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 الجمهورية التونسيــــة

 وزارة المالية

 هيئة الرقابة العامة للمالية

 

 بعض طلبات العروض المتعلق بمراقبة  الخاص ملخص ألبرز مالحظات التقرير

 على مستوى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 

 

ــ    اإلذن بمأموريةفي إطار   ــ ــ تولى  ،  2019أكتوبر  24الصا ر عن السي  وزير المالية بتاريخ  41ع

ةفريق   اـب ا من  إ الرـق اع عرو) دـع      2020جوان    29نطالـق ة طبـا  05/2017  وـع    21/2016فحص ثالـث

المعبن عنها خالل الســنواع ايخيرم من قاا الوكالة الوطنية لبتصــر  في النتاياع قصــ  ( 32/2019وع   

وكذلك  راســة اإلجراتاع المتعب ة بطبا العرو)   قاة ومراكز التحويا التابعة لهاالمصــااع المرااســتلالل  

الت ني لبنتاياع المنزليّة  والر م  ســتلالل منةــأم المعالاة والت مين  إ  لزمةالمتعبق بإســنا    19/2018 ع  

 بوالية قابس.والمةابهة 

تّم بخصــواــها ع   جبســة عما يوم   تســايا ع   من المالاتاعوق  أفضــأ أعمال المراقاة الى  

ــول عبىمع م ير عام واطاراع الوكالة    15/7/2020 ــيحاع  البعض  والحصــ تّم اعتما ها إلع ا    التيتوضــ

 : يبيكما  التواا اليها التي تمّ  النتائج. ويمكن تاويا اهم الت رير

 ، 21/2016مالاتاع بخصوص طبا العرو)   :  أوال

 ،05/2017تنتيذ الصت ة  عبى مستوى إخالالع  :   ثانيا

 ،32/2019مبف طبا العرو) ع   تتعبّق ب إخالالع :   ثالثا

 . لزمةالمتعبق بإسنا   19/2018إعالن طبا عرو) ع   مالاتاع بخصوص   :  رابعا

 

 21/2016: مالحظات بخصوص طلب العروض  الأو  

 :ضعيف ثبت اضراره بمصالح الوكالة  سندبناء على  21/2016إلغاء طلب العروض عدد  -1

الترخيص لبوكالة بصـتة إسـت نائية في إبرام  2015أكتوبر   6إقرار المابس الوزاري المنع   بتاريخ  -   

نة د ر لم ّم ـس ت امة وال اخبية إلى  2016اـت اع بالتتاو) المااـر ( كما تمأ  عوم وزارتي الايئة والتنمية المـس
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نية واإلسـتع ا  لععالن عن طبا  توضـي  الريية بخصـوص التصـّر  في النتاياع من الناايتين ال انونية والت

 الستلالل المصاّاع المراقاة في إطار اوكمة واضحة لبمنتومة. 2016عرو) خالل ال الثي ايّول لسنة 

ا العرو) عـ      إعالن  -   ة عن طـب اـل اريخ    21/2016الوـك ا    28بـت ــتلالل عـ   من    2016أفرـي الســ

مرابة ت ييم  وأثنات  باعتما  ت نية ر م النتاياع.    اتســنو 4لمدة  المصــااع المراقاة ومراكز التحويا التابعة لها  

ــة الحكومة الترخيص    (04/08/2016العرو) د ــال  رئاسـ ــت امة من مصـ ، طبا وزير الايئة والتنمية المسـ

ــال  الوكالة في  ــي المعتم . وق  وّجهأ مصــ ــبة التمةــ ــاتمار   08لبوكالة اول موااــ ت رير ت ييم   2016ســ

 .وزير الشؤون المحلية والبيئةررا  إتحأ  العموميّة صت اعمراقاة وت قيق الالعبيا لالعرو) الى البانة 

ــتالـم  لمـهاـم  بتوجـي  مكتو  في قـيام  -   ــهر ايول من اســ ــاون المحبـية والايـئة  خالل الةــ وزير الةــ

ــيق الوأّك  من خالل     العموميّة  صــت اعمراقاة وت قيق الالى البانة العبيا ل  29/09/2016 كالة بصــتة ع م تنس

ا موااــبة االعتما  عبى ر م النتاياع  ون الت مين ممّ   بخصــوص   وزارة الشــؤون المحليةمســا ة مع مصــال   

عبما وأن ســيســهم في تأجيا االنطال  في تنتيذ برامج ت مين النتاياع واســتلالل المصــااع في اــيلة لزماع.

 وزارم االررا  ليس لها اتة المةتري العمومي بالنساة لطبا العرو) موضوع المراسبة. 

 

ار مع بعض إطـاراع    -   ة و النـ  اـل الوـك ة المتوفرم ـب ــوعـي اع الموضــ اع والمعطـي و ـق  أبرزع التحرـي

ع م  قة هذا التمةــي الذي تاين الا ا أنّ  كبّف الوكالة نت اع إضــافية  ون أن تنطبق الوكالة إلى  اية   1الوكالة

في برنامج ت مين النتاياع. و من ذلك أّن م ير العام الوكالة ق  ســـاق ل  أن طالا  ( 2020دجويبية  هذا التاريخ  

"الترخيص لبوكالة في إبرام اـت اع وفق ال انون المنتم لبصـت اع العمومية    12/03/2019بتاريخ   (مجدداد

سفواا  واافا ون سفوتين يةلّن من  5بأّن إبرام صفقة  ممة     مبررا طلبه سنوات  5لمدة   2بصـتة اسـت نائية

 03/05/2019بتفاريخ  ملاكفامف   امسفففففاب   امكفاتفا اممفام مل كامف  ن قفة ر ّ ا. 40%كلقف  اسسفففففتوال ب اام   

 . سو  اا ة امتمةية ف  اوتماة صيو  امصقةا  امممامي  م
 

الاأ في   20/10/2016في جبســــتها بتاريخ   العموميّة  صــــت اعمراقاة وت قيق الالبانة العبيا ل  رجاتإ -  

ت ّرر   21/11/2016مابس وزاري في   ايثناتاين موافاتها بمواف ة جميع ايطرا . وق  انع   في   إلىالمبف  

ــ مواابة نةاط االستلالل ( قص  2016لصت اع التتاو) الماارر دمن خالل  إبرام مالاق   عبى  أشهر 6بـــ

قصـى ت  ير، واإلعالن عن طبااع عرو) السـتلالل المصـااع المراقاة ومراكز التحويا اسـا م تضـياع أ

 جال مختصرم.آلحرص عبى اعتما  مع ا لمدة سنتينايمر المنتم لبصت اع العمومية 

 
 ، بي و إطاراع الوكالة بحضور الم ير العامالتريق الرقا كاما أعضاتبين  15/7/0202تّم ع   جبسة عما يوم  1

  هذه العاارم تكررع ع ي  المراع ابا محاضر الماالس الوزارية المنع  م ما بين سنواع 2013 و  2016 ،2
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 رار تأكي  مستةار وزير الةاون   عبىوق  جاتع قراراع المابس الوزاري اثر ع   من الم اخالع    -  

عبى إمكانية الةــــروع في العما بنتام البزماع في اجا ســــنتين، وهي فرضــــية أثاأ    3المحبية والايئة آنذاك

ــيّ  ذكورم ير قاببة لعنااز في اآلجال المالواقع انها   ن الوكالة توااــا اســتلالل المصــااع المراقاة  أما وال س

 .عبى ايقاّ  2021ومراكز التحويا باعتما  نتام الصت اع العمومية وبنتس ت نية الر م الى  اية سنة 

ــت اعمراقاة وت قيق اللى البانة العبيا لإ  مكتوبا 06/12/2016ريخ  توجي  الوكالة بتا -  ،   العموميّة  صــ

اريخ   21/2016قصــــ  إعالن طـبا العرو) ـع     اتا عبى قراراع المابس الوزاري بـت  ير م مر وذـلك بـن

21/11/2016 . 

 .طلب العروض غير مثمرواف أ البانة عبى م ترح الوكالة باإلعالن عن  ق و 

ــ    ير م مر   21/2016اإلعالن عن طـبا العرو) ـع     أنّ وتـا ر المالاـتة     69ـكان مـخالـفا للفصــ

ــفقات األمرمن   ــأنها أن تتضـــي الى  العمومية    المنظم للصـ ايث لم تكن تةـــوب  أي من الموجااع التي من رـ

و ق    .دتواطا المةــاركين أو ع م تســايا منافســة( طبا العرو)  ير م مر اســا التصــا المذكور إعالن

إلى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصـفقات  تسنب  طأ  ي  ينغة ا تلمرتبا تلما    : "   أفا ع  الوكالة بــــــ 

 عبما وأّن هذه ايخيرم واف أ عبى م ترح الوكالة."  العمومية

 : اعاع التاليةالت أهم ير م مر في   21/2016طبا العرو) ع    إعالنوق  تساا 

ا الوـكاـلة   -  ــافـية ـفاـقت  تحمـّ ــا    ، م.د 21كلـفة إضــ ـلت  وـقد تحم    الرـقاـبة.  ايّولـية لتريق  تـ  يراعالاســ

الوكالة هذه الكلفة دون أن يتم االلتزام باالنطالق في برنامج تثمين النفايات في اطار اللزمات في اج  سنتين  

 .21/2016آنذاك إللغاء طلب العروض    اإلشرافوزارة    إليهاستندت  والذي كان السبب الرئيسي الذي 

يلطيها طبا  ها  اـت اع ومالا   وإبرامعن طبااع عرو)   اعتع ّ  اإلعالن -  خالل التترم التي كان ـس

ة التي ـكان 2020و موفى    2017دبين ـجانتي   21/2016العرو) ـع     اـل ــتنز  ذـلك جهو  الوـك (. وـق  اســ

 ومزي  ببورم منتومة ت مين النتاياع. اإلستراتيايةيتتر) توظيتها في التركيز عبى الخياراع 

ــيحاع   -  ــر ماالس العما الوزارية و التوضـ ــارم أنّ  تايّن من خالل اإلطالع عبى محاضـ تا ر اإلرـ

ــتـ اع   المـ  ـمة من قـاا إـطاراع الوـكاـلة أّن الترخيص لبوـكاـلة مـنذ إـا اثـها في اعتـما  اإلجراتاع المنتـمة لبصــ

اعاع المحبية( بع  عر)  إبرار ع و  لزماع و تةريك الامالعمومية، بصتة است نائية دفي انتتار التمكن من 

ــنة   ــنا تّم  2018ايمر عبى مابس وزاري مضــيق إال أن  منذ س التراخيص من قاا الكاتا العام لبحكومة    إس

 .4في ثالث مناسااع

 
 م ير عام الوكالة لبتترم 20113-2005 ، 

 بتاريخ 18-9-2018 ثّم بتاريخ 22-5-2019 و أخيرا بتاريخ 12-5-  2019 ، 4
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للحصـو  على القسـا الثامن   Serdex/serned/serpol/el amenخطأ على مسـتوى اقترا  المجم    -2

 21/2016من طلب العروض  

ــوص   ـبخصــ اـلـترز  ـلـانــة  ــنــا اـقـتراــأ  اـلـعرو)    إســ ـطبــا  ـمن  اـل ــاـمن  ــا    21/2016اـل ســ

اع    Serdex/serned/serpol/el amenلبمامع اـي ة نـت الـا ا يخص مـع عبى الر م من أن المامع ـق م مرجـع

ولم ت  م الوكالة    .سـاع الةـروط عبى ضـرورم ت  يم عر) خاص بالنتاياع المنزليةااـناعية فيما نصـأ كر

ـــ  ذه المســ ــوص ـه ةبخصــ اع م نـع ــيـح ة توضــ ث يارز    5أـل اع  أ  Serdex  موقعاـي اـي ــص في النـت ـن  متخصــ

 عرض  من قاا البانة. إقصاتوبالتالي كان من المترو)  6الصناعية

 

 05/2017تنفيذ الصفقة على مستوى  إخالالتثانيا:  

 

التقييم ـساهم قبو  مراج  فنية غير واردة ضـمن العرض األلـلي لمجم  األمان/ـساربو  من طرف لجنة   -1

ــادل من طلب العروض   ــا الس ــناده القس ــيات األمر    05/2017في إس ــروط ومقتا دون إحترام كرال الش

 العمومية  المنظم للصفقات

إعتم ع لانة ت ييم العرو) عبى ماي اع تخص مرجع فني لم ير  ضــمن العر) اياــبي الخاص   

هذا ايخير بت  يم الوثائق التعاق ية الم اتة إلنااز طاقة الر م الـسنوية ال نيا   7بمامع ايمان/ـساربول. كما لم ي م

 المضمنة ابا المرجع. 

ــا   ــروط ولبتصـ ــت اع العمومية الذي    ايمرمن  63ويع  هذا اإلجرات مخالتا لكراس الةـ المنتم لبصـ

ن يطبا عن  االقتضـات أام ما أ المـساوام بين المـةاركين عبى "أن  ياوز لبمـةتري العمومي بـةرط ااتر ينصّ 

تن اع وتوضـي أوكتابيا بم تضـى وثي ة ما ية   ن ال أـشريطة حاع تتعبق بالعرو) التنية عبى الخا بياناع ومـس

ذلــ    مـحـتواهــا  إلىيؤدي  في  اتـغـيـير  الـعرو)  تـ ـيـيم  لـانــة  عـبى  يـتـعـين  اـيـ كــان  مـامع  ".  عـتاــار عر) 

 .8"ايمان/سربول"  ير مطابق لمعيار المراجع التنية وإقصائ 

 05/2017تنفيذ الصفقة  على مستوى    إخالالت -2

 
بخصوص المبف لوجو  تضار  واض  بين المعطياع الم  مة عبما أن الوكالة لم توفر لتريق الرقابة مذكرم الت  يم    اإلخالالعر و  الوكالة تعزز 5

 ،09/09/2016الموجهة لبهيئة العبيا لبطبا العمومي بتاريخ 

،https://www.serdex-dechets-bennes.fr/6 

https://www.societe.com/etablissement/serpol-32623391300044.html:الماسسة ال انوية بـPENOL،التابعةلسربويا ثأ سنة 2001 و متوقتة عن النةاط منذ سنة 2008
7 

 توضيحاع الوكالة بخصوص هذه المالاتة لم تكن م نعة ، 8

https://www.serdex-dechets-bennes.fr/
https://www.societe.com/etablissement/serpol-32623391300044.html
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ــربول  أخّا مامع " ــتلاللبأ با إلتزامات  التعاق ية المتعب ة    "ايمان/س كا من مصــاي قابس وم نين  باس

ومراكز التحويا التابعة لها خااـــة تبك المتعب ة بتوفير مع اع تكميبية وإطار تســـيير خالل الســـأ ايرـــهر 

ــتلاللايولى من ب ت  ــر   تايّن لتريق الرقابة من خالل مراجعة المبتاعم بما   االسـ ــتلالل ومحاضـ د فتر االسـ

 .وم نينوالمعطياع الم  مة من قاا ريسات مم بياع الوكالة بكا من قابس  االستالم(

ا ة  تمكين  منوق  تمتّع المامع بتـسهيالع مالية من طر  الوكالة عبى  رار   اي ات   باعتاار  مابغ التـس

ــافة   ــتلبين. كما تمّ ألف  ينار(   22داوالي   عبى ال يمة المضـ ايا  تمكين  من تأجيا خصـــم خط خالفا لا ية المسـ

اانتي دبعنوان ع م توفير   أ.د لمدة فاقت السـنة ونصـف 185مالية ب يمة   لمدة فاقت   أ.د 110  ب يمةورفع (2ـر

تلاللبعنوان  يا  م ير   سـت أشـهر توى المصـاين المراقاين  اـس خالفا لما ي تضـي  ع   الصـت ة ولما   عبى مـس

 . تم التعاما ب  مع ب ية المستلبين

ابرام مبحق  30/06/2019في   اياـــبيةالتعاق ية   اآلجالقاا يومين من انتهات     تمّ أنّ وتا ر اإلرـــارم   

م  تعويض اــااا الصــت ة من   (العموميّة  صــت اعمراقاة وت قيق الالعبيا لالبانة  دبع  مواف ة   بم تضــاه ســح

كراس الـةروط    م تضـياعيـسم  بذلك ضـمن   مافي  يا    « Valis »" الى ـرركة   ايمان/ـسربول مامع  "

ــة فيو 05/2017 ــ   خالفة الوكالة لم  خاا ــيات الفص ــفقات العمومية على   889مقتا من األمر المنظم للص

  لصــفقات المرلــد الوطني  ل يامها باســتةــارم  بمتعببة اســا ر و ها الكتابية    الرغم من وضــوحها ودقتها

-2007-2006كراسففا  اموففراط ا امت امت  أولو  وولا اماكام   ال سففواا   أنّ من نااية و "  العمومية

     من قبل اممجامع امقائز  بامصقةا   يولا" من وا ي  أ رى.وص  ولت إمكاوي  تكاين وركا  اطوي  2008

من  عالقا بتوفغذ تليننننفراف   « Valis » إ ةاث اموففففرك   امماافة  ولت  ا يرى فري  امرقاب  أّن  

بتتبع وفففرك  "ااجل " يسفففم    االكتقاءوفففأوه أن ي رم اماكام  من  ّ  متابم  اموفففركا  امقائز  بامصفففقة  ا  

ــاولية في عالقة  » SERPOL «10ملوففرك  امقروسففي    ي من أي مس أو   بالحصــو  على الصــفقةمن التتصــّ

 .تنفيذهاب

التي تضـمن   المالية اياـبية  الضـماناعت  يم   Valis الا ي   كما لم تطبا الوكالة من اـااا الصـت ة

إجراءا  االسففتام اماقت  م ةما     2020ولما أوه مم يتم إمت غاي  وففلر جايلي   الصــت ة.تنتيذ  إتمام  اســن 

 االستوال.

 

 
 ، ياا عبى اااا الصت ة أن ينتذها بنتس  و ال يمكن أن يساهم بها في رركة أو أن يكبف  يره بتنتيذها 9

 ،مبيون أورو 30رركة فرنسية في ركا رركة ختية االسم  رقم معامالتها يتو   10
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ــارم إلى   ــربول" مامع أنّ وتا ر اإلرـ ــبة في مبف طبا  كار منتتع بأكان "ايمان سـ التلييراع الحااـ

توســيع فترم انااز المةــاريع المماثبة  عبى  رار    21/2016م ارنة بالمبف المبلى    05/2017العرو) ع    

تختيض و  دوهي تتو  الم ّم ال انونيّة لعاتتاظ بالوثائق اإل اريّة(  11ســــنواع 10عوضــــا عن    ســــنة 20لى  إ

ت  يم مار  التزام بتوفير طن و  ألف 100ألف طن عوضــــا عن    30إلىالطاقة الســــنوية الســــتلالل النتاياع  

 الموار  الاةرية والمع اع.   

 32/2019ملف طلب العروض عدد تتعل ق ب إخالالت:   ثالثا

ع     ال سطين  إسنا   مبف  معالاة  أن  العرو)    04و  01تايّن  طبا  لمامع   32/2019من 

Soteme/Valis/Serpol  إلخالالع التالية رابتها  : 

ورو  ع ّم طعون في كراساع الةروط المتعب ة بطبااع العرو) إلسنا  ات اع التصر  في المصااع    - 

ــااع  المراقاة ومراكز التحويا التابعة لها وت ّخا  هيئة المتابعة والمراجعة لبصــت اع العمومية في ع ي  المناس

 لطبا إ خال تحسيناع عبى مضمون كراساع الةروط.

ــيص البانة ال ارم لتت  العرو) بالوكالة عبى ع م ت  يم العار)   -    Soteme/Valis/Serpolع م تنصـ

مصــال   إجابةواســا   عبى الخا.لوثائق إ ارية وفنية ومالية وجا توفيرها عبى منتومة الةــرات العمومي 

ــم  بتع ا  الوثائق الوار م بالعر)  ــتخر  من منتومة تونياس ال يس الوكالة فان محضــر فت  العرو) المس

 مااناة لبواقع. اإلجابةهذه  أنّ الم  م ويرى فريق الرقابة 

( مرونة في التعاما مع مبف عر) 2020فيتري  10دبتاريخ  هاأظهرع لانة ت ييم العرو) في ت رير - 

والمالحق  عبى الر م من  Soteme/Valis/Serpolمامع   الوثــائق  تقــديم  ــتوى  النقــائص على مســ كثرة 

وفي الم ابا تايّن أن   .وتنصــيص كراســاع الةــروط عبى ضــرورم ت  يم كا هذه الوثائق عبى الخا  المطلوبة

ا العر ة ت ييم العرو) في طـب المامع    34/2019و)  لاـن ار عر)  اعتـا امـأ ـب  ير مطـابق نترا لعـ م  ـق

 32/2019عبما أن طباي العرو) ع     إرسال  لنتس الوثي ة عن طريق منتومة الةرات العمومي عبى الخا.

 ت  يم العر) عار منتومة "توناس". إلجااريةيتضمنان نتس الم تضياع بالنساة  34/2019و

الوكالة ق رع لانة ت ييم العرو) أن  ال موجا لمراسـبة العار) السـتكمال عرضـ  واسـا إجابة مصـال   

 المالي.

 

 

 
 سنواع.  10الم ّم ال صوى ال انونية لعاتتاظ بالوثائق اإل ارية ال تتااوز   11
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  اإلجراتاعوالمتعبق بالمصــا قة عبى  ليا  2018  أوع 31حكومة المارخ في عبما أن قرار رئيس ال

ــ   بإبرامالخاص   ب  ال امن عبى أن   الصــت اع العمومية عار منتومة الةــرات العمومي عبى الخا نص في فص

المســـموح ب  فنيا    األقصـــىالحجم  في اـــورم تااوزها   اّل رو) التنية والمالية عبى الخا إترســـا كافة الع

 إرســا أن يتم والمنصــوص عبي  بالمنتومة. وفي هذه الحالة يمكن ت  يم جزت من العر) خار  الخا عبى 

العار) ضــــمن    وان ينصّ كافة الوثائق المالية والعنالــــر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخا  

ــبة خار  الخا و ون   تكون مخالتة لبعنااــر المضــمنة بالعر)  أنعرضــ  االلكتروني عبى الوثائق المرس

 االلكتروني.

 

    ايث   32/2019بتة بالنساة لطبا العرو)  مخت    («Dossier «C)وجو  ثالث ت  يراع لع ارم    - 

   36,859و   م       45,197وجو  ثالثة ت  يراع مختبتة لع ارم بالماالغ التالية  01تم تسايا بالنساة لب سا ع    

 م   وتّم اعتما  الت  يراع ايخيرم في ت ييم م اولية العرو) المالية.   29,278م   و 

 في ع ي  المناسااع.  اإل ارمق  أك ع توضيحاع الوكالة اصول تع يالع عبى ت  يراع و

 

 المتعلق بإسناد لزمة  19/2018: مالحظات بخصوص إعالن طلب عروض عدد  رابعا

اـستلالل   بإسفواة مزم   متعبقالطبا عرو) االنت ات ايولي اسوان ون   2018ةيسفمبر    15تّم بتاريخ  

ــابهة بوالية قابس ــأم المعالاة والت مين والر م الت ني لبنتاياع المنزليّة والمةـ ف  وفففكل تصفففّار اإوجاز   منةـ

 .ااستوال

المكبّتة بإع ا  المرااا التحضيريّة لمن     من طر  البانة الخااة  ،  و ق  أفضأ أعمال ت ييم التررحاع

المعينة لبلر)     البزماع المتعب ة بمةاريع وا اع لمعالاة وت مين النتاياع المنزلية والمةابهة بوالية قابس 

 SOTEM/VALIS/SERPOL/SCT/ECOIMPIANTIمامع     إقصات عر) إلى    ،  الوكالة  م ير عام  من قاا

قام وق   .2015مصا   عبيها بالنساة لسنة  ECOIMPIANTIال وائم المالية الخااة بةركة   ت  يم لع م نترا

في قاول االعترا)    KFWونترا لع م ممانعة الانك الممول  باالعترا) عبى قرار البانة.  محامي المامع  

البانة الخااة ديرأسها م ير بالوكالة    الرقابة تمّسكمع ترك الحرية لبطر  التونسي لباأ في ايمر الاظ فريق  

أخذ  ال ولة( بموقتها م ابا ع م    ومراقاعن سبطة اإلررا  فضال عن مم ا عن وزارم المالية    وتضم مم ال

. وما يبتأ  وال طاع الخاص ة العامة لبةراكة بين ال طاع العام  ممانعة الهيئ  وتسايا ع مبرأي البانة    الوكالة

بتاريخ   اإلعترا)  بع  ورو   في   الاأ  آجال  المبف هو طول  الهيئة    14/11/2019االنتااه في هذا  ومطالاة 

قام  العاّمة لبةراكة بين ال طاع العام وال طاع الخاص في مناساتين من البانة الخاّاة ت  يم مذّكرم تكميبيّة. وق  

خاّاة المكبّتة بإع ا  مرااا  بمم بي وزارم الماليّة في كا من البانة البمراقا ال ولة  و   فريق الرقابة باإلتّصال
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وتايّن من خالل   ،  دم ير عام(   والهيئة العاّمة لبةراكة بين ال طاع العام وال طاع الخاص دكاهية م ير(    البزمة

ق ّمو الخااة  ما  البانة  في  المالية  تمّسك مم ا وزارم  المواقف ايث  في  تااين واض   ه من معطياع وجو  

  لةروط المةاركة    SOTEM/VALIS/SERPOL/SCT/ECOIMPIANTIبع م مطاب ة عر)  ومراقا ال ّولة  

ايجناي   الممول  ممانعة  ع م  أّن  بالهيئة  المالية  وزارم  مم ا  اعتار  فيما  العرو)  طبا  ريخ بتا  KFWفي 

ع م إعترا)    يتّسرالمذكور  مامع  الباإلب ات عبى    (03/03/2020دبتاريخ    اقتراح الوكالةقاول  و  23/01/2020

م ترح   عبى  الخاص  وال طاع  العام  ال طاع  بين  لبةراكة  العاّمة  بتاريخ    الوكالة الهيئة  الهيئة  دمكتو  

28/04/2020).   
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