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   :70السؤال رقم 

ھي اإلجراءات المتخذة بالنسبة للحرفیین و المؤسسات  ما
  ؟في مجال إبرام الصفقات الصغرى و المتوسطة

  

  ااب

  

 لسنة 3158مر عدد األ  مكرر من19 الفصل تعتبر مؤسسة صغرى على معنى 
 كما تم إتمامھ تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة الم2002 دیسمبر 17 المؤرخ في 2002

 وفقا  حدیثة التكوین المؤسسة الناشطة والمؤسسةلھ،و تنقیحھ باألوامر الالحقة 
المبالغ التقدیریة للصفقات للشروط المبینة بالجدول الموالي الذي یحدد سقف

: المخصصة لھا

موضوع الصفقة
المبلغ التقدیري األقصى للصفقة 

ألداءاتباعتبار ا
رقم المعامالت السنوي األقصى 

بالنسبة للمؤسسة الناشطة 

حجم االستثمار 
األقصى بالنسبة 
للمؤسسة حدیثة 

التكوین

أشغال الھندسة المدنیة 
أو الطرقات

 ألف دینار500دینارملیون 1 ألف دینار500

أشغال فنیة تتعلق بالسوائل أو 
الكھرباء أو الوقایة من 

و األشغال المشابھةالحریق أ
 ألف دینار100 ألف دینار200 ألف دینار100

 أو  أشغال فنیة تتعلق بالنجارة
الدھن أو العزل أو المصاعد أو 

 أو األشغال المشابھة المطابخ
 ألف دینار80 ألف دینار160 ألف دینار80

 ألف دینار150دینار ألف300 ألف دینار150المواد

 ألف دینار100 ألف دینار200 ألف دینار100دماتالخ

 ألف دینار30 ألف دینار60 ألف دینار30الدراسات

 

من رأس  % 25وال تنطبق األحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي تمتلك أكثر من 
  .مالھا، مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ال یشملھا التعریف المتعلق بالمؤسسة الصغرى
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من % 20للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود تري العمومي سنویایخّصص المش
  .والتزود بمواد وخدمات والدراساتالقیمة التقدیریة لصفقات األشغال

تبرم ھذه الصفقات عن طریق طلبات مستقلة أو في إطار قسط أو أكثر من 
 فیھا بصفة حصریة إلى المؤسسات الصغرى حسب  مجموعة طلبات تخول المشاركة

  .الصفقةموضوع 

ویتم التنصیص ضمن نص اإلعالن عن المنافسة وكراسات الشروط على 
تخصیص كل الطلبات أو قسط أو أكثر منھا إلى المؤسسات الصغرى المعنیة وذلك 

  .على مستوى المشاركة واإلسناد
یعد المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصیصھا للمؤسسات الصغرى 

زنامة التقدیریة لإلنجاز إلى المرصد الوطني للصفقات ویتولى تبلیغھ مرفقا بالر
 31وذلك في أجل أقصاه العمومیة المنصوص علیھ بالعنوان التاسع من ھذا األمر 

  .جانفي من كل سنة
وفي صورة تعذر تخصیص الصفقات المذكورة لفائدة المؤسسات الصغرى في حدود 

النسبة المشار إلیھا أعاله العتبارات فنیة أو لعدم توفر مؤسسات صغرى، یمكن تكلیفھا 
ھ بإنجاز ھذه الصفقات، یتعین على المشتري العمومي تبریر ذلك ضمن تقریر یعرض

 والتي تبدي رأیھا في   أو التي یرجع إلیھا بالنظر على لجنة الصفقات المحدثة لدیھ
  .الغرض

 یعد المشتري العمومي في نھایة كل سنة تقریرا حول الصفقات المسندة إلى    
المؤسسات الصغرى یتضمن خاصة مقارنة قیمة ھذه الصفقات مع التقدیرات وتقییما 

ي العمومي بھذا التقریر المرصد الوطني للصفقات لظروف إنجازھا ویوافي المشتر
 المنصوص علیھما    وھیئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومیة العمومیة

  .بالعنوان التاسع من ھذا األمر
تخّصص للحرفیین، كما تم تعریفھم بالتشریع  ثالثا فقد أوجب 19أما الفصل 

شغال المتصلة بالصناعات التقلیدیة ضمن والتراتیب الجاري بھا العمل المشاركة في األ
   .المشاریع العمومیة إال في حالة التعذر

 منح  ثالثا من نفس األمر  117و من ناحیة أوجبت الفقرة الثانیة جدیدة من الفصل 
من مبلغ الصفقة المستوجب بالدینار للمؤسسات الصغرى  % 20تسبقة بنسبة 

 األخرى  التسبیقات الوجوبیة التسبقة وین ھذهوال یمكن الجمع ب. والمتوسطة والحرفیین 
  .المنصوص علیھا بنفس الفصل

ة التعریف مع مراعا ،الفصلھذا  غرى ومتوسطة على معنىتعتبر مؤسسة صو 
المؤسسة الناشطة والمؤسسة حدیثة التكوین وفقا للشروط ،  مكرر19الوارد بالفصل 

: التالیة

المؤسسة المتحصلة على المصادقة من : ومیة ـ بالنسبة لصفقات البناء واألشغال العم
 طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل،4 إلى 1األصناف 
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المؤسسة الناشطة التي ال یفوق رقم: بالنسبة لصفقات التزّود بمواد وخدمات ـ
 ملیون دینار والمؤسسة حدیثة التكوین التي ال یفوق حجم1معامالتھا السنوي 

، ألف دینار500استثمارھا 

الناشطة التي ال یفوق رقم معامالتھا السنوي المؤسسة: ـ بالنسبة لصفقات الدراسات 
 ألف 150التكوین التي ال یفوق حجم استثمارھا  ألف دینار والمؤسسة حدیثة300
  .دینار

  

  


