نشر أو تبليغ القرار موضوع التظلم

 .  ضمنيارفضا بالتظلم لمدة خمسة أيام عمل المعنية

  األول القسم

    الصفقات العموميةهيئة متابعة ومراجعة

  الطعن في القرارات المشار إليها بالفصليمكن - 181 الفصل

  الصفقات العموميةعة ومراجعةأمام هيئة متاب من هذا األمر 180
 هذا األمر وذلك في أجل من 147المنصوص عليها بالفصل 

وفي حالة .   القرار نشر أو تبليغ أيام عمل من تاريخ)5 (خمسة
 أيام الخمسة من انقضاء نطالقاا اآلجال تحتسبسكوت اإلدارة 

  .المذكور أعاله 180المشار إليها بالفصل 

 إلى العريضة من نسخة ،بالتظّلم هاتوصل وبمجرد الهيئة تحيل
  .هاب لتوصلها ثابتا تاريخا تعطي بطريقة المعني العمومي المشتري

تبليغ الصفقة ي العمومي تعليق إجراءات إبرام ويتولى المشتر
  .إلى حين توصله بقرار الهيئة في الغرض

 ونعشر أقصاه أجل المراجعة قرارها في هيئة  المتابعة وتتخذ
 توصلها بإجابة المشتري تاريخ من ابتداء لعم يوما) 20(

وفي غياب اإليضاحات المطلوبة مرفقة بجميع الوثائق و العمومي
  .ذلك يرفع  قرار تعليق اإلجراءات
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 على نيتعي اإلجراءات شرعية بعدم الهيئة قرارإ حالة في
 واتخاذ كافة التدابير لتالفي  الهيئةقرار تطبيقالمشتري العمومي  

  .اآلجالي أفضل اإلخالالت ف

 هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية تتركب - 182 الفصل
  : من األمر هذا من 147المنصوص عليها بالفصل 

  رئيس : الحكومة عن رئيس ممثل -

 عضو:  المحاسبات عن دائرة عضو -

   عضو  :ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية -

 عضو:  للمالية  عن هيئة الرقابة العامةممثل -

 عضو : الملف موضوع حسبممثل عن المنظمة المهنية  -

  . بخبير تستعين أن اإلقتضاء عند للهيئة يمكن كما

الحكومة رئيس بقرار من والمراجعة المتابعة هيئةن أعضاء يعي 

  .بالهيئةباقتراح من اإلدارات والهياكل الممثلة  وذلك

احترام متابعة عة  بـ المتابعة والمراجهيئة تكّلف - 183 الفصل
 المنافسة المبادئ األساسية في الصفقات العمومية المتمثلة في

حرية المشاركة والمساواة أمام الطلب العمومي  وشفافية و
 .نزاهتها واإلجراءات

  :  والمراجعة  بدراسةالمتابعة هيئة تتعهد

 إجـراءات إبـرام   العـرائض التـي يقـدمها كـل مـن لـه مـصلحة فـي          ـ  
 .يذ الصفقات العموميةإسناد وتنفو

مالحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي ـ 
دون اعتبار أو أكثر %) 50(بة خمسين بالمائة نسبللصفقة 

الزيادات الناتجة عن مراجعة األسعار أو عن التغييرات في قيمة 
 العملة عند االقتضاء،

 بخصوص  مراقبي الدولة ومراقبي المصاريف العموميةحاالتإـ 
الحاالت الّتي ال يستجيب فيها اإلسناد إلى المبادئ والقواعد 

 .بهذا األمرالمنصوص عليها 

المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها أن تمس ـ 
  .بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة

كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من األسباب ـ 
 . الصفقات العموميةتنفيذ وإسناد وبرامإءات متصلة بإجرا

هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية تبلغ  -  184 الفصل
 رؤساء الهياكل العمومية المعنية إلى والحكومة رئيس إلىرأيها 

  .لجنة مراقبة الصفقات ذات النظروزارات اإلشراف وو

  بحضور أغلبية األعضاء المراجعةهيئة المتابعة و تجتمع 
  .بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرينها مقرراتذ تتخو

 لجميع المتابعة والمراجعة قوة القرار بالنسبة هيئةيكتسي رأي 
  . األطراف

رائها بصفة دورية على آ هيئة المتابعة والمراجعة  نشر تتولى
  . الخاص بالصفقات العموميةالوابموقع 

  الثاني القسم

  تسوية النزاعات بالحسنى

 دثت لـدى رئـيس الحكومـة لجنـة استـشارية     أحـ   - 185 الفـصل 
 لفـــض النزاعـــات بالحـــسنى تتمثـــل مهمتهـــا فـــي البحـــث عـــن عناصـــر 

 لنـزاع بالحــسنى ااإلنـصاف التـي يمكــن اعتمادهـا للوصــول إلـى فــض     
  . بالصفقات العمومية في الخالفات المتعلقة

االستشارية لفض النزاعات  تتركب اللجنة  - 186 الفصل
  : متي ذكرهبالحسنى من األعضاء اآل

  رئيس:  اإلداريةمستشار بالمحكمة  -
  عضو:  العمومي للطلب العليا الهيئةممثل عن  -

 إليه  ينتمي للقطاع الذيممثل عن المنظمة المهنية  -
   .عضو:  الصفقة صاحب

باقتراح من الحكومة رئيسن أعضاء هذه اللجنة بقرار من يعي 
نظمة المهنية الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ورئيس الم  كل من

  .المعنية بالنسبة لممثليهم
ينص قرار رئيس الحكومة على تعيين الكتابة القارة للجنة 

مراجعي النزاعات بالحسنى من بين مقرري واالستشارية لفض 
 .الطلب العمومي المنتمين للهيئة العليا للطلب العمومي

 على رأي اللجنة الحكومة رئيسيعرض  -   187الفصل 
 ض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة فياالستشارية لف

 .ناستشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفي

النزاع على رأي اللجنة األطراف  وال يعفي الطلب المقدم لعرض
المتعاقدة من اتخاذ التدابير التحفظية الالزمة لدى المحكمة 

  .لحماية حقوقهم المختصة

 النزاعات لفض ريةاالستشا اللجنة تستمع -  188الفصل 
تقديم  منهم تطلب أن ويمكن بالنزاع المعنية األطراف إلى بالحسنى

  . بمقتضى مقرر تعهدمذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى

بالتساوي  ويمكن للجنة أن تستعين بخبير وتحمل المصاريف
  .بين األطراف

تكون مداوالت اللجنة شرعية إال بحضور كل  ال -  189الفصل 
 .تكون مداوالت اللجنة سرية ووتبدي رأيها بأغلبية األصواتأعضائها 

 لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي االستشاريةعلى اللجنة  يجب
ويمكن تمديد هذا . التعهدتاريخ  رأيها في أجل ثالثة أشهر من

 .اللجنة األجل بمقرر معلل من رئيس
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 وسري وال يمكن استشارياللجنة   رأيإن - 190الفصل 
  . به أو استعماله لدى المحاكماإلدالء

   السابعالعنوان

  ختامية وانتقالية أحكام

 الملفات الجارية و التي تم اإلعالن معالجة تتم -  191 الفصل
ز التنفيذ طبقا عن المنافسة في شأنها قبل دخول هذا األمر حي

  .للتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ اإلعالن عن المنافسة

جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر  تلغى -  192 الفصل
 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 3158 األمر عدد وخاصة
 والمنظم للصفقات العمومية وجميع النصوص المنقحة 2002

 ماي 23المؤرخ في  2011 لسنة 623  عددوالمتممة له واألمر
  . المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية 2011

غرة  من هذا األمر حيز التطبيق بداية يدخل - 193 الفصل
  .2014 جوان

 كل فيما ، وكتاب الدولة مكلفونالوزراء -  194 الفصل
 بتطبيق هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ،يخصه

  .التونسية
  .2014 مارس 13تونس في 

  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

  

  

  

 النتقالية وحقوق اإلنسان والعدالة ا العدلوزارة

  

قرار من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مؤرخ 

 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة 2014 مارس 7في 
  .بوزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

  إن وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،

 2011ة  لسن6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
  العمومية،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
  نقحته أو تممته،وعلى جميع النصوص التي 

 أكتوبر 29 المؤرخ في 1990 لسنة 1753وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان اإلدارية 1990

  المتناصفة،

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998

ة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو المشترك لإلدارات العمومي
 مارس 4 المؤرخ في 2008 لسنة 559تممته وخاصة األمر عدد 

2008،  

 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي بسلك عملة 1998ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
  اإلدارية،

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365ألمر عدد وعلى ا

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999
وتقنيي اإلعالمية باإلدارات العمومية كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 112

 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد 
 النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين  المتعلق بضبط1999

في الوثائق واألرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
 أفريل 7 المؤرخ في 2003 لسنة 810وخاصة األمر عدد 

2003،  

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999
ي اإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو لمهندس

 21 المؤرخ في 2009 لسنة 113تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2009جانفي 

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
لسلك التقني علق بضبط النظام األساسي الخاص با المت1999

التي تممته المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص 
 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 114وخاصة األمر عدد 

2009،  

 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 1569وعلى األمر عدد 
سلك المهندسين ساسي الخاص ب المتعلق بضبط النظام األ1999

 2009 لسنة 116المعماريين لإلدارة كما تم إتمامه باألمر عدد 
  ،2009 جانفي 21المؤرخ في 

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762ى األمر عدد وعل
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ألعوان سلك 1999

  المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية،




