
 أهـمـيـة اتذ رئيــسـية وثـيـقة هـو: الـشــروط دفــتـر•

 مـفـصلـة و دقـيـقــة بـصـورة افـيـه ددتح خـاصة،

 الواجب جـراءاتالا و الـشـروط وجمـيع حـاجـاتال

 اإلجمالي بـالمـبـلغ ويـرفـق ،عروض طلب عند اتباعها

 لجـنة علـى ويـعــرض ،(إداري تـقـديـر) لالحـتـيـاجات

 صااخـتص يـحدد) للتـأشـيـرة الـمختـصة الـصفـقات

 لجميع اإلداري يمالـتـقـيـ مبلغ خالل من الـلجنة

 .(الحاجات

 



 

 

 

يتم اعداد دفتر الشروط من طرف االدارة قبل ابرام أي صفقة و 

ويعتبر   .العامةمطلعا اياهم عن الشروط  المترشحينيبلغ لجميع 

 كيفياتدفتر الشروط اساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه 

ابرام و تنفيذ الصفقات في اطار االحكام التنظيمية، وقبل كل نداء 

للمنافسة و حتى بالنسبة ألسلوب التراضي ينبغي على اإلدارة 

 .المرشحيناعداد دفتر الشروط  بالدقة الالزمة و إبالغه لجميع 

وتقتضي دقة اعداد دفتر الشروط ألجل تحديد الخدمات المطلوبة 

او السلع المطلوبة و مكان التسليم او التركيب و الضمانات 

 .....الصيانةالمطلوبة و اعمال 

 

 
 



كما يحدد دفتر الشروط االشكال و االساليب المطلوبة لتقدير مطابقة -

المنتوج المطلوب او االشغال المراد انجازها كما يتعين تحديد المواصفات 

و توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح، و , التقنية

, مبلغ الكفالة , التزامات المتعاقد : من جهة اخرى تحدد الشروط العامة

شروط فسخ العقد و التسبيقات التي يستفيد منها , العقوبات, التعويضات 

.المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة  

 

 و من ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزءا مهما وأساسيا في ملف 

الصفقة ،  وان األهمية التي تعطى في اعداده سيسهل على  االدارة  السير 

.الحسن والشفاف  في عملية االختيار  



 (:  ق ص ع)  27المادة 

يتوجب  على المصلحة المتعاقدة تحديد الحاجات الواجب تلبيتها قبل الشروع في اي 

 :                       اجراء إلبرام صفقة عمومية وذلك يكون ب

 .وعقالنية تحدد مبالغ الحاجات استنادا الى تقديرات ادارية صادقة  -    

 .الحاجات تجانس  -    

 الصفقات ويجب  حدود لجان يجب تحديد ) الصفقات تحديد حدود اختصاص لجان  -    

 االعتبار القيمة االجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية األشغاليأخذ في عين ان       

 والمبلغ االجمالي لجميع الحصص المنفصلة بغض النظر عن امكانية اطالق االجراء       

 (.لحصة واحدة  او لكل الحصص      
 تجزئة الحاجات بهدف تفادي االجراءات الواجب اتباعها وحدود لجان يمنع  

 .الصفقات            
 

  



 

:يجبوعند توضيح الحاجات   

اعطاء المتعهدين صورة واضحة عن حاجات المصلحة المتعاقدة -

.كافيةمما يسمح لهم بتقديم اجابة   

.تثبيت وتحديد قواعد المنافسة والشروط التعاقدية-  
.االقتصاديينتوضيح معايير وأشكال اختيار المتعاملين -  

تقنية او مالية او  سواءا)احترامها ابراز الصعوبات الواجب -

...(قانونية   
.المطلوبةتحديد االهداف المراد الوصول اليها عند انتهاء الخدمة -  

 



 (:  ق ص ع) 31المادة 

متعاقد واحد او حصص لمتعامل تلبية الحاجات في شكل حصة وتخصص يمكن 

 .متعاملينويمكن ان تمنح لمتعامل متعاقد واحد او عدة  منفصلة 
 

 :التحصيصالى ويجب اللجوء 

 االقتصاديين، كلما امكن ذلك حسب طبيعة وأهمية المشروع وتخصص المتعاملين  - 

 .توفيرهاالمزايا االقتصادية والمالية او التقنية التي يتم مراعاة  - 

 رقابة تعليل اختيارها عند كل ويجب التحصيص من اختصاص المصلحة المتعاقدة ان - 

 .التحصيص مقرر التسجيل يجب ان يتضمن هذا ان - 

 .الشروطالنص على ذلك في دفتر يجب  - 
 .اقتصادي محدداو متعامل تكون موجهة نحو منتوج معين ال يجب ان  - 



 األهداف الرئيسية من دفتر الشروط

 المساواة بين المتنافسين والشفافية• حرية الوصول الى المعلومة•



 :ان حرية الوصول الى المعلومة تكون ب

 .االشهار الواسع•

 الوصول الى الوثائق الخاصة باالستشارة•

 .  وضوح الحاجات•

 .  اختيار طريقة اختيار المتعامل المتعاقد•

 .  تحديد مدة تحضير العروض•



 :ان المساواة بين المتنافسين تكون ب

 .توزيع المعلومة في نفس الشروط•

 تطبيق نفس طريقة التنقيط الختيار المتعامل المتعاقد•

   .تكون في جلسة علنية يحضرها المتنافسون او من يمثلهم األظرفةفتح •

   .اعطاء المعلومة الصحيحة حول المنح المؤقت•
 .  ايصال نفس األجوبة لألسئلة المصلوبة الى جميع المتنافسين•

 .  اعطاء الحق في الطعن والجهة التي يتوجه اليه الطاعن•





 .ملف الترشح•

 .العرض التقني•

 .العرض المالي•

 (.باللغتين)االعالن عن المنافسة •

التقييم •
 .الوثائق التي تبرر وجود التمويل• .اإلداري

 .التقرير التقديمي•

فقد أصبح الملف المطلوب تقديمه  247-15حسب قانون الصفقات العمومية  
 :من المتنافسين يتضمن

سيتم تحديدهم من طرف 
 .وزارة المالية



 

 

 (وثيقة جديدة)

 من ممنوع غير بانه المتنافس فيه يتعهد بالترشح تصريح يتضمن•
 العدلية السوابق - قضائية تسوية حالة في وليس - المشاركة

 في مسجل - الجبائية والشبة الجبائية للواجبات مستوفي - صافية
 بالنسبة االجتماعية الحسابات إليداع مستوفي - التجاري السجل

  بانه يصرح ان - الجبائي التعريف رقم على حاصل - للشركات
   .تعامالته في نزيها

 التي الوثائق - للشركات االساسي القانون :الملف ضمن يقدم  ان•
 القدرات - والمناولين والمتعهدين المترشحين قدرات بتقييم تسمح

 القدرات - الجودة وشهادة واالعتماد التاهيل شهادة مثل المهنية
 .مهنية مراجع ومادية بشرية وسائل من التقنية والقدرات - المالية



 

 

 

 

                               
 :مواد تشير الى بهاوثيقة هو 

 .تحديد المصلحة المتعاقدة- 
 .االستثماريةرقم وعنوان العملية - 
     اسم المشروع والحصة او الحصص الموضوعة تحديد - 

 .للمنافسة           
 .موضوع دفتر الشروط- 
المتعهدين الذين يمكنهم المشاركة )المشاركة شروط - 

 .75وأولئك الممنوعين من المشاركة حسب المادة  
تلك التي تدرج  سواءاالوثائق المطلوبة ألجل المشاركة - 

 .المالياو العرض التقني او العرض  الترشحضمن ملف  

 

 

 
 



 

 .مدة صالحية العروض- 
 .مدة تحضير العروض- 
مثل قانون الصفقات العمومية )المرجعية النصوص - 

  .....التجاريودفتر الشروط االدارية العامة والقانون  

 .عليهوكل قانون يمكن االعتماد  

 .وجوب زيارة الوقع المختار إلنجاز األشغال - 
 .اللغة او اللغات التي يجب اعتمادها- 
 .الوطني المنتوجادراج مادة خاصة بتفضيل - 
 .كيفية سحب دفتر الشروط- 
مغلقة توضع في ظرف  اظرفةثالث )العرض شكل - 

 .مبهم يحمل مرجع المناقصة وعبارة ال يفتح 

 



 .كيفية ايداع العروض- 
 .األظرفةكيفية فتح - 
 .كيفية تقييم العروض ومراحله- 
في معظم )تقنيا جدول تنقيط الختيار المؤهلين - 

األحيان يتضمن تنقيط  الوسائل البشرية  

والوسائل المادية والقدرات المالية و مدة  

 ...التنفيذاالنجاز و شهادات حسن  
 .مراحل  وحاالت االقصاء- 
 .كيفية اشهار المنح المؤقت- 
 .كيفية الطعن في االختيار 



 

 :كما يجب ان يرفق ب

   .باالكتتابالتصريح - 

بالتقييم للعرض التقني وثيقة تسمح كل  - 

مطلوبة مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مثل  

  تتجازكفالة تعهد بالنسبة للصفقات التي  - 

 دج 1.000.000.000 

يحتوي في آخر صفحته الشروط الذي دفتر  - 

 .بخط اليدقرأ وقبل عبارة ٌ على  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            
 :وثيقة تحتوي علىهو 

تحدد من خاللها التي  CPCتشير الى دفتر التعليمات المشتركة مواد -1

اإلجراءات التـقـنـيـة المطـبـقـة على كل الصفـقـات المتـضـمـنـة أشغال 

جمـيـع تتـضمـن وجـــــوبـا وهـي وثـيـقـة  تـوريـداتخـدمات او 

البـنـود والشـروط المـرتبـطة بنـوع و تحـضيـر المــواد و العــتاد و 

   .المنـشآتطـرق تـنـفـيـذ األشـغـال وطبـيـعـة تقـيـيـم 

و هي التي تحـدد :  CPSدفتر التعليمات الخاصة مواد تشير الى -2

األحكـام و الشـروط الخاصة بكل صفـقـة و خـالفا لدفـتــر البـنـود 

العامــة  ودفـتـر الـتعلـيـمات المـشـتـركـة فأن دفـتـر التعـليـمات 

الخاصة ليـس وثـيـقـة دائـمـة  ألنــه يتــم إعــدادهــا حسـب كـل عـقـد 

المـدة )صفـقـة و هـي تحـدد األحـكـام والشـروط الخاصة بكل 

، نـوع السـلع المـشـاريـع ، الطـرق التـقـنـية النجـاز التعـاقـدية 

   (.المسـتعـمـلـة والـمـواد األولـيــة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و هي التي تحـدد :  CPSمواد تشير الى دفتر التعليمات الخاصة 

األحكـام و الشـروط الخاصة بكل صفـقـة و خـالفا لدفـتــر 

البـنـود العامــة  ودفـتـر الـتعلـيـمات المـشـتـركـة فأن دفـتـر 

التعـليـمات الخاصة ليـس وثـيـقـة دائـمـة  ألنــه يتــم إعــدادهــا 

حسـب كـل عـقـد و هـي تحـدد األحـكـام والشـروط الخاصة بكل 

، الطـرق التـقـنـية النجـاز التـعـاقـديـة المـدة ) صفـقـة 

، المسـتعـمـلـة ، نــوع الســلـع والـمـواد األولـيــة المـشـاريـع 

كما يمكـن أن يتـضمـن ترخـيـصات دفـتـر البـنـود العـامة حيـث 

  .الـتـرخـيـصاتيسـتـوجـب في هـذه الحالــة ضـبـط قـائـمـة 
 .المتعاقدة باالطرافمواد خاصة 

 .طريقة االبرام
 .التعاقدةالوثائق 

 .آجال تنفيذ العرض
 .كيفية التخليص

 .عقوبات التأخير في التسديد
(  الجزافية او ألجل التمويل) بالتسبيقاتادراج مواد خاصة 

 .وكيفية ارجاعها
 .مراجعة وتحيين االسعار
 .حقوق الطابع والتسجيل

 .الملحق اذا كانت زيادات او نقصان
 ذكر البنك محل الوفاء

 (.مؤقت ونهائي)االشغال كيفية استالم 
 .االختصاص صاحةكيفية تسوية النزاعات والمحاكم 

 .(وحدبالتراضي او من طرف  سواءا)العقد كيفية فسخ 
 .الحيازيالرهن 

 (.حسن التنفيذ والضمان) الكفاالت
 .حاالت القوة القاهرة

 .المناولة
 .مكافحة الفساد

 .شروط صالحية دفتر الشروط
 .بداية تنفيذ دفتر الشروط
 .جدول االسعار الوحدوية

 .والتقييميالكشف الكمي 

 



 
  

 .يتـضمـنكما يجب أن 

   (.التعهد)العرض رسالة - 

 .المتعاقدة باالطرافمواد خاصة - 
 .طريقة االبرام- 
 .التعاقدةالوثائق - 
 .آجال تنفيذ العرض- 
 .كيفية التخليص - 
 .التسديدعقوبات التأخير في - 

الجزافية او ) بالتسبيقاتادراج مواد خاصة -  

 .وكيفية استرجاعها( التمويل 
 .مراجعة وتحيين االسعار- 
  

 



 
  

    .والتسجيلحقوق الطابع -  

 .الملحق اذا كانت فيه زيادات او نقصان او تغيير بند- 
 ذكر البنك محل الوفاء- 
 (.مؤقت ونهائي)االشغال كيفية استالم - 
 .االختصاصكيفية تسوية النزاعات والمحاكم صاحبة - 

 .كيفية فسخ العقد-  
 (.حسن التنفيذ والضمان) الكفاالت- 
 .حاالت القوة القاهرة- 
 .المناولة- 
   .الفسادمكافحة - 
المحلي  المنتوج تدابير ال تسمح باللجوء للمتوج المستورد إال إذا كان- 

الذي يعادله غير متوفر أو كانت نوعية غير مطابقة للمعايير التقنية  

المطلوبة وان ال تلجأ المؤسسات األجنبية  للمناولة األجنبية إال إذا لم  

 الحاجياتيكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية  

 
 



لمتعهدين األجانب إن عرضت طلباتها لوحدها ا- 

على األقل من مبلغ الصفقة %30بوجوب مناولة  

 األصلي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري 

الصفقة التكوين ونقل المعرفة ذات الصلة بموضوع- 

 .المهنياالدماج - 

 .المحليةاستعمال اليد العاملة - 

 .البيئةالمحافظة على - 

 .شروط صالحية دفتر الشروط- 
 .بداية تنفيذ دفتر الشروط- 
  



 

 

 .جدول االسعار الوحدوية- 
 .والتقييميالكشف الكمي - 

 .األشغالتنفيذ  رزنامة - 

 .األشغال وتؤطركل وثيقة مهمة تساعد  - 

 

هناك بعض المصالح المتعاقدة تكتفي : 

ضمن العرض المالي بوثيقة رسالة العرض وجدول 

وتحيل باقي  والتقييمياالسعار والكشف الكمي 

 .النقاط الى العرض التقني
  

 





 :يجب ان يصدر

 .في يوميتين على االقل  - 

 (.اللغة العربية اجبارية)ينشر بلغتين  - 

 النشرة الرسمية للمتعامل العمومي - 

         ((BOMOP 

 

 



 

 

 حالة في ملزما يكون و 

العروض المفتوحة وتلك المشترط فيه قدرات دنيا، طلبات  -

 .والمحدودة و المسابقة والتراضي بعد االستشارة
 

 :عن طلب العروض يجب ان يتضمناالعالن 
شروط  -العروضطلب كيفية  -للمصلحة المتعاقدة الجبائيالترقيم 

-تحديد الحصة او الحصص –العملية موضوع -االنتقاء التأهيل او 

الزامية -مدة تحضير العروض -المطلوبة موجزة بالمستندات قائمة 

  - دج 1.000.000.000كفالة التعهد بالنسبة للصفقات التي تتجاوز 

ساعة فتح  -االيداع مكان  –االيداع وساعة  -كيفية ايداع العروض

وجوب تقديم العروض في ظرف  -المتعهدين مدة التزام  – األظرفة

 . -يفتحال  -عبارة مغلق ال يحمل اي اشارة خارجية للمتعهد مع 

 





هي وثيقة تصدر عن المصلحة المتعاقدة 

تتضمن  الكشف الكمي والتقييم ويتضمن 

الكميات واألسعار والقيمة المحتملة للحصة او 

 .الحصص المراد تنفيذها

كما يجب ان تكون مؤشرا من طرف مسؤول 

 .المصلحة المتعاقدة فقط  مع الختم والتاريخ

 (-سري -توضع في ظرف مغلق وتتضمن عبارة )



ان لإلدارة ويمكن )ذلك اذا نص التنظيم على  االال تطلب االدارة اي وثيقة طبق االصل مصادق عليها -

 (.تطلب الوثائق االصلية لإلطالع عليها فقط من الفائز بالصفقة
 

 
 

من الفائز بالصفقة، وإذا تضمن هذه الوثائق  االال تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات -
 .يرفض عرض المعني ويستأنف التقييم من جديد بهمعلومات غير مطابقة لما تم التصريح 

 
وإذا اكتشفت االدارة ان الوثائق زائفة بعد امضاء الصفقة وأثناء تنفيذها، فيجب فسخ الصفقة  

 .تحت مسؤولية المتعامل المتعاقدون سواه
 
 :أوجب القانون الجديد على المصلحة المتعاقدة أن تعد في بداية كل سنة مالية  -    

قائمة بكل الصفقات العمومية التي  أبرمت خالل السنة المالية السابقة وكذا قائمة - 

 .المؤسسات التي التي حازت عليها 
البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين االنطالق فيها السنة المالية الحالية ويتم - 
 .تعديلها اذا توجب ذلك أثناء السنة المالية الحالية 
كما يجب نشر كل هذه المعلومات في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومية  
 BOMOP أم في الموقع االلكتروني للمصلحة المتعاقدة. 



 

 

 

 

 
  
على المصلحة المتعاقدة ، فانه المنشاة حديثا المتعلقة بالمؤسسات المصغرة 87عند تطبيق المادة -

ويمكن وجود الاالولي من  تقديم حصيلة السنة ميمكنه اللهم، اذ أنه دفتر الشروط الموجه تكييف 

المالية كما ال تشترط المؤهالت  ةوضعيالوثيقة من البنك أو من الهيئة المالية المعنية تبرر االكتفاء ب

 .المماثلة للصفقة المعنية بل تأخذ تلك المثبتة بالشهادات
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أي مترشح يشارك بمفرده أو في تجمع يجوز له إن يعتد بقدرات مؤسسات أخرى ويكون ذالك مشروطا -

 .بوجود عالقة قانونية بينهما إما عن طريق المناولة أو تعاقد مشترك أو في إطار قانون أساسي

    في حالة المسابقة باإلضافة لظرف العرض المالي والتقني ظرف الخدمات الذي يجب أن يحدد محتواه  - 

 .في دفتر الشروط    
 .في حالة الدراسات يجب أن ينص دفتر الشروط في إطار التقييم التقني على التأهيل األولي   - 


