


العموميةالصفقاتمنظومةإصالح:تقديم

العاماإلطار

2014سنةالتونسيةالبالدشهدتهالذيالوضعنتيجةالميزانيةفيهامةأزمة-

:إطارفيماليدعمعلىالحصول-

« programme d’urgence d’appui général au budget de l’Etat: 
Programme d’Appui à l’Inclusion Sociale et à la Transition (PAIST) d’un 
coût évalué à 1409 millions USD »

العموميةللصفقاتالقانونياإلطارفيالنظرإعادةضرورة-

.



العموميةالصفقاتمنظومةإصالح:تقديم

منهجية تقييم منظومة الصفقات العمومية

2011ماي 23المؤرخ في 2011لسنة 623األمر عدد -

مزيد من شفافية والنجاعة

2012جوان 02المؤرخ في 2012لسنة 515األمر عدد -

تبسيط اإلجراءات

منظمة التعاون والتنمية في الميدان منهجية:  تقييم ذاتي وشامل لمنظومة الصفقات العمومية

)OCDE-CAD)االقتصادي

إحداث خلية تنسيق ومتابعة عملية إصالح المنظومة

مقاربة تشاركية



العموميةالصفقاتمنظومةإصالح:تقديم

:المنظومةتقييمعمليةأسس

القانونياالطار-1

التصرفعلىوالقدرةالمؤسساتياالطار-2

عمليات الشراء العمومي وممارسة السوق-3

العموميةالصفقاتإبراملمنظومةوالشفافيةالنزاهة-4



األسس
عدد المؤّشرات 

الرئيسّية

عدد المؤّشرات 

الفرعّية
المعّدلالعدد الجملي

21418/421,29/3الترتيبيوالقانونياإلطار

ّرفالتصوقدرةالمؤّسساتياإلطار

العمومّيةالصفقاتفي
31218/361,5/3

فيوالممارساتاإلقتناءاتطرق

العمومّيةالصفقات
31122/322/3

اتالصفقفيوالشفافّيةالنزاهة

العمومّية
41817/540,95/3

12551,37/3المجمـــــوع

ظمةمنمنهجيةحسبالعموميةالصفقاتلمنظومةشاملالوذاتيالتقييمالعمليةنتائج

(OCDE/DAC)اإلقتصاديالميدانفيوالتنميةالتعاون
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(OCDE/CAD)اإلقتصاديالميدانفيوالتنميةالتعاون
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INTRODUCTION

Quality of public procurement practice in the 4 SEMED 

countries of operation



QUALITY OF PUBLIC PROCUREMENT LEGAL FRAMEWORK IN THE 

4 SEMED COUNTRIES OF OPERATION
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العموميةالصفقاتمنظومةإصالح:تقديم

األهداف

التنميةأهدافتحقيقفيالعموميةالصفقاتدورتدعيم

العموميةالشراءاتفيالنجاعةتحقيق

الرشيدةالحوكمةمقوماتتكريس

العموميةاألموالفيالتصرفوحسنالنزاهةوتكريسللفسادالتصدي

مةاالمستدالتنميةتكريس

ةالعموميالصفقاتمجالفيالدوليةالمعاييرمنالترتيبيةالمقتضياتتقريب
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العموميةالصفقاتمنظومةإصالح:تقديم

:اإلصالحمحاورأهم

العموميةالصفقاتبحوكمةالمعنيةالهياكلتنظيم-

نجاعتهاوتدعيماالجراءاتتبسيط-

والمساواةوالمنافسةالشفافيةتدعيممزيد-

الفسادومكافحةالنزاهةقواعدإرساء-

التظلمآليةوتدعيماالقتصاديينالمتعاملينحقوقعلىالمحافظةتدعيم-

بالدراساتالمتعلقةللصفقاتخصوصيةاجراءاتإدراج-

. 11



يةتدعيم مبادئ الصفقات العموم: الصفقات العموميةحوكمة

المبادئ األساسية للصفقات 
العمومية

المنافسة

حرية المشاركة 
في الطلب 
العمومي

المساواة وتكافؤ 
الفرص

نزاهةشفافية و
اإلجراءات

11



.Iاإلطار المؤسساتيحوكمة:

CNCPالمجلس الوطني للطلب العمومي : إحداث هيكل تعديلي-1

وإحداث سلك HAICOPالعليا للطلب العمومي تنظيم هيكلي جديد للهيئة -2

مراقبي ومراجعي الطلب العمومي

مراجعة تركيبة لجان مراقبة الصفقات ولجان فتح الظروف-3
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مجلس وطني للطلب العموميإحداث -1

لقطاعاالعمومي،القطاعمنممثلينتضمتشاركيةتركيبةذواستشاريهيكل

والجامعيينالمدنيالمجتمعالخاص،

فيتتمثلمهامه:

العموميةالصفقاتفيالحوكمةتحسينإلىتهدفالتيالتدابيركافةواقتراحدراسة

العموميةفقاتالصمجالفيومكافحتهالفسادمنبالوقايةالمتعلقةالتدابيركافةاقتراح

المجراةالتدقيقوالرقابةتقاريرإلىباالستنادالصفقاتوتنفيذإسنادحولتقريرإعداد

قاتبالصفالخاصالواببموقعنشرهيتمالمجلسنشاطحولسنويتقريرإعداد

العمومية

14



:  الطلب العموميبحوكمةهيكل مكلف : إحداث الهيئة العليا للطلب العمومي-2

14

اللجنة العليا لمراقبة 

وتدقيق الصفقات

CSM

هيئة متابعة ومراجعة 

الصفقات العمومية
الدريديالحبيب السيد 

COSEM

ة اللجنة المختصة لمراقب

ءات وتدقيق صفقات البنا

والهندسة المدنية 

والدراسات المتصلة بها

السيد منصف حمدي

ة اللجنة المختصة لمراقب

وتدقيق صفقات 

اإلتصالتكنولوجيات 

واإلعالمية والكهرباء 

ت والدراساواإللكترونيك

المتصلة بها

الجهمانيالسيد خالد 

اللجنة المختصة 

لمراقبة وتدقيق 

ة صفقات المواد األولي

والمواد التي يعاد 

بيعها على حالها

السيد مراد القوال

اللجنة المختصة

لمراقبة وتدقيق

صفقات الطلبات

المختلفة

الطويبيالسيد عماد 

ة  اللجنة المختص

ة لمراقبة ومتابع

نيابة المحامين

السيد أحمد الفهري

المرصد الوطني

للصفقات 

العمومية

السيدة ريم 

الزهري

ONMP

وحدة الشراء 

العمومي على 

الخط

السيدة سنيا بن 

سالم

TUNEPS

الكتابة القارة للجنة 

لفض اإلستشارية

النزاعات
سفيان الخياريالسيد 

CCARL

الكتابة القارة للمجلس

الوطني للطلب العمومي
الغريبيالسيدة إلهام 

CNCP

المتعلق بإحداث الهيئة العليا 2013نوفمبر 22المؤرخ في 2013لسنة 5096محدثة بمقتضى األمر عدد 

للطلب العمومي وضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي 

HAICOPالهيئة العليا للطلب العمومي   

السيد خالد العربي 

ن لجنة إقصاء المتعاملي

االقتصاديين من 

ت المشاركة في الصفقا

العمومية

السيدة نجاة بسية



طلب البحوكمةهيكل مكلف : الهيئة العليا للطلب العمومي
:  العمومي

:العموميةالصفقاتوتدقيقلمراقبةالمختصةاللجان2-1

فقاتالصوإسنادالمنافسةإلىاللجوءإجراءاتشرعيةمراقبة-

المنافسةإلىاللجوءإجراءاتوشفافيةمصداقية-

الفنيةوالماليةاإلدارية،للشروطالمقبولةالصبغةمنالتأكد-



:العموميالطلببحوكمةمكلفهيكل:العموميللطلبالعلياالهيئة

8فيالمؤرخ2016لسنة498عددأمر):العموميةالصفقاتفيالمشاركةمناالقتصاديينالمتعاملينإقصاءلجنة2-2
)العموميةالصفقاتفيالمشاركةمناالقصاءوإجراءاتشروطبضبطيتعلق2016أفريل

:اقتصاديمتعاملكلالعموميةالصفقاتفيالمشاركةمنيمنع:13الفصل

،المهنيةبالنزاهةتمسأعمالأوألفعالارتكابهثبت-

بات،يقضائقراربمقتضىوذلكالعموميةالصفقاتفيبالمشاركةتتعلقبالمنافسةمخلةلممارسةارتكابهثبت-

يفالمشاركةعندالعموميالمشتريمغالطةإلىيهدفآخرعملأيأووثائقتدليسأوكاذبةبتصاريحالقيامتعمد-

الصفقات

الصفقةتنفيذعندللنزاهةمنافيةأعمالأوأفعالارتكابخاللمنالتعاقديةبالواجباتاالخاللتعمد-

العموميةاتالصفقفيالمشاركةمنإقصائهمفيقراراتخاذتمالذينالمشاركينقائمةالعموميللطلبالعلياالهيئةتضبط

محدودةلمدةأونهائيا



:العموميةللصفقاتالوطنيالمرصد2-3

المهام

ادئلمبخدمةالعموميةللصفقاتالوطنيااللكترونيالموقععلىالهامةوالوثائقالمعلوماتكافةنشر-

العموميةالصفقاتمجالفيالكفاءاتوتنميةالرشيدةالحوكمة

www.marchespublics.gov.tn

وميالعموالشراءالعموميةبالصفقاتالمتعلقةالمعطياتوتحليلومعالجةلجمعمعلوماتينظامإرساء-

عامةبصفة

الفاعليةنممزيدإلضفاءالعموميللطلبالوطنيالمجلسعلىوالترتيبيةالتشريعيةالوسائلكلاقتراح-

والشفافية

كلإنجازبعدمتابعةبطاقةعلىباالعتمادالعموميةالصفقاتأصحابحولوطنيمعلوماتيسجلمسك-

عموميةصفقة



:العموميةللصفقاتالوطنيالمرصد2-3

معنيينالبالمشاركينالمتعلقةالتأليفيةبالبطاقاتطلبهمعلىبناءالعموميينالمشترينموافاة-

المعلوماتيالسجلإجراءاتبضبطالمتعلق2015جانفي28فيالمؤرخالحكومةرئيسالسيدقرار)

.(ميعهاتجوآجالوطرقالعموميةالصفقاتإحصاءيتطلبهاالتيالمعطياتونماذجوقائمةالمتابعةوبطاقة

موميةالعالصفقاتمنظومةفيالمدنيالمجتمعمنالمتدخلينمختلفبخصوصمعلوماتيسجلمسك-

المنظومةبتطورالمتعلقةالمعلوماتكلمنوتمكينهم

(الوابموقععبرحاليا)

وبرمجياتالصفقاتلوثائقنماذجوإعدادلفائدتهماستشارةمنظومةبإرساءالعموميينالمشترينمساندة-

إعالمية



:العموميةبالصفقاتالخاصالوابموقع

العروضطلبإعالناتنشر-

العروضطلبكراساتتحميل-

العروضطلبنتائجنشر-

العموميةللصفقاتالمنظمةالتراتيبتطورمتابعة-

العموميينالمشترينقبلمنالواردةاالستشاراتعناإلجابة-

العموميةالصفقاتومراجعةمتابعةهيئةعلىالواردةالعرائضتلقي--

العموميةالصفقاتومراجعةمتابعةهيئةآراءنشر-

19



م إرساء آليات تظلم تدع: هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية2-4

:حقوق المتعاملين االقتصاديين

متابعة احترام مبادئ المنافسة وحرّية المشاركة والمساواة وشفافية االجراءات -

ونزاهتها

نيةمراجعة تركيبة هيئة المتابعة والمراجعة لتتضمن ممثال عن المنظمة المهنية المع-

لعموميةالتظلم من قبل كلّ من له مصلحة في اجراءات إبرام وإسناد  وتنفيذ الصفقات ا-

يكتسي رأي الهيئة قّوة القرار بالنسبة لجميع األطراف،-

يوما من تاريخ توصلها بإجابة المشتري 20تتخذ الهيئة قرارها في أجل اقصاه -

العمومي

تكريس إمكانية التظلم لدى المشتري العمومي-



:اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى2-5

اتالنزاعلفضاستشاريةلجنةالحكومةرئيسلدىأحدثت

التياإلنصافعناصرعنالبحثفيمهمتهاتتمثلبالحسنى

فيبالحسنىالنزاعفضإلىللوصولاعتمادهايمكن

.العموميةالصفقاتبتنفيذالمتعلقةالخالفات

النزاعببالحسنىالنزاعاتلفضاالستشاريةاللجنةتتعّهد

ذلكوبشأنهاستشارتهافيفائدةالحكومةرئيسيرىالذي

.الطرفينأحدطلبعلىبناء

اللجنةرأيعلىالنزاعلعرضالمقدمالطلبيعفيوال

دىلالالزمةالتحفظيةالتدابيراتخاذمنالمتعاقدةاألطراف

.حقوقهملحمايةالمختصةالمحكمة



رئيس:  مستشار بالمحكمة اإلدارية

ممثل عن المنظمة المهنية 
للقطاع الذي ينتمي إليه 

عضو: صاحب الصفقة

ممثل عن الهيئة العليا للطلب 
عضو:العمومي

:اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى2-5



لفضريةاالستشااللجنةلرأييسرّ الوستشارياإلالطابع

:بحيثبالحسنىالنزاعات

النزاعاتلفضاالستشاريةاللجنةآراءتنشرال-

بالحسنى

لدىااستعمالهأوالمذكورةاآلراءباإلدالءيمكنال-

.المحاكم

:اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى2-5



:سلك مراقبي ومراجعي الطلب العموميإحداث -3

سرئيقبلمنلهمتسلّمبمأمورياتأذونبمقتضىالرقابةهذهإجراءيتم•

قبلمنبطتضالعموميةالصفقاتفيللتدقيقسنويةرزنامةأساسعلىالحكومة

بصفةليهمإبهايعهدالتيالمهّماتإلىإضافةالعموميللطلبالعلياالهيئةرئيس

.الحكومةرئيسقبلمنخاصة

رئيسإلىالمهماتتقاريرمننسخةالعموميللطلبالعلياالهيئةرئيسيوجه•

.يةوالمالاإلداريةللرقابةالعلياالهيئةوإلىالمحاسباتدائرةوإلىالحكومة

للطلبيالوطنللمجلسالقارةبالكتابةالعموميالطلبومراجعومراقبويكلّف•

.العمومي



تح مراجعة تركيبة لجان مراقبة الصفقات ولجان ف-4
العروض

ب التخلي عن رئاسة لجنة فتح العروض من قبل مراقب المصاريف العمومية أو مراق-

الدولة

فقات إضافة مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة إلى تركيبة لجان مراقبة الص-

مراجعة رئاسة لجان مراقبة الصفقات-

حاسباتالتخلي عن عضوية قاضي دائرة الم: اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات -

إضافة ممثل عن المجلس الجهوي: اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات -

إضافة ممثل عن المجلس البلدي: اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات-



.IIإرساء قواعد النزاهة ومكافحة الفساد

:إرساء أخالقيات وسلوكيات مرجعية للنزاهة-1

يبية المتعلقة خضوع كافة المتدخلين في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية إلى األحكام التشريعية والترت-

بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في مجال الصفقات العمومية، 

لفنية أو فرض الحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات التي يقدمها المشاركون وتتعلق خاصة بالسرار ا-

لون التجارية أو الجوانب السريبة للعروض وذلك من طرف المشتري العمومي وجميع األشخاص المتدخ

بحكم وظائفهم أو مهامهم،

التنصيص على وجوب احترام أخالقيات المهنة من طرف العارضين،-

في التنصيص على وجوب االمتناع عن المشاركة في أعمال لجان تقييم العروض من طرف كلّ عضو-

حالة تضارب المصالح أو عند وجود معطيات من شانها الحّد من استقاللية العضو المعني 



:للمخالفينعقوبات إرساء -2

األعوان الذين ارتكبوا مخالفات من المشاركة في اجراءات إستبعاد-

الصفقات،

تواطؤ إلغاء قرار اإلسناد إذا ثبت تورط العارض في عملية فساد أو تحيل أو-

شاء أو تّم إبطال كلّ صفقة تّم الحصول عليها بواسطة ممارسات تحّيل أو ارت-

تسجيل ممارسات تحّيل أو ارتشاء أثناء إنجازها

اركة إرساء آلية إلقصاء المتعاملين االقتصادين المخلين بالنزاهة من المش-

نهائيا أو وقتيا في الصفقات العمومية



.IIIمزيد تدعيم الشفافية:

ات الوطني للصفقالوابعلى موقع المخطط التقديري السنوي إلبرام الصفقات وجوبيا نشر

العمومية

نشر إعالنات طلبات العروض اإلشهار وجوبي عبر:

www.marchespublics.gov.tnالموقع الخاص بالصفقات العمومية   -

الصحف-

كل الوسائل المادية والالمادية الممكنة-

في نفس اليوم المحدد آلخر أجل لقبول العروض+ جلسة  علنية : فتح العروض•

الوطني للصفقات العموميةالوابعلى موقع إشهار نتائج الدعوة إلى المنافسة •

المشاركين في آجال معقولة وتعميم اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات إعالم •

المترشحونواالستفسارات التي يطلبها 

وجوب إعالم المشاركين الذين تم إقصاؤهم بأسباب اإلقصاء•



الترفيع في الترفيع في سقف إبرام الصفقات العمومية و)المسبقة التقليص من الرقابة -

(قة حدود اختصاص لجان مراقبة الصفقات، إعفاء كراسات الشروط من الرقابة المسب

المبسطةلإلجراءات إحداث فئة من الشراءات تبرم وفقا -

تبسيط اجراءات تقييم العروض-

البرمجة المسبقة واألعمال التحضيرية -

ة في ضبط آجال قصوى لتبليغ آراء لجان مراقبة الصفقات وهيئة المتابعة والمرجع-

العموميةالصفقات 

التنصيص على إحداث مركزيات الشراء-

.IVتدعيم نجاعة الصفقات العمومية:



منظومة صفقات عمومية شفافة، ناجعة
ونزيهة

جهاز رقابي وتعديلي مستقل

عمومي ومتعامل مشتري 
حرفي ونزيهاقتصادي 

الحوكمة

الرشيدة

في 

ت الصفقا

العمومية

=
+

+



أهم مشاريع
الهيئة العليا للطلب العمومي 

يةالعموملتطوير منظومة الصفقات 



نظومة أهم مشاريع الهيئة العليا للطلب العمومي لتطوير م
الصفقات العمومية 

ةالتصرف في المخاطر في مجال الصفقات العموميـتركيـز منظومة 1.

نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة للصفقات العموميـةدعم 2.

بلورة االستراتيجية الوطنية للتكويـن3.

TUNEPSالخط منظومة الشراء العمومي على تطويـر 4.

ة وفقا بعملية تقييم نصف مرحلي لمنظومة الصفقات العمـوميـالقيام 5.

لمعتمـدة من قبـل منظمـة اOCDE/DAC MAPS IIلمنهجيـة 

االقتصـاديالتعـاون والتنمية في الميدان 
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التصرف في المخـاطرتركيـز منظومة -1
العموميـةفي مجـال الشراءات 
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مجـال عالي المخـاطـر: الشراءات العمومية

:وذلك باعتبـارالشراءات العموميـة هي مجـال عالي المخـاطر

المالية المخصصة لهـااالعتمادات حجم الشراءات وأهميـة •

تعقـيد اإلجراءات•

والشراكة بيـن القطـاعين العـام والخـاصالتداخـل•

تهمتعـدد المتدخليـن في مجال الصفقات العموميـة وتنوع أنشط•

تأثر نجاعة ومردودية المؤسسة بمحيطها االقتصادي والمالي •
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توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  في مجـال الشراءات
مبدأ متكامل 12: العموميـة

تركز 2008التوصية الخاصة بتعزيـز النزاهة في مجال الصفقات العموميـة لسنة •

لوقاية من أساسا على المسائل المتعلقة بالنزاهة، الشفافية، المساءلة، حسن التصرف، ا

.  المخاطر والتحكم فيها 

اسات العمومية وذلك لتعزيز السيالشراءتحوكمةتزايد االهتمام وبشكل كبير حول •

.العموميـة وإضفاء مزيد من النجاعة  عليهـا

ات العموميـة تدعو التوصية الجديدة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في مجال الشراء•

:إلى 

 الشراءات العموميـة في إطار رؤية استراتيجية وشاملـة،حوكمةمزيد

تطوير منظومة الشراءات العمومية المعتمدة على مستوى اإلدارات و

والمؤسسات العموميـة
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راءات توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  في مجـال الش
مبدأ متكامل 12: العموميـة

الشفـافيـة النزاهـة النفـاذ التوازن

التشاركيـة النجـاعـة الشراء اإللكتروني القـدرة

التقيـيم التصرف

في المخـاطر

المسـاءلـة التكامـل
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مفهوم التصرف في المخـاطر

اعدةمسإلىتهدفالتيوالمتناسقـةالمترابطةاألنشطـةمنمجموعـة"•

."عملهفيتعترضهقدالتيالمخاطرلمجابهةالمعنيالهيكل

فيهاكمللتحمناسبةاستراتيجياتووضعللمخاطرتقييـمعمليـةهي•

مواردهفيللتصرفالمناسبةالتدابيراتخـاذمنالمعنيالهيكلوتمكين
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تعدد المخاطر في مختلف المراحل المتعلقة بمنظومة الصفقات العموميـة

منظومة 
الصفقات 
العموميـة

تحديد -1
الحاجيات 

ودراسة السوق

مرحلة -2
اإلعداد 

واإلعالن عن 
المنافسة

مرحلة قبول -3
العروض 
وتقييمها

مرحلة -4
إسناد الصفقـة

مرحلة -5
التنفيـذ

مرحلة -6
الخالص والختم

قةالنهائي للصف



آليات تركيز منظومة التصرف في المخاطر في مجال 
مية الصفقات العموميـة بالتعاون مع منظمة التعاون والتن

:االقتصاديـة

ـنيمكالعموميـةالصفقـاتمجـالفيالمخاطـرفيالتصـرفمنظومـةتركيـزإن

عمـوميـةالالشـراءاتمجـالفيالمخـاطرفيللتصـرفحقيقيـةثقـافـةترسيخمـن

:عبـرأسـاسـاذلـكويتـم

العموميةالصفقاتمجالفيالمخـاطرفـيللتصرفوطنيةاستراتيجـيةبلورة1.

دقـيقـةومعاييـرمنهجيـةعلـىترتكـز

المتدخليـنلمختلـفبالنسبـةالمجـالفيالكفـاءاتتطـويـر2.

العموميةالشراءاتعمليةوتنظيـمتخطيـطإحكـام3.
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:منهجية التصرف في المخـاطر

منظومة التصرف في المخاطراالستراتيجية

Outil Excel

QIRI et 
Brainstorming

5P et Ishikawa Diagram

يجيـةالخطوط المرجعيـة لتنفيذ االسترات

41

PESTELوSWOTالتحليل وفق منهجية 



:المعنيمتطلبات تركيز منظومة التصرف في المخـاطر على مستوى الهيكل العمومي

فريق تعيين المكلف بتركيز منظومة التصرف في المخاطر ومختلف أعضاء•

العمل

لف في مرحلة أولى تحديـد المجـال المعني بتركيز المنظومة، السيـاق ومخت•

المعايير 

في خطوة الحقة، تعميم تركيز منظومة التصرف في المخاطر على كامل •

المراحل

التواصل داخل الهيكل المعني•

المتابعة والمراجعـة•

42

:ميةأسس تركيـز منظومـة التصرف في المخاطر في مجال الصفقات العمو
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المخاطرفي التصرف منظومـة مراحل 

المجال، السياق والمعايير

تقديـر الخطـر

تحديد الخطر

تقييم الخطر

2.4

1.2.4

تحليـل الخطر 2.2.4

3.2.4

هل مستوى 

الخطر مقبـول؟

معالجة الخطر

التوثيق وإعداد التقاريـر

ـة
جع

را
لم

وا
ة 

بع
تا
لم

ا

ر
او

ش
الت

 و
ل
ص

وا
الت

5.4

6.4

3.4

4.4

نعم

ال
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Matrice des Risques 4x4

https://www.project-risk-manager.com/blog/risk-matrix-sizing/
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Échelle et critères de criticité 

https://www.project-risk-manager.com/blog/risk-matrix-sizing/
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المنهجية المعتمدة

االطالع على التجارب المقارنة والناجحة في المجـال على غرار-1

اكـندا واسترالي

 ،التنظيـم

،المنهجيـة

اآلليات والوسائل
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المنهجية المعتمدة

:منهجيـة تشاركيـة-2

 مع مختلف المتدخلين في مجال 2018جويليةورشة عمل أولى خالل شهر

:  الصفقات العموميـة 

 الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، الهيئـة

،دائـرة المحـاسبـات

 ،مختلـف هيـاكل الرقـابـة

وزارات، جماعـات محلية، ومؤسسـات ومنشـآت : المشتريـن العمومييـن

عموميـة

ـات المعتمـدة على التجربـة التونسيـة فـي المجـال ومختلف اآلليتّم بموجبها االطالع 

فـي هـذا الصـدد
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المنهجية المعتمدة

:(Approche Constructive)منهجيـة بنائيـة -3

صرف تحديـد الهيكل المشرف والمكلف بمتابعة مشروع تركيز منظومة الت

ميالهيئة العليا للطلب العمو: في المخاطر في مجال الصفقات العمومية

 الهيئة العليا للطلب العموميتكوين المكونيـن وفريق عمل

،تأطير ومساندة الهيـاكل النموذجية

تحديـد المنهجيـة ، اآلليات والوسـائـل، حاالت تطبيقيـة
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المنهجية المعتمدة

:تعتمـد على التدرج والمرحليـةمنهجيـة-4

على مستوى اختيار المشترين العموميين النموذجيين

مجال الشراء العمـومي المشتري العمـومي

األشغـال العمـوميـة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

التزود بمواد أو خدمات وزارة النقـل

التزود بمواد أو خدماتالدراسات، وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

البحري

التزود بمواد الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

وخمـاتالتزود بمواد  الشركة التونسية للكهرباء والغاز
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المنهجية المعتمدة

:تعتمـد على التدرج والمرحليـةمنهجيـة-4

لتصرف دورة تكوينية أولى لفائدة الهياكل النموذجيـة التي تم اختيارهـا حول ا

:في المخـاطر 

اركة التقارب مع خبراء منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصـادي بمش

مراقبي الهيئة العليا للطلب العمومي

 تعييـن ممثل عن الهيئـة العليـا للطلب العمومي(point focal ) لكل مشتري

عمومي

 اجتماعات تحسيسية حول أهمية منظومة التصرف في المخاطر مع تقديم

مشروع االستراتيجية



52



53

المنهجية المعتمدة

:تعتمـد على التدرج والمرحليـةمنهجيـة-4

صرف في اختيار المشاريع النموذجية التي سيتم اعتمادها لتركيز منظومة الت

المخـاطر

ة للمشاريع متابعـة تنفيذ مشروع تركيز منظومة التصرف في المخاطر بالنسب

التي تمت اختيارها

 المتدخليـنتطـويـر الكفـاءات في المجـال بالنسبـة لمختلـف

 ة لفرق العمل المكلفة بتركيز منظوم2019دورة تكوينيـة خالل شهر فيفري

يز التصرف في المخاطر للهياكل النموذجيـة الخمسـة تم من خاللها الترك

PESTELو SWOTعلى عملية تحليل المخاطر وفقا لمنهجية 
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المراحل المنجزة: تركيز منظومة التصرف في المخاطر
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تركيز منظومة التصرف في المخـاطر في مجال الصفقات العمومية

المخاطر في استكمال بلورة الصيغة النهائية لالستراتيجية الوطنية للتصرف في

شهر مارس : مجال الصفقات العموميـة من طرف مختلف األطراف المتدخلـة 

2019

العموميـة تبني منهجية التصرف في المخاطر خالل عمليـة تقييم منظومة الصفقات

لمعتمـدة من قبـل منظمـة التعـاون اOCDE/DAC MAPS IIوفقـا لمنهجيـة 

االقتصـادي التي هي بصدد اإلنجـازوالتنمية في الميدان 

ات العمومية نشر وتعميم المقاربة المتعلقة بالتصرف في المخاطر في مجال الصفق

.وتطوير الكفاءات في المجـالاألطراف المعنية خالل مزيـد دعم مختلف من 

:المراحـل المواليـة
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الصغرى المؤسسات نفاذ دعم -2
الصفقات العموميـةوالمتوسطة في 
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صفقات ورشـة تحسيسية حول نفـاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة لل

:2018فيفري 20: العموميـة

والوسائلاآللياتحولللتفكيرالعموميينالمشترينمختلفتشريك

الصفقاتفيوالمتوسطةالصغرىالمؤسساتمشاركةبتيسيرالكفيلة

.العمومية

تعلقةالموالجمعياتوالمتوسطةالصغرىالمؤسساتمختلفتشريك

العموميـةتللصفقاالمؤسساتهذهبنفاذالمتعلقةالتحدياتلضبطبها
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ات إعداد تقريـر حول نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة للصفق

(10/09/2018نسخة مصادق عليها بتاريخ )العمومية 

 ـة تقييم عمليالواردة بالتقريـر خالل األخذ بعين االعتبار لبعض التوصيـات

OCDE/DAC MAPS IIمنظومة الصفقات العموميـة وفقـا لمنهجيـة 

هي تي واللمعتمـدة من قبـل منظمـة التعـاون والتنمية في الميدان االقتصـادي ا

بصدد اإلنجـاز



60

ويـنللتكالوطنية بلورة االستراتيجية -3
في مجـال الصفقات العموميـة
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فقات االستراتيجية الوطنية للتكوين في مجال الص
:العمومية

تطوير القدرات
في مجال 
الصفقات 
العموميـة

تسديد حاجيات 
ن المشترين العموميي

بالجودة المطلوبة 
ة وفي اآلجال وبالكلف

.  المحّددة

الحّد من عدد 
المشاريع العمومّية 

المعّطلة 

الحّد من النزاعات مع 
أصحاب الصفقات 

تفادي حاالت الفساد 
وتضارب المصالح في 

ميدان الصفقات 
العمومّية 



 تكليف مكتب دراسات كندي تّم'SETYM International " االستراتيجّية وذلك في بإعداد

الدوليّ مع البنك إطار التعاون 

 التي2014شهر اكتوبر منذ تّم الشروع في إنجاز الدراسة:

لعمومّية اعتمدت على مقاربة تشاركّية ضّمت جميع فئات المتدخلين في مجال الصفقات ا

...(مشترين عموميين، هياكل رقابة، القطاع الخاص)

 ات العمومية االستئناس بتجارب نموذجّية في مجال التكوين في ميدان الصفقعلى استندت

والمغربعلى غرار كندا 

جّية الوطنّية تّمت المصادقة من قبل الهيئة العليا للطلب العمومّي على التقرير النهائي لالستراتي

.2015للتكوين في مجال الصفقات العمومية المقّدم من قبل مكتب الدراسات في شهر مارس 
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ات االستراتيجية الوطنية للتكوين في مجال الصفق
:العمومية
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.Iأهداف االستراتيجية  :
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.IIمكونات االستراتيجيـة:
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.IIIالهياكل المتدخلة:

رئاسة الحكومـة -

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية-

الهيئة العليا للطلب العمومي

اإلدارة العاّمة 
للتكوين وتطوير 

الكفاءات

الهيئة العاّمة 
ةللوظيفة العموميّ 

مصالح الحوكمة

هياكل تكوين

مراكز تكوين 
قطاعية

مؤسسات التعليم 
العالي

مراكز التكوين 
الخاصة
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.IVمراحل تنفيذ االستراتيجية:
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.IVمراحل تنفيذ االستراتيجية:
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:اتملخص حول التمشيين المقترحين من قبل مكتب الدراس

ال التصّرف يعتبر األكثر طموحا نظرا إلى أّنه سيشّكل نقلة نوعّية في مجوالذي 1عدد التمشي تّم اختيار 

في الصفقات العمومية



ية من قبل المصادقة على االستراتيجية الوطنية للتكوين في مجال الصفقات العموم

الحكومة التونسّية،

،الشروع في إعداد خريطة طريق لتنفيذ االستراتيجية ومتابعتها

قات إحداث لجنة قيادة تضّم ممثلين عن عدد من الهياكل المتدخلة في مجال الصف

ة،العمومية وفي مجال التكوين بصفة خاّصة لمتابعة تنفيذ االستراتيجي

قات الشروع في إعداد اإلطار الترتيبي الخاص بوظيفة التكوين في مجال الصف

جال العمومية واإلطار الترتيبي المتعلق بإحداث سلك خاص بالمتصرفين في م

الصفقات العمومية، 

زمة لتنفيذ التنسيق مع مختلف هيئات التمويل للنظر في سبل توفير االعتمادات الال

.االستراتيجية
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.V المقترحةالمراحل العملية:
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تطوير 
منظومة الشراء العمومي على الخط 

TUNEPS



لى الصفقات العمومية إصالحات هيكلية قصد مواكبة أفضل الممارسات عشهدت منظومة 

الصعيد الدولي و من بين هذه اإلصالحات االعتماد على تكنولوجيا المعلومات إلبرام 

الخطالصفقات العمومية من خالل إرساء منظومة الشراءات العمومية على 

www.tuneps.tn
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:منظومة الشراءات العمومية على الخط  

تحسين  نجاعة  الشراءات والصفقات العمومية

تدعيم المنافسة مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
بين العارضين

التقليص من آجال إبرام الصفقات والشراءات العمومية

من حيث)الضغط على كلفة إنجاز المشاريع العمومية 
نسخ الوثائق وكلفة النقل، التقليص من الورق،

(  استهالك الطاقة 

والحوكمةتكريس النزاهة 

مة
ظو

من
 ال

ف
دا
أه

http://www.tuneps.tn/


:اإلطار الترتيبي

(82إلى77منالفصول)الخطعلىالعموميبالشراءخاصةأحكام:الثالثالبابمنالثانيالعنوانمنالخامسالقسم

يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية2014مارس 13مؤرخ في 2014لسنة 1039أمر عدد 

2014لسنة 1039يتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد 2018ماي 11مؤرخ في 2018لسنة 416أمر حكومي عدد 

.المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية2014مارس 13المؤرخ في 

يتعلق بالمصادقة على دليل اإلجراءات 2016ديسمبر 23مؤرخ في والحوكمةقرار من وزير الوظيفة العمومية 
مي خارج إطار الصفقات العمومية عبر منظومة السوق االفتراضية بمنظومة الشراء العموالشراءاتالخاص بإبرام 

.على الخط

تبرم وجوبا الصفقات العمومية الخاصة بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ( : فقرة ثانية)77الفصل 

والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط 

مة تعده الهيئة العليا للطلب العمومي وتتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من رئيس الحكودليل إجراءات وفق " تونيبس"

عنها ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك باستثناء حاالت التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة التي تعلن

.وحدة الشراء على الخط عبر المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية

اإلطار الترتيبي: منظومة الشراءات العمومية على الخط



العموميونالمشترون

الدراساتمكاتبووالمقاولونالمزودون

االلكترونيّةللمصادقةالوطنيّةالوكالةANCE
الماليّةلوزارةاإلعالميّةمركزCIMF
االجتماعيللضمانالوطنيالصندوقCNSS
لإلعالميّةالوطنيالمركزCNI
البنوك

المركزيالبنكBCT

المتدخلون: منظومة الشراءات العمومية على الخط  
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مكونات المنظومة: منظومة الشراءات العمومية على الخط



E-biddingطلبات العروض

:ية تتكون منظومة الشراء العمومي على الخط من المنظومات الفرعية التال

الخط ،المنظومتان الفرعيتان لطلبات العروض على الخط وللتعاقد على

تراضية المنظومتان الفرعيتان لقائمة المقتنيات على الخط وللسوق االف
.على الخط

2014لسنة1039عدداألمرمن78الفصل

مكونات المنظومة:الخط  العمومية على  الشراءاتمنظومة  



الخطعلىالشروطكراساتتحميل

الخطعلىاالستفسارطلباتإرسال

الخطعلىالعروضإرسال

العروضفتحنتائجعلىاإلطالع

العروضتقييمنتائجعلىاإلطالع

النهائيةالنتائجعلىاإلطالع

العرائضإرسال

مكاتب الدراساتوالمزودون والمقاولون

مكونات المنظومة:الخط  العمومية على  الشراءاتمنظومة  



العموميةللشراءاتالسنوّيةالبرامجسجيلت

العروضطلباتعناإلعالن

الخطعلىالعروضفتح

الخطعلىالعروضفتحنتائجنشر.

تقييمالنتائجنشروتسجيل

(بالصفقةالفائز)النهائيةنتائجالنشرو.

عقودللااللكترونياإلمضاء

المشترون العموميون

مكونات المنظومة:الخط  العمومية على  الشراءاتمنظومة  



مكونات المنظومة:الخط  العمومية على  الشراءاتمنظومة  

Systéme d’achat public en ligne
(TUNEPS)

Online Information Linkage

Online Information Linkage Institutions

Situation fiscale

CIMF

Taux de change

Affiliation 

CNSS

BCT

Certificate

ANCE

Registre de commerce

Ministère

de la justice

Cautionnement

Banque

Registration of Small Business

Ministry of 
Commerce

Online Information Linkage

Agrément

MEHAT
&

MTCEN

Liens en cours

Liens actuels



التسجيل على منظومة الشراءات العمومية على الخط

حسبطالخعلىالعموميالشراءبمنظومةالتسجيلالمستعملينعلىيجب"

إليهاالنفاذمنللتمكناإلجراءاتدليليحددهما

منيمكنهشخصيمعرفعلىالحصولمستعمللكلالتسجيلهذايخول.

اءاتاإلجردليليضبطهماوفقالخطعلىالعموميالشراءمنظومةاستغالل

.".المذكور
2014لسنة1039عدداألمرمن81الفصل

على المنظومةالتسجيل  : منظومة الشراءات العمومية على الخط  



 اإللكترونياإلمضاء شهائدالحصول على

التسجيل على المنظومةwww.tuneps.tn

امضاء و ارسال وثيقة التسجيل الكترونيا

 ارسال وثيقة التسجيل و الوثائق المدعمة

 مصادقة وحدةTUNEPS

 اإلمضاء اإللكترونيشهائدتسجيل

مكاتب الدراساتوالمزودون والمقاولون

ةعلى المنظومالتسجيل  : منظومة الشراءات العمومية على الخط  



التسجيل على المنظومةwww.tuneps.tn

الحصول على معرف المشتريCode Acheteur 

 اإلمضاء اإللكترونيشهائدالحصول على

 ارسال وثيقة التسجيل و الوثائق المدعمة

 مصادقة وحدةTUNEPS

 اإلمضاء اإللكترونيشهائدتسجيل

المشترون العموميون

على المنظومةالتسجيل  : منظومة الشراءات العمومية على الخط  



.موميةالعالصفقاتإلبراماإللكترونيةاإلجراءاتإتباعيتم

.(79فصلال)الثبوتيةبالقوةالمنظومةعبرالمبادالتتتمتع

المصادقةشهادةاعتمادالمنظومةاستغالليقتضي
ودلتبامنوإليهاالنفاذمنتمكنالتيااللكترونية

.مؤمنةوالكترونيةبصفةالوثائقإمضاء

.التشفيرنظامعلىمنظومةتعتمد

اإلجراءات اإللكترونية



+55583570216لمزيد من اإلرشادات الرجاء االتصال بمركز المساندة على الرقم 

اإلمضاء اإللكتروني

التوقيع االلكتروني هو عملية التي تسمح للمصادقة عن بعد بطريقة آمنة وسريعة

ID-Trustشهادة 
 شهادةID-Trust  الصادرة عن الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونيةTUNTRUST  هي بطاقة

إلحداث إمضاء إلكتروني  ID-Trustتستعمل شهادة . الهوية الرقمية الخاصة بك على شبكة اإلنترنات

.مضاةموافقة الممضي على محتوى الوثيقة المعلى الوثائق االلكترونية قصد التعبير على 

ذلك كما تستعمل هذه الشهادة للتثبت من هوية حاملها عند الولوج إلى منصات الخدمات عن بعد و

، قصد توفير مناخ آمن عند إجراء مبادالت إلكترونية على غرار إرسال بريد إلكتروني مؤمن

.وإصدار تحويل مصرفي، أو إستخالص الضرائب عن بعد، الخ

 تؤمن وجوبا شهادةID-Trust حاوية في مفتاح تشفير، كما يمكنك أيضا تأمين هذه الشهادة بواسطة

خاصة بحامل الشهادة أو مؤمنة لدى الوكالة الوطنية  (Hardware Security Module)تشفير 

.للمصادقة اإللكترونية

سنتين: الصالحية مدة 

التصاريح الديوانية، ،Tunepsمنظومة ،e-jebayaعن بعد الجبائيالتصريح : اإلستعماالت

إمضاء الوثائق و البريد اإللكتروني

دت83.953: السعر 



المستندات المطلوبة

نية    يجب تقديم ملف كامل لدى الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترو، ID-Trustللحصول على شهادة 

(TUNTRUST)  أو لدى مكاتب البريد يحتوي على المؤيدات التالية:

من قبل صاحبللتعمير واإلمضاء:استمارة شهادة إمضاء إلكتروني لإلستعمال الشخصي

docأوpdf.الشهادة
للتعمير :استمارة شهادة إمضاء إلكتروني لإلستعمال المهني أو مرخص فيها من قبل هيئة أو جمعية

أو للمؤسسة أو الجمعيةواإلمضاء من قبل صاحب الشهادة و من قبل المسؤول األول 

docأوpdf.الهيئة
لطالب الشهادةنسخة من بطاقة التعريف الوطنّية أو جواز سفر أو بطاقة إقامة

ة مضمون من السجل التجاري ال يتجاوز تاريخ استخراجه ثالثة أشهر أو نسخة من بطاقة الهوي

.الضريبية

نسخة من قرار تعيين المسؤول األول للمؤسسة أو الجمعية أو الهيئة.

كوم وال تقبل .نطاق'at'أو وظيفةكوم.نطاق 'at'لقب.بريد إلكتروني شخصي لصاحب الشهادة اسم

.عناوين البريد اإللكتروني المجانية وغير الشخصية

من قبل طالب الشهادةوثيقة شروط االستخدام العامة ممضاة.pdf
طرف يتم وجوبا تسليم الشهادة إلى صاحبها شخصيا أو إلى األفراد حاملي توكيل قانوني من

.صاحب الشهادة 

+55583570216لمزيد من اإلرشادات الرجاء االتصال بمركز المساندة على الرقم 

http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/DOCUMENTS/FormulaireCertificatdeSignatureElectroniquePersonnel.pdf
http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/DOCUMENTS/FormulaireCertificatdeSignatureElectroniquePersonnel.docx
http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/DOCUMENTS/FormulairedeCertificatdeSignatureElectronique.pdf
http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/DOCUMENTS/FormulairedeCertificatdeSignatureElectronique.docx
http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/DOCUMENTS/cgu/CGUSignatureEtCachetQualifies.pdf


متصرف المنظومة لدى المشتري العمومي

Administrateur par Acheteur

(العقود و طلبات التزود)اإلمضاء على المسؤول

الشراءات خارج اطار الصفقةطلبات عروض اجراءات مبسطةطلبات عروض اجراءات عادية

المسؤول على طلب العروض

المسؤول على تسجيل نتائج الفرز

رئيس لجنة الصفقات

رئيس لجنة الشراءات

المسؤول على اإلستشارة

امر الصرف

المراقب



2016ديسمبر 23مؤرخ في والحوكمةقرار من وزير الوظيفة العمومية 
يتعلق بالمصادقة على دليل اإلجراءات الخاص بإبرام الشراءات خارج
لشراءإطار الصفقات العمومية عبر منظومة السوق االفتراضية بمنظومة ا

.العمومي على الخط

-Eإجراءات الشراءات خارج اطار الصفقة على الخط
ShoppingMall

منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على: منظومة السوق االفتراضية
.خارج إطار الصفقات العموميةالشراءاتالخط تتصرف في 

مكونات المنظومة:الخط  العمومية على  الشراءاتمنظومة  



مكونات المنظومة:الخط  العمومية على  الشراءاتمنظومة  



إحصائيات و اجراءات اإلتصال والمساندة



إحصائيات-منظومة الشراءات العمومية على الخط  -1

1444: عدد طلبات العروض 568: عدد اإلستشارات

2810: عدد المزودين452: عدد المشترين العموميين 



2017

43438

:عدد المكالمات الواردة

2017

9224

:عدد المكالمات الصادرة

إحصائيات–منظومة الشراءات العمومية على الخط  -1
مركز النداء  

2018

83609

2018

5354



إحداث مركز نداء: المساندة

 التكوين و التحسيس :

والمساندة واإلحاطةاإلتصالوسائل  -2

المزودينوالعموميينالمشترينبإرشادالقيام-

الخطعلىالعموميالشراءلوحدةالتسويق-

70 130 340



 التكوين و التحسيس :

الدورات التكوينية

2018
الدورات التكوينية

2017

الدورات التكوينية

2016

الدورات التكوينية

2015

الدورات التكوينية

2014

القطاع 

العام 

القطاع 

الخاص

القطاع 

العام 

القطاع 

الخاص

القطاع 

العام 

القطاع 

الخاص

القطاع 

العام 

القطاع 

الخاص

القطاع 

العام 

القطاع 

الخاص

1978 350 1118 752 704 428 118 675 160 192

والمساندة واإلحاطةاإلتصالوسائل  -2



 أدلة اإلجراءات

والمساندة واإلحاطةاإلتصالوسائل  -2



 وسائل بيداغوجية

والمساندة واإلحاطةاإلتصالوسائل  -2



 الخطأدلة إجراءات على
WWW.TUNEPS-KIT.TN

وسائل اإلتصال والمساندة واإلحاطة-2

http://www.tuneps-kit.tn/


:الحصول على الجوائز التاليةتم 

 2014تونس جوان

 2015أكتوبر المكسيك

منظومة الشراءات العمومية على الخط
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ومة القيام بعملية تقييم نصف مرحلي لمنظ
الصفقات العمـوميـة وفقا لمنهجيـة 

OCDE/DAC MAPS II



Mail: observatoire.marches@pm.gov.tn

Site web:  www.marchespublics.gov.tn

Tel:  71 56 61 99

mailto:observatoire.marches@pm.gov.tn
http://www.marchespublics.gov.tn/
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شكرا على االنتباه


