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ا ا  ا 

  

  

    

   :69السؤال رقم 

ما الفرق بین تحیین األسعار و مراجعة األسعار في الصفقات 
  ؟العمومیة

  

  ااب

  

 المتعلق 2002 دیسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 3158مر عدد جاء باأل

 لھ مصطلحة  كما تم إتمامھ و تنقیحھ باألوامر الالحقبتنظیم الصفقات العمومیة

    األسعارمصطلح مراجعة و تحیین األسعار

 المذكور بحیث یسمح مرمن األ مكـّرر 42الفصل  هأجاز تحیین األسعار* 

إذا تجاوزت  عرضھ المالي بتحیینلصاحب الصفقة ذات األسعار الثابتة، المطالبة

إذن بدایة الصفقة أو إصدار تبلیغ  والمالي تاریخ تقدیم العرض بین الفترة الفاصلة

ضمن كراس الشروط ویتعّین التنصیص. مدة ستة أشھر عند االقتضاء، اإلنجاز

  .ھعلى قواعد التحیین وكیفیة احتساب

للمشتري العمومي ویجب على صاحب الصفقة تقدیم مطلبو في ھذه الحالة 

تقدیره ویكون یبّین فیھ قیمة التحیین المطلوبة واألسس والمؤشرات المعتمدة في

  . المثبتة لذلكمطلب مرفقا بجمیع الوثائق والمؤیداتھذا ال

الغرض ویتولى المشتري العمومي دراسة ھذا الطلب وإعداد تقریر في
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ویتضمن ھذا التقریر رأي المشتري . یعرضھ على لجنة الصفقات ذات النظر

  .بخصوص طلب التحیین واقتراحھ في ھذا الشأنالعمومي

النظر بوجاھة طلب التحیین، یتولى وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات

إمضاء الصفقة، أو إعداد المشتري العمومي تحیین مبلغ الصفقة إذا لم یتم بعد

عرضھ لإلمضاء مشروع ملحق للصفقة المبرمة طبقا لرأي لجنة الصفقات ویتم

  .على صاحب الصفقة

إذا اشتملت الصفقة  المذكور مر األمن 43الفصل أجازھا  مراجعة األسعار* 

   : أنعلى ، الثمن یتعلق بمراجعة بندعلى

   . تبین التاریخ الذي ینطبق فیھ الثمن المتفق علیھ-

 تضبط طرق مراجعة ھذا الثمن وشروطھا ومقاییسھا والوثائق والمراجع -

  . التي تستند إلیھا

تسدد قیمة الطلبات المنجزة خالل األشھر الثالثة التي تلي تاریخ ضبط 

ثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص علیھ بالصفقة إال إذا اشتمل كراس األ

   .الشروط على بنود خاصة تنص على خالف ذلك

وابتداء من تاریخ انقضاء أجل الثالثة أشھر المذكورة فإنھ یمكن مراجعة 

  .  بتطبیق قاعدة أو أكثر لمراجعة األثمانأثمان الصفقة

نجز بعد إنقضاء أجل اإلنجاز التعاقدي وتتم مراجعة أثمان الطلبات التي ت

  . األجل على أساس آخر ثمن تمت مراجعتھ في تاریخ إنقضاء ھذا

عند بلوغ الحد األقصى لغرامات التأخیر الذي تنص علیھ الصفقة تسدد قیمة 

  .الطلبات المتبقیة حسب األثمان المطبقة في تاریخ بدء التنفیذ

 یكون قبل اإلنطالق في اإلنجاز وبعد یتبین مما تقدم أن تحیین أسعار الصفقة
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، أما مراجعة أسعار الصفقة تكون مضي ستة أشھر على األقل من تقدیم العروض

  .بعد اإلنطالق بثالثة أشھر على األقل وكل حسب الشروط التي بیانھا أعاله

  


