
 الجـمهوريـــة الجـزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

 شوقي حــوحـو: من إعــداد 

 (  مديريــة التجــارة)عضــو اللجنــة الوالئيــة للصفقــات 

 واليـــة بسكـــــرة



المتضووومن  2015/09/16المووو ري  وووي  247/15المرسوووول الرئاسوووي رقووول  -

 .تنظيل الصفقات العمومية و تفويضات المر ق العال

 

 .قـــانون الصفقـــات العموميـــة -

 :المراجــــــع

المتضووومن  1998/07/13المووو ري  وووي  227/98المرسوووول التنفيووو   رقووول  -

 .نفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمل

 



 :مقدمـــــة

 وووي جووول المنظوموووات القانونيوووة لكووول البلووودانن يتميوووز ميووودان قوووانون الصوووفقات العموميوووة                                  

 .ال   يخص الجانب األو ر منه لتنظيل الطلبية العمومية بحيوية و ديناميكية خاصتين

حيث استطاع ه ا التشريع مع أخ ه بعين االعتبار ضورورة تحلوي عنود الطلبيوة العموميوةن                      

أن يتأقلل مع الت ب بات و التحوالت االقتصادية و قد سايرت الجزائور هو ا التوجوه العوال و الشوبه 

محتول لتطور قانون و تشريع الصفقات العمومية ال   عرف عدة تعديالت اين اظهور المرسوول 

على ضوء التجوارب العمليوة بعول العقبوات  2010/10/07الم ري  ي 10/236رقل الرئاسي 

 وووي طريقوووة ابووورال الصوووفقات العموميوووة سوووواء مووون طووورف المصوووال  المتعاقووودة أو المتعووواملين 

االقتصاديينن ل ا تل اقتراح تدابير لتخفيف اجراءات ابرال الصفقات العمومية و عليه  ان الغايوة 

المتضومن تنظويل الصوفقات  15/247المرسول الرئاسي الم ري  ي )المرجوة من ه ا االصالح 

السووماح للمصووال  المتعاقوودة بتلبيووة حاجياتهووا  ووي شووفا ية                 ( العموميووة و تفويضووات المر ووق العووال

 .و  عالية مع ترشيد استعمال المال العال



                        عقووووود مكتوبووووة  ووووي مفهووووول التشووووريع المعمووووول بووووه تبوووورل بمقابوووول هووووي       

                      متعووواملين اقتصووواديين و وووق الشوووروط المنصووووص عليهوووا  وووي المرسوووول موووع 

المتضوومن تنظوويل الصووفقات العموميووة و تفويضووات المر ووق  247/15الرئاسووي 

                   الخودمات االشوغالن اللووازلن المتعاقودة  وي مجوال المصولحة حاجات لتلبية  نالعال

 .و الدراسات

 

 تعريــف الصفقـــة العموميـــة



 الدولةن -

 الجماعات االقليميةن  -

 االدار نالعمومية  ات الطابع الم سسات  -

العموميووة الخاضووعة للتشووريع الوو   يحكوول النشوواط التجووار  عنوودما الم سسووات  -

تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة م قتوة أو نهائيوة مون الدولوة 

 .االقليميةأو من الجماعات 

ال تطبــق أحكــام المرســـوم إال علــى الصفقــات 

 محــل نفقـــات



 حــدود مبالــغ الصفقــة العموميــة

˂000 .12.000 اللوازلد ج                  لألشغال أو  . 

˂6.000.000  الخدماتد ج                   للدراسات أو  . 



 (05المادة )المبادئ االساسية لنجاعة الصفقة العمومية 

نجاعة الطلب 

العمومي و االستعمال 

 الحسن للمال العال

المساواة  ي معاملة 

المرشحين بنفس 

 الطريقة وبدون تمييز

 

شفا ية اجراءات 

 ابرال الصفقة 

حرية الوصول          

الى الطلبات العمومية 

 وبدون اقصاء



 المبــــــدأ التطبيــــــــــــــــــــق

 .االشهار الواسع -

 .سهولة الوصول للوثائق -

اختيااار يري ااة ا ااراب اليلااي الررااوره ت اارر  اة اامال الرر ااو  للرصاال ة  -

 .الرتراقم 

 .ا ال ت ضير الرروض يكون كافه للررش ين -

 

حرية الوصول 

للطلب العمومي  

مع حضر اقصاء 

 أل  مترش 

 .االعالن وينه او ر له  سي ال الة -

 .عناصر اختيار الرترارل تكون روضوعية و غير رو هة -

 .التي يق الصارب و الرامي ليري ة التن يي الت نه  سي مفتر الشروي -

المساواة  ي 

معاملة المرشحين 

 دون تمييز

 .ا راءات واض ة و رفصلة -

 .التأشير  الرس  ة لمفتر الشروي -

 .فه  لسة علنية االظرفةفتح  -

 . نشر ررلورات للنتائج فه اعالن الرنح الرؤقت -

 .ت ميب نفس اال و ة و يلي التوضي ات لكافة الرترش ين -

 .  ق اليرن -

 

الشفا ية              

  ي االجراءات





   كيفيــات ابـــرال الصفقـات العموميـة و ــق  اجــراء

 المحدود

التراضي  التراضي البسيط

بعد 

 االستشارة

حاالت اجراء 

التراضي البسيط 

 (49المادة )

حاالت إجراء 

التراضي بعد 

االستشارة 

 (51المادة )

 التراضي

المفتوح                المفتوح

مع اشتراط  قدرات 

 دنيا

 طلب العرول

 المسابقة



 اجراءات إبــرال الصفقــة العموميــة

وزارة )تووو ر مقوورر البرنووامم معوود موون طوورف المديريووة العامووة للميزانيووة يجووب * 

و عنوانوووه و مبلوووغ رخصوووة المشوووروع و الووو   يجوووب ان يتضووومن تسووومية ( الماليوووة

 .ضمن العمليات الممنوحة للقطاع المعينو ه ا البرنامم 

( المشووروعصوواحب )موودير التجهيووزات العموميووة تكليووف و بإمكووان السوويد الوووالي * 

 .بإنجاز الخدمة

            بعنوووان ميزانيووة الدولووة للتجهيووز تسووجيل يجووب ان يكووون مشووروع االشووغال محوول * 

                      الغووورل يجوووب القيوووال بدراسوووات النضوووم الكا يوووة التوووي تسوووم  بووواالنطالق و لهووو ا 

 . انجازها ي 

 (.La Maturation)نضم المشروع عملية صاحب المشروع بتحضير قيال * 



هووي مجموعووة الدراسووات التووي تسووم  بالتأكوود أن المشووروع بطبيعتووه : دراسووات النضووم

يسوووواهل  ووووي التطووووور االقتصوووواد  و التنميووووة االجتماعيووووة علووووى المسووووتو  المحلووووي                     

أو الجهوووو  او الووووطني و ان اشوووغال انجووواز المشوووروع مهيوووأة لالنطوووالق  وووي احسووون 

 (. التكلفة و اآلجال)الظروف 

                     17ن  09ن  06بالمـوووووـواد بعووووود اسوووووتكمال دراسوووووات النضوووووم المنصووووووص عليهوووووا  -

المتعلوووق بنفقوووات الدولوووة بوووالتجهيز  1998/07/13المووو ري  وووي  227/98ر  -لمووون 

 .المعدل و المتمل

 . يقول صاحب المشروع بالشروع  ي اجراءات تنفي  الصفقة العمومية -



 مراحــل اجــراءات ابــرال الصفقـة العموميـة 

   :(27المادة )تحديد الحاجات  -1

 يحووودد مبلوووغ الحاجوووات اسوووتنادا الوووى تقووودير ادار  لتحديووود حووودود اختصووواص لجنوووة

 .الصفقات مع االخ  بعين االعتبار تجانس الحاجات و تحصيصها

  يكون اعداد الحاجات حسب طبيعتها و ق مواصفات تقنية مفصلة ال تكون موجهة

 .نحو منتوج او متعامل محدد

مون طورف مكتوب الدراسوات بالتنسويق موع صواحب المشوروع : تحضير د تر الشروط -2

 .ال   يحدد الشروط التقنية و التنا سية و اختيار طريقة االبرال

 وي هو ه الحالوة يمكون لصواحب المشوروع اختيوار (: اشغال إنجواز)كيفية ابرال الصفقة * 

المناقصوة المحودودة التسومية »اجراء طلب العرل المفتوح مع اشوتراط القودرات الودنيا 

 ( 44المادة )« السابقة



طورف لجنوة الصوفقات المختصوة وحيازتوه مون  يكوون: المصادقة على د تور الشوروط -3

 (.173المادة )( أجال صالحية تأشيرة د تر الشروط غير محددة)على التأشيرة 

 ي اطار الرقابة الداخلية إلجراءات ابرال الصفقة تحدث المصلحة المتعاقودة لجنوة        

 (.160المادة )و تحليل العرول عند االقتضاء  االظر ةدائمة واحدة مكلفة بفت  

 :دنيامع اشتراط  قدرات المفتوح اإلعالن على طلب العرول  - 4

 النشــرة  +( لغة اجنبية لغة عربيةن)جرائــد يوميـة وطنية  02: االشهار الصحفــي  -

 (65المادة ) BOMOPلصفقات المتعامل العموميالرسمية                            

و تقيويل العورول بفوت   االظر وةتحضوير العورول تقوول لجنوة  وت  أجوال انقضاء بعد  -

سواعة أجوال و ه ا بواحترال ( الماليالعرل + العرل التقني + الترش  ملف ) االظر ة

      .و يول االيداع  ي جلسة علنية

 

     

 



محضر اثناء انعقاد الجلسوة موقوع مون جميوع االعضواء الحاضورين موع تسوجيل تحرير  -

 إن وجدت التحفظات 

دعوة المرشحين عند االقتضاء كتابيا الى استكمال عروضهل التقنية بالوثائق الناقصة  -

باستثناء الم كرة التقنيوة التبريريوة و كول وثيقوة صوادرة عون المتعهود و المتعلقوة بتقيويل 

 (.71المادة )أيال  10العرول  ي اجل 

 :مرحلتينالعرول  تتل على تقييل  -

 .للعرولمرحلة الترتيب التقني *         

مرحلووة دراسووة العوورول الماليووة للمتعهوودين المتووأهلين تقنيووا باقتنوواء احسوون *         

خدموة )المتمثول  وي االقول ثمنوا مون بوين العورول و عرل من حيث المزايا االقتصادية 

 (.72المادة )( البناءاشغال عادية 

 

          

 

     

 



احسوون عوورل         بإنتقوواءو يكووون طبقووا لوود تر الشووروط : اختيووار المتعاموول المتعاقوود -5

 (.72المادة )من حيث المزايا االقتصادية 

 (.معيووار السووعر  قووط)االقوول ثمنووا موون بووين العوورول الماليووة للمرشووحين المختووارين  -

عودة )االقل ثمنا من بوين العورول الم هلوة تقنيوا ا ا تعلوق االمور بالخودمات العاديوة  -

 (.معايير من بينها معيار السعر

موون بينهووا معيووار )الوو   تحصوول علووى اقوول نقطووة اسووتنادا الووى توورجي  عوودة معووايير  -

 (.السعر



     -1-طلب العرول 

عدل استالل أ  

 عرل

استالل و تأهيل عرل 

 او عدة عرول

 عدل مطابقة أ  عرل -

 عدل التأهيل التقني أل  عرل  -

 (                 40المادة )اعالن عدل جدو  

تقييل العرل أو العرول 

 المالية

مبلغ العرل المقبول 

 مبالغ  يه 

المن  الم قت ألحسن عرل من   

(  أقل ثمن)حيث المزايا االقتصادية 
 (72المادة )

عدل جدو  بسبب عدل وجود 

 (40المادة )التمويل الكا ي 



 اعالن المن  الم قت 

 او عدل الجدو 

 عدل وجود طعن وجود طعن

دراسة الطعن من طرف 

 لجنة الصفقات المختصة

 تبليغ حائز الصفقة

أيال            10خالل 

 من صدور االعالن

 طعن مر ول طعن مقبول

 إلغاء المن  الم قت

 اعالن من  م قت 

أيال             10خالل 

 من صدور االعالن

 (82المادة )



بنووواء علوووى اعوووالن عووودل الجووودو  تقوووول المصووولحة المتعاقووودة بوووإعالن طلوووب          

 .مع اتباع نفس االجراءات 2العرول 

تلجووووأ المصوووولحة المتعاقوووودة                            2 ووووي حالووووة اعووووالن عوووودل جوووودو  طلووووب العوووورول  -

 (.  51المادة )الى التراضي بعد االستشارة 

 ي حاالت اعالن عدل جدو  و الغاء اجراء ابرال الصفقة او الغاء المون  الم قوتن  -

يجووب علووى المصوولحة المتعاقوودة ان تعلوول برسووالة موصووى عليهووا مووع وصوول اسووتالل 

 ( 82المادة )المتعهدين بقراراتها 

استشووارة الم سسووات التووي شوواركت  ووي طلووب العوورول مووع اسووتعمال نفووس د توور 

 .(52المادة )الشروط 

 .يمكن تقليص مدة العرول - :مالحظــة

ا ا قررت المصولحة المتعاقودة استشوارة م سسوات لول تشوارل  وي طلوب     -            

  .(61 - 52المادة )االشهار الصحفي الزامي العرول 



استالل عرل أو عدة عرول 

 م هلين

 تقييل العرول المالية

 المن  الم قت

 (52المادة )إعـــالن االستشــــارة 

عدل مطابقة ا  عرل  عدل استالل ا  عرل 

 لد تر الشروط

عدل التأهيل التقني أل  

 عرل

 عدل جدو  االستشارة

 . ي حالة وجود طعن للمن  الم قت أو عدل جدو  التراضي بعد االستشارة

 .اتباع نفس إجراءات دراسة الطعن
 

بعد تثبيت المن  الم قت لحائز الصفقة و  ي حالة تنازله قبل تبليغه الصفقة او ر ل استالل اشعار 

 (74المادة )التبليغ يتل مواصلة تقييل العرول الباقية بعد الغاء المن  الم قت 



بعد الحصول على نتائم طلب العرول و باإلضا ة الى دراسات النضوم : التفريـــد 

يقووول صوواحب المشووروع بإيووداع الملووف لوود  مديريووة البرمجووة و متابعووة الميزانيووة    

مون  17الموادة )التي تصودر مقوررة تسوجيل العمليوة ممضواة مون طورف السويد الووالي 

 (.    المتعلق بنفقات بالدولة للتجهيز المعدل و المتمل 227/98المرسول التنفي   



تقول لجنة الصفقات المختصة بدراسة مشروع الصفقة بعد : الرقابة الخارجية القبلية. 6

 :      تقديل ملف كامل من طرف صاحب المشروع يشتمل على

 مشروع الصفقة ممضي من طرف المتعامل المتعاقد -

 95بالمادة يتضمن جميع البيانات االلزامية الم كورة 

 .محاضر الفت  و تقييل العرول -

 .د تر الشروط المصادق عليه -

 .بطاقة تحليلية -

 .تقرير تقديمي -

 .ملف المتعهد -

 . مقررة تسجيل العملية -

 من  تأشيرة تأجيل استكمال المعلومات تأشيرة بتخفيضات ر ص التأشيرة

 (المضمون)موقو ة  -

 (الشكل)غير موقو ة  -

 (195المادة )



 :  دخول الصفقة حيز التنفي . 7

 : تدخل الصفقة حيز التنفي  بعد     

 .تأشيرة الصفقة من طرف لجنة الصفقات المختصة -1       

 .االلتزال بها لد  مصال  المراقب المالي -2       

 .امضاء الصفقة من طرف صاحب المشروع -3       

 .امر ببدء االشغال+ تبليغ نسخة من الصفقة للمتعامل المتعاقد  -4       

 (04المادة )



و شكــــرا علـــى حســــن 

 اإلصغـــــاء


