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 (01): محور المشاركة

  المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام247-15إجراءات إبرام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم 
Les procédures de passation des marchés publics suivant le décret présidentiel N° 15-247 portant 

règlementation des marchés publics et des délégations de service public.  

 2، كريم حسـان 1مزواغي جياللـي 
، ، اجلزائر، جامعة مستغازلstratev أخضر إقتصاد إذل التحول إسرتاتيجية سلرب طالب دكتوراه، 1

djilali.mezouaghi@univ-mosta.dz 
 krimhassan48@yahoo.fr، اجلزائر، 2 طالب دكتوراه، جامعة وىران 2

 ملخص
هتدؼ ىذه الدراسة إذل تسليط الضوء على اإلجراءات ادلتبعة إلبرام الصفقات العمومية يف ظل ادلرسوم 

، ومدى 2015 سبتمرب 16 ادلتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام ادلؤرخ يف 247-15الرئاسي 
 .إدلامو جبميع اجلوانب

 ادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 247-15وقد خلصت الدراسة إذل أن ادلرسوم الرئاسي 
ادلرفق العام جاء دبجموعة من اإلجراءات الواجبة التطبيق، وأضفى مجيع أشكال الشفافية وحرية ادلنافسة والرقابة 

 .بشكليها الداخلي واخلارجي، إال أنو يضع ادلصلحة ادلتعاقدة أمام بعض ادلشاكل، نظرا لغموض بعض أحكامو
 .صفقات عمومية، مصلحة متعاقدة، متعهد، قانون، اجلزائر: كلمات مفتاحية

 JEL:  H43; H53; H83تصنيف 

 

Résumé : 

Cette étude vise à connaître les procédures suivies pour la passation des marchés publics 
conformément au décret présidentiel 15-247 portant règlementation des marchés publics et 
des délégations de service public, du 16 septembre 2015, et son contenu dans tous les aspects.  

L'étude a conclu que le décret présidentiel 15-247 portant règlementation des marchés 

publics et des délégations de service public contient un ensemble de procédures applicables, 
et a donné toutes les formes de transparence et de la liberté de la concurrence et le contrôle 
interne et externe, mais il met le service contractant devant certains problèmes, en raison de 

l’ambiguïté de certaines de ses dispositions. 

Mots-clés: marchés publics, service contractant, soumissionnaire, loi, Algérie. 

Classification JEL : H43; H53; H83. 
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 مقدمــة -1

منذ االستقالل تسعى اجلزائر إذل ربقيق مبادئ الدديقراطية، وادلساواة يف احلقوؽ والواجبات، القائمة على القوانني 
والتشريعات ادلختلفة، ويتجلى ذلك يف مجيع ادليادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية، كما شهدت القوانني تعديالت سلتلفة 

 .تتماشى وتغريات كل مرحلة من ادلراحل اليت مرت هبا البالد من جهة، وتغريات البيئة اخلارجية ادلتسارعة

 أول قانون منظم للصفقات العمومية، والذي عرؼ تعديالت عديدة 17/06/1967 ادلؤرخ يف 90-67يعترب األمر
 250-02مث قانون ، 1991، وسنة 10/04/1982 ادلؤرخ يف 82-145 دبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم 1982سنة 

، ليعود قانون 07/10/2010 ادلؤرخ يف 236-10، ليعدل مرة أخرى دبوجب ادلرسوم الرئاسي 24/06/2002 يف ادلؤرخ
 ادلتعلق 16/09/2015 ادلؤرخ يف 247-15الصفقات العمومية للتعديل يف غضون مخسة سنوات، دبوجب ادلرسوم الرئاسي 

 .بالصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام

وذبدر اإلشارة إذل أن قانون الصفقات العمومية يعزز من الشفافية والنزاىة، وادلساواة بني ادلؤسسات ادلتنافسة ال سيما يف 
 .سوؽ األعمال العمومي، من خالل اإلجراءات ادلفروضة يف فحواه، بعيدا عن كل أشكال االضلياز والفساد

 إشكالية الدراسة -1-1

 :وعلى ضوء ما سبق ديكننا طرح اإلشكالية التالية

 المتعلق بالصفقات 247-15ما هي اإلجراءات المتبعة إلبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 
 العمومية وتفويضات المرفق العام؟

 فرضيات الدراسة -1-2

 :ولإلجابة على إشكالية الدراسة ارتأينا تقدمي الفرضيتني التاليتني

  كافية وغري منقوصة؛247-15اإلجراءات ادلتبعة إلبرام الصفقات العمومية ادلنصوص عليها يف ادلرسوم الرئاسي  -1

 . معيبة ومنقوصة247-15اإلجراءات ادلتبعة إلبرام الصفقات العمومية ادلنصوص عليها يف ادلرسوم الرئاسي  -2

 أهداف الدراسة -1-3

 :هتدؼ ىذه الدراسة إذل ما يلػػي

  ادلتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام؛247-15تسليط الضوء على ادلرسوم الرئاسي  -
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 ادلتعلق بالصفقات العمومية 247-15معرفة اإلجراءات ادلتبعة إلبرام الصفقات العمومية يف ظل ادلرسوم الرئاسي  -
 وتفويضات ادلرفق العام؛

 ادلتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات 247-15مزايا وعيوب اإلجراءات ادلنصوص عليها يف ادلرسوم الرئاسي  -
 .ادلرفق العام

 منهجية الدراسة -1-4

 :ولإلدلام بادلوضوع وزلاولة اإلجابة على إشكالية الدراسة، سنتبع ادلنهج الوصفي، وىذا دبعاجلة النقاط التالية

 ؛247-15مفاىيم عامة حول قانون الصفقات  -

 رلال التطبيق؛ -

 ادلبادئ األساسية للصفقات العمومية؛ -

 أنواع العملية التعاقدية؛ -

 كيفيات إبرام الصفقات العمومية؛ -

 مراحل إبرام الصفقات العمومية؛ -

 . إلبرام الصفقات العمومية247-15زلاولة تقييم اإلجراءات ادلنصوص عليها يف ادلرسوم  -

 

 247-15مفاهيم عامة حول قانون  -2

إن قانون الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام جاء لينظم كل أشكال التعاقد ادلكتوب بني اإلدارات وادلؤسسات 
 صادر عن السيد فخامة 247-15العمومية بصفتها مصلحة متعاقدة، وادلتعاملني االقتصاديني يف شكل مرسوم رئاسي رقم 

، ىذا القانون الذي ألغى كل أحكام القوانني السابقة السيما 2015 سبتمرب 16رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 
 .، وادلتعلق بالصفقات العمومية07/10/2010 ادلؤرخ يف 238-10ادلرسوم الرئاسي 

 .ىي اجلهة العمومية اليت تسعى إذل إبرام عقد صفقة لتلبية حاجاهتا: المصلحة المتعاقدة

 ىي ادلؤسسة اخلاصة، أو العمومية أو اجلهة اليت تتعاقد مع اذليئات العمومية من أجل إصلاز موضوع :المتعامل المتعاقد
 .صفقة

 مجال التطبيق -3

 : منو على6 حسب ادلادة 2015 سبتمرب 16 ادلؤرخ يف 247-15تطبق أحكام قانون الصفقات العمومية رقم 

 ؛(الوزارات واإلدارات ادلركزية)الدولة  -



 المركز الجامعي غليزان 
2019 جوان 17/18أيام   

ت المرفق العام ضمن المرسوم الرئاسي : الملتقى الوطني األول حول ت العمومية وتفويضا 2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 247-15الصفقا  

 

4 
 

 ؛(البلديات والواليات)اجلماعات اإلقليمية  -

 ادلؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري؛ -

ادلؤسسات العمومية اخلاضعة للتشريع الذي حيكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإصلاز عملية شلولة كليا أو جزئيا  -
 .1دبسامهة مؤقتة أو هنائية من الدولة أو اجلماعات اإلقليمية

 ادلتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام يطبق على 247-15وبالتارل ديكن القول بأن أحكام القانون 
 .اإلدارات وادلؤسسات العمومية للدولة، وادلؤسسات العمومية التجارية شريطة سبويلها من الدولة أو اجلماعات اإلقليمية

باستثناء العقود ادلربمة بني اذليئات السابقة الذكر فيما بينها، وكذا بني اذليئات العمومية وادلؤسسات العمومية التجارية يف 
 .حالة االحتكار التام كمؤسسة سونلغاز مثال

 ادلتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام على بعض العقود ادلنصوص 247-15ال تطبق أحكام القانون 
 : منو7عليها يف ادلادة 

 ادلشاريع؛   ادلنتدب على باإلشراؼ   ادلتعلقة -

 ادلتعلقة بتأجري العقارات؛ -

 العقود ادلربمة مع بنك اجلزائر؛ -

 العقود ادلربمة يف إطار اتفاقات دولية؛ -

 ادلتعلقة خبدمات الصلح والتحكيم؛ -

 عقود ادلساعدة والتمثيل القضائيني؛ -

 .2العقود ادلربمة مع ىيئة مركزية للشراء -
 المبادئ األساسية للصفقات العمومية -4

 ادلتعلق بالصفقات العمومية 247-15 ادلتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام247-15يكرس قانون 
وتفويضات ادلرفق العام السيما يف مادتو اخلامسة، مبادئ صلاعة الطلبات واالستعمال الرشيد للمال العام بعيدا عن كل أشكال 

 :الفساد واالضلياز، وىذا من خالل
 مبدأ ادلساواة بني ادلرتشحني؛ -

 مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية؛ -

 .3مبدأ شفافية اإلجراءات -

 :يكون من خالل وربقيق ىذه ادلبادئ

عالنية ادلعلومات ادلتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، كاإلعالن يف اجلرائد النشرة الرمسية لصفقات ادلتعامل  -
 االقتصادي؛
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 يف شكل دفرت شروط خارل من لبس أو غموض يعيق الوصول إذل ادلعلومة؛ واالنتقاء، اإلبراماإلعداد ادلسبق لشروط  -

 إلزامية التصريح بنزاىة ادلتعاملني االقتصاديني؛ -

 وضع معايري دقيقة وموضوعية لتقييم العروض، للوصول إذل ازباذ القرار إلرساء الصفقات؛ -

 .4إعطاء حق الطعن واحرتام آجالو القانونية  -

 أنواع العملية التعاقدية -5

.247-15أنواع العملية التعاقدية في إطار قانون : 1الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ادلتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام247-15 من إعداد الباحثني اعتمادا على القانون :المصدر

 : ديكننا ربديد أشكال التعاقد دبوجب قانون الصفقات وتفويضات ادلرفق العام، كما يلي1حسب الشكل

  :التموين -

 .يتمثل يف مجيع عمليات الشراء كاللوازم وادلعدات والعتاد اليت ربتاجها ادلصلحة ادلتعاقدة يف تسيري مصاحلها

  :األشغال -

 .يتمثل يف مشاريع اإلصلاز والتهيئة والبناء وإعادة االعتبار والرتميم اليت تقوم هبا ادلصلحة ادلتعاقدة يف رلال اختصاصها

 مليون دينار جزائري، وتكون على شكل اتفاقية 12وتكون عملييت التموين واألشغال يف شكل صفقة إذا ذباوز مبلغها 
 .إذا كان مبلغها أقل من ذلك

 أشغال

 حسب طبيعة العملية التعاقدية

 حسب مبلغ العملية التعاقدية

 خدمات دراسات تموين

  مليون دج12أكرب من 

 

  مليون دج12أصغر من 

 

  مليون دج6أكرب من 

 

  مليون دج6أصغر من 

 

 حسب مبلغ العملية التعاقدية

 صفقة تموين

 

 صفقة أشغال

 

 اتفاقية تموين

 

 اتفاقية أشغال

 

 صفقة خدمات

 

ت راسا د  صفقة 

 

ت خدما قية  تفا  ا

اتفاقية 
 سبوين

 

ت راسا د قية  تفا  ا

اتفاقية 
 أشغال
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 .وذبدر اإلشارة إذل أنو ديكن أن تكون العملية التعاقدية مزجيا من األشغال والتموين بالعتاد
 
 

 : الخدمات -

وتتمثل يف تقدمي سلتلف اخلدمات غري ادللموسة كخدمات اذلاتف والكهرباء وخدمات الصيانة والتصليح وكذا 
 .إخل... التأمينات

  :الدراسات -

 .ويقصد هبا كل استشارات الفنون والدراسة التقنية وادلعمارية

 مليون دينار جزائري، وتكون على شكل اتفاقية 6وتكون عملييت اخلدمات والدراسات يف شكل صفقة إذا ذباوز مبلغها 
 .إذا كان مبلغها أقل من ذلك

 كيفيات إبرام الصفقات العمومية -6

 ادلتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام، أشكال 247-15 من ادلرسوم الرئاسي 42لقد بينت ادلادة 
 : متعددة لتمرير الصفقات العمومية وتتمثل يف

 : طلب العروض المفتوح -6-1

ىو إجراء ديكن من خاللو أي مرتشح مؤىل يف رلال نشاطو وطبيعة العملية، من تقدمي تعهد بدون شروط زلددة يف ما 
 .خيص مؤىالتو أو جنسيتو أو طبيعة مؤسستو

 : طلب العروض المفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا -6-2

 ادلتعاقدة ادلصلحة ربددىا اليت ادلؤىلة الدنيا الشروط بعض فيم تتوفر الذين للمرتشحني إال تعهد تقدمي فيو يسمح ال إجراء

 .مسبقا، كأن يشرتط تقدمي شهادة تأىيل الصنف اخلامس يف أشغال البناء مثال

 : طلب العروض المحدود -6-3

معينني فقط دون سواىم للقيام بتقدمي تعهد، وىذا بعد انتقاء أورل، وهبذا تتمتع  ادلرشحني يكون عن طريق دعوة إجراء
اإلدارة بقدر واسع من احلرية النتقاء ادلؤسسات اليت تراىا مناسبة لتلبية حاجياهتا، يف حدود الشفافية ادللزمة لإلدارة عن طريق 
تربير أسباب اللجوء إذل االنتقاء ومعايريه بكل أنواع اإلثباتات التقنية وادلالية واجلدوى االقتصادية، فنقدم على سبيل ادلثال ال 
على سبيل احلصر، أن تقدم ادلصلحة ادلتعاقدة دعوة دلؤسسات بيع احلافالت من العالمات الكورية كوهنا تتمتع باجلودة وسعر 

 .منخفض نسبيا، مع ضمان توفر قطع الغيار
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إصلاز عملية تشمل على جوانب اقتصادية أو تقنية أو مجالية  قصد ادلنافسة يف الفن رجال يضع الذي  اإلجراء:المسابقة -6-4
، فادلسابقة 247-15 من ادلرسوم 48 و 47أو فنية خاصة، وىي تتم دبوجب مجلة من اإلجراءات ادلنظمة دبوجب ادلادة 

 .5اخل، دون سواىم من ادلؤسسات ....موجهة لألشخاص الطبيعيني كادلهندس ادلعماري، الفنان التشكيلي، النحات، 
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 :التراضي -6-5

 :تلجأ ادلصلحة ادلتعاقدة إذل الرتاضي يف أشكال متعددة 

 : التراضي البسيط .6-5-1

تقوم اإلدارة باختيار ادلتعامل االقتصادي دون اللجوء إذل أي شكل من أشكال ادلنافسة، ويعترب الرتاضي البسيط من 
أخطر األساليب ألنو قد خيل دببادئ ادلنافسة والشفافية، لذا فادلشرع اجلزائري أخذ بادلوضوع بوضع شروط زلددة ذلذا النوع من 

 :التعاقد

  يف حالة ادلنافسة االحتكارية التامة؛ -

ِلْح ادلعلَّل من طرؼ ادلصلحة ادلتعاقدة يف حالة مواجهة خطر غري متوقع زلدؽ باستثمار أو  -
ُ
 يف حالة االستعجال ادل

ملك وال ديكن استدراكو عرب إتباع إجراءات عادية للصفقات العمومية، شريطة أن ال تكون اإلدارة مسببة لو من جراء سباطل أو 
 إمهال؛

 يف حالة سبوين مستعجل وغري متوقع، والذي يشكل أمهية وطنية دون أن تكون اإلدارة سببا فيو يف الظروؼ العادية؛ -

عندما يتعلق األمر برتقية اإلنتاج، وىذا باحلصول على رخصة مسبقة من رللس الوزراء إذا كان ادلبلغ مساوي أو يفوؽ  -
  مليون دج، وبرتخيص من احلكومة أثناء اجتماعها إذا كان أقل من ذلك ادلبلغ؛10

يف حالة إعطاء احلق احلصري  دلؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو ذباري دبوجب نص تشريعي أو تنظيمي  -
 .6صريح

 : التراضي بعد االستشارة .6-5-2

صفقات إن حاالت اللجوء إذل الرتاضي بعد االستشارة تكمن يف حالة عدم اجلدوى مرتان متتاليتان، أو يف حالة 
، كاخلدمات ذات الطابع السري مثال،  طلب العروضذل تستلزم طبيعتها اللجوء إال يتصة الخلاالدراسات واللوازم واخلدمات ا

 دون تباين األخرى اذليئاتىا من ير والسيادي دون غينشغال التابعة مباشرة للمؤسسات ذات البعد الوطأل حالة صفقات اويف
 وال ديكن أن تكون زلل طلب عروض جديد ل فسخمح كانت يتمنوحة الدل حالة الصفقات ا، وكذا يفؤسساتدلذه الوأو تعدد 

 إطار اتفاقيات ثنائية تتعلق يفكومي ،أو حلاتيجية التعاون اتر إطار إس يف حالة العمليات ادلنجزة،نظرا لعامل اآلجال فيها، ويف
 .7 مشاريع تنموية أو ىباتذل الديون إربويل واالمتيازية بالتمويالت

 مراحل إبرام الصفقات العمومية -7

تقوم ادلصلحة ادلتعاقدة دبجموعة من اإلجراءات اإلدارية من أجل سبرير الصفقة العمومية يف الظروؼ العادية غري تلك 
 :ادلنصوص عليها يف حالة الرتاضي بنوعيو، وذلك عرب مراحل متعددة نبينها يف الشكل التارل
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 .247-15مراحل إبرام الصفقات العمومية في إطار قانون : 2الشكل 
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فويضات ادلرفق العام247-15 من إعداد الباحثني اعتمادا على القانون :المصدر . ادلتعلق بالصفقات العمومية وت  

 أن نستعرض بالتفصيل ادلراحل اليت تنتهجها ادلصلحة ادلتعاقدة البرام صفقة على ضوء 2نستطيع من خالل الشكل 
 .، ادلنظم للصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام16/09/2015 ادلؤرخ يف 247-15ادلرسوم الرئاسي رقم 

 : تحديد الحاجات -7-1

ويتم من طرؼ ادلصلحة ادلتعاقدة ربديد وحصر حاجاهتا بدقة، من خالل تقدير إداري ومارل، شريطة أن تكون زلددة 
 .تقنيا وغري موجهة إذل متعامل زلدد مسبقا

 : التسجيل الميزانياتي -7-2

ويف نفس السياؽ يتم تسجيل العملية ضمن ميزانية ادلصلحة ادلتعاقدة أو احلصول على ادلبلغ ادلارل للعملية أو وعد بذلك، 
 .وىذا لتغطية نفقات العملية

 : تحضير دفتر الشروط -7-3

 :نقصد بدفرت الشروط رلموعة البنود ادللزمة لطريف العقد يف حالة إرساء الصفقة، ويتكون غالبا من ثالثة أجزاء رئيسية

 : دفتر البنود اإلدارية العامة -

طلب العروض ادلفتوح، طلب العروض ادلفتوح مع اشرتاط )وتتمثل يف بنود تعاقدية إدارية كموضوع الصفقة وكيفيتها 
، وااللتزامات اإلدارية للطرفني، وكذا صور تسوية ادلنازعات، كيفيات التسديد، (القدرات الدنيا، طلب العروض احملدود، ادلسابقة

اخل، باإلضافة إذل رسالة التعهد والتصريح بالنزاىة، الكشف الكمي ... ضريبة التأخري، بنود محاية البيئة، بنود التأمينات 
 ....والتقديري، جدول األسعار الوحدوية، مدة صالحية العروض،

 : دفتر البنود التقنية الخاصة -

حيتوي ىذا الدفرت على بنود تقنية ملزمة للمتعامل االقتصادي، وزبتلف ىذه البنود حسب طبيعة العملية، ففي حالة إصلاز 
طريق معبد مثال صلد البنود تضبط حجم وكثافة اخلرسانة ادلزفتة، نوعية ادلواد ادلستعملة يف الطريق، الكيفيات وادلراحل ادلعتمدة 

 .اخل...إلصلاز ادلشروع، 

 : دفتر تعليمات للمتعهدين -

يف ىذا الدفرت يتم وضع ملف الرتشح ادلطلوب واآلجال  ادلتعلقة بسحب دفاتر الشروط وربضري العروض وإيداعها، 
ادلتعهدين، كما حيتوي على ادلعايري ادلعتمدة يف تقييم العروض التقنية وتأىيلها على   من ادلطلوبة  الوثائق التكميلية  ادلعلومات أو

شكل سلم تنقيط والنقطة االقصائية ادلؤىَِّلة، وكذا معيار منح الصفقة الذي يكون على أساس أقل عرض مارل مؤىل تقنيا، أو 
 .أحسن عرض

ديكن أن تستعني ادلصلحة ادلتعاقدة دبكتب دراسات إلعداد دفرت الشروط، خاصة إذا تعلق األمر بادلشاريع ادلعقدة واليت 
َعد يف أي حال من األحوال على جلنة الصفقات ادلختصة إقليميا 

ُ
تتطلب خربة يف رلال اذلندسة، ويعرض دفرت الشروط ادل
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واليت تبدي الرأي خبصوص التحفظ أو ادلصادقة، وديثل ىذا اإلجراء مظهرا من  (وطنية، وزارية، والئية، بلدية، يف ادلؤسسة)
 .مظاىر الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية

 
 : اإلعالن -7-4

يعترب اإلعالن مظهرا من مظاىر الشفافية والنزاىة يف إجراءات الصفقات العمومية، لذا أجرب ادلشرع اجلزائري ادلصلحة 
ادلتعاقدة على نشر إعالناهتا يف جريدتني يوميتني باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى، وكذا يف النشرة الرمسية لصفقات ادلتعامل 

 ادلتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 247-15 من ادلرسوم الرئاسي 65 السيما يف ادلادة BOMOPاالقتصادي 
 .ادلرفق العام

 :وجوب احتواء اإلعالن على كل ادلعلومات الضرورية على غرار
 موضوع الصفقة ورقم اإلعالن وتارخيو؛ -

 تسمية ادلصلحة ادلتعاقدة وعنواهنا بدقة ورقمها اجلبائي؛ -

 حقوؽ دفرت الشروط، ومكان سحبو بدقة؛ -

التصريح بالرتشح، التصريح بالنزاىة، القانون األساسي للشركة التجارية، الوثائق اليت )زلتوى ملف الرتشح ادلطلوب  -
تتعلق بالتفويضات، قائمة ادلوارد ادلادية والبشرية ومربراهتا، احلصيلة ادلالية، شهادات حسن التنفيذ إن وجدت، وأي 

 ؛(وثيقة ترىا ادلصلحة ادلتعاقدة ضرورية يف شأن ىذه الصفقة

التصريح باالكتتاب، وثيقة تلزم ادلتعامل ادلتعاقد بآجال التنفيذ أو التسليم، دفرت الشروط شلضي )زلتوى العرض التقين  -
 ؛(وسلتوم

 ؛(رسالة التعهد، الكشف الكمي والتقديري وكذا جدول األسعار الوحدوية)زلتوى العرض ادلارل  -

تذكري ادلتعهدين بضرورة أن يكون ادللف مبهم وال حيمل أي عالمة تدل على معرفة صاحبو، ووجوب كتابة عنوان  -
 ؛"ال تفتح"ادلصلحة ادلتعاقدة على ظهر الظرؼ ادلبهم وكذا عبارة 

 آجال انتهاء مدة ربضري العروض، مع تبيان تاريخ أول إعالن وتاريخ اختتام اآلجال؛ -

 تاريخ وتوقيت ومكان إيداع العروض، وكذا ساعة فتح العروض؛ -

 .توجيو اإلعالن دبثابة استدعاء للمتعهدين حلضور جلسة فتح العروض -

  :مرحلة فتح العروض -7-5

ربدث لدى كل مصلحة متعاقدة جلنة واحدة أو أكثر لفتح وتقييم العروض، وتوكل إليها ادلهام التالية ضمن ادلرسوم 
 : منو162-161-160-159 السيما ادلواد 16/09/2015 ادلؤرخ يف 247-15الرئاسي 

 سبارس الرقابة الداخلية على إبرام الصفقات العمومية؛ -
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فتح األظرفة يف اآلجال احملددة يف دفرت الشروط واإلعالن ويف جلسة علنية على مرأى ومسمع ادلتعهدين احلاضرين،  -
 والعملية تتم برتتيب األظرفة حسب وصوذلم؛

القيام بعمل إداري وتقين يف فتح وتقييم العروض وتعرضو على ادلصلحة ادلتعاقدة اليت يصبح لديها القرار يف منح  -
 الصفقة أو إعالن عدم اجلدوى أو إلغاء اإلجراء؛

ربرير زلضر فتح العروض، يدون فيو كل ما تعلق بوصف وتعداد وثائق العروض ادلفتوحة ولألعضاء احلق يف تقدمي أي  -
 مالحظات أو ربفظات تراىا مناسبة، وإمضاء احملضر من طرؼ مجيع األعضاء احلاضرين؛

 أيام، باستثناء الوثائق 10دعوة ادلتعهدين عند االقتضاء كتابيا الستكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة يف أجل  -
 247-15 من ادلرسوم الرئاسي 71حسب ادلادة )التقنية التربيرية وكذا الوثائق اليت تدخل ضمن تنقيط ادللف التقين 

 .(ادلتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام

 .ربرر زلضر عدم اجلدوى يف حالة عدم استالم أي عرض، شلا يستدعي من ادلصلحة ادلتعاقدة إعادة اإلجراء -

  :مرحلة تقييم العروض -7-6

 أيام ادلمنوحة 10تتم عملية تقييم العروض من طرؼ جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض يف جلسة مغلقة، وىذا بعد مدة 
 :الستكمال الوثائق ادلنقوصة، وتتم على مرحلتني

  :التحليل والتقييم التقني -

دفرت التعليمات )ويشمل دراسة ادللف التقين من خالل تنقيط كل مؤىل حسب سلم التنقيط ادلوضوع يف دفرت الشروط 
، وعادة ما يتم تنقيط شهادة التأىيل والتصنيف ادلهين، اإلمكانيات البشرية، اإلمكانيات ادلادية ادلتمثلة يف (ادلشرتكة للمتعهدين

 .عتاد األشغال، اإلمكانيات ادلالية مستنبطة من احلصيلة ادلالية، آجال األشغال أو التسليم، شهادات حسن التنفيذ

عند االنتهاء من التحليل التقين يرتب ادلتعهدون ترتيبا تنازليا من ادلتعهد الذي حصد أكرب عدد من النقاط إذل أصغر 
متعهد من حيث النقاط، ويقصى ادلتعهد الذي حصل على رلموع نقاط أقل من النقطة االقصائية، فيما يعترب ادلتعهدون مؤىلني 

 .تقنيا الذين ربصلوا على نقاط أكرب من النقطة االقصائية
وذبدر اإلشارة إذل أنو إذا دل يتم تأىل أي متعهد تقنيا فتحرر ادلصلحة ادلتعاقدة إعالن دم اجلدوى، ومباشرة اإلجراءات 

 .من جديد
 : التحليل والتقييم المالي -

تقوم جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض بتقييم العروض ادلالية للمتعهدين ادلؤىلني تقنيا فقط، وعادة ما يكون معيار 
االختيار ىو ادلتعهد الذي قدم أقل عرض مارل، ويف العمليات ادلعقدة ديكن أن تلجأ إذل معيار األحسن عرض، فيتم تنقيط 
العرض ادلارل ويأخذ رلموع نقطة العرض التقين مضافا إليها نقطة العرض ادلارل، وسبرير الصفقة يكون للمتعهد صاحب أكرب 

 .رلموع نقاط
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إال أن جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض تصادؼ يف بعض األحيان، أن العرض ادلارل األقل مبالغ فيو أو يفوؽ ادلبلغ 
ادلرصد للعملية أو منخفض بشكل غري عادي، سواء يف رلموع العرض ادلارل أو يف بند أو عدة بنود منو، لذا فتتجو اللجنة إذل 

مراسلة ادلتعهد لتقدمي معلل يبني ذلك، كتقدمي فواتري أو إلتزام كتايب، وبدورىا ادلصلحة ادلتعاقدة تقوم بإعالن عدم جدوى العملية 
 .إذا دل يقدم ادلتعهد التربيرات الضرورية

 
 

  :مرحلة المنح المؤقت وآجال الطعون -7-7

كل أعمال جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض تعترب مظهرا من مظاىر الرقابة الداخلية على إجراءات إبرام الصفقات 
العمومية، إال أن القرار األخري يعود بعد التقييم التقين وادلارل، إذل مسؤول ادلصلحة ادلتعاقدة وغالبا ما يكون اآلمر بالصرؼ، وىو 

 .ادلخول لو قانونا إرساء منح الصفقة إذل ادلتعامل ادلتعاقد ادلؤىل تقنيا وماليا حسب دفرت الشروط ادلنعقد بني الطرفني
تصدر ادلصلحة ادلتعاقدة إعالن عن منح مؤقت للصفقة وتتيح عشرة أيام إبتداءا من أول إعالن كفرتة تقدمي الطعون، 
وتقوم جلنة الصفقات ادلختصة إقليميا بدراستو من مجيع اجلوانب وبعد التدقيق والتحليل وادلناقشة، تتخذ جلنة الصفقات القرار 

 :اليت تراه مناسبا ويف ىذه احلالة تواجو ادلصلحة ادلتعاقدة حالتني
 : الطعن غير مؤسس -

إذا كان الطعن ادلقدم غري مؤسس على أسباب موضوعية وحقيقية، تقوم جلنة الصفقات رفض الطعن، وإرساء الصفقة 
 .رمسيا للفائز هبا، تستمر اإلجراءات بشكل عادي، دون اإلخالل باحلقوؽ القضائية للمتعهد الطاعن

 :الطعن مؤسس -

إذا كان الطعن مؤسس، ورأت جلنة الصفقات أن جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض قد أغفلت أو أمهلت بعض اجلوانب 
للمتعهد الطاعن بتقصري منها، وتبني أن لو احلق يف الفوز بالصفقة فتقوم بتحرير زلضر قبول الطعن شكال ومضمونا، وبالتارل 
تقوم على أساسو ادلصلحة ادلتعاقدة بإعالن عن إلغاء ادلنح ادلؤقت األول، وإعالن منح مؤقت للصفقة لصاحل ادلتعهد الطاعن، 

 .وتقوم بإعالم كل األطراؼ ادلتعهدة، كما تتيح ادلصلحة ادلتعاقدة آجال الطعن ادلنصوص عليها
تقوم ادلصلحة ادلتعاقدة بإبالغ ادلتعهدين بقراراهتا عن طريق رسالة موصى عليها، وىذا خبصوص إعالن عدم اجلدوى، أو 

 .إلغاء ادلنح ادلؤقت، أو إلغاء إجراء الصفقة، باإلضافة إذل اإلعالن يف جريدتني يوميتني بلغتني سلتلفتني، العربية واألجنبية
  :دخول الصفقة حيز التنفيذ -7-8

بعد كل اإلجراءات السابقة الذكر، زبضع الصفقة إذل آليات الرقابة السابقة، على غرار تأشرية جلنة الصفقات ادلختصة 
ادلصلحة )إقليميا، وكذا تأشرية ادلراقب ادلارل والوصاية، وتدخل الصفقة حيز التنفيذ، عند بإمضائها من طرؼ طريف العقد 

 .، ويبدأ تنفيذىا إبتداءا من تاريخ إمضاء أمر ببدأ العملية من الطرفني(ادلتعاقدة وادلتعامل االقتصادي
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  إلبرام الصفقات العمومية247-15محاولة تقييم اإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم  -8

 ادلتعلق بالصفقات 247-15ضلاول من خالل ىذه الدراسة إبراز النقاط اإلجيابية اليت يتيحها ادلرسوم الرئاسي رقم 
 :، وديكن ذكر أمهها يف ما يلي16/09/2015العمومية وتفويضات ادلرفق العام ادلؤرخ يف 

 إطار قانوين حيمي اإلدارة من جهة اإلجراءات، وادلؤسسات من جهة احلقوؽ؛ -

 اإلعالن الصحفي كآلية لتعزيز تنافسية ادلؤسسات؛ -

 احملافظة على ادلال العام من خالل تلبية حاجات اذليئات العمومية بأقل التكاليف؛ -

الفعالية يف ربقيق ادلساواة بني ادلتعهدين، وتقييم عروضهم وفقا دلعايري موضوعة قبل مباشرة اإلجراءات، ومقبولة من كل  -
 األطراؼ؛

 إعطاء فرصة للمتعهدين باستكمال ملفاهتم ادلنقوصة؛ -

 .إعطاء احلق يف الطعن -

كما تصادؼ ادلصلحة ادلتعاقدة وادلتعامل االقتصادي رلموعة من العراقيل وادلشاكل بسبب غموض قانون الصفقات، 
 :نذكر أمهها

طول مدة اإلجراءات من ربضري دفرت الشروط وادلصادقة عليو إذل غاية ادلنح النهائي للصفقة، ناتج عن احرتام اآلجال  -
 ادلنصوص عليها يف قانون الصفقات السيما تلك ادلتعلقة دبدة ربضري العروض وكذا آجال الطعن؛

عدم إعطاء ادلرونة الكافية للجنة الصفقات وجلنة فتح األظرفة وتقييم العروض يف إطار شلارستها دلهامها وسبكينها من  -
 استعمال سلتها التقديرية يف ازباذ القرار؛

 الصرامة القانونية ادلفروضة على ادلصلحة ادلتعاقدة، يؤثر بشكل سليب على عملها؛ -

 ؛ANEPاإلعالن الصحفي يتم إال عن طريق الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار  -

 زلتشمة وغري كافية حلمايتها، إذ ذبلت 247-15أفضلية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ادلنصوص عليها يف قانون  -
 .على إعطائها احلق يف عدم تقدمي احلصيلة ادلالية أو حقها يف ادلناولة فقط

 خاتـمـة -9

تسعى اجلزائر جاىدة إذل الوصول إذل تنظيم زلكم للصفقات العمومية يف ظل التغريات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية، وخلصنا يف حبثنا ىذا إذل التماس نية الدولة يف الضبط الدقيق وادلوضوعي لألحكام، من خالل مجلة من اإلجراءات 

الواجبة التطبيق، أمهها اإلعالن الصحفي الذي يضفي الشفافية وفتح اجملال للمنافسة احلرة بني ادلؤسسات، وكذا الرقابة الداخلية 
للجنان الصفقات وجلان فتح األظرفة وتقييم العروض، وإعطاء حق الطعن دون ادلساس باحلقوؽ القضائية، وكل أشكال الرقابة 

 .اخلارجية، للسلطة الوصية والرقابة ادلالية
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فنجد أن الفرضية األوذل للدراسة ىي األقرب للواقع كون اإلجراءات ادلتبعة إلبرام الصفقات العمومية ادلنصوص عليها يف 
 247-15 كافية وغري منقوصة، إال أن القانون ادلنظم للصفقات العمومية شلثال بادلرسوم الرئاسي 247-15ادلرسوم الرئاسي 

، عرؼ بعض الغموض واإلهبام الذي وضع العديد من اذليئات اإلدارية أمام االستفسار من ادلديرية 16/09/2015ادلؤرخ يف 
 . العامة للميزانية من جهة، والتطبيق احلذر وادلتأين من جهة أخرى
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