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  املتضمن ملدونة الصفقات العمومية2002 مارس 12 صادر بتاريخ 08 – 2002رقم مرسوم 
 أحكام عامة: الباب األول

  العموميةجمال التطبيق والتعريف بالصفقات: الفصل األول
 جمال التطبيق : املادة األوىل

بل الدولة واملؤسسات العموميـة والـشركات ذات رأس املـال     حتدد هذه املدونة القواعد العامة املطبقة على الصفقات العمومية املربمة من ق           
 .العمومي، واجلماعات احمللية بغية إجناز أشغال أو توريدات أو خدمات أو تنازل عن منشأ عمومي

 التعريف: 2املادة 
لعمومية والشركات ذات رأس    الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة مربمة وفق الشروط الواردة يف هذه املدونة، من قبل الدولة واملؤسسات ا                

 املال العمومي واجلماعات احمللية
وبصفة عامة من قبل الشخصيات االعتبارية اخلاضعة للقانون العام، مع واحدة أو أكثر من الشخصية الطبيعية أو االعتبارية اخلاضعة للقـانون                     

 :اخلاص وذلك 
 .ابل أجر معنيأو أشغال، مق) عادية أو فكرية(إما إلجناز توريدات، أو خدمات 

 .وإما لتموين وتصور و بناء واستغالل وصيانة منشآت متنازل عنها، مقابل مبلغ من الفضة أو منح امتيازات قانونية خاصة 
 .وتربم الصفقات بعد إجراء املنافسة وفقا للشروط والقواعد الواردة يف الباب الثالث من هذه املدونة

 26النصوص العامة املتعلقة باالتفاق العمومي وتلك الواردة يف دفاتر الشروط املذكورة  يف املـادة                وختضع الصفقات للرقابة املقررة مبقتضى      
 .املذكورة أسفله

 أنواع الصفقات: الفصل الثاين
 تصنيف الصفقات حسب موضوعها : الفرع األول 

 صفقات التوريدات: 3املادة
وع مبا يف ذلك املواد األولية واملنتوجات والتجهيزات واملواد ذات الـشكل            موضوع صفقات التوريدات األساسي هو توفري اللوازم من كل ن         
 .الصلب أو املائع أو الغازي، وكذاك اخلدمات التابعة هلذه اللوازم 

ا مل املواصفات الفنية املدرجة يف ملف االستدراج جيب أن ال حتتوى على املركة التجارية وال اسم وال نوع، وال تصور وال أصل خـاص، إال إذ       
 "أو ما يعادهلا: توجد وسيلة أخرى لتحديد مواصفات اللوازم املطلوبة، وبشرط أن تتلى التسمية املذكورة بعبارة

 صفقات األشغال: 4املادة 
داد موضوع صفقات األشغال األساسي هو توفري اخلدمات املتعلقة ببناء إو إعادة بناء، أو هدم أو إصالح أو جتديد مبىن أو هيكل معني مثل إع                       

الورشة، أشغال الترميم، رفع مبىن كليا أو جزئيا ، وضع جتهيزات أو معدات، أعمال التجميل والتكميل، وكذلك مجيع اخلـدمات الثانويـة                      
 .املتعلقة باألشغال كاحلفر واملسح التوبوغرايف

 صفقات اخلدمات:5املادة
 .ابع الفكري كالدراساتموضوع صفقات اخلدمات األساسي هو توفري اخلدمات العادية أو ذات الط

 "الـمفاتيح باليد"صفقات  – مكررة 5املادة 
يف بعض احلاالت اخلاصة، وال سيما تلك اليت تتطلب أساليب خمصوصة ومسلسل تصنيع مندمج، أو أشغال من منط خاص، جيوز اللجـوء إىل                      

 .إجناز جمموع األشغال تكون موضوع صفقة واحدةمبعىن أن التصور والدراسات الفنية، والتوريدات و" املفاتيح باليد" إبرام صفقة 
 عقود التنازل للتمويل والبناء واالستغالل والتحويل : 6املادة

من القانون العام أو اخلاص بتمويل وبناء       .. موضوع عقود التنازل للتمويل والبناء واالستغالل والتحويل هو توكيل شخصية طبيعية أو اعتبارية            
الل هذه املنشأة لفترة معينة قابلة للتجديد أم ال ، تنتقل بعدها هذه املنشأة ملكا للدولـة أو اموعـة العموميـة         منشأة ذات نفع عام، واستغ    

 .املعنية، جمانا وبدون أي إجراء مسبق
 –حتـديث   –إعادة تأهيل  –بناء (وهذا النوع من العقود ميكن أن يتنوع يف حمتواه حسب طبيعة االستثمارات املفروضة على صاحب العقد 
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 .وحسب مستوى وتاريخ انتقالية ملكية املنشأة ذات النفع العام، واملخاطر احمليطة بالعملية) جتديد أو شراء جتهيزات

 تصنيف الصفقات حسب طبيعتها: الفرع الثاين
  

 الصفقات التقليدية : 7املادة 
 .غطيتها فقطجيب أن تستجيب اخلدمات موضوع الصفقة لطبيعة وحجم احلاجيات املطلوب ت .7.1

حسب اإلمكان بتحديد ختصيصات وكثافة هذه اخلدمات قبـل أيـة   ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(ويلزم الشخص املسؤول عن الصفقة  
 .مناقصة أو مفاوضات

 10-9-8رة يف املـواد  ونظرا ملبدأ سنوية الرخص امليزانية فإنه ال جيوز لإلدارة أن تتعاقد لفترة تزيد على سنة إال يف احلاالت املـذكو  -7.2
 .التالية
 صفقات الطلب: 8املادة

دف صفقات الطلب إىل متكني السلطة املتعاقدة من إبرام صفقات لسد  حاجاا السنوية اجلارية الىت ال ميكن حتديدها يف أول السنة بـصفة                        
 .دقيقة أو اليت تتجاوز يف حجمها طاقات التخزين

ال تذكر إال احلد األقصى واألدىن للحاجيـات  ) استدراج مفتوح أو حمصور على أساس سعر الوحدةاملربمة على أساس طلب     (صفقات الطلب   
حمددة حسب القيمة،الىت من احملتمل طلبها يف فترة حمددة ال تتجاوز الفترة احملدودة الستعمال أرصدة امليزانية، على أن حيدد املشترى العمومي                     

 .حجم كل طلب حسب احلاجيات
 تربم لفترة تزيد على سنة، إال أا ميكن أن يدرج فيها بند يقضى بتجديدها ضمنيا وملدة سنة فقط وحيتوي علـى وجـوب                    صفقات الطلب ال  

 .اإلشعار املسبق بفسخ هذا البند  من قبل أحد الطرفني
يات الـيت ستـسلم، ومكـان       هكذا مبوجب أوامر تسليم متتالية تسمى أوامر طلب وحتتوى على حتديد الكم           " املفتوحة"ويتم تنفيذ الطلبات    

وإذا كان احلد األعلى للصفقة ملزما لصاحبها وحمددا لشروط إبرام الصفقة، فإن احلد األدىن وحده هو الذي يلزم الـسلطة                    . وتاريخ التسليم 
 .املربمة للعقد صاحبة العمل

 .م يف شكل صفقات الطلبميكن للصفقات املتعلقة باملواد ذات االستهالك اجلاري أو املواد القابلة للتلف أن ترب
 صفقات الزبونية: 9املادة

متتاز صفقات الزبونية عن صفقات الطلب بكون السلطة املتعاقدة يف صفقات الزبونية تلزم بأن تعهد اىل املمون الذي وقـع عليـه االختيـار                    
 .يد كمية أو قيمة جممل الطلباتولفترة ال تتعدى سنني، بإجناز طلبات تتعلق بفئة من اخلدمات لفائدة مصلحة أو أكثر، دون حتد

وحىت يتمكن املتنافسون من تقدمي  عروض مدروسة بصفة جدية، فإن على السلطة املتعاقدة أن حتدد كميـات اخلـدمات املـستعملة لفتـرة         
 .منصرمة، وان تكون هذه الفترة حسب اإلمكان مساوية للفترة املزمع التعامل فيها

 .ورية لشروط الصفقة أو فسخها يف حالة ما إذا مل حتصل اتفاقات بشأن هذه املراجعةويستطيع كل طرف املطالبة مبراجعة د
وجيوز عقد صفقات لصيانة وحراسة املباين اإلدارية على شكل صفقات زبونية قابلة للتجديد بواسطة ملحق لكل سنة مالية إضافية ويف حدود                      

 .سنتني متتاليتني
 صفقات األقساط السنوية: 10املادة

ن تتعاقد اإلدارة بشأن الصفقات املتعلقة بربامج، على عدة سنوات مع حتديد مراحل إجناز سنوية، شريطة أن تبقى التعهدات النامجة عن                     ميكن أ 
 .ذلك يف حدود رخص الربنامج واالعتمادات املتوفرة

 .وميكن أن تعقد صفقات بناء العمارات الىت تزيد مدا على سنة على شكل صفقات برنامج

 خصوصيات الصفقات العمومية: الثالثالفرع 
 .صحة الصفقات العمومية: 11املادة 

 .قبل البدء يف تنفيذ الصفقات العمومية ال بد من إبرامها واملصادقة عليها وإبالغها
أو املقاول أو املورد هـم  وهكذا لو بدئ يف تنفيذها فإن املمون        . ان أي صفقة مل تتم املصادقة عليها من قبل السلطة املختصة فإا ال تلزم ماليا              
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 .الذين يتحملون خماطر ذلك
إن أعوان اإلدارة الذين  يتدخلون يف إبرام أو تنفيذ صفقات من هذا النوع يتعرضون للعقوبات التأديبية املنصوص عليها يف الباب الثـاين مـن    

 .هذه املدونة وللنصوص املعمول ا يف ميدان احملاسبة العمومية
 ستعملةاللغة امل: 12املادة

 .جيب أن حترر مجيع الوثائق املكتوبة أو  املعلنة أو املسلمة إىل أو من املترشحني أو الفائزين ، باللغة املنصوص عليها يف ملف االستدراج
 الصفقات ذات التمويل اخلارجي: 13املادة

 .ما مل يتعارض مع االتفاقيات الدولية للتمويلالصفقات املمولة بتمويل خارجي ختضع ألحكام التنظيم الوطين اخلاص بالصفقات العمومية 
 يف احلد األدىن لعقد الصفقات: الفصل الثاين

 لزوم عقد الصفقات: 14املادة 
جيب أن تربم صفقات عمومية وفقا للشروط  املذكورة  يف هذه املدونة، لكل إنفاق يتعلق بتوريدات أو خدمات أو أشـغال تـساوي    -14.1

 سيحدد مبوجب مقرر من الوزير األولقيمته أو تزيد على مبلغ 
احلدود املنصوص عليها يف املقرر املذكور يف الفقرة السالفة ميكن أن تتفاوت حسب الطبيعـة القانونيـة للـسلطة املتعاقـدة واإلمكانـات                       

 .أو حسب طبيعة موضوع الصفقة) اموعات احمللية(املالية
، أو ممول من عدة جهات للتمويل، فإنـه جيـب         10 ميتد على عدة سنوات طبقا للمادة        ويف حالة وجود عملية مدرجة يف إطار قانون برناجمي        

عقد صفقة أو أكثر إذا كان مبلغ االنفاق يساوي أو يتجاوز احلدود املذكورة يف الفقرة اآلنفة أيا كانت املبالغ السنوية الضرورية لتنفيـذها ،                        
 .ومهما كان توزيع جهات التمويل أو كانت صيغة التسديد

إال انه ال جيب إبرام صفقة إذا كان املبلغ املتراكم يتعلق بنفقات ذات طبيعة خمتلفة من التوريدات، وخدمات وأشغال ، ال يربط بينها  -14.2
 مـن  إال انتماؤها إىل بند من بنود امليزانية، وكذلك األمر إذا كان املبلغ املتراكم املستحق ملستفيد واحد أقل من مبلغ سيحدد مبوجب مقـرر                   

 .الوزير األول
 التسديد على الفواتري أو الكشوف: 15املادة 

جيوز تسديد النفقات املتعلقة بالتوريدات أو اخلدمات أو األشغال على أساس فواتري أو كشوف، إذا كانت هذه النفقات أقل من املبالغ احملددة                      
 .التسديد اخلاصة بالسلطة الـمتعاقدة أعاله، شريطة التقيد بقواعد االلتزام واألمر بالصرف و14طبقا للمادة 

ويف كل احلاالت جيب على السلطة املتعاقدة أن تتحقق من كون العرض والشروط املقدمة هلا أكثر مردودية وذلك باللجوء اىل املنافسة علـى                
 .اخلصوص

 منع جتزئة الصفقات: 16املادة 
 .دونة حمرمةإن جتزئة الصفقات كما هي حمددة يف التوجيهات املطبقة هلذه امل

 : أعاله يف احلاالت التالية8وجيب على السلطة املتعاقدة اللجوء اىل عقد صفقات الطلب،  وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 
 .إذا كانت تزمع أن تقدم مجلة من الطلبات املتتابعة حسب تطور حاجياا  وامكانياا املالية برسم السنة اليت تنفذ فيها امليزانية

 .ذا كانت الطلبات تتعلق خبدمات متماثلة أو متشاة وتابعة للنشاط املهين للمورد أو املقاول أو صاحب اخلدماتإ
إذا كان مثن كل واحدة من هذه اخلدمات املطلوبة أقل من احلد األدىن إلبرام الصفقات العمومية إال أن املبلغ التراكمي هلا يساوي أو يتجاوز                         

 .حلاجيات السنويةهذا احلد حسب تقدير ا

 املتدخلون يف إبرام الصفقات العمومية: 3الفصل 
 السلطة املتعاقدة أو رب العمل: 17املادة 

 .أو رب العمل الشخصية االعتبارية من شخصيات القانون العام الىت توقع الصفقة" السلطة املتعاقدة " يعين بعبارة 
 :ويعترب سلطة متعاقدة األشخاص التالية

عنيون بإجناز  األشغال والتوريدات أو اخلدمات، يف إطار االختصاصات املمنوحة هلم خبصوص الصفقات املمولة يف ميزانية الدولـة أو       الوزراء امل 
 .صناديق العون األجنيب أو احلسابات خارج املوازنة
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 .املفوضون واملندوبون ، بالنسبة للصفقات املمولة يف موازنة املندوبيات أو املفوضيات
 .املؤسسات العمومية والشركات ذات رأس املال العمومي بالنسبة للصفقات املمولة يف ميزانيات هذه املؤسسات أو الشركاتمديرو  
 .اآلمرون بصرف ميزانيات اموعات احمللية بالنسبة للصفقات املمولة يف هذه امليزانيات 

 .ج التراب الوطين ويف إطار دوائرهمرؤساء البعثات الدبلماسية بالنسبة للصفقات اليت جيري إجنازها خار
 .وجيوز للسلطة املتعاقدة تفويض اختصاص التوقيع

وجيب عليها أن تنشر خالل الفصل األول من السنة يف جريدة وطنية واحدة على األقل وذلك برسم إعالم القطاع اخلاص، برناجمـا ختمينيـا                      
 .عنيةلعروض املناقصة اليت تنوي إجراءها برسم السنة املالية امل

وهو بصفته تلك    . ويعترب الوزير املكلف باألشغال العمومية هو رب العمل بالنسبة لصفقات األشغال العامة املتعلقة مبجاالت داخل اختصاصه                 
 .صاحب األحقية الوحيد يف  توقيع هذه الصفقات حلساب اإلدارة املركزية

 الشخص املسؤول عن الصفقة: 18املادة
الشخص الطبيعي اليت ختتاره السلطة املتعاقدة لتمثيلها يف مجيع مراحل الصفقة من إعدادها وإبرامها              " ول عن الصفقة  الشخص املس "تعين عبارة   

 .وتنفيذها
 .وهذا الشخص هو الذي يبلغ الصفقة إىل صاحبها

 رب العمل املنتدب: 19املادة 
. القانون اخلاص اليت ليست هي املقصودة أو  املالكة النهائية للعمـل         الشخصية املعنوية من القانون العام أو       " رب العمل املنتدب  " تعىن عبارة   

وهذه الشخصية تتصرف حمل وباسم مالك العمل، حتت سلطة ورقابة هذا األخري، وتتحمل مجيع األدوار اليت يقوم ا رب العمل مبا يف ذلـك               
لذي سيسلم بعد ذلك اىل مالكه املقصود له وتعاين هـذه العمليـة             أخذ القرارات وتتحمل املسؤوليات املترتبة عليها إىل حني استالم العمل ا          

 . مبحضر يالحظ انتقال مهام ومسؤوليات رب العمل املنتدب إىل اموعة املالكة للعمل وتضع حدا لالنتداب
 . على العملوخبصوص املشاريع اليت تقام بناء على دراسة يقوم ا رب العمل املنتدب، فإن هذا األخري يتحمل مهام املشرف

 املشرف على العمل: 20املادة 
الشخص االعتباري من شخصيات القانون العام أو اخلاص اليت تتعلق صالحياته بالنواحي املعمارية والفنيـة              " املشرف على العمل  " تعىن عبارة   

 .واالقتصادية إلجناز عمل بناء أو بىن حتتية
واملساعدة لرب العمل، أو رب العمل املنتـدب،  ) ولإلجناز – التخمينية للمشاريع الدراسات(ويتضمن اإلشراف على العمل وظائف التصور 

فيما يتعلق بإبرام وإدارة وتنفيذ عقود األشغال، تنظيم وتسيري وتنسيق أعمال الورشة وعمليات االستالم وطوال فترة ضمانة التحقيـق مـن                      
 .استكمال العمل بصفة مرضية

 صاحب الصفقة: 21املادة 
طبقـا  ) رب العمل أو رب العمل املنتـدب      (الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يربم صفقة مع السلطة املتعاقدة           " صاحب الصفقة "ة  تعىن عبار 

 .ألحكام هذه املدونة
 "السلطة املتنازلة أو املتناِزل: 22املادة

ؤهلة لتمثيل اموعة احمللية، بصفتها موقعة لعقـد التنـازل   الوزير املكلف بالقطاع املعين أو السلطة امل   " السلطة املتنازلة أو املتنازل   "تعىن عبارة   
 .للتمويل والبناء واالستغالل والتحويل

 صاحب االمتياز: 23املادة
الشخص الطبيعي أو املعنوي من أشخاص القانون  اخلاص الذي يوقع اتفاقية تنازل تفوض له مبوجبـه الـسلطة                " صاحب االمتياز "تعىن عبارة   

 . من هذه املدونة159 إىل 139 ومتويل وبناء وصيانة واستغالل منشأة ذات نفع عام وفقا للمواد املتنازلة، تصميم
 سلطات املصادقة  : 24املادة 

 .السلطة املؤهلة للمصادقة على الصفقة" السلطة املصادقة" تعىن عبارة  
 :قة عليها من قبل السلطة املصادقة الىت هي ال تصبح الصفقات نافذة سواء حيال اإلدارة أو شريكها املتعاقد إال بعد املصاد

الوزير األول بالنسبة لصفقات الدولة واملؤسسات العمومية والشركات ذات الرأس مال العمومي واجلماعات احمللية، اليت يساوي مبلغهـا أو                   
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 .يزيد على املبالغ احملددة مبقرر عن الوزير األول
سلطة الوصاية بالنسبة للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس املال العمـومي واجلماعـات             السلطة املتعاقدة بالنسبة لصفقات الدولة و      

 .احمللية إذا كان مبلغها أقل من املبالغ املذكورة أعاله
 .    وقبل املصادقة عليها جيب أن تتحمل مشاريع الصفقات ومالحقها تأشرة رئيس جلنة الصفقات املختص فقط

 الصفقات العموميةشكل وحمتوى : الفصل الرابع
 األوراق التأسيسية للصفقات العمومية : 25املادة 

 :األوراق التأسيسية للصفقات العمومية هي كما يلي حسب ترتيب األولوية
 العرض الفين واملايل الذي يتضمن  - 1

 التعهد  -
 الئحة أسعار الوحدات    

 البيان التقديري والوصفي -    
 االقتراح الفين -    

 تر األنظمة اخلاصةدف -2
 .دفتر البنود اإلدارية العامة اليت يرجع إليها -3
 .دفتر األنظمة املشتركة املنطبقة على اخلدمات موضوع الصفقة -4

 الضمان النهائي للصفقة – 5
 كل ورقة أخرى مت ذكرها صراحة يف ملف املناقصة – 6
 دفاتر الشروط : 26املادة 

 .از الصفقات العمومية، وتتضمن وثائق  عامة ووثائق  خاصةحتدد دفاتر الشروط ظروف إجن -26.1
 :الوثائق العامة هي  – 26.2

 :دفاتر البنود اإلدارية العامة اليت حتدد الترتيبات اإلدارية املنطبقة على كل الصفقات املتماثلة .1
 .ارية، واملعلوماتية واملكتبيةدفتر البنود اإلدارية  العامة املنطبقة على صفقات التوريدات العادية واخلدمات اجل 
 .دفتر البنود اإلدارية  العامة املنطبقة على صفقات األشغال 
 .دفتر البنود اإلدارية العامة املنطبقة على الصفقات العمومية  املتعلقة  باخلدمات الفكرية 

ت املتعلقة بنوع معـني مـن األشـغال أو التوريـدات أو     دفاتر األنظمة املشتركة اليت حتدد الترتيبات الفنية املنطبقة  على مجيع الصفقا – 2
 .اخلدمات
وجيب اطالع العمال املعنيني على هـذه البنـود وفـق    . دفاتر بنود الشغل املتضمنة لألنظمة التشريعية والتنظيمية اخلاصة حبماية العمال – 3

 .إجراءات حتدد مبقرر صادر عن الوزير املكلف بالشغل
 .عامة من قبل اللجنة املركزية للصفقات ويصادق عليها مبرسوموتعد البنود اإلدارية ال

 .وتعد دفاتر األنظمة املشتركة وبنود الشغل من قبل الوزارات املعنية ويصادق عليها مبقررات وزارية أو وزارية مشتركة
 :الوثائق اخلاصة هي  -26.3  

 دفاتر األنظمة اخلاصة وحتدد البنود اخلاصة  لكل  صفقة   – 1
 .دفاتر البنود الفنية اخلاصة اليت حتدد حجم اخلدمات موضوع الصفقة وكذا وصفها الفين – 2

 ).رب العمل أو رب العمل املنتدب(وتوضع دفاتر األنظمة اخلاصة ودفاتر البنود الفنية اخلاصة مبناسبة كل صفقة من قبل السلطة املتعاقدة 
 البيانات اإللزامية : 27املادة 

 :راق التأسيسية للصفقات على األقل البيانات التاليةجيب أن تتضمن األو
 نوع الصفقة
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 .حتديد األطراف املتعاقدة مع النص بصورة خاصة على رقم القيد يف السجل التجاري للمتعاقد مع االدارة 
 االقتطاع املايل 

 تعريف موضوع الصفقة
 حتديد األوراق املدرجة يف الصفقة وذلك حسب األولوية  
 . الصفقة وبند عدم التغيري أو عند االقتضاء بند التغيري لألسعار مع بيان صيغة أو صيغ تغيري األسعارحتديد مبلغ 
 أجل إجناز الصفقة أو تاريخ اإلكمال 
 .شروط تسليم اخلدمات مع حتديد العقوبات أو املكافآت احملتملة 

 شروط التسديد
 الضمانات املفروضة على أصحاب الصفقة

 .ل للسلطة املتعاقدة واملكلف برقابة تنفيذ الصفقة وبتحرير أوامر العملحتديد الشخص املمث
 النظام اجلبائي واجلمركي الذي ختضع له الصفقة

 اإلحالة إىل النصوص العامة مع التحديد الواضح لالستثناءات احملتملة
 شروط رهن احليازة عند االقتضاء

 حتديد احلساب املصريف حمل الوفاء بالتسديدات
 سخ عقد الصفقة شروط ف

 تسوية الرتاعات واخلالفات
 تسجيل الصفقة

 املصادقة على الصفقة وشروط نفاذها
 .تاريخ ومكان إبرام الصفقة

 يف بيان التقدمي: 28املادة 
جيب أن يكون كل مشروع صفقة موضوع بيان تقدمي يرفع للسلطة املختصة للتصديق عليه، ويعد هذا البيان ويوقـع مـن طـرف الـسلطة      

 .عاقدةاملت
ويتضمن التذكري بطبيعة وحجم االحتياجات املطلوب تغطيته، ومضمون الصفقة وسريها املقرر واختيار املنهجية املعتمدة لعقدها كما حيـدد                    

 .فضال عن ذلك اسم صاحب الصفقة وجهة التمويل
 )املخصصة(جتزئة الصفقات واألجزاء احملفوظة : 29املادة 

صة من شأا أن تتمخض عنها فوائد فنية أو مالية، فإن األشغال أو التوريدات أو اخلدمات تـوزع إىل أجـزاء              عندما تكون جتزئة عرض املناق     
 .ميكن أن يكون كل واحد منها موضوع صفقة منفردة

ء وإجراءات  وحيدد نظام عرض املناقصة عدد األجزاء وطبيعتها وأمهيتها وكذلك الشروط املفروضة على املترشحني لواحد أو أكثر من األجزا                 
رب العمـل أو رب  (منحها، كما يبني أن جلنة الصفقات املختصة ستمنح الصفقات على أساس تركيبة األجزاء األكثر نفعا للسلطة املتعاقـدة   

 ).العمل املنتدب
 .ضا مفصالوبإمكان املترشح أن يذكر يف عرضه التخفيضات اليت يقبل ا لتركيبة أجزاء معينة أو لكل األجزاء اليت قدم هلا عر

أن تبـدأ إجـراءات   ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(عندما تبقى الصفقات املتعلقة جبزء أو عدة أجزاء دون متعهد يكون للسلطة املتعاقدة      
 .جديدة مع إمكانية التعديل يف تشكلة األجزاء، عند االقتضاء

وإذا كان األمر كذلك    .  يشارك بأكثر من عرض واحد لنفس اجلزء       وال ميكن للمترشح يف حال من األحوال ال مباشرة وال بواسطة وكيل، أن            
 .فإن العروض اليت قدم املترشح واليت قدم األشخاص الوسطاء تعترب الغية

 .ويرجع إىل جلنة الصفقات املختصة النظر يف إلغاء العروض وفقا ألحكام هذه املادة وال ميكن إثارة اإللغاء بعد إرساء املناقصة
 عرض املناقصة الدويل، جيب أن حيدد ملف العرض األجزاء املخصصة للمترشحني املستفيدين من هامش األفضلية احملـدد يف  ويف إطار 29.2

 .51املادة 
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إال أن املترشحني الذين ال حق هلم يف األفضلية بإمكام تقدمي عروض وال توخذ هذه العروض إال إذا كان ال يوجد من بني عروض املستفيدين                 
 .عرض مقبول

 .وبإمكان املترشحني املستفيدين من هامش األفضلية إذا شاؤوا أن يتعهدوا لألجزاء اخلارجة عن ميدان امتيازهم
 امللحقات: 30املادة 

رب العمـل أو رب العمـل    (كل تعديل جيرى على البنود التعاقدية لصفقة جيرى تنفيذها جيب أن يكون موضعا مللحق تربمه السلطة املتعاقدة                  
 .مع صاحب الصفقة) املنتدب

 . يف املائة من مبلغ الصفقة األصلية30وجيب أن ال يترتب على هذا اإلجراء االستثنائي تغيري يف موضوع الصفقة وال زيادة متراكمة تزيد على 
 :يكون عقد امللحق إلزاميا يف احلاالت التالية

 . يف املائة من املبلغ األصلي للصفقة وكون ذلك غري متوقع10من يف حالة زيادة أو انتقاص حجم التوريدات أو اخلدمات أو األشغال بأكثر 
 .يف حالة متديد أو اختزال أجل اإلجناز ألكثر من شهر 

 . يف املائة من املبلغ األصلي للصفقة فإنه ال بد من عقد صفقة جديدة وفقا ألحكام هذه املدونة30إذا زاد مبلغ جمموع امللحقات على 
 .ت من إذن مسبق من جلنة الصفقات املختصةوال بد قبل عقد امللحقا

 .وجيب توقيع امللحقات وتأشرا واملصادقة عليها وفق األشكال ذاا للصفقات األصلية
 .ال تعترب مراجعة األسعار العادية طبقا للبنود التعاقدية حمال لعقد ملحقات

 :شروط املشاركة يف الصفقات العمومية: الباب الثاين
 املقاولني واملوردين ومقدمي اخلدمات مبقتضى الصفقةيف : الفصل األول

 كفاءة ومرجعية املترشحني : 31املادة 
ال ميكن أن يعهد بإجناز الصفقات إال لشخصيات طبيعية أو معنوية أو لتجمعات لألشخاص الطبيعيني أو املعنـويني يتـوفرون علـى     .31.1

 .از اجليد للخدمات املطلوبةالكفاءات القانونية والفنية واملالية اليت تضمن اإلجن
 ).رب العمل أو رب العمل املنتدب(وتقدر جلنة الصفقات املختصة بكل حرية هذه الكفاءات لصاحل السلطة املتعاقدة 

ـ  .31.2 ة ومع مراعاة الترتيبات املخالفة املتضمنة  يف االتفاقيات الدولية، يسمح باالشتراك يف الصفقات العمومية فقط، للشخصيات الطبيعي
 .أو االعتبارية املقيمة يف موريتانيا والذي تؤدى الضرائب بانتظام أو تعفى منها واملقيدة يف السجل التجاري

إال أنه استثناء من احلكم املذكور أعاله ميكن اللجوء إىل املنافسة الدولية يف حالة ما إذا كانت األشغال أو التوريدات أو اخلـدمات ال ميكـن                  
 .     اص الطبيعيني أو االعتباريني القاطنني مبوريتانياإجنازها من طرف األشخ

 :يلزم كل مترشح لصفقة عمومية إلثبات كفاءته الفنية واملالية والقانونية بتقدمي األوراق التالية .31.3
 وصفته وحمل إقامته، وإذا تعهد باملشاركة وفق الشكلية احملددة من طرف اإلدارة يوضح فيه رغبته يف االشتراك، مع التعريف بامسه ولقبه – 1

 .تعلق األمر بشركة، مبيدان نشاطها وعنوان مقرها الرئيسي والصفة اليت تتصرف مبقتضاها والسلطات املمنوحة هلا
 . اآلتية105وفقا للمادة ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(برهان على توفري الضمان باسم السلطة املتعاقدة  – 2

لفنية ومكان وتاريخ وطبيعة وأمهية اخلدمات اليت اشترك يف إجنازها إىل جانب إفادات مـن أصـحاب األعمـال    مذكرة حتدد الوسائل ا – 3
 .املنجزة، عن مستوى هذه اخلدمات

البلد وباإلضافة إىل ذلك يلزم املترشحون األجانب بتقدمي إفادة بعدم اإلفالس والتصفية القضائية، أو إذا اقتضى األمر أية وثيقة معادلة يف  – 4
 .األصلي مسلمة من قبل السلطات املختصة

وبالنسبة للمترشحني الوطنيني فإم ملزمون بتقدمي اإلفادات التالية اليت جيب أن ال تقل مدا عن ستة أشهر واليت تؤكد حالتهم الشرعية  – 5
 :جتاه التشريع والنصوص املعمول ا

 إفادة من مدير الضرائب
 ن األمني العام للخزينةبراءة من الضرائب ممنوحة م

 إفادة من املدير املكلف بالشغل
 إفادة من الصندوق الوطين للضمان االجتماعي
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 إفادة براءة الذمة حيال املخترب الوطين لألشغال العمومية يف صفقات األشغال
 .ت امدةإفادة من البنك املركزي املوريتاين تؤكد بأن املشترك مل يدرج امسه يف الئحة الرتاعات واحلسابا

 .املعلومات أو األوراق الفنية اخلاصة باملترشح اليت ميكن املطالبة بتقدميها يف ملف املناقصة – 6
تصريح على الشرف يلتزم مبوجبه املترشح باالمتناع عن التأثري بأي صفة كانت على  جلنة الصفقات املختـصة وذلـك حتـت طائلـة      – 7

 .يتالعقوبات الواردة يف الباب الثامن اآل
 .تصرحيات عن احلالة املالية تربز احلصيلة واحلسابات اخلتامية وجداول التمويل عند االقتضاء – 8

 .شكلية ملراجعة األسعار عند االقتضاء 9
 :األوراق التالية، عند االقتضاء – 10

 .وصف األدوات واللوازم املتوفرة يف موريتانيا ويف البلد األصلي
 .املتوفرة يف موريتانيا والبلد األصلي) وتأهيالعددا (وصف الوسائل البشرية 

 .الئحة شاملة ومقومة باألدوات واللوازم واملواد الضرورية إلجناز الصفقة واليت يلزم استريادها على أساس اإلعفاء مع تقدير مثنها
 :أوراق ملف املناقصة

صفقات املختصة بـالتغيريات احلاصـلة يف الوضـعية لألشـخاص          وعند االقتضاء تبلغ اإلدارات والسلطات املكلفة بتسليم اإلفادات جلنة ال         
 .الطبيعيني االعتباريني الذين منعت هلم اإلفادات

وميكن أن ينجر عن عدم صحة املعلومات املصرح ا وفقا هلذه املادة رفض العرض أو فسخ الصفقة ال حقا دون أي إشعار مـسبق، وعلـى                          
 .صوص عليها يف مثل هذه احلاالت يف الباب الثامن اآليت ويف التشريعات والنظم املعمول احساب املصرح، دون اإلخالل بالعقوبات املن

 :التفليس والتصفية القضائية: 32املادة 
 .ال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني املفلسني وال تعقد معهم أي صفقة

 .ون للتصفية القضائية إعادة االعتبار إليهم ملواصلة نشاطهموجيب أن يثبت األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون املربجم
 اإلقصاء من املشاركة: 33املادة 

 :ال يسمح باملشاركة  يف املنافسة لألشخاص التالية
ك منـذ سـتة   الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت مل يؤدوا واجبام جتاه املصاحل اجلبائية أو الضمان االجتماعي أو قوانني الشغل وذل –أ 

 .أشهر اعتبارا باحلد األقصى الستقبال العروض
إال انه يسمح باملشاركة للشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت مل تسدد املبالغ إال اا قدمت ضمانات تعتربها السلطات املكلفة بتحصيل هذه                     

 .املبالغ كافية
 . التالية165-162ئيا من املشاركة يف الصفقات العمومية تطبيقا للمادتني الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية املقصاة مؤقتا أو ا. ب 
الشخصية االعتبارية اليت يديرها أحد األشخاص املعنيني يف آ و ب املذكورين أعاله أو ميلك أحد هذه األشخاص جل رأس ماهلا بـصفة                       . ج  

 .مباشرة

 يف الوساطة واالشتراك: الفصل الثاين
 .يف الوساطة: 34املادة 

 :هنالك نوعان من الوساطة 34.1
وساطة الكفاءة ويتعلق األمر مبا إذا كانت املؤسسة هلا مصلحة يف أن تتعاقد خبصوص جزء من األشغال أو اخلدمات الداخلة يف اختصاصها إال                       

 .أا ال ترغب أو ال تقدر على إجنازه نظرا ألسباب تتعلق مبستوى األعباء أو الوسائل أو ألسباب اقتصادية
ويتعلق األمر مبا إذا كان جزء من األشغال أو اخلدمات موضوع الصفقة ال يدخل يف االختصاصات الرئيسية للمؤسـسة                : وساطة التخصص    

 .وال يف ميدان ختصصها، فإا تتعاقد خبصوصه مع مؤسسة متخصصة
يف املائة من مبلغها بشرط أن حيصل على املوافقـة   30جيوز لصاحب الصفقة أن يتعاقد على تنفيذ أجزاء معينة من الصفقة يف حدود  . 34.2

 .وذلك طبقا لإلجراءات احملددة الحقا يف هذا املادة) رب العمل، أو رب العمل املنتدب(املسبقة على كل وسيط من قبل السلطة املتعاقدة 
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 :جيب أن يقدم طلب املوافقة على كل وسيط حسب الشروط التالية
رب العمـل أو رب العمـل   (نا لتقدمي العرض فإن على املترشح أن يقدم داخل العرض للسلطة املتعاقـدة  إذا كان طلب الوساطة مزام – 1
 : تصرحيا يبني) املنتدب

 طبيعة اخلدمات اليت ستكون موضوع الوساطة
 .اسم الوسيط املقترح ومقره التجاري وعنوانه ومؤهالته الفنية 

فإن على صاحب الصفقة أن يسلم تصرحيا باملعلومات املذكورة أعاله إىل السلطة املتعاقـدة  إذا كان طلب الوساطة مقدما بعد إبرام الصفقة  –
 .وذلك مقابل وصل أو يرسلها إليه عن طريق الربيد املضمون مصحوبة بإبالغ وصول) رب العمل أو رب العمل املنتدب إن كان موجودا(

أن تبـدى ردهـا   ) رب العمل أو رب العمل املنتدب إن وجد    (السلطة املتعاقدة   وإذا مل تكن هنالك ترتيبات خمالفة يف دفتر الشروط فإن على            
ويف حالة عدم الرد خالل األجل املذكور فإن الطلب يعترب مرفوضا إال إذا رجعت السلطة املتعاقدة                . خالل عشرة أيام من تاريخ تلقيها الطلب      

 .عن قرارها الضمين) رب العمل أو رب العمل املنتدب إن وجد(
رب (ال ينقص اعتماد الوسيط شيئا من واجبات صاحب الصفقة الذي يظل وحده املسؤول عن إجناز الصفقة جتاه السلطة املتعاقـدة   .34.2

 ) العمل أو رب العمل املنتدب
 . املذكورة أعاله31وال جيوز اعتماد وسيط ال تتوفر فيه الشروط احملددة يف املادة 

 .ت طائلة العقوبات الواردة يف الباب الثامن من هذه املدونةوحيظر ختلى صاحب الصفقة عنها لغريه حت
 اآلتية إذا اسـتكملت شـروط   51ويف إطار املناقصة الدولية تعطى األولوية يف ميدان الوساطة للمؤسسات املوريتانية احملددة يف املادة  .34.3

 . الكفاءة املطلوبة على املستوى الفين واملايل
عناصر تقييم العروض الذي تقوم جلان الصفقات العمومية الواردة يف الباب الرابع اآليت أجزاء األشغال أو اخلـدمات    ميكن أن يدخل إجيابيا يف      

 .اليت ينوي املترشح التعاقد بشأا مع وسطاء موريتانيني
 يف االشتراك: 35املادة 

 بنظامه اخلاص املتعلق باملسؤولية جتاه السلطة املتعاقـدة  وميتاز. صيغة من صيغ تنفيذ اخلدمات اليت تكون موضوع الصفقة" االشتراك" .35.1
 ).رب العمل أو رب العمل املنتدب(

ويعترب التجمع موجودا فور مـا يوقـع      . وال يترتب على وجود صفقات عمومية باالشتراك أن يكون جتمع املقاوالت يتمتع بشخصية اعتبارية             
 اتفاقية بني أعضائه، وهذه االتفاقية جيب أن تقدم كدعم للتعهد ومنح الصفقة للتجمـع               أعضاؤه تعهد الشركاء إال انه ال يثبت إال إذا وجدت         

 .يفيد ان أعضاء التجمع كلهم أصبح صاحب الصفقة بصفة مشاعة
 :ويف هذا الصدد يوجد نوعان من االشتراك . 35.2

و أقسام يتعهد كل مشترك جبزء أو قـسط منـها وال   اشتراك التجمعات املشتركة وذلك إذا كانت الصفقة قابلة للتجزئة على عدة أجزاء أ -
إال انه جيب أن يعني يف التعهد أحد األعضاء مـوكال ميثـل            . يكون مسؤوال إال عن اجلزء أو القسط الذي تعهد به وعن الضمانات املنوطة به             

عن مجيع الواجبات التعاقدية ويقـوم مبهـام   ويكون مسؤوال تضامنيا ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(أعضاء التجمع جتاه السلطة التعاقدية      
 .وجيب عليه اذن أن يسد عجز كل عضو من التجمع. التنسيق

 ).رب العمل(ويتم التسديد لكل مقاول بصفة انفرادية، من طرف السلطة املتعاقدة 
ون بـني خمتلـف املقـاوالت ذات    وجيب استعمال صيغة التجمعات املشتركة يف الصفقات اليت تشتمل على أنشطة خمتلفة ليسمح ذلك بالتعا          

 .التخصصات املختلفة
وذلك إذا كانت الصفقة غري جمزأة إىل عدة أجزاء أو أقسام يعهد ا إىل كل مشترك، بل يبقى مجيع األعضاء مسؤولني : االشتراك التضامين  -

ويعني أحد األعضاء، يف التعهـد، مـوكال   .  ابصفة تضامنية عن التنفيذ باعتبار أن كلهم مسؤول عن جمموع الصفقة وعن الضمانات املنوطة        
 .مشتركا

 .يف حساب واحد، مثنا للخدمات) رب العمل(ويقتسم األعضاء املتشاركون املبلغ الذي تقدمه السلطة املتعاقدة 
املقـاوالت ذات  وجيب استعمال صيغة االشتراك التضامين يف الصفقات الكربى اليت تعىن نشاطا واحدا، ليسمح ذلك بالتعاون بـني خمتلـف         

 .التخصصات املتشاة
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 :عندما تربز أمهية الصفقة ذلك، ميكن تكوين جتمعات مقاوالت  .35.3
 .يف حالة االشتراك بني مقاوالت أجنبية وموريتانية إلجناز صفقات تتطلب تعبئة وسائل فنية ومالية ال تستطيع توفريها مقاولة واحدة -
 . بغية االستجابة لشروط القبول يف املناقصات اليت ال ميكنها أن تشترك فيها منفردة بالنظر إىل فئتهايف حالة مقاوالت مصنفة تضم وسائلها -

 .ميتاز االشتراك عن الوساطة أساسا بكون الوسطاء مسؤولني أمام صاحب الصفقة فقط .35.4
 يف اجرآت عقد الصفقات العمومية: الباب الثالث 

 .يف طرق عقد الصفقات: الفصل األول
 خمتلف طرق عقد الصفقات : 36ملادة ا

 و إما استثنائيا عـن طريـق   أو اثر استشارة مبسطةميكن أن تعقد الصفقات إما عن طريق عرض املناقصة املفتوح أو احملصور أو على مرحلتني         
 .املفاوضة

 الدعوة للمنافسة: الفرع األول
 عرض املناقصة املفتوح: 37املادة 

 .يستطيع كل مترشح أن يتقدم بعرضتكون املناقصة مفتوحة عندما 
 .وإذا اقتضت طبيعة اخلدمات ذلك، جيوز إجراء تقييم أويل للمؤهالت .37.1

ويف حالة التقييم األويل للمؤهالت املسبق، فإن هذا األخري جيب أن يتم فقط على أساس قدرة املترشحني على إجناز الصفقة بالنظر إىل  .37.2
 .وضعيتهم املالية) 3(والكفاءة بالنظر إىل العنصر البشري واملعدات و) 2( املشاة جتربتهم يف ميدان الصفقات) 1(

وجيب أن يبلغ إعالن التقييم األويل إىل علم املترشحني مجيع املعلومات الضرورية حول حجم اخلدمات ووصف الشروط اليت جيـب توفرهـا                      
 . أعاله38ة وجيب أن ينشر هذا اإلعالن ويبلغ طبقا ألحكام املاد. للتأهيل

وجيب التحقق من جديد من صحة املعلومات الـيت      . وعلى أثر التقييم األوىل يوضع ملف استدراج العروض حتت تصرف املترشحني املختارين           
 .قدمها املترشحون مبناسبة التقييم األويل، بالنسبة للمتعهد املختار، عند منحه الصفقة 

 إشهار املناقصة: 38املادة    
ملناقصة عن طريق امللصقات أو يف اجلرائد واحتماال، يف مجيع وسائل اإلشهار األخرى وال تقل الفترة املخصصة لإلشـهار عـن                     ينشر إعالن ا  

 يوما للمناقصات الدولية، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر إعالن املناقـصة يف اليوميـة الوطنيـة      45ثالثني يوما للمناقصة اخلاصة باملوريتانيني و       
 .ع األول من املناقصة ويف نشرة دولية أو أكثر بالنسبة للنوع الثاينبالنسبة  للنو

 : يتضمن ملف املناقصة ما يلي: 39املادة 
 :وجيب أن يتضمن البيانات التالية) يف حالة العرض املفتوح(إعالن املناقصة  – 1

 موضوع الصفقة -
 املكان الذي ميكن فيه االطالع على دفتر الشروط -
  توفرها يف العروضالشروط الواجب -
 )وميكن أن تكون العمليتان متزامنتني(مكان وآجال ووقت استقبال العروض وفتح الظروف  -
 .مدة بقاء املترشحني ملزمني بالتعهد الوارد يف العروض وجيب أن ال تقل هذه املدة عن مائة وعشرين يوما -
 .طلوبةالواجبات املتعلقة بالضمانة املؤقتة والوثائق اإلدارية امل -
 . اآلتية51عند االقتضاء ، استغالل هامش األفضلية املنصوص عليه يف املادة  -
 .التربيرات املطلوب تقدميها خبصوص املؤهالت والقدرات اإللزامية للمشتركني -
 .مهية يف دراسة العروضوعلى وجه اخلصوص االعتبارات اخلاصة ذات األ) رب العمل(كل االعتبارات األخرى اليت تراها السلطة املتعاقدة  -
 جهة التمويل -

دفتر الشروط العامة أو النظام اخلاص الذي حيدد شروط العرض واملنافسة وخاصة األوراق الواجب توفرها يف ملف الترشح، واملعـايري   – 2
لتقدميها ولفـتح   ) بالوقت(صى  اليت تؤخذ يف احلسبان لتقييم أهلية املترشح من  جهة ولتقييم العروض من جهة أخرى ، فضال عن األجل األق                   
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 .الظروف يف جلسة علنية
شكلية أو منوذج  التعهد موقع من طرف املقاولني أو املمونني أو مقدمي اخلدمات أو طرف مفوضيهم املؤهلني شرعا وال جيوز ملفوض أن  – 3

شخصية القانونية من طرف كل عضو مـن أعـضاء   يتم توقيع التعهد املقدم باسم جتمع  ال  يتمتع  بال         . ميثل أكثر من مترشح لنفس الصفقات     
 .التجمع 

 .أطر لوائح أسعار الوحدات والبيان الوصفي والتقديري الواجب تعبئتها من طرف املتعهدين -4
 .دفتر األنظمة اخلاصة الذي حيدد اخلطوط العريضة للعقد املزمع إبرامه – 5
 .املرجعيةالبيان الوصفي أو دفتر األنظمة الفنية أو املعطيات  – 6
وجيب على . شكلية تتضمن املطابقة مع دفتر الشروط مقدمة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للمعلوماتية لكل صفقة هلا عالقة باملعلوماتية  -7

القيام قبل تسجيل امللف يف جدول أعمال جلنة الصفقات املختـصة أن يعـرض ملـف               ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (السلطة املتعاقدة   
 .ملناقصة على اللجنة الوطنية  للمعلوماتية للـمصادقة عليه وجيوز لرئيس هذه اللجنة تفويض هذه الصالحياتا

 .يف املناقصة احملصورة: 40املادة 
يف حالة ما إذا كانت احلاجيات املطلوب تغطيتها تتعلق بتوريدات أو خدمات  أو أشغال متخصصة أو تتطلب تقنيات خاصة، أو كان قليل من                        

تعد الئحة باملترشحني املفترضني بعـد أن  جتـرى          ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (ملترشحني من يقدر على تلبيته،  فإن السلطة املتعاقدة          ا
 .حسب اإلمكان استطالعا عن مدى اهتمامهم بالعرض

 .ويظل اللجوء إىل هذه الطريقة االستثنائية مرهونا بإذن جلنة الصفقات املختصة
 .عرض املناقصة اجلاري على مرحلتني: 41املادة 

غري قـادرة علـى   ) رب العمل(عرض املناقصة  اجلاري على مرحلتني مفتوحا أو حمصورا ميكن استعماله إذا كانت السلطة املتعاقدة  .41.1
يت جيـب أن تكـون      اإلعراب بصفة مفصلة عن مواصفات التوريدات أو األشغال أو غري قادرة بالنسبة للخدمات على حتديد اخلصوصيات ال                

حاصلة عليها، وذلك لوجود احلل األكثر مالءمة لتوفري هذه احلاجيات، وتسمح هذه الطريقة باستدراج عروض أو اقتراحات حـول خمتلـف    
 .اإلمكانيات املتوفرة  لتلبية هذه احلاجيات

 من عرض املناقصة اجلـاري علـى مـرحلتني،    ويطلب من الـممونني أو املقاولني أن يقدموا يف ملف العرض خالل املرحلة األوىل  .41.2
 .عروضهم األولية املتضمنة القتراحام دون التعهد  بثمن معني

وميكن أن يتضمن ملف االستشارة طلب اقتراحات حول املواصفات الفنية أو النوعية أو غريها للتوريدات أو األشغال أو اخلدمات وكـذلك                     
 .اء، الكفاءات والتخصصات املهنية للمونني أو املقاولنيالشروط التعاقدية القتنائها، وعند االقتض

 .وبإمكان جلنة الصفقات املختصة أن تطلب من كل ممون أو مقاول مل يرفض عرضه تقدمي توضيحات حول أي جانب من جوانب عرضه
صة، تدعو السلطة املتعاقدة املمـونني  خالل املرحلة الثانية من العرض اجلاري على مرحلتني بعد صدور القرار من جلنة الصفقات املخت .41.3

 .أو املقاولني الذين مل ترفض عروضهم، أن يقدموا عروضا ائية مرفقة باألمثان املناسبة للتخصيصات الواردة يف دفتر الشروط
عـديل أي جانـب مـن       إذا حددت السلطة املتعاقدة هذه التخصصات اليت جيب أن تأذن ا جلنة الصفقات املختصة، فإن بإمكاا إلغاء أو ت                  

جوانب ملف العرض وكذلك املواصفات الفنية أو النوعية للتوريدات أو األشغال أو اخلدمات املطلوبة، وكل معيار كان مـذكورا يف امللـف               
 .ه املدونةلتقييم العروض واملقارنة بينها لتحديد العرض املختار، كما بإمكاا أن تزيد ختصيصات ومعايري جديدة بشرط أن تكون موافقة هلذ

 .ويتم إشعار املمونني أو املقاولني ذه االلغاءات أو التعديالت والزيادات عند دعوم لتقدمي عروضهم النهائية
وبإمكان املمون أو املقاول الذي ال يرغب يف تقدمي عرض ائي، أن ينسحب من العرض اجلاري على مرحلتني دون أن يفقد ضـمانة التعهـد     

 .بتقدميها اليت يكون قد الزم 
  .ويتم تقييم العروض دف حتديد العرض املختار طبقا ملعايري التقييم احملددة سابقا

 
 الصيغ االستثنائية إلبرام الصفقات: الفرع الثاين

 .تعريف االذن املسبق: 42املادة 
أن جتـري  ) ملنتـدب إن كـان موجـودا   رب العمل أو  رب العمل ا( اآلنف ، بإمكان السلطة املتعاقدة 1استثناء من أحكام الفرع  .42.1
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 .املفاوضات أو االستشارات املناسبة
 السالفة، أن متـنح    26 التاليتني، وعلى أساس دفتر الشروط يعد طبقا ألحكام املادة           44 و 43ويف حدود احلاالت املنصوص عليها يف املادتني        

 .الصفقة بعد ذلك للمترشح الذي وقع عليه اختيارها
، حق إبرام صفقة تراض أو صفقة بعد االستشارة كما )رب العمل ورب العمل املنتدب إن كان موجودا( لطة املتعاقدة وال متتلك الس .42.2

  التاليتني، إال باحلصول على ترخيص مسبق من جلنة الصفقات املختصة اليت حتدد عند االقتـضاء إجـراءات   44 و43مها حمددتان يف املادتني   
 .املناقشة

تقدم نتائج االستشارة والوثائق اليت أعـدت علـى    ) رب العمل(املعقودة على إثر االستشارة املبسطة فإن السلطة املتعاقدة  وبالنسبة للصفقات   
 .أساسها االستشارة يف نفس الوقت الذي تقدم فيه مشروع الصفقة ملصادقة جلنة الصفقات املختصة

 الصفقات املربمة على اثر استشارة مبسطة: 43املادة 
 هنالك عدة مترشحني حمتملني بإمكام إجناز اخلدمات فإن السلطة املتعاقدة إذا كان 

 .ملزمة بأن تفتح املنافسة أمام هؤالء املترشحني عن طريق استشارة كتابية مبسطة) رب العمل أو رب العمل املنتدب إن وجد )
 التقييم الختيار املترشح ومقارنة مـع الـصفقات املـشاة الـسابقة         وعليها أن تربز مستوى األمثان احملصول عليها مع تبيني املعايري املتبعة يف           

 .واملعلومات املتوفرة يف بنوك املعلومات واألسعار الوطنية أو الدولية
 :وال ترخص صفقات التراضي إال يف حدود احلاالت التالية

أا أية عروض أو كانت العروض املقدمة بشأا غري بالنسبة لألشغال والتوريدات واخلدمات اليت كانت موضوع مناقصة دون أن تقدم بش -1
 .مقبولة، مع أن مجيع اإلجراءات الضرورية لنجاح العرض كانت قد قيم ا

بالنسبة لألشغال والتوريدات واخلدمات اليت ال ميكن إجنازها خالل اآلجال احملددة يف إجراءات املنافسة، نظرا لطابع االستعجال النـاتج   – 2
 .ميكن التنبؤ اعن ظروف ال 

بالنسبة لألشغال والتوريدات واخلدمات اليت جيب على اإلدارة أن تشرف على إجنازها نيابة عن أصحاب الصفقات العاجزين وعلى نفقة  – 3
 .هؤالء ومسؤوليتهم

 .لضبطبالنسبة لألشغال والتوريدات واخلدمات اليت مل يتم إجنازها إال برسم الدراسة والبحث واالختيار أو ا – 4
بالنسبة لألشغال والتوريدات واخلدمات اليت ال ميكن فصلها عن صفقة سابقة نظرا ملتطلبات فنية أو اقتصادية وكان مبلغها يزيـد علـى    – 5

 . املتعلقة بامللحقات30السقف احملدد يف املادة 
 .صفقات التراضي: 44املادة 

ت ال ميكن أن ينجزه إال مقاول أو ممون أو مقدم خدمات معني ويقـع ذلـك يف   وميكن كذلك أن تربم صفقات التراضي إذا كان تنفيذ اخلدما   
 :احلاالت التالية

إذا كانت احلاجيات ال ميكن تلبيتها إال بواسطة استغالل براءة اختراع معينة أو رخصة أو حقوق ملكية خاصة ميتلكها مقاول واحد معني  -1
 .الفعليأو ممون أو مقدم خدمات وهذا ما يسمى باالحتكار 

إذا كانت احلاجيات ال ميكن تلبيتها إال إذا أسندت إىل مقاول واحد معني أو ممون أو مقدم خدمات وذلك نظرا ملا تتطلبـه فنيـا مـن     – 2
 .استثمارات مسبقة هامة ومن جتهيزات ومهارات خاصة

 .عندما تستلزم الظروف إجناز اخلدمات سرا – 3

 منح الصفقات  : الفصل الثاين
 تقدمي العروض: 45املادة 

جيب أن توضع العروض يف ظرفني أو حاويني على أن يكون الظرف اخلارجي مقفال حبيث ال يتأتى فتحه إال يف اجللسة العلنيـة وجيـب أن ال                         
 .حيتوى على أي شيء ميكن من  معرفة اسم املترشح

مع عنوان  " ال يفتح إال يف اجللسة العلنية     " ملنافسة وعبارة   وهذا الظرف األول أو احلاوي جيب أن ال حيمل أي عالمة زائدة على عالمة عرض ا               
 .جلنة الصفقات املختصة
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 . اآلنفة31وحيتوى هذا الظرف على مجيع التربيرات والوثائق اإلدارية املذكورة يف املادة 
 . بعد متزيق هذا الغطاءوإذا كانت العروض مصحوبة بعينات، فإن هذه العينات جيب أن تغطي حبيث ال متكن معرفة اسم املترشح إال

 .وجيب أن يبني اسم املتعهد) العرض الفين والعرض املايل(وهو الظرف الداخلي فإنه حيتوى على العرض نفسه (أما الظرف الثاين 
 والعرض  وخبصوص الصفقات املتعلقة باخلدمات الفكرية وبعض الصفقات املتعلقة باألشغال اليت جيرى تقدميها على مرحلتني فإن العرض الفين                

 . املايل جيب أن يكونا يف ظرفني داخليني منفردين
 أشكال وضع الظروف: 46املادة 

 .تستقبل الظروف من طرف وعلى مسؤولية رئيس جلنة الصفقات املعنية
ئمـا  وعند استقبال الظروف يتم تسجيلها وترقيمها حسب تاريخ وصوهلا يف سجل خاص مفتوح هلذا الغرض وجيب أن يبقى هذا الـسجل دا          

 .حتت تصرف األعضاء اآلخرين للجنة الصفقات املعنية
 اآلتية، جيب أن تبقى الظروف مغلقة وحمفوظة يف مكان آمن وال ميكن يف أية حال سـحب    48وإىل غاية فتحها وفقا للشروط احملددة يف املادة         

 .ظرف أو إبداله
 نافسةعمليات فتح الظروف واختيار املترشحني املسموح هلم بامل: 47املادة 

 .مباشرة بعد التاريخ والوقت احملددين الستقبال العروض، تستلم الظروف حبضور املتعهدين أو ممثليهم إذا شاؤوا
حيتوى الظرف اخلارجي الذي ال حيمل أي اسم على التربيرات احملددة يف دفتر الشروط العامة أو يف النظام اخلاص باملناقصة، خـصوصا منـها           

 أعاله، ودفتر ودفاتر البنود اخلاصة موقعة ومؤشرة على         31 أدناه ، والوثائق واألوراق احملددة يف املادة         105ة يف املادة    الضمانة املؤقتة الوارد  
كل صفحة منها من قبل املتعهد، كما حيتوى كذلك على ظرف داخلي حيمل اسم املترشح وحيتوى على تعهد موقع ومؤشر على كل صـفحة                 

 .ر ذات الطابع املايلمن قبل املترشح، وكافة العناص
تقوم جلنة الصفقات املختصة بفتح الظروف أو احلاويات اخلارجية وتعد ال ئحة املترشحني وتالحظ وجود الوثائق التربيرية وبعد ذلـك تعـد                      

فضها أو قبوهلا إىل مـا  الئحة املترشحني املقبولني للمنافسة، ويف حالة غياب وثيقة من الوثائق املطلوبة فإن اللجنة تسجل ذلك وتؤجل القرار بر     
 .بعد التحليل الكامل للعروض

وال ميكن انقطاع اجللسة قبل حتديد املترشحني املقبولني للمنافسة ويف كل حال فإن الظروف تظل حمفوظة من قبل رئـيس جلنـة الـصفقات                      
 .املختصة

 :وبعد ذلك تقوم جلنة الصفقات املختصة مبا يلي
ت واخلدمات العادية فإن اللجنة تفتح يف وقت واحد الظروف الداخلية احملتوية علـى العـرض الفـين    بالنسبة لصفقات األشغال والتوريدا -

 .واملايل
أوال الظرف الداخلي احملتوي على العرض الفين مث الظرف احملتوي علـى  : بالنسبة لصفقات اخلدمات الفكرية، تفتح الظروف على مرحلتني  -

 .الذين يستجيبوان ملعايري التقييم الفين احملددة يف ملف استدراج العروضالعرض املايل بالنسبة فقط للمترشحني 
تعني جلنة الصفقات املختصة إذا رأت ذلك ضروريا، جلنة فرعية فنية تكلفها بتحليل العروض فنيا وماليا وحتدد هلا أجال ترفع فيها تقريرا عـن                

 .التحليل ويكون هذا األجل متماشيا مع أجل صالحية العروض
 .لنسبة للجنة املركزية للصفقات فإن هذه اللجنة الفرعية تتألف من خرباء خمتارين  خارج أعضاء هذه األخريةوبا

وتوضع الضمانات املؤقتة أو الكفاالت اليت تقوم مقامها وكذلك النسخ األصلية لوثائق املشكلة للعرض، حتت حفظ رئيس جلنـة الـصفقات                 
 .املختصة

 .اليت مل يسمح ألرباا باملنافسة، تعاد إىل أرباا دون أن تفتحالعروض اليت وصلت متأخرة أو 
 حتليل وتقييم العروض: 48املادة 

يف حالة العرض املفتوح تقوم جلنة الصفقات املختصة أو اللجنة الفرعية الفنية يف أجل يتماشى مع أجل صالحيات العروض، بتحليل فين ومايل                      
 التقومي ويتم ذلك بالنسبة لصفقات األشغال والتوريدات ، قبل التأكد من تأهل املتعهد الذي قـدم             للعروض دف تصنيفها على أساس معايري     

 .العرض األقل مثنا
وبالنسبة لصفقات األشغال والتوريدات املتعلقة بالتجهيزات الفنية واملعدات املعلوماتية وكذلك صفقات اخلدمات العادية، فإن ملف استدراج                
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 املعايري األخرى غري السعر واليت تؤخذ يف احلسبان يف التقييم املايل للعـروض مـع تنـيني    -ان كان ذلك ضروريا   – املناقصة جيب أن يبني
 .املنهجية املتبعة ملعرفة تأثريها، دف حتديد العرض األقل سعرا

شروع، والتأمينات املناسـبة لـذلك، وجـدول        وبالنسبة للتوريدات فإن هذه املعايري ميكن أن تتمثل يف كلفة النقل الداخلي إىل متام وضع امل               
التسديد، وأجل التسليم، وكلفة االستغالل و مردودية ومالءمة املعدات، وخدمات ما بعد البيع، وتوفر قطع الغيـار، و إمكانيـة التكـوين،           

أن  –حسب اإلمكـان   –األقل، جيب الىت تدخل يف حتديد العرض  –غري السعر  –إن العناصر . واملنافع احملتملة على مستوى األمن واحمليط 
 .يعرب عنها نقديا أو ترفق مبعامل توازن، وفقا ملعايري حمددة يف الترتيبات اخلاصة بالتقييم يف استدراج املناقصة

 علـى  وبالنسبة لصفقات األشغال ويف حالة ما إذا كان استكمال إجناز اخلدمات قبل أجلها له نفع خاص فإنه ميكن أن يؤخذ ذلك يف احلسبان                  
 .أساس معايري حمددة يف ملف استدراج املناقصة

وبإمكان جلنة الصفقات املختصة كذلك أن تقرر إدراج اعتبارات أخرى شريطة أن تكون هذه االعتبارات مذكورة وحمددة يف دفتر الـشروط        
 .العامة أو يف النظام اخلاص باستدراج املناقصة

 .         يف احلسبان ما مل يرد ذلك صرحيا يف ملف استدراج املناقصةان جمرد وجود متغري يف العرض ال ميكن أن يؤخذ
ال ميكن للجنة الصفقات املختصة وال اللجنة الفرعية الفنية بعد أخذ إذن هذه اخلرية هلا، أن تستفسر املترشحني كتابيـا إال إذا تعلـق األمـر             

ا املترشحون ال ميكن حتليلها إال إذا كانت ال تغري العناصر املقدمة مـن  باستيضاح أو تكميل مضمون عروضهم وإن الردود املكتوبة اليت يقدمه       
 قبل وال تزيد فيها عناصر أخرى 

إن حتليل العروض الذي تقوم به جلنة الصفقات املختصة أو اللجنة الفرعية الفنية، جيب أن يعتمد على مجلة من املعايري يتحتم عرضـها بـصفة              
وال ميكن حبال من األحوال تعديل هذه املعايري أو الزيادة فيها بعد فـتح      . يف النظام اخلاص باستدراج املناقصة    دقيقة يف دفتر الشروط العامة أو       

 .الظروف من قبل اللجنة أو اللجنة الفرعية الفنية
 .ويسلم تقرير التحليل اىل أعضاء جلنة الصفقات املختصة خالل جلستهم ملنح الصفقة بصفة مؤقتة أو ائية

 .العروض الـمنخفضة بصفة غري عادية  والعروض خارج الظروف: 49املادة 
رب العمـل أو رب  (إذا اكتشفت جلنة الصفقات املعنية أن عرضا ما منخفض بصفة غري عادية بالنظر إىل ختمينات السلطة املتعاقـدة   .49.1

ليها أن تطلب كتابيا من املترشح إيضاحات مكتوبـة،  وبالنسبة لسائر عروض املتعهدين أو كل عنصر مقارنة آخر، فإنه جيب ع        ) العمل املنتدب 
 .وذلك لتتمكن من النظر يف جدية العرض املقدم

 .وإذا كانت املعلومات املقدمة ال تسمح برفع الشك حول الطابع غري الواقعي للعرض، فإن بإمكان اللجنة رفض العرض
 .بعد ذلك تقوم اللجنة الفرعية بتقييم مقارن للعروض األخرى

 .عندما تزيد كلفة العروض على الغالف املايل املقرر فإنه ميكن أن يطلب ختفيض من مجيع املتعهدين -49.2
 .منح الصفقة و إعدادها: 50املادة 

يف حالة العرض املفتوح متنح جلنة الصفقات املختصة، الصفقة، خالل أجل صالحية العرض، للمترشح الذي يستجيب ملعايري الكفاءة   .50.1 
 .د والذي اعترب عرضه موافقا جوهريا مللف استدراج املناقصة وجاء أقل كلفةواملوار

 :وعندما يتم االختيار تعد اللجنة حمضر منح
مؤقتا إذا تعلق األمر باللجان القطاعية، أو بلجان البلدية أو بلجان املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو جلان الـشركات   -

 .وميذات رأس مال العم
ائيا إذا تعلق األمر باللجنة املركزية للصفقات اليت أخذت قرارها ويربز هذا احملضر املتعهد أو املتعهدين الذين مت اختيـارهم، والترتيبـات    -

للجـان  ا.. األساسية اليت تسمح بإعداد الصفقة أو الصفقات، وخصوصا، السعر واآلجال، وعند االقتضاء املتغريات اليت أخذت يف احلسبان                  
القطاعية، واللجان البلدية، وجلان املؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري وجلان الشركات ذات رأس مال العمومي، تقرير التقييم وحمضر                  

 . أدناه56املنح املؤقت ونسخة من العروض اىل اللجنة املركزية للصفقات إلبداء رأيها بعدم االعتراض، كما هو مذكور يف املادة 
رب (بعد مصادقة اللجنة املركزية للصفقات على اقتراح منح الصفقة، أو بعد منح هذه األخرية للصفقة، تقوم الـسلطة املتعاقـدة   و .50.2

بإعداد مشروع الصفقة لتوقيعها واملصادقة عليها من طرف اللجنة املختصة و إقرارهـا مـن طـرف                 ) العمل أو رب العمل املنتدب إن وجد      
 .ينشأ عن األحكام التعاقدية تعديل يف شروط املنافسة أو يف مضمون حمضر منح الرخصةالسلطة املختصة، دون أن 
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 هامش األفضلية: 51املادة 
جيوز يف إطار عرض مفتوح منح نسبة تفاضلية ملترشخ موريتاين بشرط أن يكون نوع  عرضه مماثال للعروض اليت قـدمها املترشـحون         .51.1

ومن هذا املنظور ميكن أن متنح نسبة تفاضلية      . ارة على أن هذا االمتياز ينطبق على نفس االستشارة          األجانب، وجيب أن ينص يف ملف االستش      
 : يف املائة من مبلغ عروضه لألطراف التالية15بقدر 

 . يف املائة30 موردو منتوجات حتتوى كلفة إنتاجها على قيمة إضافية موريتانية بنسبة  -
 يف املائة من العمـال  70 يف املائة من املدخالت وطنية  أو يكون 30ألشغال العمومية بشرط أن تكون نسبة املقاولون الوطنيون يف البناء وا -

 يف املائـة إذا كـان العمـل    10وإذا أراد مقاول أجنيب التعاقد مع وسيط أو أكثر من املوريتانيني فإنه متنح له نسبة تفاضلية مببلغ            . موريتانيني
 . يف املائة من األشغال الواردة يف العرض20طين يبلغ على األقل الـمعهود به إىل الوسيط الو

 يف املائة إذا كونت هذه املكاتب جتمعات مع مكاتب أجنبية وكان تدخلها ميثـل  10وتبلغ نسبة هامش األفضلية . ملكاتب الدراسات الوطنية -
 . يف املائة على األقل من الدراسة30

 يف املائة على أقل     15ع مكتب وسيط أو خبري استشاري وبلغ حجم العمل املوكول للوساطة الوطنية             وكذلك إذا نوى مكتب أجنيب التعاقد م      
 . يف املائة10من حجم اخلدمات الواردة يف العرض، فإنه مينح نسبة هامش 

 :    املستفيدون من هامش األفضلية هم .51.2
 الشخصيات الطبيعية ذات اجلنسية املوريتانية  - 
خلاضعة للقانون املوريتاين اليت يكون مقرها وعنواا الضرييب يف موريتانيا، واليت ميتلك املوريتانيون أكثر من نـصف رأس ماهلـا   املقاوالت ا -

 .واليت حيتفظ فيها املوريتانيون حبق الرقابة أو التسيري يف أجهزة املداولة واإلدارة
 مورد ومنتوجات من أصل موريتانية  -
  يديني املوريتانينيجتمعات الصناع التقل -
جتمعات مؤقتة بني الفاعلني املوريتانيني و الفاعلني األجانب أو الفاعلني األجانب الذين أعطوا وساطة إىل الفاعلني الوطنيني مـع الـتحفظ يف    -

 .  أعاله51.1كلتا احلالتني على الشروط احملددة يف الفقرة 
 .إبالغ منح الصفقة: 52املادة 

رب العمـل أو رب     (ملركزية على مقترح منح الصفقة أو بعد منح الصفقة من طرف هذه األخرية تشعر السلطة املتعاقدة               بعد مصادقة اللجنة ا   
كما عليها أن تشعر املتعهدين اآلخـرين  .  أعاله-51.2كتابيا املترشح املختار وذلك دف إعداد الصفقة طبقا ألحكام املادة        ) العمل املنتدب 

 .لضمانات املؤقتةبرفض عروضهم وترد اليهم ا
 استدراجات املناقصة غري املثمرة: 53املادة 

إذا اعتربت جلنة الصفقات املختصة أن عدد الظروف احملصول عليه غري كاف لتحقق املنافسة، أو مل حتصل على أي عـرض مطـابق    .53.1
تعلن أن استدراج املناقصة غري مثمـر جزئيـا أو   ، أو مل حتصل على أي عرض تراه مقبوال، عند ذلك   47 و   45للشروط املذكورة يف املادتني     

 . أعاله48كليا فتعاد الظروف إىل املترشحني وفقا للشروط احملددة يف املادة 
 . أعاله43ويقام عندئذ إما بالبدء يف مناقصة جديدة أو بعقد صفقة على إثر استشارة مبسطة وفقا للشروط املذكورة يف املادة 

ويف هـذه احلالـة تعـاد الظـروف إىل     .  األصلية للمشروع واردة، ميكن للجنة أن تعلن أن املناقصة غري مثمرةإذا مل تعد التربيرات .53.2
 . أعاله48املترشحني وفقا للشروط احملددة يف املادة 

و األشغال طبقا إذا تعذر منح الصفقة نظرا لعدم كفاية الظرف املايل املخصص للصفقة فإنه ميكن نقص حجم التوريدات أو اخلدمات أ .53.3
لبنود دفتر الشروط العامة أو النظام اخلاص باملناقصة أو دفاتر الشروط، وال سيما إذا كانت الصفقات املزمعة ستسدد حسب سعر الوحدة أو                      

 .حسب املصاريف املراقبة، كل ذلك بشرط احملافظة على نوعية اخلدمات واملقصود فيها وإال أعلنت املناقصة غري مثمرة
رب العمل أو رب العمل املنتدب ( اآلنفة فإن السلطة املتعاقدة 53.3-53.2-53.1ا أعلنت املناقصة غري مثمرة تطبيقا للفقرات إذ .53.4
 .تشعر بذلك املترشحني كتابيا وتعيد إليهم الضمانات املؤقتة) إن وجد
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 جلان الصفقات العمومية: الباب الرابع 
 يف اللجنة املركزية للصفقات: الفصل األول

 حد االختصاص : 54املادة 
 :تنشأ جلنة مركزية للصفقات ملحقة باألمانة العامة للحكومة وخمتصة

بالصفقات اليت يساوي مبلغها أو يزيـد علـى احلـدود    : باعتبارها تنظيم ورقابة حول عقد الصفقات اليت يربمها مجيع املشتركني العموميني -
 :احلد املذكور يف الفقرة التالية أعاله إال انه أقل من 14املذكورة يف املادة 

بالصفقات اليت يساوى مبلغها أو يزيد على املبلغ احملدد مبقرر من الوزير األول وباتفاقيـات التنـازل   : باعتبارها جلنة فرز وإرساء للعروض  -
  أدناه140للتمويل والبناء واالستغالل والتمويل طبقا للمادة 

ات الطابع التجاري والصناعي والشركات ذات الرأس مال العمومي، فإن اللجنة املركزيـة للـصفقات   إال أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية ذ 
 . ليست خمتصة إال بنفقات االستثمار باستثناء نفقات التسيري

 التركيب والتسيري: 55املادة 
 :تتكون اللجنة املركزية للصفقات من  .55.1

 رئيس معني مبرسوم صادر عن جملس الوزراء -
 ملدير املكلف بامليزانية نائب للرئيسا -
 املدير املكلف بالتمويالت اخلارجية نائب ثاين للرئيس -
 املدير املكلف بالتخطيط -
 املدير املكلف بالشغل -
 ممثل البنك املركزي املوريتاين معني بقرار حمافظ البنك -
 ممثل للوزارة املكلفة بالتجارة معني مبقرر من الوزير -
 ارة املكلفة بالبناءات واألشغال العمومية معني مبقرر من الوزيرممثل للوز -
 املدير العام للجمارك -
 مدير املخترب الوطين لألشغال العمومية -

وميكن أن حيل حمل هؤالء األعضاء يف حالة عجز مؤقت نواب معينون بواسطة مقرر من الوزير املعين أو قرار صادر عن حمافظ البنك املركزي                        
 .ين حسب احلالةاملوريتا

 :حيضر املراقبون التاليون اجتماعات اللجنة املركزية للصفقات  .55.2
 باعتباره مراقبا دائما: املراقب املايل  -
 .ممثلو اإلدارات املعنية جبدول األعمال وأي شخص ترى اللجنة ضرورة االستماع اىل رأيه، باعتبارهم مراقبني ظرفيني -

 التالية فإا تضم داخلها ثالثة أقسام تتألف من 56ركزية للصفقات من أداء مهامها املنفردة املذكورة يف املادة ولكي تتمكن اللجنة امل .55.3
 :وهي) قانونيون وفنيون(املتخصصني يف عقد الصفقات 

 قسم التشريع والتنظيم والدراسات -
 قسم التوريدات والتجهيزات -
 .قسم األشغال -

 .لدراسات املعمقة للملفات إلعداد اقتراحات للجنة املركزية للصفقاتوتقوم هذه األقسام بوظائف ا
وجيب على هذه األقسام أيضا أن تقوم بتحليل الدراسات اليت ميكن أن تطلبها منها اللجنة ويتم ذلك على األخص باسـتقبال اإلحـصائيات                       

 .والعناصر األخرى اليت تظهر من معاجلة امللفات
 املركزية للصفقاتصالحيات اللجنة : 56املادة 

باعتبارها جهاز تنظيم ورقابة ملسلسل تقييم العروض واملنح املؤقت للصفقات من طرف اللجان القطاعية للصفقات، واللجان البلديـة                  .56.1
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 58للصفقات، وجلان صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات رأس املال العمومي املذكور يف املـواد                   
 : التالية، فإن اللجنة املركزية للصفقات مكلفة مبا يلي67اىل

وذلك ابتداء مـن  ) رب العمل أو رب العمل املنتدب إن وجد(النظر واملصادقة على عروض املناقصة املقدمة من طرف السلطات املتعاقدة  -
 مبلغ حيدده مقرر من الوزير األول 

 .ض وحماضر املنح املؤقت للصفقاتالنظر واملصادقة على تقارير تقييم العرو -
 أعاله، وعلى ملفات اتفاقية عقد االمتياز، الـيت  54 من املادة 3املصادقة على ملفات الصفقة ابتداء من حد صالحياا املذكورة يف الفقرة  -

 .اهلا يف دورة املصادقةأو السلطة املتنازلة، وذلك قبل إدخ) رب العمل أو رب العمل املنتدب إن وجد(تعدها السلطات املتعاقدة 
 أعاله، ومراقبة مسلسل عقد الصفقة ال 42الترخيص يف اللجوء استثنائيا اىل طريقة االستشارة املبسطة أو إىل صفقة التراضي تطبيقا للمادة  -

 .حقا، وذلك ابتداء من احلد املقرر للنظر يف ملف املناقصة املذكورة أعاله يف هذه املادة
ل الصفقات واتفاقيات التنازل املربمة من طرف الدولة واموعات احمللية واملؤسسات العمومية والشركات ذات رأس اإلحصاء السنوي لك -

 .مال العمومي، و إنتاج إحصائيات حول الصفقات املربمة ودراسات حول تأثري الطلب العمومي على االقتصاد الوطين
 .الصفقات العموميةتصور واقتراح كل إجراء من شأنه التحسني من نظام  -

 :وباعتبارها جلنة مكلفة بفتح الظروف وإرساء العروض فإا مكلفة مبا يلي .56.2
 .تنظيم ورقابة العمليات املادية لفرز العروض وتقسيمها ومقارنتها -
 .اختيار املترشحني أصحاب الصفقات -

 آلتية ا140ويوسع هذا الدور ليشمل منح اتفاقيات عقود التنازل وفقا للمادة 
 .وجيب استشارة اللجنة املركزية للصفقات حول كل املشاريع اهلادفة اىل تعديل الترتيبات املنظمة للصفقات العمومية .56.3

رب العمل أو رب العمل املنتـدب إن  (اختبار الذي توقعه اللجنة املركزية للصفقات للمرشح قبوال أو اختبار ملزم للسلطة املتعاقدة  .56.4
 ).وجد
 النظام الداخلي: 57ة املاد

 .النظام الداخلي للجنة املركزية للصفقات تعده األمانة العامة للحكومة وتتم املصادقة عليه مبقرر من الوزير األول

 اللجان القطاعية للصفقات : الفصل الثاين
 حد االختصاص: 58املادة 

 .تنشأ جلنة قطاعية للصفقات ضمن كل إدارة مركزية
لصفقات املربمة لصاحل الدولة واملؤسسات العمومية غري ذات الطابع الصناعي والتجاري واليت يساوي مبلغهـا أو يزيـد   وختتص هذه اللجنة با   

 . أعاله55 من املادة 3 أعاله ويقل عن احلد املذكور يف الفقرة 14على املبالغ احملددة يف املادة 
 تركيبها وصالحياا: 59املادة 

خصية مشهورة بكفاءا ونزاهتها، معينة حسب احلالة، من طرف الوزير األول  أو الوزير األمني العام لرئاسة يرأس اللجنة القطاعية ش .59.1
 .اجلمهورية أو الوزير املختص أو بقرار من املفوض

 .وفضال عن الرئيس، تتألف اللجنة من ستة أعضاء من بينهم املدير املكلف بالشؤون اإلدارية واملالية
باقون، حسب احلالة مبقرر صادر عن الوزير األول  أو الوزير األمني العام لرئاسة اجلمهورية أو الوزير املختص أو بقرار مـن              ويعني األعضاء ال  

 .وخيتار هؤالء األعضاء من بني موظفي اإلدارة املعنية. املفوض
 .ويعترب ممثل املصلحة املستخدمة عضوا ظرفيا
 .عتباره مراقبا ظرفياوحيضر املراقب املايل أو ممثله للجلسات با

 :وتكلف هذه اللجنة مبا يلي .59.2
 . أعاله56النظر واملصادقة على ملفات املناقصة اليت هي دون احلد املذكور يف املادة  -
 .فتح الظرف وتقييم العروض واملقارنة بينها واملنح املؤقت للصفقة يف إطار إجراءات املناقصة -
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 .  أعلنت منحها املؤقتاملصادقة على ملفات الصفقة اليت -
 42ان تستعمل استثنائيا طريقة صفقة التراضي تطبيقا ألحكام املـادة  ) رب العمل(كما أا من جهة أخرى خمتصة بالترخيص للسلطة املتعاقدة   

 . للمصادقة على ملف املناقصة56.1أعاله و يف حدود املبلغ احملدد يف املادة 
 فاع الوطيناحلالة اخلاصة لصفقات الد: 60املادة 

جيوز بصفة استثنائية إنشاء جلنة صفقات خاصة يعينها وزير الدفاع الوطين للنظر يف الصفقات ومنحها دون حتدد للمبلغ وال إلزاميـة بـإجراء        
 .املنافسة، شريطة أن يكون اللجوء إىل هذه الطريقة متليه ضرورة محاية أسرار الدفاع الوطين

 .أسباب هذا اإلجراء وأن حيصل على املوافقة املسبقة للوزير املكلف بالصفقات العموميةوعلى وزير الدفاع الوطين أن يبني 
 . أعاله30وتعقد مالحق هذا الصنف من الصفقات يف الظروف نفسها وختضع لالجراءات االستثنائية لترتيبات املادة 

 اآلتية سواء من طرف أعضاء اللجنة       68صوص عليها يف املادة     وبالنسبة هلذه الفئة من الصفقات، يعاقب اإلخالل بالتزامات حفظ األسرار املن          
 .أو من طرف املقاولة صاحبة الصفقة، طبقا للباب الثامن من هذه املدونة وللقوانني، والنظم املعمول ا

 .وختضع صفقات وزارة الدفاع الوطين األخرى للترتيبات العامة هلذه املدونة
 النظام الداخلي: 61املادة 

 . داخلي منوذجي للجان القطاعية من طرف األمانة العامة للحكومة ويصادق عليه مبقرر من الوزير األوليعد نظام
 .جلان صفقا املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي واإلداري والشركات ذات رأس املال العمومي: الفصل الثالث

 حد االختصاص : 62املادة 
 أعاله، ويقل عـن احلـد       14يساوي مبلغها أو يزيد على املبالغ احملددة للصفقات الواردة يف املادة            ختتص هذه اللجان بصفقات التجهيز اليت       

 . أعاله54 من املادة 3املذكور يف الفقرة 
 أعاله دومنا حتديد للمبلغ فيمـا خيـص         14وعلى العكس ختتص هذه اللجان بالصفقات اليت تبدأ من احلد األدىن للصفقات املذكور يف املادة                

 .اريف التسيري كما هي مقررة يف ميزانية التسيري املصادق عليها على الوجه املطلوب من طرف اهليئات املداولة وسلطات الوصايةمص
 ترتيب اللجنة وصالحياا: 63املادة 

ألحكام األمـر  تشكل جلان صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات رأس املال العمومي طبقا  .63.1
 احملدد لنظام املؤسسات العمومية والشركات ذات رأس املال العمومي وعالقات هذه           1990 ابريل 14 الصادر بتاريخ    90.009القانوين رقم   

 .اهليئات مع الدولة
 ذات الطـابع الـصناعي    على جلان صفقات املؤسسات العموميـة 59.2تنطبق الترتيبات املتعلقة باللجان القطاعية احملددة يف املادة  .63.2

 .والتجاري والشركات ذات رأس املال العمومي
يعد نظام داخلي منوذجي للجان صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الـصناعي والتجـاري والـشركات ذات رأس املـال          : 64املادة  

 .العمومي، من طرف األمانة العامة للحكومة ويصادق عليه مبقرر من الوزير األول
 جلان صفقات البلدية: لرابعالفصل ا

 حد االختصاص : 65املادة 
 أعاله، ويقل عن املبلغ الذي      14ختتص جلان صفقات البلدية بالصفقات اليت يساوي مبلغها أو يزيد على املبلغ احملدد لعقد الصفقات يف املادة                  

 .حيدد مبقرر من الوزير األول والذي تبدأ من صالحيات اللجنة املركزية للصفقات
 .تركيب اللجنة وصالحياا: 66ادة امل

 :تتألف جلان الصفقات البلدية كما يلي
 رئيس : العمدة -
 مستشاران بلديان يعينهما الس البلدي -
 .ممثالن للدولة تعينها السلطة اإلدارية احمللية -

 .ا دائماوحيضر املراقب املايل أو ممثله استحقاقيا جللسات جلان الصفقات البلدية باعتباره مراقب



 19

 .  أعاله على جلان صفقات البلدية59.2تنطبق الترتيبات املتعلقة باللجان القطاعية احملددة يف املادة  .66.2
 النظام الداخلي: 67املادة 

 .يعد نظام داخلي منوذجي للجان الصفقات البلدية من طرف الوزارة املكلفة باجلماعات احمللية ويصادق عليه مبقرر من الوزير األول

 ترتيبات مشتركة بالنسبة جلميع الصفقات العمومية: الفصل اخلامس
 .واجب السرية: 68املادة 

 .يلزم أعضاء جلان الصفقات ونوام وأي شخص آخر وصلت إىل علمه مداوالت اللجنة، بعدم إفشاء السر
ءات تأديبية دون أن مينع ذاك من رفع دعـوى جنائيـة   ميكن أن تنجر عنه إجرا …ويعترب خمالفة هذا احلكم بالنسبة لوكالء الدولة مبثابة خطأ 

 .طبقا ألحكام الباب الثامن من هذه املدونة
 حتديد االختصاص: 69املادة 

وهكذا، فإن كل عرض يتجاوز حد اختصاص جلنة الصفقات اليت فتحت الظروف، فإنه             . اختصاص اللجان حيدده املبلغ املايل املرصود للصفقة      
 .مرفوض

ت اليت تكون فيها العروض أكثر من حد اختصاص جلنة الصفقات فإن هذه األخرية ملزمـة بإحالتـها إىل اللجنـة املركزيـة             ويف مجيع احلاال  
 .للصفقات للنظر فيها ومنح الصفقة الحقا

 تنفيذ الصفقات : الكتاب اخلامس

 .إبالغ الصفقة وااللتزامات املفروضة من طرف اإلدارة: الفصل األول
 لصفقةإبالغ ا: 70املادة 

 .جيب إبالغ الصفقات إىل أصحاا بعد توقيعها واملصادقة عليها، وذلك من طرف الشخص املسؤول عن الصفقة
 .وتصبح الصفقة نافذة اعتبارا من تاريخ إبالغها

وامـر عمـل    مجيع اإلعالنات الصادرة عن السلطة املتعاقدة أو الشخص املسؤول عن الصفقة، إىل صاحب الصفقة، تأخذ شكل أ                : 71املادة  
 .مكتوبة

واملطالبات اليت يقدمها صاحب الصفقة واملتعلقة بأوامر العمل، عليه أن يقدمها، حتت طائلة السقوط، خالل أجل عشرة أيام إىل السلطة الـيت              
 .أصدرت أمر العمل

 االلتزامات املفروضة على صاحب الصفقة: 72املادة 
 . ميكن أن يدخل من تلقاء نفسه أي تعديل على البنودجيب على صاحب الصفقة أن يتبع حرفيا بنود صفقته وال

 .وعلى العكس من ذلك ميكن لإلدارة أن تلزمه حباالت إخضاع إضافية على أساس نظرية األمري
 :وتتضمن حاالت اإلخضاع على اخلصوص

 يف 30ة أو النقص لألسعار األصلية نـسبة  ويف هذه احلالة ال ميكن لصاحب الصفقة أن حيتج ما مل تتجاوز الزياد. التغيري يف حجم اخلدمات -1
 .املائة من مبلغ الصفقة

وإذا جتاوزت الزيادة أو النقصان هذه النسبة حيق له أن يفسخ الصفقة دون تعويض ال كن شريطة ابالغ طلب مكتـوب لــممثل اإلدارة يف    
 .ذكورةأجل شهرين اعتبارا من أمر العمل املؤدي إىل تغيري مبلغ اخلدمات فوق النسبة امل

 .واجب السرية اخلاص بالنسبة للصفقات الىت م سيادة البالد واليت تربمها الوزارات املكلفة بالدفاع الوطين وباألمن الداخلي -2
 حقوق التسجيل والطابع: 73املادة 

               ا، ما مل تكن هنالك اتفاقية دوليـة        صاحب الصفقة ملزم بتسديد حقوق التسجيل والطابع املترتبة على الصفقة طبقا للقوانني والنظم املعمول
 .تقضى خبالف ذلك

 أمثان الصفقات: الفصل الثاين
 التعريف بالثمن: 74املادة 

وهو غري قابل للتغيري من حيث املبدأ فال ميكن لصاحب الصفقة على أساس أي ذريعة، أن يرجع يف مثـن         . الثمن هو العنصر األساسي يف العقد     
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 .الصفقة الذى أقره بكل حرية
 مضمون األسعار: 75ملادة ا

يشمل مثن الصفقة الربح ومجيع احلقوق والضرائب والرسوم والتكاليف العامة والتكاليف امللحقة وبشكل عام كل املصاريف النامجـة   .75.1
 .بشكل ضروري ومباشر عن اخلدمة

تقصري أو عدم تبصر أو فقد الوسائل أو تصرف ال مينح لصاحب الصفقة أي تعويض بسبب اخلسائر أو التلف أو األضرار النامجة عن  .75.2
 .خاطئ صادر عنه هو أو أحد وكالئه

 أمثان الصفقات: 76املادة 
ميكن عقد الصفقات بثمن إمجايل جزايف أو على أساس أسعار الوحدات أو بأمثان مؤقتة أو بصورة استثنائية على أساس مصاريف مراقبة وعلـى        

 .أساس متويل مسبق
 ف بطبيعة هذه األمثانالتعري: 77املادة 

الصفقة بثمن إمجايل جزايف هي الصفقة اليت تكون فيها اخلدمة املطلوبة من صاحب الصفقة حمددة كليا بكل تفاصيلها ويكـون مثنـها    .77.1
 .حمددا موعها وبصفة مسبقة

 .على الكميات املنجزة فعالالصفقة بأسعار الوحدات هي الصفقة اليت يتم التسديد فيها بتطبيق أسعار الوحدات هذه .77.2
و إما على األسعار املسجلة يف مدونة موجـودة أصـال           ) الالئحة(وميكن أن تكون أمثان الوحدات حمددة إما بصورة خاصة يف الصفقة املعنية             

 )اموعة(
ذات التقنية اجلديدة أو املتسمة بطـابع  الصفقة ذات األمثان املؤقتة هي الصفقة املعقودة بشكل استثنائي لألشغال أو التوريدات املعقدة  .77.3

 .االستعجال أو حماطة مبخاطر فنية، مما يستلزم البدء يف إجناز الصفقة دون أن تكون كل الشروط حمددة بشكل ائي
الـصفقة وكـذا   وجيب أن حتدد الصفقة باألمثان املؤقتة، فضال عن الرقابة اليت تقوم ا االدارة، الواجبات احملاسبية املفروضة علـى صـاحب    

 .العناصر والقواعد اليت يعتمد عليها لتحديد الثمن النهائي
الصفقة على أساس املصاريف املراقبة هي الصفقة اليت يعوض فيها كلية لصاحب الصفقة عن كل املصاريف احلقيقية واملراقبة مقابـل   .77.4

 . العامة والربحإجناز خدمة معينة، تضاف إليها ضوارب زيادة تأخذ يف احلسبان التكاليف
 .جيب أن تفرد الصفقات ذات التمويل املسبق بشكل متميز كلفة اخلدمات واملصاريف املالية املترتبة على املبلغ املفترض .77.5

 الئحة أسعار الوحدات والثمن اإلمجايل اجلزايف : 78املادة 
مة يف العرض وثيقة تعاقدية وحتتوى الصفقة على وصـف كمـي   بالنسبة للصفقة بأسعار الوحدات، تعترب الئحة أسعار الوحدات املقد .78.1

 .وختميين يقوم مع العرض إال انه غري ملزم
بالنسبة للصفقة بالثمن اإلمجايل اجلزايف يعترب البيان الوصفي وثيقة تعاقدية وحتتوي الصفقة عن بيان تفصيلي للثمن اإلمجايل اجلـزايف إال   .78.2

 .انه غري ملزم ال كما وال مثنا
 .وبالنسبة لكل مثن جزايف فإن البيان الوصفي يعترب وثيقة تعاقدية

 تفصيل األمثان : 79املادة 
 .أن يطالب ببيان تفصيلي لسعر الوحدة ولو بعد املصادقة على الصفقة) رب العمل أو رب العمل املنتدب إن وجد(حيق للسلطة التعاقدية 

ة مدى التعديالت احملتملة زيدا أو نقصا للتوريدات أو اخلـدمات أو األشـغال موضـوع           وهذا املطلب جيب أن ال يكون اهلدف منه إال معرف         
 .الصفقة والبيانات التفصيلية املتعلقة باألمثان اإلمجالية اجلزافية أو بسعر الوحدة ليس هلا قيمة تعاقدية

 الصفقات ذات األمثان الثابتة: 80املادة 
 . واحدة، تعقد الصفقة وجوبا بأمثان ثابتة وغري قابلة للمراجعةعندما ينقص أجل إجناز الصفقة أو يساوي سنة

ومع ذلك عندما تتجاوز مدة إجناز اخلدمات أكثر من سنة على أثر متديد لألجل التعاقدي مسموح به بتعويض فترة توقف ال ترجع مسؤوليتها                       
 .وقفإىل صاحب الصفقة، فإنه ميكن حتيني مثن اخلدمات حىت تعطى الفترة الفعلية للت

 حتيني األمثان: 81املادة 
وعندما ال يتم إبالغ الصفقة إال بعد أكثر من أربعة أشـهر مـن   ) أي باستثناء صفقات األمثان القابلة للمراجعة(يف حالة صفقات األمثان الثابتة  
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 .تاريخ تقدمي العروض، فإنه جيوز حتيني أمثان الصفقة
 .صل بني تاريخ صالحية العروض وتاريخ إبالغ الصفقةويطبق التحيني بدون حد على كامل املدة اليت تف

 .مراجعة األمثان: 82املادة 
عندما يزيد األجل التعاقدي إلجناز الصفقة على سنة، ميكن استثناء عقد الصفقة بأمثان قابلة للمراجعة بتطبيق واحدة أو أكثر من طرق  .82.1

 .مراجعة األمثان، وجيب أن ينص عليها يف الصفقة
تكون طرق مراجعة األمثان هذه من رسم بياين خطي يعطي التغريات الكلية لألمثان تبعا للتغريات النسبية ألمثان خمتلف الثوابت وفقا و .82.2

 :للنموذج التايل
 .…+ح س/جح+قص/ق/ب+أ= ث ص/ث= ع

 :حبيث تكون
 عامل مراجعة األمثان: ع 
 مثن املراجعة: ث

 الثمن األصلي: ث ص
 متثل املصاريف العامة واألرباح % 15لزامي بقيمة  اجلزء الثابت واإل-أ

 النسبة القابلة للمراجعة تبعا للثابت ق: ب
 النسبة القابلة للمراجعة تبعا: ج 

 القيمة األصلية للثابتني ص و م= ص .2. ق ص 
 قيمة الثوابت املناسبة الفترة إجناز الصفقة= م .ق

 1=.…+ ج +ب + وحسب التعريف أ 
سبية لكل ثابتة العالقة بني قيمتها املقارنة وقيمتها األولية أو األصلية وتسمى القيمة األصلية وقيمة املقارنة قيم األساس للثابتـة                 ومتثل القيمة الن  

 .املعينة والقيم األصلية للثوابت هي املعمول ا يف األجل األقصى احملدد لتقدمي العروض
مساوية أو تزيد على نسبة مراجعة ستحدد مبقرر من الـوزير األول يف حالـة   ) 1ع(ة وال تطبق طرق املراجعة إال عند ما تكون قيم .82.3

 .زيادة األمثان أو تساوي أو تنقص عن هذه النسبة يف حالة نقصان األمثان
دة قبل األجـل  وجترى مراجعة األمثان كل مرة على مبلغ كل دفعة تقابل اجلزء املنجز من مبلغ الصفقة وال تستفيد منها املبالغ املسد .82.4
 .التعاقدي

وإذا اتفق أن تغريت األسعار أثناء األجل التعاقدي تغريا أدى إىل مراجعة األمثان مراجعة جنم عنها نقص أو زيادة تـساوى النـصف    .82.5
 .أن يفسخ الصفقة تلقائيا) رب العمل أو رب العمل املنتدب(بالنسبة لألمثان األولية، فإن بإمكان السلطة املتعاقدة  

 .وكذلك لصاحب الصفقة، يف حالة االفتراض السابق أن يطالب كتابيا بفسخ العقد
 .ومهما يكن من أمر فإنه جيب على صاحب الصفقة أن يواصل خدماته حىت تصدر اإلدارة قرارها

 إجراءات تسديد الصفقات العمومية: الفصل الثالث
 مبدأ تسديد الصفقات: 83املادة 

 . أن تأخذ شكل سلف أو أقساط أو تسديد، حسب الشروط املبينة  يف هذا الفصلتنشأ عن الصفقات دفعات ميكن
 .وجيب أن حتدد كل صفقة الشروط اإلدارية والفنية اليت يتوقف عليها دفع السلفات أو األقساط املشار إليها يف هذا الفصل

ات النهائية اجلزئية اليت ميكن أن ينص عليها يف الـصفقة،           إن تسديد السلفات واألقساط ال يكتسي طابع التسديد النهائي ويف ماعدا التسديد           
 .فإن املستفيد منها  يظل مدينا ا حىت التسديد النهائي للصفقة

 .وال ميكن أداء أي تسديد إال بعد تقدمي الضمان النهائي
 السلفات: 84املادة 

 :فات لصاحب الصفقة يف احلاالت احملددة أدناهأن متنح سل) رب العمل أو رب العمل املنتدب(ميكن للسلطة املتعاقدة  .84.1
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 على أساس مقدم النطالق العمل -
 .إذا كانت األعمال يف صفقة أشغال ما، تتطلب استعمال معدات يف ورشة العمل، تتجاوز قيمة اندثارها مبلغا حمددا مبقرر من الوزير األول -

 .وجيب أن ينص على هذه السلفات يف الصفقة بصفة صرحية
 :ال ميكن أن يتجاوز مبلغ السلفات .84.2

 .بالنسبة لصفقات التوريدات% 30من املبلغ األصلي يف صفقات األشغال واخلدمات و % 15يف ما يتعلق بسلفة االنطالق  -
 .من القيمة األصلية للصفقة% 10من القيمة احلقيقية حسب اندثار املعدات و % 10:يف ما يتعلق بسلفة املعدات  -

على أساس أوراق اإلثبات املقدمة من طـرف صـاحب          ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (ملعدات من طرف السلطة املتعاقدة      وحتدد قيمة ا  
 .الصفقة
 أجل تسديد السلطات: 85املادة 

 التاليـة، وعنـد     87يتم دفع السلفات على أساس تقدمي طلب مكتوب من صاحب الصفقة مصحوبه بالضمانات املنصوص عليها يف املـادة                   
 االقتضاء باألوراق التربيرية املتعلقة باملعدات 

 .وال ميكن أن يتم أي تسديد قبل إبالغ القرار القاضي بالبدء يف تنفيذ العمل
 . يوما ابتداء من الطلب املكتوب املقدم من صاحب الصفقة45وتدفع السلفة يف أجل 

 قضاء السلفات: 86املادة 
ويبدأ بقضاء السلفات عندما يصل املبلغ الكلي للمقدم املدفوع الـذي  . تحقة الوفاء لصاحب الصفقةتقضى السلفات باالقتطاع من املبالغ املس    

 %.80من مبلغ الصفقة األصلي، وينتهي عندما يصل هذا املبلغ اىل % 50ميثل اجلزء املنجز من اخلدمات 
 .وحتدد وترية التسديد ما بني هذين احلدين يف الصفقة

 ضمانة السلفات: 87املادة 
ال ميكن لصاحب الصفقة أن حيصل على السلفات إال بعد أن يشكل لدى أحد املصارف املوجودة املعتمدة يف موريتانيا كفالة شخصية تتعهـد                    

 .معه تضامنيا بتسديد مائة يف املائة من مبلغ السلفات املمنوحة
قدمة كضمان لتسديد السلفات، شيئا فشيئا تبعا للوفاء ووفـق    يدها عن الكفالة امل   ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (وترفع السلطة املتعاقدة    

 . أدناه86الشروط املنصوص عليها يف املادة 
رب العمل أو   (وال يستطيع صاحب الصفقة أن يتصرف يف املعدات املمنوحة على أساسها سلفات مل يسددها كليا إال مبوافقة السلطة املتعاقدة                    

 .ع هذه املعدات أو منحها أو إعارا أو إجارا وال سحبها من الورشةكما  ال ميكنه بي) رب العمل املنتدب
 األقساط: 88املادة 

ميكن أن حيصل كل صاحب صفقة يتجاوز أجل إجنازها ثالثة أشهر، على أقساط وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف الصفقة إذا أثبت انه قام                       
 :ه أو عن طريق وسطاء إذا كانوا ال يستفيدون من الدفع املباشرإلجناز هذه الصفقة بإحدى اخلدمات التالية إما بنفس

وجود خرباء يف موضع العمل أو إيداعه متوينات يف الورشة أو املصنع، أو معدات أو مواد أولية أو مـواد مـصنعة خمصـصة لألشـغال أو      -
ا وان ال يكـون ختصيـصها حمـل أي شـك وان     التوريدات أو اخلدمات موضوع الصفقة،مع اشتراط اقتناء  صاحب الصفقة هلا وتسديده هل 

 ).رب العمل أو رب العمل املنتدب(تستطيع مراقبتها السلطة املتعاقدة 
إجناز عمليات داخلة يف إجناز األشغال أو التوريدات أو اخلدمات معاينة يف التقارير واحملاضر اإلدارية، شريطة إثبات تسديدها مـن طـرف    -

 .ليات قد أجنزت من طرف وسطاءصاحب الصفقة عندما تكون العم
تسديد صاحب الصفقة لألجور واألعباء االجتماعية االلزامية املتعلقة بالعمال املستخدمني فعليا إلجناز األشغال أو التوريدات أو اخلـدمات   -

 .وكذلك اجلزء من املصاريف العامة الواجبة األداء مبوجب الصفقة، حسب مقتضيات العقد
 اب األقساططريقة حس: 89املادة 

 .جيب أن ال يتجاوز مبلغ األقساط قيمة اخلدمات املتعلق ا وحتدد هذه القيمة حسب مقتضيات العقد .89.1      
 أعاله، من جهة، ومن جهة أخرى املبالغ املقتطعـة          86ولتسديد األقساط يلزم أن خيتزل منها نصيب السلفات احملدد يف الصفقة طبقا للمادة              

 . أدناه110ور يف املادة برسم الضمان املذك
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 .من قيمة التموينات% 80وجيب أن ال يتجاوز مبلغ قسط التموين 
 أعاله، مبلغ كل قـسط جـزايف   87 و85ويف حالة قسط يتم دفعه تبعا ملراحل اإلجناز الفنية ميكن أن حتدد الصفقة مع مراعاة أحكام املادتني      

 .على شكل نسبة مئوية من املبلغ األصلي للصفقة
رب العمل أو رب العمل (ويف حالة اختالف حول مبلغ القسط فإنه حيدد مؤقتا على أساس املبالغ املقبولة من طرف السلطة املتعاقدة  .89.2

 ).املنتدب إن وجد
 وترية دفع األقساط: 90املادة 

 . أعاله87دة جيب أن تتم دفعات األقساط على األقل كل ثالثة أشهر، كلما توفرت الشروط املنصوص عليها يف املا
 .وميكن أن ينتظم دفع األقساط طيلة مدة إجناز الصفقة تبعا آلجال دورية أو على أساس فترات اإلجناز الفنية احملددة يف الصفقة

 :تسديد التصفية: 91املادة 
يـدات أو اخلـدمات أو   موضوع تسديد التصفية هو الدفع األخري املقدم لصاحب الصفقة للبالغ اليت استحقها بسبب إجنـازه للتور  .91.1

رب العمـل أو  (األشغال موضوع الصفقة بعد أن خيتزل منها ما دفع برسم السلفات واألقساط أيا كانت طبيعتها ومل تستعده السلطة املتعاقدة        
 .وكذلك املبالغ اليت يكون صاحب الصفقة مدينا ا عند االقتضاء مبوجب الصفقة) رب العمل املنتدب

 .على استالمات جزئية ائية يترتب عليها تسديدات ائية لكل واحد منهاوميكن أن تنص الصفقة 
عند استالم األشغال أو التوريدات أو اخلدمات إن ما مت إجنازه من ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(عندما تالحظ السلطة املتعاقدة  .91.2

وط املتفق عليها يف الصفقة، فإنه ميكنها بدل رفض اسـتالم العمـل أن   طرف صاحب الصفقة أو وسطائه احملتملني، ليس مطابقا كليا مع الشر         
 .تقترح على صاحب الصفقة مراجعة الثمن اإلمجايل للصفقة أو أسعار الوحدات

 .ويف حالة موافقة صاحب الصفقة على اقتراح املراجعة يكون االستسالم املؤقت مبثابة موافقة األطراف على املراجعة املقررة
  املعاينات املكتوبة اليت ينجم عنها التسديد:92املادة 

العمليات املقام ا من طرف صاحب الصفقة أو من طرف وسيط وينجم عنها دفع سلفة أو قسط أو تسديد تصفية جتـب معاينتـها    .92.1
 ).رب العمل أو رب العمل املنتدب(كتابيا من طرف السلطة املتعاقدة 

للقيام باملعاينات الالزمة العطاء احلـق يف  ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(منوحة للسلطة املتعاقدة جيب أن حتدد الصفقة اآلجال امل .92.2
 .الدفع على  أساس اخلدمات الفعلية

قة، وإذا مل تتضمن الصفقة هذا التحديد يكون األجل ثالثني يوما وتبدأ اآلجال اعتبارا من التحديدات الدورية أو األجل الثابت احملدد يف الصف                     
 .وإن مل حتدد الصفقة هذه اآلجال تكون اعتبارا من طلب يقدمه صاحب الصفقة مدعم باإلثباتات الضرورية

وجيب أن يبلغ صاحب الصفقة والوسطاء يف حالة وجودهم، يف األيام السبعة التالية للمعاينة، عند االقتضاء، األسباب الـيت ال ميكـن    .92.3
 .ة موضوع قسط جزئي على األقل أو تسديد تصفيةمبقتضاها أن تكون اخلدمات املعاين

 أجل التسديد: 93املادة 
 ).رب العمل أو رب العمل املنتدب(حتدد الصفقة أجل تسديد املبالغ املستحقة على السلطة املتعاقدة 

التوريـدات أو تنجـز فيـه    ويف ما عدا تسديد السلفات، فإن أجل كل تسديد يدفع اىل صاحب الصفقة يبدأ إما من آخر يوم يقع فيه تسليم     
 .اخلدمات أو األشغال اليت هي موضوع التسديدات املشار إليها، وإما من يوم حتدده البنود اخلاصة للصفقة

 .وال ميكن أن يتجاوز أجل التسديد تسعني يوما
 تعليق أجل التسديد: 94املادة 

إذا حالت دون التسديد عوامل كـان صـاحب         ) العمل املنتدب رب العمل أو رب     (ميكن أن يعلق أجل التسديد من طرف السلطة املتعاقدة          
 .الصفقة هو املتسبب فيها

بإبالغ صاحب الصفقة باألسباب اليت حالت دون التسديد وتطالبـه  ) رب العمل أو رب العمل املنتدب    (ويف هذه احلالة تقوم السلطة املتعاقدة       
إرسالية رفض ترسل إىل صاحب الصفقة مع إعالن باالستسالم أو تـسليم مقابـل   بالوثائق اليت جيب أن يقدم أو يكمل، ويتم اإليداع بواسطة     

التوقيع، وذلك خالل مثانية أيام على األقل قبل انقضاء أجل التسديد والوثائق املطلوبة جيب أن ال تتعلق إال بالعناصر الـيت يكـون صـاحب               
 .الصفقة مسؤوال عنها



 24

 يقدم صاحب الصفقة برسالة مضمونة مع إعالن باالسـتالم أو تـسليم مقابـل توقيـع،                وهذا الرفض يترتب عليه تعليق أجل التسديد حىت       
 .التربيرات أو الوثائق املطلوبة منه

، فـإن بإمكـان صـاحب    ) رب العمل أو رب العمل املنتدب( وإذا ظهر أن هذا التعليق غري مؤسس أو ناتج عن إمهال من السلطة املتعاقدة         
 . أدناه95ة الصفقة أن حيتج بأحكام املاد

  أدناه ، 94تأخر التسديد والفوائد املترتبة على ذلك مع مراعة أحكام املادة : 95املادة 
 .يترتب على تأخري تسديد األقساط أو التسديد النهائي فوائد لصاحل صاحب الصفقة

 .وحتسب هذه الفوائد على أساس النسبة املرجعية للبنك املركزي املوريتاين مزيدة بنقطة واحدة
إال انه إذا اتفق أن صاحب الصفقة لن يكون مدينا باحلقوق والرسوم برسم الصفقة، إال عند حتصيل هذه املبالغ، فإن هذه الفوائد حتسب علـى     

 .أساس هذه املبالغ خمصومة منها تلك احلقوق
 أعاله، إىل يوم إصدار احملاسب املعتمد       93 و 85  وجتري هذه الفوائد ابتداء من اليوم املوايل النقضاء آجال التسديد املنصوص عليها يف املادتني             

 .لسند التسديد
 . يوما365ويتم احلساب على أساس أيام التقومي وسنة 

 .املبالغ املسددة مسبقا قبل انقضاء أجل التسديد تطبق عليها نسبة الفوائد التأخريية وختصم
دد بصفة تقريبية، وتسدد خالل ستني يوما كآخر أجل اعتبارا من يوم            ويستحق صاحب الصفقة الفوائد التأخريية بناء على طلب منه مربر وحم          

 .استالم الطلب من طرف السلطة املتعاقدة
 .وال يتطلب تسديد الفوائد التأخريية عقد ملحق

 يف رهن حيازة الصفقات:  الفصل الرابع
 .لكميكن أن تكون الصفقات وملحقاا موضوع رهن لدى اهليئات املتخصصة لذ: 96املادة 

ميكن أن تكون موضوع رهن حيازة صفقات األشغال، أو التوريدات أو اخلدمات اخلاصة بالدولة واجلماعات احمللية واملؤسـسات العموميـة                    
شريطة أن ينص بند خاص من هذه الصفقات على قبول صاحب الصفقة من طرف              ) وكذلك ملحقاا (والشركات ذات الرأس مال العمومي      

 .لالستفادة من هذا النظام)  العمل أو رب العمل املنتدبرب(السلطة املتعاقدة 
 البيانات اإللزامية: 97املادة 

 :جيب أن تتضمن الرهون البيانات التالية .97.1
 .احملاسب أو احملاسبون املكلفون بالدفع واحلصة اليت يسددها كل واحد منهم -
 إجراءات التسديد -
 . الصفقة أو املستفيدين من الرهون أو حاالت االستبدالاملوظف املكلف بإعطاء املعلومات لصاحب  -

 :ميكن أن يكون احملاسب .97.2
 حماسبا عموميا -
 .أو إذا كانت الصفقة معقودة من طرف مؤسسة عمومية مصرفا يكون حمال للدفع أو هذه املؤسسة ذاا -

قة نسخة خاصة من الصفقة حتمل بيان كون الوثيقة ميكن أن صاحب الصف) رب العمل أو رب العمل املنتدب(تسلم السلطة املتعاقدة  .97.3
 .تقوم مقام سند، يف حالة الرهن وأا سلمت منها نسخة واحدة

وإذا استحال تسليم هذه النسخة اخلاصة لصاحب الصفقة، نتيجة للسرية الالزمة للدفاع الوطين أو ألي سبب آخر، ميكن أن يطلب املعين من              
مستخرجا رمسيا موقعا من طرفها تنشأ منه نسخة وحيدة وحيمل البيان املنـصوص عليـه     ) لعمل أو رب العمل املنتدب    رب ا (السلطة املتعاقدة   

 .ويكون تسليم الوثيقة بالنسبة لتشكيل رهن احليازة، مبثابة تسليم السند األصلي. أعاله، إضافة إىل التوجهات املتماشية مع السرية املطلوبة
يف حالة إجراء تبديل يف تعيني احملاسب أو إجراءات التسديد إىل النسخة أو ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(قدة تطبق السلطة املتعا .97.4

 .املستخرج املنصوص عليه يف الفقرة السابقة، بيانا يالحظ التعديل
 إبالغ رهن احليازة : 98املادة 
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 . العام، مع مراعاة الترتيبات التكميلية املتضمنة يف هذه املدونةتوضع رهون احليازة من  حيث الشكل واملضمون وفقا لشروط القانون
جيب إبالغ الرهون من طرف املستفيد منها إىل احملاسب املكلف بالدفع الذي يعني يف الصفقة ويتم ذلك بإبالغه نسخة مـسجلة مـن عقـد                        

 . التوقيعويتم االبالغ بواسطة رسالة مضمونة مع إعالن باالستالم أو بتسليم مقابل. الرهن
 . أعاله97ويكون هذا اإلبالغ مصحوبا بالنسخة الوحيدة املذكورة يف املادة 

ويف حالة تعدد احملاسبني املكلفني بالدفع توجه إىل كل واحد منهم صورة من النسخة الوحيدة املذكورة لتحصيل الرهن يف حوز الطرف الثالث                     
 .املتفق عليه يف حدود املبلغ الذي يطالب به

إال ابتداء من اليوم العاشر بعد يوم اإلبالغ املـذكور يف الفقـرة        ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (ن الرهن ملزما للسلطة املتعاقدة      وال يكو 
 .السابقة

وعند االقتضاء يبني احملاسب املكلف بالدفع للمستفيدين من الرهن ولصاحب الصفقة وجه حتفظاته وأسباب رفضه إلجراءات الرهن بواسـطة                   
وبعد انقضاء هذا األجل يعترب احملاسب      . لة مضمونة مع إعالن باالستالم أو بتسليم مقابل التوقيع، وذلك قبل انقضاء األجل املذكور أعاله              رسا

 .قابال لتلك اإلجراءات
 .ذكور يف هذه املادة  أدناه إال بعد انقضاء األجل امل99وال ميكن للمستفيد من الرهن أن يطالب بالتسديد طبقا للشروط احملددة يف املادة 

 .وال جيوز تعديل يف تعيني احملاسب وال يف إجراءات التسديد بعد إبالغ الرهن
 املستفيد من الرهن: 99املادة 

يتسلم املستفيد من الرهن لوحده ما مل يتضمن العقد ما خيالف ذلك مبلغ الدين أو اجلزء منه املخصص  للضمانة إال أن يبلغ املـشرف علـى                           
 .هن حسب قواعد الوكالةتشكيل الر

ويف حالة ما إذا كان الرهن قد كون لصاحل عدة مستفيدين، فإنه حيصل كل واحد منهم لوحده على جزء من الدين املخصص لـه يف الوثيقـة            
ممثليهم احلـاملني  وإذا مل حتدد هذه الوثيقة اجلزء املذكور يتم الدفع على أساس إبراء ذمة مجاعي للمستفيدين من الرهن أو           . املسلمة للمحاسب 

 .لوكالة شرعية
 التنازل عن الرهن: 100املادة 

 .ال يؤدي بنفسه تنازل املستفيدين الرهن عن بعض أو كل دينه على صاحب الصفقة، إىل منعه من احلقوق النامجة عن رهن احليازة
ويبلغ هذا االستبدال   . عض الدين املخصص للضمانة   وميكن للمستفيد من رهن احليازة، عن طريق اتفاقية منفردة، أن حيل حمله آخر يف كل أو ب                

 .للمحاسب ويتم تسجيله حبق ثابت
 .ويتلقى صاحبه لوحده مبلغ اجلزء من الدين املخصص له كضمانة إال أن يبلغ حسب قواعد الوكالة للشخص الذي وافق على االستقبال

 املعلومات: 101املادة 
رب العمل أو رب العمـل  ( االستبداالت أن يطالبوا أثناء تنفيذ الصفقة من السلطة املتعاقدة      ميكن لصاحب الصفقة واملستفيدين من الرهون أو      

بإعطائهم كشفا عن األشغال أو التوريدات أو اخلدمات املنجزة مدعوما بتقدمي غري ملزم هلذه االدارة، أو حسابا للحقوق املـستحقة                    ) املنتدب
 .من طرف صاحب الصفقة
 .كشف عن األقساط اجلاري تسديدها ويعني املوظف املكلف بإعطاء كل هذه املعلومات يف الصفقةوميكنهم كذلك املطالبة ب

 .وميكنهم أن يطلبوا من احملاسب كشفا مفصال مبا وصله من ابالغات خبصوص الصفقة
 . يف إجناز الصفقةوال أن يتدخلوا بأي وجه من الوجوه. وال ميكنهم أن يطالبوا مبعلومات أخرى غري تلك املنصوص عليها أعاله

 االمتيازات: 102املادة 
 :ال يسبق حقوق املستفيدين من الرهون أو االستبداالت إال بأصحاب االمتيازات التالية

 امتياز مصاريف العدالة -
 .االمتياز املتعلق بدفع الرواتب وعالوة اإلجازة املسددة  يف حالة إفالس رب العمل أو تصفيته القضائية -
 . املمنوحة ملالك األراضي املشغولة بسبب األشغال العامةاالمتيازات -
 .االمتيازات املستحقة للخزينة مبقتضى النصوص املعمول ا -

 رفع اليد عن الرهون: 103املادة 
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ي حبوزتـه  وبعد الوفاء جبميع التسديدات تعطى إشارة رفع اليد عن الرهون من طرف املستفيد أو من ينوب عنه عند االقتضاء، للمحاسب الذ              
وتسرى إشارة رفـع  .  أعاله، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إعالن االستالم أو تسليم مقابل توقيع      97النسخة الوحيدة املذكورة يف املادة      

 .اليد من اليوم العاشر بعد يوم استالم الرسالة أو يوم إعادة احملاسب للنسخة الوحيدة
 رهن احليازة يف حالة الوساطة: 104املادة 

ذا نصت الصفقة على طبيعة ومبلغ اخلدمات اليت ينوى صاحب الصفقة التعاقد عليها مع وسطاء مستفيدين من ترتيبات الدفع املباشر، خيتزل                     إ
 .هذا املبلغ من مبلغ الصفقة لتحديد املبلغ األقصى الذى يرخص لصاحب الصفقة أن يعطيه كرهن

يعـاين  ( إىل وسطاء مستفيدين من ترتيبات الدفع املباشر، بتنفيذ جزء اخلدمات مببلـغ  وإذا نوى صاحب الصفقة، بعد إبالغ الصفقة، أن يعهد    
من هذه املادة، فإن عليه أن حيـصل علـى   ) 1(أعلى من املبلغ املبني يف الصفقة تطبيقا للفقرة        ) عن طريق ترخيص صريح من السلطة املتعاقدة      

 .قة املصدقةتعديل صيغة النسخة الوحيدة املوجودة على النسخة املطاب

 .الضمانات املفروضة على املترشحني وأصحاب الصفقات: الفصل اخلامس
 الكفالة املؤقتة: 105املادة 

 .يلزم كل متعهد ليسمح له باملشاركة يف املناقصة، بتوفري كفالة مؤقتة مسبقة تساوي واحدا يف املائة على األقل من مبلغ العرض
 . التالية106ألشكال اليت يتم ا تكوين الكفالة النهائية املنصوص عليها يف املادة ويتم تكوين الكفاءة املؤقتة وفق نفس ا

 .ويف حالة التجمعات املشتركة واملتضامنة ميكن أن تكون الكفالة واحدة على أن تغطى جمموع الصفقة
 . زء الذي ينوبه من اخلدماتويف حالة التجمعات املقترنة ذات الوكيل املشترك، يلزم كل عضو يف التجمع بتوفري كفالة للج

 الكفالة النهائية: 106املادة 
 .يف ماعدا احلاالت اليت يبينها  مقرر من الوزير األول، يلزم كل صاحب صفقة بتوفري كفالة ائية لضمان حسن تنفيذ الصفقة

 .انة أم العلى األقل من مبلغ الصفقة سواء تضمنت هذه األخرية آجال ضم% 5حتدد الكفالة النهائية بنسبة 
وتكون الكفالة إما يف شكل نقد يوضع يف صندوق الودائع باخلزينة العامة أو بضمانة شخصية أو تضامنية مقدمة من مؤسسة مقيمة أو معتمدة                       

 .يف موريتانيا
 إعداد الضمانة النهائية: 107املادة 

 أو ظل صاحب الصفقة عاجزا عن تغطية العجز، يقـام باسـتقطاع   يف حالة ما إذا مل تعد الضمانة النهائية اليت تضمن تنفيذ صفقة ما ، مكتملة           
 .يساوي مبلغ الكفالة إبان التسديدات املقبلة وحيول لتكوين الكفالة النهائية

 اقتطاعات الضمانة: 108املادة 
ل املنتـدب إن كـان   رب العمل أو رب العم   (إذا تضمنت الصفقة أجل ضمان، يتم اقتطاع جزء من كل تسديد، من طرف السلطة املتعاقدة                

 .برسم الضمانة الستكمال إاء التوريدات أو اخلدمات أو األشغال) موجودا
من % 10وال يزيد على    % 5من التسديدات، جيب أن ال يقل عن        ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (اجلزء الذي تقتطفه السلطة املتعاقدة      

 ).رب العمل أو رب العمل املنتدب(نظمة اخلاصة من طرف السلطة املتعاقدة وحيدد مبلغ هذا اجلزء يف دفتر األ. كل تسديد يقام به
 .ميكن أن يبدل اقتطاع الضمانة بتعهد بتقدمي كفالة شخصية أو تضامنية

 آجال إطالق الضمانات: 109املادة 
 الكفاالت املؤقتة تعاد أو ترفع اليد عن الكفالة، من طرف السلطة املتعاقدة  :109.1

 .عند تعيني املترشح املقبول)  رب العمل املنتدبرب العمل أو)
 .إال أن الكفالة املؤقتة اليت يقدمها املترشح الذي منحت له الصفقة ال تعاد له  إال بعد أن يكون كفالة ائية

 سند أو أمر برفـع اليـد   إذا مل تنص الصفقة على أجل الضمان، فإن الكفالة النهائية تعاد أو تطلق الضمانة اليت تقوم مقامها مبوجب .109.2
يف أجل أقصاه ستون يوما إال إذا نص على أجل أقصر مـن ذلـك يف الـصفقة              ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (تصدره السلطة املتعاقدة    

 .وذلك اعتبارا من االستالم املؤقت للتوريدات أو اخلدمات أو األشغال، شريطة أن يكون صاحب الصفقة قد وىف بالتزاماته
تعاد املبالغ املقتطعة برسم الكفالة أو تطلق الضمانة اليت تقوم مقامها، شريطة أن يكون صاحب الصفقة قد وىف بالتزاماتـه يف فتـرة    .109.3
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يف أجل أقصاه ستون يوما اعتبـارا  ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(الضمان، وذلك مبوجب سند أو أمر برفع اليد تصدره السلطة املتعاقدة           
 .الم النهائي، إال إذا نص على أجل أقصر من ذلك يف دفتر األنظمة اخلاصةمن االست

 اإلطالق الضمين للضمانات: 110املادة 
رب العمـل أو رب  (بعد انقضاء األجل املذكور أعاله تعترب الضمانات مطلقة، ولو مل يصدر أمر برفع اليد، إال إذا بلغت الـسلطة املتعاقـدة         

 .نة قبل انقضاء األجل، عن طريق رسالة مضمونة مع إعالن باالستالم أ و بتسليم مقابل التوقيعصاحب الضما) العمل املنتدب 
رب (و يف هذه احلالة ال ميكن أن تطلق الضمانة إال بأمر برفع اليد صادر عن الـسلطة املتعاقـدة           , إن صاحب الصفقة مل يف بكامل التزاماته       

 .أو بدفع السند) العمل أو رب العمل املنتدب
 )رب العمل(ضمانات املمتلكات اليت تدفعها السلطة املتعاقدة : 111املادة 

إىل صاحب الصفقة بعض املعدات أو األدوات أو األجهزة أو التجهيزات دون انتقال ملكيتها إليـه                ) رب العمل (إذا دفعت السلطة املتعاقدة     
 .فإن صاحب الصفقة مسؤول عن حراستها حلساب مالكهاوذلك دف تسليم بعض التوريدات أو إجناز بعض اخلدمات أو األشغال، 

 :أن تطلب يف حالة إيداع اختياري) رب العمل(ويف هذا احلالة، بإمكان السلطة املتعاقدة 
إما كفالة أو التزاما بضمانة شخصية تضامنية، لضمان استعادة املعدات واألدوات واألجهزة والتجهيزات، املقدمة، ويشكل هـذا االلتـزام    -
 . أدناه116-115قا للشروط احملددة يف املادتني وف
كذلك أن تنص يف دفتر الـشروط علـى جـزاءات    ) رب العمل(وبإمكان السلطة املتعاقدة . وأما تأمينا ضد األضرار اليت ميكن أن تلحقها -

  والتجهيزات املقدمة، وعلـى أجـر        التأخري اليت يتعرض هلا صاحب الصفقة يف حالة مسؤوليته عن تأخر إعادة املعدات واألدوات واألجهزة              
 .مناسب مقابل حراسة هذه األشياء املودعة

 ).رب العمل(التموينات اليت تقدمها السلطة املتعاقدة : 112املادة 
إىل صاحب الصفقة بعض التموينات دف تسليم بعض التوريدات أو تنفيـذ بعـض اخلـدمات أو                 ) رب العمل (إذا دفعت السلطة املتعاقدة     

 . فإن هذا األخري مسؤول عن إحضار هذه التموينات إىل استكمال تنفيذ التزاماته التعاقديةاألشغال
يف حالـة االسـتعمال   ) رب العمل(وحتدد الصفقة الظروف اليت جيب فيها على صاحب الصفقة إعادة التموينات الفائضة إىل السلطة املتعاقدة       

 .ريدات أو اخلدمات أو األشغالاجلزئي للتموينات أو فسخ الصفقة أو تقليص حجم التو
ويف حالة ضياع التموينات أو عدم استعماهلا يف ما تقصد له، فإن على صاحب الصفقة قبل أي تسديد جديد، أن حيقق حسب اختيار الـسلطة          

 :أحد األمور التالية) رب العمل(املتعاقدة 
 إما تبديل التموينات مبثلها -
 . املستحقة، او تقتطع من التسديدات املقبلةإما التسديد الفوري لقيمة التموينات -
 . أدناه116-115و إما توفري كفالة لضمان إعادة قيمة التموينات املستحقة، وفقا للشروط احملددة يف املادتني  -

 .الضمانات يف حالة وجود أجل للتسديد: 113املادة 
قى من السلفات أو مبالغ مترتبة ألسباب أخرى، يف حالـة الفـسخ             ما تب ) رب العمل (إذا منح لصاحب الصفقة أجل ليسدد السلطة املتعاقدة       

اجلزئي أو الكلي للصفقة، أو يف حالة تقليص حجم التوريدات أو اخلدمات أو األشغال، فإن على صاحب الصفقة، إذا مل تنص الصفقة علـى                        
لغ املستحقة، وذلك وفقا للشروط احملددة يف املـادتني  ضمان أو كان الضمان غري كاف، أن يوفر كفالة شخصية تلتزم معه تضامنيا بإرجاع املبا 

 .، أدناه115-116
 ضمانات أخرى: 114املادة 

حتدد دفاتر الشروط، عند االقتضاء، بقية الضمانات والكفاالت اليت ينص عليها يف هذه املدونة واليت ميكن أن تطلب استثنائيا مـن صـاحب                   
أن ) رب العمل أو رب العمـل املنتـدب       ( هذه الضمانات احلقوق اليت ميكن للسلطة املتعاقدة         وجيب ان تبني  . الصفقة لضمان تنفيذه التزاماته   

 .متارسها، والشروط الالزمة إلطالقها
 التزام الكفيل: 115املادة 

 .يعد عقد التزام بالكفالة الشخصية التضامنية وفقا لنموذج حيدده مقرر من الوزير األول
رب العمـل  (ل يلتزم بتسديد املبالغ اليت قد يكون املترشح أو صاحب الصفقة مدينا ا جتاه السلطة املتعاقدة          وينص هذا االلتزام على أن الكفي     
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 .برسم العرض والصفقة، وذلك يف حدود املبلغ املضمون) أو رب العمل املنتدب
، دون إنذار مـسبق ، ودون  ) العمل املنتدبرب العمل أو رب(وينص هذا االلتزام على أن الدفع يقع عند أول طلب تقدمه السلطة املتعاقدة            

 .أن يكون بإمكان الكفيل تأخري التسديد أو إبداء اعتراضات ألي سبب من األسباب
 اعتماد الكفيل: 116املادة 

اص املعتمـدين   الكفيل الشخصي التضامين جيب أن خيتار من بني املصارف واملؤسسات املالية املقيمة أو املعتمدة يف موريتانيا أو من بني األشخ                   
 .لذلك حسب اخلدمات، من طرف السلطة املتعاقدة بعد أخذ الرأي اإلجيايب للبنك املركزي املوريتاين

 سحب اعتماد الكفيل: 117املادة 
 يف يف حالة سحب هذا االعتماد، يبلغ قرار السحب من طرف حمافظ البنك املركزي املوريتاين إىل مجيع السلطات املتعاقدة املذكورة .117.1

 . أعاله17املادة 
 :إذا كان  لقرار السحب أثر على االلتزامات املربمة قبل إبالغ قرار السحب فإن صاحب الصفقة خيري بني أحد األمور التالية .117.2

 إما أن يقدم كفيال جديدا، وذلك يف ظرف عشرين يوما اعتبارا من هذا الطلب  -
 .وي مبلغ الضمانة اليت كان الكفيل ملتزما فيها  قبل فصلهإما أن يقدم يف نفس األجل كفالة مببلغ يسا -
 .و إما أن خيتار االقتطاع من أول تسديد مقبل إذا كان مبلغه يساوي على األقل مبلغ الضمانة اليت كان الكفيل ملزما ا قبل فصله -

 131ى حساب صاحب الصفقة وفقا ألحكام املادة        وإذا مل يعمل صاحب الصفقة بأحد اإلجراءات املذكورة آنفا، فإنه ميكن فسخ الصفقة عل             
 .أدناه

وإذا كان لقرار السحب أثر على الكفاالت املقدمة بدل الضمانات املؤقتة فإن على املترشحني املعنيني مدة أجل صالحية عروضـهم   .117.3
راءات املذكورة آنفا، وإال فإن عروضـهم لـن   أن يعملوا بأحد اإلج) رب العمل أو رب العمل املنتدب(وبناء على طلب من السلطة املتعاقدة   

 .تكون مقبولة
ويغض النظر عن سحب االعتماد، فإن االلتزامات اليت أخذها الكفيل تظل سارية وتترتب عليها آثارها إىل تكوين ضمانة جديدة حمتملة مـن                      

 .طرف املترشح أو صاحب الصفقة

 .القاهرةحوافز التعجيل والقوة  –جزاءات التأخري : الفصل السادس
 جزاءات التأخري: 118املادة 

 .لضمان احترام اآلجال التعاقدية املقررة، جيب أن تنص كل صفقة على بند متعلق جبزاءات التأخري .118.1
 .وإذا مل يقم صاحب الصفقة بواجباته مبقتضى الصفقة، يف التاريخ التعاقدي املقرر تطبق عليه هذه اجلزاءات

 مـن مبلـغ الـصفقة يف    1/2000 من مبلغ الصفقة يف صفقات التوريدات و ب 1/1000أخري اإلجناز ب حيدد مبلغ جزاءات ت .118.2
 .صفقات األشغال واخلدمات لكل يوم تأخر، مبا فيها أيام اجلمعة وأيام العطل

 .وحيدد املستوى األعلى ملبلغ اجلزاءات اإلمجايل بنسبة سبعة يف املائة من مبلغ الصفقة
 . تنسحب عليها جزاءات التأخري ال تستفيد من مراجعة األسعاراآلجال اليت .118.3

 مطرح اجلزاءات : 119املادة 
 .تطبق اجلزاءات دون سابق إنذار ، مبجرد مقارنة تاريخ انتهاء األجل التعاقدي وتاريخ االستسالم املؤقت

احل، تكون قيمة اجلزاءات مساوية للقيمة األصلية من اجلـزء  غري انه بالنسبة لصفقات التوريدات واخلدمات املتضمنة التسليم أو اإلجناز يف مر  
وتكون قيمـة اجلـزاء يف صـفقات     . من التوريدات أو اخلدمات املتأخرة إذا كان اجلزء الذي مت تسليمه قابال الستعمال حبالته اليت هو عليها                

 . تنص عليه الصفقة، مساوية للقيمة األصلية لإلجناز املتأخراألشغال املتعلقة بإجنازات خمتلفة ويتم استالمها املؤقت بصورة منفردة وفقا ملا
 .وال تدخل يف حساب اجلزاءات تأخريات التسليم أو متديد اآلجال املقرر مبقتضى ملحق العقد طبقا للمادة أعاله

 حتصيل اجلزاءات: 120املادة 
إال إذا كان هذا    ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     ( املتعاقدة يسجل مبلغ العقوبات املفروضة على صاحب الصفقة يف إيرادات ميزانية اإلدارة          

املبلغ ميكن اقتطاعه من املبالغ املستحقة على أساس الصفقة، ويف هذه احلالة يأيت خمففا لإلنفاق مع مراعاة تطبيق أحكام احملاسبة العمومية ، عند                       
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 .االقتضاء
ياب أي خطأ مرتكب من طرف صاحب الصفقة،  ونامجا عن أحداث استثنائية خارجـة          ال تلغى اجلزاءات إال إذا كان التأخري واقعا يف حالة غ          

 .عن إرادته عاقت اإلجناز العادي للصفقة وسبب تأخريا يستحيل االحتراز منه
وجيب أن يكون أي إلغاء كلي أو جزئي للجزاءات موضوع طلب مكتوب من صاحب الصفقة وتقرير تربيري مفـصل يعـده ويوجهـه إىل                     

اليت بإمكاا منح اإللغاء يف أجل عشرة أيام اعتبارا من استالم الطلب املذكور وبعد رأي               ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (املتعاقدة  السلطة  
 .     إجيايب من جلنة الصفقات املختصة

 حوافز التعجيل : 122املادة 
 .وريا أن تنص يف ملف املناقصة على منح حوافز للتعجيلكلما رأت ذلك ضر) رب العمل أو رب العمل املنتدب(جيوز للسلطة املتعاقدة

 .وال ميكن حبال من األحوال أن تتجاوز النسبة اليومية هلذه احلوافز نسبة اجلزاءات التأخريية
 .كما أن املدة اليت تنطبق عليها حوافز التعجيل ال ميكن أن تفوق عشر املدة املتعاقدة عليها

 القوة القاهرة:123املادة 
 .وقف واجب التنفيذ املنوط بصاحب الصفقة إال يف حالة القوة القاهرةال يت

وتكون هنالك قوة قاهرة حينما يكون صاحب الصفقة عاجزا ماديا ومطلقا عن القيام بتعهداته بفعل وقائع خارجة عن األطراف املتعاقدة غـري              
 .متوقعة وال متكن مقاومتها

يف أجل عشرة أيام، مدعومة بكل اإلثباتات       ) رب العمل او رب العمل املنتدب     (اىل اإلدارة املتعاقدة    ولتتم مراعاا جيب أن تبلغ القوة القاهرة        
 . الضرورية

يعفى صاحب الصفقة من إجنـاز التزاماتـه         )رب العمل أو رب العمل املنتدب     (ويف حالة االعتراف بالقوة القاهرة من طرف السلطة املتعاقدة          
 .ت استحالة اإلجناز ظرفية أو جزئية فيعلق تنفيذ الصفقة فقط وحيدد األجل لصاحب الصفقةويتم فسخ الصفقة ، إال إذا كان

 .ويسدد جزء اخلدمات املنجز فعال قبل تدخل حالة القوة القاهرة باملبالغ املناسبة. وال يعطى فسخ الصفقة احلق يف التعويض
 استالم الصفقات وآجال الضمانة: الفصل السابع

 الم املؤقتاالست: 124املادة 
 .بواسطة رسالة مضمونة بإكمال إجناز الصفقة) رب العمل أو رب العمل املنتدب(يلزم صاحب الصفقة بإبالغ السلطة املتعاقدة  .124.1

 .ويقام عندئذ باالستسالم املؤقت وهو تصرف يالحظ حضوريا إمكانية قبول األشغال أو التوريدات وجتريبها ملدة فترة تعرف بأجل الضمانة
 .يتم هذا االستالم املؤقت مبعاينة جلنة معينة هلذا الغرض وتنص الصفقة على تشكيل هذه اللجنةو

، مباشرة بعد االسـتالم املؤقـت، التـصرف يف التوريـدات     ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(يصبح بإمكان السلطة املتعاقدة  .124.2
 .واإلجنازات احملققة من طرف صاحب الصفقة

 .رد وضع اليد املسبق على بعض التوريدات أو أخذ جزء من اإلجنازات مبثابة استالم مؤقت إذا مل يكن قد مت رمسياوال يعترب جم
ومبجرد وضع اإلدارة يدها على التوريدات أو اإلجنازات أو بعضها ال يلزم صاحب الصفقة بإصالح ما نقصه منها االستعمال إال انه مع ذلـك    

 .في أو العيب يف البناءيظل مسؤوال يف حالة العيب اخل
ويف حالة عدة استالمات مؤقتة منصوص عليها وجوبا يف الصفقة يبدأ أجل الضمانة بالنسبة لكل استالم مؤقت اعتبارا من تـاريخ االسـتالم                       

 .املؤقت اجلزئي
 آجال الضمانة: 125املادة 

 .ف بأجل الضمانةتوضع األشغال والتوريدات املستلمة مؤقتا، يف االختبار يف مدة تعر .125.1
 .طيلة هذا األجل مراقبة صالبة اإلجنازات والتوريدات وسالمتها) رب العمل أو رب العمل املنتدب(وللسلطة املتعاقدة 

 .وميكن أن يلزم صاحب الصفقة مبوجب ترتيب صريح يف الصفقة بصيانتها حىت استالمها النهائي
 :مة اخلاصة أو يف دفتر األنظمة املشتركة فإن هذه املدة حتدد كما يلي إذا مل حتدد مدة  أجل الضمان يف دفتر األنظ .125.2

 .ستة أشهر اعتبارا من االستالم املؤقت بالنسبة ألشغال الصيانة والتسوية والطرق الصخرية والترابية
 سنة بالنسبة لإلجنازات األخرى
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 الضمانة املعروضة من طرف املصنعني بالنسبة للسيارات 
 عدات املعلوماتيةسنة بالنسبة للم

 .اآلجال املقترحة من طرف املصنع بالنسبة للتوريدات واملعدات واألدوات األخرى
 االستالم النهائي: 126املادة 

تنتهي باالستالم النهائي لألشغال أو التوريدات مسؤولية صاحب الصفقة إال يف ما يتعلق بالضمانة العشرية وجيرى اإلعـالن عـن    .126.1
 .ائي يف نفس األشكال اليت يعلن فيها االستالم املؤقت، وذلك بعد انقضاء أجل الضمانة االستالم النه

وال ميكن إعالن االستالم النهائي إال إذا كانت العيوب املالحظة أو التحفظات اليت مت إبداؤها أثناء االستالم املؤقت أو اليت لوحظت أثناء أجل                     
 .الضمانة قد أزيلت بصفة فعلية

ر صاحب الصفقة من واجباته املتعلقة بالصفقة مبجرد اإلعالن عن االستالم النهائي ، ويشمل هذا االستالم التعـديالت الـيت   يتحر .126.2
 .أجريت على التقريرات األولية

ان اإلجنـاز  فهي ال حترر صاحب الصفقة يف حالة صفقات األشغال من مسؤوليته جتاه الغري إذا ك              . وليس االستالم النهائي مبثابة تسوية حساب     
 .قد مت وفق شروط غري مطابقة لقواعد الفن أو يف حالة العيوب املستترة

 .يف تأجيل الصفقات وفسخها وغري ذلك من اإلجراءات القسرية: الفصل الثامن 
 التأجيل: 127املادة 

 .ميكن لإلدارة أن تأمر بتوقيف إجناز اخلدمات ائيا أو بتأجيلها
ب الصفقة احلق يف فسخ صفقته إذا طلب ذلك يف أجل شهرين اعتبارا من تاريخ إبالغه باألمر املقرر للتأجيـل                    ويف كلتا احلالتني يكون لصاح    

 .دون أن مينع ذلك من التعويض الذي ميكن أن مينح له عند االقتضاء يف هذه احلالة ويف تلك
الم املؤقت ملا مت إجنازه مث باستالمه النهائي بعد انقضاء أجل           وإذا كان إجناز اخلدمات قد بدأ فعال، فإنه ميكن لصاحب الصفقة أن يطالب باالست             

 .الضمان يف حالة وجوده
وإذا أمرت اإلدارة  بالتأجيل ألقل من سنة فال حيق لصاحب الصفقة فسخها ويكون له احلق فقط يف التعويض يف حالة وجود ضرر معاين على                     

 .الوجه املطلوب
 حاالت الفسخ: 128املادة 

 .إاء العقد، ويبعد صاحب الصفقة ائيا وتصفى احلسابات مباشرةيتضمن الفسخ 
ويتم الفسخ إما عن تراض و إما بقرار أحادى من          . وال ميكن اإلعالن عن الفسخ إال قبل االستالم النهائي لألشغال أو التوريدات أو اخلدمات             

 .طرف اإلدارة وإما بقرار قضائي
 السلطة املتعاقدة الفسخ بقرار أحادي من طرف : 129املادة 

بعد إنذار مسبق للمتعاقد وذلك يف      ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (ميكن اإلعالن عن الفسخ من جانب واحد من طرف السلطة املتعاقدة            
 :احلاالت التالية

سباب تتعلـق بالـصاحل العـام    بتوقيف األشغال أو التوريدات أو اخلدمات أل) رب العمل أو رب العمل املنتدب(عندما تأمر السلطة املتعاقدة    
 .وميكن أن مينح صاحب الصفقة تعويضا

 .يف حالة عدم احترام صاحب الصفقة مضمون الصفقة أو أوامر العمل الصادرة فيما يتعلق بإجناز الصفقة 
 .يف حالة أخطاء أو عيوب خطرية سببها صاحب الصفقة 
  الصفقة يف حالة توقيف غري مأذون أو ختل عن اخلدمات من طرف صاحب 
 .يف حالة عدم احترام السرية املطلوبة يف الصفقات املتعلقة بالدفاع الوطين أو أمن البالد الداخلي 
 .عند ما يصل تطبيق جزاءات التأخري إىل أعلى مستوى هلا 
 .يف حالة تنازل عن الصفقة أو إعطائها لوسيط بدون إذن بذلك 

 الفسخ بقوة القانون: 130املادة 
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 :    قوة القانون من طرف القاضي يف احلاالت التايليقرر الفسخ ب
 .اقتراحات ورثته) رب العمل أو رب العمل املنتدب( يف حالة وفاة صاحب الصفقة إال إذا قبلت السلطة املتعاقدة 

كيل الدائنني أو رخـصت     على اقتراحات و  ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (اإلفالس أو التصفية القضائية إال إذا وافقت السلطة املتعاقدة          
 .احملكمة مبواصلة العمل

 .انتهاء موضوع الصفقة 
 الفسخ بطلب من صاحب الصفقة: 131املادة 

 :ميكن أن يقرر القاضي الفسخ بناء على طلب من صاحب الصفقة يف احلاالت التالية
 .يف حالة القوة القاهرة اليت ال تعترف األطراف املتعاقدة بأثرها على إجناز الصفقة

 يف حالة زيادة أو نقص حجم اخلدمات املقرر إجنازها مبستوى يزيد على ثالثني يف املائة من مبلغ الصفقة 
 يف حالة تأجيل لألشغال أو التوريدات أو اخلدمات من طرف اإلدارة املتعاقدة، تزيد مدته على سنة 
 .)رب العمل أو رب العمل املنتدب(يف حالة خطأ ترتكبه السلطة املتعاقدة  

 تصفية الصفقة املفسوخة: 132املادة 
ودون أن تنتظـر التـصفية   ) رب العمل أو رب العمل املنتـدب (يف حالة الفسخ الكلي أو اجلزئي للصفقة، ميكن للسلطة املتعاقدة  .132.1

 . ما أبرزته التصفية املؤقتةالنهائية أن تدفع لصاحب الصفقة إذا طلب ذلك مثانني يف املائة كأعلى حد، من مبلغ الدين املستحق عليها حسب
، ميكن هلذه األخرية أن تلـزم صـاحب         )رب العمل أو رب العمل املنتدب     (وباملقابل إذا أظهرت التصفية املؤقتة دينا لصاحل السلطة املتعاقدة          

ويف هذه احلالـة جيـب   . لدين وميكن مع ذلك منح صاحب الصفقة أجال لتصفية هذا ا      . الصفقة بالدفع املباشر لثمانني يف املائة من مبلغ الدين        
 .على صاحب الصفقة أن يوفر كفالة لدى مؤسسة مصرفية مقيمة أو معتمدة يف موريتانيا تتعهد تضامنيا بتسديد مثانني يف املائة من مبلغ الدين

تـصفية املؤقتـة املتعلـق    و تطبق أحكام هذه املادة على الوسطاء إذا كان رصيد التصفية املؤقتة دائنا لصاحلهم، شريطة أن يكون حـساب ال             
 .باألشغال أو التوريدات أو اخلدمات، مصحوبا مبوافقة صاحب الصفقة

 :أعاله 131  – 130-129يف حاالت الفسخ املنصوص عليها يف املواد  .132.2
املنجزة وجلـرد التوريـدات   تتم معاينة اخلدمات املنجزة مبحضر صاحب الصفقة أو ورثته احلاضرين أو املدعوين بصفة قانونية ملعاينة اخلدمات     

 .واملعدات املوردة، ويف حالة صفقة األشغال، اجلرد الوصفي لألدوات واملنشآت املوجودة يف ورشة املقاول
احلق يف شراء كل أو بعض التوريدات أو املنشآت املوقتة املقبولة مـن طـرف               ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (ويكون للسلطة املتعاقدة     

 .ل عن الصفقة وكذلك التجهيزات املقامة خصيصا إلجناز الصفقة وغري القابلة لالستعمال من جديدالشخص املسؤو
 .وحيسب مثن إعادة شراء التوريدات أو املنشآت املذكورة أعاله، على أساس األسعار املتضمنة يف الصفقة

 .نها من طرف صاحب الصفقةويف ما يتعلق باملعدات فإن مثن إعادة شرائها يساوى مثن اجلزء الغري مستهلك م
ويتم اقتناء املواد املوردة بناء على أوامر عمل، إذا استوفت للشروط املتضمنة يف الصفقة، من طرف اإلدارة باألسعار الواردة يف الـصفقة إال                       

 .إذا وجدت اشتراطات خمالفة يف دفتر األنظمة اخلاصة
م صاحب الصفقة بإخالء الورشات واملخازن واألماكن الضرورية إلجناز األشغال          وفيما يتعلق بصفقات األشغال ويف مجيع خدمات الفسخ، يلز        

 .يف األجل احملدد من طرف ممثل اإلدارة
 االستغالل املباشر : 133املادة 

مـل  رب العمـل أو رب الع (يعىن االستغالل املباشر يف صفقات األشغال متابعة إجناز األشغال من طرف وكالء السلطة املتعاقـدة   .133.1
 .على نفقة ومسؤولية املقاول العاجز، مع استعمال وسائل ورشة هذا األخري) املنتدب

ويسبق قرار االستغالل املباشر بالضرورة، إنذار ال يـنقص أجلـه عـن    . وال ميكن حبال من األحوال استبعاد االستغالل املباشر يف بنود العقد       
 .عشرة أيام

ويبلغ القـرار  ). رب العمل أو رب العمل املنتدب(ويتم إعالنه من طرف السلطة املتعاقدة . جزئيايكون االستغالل املباشر كليا أو  .133.2
 .للمقاول ويتضمن تعيني الوكيل املشرف على االستغالل املباشر

 .ويقام مباشرة بعد إعالن االستغالل املباشر، مبعاينة اإلجنازات وذلك مبحضر املقاول املستدعى حسب النظم املعمول ا
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وتقتطع النفقات الزائدة الناجتة عن االستغالل املباشر من املبالغ املستحقة للمقاول، ويف حالة عدم وجودها، من ضمانته دون أن مينع ذلك من                      
 .مطالبته باحلقوق املترتبة عليه يف حالة عدم كفايتها

 لصاحب الصفقة املطالبة بأي نصيب من هذا الربح الـذي  وعلى العكس من ذلك إذا نتج عن االستغالل املباشر اخنفاض يف النفقات، ال ميكن       
 ).رب العمل أو رب العمل املنتدب(يبقى مكتسبا للسلطة املتعاقدة

 عقد صفقة جديدة على نفقة ومسؤولية صاحب الصفقة العاجز: 134املادة 
جناز الصفقة يف أجل حمدد، وإال أعلنت الفسخ صاحب الصفقة بإ) رب العمل أو رب العمل املنتدب(ميكن أن تنذر السلطة املتعاقدة  .134.1

 .وعقدت صفقة جديدة على نفقة ومسؤولية صاحب الصفقة العاجز
 وتعرض الصفقة كليا أو جزئيا للمنافسة طبقا ألحكام هذه املدونة

 .جيب أن تكون ترتيبات الصفقة اجلديدة، فيما عدا األسعار، مماثلة لترتيبات الصفقة األصلية .134.2
ويقتطع هذا الفـارق مـن طـرف    . قدت الصفقة اجلديدة بسعر أعلى من الصفقة األصلية يتحمل صاحب الصفقة العاجز هذا الفارق         وإذا ع 

اإلدارة من املبالغ املستحقة مبقتضى الصفقة األصلية، ويف حالة عدم وجودها، من مبلغ الضمانة النهائية أو من مبلغ اقتطاعات الـضمانة، وإذا              
ل بالطرق القانونيةكانت غري كافية حص. 

 .وإذا عقدت الصفقة اجلديدة بسعر فال حيق لصاحب الصفقة العاجز املطالبة بأي تسديد
ملزمة بإعادة الضمانة النهائية  أو اقتطاع الضمانة إذا كان عجز صاحب الصفقة            ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (وليست السلطة املتعاقدة    
 .األصلي قد سبب هلا ضررا

 يف تسوية اخلالفات والرتاعات: ب السادسالبا
 طريقة التسوية الودية للخالفات والرتاعات: 135املادة 

يف إطار التسوية الودية للرتاعات املتعلقة بالصفقات العمومية، ميكن لألطراف أن ختتار عرض خالفها أو نزاعها على حكـم أو عـدة حكـام     
 .ناصر القانونية والوقائع املمكن األخذ ا للوصول إىل حل ودي منصفخيتاروم فيقوم هؤالء احلكام بالبحث عن الع

 .ويتضمن رأي احلكم أصل العالوة والفوائد املمكن منحها لتسوية الرتاع أو اخلالف
 .وميكن أن  يكون مقر التحكيم يف أي  جزء من أجزاء  التراب املوريتاين. وجيب أن تنص الصفقة على هذه اإلمكانية

 رفع الدعوى إىل احلكم: 136املادة 
ويطلع الطرف الـذي يرفـع الـدعوى    . ترفع الدعوى إىل احلكم إما من طرف السلطة املتعاقدة وإما  من  طرف صاحب الصفقة .136.1

 .الطرف اآلخر على قراره
 .وال يكون لرفع الدعوى أي أثر توقيفي

 .يستمع احلكم لصاحب الدعوى حبضور الطرف اآلخر .136.2
 .يف اخلربات احملتملة اليت قد يأمر ا احلاكم على نفقة املدعي وتعوض له هذه التكاليف من طرف خصمه إذا ثبتت دعواهوتكون تكال
يبلغ القرار الصادر عن احلكم يف أجل ثالثني يوما اعتبارا من يوم رفع الدعوى ، إىل الشخص املسؤول عن الـصفقة وإىل صـاحب    .136.3

 .الصفقة
 .لى مضمون احلكم يكون شريعة للمتعاقدينويف حالة االتفاق ع

 رفع الدعوى أمام احملكمة املختصة: 137املادة 
يف حالة اخلالف حول مضمون القرار التحكيمي، بإمكان الطرف املتضرر أن يرفع الدعوى أمام احملكمة املختصة يف أجل ثالثني يوما من إبالغ                    

 .القرار التحكيمي
 تقادم الدعوى: 138املادة 
أو كالمها معا، دعوى أمام احملكمة املختـصة يف أجـل           ) رب العمل أو رب العمل املنتدب     (مل يرفع صاحب الصفقة أو السلطة املتعاقدة        وإذا  

 . أعاله، فإنه يعترب قابال لقرار التحكيم138الثالثني يوما املذكورة يف املادة 

 تحويلاتفاقيات التنازل للتمويل والبناء واالستغالل وال: الباب السابع
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 عقد اتفاقيات التنازل للتمويل والبناء واالستغالل والتحويل: الفصل األول
 املتنازلون: 139املادة 

الدولة واجلماعات احمللية هي وحدها اليت بإمكاا إجراء استشارات وإبرام اتفاقيات التنازل للتمويل والتصميم والبناء واالستغالل والـصيانة                  
 .ع هذه املنشآت الحقا للسلطة العموميةملنشآت تتنازل عنها مث ترج

 إجراءات منح اتفاقيات التنازل: 140املادة 
 أعاله باألوىل عن طريق عروض املناقصة اليت ميكن أن تكون وطنيـة أو دوليـة، مفتوحـة أو               23يتم اختيار صاحب االمتياز احملدد يف املادة        

 . أعاله41 إىل 36حمصورة طبقا ألحكام املواد 
ويف هذه احلالة البد من تـسبيب  . منح  املشروع لصاحب امتياز على اثر تفاوض مباشر مع واحد أو عدة مترشحني –كن، استثنائيا إال انه مي

 . أعاله44 إىل42اللجوء اىل هذه الطريقة االستثنائية مبتطلبات فنية واقتصادية واستراتيجية جدية، مع احترام أحكام املواد 
 .االمتياز على مستوى اللجنة املركزية للصفقات العموميةويتم انتقاء واختيار صاحب 
 .واملصادقة عليها –مضمون اتفاقيات التنازل للتمويل والبناء واالستغالل والتحويل : الفصل الثاين 

 .حقوق وواجبات السلطة املتنازلة: 141املادة 
يها و حق االستعمال احملتمل جزء من الدومني العام، أن جتىب من جيوز للدولة مقابل حقوق استغالل املنشأة والنفقات اليت صرفت عل .141.1

 .صاحب االمتياز رمسا لالستغالل أو حقا للدخول
 : وعلى  السلطة املتنازلة أن تضمن لصاحب االمتياز ما يلى  .141.1

يـصات الـواردة يف اتفاقيـة التنـازل     القيام باإلجراءات الضرورية للمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية حبيث تكون جمموع التنص          
 .والدفاتر امللحقة ا مصدقة يف الوقت الالزم

وضع القطع األرضية أو املنشآت الضرورية لتنفيذ املشروع، عند احلاجة، حتت التصرف الفعلي لصاحب االمتياز، وضمان حق متتعـه احلـر                
 .املتنازلة باالختصاصات اليت متتلكها كسلطة عمومية واحملددة يف االتفاقيةواهلادئ هلذه املمتلكات طول مدة االتفاقية، مع احتفاظ السلطة 

تسهيل منح الرخص والشهادات واإلفادات والوثائق الداخلة يف صالحية السلطة املتنازلة والضرورية إلبرام االتفاقية وإجناز املشروع، وذلـك        
 .بعد طلب يقدمه صاحب االمتياز للسلطة اإلدارية املختصة

 .الدخول واإلقامة يف التراب الوطين جلميع وكالء  صاحب االمتياز مع احترام التشريع املعمول به بالنسبة لصاحب االمتياز األجنيبحق  
 .مدة استغالل متفق عليها بعد التفاوض تسمح لصاحب االمتياز باسترجاع ما استثمره مع مكافأة عادلة لرؤوس املال املستثمرة 
 .الناجتة عن االستثمار املنجزحرية حتويل األموال  
 االستفادة من التطبيق الفعلي للنظام اجلبائي االمتيازي 
االستفادة الكاملة من مجيع احلقوق املمنوحة له برسم االتفاقية ودفتر الشروط امللحق ا، واملساعدة يف ممارسة أنشطته، وإذا اقتـضى األمـر            

أو القرارات املناسبة، واالستفادة من مساعدة القوات العمومية وأي شخص عمومي موريتاين            ذلك، باملصادقة يف الوقت الالزم على النصوص        
 .حسب الشروط احملددة يف دفتر الشروط املذكورة آنفا

 .واجبات وحقوق صاحب االمتياز: 142املادة 
 .لطة املتعاقدة للضمانةجيوز لصاحب االمتياز أن يفترض األموال الضرورية إلجناز املشروع دون أن تستدعي الس .142.1

وعليـه  . إن حق التوازن املايل يف التنازل وحق استرجاع ومكافأة رؤوس األموال املستثمرة يف املشروع تشكل مبدءا أساسيا يف اتفاقية التنازل             
التفاقية، وذلـك ـدف   فإن صاحب االمتياز  مأذون يف أن يستلم من املستفيدين من املنشأة رسوما بشروط حتدد يف دفتر الشروط امللحق با               

 .استغالل وصيانة هذه املنشأة
على صاحب االمتياز الذي مت اختياره إلجناز املشروع، وقبل التوقيع على االتفاقية أو قبل سرياا كآخر أجل، أن ينـشئ شـركة    :.142.2

وعنـد  . عـيني أو اعتبـاريني موريتـانيني   وجيب على صاحب االمتياز أن يدخل يف رأس ماهلا مسامهة أشخاص طبي           . يكون مقرها يف موريتانيا   
 .االقتضاء حتديد مستوى هذه املسامهة يف االتفاقية

صاحب االمتياز يعطي صفة رب العمل بالنسبة جلميع األشغال اليت ستنجز والصالحيات املمنوحة لذلك، ما عدا األشغال احملتملة اليت تكلـف     
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 .ا السلطة املتنازلة
سؤولية، بتنفيذ الدراسات واألشغال واستغالل املنشأة موضوع التنازل وصيانتها، وفقا للشروط املنصوص عليها             وهو يلتزم على نفقته وحتت م     

 .يف االتفاقية ودفتر الشروط امللحق ا
 ودفتر الـشروط    وهو يستغل املنشأة املتنازل عنها حسب مبدأ احلرية التعريفية والتجارية طبقا للتشريعات والنظم املعمول ا ولبنود االتفاقية                

 .امللحق ا
ومقابل حق استغالله للمنشاة املتنازل عنها، والقطع األرضية واملنشأة املوضوعة حتت تصرفه، يدفع صاحب االمتياز للسلطة املتنازلة إتاوة يـتم         

 .حساا وفقا لإلجراءات احملددة يف دفتر الشروط
حمللية ونقل التكنولوجيا واللجوء إىل املقـاوالت احملليـة كوسـطاء، يف إجنـاز              وعلى صاحب االمتياز أن يبذل جهدا لتشجيع تشغيل األطر ا         

واللجوء إىل اخلربة األجنبية واكتتاب وكالء غري موريتانيني  ال ميكن تربيره إال مبعاينة شرعية لغياب األطـر الوطنيـة املؤهلـة أو                       . املشروع
 .بضرورة تنفيذ أحسن لالتفاقية
جتب أن تكون موضوع برنامج والتزامات خاصة ال سيما ما يتعلق بتكوين األشخاص املوريتـانيني املعيـنني مـن          إن أهداف نقل التكنولوجيا     

 .طرف السلطة املتنازلة
إن االلتزامات اليت يعقدها صاحب االمتياز مع الغري واليت هي ضرورية للمرفق املتنازل عنه ال بد أن تتضمن بندا يعطى بصفة صرحية للـسلطة            

وال جيوز أن تتجاوز مـدة      .  إمكانية أن حتل حمل صاحب االمتياز يف حالة وضع حد لعقد التنازل، إال يف حالة امتناع قانوين ملزم للغري                   املتنازلة
سلطة العقود وااللتزامات املذكورة أعاله اليت يعقدها صاحب االمتياز، مدة اتفاقية التنازل املتبقية اعتبارا من سريان هذه العقود إال بإذن من ال                   

 .املتنازلة
 يف البيانات اإللزامية يف اتفاقيات التنازل : 143املادة 

 :جيب أن تتضمن األوراق التأسيسية لالتفاقية على األقل البيانات التالية
 .حتديد واضح ودقيق ومفصل لألشغال موضوع الصفقة، وعند االقتضاء مبلغ االستشارة و ضمانات متويلها

  األشغال واالستثمارات،جدول زمين تقريري إلجناز 
 .برنامج لتجديد املعدات والتجهيزات، ولإلصالحات الكبرية 
 .مبلغ اإلتاوة املدفوعة من طرف صاحب االمتياز للسلطة املتنازلة، ودورية دفعها وطريفة حتديدها ومراجعتها 
 .ريقة مراجعتهاطريقة حتديد الرسوم املطبقة على املستغلني وتعديلها مع الزمن، وعند االقتضاء، ط 

 ترتيبات واضحة ودقيقة ملسك حماسبة شفافة
 .احلقوق العينية املعترف ا لصاحب االمتياز برسم احتالله مللحقات الدومني، وظروف حتصيل التأمينات احملتملة

 .حتديد املوقع اجلغرايف للتنازل، وبيان مدته وإجراءات التنازل وإجراءات جتديده
ألشغال أو اخلدمات الالزمة لصاحب االمتياز ومسؤوليات كل من صاحب االمتياز والسلطة املتنازلة طيلة فترة إجناز                حتديد شروط الوساطة با    

 .األشغال وأثناء استغالل املنشأة
 .نظام متلك املنشأة والتجهيزات واملباين أثناء فترة االتفاقية وبعد انقضائها 
 .دية واجب نقل التكنولوجياالربامج واإلجراءات التطبيقية اهلادفة إىل تأ 
 النظام اجلبائي واجلمركي املطبق على صاحب االمتياز 

  اآلتية150إجراءات تطبيق جزاءات التأخري املنصوص عليها يف املادة 
 .القانون املطبق على االتفاقية وإجراءات تسوية اخلالفات والرتاعات 

 توقيع االتفاقية واملصادقة عليها: 144املادة 
 .تفاقيات باسم وحلساب الدولة من طرف الوزير أو الوزراء املكلفني بالقطاع الذي تتبعه اخلدمات املتنازل عنهاتوقع اال

 .وبالنسبة للجماعات احمللية توقع االتفاقيات من طرف السلطة املؤهلة قانونا لتمثيل اجلماعة املعنية
 .ر عن جملس الوزراءويتوقف سريان االتفاقية على املصادقة عليها مبوجب مرسوم صاد

 الضمانات املطلوبة من أصحاب االمتياز: الفصل الثالث
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 كفالة اجناز املشروع: 145املادة 
يدفع صاحب االمتياز اىل السلطة املتنازلة عند توقيع الصفقة كفالة إجناز املشروع مببلغ جزايف حيدد يف دفتر الشروط يف شكل كفالة شخـصية     

 .أو معتمد يف موريتانياتضامنية صادرة عن مصرف مقيم 
واهلدف من كفالة إجناز املشروع هو تأمني السلطة املتنازلة ضد الضرر الذى قد يلحقها من تأخري إجناز االتفاقية ألسباب ترجع اىل عدم احترام                 

 .صاحب االمتياز اللتزاماته التعاقدية احلائلة دون استكمال التمويل
ريخ سريان اتفاقية التنازل وتدوم صالحيتها إىل أول يوم من فترة البناء، عندئذ ترفع الـسلطة املتنازلـة     وتدخل كفالة اإلجناز حيز التنفيذ يف تا      

 .اليد عن الكفالة املذكورة، شريطة أن يدفع صاحب االمتياز كفالة حلسن إجناز األشغال
 الكفالة حلسن إجناز األشغال: 146املادة 

عند إبالغ نسخة من أمر العمل املوجه إىل املقاول، كفالة حلسن إجناز األشغال، مببلغ جزايف حيدد يف                 يدفع صاحب االمتياز إىل السلطة املتنازلة       
 .دفتر الشروط امللحقة باالتفاقية، يف شكل كفالة شخصية تضامنية صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مقيمة أو معتمدة يف موريتانيا

سلطة املتنازلة ضد الضرر الذي قد يلحق ا من عدم احترام صـاحب االمتيـاز التفاقيـة    واهلدف من كفالة حسن إجناز األشغال هو تأمني ال        
 .التنازل ودفتر الشروط امللحق ا، أثناء فترة البناء

 كفالة االستغالل: 147املادة 
تنازل عنه برسم االتفاقية ودفتـر      دف ضمان حسن تنفيذ صاحب االمتياز لواجباته املتعلقة باستغالل وصيانة املنشـأة وباستمرارية املرفق امل             

حيصل على كفالة تضامنية ملدة ثالث سنوات من أحد البنوك أو املؤسسات املالية املقيمة أو               , الشروط امللحق ا جيب على صاحب اإلمتيازات      
. نازلة يوم استخدام املنشأة كـآخر أجـل  وترفع هذه الكفالة اىل السلطة املت. املعتمدة يف موريتانيا، مببلغ جزايف حيدد يف دفتر الشروط املذكور  

 .وجيب أن متدد هذه الكفالة دون انقطاع لثالث سنوات إضافية إىل انقضاء فترة االستغالل
وجيب حتيني هذه الكفالة كل سنة يف الذكرى السنوية الستخدام املنشأة املتنازل عنها، وذلك بتطبيق معامل املراجعة ووفقا إلجراءات حمـددة                     

 .شروطيف دفتر ال
 .وتعد هذه الكفالة طبقا لشكلية توجد يف امللف النموذجي للمناقصة اخلاص باالتفاقيات من هذا النوع واحملدد مبقرر من الوزير األول

 يف تنفيذ اتفاقيات التنازل للتمويل والبناء واالستغالل والتحويل: 4الفصل 
 مراقبة تنفيذ األشغال: 148املادة 

ال املتعلقة باملشروع املعين، إىل صاحب االمتياز باعتباره هو رب العمل، إال أن السلطة املتنازلـة باعتبارهـا املالـك             ترجع مراقبة تنفيذ األشغ   
النهائي للمنشأة تقوم باإلشراف على األشغال ويتم ذلك عند االقتضاء بإنابة هيئة تعترب أكثر مالءمة نظرا للطبيعة اخلاصة هلـذا اإلشـراف أو               

 .حلجم العملية
 استالم املنشآت والبناءات واستخدامها : 149ادة امل

بالنسبة للمنشآت والبناءات والتجهيزات، توقع حماضر االستالم من طرف صاحب االمتياز واملقاول والوسطاء اآلخرين مث تعـرض ملـصادقة                 
 .السلطة املتنازلة وعلى االمجال لكل رقابة أخرى تراها السلطة املتنازلة

 التأخريجزاءات : 150املادة 
يف حالة جتاوز فترة اإلجناز يرجع إىل مسؤولية صاحب االمتياز فإن هذا األخري ملزم بأن  يدفع إىل السلطة املتنازلة جزاءات تـأخري تقـدر ب                  

،  من املبلغ اجلمايل لالستثمار، عن كل يوم تأخر، وذلك بعد أن يوجه له إنذار مسبق يف أجل مخسة عشر يوما يبقـى دون تـأثري              1/10000
وحيدد للجزاءات سقف معني تطبيقا للترتيبات اخلاصـة الـواردة يف فتـر             . ويسرى هذا األجل اعتبارا من يوم إبالغ صاحب االمتياز كتابيا         

 .الشروط امللحق باالتفاقية
 رقابة االستغالل: 151املادة 

تنازلة احلق يف أن تقوم بكل التحقيقات اليت تـرى أـا            حتدد إجراءات الرقابة على االستغالل يف دفتر الشروط امللحق باالتفاقية وللسلطة امل           
 .ضرورية للتأكد من أن بنود االتفاقية قد نفذت بطريقة سليمة

وميكن حتليف وكالء صاحب االمتياز من طرف احملاكم املختصة يف بلد مقر صاحب االمتياز، لكي يتمكنوا من رقابة استغالل وصيانة املنشآت                  
لون يف هذا الصدد، ملعاينة املخالفات اليت ترتكب يف حقل االستغالل وإعداد حماضر لفرض عقوبـات ماليـة علـى                    وهم مؤه . املتنازل عنها 
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 .املخالفني
 الصيانة: 152املادة 

 .تصان املنشآت املتنازل عنها، من طرف صاحب االمتياز وعلى نفقته، لتظل يف أحسن حال ولتتناسب من االستعمال املقصود ا
 .لوساطة يف ميدان استغالل وصيانة املنشأة املتنازل عنهاا: 153املادة 

بإمكان صاحب االمتياز أن يتعاقد مع وسطاء، على جزء من التزاماته يف ميدان استغالل وصيانة املنشأة املتنازل عنها، أثنـاء فتـرة    .153.1
: ن حيصل مسبقا علـى مـصادقة الـسلطة املتنازلـة           االستغالل، شريطة أن يقدم الوسيط ضمانات مكافئة لليت يقدمها صاحب االمتياز، وأ           

وصاحب االمتياز يظل مسؤوال أمام السلطة املتنازلة عن حسن تنفيذ الوسيط لاللتزامات التعاقدية املترتبة عن االتفاقية ودفتر الشروط امللحـق      
 .ا

 .لة جيب أن يأخذ شكل عقد ملحق باالتفاقيةوإذا قدم طلب الوساطة بعد إبرام اتفاقية التنازل فإن قبول السلطة املتناز .153.2
 استعادة املنشآت بعد انتهاء التنازل: 154املادة 

 .بعد انتهاء فترة التنازل ومبجرد انقضائها حتل السلطة املتنازلة حمل صاحب االمتياز يف حقوقه وواجباته
 على انقضاء التنازل تلقائيا عند فترة االستغالل، إال فيما خيص           كل التزام أو عقد أو اتفاقية يربمها صاحب االمتياز جيب أن تتضمن  بندا ينص              

 .عقود العمل أو العقود األخرى ذات املدة غري احملدودة حبكم القانون
حالـة  وصاحب االمتياز ملـزم إال يف  . بعد انقضاء الفترة احملددة للتنازل ترجع املمتلكات املتناول عنها فورا وبصفة جمانية إىل السلطة املتنازلة          

القوة القاهرة بأن يسلم إىل السلطة املتنازلة املنشأة املتنازل عنها وأجهزا وملحقاا، مصونة بصفة عادية حسب عمرهـا والغايـة املقـصودة      
 .منها

شأة يف وضـعيتها    ويقوم صاحب االمتياز على نفقته اخلاصة وباتفاق مع السلطة املتنازلة، جبميع األشغال الضرورية ،عند االقتضاء، إلعادة املن                
 .الطبيعية من التسيري والصيانة، حسب عمرها والغاية املقصودة منها

 .وسقوط حق صاحب االمتياز –إعادة شراء التنازل واإلجراءات القسرية وفسخ التنازل : الفصل اخلامس
 إعادة شراء التنازل: 155املادة 

 تثري أي تقصري من جانب صاحب االمتياز يف واجباته، أن تتـصرف يف املبـاين   جيوز للسلطة املتنازلة بناء على وجود مصلحة عامة، وبدون أن         
واملنشآت املشيدة فيه، قبل انتهاء الفترة احملددة يف دفتر الشروط، شريطة تعويض مسبق تدفعه إىل صاحب االمتياز وإىل غرمائه عند االقتضاء،                     

 .لحق باالتفاقيةوحيسب هذا التعويض حسب اإلجراءات احملدد يف دفتر الشروط امل
 اإلجراءات القسرية : 156املادة  

إن عدم تنفيذ صاحب االمتياز لواجباته كليا أو جزئيا، يف إطار استغالل املنشأة، ميكن أن يترتب عليه إلزامه بأن يدفع إىل الـسلطة املتعاقـدة،     
 . من مبلغ أشغال املنشأة املتنازل  عنها1/2000غرامة ديدية يومية مببلغ 

مـن  % 0.5املبلغ اإلمجايل هلذه الغرامات التهديدية جيب أن ال يتجاوز . ك بعد أن يقدم إليه إنذار يف أجل مخسة عشر يوما يبقى دون أثر             وذل
 .االستثمار املنجز من طرف صاحب االمتياز

 :ويف حالة جتاوز هذا السقف أو يف حالة االستعجال، فإن السلطة املتنازلة بإمكاا
 .ب االمتياز العاجز فتقوم مؤقتا مبتابعة االستغالل على مسؤوليتهأن حتل حمل صاح

 . اآلتية157أن تفسخ االتفاقية طبقا ألحكام املادة  
 .الفسخ بسبب تقصري جسيم من صاحب االمتياز: 157املادة 

مري أو غريها مـن احلـاالت االعفائيـة    يف حالة تقصري جسيم يصدر من صاحب االمتياز يف واجباته، ويف غري حالة القوة القاهرة أو نظرية األ          
املنصوص عليها يف االتفاقية، فإن السلطة املتنازلة تقدم إليه إنذارا بأداء واجباته بواسطة الربيد املضمون مع إعالن استالم، وذلـك يف آجـال                   

إال أنه ال جيوز أن تكون أقل من مخـسة          حتددها تكون مناسبة ألسباب اإلنذار، وميكن أن ختتزل هذه اآلجال إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك                
 .عشر يوما

وتبلغ السلطة املتنازلة لصاحب االمتياز نيتها يف إعالن سقوط حقه يف حالة انقضاء أمد اإلنذار دون أن يتدارك بصفة كلية التقصريات اجلسام                      
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 :مثل
  للمرفق املتنازل عنهالتجاهل املبدئي للشروط التعاقدية يف التنفيذ الفين والتسيري اإلداري واملايل -
 .امهال أو توقيف املرفق املتنازل عنه ألسباب تعود إىل مسؤولية صاحب االمتياز ولو كان ذلك يعود لـمـشاكل مالية 
 استعمال معدات ومنشآت معيبة 

 .عدم تسديد اإلتاوة املستحقة للسلطة املتنازلة يف اآلجال
  قرار قضائيغش أو اختالس يعترف به صاحب االمتياز أو يثبته

 .االمتناع عن موافاة السلطة املتنازلة يف اآلجال املقررة بالوثائق احملاسبية واملالية واإلدارية والفنية املتعلقة بالتنازل 
 .ترك حقوق التنازل أو املمتلكات املتنازل عنها أو حتويلها للغري دون إذن مسبق من السلطة املتنازلة

 .ت العقارية املخصصة له، دون إذن مسبق من السلطة املتنازلةرهن حقوق التنازل أو املمتلكا 
 .ديد األمن العام 

 .فسخ االتفاقية لتقصري جسيم من السلطة املتنازلة أو على أساس نظرية األمري: 158املادة 
 تتالفه يف األجـل احملـدد لـذلك يف          يف حالة وجود تقصري تالحظه احملكمة املختصة، يصدر من السلطة املتنازلة يف تنفيذ إحدى التزاماا ومل               

االتفاقية، أو يف حالة نظرية األمري، جيوز لصاحب االمتياز أن يبلغ السلطة املتنازلة فسخ االتفاقية بقوة القانون وان يطالب بكل تعويض يغطـي             
 .الضرر الذي حصل له، طبقا لترتيبات دفتر الشروط

 هرةفسخ االتفاقية يف حالة القوة القا: 159املادة 
يف حالة القوة القاهرة أو يف حالة استمرار وضعية غري متوقعة ملدة تزيد على ستة أشهر جيوز فسخ االتفاقية بقرار من القاضي بناء على طلـب                    

 .من صاحب االمتياز

 العقوبات املترتبة على املساس بنظام الصفقات العمومية: الباب الثامن 
 .وكالء العموميون، و عقوباااألخطاء اليت يؤاخذ ا ال: الفصل األول

 .الصفقات املعقودة أو املراقبة أو املسددة بطريقة تنتهك أحكام هذه املدونة: 160املادة 
الوكالء العموميون املسؤولون عن صفقات عمومية عقدت أو روقبت أو سددت بطريقة تنتهك أحكام هذه املدونة، يستبعدون مؤقتا أو ائيـا    

رتكب، من املشاركة يف إجراءات أي صفقة أخرى، وميكن أن يتعرضوا للعقوبات التأديبيـة الـواردة يف النـصوص        حسب خطورة اخلطأ  امل    
 .املعمول ا يف ميدان احملاسبة العمومية دون املساس باملتابعة اجلنائية الواردة ذا اخلصوص

 :ويتعلق األمر على اخلصوص
 . أعاله16ت كما هو حمدد يف املادة بالوكالء العموميني الذين قاموا بتجزئة النفقا

تنـازع  (املوظفون الذين هلم مصاحل شخصية من طبيعتها املساس باستقالليتهم يف مؤسسة تابعة لرقابة إدارم أو تربطها ا رابطـة تعاقديـة                   
 )املصاحل

 . أعاله33مات الذين استبعدوا تطبيقا للمادة الوكالء العموميون الذين يعقدون، دون أي ترخيص، مع املقاولني أو املوردين أو مقدمي اخلد 
 .الذين يستعملون املعلومات السرية بصفة غري قانونية 

 .الذين يتدخلون يف إبرام أو تنفيذ صفقة مل تصادق عليها السلطة املختصة
 .د، على حساب مصلحة اإلدارةالذين ميارسون رقابة جزئية أو منجزة لكمية ونوعية األموال أو اخلدمات اليت يقدمها الشريك املتعاق 
الذين يرخصون أو يأمرون بالتسديدات على أساس سند تسديد ال يناسب األموال أو اخلدمات املقدمة أو دون أن تـستكمل األشـغال أو                        

 .استكملت بصفة غري مرضية
 املخالفات وأعمال الفساد والرشوة: 161املادة 

مبخالفات وبأعمال الفساد والرشوة يف إطار إجراءات الصفقات العمومية ملزمـون بتعـويض             املوظفون أو الوكالء العموميون الذين يقومون       
والعقوبات اجلنائية املنصوص عليها يف القـوانني والـنظم    .  أعاله 160األضرار النامجة عن تصرفام دون املساس بالعقوبات الواردة يف املادة           

 .املعمول ا
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 :لتاليةويتعلق األمر على اخلصوص باحلاالت ا
 .حالة إخالل بالواجب صادر عن موظف خائن يأخذ قرارا بني اجلور إما عمدا أو عن تقصري غري مقبول

حالة الرشوة لوكيل يطلب أو حيصل على مكافأة  نقدية أو عينية مقابل قيامه بتصرف يدخل يف وظائفه الرمسية أو مقابل عدم القيـام بـه يف                      
 .حني جيب عليه ذلك قانونا

 :ب املكلف بالدفع مسؤول ماليا عن التسديدات اليت يقوم ا لصاحلاحملاس 
 .صاحب صفقة منتهكا االلتزامات التعاقدية 
 .بنك أو مؤسسة مالية غري تلك املستفيدة من رهن احليازة 

 .املخالفات اليت يرتكبها املترشحون وأصحاب الصفقات وعقوباا: الفصل الثاين
 عمد عدم الدقة الـمت: 162املادة 

إن عدم الدقة املتعمد يف التربيرات اليت يتضمنها العرض ميكن أن ينجر عنها استبعاد مؤقت أو ائي للمقاول أو املورد أو مؤدي اخلدمات من                        
 .ويعلن قرار االستبعاد من طرف الوزير األول بناء على رأي مسبب من اللجنة املركزية للصفقات. املشاركة يف الصفقات العمومية

املوقعة للصفقات العمومية وبدون سابق إنذار، أن تعلـن         ) رب العمل ( كان عدم الدقة مالحظا بعد إبالغ الصفقة، فإن للسلطة املتعاقدة            وإذا
 :على حساب صاحب الصفقة تكميال للعقوبة املذكورة

 إما إعالن باالستغالل املباشر
 .        وإما فسخ الصفقة 

 ممارسات الغش: 163املادة 
 :ساس بالعقوبات اجلنائية الواردة يف القوانني والنظم املعمول ا يتعرض  املقاول واملورد ومؤدى خلدمات الذيندون امل

 ).رب العمل(قدموا وقائع غري صحيحة للتأثري على عقد الصفقة أو تنفيذها بصفة تضر بالسلطة املتعاقدة 
رب العمل (ار العروض مبستوى اصطناعي غري تنافسي، وحرمان السلطة املتعاقدة          الذين قاموا مبمارسات تواطؤ بني املتعهدين دف إقرار أسع         

 )تواطؤ مع املتنافسني حول األسعار(من االستفادة من تنافس حر ومفتوح، ) 
 .الذين قاموا بزيادة الفوترة أو بفوترة غري صحيحة، يتعرضون للعقوبات التالية اليت ميكن أن يضم بعضها إىل بعض حسب احلالة 
 .االستغالل املباشر أو فسخ الصفقة على حساب صاحب الصفقة 
 مصادرة الكفاالت املدفوعة برسم تعويضات الضرر الذي حلق السلطة املتعاقدة  
 )رب العمل)

 من قيمة الصفقة% 5ال يقل عن ) رب العمل(دفع تعويض إىل السلطة املتعاقدة 
مبا يف ذلك كل مقاولة متتلك األغلبيـة يف رأس    (ب خطورة اخلطأ الذي ارتكبته املقاولة املتهمة      االستبعاد من املنافسة ائيا أو لفترة حمددة حس        

 .)مال املقاولة املتهمة أو متتلك املقاولة املتهمة األغلبية يف رأس ماهلا
 أعمال الرشوة والفساد: 164املادة 

قرارات منح الصفقات، مبا يف ذلك تقدمي هدايا أو منافع أخرى، فإنـه  كل حماولة يقوم هلا املترشح للتأثري على تقييم العروض أو على   .164.1
 :يترتب عليه ما يلي دون املساس بالعقوبات اجلنائية اليت يتعرض هلا 

 .إلغاء عرضه ومصادرة الضمانة املتعلقة به
مبا يف ذلك كـل مقاولـة متتلـك      ( ة املتهمة   استبعاده من املنافسة إما ائيا وإما لفترة حمددة حسب خطورة اخلطإ املرتكب من طرف املقاول               

 )األغلبية يف رأس مال املقاولة املتهمة أو متتلك املقاولة املتهمة األغلبية يف رأس ماهلا
كل هدية أو أجر أو عمولة يقدمها املورد أو املقاول أو مؤدي اخلدمات دف دفع وكيل عمومي إىل فعل أمر أو االمتناع عن فعلـه،    .164.2

 صفقة، أو ملكافأته على التصرف طبقا ملا كان مطلوبا منه، كل هذا يشكل سببا لفسخ الصفقة وإىل تطبيق العقوبات املرادفـة التاليـة                 يف إطار 
 :دون املساس بالعقوبات اجلنائية

 االستغالل املباشر على حساب صاحب الصفقة
 )رب العمل(لطة املتعاقدة مصادرة الكفاالت املدفوعة برسم التعويض عن الضرر الذي تعرضت له الس 
 من قيمة الصفقة% 5ال يقل عن ) رب العمل(دفع تعويض اىل السلطة املتعاقدة  
مبا يف ذلك كل مقاولة متتلك األغلبيـة يف رأس    (االستبعاد من املنافسة ائيا أو لفترة حمددة حسب خطورة اخلطأ الذي ارتكبته املقاولة املتهمة              
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 )لك املقاولة املتهمة األغلبية يف رأس ماهلاما املقاولة املتهمة أو متت
 الئحة املستبعدين: 165املادة 

جيب على السلطة املتعاقدة أن تعلم بانتظام اللجنة املركزية للصفقات باألخطاء اجلسيمة اليت يرتكبها املترشحون أو أصحاب الصفقات والـيت              
 .وميةمن شأا تربير استبعادهم مؤقتا أو ائيا من الصفقات العم

  .وتقدر اللجنة املركزية للصفقات يف كل حالة، مالءمته تطبيق هذه العقوبات وتوجه بذلك رأيا مسببا اىل الوزير األول لتأسيس قراره
 

 .وتقوم اللجنة املركزية للصفقات كل ثالثة أشهر، بتحيني ال ئحة املستبعدين اليت يعلن عنها الوزير األول
 اليت ميكن أن تعقد صفقات يف كل إدارة كما تنشر بانتظام يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اإلسالمية املوريتانيـة          وحتال هذه الالئحة إىل املصاحل    

 .وعلى مركز االنترنيت لدى اللجنة املركزية للصفقات
 أحكام ائية: الباب التاسع

 االستثناءات من هذه املدونة: 166املادة 
 .بد أن يتم مبوجب مرسوم صادر عن جملس الوزراءكل استثناء من أحكام هذه املدونة ال 

 اآلجال: 167املادة 
 اآلجال املذكورة يف هذه املدونة هي آجال كاملة

 أحكام انتقالية : 168املادة 
 .عروض املناقصة اليت أجريت وصفقات التراضي املأذون فيه قبل سريان هذه املدونة تبقى خاضعة للنصوص اليت ترجع إليها صراحة

 قات الالحقة ميكن اخضاعها مبوجب ملحق، هلذه املدونةوالصف
 

 اجراءات ائية: 169املادة 
 . املتعلق بالصفقات العمومية1993 يناير 10 بتاريخ 11.93تلغي كافة النصوص السابقة واملخالفة وال سيما املرسوم رقم

 النشر يف اجلريدة الرمسية: 170املادة 
  هذا املرسوم الذي سينشر حسب طريقة االستعجال ويف اجلريدة الرمسيةيكلف الوزراء كل فيما خيصه بتنفيذ
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المبين للحدود الدنيا لعقد الصفقات العمومية رقابتها وإقرارهـا وحـدودها    2002 مايو 15 بتاريخ 540: مقرر رقم  

  واختصاص لجان الصفقات
  

  الموضوع: المادة األولى

طبق لمدونة الصفقات العمومية هو تبيين الحدود الدنيا لعقد الـصفقات العموميـة             موضوع هذا المقرر الم     

  .ورقابتها وإقرارها وكذلك الحدود الدنيا الختصاص مختلف لجان الصفقات

  الحدود الدنيا لعقد الصفقات: 2المادة 

  :ومية كما يلي من مدونة الصفقات العمومية تكون الحدود الدنيا لعقد الصفقات العم14تطبيقا للمادة   

   بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري2.1

 يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه أي نفقة للدولة وللمؤسسات ذات الطابع اإلداري وكان متعلقا بالتوريدات أو 2.1.1

  ). أوقية2.000.000(الخدمات الجارية، يجب أن يكون موضوع صفقة، بمليوني أوقية، 

 يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه أي نفقة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، وكان متعلقـا      2.1.2

  ). أوقية3.000.000(باألشغال، يجب أن يكون موضوعا لصفقة، بثالثة ماليين أوقية، 

ت الطابع اإلداري، وكان متعلقـا   يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه أي نفقة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذا    2.1.3

  ). أوقية2.000.000(بالخدمات الفكرية، يجب أن يكون موضوعا لصفقة، بمليوني  أوقية، 
  

  :  بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري2.2

ن متعلقا   يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه أي نفقة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكا               2.2.1

  بالتوريدات والخدمات الجارية، يجب أن يكون موضوعا لصفقة بسبعة  ماليين أوقية، 

  ). أوقية7.000.000(

 يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه أي نفقة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكان متعلقا                 2.2.2

  ). أوقية10.000.000( أوقية باألشغال، يجب أن يكون موضوعا لصفقة، بعشرة ماليين

 يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه أي نفقة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكان متعلقا                 2.2.3

  ). أوقية5.000.000(بالخدمات الفكرية يجب أن يكون موضوعا لصفقة، بخمسة ماليين أوقية 

   بالنسبة للشركات ذات رأس المال العمومي2.3

 يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه أي نفقة للشركات ذات رأس المال العمومي، وكان متعلقـا بتوريـدات أو                    2.3.1

  ). أوقية7.000.000(الخدمات الجارية، يجب أن يكون موضوعا لصفقة، بسبعة  ماليين أوقية 

 وكان متعلقا باألشغال، يجب أن  يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه أي نفقة للشركات ذات رأس المال العمومي     2.3.2

  ). أوقية10.000.000(يكون موضوعا لصفقة، بعشرة ماليين أوقية 

 يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه أي نفقة للشركات ذات رأس المال العمومي وكان متعلقا بالخدمات الفكرية،     2.3.3

  .) أوقية5.000.000(يجب أن يكون موضوعا لصفقة، بخمسة ماليين أوقية 

  : بالنسبة للمجموعات الملحية2.4

  : بالنسبة للمجموعة الحضرية بانوا كشوط وبلدية انواذيبو 2.4.1

 يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه النفقة والمتعلق بالتوريدات والخدمات الجراية، يجب أن تكون موضوعا                2.4.1.1

  ). أوقية2.000.000(لصفقة، بمليوني أوقية، 

غ الذي عندما تصل إليه النفقة المتعلقة باألشغال يجب أن تكون موضوع صفقة، بثالثة ماليـين                 يحدد المبل  2.4.1.2

  ). أوقية3.000.000(أوقية، 
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 يحدد المبلغ الذي عندما تصل إليه النفقة المتعلقة بالخدمات الفكرية، يجب أن تكـون موضـوع صـفقة،                   2.4.1.3

  ). أوقية2.000.000(بمليوني  أوقية، 

يحدد المبلغ الذي إذا وصلته أي نفقة متعلقة بتوريدات أو خدمات جارية، أو أشغال              : ة للبلديات األخرى   بالنسب 2.4.2

  ). أوقية750.000(أو خدمات فكرية يجب أن يكون موضوع صفقة، بسبعمائة وخمسين  ألف أوقية 

  

  :الحدود الدنيا الختصاص مختلف لجان الصفقات: 3المادة 

رز للعروض، تختص اللجنة المركزية بالنسبة للدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات           باعتبارها لجنة منح وف    3.1

)  أوقية75.000.000(ذات الطابع اإلداري بالصفقات، التي يساوي مبلغها أو يزيد على خمسة وسبعين مليون أوقية               

خـدمات الجاريـة و خمـسة       بالنسبة بالتوريدات وال  )  أوقية 30.000.000(بالنسبة لألشغال و ثالثين مليون أوقية       

بالنسبة للخدمات الفكرية  وكذلك باتفاقيات التنـازل لتمويـل وبنـاء            )  أوقية 25.000.000(وعشرين مليون أوقية    

أما بالنسبة للمؤسـسات ذات الطـابع التجـاري        . واستغالل وتمويل منشآت المرافق العمومية دون حد لمبلغ كلفتها        

  ل العمومي يبلغ هذا الحد مائة مليون أوقيةوالصناعي وكذلك الشركات ذات رأس الما

  ).أوقية100.000.000(

إال أنه بالنسبة للصفقات المبرمة على إثر استشارة مبسطة أو صفقات التراضي، فإن اللجنـة المركزيـة للـصفقات       

 الصفقات  من مدونة44 إلى 42مختصة بالترخيص في اللجوء إلى هذه الطريقة االستثنائية تطبيقا ألحكام المواد من            

  العمومية، وذلك بالنسبة للصفقات البالغ حجمها خمسة عشر مليون أوقية 

  ).أوقية15.000.000(

وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي واإلداري والشركات ذات رأس المال العمومي، فإن اللجنـة                

  .تسييرالمركزية للصفقات غير مختصة إال بنفقات االستثمار دون نفقات ال

 باعتبارها لجان فرز وإرساء للعروض تختص لجان الصفقات القطاعية و البلدية، بالصفقات التي ينقص حجمها 3.2 

 30.000.000(بالنسبة لألشغال و ثالثـين مليـون أوقيـة     )  أوقية 75.000.000(عن خمسة وسبعين مليون أوقية      

بالنسبة للخدمات )  أوقية25.000.000(رين مليون أوقية بالنسبة بالتوريدات والخدمات الجارية و خمسة وعش) أوقية

بالنسبة للجان المؤسسات العمومية ذات الطابع ) أوقية100.000.000( ويبلغ هدا السقف مائة ملبون أوقية . الفكرية

  .الصناعي والتجاري والشركات ذات رأس المال العمومي

طة أو صفقات التراضي، فإن هذه اللجان تختص بالترخيص         إال أنه بالنسبة للصفقات المبرمة علي إثر استشارة مبس        

 من مدونة الصفقات العموميـة، بالنـسبة   44 إلى   42في اللجوء إلى هذه الطريقة االستثنائية، تطبيقا ألحكام المواد          

  ) أوقية15.000.000(للصفقات البالغ حجمها خمسة عشر مليون أوقية 

  :حدود رقابة الصفقات العمومية: 4المادة 

 باعتبارها جهاز الضبط ورقابة مسلسل إبرام الصفقات من طرف جميع المشترين العمـوميين، تقـوم اللجنـة                  4.1

  :المركزية للصفقات بما يلي

رب العمـل أو رب العمـل       ( النظر والمصادقة على ملفات استدراج المناقصة المعدة من طرف السلطات المتعاقدة             -

.  للصفقات التي يساوي حجمهـا ويزيـد علـى  عـشرة ماليـين أوقيـة                ، وذلك بالنسبة  )المنتدب إن كان موجودا   

  ) أوقية10.000.000(

 النظر والمصادقة على تقارير تقييم العروض ومحاضر المنح المؤقت للصفقات على أساس استدراج المناقصة، أيا      -

  . كان ملغ النفقة المزمع صرفها

لصفقات، ولجان المؤسسات العمومية ذات الطـابع الـصناعي          تقوم اللجان القطاعية للصفقات واللجان البلدية ل       4.2
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والتجاري والشركات ذات رأس المال العمومي، بالنظر والمصادقة على ملفات استدراج المناقصة المعدة من طـرف                

وذلك بالنسبة للصفقات التي يقل حجمها عـن عـشرة   ) رب العمل أو رب العمل المنتدب إن وجد (السلطات المتعاقدة   

   أوقية ماليين

  ). أوقية10.000.000(

 تقوم لجان الصفقات، كل في حدود اختصاصه، بالمصادقة علي ملفات الصفقات المرساة من طرفهـا مؤقتـا أو            4.3

  .نهائيا، حسب الحالة، أو التي تم الترخيص في إبرامها من طرفها بعد استشاره مبسطة او تراض

  :حدود المصادقة على الصفقات العمومية: 5المادة 

ال تصبح الصفقات قابلة للتنفيذ، ال اتجاه اإلدارة وال اتجاه المتعاقد، إال بعد أن تقرها السلطة المختصة بذلك                    

  :وهي

  : الوزير األول-

بالنسبة لصفقات الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمـومي                

  )  أوقية25.000.000( مليون أوقية والتي تساوي أو تزيد على خمسة وعشرين

  : السلطة المتعاقدة-

بالنسبة لصفقات الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمـومي                

  .والتي ينقص حجمها عن المبلغ المذكور أعاله

  .صفقات المختصة فقطال تحمل مشاريع الصفقات وملحقاتها قبل إقرارها إال تأشرة رئيس لجنة ال  

  

  التطبيق: 6المادة 

يكلف الوزراء وكتاب الدولة واألمين العام للحكومة و رؤساء البعثات الدبلوماسية بخصوص الصفقات المنفذة خارج               

التراب الوطني، ومديروالمؤسسات العمومية، والمديرون العامون للشركات ذات رأس المال العمـومي، واآلمـرون              

  .ت الملحية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ ونشر هذا المقرر الذي يلغي كل ترتيب سابق يخالفهبالصرف في الجماعا

  

، إال فيما يتعلق    06/05/2002يتم نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول ابتداء من             : 7المادة  

  .بعروض المناقصة وصفقات التراضي المرخص فيها قبل هذا التاريخ

  1:المحلق رقم

المتعلق بدفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات 
  .والمصالح الجارية والمعلوماتية والمكتبية

  
  عموميات: الفصل األول 

  مجال التطبيق: الفرع األول 
  Ǒ     ỷ ǒỸ    ỷ: المادة األولي

  . على صفقات التوريدات الجارية والخدمات والمعلوماتية والمكتبيةينطبق هذا الدفتر الخاص بالبنود اإلدارية العامة
  

  إمكانية االستثناء: 2الماداة
أحكام هذا الدفتر المتعلق بالبنود اإلدارية العامة، التي يمكن أن تكون موضع استثناء، يجب، تحت طائلة البطالن، أن              

  . من مدونة الصفقات العمومية26.3 تلخص في آخر مادة من دفتر األنظمة الخاصة المحدد في المادة
  التعريفات والواجبات العامة للمتدخلين: الفرع الثاني
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  تعريفات: 3المادة
هي الشخصية االعتبارية من شخصيات القانون العام التي تبرم الصفقة مع صاحب الفقه وهي "السلطة المتعاقدة : 3.1

  .كات ذات رأس المال العموميالدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية والشر
الشخص المسؤول عن الصفقة هو إما الممثل القانوني للسلطة المتعاقدة أو الشخص الطبيعـي الـذي تعينـه                  : 3.2

  .لتمثيلها في تنفيذ الصفقة
  .صاحب الصفقة هو الممون أو مسدي الخدمات الذي يعقد الصفقة مع السلطة المتعاقدة: 3.3
يعي أو المعنوي المكلف بإنجاز جزء من الخدمات الواردة في الصفقة، طبقا ألحكـام              الوسيط هو الشخص الطب   : 3.4

  . اآلتية8المادة
  واجبات صاحب الصفقة :4المادة

يجب على صاحب الصفقة عندما تبلغ إليه الصفقة أن يعين شخصا طبيعيا مؤهال لتمثيله تجاه الشخص المسؤول : 4.1
  .عن الصفقة، بهدف تنفيذ هذه األخيرة

يجب على صاحب الصفقة أن يبلغ فورا إلى المسؤول عن الصفقة كل التغيرات الطارئة أثناء إنجاز الـصفقة و      : 4.2
  : المتعلقة ب

  األشخاص المؤهلين إللزام صاحب الصفقة 
  .الصيغة القانونية التي يظهر فيها

  مقره واسمه التجاري
  جنسيته

  .خص طبيعي أو اعتباريعنوانه أو مقره التجاري حسب ما إذا تعلق األمر بش
  رأس ماله 

  األشخاص أو التجمعات التي تراقبه 
  .التكتالت التي يساهم فيها إذا كانت تعني إنجاز الصفقة

كل اآلجال المحددة في الصفقة ما لم بنص على غير ذلك، تبدأ من اليوم الذي يلي اليوم الذي وقع فيه الحدث : 5المادة
  .التي يعتبر نقطة انطالق األجل

  .إذا حدد األجل باأليام فالمراد بها أيام التقويم فينتهي في نهاية اليوم األخير من الفترة المذكورةو
وإذا لم يكـن ذلـك   . وإذا حدد األجل بالشهور فإنه يحسب من يوم كذا من الشهر إلى نفس اليوم من الشهر الموالي               

  .ينقضي في نهاية آخر يوم من أيام الشهراليوم موجودا في الشهر الذي ينتهي فيه األجل، فإن هذا األخير 
  .وإذا كان آخر يوم من أيام الشهر يوم الجمعة أو يوم عطلة يمدد األجل إلى آخر أول يوم عمل يتلوه

  صيغ اإلبالغات و االعالمات : 6المادة
ـ              ة تبلـغ لـصاحب   إذا كان اإلبالغ أو اإلعالم الصادر عن السلطة المتعاقدة يترتب عليه سريان أجل، فإن هذه الوثيق

  .الصفقة على عنوانه المذكور في الصفقة بواسطة بريد مضمون أو تحمل إليه مباشرة مقابل وصل باالستالم
أما اإلعالمات التي يبعثها صاحب الصفقة إلى السلطة المتعاقدة  والتي يجب أن تقع في تاريخ معين، فإنه يوجههـا                    

  .ستالمبالبريد المضمون أو يحمل مباشر مقابل وصل باال
  .يفيد وصل االستالم وقوع اإلبالغ

  .ويعتبر تاريخ الوصل هو تاريخ إبالغ القرار أو اإلعالم
  : اختيار العنوان: 7المادة

يوجه الشخص المسؤول عن الصفقة إلى جانب الصفقة جميع اإلبالغات أو اإلعالمات التي تعنيه على عنوانه المحدد          
  .في الصفقة

 إشعار الشخص المسؤول عن الصفقة، فإن كل اإلبالغات المتعلقة بالصفقة توجـه إلـى   وإذا عادى هذا العنوان دون   
  .العنوان الوارد في دفتر األنظمة الخاصة

وعالوة على ذلك، يمكن أن تنص األنظمة الخاصة على إلزام صاحب الصفقة في أجل محدد باختيار عنوان أو بتعيين         
  .ممثل في مكان يحدد لهذا الغرض

 إذ لم يمتثل صاحب الصفقة في األجل المحدد، فإن كل اإلبالغات المتعلقة بالصفقة توجه إلـى العنـوان      وفي حالة ما  
  .الوارد في دفتر األنظمة الخاصة

  الوساطة في صفقات الخدمات: 3الفرع
  واجبات صاحب الصفقة : 8المادة

بل السلطة المتعاقدة  كل وسيط      يجوز لصاحب الصفقة التعاقد على أجزاء من صفقته مع وسطاء شريطة أن تق            : 8.1
  . من مدونة الصفقات العمومية34منهم وتعتمد شروط تسديد عقد وساطته تطبيقا للمادة

  :ودعما لطلبه يقدم صاحب الصفقة التوضيحات التالية: 8.2
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  طبيعة الخدمات التي ينوي التعاقد عليها
  .رتهاسم الوسيط المقترح واسمه التجاري ومقره وعنوانه ومؤهالته وخب

  المبالغ المتوقعة للتعاقد 
  شروط التسديد المبوب عليها في عقد الوساطة

إذا التزمت السلطة المتعاقدة أو الشخص المسؤول عن الصفقة السكوت لمدة تزيد على عشرة أيام اعتبارا من                 : 8.3
ت عن قرارها الضمني طلب اإلذن المقدم من طرف صاحب الصفقة، فإن ذلك يعتبر رفضا للوسيط المقترح إال إذا رجع     

  .هذا
  . من مدونة الصفقات العمومية34يظل صاحب الصفقة مسؤوال شخصيا عن تنفيذ الصفقة طبقا إلحكام المادة : 8.4
يجب على صاحب الصفقة  أن يبلغ عقد الوساطة وملحقاته المحتملة للسلطة المتعاقدة أو للشخص المـسؤول        :  8.5

  .عن الصفقة إذا طلب منه ذلك
  العقوبات: 9المادة

 أعاله خالل خمسة عشر يوما من 8.5وإذا امتنع صاحب الصفقة  دون مبرر مقبول من امتثال اإللزام الوارد في المادة
وعالوة على ذلـك، إذا تعاقـد صـاحب         .اإلنذار المقدم إليه فإنه يتعرض للعقوبات المحددة في دفتر األنظمة الخاصة          

عن موضوع الوساطة فإنه يتعـرض      .  لم يبلغ خالل شهر من اإلنذار      الصفقة على وسطاء، على صفقه بدون إذن أو       
  . اآلتية48لتطبيق االجراءات المنصوص عليها في المادة

  
  "األوراق التعاقدية: "الفرع الرابع

  "ترتيب األولوية-األوراق المشكلة للصفقة: "10المادة
  :األوراق المشكلة للصفقة تتألف من الوثائق التالية: 10.1
  التعهد

  دفتر األنظمة الخاصة
   دفتر األنظمة الفنية الخاصة

  .الوثائق من نوع الملفات والمخطط ووثائق الضمانة إذا نص على هذه الوثائق كأوراق تعاقدية
  .الئحة األسعار و التعريفات أو الضوابط المطبقة إذا كانت هذه المعلومات موضوع وثيقة خاصة

  .ايير والتخصيصات الفنية المحتملة المنطبقة على الخدمات موضوع الصفقةدفتر أو دفاتر البنود المشتركة أو المع
هذا الدفتر الخاص بالبنود اإلدارية العامة المنطبقة على الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات الجارية والخـدمات               

  .الجارية والمعلومات المكتبية
يبات المشتركة ودفاتر التخصيصات الفنية، هي تلك المعمول     نصوص دفاتر البنود اإلدارية العامة ودفاتر الترت      : 10.2

  : بها في التاريخ المحدد في الصفقة، وإذا لم يحدد ذلك في الصفقة ففي أحد التاريخين التاليين
  .أول يوم من الشهر السابق آلخر أجل الستالم العروض: بالنسبة للصفقات المبرمة على أساس عروض المناقصة

  يوم توقيع صاحب الصفقة على تعهده: لتراضيبالنسبة لصفقات ا
  .في حالة تناقض أو فروق بين األوراق المشكلة للصفقة يكون ترتيب حجيتها حسب ترتيبها المذكور أعاله: 10.3
  الوثائق التعاقدية الالحقة إلبرام الصفقة : 11المادة

  :بعد إبرام الصفقة، يمكن تبديلها أو تكميلها
  . من مدونة الصفقات العمومية30ي المادةبملحقات كما هي محددة ف

  .بأوامر تتعلق بزيادة أو نقصان ال يتعدى عشرة في المائة من المبلغ األصلي للصفقة
  رهن الحيازة-الوثائق التي تسلم لصاحب الصفقة: 12المادة
مـن  عند إبالغ الصفقة يسلم الشخص المسؤول عن الصفقة، دون مصاريف ومقابل وصل، نسخة مـصدقة                : 12.1

وكـذلك األمـر    .  أعاله باستثناء تلك التي لها طابع عـام        10الوثائق التعاقدية المشكلة للصفقة المذكورة في المادة        
  .بالنسبة لملحقات الصفقة

وكذلك يسلم الشخص المسؤول عن الصفقة إلى صاحب الصفقة، بدون مصاريف كل الوثائق الضرورية لـه                : 12.2
  . من مدونة الصفقات العمومية104 إلى 96 ألحكام المواد لجعل الصفقة موضع رهن حيازة طبقا

  :الفرع الخامس
  الكفالة واالقتطاع برسم الضمانة

  :الكفالة: 13المادة
 من مدونة الصفقات العمومية، يجب على صاحب الصفقة أن يوفر كفالة لـضمان حـسن                106بموجب المادة : 13.1

قد يظهر أنه مدين بها برسم الصفقة وتوفر هذه الكفالة في أجل يحدده             تنفيذ إلزاماته التعاقدية ولتغطية المبالغ التي       
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  .دفتر األنظمة الخاصة ويجب أن يبدأ سريانه من تاريخ إبالغ المصادقة على الصفقة
يحدد مبلغ الكفالة النهائية في دفتر األنظمة الخاصة وال يمكن أن يقل عن خمسة في المائة من مبلغ الصفقة                   : 13.2

  . من مدونة الصفقات العمومية106لمحتملة، طبقا ألحكام المادةوملحقاتها ا
  .في حالة اقتطاع جزء من الكفالة ألي سبب كان يجب على صاحب الصفقة أن يعيده فورا: 13.3
إن عدم توفير الكفالة أو عدم زيادتها أو إعادتها عند االقتضاء، يشكل عائقا دون تسديد المبـالغ المـستحقة            : 13.4

  .قة، بما في ذلك السلفات إال إذا التزم بأنه يستعمل هذه المبالغ لتسوية الكفالةلصاحب الصف
  إن استبدال الكفالة بكفالة شخصية تضامنية في الشروط الواردة في : 13.5

  
وإذا صادف ذلك أن    . من مدونة الصفقات العمومية يمكن أن يقع عند ابتداء الصفقة أو في أي وقت كان              : 106المادة

  .فالة كانت قد وفرت بالفعل فإن اليد ترفع عنهاكانت الك
 مـن مدونـة   109تعاد الكفالة وتحرر الكفالة الشخصية التي تحل محلها، طبقا للشروط المحددة في المـادة        : 13.6

  .الصفقات العمومية
  " االقتطاع برسم الضمانة: "14المادة

الصفقات العمومية هو مبلغ يخـصص لـضمان    من مدونة 108االقتطاع برسم الضمانة المنصوص عليه في المادة        
  .حسن إكمال الخدمات، وعند االقتضاء، لسد عجز لصاحب الصفقة أثناء أجل الضمانة

وال يجوز أن يكون المبلغ المقتطع برسم الضمانة أقل من خمسة في المائة وال أكثر من عشرة في المائة مـن كـل                   
  .ة الخاصةويحدد هذا المبلغ في دفتر األنظم. تسديد يقام به

ويمكن استبدال هذا االقتطاع بكفالة تضامنية تقدمها مؤسسة مصرفية معتمدة أو مقيمة في موريتانيا، ويكون ذلـك                 
  . من مدونة الصفقات العمومية108ابتداء أو في أي وقت حسب الشروط المحددة في المادة 

 المبلغ المقتطع في أجل أقصاه ستون يومـا         وإذا قام صاحب الصفقة بجميع واجباته المتعلقة بأجل الضمانة،أعيد له         
  .اعتبارا من انتهاء أجل الضمانة لالستالم النهائي للخدمات

  واجبات السرية و إجراءات األمن: الفرع السادس
  واجب السرية: 15المادة
  إذا حصل صاحب الصفقة، بمناسبة الصفقة على معلومات أو وثائق: 15.1

  .توم فإن عليه أن يلتزم بسرية هذه المعلومةأو أشياء أخرى ذات طابع سري أو مك
هذه الوثائق أو المعلومات أو األشياء ال يجوز أن تبلغ إلى األشخاص غيـر المـؤهلين لالطـالع عليهـا إال            : 15.2

  .بترخيص من الشخص المسؤول عن الصفقة
 سرية تصدر عن الطرف يتعهد صاحب الصفقة والسلطة المتعاقدة، كل من جهته، على عدم إفشاء أي معلومة      : 15.3

وإذا لم يحترم هذا االلتزام من طرف معين فإن للطرف اآلخر أن يطالب             . اآلخر، يحصل عليها بمناسبة تنفيذ الصفقة     
  .بالتعويض حسب الضرر الحاصل

  إجراءات األمن : 16المادة
يما في األماكن الموصوفة    إذا كانت الخدمات التي ستنجز في مواقع تنطبق عليها إجراءات أمنية معينة وال س             : 16.1

بأنها حساسة أو مناطق محمية بموجب ترتيبات تشريعية أو تنظيمية أخذت لحماية أسرار الـدفاع، فعلـى صـاحب                 
  . الصفقة أن يحترم هذه الترتيبات الخاصة التي تبلغه السلطة المتعاقدة إياها

جاز وال بتعويض إال إذا كانت هذه الترتيبـات  وال يجوز لصاحب الصفقة أن يطالب لهذا السبب بتمديد أجل اإلن  : 16.2
لم تبلغ إليه قبل تاريخ إبالغ الصفقة، بحيث أثبت أن هذه الواجبات التي ألزم بها تجعل تنفيذ عقـده أكثـر صـعوبة          

  .وأعلى كلفة
  العقوبات: 17المادة
فقة على حساب مسؤولية     أعاله، يجوز فسخ الص    16 و   15في حالة انتهاك الواجبات المذكورة، في المادتين        : 17.1

  .صاحب الصفقة طبقا للترتيبات اآلتية، دون المساس بالعقوبات الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها
وإذا انتهك الوسيط هذه الواجبات، وبغض النظر عن العقوبات الجنائية المحتملة التي يتعرض لهـا، يجـوز                 : 17.2

  .ذلك من مسؤولية صاحب الصفقة عن حسن تنفيذ الصفقةللسلطة المتعاقدة أن تسحب اعتماده، دون أن ينقص 
  األثمان والتسديد: الفصل الثاني

  األثمان: الفرع األول 
  مضمون األثمان: 18المادة

  : من مدونة الصفقات العمومية متضمنة من بين أمور أخرى األشياء التالية75تعتبر األثمان بحكم المادة  
  كلفة الشراء
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  كلفة النقل والتأمين
  .اريف الرزم والشحن والحط والتفكيك والوضع في مكان التسليممص

  مصاريف التخزين
  .جميع المصاريف الجبائية وشبه الجنائية وغيرها من المصاريف التي تلحق الخدمة

  تكلفة الوثائق المتعلقة بالتوريد إذا طلبتها السلطة المتعاقدة
  تحديد األثمان وتسديدها: 19المادة
  . من مدونة الصفقات العمومية80ان ثابتة ما لم تنص الصفقة على خالف ذلك، تطبيقا للمادة تعتبر األثم: 19.1
إذا نصت الصفقة على أن الثمن المسدد يحصل عليه بتطبيق أحكام تنظيمية أو ضابط أو تعرفة معينة أو سعر       : 19.2

ن يؤخذ في الحساب هو ذلك الجاري أو أي عنصر آخر معد خارج العقد دون تحديد التاريخ، فإن العنصر الذي يجب أ            
 مـن   9 و 8به العمل عند إصدار وثيقة الطلب بالنسبة لصفقات الطلب أو صفقات الزبونية المحددتين في المـادتين                 

  .مدونة الصفقة العمومية، وبالنسبة للصفقات األخرى فإنه يوم تسليم التوريدات أو إنجاز الخدمة

ى ال جيوز أن يكون اليوم املأخوذ يف احلساب متأخرا عن انقضاء األجـل التعاقـدي   إال أنه بالنسبة هلذه التوريدات األخر     
  .لإلجناز

  إجراءات تسديد الحسابات: الفرع الثاني
  تسليم الحسابات أو الفاتورة أو المذكرة: 20المادة
اتورة أو يسلم صاحب الصفقة للمسؤول عن الصفقة أو أي شخص معين لهذا الغرض في الصفقة، حسابا أو ف  : 20.1

. مذكرة، تحدد المبالغ التي يطالب بها برسم إنجاز الصفقة وتبين جميع  العناصر التي تدخل في تحديد هذه المبـالغ                   
  .ويرفق بها، عند االقتضاء األوراق التبريرية المذكورة في دفتر األنظمة الخاصة

  :ويقع هذا التسليم: 20.2
  .هر الفارط، إذا تلعق األمر بخدمات تنفذ بصفة مستمرةفاتح كل شهر، بالنسبة للخدمات المنفذة في الش

وفي الحاالت األخرى، بعد تسليم كل جزء  أو طلب أو بعد إنجاز كل مرحلة من الصفقة أو بعد استكمال آخر خدمـة                       
  .مستحقة برسم الصفقة

عند صـاحب الـصفقة     يحدد الحساب أو الفاتورة أو المذكرة عند االقتضاء والتوريدات الباقية في المشروع             : 23.3
  .تطبيقا لتنصيصات الصفقة أو االتفاق بين الطرفين

  .قبول المسؤول عن الصفقة للحساب أو الفاتورة أو المذكرة: 21المادة
يقبل الشخص المسؤول عن الصفقة الحسابات النهائية أو الفاتورة  أو المذكرة أو يعدلها ويكملها عند االقتضاء مبينا 

  . عاد، والجزاءات والتخفيضات المفروضةقدر السلفة التي يجب ت
  .ويوقف الشخص المسؤول عن الصفقة المبلغ الذي سيسدد لصاحب الصفقة: 21.2

  . ويبلغ الحساب أو الفاتورة أو المذكرة إلى صاحب الصفقة إذا كانت بدلت أو أكملت كما هو مذكور في الفقرة اآلنفة
  . هذا اإلبالغ، يعتبر سكوت صاحب الصفقة قبوال للمبلغوبعد انقضاء أجل ثالثين يوما اعتبارا من: 21.3
  التسديدات الجزئية النهائية: 22المادة

في حالة صفقة الطلبات أو الصفقة المنفذة على أقسام أو أجزاء منعزلة، يعتبر تسديد مجموع الطلـب أو القـسم أو                
  .الجزء، تسديدا نهائيا

  السلفة: 23المادة
صفقة سلفة برسم مقدم النطالق العمل، إذا طلب ذلك صراحة بسبب تنفيـذ عمليـات   يمكن أن تدفع لصاحب ال    : 23.1

  .تحضيرية تتطلب مصروفات مسبقة على تنفيذ موضوع الصفقة
  : من مدونة الصفقات العمومية ال يجوز أن يتعدى مبلغ السلفة 84وطبقا ألحكام المادة : 23.2

  .مات الجارية في المائة من مبلغ الصفقة بالنسبة لصفقات الخد15
  . في المائة من مبلغ الصفقة بالنسبة لصفقات التوريدات الجارية والمعلوماتية30

ال يمكن لصاحب الصفقة أن يحصل على سلفة إال بعد أن يشكل لصالح السلطة المتعاقدة كفالة لضمان حـسن           : 23.3
لسلفة صادرة عن مؤسسة مصرفية مقيمة  أعاله وكفالة تضامنية منفردة لمبلغ ا13التنفيذ المنصوص عليها في المادة

  .  من مدونة الصفقات العمومية87أو معتمدة في موريتانيا، تطبيقا للمادة 
وإذا اسـتعملها كليـا أو جزئيـا        . يستعمل صاحب الصفقة السلفة فقط في العمليات المتعلقة بإنجاز الخدمات         : 23.4

  .ه سلفة أخرى بعد ذلكوال تمنح ل.  ألغراض أخرى فإن السلفة تصبح مستحقة فورا
وإذا لم تعد كفالة السلفة كافية أو صالحة، ولم يتالف صاحب الصفقة ذلك فإن للشخص المسؤول عن الصفقة            : 23.5

  .الحق في اقتطاع مبلغ يساوي تكملة الكفالة أو مبلغ السلفة، من التسديدات المقبلة المستحقة لصاحب الصفقة
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مكن تحصيل كفالة الضمانة لتصفية تسديد ما بقي من السلفة مدينا به صاحب وإذا فسخت الصفقة لسبب ما، في: 23.6
  .الصفقة، وال يجوز للضامن أن يؤخر هذا التسديد وال أن يعارضه ألي سبب من األسباب

 من مدونة الصفقات العمومية وإجراءات تحديـد        86تحدد إجراءات إعادة السلفة المنصوص عليها في المادة       : 23.7
  .ضامنية، في دفتر األحكام الخاصةالكفالة الت

  . تدفع السلفة في أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من  الطلب المكتوب الذي يقدمه صاحب الصفقة: 23.8
  .التسديد في حالة الوساطة : 24المادة

  .يتعهد صاحب الصفقة بتسديد مستحقات وسطائه
قائيا، لتسديد األشغال موضوع الوساطة، وينقص ذلك من إال أنه في حالة تقصيره، يجوز لرب العمل أن يحل محله تل           

  .المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة
  أجل التسديد: 25المادة
 من مدونة الـصفقات العموميـة،     93يسدد المبلغ الموقف في أجل تسعين يوما كما هو منصوص في المادة             : 25.1

  .م صاحب الصفقة للحساب أو الفاتورة أو المذكرةومبين في دفتر األنظمة الخاصة، ويسري األجل اعتبارا من تسلي
وإذا كان األمر بالدفع غير قانوني وترتب على ذلك أن علق المحاسب  المكلف بالدفع التسديد تطبيقا لقواعـد       : 25.2

المحاسبة العمومية، فإن على الشخص المسؤول الصفقة أن يشعر بذلك صاحب الصفقة ويعتبر هذا التعليق بمثابـة                 
  .سديدعدم الت

في حالة االعتراض على المبلغ، يسدد الشخص المسؤول عن الصفقة المبالغ التي قبل بها في األجل المذكور                : 25.3
  .وتسدد البقية عند االقتضاء بعد تسوية هذا الخالف أو النزاع. من هذه المادة) 1(في 

فقة أو إلى أحد وسـطائه، القيـام   غير أنه إذا تعذر على المسؤول عن الصفقة، بسبب يرجع إلى صاحب الص        : 25.4
  .بعمليات التحقيق أو أي عملية ضرورية للتسديد فإن هذا األجل يمدد بفترة تساوي التأخر المالحظ

وال يجوز تعليق األجل إال مرة واحدة ويتم ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إعالن باالستالم، يبعثها المسؤول عـن                   
 على األقل قبل انقضاء أجل التسديد، يبين له فيها األسباب الراجعة إليه أو إلى الصفقة إلى صاحب الصفقة ثمانية أيام

ويجب أن  . أحد وسطائه والتي عاقت التسديد، محددا له على الخصوص األوراق التي يجب عليه توفيرها أو تكميلها               
  .تنص هذه الرسالة على أنه يترتب عليها تعليق أجل التسديد

الم صاحب الصفقة لهذه الرسالة وينتهي يوم استالم الشخص المسؤول عن الصفقة للرسالة ويبدأ التعليق من يوم است
المضمونة مع إعالن باالستالم التي يبعثها إليه صاحب الصفقة والمتضمنة للتبريرات المطلوبة منه وكذلك إرسـالية             

  .باألوراق المحالة
  

  :فوائد التأخير:26المادة
ت العمومية يحق لصاحب الصفقة في حالة تأخر التسديدات أن يطالب بفوائد التأخير  من مدونة الصفقا95طبقا للمادة 

  .وتحسب هذه الفوائد على أساس عدد أيام التأخر
  .والنسبة المطبقة لحساب فوائد التأخير هي النسبة المرجعية لدى البنك المركزي مزيدة  بنقطة واحدة

  . بأي حق أو طعن آخر تنص عليه الصفقةولصاحب الصفقة الحق في هذا التسديد دون المساس
  التسديد لصالح الوسيط : 27المادة

  . أعاله، من طرف رب العمل لصالح الوسيط ال تحمل فوائد التأخير24المبالغ المقتطعة تطبيقا للمادة 
  تصفية الصفقة في حالة فسخها: 28المادة

المبالغ المستحقة الباقية علـى صـاحب       . ساباتفي حالة فسخ الصفقة،ألي سبب من األسباب فإنه يقام بتصفية الح          
  . وكذلك األمر بالنسبة للمبالغ الباقية على اإلدارة. الصفقة يجب أن تسدد فورا

  تنفيذ الصفقة: الفصل الثالث
   والجزاءات-آجال التنفيذ: الفرع األول 

  تعريف أجل التنفيذ: 29المادة
  .خ إبالغ المصادقة على الصفقةيبدأ أجل التنفيذ المحدد في الصفقة من تاري: 29.1

  .وبالنسبة لصفقات الطلب أو صفقات الزبونية يبدأ األجل بتنفيذ كل طلب من يوم إبالغ الطلب المقابل
وبالنسبة لصفقات تتضمن أقساما، يبدأ أجل كل قسم، إذا لم يحدد في الصفقة، من تاريخ إبالغ األمر بتنفيـذ القـسم                   

  .المذكور
 صفقات الزبونية،  إذا لم تحدد الصفقة أو وثيقة الطلب أجل تنفيذ الطلب حسب الكميـة  وبخصوص صفقات الطلب أو   

  .المحددة في وثيقة الطلب فإن   أجل التنفيذ هو األجل المعمول به في المهنة
  :تاريخ انقضاء أجل التنفيذ هو: 29.2

  .لتسليم  أو تاريخ اكتمال الخدمةفي حالة التسليم أو تنفيذ الخدمات في مباني السلطة المتعاقدة، هو تاريخ ا
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  . اآلتية41.1في حالة االستالم في مباني صاحب الصفقة، هو التاريخ المحدد للقبول المذكور في المادة 
إذا كانت هنالك آجال للتنفيذ منفردة لتسليم مختلف األجزاء، فإن هذه اآلجال ال تجتمع في حالة ما إذا كان عدد    : 29.3

  . صاحب الصفقةاألجزاء ممنوحا لنفس
  :تمديد أجل التنفيذ: 30المادة
يجوز للسلطة المتعاقدة أن تمنح لصاحب الصفقة تمديد ألجل التنفيذ إذا كان هنالك سبب ال يرجع لمـسؤولية                  : 30.1

  .صاحب الصفقة، يعيق تنفيذ الصفقة في األجل التعاقدي
  :ع إلى أحد األسباب التاليةويقع ذلك غالبا في حالة كون استحالة احترام األجل التعاقدي يرج

  .طلبات إضافية أو تكميلية تقدمها السلطة المتعاقدة
  .ظروف مناخية استثنائية غير مواتية من شأنها أن تؤثر على إنجاز الخدمات

عوائق اصطناعية أو ظروف طبيعية من شانها التأثير على إنجاز الخدمات، وال يمكن التنبؤ بها من صاحب صـفقة                   
  .مجرب
  ترام السلطة المتعاقدة لواجباتها التعاقدية عدم اح

  .كل تعليق لتنفيذ الخدمات ال يرجع إلى تقصير من جهة صاحب الصفقة
  .حالة القوة القاهرة

  .ويترتب على األجل الممدد نفس اآلثار التي تترتب على األجل التعاقدي بالنسبة للصفقة: 30.2
يتعين عقد ملحق بالصفقة في حالة تمديد أجل تنفيذ الخـدمات           . ة من مدونة الصفقات العمومي    30طبقا للمادة : 30.3

  .ألكثر من شهر
  .اإلجراءات التي يجب على صاحب الصفقة القيام بها للحصول على تمديد أجل التنفيذ: 31المادة
 أعاله أن يبلغ السلطة المتعاقـدة بواسـطة رسـالة          30يجب على صاحب الصفقة ليستفيد من أحكام المادة          : 31.1

 ال ترجع إلى مـسؤوليته      -حسب رأيه -مضمونة،  األسباب  التي تحول دون تنفيذ الصفقة في األجل التعاقدي والتي            
  .وهو يملك أجل عشرة أيام للقيام بهذا اإلعالن، وذلك اعتبارا من يوم ظهور هذه األسباب

  .التأخير بدقةويقدم في نفس الوقت طلبا لتمديد أجل التنفيذ ويبن مدته عندما يمكن تحديد أمد 
تبلغ السلطة المتعاقدة قرارها مكتوبا إلى صاحب الصفقة في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من استالم طلـب           : 31.2

  . تمديد أجل التنفيذ
وال يمكن تقديم أي طلب لتمديد أجل التنفيذ على أساس أحداث وقعت بعد انقضاء األجل التعاقدي الذي قد يكون : 31.3

  .لكتم تمديده قبل ذ
  جزاءات التأخير: 32المادة
في حالة تأخر تنفيذ الخدمات يحق للسلطة المتعاقدة، دون سابق إنذار ودون المساس بحقهـا فـي الطعـون       : 32.1

األخرى الواردة في الصفقة، أن تطلب من صاحب الصفقة تسديد جزاءات تأخير تسري بكامل مبلغها طبقـا ألحكـام                   
  . صاحب الصفقات العمومية من على مدونة121 إلى 118المواد 
  . من مبلغ الصفقة األصلية معدلة ومكملة بملحقات محتملة1/1000يحدد مبلغ جزاءات التأخير اليومية ب : 32.2

 في المائة من القيمة األصلية للصفقة، فإنه يجوز للـسلطة المتعاقـدة، أن              7إال أنه إذا بلغ مجموع جزاءات التأخر        
  .تفسخ الصفقة بقرار أحادي

يقتطع مبلغ الجزاءات من المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة، ثم من مختلف الكفاالت والضمانات، وفي حالـة    : 32.3
  عدم كفاءتها فإن البقية تكون موضوع إصدار بأمر بالتحصيل 

 في حالة فسخ الصفقة، تظل جزاءات التأخير سارية، عند االقتضاء، إلى اليوم الذي قبل سريان الفسخ، داخل                : 32.4
  .ذلك اليوم، في فترة سيران  الجزاءات

  إجراءات تنفیذ الصفقة: الفرع الثاني
  نوعية التوريدات والخدمات : 33المادة
  التوريدات والخدمات : 33.1

 التوريدات والخدمات يجب أن تكون مطابقة لتنصيصات الصفقة وللمعايير المسجلة أو التخصيصات الفنية المعمـول   
   أعاله 102 في المادة بها في التاريخ المحدد

  اللوازم واألشياء و التموينات المودعة لدى صاحب الصفقة : 34المادة
  :إذا نصت الصفقة على أنه يوضع تحت تصرف صاحب الصفقة : 34.1

  بعض اللوازم أو األشياء للتصليح أو للتعديل أو للصيانة
أولية فإنه هذه اللوازم واألشياء والتموينـات  بعض التموينات أو بعض التجهيزات الجاهزة أو نصف جاهزة أو مواد      
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  غير المستهلكة تعاد إلى المكان وفي التاريخ المحددين في الصفقة 
صاحب الصفقة مسؤول عن حفظ وصيانة واستعمال اللوازم المودعة لديه فورمـا توضـع تحـت تـصرفه                  : 34.2

  .بالفعل،وال يمكن أن يستعملها إال في األغراض المذكورة في الصفقة
إذا لم يستطع صاحب الصفقة  أن يعيد هذه اللوازم أو األشياء أو التموينات أو في خالة مرضية، وألي سبب                    : 34.3

كان، فإن المسؤول عن الصفقة يقرر بعد االطالع على إمكانيات  صاحب الصفقة، إجراءات التعويض الذي سـيطبقه             
  .من استبدال وإعادة أو دفع

ازم واألشياء والتموينات المعادة إلى السلطة المتعاقدة يتحملها صاحب الصفقة على           مصاريف مخاطر نقل اللو   : 34.4
  . حسابه الخاص

يجب على صاحب الصفقة أن يعقد تأمينا على حسابه الخاص على اللوازم واألشياء و التموينات المودعة لديه : 34.5
  .ب التأمين هذاقبل أن توضع تحت تصرفه ولمدة حوزه لها وأن يبرهن على أنه أدى واج

 48وبغض النظر عن إجراءات التعويض المذكورة أعاله، يجوز فسخ الصفقة في الظروف الواردة في المادة                : 34.6
االتية، في حالة عدم إحضار هذه اللوازم واألشياء والتموينات أو عدم إعادتها أو حالة إفسادها أو استعمالها بصفقة                  

  .تعسفية
  عند صاخب السلطةتخزين التوريدات : 35المادة

إذا نصت الصفقة على إلزام صاحب الصفقة بتخزين التوريدات فإنه يتحمل بالنـسبة للتوريـدات المخزونـة لديـه                   
مسؤولية الشخص الحائز كما هو منصوص في الصفقة وإال فمدة شهر اعتبارا من تـاريخ قبولهـا المـذكور فـي                 

  . اآلتية42.1المادة
  التغليف والنقل: 36المادة
يسلم صاحب الصفقة  التوريدات داخل ظرف يمنع من عطبها أو فسادها أثناء نقلها إلى وصولها إلى غايتها                  : 36.1

كما هو محدد في الصفقة، ويجب أن يكون ظرفها شديدا بما فيه الكفاية لتتحمل بدون حدود النقالت القوية والتعرض           
  .رض البراحلدرجات الحرارة القصوى واألمطار أثناء نقلها وترصيفها في األ

يجب أن يكون التغليف ووضع العالمات  والوثائق في داخل الغالف وخارجه مطابقـة للمتطلبـات الخاصـة                  : 36.2
  .المنصوص عليها في الصفقة مع مراعاة التعديالت الالحقة المحتملة التي قد يأمر بها المسؤول عن الصفقة

  تظل األغلفة ملكا للسلطة المتعاقدة: 36.3
لة ما إذا كانت تكاليف النقل على السلطة المتعاقدة فإن على صاحب الصفقة أن يستعمل إجراءات النقل                 في حا : 36.4

  .التي تختارها هي
ويتحمل صاحب السلطة النفقات اإلضافية المترتبة على اختيار إجراءات نقل من طرفه لم تـصادق عليهـا الـسلطة           

  .المتعاقدة
  

  تسليم التوريدات : 37المادة
وإذا نصت الصفقة   . ب الصفقة مسؤول عن تسليم جميع التوريدات إلى مكان االستالم الوارد في الصفقة            صاح: 37.1

  .فإن هذه التسليمات تعتبر قد نفذت"  النقل"و" التأمين"و" خالص القيمة"أو " ميناء الشحن"على تسليم 
نقل مع تأمين إصدارها إلـى مينـاء   في حالة صفقات تسليم ميناء الشحن، إذا استلمت التوريدات على متن وسيلة ال          

  .النزول المعتبر وبعد تسليم الفاتورة أو الفواتير وكل وثيقة تنص علي الصفقة إلى السلطة المتعاقدة أو ممثلها
عندما يسلم إلى الـسلطة المتعاقـدة سـندات         : في حالة صفقات خالص القيمة والنقل وخالص القيم والتأمين والنقل         

  .تحفظ عليها مرفقة بكل وثيقة تنص عليها الصفقةبالوثائق المشحونة ال 
وإذا وقع التسديد مقابل تسليم وثائق مبرهنة على أن البضائع قد شحنت فإن مطابقة الرسائل يجب أن يصدقها مكتب               

  .متخصص أو معتمد من طرف اإلدارة
 تعطيها آخر نشرة للمصطلحات المدلوالت التي" تسليم ميناء الشحن وخالص القيمة والتأمين والنقل"وتعني مصطلحات 

  .التجارية الدولية التي تحيل إليها الصفقة، وإال فآخر مراجعة للمصطلحات التجارية الدولية
  : تسمي غالبا بإرسالية التسليم وتتضمن على الخصوص: يرفق كل تسليم بوثيقة يعدها صاحب الصفقة: 37.2

  تاريخ االستالم 
  الرقم المرجعي للطلب أو للصفقة

  عريف بصاحب الصفقة الت
التعريف بالتوريدات المسلمة، وعند االقتضاء، بيان توزيعها، حسب الطرود ويجب أن يحمـل كـل طـرد، وبـصفة        

. واضحة، رقمه التسلسلي كما هو على اإلرسالية، وإذا لم ينص على خالف ذلك يجب أن يتـضمن جـردا بمحتـواه       
  .مة  التعريفية الخاصة بهويجب أن يحمل المنتوج المسلم عند االقتضاء، العال

  .يعاين تسليم التوريدات بتسلم وصل لصاحب الصفقة أو بالتوقيع على نسخة من بطاقة التسليم: 37.3
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جميع التوريدات المسلمة برسم الصفقة يجب أن تكون مؤمنة كليا، حسب الشروط الواردة في دفتر األنظمـة                : 37.4
ع أو ضرر يمكن أن يحدث لها بمناسبة التصليح أو النقل أو التخزين      الخاصة، لصالح السلطة المتعاقدة، ضد كل ضيا      

  .أو التسليم
  الرقابة في الورشة أو المصنع : 38المادة
إذا نص دفتر األنظمة بصفة صريحة على وجوب رقابة صناعة التوريدات في الورشة أو في المصنع، فإنـه                  : 38.1

  .يجب على صاحب الصفقة أن يلتزم بأحكام هذه المادة
ويلتزم . فيجب عليه أن يعلم المسؤول عن الصفقة بالورشات والمصانع التي تتم فيها مختلف مراحل التصنيع         : 38.2

بأن يوفر للسلطة المكلفة بالرقابة، حرية الدخول في هذه  الورشات والمصانع، وان يضع تحـت تـصرفها مجانـا،            
  . الوسائل الضرورية ألداء مهمتها

صفقة  أن يطلع السلطة المكلفة بالرقابة، في الوقت المناسب، على جميع العمليات التي              ويجب على صاحب ال   : 38.3
وإذا لم يقم بهذا الواجب فإن للسلطة المكلفة بالرقابة أن تستأنف هذه العلميات أو              . أعلنت أنها ترغب في  مشاهدتها     

  .أن ترفض التوريدات الخاضعة لهذه العمليات الخارجة عن رقابتها
  .أن تطلع هذه السلطة فورا على جميع األحداث التي من طبيعتها التأثير على السير المتوقع للعملياتكما يجب 

  .تشعر السلطة المكلفة بالرقابة ، أثناء التصنيع، صاحب الصفقة بكل عنصر من التوريدات يكون غير مرضي: 38.4
حد من حق السلطة المتعاقدة فـي رفـض         ممارسة الرقابة ال تنقص شيئا من مسؤولية صاحب الصفقة وال ت          : 38.5

  . اآلتية39التوريدات المعترف بفسادها أثناء التحقيق المبوب له في المادة
الموظفون واألعوان التابعون للسلطة المتعاقدة والذين حصلوا على معلومات حول وسـائل التـصنيع لـدى                : 38.6

م التسلسليين الذين يتبعون لهم أو إلـى األشـخاص           المؤسسات، ملزمون بعدم إبالغ هذه المعلومات إال إلى رؤسائه        
  .المؤهلين لمعرفتها

  معاينة تنفيذ الصفقة: الفرع الثالث
   االختبارات-التحقيقات الكمية والنوعية: 39المادة

الهدف من عمليات التحقيق الكمي والنوعي هو التحقق من مطابقة الكمية المسلمة أو العمل المنجز للكمية المذكورة           
  .ثيقة الطلب أو الصفقةفي و

 وما لم ينص على غير ذلك تتم عمليات التحقق النوعي حسب األعراف المعمول بها في التجارة بالنسبة للتوريدات                   
  والخدمات المعنية 

  .المواد واألشياء الضرورية لالختبارات يأخذها المسؤول عن الصفقة من التوريدات المسلمة برسم الصفقة
ق يتحملها الشخص بالنسبة للعمليات التي نصت الصفقة على تنفيذها في مبانيه وعلى صـاحب               نفقات التحقي : 39.3

  .الصفقة بالنسبة للعمليات األخرى
والنفقات المترتبة على اختبار لم تنص عليه الصفقة  ولم يجر عرف بمثله يتحملها الطـرف الـذي طالـب بتنفيـذ          

  .االختبار
  عمليات التحقيق: 40المادة
  . صاحب الصفقة أو ممثله المعين لهذا الغرض، التسليم أو تنفيذ الخدمةيحضر: 40.1

  .يب صاحب الصفقة أو ممثله إذا استدعيا بصفة شرعية، من صحة عمليات التحقيقغوال يمنع ت
يقوم المسؤول عن الصفقة وقت تسليم التوريدات أو تنفيذ العمل بعمليات التحقيق الكمي البـسيطة التـي ال                  : 40.2

  .إال فحصا بسيطا ووقتا قصيراتتطلب 
  . اآلتيتين42-41ويمكنه أن يبلغ فورا إلى صاحب الصفقة قراره المحدد حسب اإلجراءات المبينة في المادتين : 40.3

ويجب عليه أن يفعل ذلك بسرعة في حالة التوريدات السريعة التغير وإذا لم يقع إبالغ فـي هـذه الظـروف تعتبـر      
  . اآلتية42.1المادةالتوريدات مقبولة بمفهوم 

عمليات التحقيق األخرى التي لم تذكر أعاله في هذه المادة، ينفذها المسؤول عن الـصفقة حـسب الـشروط        : 40.4
 التاليتين واألجل المحدد للقيام بالتحقيق هو وإلبالغ قراره هو خمسة عشر يوما، ما 42-41المنصوصة في المادتين 

  .لم يقع نص على خالف ذلك
سبة للتحقيقات التي نصت الصفقة على أنها تنفذ داخل مؤسسات صاحب الصفقة، يبدأ األجل من التـاريخ          بالن: 40.5

  .الذي يعلن فيه صاحب الصفقة أن مجموع التوريدات أو الخدمات أصبحت جاهزة للتحقيق
 إرساليات التسليم قـد    إال أنه إذا كان بعض    . وبالنسبة للتحقيقات المنفذة في مكان آخر، يبدأ األجل من تاريخ التسليم          

  .استلم متأخرا عن التوريدات، فإن أجل التحقيق يسري اعتبارا من تاريخ استالم آخر هذه اإلرساليات
وفي حالة صفقة تتضمن أجزاء متفرقة أو في حالة صفقة الطلبات يكون تسليم كل جزء أو طلـب موضـوع             : 40.6

  .تحقيقات وقرارات منفردة
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  جراء التحقيقات الكمية القرارات بعد إ.: 41المادة
إذا كانت الكمية المسلمة أو الخدمات المنفذة غير مطابقة لتلك المنصوص علها في الصفقة أو الطلب، فإنـه يجـوز            

  :للمسؤول عن الصفقة أن ينذر صاحب الصفقة بأن يقوم بأحد أمرين
  أن يأخذ الفائض الذي سلم 

 . يقبل التوريدات أو العمل كما هماأن يكمل التسليم أو يكمل العمل، ويجوز له أيضا أن
 الفرارات بعد التحقيقات النوعية : 42المادة
على إثر عمليات التحقيق، يأخذ المسؤول عن الصفقة قرارا صريحا بالقبول أو بالتأجيل أو بتخفيض الثمن أو   : 42.1

  .بالرفض
 أعاله يعتبر قرار قبول التوريـدات       40.4بعد انقضاء  أجل الخمسة عشر يوما المذكورة في المادة         : القبول: 42.1.1

  .والخدمات محصوال عليه ويؤخذ قرار القبول بتخفيض أو بدون تخفيض الثمن مع التحفظ على العيوب الخفية
إذا ارتأى المسؤول عن الصفقة أن التوريدات أو الخدمات يمكن فبولها بشرط بعض التحـسينات               : التأجيل: 24.1.2

 صاحب الصفقة أن يقدمها من جديد في أجل محدد بعـد ان يجـري عليهـا التحـسينات     فإنه يعلن تأجيلها طالبا من  
  .المذكورة

  
ويجب على صاحب الصفقة أن يعلن عن قبواه في أجل عشرة أيام، وفي حالة رفضه أو سكوته في هذا األجل يمكـن       

 التالية وحينئذ يبج أخذ 42.1.3قبول التوريدات أو الخدمات مع تخفيض الثمن أو رفضها حسب الشروط المحددة في         
  . ويعتبر سكوت المسؤول عن الصفقة طول هذا الجل بمثابة رفض. القرار في أجل خمسة عشر يوما

  :تخفيض الثمن أو الرفض: 42.1.3
إذا ارتأى الشخص المسؤول عن الصفقة أن التوريدات أو الخدمات ال تلب تماما شروط الصفقة إال أنه يمكن قبولها                    

وإذا ارتأى المسؤول   .  فإنه يجوز له أن يعلن عن تخفيض في الثمن يناسب حجم النواقص المالحظة             في هذه الصيغة  
عن الصفقة أن التوريدات أو الخدمات ال يمكن قبولها بهذه الصيغة، ولو مع التخفيض فإنه يعلن رفـضها كليـا أو                     

ويجـب  .  أو ممثله واالستماع إليـه     جزئيا وال يمكن أخذ قرار التخفيض أو الرفض إال بعد استدعاء صاحب الصفقة            
تسبيب هذه القرارات وفي حالة الرفض، يجب على صاحب الصفقة، إال إذا قرر ما يناقض ذلك أن ينفـذ التوريـدات              
والخدمات المطلوبة من جديد، وفيما عدا الحالة المذكورة في الفقرة أعاله تستبدل بمثلهـا المـواد أو األشـياء أو                    

رف المسؤول عن الصفقة و المستعملة في الخدمات المرفوضة أو يدفع صاحب الـصفقات              التمويالت المسلمة من ط   
  .قيمتها
  .رداءة نوعية اللوازم واألشياء والتموينات المسلمة من طرف المسؤول عن الصفقة: 42.2

طـرف  إذا كان التخفيض أو الرفض مسببا عن رداءة نوعية أو فساد اللوازم واألشياء والتموينات  المـسلمة مـن             
  :المسؤول عن الصفقة إلنجاز الخدمات فإن مسؤولية صاحب الصفقة تبرأ بالشرطين اآلتيين

 أو فساد اللوازم أو األشياء ةأن يقدم مالحظاته في أجل ثمانية أيام اعتبارا من  التاريخ الذي يمكنه فيه مالحظة رداء       
  . المسلمةتأو والتموينا

 ن يستعمل هذه اللوازم واألشياء والتموينات أن يكون المسؤول عن الصفقة قرر مع ذلك أ
  التقديم الجديد بعد التأجيل: 42.3

بعد تأجيل التوريدات الخدمات يملك المسؤول عن الصفقة من جديد كامل األجل المقرر للتحقيقات اعتبارا من التقديم                 
  . الجديد الذي يقوم به صاب الصفقة

ته وكذلك اآلجال الضرورية له لتقـديم مالحظاتـه وكـذلك األجـل             اآلجال المفتوحة لصاخب الصفقة لتقديم مالحظا     
  . ال تشكل بنفسها مبررا مقبوال لتمديد األجل التعاقدي للتنفيذ  الضروري له لتقديم التوريدات والخدمات بعد التأجيل 

   ة التوريدات المؤجلة أو المرفوضضرف:42.4
 الحالـة  يلخدمات أو تأجيلها يتحملها صاحب الصفقة إال ف    مصاريف التخزين والنقل المحتملة التي قد يجرها رفض ا        

 يحدد قرار   أن مباني السلطة المتعاقدة يجوز      يمن هذه المادة وفى حالة ما إذا تمت التحقيقات ف         )2(ي  المشار إليها ف  
 رفـض   التوريدات التي كان موضوع تأجيل أو      تأجيل التوريدات أو رفضها أجال لرفعها إذا لم تكن الصفقة قد حددته           

 مباني السلطة المتعاقدة حظرا أو إحراجا ال يحتمل  يجوز أتالفها فورا على حساب صـاحب                 فيوالتي يشكل حفظها    
  . الصفقة بعد ان يشعر بذلك

  انتقال الملكية :43المادة
ــان    ة متأخرا عنالمتعاقدالتسليم إلي السلطة   يحصل انتقال ملكية التوريدات بالقبول و إذا كان ــول ف القب

  .  ذلك الفاصل الزمني مسؤولية الحائزفي الصفقة يتحمل صاحب
  

  اجل الضمانة-االستالمات المؤقتة والنهائية:44المادة 
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إذا نصت الصفقة على ان الخدمات تكون موضوع ضمانة فان نقطة انطالق اجل هذه الضمانة يبدأ من تـاريخ       :44.1
  ستخدام إذا نصت الصفقة على ذلكاالستالم المؤقت أي من تاريخ قبول الخدمة أو من تاريخ اال

  .  يصلح أو يبدل جزءا لخدمة الذي يعتبر فاسداأنرسم هذه الضمانة يلتزم صاحب الصفقة بو:44.2
ضمانة كذلك المصاريف المترتبة على نقل األشخاص والتغليف والرزم ونقل اللوازم التي يتطلبها الوتغطى هذه   :44.3

العمليات في مكان استعمال الخدمة أو حصل صاحب الـصفقة علـى أن تنقـل               التصليح أو التبديل، سواء قيم بهذه       
  .التوريدات إلى مبانيه لهذا الغرض

وعالوة على هذا، للسلطة المتعاقدة الحق في التعويض عن األضرار والخسائر في حالة ما إذا ترتب ضـرر                  : 44.4
  .منعها من المنفعة طوال مدة التصليح

الصفقة إلجراء التحسين أو التصليح المطلوب منه يحدده المـسؤول عـن الـصفقة              األجل الممنوح لصاحب    : 44.5
  .بموجب أمن العمل

جل الضمان يلزم صاحب الصفقة بتنفيذ اإلصالحات التي يأمره بها المسؤول عن الصفقة إال أنه يحق له أطوال : 44.6
  . غير مؤسسالمطالبة بتسديد ثمنها إذا رأى أن إعمال الضمانة

 يمدد إلى اإلنجاز     انقضى أجل الضمانة ولم يقم صاحب الصفقة بالتصليحات المامور بها فإن أجل الضمانة             إذا: 44.7
  .الكامل للتصليحات

  .إذا انقضى أجل الضمانة، يقام بعمليات االستالم النهائي شريطة أن يكون صاحب الصفقة قد قام بواجباته: 44.8
في المادة أعاله يعاد في أجل ثالثين يوما كآخر أجل اعتبارا من إعـالن  المبلغ المقتطع برسم الضمانة الوارد     : 44.9

  .االستالم النهائي
  فسخ الصفقة: الفصل الرابع

  مختلف حاالت الفسخ: الفرع األول 
  السلطة المتعاقدة  من طرف فسخ صفقة: 45المادة
 أن تضع حدا لتنفيـذ الخـدمات        لسلطة المتعاقدة في كل وقت سواء ارتكب صاحب الصفقة خطأ أم ال،           ليجوز  : 45.1

  .. من مدونة الصفقات العمومية129موضوع الصفقة قبل استكمالها، بموجب قرار بفسخ الصفقة طبقا ألحكام المادة 
، يستحق صاحب الصفقة تعويضا عن الضرر الذي        48 و   45وفي ما عدا الحاالت المبوب عليها في المادتين         : 45.2

  . من مدونة الصفقات العمومية129و طبقا ألحكام المادة : التالية51ت عليه المادة لحق به جراء هذا القرار كما نص
ال يحول فسخ الصفقة دون ممارسة الدعاوى المدنية أو الجنائية التي تمكن إثارتها ضد صاحب الصفقة بسبب : 45.3

  .أخطائه
  الفسخ بقوة القانون: 46المادة

  . من مدونة الصفقات العمومية130ت التالية الواردة في المادة تفسخ الصفقة بقوة القانون في أحد االحتماال
  في حالة وفاة صاحب الصفقة : 46.1

إذا قرر المسؤول عن الصفقة عكس ذلك إال وإذا تعلقت الصفقة أساسا بالتوريدات، فلورثته الحق في مواصلة الصفقة 
 اعتبارا مـن  ، إذا وقعسخالصفقة ويسري الفعلى أساس أن الصفقة كانت أبرمت اعتبارا للكفاءة الشخصية لصاحب       

  .تاريخ الوفاة
وإذا تعلقت الصفقة أساسا بتوفير الخدمات فإن الصفقة تفسخ إال إذا قبل المسؤول عن الـصفقة بمواصـلة ورثتـه                  

  .للصفقة
  .ويسري الفسخ، إذا وقع اعتبارا من تاريخ الوفاة

ال إذا قبلت السلطة المتعاقدة عروض موكل الغرمـاء،        إ،  في حالة إفالس صاحب الصفقة أو تصفيته القضائية       : 46.2
  .عند االقتضاء، أو رخصت المحكمة في متابعة العمل

  في حالة تلف موضوع الصفقة : 46.3
  طلب من صاحب الصفحة  بناء على سخالف: 47المادة

صاحب الصفقة دون    من مدونة الصفقات العمومية يجوز للقاضي فسخ الصفقة بناء على طلب من              131طبقا للمادة   
أن يكون لهذا األخير الحق في المطالبة بالتعويض في حالة وقوع حدث ال يرجع إلى مسئوليته ، ويجعل تنفيذ الصفقة 

  .مستحيال
  الفسخ بسبب أخطاء صاحب الصفقة: 48المادة
ـ  129يجوز فسخ الصفقة حسب اإلجراءات الواردة  في المادة  : 48.1 سبب خطـأ   من مدونة الصفقات العموميـة، ب

يرتكبه صاحب الصفقة، دون أن يكون لهذا األخير الحق في المطالبة بالتعويض، وعند االقتضاء، مع تنفيذ الخدمات                 
  : اآلتية وذلك في الحاالت التالية52على حسابه ومسئوليته كما هو مذكور في المادة 

   أعاله 8إذا وقع عقد وساطة منتهكا أحكام المادة 
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 . أعاله13المناسب واجباته المتعلقة بالكفالة الواردة في المادة إذا لم يؤد في الوقت 
 المودعة لدى صاحب الصفقة أو استعمالها  تفساد اللوازم  أو األشياء أو التموينا      أو إ في حالة عدم إحضار أو إعادة       

 .استعماال تعسفيا
 .فيذ التزاماته، أنه عاجز عن تن47إذا أعلن صاحب الصفقة، في غير الحالة الواردة في المادة

 إذا لم يؤد واجباته في اآلجال المحددة 
 .إذا قام بأعمال الغش حول طبيعة أو نوعية أو كمية الخدمات، بمناسبة الصفقة

 من مدونة 165إذا تم استبعاده ال حقا عن إبرام الصفقة عن كل مشاركة في صفقات السلطة المتعاقدة، تطبيقا للمادة           
 .الصفقات العمومية

 .  أعاله16لم يحترم اإلجراءات الواردة في المادة و  بواجب كتمان السر خلأإذا 
 . في حالة ما إذا عاق عمليات الرقابة في الورشة والمصنع، في حالة ما إذا نصت عليها الصفقة

 في حالة ما إذا نصت الصفقة على رقابة سعر التكلفة، وأخل صاحب الصفقة بواجباته بهذا الشأن كما هو مذكور في                 
 .   اآلتية53المادة 
من هذه  المادة إال بعد إشعار صاحب الـصفقة بالعقـاب المزمـع    ) 1(وال يجوز أخذ  قرار الفسخ الوارد في  : 48.2

  .ودعوته إلى تقديم مالحظاته في أجل خمسة عشر يوما
  تاريخ سريان الفسخ : 49المادة

 اعتبار من التاريخ المحدد في القرار، أو إذا لم يوجد  أعاله، يسري الفسخ46في ما عد ا الحاالت المذكورة في المادة 
  .تاريخ آخر، اعتبارا من تاريخ إبالغ هذا القرار

  :نتــائج الفســـخ : 2الفــرع
  تصفية الصفقة المفسوخة : 50المادة
خدمات العتبار للخدمات المستكملة المقبولة من جهة، ومن جهة أخرى لل اعينبتصفى الصفقة المفسوخة أخذا : 50.1

  .قيد التنفيذ التي قبل المسؤول عن الصفقة باستكمالها
بموجب قرار من السلطة   التالية51لتعويض الوارد في المادة  ليوقف حساب تصفية الصفقة المتضمن احتماال: 50.2

  .المتعاقدة ويبلغ إلى صاحب الصفقة
  التعويض المحتمل بسبب الفسخ: 51المادة
 أعاله، فإن عليه أن يقدم بـذلك طلبـا          45الحق في المطالبة بالتعويض طبقا للمادة       إذا كان لصاحب الصفقة     : 51.1

  .مكتوبا مبررا بما فيه الكفاية في أجل شهر من إبالغ قرار الفسخ
تقيم السلطة المتعاقدة قدر الضرر المحتمل الذي تعرض له صاحب الصفقة وتحـدد، عنـد االقتـضاء، مبلـغ             :51.2

  . التعويض الذي سيمنح له
  .مسؤولية ونفقة صاحب الصفقة على تنفيذ التوريدات أو الخدمات: 52المادة

  
 من مدونة الصفقات العمومية، أن تنفذ التوريدات والخدمات على مـسؤولية ونفقـة              134يجوز طبقا للمادة    : 52.1

ما في حالة ما إوما بسبب عدم تنفيذ هذا األخير لخدمة تقتضي طبيعتها أن ال تحتمل أي تأخير          إصاحب الصفقة وذلك    
  . أعاله، على مثل هذا اإلجراء48إذا نص قرار الفسخ المأخوذ تطبيقا للمادة 

إذا تعذر على السلطة المتعاقدة الحصول على خدمات مطابقة تماما لتلك الواردة في الـصفقة، فـي ظـروف          : 52.2
  مالئمة، فإنه يجوز لها استبدالها بخدمات مكافئة

ة المفسوخة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في إنجاز الخـدمات المنفـذة          ال يسمح لصاحب الصفق   : 52.3
  .على مسئوليته ونفقته

 وحساب صـاحب الـصفقة، علـى أثمـان     ةإذا زادت المصاريف  المترتبة على إنجاز الخدمات على مسئولي   : 52.4
  .الصفقة، فإن صاحب الصفقة يتحمل هذه الزيادة

  .وفات، فإنه ال يستفيد من ذلكوعلى العكس، إذا نقصت المصر
  الرقابات الخاصة: الفصل الخامس

  رقابة أسعار التكلفة :53المادة
إذا نصت الصفقة على رقابة أسعار التكلفة فإن صاحب الصفقة ملزم بأن يبلغ إلى السلطة المتعاقدة، العناصر                 : 53.1

   .المشكلة لسعر التكلفة
  .لتحقيق على األوراق ، وفي الميدان للتأكد من صحة العناصر الموفرةوعليه أن يلتزم بالسماح وبتسهيل عمليات ا

وإذا لم يوفر صاحب الصفقة هذه المعلومات أو قدم معلومات غير كافية أو غير صحيحة، فإنه يجوز للمسؤول : 53.2
د مبلـغ عـشر   في المستقبل في حـدو   تعليق التسديداتر يظل بدون أثر، أن يقراعن الصفقة بعد أن يقدم إليه إنذار 



 54

  .الصفقة
ء نهائي بموجب قرار من السلطة المتعاقدة، بغض اوبعد إنذار جديد يظل بدون أثر، يجوز تحويل هذا االقتطاع إلى جز

  .النظر عن الفسخ المحتمل جراء أخطاء صاحب الصفقة
  حماية اليد العاملة وظروف العمل : 54المادة
القوانين والنظم المتعلقة بحماية اليد العاملة وبظروف العمـل،         يخضع صاحب الصفقة للواجبات الناشئة عن       : 54.1

  .وتحدد اإلجراءات التطبيقية ألحكام هذه النصوص في دفتر األنظمة الخاصة
يجوز لصاحب الصفقة أن يطلب من المسؤول عن الصفقة أن يحيل مـصحوبة برأيـه ، طلبـات االسـتثناء             : 54.2

  .ي يقدمها على أساس الظروف الخاصة للصفقةالمنصوص عليها في القوانين والنظم والت
ويظل هـو   . نطبق عليهم تيجب على صاحب الصفقة أن يشعر وسطاءه بأن الواجبات الواردة في هذه المادة              : 54.3

  .المسؤول عن احترامها
  الفصل السادس تنصيصات خاصة بصفقات المعلوماتية والمكتبية

  توضيحات عامة: الفرع األول
ذا الفصل على الصفقات التي تهدف إلى توفير أو منح معدات معلوماتية أو مكتبيـة وصـيانتها،          تنطبق ه : 55المادة

  .وعند االقتضاء، تقديم خدمات إضافية كالتنازل عن حق استغالل اللوائح المعلوماتية وحق متابعتها
  الوثائق الفنية : 56المادة
قة، بـدون ثمـن إضـافي، الالئحـة العامـة           يجب على صاحب الصفقة أن يوفر مع المعدات موضوع الصف         : 56.1

ويجب عليه كذلك أن يوفر مجموعـة       . لالستغالل، باللغة المحددة في ملف المناقصة، التي تمكن من تشغيل المعدات          
و الفرنسية تبين تركيب وخصائص المعـدات ولـوائح المعلوماتيـة والطـرق المعهـودة               /وثائق باللغة العربية أو   

  .الستعمالها
  .م تنص الصفقة على خالف ذلك يجب توفير مجموعة الوثائق عند تسليم المعدات كآخر أجلوإذا ل: 56.2

ر هذه الوثائق يتم قبل تسلم المعدات أو اللوائح حتى يسمح للسلطة المتعاقـدة        يويجوز أن تنص الصفقة على أن توف      
  .بالتعود على طرق استعمالها

  المسؤوليات/ الفرع الثاني
  طة المتعاقدة مسؤولية السل: 57المادة
يجب على السلطة المتعاقدة قبل تسليم المعدات أن تهيأ المباني المعدة الستقبالها من حيث مطابقته للظـروف       : 57.1

ويجب عليهـا أن    .الفنية إلقامتها وتزويدها بالكهرباء وتوفير المحيط المناخي  الموصوف في دفتر األنظمة الخاصة            
  . لضمان حسن سير هذه المعدات هذه الظروف في المقرثباتتحافظ على 

  .تتكفل السلطة المتعاقدة باستعمال المعدات واللوائح طبقا للبيانات الواردة في مجموعة الوثائق الموفرة: 57.2
  المسؤولية في حالة األضرار: 58المادة
 من كـل  خطئها ة  مسؤولية السلطة المتعاقدة إال في حال    أ دامت المعدات ملكا لصاحب الصفقة فإن ذلك يبر        ام: 58.1

  .األضرار التي تتعرض لها المعدات
 الزمني الذي بـين     رقإال أنه في حالة شراء السلطة المتعاقدة للمعدات فإنها تتحمل مسؤولية الحائز في الفا             : 58.2

  .اهتسليم المعدات وقبول
  :يؤمن صاحب الصفقة السلطة المتعاقدة: 58.3

 التي وفرها أو ناتجة عن تصرف وكالءه، والتي تلحق المباني التـي   ضد كل األضرار التي يكون مرجعها المعدات -
  .تستغل فيها المعدات، بما في ذلك طعون الجيران

  البرامج المعلوماتية: الفرع الثالث
  تعريف : 59المادة
إذا لم تنص الصفقة على خالف ذلك، يجب أن يوفر صاحب الصفقة مع المعدات موضوع الـصفقة، اللـوائح           : 59.1
مة لالستغالل، التي تمكن بغض النظر عن األعمال  المعهود بها للمعدات، من إنجاز وتسيير مـصادر المعـدات                   العا

  .ة وكذلك سير برامج الحاسوبمنازوتنظيم المعدات المطلوبة متتابعة أو مت
والتحديـدات  وهذه اللوائح ملحقة بكل اعتبار بالمعدات المضافة فيها خصوصا فيما يتعلق بجزاءات التـأخير           : 59.2

   اآلتية85دةاهذا األخير ألحكام المفي وعدم التوفر طبقا 
  التنازل عن حق االستخدام غير الحكري : 60المادة

  :لوائح تنازال عن حق االستخدام غير الحكري ويعني هذا التنازل تسليم السلطة المتعاقدة اليشكل توفير 
  ة للمعدات لوائح المعلوماتية المسجلة على مستند مقروء بالنسب-
  . كتيبات في اللغة المحددة في ملف المناقصة تصف وظائف وإجراءات استخدام اللوائح المعلوماتية الممنوحة-
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يلزم صاحب الصفقة بإبالغ السلطة المتعاقدة فورا بالتعديالت التي يدخلها على مـضمون           : تعديالت اللوائح : 61المدة
لتي ترافقها وأن يسلم السلطة المتعاقدة دون مقابل جديد والتعديالت التي تم  اللوائح المعلوماتية الموفرة أو الكتيبات ا     

  .  دون أن تتعلق الوظائف الجديدة من طبيعتها أن تقوم بها هذه اللوائحةإدخالها في النماذج األصلي
  تصحيح اللوائح: 62المادة
 تسليمها  وان أعاله قادرة أ   61المادة أو المعدلة طبقا لتنصيصات      ةيضمن صاحب الصفقة أن اللوائح المصحح     : 62.1

  .إلى السلطة المتعاقدة على إنجاز الوظائف الموصوفة في الوثائق التي ترافقها
في حالة وجود عيب يلتزم صاحب الصفقة بتصحيحه وال يتعلق هذا اإللزام بالصحة النهائية للتصحيحات ولكنه : 62.2

 في اللوائح المصححة ويسقط هذا اإللزام بالنسبة للوائح التي      ينحصر في التصحيحات الجديدة في حالة معاينة عيوب       
  .ةصفقأجرت علها السلطة المتعاقدة تعديال دون موافقة صاحب ال

  .وما لم تنص الصفقة على خالف ذلك يمتد أمد هذا اإللزام إلى أمد التنازل عن الالئحة
 أنال حاصال على رخصة إنتاجها فال يجـوز         في حالة ما إذا كان صاحب الصفقة ليس هو المتصور لالئحة و           : 62.3

   .يوفر إال الئحة جاهزة لالستعمال مكان الالئحة المعيبة التي كان قد وفرها
  متابعة الالئحة : 63المادة

 تعديالت اللـوائح ، إذا   مستخدااإذا نصت الصفقة على متابعة اللوائح المعلوماتية فإن هذه المتابعة تشمل على األقل              
  . أخطاء أو تحقق استعمال النماذج الجديدة وكذلك تجديد مجموعة الوثائق المصاحبةحعديالت تصحكانت هذه الت

  تسلي المعدات وإقامتها وتهيئتها: الفرع الرابع
  التسليم : 64المادة
  يتم التسليم في الموقع المحدد في الوثائق الخاصة ما لم تنص الصفقة على خالف ذلك:64.1
مباني المخصصة إلقامة المعدات تنشأ عنها صعوبة  استثنائية في حفظها فإن مـصاريف              إذا كانت وضعية ال   : 64.2

  التسليم المترتبة على ذلك تسدد مباشرة تكون موضوع تقدير تصادق عليه السلطة المتعاقد مسبقا
ليه تنفيـذ    أعاله إذا تعذر ع    30يمكن أن يمنح لصاحب الصفقة مهلة خارج حاالت التمديد المقررة في المادة             : 64.3

ن يكون ذلك راجعا إلى خطأ منه وال يترتب على هذه المهلة عدم تطبيق جـزاءات                أجل التعاقدي دون    األالصفقة في   
التأخير المقابلة إال لفترتها أو عدم الفسخ بسبب عدم تنفيذ الواجبات التعاقدية ويتبع مـنح مهلـة التـسليم نفـس                     

  . أعاله31 في المادة اإلجراءات المتبعة في تمديد اآلجال المذكورة
  إقامة المعدات وتهيئتها: 65المادة
معدات وتهيأ للتشغيل من طرف صاحب الصفقة على مسئوليته بدون زيادة في     الفي حالة سكوت الصفقة تقام      : 65.1
 في المباني التي تخصصها السلطة المتعاقدة لذلك طبقا لمخطط تقره هذه األخيـرة بعـد استـشارة صـاحب       ،  الثمن
  .ةالصفق
لتهيئة المعـدات  التعاقدية اآلجال المحددة  أعاله تشمل اآلجال 32ولتطبيق جزاءات التأخير الواردة في المادة      : 65.2

  .للتشغيل
وتطرح من هذا الحساب المهل الممنوحة      . تسري جزاءات التأخير المحتملة إلى تاريخ تهيئة المعدات للتشغيل الفعلي         

  .عند االقتضاء
   .معدات وتهيئتها للتشغيل من طرف السلطة المتعاقدةإقامة ال: 66المادة
احب الصفقة بإبالغ مذكرة اإلقامـة  صإذا نصت الصفقة على إقامة المعدات  من طرف السلطة المتعاقدة يلزم          : 66.1

سلم هذه المذكرة بالعربيـة أو      ت يوما على األقل قبل التاريخ المنصوص عليه لتسليم المعدات،           15والتهيئة للتشغيل   
  .تم تسليمهايبالفرنسية أو هما معا على شكل نسخة لكل مجموعة بعد أن 

ـ التمدل  أعاله تشمل اآلجال التعاقدية آجا32لتطبيق جزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة       : 66.2 د المقـرر  ي
   . أعاله42.3للتسليم وفي حالة التأجيل تطبق المادة 

  التحقيقات والقبول/ الفرع الخامس
  المعدات المقامة من طرف السلطة المتعاقدة : 67المادة
 بعمليات التحقيق و تبلغ قراراها طبقـا        ةفي حالة إقامة المعدات من طرف السلطة المتعاقدة تقوم هذه األخير          : 67.1

  . لتنصيصات الصفقة
وائح المسلمة وإذا لم تنص الصفقة علي شيء بهذا الخصوص  تتحقق السلطة التعاقدية  من أن المعدات والل              : 67.2

  . أعاله56مطابقة لمجموعة الوثائق الواردة في المادة
  المعدات المقامة من طرف صاحب الصفقة: 68المادة

  :نوعية مرحليتينالحقيقات التتتضمن 
  :مرحلة التحقق من القابلية ومرحلة التحقق من انتظام العمل وتنفذ المرحلتان طبقا لإلجراءات التالية
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 تابلية يهدف التحقق من القابلية إلى معاينة  المعدات واللوائح المعلوماتية المسلمة بالموافقـا التحقق من الق : 68.1
 تنجم  أنالتي تجعلها قابلة للقيام بوظائف محددة في الصفقة أو في حالة سكوتها في وثائق صاحب الصفقة، ويمكن                  

 الـصفقة   ت في الصفقة وفي حالة سكو     ةمحدد وفقا للشروط ال   ةهذه المعاينة عن قيام برنامج أو عدة برامج اختباري        
 أيام اعتبارا من التهيئة للتـشغيل،  8يكون األجل الممنوح للشخص المسؤول عن الصفقة للقيام بالتحقق من القابلية      

إذا كان التحقق من القابلية إيجابيا يقوم المسؤول عن الصفقة بالتحقق من انتظام العمل وإذا كان التحقق من القابلية         
 .ا يأخذ المسؤول عن الصفقة قرارا بالتأجيل أو بالرفضسلبي

  .وفي حالة التأجيل يتدخل صاحب الصفقة للمعدات ويبلغ تهيئة جديدة للتشغيل
  التحقق من انتظام العمل: 68.2

هدف التحقق من انتظام العمل إلى معاينة قدرة المعدات واللوائح المعلوماتية المسلمة على ضمان عمل منتظم وفق                 ي
ويعاين انتظام العمل، إذا لم     . من هذه المادة  ) 1( ص عليها في     صشروط العادية لالستغالل ألداء الوظائف المنصو     ال

تنص الصفقة على عكس ذلك، اعتبارا من يوم إعالن قابلية العناصر لالستخدام، وطيلة مدة شهرين لعدم الجاهزيـة              
من مدة فتـرة االسـتغالل الفعليـة    " 10 -ى غير ذلك ما لم تنص الصفقة عل   –المحسوبة على كل عنصر ال تتجاوز       

  . اآلتية إذا كانت أكبر71المذكورة في المادة 
  الرفض- التخفيض-االستالم، التأجيل: 69المادة
 يوما لإلبالغ قراراه إلى صاحب الـصفقة        15بعد فترة التحقق من انتظام العمل يمتلك المسؤول عن الصفقة           : 69.1

  .عاله أ40طبقا ألحكام النمادة
 يعلن المسؤول عن الصفقة استالم الخـدمات ويمكـن أن ينحـصر     اوإذا كان التحقق من انتظام العمل إيجابي      : 69.2
 العناصر التي تم التحقق منها إذا كانت هذه العناصر تسمح باستخدام المعدات في ظروف تعتبر مقبولـة                في ماالستال

  .ةصفقمن طرف المسؤول عن ال
 من انتظام العمل سلبيا، يعلن المسؤول عن الصفقة إما تأجيل الخدمات مع التحقيق من انتظام وإذا كان التحقق: 69.3

  العمل فترة إضافية من شهرين وإما االستالم مع تخفيض في الثمن وإما رفض الخدمات 
ـ        : 69.4 ه إال إذا وفي حالة رفض الخدمات يعيد صاحب الصفقة إلى السلطة المتعاقدة المبالغ التي سبق أن دفعت علي

هذه المعدات قد تم استغاللها وحينئذ يحدد المبلغ الذي تجب إعادته باتفـاق   باعترفت هذه األخيرة أن األشغال المنفذة       
  .مشترك

  إضافة معدات من أصل آخر: الفرع السادس
  إعالم صاحب الصفقة: 70المادة
ف صاحب الصفقة إلى المعدات الموفرة من تحتفظ السلطة المتعاقدة بإمكانية إضافة معدات غير مسوقة من طر: 70.1

  طرف هذا األخير 
 يوما قابلة للتجديد باتفاق مشترك ويجـب  45ويلزمها إبالغ صاحب الصفقة كتابيا عن قصدها مع إعطائه مهلة  : 72
ائها إلى  يحدد اإلعالن المذكور في الفقرة اآلنفة اسم الممون وطبيعة اإلضافة وتاريخ بدء العمل فيها مع تحديد انتمأن

  :أحد الفئات التالية
إضافة معدات موصولة بمعدات صاحب  الصفقة بشبكة اتصال عمومية أو خطوط خصوصية مطابقة لـنظم                ) 1(فئة  

 .هذه الشبكة
إضافة معدات موصولة بمعدات صاحب  الصفقة بكابالت  مالئمة للمواصالت المزودة بهـا هـذه المعـدات        ) ب(فئة  

 .األخيرة
 .ات موصولة بمعدات صاحب  الصفقة بواسطة تعديل يجري في أجهزة هذه المعداتإضافة معد) ج(فئة
 إعالم  السلطة المتعاقدة: 71دةاالم

  :يلزم صاحب الصفقة قبل نهاية المهلة بإبالغ السلطة المتعاقدة، إذا ما طلبت ذلك: 71.1
  .هذه المعلوماتبتحديدات أساليب الوصل الممكنة على ) أ(عندما يتعلق األمر بإضافة من فئة 
بالمواصفات المادية والفنية اإلشارات المتقبلة أو الصادرة من هذه المعدات أو ) ب(عندما يتعلق األمر بإضافة من فئة 

  الموصالت التي تستقبل هذه اإلشارات 
فض وكان صاحب الصفقة ال يتوفر على األسباب الفنية التي تسمح لـه بـر             ) ج(عندما يتعلق األمر بإضافة من فئة       

باالحتياطات الالزم اتخاذها  والتخصيصات     ) في حالة إيجار أو إيجار باالئتمان     (إجرائها على معدات ما زالت ملكا له        
 .المتوقع عادة احترامها

وال يقتضي إعطاء هذه المعلومات ان لصاحب الصفقة مسؤولية في التصور وال في التسيير اإلجمالي للنظـام    : 71.2
 ة المتعاقدةالناتج عن قرارا السلط

 تاريخ نشرها بتعيينالتزامه إذا اكتفى من فقة أن نشر هذه المعلومات فإنه يبرأ صلصاحب السبق وإذا كان قد : 71.3
  المكان الذي يمكن للسلطة المتعاقدة أن تحصل عليها فيهأو مرجع الوثائق المنشورة أو



 57

) ب(م وفقا لها، بعد إضافات من فئتي ولتي سيقويحدد صاحب الصفقة فضال عن ذلك، عند االقتضاء الشروط ا: 71.4
   .بالتزاماته في مجال صيانة المعدات الموفرة من طرفه) ج(و 

 أعاله يعتبـر أن صـاحب الـصفقة ال    70.2وفي غياب الرد قبل نهاية المهلة المنصوص عليها، في المادة       :  71.5
  اعتراض له على اإلضافة المقررة

  : عاقدةواجبات األطراف المت: 72المدة
ليست تكاليف اإلضافة على نفقة مورد المعدات التي تتم عليها هذه اإلضافة والسلطة المتعاقدة مسؤولة تجاهه : 72.1

  .يجار باالئتمانإيجار أو إصيب هذه المعدات بفعل المعدات الموصولة في حالة نعن األضرار التي قد ت
 في حالة بروز صعوبات على سير المجموع وذلك لتحديـد  ويبقى صاحب الصفقة مع ذلك ملزما بتقديم العون     : 72.2

    خارج المعدات الموفرة من طرفه فإنه يعوض له هذا التدخل األسباب الصعوبات و إذا ظهر أن هذه هذهأسباب 
 األخيرة على نفقتها عند نهاية      هذهطة المتعاقدة تقوم    لعلى معدات ال تمتلكها الس    ) ج (فئةإذا تمت إضافة من     : 72.3

   كانت توجد فيها مؤجرة من طرف البانيالتي إلى الحالة المعداتالصفقة بإعادة 
ضاف إلى معدات مقامة أصال، يضمن صاحب الصفقة مالءمـة المعـدات            ت الصفقةإذا كانت المعدات موضوع     :72.4

  موضوع الصفقة المعدات القائمة دون إلحاق أي خلل بهذه األخيرة
  تأجير المعدات: الفرع السابع

  مدة صفقة التأجير:73المادة
  : الصفقة على خالف ذلك تطبق األحكام التالية على اإليجارنص ما لم ت
 صالحية صفقة اإليجار بعد سنة من تشغيل العنصر المعين لذلك في الصفقة وفي حالة سكوت الصفقة يؤخـذ                   تنتهي

  تشغيل أول عنصر مسلم
 سنوات ما لم يطالب أحد األطـراف بـالرجوع عنهـا    3د ذلك ضمنيا دون إمكانية تجاوز فترة        ويعاد عقد الصفقة بع   

  أشهر 3بق ب سبموجب رسالة مضمونة ومقابل إشعار م
  عادة المعداتتاس: 74المادة

نفقته ما لـم تـنص   على د صاحب الصفقة المعدات عند نهاية األجل المحدد، ويتم ذاك      ستعيفي حالة صفقة اإليجار ي    
  .ى غير ذلكلصفقة عال

  بداية العد لمخصصة اإليجار: 75المادة
  ما لم تنص الصفقة على خالف ذاك يستحق صاحب الصفقة مخصصات اإليجار اعتبارا من تاريخ إبالغه بالتشغيل 

  مدة استخدام المعدات:76المادة
ناقـضة وتكـون التعويـضات       بصورة مت  لالستخدام ذاك ال تعاين المدة الفعلية       لى غير ما لم تنص الصفقة ع    : 76.1

  .الدورية المنصوص عليها ذات طابع جزائي
 الدورية المنصوص عليها ليست جزاة فإنه يتم تطبيقها لمدة شهرية           التعويضات أنعندما تنص الصفقة على     : 76.2

  " الزمن األساسي" الفعلي مساوية على األقل للقيمة المذكورة في الصفقة  ويطلق عليها لالستخدام
ة في الصفقة تنضاف علـى      د الموضوعة حسب القواعد المحد    الشهرية عندما تتجاوز مدة االستخدام الفعلي       : 76.3

  . زيادة شريطة أن تحدد الصفقة إجراءات حساب قاعدة هذه الزيادةليهاالتعويضات الدورية المنصوص ع
  نقل المعدات المأجورة: 77دةاالم

  :يشمل نقل المعدات : 77.1
 من نقطة انطالقهاالتفكيك والتغليف 

 النقل المضمون احتماال بتامين 
  نقطة القدوم في وتشغيلها إقامتها إعادة
 لموافقة مالكها وعند االقتضاء موافقة الشركة المكلفة بالصيانة اللـذين يجـب             المأجورةيخضع نقل المعدات    :77.2

  مقرر لبداية النقل  قبل التاريخ الاألقل اجل شهر على في من طرف السلطة المتعاقدة إنذارهما
 حالت الموافقة في يوما اعتبارا من ذلك الطلب وان تشتمل  15 اجل   في تصل الردود للسلطة المتعاقدة      أنيجب  :77.3

  الجديدة للصيانة  شروط وآجال النقل فضال عن الشروط
  قدة  تقدير وصفى تصادق عليه السلطة المتعاأساس على إنجازها عمليات النقل بعد  آثمانتسدد:77.4
   .مسئوليته صاحب الصفقة تنفذ على إلىالعمليات الراجعة :77.5
   النقل أثناء تحطمت المعدات إذا إالالصفقة طيلة مدة النقل في عليها  تتواصل التعويضات الدورية المنصوص:77.6
اهرة فانها تعتبر غير  المنصوص عليه اال فى حالة القوة القاألجل نهاية إلى لم يتم تشغيل المعدات المنقولة     إذا:77.7

  االتية83جاهزة بمفهوم المادة 
 من تاريخ التشغيل الواقـع      ابتداءاذا عدلت شروط الصيانة فان الشروط الجديدة تعاين بموجب ملحق وتسرى            :77.8
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  بعد النقل 
  آجال النقل المنصوص عليها يمكن ان تكون موضوع توقيفات تاو تمديدات :77.9

  تالمعدا صيانة:الفرع الثامن
  مضمون الصيانة :78المادة 
لم ينص على خالف ذلك ،التدخالت المطلوبة من طرف السلطة المتعاقدة فـى تـسيير    تشمل صيانة المعدات ما 78.1

  فاسد الحد العناصر موضوع الصفقة وكذلك الصيانة الوقائية 
قة، وتبلغ السلطة المتعاقدة    وتتضمن الصيانة أيضا التعديالت المجراة على المعدات بمبادرة من صاحب الصف          : 78.2

اقتضت تغييرات في برامجها التطبيقية ما لم يتحمل صاحب الصفقة           بهذه التعديالت ويمكنها االعتراض عليها إذ ا ما       
  تكاليف هذه التغييرات 

  مدة صفقة الصيانة: 79المادة
  ة على الصيانةيلاما لم تنص الصفقة على خالف ذلك تطبق األحكام الت

   صفقة الصيانة بعد سنة من التاريخ المتفق عليه لبدء العمل تنتهي صالحية
 سنوات  ما لم يرجع أحد الطرفين عنها بموجب رسالة 3ويعاد عقد الصفقة بعد ذلك ضمنيا دون إمكانية تجاوز فترة           

 .مضمونة، ومقابل إشعار مسبق بثالثة اشهر
  تعويض الصيانة : 80المادة
 تكاليف  وكذلك الضرورية والمواد   واألدواتابل صيانة قيم القطع والعناصر      صفقة مق ليعطي تعويض لصاحب ا   : 80.1

  .ك تعويضات النقلل في ذامبها باليد العاملة المكلفة 
  :طى هذا التعويضغوال ي: 80.2

   الملحقات والطالء والتنظيف الخارجي للمعداتأو المستهلكة تعديل التوريدات أوتسليم 
 لطة المتعاقدة على التخصيصات األصلية للصفقة التعديالت المطلوبة من طرف الس

ل غير مطـابق للقواعـد   ك أو عن استعمال المعدات بشالمتعاقدةإصالح التلف الناجم عن تقصير أو خطأ من السلطة        
 الواردة في الوثائق المستعملة

جـت عـن إضـافة    قامة المعدات تسبب فيها الشخص العمومي أو نتإإصالح عيوب العمل الناجمة عن أعطاب أثناء       
 .ل آخرأصمعدات من 

  .يض الصيانة عند انتهاء أجل الضمانةتعويستحق صاحب الصفقة : 80.3
  الصيانة المنفذة داخل مباني السلطة المتعاقدة: 81المادة
لصفقة يطلق د في اعندما تنفذ الصيانة في مباني السلطة المتعاقدة ، تجري تدخالت في إطار هامش زمني محد: 81.1
ب التدخل طيلة فتـرة التـدخل   لمخصص لصاحب الصفقة لالستجابة لط   الوال يسري حساب األجل     " ترة التدخل ف"عليه  

  .المحددة في الصفقة
  .وما لم تنص الصفقة على خالف ذلك تتناسب فترة التدخل مع ساعات العمل حسب النظم المعمول بها: 81.2
فين بالصيانة والمعتمدين من طرفها إمكان الدخول إلـى     تعاقدة لوكالء صاحب الصفقة المكل    متضمن السلطة ال  : 81.3

  . سحب اعتمادها دون أن تعطي سببا لذلكهامبانيها حسب الشروط المنصوص عليها في النظم، ويمكن
 مـن   حددة  الماألمن  تعاقدة يخضع وكالء صاحب الصفقة لقواعد الدخول و       مأثناء إقامتهم في مباني السلطة ال     : 81.4
   .اهطرف

   الصيانة المنفذة في مباني صاحب الصفقة :82دةالما
إذا نصت الصفقة على أن الصيانة تنفذ في مباني صاحب الصفقة فإن أجل إعادة المعدات، في حالة سـكوت                   : 82.1

الصفقة عن تحديده، خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ وصول العنصر المتعطل إلى مركز صاحب الصفقة وينتهي                 
ة على غير ذلك، بوصول العنصر المصلح أو العنصر البديل من مركز صاحب الصفقة إلـى  األجل، ما لم تنص الصفق  

  .طة المتعاقدةلمباني الس
  ويجب أن تحدد الصفقة إجراء تحمل تكاليف النقل والتأمين : 82.2

  حاالت عدم القابلية لالستخدام: الفرع التاسع
  تعريف عدم القابلية لالستخدام: 83المادة

 المعدات غير قابل لالستخدام، إال في حالة خطأ من السلطة المتعاقدة أو خـالل أعمـال الـصيانة                    يعتبر عنصر من  
الوقائية عندما يصبح استعماله مستحيال سواء من خالل عطب في سير ألحد أجهزته أو أنظمته أو من خالل عيب في  

نجاز اللوائح للوظائف المنصوص عليها في سير إحدى للوائح المعلوماتية الواردة في الصفقة إذا ظهر هذا العيب في إ
المقـام علـى   ووإما بسبب عدم قابلية استعمال عنصر آخر من المعدات الموصول بها والمـسلمة     . أعاله 68.المادة

  .صيانتها من طرف صاحب الصفقة والتابعة له إلنجاز عمل متواصل وقت الحادث
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  .ة عرضية وفي الحاالت األخرى بحالة عدم قابلية ذاتيةوفي هذه الحالة األخيرة يتعلق األمر بحالة عدم قابلي
  مدة عدم قابلية االستعمال : 84المادة
  : تبدأ مدة عدم القابلية عندما 84.1

  يصل طلب للتدخل إلى صاحب الصفقة في حالة صيانة محلية
مؤهـل لـصاحب    م العنصر المعني في مكان محدد في الصفقة لممثـل           تسليفي حالة الصيانة عند صاحب الصفقة، ب      

  .الصفقة
غير أنه إذا تأخر وصول وكالء صاحب الصفقة إلى المعدات بفعل السلطة المتعاقدة، تبدأ فترة عدم القابليـة                   : 84.2

  .عندما توضع عناصر المعدات الضرورية للتشخيص والتصليح تحت تصرف صاحب الصفقة
  .مال، أثناء فترة التدخل المحددة في الصفقةوفي حالة الصيانة في الموقع، ال يحسب عدم قابلية االستع: 84.3
ه تحت تصرف السلطة ضعوتنتهي فترة قابلية االستعمال عندما يقوم وكالء صاحب الصفقة بتشغيل العنصر وو         :84.4

  .المتعاقدة
ـ                : 84.5 ة غير أنه في حالة ما إذا أصبح العنصر غير قابل لالستخدام في الثماني ساعات التالية تمتد فترة عدم قابلي

االستعمال لتشمل الزمن المنصرم من أول توقف لهذه المعدات أو العنصر شريطة أن تكون األعمال المنفذة من طرف       
  .السلطة المتعاقدة في هذه الثمان ساعات غير قابلة لالستعمال

رة المحـددة  ويجب على صاحب الصفقة إبالغ السلطة المتعاقدة بمدة عدم القابلية إذا ارتأى أنها تجاوزت الفت          : 84.6
  .في الصفقة

وإذا تجاوزت فترة عدم قابلية المستويات المحددة في الصفقة، يلزم صاحب الصفقة، إال في حالـة القـوة القـاهرة،       
  .بالجزاءات المحددة في دفتر األنظمة الخاصة

  :وما لم تنص الصفقة على ذلك تحدد هذه المستويات كما يلي
 ي الموقعثمان ساعات متتالية بالنسبة للصيانة ف

  . خمسة عشر يوما متتالية بالنسبة للصيانة عند صاحب الصفقة
  عدم قابلية اللوائح المعلوماتية: 85المادة 
 واردة في الصفقة غير قابلة لالستخدام عندما يستحيل استخدامها بسبب عطل فـي      معلوماتيةتعتبر كل الئحة    : 85.1

 قابلية االستخدام على النموذج األخير المستخدم مـن طـرف        دمطبق ع وين. السير معاين من طرف السلطة المتعاقدة     
  . أعاله59السلطة المتعاقدة طبقا لترتيبات المادة 

 أعـاله  84وإذا لم تنص الصفقة على غير ذلك، وبعد أجل محدد بست وثالثين ساعة ومحسوب طبقا للمـادة    : 85.2
دم القابلية لالستخدام بالنسبة للـوائح األخـرى يتعهـد       بالنسبة للوائح العامة لالستغالل وبثالثين يوما بعد معاينة ع        

  .صاحب الصفقة أن يعيد للسلطة المتعاقدة استعمال الالئحة المتعطلة
بح استخدام الالئحة ممكنا، تعتبر المعدات والعناصر التي ال يمكن للسلطة  صوبعد انقضاء هذا األجل وإلى أن ي      : 85.3

 أعاله، غير قابلة لالستخدام  وتطبـق        59ة أحد اللوائح المذكورة في المادة       المتعاقدة أن تستخدمها بسبب عدم قابلي     
  . الجزاءات المحددة في دفتر األنظمة الخاصةذعندئ

  .وتعلق اإلتاوات المحددة مقابل استخدام اللوائح الغير قابلة لالستخدام
  

  أحكام متفرقة: الفرع العاشر
  الملكية الفكرية والصناعية : 86المادة
يؤمن صاحب الصفقة السلطة المتعاقدة من أية مطالبات للغير تتعلق  بالملكية الصناعية أو الفكرية للمعدات أو : 86.1

  اللوائح المعلوماتيه الموفرة برسم الصفقة
راب في االنتفاع بهذه المعدات أو اللوائح الموفرة، يجب على صـاحب            ضطوإذا تعرضت السلطة المتعاقدة لإل    : 86.2

 عن ذلك مصروف إضافي علـى       رذ فورا التدابير التي من شأنها إيقاف هذا االضطراب، دون أن ينج           الصفقة أن يتخ  
  .السلطة المتعاقدة

  :التدابير التي من شأنها إيقاف هذا االضطراب هي التالية حسب ما يختاره صاحب الصفقة
البات مع بقائها مطابقة لتنصيـصات  إما تبديل أو تعديل العناصر المتنازع عليها بصفة تجعلها خارجا من ميدان المط    

  الصفقة
 العمل بحيث تتمكن السلطة المتعاقدة من استعمال العناصر المتنازع عليها، بدون حد ودون تسديد أي رخصة

وإذا كانت السلطة المتعاقدة موضوع إنذار بسبب حق الملكية الصناعية أو الفكرية المتعلقة بأحـد عناصـر              : 86.3.
 : من جهتها بما يليتتعهدفإنها الخدمات 

 . أن تشعر صاحب الصفقة في أجل ثمانية أيام باإلنذار الذي استلمته
  . للدفاعفيدةأن تدعوه للدفاع باعتباره الضامن، وأن يثير األسباب الم
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أن يقبل المفاوضات بشأن تخلي الطالب عن دعواه ، إذا رأى ذلك صوابا، علما بأنه يجب أن ال يترتب على ذلـك أي     
 .على السلطة المتعاقدةنفقة 

  .الفسخ بسبب أخطاء صاحب الصفقة: 87المادة 
 إذا كان عدم قابلية     . أعاله، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة بسبب أخطاء صاحب الصفقة           48 تكميال للمادة   

  .استخدام المعدات أو اللوائح المعلوماتية تترتب عليه جزاءات طوال ثالثة أشهر متتالية

  اإلدارية العامة  المطبقة على صفقات األشغال العمومية( المتعلق بدفتر البنود2 الملحق

   صفقة األشغال العمومية والمتدخلين فيها-.الفصل األول
  مجال التطبيق: الفرع األول

   الصفقات المعنية-.المادة األولى
هندسة المدنيـة، وصـفقات الهندسـة    أشغال البناء، وصفقات ال(على صفقات   ) د ب اع  (ينطبق دفتر البنود اإلدارية     

الريفية وكل الصفقات األخرى التي تحيل إليها بصفة صريحة، المنفذة لصالح الدولة أو المؤسـسات العموميـة أو                   
  .الشركات ذات الرأس مال العمومي أو الجماعات المحلية

   إمكانية االستثناءات-.2المادة 
التي يمكن أن تقع عليها استثناءات، يجب تحت طائلة بطالن االستثناءات، إن ترتيبات دفتر البنود اإلدارية العامة هذا، 

 من مدونة الـصفقات     3.26أن تلخص بصفة صريحة في المادة األخيرة من دفتر األنظمة الخاصة المحدد في المادة               
  .العمومية

   التعريفات والواجبات العامة للمتدخلين-.الفرع الثاني
   رب العمل-.3المادة 

 من 17 العمل هو الشخصية االعتبارية من شخصيات القانون العام أو السلطة المتعاقدة المحددة في المادة  رب-.1.3
  :مدونة الصفقات العمومية

   التي تنفذ لصالحها األشغال-
   والتي هي وحدها من بين المتدخلين صاحبة القرار-

  : وعلى سبيل االجمال تتلخص مهمتها فيما يلي-.2.3
  برنامج العملية؛تحديد وإعداد 

  رصد التمويل وادراج العملية في الميزانية؛
  ابرام الصفقات وملحقاتها؛

  .توجيه االستثمار وتوجيه العملية
 من مدونة الصفقات العمومية، يعتبر الوزير المكلف باألشغال العامة هو رب العمل فـي كـل     17 طبقا للمادة    -.3.3

  .ة في ميدان اختصاصهالصفقات المتعلقة باألشغال العامة والداخل
   رب العمل المنتدب-.4المادة 

 رب العمل المنتدب هو الشخصية المعنوية من شخصيات القانون العام أو القانون الخاص التي ليـست هـي                   -.4.1
وهذه الشخصية تتصرف محل وباسم مالك العمل، وتتحمل جميع األدوار التـي            . المقصودة أو المالكة النهائية للعمل    

رب العمل بما في ذلك أخذ القرارات وتتحمل المسؤوليات المترتبة عليها إلى حين استالم العمل الذي سيتم                 يقوم بها   
  .بعد ذلك إلى مالكه المقصود له

 وتعاين عملية تسليمه إلى مالكه بمحضر يالحظ انتقال مهام ومسؤوليات رب العمل المنتدب إلى المجموعـة                 -.4.2
  .ابالمالكة للعمل وتضع حدا لالنتد

 وبخصوص المشاريع التي تقام بناء على دراسة يقوم بها رب العمل المنتدب،فإن هذا األخير يتحمـل مهـام                  -.4.3
  .المشرف على العمل

   المشرف على العمل-.5المادة 
 المشرف على العمل هو الشخص االعتباري من شخصيات القانون العام أو الخاص الذي يكلفه رب العمل نظرا -.5.1

وبامكانـه أن يعـين     .  الفنية، بإعداد الدراسات وبتوجيه ورقابة تنفيذ األشغال واقتراح استالمها وتـسديدها           لكفاءته
شخصا طبيعيا يسمى المهندس يكون وحده المؤهل لتمثيله خصوصا في توقيع أوامر العمل التي ليست لها انعكاسات               

  .على المبلغ األصلي للصفقة
  . األشغال يجب أن يؤشر عليها المشرف على العمل قبل ابالغها إلى المقاول أوامر العمل التي تغير مبلغ-.5.2

   المهندس-.6المادة 
  . المهندس هو الممثل الذي قد يعتمده رب العمل لمراقبة ورقابة األشغال-.6.1
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ور أخرى  يقوم المهندس بمسؤوليات الرقابة الفنية واإلدارية على األشغال، فهو مكلف من أجل ذلك من بين أم-.6.2
  :بما يلي

   التحقق من موقع شبكات الطرق، والمباني، ومنشآت التنظيف وصرف المياه، ومختلف التجهيزات؛-
   التأشير على مذكرات الحسابات ومخططات التنفيذ المعدة من طرف المقاول؛-
لمتـضمنة ان اقتـضى    الرقابة الدائمة على تنفيذ األشغال نفسها، بحيث تكون مطابقة للمخططات المؤشر عليها وا  -

  األمر ذلك، التعديالت المحتملة التي يدخلها رب العمل على المشروع األصلي؛
 القيام بالرقابات واالختيارات الجيوتقنية األخرى للتأكد من نوعية المعدات المستعملة وكيفية اسـتعمالها مطابقـة               -

  للمعايير والتخصيصات المأمور بها في الصفقة؛
اول بما أنجز من أعمال أو جدول االنجازات اليومية، وبالتحقيقات الحسابات الشهرية المؤقتـة أو   القيام بإعداد جد -

  الحساب النهائي؛
   تحرير كل وثيقة مكتوبة ضرورية لحسن تنفيذ األشغال ورقابتها، وابالغها إلى المقاول؛-
  . الزيارات المسبقة قبل االستالم المؤقت والنهائي لألشغال-

  . مهندس ، فإن هذه الصالحيات تمارس مباشرة من طرف المشرف على العملوإذا لم يعين
   المقاول-.7المادة 

  . المقاول هو الشخص الطبيعي أو االعتباري المكلف بتنفيذ موضوع الصفقة-.7.1
منتدب،  فور ما تبلغ الصفقة إلى المقاول، يعين هذا األخير شخصا طبيعيا يمثله حيال رب العمل أو رب العمل ال-.7.2

في كل ما يخص تنفيذ الصفقة ويجب أن يكون هذا الشخص المكلف بإدارة األشغال، يتمتع بالصالحيات الكافية ألخـذ       
  .القرارات الضرورية بدون تأخير

 يجب على المقاول في أجل ثمانية أيام اعتبارا من ابالغ الصفقة، وطيلة فترة تنفيذ األشغال، أن يختار عنوانا               -.7.3
  .من الورشة ويبلغ عنوانه إلى المشرف على العمل أو ممثله بواسطة بريد مضمون مع اعالم باالستالمله قريبا 

 مع بقائـه    –وتبلغ إليه كافة المراسالت والوثائق وأوامر العمل على هذا العنوان وإذا قرر المقاول أن يغير عنوانه                 
  .ية أيام على األقل فإنه يشعر بذلك المشرف على العمل قبل ثمان-قريبا من األشغال

  .وإذا لم يمكن له عنوان فإن االبالغات تعتبر صحيحة إذا وجهت إلى الجماعة المحلية التي توجد فيها األشغال
وكل االبالغات توجه إليه عند ذلك علـى  . وبعد االستالم المؤقت لألشغال يعفى المقاول من واجب اختيار هذا العنوان     

  .ان مقره التجاريالعنوان الذي يختاره أو على عنو
 يجب على المقاول أن يبلغ فورا إلى المشرف على العمل كل التعديالت المهمة الطارئة على سير مقاولته اثناء -.7.4

  :الصفقة والتي تتعلق أساسا
   باألشخاص الذين هم مؤهلون اللزام مقاولته؛-
  عنوان مقاولته أو اسمها التجاري؛-
   عنوان مقر المقاولة؛-
  . المقاولة، وبصفة اجمالية كل التعديالت المهمة في سير مقاولته رأس مال-

   الوساطة-.8المادة 
 يجوز أن يرخص للمقاول بعد ابرام الصفقة أن يتعاقد على تنفيذ بعض األشغال موضوع الصفقة التي ال تدخل        -.8.1

سباب تتعلق بمستوى األعباء أو في اختصاصاته، أو تدخل في تخصصه إال أنه ال يرغب أوال يقدر على انجازه نظرا أل
  . عدم كفاية الوسائل أو ألسباب اقتصادية

 مـن مدونـة الـصفقات       34 يجب على المقاول أن يقدم طلبه مدعوما بالبيانات التالية طبقا لترتيبات المادة              -.8.2
  :العمومية

   طبيعة الخدمات التي يزمع التعاقد عليها مع الوسيط؛-
لمقترحين وعنوانهم واسمهم التجاري ومؤهالتهم، وإفادات التأمين ومرجعية باألشـغال      اسم الوسيط أو الوسطاء ا     -

  التي ينفذوها؛
   المبلغ المتوقع للعمل أو األعمال المتعاقد عليها بالوساطة؛-
  . ظروف التسديد المنصوص عليها في مشاريع عقود الوساطة-

لعمل يقتضي أن الخدمات واألشغال المطلـوب التعاقـد    إن طلب االذن في الوساطة المقدم إلى المشرف على ا         -.8.3
  .عليها مع الوسيط، مطابقة لتلك المحددة بجميع األوراق التعاقدية للصفقة

ويتعهد المقاول، تحت مسؤوليته الوحيدة والكاملة، باحترام وسطائه لتنفيذ جميع الترتيبات التعاقدية للصفقة، فعليـه         
  . التالية– 19قد تعاقدوا على التأمينات الالزمة طبقا للمادة بهذا الخصوص أن يتأكد أن الوسطاء 

  . ال يجوز بحال من األحوال أن تتعلق الوساطة بجميع األشغال-.8.4
 وإذا حصلت الموافقة، وجب على المقاول أن يبلغ إلى المشرف على العمل اسم الشخص الطبيعـي المؤهـل                   -.8.5
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  .األخير بقرب الورشةلتمثيل الوسيط والعنوان الذي اختاره هذا 
 ال يترتب على االذن بالوساطة أي نقص في واجبات المقاول صاحب الصفقة إذ يظل مسؤوال عن تنفيذ جميع                   -.8.6

  .الصفقة تجاه رب العمل
 يعتبر سكوت رب العمل لفترة تزيد على عشرة أيام من طلب االذن في الوساطة الذي قدمه المقاول، بمثابـة                    -.8.7

  .فضقرار ضمني بالر
 وإذا تعاقد المقاول مع وسطاء على كل الصفقة أو جرئها، بدون اذن من رب العمل، فإن هذا األخير يجوز له                     -.8.8

طبقا للمواد اآلتية، فسخ الصفقة وتنفيذ الخدمات بمقاول جديد أو عن طريق االستغالل المباشر، كل ذلك على نفقـة                   
  .ومسؤولية المقاول

ينص دفتر األنظمة الخاصة على استثناء في ذلك، بالتسديد للوسـطاء، شـريطة أن ال                يتعهد المقاول، ما لم      -.8.9
وفي حالة عجزه فإن لرب العمل بموجب القانون، وال معقب لذلك أنن يحل محله في تسديد األشغال  . يظهر عليه عجز  

  .المأذون للتعاقد عليها مع الوساطة
رة، فإن المقاول صاحب الصفقة ملزم أن يثبت عند تقديم طلـب   وفي حالة ما إذا كان الوسيط يسدد له مباش         -.8.10

  .قبول الوسيط، إن الرهن المحتمل للمستحقات الناشئة عن الصفقة ال يحول دون التسديد المباشر للوسيط
   المقاولون المشتركون أو المتجمعون-.9المادة 

مقاولون متجمعين إذا وقعوا عقـد التـزام أو        من مدونة الصفقات العمومية، يعتبر ال      35 طبقا لمفهوم المادة     -.9.1
تعهدا واحدا، وال يثبت التجمع إال إذا كانت هناك اتفاقية بين أعضائه تحدد على الخصوص، طبيعة التجمع وتوزيـع                   

  .األعمال والوكيل المشترك
  .تجمع المقاولين المتضامنين وتجمع المقاولين المقترنين:  يوجد نوعان من التجمع- .9.2

 يوجد تجمع المقاولين المتضامنين إذا كان كل واحد منهم ملزما بجميع الصفقة وبجميع الضمانات المتعلقة                -.9.2.1
ويعين أحد األعضاء في عقد االلتزام أو في التعهد، وكيال . بها، ومسؤوال عن سد كل عجز محتمل يصدر عن شركائه   

  .نتدب، بهدف تنفيذ الصفقةمشتركا يمثل جميع المقاولين حيال رب العمل أو رب العمل الم
 يوجد تجمع المقاولين المقترنين، إذا كانت األشغال مقسمة على عدة أجزاء كل جزء موكـول إلـى أحـد                    -.9.2.2

ويعين واحد من بينهم وكيال في . المقاولين وكل مقاول ملتزم بالجزء أو األجزاء المعينة له وبالضمانات المنوطة بها      
ون متضامنا مع كل واحد من بقيتهم في واجباته التعاقدية، تجاه رب العمل إلى انقضاء أجل عقد االلتزام أو التعهد ويك

ضمانة العمل المنجز ويمثل الوكيل إلى انقضاء هذا األجل جميع المقاولين المقترنين تجاه رب العمل أو رب العمـل                   
 تنسيق األشغال المنفذة من طـرف       المنتدب والمشرف على العمل، في تنفيذ الصفقة، وهو يقوم على مسئوليته على           

  .هؤالء المقاولين
  : في حالة ما إذا كان االلتزام لم يبين هل المقاولون متجمعون متضامنين أو مقترنين يقع التميز كما يلي- .9.3

 إذا كانت األشغال مقسمة إلى عدة أجزاء كل جزء موكول إلى أحد المقاولين وكان من بين هؤالء شخص معين في              -
  .اللتزام أو التعهد وكيال، فإن هؤالء المقاولين يعتبرون مقترنينعقد ا

 إذا كانت األشغال غير مقسمة على عدة أجزاء يوكل كل جزء إلى أحد المقاولين أو كان عقد االلتزام أو التعهد لـم      -
  .يعين شخصا من بين هؤالء المقاولين وكيال، فإن هؤالء المقاولين يعتبرون متضامنين

حالة تجمع المقاولين المتضامنين إذا لم تنص الصفقة على المقاول الوكيل، فإن المقاول الذي يذكر اسمه  في - .9.4
  .أوال في عقد االلتزام أو التعهد يعتبر وكيال عن المقاولين اآلخرين

  . يجب أن يحدد األجر الذي يتقاضاه الوكيل على وظائفه، في دفتر األنظمة الخاصة- .9.5
  .رتيبات دفتر الشروط اإلدارية العامة هذا على كل واحد من المقاولين المتجمعين تنطبق ت- .9.6

  
  واجبات عامة: الفصل الثاني

  . ذكر األوراق المشكلة للصفقة حسب ترتيب األولوية-.10المادة 
  : تتضمن الصفقة األوراق التعاقدية التالية مرتبة حسب األولوية-.10.1

   تعهد المقاول؛-
   الخاصة؛ دفتر ألنظمة-
   دفتر البنود الفنية الخاصة الذي يحتوي على وصف العمل والتخصيصات الفنية المناسبة؛-
   محضر ضبط عقد الصفقة، عند االقتضاء؛-
  دفتر البنود اإلدارية العامة هذا، المنطبق على صفقات األشغال العمومية؛-
  هي موضوع الصفقة؛ دفتر أو دفاتر األنظمة المشتركة المنطبقة على الخدمات التي -
   العرض العيني؛-
أو الئحة أسعار الوحدات، في حالة ما إذا لم تنص الصفقة على         ) البيان التقديري والوصفي  ( جدول األثمان الجزافي   -
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  أن مجموع الخدمات ستسدد بثمن جزافي واحد؛
   ومع نفس التحفظات، التقدير التفصيلي؛-
  ات، ودفاتر السير، والملف الجيوتقني؛ الوثائق من نوع التصاميم ومذكرات الحساب-
   تحليل األثمان الجزافية وتفاصيل أسعار الوحدات؛-
   المعايير والتخصيصات واألنظمة الخاصة؛-
   اآلراء الفنية للمراكز العلمية والفنية المتخصصة؛-
  . الكفالة النهائية-

كون درجة حجيتها حسب الترتيب الذي وردت  في حالة تناقص أو تغاير بين هذه األوراق المشكلة للصفقة، ت  -.10.2
  .به أعاله

وفي حالة التناقض بين مختلف المعايير والتخصيصات ذات األصل المشترك تقدم آخرهن يوم توقيع الـصفقة علـى               
  .بقيتهن

  .وفي حالة التناقض بين مختلف المعايير والتخصيصات ذات األصل المختلف يطبق على المقاول أكثرهن تقييدا له
   سريان مفعول الصفقة-.11ادة الم

 من مدونـة    24ال تكون الصفقة قابلة للتنفيذ إال بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة المحددة في المادة                 
  .الصفقات العمومية

 من  18ويتوقف سريان مفعول الصفقة على ابالغها إلى المقاول، من طرف المسؤول عن الصفقة المحدد في المادة                 
  .لصفقات العمومية، واحتماال على توفر الشروط المعطلة المبينة بصفة صريحة في دفتر األنظمة الخاصةمدونة ا
  . األوراق التعاقدية الالحقة البرام الصفقة-.12المادة 

  :قد تكمل الصفقة بعد ابرامها بما يلي
   من مدونة األشغال العمومية؛3 الملحقات كما هي محددة في المادة -
مل الموقعة من طرف المشرف على العمل والمؤشرة من طرف رب العمل، والمبلغة إلى المقاول الجداول    أوامر الع  -

اإلضافية لألثمان الجزافية، وأسعار الوحدات المحددة، لتسديد أثمان المنشآت أو األشغال التي لم ترد في الصفقة طبقا   
  . اآلتية104للشروط المنصوص عليها في المادة 

  لوثائق التعاقدية التي تدفع للمقاول ا-.13المادة 
 عند ابالغ المصادقة على الصفقة، يسلم رب العمل أو رب العمل المنتدب إلى المقاول، دون مصاريف ومقابل -.13.1

 أعاله، باستثناء تلك التـي لهـا   10وصل، نسخة مصدقة من الوثائق التعاقدية المشكلة للصفقة المذكورة في المادة      
  .األمر بالنسبة لملحقات الصفقةطابع عام وكذلك 

 وكذلك يسلم رب العمل بدون مصاريف، إلى المقاول والمشتركين والوسطاء ، كل الوثائق الضرورية لهـم                 -.13.2
  . من مدونة الصفقات العمومية104 إلى -96لجعل الديون المستحقة لهم موضع رهن حيازة طبقا ألحكام المواد 

  
  ة التبليغات تحديد اآلجال وصيغ-.14المادة 
 كل أجل يعطى بموجب الصفقة لرب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على العمـل أو المهنـدس أو                 -.14.1

  .المقاول، يبدأ من اليوم الذي بعد اليوم الذي وقع فيه الحدث الذي جعل نقطة انطالق هذا األجل
 ذلك اليوم من الشهر الموالي، وإذا لم يوجد ذلك  وإذا حدد األجل بالشهور، فإنه يحسب من يوم كذا إلى نفس-.14.2

  .اليوم في الشهر الموالي ينتهي األجل في نهاية آخر يوم من الشهر
  .وإذا كان آخر يوم من األجل يوم الجمعة أو يوم عطلة يمدد األجل إلى أول يوم عمل يتلوه

اول إلى رب العمل أو رب العمل المنتدب         إذا كانت ترتيبات الصفقة تقتضي أن تسلم وثيقة ما من طرف المق            -.14.3
او المشرف على العمل، أو العكس، أو إذا كان تسليم وثيقة يترتب عليه سريان أجل فإن هذه الوثيقة تبلغ إلى المرسل 
إليه مقابل وصل أو تبعث إليه برسالة مضمونة مع إعالن باالستالم، ويعتبر تاريخ الوصل أو االستالم هـو تـاريخ                    

  .يقةتسليم الوث
   التسجيل-.15المادة 

يلزم المقاول بتأدية اجراءات التسجيل وما لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على استثناء بهذا الخصوص فإنـه ملـزم           
  .كذلك بتسديد رسوم التسجيل والطابع التي تترتب على الصفقة

   رهن الصفقة-.16المادة 
فإن رب العمل أو رب العمل المنتدب يسلمه، بناء علـى            إذا أراد المقاول جعل الصفقة موضع رهن حيازة          - .16.1

نسخة وحيدة سلمت بهدف رهن     "طلب منه وبدون مصاريف نسخة مصدقة من النسخة األصلية للصفقة عليها عبارة             
  ".الحيازة

 في حالة وجود مقاولين مشتركين أو متجمعين وفي حالة ما إذا نصت الصفقة على أن يسدد لهـم بـصفة                     -.16.2
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ة، فقط، فإن على رب العمل أو رب العمل المنتدب أن يسلم لكل واحد منهم، وبدون مصاريف نسخة مـصدقة                انفرادي
نسخة وحيدة سـلمت  "من مستخرج من النسخة األصلية في القسم الذي يعنيه من الصفقة، عليه عبارة خارج النص             

  ".بهدف رهن الحيازة
  :ة وبرسم رهن الحيازة يحدد دفتر األنظمة الخاص-.16.3

   المصلحة المكلفة بتصفية المبالغ المستحقة بحكم الصفقة؛-
   المحاسب أو الجمعية المكلفة بالتسديد؛-
 الموظف المكلف بتقديم المعلومات واإلفادات الواردة في القوانين والنظم المعمول بهـا، إلـى صـاحب الـصفقة                  -

  .والمستفيدين من رهن الحيازة
  العمل معرفة المواقع وظروف -.17المادة 
 يعتبر المقاول، بمجرد تسليمه لعرضه أو مشاركته في المفاوضات أو االستشارة في حالة صفقة التراضي،                -.17.1

عالما بكافة ظروف الصفقة وشروطها وعناصرها التي من شأنها التأثير على تنفيذ الخـدمات واألشـغال أو علـى                   
  :األثمان، ويتعلق األمر على الخصوص بما يلي

  شغال وموقعها الجغرافي؛ طبيعة األ-
   الظروف العامة لتنفيذ األشغال، وخصوصا التجهيزات التي تتطلبها؛-
 الوجود المحتمل لبناءات مجاورة يمكن أن يكون لها انعكاس على طريقة تنفيذ األشغال وال سيما في ميـدان رص         -

  .األرض
 تحـويالت أو احتياطـات خاصـة تتعلـق      الموقع الصحيح في السطح والعمق وكذلك طبيعة الشبكات التي تتطلب         -

  .باألشغال
   االخضاعات المترتبة على حركة سير السيارات وغيرها وسير المنشأة ومجاري المياه؛-
 الظروف الطبيعية الخاصة لموقع األشغال، وطبيعة التربة ونوعية وكمية المواد المصادفة على السطح أو تحـت                 -

  األرض؛
 ومستوى البحيرات، والجداول واألنهار، وخطر الفيضانات، ووجود المياه الجوفية           الظروف الطقسية أو المناخية،    -

  ومستواها وسرعة الريح؛
   الظروف المحلية وخصوصا ظروف التموين بالمواد وظروف تخزينها؛-
   وسائل االتصال والنقل؛-
   امكانيات التموين بالماء والكهرباء والمحروقات ومختلف العناصر؛-
  لعاملة؛ توفر اليد ا-
   القوانين والنظم والسيما التشريع االجتماعي والجباني والحجز؛-
  . فنيات وطرق تنفيذ األشغال الخاصة بموريتانيا-

 كل عجز أو خطأ أو اهمال يصدر عن المقاول فيما يتعلق بمعرفة ظروف العمل فإنه على مسؤولية الكليـة                    -.17.2
  .والكاملة، وحده

وم به رب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على العمل أو المهندس أو وكالئهم  كل اختيار أو بحث يق-.17.3
 فإنه إنما يقدم على سبيل البيان   –المحتملون، وخصوصا ما يتعلق بالتنقيب ودراسة المناجم ومواقع المواد الطبيعية           
عمل وال المهنـدس وال وكالؤهـم     وال يلزم بأي حال مسؤولية رب العمل وال رب العمل المنتدب وال المشرف على ال              

  .المحتملون
  

   تواجد المقاول في موانع األشغال-.18المادة 
 المقاول ملزم باالشراف على إدارة وتنفيذ األشغال موضوع الصفقة بصفة مستمرة وفي مواقع العمل وذلك                -.18.1

  .مدة تنفيذ هذه األشغال
ابالغ المصادقة على الصفقة، بتعيين ممثل له يعتمده رب العمل  يلزم المقاول في أجل ثمانية أيام اعتبارا من -.18.2

  :ويكون مخوال بالصالحيات الكافية
   ألخذ القرارات الضرورية لحسن تنفيذ األشغال، دون تأخير؛-
   استقبال أوامر العمل؛-
  . توقيع جداول المنجزات اليومية مع ممثل اإلدارة-

وحينئذ يجب على هذا األخير أن يقترح له بـديال          .  من ممثل المقاول     يجوز لرب العمل أن يسحب االعتماد       -.18.3
  .ويجب أن يحصل هذا البديل على اعتماد من رب العمل يتم في نفس الظروف. فورا

.  يمثل المقاول لدى مكاتب المشرف على العمل أو المهندس ويصاحبهما في جوالتهما كلما طلبا منـه ذلـك     -.18.4
  . اقتضى األمر ذلكويكون مصحوبا بوسطائه ان
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  .وفي حالة تجمع المقاولين ينطبق هذا االلزام على الوكيل وعلى كل واحد من المشتركين
   المسؤوليات والتأمينات-.19المادة 

بغض النظر عن التأمينات اآلتية التي يلزم بها المقاول فإنه هو وحده المسؤول، وعليه أن يؤمن رب العمـل أو رب        
 على العمل والمهندس ضد جميع المطالبات الصادرة عن الغير والمتعلقة بطلب التعويض عن العمل المنتدب والمشرف

األضرار أيا كانت طبيعتها أو عن الجر وح البدنية الواقعة أو المدعي وقوعها على اثر اعداد األشغال أو تنفيذ الصفقة 
  .ضرار التي قد تنجم عن حمل الموادوتمتد هذه المسؤولية لتشمل األ. من طرف المقاول أو وسطائه أو وكالئهم

ويتحمل المقاول التعويضات التي يجب تسديدها بغض النظر عن الطعون التي يجب عليه القيام بهـا ضـد مرتكبـي       
وال يمكن بحال من األحوال أن يعتبر رب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على العمل أو المهنـدس                    . الحدث

  .ارات المذكورة أعالهمسؤولين عن األضرار والخس
   التأمينات-.19.2

 في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من ابالغ الصفقة المصادق عليها، وقبل الشروع في التنفيذ يجب على                 -.19.2.1
  : المقاول والوسطاء أن يقدموا الدليل علىأنهم

األضرار البدنية والمادية التي يمكن      قد تعاقدوا لتأمين المسؤولية المدنية لدى الغير تأمينا يغطي جميع            -.19.2.1.1
  .أن تحدث أثناء تنفيذ جميع الصفقة وكذلك أثناء أجل الضمانة

ويجب أن تنص وثيقة التأمين على أن عمال رب العمل أو رب العمل المنتدب وعمال المشرف على العمـل وكـذلك                    
  . بالنسبة للمؤمنينعمال المقاوالت األخرى المتواجدة في ميدان الورشة يعتبرون بمثابة الغير

ويتعلق هذا البند المسمى ببند المسؤولية المتشابكة بجميع األضرار المادية والجروح البدنية الحاصـلة لألشـخاص             
  .المستفيدين من التأمين المشترك

 . التاليـة 19.2.1.3وال يشمل هذا التأمين حوادث العمل التي يتعرض لها عمال المقاول، والمشار إليها في الفقـرة               
  .ويجب أن تقتصر على األضرار البدنية

 قد تعاقدوا لتأمين الورشة ضد المخاطر فيلزم المقاول أو يعقد تأمينا يحتفظ به ساري المفعول، يغطـي           -.19.2.1.2
جميع مخاطر الورشة، ويمارس لصالح رب العمل ولصالحه هو ويجب أن يستمر هذا التأمين بدون انقطاع منذ بـدء    

  .م النهائي، وأن يشمل الهندسة المدنية والمباني ومختلف المنشآتاألشغال إلى االستال
ويجب أن يتضمن هذا التأمين أوسع الضمانات فيغطي جميع األضرار المادية التي تلحق األعيان موضوع الصفقة، بما 

  .في ذلك العيب والخطأ في التصور والتصميم ومواد البناء أو في التنفيذ
تأمين كل األضرار المادية الناتجة عن الحوادث الطبيعية كالعواصف واضطراب األمواج،           ويجب كذلك أن يشمل هذا ال     

  .واألعاصير والسيول بما في ذلك تلك غير العادية، والفيضانات وانهيار التربة وانزالقها، وغيرها من الكوارث
ضرار الناشئة عن تصرف المقاول   وفي ما بين االستالم الموقت واالستالم النهائي، تشمل ضمانات هذا التأمين كل األ            

على عين المكان، تنفيذا لواجباته التعاقدية، خصوصا الرقابة والصيانة والضبط واالصالحات، أو األضرار التي يكون        
  .سببها سابقا لالستالم الموقت

بقـا للقـوانين    قد تعاقدوا للتأمين ضد حوادث الشغل فيلزم المقاول أن يعقد لذلك التأمينات الالزمـة ط              -.19.2.1.3
  .الموريتانية

ويجب عليه أن يؤمن رب العمل أو رب العمـل المنتـدب   . ويجب أن يسهر على أن يتصرف وسطاؤه نفس التصرف   
  .والمشرف على العمل ضد كل الطعون التي يمكن أن يقدمها ضدهم عماله هو أو عمال وسطائه

  .وبالنسبة لألجانب، يجب عليه أن يحترم تشريع بالدهم األصلية
بالنسبة لجميـع أشـغال البنـاء والمنـشآت الخاضـعة      :  قد تعاقدوا للتأمين المسمى بالتأمين العشري   -.19.2.1.4

للمسؤولية العشرية، أو أي أشغال أخرى نص عليها في األنظمة الخاصة، يلزم المقاول بعقـد تـأمين المـسؤولية                   
  . ناتجة عن عيب في التربةالعشرية المطبقة على األضرار التي تفسد متانة البناء ولو كانت

   عقد وثائق التأمين وتقديمها-.19.2.2
 يجب على المقاول أن يقدم لرب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على العمل نسخة من وثـائق       -.19.2.2.1

  .التأمين الذي عقده، وذلك قبل البدء في تنفيذ األشغال
ن اشعار مسبق بذلك من شركة التأمين إلى رب العمـل أو رب             ويجب أن تتضمن هذه الوثائق بندا يحظر فسخها دو        

ويجب أن تعقد هذه الوثائق لدى شـركة للتـأمين مقيمـة أو معتمـدة فـي       . العمل المنتدب أو المشرف على العمل     
  .موريتانيا

ه في أجل  يجب على المقاول أن يعتقد التأمين على المسؤولية العشرية قبل االستالم النهائي، ويجب علي-.19.2.2.2
خمسة عشرين يوما من بدء األشغال أن يقدم رسالة تعهد من احدى شركات التأمين ومشروع وثيقة تأمين متعلقـة                   

  .بالمسؤولية العشرية
   العقوبات-.19.2.3
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يجب على المقاول أن يقدم لرب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على العمل جميع اإلفادات والوصول المتعلقة 
ويحول عدم تقديم هذه األوراق دون أي تسديد تقوم به اإلدارة برسم الـصفقة            .  التأمينات، طيلة فترة األشغال    بوثيقة

  .ودون أن يكون هنالك تعويض
  .ويحول عدم تقديم وثيقة التأمين على المسؤولية العشرية، دون االستالم المؤقت

   ترتيبات مختلفة-.19.2.4
هذه المادة تلزم المقاول، دون المساس بواجبات التأمين المشار إليها في المادة واجبات التأمين المنصوص عليها في 

  . أعاله والتي يلزم بها الوسطاء المحتملون مباشرة8
 ال يمكن للمقاول أن يمنع رب العمل من أن يمارس زيادة على حقه في مطالبة مسبب الضرر، حقه في                   -.19.2.4.2

  .أن يمارس الدعوى مباشرة ضد المؤمن
 يجوز أن ينص في دفتر األنظمة الخاصة على الزام المقاول بعقد تأمينات أخرى كتلك المتعلقة بالنقـل،      -.19.2.4.3

ومسؤولية السنتين التي تغطي أضرار بعض عناصر المنشأة، كالتأمين لفترة معينة ولبعض التجهيزات التي يمكن أن    
  .تجعل أضرارها المنشأة غير صالحة للمقصود منها

 يجوز أن ينص في دفتر األنظمة الخاصة على أن بعض التأمينات المذكورة في هذه المادة يعقـده رب                   -.19.2.4.4
  .العمل مباشرة

 دون المساس بأحكام هذه المادة، يلزم المقاول كذلك بعقد التأمينات األخرى التـي يوجبهـا التـشريع                  -.19.2.4.5
  .المعمول به

   القانون المطبق-.20المادة 
صفقات الخاضعة لدفتر البنود اإلدارية العامة هذا، ولجميع القرارات المتخذة لتنفيذه، يطبـق عليهـا قـانون    جميع ال 

  .الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
  .والمقاول خاضع للواجبات الناشئة من القوانين والنظم الموريتانية المنطبقة على أنشطته

ف على العمل، ضد كل جزاء أو متابعة ناتجة عن مخالفة للقوانين    وهو يؤمن رب العمل ورب العمل المنتدب والمشر       
  .والنظم

والمقاول وعماله خاضعون، على الخصوص للتشريعات والنظم االجتماعية والجبانيـة المطبقـة فـي الجمهوريـة                
  .اإلسالمية الموريتانية

  . العملة الموريتانية– النظام المتري – اللغة المستخدمة -.21المادة 
وراق المكتوبة، والتصميم واالستمارات التي يقدمها أو يتلقاها المقاول بأي صفة تطبيقا للصفقة يجب أن تكون       كل األ 
  :فقط
   باللغة المحددة في ملف عرض المناقصة؛-
  . مع استعمال النظام المتري-

  .لعملة الموريتانيةوبالنسبة لعروض المناقصة الوطنية يجب لزوما أن يعبر عن أسعار الوحدات ومبالغ الصفقات با
ويجب أن يتوفر المقاول في ميدان الورشة على عدد كاف من األطر المؤهلة تعطي الضمانات الكافية لتسهيل االتصال 
برب العمل ورب العمل المنتدب والمشرف على العمل والمهندس، وعلى عدد كاف من التراجمة لئال تكـون هنالـك                   

  .مضايقة لعمل المقاول وممثليه
 أعاله أن يكتب ويتكلم بطالقة اللغـة المحـددة فـي ملـف              7ى الممثل المعتمد للمقاول المحدد في المادة        ويجب عل 
  .المناقصة

  الواجبات المتعلقة باألشغال: الفصل الثالث
   أوامر العمل-.22لمادة ا

نصوص عليها في   إلخ حسب الشروط الم   ... أوامر العمل هو القرارات التي تبلغ إلى المقاول قرارا أو حسابا           -.22.1
وهي توقع إما من طرف رب العمل أو رب العمل المنتدب وإما من طرف المشرف على العمل أو المهندس                   . الصفقة

  .وهي مؤرخة ومرقمة وفورية التنفيذ. إذا كان لها ارتباط بمهمته كمكلف بمتابعة ورقابة الورشة
 النسختين موقعة من طرفه ومحموال عليهـا تـاريخ     وتبلغ إلى المقاول في نسختين، ويقوم هذا األخير بإعادة احدى         

  .استالمها، إما إلى رب العمل أو رب العمل المنتدب وإما إلى المشرف على العمل أو المهندس
 وإذا رأى المقاول أن األوامر الواردة في أمر عمل معين، تستدعي بعض التحفظات فإن عليه، تحت طائلـة                  -.22.2

  .ت كتابيا في أجل عشرة أيام من تاريخ ابالغه أمر العمل المذكورالسقوط، أن يقدم هذه التحفظا
 يجب على المقاول أن يلتزم حرفيا بأوامر العمل التي أبلغت إليه سواء كان له عليها تحفظات أم ال، إال فـي       -.22.3

  . اآلتية105الحالة المنصوص عليها في المادة 
 وساطة، تبلغ إلى المقاول الذي هو وحده المؤهل بحكـم العقـد          أوامر العمل المتعلقة بأشغال عقدت بشأنها      -.22.4

  .باستالمها وتقديم تحفظاته عليها
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  .وفي حالة تجمع المقاولين توجه أوامر العمل إلى موكلهم الذي هو وحده المؤهل لتقديم التحفظات عليها
   مواعيد الورشة– استدعاءات المقاول -.23المادة 
ويكـون  . ه إلى مكاتب المشرف على العمل أو لدى الورشات كلما طلـب منـه ذلـك            يمثل المقاول أو ممثل    -.23.1

  .مصحوبا، عند االقتضاء، بوسطائه
 في حالة تجمع المقاولين ينطبق االلزام المذكور في الفقرة اآلنفة على مـوكلهم وعلـى كـل واحـد مـن                    -.23.2

  .المشتركين
   الملكية الصناعية والتجارية-.24المادة 
 رب العمل المقاول ضد الدعاوي التي يتقدم بها الغير والمتعلقة ببراءات االختراع والرخص والرسوم                يؤمن -.24.1

  .والنماذج والعالمات الصناعية والتجارية التي يلزمه استخدامها بموجب الصفقة
  .يةوعلى رب العمل أن يحصل في هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، على التنازالت والرخص واألذون الضرور

 وعلى العكس يؤمن المقاول رب العمل ضد الدعاوي التي يتقدم بها الغير والمتعلقـة ببـراءات االختـراع                   -.24.2
والرخص والرسوم والنماذج والعالمات التجارية والصناعية التي يختارها المقاول ويستعملها لتنفيذ صفقته، وعلـى          

لى التنازالت والرخص واألذون الضرورية، على أن يظـل       المقاول أن يحصل في هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة ع         
  .رب العمل محتفظا بحقه الحقا، في أن يقوم أو يكلف من شاء بالقيام باصالحات والتغييرات التي يراها ضرورية

  . حقوق الملكية الصناعية التي يمكن أن تنشأ بمناسبة األشغال أو أثناء تنفيذها تظل مكتسبة للمقاول-.24.3
   األشغال التي تهم الدفاع الوطني-.25 المادة
 دون المساس بأحكام النظم الخاصة، تنطبق أحكام هذه المادة على األشغال التي تهم الدفاع الوطني إذا كانت          -.25.1

  .الصفقة كيفيتها كذلك
خضعون لها   يجب على المقاول أن يشعر الوسطاء بالواجبات الخاصة المترتبة على أحكام هذه المادة التي ي               -.25.2

وفي حالة تجمع المقاولين فإن احترام المشتركين . كما يخضع هو، ويسهر على تطبيقها الذي هو وحده المسؤول عنه
  .لهذه الواجبات منوط إما بهم جميعا وإما بمسؤولية الموكل

ة أي عامـل   يجوز لرب العمل أو رب العمل المنتدب بعد أن يشعر بذلك المشرف على العمل، أن يطلب إزاح           -.25.3
  .من عمال المقاول عن الورشات أو أماكن العمل أو المكاتب

 وإذا نصت الصفقة على أنها تكتسي طابعا سريا جزئيا أو كليا، أو أن بعض االحتياطات الخاصـة يجـب أن    -.25.4
  :لتالية تطبقتؤخذ بصفة دائمة نظرا لموقع األشغال لضمان حماية األسرار أو بعض النقاط الحساسة، فإن اإلجراءات ا

  . يبلغ رب العمل أو رب العمل المنتدب، إلى المقاول، في وثيقة خاصة، عناصر الصفقة التي تعتبر سرية-
 يجب على المقاول أن يأخذ اإلجراءات الضرورية لحفظ وحماية هذه الوثيقة الخاصة والوثائق السرية األخرى التي  -

ل المنتدب أو المشرف على العمل، بغياب أي وثيقة وأي حـادث            سلمت إليه، وأن يشعر فورا رب العمل أو رب العم         
وعليه أن يحتفظ بسرية جميع المعلومات التي تمس الدفاع الوطني التي يمكـن أن يطلـع عليهـا                  . بهذا الخصوص 
  .بمناسبة الصفقة

رتبـاط بالـدفاع،     المقاول خاضع لكل االلتزامات القانونية المتعلقة بمراقبة األشخاص الذين يقومون بمهام لهـا ا              -
  .وبحماية األسرار والنقاط الحساسة، وكذلك اإلجراءات الخاصة التي يجب اتباعها لتنفيذ الصفقة

  .وال يجوز له أن يثير هذه االلتزامات للمطالبة بأي تعويض
 العمل،  وإذا لم يحترم المقاول اإلجراءات المأمور بها، فإن رب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على-.25.5

  .يقدم له انذارا بتطبيقها في أجل يحدد حسب درجة االستعجال ويجب أن ال يزيد على عشرة أيام
وإذا لم يصدر من المقاول أي رد على االنذار فإنه يتعرض للجزاءات التي يمكن أن تحدد في دفتر األنظمة الخاصـة،   

  .اآلتية 111دون المساس بتطبيق اإلجراءات القسرية الواردة في المادة 
  .ويمكن عالوة على ذلك أن يستبعد المقاول من المشاركة في الصفقات العمومية لفترة محدودة أو غير محدودة

   الوثائق التي يسلمها المقاول قبل الشروع في األشغال-.26المادة 
يسلم للمهندس على يجب على المقاول في أجل يحدده دفتر األنظمة الخاصة، وإال فقبل الشروع في تنفيذ األشغال، أن  

  :الخصوص الوثائق التالية
  مخطط تنظيمي إلدارة الورشة ورؤساء األجهزة وأسمائهم وتاريخ التحاقهم وكفاءاتهم؛-
   الئحة الوسطاء؛-
   مخطط لمجموعة منشآت الورشة يبرز على وجه الخصوص ساحات االنشاء والمعالجة والتخزين؛-
 مع تحديد الصفات المميزة لكل جهاز فضال عن أول استعمال له وما إذا كان          الئحة اللوازم المقررة النجاز األشغال     -

  المقاول مالكا أو مؤجرا له؛
   الخطة األمنية والوقائية؛-
  : جدول مفصال النجاز األشغال، حسب الشهر وحسب طبيعة المنشأة، ويحدد هذا الجدول على الخصوص ما يلي-
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  مقاول اتباعها النجاز األشغال؛التدابير والمناهج والظروف التي ينوي ال
التغيرات التي ستدخل على الشبكات الموجودة كالكهرباء والهاتف ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتواريخ التي              

  ستنجر فيها هذه األشغال الحترام أجل تنفيذ الصفقة؛
  تطور عدد العمال على مكان الورشة؛

  ية للورشة؛برنامج مفصل للتموين باللوازم والمواد الضرور
  برنامج تعبئة أدوات البناء الكبيرة وبرنامج تسريحها؛

  .الجدول الزمني المتوقع للتسديدات
 يجوز أن ينص دفتر األنظمة الخاصة على أن المقاول يعرض على المشرف على العمل بشهر قبل كل ثالثة                   -.26.2

  . األسبوع كوحدة زمنيةأشهر أو كلما طلب ذلك أو طلبه المهندس، برنامجا فصليا مفصال يعتمد
   الوثائق التي يسلمها المقاول أثناء األشغال-.27المادة 
 يضع المقاول، ما لم يرد استثناء بغير ذلك في دفتر األنظمة الخاصة، على أساس األوراق التعاقدية جميـع                  -.27.1

  .التفصيليةالوثائق الالزمة النجاز األعمال مثل مخططات االنجاز ومذكرات الحسابات والدراسات 
ويقوم المقاول لهذا الغرض ميدانيا بإعداد كل الكشوف الضرورية ويبقى مسؤوال عن نتائج كل خطإ يقع في التقديرات 

  .ويجب عليه تبعا لكل حالة إعداد حسابات الثبات والقوة والتحقق منها واكمالها
لمختلفـة للمنـشآت ونوعيـة المـواد      يجب أن تكون مخططات االنجاز موقعة ويجب أن تبين بصفة دقيقة الطبائع ا            

  .المستخدمة
ويجب أن تحدد، مطابقة مع قائمة التحديدات الواردة في الصفقة، أشكال األعمال ونوعية المواصفات وأشكال القطـع   

  .في جميع العناصر والتجمعات والتسليح وترتيبه
  

ئق المعدة من طرف المقاول لمصادقة وتعرض المخططات ومذكرات الحسابات والدراسات التفصيلية وغيرها من الوثا
  .المشرف على العمل، ويمكن أن يطلب هذا األخير كذلك الحصول على القياسات األولية

وبعد .  ويمتلك المهندس أجل ثالثين يوما ليؤشر على كل مخطط أو يطلع على التعديالت الواجب ادخالها عليه-.27.2
  .هذا األجل يعتبر المخطط مرفوضا

مقاول أن يشرع في انجاز العمل قبل الحصول على تأشيرة المهندس على الوثائق الـضرورية النجـاز                 وال يمكن لل  
  .العمل

وال يلزم التأشير أو عدمه مسؤولية المشرف على العمل أو المهندس وال يحد التأشير من مسؤولية المقاول بحكـم                   
  .الصفقة

  .الترسيم الشفاف، ما لم تنص الصفقة على غير ذلك تسلم هذه الوثائق في ثالث نسخ تكون احداهن بورق -.27.3
   الوثائق التي يسلمها المقاول عند نهاية األشغال-.28المادة 

يلزم المقاول، ما لم تنص الصفقة على غير ذلك وبغض النظر عن الوثائق التي سلمها قبل انجاز أعمال وأثناءه، بأن 
  :حداهن بورق الترسيم الشفاف، الوثائق التاليةيسلم إلى المشرف على العمل أو المهندس ثالث نسخ ا

 عندما يطالب باالستالم المؤقت، ملخصات عن سير وصيانة المنشآت طبقا لتحديدات الصفقة وتوصيات المعـايير                -
  المعمول بها؛

  . خالل شهرين بعد االستالم المؤقت المخططات وغيرها من الوثائق المطابقة لالنجاز-
ويجوز أن ينص دفتر األنظمة الخاصـة علـى أن   . مس نشح اثنتان منهن قابلة لالستنساخوتسلم هذه الوثائق في خ    

  .المقاول ملزم بتسليم كل أو بعض هذه الوثائق في أشكال أخرى
  .يومية الورشة:  الوثائق التي يسلمها المشرف على العمل-.29المادة 
وثائق ضرورية النجاز األعمال، فـإن علـى         إذا نصت الصفقة على أن المشرف على العمل يسلم للمقاول            -.29.1

المقاول أن يتأكد، على مسؤوليته، قبل انجاز األعمال أن هذه الوثائق ال تحتـوي علـى أخطـاء وال اهمـاالت وال                      
  .تناقضات، يمكن أن يكتشفها عادة رجل الفن

  .مهندسوإذا اطلع المقاول على أخطاء أو اهماالت أو تناقضات، يجب أن يبلغ بذلك فورا إلى ال
  : تمسك نشرة يومية للورشة من طرف المشرف على العمل ويسجل ضمنها ما يلي-.29.2

   الظروف المناخية؛-
   األشغال المنجزة في اليوم وكذا الئحة المعدات والعمال المستخدمين في هذه األشغال؛-
  ؛)إلخ..لنتائجا– االختيارات -االبالغ( العمليات اإلدارية المتعلقة بإنجاز الصفقة وتسديدها -
   وصول األدوات واللوازم المختلفة؛-
  . الحوادث والتفصيالت المختلفة ذات األهمية بالنسبة لمدة األشغال-

ويمكن للمقاول أن يطلع على يومية الورشة وأن يطالب بتسجيل الحوادث والمالحظات التي قـد تكـون موضـوع                   
فظاته المبينة كتابيا حول التقييدات المسجلة في اليومية من         اجتماعات فيها بعد، وله في اجل عشرة أيام أن يقدم تح          
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وال يمكـن أن  . طرف المهندس، وبعد انتهاء هذا األجل يعتبر المقاول موافقا على هذه التقييدات المسجلة في اليومية 
ود في يومية يحتج المقاول إال على أساس األدوات أو الوثائق المبينة من طرف المهندس أو المقيدة في الوقت المقص

  .الورشة بناء على طلب من المقاول
   تغيير المشروع-.30المادة 

  .ال يمكن للمقاول من تلقاء نفسه أن يجري أي تغيير على اإلجراءات الفنية الواردة في الصفقة
ل وفي وهو ملزم بإيعاز من رب العمل بإعادة بناء المنشآت التي ليست مطابقة للتحديدات التعاقدية، بواسطة أمر عم                

  .أجل يحدده األمر بالعمل
ويجوز للمشرف على العمل أن يقبل التغييرات التي يجريها المقاول إذا كانت هذه التغييرات ال تضر أساسا باستقرار                  

  .المنشأ وراحته والمقصود منه
  :وفي حالة القبول من طرف المشرف على العمل يمكن تطبيق اإلجراءات التالية لتسديد هذه األشغال

ذا كانت أبعاد المنشآت ومميزاتها أعلى من تلك المنصوصة في الصفقة، فإن الكميات المأخوذة فـي الحـسابات                   إ -
 اآلتية، تحدد على أساس األبعاد والمميزات المنصوصة في الصفقة وال يستحق المقاول أي زيـادة   97لتطبيق المادة   

  في الثمن؛
ك المنصوصة في الصفقة فإن الكميات المأخوذة في الحسبان تحدد           إذا كانت أبعاد المنشآت أو مميزاتها أقل من تل         -

  .على أساس المقادير المعاينة للمنشآت
  

  . األدوات والوسائل والمعدات الالزمة للمهندس-.31المادة 
يجب على المقاول أن يوفر في الورشة بصفة دائمة كافة األدوات والوسائل والمعدات األساسية ليتمكن المهندس في                 

وقت من إجراء القياسات والتحقيقات التي يراها ضرورية وإذا لم يتوفر المقاول علـى هـذه المعـدات، يجـوز             كل  
  .للمهندس أن يوفرها على نفقة المقاول

   فصل الحدود-.32المادة 
  يلزم المقاول، ما لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على استثناء بهذا الخصوص، أن يوفر للمهندس، قبل بدء             -.32.1

األشغال، بيانا عن مواقع البنى التحتية المسحية الخاصة بمنطقة األشغال، ويؤشر على هذا البيـان قبـل أن يقـدم                    
  .للمهندس رئيس اإلدارة المكلفة بسجل المساحة

واألنـصاب  ) المتعلقة بمـساحة األرض ( يلزم المقاول مدة األشغال أن يسهر على حفظ األنصاب الجيوديزية  -.32.2
قاييس األرض وغيرها من العناصر المسحية، كما عليه أن يسهر على حفظ األوتاد الموجودة وإعادتها               المسحية، وم 

  .في حال هدمها، على نفقته، إما في أماكنها األصلية وإما في أماكن أخرى ملحقة بأماكنها األصلية
عن مواقع األشغال مؤشرا مـن       يلزم المقاول أن يقدم إلى المشرف على العمل عند االستالم المؤقت، كشفا              -.32.3

  .مهندس سطوح معتمد، ومعروضا مسبقا لتأشيرة السلطات المختصة المعينة في دفتر األنظمة الخاصة
 وإذا لوحظ أثناء االستالم النهائي أن البنى التحتية المسحية لم تشكل بصفة صحيحة، فإنه يجوز استعمال كل -.32.4

  .ألجل إعادة وضع األنصابأو بعض المبلغ المقتطع برسم الضمانة، 
   حماية الوسط-.33المادة 

يأخذ المقاول كل الترتيبات الالزمة للحد من التلوث الناتج عن األشغال ويعتبر مسؤوال عن الخسائر واألضرار الناجمة 
  .من التلوث بسبب تقصيره

 منشورة على األرض بعد نهاية      ويسهر المقاول على الحيلولة دون بقاء القاذورات أو البقايا أو غيرها من األوساخ            
  .األشغال، وأن يترك الموقع كما وجده أصال

ويحظر قطع األشجار خارج منطقة التسوية أو الميادين التي تستخرج منها المواد المستخدمة، إال برخصة مـن رب                 
  .العمل

  .ملويحظر بتاتا حرق المواد في منطقة خطر الحرائق إال في حدود الشروط التي يحددها رب الع
   االشهار-.34المادة 

ال يرخص بإقامة أية لوحة إشهارية في الورشة ما عدا اللوحات التعريفية التي يجب أن يصادق المهندس مسبقا على 
  .محتواها وأحجامها

  .وال يجوز للمقاول أن يعطي ألشخاص أجانب عن الورشة أي معلومة تتعلق باألشغال
  .ق بالصفقة يجب حتما أن يشعر به المشرف عن العملكل اعالن للصحافة يقوم به المقاول يتعل

  انجاز األشغال: الفصل الرابع
  الجزاءات-أجل االنجاز: الفرع األول

   تحديد آجال االنجاز-.35المادة 
 يتضمن أجل انجاز األشغال المحددة في الصفقة، استكمال جميع األشغال الالزمة للمقاول بما في ذلك األمور - .35.1
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  : لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على غير ذلكالتالية ما
   اإلجراءات التمهيدية النجاز األعمال؛-
  . سحب انشاءات الورشة وإعادة المواقع على ما كانت عليه-

  . يبدأ هذا األجل من يوم تبليغ األمر بابتداء األشغال-.35.2
 جميع األشغال، والتـي يمكـن أن تحـددها     تنطبق األحكام اآلنفة كذلك على اآلجال المنفردة عن أجل انجاز         -.35.3

  .الصفقة النجاز بعض األشغال أو بعض المنشآت أو أجزاء من المنشآت، أو مجموعة من الخدمات
   تمديد آجال االنجاز-.36المادة 
 إذا وقع تبديل في حجم األشغال أو تغيير في أهمية بعض المنشآت أو تبديل المنشآت التـي كانـت مقـررة          -.36.1

مغايرة، أو تأجيل لألشغال يقرره رب العمل أو رب العمل المنتدب، أو تأخير في انجاز العمليات األولية التـي       بأخرى  
هي على حساب رب العمل أو رب العمل المنتدب، أو تأخير في أشغال مسبقة هي موضوع صفقة أخرى، وكان ذلـك       

فإن حجم التمديد أو التأجيل يكون محل نقاش بـين  يبرر تمديد أجل انجاز جميع األقسام أو أجل قسم أو أقسام منها،             
المشرف عن العمل والمقاول ثم يعرض للمصادقة على رب العمل أو رب العمل المنتدب ويبلغ قراره إلـى المقـاول               

  .بواسطة أمر عمل
نها توقف   في حالة التقلبات الجوية وغيرها من الظواهر الطبيعية االستثنائية أو في حالة قوة قاهرة نجم ع                -.36.2

  .العمل في الورشة فإن آجال انجاز األشغال تمدد
وهذه المدة تساوي عدد األيام المالحظ فيها بالفعل توقف . ويبلغ هذا التمديد إلى المقاول بواسطة أمر عمل يحدد مدته

 دفتـر األنظمـة   العمل بسبب التقلبات الجوية، منقوصا عند االقتضاء بعدد أيام التقلبات الجوية المتوقعة المحددة في          
  .الخاصة

 مـن مدونـة الـصفقات       30 كل تمديد يزيد على شهر يجب أن يكون بموجب ملحق للصفقة طبقا للمـادة                -.36.3
  .العمومية

  . تمديد أو تأخير اآلجال في ميدان األجزاء الشرطية-.37المادة 
ز جزء شرطي محددا بابتـداء أجـل         إذا كان األجل المحدد في دفتر األنظمة الخاصة البالغ أمر العمل بانجا            -.37.1

انجاز جزء آخر، فإنه في حالة تمديد أو تأخير هذا األجل بسبب مالحظ من المقاول، يمدد بفترة تساوي التمديـد أو                      
  .التأخير
 إذا نص دفتر األنظمة الخاصة على تعويض انتظار لجزء شرطي وحدد بالنسبة لمبدأ أجل انجاز جزء آخر،                  -.37.2

 في هذا التعويض، فإن تمديد هذا األجل أو التأخر المالحظ على المقاول في هذا االنجاز يترتب عليه      مبدأ حق المقاول  
  .تأخير في فتح الحق في التعويض يساوي التمديد أو التأخير

   وحوافز التعجيل–جزاءات التأخير - تأخير االنجاز-.38المادة 
يجوز لرب العمل أن يلزم المقاول، وعلى نفقة هذا األخير،   في حالة مالحظة تأخير كبير في أعمال الورشة،          -.38.1

بكل اإلجراءات التي من شأنها تالفي هذا التأخير، والسيما بوضع فرق إضافية، دون المـساس بتطبيـق اجـراءات            
  .التأخير
 جزئي،  في حالة تأخر استكمال األشغال، سواء تعلق األمر بمجموع الصفقة أو بجزء منها حدد النجازه أجل                -.38.2

فإنه تطبق عليه، إال في حالة القوة القاهرة، إجراءات تأخير يومية تسري بمبلغها الكامل ودون انذار، طبقا ألحكـام                   
  . من مدونة الصفقات العمومية121 إلى 118المواد 

شـغال   من المبلغ األصلي للصفقة معدلة أو مكملة بملحقاته، ومبلغ جزء األ           1/2000يحدد مبلغ جزاءات التأخير ب      
 من القيمة األصلية للصفقة فإنه يجوز للـسلطة         %7المعتبر إذا حدد له أجل جزئي إال أنه إذا بلغ مجموع الجزاءات             

  .المتعاقدة أن تفسخ الصفقة بقرار أحادي
ويقتطع مبلغ الجزاءات من المبالغ المستحقة للمقاول ويطرح من حسابات األشغال ويقتطع مبلغ الجزاءات أوال على                

وإذا . غ المستحقة للمقاول برسم األعمال التي تم انجازها أو التي ستنجر ثم على مختلف الكفاالت والـضمانات              المبال
  .كانت هذه المبالغ غير كافية يكون ما تبقى موضع أمر بالتحصيل

 طبقا  في حالة تجمع المقاولين الذين يسدد لهم على حسابات متفرقة، توزع جزاءات التأخير بين المشتركين           -.38.3
وفي انتظار هذه البيانات تظل جزاءات . للبيانات المقدمة من موكلهم، ما لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على غير ذلك

  .التأخير بكاملها مقتطعة من الموكل
 من مدونة الـصفقات  122 يجوز منح حوافر تعجيل انجاز األشغال في الشروط المنصوص عليها في المادة         -.38.4

  .العمومية
 أعاله وعندما تكون األشغال منفذة من طرف 38.2 بغض النظر عن جزاءات التأخير المشار إليها في الفقرة      -.38.5

  .مراقب مهندس مستشار، فإن المقاول يسدد لإلدارة األعباء الناجمة عن التأخير
  إعداد األشغال: الفرع الثاني
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   فترة إعداد األشغال-.39المادة 
ة على فترة إعداد تقع قبل االنجاز الحقيقي لألشغال ويقوم خاللها رب العمـل المقـاول              إذا نص دفتر األنظمة الخاص    

ببعض اإلجراءات التحضيرية وإعداد بعض الوثائق الضرورية النجاز األعمال، فإن هذه الفترة، ما لم يـنص دفتـر                  
  . شهريناألنظمة الخاصة على غير ذلك، داخلة في األجل االجمالي لالنجاز وال يجوز أن تتعدى

   برنامج انجاز األشغال-.40المادة 
ويلحق .  يحدد برنامج انجاز األشغال على الخصوص المعدات والمناهج التي ستستعمل وجدول انجاز األشغال-.40.1

  .به مشروع منشآت الورشة والمنشآت المؤقتة
  

 التدابير التي ينوي الموكل القيـام   في حالة تجمع المقاولين المقترنين، يجب أن يبين برنامج انجاز األشغال         -.40.2
  .بها للتنسيق بين المهام الالزمة للمقاولين اآلخرين

 يجب أن يعرض برنامج انجاز األشغال لتأشيرة المشرف على العمل في أجل عشرة أيام قبل انتهـاء فتـرة                 -.40.3
بالغ الصفقة كآخر أجل وال تحـد    االعداد، وإذا لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على هذه الفترة، في أجل شهرين من ا              

  .هذه التأشيرة شيئا من مسؤولية المقاول
  .وإذا لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على خالف ذلك، فإن غياب التأشيرة ال يجوز أن يكون عقبة أمام انجاز األشغال

   الخطة األمنية الوقائية-.41المادة 
  : وتبيين هذه الخطة بصفة دقيقة ومفصلة يسلم المقاول إلى المهندس خطة األمن الوقاية-.41.1

وتفـصل  .  اإلجراءات المتوقعة لتحقيق أمن األشخاص سواء في المرحلة التحضيرية أو في مرحلة تنفيذ األشـغال     -
الخطة على الخصوص، حسب طريقة التصنيع والمعدات المستعملة، وسائل الوقاية الخاصـة بـسقوط األشـخاص                 

  ودي واألفقي لألجهزة من جهة أخرى؛والمعدات من جهة، وبالسير العم
     التدابير المتخذة لالسعافات األولية للمتعرضين للحوادث أو المرضى؛-
  . التدابير المساعدة في حماية العمال والسيما متانة ونوعية المباني المخصصة للعمال-

كما تبلغ كذلك مـع  . يل يقع فيها يمسك المقاول الخطة األمنية والوقائية ويكملها ويبلغ المهندس عن كل تعد -.41.2
  .تكميالتها للهيئة المهنية المكلفة بالوقاية من األحداث في قطاعات البناء واألشغال العمومية

   وحمايتها- وأمنها- وتنظيمها–إقامة الورشات : الفرع الثالث
   إقامة ورشات المقاولة-.42المادة 
اضي الضرورية إلقامة ورشاته في حالة ما إذا كانت األراضي       يحصل المقاول بمسؤوليته وبنفقته، على األر      -.42.1

  .التي وضع المشرف على العمل تحت تصرفه غير كافية
 يتحمل المقاول، ما لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على خالف ذلك، كل األعباء المتعلقة بإعـداد وصـيانة                   -.42.2

  .لغير مفتوحة على حركة المرورانشاءات الورشة بما في ذلك طرائق الخدمة وممرات الورشة ا
 وإذا كان الوصول إلى الورشات صعبا إال عن طريق الماء كما إذا تعلق األمر باعمال جرف أو سد أو وضع              -.42.3

 بأن يضع تحت تصرف المشرف على العمل والمهندس - ما لم ينص دفتر األنظمة على ذلك–كتل، فإن المقاول ملزم 
  .منه ذلكزورقا مع مالحيه، كما طلبوا 

 يلزم المقاول بأن يضع في الورشات والمعامل لوحة يذكر فيها رب العمل الذي تنجز تنفيذا لصالحه األشغال، -.42.4
ورب العمل المنتدب، واسم وصفة وعنوان المشرف على العمل، واسم وصفة وعنوان مفتش الشغل المكلف برقابـة        

  .الورشات، وبيان جهة التمويل
  استيداع الركامات الزائدة مواقع -.43المادة 

يحصل المقاول على نفقته ومسؤوليته على األراضي التي قد يحتاج لها الستيداع الركامات الزائـدة، عـالوة علـى           
  .المواقع التي يضعها رب العمل تحت تصرفه كمواقع استيداع مؤقتة أو نهائية

 المسبقة للمشرف على العمل الذي بامكانـه        ويجب عليه أن يعرض األراضي التي وقع عليها اختياره على الموافقة          
االمتناع عن اعطاء االذن أو ربط االذن بإجراءات خاصة يتخذها المقاول وخصوصا بشأن تهيئة المـستودعات، إذا                  

  .اقتضت المصلحة العامة ذلك كالمحافظة على البيئة
   الرخص اإلدارية-.44المادة 
 اإلدارية كرخصة االستغالل المؤقت للـدومين العـام أو الخـاص      يتعهد رب العمل بتسليم المقاول الرخص    -.44.1

  .وتراخيص مصلحة الطرق ورخص البناء الضرورية النجاز العمل موضوع الصفقة
 يمكن لرب العمل والمشرف عن العمل أن يقدموا يد المساعدة للمقاول لتسهيل الحـصول علـى الـرخص                   -.44.2

  . على المواقع الضرورية إلقامة الورشات ومستودعات الركاماتاإلدارية التي يحتاج إليها وخصوصا للحصول
  أمن صحة الورشات-.45المادة 
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 يجب على المقاول عند بدء الورشة أن يعين مسؤوال عن األمن، باتفاق مع المهندس، ويجـب علـى هـذا         -.45.1
 المقاول بمسؤوليته الكاملة المسؤول أن يتخذ كل اإلجراءات التي من شأنها أن تحول دون حوادث الشغل التي يحتفظ       

  .عنها
 يجب على المقاول أن يتخذ كل التدابير الضرورية للمحافظة على صـحة منـشآت الورشـات المخصـصة          -.45.2

  .لألشخاص
ويجب أن يبين مشروع منشآت الورشة على الخصوص، موقع المباني للعمال ومدخلها من جهـة مـدخل الورشـة         

  .صرف الصحي فيها، والتواريخ المزمعة النجاز هذه المنشآتواتصال شبكات الماء والكهرباء وال
  .وهذه التواريخ يجب أن تكون بحيث تكون ظروف السكن والصحة في الورشة مناسبة دائما العداد العمال

. ويجب أن تتضمن هذه المباني قاعة توضع فيها الثياب، وحمامات، ومستراحات وأماكن األكل تتمتع باإلنارة الطبيعية
 أن تكون معايير هذه المباني تساوي على األقل في العدد والنوعية، المعايير المنصوص عليهـا فـي الـنظم                  ويجب

  .واالتفاقيات الجماعية المعمول بها
ويجب أن يكون منفذ األشخاص إلى المباني مضمونا من جهة مدخل الورشة في ظروف مرضية، وخـصوصا فيمـا        

  .يتعلق باألمن
منية والصحية المأمور بها أعاله تتم على نفقة المقاول، ما لم ينص على غير ذلك في دفتر  كل اإلجراءات األ-.45.3

  .األنظمة الخاصة
وفي حالة عدم احترام المقاول لاللتزامات الواردة أعاله، وبدون المساس بصالحيات الـسلطات المختـصة، يجـوز                 

  .ول بعد توجيه انذار لهذا األخير يظل دون جدوىللمشرف على العمل أن يأخذ اإلجراءات الضرورية على نفقة المقا
  .وفي حالة االستعجال أو الخطر يجوز أخذ هذه اإلجراءات دون انذار

  .وتدخل السلطات المختصة والمشرف على العمل ال يبرأ مسؤولية المقاول
   الرقابة الصحية للورشات-.46المادة 

 بالرعاية األولية في الورشة ويوفر وسائل الرفع الـسريع          يجب على المقاول أن يضمن، على نفقته الخاصة، القيام        
لألشخاص الذين تقع لهم حوادث إما إلى مساكنهم وإما إلى أقرب مؤسسة صحية من موقع األشغال حسب خطـورة                   

  .حالته
ويجب أن يوفر في الورشة شخصا قادرا على القيام بالعالجات المترتبة على الحوادث الخفيفة والمـواد الـصيدلية                  

  .المناسبة لذلك
  .ويجب على المقاول أن يخطر المهندس في أسرع أجل بكل مرض وبائي يحدث في الورشة

ويجب عليه أن يسهل مأمورية عمال اإلدارة المكلفين، في حالة وجود الوباء، بأخذ تدابير صحية تجاه عمال المقاول          
  .مثل التطعيم والعزل والرفع

   شرطة الورشة-.47المادة 
ول بأن يأخذ في الورشة كل التدابير النظامية واألمنية التي من شأنها منع وقوع الحوادث سواء للعمال أو                يلزم المقا 

  .وهو ملزم باحترام النظم واألوامر الصادرة من السلطة المختصة. للغير
ويسهر خصوصا على اإلضاءة وحراسة الورشات، فضال عن إشاراتها الداخليـة والخارجيـة، كمـا يـسهر، عنـد       

  .القتضاء، على تحصين الورشة الذي هو وحده المسؤول عنها
ويجب عليه أن يأخذ االحتياطات الضرورية لئال تحدث األشغال خطرا يهدد الغير خصوصا فيما يتعلق بالسير العمومي  

  .إذا كان هذا األخير لم ينحرف
.  أو أي تدابير أخرى مناسـبة وتجب حماية نقاط العبور الخطيرة على طول الطرق وعرضها، بواسطة دابزين مؤقت      

  .ويجب أن تنار هذه النقاط وتحرس عند الحاجة
ويجب أن يسهر المقاول على أن ال تحدث أشغال مقاولته أو منشآتها أي إعاقة أو احراج لحركة النقـل البـري أو                      

  .البحري أو الجوي، إال تلك التي سمحت بها الصفقة
ها أعاله، هي على نفقة المقاول وفي حالة عدم احترام المقاول لاللزامـات  كل اإلجراءات النظامية واألمنية المأمور ب 

يجوز للمهندس أن يأخذ اإلجراءات الضرورية في كل وقت، وعلى نفقة المقاول ومـسؤوليته، فـي                . الواردة أعاله 
  .عشرة أيام بعد انذار يقدم له ويظل دون أثر

  .اإلجراءات دون انذار مسبق ودون أجلوفي حالة االستعجال أو الخطر القريب يجوز أخذ هذه 
  .وتدخل المهندس ال يبرأ مسؤولية المقاول

  . وضع اإلشارات في الورشات بصدد حركة المرور العامة-.48المادة 
 عندما تؤثر األشغال على حركة المرور العامة، فإنه يجب أن تكون اإلشارات الموجهة للجمهـور مطابقـة                  -.48.1

ويجب أن يتم وضع اإلشـارات      . معمول بها في هذا المجال المحددة في دفتر األنظمة الخاصة         للتوجيهات التنظيمية ال  
من طرف المقاول تحت رقابة المصالح المختصة، على أن يتحمل المقاول توفير اللوحات وكلفة وضعها ووضع أجهزة 

  .اإلشارات األخرى، ما لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على غير ذلك
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فتر األنظمة الخاصة على وجود انحراف في طريق المرور، فإن المقاول يتحمـل، فـي الـشروط     إذا نص د -.48.2
  .نفسها، وضع اإلشارات على أطراف أجزائها التي ينقطع عليها السير وأخرى على خطوط السير المنحرفة

 شـدة كافيـة    تضاء منشآت الورشات والطرق المفتوحة على حركة النقل قبل الليل بواسطة مـصابيح ذات      -.48.3
  .لضمان سالمة السير البري أو البحري والجوي عند االقتضاء

 يتحمل المقاول وحده وبصفة كاملة مسؤولية جميع الحوادث واألضرار التي يحدثها للغير بمناسـبة انجـاز      -.48.4
  .األشغال بسبب األخطاء أو االهمال في وضع اإلشارات

ع المصالح المختصة قبل خمسة أيام عمل على األقل، بتـاريخ بـدء     يجب على المقاول أن يشعر كتابيا جمي       -.48.5
األشغال، مبينا عند االقتضاء، الطبيعة المتنقلة للورشة، ويجب عليه بنفس الصيغ واآلجال أن يبلغ نفـس المـصالح       

  .بانسحاب الورشة أو تنقلها
  ا، ويتم ذلك على نفقة المقاول يجب أن تحاط منشآت الورشة بحدود مادية إذا رأى المهندس ذلك ضروري-.48.6

   وجريان المياه– الحفاظ على خطوط االتصال -.49المادة 
 يجب على المقاول أن يدير األشغال بصفة تضمن استمرارية خطوط االتصال التي تمر بموقع األشغال فـي                  -.49.1

ـ     صات يبينهـا عنـد   ظروف مالئمة، وخصوصا تلك المتعلقة بسير األشخاص وجريان المياه شريطة احتـرام تخصي
  .االقتضاء دفتر األنظمة الخاصة بشأن الظروف التي يمكن أن يحد فيها من خطوط االتصال ومجرى المياه

 في حالة عدم احترام المقاول لاللتزامات المذكورة أعاله ودون المساس بصالحيات الـسلطات المختـصة،                -.49.2
وفي . ى نفقة المقاول بعد أن يقدم إليه انذارا يظل بدون أثريجوز للمشرف على العمل أن يأخذ التدابير الضرورية عل      
  .حالة االستعجال يجوز أخذ هذه التدابير دون انذار مسبق

  االخضاعات المترتبة على وجود بنى تحتية . 50المادة 
  .    ومنشآت ورشات أجنبية على المقاولة

  :طالبته، باالخضاعات التي قد يتعرض لها جراءال يجوز للمقاول أن يحتج للتخلي عن واجباته وال للزيادة في م
   استغالل الطرق والطرق البحرية ومدرجات المطارات؛-
 وجود واستمرار استخدام قنوات وأسالك هوائية أو أرضية من كل نوع وكذلك الورشات الضرورية لنقل أو تحويل      -

  هذه المنشآت؛
  . تنفيذ أشغال أخرى مزامنة من طرف مقاولة أخرى-

  االخضاعات الخاصة المتعلقة باألشغال المنفذة   -.51ة الماد
  .بقرب أماكن مسكونة أو مطروقة أو محمية

دون المساس بتطبيق اإلجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها يلزم المقاول، في حالة تواجد األشغال المنفـذة                
 –لبيئة، بأخذ اإلجراءات الـضرورية للحـد      بقرب أماكن مسكونة أو مطروقة أو تستحق الحماية برسم الحفاظ على ا           

 من المضايقات المفروضة على المستخدمين أو الجيران، وخصوصا المضايقات المتسببة عن صعوبة -حسب االمكان 
  .الدخول، وأصوات األجهزة، والذبذبات، واألدخنة والغبار

   هدم المنشآت-.52المادة 
 حوزة الورشات على إذن مسبق من المهنـدس ويوجـه إليـه          يتوقف هدم المقاول للمنشآت المتواجدة في      -.52.1

وإذا لم يصدر من المهندس رد بعد ثالثين يوما اعتبارا من هذا . المقاول بهذا الصدد وفي الوقت المناسب طلبا مسببا     
  . الطلب يعتبر ذلك رفضا ضمنيا

أخذ أي احتياط خاص بشأن المواد       ب - ما لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على خالف ذلك           – وال يلزم المقاول   -.52.2
واألنقاص المترتبة على الهدم، فيما يخص إيداعها في األماكن المحددة في الصفقة، وال يلزم بتصنيفها بهدف إعادة                 

  .استعمالها، إال إذا تعلق امر بمواد ضارة ظهرت خالل أعمال الهدم
   استعمال المتفجرات-.53المادة 
 جميـع  - على نفقتـه –لحظر التي قد تنص عليها الصفقة، يلزم المقاول بأن يأخذ     مع مراعاة التحديدات وا    -.53.1

االحتياطات الضرورية لئال يشكل استعمال المتفجرات أي خطر بالنسبة للغير وأن ال يحـدث ضـررا فـي ممتلكـات          
  .والمنشآت المجاورة وال في المنشآت التي هي موضوع الصفقة

مل والسيما بعد رمي المتفجرات، ودون أن يعفيه ذلك من مسؤوليته المحددة في  يلزم المقاول، طوال مدة الع-.53.2
الفقرة اآلنفة، بزيارات متكررة لمنحدرات الحفريات واألراضي النائية بهدف اسقاط أجزاء الصخور وغيرها التي قـد        

  .تكون تضعضعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جراء رمي المتفجرات
ويجب أن تحرس . يداع واستعمال المتفجرات طبقا للشروط المفروضة في النظم المعمول بها يجب أن يتم است-.53.3

  .المستودعات بصفة صارمة، من طرف المقاول وعلى مسؤوليته وحده
  .ويجب أن تزود بأجهزة أمنية مجربة

   المواد واألشياء واآلثار المكتشفة في ميدان الورشة-.54المادة 
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بحق ملكية المواد والمنتوجات المنجمية والجيولوجية وال االشياء من أي نوع كانت التي              ال يتمتع المقاول     -.54.1
اكتشفت في ميدان الورشة أثناء أعمال الحفر أو الهدم ولكنه يعوض بعد التبرير في حالة ما إذا طلب منه المـشرف            

  .على العمل أن يقتلعها أو يحافظ عليها برعاية خاصة
 الحفر عن أشياء أو آثار يمكن أن تكتسي طابعا فنيا أو أركيولوجيا أو تاريخيا فإن على                  وإذا أسفرت أعمال   -.54.2

  .المقاول أن يشعر بذلك المشرف على العمل او المهندس ليشعر السلطات المختصة
ون ودون المساس بأحكام التشريعات والنظم المعمول بها، يحظر على المقاول أن يفصل أو ينقل األشياء أو اآلثار، د             

  .إذن من المشرف على العمل ويجب أن يضع تلك التي فصلت صدفة عن األرض في مكان آمن
  . وللمقاول أن يعوض عن المصاريف المبررة الناشئة عن هذه االكتشافات-.54.3

  . التشويهات المسببة للطرقات العمومية-.55المادة 
 بسبب التشويهات المسببة للطرقات العموميـة   إذا ترتب على األشغال وجوب تسديد مساهمات أو تعويضات        -.55.1

عن طريق النقل البري أو مرور أجهزة غير عادية، فإن تكلفتها تقسم على السواء بين المقـاول والمـشرف علـى         
  .العمل

إال أنه إذا نص دفتر األنظمة الخاصة على وجوب احترام إجراءات لهذا النقل أو هذا المرور، كاتجاهـات واجبـة أو            
حمولة أو السرعة أو حظر السير في فترة معينة، ولم يحترمها المقاول كليـا، فإنـه يتحمـل وحـده هـذه        تحديد لل 

  .المساهمات أو هذه التعويضات
 وكذلك إذا تم هذا النقل أو المرور بصفة تخالف قانون المرور والمقررات والقرارات الصادرة عن السلطات                 -.55.2

  .ات العمومية، فإن المقاول يتحمل وحده عبء هذه المساهمات أو التعويضاتالمختصة والمتعلقة بالحفاظ على الطرق
   وغرز األوتاد-مخطط موقع األشغال: الفرع الرابع

   المخطط العام لموقع األعمال-.56المادة 
يكن وإذا لم . المخطط العام لموقع األعمال هو مخطط موجه يبين موقع األعمال سطحيا وارتفاعا بالنسبة لمعالم ثابتة           

المخطط من بين الوثائق التعاقدية فإنه يجب ابالغه إلى المقاول بواسطة أمر عمل، في أجل ثمانية أيام مـن ابـالغ                
المصادقة على الصفقة،وإذا كانت المصادقة متأخرة عن أمر العمل الموجب لبدء األشغال، فإنه يبلغ في نفس الوقـت      

  .الذي بلغ فيه هذا األمر كآخر أجل
  غرز األوتاد -.57المادة 
 تعني عملية غرز األوتاد العام، حمل موقع األعمال ميدانيا كما هو محدد في المخطط العام لموقع األعمـال،            -.57.1

بواسطة أوتاد مرقمة ومغروزة في األرض بشدة، موصولة رؤوسها سطحا وارتفاعا بالمعالم الثابتة المـذكورة فـي      
  .مخطط يمكن أن يكون المخطط لموقع األعمالوتقيد وضعية األوتاد في .  أعاله56المادة 
 وإذا اتفق أن نفذ المخطط العام لغرز األوتاد قبل ابرام الصفقة، فإن المخطط العام لموقع األشـغال المبلـغ                    -.57.2

  .للمقاول يجب أن يتضمن بيان وصيغة األوتاد
مقاول ما لم تنص الصفقة على غيـر ذلـك    وإذا لم ينفذ المخطط العام لغرز األوتاد قبل ابرام الصفقة فإن ال           -.57.3

  .يتحمل على نفقته، كلفة اعداده حضوريا مع المهندس
 يجب على المقاول عالوة على ما سبق أن يقوم بغرز األوتاد في الشبكات التي تتطلب نقـال أو احتياطـات                     -.57.4

  .حول التدابير التي يجب أخذهاخاصة تتعلق باألشغال، وأن يشعر بذلك المهندس وأن يطلب منه كتابيا التعليمات 
  

   غرز األوتاد الخاص باألعمال تحت األرض أو المردومة -.58المادة 
 إذا كانت األشغال منفذة قرب أعمال تحت األرض أو مردومة كالقنوات واألسالك، وكانت تابعة لرب العمل أو      -.58.1

ى العمل أن يحصل على جميع المعلومـات        لشخص أجنبي فإن على رب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف عل            
وتقيد . حول طبيعة هذه األعمال ووضعيتها وأن يقدمها للمقاول بهدف حملها على األرض بواسطة غرز خاص لألوتاد

  .وضعية األوتاد المقابلة في مخطط غرز األوتاد العام
  .قبل ابرام الصفقةويتم غرز األوتاد الخاص حضوريا مع المهندس وعلى نفقة المقاول ما لم ينفذ 

 وإذا اكتشفت أثناء انجاز األشغال أعمال تحت األرض أو مردومة لم يبينها غرز األوتاد الخاص، فإن المقاول -.58.2
  .يشعر بذلك المهندس فيقومان بمسح هذه األعمال حضوريا

لى قرار من المـشرف  وعلى المقاول، عالوة على ذلك، أن يتوقف عن األشغال المحاذية لهذه األعمال حتى يحصل ع      
  .على العمل يصدر في شكل أمر عمل حول اإلجراءات الواجب اتخاذها

   الغرز التكميلي لألوتاد– المحافظة على األوتاد – محضر غرز األوتاد -.59المادة 
ى  إذا قيم بغرز األوتاد العام أو الخاص بعد ابرام الصفقة، فإنه يحرر محضر بالعملية من طرف المشرف عل                  -.59.1

  .العمل أو المهندس ويبلغه إلى المقاول بموجب أمر عمل
  . يجب على المقاول أن يسهر على الحفاظ على األوتاد وأن يعيدها ان اقتضى األمر ذلك-.59.2



 75

 يجب على المقاول أثناء انجاز األشغال أن يكمل غرز األوتاد العام وعند االقتضاء غرز األوتاد الخاص، بما                  -.59.3
  .تاد الضروريةيكفي من األو

  .واألوتاد التي تغرز برسم الغرز التكميلي يجب أن تكون بحيث تعرف من بين األوتاد المغروزة برسم الغرز العام
  .والمقاول وحده هو المسؤول عن الغرز التكميلي ولو حصل أن صدرت تحقيقات من طرف المشرف على العمل

  انجاز األعمال: الفرع الخامس
  لوازم والمواد ومركبات البناء مصدر ال-.60المادة 
 إذا لم تنص الصفقة على غير ذلك يملك المقاول حق اختيار مصدر اللوازم والمواد ومركبات البناء شريطة                  -.60.1

أن يقدم الدليل على أنها تفي بالشروط والتخصيصات المحددة في الصفقة ومطابقة للمعايير المـسجلة رسـميا، وأن     
  . المهندسيحصل على اعتمادها من طرف

 عندما تحدد الصفقة مصدر اللوازم والمواد ومركبات البناء فال يجوز للمقاول أن يبدله دون ترخيص مكتوب   -.60.2
وال تغير األسعار المقابلة إال إذا أوضح الترخيص الممنوح أن هـذا التغييـر           . من رب العمل أو المشرف على العمل      

  .يترتب عليه تطبيق أسعار جديدة
ب العمل أو المشرف على العمل أن يشترطوا لمنح الترخيص قبول المقاول لتخفيض محدد للـثمن، فـال                  وإذا قرر ر  

  .يجوز للمقاول أن يعترض على أثمان تترجم عن هذا التخفيض
  . في حالة وجود أثمان ونوعيات متكاملة تعطى األفضلية للمنتوجات المصنوعة في موريتانيا-.60.3

اول بعد الحصول على الموافقة المسبقة للسلطات المختصة، فـي اسـتيراد اللـوازم    ومع ذلك يجوز أن يرخص للمق    
والمواد الضرورية النجاز األشغال، فيمكن أن يحصل خصوصا على الترخيصات الضرورية الستيراد بضائع قد تجـر        

  .وال يترتب على هذا زيادة في الثمن. مشاكل التموين بها تأخر في الورشة
  .استخراج المواد أو إعارتها أماكن -.61المادة 
 عندما تحدد الصفقة أماكن استخراج أو إعارة المواد فإن على المقاول أن يتأكد، على مـسؤوليته أن هـذه         -.61.1

  .المناجم تحتوي على القدر الكافي كما وكيفا من المواد الضرورية لألشغال
عارتها غير تلك المقررة، فإن المشرف على العمل         إذا طلب المقاول أن يستبدل أماكن الستخراج المواد أو إ          -.61.2

. ال يمكنه أن يعطيه ترخيصا بذلك إال إذا كانت نوعية المواد المستخرجة أجود من تلك التي كانت مقررة في األصـل              
وال يمكن للمقاول حينئذ أن يطالب بأي زيادة في الثمن المحدد في الصفقة جراء تغيير محتمل في كلفة استخراج هذه          

  .مواد ونقلهاال
 عندما تحدد الصفقة مكان استخراج أو إعارة المواد ثم اتضح أثناء العمل أن هذه المواد غير كافيـة كمـا                     -.61.2

ويقوم هذا األخير بتحديد امكانية استخراج      . وكيفا، يجب على المقاول ابالغ المشرف على العمل في الوقت المناسب          
  .أو إعارة جديدة

 على أن رب العمل هو الذي يضع أماكن استخراج أو إعارة المواد تحت تصرف المقاول،                 إذا نصت الصفقة   -.61.4
فإن رب العمل هو الذي يتحمل التعويضات المترتبة على احتالل تلك األماكن، وحينئذ ال يجـوز للمقـاول، اال بـاذن         

  .ل خارجة عن الصفقةمكتوب من المشرف على العمل، أن يستعمل المواد المستخرجة من هذه األماكن في أشغا
 ويلزم المقاول فيما عدا الحالة المنصوصة في الفقرة السابقة بالحصول على الرخص اإلداريـة المطلوبـة                 -.61.5

وتكون تعويضات احتالل األماكن واألتاوات المحتملة المترتبة علـى  . لعمليات االستخراج أو إعارة المواد المستخدمة 
  .ة المقاولاستخراج أو إعارة المواد على نفق

  . ويتحمل المقاول على كل حال نفقات استغالل أماكن االستخراج أو اإلعارة، وعند االقتضاء نفقات االفتتاح-.61.6
ويتحمل كذلك، دون امكانية الرجوع به إلى رب العمل، تعويض األضرار الناتجة عن استخراج المواد، أو عن اعداد                  

  .الصالح الضرورية الستغالل أماكن استخراج أو إعارة الموادممرات للدخول، أو بصفة عامة، عن أعمال ا
  .وهو يضمن تحمل هذه األضرار في حالة ما إذا ألزم رب العمل بتعويضها

  . وعلى كل حال يظل المقاول مسؤوال عن نوعية المواد المستعملة-.61.7
   تطبيق المعايير– نوعية المواد واللوازم ومركبات البناء -.62المادة 
 يجب أن تكون اللوازم والمواد ومركبات البناء مطابقة لما نص عليه في الصفقة وللمعـايير الموريتانيـة                  -.62.1

المسجلة ان كانت موجودة، علما بأن المعايير المطبقة هي المعايير الجاري بها العمل يوم فاتح الشهر الذي حـددت                  
  .فيه األثمان والموضح في الصفقة

مة المشتركة االستثناءات المحتملة من قاعدة احترام المعايير، فإن هذه االستثناءات يجـب       وإذا لم يتضمن دفتر األنظ    
أن تبين أو تلخص كما هي في آخر مادة من األنظمة الخاصة كاالستثناءات من دفاتر األنظمة المشتركة ودفتر البنود                 

  .اإلدارية العامة
ألجنبي يجوز للمشرف على العمل أن يقبل الفوارق الطفيفـة          وبالنسبة للمواد واللوازم ومركبات البناء ذات األصل ا       

  .بينها وبين المعايير الموريتانية، وعليه حينئذ أن يبين ظروف استالم هذه المواد واللوازم ومركبات البناء
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 إال  وال يجوز للمقاول أن يستعمل مواد أو لوازم أو مركبات بناء ذات نوعية مغايرة لتلك المحددة في الصفقة-.62.2
وال تغير األثمان المقابلة إال إذا بين التـرخيص الممنـوح أن اسـتبدال              . بترخيص مكتوب من المشرف على العمل     
  .النوعية يترتب عليه تطبيق أثمان جديدة

وإذا قرر المشرف على العمل أن يشترط لمنح الترخيص قبول المقاول لتخفيض محدد للثمن فال يجوز للمقـاول أن                   
  . تترجم عن هذا التخفيضيعترض على أثمان

  التحقيق الكيفي من اللوازم والمواد -.63المادة 
   االختبارات والتدجارب-   ومركبات البناء

 تعرض اللوازم والمواد ومركبات البناء الختيارات وتجارب للتحقيق الكيفي منها وذلك وفق ما تنص عليـه            -.63.1
  .الصفقة والمعايير الموريتانية المسجلة

 عدم نص الصفقة على طرق عملية محددة يجب اتباعها في هذا الصدد وعدم وجود معايير تبينهـا فـإن                    وفي حالة 
  .المقاول يقدم اقتراحات بشأنها تعرض على مصادقة المشرف على العمل

  .وال يجوز استعمال هذه اللوازم والمواد ومركبات البناء إال بعد أن يحقق فيها المهندس ويقبلها
قاول اللوازم والمواد ومركبات البناء بطريقة يسهل معها القيام بالتحقيقات المنـصوص عليهـا،               يخون الم  -.63.2

ويأخذ التدابير الضرورية لتظل اللوازم والمواد ومركبات البناء سهلة التمييز حسب ما إذا كانت تنتظر التحقيـق أو                  
  .قبلت أو رفضت

ضة من الورشة في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من قرار           ويجب أن تسحب اللوازم والمواد ومركبات البناء المرفو       
  .المشرف على العمل

 وتتم التحقيقات طبقا لتحديدات دفتر األنظمة الخاصة فإن لم توجد مطبقا لقرارات المشرف عن العمل، ويتم                 -.63.3
 الوسـطاء أو  ذلك في الورشة، أو في المصانع أو في المخازن أو في األماكن التـي يـستخرج منهـا المقـاول أو            

وتنفذ التحقيقات من طرف المشرف على العمل أو المختبر الوطني لألشغال العمومية إذا نص على . الممونون، المواد
  .ذلك دفتر األنظمة الخاصة، أو من طرف أي جهاز رقابة آخر

ضع تحت تـصرفه  وفي حالة ما إذا كان المشرف على العمل أو المهندس هو المنفذ شخصيا للتجارب، فإن المقاول ي      
  .المعدات الضرورية إال أنه غير ملزم بأي أجر للمشرف على العمل أو المهندس

ويوجه هذا األخيـر    . والتحقيقات المنفذة من طرف المختبر الوطني لألشغال العمومية تتم بعناية وعلى نفقة المقاول            
 وبناء على هذه الشهادات يقـرر علـى         .إلى المشرف عن العمل أو المهندس الشهادات التي تعاين نتائج التحقيقات          

  .العمل أو المهندس ما إذا كانت اللوازم أو المعدات أو مركبات يمكن أن تستعمل أم ال
  . يلزم المقاول على نفقته الخاصة بتقديم كل العينات الضرورية إلجراء التحقيقات-.63.4

لمواد في مختلف مراحل إعـداد المنتوجـات       ويجهز، عند االقتضاء، معدات الصنع، بأجهزة تسمح بأخذ عينات من ا          
  .المصنعة

 وإذا كانت نتائج التحقيقات المنصوص عليها في الصفقة أو في المعايير المسجلة، بالنسبة للوازم أو المعدات -.63.5
ة أو مركبات البناء، ال تسمح بقبولها، يجوز للمشرف على العمل باتفاق مع المقاول أن يأمر بإجراء تحقيقات إضافي                 

لعله يقبل كل هذه التوريدات أو بعضها مع تخفيض في الثمن أوال، والنفقات المترتبة على هذه التحقيقات األخيرة هي 
  .على نفقة المقاول

 ال يتحمل المقاول التجارب واالختبارات التي ينفذها أو يأمر بتنفيذها المشرف على العمل والتي لـم تـنص          -.63.6
  .عليها الصفقة وال المعايير

 ال يتحمل المقاول نفقات التنقل واإلقامة التي ترتبها التحقيقات على رب العمل أو المشرف على العمـل أو                   -.63.7
  .المهندس

   التحقيق الكمي للمواد واللوازم ومركبات البناء-.64المادة 
  .يتم تحديد كميات اللوازم والمعدات ومركبات البناء حضوريا-.64.1
اللوازم التي تكون موضوعا إليصال بالشحن فإن الكميات المذكورة في هذا اإليصال تعتبـر   بالنسبة للمواد و -.64.2

صحيحة، إال أنه للمشرف على العمل أو المهندس الحق في القيام بتحقيق حضوري على الميزان لكل تـسليم علـى               
  .حده

   التموين بالمواد واللوازم ومركبات البناء-.65المادة 
فر في الورشة بصفة دائمة، كميات اللوازم والمواد ومركبات البنـاء القابلـة لالسـتعمال               يجب على المقاول أن يو    

  . أعاله والضرورية لسير األشغال، بحيث ال يخشى انقطاعها جراء عجز في التموين63بالشروط الواردة في المادة 
   الممتلكات المسلمة من طرف المشرف على العمل إلى المقاول-.66المادة 
ذا نصت الصفقة على توفير المشرف على العمل للمقاول، دون انتقال في الملكيـة، بعـض المعـدات، أو               إ -.66.1

األجهزة أو اللوازم، أو المواد أو مركبات البناء، فإن المقاول المبلغ في الوقت المناسب، يتكفل بها عند وصولها إلى            
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  الورشة
لعمل المنتدب أو المشرف على العمل، كان موضوع محضر  وإذا تم التكفل بحضور ممثل لرب العمل أو رب ا-.66.2

  .معد من قبل الطرفين ويتعلق بالكميات المتكفل بها
 وإذا تم التكفل في غياب ممثل رب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على العمـل، تعتبـر الكميـات              -.66.3

  .الناقل أو المورد الذي قام بالتسليمالمتكفل بها من طرف المقاول هي تلك التي تسلم بخصوص براءة ذمة 
وفي هذه الحالة يجب على المقاول أن يتأكد بالنظر إلى التحديدات الواردة في إيصال الشحن أو إعالن التسليم الواصل 

  .إلى علمه من عدم وجود نسيان أو خطإ أو تلف أو عطل قابل لالكتشاف
أن يبلغ للناقل أو المورد، التحفظات العادية وأن يـشعر بـذلك      ويجب عليه إذا الحظ نسيانا أو خطأ أو تلفا أو عطال            

  .المشرف على العمل فور
 وايا كانت طريقة نقل أو تسليم اللوازم والمواد ومركبات البناء، ولو تعلق األمر بأخذها من المخزن، فـإن                   -.66.4

ونقلها إلـى مـستودعها أو مكـان        المقاول يقوم بالعمليات الضرورية لتفريغها وتنزيلها وصيانتها وإعادة شحنها          
  .استعمالها، في الظروف واآلجال المنصوص عليها، عند االقتضاء، في دفتر األنظمة الخاصة

 إذا نصت الصفقة على الحفاظ على كمية ونوعية اللوازم والمواد ومركبات البنـاء يتطلـب إيـداعها فـي               -.66.5
لذلك أو يحصل عليها ولو في خارج الورشة، في الـشروط           المخزن، فإن على المقاول أن يبني المخازن الضرورية         

  .والحدود المنصوص عليها في دفتر األنظمة الخاصة
  .ويتحمل المقاول تكاليف التخزين واإليداع والصيانة والنقل ما بين مخازنه والورشة

وهو يتحمل  . يتكفل بها  وفي جميع الحاالت يكلف المقاول بحراسة اللوازم والمواد ومركبات البناء، من يوم              -.66.6
  .المسؤولية القانونية للشخص الحائز نظرا للشروط الخاصة للحراسة التي من المحتمل أن تلزمه بها الصفقة

 وفي جميع غياب تحديدات خاصة في الصفقة، فإن األعباء المترتبة، على الخدمات الواردة في هذه المـادة                  -.66.7
  .تعتبر داخلة في األثمان

   سحبها عند انتهاء الورشة–زع اللوازم والمواد الغير مستعملة  ن-.67المادة 
يجب على المقاول حسب تقدم األشغال وعلى كل حال قبل يوم االستالم المؤقت، أن يقوم بإعداد وتنظيـف األراضـي      

  .المعنية بتنفيذ األشغال وأن يسحب منها منشآته
بعد توجيه أمر عمل أو انذار من طرف رب العمل أو رب  وفي حالة عدم تنفيذ كل أو بعض هذه الترتيبات، و    -.67.2

العمل المنتدب أو المشرف على العمل، ظال دون جدوى، وبعد انقضاء أجل عشرة أيام اعتبارا من االنذار، فإن المواد      
 أو واللوازم والمنشآت واألنقاض والنفايات التي لم تسحب، يجوز نقلها تلقائيا فتوضع حسب طبيعتها إما في مستودع

في مرمى النفايات العمومية، أو تباع في المزاد العلني ويودع ثمنها في صندوق اإليداع باسم المقاول بعد أن تقتطع                   
  .منها المصاريف المذكورة أعاله

  .تطبق اإلجراءات المحددة هنا دون المساس باألحكام المتعلقة بالجزاءات المحددة في دفتر األنظمة الخاصة
  بارات والرقابات الممارسة على األعمال أثناء األشغال االخت-.68المادة 
 االختبارات والرقابات الممارسة على األعمال أو بعضها طبقا لدفاتر األنظمة المـشتركة أو البنـود الفنيـة            -.68.1

  .الخاصة، يتحمل المقاول وحده كلفتها، ويقوم بها المهندس أو المختبر أو أي هيئة رقابية أخرى
نتائج هذه االختبارات والرقابات تكون موضوع محضر تبلغ به جميع األطراف، وعالوة على ذلـك     ظروف و  -.68.2

  .يدرج في ملف األعمال المنجزة
 ويحتفظ المشرف على العمل أو المهندس بحق القيام باختبارات زائدة على تلك المحددة في الوثائق المذكورة -.68.3

  .أعاله، وعلى نفقة رب العمل
   عيوب البناء-.69المادة 
 إذا خمن المشرف على العمل وجود عيب بناء في االنجاز، فإنه يامر أثناء األعمال أو قبل االستالم النهائي،              -.69.1

ويمكن أن تتـضمن هـذه اإلجـراءات، عنـد     . بموجب أمر عمل، بأخذ اإلجراءات التي من طبيعتها كشف هذا العيب  
  .المعيب، كليا أو جزئيااالقتضاء، هدم البناء وإعادة بناء االنجاز 

ويجوز للمشرف على العمل أن يقوم بنفسه بتنفيذ هذه اإلجراءات أو يكلف بها الغير، إال أن العمليات يجب أن تـتم                      
  .بحضرة المقاول أو بعد استدعائه بصفة شرعية

  
مع ما تـنص عليـه       وإذا ظهر عيب في البناء تكون تكاليف إعادة البناء أو مطابقته مع النظم السائرة أو                 -.69.2

الصفقة وكذلك النفقات الناجمة عن التحريات التي أدت إلى اكتشاف العيب، علـى نفقـة المقـاول، دون المـساس                    
  .بالتعويض الذي يمكن أن يطالبه به رب العمل

زم وإذا لم يكتشف أي عيب، يعوض المقاول المصاريف المحددة في الفقرة اآلنفة إذا كان قد تحملها أصال، دون أن يل     
  .ذلك مسؤولية رب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على العمل أو المهندس
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   األخذ المحتمل لمنشآت المقاول-.70المادة 
  :يعلم المشرف على العمل المقاول في أجل أقصاه ثالثون يوما قبل التاريخ المتوقع النهاء األشغال

   باالنشاءات التي يجب نقلها؛-
   وتلك يمكن تركها؛-
  . والتي يرغب المشرف على العمل في الحصول عليها إما مجانا أو مقابل ثمن-

وفي حالة حصول المشرف على العمل على كل أو بعض االنشاءات يحدد ثمنها إما بالتراضي وإما بنـاء علـى رأي       
عد أن تقتطع منهـا   ويحدد هذا الثمن على أساس القيمة التجارية المتبقية لالنشاءات المستعملة أو بعضها، ب            . الخبير

  .مصاريف الهدم وغيره والسيما مصاريف نقل اللوازم وسحبها
   المخاطر االستثنائية – الخسارات والتلف -.71المادة 
   الخسارات والتلف-.71.1

ال يدفع للمقاول أي تعويض عن الخسارات والتلف واألضرار المسببة عن اهماله أو عدم حذره أو عدم تبـصره أو                     
  .ه أو خطإ في تصرفهعجز في وسائل

وعلى المقاول أن يأخذ جميع اإلجراءات الضرورية، على نفقته ومسؤوليته الخاصة، لتظل تمويناته ولوازمه ومنشآت 
ورشته بمأمن أن تقتلعها أن تضر بها العواصف والسيول واألمواج وبصفة عامة كل الظواهر الطبيعية التي يمكـن                  

  .العاديةالتنبؤ بها في ظروف الزمان والمكان 
وتعتبر تكاليف تأمين لوازم المقاول داخلة في أثمان الصفقة فال يمكن أن يدفع أي تعويض للمقاول جراء خسارة كلية 

  .أو جزئية للوازمه
   المخاطر االستثنائية-.71.2

ال تعويضات بغض النظر عن الترتيبات المنافية الواردة في الصفقة ال يعتبر المقاول مسؤوال فال يلزم بدفع جزاءات و           
عن النتائج المترتبة على الجروح أو الوفيات أو الخراب أو األضرار التي تتعرض لها المنشآت المؤقتة أو ممتلكات                  
رب العمل أو الغير، والناجمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن حرب معلنة أو غير معلنة، أو عن عدوان، أو عن                     

صيان مسلح أو غضب السلطة العسكرية أو المدنية، أو حرب أهليـة أو   احتالل أو عمل للعدو أو ثورة أو تمرد أو ع         
: ويعبر عن هذه األحداث فيما يلـي بعبـارة        . حركة عصيان أو فوضى باستثناء األحداث التي يسببها عمال المقاول         

  ".المخاطر االستثنائية"
  االستالم: الفرع السادس

   العمليات السابقة لالستالم-.72المادة 
  :يات السابقة لالستالم على الخصوص ما يليتتضمن العمل

   التعرف على األشغال المنجزة؛-
   التجارب المنصوص عليها والسيما في الصفقة؛-
  . المعاينة المحتملة لعدم تنفيذ الخدمات المقررة أو وجود نواقص أو عيوب في الصنعة فيها-

شغال البناء، على أن العمليات الـسابقة       ويجوز أن ينص دفتر األنظمة الخاصة في بعض الحاالت والسيما أ            
  .لالستالم المؤقت تبدأ أثناء األشغال حسب برنامج يحدده المهندس

  
   االستالم المؤقت-.73المادة   
 يعلم المقاول كتابيا وفي أجل خمسة عشر يوما قبل التاريخ المتوقع النتهاء األشغال، بالتاريخ الذي      -.73.1  

  .مؤقت لألشغاليرغب أن يقع فيه االستالم ال
وتمتلك لجنة معينة لذلك في دفتر األنظمة الخاصة وبمساعدة المشرف على العمل، أجل خمسة عشر يومـا                

اعتبارا من التاريخ المذكور أعاله، للقيام باالستالم المؤقت للعمل وذلك بحضور المقاول الذي يستدعى لذلك بـصفة                 
  .شرعية

، يقوم رب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على العمـل،             وإذا تمت المصادقة على االستالم المؤقت       
بإعداد المحضر استالم المؤقت الذي يحدد تاريخ انتهاء األشغال الذي تبدأ منه مختلف آجال الضمانة ويوقـع هـذا                    

  .المحضر من طرف جميع أعضاء لجنة االستالم
  .توفي حالة غياب المقاول ينص على ذلك في محضر االستالم المؤق  
 وفي حالة ما إذا كانت األشغال ال يمكن استالمها يشعر المقاول عن طريق أمر عمل، باالهمـاالت،            -.73.2  

  .والنواقص وعيوب الصنعة المالحظة المانعة من االستالم
ويدعو أمر العمل المقاول كذلك إلى انهاء األعمال التي لم يستكمل النواقص وعيوب الصنعة في أجل يحـدد      
  . أعاله35لمساس بتطبيق أحكام المادة له، دون ا
وبعد انتهاء هذا األجل، يجوز لرب العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف على العمل أن ينجـز األشـغال            
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  .على نفقة ومسؤولية المقاول، ويقتطع مبلغ األشغال من باقي المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة أو من الكفاالت
عمال أو أجزاء منها غير مطابقة تماما لتخصيصات الصفقة من غير أن تكـون               إذا كانت بعض األ    -.73.3  

النواقص المالحظة من طبيعتها المساس بأمن األعمال أو مالءمتها أو استغاللها، فإنه يجوز لرب العمل أو رب العمل 
 بإصالح األعمال المعيبة، المنتدب، نظرا لقلة أهمية النواقص وللصعوبات المتمثلة في مطابقتها، أن يتنازل عن األمر      

  .وأن يقترح على المقاول تخفيضا في األثمان
وإذا قبل المقاول هذا التخفيض، تعتبر النواقص التي سببته قد غطيت بسبب ذلك، فيعلن االستالم المؤقـت                   
  .دون تحفظ
  .صالحهاوفي الحالة المعاكسة يكون المقاول ملزما بإصالح النواقص ويعلن االستالم المؤقت شريطة ا  
   الحيازة المسبقة– االستالمات المؤقتة الجزئية -.74المادة   
 إذا نصت الصفقة بالنسبة ألقسام من األشغال أو األعمال أو اجزاء من األعمال ،على آجال انجـاز                  -.74.1  

ة على خالف منفرد علن األجل االجمالي النجاز جميع األشغال، فأنه يترتب على ذلك، ما لم ينص دفتر األنظمة الخاص      
  .ذلك، استالم مؤقت جزئي لكل قسم من األشغال أو األعمال أو أجزاء لألعمال

 وكذلك يجوز للمشرف على العمل أن يستعمل بصفة مسبقة وفي الظروف العادية، مختلف األعمال               -.74.2  
  .األشغال المتبقيةالداخلة في الصفقة أو أجزاء أو قطعا منها، أوال بأول حسب انتهائها، دون أن يعرقل انجاز 

 ألعمال أو أجزاء أو قطعا منها، صدرت من رب العمـل  – لوحظ حضوريا وميدانيا –وفي كل حيازة مسبقة     
  .تساوي استالما مؤقتا جزئيا

وعند ما يضع رب العمل يده على عمل أو جزء أو قطعة منه فإن المقاول لن يكون ملزما بإصالح األضرار                     
  .ي البناء أو في الصنعةإال تلك الناتجة عن عيوب ف

  . تنطبق اإلجراءات المتبعة في االستالم المؤقت على االستالمات الجزئية-.74.3  
  .ويعلن عن االستالم المؤقت لجميع األعمال بآخر استالم مؤقت جزئي  
 ما لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على غير ذلكن يبدأ أجل الضمانة بالنسبة ألقـسام األشـغال او                   -.74.4  

ألعمال أو اجزائها التي كانت موضوع استالم جزئي مؤقت، من تاريخ انتهاء األشغال المقابلة المحدد في محـضر                   ا
  .االستالم الجزئي إلى انتهاء اجل الضمانة بالنسبة لمجموع األشغال

   وضع األعمال أو أجزاء منها مؤقتا تحت تصرف رب العمل-.75المادة 
 الصفقة أو حدد أمر عمل، للمقاول بأن يضع لفترة معينة، بعـض األعمـال أو                 تطبق هذه المادة إذا أمرت     -.75.1

أجزاء منها لم تكتمل، تحت تصرف رب العمل دون أن يضع هذا األخير يده عليها، ليتمكن على الخصوص مـن أن                     
  .ينجز له مقاولون آخرون أشغاال أخرى ال تدخل في موضوع الصفقة

 منها تحت تصرف رب العمل يحرر وصف حضوري لألمكنـة بـين              وقبل وضع األعمال أو اجزاء     -.75.2  
المشرف على العمل أو المقاول، وللمقاول الحق في متابعة األشغال الخارجة عن صفقته والمتعلقة باألعمال أو بأجزاء 

ح وله الحق في ابدائها تحفظاته إذا رآى  أن خصائص هذه األعمال ال تسم. منها التي وضعت تحت تصرف رب العمل
ويجب أن تكون هذه التحفظات مسببة كتابيا وأن توجه إلى المـشرف علـى              . بانجاز هذه األشغال أو أنها ستفسدها     

  .العمل
  .وإذا انتهت الفترة التي وضعت فيها العمال تحت تصرف رب العمل، يحرر وصف حضوري جديد لألمكنة  
منها طيلة المدة التي وضعت فيها تحـت     وال يعتبر المقاول مسؤوال عن حراسة األعمال أو أجزاء           -.75.3  

  .تصرف رب العمل، إال ما ترتب عن عيوب الصنعة الذي هو مسؤول عنها
   واالستالم النهائي– أجل الضمانة -.76المادة 

  : ما لم ينص دفتر األنظمة الخاصة على خالل ذلك– أجل الضمانة هو -.76.1  
  ق المعبدة بالحجارة واألرض؛ ستة أشهر بالنسبة ألعمال الصيانة والردم والطر-
  . سنة بالنسبة لألعمال األخرى-

  .اعتبارا من تاريخ انتهاء األشغال المذكورة في محضر االستالم المؤقت
  :يترتب عليه بموجبه ما يلي"حسن االكمال" المقاول ملزم طوال أجل الضمانة بواجب يسمى واجب -.76.2

 العمل أو رب العمل المنتدب أو المشرف عن العمل، حتى يصبح العمل  اصالح جميع االختالالت التي يشعره بها رب-
  مطابقا لما كان عليه يوم االستالم المؤقت أو بعد سد النواقص المالحظة فيه عند االستالم المؤقت؛

مـل   القيام عند االقتضاء باألعمال التكميلية أو التعديلية التي أصبحت ضرورية نظرا النجاز معيب يالحظه رب الع                -
  خالل فترة الضمانة؛

  . أعاله26 تسليم مخططات األعمال المطابقة لالنجاز، لرب العمل، في الظروف المنصوص عليها في المادة -
األشغال الضرورية لسد آثار االستعمال أو البلى العادي، علما بأن النظافة والصيانة            " حسن االكمال "وال يشمل واجب    

  .من واجب رب العمل
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 يقم المقاول بواجباته وبعد انذار ظل بدون أثر طوال شهر، فإن للمشرف على العمل أن ينجز األعمال             إذا لم  -.76.3
التكميلية او التعديلية أو االصالحية على نفقة المقاول، وأن يستعمل المبالغ المقتطعة برسم الضمانة الـواردة فـي                  

  .قة على رب العمل لسد عجز المقاول اآلتية، عن طريق سند تحصيل، لتسديد المبالغ المستح78المادة 
 يحدد أجل الضمانة إلى االنتهاء الكامل لألشغال والخدمات سواء نفذت من طرف المقاول أو تلقائيـا طبقـا                   -.76.4

  .للترتيبات اآلنفة
  . وبعد انتهاء أجل الضمانة يقام بعمليات التسليم النهائي بنفس الطريقة التي تم بها التسليم المؤقت-.76.5

وترد له علـى الخـصوص      .  اآلتيتين 80 و   79برأ المقاول من وجباته التعاقدية ما عدا تلك الواردة في المادتين            وي
  . اآلتية78المبالغ المقتطعة برسم الضمانة طبقا للشروط المحددة في المادة 

   الضمانات الخاصة– االقتطاع برسم الضمانة –الكفالة النهائية : الفرع السابع
  الكفالة النهائية -.77المادة 
 من مدونة الصفقات العمومية، بتقديم كفالة نهائية لـضمان حـسن تنفيـذ            106 يلزم المقاول، طبقا للمادة      -.77.1

ويجب عليه تقديم هذه الكفالة فـي األجـل         . واجباته التعاقدية، ولتغطية المبالغ التي قد تستحق عليه برسم الصفقة         
  .دئ من تاريخ ابالغ المصادقة على الصفقةالمحدد في دفتر األنظمة الخاصة والبا

ويحدد دفتر األنظمة الخاصة مبلغ الكفالة النهائية، وال يجوز أن يكون أقل من خمسة في المائة من مبلـغ الـصفقة                
  . من مدونة الصفقات العمومية106وملحقاتها المحتملة، طبقا ألحكام المادة 

  .ي سبب من األسباب، يجب على المقاول إعادته في حالة أخذ جزء من الكفالة النهائية أل-.77.2
 عدم تكوين الكفالة وعدم زيادتها أو إعادتها عند االقتضاء تعتبر عوائق تمنع من تسديد المبالغ المـستحقة            -.77.3

  . اآلتية110للمقاول، بما في ذلك السلفات، دون المساس بتطبيق أحكام المادة 
  . المتعاقد عليها من طرف المقاول إلى االستالم المؤقت لألشغال تخصص الكفالة لضمان االلتزامات-.77.4
 يمكن استبدال الكفالة بكفالة شخصية تضامنية حسب الظروف المنصوص عليهـا فـي مدونـة الـصفقات            -.77.5

  .وإذا كانت الكفالة قد شكلت قبل ذلك فإنه يؤمر برفع اليد عنها. العمومية، إما عند البدء أو في أي وقت آخر
 مـن مدونـة   109 تعاد الكفالة وتطلق الكفالة التضامنية التي تقوم مقامها طبقا للشروط المحددة في المادة   -.77.6

  .الصفقات العمومية
   االقتطاع برسم الضمانة-.78المادة 
 االقتطاع برسم الضمانة هو مبلغ يخصص لضمان حسن اكمال العمل، وعند االقتضاء، لسد عجز المقـاول                 -.78.3
  .جل الضمانةأثناء ا
 ال يجوز أن يكون المبلغ المقتطع برسم الضمانة أقل من خمسة في المائة وال أكثر من عشرة في المائة من           -.78.2

  .ويحدد هذا المبلغ في دفتر األنظمة الخاصة. كل تسديد يقام به
تسديدها حسب الـشروط    ويتشكل المبلغ المقتطع برسم الضمانة من جملة االقتطاعات المتتابعة من األقساط الجاري             

  . من مدونة الصفقات العمومية110المنصوص عليها في المادة 
ويمكن استبدال هذا االقتطاع بكفالة تضامنية يقدمها مؤسسة مصرفية معتمدة أو مقيمة في موريتانيا، يكـون ذلـك                  

  . من مدونة الصفقات العمومية108ابتداء أو في أي وقت حسب الشروط المحددة في المادة 
 وإذا قام المقاول بجميع واجباته المتعلقة بأجل الضمانة أعيد له المبلغ المقتطع في اجل أقصاه ستون يومـا   -.78.4

  .اعتبارا من انتهاء أجل الضمانة أو التسليم النهائي للخدمات
   الضمانة العشرية-.79المادة 
التي تفسد متانة العمـل أو تمـس أحـد     المقاول مسؤول بقوة القانون تجاه رب العمل، عن جميع األضرار  -.79.1

  .فتجعل العمل غير صالح للمقصود منه. عناصره المكونة
وتمتد هذه المسؤولية لتشمل كذلك األضرار التي تمس عناصر التجهيزات بشرط أن تكون هذه التجهيزات متـصلة،                 

  .بمثابة الجسم الواحد، بالمنشآت المرفقية أو التأسيسية أو الهيكلية أو الغطائية
ويعتبر عنصر التجهيزات متصال بمثابة الجسم الواحد بأحد المنشآت المذكورة في الفقرة السابقة إذا كانت إزالته أو                  

  .تفكيكه أو تبديله ال تمكن إال بافساد مادة هذه المادة أو نزعها
  . وال تسري المسؤولية العشرية إذا برهن المقاول على أن األضرار ترجع إلى سبب خارجي-.79.2
 وال تطبق المسؤولية العشرية إال إذا سلمت األشغال ويبدأ سريانها ابتداء من آخر أجـل الـضمانة أو مـن       -.79.3

  .االستالم النهائي
   ضمانة السنتين-.80المادة 

العناصر التي تؤدي وظيفة التجهيز دون أن تكون متصلة بمثابة الجسم الواحد مع البناء، خاضعة لـضمانة حـسن                   
  .نتين على األقلسيرها لمدة س
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  أثمان الصفقات: الفصل الخامس
   مضمون األثمان-.81المادة 
 من مدونة الصفقات العمومية تعتبر األثمان متضمنة لجميع المصاريف المترتبة علن انجاز             74 طبقا للمادة    -.81.1

  .مخاطر واألرباحاألشغال، بما في ذلك المصاريف العامة والضرائب والرسوم وضامنة للمقاول هامشا لتغطية ال
  :وبصفة أدق تتضمن األثمان على وجه الخصوص، دون أن تكون هذه الالئحة حصرية، ما يلي

   المصاريف المتعلقة بالدراسات الفنية للتنفيذ كما هي محددة في الصفقة؛-
   األجور واألعباء االجتماعية؛-
   مصاريف اسكان العمال؛-
   سير المعدات-
  واد المستهلكة من كل نوع؛ التوريدات والمعدات والم-
   مصاريف الشحن والنقل والعبور؛-
   حقوق الدخول والجمارك إال في حالة االعفاء أو النص على غير ذلك صراحة في دفتر األنظمة الخاصة؛-
   مصاريف وضع أنصاب الحدود والتقطيع وغرز األوتاد؛-
  نظمة الخاصة على ترخيص بغير ذلك؛ بناء وصيانة المنافذ وطرق تنقل العمال، ما لم ينص دفتر األ-
 إقامة وتسيير وصيانة حظائر ومعدات األمن ومنشآت الصحة الوقائيـة المتعلقـة بالورشـة ووضـع اإلشـارات       -

  الخارجية؛
 بناء ووضع وصيانة المكتب الموضوع تحت تصرف المشرف على العمل أو المهندس ما لم ينص دفتر األنظمـة                   -

  الخاصة على ترخيص بغير ذلك؛
   مصاريف التأمينات الواردة في الصفقة؛-

   مصاريف الكفالة أو الضمانة الواردة في الصفقة؛-  
   حقوق الطابع والتسجيل إال إذا نص دفتر األنظمة الخاصة على ترخيص بغير ذلك؛-
   براءات االختراع، والرسوم والضرائب واإلتاوات ومختلف المصاريف من كل نوع؛-
   الضرائب والرسوم؛-
  لمصاريف العامة لإلدارة والورشة؛ ا-
  . المخاطر واألرباح-

 وباستثناء االخضاعات المنصوص في الصفقة أنها غير داخلة في األثمان، تعتبر هذه األخيـرة آخـذة فـي          -.81.2
الحسبان كل االخضاعات الناشئة عن انجاز األشغال والتي يمكن التنبؤ بها عادة حسب الزمان والمكان الذي تنفذ فيه             

  :األشغال، سواء كانت هذه االخضاعات ناتجة
   عن ظواهر طبيعية غير استثنائية؛-
   عن استغالل الدومين العام أو عن سير المرافق العمومية؛-

  عن الحفاظ على السير؛
   عن وجود قنوات أو أسالك من أي نوع، أو ورشات ضرورية لنقل أو تحويل هذه االنشاءات؛-
  نة أو أي سبب آخر؛ عن انجاز أعمال أخرى مزام-
  . مجاورة أماكن مسكونة-

 وتتضمن أثمان الصفقة بصفة محددة لذلك جميع المصاريف دون استثناء الواقعة خارج موريتانيا والمترتبة - .81.3
بصفة مباشرة على األشغال موضوع الصفقة، وخصوصا منها الحقوق والضرائب والرسوم والتأمينـات واإلتـاوات               

لمصاريف العامة وغيرها من المصاريف التي يمكن أن يوجهها المقاول والتي يجب عليـه هـو               ومختلف األعباء وا  
  .وحده تحملها

 تعتبر أثمان الصفقة محددة بحيث ال يلزم رب العمل بعدها اسداء أي خدمة، ما لم ينص دفتر األنظمة الخاصة -.81.4
  .على خالف ذلك

  لوحدة الفرق بين الثمن الجزافي وأثمان ا-.82المادة 
  . من مدونة الصفقات العمومية، تعتبر األثمان إما جزافية وإما أثمان وحدة76 تطبيقا للمادة -.82.1
 يعتبر الثمن جزافيا إذا كان يكافئ المقاول على انجاز عمل أو جزء من عمل أو مجموعة من الخدمات محددة -.82.2

في، أو كان ال ينطبق في الصفقة إال على مجموعة في الصفقة، وكان منصوصا في الصفقة صراحة على أنه ثمن جزا
  .من الخدمات ليس من طبيعتها التكرر

 يعتبر ثمن وحدة كل ثمن غير جزافي بالمعنى المحدد في الفقرة السابقة، وعلى الخصوص كل ثمن ينطبـق            -.82.3
  .على نوع األعمال أو جزء منه لم تحدد كميتها في الصفقة إال بصفة تخمينية
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   تحليل الجزافات-.83المادة 
يقدم تحليل الجزافات في شكل تفصيل تقديري يتضمن بالنسبة لكل عمل أو عنصر عمل، الكميات وثمن كـل وحـدة                    

  .مقابلة
  .وبالنسبة لبعض الصفقات وعلى الخصوص صفقات أشغال البناء يكون هذا التحليل في شكل وصف كمي تنفيذي

   حالة تجمع المقاولين-.84المادة 
ي حالة صفقة أبرمت مع تجمع من المقاولين، تعتبر األثمان المتعلقة بكل جزء مـن الـصفقة متـضمنة                    ف -.84.1

لمصاريف المقاول وهامشه بالنسبة لهذا الجزء، بما في ذلك عند االقتضاء المصاريف التي يلزمه تسديدها فيما بعـد   
  .للموكل
  :ة على ذلك، والمصاريف والهامش المتعلقين تعتبر األثمان المتعلقة بالجزء الراجع للموكل، عالو-.84.2

   ببناء وصيانة المنافذ وطرق تنقل العمال الالزمة، بالنسبة لألجزاء المشتركة من الورشة؛-
   إقامة وصيانة وتسيير حظائر ومعدات األمن ومنشآت الصحة الوقائية المتعلقة باألجزاء المشتركة من الصفقة؛-
  المشتركة من الورشة ووضع اإلشارات الخارجية؛ حراسة وإنارة ونظافة األجواء -
 وضع وصيانة المكتب الموضوع تحت تصرف المشرف على العمل أو المهندس إذا نص على ذلك دفتر األنظمـة                   -

  الخاصة؛
  . إلجراءات الضرورية لتالفي العجز المحتمل للمقاولين اآلخرين وما يترتب على هذا العجز-

ى إجراء خاص لمكافئة الموكل على المصاريف الناشئة عن عمليه التنسيق بـين              وإذا لم تنص الصفقة عل     -.84.3
  .المقاولين، فإن هذه المصاريف تعتبر مغطاة بأثمان الجزء الراجع إليه من الصفقة

وإذا نصت الصفقة على هذا االجراء الخاص وكان هذا اإلجراء يتمثل في أن تسدد للموكل نسبة مساوية معينة مـن                    
  .نجزة من طرف المقاولين اآلخرين، فإن هذا المبلغ يؤخذ على المبالغ المسددة فعال لهؤالء المقاوليناألجزاء الم

   حالة الوساطة-.85المادة 
في حالة الوساطة تعتبر األثمان مغطية لمصاريف التنسيق والرقابة التي يقوم بها المقاول لوسطائه وكذلك النتـائج                 

  .زهمالمحتملة التي يمكن أن تنجم عن عج
  مكافأة المقاول: الفرع الثاني

   عموميات– تسديد الحسابات -.86المادة 
يتم تسديد حسابات الصفقة عن طريق أقساط شهرية وتسديد تصفية يحدد الجميع ويسدد طبقا لما هو منصوص فـي     

  . اآلتية– 101 إلى -98المواد 
   األشغال بالمقاولة-.87المادة 
موع األشغال التي ينفذها المقاول تحت مسؤوليته باستثناء األشغال بالمـصاريف            األشغال بالمقاولة هي مج    -.87.1

  .المراقبة
يحدد المبلغ المتراكم لألشغال بالمقاولة على أساس أثمان قاعدته أي على أساس األثمان المذكورة في الصفقة بمـا                  

  . األثمانفيها الزيادات التي قد تنص عليها الصفقة دون تطبيق البنود الخاصة بمراجعة
  . اآلتية104وإذا انجزت أعمال أو أشغال غير مذكورة في الصفقة، تطبق األثمان الجديدة المذكورة في المادة 

   الصفقات بثمن الوحدة-.87.2
 اآلتية، وإذا لم 97يتضمن الحساب جردا باألشغال المنجزة حسب ما تسفر عنه المعاينات المنصوص عليها في المادة 

  .نات، فيؤخذ بتقدير المهندستوجد هذه المعاي
ويتم تحديد المبالغ المستحقة بضرب ثمن كل وحدة في كمية األشغال المنجزة حسب نوعيتها أو في عـدد عناصـر                    

  .العمل المستعملة
  . الصفقات ذات الثمن الجزافي اإلجمالي-.87.3

عمـل أو رب العمـل المنتـدب أو         في حالة الصفقات ذات الثمن الجزافي االجمالي يتم تحديد الحساب بواسطة رب ال            
  .المشرف على العمل

وإذا لوحظت فوارق بين كل نوع من األعمال أو عنصر من عناصر األعمال وبين الكميات المبينة في تحليـل هـذا                     
وكذلك األمر بالنسبة لألخطاء التي قد يتضمنها       . الثمن، فإن هذه الفوارق ال يمكن أن ينجر عنها تغيير في هذا الثمن            

  .لتحليلهذا ا
 التالية، ويحدد هـذا التقـدم       97وتتم مالحظة تقدم األشغال بموجب محضر يحرر حضوريا كما هو محدد في المادة              

  .حسب واحدة من طريقتي التسديد المبينتين أعاله
  . الصفقات ذات الثمن الجزافي االجمالي المتضمنة بعض األشغال على الئحة أثمان الوحدة-.87.4

نت الصفقات تتضمن في وقت واحد ثمنا جزافيا وثمنا يسعر الوحدة على الئحة أثمان الوحدة، يعـد   في حالة ما إذا كا    
  .الحساب أخذا بعين االعتبار بالنسبة لكل عمل أو جزء عمل، للثمن الجزافي من جهة ولثمن، الوحدة من جهة أخرى
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   مكافأة األشغال بالمصاريف المراقبة-.88المادة 
  .ريف المراقبة هي األشغال المنفذة من طرف المقاول والمسددة حسب ما أنفقه هو بالفعل األشغال بالمصا-.88.1
 ال يجوز أن يلزم المقاول بانجاز أشغال بالمصاريف المراقبة إال في حدود مبلغ اجمالي ال يتجاوز نسبة مأوية -.88.2

  .من مبلغ الصفقة وملحقاتها المحتملة، تحدد في دفتر األنظمة الخاصة
 التـاليتين،  106 و   105 المبالغ المسددة للمقاول بموجب هذه المادة ال تدخل في التطبيق المحتمل للمـواد               -.88.3

  .المتعلقتين بتغييرات حجم أو طبيعة األشغال
  : ويتضمن المبلغ المستحق للمقاول ما يلي-.88.4

ضاتهم واألعباء االجتماعية، والمعدات  تسديد المصاريف الذي يبرهن على أنه نفذها والمتعلقة بأجور العمال وتعوي     -
  والمواد المستهلكة واستعمال اللوازم وكذلك التكلفات العامة والرسوم والضرائب التي تعني الورشة؛

 المكافأة المنصوص عليها في دفتر األنظمة الخاصة لتغطية المصاريف العامة األخرى والرسوم والضرائب ولضمان -
افأة إما نسبة مأوية جزافية من مبلغ النفقات المذكورة في الفقرة اآلنفة، وإما بالقيمة              وتحدد هذه المك  . هامش الربح 

  .المطلقة وهو المفصل
   مكافأة األشغال المنفذة باالستغالل المباشر-.89المادة 
بة  يجب على المقاول إذا طلب منه رب العمل ذلك، أن يضع تحت تصرفه العمال والتوريدات واللوازم المطلو        -.89.1

  .منه، لتنفيذ اإلدارة تحت مسؤوليتها وحدها، بعض األشغال التابعة لألشغال المنصوصة في الصفقة
 وبالنسبة لألشغال المنفذة باالستغالل المباشر، فإنه للمقاول الحق في أن تسدد لـه األجـور والتعويـضات                 -.89.2

توريدات واللوازم الضرورية النجاز األشـغال،      الخاضعة لألعباء التي سدد للعمال وكذلك المبالغ التي صرف برسم ال          
تزاد كل هذه المصاريف لتغطي التكاليف العامة والضرائب والرسوم واألرباح، طبقا للشروط المحددة في دفتر األنظمة 

  .الخاصة
مأوية من  وينتهي الزام المقاول بتنفيذ األشغال باالستغالل المباشر إذا بلغ مجموع المبالغ التي ستسدد نسبة -.89.3

  .مبلغ الصفقة يحددها دفتر البنود اإلدارية الخاصة
 اآلتيتـين   106 و   105 وال تدخل المبالغ المسددة للمقاول برسم هذه المادة، في التطبيق المحتمل للمادتين              -.89.4

  .المتعلقتين بتغييرات حجم وطبيعة األشغال
   المكافأة في حالة وجود أقسام مشروطة-.90المادة 
تضمن الصفقات ذات األقسام المشروطة، وهي صفقات ذات مبلغ هام وفترة انجاز طويلة، قسما باتا وقسما      ت -.90.1

  .أو أكثر مشروط ينطلق على أساس أمر عمل أو ملحقا بالصفقة عندما يؤمن تمويلها الذي كان مخمنا بصفة معقولة
مبالغ المستحقة للمقاول مقابلة ألشغال هذا       إذا حددت الصفقة تخفيضا بالنسبة لقسم مشروط، فإن مجموع ال          -.90.2

  .القسم، يحسب مع تطبيق هذا التخفيض على ثمن الصفقة
 إذا نصت الصفقة على وجوب تعويض في حالة عدم انجاز قسم مشروط، يستحق هذا التعويض على المقاول -.90.3

د أن يعذر المقاول إلى رب العمل فـي  فور ما يبلغ له قرار التراجع عن تنفيذ هذا القسم، أو في خمسة عشر يوما بع           
  .أخذ قرار إذا انقضى األجل الذي حدده دفتر األنظمة الخاصة البالغ أمر العمل اآلمر بهذا التنفيذ

 إذا نص دفتر األنظمة الخاصة على أنه بالنسبة لقسم مشروط، يحق للمقاول، بعد انقضاء أجـل معـين أن                    -.90.4
 التعويض يستحق من يوم انقضاء هذا األجل إلى ابالغ أمر العمل اآلمر بتنفيذ           يحصل على تعويض االنتظار، فإن هذا     

  .القسم المشروط أو المخبر عن القرار بالتراجع عن التنفيذ
 يجوز عند االقتضاء الجمع بين تعويضات االنتظار وتعويضات الرجوع المنصوصة في الوثيقـة المـذكورة               -.90.5
  .أعاله

  الة تجمع المقاولين المكافأة في ح-.91المادة 
في حالة وجود صفقة مبرمة مع تجمع من المقاولين المتضامنين يتم تسديد األشغال المنفذة في حساب واحـد إال إذا          

  .نصت الصفقة على تفريق التسديدات بين هؤالء المقاولين وبينت إجراءات هذا التفريق
 حساب واحد، فإن مبلغ السلفة المنصوصة في المادة وفي حالة ما إذا كانت األشغال المنفذة ليست موضوع تسديد في

  . اآلتية يحسب لكل جزء من الصفقة يكون موضوع تسديد منفرد96
وإذا كان المقاولون المشتركون يسدد لهم كل على حدة فإن الحسابات توزع على عدد من األنصباء يـساوي عـدد                    

  .المقاولين المسدد لهم
وال تقبل من المطالبات المحتملـة إال  .  اآلتية101اب العام المذكور في المادة     والموكل وحده هو المؤهل لقبول الحس     

  .المطالبات التي يقدمها أو يحيلها
إذا وضع بين يدي المحاسب المكلف بالدفع بالنسبة للصفقة حجز على أحد المقاولين المشتركين، فإنه يقتطع المبلـغ     

  .لصفقةالمقابل للحجز من أقرب سند للتسديد يصدر برسم ا
وفي الحالة المذكورة في الفقرة اآلنفة أو في حالة عجز أحد المقاولين المشتركين ال يجـوز للمقـاول المـذكور أن               
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يعترض على طلب المقاولين اآلخرين من رب العمل أن تكون التسديدات المتعلقة باألشغال التي ينفذونها بعد صدور                 
  .توح بأسمائهمالحجز أو مالحظة العجز، في حساب جديد موحد مف

 في حالة صفقة مبرمة مع تجمع من المقاولين المقترنين تكون األشغال المنفذة من طرف كل واحـد مـنهم          -.91.2
  .موضوع تسديد مباشر وتوزع الحسابات على عدد من األنصباء يساوي عدد المقاولين المسدد لهم كل على حدة

   تسديد الثمن في حالة الوساطة-.92المادة 
مقاول بالتسديد لوسطائه إال أنه في حالة تقصير منه يجوز لرب العمل أن يحل محله تلقائيا في تسديد األشغال يتكفل ال

  .المأذون في التعاقد عليها بالوساطة
  مراجعة األثمان: الفرع الثالث

   تغيير األثمان-.93المادة 
  عة تعتبر األثمان ثابتة ما لم تنص الصفقة على أنها قابلة للمراج-.93.1
 تراجع األثمان القابلة للمراجعة إذا كانت نسبة تغيرها أكثر من خمسة في المائة وبشرط أن تتضمن الصفقة               -.93.2

  . من مدونة الصفقات العمومية82العناصر الالزمة للمراجعة تطبيقا للمادة 
  .ويحدد دفتر األنظمة الخاصة طريقة أو طرق المراجعة المطبقة على مختلف أثمان الصفقة

  .وتتشكل كل صيغة من مختلف الثوابت التي لها تعلق بتنفيذ الخدمات أو األشغال موضوع الصفقة
 وتتم مراجعة األثمان بتطبيق ضوارب محددة انطالقا من عالقات مرجعية تحددها الصفقة، وتعتبـر القيمـة            -.93.3

  .لمحدد لوضع العروضاألصلية للعالمات المأخوذة في االعتبار، قيمتها المعمول بها في التاريخ ا
 وبعد انقضاء األجل التعاقدي لتنفيذ األشغال غير المكتملة، تجمد صيغة مراجعة األثمان في اتجـاه الزيـادة                -.93.4

  .وعلى العكس ال تجمد في اتجاه التخفيض
   أساس مراجعة األثمان-.94المادة 

 اآلنفة، فإن ضوارب المراجعة تطبق على الفارق إذا كان هنالك محل لمراجعة األثمان طبقا للشروط المحددة في المادة
  .ما بين المبلغ األصلي للقسط أو للتصفية وبين مبلغ السلفات التي يجب اقتطاعها

  اجراءات تسوية الحسابات: الفصل السادس
   األقساط حول التموينات-.95المادة 
والمقتناة تملكا برسم األشغال، شريطة أن  ينظم كل قسط شهري عند االقتضاء جزءا مقابل للتموينات المكونة -.95.1

  .تنص الصفقة على اجراءات تسديدها
 ويحصل على المبلغ المقابل بأن يطبق على الكميات المأخوذة في االعتبار، أثمان الئحة األسعار المدرجة في -.95.2

  .الصفقة والمتعلقة باللوازم والمواد ومركبات البناء المستخدمة
ن مدونة الصفقات العمومية ال يجوز ان يزيد مبلغ القسط المقابل للتموينات على تـسعين فـي                  م 88وتطبيقا للمادة   

  .المائة من مبلغ التموينات
إال أنه ال يجوز .  اللوازم والمواد ومركبات البناء التي كانت موضوع قسط مقابل التموينات تظل ملكا للمقاول-.95.3

  .ف عن العمل أو المهندسرفعها من الورشة إال باذن مكتوب من المشر
  . وال تعتبر تسديد أقساط مقابل التموينات بحال من األحوال بمثابة قبول للمواد أو اللوازم أو مركبات البناء-.95.4

   السلفات-.96المادة 
   سلفة الشروع في العمل-96.1

صراحة وأن يطلبها المقاول يمكن أن تدفع إلى المقاول سلفة برسم الشروع في العمل شريطة أن تنص عليها الصفقة 
  .بصفة صريحة
 من مدونة الصفقات العمومية يجب أن تضمن هذه السلفة مائة في المائة بكفالة تضامنية صادرة عن 87وطبقا للمادة 

  .مؤسسة مصرفية مقيمة أو معتمدة في موريتانيا
  . من المبلغ األصلي للصفقة%15وال يجوز أن تزيد هذه السلفة على 

 فـي أجـل خمـسة    – كفالة سلفة الشروع والكفالة النهائيـة  –فة الشروع المشروطة بتقديم الكفاءات      ويتم دفع سل  
وأربعين يوما اعتبارا من تاريخ ابالغ أمر العمل الداعي للمقاول إلى الشروع في األعمال أو اعتبارا من استالم آخر                   

  .بالغ المذكورالكفالتين المذكورتين أعاله إذا كانت هذه األخيرة متأخرة عن اال
 من مدونة الصفقات العمومية وحسبا 86وتتم التسديدات بصفة متدرجة ومنتظمة عند أول حساب، طبقا ألحكام المادة 

  .لإلجراءات المحددة في دفتر األنظمة الخاصة
   السلفة على اللوازم-.96.2

  .لك سلفة على اللوازمفي حالة استعمال لوازم ذات قيمة عالية في الورشة، يجوز أن تمنح للمقاول كذ
 مـن المبلـغ     %10 من القيمة الحقيقة للوازم حسب درجة بالها وال على           %10وهذه السلفة يجب أن ال تزيد على        
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  .األصلي للصفقة
  .ويجب أن يحدد دفتر األنظمة الخاصة ظروف وإجراءات التسديد

 كفالة السلفة والكفالة النهائية حـسب       ويتوقف دفع السلفة على اللوازم كما هو الشأن في سلفة الشروع على تقديم            
  .الشروط المحددة أعاله والمبينة في الصفقة

 من مدونة الصفقات العمومية الخاصة بتـسديد هـذه          86ويبين دفتر األنظمة الخاصة اإلجراءات المحددة في المادة         
  .السلفة وإجراءات اطالق الكفالة التضامنية

   المراجعة-.96.3
  .ا ال تكون موضوع مراجعةهذه السلفات وتسديداته

   المعاينات واالثباتات -.97المادة 
  .الوثيقة الناتجة عن المعاينة" االثبات"في هذه المادة العملية المادية وبعبارة " المعاينة" يعنى بعبارة -.97.1
المقاول أو من  وتتم المعاينات الحضورية المتعلقة بالخدمات المنفذة أو بظروف تنفيذها، بناء على طلب من          -.97.2

  .المشرف على العمل أو من المهندس
وإذا تعلق األمر باألشغال التي تسدد على أساس ثمن الوحدة، فإن المعاينات تجري على العناصر الضرورية لحساب                 
الكميات المأخوذة بعين االعتبار كنتائج الذرع والكيل والوزن والعد، وعلى  العناصر المميزة الضرورية لتحديد ثمن                

  .لوحدة المطبقا
 يحدد المشرف على العمل أو المهندس تاريخ المعاينات، وإذا كان المقاول هو الذي قدم الطلب فـإن هـذه                    -.97.3

ويترتب على المعاينات تحرير محضر اثبات      . المعاينات يجب أن ال تتأخر بأكثر من ثمانية أيام عن تاريخ هذا الطلب            
  .مهندس ويحضره المقاوليعد فورا من طرف المشرف عن العمل أو ال

وإذا امتنع المقاول من توقيع محضر االثبات أو وقع عليه مع تحفظات، فإن عليه أن يبين كتابيا في أجل عشرة األيام   
وإذا انقضى هذا األجل تعتبر المعاينات مقبولة مـن         . التالية، مالحظاته وتحفظاته، للمشرف على العمل أو المهندس       

  .طرف المقاول
ضر المقاول نفسه أو لم يعين ممثال بعد استدعائه بصفة شرعية، فإنه يعتبر قابال لالثبات المترتب على هذه وإذا لم يح
  .المعاينات

 المقاول ملزم بأن يطلب في الوقت المناسب بإجراء معاينات حضورية للخدمات التي ال تمكن معاينتها الحقا                 -.97.4
وإذا لم يقم بذلك فال يحق له أن يعترض على    . يمكن الوصول إليها  وخصوصا إذا كانت األعمال ستصبح مخفية أو ال         

قرار يأخذه المشرف على العمل أو المهندس يتعلق بهذه الخدمات، ما لم يقدم برهانا على عكس ذلك، هـو بنفـسه                     
  .وعلى نفقته

وفي هـذه    . ي الصفقة  يعتبر أخذ المقاول للمعاينات بتحفظ أو رفضها بصفة دائمة تعسفا وخرقا اللتزاماته ف             -.97.5
الحالة يتحمل المقاول وحده النتائج اإلدارية والقانونية والمالية المترتبة على هذا الموقف الذي هو وحده المـسؤول      

  .عنه
   الحسابات الشهرية-.98المادة 
 آخر   عند نهاية كل شهر يقدم المقاول إلى المشرف على العمل مشروع حساب بالمبلغ االجمالي الموقف في                -.98.1

  .الشهر الفارط، بالمبالغ التي له الحق في المطالبة بها على أساس ما نفذ من الصفقة من يوم بدء تنفيذها
وإذا كانت أعمال أو أشغال غير واردة في الصفقة قد تم تنفيذها، تطبق عليها األثمان المؤقتة المذكورة فـي المـادة       

  . اآلتية مدة ما لم تحدد األثمان النهائية104
  . أعاله، فإنه تطبق73ا حددت تخفيضات في الثمن مطابقة ألحكام المادة وإذ

  :  يرفق المقاول بمشروع الحساب األوراق التالية إذا لم يكن قد قدمها قبل ذلك-.98.2
   حسابات الكميات المأخوذة بعين االعتبار والمحددة على أساس العناصر الموجودة في محاضر االثبات الحضورية؛-
  . ضوارب مراجعة األثمان مدعمة بالمبررات حسابات-

 يقبل المشرف على العمل مشروع الحساب الشهري المعد من طرف المقاول أو يعدله فيطلق عليـه حينئـذ          -.98.3
  :الحساب الشهري ويتضمن

   سلفة الشروع، وعند االقتضاء، السلفة على اللوازم، والجزء المسدد منها؛-
ولة، المحصول عليه على أساس كميات األشغال المنفذة بالفعل في الظـروف الماليـة              مبلغ األشغال المنفذة بالمقا    -

  للصفقة؛
   مبلغ األشغال المنفذة باالستغالل المباشر؛-
   مبلغ األشغال المنفذة على أساس المصاريف المراقبة؛-
   مبلغ التموينات المحصلة في الورشة والتي لم تستعمل بعد؛-
   األثمان؛ المبلغ المحتمل لمراجعة-
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   مبلغ االقتطاع برسم األثمان؛-
   مبلغ االقتطاع برسم الضمانة؛-
   مبلغ التعويضات والجزاءات واالقتطاعات؛-
  . مبلغ فوائد التأخير-

 العناصر المحاسبية الموجودة في الحسابات الشهرية ال تكتسي طابعا نهائيا وال تلزم األطراف المتعاقـدة إال       -.98.4
  .ء من األعمال استكملت خالل الورشة ووقع االتفاق عليها حضوريافي ما يتعلق بأجزا

   األقساط الشهرية-.99المادة 
يحدد مبلغ القسط الشهري المسدد للمقاول على أساس الحساب الشهري، من طرف المشرف على العمل الـذي يعـد    

  :بهذا الصدد بيانا يبرز ما يلي
ويتألف هذا المبلغ من الفرق بين مبلغ الحساب الشهري للشهر          : ية مبلغ القسط المحدد على أساس األثمان القاعد       -

ويبين كالحسابات الشهرية مختلف العناصر المتأثرة بإجراءات مراجعـة         . المعني والحساب الشهري للشهر الماضي    
  األثمان؛

ة علـى أسـاس     فتزاد أو تنقص أجزاء القسط القابلة للمراجعة، بتطبيق الضوارب المعـد          :  تأثير مراجعة األثمان   -
وإذا كانت العالمات المرجعية ليست كلها معروفة أو أن إعداد البيان، يحـدد   . العالمات المرجعية المحددة في الصفقة    

  .تأثير مراجعة األثمان مؤقتا على أساس أخذ ضوارب محسوبة ويذكر ذلك في بيان القسط
  .القتطاع برسم الضمانة وينقص المبلغ الكلي للقسط الشهري المحصول عليه، بمبلغ ا-.99.2
 ويبلغ المشرف على العمل للمقاول، بواسطة أمر عمل، بيان القسط مرفقا بالحساب الذي أعد على أساسـه                -.99.3

  .في حالة ما إذا غير المشروع المقدم من طرف المقاول
راف المتعاقـدة إال فيمـا       المبالغ المذكورة في بيانات األقساط الشهرية ال تكتسي طابعا نهائيا وال تلزم األط             -.99.4

يتعلق بتأثير مراجعة األثمان المذكورة أعاله في هذه المادة إذا لم يبد المقاول أي تحفظ بهذا الموضوع، من جهة، أو    
  .باألشغال المكتملة التي تم قبولها حضوريا، من جهة أخرى

   الحساب النهائي-.100المادة 
 يجب على المقاول أن يقدم مشروعا بالحساب النهائي يحدد المجموع            بعد اكتمال األشغال المستلمة مؤقتا،     -.110.1

الكلي للمبالغ التي يحق له المطالبة بها على أساس تنفيذ الصفقة بمجملها، وتقع التقديرات على أسـاس الخـدمات                  
  . أعاله78المادة المنفذة فعال، واالقتطاع برسم الضمانة الذي التمكن إعادته إال بعد االستالم النهائي طبقا ألحكام 

وبعد مشروع الحساب النهائي في الظروف نفسها التي تعد فيها الحسابات الشهرية إال أنه ال يأخذ بعـين االعتبـار                    
  . أعاله إذا كان لم يكن قد قدمها من قبل98ويرفق بالعناصر واألوراق المذكورة في المادة . التموينات والسلف

وجودة في مشروع الحساب، إال النقاط التي كانت موضوع تحفظات سابقة مـن              يلزم المقاول بالبيانات الم    -.100.2
  .قبله وكذلك المبلغ النهائي لفوائد التأخير

وتطلق عليـه حينئـذ عبـارة    . يقبل المشرف على العمل مشروع الحساب النهائي المعد من طرف المقاول أو يعدله       
  .حساب نهائي

  صفية الت– الحساب العام النهائي -.101المادة 
  : يعد المشرف على العمل الحساب العام الذي يتضمن-.101.1

   أعاله؛100 الحساب النهائي المحدد في المادة -
   حالة التصفية المحددة على أساس الحساب النهائي والحساب الشهري، حسب الشروط نفسها المحددة في -
  

   أعاله بالنسبة لألقساط الشهرية؛99المادة 
  .هرية والتصفية ملخص األقساط الش-

  .ويساوي الحساب النهائي نتيجة هذا الملخص األخير
 يوقع الحساب العام من طرف رب العمل أو رب العمل المنتدب، ويبلغ إلى المقاول بواسطة أمر عمل، في                   -.101.2

 وإمـا   أجل خمسة عشر يوما إما اعتبارا من تاريخ تسليم المقاول لمشروع الحساب النهائي إلى المشرف عن العمل                
  .اعتبارا من نشر العالمة القياسية المعتمدة لمراجعة التصفية

 وعلى المقاول أن يعيد الحساب النهائي إلى المشرف على العمل في أجل خمسة عشر يوما اعتبـارا مـن        -.101.3
  .تاريخ ابالغه إليه، موقعا من طرفه بتحفظ أو بدونه أو يبلغه األسباب التي جعلته يمتنع من توقيعه

 وإذا وقع الحساب النهائي دون تحفظ، فإن هذا التوقيع يلزم األطراف نهائيا، إال في ما يتعلـق بفوائـد                    -.101.3.1
  .الحساب العام النهائي للصفقة: ويطلق على هذا الحساب حينئذ. التأخير

 هذا االمتنـاع أو     وإذا امتنع المقاول من توقيع الحساب العام أو وقعه بتحفظ، فإن عليه أن يبين أسباب               -.101.3.2
هذه التحفظات، في مذكرة يحدد فها مجموع المبالغ التي يطالب بها مع بيان المبررات الضرورية آخذا بعين االعتبار، 
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تحت طائلة السقوط جميع المطالبات التي سبق له أن أبداها ولم تكن موضوع تسديد نهائي، ويجب أن تـسلم هـذه                     
وتتم تسوية هذا الخالف . ل الخمسة عشر يوما المذكورة أعاله في هذه المادة المذكرة إلى المشرف على العمل في أج      

  . من مدونة الصفقات العمومية140 إلى 137حسب الترتيبات المحددة في المواد 
وإذا كانت التحفظات جزئية فإن المقاول ملزم بالقبول الضمني الذي أبداه حول عناصر الحساب التي لم يبـد عليهـا          

  .تحفظات
 وفي حالة ما إذا لم يرجع المقاول إلى المشرف على العمل الحساب النهائي في أجل خمسة عـشر يومـا                 -.101.4

المذكورة، أو إذا أرجعه في هذا األجل دون أن يسبب رفضه أو يبين بصفة مفصلة أسباب تحفظاته مع بيان المبـالغ            
  .الحساب العام النهائي للصفقة: يطلق عليه حينئذالتي يطالب بها، فإن هذا الحساب النهائي يعتبر مقبوال من طرفه و

  . ويعاد المبلغ المقتطع برسم الضمانة، بعد االستالم النهائي، عندما يتم اعداد حساب التصفية-.101.5
 اآلتية، والذي يسري اعتبارا من تاريخ قبول الحساب    102 يتم تسديد التصفية في األجل المحدد في المادة          -.101.6

ئي من طرف المقاول أو من تاريخ انقضاء أجل الخمسة عشر يوما المذكورة في الفقرة الرابعة من هـذه                   العام النها 
  .المادة

   أجل التسديد-.102المادة 
  : عندما تشكل الضمانات المنصوص عليها في دفتر البنود اإلدارية العامة هذا وفي دفتر األنظمة الخاصة-.102.1

ربعين يوما كأخر أجل، اعتبارا من تاريخ استالم المقاول ألمر العمل بالشروع في         يتم تسديد السلفات في خمسة وأ      -
  األشغال؛

 يتم تسديد القسط في تسعين يوما كآخر أجل اعتبارا من تاريخ تقديم المقاول المشروع إلى المشرف على العمـل                    -
  . من مدونة الصفقات العمومية95تطبيقا للمادة 

ى العمل مانع عن القيام بعملية ضرورية لتسديد وكان هذا المانع متـسببا عـن             وإذا عرض للمشرف عل    -.102.2 
  .المقاول أو احد وسطائه، فإن أجل التسديد يعلق لفترة تساوي مدة التأخر المالحظ

 وال يقع التعليق إال برسالة مضمونة مع اشعار باالستالم يبلغها المشرف على العمل إلى المقاول ثمانية أيام على األقل
قبل انقضاء أجل التسديد، يبين له فيها األسباب الناشئة عنه هو أو عن أحد وسطائه والمانعة من التسديد، مبينا له                    

ويجب أن تذكر هذه الرسالة أنها تقتضي تنفيذ أجـل          . على وجه الخصوص األوراق التي يجب أن يقدمها أو يكملها         
  .التسديد

وينتهي عندما يستلم المشرف  علـى العمـل الرسـالة       . اول لهذه الرسالة  ويبدأ التعليق اعتبارا من يوم استالم المق      
المضمونة مع اشعار باالستالم التي يبعثها إليه المقاول والمتضمنة لجميع التبريرات المطالب بها وارسالية األوراق               

  .المحالة
صرف يملك أجل خمسة عشر يوما      وإذا كان األجل الباقي بعد انتهاء التعليق أقل من خمسة عشر يوما، فإن اآلمر بال              

  .للقيام بالتسديد
  . ويجب أن يقع تسديد التصفية في أجل ستين يوما اعتبارا من ابالغ الحساب العام-.102.3
   فوائد التأخر-.103المادة 
 من مدونة الصفقات العمومية، للمقاول الحق في فوائد التأخير في حالة تـأخر تـسديد                95 تطبيقا للمادة    -.103.1

قساط أو التصفية إال في حالة عدم الكفالة، ويجب أن يقدم الطلب، تحت طائلة السقوط، قبل توقيع الحساب العـام،               األ
  .دون المساس بتطبيق الفقرة التالية

وبعد التوقيع على الحساب العام، ال يقبل من طلبات المقاول الجديدة إال تلك المؤسسة على تأخرات تـسديد المبـالغ              
  .الحساب العام نفسهالمستحقة برسم 

 الفترة التي تؤخذ في االعتبار لحساب فوائد التأخير هي فترة األيام الفاصلة بين التـاريخين المـذكورين                  -.103.2
  :أسفله منقوصة باألجل القانوني للتسديد

   آخر الشهر الذي تمت فيه معاينة تنفيذ األشغال؛-
  . تاريخ التحويل من جهة الهيئة المسددة-

  .لنسبة المطبقة لحساب فوائد التأخير هي النسبة المرجعية للبنك المركزي الموريتاني مزيدة بنقطة ا-.103.3
 تتعلق هذه المادة باألعمال واألشغال التي تقرر انجازها أو تعديلها بموجب أمر عمل دون أن تذكر لها               -.104المادة  

  .الصفقة ثمنا
أو بعض أنواع األعمال، فإن على المقاول أن يلتزم فورا بأوامر      إذا ارتآى المشرف على العمل ضرورة انجاز أعمال         

 مـن مدونـة الـصفقات       30العمل التي يتلقاها بهذا الصدد، في نطاق سقف الملحقات بالصفقة المحدد في المـادة               
ـ   . العمومية، وتعد بدون تأخير أثمان جديدة على أساس أثمان الصفقة أو بقياسها باألعمال األكثر شبها               ة وفـي حال

  .التعذر المطلق لقياسها، تؤخذ األثمان الجارية في البالد، كعناصر مقارنة
 تبلغ هذه األثمان المؤقتة المحددة من طرف المشرف على العمل بالتشاور مع المقاول، إلى هـذا األخيـر               -.104.2
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قة المـشرف علـى   ويتعلق األمر بأثمان انتظارية ال تتطلب مواف. بموجب أمر عمل مؤشر عليه من طرف رب العمل  
  .العمل وال المقاول وإنما تطبق إلعداد الحسابات حتى تحديد األثمان النهائية

ويعتبر المقاول قابال باألثمان المؤقتة إذا مر أجل شهر اعتبارا من العمل الذي بلغت له به هذه األثمان، دون أن يقدم          
  .حوبة بالتبريرات الالزمةمالحظة إلى المشرف على العمل مع تبيين األثمان التي يقترح مص

 وفي حالة عدم االتفاق على األثمان النهائية، يجوز للمقاول، مع متابعة األعمال، أن يلجأ إلى أحكام المواد          -.104.3
وفي انتظار تسوية النزاع يسدد الثمن للمقاول على أسـاس األثمـان        .  من مدونة الصفقات العمومية    138 إلى   135

  .لى العملالمعددة من طرف المشرف ع
   التغير في حجم األشغال-.105المادة 
مبلغ األشغال المنفذة بالمقاولة المقرر على أساس األثمـان         " حجم األشغال " لتطبيق هذه المادة يراد بعبارة       -.105.1

  . أعاله104القاعدية في الصفقة مع األخذ بعين االعتبار عند االقتضاء، لألثمان الجديدة المحددة تطبيقا للمادة 
والحجم األصلي لألشغال هو مبلغ األشغال الناتج عن توقعات الصفقة أي الصفقة األصلية معدلة أو مكملة بملحقـات                

  .محتملة
والمقاول ملزم باكمال انجاز األشغال موضوع الصفقة مهما بلغت زيادة أو نقص حجم األشغال الذين يمكن أن ينتجـا     

  .لواردة في الصفقة أو عن أي سبب آخر للزيادة أو النقصانعن اخضاعات فنية أو عن عدم كفاية الكميات ا
 وفي حالة زيادة حجم األشغال، ال يحق للمقاول أن يرفع أي مطالبة إال أنه يحق لـه أن يطالـب بمراجعـة     -105.2

  .الجدول الزمني النجاز األشغال
ية المحددة في ما يلي، فإن للمقـاول         إال أنه إذا كانت زيادة أو نقصان حجم األشغال أكثر من النسبة المأو             -.105.3

المطالبة بفسخ الصفقة بدون تعويض، شريطة أن يقدم بذلك طلبا مكتوبا إلى ممثل اإلدارة في أجل شهرين اعتبارا من 
 مـن   72.1أمر العمل الذي نشأ عن تنفيذه في تغير حجم الخدمات يزيد على النسبة المأوية المذكورة تطبيقا للمادة                  

  . العموميةمدونة الصفقات
وهذه النسبة المأوية في الزيدان أو النقصان المانعة من حق التعويض يحدد بثالثين في المائة من الحجم األصلي في      

  .األشغال
  الفسخ واإلجراءات القسرية: الفصل السابع

   حاالت الفسخ-.106المادة 
  :تفسخ الصفقة

   بمبادرة من رب العمل؛-
  لعمل في حالة ارتكاب المقاول الخطأ؛ بناء على طلب من المشرف على ا-
   في حالة وقوع حدث يؤثر على الكفاءة القانونية للمقاول؛-
  . بناء على طلب من المقاول في حالة عجز للمشرف على العمل يجعل تنفيذ الصفقة مستحيال-

   التوقيف المطلق للعمل وتأجيله-.107المادة 
   التوقيف والفسخ بعد تأجيل األشغال -.107.1

عندما يأمر رب العمل أو رب العمل المنتدب بتأجيل األشغال لفترة تزيد على سنة سواء قبل الشروع فـي العمـل أو      
بعده، فإن للمقاول الحق في فسخ الصفقة إذا طلب ذلك كتابيا دون المساس بالتعويض الذي يمكن أن يمنح له في كلتا 

  .يالت المتتابعة إذا تجاوز مجموعها اثنتي عشر شهراالحالتين، عند االقتضاء، وكذلك األمر بالنسبة للتأج
وإذا كانت األشغال قد بدأ انجازها يجوز للمقاول أن يطالب باالستالم الفوري لألعمال المنجزة الجاهزة ثم باسـتالمها         

  .النهائي بعد انقضاء أجل الضمانة
  : اثني عشر شهرا فإنه يجب عليهوعند ما يستلم المقاول األمر باإليقاف المطلق لألشغال لفترة تزيد على

   توقيف أو تعليق العمل في التاريخ المحدد في االبالغ؛-
 فسخ أو تعليق، كل عقد وكل عقد وساطة وكل طلب للمواد والمعدات باستثناء ما كان منها ضروريا لمتابعة العمل             -

  إلى تاريخ التوقيف أو التأجيل؛
  . الشروط المحددة من طرف المشرف عن العمل أو المهندس أخذ التدابير التحفظية الضرورية في حدود-

  . التأجيالت التي ال يترتب عليها فسخ-.107.2
وكذلك األمر في حالة    . وإذا أمر بتأجيل األشغال بعد الشروع فيها، لفترة أقل من سنة فليس للمقاول الحق في الفسخ               

  .يترتب عليها فسخالتأجيالت التي يتجاوز مجموعها اثني عشر شهرا إال أنها لم 
   التعويض-.107.3

 من هذه المادة، يجوز للمقاول في       107.2 و   107.1في حالة الفسخ أو التأجيل المذكورين على التوالي في الفقرات           
  .حالة تضرر محقق تعرض له وتمت معاينته بصفة شرعية، أن يطالب بتعريض في حدود هذا الضرر

توقيف المطلق لألشغال أو عن الفسخ بعد التأجيل،  يجـوز للمقـاول أن              وفيما يتعلق بتعويض الضرر الناتج عن ال      
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يطالب على أساس مبررات يعترف بها المشرف على العمل، بتسديد تعويض تكميلي عن المصاريف التـي سـببها                  
أرباح وال يجوز بحال من األحوال أن يزيد هذا التعويض على حجم خسارة . التأجيل كما هو مذكورة في الفقرة التالية   

المقاول الذي فسخت صفقته، حسب ما تبرز هذه الخسارة من األوراق المحاسبية المبررة المعروضة على المـشرف        
  .على العمل

وبالنسبة لتعويض الضرر الناتج عن تأجيل لم يترتب عليه فسخ، ال يجوز أن يزيد التعويض الذي يمكن أن يطالب به    
هذا التأجيل كما تبرزها المبررات المقدمة من طرف المقاول والمعترف بها المقاول، على مبلغ المصاريف الناتجة عن 

  .من طرف المشرف على العمل
   الفسخ بقوة القانون-.108المادة 
  . في حالة وفاة المقاول، يمكن اعالن فسخ الصفقة إال إذا وافق رب العمل على أن يتابع ورثته الصفقة-.108.1

  
  .وال يعطي الفسخ المقاول وال ورثته أي حق في التعويض. من تاريخ الوفاةويبدأ الفسخ إذا أعلن اعتبارا 

 في حالة تصفية المقاول قضائيا، يعلن فسخ الصفقة إال إذا رخص القرار القضائي للمقاول فـي مواصـلة        -.108.2
  . في التعويضوال يعطي هذا الفسخ للمقاول أي حق. استغالل مقاولته لفترة تساوي على األقل فترة تنفيذ الصفقة

 في حالة إفالس المقاول يعلن الفسخ إال إذا قبل رب العمل، عند االقتضاء، العروض التي قد يقـدمها لـه                     -.108.3
  .تجمع الغرماء للسماح بمواصلة المقاولة

دة  في حاالت الفسخ الواردة في هذه المادة، يقوم الورثة ووكيل الغرماء مقام المقاول، لتطبيق أحكام المـا           -.108.4
  . اآلتية114

  . الفسخ المترتب على خطإ يرتكبه المقاول-.109المادة 
  : يعلن فسخ الصفقة بناء على طلب من المشرف على العمل في حالة خطإ يرتكبه المقاول والسيما في الحاالت التالية

   غياب الكفالة النهائية؛-
   عقد الوساطة دون إذن، أو تنازل عن األشغال موضوع الصفقة؛-

   أعاله؛35تأخر كبير في األشغال أو عجز المقاول، بغض النظر عن التطبيق المحتمل ألحكام المادة  -  
   االمتناع من تنفيذ أمر عمل؛-
   االمتناع من التقيد بترتيبات الصفقة؛-
  . خطأ جسيم من المقاول أو خيانة أو غش-

  . اإلجراءات القسرية المتخذة تجاه المقاول العاجز-.110المادة 
 إذا لم يحترم المقاول ترتيبات الصفقة أو لم يمتثل أوامر العمل الموجهة إليه فإن المشرف على العمل يوجه -.110.1

  .إليه انذارا بأن يفي بذلك في أجل محدد، في صيغة قرار يبلغ إليه كتابيا
  .لصفقات التي تعني الدفاعوهذا األجل ال يقل عن عشرة أيام اعتبارا من تاريخ ابالغ االنذار، إال في ما يتعلق با

وإذا انقضى هذا األجل دون أن ينفذ المقاول األوامر الموجهة إليه، فإن رب العمل أو رب العمل المنتدب يجوز لـه،                     
  :بناء على طلب من المشرف على العمل وعلى نفقة ومسؤولية المقاول، أن يقوم باألمور التالية

  مقاول آخر الستكمال األشغال؛ اعالن فسخ الصفقة وابرام صفقة جديدة مع -
  . األمر بإقامة استغالل مباشر جزئي أو كلي للصفقة-

وفـي  .  وإذا قرر فسخ الصفقة فإنه يمكن أن يكون بسيطا ويمكن أن يكون على حساب ومسؤولية المقاول     -.110.2
ـ . حالة الفسخ على حساب ومسؤولية المقاول، تبرم صفقة مع مقاول آخر الستكمال األشغال             ب أن تبـرم هـذه   ويج

 من مدونة الصفقات العمومية يجوز ابـرام صـفقة          44إال أنه تطبيقا للمادة     . الصفقة على أساس استدراج مناقصة    
  .التراضي بالنسبة للصفقات التي تعني الدفاع

 ويمكن أن يعفى المقاول من االستغالل المباشر في حالة ما إذا برهن على توفره على الوسائل الضرورية لمواصـلة          
  .األشغال إلى انهائها بصفة مرضية

 وفي جميع الحاالت المذكورة أعاله يقام بحضرة المقاول أو بعد استدعائه بصفة شرعية، بمعاينة األشغال                -.110.3
المنفذة والتموينات الموجودة وجرد وصفي للوازم الموجودة لدى المقاول وبإعادة قسم اللوازم الذي لم يعد ضروريا                

  .ل، إلى المقاولالستكمال األشغا
ويجوز للمقاول الذي جعلت أشغاله تحت االستغالل المباشر أن يتابع األشغال دون أن يكون له الحق في إعاقة أوامر                   

  .وكذلك األمر إذا أبرمت صفقة جديدة على حسابه ومسؤوليته. المشرف على العمل أو المهندس
لمباشر أو عن الصفقات الجديدة فإنه على حساب المقاول وإذا كان هنالك فائض في المصروفات ناتج عن االستغالل ا        

ويقتطع من المبالغ المستحقة له وإال فمن ضماناته المحتملة دون المساس بالحقوق التي يمكن ممارستها ضده فـي          
  .حالة عدم كفايتها

ل ال يحـق لـه    وعلى العكس إذا أسفر االستغالل المباشر أو الصفقة الجديدة عن نقص في المصاريف، فإن المقـاو               
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  .المطالبة بأي نصيب من هذا الربح الذي يعتبر مكتسبا لإلدارة
 وإذا لوحظ على المقاول تصرفات مغشوشة أو مخالفات متكـررة لنظـام الـشغل أو انتهاكـات خطيـرة                   -.110.4

ميـة طبقـا   لاللتزامات، فإنه يجوز للمشرف على العمل أن يطلب استبعاده لفترة محددة أو نهائيا من الصفقات العمو       
 من مدونة الصفقات العمومية، دون المساس بالمتابعات القضائية والعقوبات التـي            165للشروط المحددة في المادة     

  .يمكن أن يتعرض لها
   اإلجراءات القسرية في حالة وجود تجمع المقاولين المقترنين-.111المادة 
نفيذ الجزء الخاص به من الصفقة، فإن رب العمل أو رب  إذا لم يقم أحد المقاولين بواجباته الراجعة إليه لت      -.111.1

  .العمل المنتدب يوجه إليه انذار بأن يفي بها، ويوجه هذا القرار إلى الموكل
ويترتب على هذا االنذار أثره، دون أن تكون هنالك حاجة إلى ذكر صريح لذلك، تجاه الموكل الذي هو متضامن مـع             

ن يقوم مقام المقاول العاجز، النجاز األشغال في الشهر الموالي النقضاء األجل            ويجب على الموكل أ   . المقاول المتهم 
  .المحدد لهذا المقاول إذا كان هذا األخير لم يمتثل االنذار

 أعاله يمكن أن تطبق على المقاول العاجز كما يمكن   110وإذا لم يقم بذلك فإن اإلجراءات القسرية الواردة في المادة           
  .لأن تطبق على الموك

  
  . وإذا لم يقم الموكل بواجباته كممثل ومنسق للمقاولين اآلخرين فإنه يوجه إليه انذار بأن يفي بها-.111.2

وإذا لم يحدث هذا االنذار أثر، فإن رب العمل أو رب العمل المنتدب يدعو المقاولين المقترنين إلى تعيين موكل آخـر             
  .حل محل الموكل القديم في حقوقه وواجباتهوعندما يعتمد الموكل الجديد فإنه ي. في أجل شهر

وإذا لم يقع التيين يقوم رب العمل أو رب العمل المنتدب باختيار شخص طبيعي أو معنوي لتنـسيق عمـل مختلـف         
ويظل الموكل متضامنا مع المقاولين اآلخرين ويتحمل المصاريف الناتجة عن تـدخل المنـسق        . المقاولين المقترنين 

  .الجديد
   حق المقاول في فسخ الصفقة-.112المادة 

في حالة ما إذا نصت الصفقة على أن األشغال يجب أن تبدأ بناء على أمر عمل يصدر بعد ابالغ الصفقة، ولم يبلغ هذا 
األمر في األجل المحدد في الصفقة أو في أجل ثالثة أشهر اعتبارا من ابالغ الصفقة، في حالة عدم ذكر لألجل، فـإن           

ويفقد هذا الحق إذا كان قد استلم أمرا بالشروع في العمل ولم يـرفض       . ي المطالبة بفسخ الصفقة   المقاول له الحق ف   
  .تنفيذ هذا األمر خالل خمسة عشر يوما ولم يطلب كتابيا فسخ الصفقة

   المعاينات بهدف فسخ الصفقة-.113المادة 
مستدعين بصفة شـرعية، بالمعاينـات       في حالة الفسخ يقام، بحضور المقاول أو ورثته أو نائب الغرماء             -.113.1

المتعلقة باألعمال، المنجزة او أجزائها، وبجرد المعدات والتموينات والجرد الوصفي للوازم وانشآت الورشة، ويحرر             
  .محضر بهذه العمليات

يخ  ويقوم إعداد هذا المحضر محل استالم األعمال أو أجزاء األعمال المنجزة، بادئا تاريخ سـريانه بتـار                 -.113.2
 أعاله أو بالنسبة لنقطة انطالق األجل       76سريان الفسخ سواء بالنسبة لنقطة انطالق أجل الضمانة المحدد في المادة            

  .المحدد للتسديد النهائي
   اإلجراءات المتخذة قبل غلق الورشة-.114المادة 
دب اإلجراءات التي يجب أخذها  خالل ثمانية أيام من تاريخ هذا المحضر، يحدد رب العمل أو رب العمل المنت-.114.1

ويمكن أن تتضمن هذه اإلجراءات هدم أجزاء . قبل غلق الورشة لضمان حفظ وأمن األعمال أو أجزاء األعمال المنجزة
  .من هذه األعمال

وإذا لم ينفذ المقاول هذه اإلجراءات في األجل المحدد من طرف رب العمل أو رب العمل المنتدب، فإن المشرف على                    
  .يقوم بتنفيذها تلقائياالعمل 
  : لرب العمل الحق في أن يشتري جزئيا أو كليا-.114.2

   األعمال المؤقتة المفيدة لتنفيذ الصفقة؛-
  . المعدات المختزنة في حدود حاجيات الورشة-

كما أن له كذلك الحق في شراء اللوازم المعدة خصيصا لتنفيذ الصفقة أو االحتفاظ بهـا تحـت تـصرفه، لمواصـلة      
  .شغالاأل

وفي حالة تطبيق الفقرتين اآلنفتين، يكون ثمن األعمال المؤقتة أو اللوازم مساويا للجزء غير المندثر من قيمتها، وإذا 
  .احتفظ باللوازم تحت تصرفه فإن ثمن إيجارها يحدد حسب جزء قيمتها غير المندثر

زم المأجورة، فإن هذه المصاريف تكون      وإذا ظهر من الجرد الوصفي المذكور أعاله ضرورة مصاريف إلصالح اللوا          
  .على حساب المقاول

وإذا رغب رب العمل في انهاء اإليجار فإن عليه أن يشعر بذلك المقاول شهرين قبل ذلك، وإذا نقضى هذا األجل فإن                     
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  .على المقاول أن يرفع هذه اللوازم
الة سير تتناسب مع درجـة انـدثارها        وعند انتهاء اإليجار توضع اللوازم تحت تصرف المقاول، في الورشة، في ح           

  .العادية
 إذا كانت المعدات المخزونة مطابقة لشروط الصفقة فإن رب العمل يشتريها بثمن الـصفقة، وإال فبـثمن                  -.114.3

  .متراضى عليه، وعلى كل حال فإن المعدات التي لم تسلم في الورشة ال تؤخذ في الحسبان
لورشة، في األجل الذي حدده المشرف على العمل، اللوازم واالنشاءات           يجب على المقاول أن يسحب من ا       -.114.4

  .التي لم يحزها المشرف على العمل وأن يخلي الورشات والمخازن والمواقع المفيدة لألشغال
  الرقابات الخاصة: الفصل الثامن

   رقابة ثمن الكلفة-.115المادة 
كلفة ولم يؤخر المعلومات التي يجب عليه توفيرها برسم هذه إذا نصت الصفقة على أن المقاول خاضع لرقابة أثمان ال

الرقابة أو لم يصحح المعلومات التي قدمها والتي ظهر أنها غير صحيحة، فإن رب العمل يجوز له، بعد تقديم انـذار        
ـ                     ذا ظل دون أثر، أن يعلق التسديدات في حدود عشر مبالغ الصفقة، وبعد انذار جديد يظل دون ثمرة يمكن تحويل ه

االقتطاع إلى جزاء نهائي بموجب قرار من رب العمل، بغض النظر عن تطبيق اإلجراءات القسرية المنصوص عليها                 
  . أعاله111-110في المادتين 

 ويجب على المقاول أن يعلم وسطاءه بالواجبات المترتبة على هذه المادة وأن يسهر على تطبيقها الـذي                  -.115.2
  .نذارات المحتملة موجهة إليهيظل هو مسؤوال عنه، وتظل اال

  . وفي حالة تجمع المقاولين يتم احترام هذه الواجبات بوساطة الموكل الذي توجه إليه االنذارات المحتملة-.115.3
 وإذا تعلق األمر بمشترك أو بوسيط يسدد له مباشرة، فإن االقتطاع أو الجزاء الذي يتعرض له، يطبق عليه -.115.4

  .المبلغ المحدد في الصفقة لهذا التسديد المباشرمباشرة في حدود عشر 
   وظروف الشغل–حماية اليد العاملة -.116المادة 
 المقاول ملزم بأن يطبق على حسابه، وعلى مجموع العمـال، كافـة التـشريعات والـنظم االجتماعيـة                   -.116.1

  .الموريتانية، وخصوصا ما يتعلق بالسكن والوقاية الصحية واألمن
  .قاول أن يحترم كل تشريع أو تنظيم جديد ينطبق على هذه الموادويجب على الم

وبغض النظر عن الواجبات المفروضة من طرف القوانين والنظم المتعلقة باليد العاملة، يجب على المقاول أن يبلـغ           
ما أنـه   للمشرف على العمل بناء على طلب منه الئحة باالسم لجميع األشخاص الذي يستعملهم مع بيان كفاءاتهم، ك                

  .ملزم كذلك بأن يبلغ للمهندس بناء على طلب منه بطاقات أجور عمال المقاولة
ويجوز للمهندس أن يطلب في كل حين من المقاول أن يبرهن على أنه في وضعية سليمة فيما يتعلق بتطبيق التشريع 

لق بـاألجور والوقايـة     االجتماعي على عماله المستخدمين في انجاز األشغال موضوع الصفقة، وخصوصا فيما يتع           
  .الصحية واألمن

  .العمال الضروريون النجاز األشغال مكتتبون من طرف المقاول وعلى مسؤوليته
  .ويقطع المقاول على نفسه أن ال يفصل عماال يخدمون في مؤسسات أخرى تعمل لصالح رب العمل

ف كل إطار أو عـون أو عامـل    يجوز للمشرف على العمل أو المهندس أن يطلب مغادرة الورشة من طر            -.116.2
يدوي يعمل لصالح المقاول، وبرهن على عدم كفاءته أو ارتكب أخطاء أو اهماالت متكررة أو أعمال غيـر نزيهـة                    

  .وبصفة اجمالية كل عامل يكون تصرفه مناقضا لحسن تنفيذ األشغال
  .ي تنفيذ االستعمالويتحمل المقاول وحده النتائج الصادرة للغير وسوء الصنع التي يرتكبها عماله ف

 ويجب على المقاول أن يشعر وسطاءه أن هذه الواجبات المذكورة في هذه المادة تنطبـق علـيهم،                 -.116.3المادة  
  .ويظل وحده المسؤول عن احترامها

 وفي حالة تجمع المقاولين المقترنين يتم احترام هذه الواجبات من طرف المشتركين بعناية الموكـل  -.116.4المادة  
  .ت مسؤوليتهوتح

   المتعلق بدفتر البنود اإلدارية  المطبقة على الصفقات والخدمات الفكرية3:الملحق رقم

  عموميات: الفصل األول 
  مجال التطبيق: الفرع األول

  الصفقات المعنية: المادة األولى
ـ         ) ع.ا.ب.د(ينطبق دفتر البنود اإلدارية العامة       راحة ة والمتعلقـة   على الصفقات التي تنص على انطباقه عليهـا ص

بالدراسات االجتماعية واالقتصادية، والمنهجية، في الميدان المعلوماتي، والهندسة المدنية والمعماريـة، وخـدمات             
  .المساعدة الفنية والتكوين وكذلك اإلبداع األدبي والفني

والحفظ و حراسة المباني، وتخرج عن مجال تطبيق هذا الدفتر، الخدمات التي ال تكتسي طابعا فكريا كخدمات الصيانة 
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  .والنقل والعبور إلى آخره
  .إمكانية االستثناءات: 2المادة

أن ترتيبات هذا الدفتر التي يمكن أن تقع عليها استثناءات يجب، تحت طائلة بطالن االسـتثناء، أن تلخـص بـصفة           
  . الصفقات العمومية في مدونة3.26صريحة في المادة األخيرة من دفتر األنظمة الخاصة المحدد في المادة 

  تعريفات: الفرع الثاني
  

  تعريفات: 3المادة
السلطة المتعاقدة هي الشخصية االعتبارية من شخصيات القانون العام التي تبرم الصفقة مع صاحب الـصفقة                : 1.3
  .الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي: وهي
ل عن الصفقة هو الممثل الشرعي للسلطة المتعاقدة وهو الشخص الطبيعي الذي تختاره لتمثيلها الشخص المسؤو:2.3

  .في تنفيذ الصفقة
  .هو مسدي الخدمات التي تبرم الصفقة من السلطة المتعاقدة: صاحب الصفقة: 3.3
 عليها في الصفقة طبقا هو الشخصية الطبيعية أو المعنوية المكلفة بتنفيذ جزء من الخدمات المنصوص" الوسيط: 3.4

   التالية9للمادة
  واجبات صاحب الصفقة  : 4المادة

صاحب الصفقة ملزم بتعيين الشخص الطبيعي الذي يمثله نظيرا للشخص المسؤول عن الصفقة، لتنفيـذ هـذه            : 4.1
  .األخيرة

خـالل تنفيـذ    ويجب على صاحب الصفقة أن يبلغ فورا الشخص المسؤول عن الصفقة، بالتغيرات التي تحـدث       2.4
  :الصفقة والمتعلقة بالمواضيع التالية

  األشخاص المؤهلين لتمثيله 
  وضعيته القانونية

  االسم التجاري
  .العنوان أو المقر حسب ما إذا تعلق األمر بشخصية طبيعية أو اعتبارية

  األشخاص أو التجمعات التي تراقبه  
  .نفيذ الصفقةالتجمعات التي يشارك فيها إذا كانت هذه التجمعات تهم ت

يضمن صاحب الصفقة مطابقة الدراسات، والحسابات، الخطط والرسوم وغيرها من الوثـائق المعـدة تنفيـذا                : 4.3
ويتحمل على هذا األساس مـسؤولية اإلضـرار        . للصفقة، للقواعد والمعايير الفنية المتعارف عليها في إطار المهنة        

الدراسات، أو الحسابات أو الخطـط والرسـوم أو غيرهـا مـن             المباشرة الناجمة عن خطأ أو نسيان قد يلوث هذه          
وال تحد في حال من األحوال مصادقة السلطة المتعاقدة، على هذه الوثائق، من مسؤولية صاحب الصفقة ولو      .الوثائق
  .على صاحب الصفقة أن يعقد تأمينات مدنية مدة تنفيذ الصفقة. جزئيا
طة المتعاقدة وأن يتصرف باستقاللية تامة خاصة بالتزام الحياد في          على صاحب الصفقة أن يحمي مصالح السل      : 4.4

وكذلك ال يحق له أن يستفيد من أي إجراء أو امتياز يكون من شانه المساس بواجب اإلخالص تجاه السلطة              . خدماته
  .المتعاقدة

  اآلجال: 5المادة
  .دد لنقطة انطالقه ما لم ينص على خالف ذلككل أجل ينص عليه في الصفقة فإنه يبدأ في اليوم الموالي لليوم الذي ح

  .وإذا حدد األجل باليوم فإن المقصود باليوم اليوم في التقويم فينتهي األجل بنهاية اليوم األخير من الفترة المحددة
وإذا حدد األجل بالشهر، فإنه يحسب من يوم كذا إلى نفس ذلك اليوم من الشهر الموالي وإذا لم يوجد ذلك اليوم في                       

  .الشهر الموالي ينتهي األجل في نهاية آخر يوم من الشهر
  .وإذا كان آخر يوم من األجل يوم الجمعة أو يوم عطلة  فإن األجل يمدد إلى آخر يوم عمل موال

  صيغ اإلبالغ واإلعالم : 6المادة
لوثيقـة تبلـغ لـصاحب    إذا كان اإلبالغ أو اإلعالم الصادر عن السلطة المتعاقدة يترتب عليه سريان اجل، فإن هذه ا            

  . الصفقة على عنوانه المذكور في الصفقة بواسطة بريد مضمون أو تحمل إليه مباشرة مقابل وصل باالستالم
أما اإلعالمات  التي يبعثها صاحب الصفقة إلى السلطة المتعاقدة والتي يجب أن تقع في تاريخ معين، فإنه يوجههـا                    

  ل باالستالم بالبريد المضمون أو بحمل مباشر مقابل وص
  .يفيد وصل االستالم وقوع البالغ

  .ويعتبر تاريخ الوصل هو تاريخ إبالغ القرار أو اإلعالم
يوجه الشخص المسؤول عن الصفقة إلى صاحب الصفقة جميع اإلبالغات أو اإلعالمات التي تعنيه وذلك إلى     : 7المادة

  .عنوانه  المحدد في الصفقة
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ن إشعار الشخص المسؤول عن الصفقة، فإن كل اإلبالغات المتعلقة بالصفقة توجه            وإذا غادر المعني هذا العنوان دو     
  . على العنوان الوارد في دفتر األنظمة الخاصة

وعالوة على ذلك  يمكن أن تنص األنظمة  الخاصة على إلزام صاحب الصفقة في أجل محدد باختيار عنوان أو بتعيين 
  .ممثل له في مكان يحدد لهذا الغرض

الة ما إذا لم يمثل صاحب الصفقة في األجل المحددة، فإن كل اإلبالغات المتعلقة بالصفقة توجه على العنـوان       وفي ح 
  .المحدد في دفتر األنظمة الخاصة

  المشتركون والوسطاء: الفرع الثالث
  المشتركون:8المادة

مجتمعـين ويحملـون اسـم      من مدونة الصفقات العمومية يعتبر أصـحاب الـصفقة           35تطبيقا ألحكام المادة    : 8.1
  .المشتركون إما متضامنون وإما مقترنون. إذا وقعوا عقد التزام موحد" مشتركون"

المشتركون يعتبرون متضامنين إذا كان كل واحد منهم ملزما بمجموع الصفقة ويجب عليه أن يسدد العجـز                 : 82.2
  .افتهم حيال الشخص المسؤول عن الصفقةويعين واحد منهم في عقد التزام وكيال عنهم يمثل ك. المحتمل لشركائه

إال أنه يعين واحد    .  المشتركون يعتبرون مقترنين إذا كان كل واحد ملزما بجزء من الصفقة مكلف هو بإنجازه              82.3
من بينهم في عقد االلتزام وكيال من عن كل واحد منهم ومسؤوال تضامنيا معه في جميع التزاماته التعاقديـة تجـاه                   

  .عن الصفقة إلى تاريخ انتهاء هذه االلتزاماتالشخص المسؤول 
 أدناه وإال فبتاريخ سريان اسـتالم       55ويحدد هذا التاريخ بانتهاء أمد الضمانة المنصوص عليها في المادة             

الخدمات، ويمثل الوكيل إلى هذا التاريخ جميع المشتركين المقترنين حيال الشخص المسؤول عن الصفقة لتنفيذ هذه                
  .األخيرة

  . وفي حالة ما إذا كان عقد االلتزام لم يبين هل المشتركون متضامنون أو مقترنون8.4
فإذا كانت الخدمات مجزئة إلى عدة أقسام كل قسم منها يعهد به إلى أحدهم، وكان واحد منهم معينا في عقد االلتـزام      

  .وكيال فإن الشركاء يعتبرون متفرقين
  .عهد بكل منها إلى واحد منهم وكيال فإن المشاركون يعتبرون متضامنينوإذا كانت الخدمات غير مجزئة إلى أقسام ي

في حالة ما إذا لم تعين الصفقة المشترك الوكيل في حالة االشتراك التضامني، فإن أول المشتركين ذكرا  فـي عقـد          
  .االلتزام يعتبر وكيال عن بقية المشتركين

  الوسطاء: 9المادة
 على أجزاء من صفقته مع وسطاء، شريطة أن تقبل السلطة المتعاقدة كل وسيط  يجوز لصاحب الصفقة أن يتعاقد 9.1

  . من مدونة الصفقات العمومية34منهم وتعتمد شروط تسديد عقد وساطته، تطبيقا للمادة
  : ودعما لطلبه يقدم صاحب الصفقة التوضيحات التالية9.2

  طبيعة الخدمات التي ينوى التعاقد عليها
  .واسمه التجاري ومقره وعنوانه ومؤهالته وخبرتهاسم الوسيط المقترح 

  المبالغ المتوقعة للتعاقد 
  .شروط التسديد المبوب عليها في عقد الوساطة

 إذا وقع خالل تنفيذ صفقة قبول وسيط أو اعتماد ظروف للتسديد في الجانب المتعلق بالوساطة فإنه ال بـد مـن       9.3
  .معاينة ذلك بملحق موقع من الطرفين

  
ا التزمت السلطة المتعاقدة أو الشخص المسؤول عن الصفقة السكوت لمدة تزيد على عشرة أيام اعتبارا مـن           إذ 9.4

يوم طلب اإلذن المقدم من طرف صاحب الصفقة، فإن ذلك يعتبر رفضا للوسيط المقترح، إال إذا رجعت عن قرارهـا                    
  .الضمني هذا

  . من مدونة الصفقات العمومية34قا ألحكام المادة  يظل صاحب الصفقة مسؤول شخصيا عن تنفيذ الصفقة طب9.5
 يجب على صاحب الصفقة أن يبلغ عقد الوساطة وملحقاته المحتملة، للسلطة المتعاقدة أو الشخص المسؤول عن 9.6

  .الصفقة إذا طلب منه ذلك
لمقدم إليه، فإنه يتعرض  يوما من اإلنذار ا15وإذا امتنع صاحب الصفقة دون مبرر مقبول من امتثال هذا اإللزام خالل 

  ذ.للعقوبة المنصوص عليها في دفتر األنظمة الخاصة
 وإذا تعاقد صاحب الصفقة مع وسطاء على صفقته بدون إذن أو لم  يبلغ خالل شهر من اإلنذار عـن موضـوع       9.7

  . اآلتية59الوساطة، فإنه يتعرض إلجراءات المنصوص عليها في المادة
  قديةاألوراق التعا: الفرع الرابع

  .األوراق المشكلة للصفقة و ترتيب األولوية: 10المادة



 94

  :حسب ترتيب األولوية: األوراق المشكلة للصفقة تتألف من الوثائق التالية10.1
  التعهد-
  دفتر األنظمة الخاصة-

  الئحة تحليل األسعار
  محضر تعديل الصفقة عند االقتضاء 

  االقتراح الفني
  دفتر البنود الفنية الخاصة -
  وثائق من نوع البرامج والملفات والخطط إذ نص على هذه الوثائق كأوراق تعاقدية ال-

  .الئحة األسعار والتعريفات والضوابط المطبقة إذا كانت المعلومات موضوع وثيقة خاصة
  ة دفتر أو دفاتر البنود المشتركة أو هذه المعايير الشخصية الفنية المحتملة المنطبقة على الخدمات موضوع الصفق

  .هذا الدفتر المتعلق بالبنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة بالخدمات الفكرية
 نصوص دفاتر البنود اإلدارية العامة ودفاتر الترتيبات المشتركة ودفاتر التخصيصات الفنية، هي تلك المعمول               10.2

  :ي الصفقة، ففي أحد التاريخين التاليينبها في التاريخ المحدد في الصفقة، وإذا لم يحدد ذلك ف
  : بالنسبة للصفقات المبرمة على أساس عروض المناقصة-

  أول يوم من الشهر السابق آلخر أجل الستالم العروض
  .بالنسبة لصفقات التراضي يوم توقيع صاحب الصفقة على تعهده

  . حجيتها حسب ترتيبها المذكور أعاله في حالة تناقص أو فروق بين األوراق المشكلة للصفقة يكون ترتيب10.3
  رهن الحيازة–الوثائق التي تسلم لصاحب الصفقة : 12المادة
عند إبالغ الصفقة يسلم الشخص المسؤول عن الصفقة إلى صاحب الصفقة، دون مصاريف ومقابل وصـل،                 : 12.1

.  باستثناء تلك التي لها طابع عام أعاله،10نسخة مصدقة من الوثائق التعاقدية المشكلة للصفقة المذكورة في المادة     
  وكذلك األمر بالنسبة لملحقات الصفقة

وكذلك يسلم الشخص المسؤول عن الصفقة إلى صاحب الصفقة، بدون مصاريف، كل الوثـائق الـضرورية                :  12.2
  .  من مدونة الصفقات العمومية104 إلى 96لجعل الصفقة موضع رهن حيازة طبقا ألحكام المواد 

  الكفالة وتنفيذ الخدمات: س الفرع الخام
  الكفالة: 13المادة
 يجب على صاحب الصفقة أن يوفر كفالة لضمان حسن تنفيذ التزاماته التعاقدية ولتغطية المبالغ التي قد يظهر                  13.1

وتوفر هذه الكفالة في أجل يحدده دفتر األنظمة الخاصة، يجب أن يبدأ سريانه من تاريخ    . أنه مدين بها برسم الصفقة    
  .بالغ المصادقة على الصفقةإ

 مـن مبلـغ الـصفقة       %5 يحدد مبلغ الكفالة النهائية في دفتر األنظمة الخاصـة وال يمكـن أن يقـل عـن                   13.2
  . من مدونة الصفقات العمومية106المحتملة طبقا ألحكام المادة .وملحقاتها

  . يعيده فورا في حلة اقتطاع جزء من الكفالة ألي سبب كان، يجب على صاحب الصفقة أن13.3
 إن عدم توفير الكفالة أو زيادتها أو إعادتها عند االقتضاء يشكل عائقا دون تسديد المبالغ المستحقة لـصاحب               13.4

  .الصفقة، بما في ذلك السلطات إال إذا التزم بأنه سيستعمل هذه المبالغ لتسوية الكفالة
 من مدونة الصفقات العموميـة،  106اردة في المادة  إن تبديل الكفالة بكفالة شخصية تضامنية في الشروط الو      13.5

  .وإذا وافق ذلك أن الكفالة كانت قد وفرت فإن اليد ترفع عنها. يمكن أن يقع عند انتهاء الصفقة أو في أي وقت كان
 مـن مدونـة   109 تعاد الكفالة وتحرر الكفالة الشخصية التي تحل محلها طبقا للشروط المحددة فـي المـادة          13.6
  . ت العموميةالصفقا
  تسيير الخدمات  : 14المادة 

إذا نصت الصفقة على أن حسن إنجاز الخدمات يتوقف أساسا على شخص معين باسمه لتسييرها وظهـر أن ذلـك                     
الشخص غير قادر على أداء مهمته، فإن على صاحب الصفقة أن يشعر بذلك فورا الشخص المسؤول عن الـصفقة،               

  . أعاله، وأن يؤخذ اإلجراءات الضرورية لئال يتضرر من ذلك إنجاز الخدمات6حسب الشروط الواردة في المادة 
ولهذا االعتبار يجب عليه أن يعين خلفا ويبلغ اسمه ومؤهالته إلى الشخص المسؤول عن الصفقة في أجـل خمـسة        

  )اإلشعار المذكور في الفقرة اآلنفة(عشر يوما اعتبار من تاريخ 
 رده من قبل السلطة المتعاقدة في أجل شهر اعتبارا من يوم استالم األشعار المذكور               ويعتبر الخلف مقبوال إذا لم يتم     

في الفقرة اآلنفة، وإذا ردت السلطة المتعاقدة الخلف فإن على صاحب الصفقة أن يعين خلفا آخر في أجل خمسة عشر 
  .يوما وان يعلم به الشخص المسؤول عن الصفقة

  السرية واألمن: الفرع السادس
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  واجب االلتزام بالسرية : 15ةالماد
 إذا حصل صاحب الصفقة بمناسبة الصفقة على معلومات أو وثائق أو أشياء أخرى ذات طابع سري ومكتـوم                   15.1

  فإن عليه أن يلتزم بسرية هذه المعلومات
بتـرخيص   هذه المعلومات و الوثائق أو األشياء ال يجوز أن تبلغ إلى أشخاص غير مؤهلين لالطالع عليها إال                15.2

  .من الشخص المسؤول عن الصفقة
 يتعهد صاحب الصفقة والسلطة المتعاقدة كل من جهته، على عدم إفشاء أي معلومة سرية تصدر عن الطـرف         15.3

وإذا لم يحترم هذا االلتزام من قبل طرف معين فإن للطـرف اآلخـر أن               . اآلخر يحصل عليها بمناسبة تنفيذ الصفقة     
  . الحاصليطالب بالتعويض حسب الضرر

  إجراءات األمن : 16المادة
 إذا كانت الخدمات ستنجز في مواقع تنطبق عليها إجراءات أمنية معينة، والسيما في األماكن الموصوفة بأنها                 16.1

حساسة أو مناطق محمية بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية أخذت لحماية أسرار الدفاع، فعلى صاحب الـصفقة أن                  
  .خاصة التي تبلغه السلطة المتعاقد إياهايحترم هذه األحكام ال

 وال يجوز لصاحب الصفقة أن يطالب لهذا السبب بتمديد أجل اإلنجاز وال بتعويض، إال إذا كانت هذه األحكام لم                    16.2
تبلغ إليه قبل تاريخ إبالغ الصفقة، بحيث أثبت أن هذه الواجبات التي ألتزم بها تجعل تنفيذ عقده أكثر صعوبة أو أغلى 

  .مناث
  حماية األسرار : 17المادة
 إذا نصت الصفقة على أنها ذات طابع سري كليا أو جزئيا، إما في موضوعها أو في شـروط تنفيـذها فـإن                       17.1

  .الشروط التالية تطبق
 يجب على السلطة المتعاقدة أن تبلغ إلى صاحب الصفقة في وثيقة خاصة وقبل الشروع في تنفيـذ الـصفقة،                    17.2

  .لطابع السري من الصفقةالعناصر ذات ا
 صاحب الصفقة ملزم بالواجبات العامة المتعلقة بحماية األسرار والسيما منها تلك المتعلقة برقابة األشـخاص                17.3

  .واإلجراءات الوقائية الخاصة التي يجب اتباعها لتنفيذ الصفقة
عا سريا، بما في ذلـك الوثيقـة        ويأخذ صاحب الصفقة كل اإلجراءات لحفظ وحماية عناصر الصفقة التي تكتسي طاب           

  .المذكورة أعاله ويشعر السلطة المتعاقدة فورا بغياب كل وثيقة، وبكل حادث يمكن أن ينجم عنه خطر انتهاك األسرار
  .وعليه كذلك أن يحتفظ بسرية كل معلومة تتعلق بالدفاع، يمكن أن يحصل عليها بأي طريقة كانت، بمناسبة الصفقة

  .لمتعاقدة بحقها في اعتماد وكالء صاحب الصفقة ووكالء وسطائه وتحتفظ السلطة ا17.4
  .وبإمكانها المطالبة في كل حين باستبدال أي شخص يشارك في إنجاز الخدمات

والسلطة المتعاقدة غير ملزمة بإطالع صاحب الصفقة على األسباب التي على أساسها رفضت االعتمـاد أو طالبـت                  
  .مله لكل خالف مع العمال يكون منشؤه رفض االعتماد أو قرارا باالستبدالاالستبدال، ويعلن صاحب الصفقة تح

وحينئذ تنطبق عليها . يجوز للسلطة المتعاقدة ، أثناء تنفيذ الصفقة، أن تضع هذه األخيرة تحت واجب السرية             : 5.17
  الشروط المنصوصة أعاله 

  العقوبات : 18المادة
 أعاله، وبغض النظـر عـن العقوبـات         -17-16-15ها في المواد   في حالة انتهاء الواجبات المنصوص علي      18.1

  . اآلتية69الجنائية المحتملة التي يتعرض لها، يمكن فسخ الصفقة على حساب صاحب الصفقة طبقا للمادة 
 وإذا انتهك الوسيط هذه الواجبات، وبغض النظر عن العقوبات الجنائية المحتملة التي يتعـرض لهـا، يجـوز          18.2

  .عاقدة أن تسحب اعتماده، دون أن ينقص ذلك من مسؤولية صاحب الصفقة عن حسن تنفيذ الصفقللسلطة المت
  االئتمان والتسديد: الفصل الثاني

  الثمن: الفرع األول 
  مضمون األثمان:19المادة

 من مدونة الصفقات العمومية، كاملة، وهي تضم على وجه الخصوص جميع األعبـاء             74تعتبر األثمان بحكم المادة     
  .الجبائية وشبه الجبائية واألعباء األخرى التي تمس الخدمات لزوما

  تحديد األثمان وتسديدها : 20المادة
  . من مدونة الصفقات العمومية80 تعتبر األثمان كاملة ما لم تنص الصفقة على خالف ذلك تطبيقا للمادة 20.1
  .للمراجعة تمكن مراجعة األثمان إذا نصت الصفقة على ذلك وتضمنت صيغة 20.2

  إجراءات تسديد الحسابات: الفرع الثاني
  السلفة: 21المادة
يمكن أن تدفع لصاحب الصفقة سلفة برسم مقدم النطالق العمل، إذا طلب ذلك صراحة بسبب تنفيـذ عمليـات       : 21.1
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  .تحضيرية، تتطلب مصروفات مسبقة على تنفيذ موضوع الصفقة
  . من مدونة الصفقات العمومية84قة طبقا ألحكام المادة  من مبلغ الصف%15يحدد مبلغ السلفة ب : 21.2
ال يمكن لصالح الصفقة أن يحصل على سلفة إال بعد أن يشكل لصالح السلطة المتعاقدة، كفالة لضمان حـسن              :21.3

، وكفالة تضامنية منفردة لمبلغ الـسلفة، صـادرة عـن      131التنفيذ، حصرا في الحاالت المنصوص عليها في المادة       
   من مدونة الصفقات العمومية88مصرفية مقيمة أو معتمدة في موريتانيا، تطبيقا للمادة مؤسسة 

 يستعمل صاحب الصفقة السلفة فقط في العمليات المتعلقة بإنجاز الخدمات الفكرية، وإذا استعملها كليا أو جزئيا 21.4
  .كألغراض أخرى فإن السلفة تصبح مستحقة فورا وال تمنح له سلفة أخرى بعد ذل

 وإذا لم تعد كفالة السلطة كافية أو صالحة ولم يتالف صاحب الصفقة ذلك، فإن للشخص المسؤول عن الصفقة                  21.5
  .الحق في اقتطاع مبلغ يساوي تكملة الكفالة أو مبلغ  السلفة، من التسديدات القابلة المستحقة لصاحب الصفقة

انة لتصفية تسديد ما بقي من السلفة مدينا به صاحب           وإذا فسقت الصفقة لسبب ما فيمكن تحصيل كفالة الضم         21.6
  .الصفقة، وال يجوز للضامن أن يؤخر هذا التسديد وال أن يعارضه ألي سبب من األسباب

 من مدونة الـصفقات العموميـة، وإجـراءات    86تحدد إجراءات إعادة السلفات المنصوص عليها في المادة        : 21.7
  .ألحكام الخاصةتحرير الكفالة التضامنية، في دفتر ا

  .تدفع السلفة في أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من الطلب المكتوب الذي يقره صاحب الصفقة: 21.8
  األقساط: 22المادة
 إذا لم تنص الصفقة إال على دورية األقساط فإن مبلغ كل واحد منها يحدده الشخص المسؤول عن الصفقة بناء       22.1

  .يقدم هذا ألخير تقريرا بتقدم الدراسةعلى طلب من صاحب الصفقة بعد أن 
 إذا نصت الصفقة على دفع أقساط بمناسبة تنفيذ كلي أو جزئي لمراحل الصفقة، محددة المبـالغ، فـإن علـى               22.2

  .صاحب الصفقة عندما يطالب بقسط، على أن يشعر السلطة المتعاقدة بنهاية تنفيذ المراحل أو درجة تنفيذها
  :ويحتوي هذا الطلب ما يلي

المبلغ المناسب، علما بأن طلب القسط يكون مبررا بتقديم عينة أو نموذج أو صورة مصغرة، : لكل مرحلة تم تنفيذها 
أو وثائق أو سلفات، أو تصاميم أو مذكرات حساب، أو تقرير دراسي أو أي شيء أو وثيقة أخـرى تـنص عليهـا                      

  .الصفقة
  .ي النسبة المائوية إلنجاز المرحلةجزءا من المبلغ اإلجمالي يساو: لكل مرحلة شرع فيها

  .ويوقف مبلغ القسط من طرف الشخص المسؤول عن الصفقة
  تسديد التصفية  والتسديدات الجزئية النهائية: 23المادة
 بعد استالم الخدمات موضوع الصفقة استالم مرحلة منها مصحوبة بتسديد جزئي نهائي، إذا كانـت الـصفقة                  23.1

  يوجه إلى الشخص المسؤول عن الصفقة مشروعا بالحساب للخدمات المقدمةمجزأة، لصاحب الصفقة أن 
يوقف الحساب من طرف الشخص المسؤول عن الصفقة وإذا غير هذا األخير مشروع الحساب المقـدم مـن                  : 23.2

  .صاحب الصفقة فإنه يشعره بالحساب المقرر
م الخدمات وبعد إنذار مـن المـسؤول عـن           وإذا لم يقدم مشروع الحساب في أجل ثالثة أشهر من يوم استال            23.3

  . الصفقة، فإنه يحق للسلطة المتعاقدة أن تقوم بالتصفية على أساس حساب تعده هي وتبلغه إلى صاحب الصفقة
 كل مطالبة تتعلق بحساب يجب أن يقدم من طرف صاحب الصفقة إلى السلطة المتعاقدة في اجل ثالثين يومـا                    23.4

  . وبعد هذا األجل يعتبر صاحب الصفقة موافقا على الحساب. اعتبارا من إبالغ الحساب
  التسديد في حالة وجود مشتركين أو وسطاء : 24المادة
 أعاله وكذلك الوسطاء المسدد لهم مباشـرة  تفـصل األقـساط             8بالنسبة للمشتركين  المذكورين في المادة       : 24.1

  .د لهم  كل على حدةوالحسابات على عدد من األجزاء  يساوي عدد المشتركين المسد
  .يقام بالتسديدات لصالح األشخاص المعنيين، في حدود جداول األقساط والرصيد : 24.2
   قوانين التأخير-التسديد : 25المادة
من هذه المادة اعتبارا من استالم الطلب الـذي يقدمـه           )  2(يجب أن يتم تسديد القسط في ألجل المحدد في          : 25.1

  . أعاله22بررات المذكورة في المادةصاحب الصفقة مصحوبا بالم
 من المادة اعتبـارا مـن اسـتالم         2لتسديد التصفية والتسديدات الجزئية النهائية يجب أن تتم في األجل المحدد في             

  .السلطة المتعاقدة لمشروع الحساب
  . من مدونة الصفقات العمومية ال يتجاوز اجل التسديد تسعين يوما93 تطبيقا للمادة 25.2
إذا كان األمر بالتسديد غير شرعي، وعلقه المحاسب المكلف بالتسديد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، فـإن                 25.3

  .ويعتبر تعليق التسديد بمثابة عدم التسديد. المسؤول عن الصفقة يشعر صاحب الصفقة بذلك
بتسديد المبلغ الذي موافـق  وإذا كان هنا لك اعتراض حول المبلغ المستحق، فإن المسؤول عن الصفقة يأمر      : 25.4
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  .والباقي يسدد عند االقتضاء بعد تسوية الخالف أو النزاع.  من هذه المادة2عليه، في األجل المحدد في
إال أنه إذا كان المسؤول عن الصفقة غير قادر على القيام بعلميات التحقيق أو غيرها من العمليات الضرورية        : 25.5

يف صاحب الصفقة أو أحد وسطائه أو وكالئه، فإن الجل المـذكور يمـدد بفتـرة    للتسديد، وكان ذلك ناتجا عن تصر     
  .تساوي التأخر عن هذا التصرف

وال يمكن أن يعلق هذا األجل إال مرة واحدة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل باالستالم يوجههـا المـسؤول عـن                  
، يطلعه فيها على األسباب التي تحـول دون  الصفقة إلى صاحب الصفقة في أجل ثمانية أيام قبل انقضاء أجل التسديد    

التسديد والتي هي ناتجة عن تصرف صاحب الصفقة أو أحد وسطائه، ويبين له فيها على الخصوص األوراق التـي                 
  .يجب أن يقدمها أو يكملها، ويجب أن يبين في هذه الرسالة أنه يترتب عليها تعليق أجل التسديد

الصفقة للرسالة المضمونة مع وصل االستالم الذي يوجهها إليه صاحب الصفقة ويبدأ التعليق من يوم استالم صاحب      
  . والمتضمنة لجميع التبريرات المطلوبة منه مع إرسالية بالوثائق المحالة

 من مدونة الصفقات العمومية، يحق لصاحب الصفقة في حالـة تـأخر تـسديد الـسلفات او              95طبقا للمادة   : 25.6
  .ئد التأخير وتحسب هذه الفوائد على أساس عدد أيام التأخرالتصفيات، أن يطالب بفوا

والنسبة المطبقة لحساب فوائد التأخير هي النسبة المرجعية لدى البنك المركزي الموريتاني مزيدة بنقطـة واحـدة                  
  ولصاحب الصفقة الحق في التسديد دون المساس بأي حق أو طعن آخر تنص عليه الصفقة –

  شرة للوسيط الدعوى المبا: 26المادة
في حالة ما إذا رفض صاحب الصفقة أو عجز عن تسديد المبالغ المستحقة عليه للوسيط يجوز لهذا األخير أن يثيـر       
دعوى مباشرة لدى السلطة المتعاقدة تهدف إلى أن تسدد له هذه المبالغ مباشرة ويجوز لها أن تحتبس المبلغ المدعى 

  .ذه المبالغ المحتبسة ال تترتب عليها فوائدوه. به من المبالغ الباقية لصاحب الصفقة
  تصفية الصفقة في حالة فسخها : 27المادة

المبالغ المستحقة الباقية على صاحب الصفقة . في حالة فسخ الصفقة ألي سبب كان ذلك، فإنه يقام بتصفية الحسابات   
  .يجب أن تسدد فورا وكذلك األمر بالنسبة للمبالغ الباقية على اإلدارة

  التنفيذ واآلجال: الثالثالفصل 
  "تنفيذ الصفقة : "الفرع األول 

  سير التنفيذ: 28المادة
  .يجب على صاحب الصفقة أن يطلع السلطة المتعاقدة بناء على طلبها، على أمكنة تنفيذ الخدمات : 28.1
هم حرية إلـى هـذه   واألشخاص الذين تعينهم لذلك ل    . ويمكن للسلطة المتعاقدة أن تتابع ميدانيا سير الخدمات       : 28.2

  ). أعاله17 إلى 15إال أنهم ملزمون باحترام الواجبات الواردة في المواد(األمكنة 
  الوسائل المودعة لدى صاحب الصفقة : 29المادة
إذا نصت الصفقة على أن يوضع تحت تصرف صاحب الصفقة، بعض الوسائل التي تمتلكها السلطة المتعاقدة                : 29.1

  :صنعها لحسابها، فإن الترتيبات التالية تطبقأو على صاحب الصفقة أن ي
  .  بعد إنجاز الصفقة أو فسخها، أو انقضاء أجل تنص عليه، تعاد الوسائل التي ما زالت قائمة إلى السلطة المتعاقد-

  .ويتحمل صاحب الصفقة أعباء وتبعات النقل ما لم ينص على خالف ذلك
عدات المودعة لديه فورما توضع هذه المعدات تحت تـصرفه  صاحب الصفقة مسؤول عن حفظ وصيانة واستعمال الم      

  ) ال بموافقة السلطة المتعاقدة (وال يمكن أن يستعملها إال لألغراض المذكورة في الصفقة،. بالفعل
ولهذا الغرض يجب على صاحب الصفقة، بناء على تعليمات من السلطة المكلفة بالرقابة، أن يمـسك قائمـة               : 29.2

  .دات أو بيانا باستعمالها مع وضع عالمات تعريفية عليهادائمة بهذه المع
وإذا لم تنص الصفقة على غير ذلك، فإن على صاحب الصفقة، في حالة هدم أو ضياع أو تلف المعدات التي                    : 29.3

هو مسؤول عليها، أن يعيد أخرى مكانها أو يصلحها، أو قيمتها المتبقية يوم حصول الضرر، كل ذلك بناء على قرار        
  .ن السلطة المتعاقدةم

فإذا تعلق األمر بمعدات ال توجد في       . وقبل أن تصدر قراراها يجب على السلطة المتعاقدة أن تستشير صاحب الصفقة           
  .السوق فإن صاحب الصفقة غير ملزم بأحكام الفقرة اآلنفة، إال إذا بينت قيمة المعدات في الصفقة

عهد كفيل شخصي تضامني، فإن هذه العملية يجب أن تتم قبـل أن             إذا نصت الصفقة على كفالة للصيانة أو ت       : 29.4
  .تسلم المعدات لصاحب الصفقة كآخر أجل

 في حالة عدم استبدال المعدات أو إصالحها أو دفع قيمتها في اآلجال المذكورة فـي الـصفقة، فـإن الـسلطة       29.5
  .تم هذه العمليات بصفة فعليةالمتعاقدة يمكنها أن تعلق تسديد المبالغ المستحقة برسم الصفقة حتى ت

 أدناه، في حالة عدم إحـضار المعـدات         59وبغض النظر عن العقوبات المذكورة أعاله، يمكن أن تطبق أحكام المادة          
  .المودعة سواء استخدامها أو استخدامها بصفة تعسفية

  تعويض األضرار: 30المادة
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ت طبيعتها التي يتعرض لها عمال السلطة المتعاقد أو         إذا لم تنص الصفقة على غير ذلك فإن األضرار أيا كان          : 30.1
ممتلكاتها أو عمال صاحب الصفقة أو ممتلكاته، والناتجة عن تنفيذ الصفقة، يتحملها كل األطراف على التوالي حتى                 

  ولو كانت مسئوليتها ترجع إلى الطرف اآلخر إال في حالة الخطأ الجسيم 
تعرض لها األشخاص اآلخرون غير أشخاص السلطة  المتعاقدة أو صـاحب             األضرار أيا كانت طبيعتها، التي ي      30.2

وكذلك األمر بالنسبة لألضرار في غير المنقوالت التي يتعرض لها . الصفقة تسوى حسب القوانين والنظم المعمول بها
  .الغير

   الجزاءات–أجل التنفيذ : الفرع الثاني
  حد أجل التنفيذ: 31المادة
  .يذ المحدد في الصفقة من تاريخ إبالغ الصفقةيبدأ أدجل التنف: 31.1
بالنسبة للصفقات المتضمنة لعدة أقسام، يبدأ تاريخ التنفيذ فيها لكل قسم، من تاريخ إبالغ األمر بتنفيذ القسم                 : 31.2

  .المعني، ما لم تحدد الصفقة آجال آخر
  تمديد أجل التنفيذ: 32المادة
حب الصفقة تمديدا لجل التنفيذ إذا كان هنالك سبب ال يرجع لمـسؤولية              يجوز للسلطة المتعاقدة أن تمنح لصا     : 32.1

  .صاحب الصفقة، يعيق تنفيذ الصفقة في األجل التعاقدي
ويقع ذلك غالبا في حالة كون استحالة إحرام األجل التعاقدي من طرف صاحب السلطة راجعة إلى تـصرف الـسلطة         

  .ةالمتعاقدة أو عن حدث يكتسي طابعا القوة القاهر
  .ويترتب على األجل الممدد نفس اآلثار التي تتتبر على األجل التعاقدي بالنسبة للصفقة: 32.2
 من مدونة الصفقات العمومية يتعين عقد ملحق بالصفقة في حالة تمديد أجـل تنفيـذ                30طبقا ألحكام المادة    : 32.3

  .الخدمات ألكثر من شهر
ألحكام، أن يبلغ السلطة المتعاقدة بواسـطة رسـالة مـضمونة           يجب على صاحب الصفقة المستفيد من هذه ا       : 32.4

األسباب التي تحول دون تنفيذ الصفقة، في األجل التعاقدي، والتي، حسب رأيه، ال ترجع إلى مسئوليته وهو يملك أجل 
  .عشرة أيام للقيام بهذا اإلعالن، وذلك اعتبارا من يوم ظهور هذه األسباب

  .يد أجل التنفيذ ويبين مدته عندما يمكن تحديدا مد التأخر بدقةويقدم في نفس الوقت طلبا لتمد
تبلغ السلطة المتعاقدة قرارها مكتوبا إلى صاحب الصفقة في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من استالم طلـب            : 32.5

  .تمديد أجل التنفيذ
األجل التعاقدي الذي قد يكون تم وال يمكن تقديم طلب لتمديد أجل التنفيذ على أساس أحداث وقعت بعد انقضاء       : 32.6

  .تمديده قبل ذلك
  جزاءات التأخير : 33المدة
في حالة تأخر تنفيذ الخدمات، يحق للسلطة المتعاقدة، دون سابق إنذار ودون المساس بحقها فـي الطعـون                  : 33.1

ا طبقـا ألحكـام   األخرى الواردة في الصفقة، أن تطلب من صاحب الصفقة تسديد جزاءات  تأخير تسري بكامل مبلغه  
  . من مدونة الصفقات العمومية121-118المواد 
  . من مبلغ الصفقة األصلية معدلة ومكملة بملحقات محتملة1/200يحدد مبلغ جزاءات التأخير اليومية ب: 33.2

قة  من القيمة األصلية للصفقة فإنه يجوز للسلطة المتعاقد أن تفسخ الصف           %7إال أنه إذا بلغ مجموع جزاءات التأخير      
  .بقرار أحادي

يقتطع مبلغ الجزاءات من المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة برسم الـصفقة، ثـم مـن مختلـف الكفـاالت                   : 33.3
  . وفي حالة عدم كفايتها فإن البقية تكون موضوع إصدار أمر بالتحصيل. والضمانات

يوم الذي قبل سريان الفسخ داخـال  في حالة فسخ الصفقة، تظل جزاءات التأخير سارية، عند االقتضاء، إلى ال  : 33.4
  ذلك اليوم في فترة سريان الجزاءات 

يبلغ حساب الجزاءات إلى صاحب الصفقة الذي يجوز له أن يقدم مالحظاته إلى المسؤول عن الصفقة في أجل      : 33.5
  .توبعد انقضاء هذا األجل يعتبر صاحب الصفقة موافقا على الجزاءا. شهر اعتبارا من يوم إبالغ الحساب

  استعمال النتائج: الفصل الرابع
  .األحكام المطبقة على الصفقات التي ال تتضمن بندا حول الملكية الفكرية: الفرع األول

  : حقوق السلطة المتعاقدة: 34المادة
  .يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستعمل بحرية نتائج الخدمات ولو جزئيا: 34.1

أن تستنسخ أي تصنع او تستصنع  أشياء أو معدات أو مبـاني مطابقـة   ويجوز للسلطة المتعاقدة أن تستعمل بحرية  
  .لنتائج الخدمات أو لعناصر منها

يجوز للسلطة المتعاقدة أن تطلع الغير على نتائج الخدمات، وخصوصا علـى ملفـات الدراسـات وتقـارير                  : 34.2
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  ..المعالجات والوثائق والمعلومات من كل نوع، الناشئة عن تنفيذ الصفقة
  .يجوز للسلطة المتعاقدة أن تنشر نتائج الخدمات وهدا النشر يجب أن يذكر اسم صاحب الصفقة: 34.3

وإذا نصت الصفقة على أن حق نشر بعض النتائج ال يسري إال بعد انقضاء أجل معين، فإن وجود مثل هدا البنـد ال                       
ويبدأ األجل اعتبارا من يـوم      . هايحول دون نشر معلومات عامة حول وجود الصفقة وطبيعة النتائج المحصول علي           

  .تقديم الوثائق المنظمة للنتائج ما لم ينص على غير ذلك
  حقوق صاحب الصفقة: 35المادة
  .ال يجوز لصاحب الصفقة أن يستغل نتائج الخدمات تجاريا إال بموافقة مسبقة من للسلطة المتعاقدة: 35.1
  .ائج مجانا، او بثمن دون موافقة السلطة المتعاقدةال يجوز لصاحب الصفقة أن يطلع الغير على النت: 35.2
  .نشر النتائج من طرف صاحب الصفقة يتوقف على إذن مسبق من السلطة المتعاقدة: 35.3

  .وإذا لم ينص على خالف ذلك يجب أن يذكر في النشر أن الدراسة ممولة من طرف السلطة المتعاقدة
  :الفرع الثاني

   التي تتضمن بندا حول الملكية الفكرية األحكام المنطبقة على الصفقات 
  حقوق السلطة المتعاقدة: 36المادة
ال يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستعمل نتائج الخدمات ولو جزئيا، إال في نطاق حاجياتها الخاصة المحددة فـي      : 36.1

  .الصفقة أو حاجيات الغير المعينة كذلك في الصفقة
  

لسلطة المتعاقدة و للغير المعين في الصفقة أن يستنـسخوا  أي يـصنعوا أو               ولتغطية هذه الحاجيات يجوز ل    : 36.2
  :يستصنعوا أشياء أو معدات أو مباني مطابقة ل

  .نموذج أصلي أو للرسوم الناتجة عن الصفقة-
  ) النموذج وهذه الرسوم(أو عناصر من هذا -

ب الصفقة إن كان حاصال على الكفاءات ولممارسة حق االستنساخ هذا، يجب على السلطة المتعاقدة أن تستشير صاح         
الالزمة، وبإمكانها بعد إعالم صاحب الصفقة أن تطلع المنفذين الذين تستشيرهم وتعهد إليهم بالصناعة على نتـائج                 
الخدمات وخصوصا ملفات الدراسات، وتقارير المعالجات والوثائق والمعلومات من كل نوع، الناشئة عن تنفيذ الصفقة 

  . ضرورية لالستشارة والصناعةشريطة أن تكون
  .وتتعهد السلطة المتعاقدة بأن تلزم المنفذين باحترام سرية النتائج المبلغة

أن حق االستنساخ ال ينطبق على المعدات التي يشملها األنموذج أو الرسوم إال أنها لم تدرس برسم الصفقة أو صرح   
  .صاحب الصفقة أنه ال يملك عليها حق حرية التصرف

  :وينطبق حق االستنساخ كذلك على ما يلي: 36.3
على مجموع األدوات أو التجهيزات الخاصة ذات الصناعة أو الرقابة التي اخترعها صاحب الصفقة، في إطار الصفقة، 
وكذلك قطع الغيار، أو األدوات و التجهيزات الخاصة التي اخترعها لتشغيل وصيانة األشـياء والمعـدات والمبـاني                  

  .قةالناشئة عن الصف
على مشتقات األنموذج، ومشتقات عناصره أي على األشياء والمعدات والمباني الناشئة مـن تعـديل أو تحويـل أو              

  .تحسين األنموذج أو عناصره، دون أن تكون هذه التحويرات مكافئة البتداع نموذج جديد
  .صلي أم الويرجع إلى السلطة المتعاقدة تقدير ما إذا كان إنجاز معين مشتقا من األنموذج األ

يجب على صاحب الصفقة طوال فترة عشرة أعوام، اعتبارا من استالم الخدمات ، أن يعلم السلطة المتعاقدة                 :  36.4
  : بناء على طلب منها، بجميع التحسينات المجلوبة على األنموذج األصلي أو على عناصره وخصوصا منها

  . االختراع األصليةما كان موضعا لبراءة اختراع لها تعلق مباشرة ببراءات
  .ما كان موضعا لنماذج أو رسوم مسجلة

ويجوز للسلطة المتعاقدة أن توسع حق االستنساخ ليشمل هذه التحسينات مقابل تسديدها لـصاحب الـصفقة جـزء                  
  .المصروفات التي أنفقه في هذه التحسينات، وحسب استعمال السلطة المتعاقدة لها

من هذه المادة،   ) 1(تغالل األشياء والمعدات والمباني في الحاجيات الواردة في       أحكام البند الذي يحصر حق اس     : 36.5
  .ال تمنع من إمكان التخلي عن هذه العناصر إذا لم تعد صالحة لالستعمال أو مالئمة للحاجيات

 اسـم  ويجب أن يبين هذا النشر  . يجوز للسلطة المتعاقدة، بعد إعالم صاحب الصفقة، أن تنشر نتائج الخدمات          : 36.6
  .صاحب الصفقة

وإذا نصت الصفقة على أن حق نشر بعض النتائج ال يسري إال بعد انقضاء أجل معين، فإن وجود مثل هذا البنـد ال                       
  .يحول دون نشر معلومات عامة حول وجود الصفقة وطبيعة النتائج المحصول عليها

  .لى غير ذلكويسرى األجل اعتبارا من تقديم الوثائق المتضمنة للنتائج ما لم ينص ع
  حقوق صاحب الصفقة: 37المادة
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  .يجوز لصاحب الصفقة أن يستعمل بكل حرية نتائج الخدمات:  التالية46مع مراعاة ترتيبات المادة : 37.1
ويجوز لصاحب الصفقة أن يطلع الغير على نتائج الخدمات، بعد أن يعلم بذلك السلطة المتعاقدة ويحفظ حقوقها : 37.2

  . التجاريفي حالة االستعمال
مع مراعاة األحكام المحتملة المتعلقة بسرية الخدمات ونتائجها، يجوز لـصاحب الـصفقة أن ينـشر نتـائج          : 37.3

  .الخدمات، ويجب أن يشير هذا النشر إلي أن الدراسة ممولة من طرف السلطة المتعاقدة
  المناهج والمهارات -المعارف المكتسبة-االختراعات:  38المادة
ك السلطة المتعاقدة بمجرد الصفقة، حق ملكية االختراعات المتولدة أو المضبوطة أو المستعملة بمناسبة ال تمل: 38.1

  .تنفيذ الصفقة وال حق ملكية المناهج والمهارات
يجب على صاحب الصفقة أن يطلع السلطة المتعاقدة  بناء على طلب منها، على المعارف المكتسبة أثناء تنفيذ : 38.2

  .كانت هذه المعارف موضع براءة اختراع مسجلة أم الالصفقة سواء 
وتلتزم السلطة المتعاقدة أن تعتبر مناهج صاب الصفقة ومهاراته السرية، إال إذا كانت هذه المناهج والمهارات : 38.3

  . داخلة في موضوع الصفقة
مناسبة تنفيذ الصفقة، ال تحول إن الرسوم التي تحفظ حقوق االختراعات الناشئة أو المضبوطة أو المستعملة ب  : 38.4

  .دون استغالل السلطة المتعاقدة  لنتائج الخدمات
بغض النظر عن جزاءات التأخير المشار إليها سابقا وعندما يكون رب العمل، فإن مجمل األعباء المـستحقة                 : 38.5

  .لإلدارة جراء التأخير في العمل يسدده المشرف  علي العمل
  :براءات االختراع: 39المادة
يجب على صاحب الصفقة أن يقوم بأول إيداع طلب تسجيل براءات االختراع المتعلقة بالمخترعات الناشئة أو                : 39.1

  .المضبوطة أو المستعملة بمناسبة تنفيذ الصفقة
ويجب على صاحب الصفقة أن يعلن للسلطة المتعاقدة في اآلجال المحددة في ما يلي كل إيداع طلب لتسجيل بـراءات         

  .ع تتعلق بهذه المخترعات يقوم به في موريتانيا أو في الخارجاالخترا
وفي نفس الوقت، يجب عليه أن يطلع السلطة المتعاقدة  على المستند المكتوب المنصوص عليه في التشريع المعمول 

  .به
وبة تقوم  إذا أودع صاحب الصفقة طلب براءة اختراع  تتعلق بموضوع الصفقة، في الفترة ما بين أول استشارة مكت                 

بها السلطة المتعاقدة أو أول اقتراح يقدمه صاحب الصفقة وبين إبالغ الصفقة فإنه يجب عليه أن يشعر بها الـسلطة      
  .وهذا الواجب محدد بفترة ستة أشهر قبل اإلبالغ كفترة قصوى. المتعاقدة  في أجل شهر اعتبارا من تاريخ اإلبالغ

 اإلبالغ فإن صاحب الصفقة يمتلك اجل شهر اعتبارا مـن إيـداعها،             وبخصوص طلبات براءة االختراع المودعة بعد     
  ذ.ليشعر بها السلطة المتعاقدة

وإذا . من هذه المـادة   ) 1(يقوم صاحب الصفقة بحفظ طلبات براءة االختراع وبراءات االختراع المذكورة في            : 39.2
مسبقا .إنه يجب عليه أن يشعر بذلكرغب في التوقف عن حفظ واحد من هذه المستندات أو سحب طلب من الطلبات ف              

  .السلطة المتعاقدة ويتنازل لها عن هذه الحقوق مجانا بناء على طلب منها
وإذا أشعر صاحب الصفقة السلطة المتعاقدة  ومضى شهر دون أن يتلقى منها أي رد، فإنه يجوز أن يتنـازل عـن                      

  .ب للسلطة المتعاقدة بموجب الصفقةحقوقه للغير، شريطة أن يلتزم هذا األخير بضمان الحقوق التي يج
يجوز لصاحب الصفقة إذا وافقت السلطة المتعاقدة على ذلك، أن يكلف الغير بأخذ براءات االختراع، شـريطة             : 39.3

  .أن يلتزم هذا الغير باحترام الواجبات التي قطعها صاحب الصفقة على نفسه بموجب الصفقة
ف رأي صاحب الصفقة أن بعض االختراعات المبدعة أو المـضبوطة أو            إذا ارتأت السلطة المتعاقدة على خال     :39.4

المستعملة بمناسبة الصفقة، جديرة بأن تسجل، فلها تدعوا صاحب الصفقة إلى تسجيلها في أجل محدد، وإذا لم يمتثل     
ها الخاص بعد صاحب الصفقة في األجل المحدد، فإن بإمكان السلطة المتعاقدة  أن تقوم هي بنفسها بإيداع الطلب باسم

  . إعالم صاحب الصفقة بذلك
  رخصة االستغالل : 40المادة 
للسلطة المتعاقدة، نظرا لحق االستغالل الذي تخولها الصفقة، الحق في منح خطة باستغالل براءات االختـراع   : 40.1

لمنهج يكون مجانـا  وهذا ا. المذكورة في المادة السابعة مع إمكانية منحها للغير، شريطة إعالم صاحب الصفقة بذلك         
بالنسبة لبراءات االختراع التي أودعت بعد إبالغ الصفقة وكذلك بالنسبة للبراءات التي أودعت أثناء الفترة المحـددة           

  . من المادة اآلنفة ولم يعلن عنها للسلطة المتعاقدة في الجل المحدد1في
ة المتعاقدة وان يقوم عند االقتضاء وعلى       وعلى صاحب الصفقة أن يأخذ جميع الترتيبات الالزمة لحفظ حقوق السلط          

حسابه الخاص بجميع اإلجراءات الضرورية لتكون هذه الحقوق ملزمة للغير ويعلم الـسلطة المتعاقـدة بالترتيبـات               
  .المتخذة واإلجراءات المقام بها

ه بسنة من طـرف  وهو األجل الذي يمكن تمديد(من المادة الماضية    ) 1(وإذا مضت سنتان على اإلعالن المذكور في        
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دون أن تعرب السلطة المتعاقدة  عن نيتها في استغالل الرخصة، فـإن             ) السلطة المتعاقدة بعد إعالم صاحب الصفقة     
  .صاحب الصفقة يصبح متحررا من الواجبات المذكورة في الفقرة الماضية

اقدة ، فإن صـاحب الـصفقة ال   من المادة الماضية إلى السلطة المتع ) 1(ومدة ما لم يصل السند المذكور في        : 40.2
يجوز له إال بإذن منها، أن يتخلى أو يتنازل لصالح  الغير عن طلب براءة االختراع وال أن يرهن هذه الحقوق، وال أن 

  .يقدمها في رأس مال شركة
ـ                  : 40.3 دأ وإذا انقضى أجل ثالث سنوات بعد صدور براءة االختراع أو أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب، ولك يب

صاحب الصفقة دون مبرر مشروع ، االستغالل الجدي والفعلي للبراءة، أو توقف االستغالل منذ اكثر من ثالث سنوات 
فإن صاحب الصفقة ال يمكنه االعتراض على أن تتنازل السلطة المتعاقدة عن رخصة من هذه البراءة  لشتى أنـواع                    

ل القيام بعملية التنازل يجب على السلطة المتعاقدة  أن تعلـم            االستغالل سواء في موريتانيا أو في الخارج أي أنه قب         
  .كتابيا صاحب الصفقة بنيتها حول براءة االختراع المذكورة

  حفظ حقوق االستنساخ:  41المادة
يجب على صاحب الصفقة أن يأخذ جميع التدابير الضرورية، لدى أصحاب حقوق الملكيـة الفكريـة للـسماح                  41.1

  .خبممارسة حق االستنسا
  :وقبل موافقة مسبقة من السلطة المتعاقدة ، ال يجوز لصاحب الصفقة

مـن  ) 2( أن يستغل البراءات أو الرسوم أو النماذج التي يحاكي استغاللها ممارسة حق االستنساخ المحدد فـي            -  
  . أعاله36المادة

  . مناأن يبرم مع الغير اتفاقية من طبيعتها محاكاة هذا الحق أو تجعل ممارسته أغلى ث
إذا كان هنالك اضطراب في ممارسة حق االستنساخ فإنه يجب على صاحب الصفقة فور ما يقدم إليه من إنذار  : 41.2

  .بذلك، أن يأخذ جميع التدابير التي تخضع إليقاف هذا االضطراب 
صوص عليها في وإذا لم يحترم صاحب الصفقة الواجبات الواردة في هذه المادة، فإنه يتعرض لإلجراءات المن       : 41.3
   اآلتية59المادة

  

  الضمانات : 42المادة
يلزم صاحب الصفقة بأن يؤمن السلطة المتعاقدة  ضد جميع المطالبات التي قد يقوم بها الغيـر و المتعلقـة                    : 42.1

ق بممارسة حقوق الملكية األدبية والفنية والصناعية، بمناسبة تنفيذ الخدمات واستغالل نتائجها، وخصوصا فيما يتعل             
  .بحق االستنساخ

ومن جهتها تؤمن السلطة المتعاقدة صاحب الصفقة ضد جميع المطالبات التي قد يقوم بها الغيـر والمتعلقـة         : 42.2
  .بحقوق الملكية األدبية أو الفنية أو الصناعية أو المتعلقة بالطرق والمناهج التي تلزمه باستعمالها

 ضد صاحب الصفقة أو السلطة المتعاقدة ، فإن عليهمـا أن يأخـذا    عندما تظهر أول بادرة من مطالبات الغير      : 42.3
جميع التدابير التي من شأنها إيقاف هذا االضطراب، أو يتعاونا خصوصا بتبادل عناصر األدلة أو الوثائق المفيدة التي 

  .بحوزتهم أو يمكنهم الحصول عليها
 59مادة فإنه يتعرض لإلجراءات المذكورة في المادة  وإذا لم يحترم صاحب الصفقة الواجبات الواردة في هذه ال   42.4
  التالية
  العون الفني: 43المادة
طوال فترة عشرة سنوات اعتبارا من يوم استالم الخدمات يلزم صاحب الصفقة بأن يقدم للسلطة المتعاقدة، بناء :43.1

زم لممارسة حق االستنساخ المحدد     على طلب منها أو من مستفيد آخر أو من الغير المكلف بالبناء، العون الفني الال              
  . أعاله36من المادة ) 2(في 

  :ويجب على صاحب الصفقة على الخصوص: 43.2
أن يسلم إلى السلطة المتعاقدة أو أي مستفيد آخر من حق االستنساخ، أو الغير المكلف بالبناء في أجل شهرين كحـد      

تماثيل والصور المصغرة الضرورية لصناعة األشياء أو       أعلى اعتبارا من استالم الطلب، جميع الرسوم والوثائق وال        
ويمكن تمديد هذا ألجل من طرف السلطة المتعاقدة بناء على طلب من صاحب الصفقة،         . المعدات أو المباني المذكورة   

  بالنسبة للعناصر الغير جاهزة للتسليم إال بعد عمل تكميلي كبير 
من حق االستنساخ أو الغير المكلـف بالبنـاء بإرشـاداته الفنيـة و     أن يساعد السلطة المتعاقدة أو أي مستفيد آخر  

المشاركة الظرفية لعماله المتخصصين وبإطالعه  إياهم على علي جميع طرائق الصنع والمهـارات التـي اسـتغلها       
  .إلنجاز الخدمات

أو (حق االستنساخ تسدد مصاريف العون الفني لصاحب الصفقة من طرف السلطة المتعاقدة  أو المستفيد من           : 43.3
  ) الغير المكلف بالبناء 

ويلزم صاحب الصفقة بأن يسمح أو يسهل عمليات التحقيق التي يقام بها ميدانيا وعلى األوراق من طـرف ممثلـي             
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  السلطة المتعاقدة  للتأكد من صحة المعطيات المقدمة التي على أساسها طالب بالتسديد 
  :ه بواجبه لما يلييتعرض صاحب الصفقة في حالة إخالل: 43.4

إذا لم يقدم جميع الوثائق المطلوبة في األجل المحدد، يجوز السلطة المتعاقدة  بعد أن تقدم إليه إنذارا، أن تطبق عليه     
جزاءات يومية تساوي على األكثر جزاءات التأخير التي يتعرض لها الغير المكلف بالبناء، وتقتطع هذه الجزاءات من     

  .ب الصفقة برسم الصفقة وإال فبالطرق القانونيةالمبالغ المستحقة لصاح
 إذا لم يقدم العون الفني المنصوص عليه فيجوز للسلطة المتعاقدة بعد أن تقدم إليه إنذار أن تلغي االمتيازات التي                     -

  .من المشاركة في الصفقات القادمة. قد يحصل عليها بموجب  الصفقة وتستبعده مؤقتا أو نهائيا
  

  ألولويةحق ا:  44المادة
 إذا كانت طبيعة الصفقة تستلزم إتباعها بإنجاز آخر وكانت تنص على منح  صاحب الـصفقة حـق األولويـة                44.1

  بالنسبة لكل أو بعض الخدمات المقرر إنجازها، تتم ممارسة هذا الحق وفق الشروط التالية،
 أن تختاره في حالة تـساويه فـي         تلزم السلطة المتعاقدة  باستشارة صاحب الصفقة في شأن هذه الخدمات،          : 44.2

  .الشروط  الفنية واالقتصادية مع المتنافسين اآلخرين
يجب على السلطة المتعاقدة  ما لم تنص الصفقة على غير ذلك القيام بالتعويض لصاحب الصفقة إذا أوكلـت                   : 44.3

  .اصةالخدمات المقرر إنجازها  إلي الغير ويحدد مبلغ هذه المقاصات في دفتر األنظمة الخ
  . ويفقد صاحب الصفقة  حق األولوية في حالة استبعاده من المشاركة في صفقات السلطة المتعاقدة: 44.4
ليمنح " الطرف المشارك "يجوز لصاحب الصفقة بموافقة من السلطة المتعاقدة أن يحل محله طرفا ثالثا يسمى              : 44.5

  .كل الطلبات الناشئة عن حق األولوية أو جزء منها
 للطلبات المقدمة لهذا الطرف المشارك ال تلزم السلطة المتعاقدة بان تسدد لـصاحب الـصفقة التعويـضات          وبالنسبة

وكذلك األمر بالنسبة  للطلبات المقدمة ألطراف يبدو .المحتملة الناجمة عن ترتيبات هذه المادة أو بنود الصفقة األخرى
  جليا اتصالها بصاحب الصفقة 

  
  مكلف بالبناء واجبات الغير ال: 45المادة
تلتزم السلطة المتعاقدة  بأن تدرج في صفقاتها المحتملة المتعلقة بالصنع علي إثر الواجبات التالية،  الواجبات : 45.1

  :التي يتحملها الغير المكلف  بالبناء
ـ      دات اعتبار جميع الوثائق والمعلومات واإلرشادات المقدمة له سرية، وال يستغلها إال فـي صـنع األغـراض والمع

  والمباني المنجزة تطبيقا لحق االستنساخ، كل هذا ما لم يكن هنالك اتفاق خاص مع صاحب الصفقة 
  .الحصول على نفس االلتزامات من وسطائه وضمان ذلك االلتزام

تلتزم السلطة المتعاقدة أن تطلب من المستفيدين اآلخرين من حق االستنساخ، أن يطبقـوا نفـس الترتيبـات        : 45.2
  . بواجبات الغير المكلف بالبناءالمتعلقة
  األتاوات المقدمة للسلطة  المتعاقدة : 46المادة
تستعيد السلطة المتعاقدة، ما لم تنص الصفقة علي غير ذلك، مصاريف الدراسات والبحوث من صاحب الصفقة : 46.1

الناتجة من الخدمات المنفذة في شكل أتاوات، في حالة بيع صاحب الصفقة أو إنجازه لألغراض أو المعدات أو المباني 
وتنفيذ هـذا البنـد    .برسم الصفقة، وكذلك تستعيد مصاريف التنازل عن حق االستنساخ في موريتانيا أو في الخارج           

متوقف على شرط أن يكون العقد األول للبيع أو لإليجار أو للتنازل قد أبرم ألقل من خمسة عشر سنة بعـد اسـتالم                 
  .الخدمات موضع الصفقة

 تخفض اإلتاوات المحددة في دفتر البنود اإلدارية العامة إذا كانت األغراض والمعدات والمبـاني المنجـزة ال                  :46.2
  .ويقع التخفيض على أساس قاعدة النسبية. تستدعي نتائج الخدمات المنفذة برسم الصفقة إال جزئيا

جزها أو حصل عيها صاحب الصفقة على    وكذلك األمر إذا كانت األغراض والمعدات والمباني تتضمن نتائج خدمات أن          
  .نفقته الخاصة

في حالة البيع أو اإليجار أو التنازل، يجب على صاحب الصفقة أن يشعر السلطة المتعاقدة  بذلك في أجل شهر : 46.3
 ويجب عليه بعد ذلك أن يرسل خالل الشهر الموالي لكل نصف سنة مدنية، جردا بعقود البيع              . اعتبارا من إبرام العقد   

واإليجار والتنازل المبرمة خالل نصف السنة ذلك، وبيانا للمبالغ التي يجب أخذها في الحسبان أثنـاء هـذه الفتـرة            
  .لحساب التسديدات

ويجب على صاحب الصفقة أن يقوم بهذه التسديدات في أجل خمسة وأربعين يومـا اعتبـار مـن اسـتالم األمـر                      
وبعد انقضاء هذا األجـل تحمـل       . مضمون مرفق بإعالن استالم بريدي    الصادر عن السلطة المتعاقدة ببريد      .بالتسديد

ويلزم صاحب الصفقة بأن يـوفر لممثلـي الـسلطة المتعاقـدة             .المبالغ المستحقة فوائد تقدر حسب السعر الرسمي      
  .المؤهلين إمكانية التأكد من صحة البيانات المقدمة
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 التي تجب على السلطة المتعاقدة  لصاحب الـصفقة برسـم        تتم مقابلة األتاوات المدفوعة مع مجموع المبالغ      : 46.4
  .وال يقام بأي تسديد إذا تساوى المبلغان. الصفقة، وتتم المقابلة في ظروف اقتصادية ثابتة

  . من هذه المادة ، تطبق عليه جزاءات التأخير3وإذا لم يقدم صاحب الصفقة البيانات في اآلجال المحددة في : 46.5
لجزاءات متناسبا مع مدة التأخير والمبالغ المستحقة، باستعمال نسبة فوائد التأخر المذكورة فـي           ويسحب مبلغ هذه ا   

  . أعاله25المادة 
  االستالم والضمانة: الفصل الخامس
  عمليات التحقيق: الفرع األول

  إجراءات عملية: 47المادة
  . طابقتها للشروط الواردة في الصفقة تخضع  الخدمات التي هي موضوع الصفقة لتحقيقات تهدف إلى معاينة م47.1

  .ويشعر صاحب الصفقة كتابيا السلطة المتعاقدة بالتاريخ الذي ستقدم فيه الخدمات لهذه التحقيقات
إذا لم تتضمن الصفقة وجوب الحصول على نتيجة بخصوص كل الخدمات أو بعضها فإن صاحب الصفقة يعتبر : 47.2

زم للحصول على أحسن نتيجة ممكنة، وذلك باستغالل معلوماته وتجربته وحسب قد أدى واجباته إذا بذل المجهود الال     
  . آخر ما توصل إليه من قواعد الفن والعلم والتقنية

وإذا تضمنت الخدمات إحضار أو تسليم أغراض أو معدات، فإن السلطة المتعاقدة تشعر مسبقا صاحب الصفقة         : 47.3
وعلى كل خال فإن    . ت وذلك لتمكينه من حضورها أو تعيين من يمثله فيها         باليوم والساعة المحددين إلجراء التحقيقا    

تغيب صاخب الصفقة يحول دون تنفيذ االختبارات التي يجب أن ينص على إجراءاتها التطبيقية في دفتـر األنظمـة                   
  .الخاصة
  مصاريف التحقيقات: 48المادة
ها تتحملها السلطة المتعاقدة فيما يتعلـق بالعمليـات         أيا كانت نتيجة التحقيقات، فإن المصاريف المترتبة علي       : 48.1

المنصوص في الصفقة على تنفيذها في مؤسسات السلطة المتعاقدة وعلى نفقتها، وعلى حساب صاحب الـصفقة إذا                 
تعلق األمر بغيرها إال أنه إذا قبل أحد األطراف ألن تجرى اختبارات في مؤسسته في حين تنص الصفقة علـى انهـا         

  .سسات الطرف اآلخر فإن المصاريف تكون على حساب هذا األخيرتجرى في مؤ
مصاريف التحقيقات بإجراء اختبارات  غير مذكورة في الصفقة وال جرى بها عرف، يتحملها الطرف الـذي                 : 48.2

  .طلب تنفيذها
ن تلجأ إلى  بغض النظر عن االختبارات المنصوص عليها، في الصفقة، يجوز للسلطة المتعاقدة وعلى حسابها أ         48.3

هذه الوسائل الغير منصوصة في الصفقة، في ورشات صاحب الصفقة أو ورشاتها هي إذا ارتأت أن هذه الوسائل أكثر 
وهذه اإلمكانية المعطاة للسلطة المتعاقدة    . نجاعة لمعاينة ما إذا كانت الخدمات ملبية لكل الشروط الواردة في الصفقة           

  . أعاله32التنفيذ المنصوص عليه في المادةقد يمكن أن ينجز عنها تمديد في أجل 
  األجل: 49المادة

تمتلك السلطة المتعاقدة إلجراء التحقيقات وإبالغ قراراها ما لم ينص على غير ذلك، أجل شهر اعتبارا من استالمها                  
تـاريخ  إلعالن اإلحضار الموجه من طرف صاحب الصفقة او تاريخ اإلحضار المحدد في هذا اإلعالن إذا كان هـذا ال             

  .متأخرا
  القرارات بعد التحقيقات : الفرع الثاني

  القرارات : 50المادة
إما االستالم أو التأجيل أو االسـتالم  : يمكن السلطة المتعاقدة أن تعلن على أثر التحقيقات أحد القرارات التالية   : 50.1

  .مع تخفيض الثمن أو رفض الخدمات
 أعال، قبل انقضاء أجـل الـشهر        6حسب الشروط الواردة في المادة    يجب أن يبلغ القرار إلى صاحب الصفقة        : 50.2

  . أعاله49المذكور في المادة
  .وإذا لم تبلغ السلطة المتعاقدة قرارها في األجل فإن الخدمات تعتبر مقبولة اعتبارا من يوم انقضاء األجل

  االستالم: 51المدة
بمثابة استالم لهذه الخدمات ويحدد بدأ      ) الرسوم والتصاميم الدراسات و (يعتبر قبول السلطة المتعاقدة لنتائج الخدمات       

  .سريان االستالم في قرار القبول وإال فتاريخ إبالغ هذا القرار
  ويترتب على االستالم، عند االقتضاء، تحول الملكية، 

ابة استالم مؤقت أو    وإذا كانت الخدمات تتعلق برقابة أشغال أو مراقبتها فإن االستالم المؤقت أو النهائي لألشغال بمث              
  .نهائي للخدمات

  التأجيل: 52المادة
إذا ارتأت السلطة المتعاقدة أن الخدمات يمكن أن تصير مطابقة لبنود الصفقة إذا أجريت عليها تكمـيالت أو                   : 52.1
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  .تحسينات أو تعميقات، فإنها حينئذ تعلن التأجيل ويكون التأجيل مسببا ومصحوبا بأجل لتكميل الخدمات
وفي حالة رفضه أو سكوته إلى انقـضاء هـذا   . يملك صاحب الصفقة أجل خمسة عشر يوما لتقديم مالحظاته : 52.2

األجل أو في حالة عدم تقديم الخدمات تقديما جديدا في األجل المحدد لهذا الغرض في قرار التأجيـل، فـإن الـسلطة          
  .المتعاقدة تعلن االستالم مع تخفيض الثمن أو رفض الخدمات

 تأجيل الخدمات تمتلك السلطة المتعاقدة إلجراء التحقيقات وإبالغ قرارها أجل شهر اعتبارا من يوم التقديم                 بعد 52.3
  الجديد الذي يقوم به صاحب الصفقة 

 يوما المفتوح لصاحب الصفقة إلحضار مالحظاته واألجل الضروري إلحضار الخدمات بعد التأجيل، 15إن أجل : 52.4
  . تمديد في األجل التعاقدي لتنفيذ الخدماتال يبرران بنفسهما، منح

  : االستالم مع تخفيض الثمن: 53المادة
إذا ارتأت السلطة المتعاقدة  أن الخدمات، وإن كانت ال تلبي جميع الشروط الواردة في الصفقة، إال أنها مـع                    : 53.1

  ها مع تخفيض الثمن بمبلغ معينذلك يمكن استعمالها كما هي، فإنها تبلغ إلى صاحب الصفقة قرارا مسببا باستالم
يمتلك صاحب الصفقة أجل خمسة عشر يوما لتقديم مالحظاته، وبعد انقضاء هذا األجل يعتبـر قـابال لقـرار             : 53.2

السلطة المتعاقدة  وإذا أعرب صاحب الصفقة عن مالحظاته، فإن السلطة تمتلك بعد ذلك أجل خمسة عشر يوما إلبالغ 
  .لغ السلطة المتعاقدة فإنها تعتبر قابلة لمالحظات صاحب الصفقةوإذا لم تب. قرارها الجديد

  الرفض: 54المادة
إذا الحظت السلطة المتعاقدة أن الخدمات تستدعي تحفظات تحفظات ال يمكن معها ال تأجيلها وال استالمها مع                 : 54.1

  .تخفيض الثمن، فإنها عندئذ تبلغ قرارها المسبب للرفض
فقة لم تتضمن وجوب الحصول على نتيجة إال أن صاحب الـصفقة لـم يقـم بالواجبـات                  وكذلك األمر إذا كانت الص    

  . أعاله47من المادة) 2(المذكورة في 
يمتلك صاحب الصفقة أجل خمسة عشر يوما إلبداء مالحظاته، وبعد انقضاء خذا األجل، يعتبر قـابال بقـرار                  : 54.2

ه فإن السلطة المتعاقدة تمتلك بعد ذلك أجل خمسة عـشر           وإذا أعرب صاحب الصفقة عن مالحظات     . السلطة المتعاقدة 
  .وإذا لم تبلغ السلطة المتعاقدة فإنها تعتبر قابلة لمالحظات صاحب الصفقة. يوما إلبالغ قرارها الجديد

  .وفي حالة الرفض يلزم صاحب الصفقة بإعادة السلفات التي قد استلمها: 54.3
  الضمانة الفنية: 55المادة

 نصت الصفقة على أن صاحب الصفقة ملزم بتقديم معدة أو صورة مصغرة أو غرضا يجب أن يكـون     في حالة ما إذا   
موضع ضمانة فنية، فإن مدة الضمان ما لم ينص على غير ذلك في الصفقة، هي سنة اعتبارا من تـاريخ سـريان                      

  .االستالم
  :الفسخ: الفصل السادس

  حاالت الفسخ: الفرع األول
   طرف السلطة المتعاقدة فسخ الصفقة من: 56المادة
يجوز للسلطة المتعاقدة، في كل وقت،  سواء ارتكب صاحب الصفقة خطأ أم ال، أن توقـف تنفيـذ الخـدمات            : 56.1

  .موضوع الصفقة قبل استكمالها، بقرار فسخ للصفقة
عن الضرر   التاليتين، يحق لصاحب الصفقة أن يعوض        59 و   57وفي ما عدا الحاالت المذكورة في المادتين        : 56.2

 مـن مدونـة الـصفقات    129 أدناه وطبقا لحكام المادة   62الذي لحق به جراء هذا القرار كما هو مذكور في المادة            
  .العمومية

  الفسخ بقوة القانون: 57المادة
 مـن مدونـة   130يمكن أن تفسخ الصفقة بقوة القانون في الظروف والحاالت التالية المنصوص عليها في المـادة           

  موميةالصفقات الع
وإذا أعلن عن الفسخ فإنـه  . في حالة وفاة صاحب الصفقة إال إذا وافقت السلطة على أن يتابع ورثته الصفقة   : 57.1

  .يسري نمن يوم الوفاة
في حالة إفالس صاحب الصفقة، أو تصفيته قضائيا إال إذا وافقت السلطة المتعاقدة، عنـد االقتـضاء، علـى               : 57.2

  .رخصت المحكمة بواصلة العملاقتراحات وكيل الدائنين أو 
  .انتهاء موضوع الصفقة: 57.3
  فسخ الصفقة بناء على طلب صاحبها: 85المادة

 من مدونة الصفقات العمومية يجوز فسخ الصفقة بناء على طلب من صاحب الصفقة دون أن يكون 131 طبقا للمادة 
  . فقة مستحيالله الحق في التعويض إذا وقع حدث خارج عن مسئوليته يجعل تنفيذ الص

  الفسخ بناء على  أخطاء صاحب الصفقة: 59المادة
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 من مدونة الصفقات العمومية، بـسبب أخطـاء         129يجوز فسخ الصفقة، طبقا لإلجراءات الواردة في المادة         : 59.1
لى يرتكبها صاحب الصفقة، دون أن يكون له الحق في المطالبة بالتعويض مع مطالبته عند االقتضاء بتنفيذ خدمات ع    

  :  اآلتية وذلك في الحاالت التالية63نفقته الخاصة كما هو منصوص في المادة
  

  .إذا استحال استعمال السلطة المتعاقدة للنتائج بسبب تأخير صاحب الصفقة في تنفيذ الصفقة
  عدم قيام صاحب الصفقة بواجباته في اآلجال التعاقدية
   أعاله 4ادة عدم تبليغ صاحب الصفقة للتعديالت المذكورة في الم

  . أعاله9عدم احترام صاحب الصفقة للواجبات المتعلقة بالوسطاء و الواردة ف المادة
  . أعاله13عدم احترام الصفقة للواجبات المتعلقة بالكفاالت المنصوص عليها في المادة

  . أعاله17-16-15عدم احترام صاحب الصفقة للواجبات المتعلقة بالسرية واألمن وحفظ األسرار الواردة في المواد 
  . التالية64امتناع صاحب الصفقة عن أداء الواجبات المتعلقة برقابة سعر التكلفة الواردة في المادة

  . التالية65ارتكابه مخالفة بشأن واجبات التشريع والتنظيم الخاص بالشغل الواردة في المدة 
  . أعاله28ادة عرقلة صاحب الصفقة ألعمال الرقابة أثناء التنفيذ الواردة في الم

  . أعاله29عدم احترام صاحب الصفقة للواجبات المتعلقة بالوسائل المودعة لديه المذكورة في المادة 
  . أعاله14امتناع صاحب الصفقة من تبديل الشخص المكلف بتسيير الخدمات حسب الشروط  الواردة في المادة 

ضطراب التي تعرضت له السلطة المتعاقدة في ممارستها امتناع صاحب الصفقة عن أخذ التدابير الضرورية إليقاف اال
  .لحق االستنساخ

  
وال يجوز أن يقع قرار الفسخ إال بعد أن يعلم صاحب الصفقة بالخطأ الذي ارتكبـه ويـدعى إلـى أن يقـدم                       : 59.2

  :مالحظاته في أجل خمسة أيام إال في الحاالت التالية
  التزاماته، دون أن يكون له الحق في إثارة حاسة القوة القاهرة إذا صرح صاحب الصفقة انه غير قادر على تنفيذ 

  .إذا تعاطى صاحب الصفقة بمناسبة تنفيذ صفقته، أعمال الغش
 من مدونة 167إذا استبعد صاحب الصفقة بعد إبرام الصفقة من المشاركة في صفقا ت السلطة المتعاقدة تطبقا للمادة 

  .ة كل مهنة صناعية أو تجاريةالصفقات العمومية، أو حرم عليه بممارس
  .وال يمنع فتح الصفقة من ممارسة الدعوى المدنية أو الجنائية ضد صاحب الصفقة: 59.3
  : تاريخ سريان الفسخ: 60المادة

 أعاله، يسري فسخ الصفقة ابتداء من التاريخ المحدد فـي قـرار             57فيما عدا الحاالت المنصوص عليها في المادة        
  .يخ آخر، فإنه يسري من تاريخ إبالغ القرارالفسخ، وان يوجد تار

  نتائج الفسخ: الفرع الثاني
تصفى الصفقة المفسوخة وتؤخذ بعين االعتبار الخدمات المكتملة والمقبولة من جهة،ة ومن جهة أخـرى            : 61المادة

  .الخدمات قيد اإلنجاز التي قبل المسؤول عن الصفقة إكمالها
ويتضمن هذا الحساب عند االقتضاء  . لطة المتعاقدة ويبلغ إلى صاحب الصفقة     يوقف حساب التصفية بقرار الس    : 61.2

  . اآلتية64التعويض المنصوص عليه في المدة 
  المبالغ الباقية المستحقة على صاحب الصفقة  واجبة األداء فورا

  التعويض المحتمل بسبب الفسخ: 62المادة
 أعاله فإن عليه أن يقدم بذلك طلبا مكتوبا 65يض طبقا للمادةإذا كان لصاحب الصفقة الحق في المطالبة بالتعو: 62.1

  .في أجل شهر اعتبارا من إبالغ قرار الفسخ
تقوم السلطة المتعاقدة بتقدير الضرر الحاصل لصاحب الصفقة وتحدد عند االقتضاء، مبلغ التعـويض الـذي                : 62.2

  سيمنح له 
  فقة تنفيذ الخدمات على نفقة ومسؤولية صاحب الص: 63المادة
يجوز للسلطة المتعاقدة أن تقوم بتنفيذ الخدمات على نفقة ومسؤولية صاحب الصفقة أما في حالة عدم تنفيذه             : 63.1

، أعـاله علـى هـذا       59لخدمة ال تتحمل بطبيعتها التأخير وإما في حالة ما إذا نص قرار الفسخ المعلن طبقا للمادة               
  . اإلجراء

ر عليها تحصيل الخدمات مطابقة كليا للخدمات المقرر تنفيذها في الصفقة، في            يجوز للسلطة المتعاقدة إذا تعذ    : 63.2
  ظروف مناسبة أن تستبدل هذه الخدمات بخدمات مكافئة 

إذا كان موضوع الصفقة المنفذة على نفقة صاحب الصفقة يتطلب استخدام براءة اختراع هو يملكهـا، فإنـه              : 63.3
صفقة من طرف صاحب الصفقة الجديد، شريطة أن يخصص هذا األخير         ملزم بقبول استخدامها حصرا في موضوع ال      
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  .لصاحب الصفقة العاجز رخصة مجانية قابلة للتحويل وغير مانعة لبراءات التحسين التي من المحتمل أن يودعها
 ال يقبل لصاحب الصفقة المفسوخة أن يشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الخدمات المنفذة علـى          : 63.4

  حسابه 
المصاريف الزائدة على الصفقة والناتجة عن تنفيذ الخدمات على نفقة صاحب الصفقة يتحملها صاحب الصفقة : 63.5

  .ونقصها على العكس ال يستفيد منه
  :الرقابات الخاصة: الفصل السبع

  رقابة سعر التكلفة: 64المادة
صفقة أن يبلغ السلطة المتعاقدة العناصر المشكلة       إذا نصت الصفقة على رقابة سعر التكلفة فإنه يجب على صاحب ال           

  .لسعر التكلفة أو أن يلتزم بالسماح بتسهيل التحقيقات الميدانية وعلى األوراق للتأكد من صحة العناصر المقدمة
إذا لم يقدم صاحب الصفقة المعلومات المطلوبة أو قدمها غير كاملة أو غير صحيحة فإنه يمكن للمسؤول عن       : 64.2
  .قة بعد إنذار مسبق يظل بدون أثر،أن يقرر تعليق التسديدات القابلة في حدود عشر مبلغ الصفقةالصف

وبعد إنذار جديد يظل بدون جدوى يمكن تحويل هذا االقتطاع إلى جزاءات نهائية بقرار من السلطة المتعاقدة، بغـض         
  .النظر عن الفسخ المحتمل للصفقة على أساس أخطاء صاحب الصفقة

  حماية اليد العاملة وظروف العمل : 65المدة
. يلزم صاحب الصفقة بالواجبات الناتجة عن القوانين والنظم المتعلقة بحماية اليد لعاملة وبظـروف العمـل               : 65.1

  .ويحدد دفتر األنظمة الخاصة اإلجراءات التطبيقية لهذه النصوص
مـشفوعة برأيـه طلبـات االسـتثناء        يجوز لصاحب الصفقة أن يطلب من المسؤول عن الصفقة أن يحيـل             : 65.2

  .المنصوصة في القوانين والنظم التي يعرب عنها نظرا للظروف الخاصة للصفقة
ويظل هو  . ويجب على صاحب الصفقة أن يشعر وسطائه بأن الواجبات المذكورة في هذه المادة تنطبق عليهم              :65.3

 مسؤوال عن احترام هذه 
 
 


