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الدولة لتنفيذ  عند املفضلة الطر�قة �� و ،لل��وض بالتنمية ا�حلية قناة أهم العمومية الصفقات �عت�� 

 املشاريع و لالستثمارات امليدا�ي للتجسيد أساسية وسيلة �� وها برامج خاللها من تنجز ال�ي و ألعامةسياس��ا 

، لذلك وجب باالقتصاد الوط�ي الر�� و ال��وض �� �ساهم ال�ي الفعالة �دوات أهم من �عد كما  العمومية

 أمان صمام ت�ون  كما  �نحرافات أش�ال �ل أمام الطر�ق تقطع و تحص��ا تنظيمية و قانونية جراءاتبا ارفاقها

 بطرق  العامة ا�خدمات وأداء التحتیة الب�ى إ�شاء �� هامة وظائف تؤدي تقر�با الدول  �ل أن نجد حیث .   لها

 .العام املرفق ذلك من و متعددة

  

 صرف ع�� ا�حافظة تضمن آلیات إیجاد من حرصا بالغا يظهر من خالل ا�جزائري  املشرع أو�� وألهمي��ا  

 و �عديلها وفقا التحي�ن املستمر  للمواد املؤطرة لها و  أخرى  جهة من التنموي  املبت�� وتحقیق جهة من العام املال

 ا�جزائر  �� العمومية الصفقات تنظيم تطور  خالل من ذلك يظهر و أالقتصادي التطور  مقتضيات مع يتالئم ملا

  247-15سوم ر امل املرسوم خالل من و حاليا ليصل .�ستقالل �عد املوروثة الفر�سية للنصوص امتداد مجرد من

 تحقيق �غية الصياغة��   الدقة من عالية درجة إ�� ألعام املرفق تفو�ضات و العمومية الصفقات بتنظيم املتعلق

  .و املصداقية  العمومية �موال �سي�� �� الشفافية

  

 فعالية و احتياجا بتلبية املتعاقدة للمصا�ح السماح هو القانو�ي �صالح هذا وراء من املرجوة الغاية و 

 .و املساواة ما ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن  العامة �موال استعمال ترشيد و �قتصاد شروط اح��ام مع

 

 طرح �ش�الية 

 

 �امجال� لتجسید أداة و�و��ا ا�ح�� �نفاق ضبط �� العمومیة للصفقات زةر البا �همیة هذه أمام 

 و ذالك من خالل مساهمة ا�جماعات ا�حلية ووسيلة فعالة �� تحقيق التنمية �قتصادية  أ�ختلفة التنمو�ة

 . التا�� الرئی��ي التساؤل  و هدا ما يطرح باألخص البلديات 

 

��  هو الدور الذي تلعبھ الصفقات العمومية �� تحقيق التنمية �قتصادية وا�� اي مدى  ساهمت  ما 

 ؟ببلدية ا�حمدية  التنمية تحقيق 
 

 الفرعية  سئلة � 

 ؟ماذا نقصد بالصفقات العمومية   -

 ؟جراءات املتبعة إلبرام الصفقة العمومية � طرق و ال ما ��  -

 ؟ما�� مختلف �ش�االت املطروحة عند تنفيذ املشروع محل الدراسة  -

 ؟وهل ا�ى باإلضافة و ما ا�جديد  السابق انون ما جدوى القانون ا�حا�� مقارنة بالق- 
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 الفرضيات

�سوقنا البحث ا�� طرح الفرضيات لإلجابة  ع�� اش�الية البحث و غ��ها من �سئلة املطروحة  

 التالية

  :الفرضية �و�� 

ان مختلف القوان�ن ا�خاصة بالصفقات العمومية و �عديال��ا با�جزائر و الهادفة ا�� تحقيق  -

املصداقية و الشفافية  لم تحقق الهدف املرجو م��ا و ذالك راجع ا�� طر�قة تطبيقها و تجسيدها ع�� ارض 

 . الواقع اي كفاءة املنفذين  

 الفرضية الثانية 

لرئيس ا�جلس الشع�ي البلدي قد حققت الهدف املرجو منھ املتعلق الصالحيات املوسعة ال�ي منحت  -

بالصفقات العمومية من خالل تحقيق الشفافية و املصداقية و املساواة ما ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن ا�� ا��ا 

ن قبل غ�� �افية �ون اغل��ا ال تحقق غاية التنمية �قتصادية للبلدية و ذالك لعدم اشراك خ��اء اقتصادي�

 .   اختيار املشاريع 

 

 املوضوع اختيار أسباب

 الذاتية �سباب -1

 هذه تطو�ر الرئی��ي موضوعها �ان ال�ي �خ��ة السنوات �� املتالحقة والتشریعات العمومیة الصفقات أهمیة-

 .�قتصادية  التنمیة ملتطلبات استجابة أك�� وجعلها �داة

ا�جلس الشع�ي البلدي للصفقات العمومية  �جع فضو�� ملعرفة سر ذالك  هل اهتمام املبالغ فيھ من طرف -

 .هو منبعث من اجل التنمية ا�حلية او لألغراض  اخرى 

  �سباب املوضوعية -2

�سي�� �موال العمومية �� ضل الشفافية و  و�غية تحقيق التنمية  �همية ال�ي تكتس��ا الصفقات العمومية -

 .ساواة ما ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن و املاملصداقية 

 

 اهمية البحث 

 .ت العمومية اهم القوان�ن املعمول ��ا �� الصفقا ابراز   -

 ا�حلیة التنمیة لتجسید �أداة واستخدامها العمومیة الصفقات تطبیق واقع من �اب �ق� محاولة -

 ا�حمدية  بلدیة �� واملتمثلة ا�ختارة ا�حالة دراسة  خالل من

 

 الهدف من هد البحث

 .الصفقة العمومية و اهم  �جراءات املعمول ��ا  إبرام كيفية ع�� التعرف- 

 . و هل ساهمت �� تحقيق املنافسة و املصداقية  15/247اهم التعديالت �� ضل املرسوم  -
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 حدود الدراسة 

 .بلدية ا�حمدية : ا�حدود امل�انية  

 .2018-2017حالة تطبيقية لصفقة عمومية  دراسة: ا�حدود الزمنية  

 

 

 املن�ج املتبع 

 ع�� املن�ج �عتماد تم أيضا ،و �جراءات املتبعة �� ذالك  الصفقة إبرام عملية لوصف الوصفي املن�ج 

 ا�حمدية  لبلدية حالة دراسة ع�� �عتماد تم قد كما .الصفقة �� ايطار  تطوره و القانون  هذا لتحليل التحلي��

 .البلدية هيا�ل ع�� النظر�ة الدراسة إسقاط أجل من التطبيقي ا�جانب ��

 

 الدراسات السابقة 

 :هناك العديد من الدراسات �� ا�جماعات ا�حلية و مدى تحقيقها للتنمية و من بي��ا ما ي��  

 

 تنفيذ الصفقات العمومية و الرقابة ا�خارجية علها  �� املاجست�� شهادة لنيل مذكرة:الدراسة �و��  

 أ�حلية ل�جماعات ا�خولة صالحياتلاع��  ا �� دراس��ت  فاعتمد   2017-2016، اسماعيل  لهبة  

مدى توفيق املشرع ا�جزائري با�حفاظ ع��  بدراسة  ت قام حيث   القانو�ي نظامها ضمن عل��ا واملنصوص

 .املتعاقدة �� الصفقة العمومية اتناء تنفيذها و حقوق املتعامل املتعاقد التوازن سلطات املص�حة 

 

التنظيم "يوم الدرا��ي مداخلة حوحو شو��   عضو ال�جنة الوالئية للصفقات  :ثانية الدراسة ال

املوقع �لك��و�ي  17/12/2015، جامعة �سكرة يوم "ا�جديد للصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام 

http://fdsp.univ-biskra.dz     17-19ع��  13/03/2018: تار�خ التصفح 

طرق الو و اهم التعديالت  15/247حيث قام �شرح �امل للصفقات العمومية �� ضل املرسوم الرئا��ي 

من بداية التحض�� لدف�� الشروط ا�� غاية بداية  و كيفيات ابرام الصفقات العمومية  و �جراءات املتبعة 

 .تنفيذ �شغال  و دفع املستحقات 

 

  15/247طرق و اساليب ابرام الصفقات العمومية �� ظل اح�ام املرسوم الرئا��ي : الدراسة الثالثة  

 13.37� ع� 2018-04-06يوم التصفح   ./fdsp.univ-biskra.dzعباس  املوقع �لك��و�ي للدكتور زواوي 

من  خالل  هده املداخلة  �خص  ان الصفقات العمومية نوع من انواع التعاقد �داري تتم�� بأهمية  

كب��ة �� تحر�ك دواليب التنمية من خالل حماية و ��خ�� املال العام للمص�حة العامة ، و خاصة مع املرسوم 

كما ع�� اختالف اش�الھ  ألعروضب طل"الذي جاء �عنونة جديدة ملفهوم املناقصة الكالسي�ي  15/247الرئا��ي 

 .استبعد املزايدة ع�� غرار املراسيم السابقة 

 



عامةالمقدمة ال  
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دور ا�جماعات ا�حلية �� التنمية  "�� القانون العام   املاجست��  شهادة لنيل مذكرة: الدراسة الرا�عة  

بلدية  بإبراز حدود هده فاعتمد �� دراستھ  ع�� دور ا�جماعات �� التنمية ا�حلية  و باألخص حالة ال"  ا�حلية 

 . املهمة و طبيع��ا  و دعم دراستھ بنماذج تطبيقية تقنية و ادار�ة و مشاريع تنمو�ة للبلدية 

 

 هي�ل البحث 

 

الفرعية  التساؤالتانطالقا من �هداف املرجوة من املوضوع و ملعا�جة �ش�الية الرئيسية و  

 :الفرضية قسمت هده الدراسة ا�� ثالث فصول  لالختبار 

سوف يتم من "�طار العام ملفاهيم الصفقات العمومية و طرق ابرامها "املعنون بــ: الفصل �ول  

فاهيم الصفقات العمومية من �ستقالل ا�� غاية يومنا هذا و اساليب و طرق ابرام ملخاللھ التطرق 

 .تبعة �� ذالك الصفقات العمومية و �جراءات امل
 

حيث "  15/247و   10/236تنفيذ الصفقات العمومية و مقارنة  مرسوم "املعنون ب: الفصل الثا�ي  

مختلف سلطات �دارة املتعاقدة  سواء �انت من الرقابة تناولنا كيفية تنفيذ الصفقات العمومية مع ذكر 

و  10/236ذا ابراز مقارنة ما ب�ن املرسوم الرئا��ي اهم �ش�االت املطروحة �� ذالك و كالداخلية و ا�خارجية و 

 .و الفرق بي��ما  15/247املرسوم الرئا��ي 
 

قمنا  "15/247دراسة �حالة تطبيقية لصفقة عمومية �� ظل املرسوم "املعنون ب: الفصل الثالث  

بتحليل بطاقة فنية عن محل الدراسة و �� بلدية ا�حمدية و اهم املناطق التا�عة لها مع  الهي�ل التنظي�ي 

�� اطار ا�خطط   15/247ألهم مصا�حها و كذالك دراسة مشروع صفقة عمومية �� ظل املرسوم الرئا��ي 

و ابراز اهم التعديالت ال�ي املتبعة �� ذالك مع ذكر جميع مراحل �برام و �جراءات  ) ( PCDالبلدي للتنمية 

ا�� غاية تنفيذ و اخ��ا  10/236قام ��ا املشرع ا�جزائري �� مراحل طرق �برام و معا�ج��ا بالقانون السابق 

 .و الغلق ال��ائي للمشروع و استالمھ  و �سديد املستحقات للمتعامل الالقتصادي  الالشغال 

 

لها من زاو�ة ا�جماعات  نتطرق ان  ارتأينانظرا  لشساعة التنمية �قتصادية و ك��ة مقوما��ا : مالحظة هامة 

 .الصفقات العمومية و مدى اهمي��ا �� تفعيلها  باألخصا�حلية 



 

 

 

 الفصل �ول 

�طار العام ملفاهيم الصفقات 

 العمومية و طرق ابرامها
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 مقدمة الفصل 

، �مر الذي دفع املشرع لوضع ية كب��ة �� تنمية اقتصاد الدولةان الصفقات العمومية تكت��ي أهم 

و �� �ل مرة اج��د املشرع ��   2015حتــــى عام  1967منظومة قوان�ن لتنظيم الصفقات العموميـــــة بداية من 

نظرا إلجراءات  و  �ول  قضبط التعر�فــــــــات و الكيفيــــــــــات لتفادي الثغرات و �خطاء املوجودة �� القانون الساب

الصفقات العمومية املعقدة فقد تحــرى املشرع �شرح و توضيــــــــح �ل نقطة مهمـــــــا �انت �سيطة بما ف��ا كيفيات و 

 .ملناسب لها ا القانو�ي �طار و ال�املة الشفافية إعطا��ا أجل منإجراءات إبرام الصفقــــات العموميـــــــــــــة  

 العمومية ا�جزائر�ة  لصفقاتملفهوم ا  دراسة �طار العام  الفصل هذا خالل من حاولنا هذا أجل من و 

 .و اهم �جراءات و الطرق املتبعة  �� ابرامها و انواع و اصنافها 
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 ا�جزائر�ة  ماهية الصفقات العمومية :  �ول املبحث 

 تمهيد

 ال��امج لتجسيد أساسية وسيلة ف�ي الوط�ي  �قتصاد �� ك��ى  أهميةذات  العمومية للصفقات إن 

 العمومية الصفقات تطور  و �شأة معرفة يجب أوال لذلك خاصة، أهمية ا�جزائري  املشرع لهدا أوالها و التنمو�ة

 .ا�جزائري  القانون  شرحها كيف و العمومية بالصفقات يقصد ماذا و ا�جزائري  التشريع ��

 ر�ةئا�جزا مفهوم الصفقات العمومية :  �ول املطلب 

�عد الصفقات العمومية صورة من صور العقود �دار�ة لكن تطلق �سمية الصفقات العمومية ع��  

 كب��ة . العقود ذات �همية و يبقى اصطالح العقد �داري وارد ع�� تلك العقود املعتادة و ال�ي ليست لها أهمية

 .1معمول بھ �� الصفقات العموميةو غطاءا ماليا يماثل ما هو  

  1991-1967ما ب�ن  �عر�ف الصفقات العمومية :  ول الفرع � 

ف  القانو�ي لها ع�� جميع املراسيم و �وامر الصادرة التعر� ن �نب وف سالصفقات العمومية  ف لتعر�  

ف للمصط�حات ية تضمنت �عر�نو ناققدمة �� �عر�فات ل التعر�فات امل�ف  1991و  1967  ما ب�ن   �� ا�جزائر 

 .باستعراضها ع�� النحو التا��  نقوم سلذلك  ا�خاصة ��ا 

  90-67�عر�ف الصفقات العمومية �� �مر  . 1

الصفقات العمومية �� عقود  مكتو�ة  ت��مها الدولة :"  بأ��امر حيث  عرفت الصفقات بموجب  هذا �  

دمات ضمن خال أو تور�دات أو غز أشاجنصد إق  العمومية او امل�اتب   املؤسساتات أو يأو البلد العمالتأو 

السابقة عرفت الصفقات من خالل �عتماد ع��  04 ان املادة  2ون نهذا القا ل��ا �� نصوص عشروط املال

�ول �� املعيار العضوي حيث حدد اطراف الصفقة و الثا�ي هو املعيار املوضو�� حيث  يتمثلمعيار�ن اساس�ن 

 . الوطنية العاملة اليد و الوط�ي  �نتاج حماية و �ان الهدف م��ا هو ددت طرق ابرام الصفقات العمومية ، ح

 145-82�عر�ف الصفقات العمومية �� املرسوم .  2

صفقات املتعامل " جاء ف��ا  ثمنھ حي  04عرف  هذا املرسوم  بدوره الصفقات العمومية �� املادة  

العمومي عقود مكتو�ة حسب مفهوم التشريع الساري ع�� العقود و م��مة وفق الشروط الواردة �� هدا املرسوم 

اضاف مصط�ح املتعامل العمومي  05و بالرجوع ا�� املادة  قصد انجاز �شغال و اقتناء املواد و ا�خدمات 

                                                           
  74، ص  2011عمار بوضياف، تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، ا�جزائر، دار ا�جسور ، -1

 52�� ا�جر�دة الرسمية رقم  2 1967جوان  17املؤرخ ��  90-67هو أول �شريع للصفقات العمومية �� مرحلة �ستقالل الذي صدر بموجب �مر  - 2

 . 1967لسنة 
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تفصيل الهيئات كما اضاف املؤسسات �ش��اكية و الوحدات �حتفاظ باملعيار العضوي حيث قام ب

 .3 �قتصادية 

  434-91الصفقات العمومية �� املرسوم التنفيذي �عر�ف  . 3

 لعمومية عقود مكتو�ة حسب التشريعالصفقات ا" حيث عرفها بدوره الصفقات العمومية بأ��ا 

ا�خدمات انجاز �شغال و اقتناء املواد و الساري  ع�� العقود و م��مة وفق الشروط الواردة �� هدا املرسوم قصد 

و من خالل قراءة هدا املرسوم نجد انھ حافظ ع�� املعاي�� السابقة سواء الشك�� 4" �حساب  املص�حة املتعاقدة 

، الوالية  و البلدية و املؤسسات 5و �� الدولھ   02ة او املوضو�� و ايضا العضوي حيث ذكر الهيئات �� املاد

بثاث�� التحوالت السياسية ال�ي مرت ��ا البالد العمومية ذات الطا�ع �داري  و الهيئات الوطنية و هدا التغي�� 

 .�عد اقرار التعددية ا�حز�ية 

 ت��م ال�ي �جهة ا بأن يق��ي الذي الواقع نظرة �� فرضية �سمية ��  تعاقدةملا ص�حةملا �سمية و

 هة�جا �ن ب شرعملا م�� فقد ثم من و الصفقة، ذهه ع�� تصادق ال�ي هة�جا نفسها ��  ت�ون  ال قد الصفقة

 الصفقة ذهه ع�� توافق و تصادق ال�ي هة�جا�ن ب و ��ا نتفعةملا �� أل��ا  الصفقة ت��م ال�ي هة�جا �� و تعاقدةملا

  رسومملا نفس من 07 ادةملا ھإلي أشارت ما وه لها  أسندت ال�ي السلطة وجبمب ق�ح ذاه خولت ال�ي �� أل��ا

 : �� و "ختصة�ا السلطة عل��ا وافقت إذا إال ��ائية ت�ون  ال و العمومي تعاململا صفقات ت�ح ال" 

  .الدولة صفقات يخص فيما الوز�ر  أ 

 .الوالية صفقات يخص فيما الوا�� ب

 .البلدية يخص فيما البلدي الشع�ي ا�جلس رئيس ج 

 .�داري  الطا�ع ذات ا�حلية و الوطنية العمومية املؤسسات صفقات يخص فيما املدير أو العام املدير د 

 

 2015-2002ما ب�ن  �عر�ف الصفقات العمومية : الفرع الثا�ي    

 

 250-02�عر�ف الصفقات العمومية �� املرسوم التنفيذي . 1

 للسياسات نظرا العمومية الصفقات بتنظيم املتعلق  2002-07-27مؤرخ ��  250-02 املرسوم الرئا��ي 

تم ) .الشفافية �� �سي�� �موال العمومية  ، ضمان مبدأ املساواة أألجنبيةا�خوصصة،الشراكة ( �قتصادية

إعادة صياغة النص املتعلق بالصفقات العمومية باعتبارهم أهم أنواع العقود �دار�ة ع�� النحو الذي يوافق 

 .   6ب�ن املص�حة العامة و ا�خاصة 

 

                                                           
 .، صفقات املتعامل العمومي 1982-04-13،   15، ا�جر�دة الرسمية ،العدد  1982-04-10،  145-82املرسوم رقم  - 3
 33-11، ص  2016-2015عتيق حبيبھ، الش�لية �� العقد �داري ،مذكرة لنيل شهادة املاجست�� �� القانون العام ، جامعة تلمسان ، - 4
 1991-11-10، 57،العدد الرسمية ا�جر�دة،  1991-11-09املؤرخ ��  434-91املرسوم  رقم - 5
 . 2002لسنة ،55عدد  ال ،، تنظيم الصفقات العمومية املعدل و املتمم ، ا�جر�دة الرسمية 2002-07-24 ، 250-02رسوم امل - 6
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  236-10�عر�ف الصفقات العمومية �� املرسوم التنفيذي  . 2 

آما ي�� ت��م الصفقات :  2010املؤرخ �� أكتو�ر سنة   236 10-حررت �� ظل املرسوم الرئا��ي رقم 

العمومية قبل أي شروع �� تنفيذ أ�خدمات و�� حالة وجود خطر ��دد استثمارا أو مل�ا للمص�حة أملتعاقدة أو 

أملع�ي أن يرخص بموجب مقرر معلل  �من ألعمومي يمكن الوز�ر أو مسئول الهيئة الوطنية املستقلة أو الوا��

 .وترسل ��خة من هذا املقرر إ�� الوز�ر امل�لف باملالية 7 .بالشروع �� بداية تنفيذ ا�خدمات قبل إبرام الصفقة

ور �أشهر ابتداء من تار�خ التوقيع ع�� املقرر املذ 3ومهما يكن من آمر فالبد من إعداد صفقة �سو�ة خالل ثالثة 

، وعرضها ع�� الهيئة ا�ختصة بالرقابة  6الفقرة �و�� من املادة  ورة ���العملية تفوق املبالغ املذانت �أعاله، إذا 

 .ا�خارجية للصفقات

 23-12�عر�ف الصفقات العمومية ��  املرسوم الرئا��ي. 3

بل اقتصر التحديث ع�� املادة 8املتضمنة �عر�ف الصفقات العمومية  04هدا املرسوم لم يحدث املادة  

  .لكنھ لم يمس الهيئات املذ�ورة  236-10من املرسوم رقم  02

 247-15 �عر�ف الصفقات العمومية ��  املرسوم الرئا��ي . 4

�عت�� اخر اطار قانو�ي يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق العام و قد جاء تتو�جا  

  مل وزاري مش��ك ممثل�ن عن ار�ا ب العمل العمومي�ن و ا�خواص و املتعامل�ن �قتصادي�ن علتضافر جهود فوج 

كما أضاف هذا القانون مادة جدیدة �انت غ�� . 236-10من اجل معا�جة النقائص ال�ي عرفها املرسوم الرئا��ي 

 ع�� ما ی�� 04ة رقم تتعلق ب�حة الصفقة القانونیة حیث نصت املاد 236-10مدرجة ضمن املرسوم الرئا��ي 

 :املذ�ورة أدناه حسب ا�حالة9 "�عد موافقة السلطة ا�ختصة إالال ت�ون الصفقات �حیحة و��ائیة "

  مسؤول الهیئة العمومیة  أ

    الوز�ر  ب

  الوا��   ج 

     رئیس ا�جلس الشع�ي البلدي  د 

 .املدیر العام أو مدیر املؤسسة العمومیة ه 

 

 

                                                           
 . 2010 ،  58العدد ،ا�جر�دة الرسمية  ،الصفقات العمومية    ،  2010-10-07، 236-10 رقم  رسوم رئا��يامل- 7
 . 2012 ، 04العدد ،ا�جر�دة الرسمية  .تنظيم الصفقات العمومية ،  2012 -01- 18 ، 23-12رسوم الرئا��ي رقم امل - 8
 50العدد ،تنظيم الصفقات العمومية،ا�جر�دة الرسمية  ،  2015-09-16 ، 247-15رسوم الرئا��ي رقم امل - 9
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 و اصنافها  الصفقات العمومية ا�جزائر�ة   أنواع: املطلب الثا�ي  

 أنواع الصفقات العمومية : الفرع �ول 

املتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفو�ضات  247-15من املرسوم الرئا��ي  29لقد نصت املادة  

فحسب هذه املادة توجد أر�ع أنواع و املتمثلة  املرفق العام ع�� أن الصفقات العمومیة �شمل إحدى العملیات 

بینما  التور�دلعمومية یتمثل النوع �ول �� صفقات أألشغال أما النوع الثا�ي فیتمثل �� صفقات امن الصفقات 

 .والنوع الرا�ع یتعلق بصفقات ا�خدمات الدراسات  یتعلق النوع الثالث بصفقات

 :الصفقات العمومیة لألشغال .1

�شمل الصفقة العمومیة لألشغال بناء أو تجدید أو صیانة أو تأهیل أو ��یئة أو ترمیم أو " عرفها  �األ�ي  

�� ظل  الستغالل��ااصالح أو تدعیم أو هدم منشأة أو جزء م��ا، بما �� ذلك التجه��ات املرتبطة ��ا الضرور�ة 

من نفس املرسوم ا�حد  13، كما حددت املادة 10"وعاح��ام  البنود ال�ي تحددها املص�حة املتعاقدة صاحبة املشر 

و�� حالة تم النص ��  29دج، إال أنھ بالرجوع ا�� املادة 12000000.00.�ق��ى ملبلغ صفقة �شغال واملقدر

فان الصفقة ت�ون  أشغالصفقة عمومیة ع�� تقدیم خدمات و�ان املوضوع �سا��ي للصفقة یتعلق بانجاز 

 . صفقة أشغال

 :  اقتناء اللوازم و صفقات التور�د  .2

ا�حد �ق��ى ملبلغ صفقة اللوازم واملقدر  247-15من املرسوم الرئا��ي  13وحددت املادة  

و�� حالة �ان موضوع الصفقة العمومیة خدمات ولوازم و�انت قیمة  29املادة  إ��و�الرجوع دج   12000000.00

 .ون صفقة لوازماللوازم تفوق قیمة ا�خدمات، فان الصفقة ت�

 :صفقات ا�خدمات .3

هو اتفاق بموجبھ يقدم احد ��خاص خدماتھ �� �خص معنوي مقابل عرض يتفق عليھ لتمي�� عن  

 13صفقة التور�د مثل الصيانة حسب الشروط املتفق عل��ا و املقابل ي�ون هدمة و ليس منقوال  وحددت املادة 

دج، و�الرجوع ا��   6000000.00 بملبلغ صفقة ا�خدمة واملقدر ٕا�حد �ق��ى  247-15من املرسوم الرئا��ي 

فق بتقدیم خدمة، فان الصفقة ت�ون ار مو�� حالة �ان موضوع الصفقة العمومیة �ان ایجار اللوازم  29املادة 

 .صفقة خدمات

 :صفقات الد ارسات .4

ام �خص خاص بدارسة ـــــارسات ع�� أ��ا عقود ی�لف بموج��ا ال�خص العكما �عرف صفقات الد 

 من املرسوم الرئا��ي 13وحددت املادة ، حلول تقنیة لهما�اح مشروع مع�ن واق� او مش�ل تخلل مشروع 

                                                           
  50، مرجع سابق ،العدد  247-15، المرسوم الرئاسي  29المادة - 10
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وفقا للمرسوم الرئا��ي رقم من خالل دج   6000000.00ارسات واملقدر ا�حد �ق��ى ملبلغ صفقة الد 15-247 

سیما  ال أألشغالكم �شمل عند ابرام  صفقة  ر�ھفكارسات خدمات ��دف الصفقة العمومیة للد" : 29 املادة

 11"مهمات املراقبة التقنیة او ا�جیوتقنیة و�شراف ع�� انجاز �شغال ومساعدة صاحب املشروع

 . العمومية الصفقات أصناف: الفرع الثا�ي 

 من أنواع عدة إبرام إ�� ال�جوء املتعاقدة للمص�حة كنمي العمومية الصفقات انجاز و تنفيذ إطار ��

 ضمان و توف��ها  الواجب ل�حاجيات الدقيق التحديد عن تنتج ال�ي للصعو�ات �ستجابة من تتمكن ح�ى العقود

 . للصفقة ا�حقق �نجاز 

 : الصفقة الوحيدة.1

 يمكن لكن فقط، واحد متعامل إ�� ا�خدمة تقديم أو الصفقة انجاز إسناد �� الوحيدة الصفقة 

 عن من جزء أو شروعملا ازنجا تعاقدملا تعاململا يقرر  عندما الصفقة أو شروعملا إلنجاز التدخل أخرى  ملقاوالت

 صاحب أن باعتبار �ن تضامنملا �ناولملقا معمج صفقة مع يتقارب الصفقة من النوع ذاه الثانوي، التعامل طر�ق

 مع واحدة عالقة تر�طھ لكن شروع،ملا ازنجا �� �نشاركملا �نالثانو� ملتعامل�ن ا مع عالقة ھ تر�ط ال شروعملا

  .تعاقدملا تعاململا

 

 البسيطة الصفقة.2

 .مسبقا ددةمح بطر�قة ددةمح خدمات تقديم أو أشغال ازنجا تخص  البسيطة الصفقة 

 

 الز�ون  صفقة .3

 �سرب تصليح ألعمومية �نارة شبكة بصيانة تعلقةملا اجيات�حا �عض لتحقيق الز�ون  صفقة ت��م 

 بتنفيذ اصة�خا الطو�لة دةملا �سبب و ،�جمالية للطلبات قيمة و كمية أية تتضمن ال ف�ي ،ا�خ ...القنوات

 العقد تنفيذ شروط بتعديل �سمح بنود الصفقة ذهه تتضمن أن يجب سنوات 05 ب و املقدرة  الز�ون  صفقة

 ب�ن  العقد لف�خ بالنسبة كذلك و �قتصادية للظروف مهمة خيارات و جديدة تقنيات بإدخال التكفل أجل من

 .اختالفات ظهور  حالة �� املتعاقدين الطرف�ن 

 �� املطلو�ة ا�خدمات تقديم و تنفيذ أجل من املتعاقد املتعامل ال��ام ع�� با�حصول  الز�ون  صفقة �سمح كما

 .أخرى  جهة من قدمةملا دمات�خا أسعار تحديد و  العمومية دمة�خا حماية  ضمان و جهة، من ا�حدد الوقت

 

 الطلبات صفقة.4

املطلو�ة  ا�خدمات حجم يمكن تحديد ال عندما مفروضا يصبح النوع هذا من صفقة إبرام إ�� ال�جوء إن 

 إذ الصفقة موضوع ت�ون  محددة قصوى  كميات و أسعار الطلبات صفقة تتضمن بحيث التنفيذ، وت�َ�ة و 

 املتعاقد املتعامل من بطل��ا املتعاقدة املص�حة تل��م ال�ي الدنيا ا�خدمات جهة من ال��ام�ن ، هناك أن نالحظ

                                                           
 . 50مرجع سابق ، العدد ،   247-15المرسوم الرئاسي ،  29لمادة ا- 11
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 صفقة أن علما ها،مبتقدي �ل��ام املتعاقد للمتعامل كنمي ال�ي القصوى  ا�خدمات أخرى  جهة من و  

 هذا �سمح حيث سنوات، 05 تتعدى ال قصوى  مدة حدود �� للتجديد قابلة واحدة سنة بمدة ت��م الطلبات

 .واحد متعاقد متعامل طرف من احت�ار قيام و تجنب  املنافسة جو بتوف�� التحديد

 إدراجها يجب بنود �� أطراف، أحد من الصفقة ذهه ف�خ إم�انية و الطلبات بصفقة العمل �سديد إن 

 بإبرام ين�ح بحيث متكرر، �ش�ل خدمات أو مواد باقتناء تتم�� الطلبات صفقة أخرى  جهة من و الصفقة ��

 .ارجية�خا للتمو�نات الطلبات صفقة

 أو شراء طلبات طر�ق عن تعاقدةملا ص�حةملا حاجيات حسب و بالتدرج يتم الطلبات صفقة تنفيذ إن 

 آجال ،املواد كمية( دمة�خا تقديم أو التسليم طرق  تتضمن ال�ي و تعاقدملا تعاململا إ�� تبلغ ال�ي ص�حةملا أوامر

 كنمي لكن التسليم، أجال تعاقدملا تعاململا التجاوز  حالة �� �� التأخ عقو�ات تنفيذ يتم حيث ) التسديد

 أو لتور�د خصصة�ا الدفع قروض نقص حالة �� ا�حال وه كما جزئية طلبات صفقة إبرام تعاقدةملا للمص�حة

 .خدمات تقديم

 

  .إبرام الصفقات العمومية و مراحل  و كيفية شروط :  الثا�ي املبحث 

ح�ى يتس�ى للمص�حة املتعاقدة  من اجل ابرام اية صفقة عمومية يجب املرور �عدة مراحل و اجراءات  

 العمل �� ظل الشفافية و املصداقية و ا�حصول ع�� اك�� عدد من املتعامل�ن الالقتصادي�ن 

 

 ابرام الصفقات العمومية  و كيفية شروط :  �ول املطلب 

العقد املد�ي ال ي��ض إال بتوافر  أنقانون الصفقات العمومية شانھ ش من املبادئ �صول املسلم ��ا 

�أصل عام ، و تحقق شروط �حتھ و عليھ يجب ) ركن الر��ي ركن ا�حل ـ ركن السبب ( �ر�ان الثالثة املعروفة 

 .توافر شروط خاصة بالنظر ا�� �عليقها باملال العام و املرفق العام 

 

  ات العمومية الصفق إبرامشروط : �ول الفرع 
 

 العامة �� التعاقد   �دارة أهلية.1

تتقيد املص�حة املتعاقدة عند ابرام الصفقات العمومية بقيود حددها املشرع من بي��ا اح��ام ركن  

او املوافقة املسبقة من طرف ا�جهات ا�ختصة قبل  التأش��ة�ختصاص كما تتطلب الصفقات ا�حصول ع�� 

 .12كما يمكن ل�ل سلطة من السلطات ان تفوض صالحي��ا �� هدا ا�جال ا�� املسؤول�ن امل�لف�ن و  ابرام الصفقة 
 

 الش�ل الكتا�ي للصفقات العمومية .2

املتعلق بالصفقات العمومية و  247-15رئا��ي رقم الرسوم املتنص املادة الثانية من �� هذا الصدد  

و هو �مر الذي اقره مجلس الدولة  13 " ...العمومية عقود مكتو�ة الصفقات "تفو�ضات املرفق العام ع�� ان 

                                                           
 .50مرجع سابق ، العدد ،  247-15المرسوم الرئاسي ،  4/02املادة  - 12
  http://sciencesjuridiques.ahlamontada.netمحاضرات �� قانون الصفقات العمومية ، خالف فاتح ، جامعة جيجل ، املوقع �لك��و�ي  - 13

 . 10.00ع�� الساعة  01/02/2018تار�خ التصفح  
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يرخص بموجب قرار معلل بالشروع ��  أنا�جزائري  اما �� حالة �ست�جال امل�ح و املعلل بخطر يحق للمسؤول 

 .تنفيذ ا�خدمات قبل ابرام الصفقة العمومية 

 العمومية  ات انفراد �دارة بتحديد شروط الصفق.3

من اهم مم��ات  الصفقات العمومية انفراد �دارة العامة بتحديد الشروط ال�ي تحكم الصفقة مسبقا   

و �� دفاتر  "الشروط دف�� "املتعامل�ن �قتصادي�ن �� وضعها حيث تحرر الشروط �� دف�� �س�ى  إشراكدون 

ملص�حة العامة و تحدد من خاللها تضعها �دارة مسبقا  مع مراعاة  مقتضيات ارسمية تتضمن قواعد و اح�ام 

حيث يت�ح من دفاتر الشروط ال�ي تضعها �دارة و . 14شروط املتعلقة باملنافسة  و كيفية اختيار املتعاقد معها 

املص�حة املتعاقدة و املتعامل�ن تحي��ا بصفة تلقائية موضوع الصفقة ، مدة العقد ، و حقوق و ال��امات 

 .�قتصادي�ن و دالك لضمان مراقبة و �ستخدام السليم لألموال العامة 

 كيفية  ابرام الصفقات العمومية الفرع الثا�ي 

 عامة كقاعدة املناقصة طر�ق�ي �� تتمثل العمومیة الصفقات إلبرام طر�قت�ن ا�جزائري  املشرع حدد 

  .�استثناء ال��ا��ي وطر�قة

 

   :)العامة  القاعدة( املناقصة طر�قة .1

 یتقدمون  من أفضل باختیار �دارة بمقتضاها تل��م طر�قة أ��ا ع�� املناقصة �عّرف : قصةاملنا �عر�ف  1.1

 عن تختلف واملناقصة ،  أداؤها املطلوب ا�خدمة ناحیة من أو املالیة الناحیة من سواء شروطا معها للتعاقد

بأشغال   القیام �دارة رادت أ ما إذا هذا و��ون  عطاء بأقل یتقدم من اختیار �س��دف �و�� أن حیث املزایدة

 طرف من التأج�� أو البیع عملیات �� وذلك عطاء أع�� م یقّد  من مع التعاقد إ�� ف��مي الثانیة أما مثال، عمومیة

  �ختالف هذا رغم ولكن أإلدارة
ّ
 . واحدة للنوع�ن القانونیة �ح�ام أن إال

 أر�ع ع�� یحتوي  أن البد �حیح �عت�� ح�ى �خرى  العقود با�� مثل مثلھ املناقصة عقد ان :املناقصة أر�ان. 2.1

  15:و�� أر�ان

  :ال��ا��يأ 

 .ال��ا��ي فیتم عناصرها ع�� والقبول  باإليجاب یتطابق أن املناقصة عقد ال�عقاد یجب 

 :ا�حلب 

 هذا عمل، عن باالمتناع أو بفعل أو عی�ي حق بنقل اما وهذا بھ القیام املتناقص یل��م الذي ال��ئ هو 

 .عمل عن امتناع أو عمال �ان أو ممكنا شیئا �ان اذا موجودا �ل��ام  محل ی�ون  أن و�جب

  :السببج 
                                                           

 .مرجع سابقعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، - 14
 .للصفقات العمومية و اليات حماي��ا ،  مجلة �ج��اد القضائي ، العدد ا�خامس ، جامعة �سكرة النظام القانو�ي  �سيغة، فيصل- 15

 



 الفصل االول                            االطار العام لمفاھیم الصفقات العمومیة و طرق ابرامھا
 

13 
 

 .مھ ا� ال� وراء  من الیھ الوصول  العمل رب املل��م یقصد الذي املباشر العرض هو 

  :�هلیةد 

 یل��م العمل رب أن نجد املقاوالت مناقصة �� فمثال حكمها، �� �� أو التصرف عقود من املناقصة عقد 

 .ألتصرف أهلیة العمل رب �� یتوافر أن فیجب أألجرة بدفع

 

  :املناقصة أش�ال.3.1

 حسب تتم أن و�مكن دولیة، أو وطنیة املناقصة 247-15   رقم الرئا��ي املرسوم من 42 رقم املادة حسب 

 : 16التالیة �ش�ال

 

 :" Appel d'offre ouvert " املفتوحة املناقصة.1.3.1

 

 ع��ا �عالن و�تم 17�عهدا  یقدم أن مؤهل م���ح أي خاللھ من یمكن إجراءات  �� املفتوحة املناقصة 

 املعنیة للهیئة الصفقات �جنة طرف من بالعملیة ا�خاص الشروط دف�� ارسةد  �عد املناقصة إلعالن وفقا

 دعوة بموجبھ و�تم وطنیت�ن یومیت�ن جر�دت�ن �� إجبار�ا املناقصة إعالن ینشر بحیث علیھ تأش����ا وتقدیم

 بنص محدد العمومیة للصفقات الرسمیة النشرة و�� BOMOP لتار�خ وفقا عروضهم لتقدیم املتعهدین

 ثم �ظرفة فتح �جنة طرف من املناقصة بنص ا�حددة الساعة ع�� �خ�� الیوم �� العروض فتح لیتم املناقصة

 الذي راءات �ج بنفس للصفقة املؤقت املنح عن �عالن ومنھ املنح تق��ح ال�ي العروض تقییم �جنة إ�� تحال

آو  راسة للد الصفقات ل�جنة الصفقة مشروع یحال الطعون  مدة استیفاء و�عد املناقصة �شر عملیة بھ تمت

 �مر إعطاء �عد املفعول  ساري  صفقة عقد یصبح ثم بھ �ام لالل� املا�� راقب امل ع�� یحال و�عدها التأش��ة إعطاء

 .�شغال ببدأ

 

  " Appel d'offre restreint  ": ا�حدودة املناقصة.2.3.1

 

ط الشرو  �عض ف��م تتوفر الذین للمر�ح�ن إال �عهد بتقدیم فیھ �سمح الاجراء  هو" :و �� كما ي�� 

 مجال �� املطلو�ة، الدنیا الشروط ت�ون  ان و�جب .18" مسبقا املتعاقدة املص�حة تحددها ال�ي املؤهلة الدنیا

 للمؤسسات �سمح بكیفیة املشروع، وأهمیة و�عقید طبیعة مع متناسبة املهنیةراجع وامل والتصنیف التأهیل

 وال�لفة با�جودة املتعلقة املث�� الشروط�ام اح� ظل �أملناقصات � �� باملشاركة زائري ا�ج للقانون  ا�خاضعة

 .�نجاز وآجال

 :"   Consultation sélective" �نتقائية �ستشارة.4.1

                                                           
       ، املوقع   "توسيع مجال قانون الصفقات العمومية و اعادة هي�لة و تنظيم اجراءات ابرام الصفقات العمومية "ضریفي نادیة ،   -16 
 msila.dz/ar/?p=2863-www.univ /http:/    ،13-03-2018  ��11.15،ع 

 50مرجع سابق، العدد ،  247-15المرسوم الرئاسي ، 42ادة امل - 17
 50مرجع سابق ، العدد ،  247-15المرسوم الرئاسي ،  44ادة امل- 18
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 �عد بذلك للقیام خصیصا املدعوون هم،  فیھ عرض بتقدیم لهم املرخص املر�حون  ی�ون  راءات إج �� 

 :19أساس ع�� وت�ون  ا�خاصة �همیة وذات املعقدة العملیات �� �سلوب لهذا ال�جوء و�تم أو�� نتقاءا

 .بلوغها یتع�ن نجاعة أو مفصلة تقنیة مواصفات -

بحيث  حاجا��ا لتلبیة التقنیة الوسائل تحدید ع�� قادرة املتعاقدة املص�حة تكن لم إذا استثناء وظیفي، برنامج -

 إذا ما حالة و�� مضمنة برسالة مباشرة دعو��ايتم  بقائمة مسبقا محددة املؤسسات قائمة هناك ت�ون  حیث

 �عتمد أن یجب ثالثة من أد�ى �و�� انتقاؤهم تم الذین املر�ح�ن عدد و�ان �نتقائیة �ستشارة عملیة تمت

  .جدید من �و�� لالنتقاء الدعوة املتعاقدة املص�حة

 

 :" Concours"  املسابقة.5.1

 إجراءاملنظمة ال�ي يتب�ن من خالل استقراءها بان املسابقة  ��  �جراءاتحملة من  بو �� تتم بموج 

 .20مخصص لأل�خاص الطبع�ن دون املعنو�ون لالنھ يركز  ع�� ا�جانب الف�ي 

 

   :" " Adjudicationاملزايدة .6.1

 لتوضيحو   و اشمل العمليات البسيطةيقدم العرض اقل ثمنا  الذيملنح الصفقة للمتعهد اجراء ��  

، إما فيما يخص املزايدة  21 ح�ى ت�ون �ع�� ثمنا البلدي  املذبح أوالبلدية  أسواق لكراءاملزايدة هنا ليست  أك��

من دائرة أخرى او احد ا�خواص و ' عقار أو منقول '�� قانون الصفقات هو عندما تر�د �دارة أن �ستأجر شيئا 

 .ال�ي ستدفع بالتا�� يجب أن تختار �قل ثمنا الن م��اني��ا �� 
 

 ):�استثناء(ال��ا��ي  طر�قة .2

 أك�� حر�ة لإلدارة ی��ك ألنھ مرونة أك�� أسلوب وهو ،"املباشر �تفاق" باسم أیضا �سلوب هذا ویس�ى 

 .معھ ستتعاقد الذي ال�خص اختیار ��

  : �ا��يال� مفهوم1.2.

 الش�لیة الدعوة دون  واحد متعاقد ملتعامل الصفقة تخصیصراء إج هو �ا��ي ال�" :ی�� كما تم �عر�فھ 

 ."  أالستشارة  فیھ �ستبعد وال للمنافسة،

 

  : �ا��يال� أنواع2.2

 لذلك املنافسة أساس ع�� ترتكز وال�ي العامة القاعدة �ش�ل ال�ي املناقصة عن �ا��ي ال� مبدأ یختلف 

 .�ا��ي �ستشارةال� من صنف�ن زائري ا�ج العمومیة الصفقات قانون  �� ورد

 

 : البسیط �ا��ي ال�1.2.2 

                                                           
 . 03، ص 2015-12-17،جامعة �سكرة،  247-15زواوي عباس، طرق و اساليب ابرام الصفقات العمومية �� ظل - 19
  .مرجع سابق ، عمار بوضياف- 20
 . ،مرجع سابقزواوي عباس- 21
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 محددة للمنافسة، �ستد�� ال �ونھ العمومیة الصفقات رام إلب استثنائیة قاعدة هو البسیط �ا��ي ال� 

 : 22و�� غ�� تالية ال حاالت �� ا�حصر سبیل ع��

 ینفرد أو احت�ار�ة وضعیة یحتل وحید متعاقد متعامل ید ع�� إال ا�خدمات تنفیذ یمكن ال عندما  أ

 . املتعاقدة املص�حة اختار��ا ال�ي التكنولوجیة الطر�قة بامتالك

 �سعھ وال املیدان �� یجسد قد استثمار أو ملك لھ یتعرض داهم بخطر واملعلل امل�ح �ست�جال حاالت ��  ب

 �حاالت املسببة الظروف توقع املتعاقدة املص�حة وسع �� یكن لم أنھ شرط املناقصة آجال مع التكیف

 . طرفها من للمماطلة مناورات نتیجة ت�ون  ال وأن �ست�جال

 الظروف أن �شرط ألس�ان حاجات توف�� او �قتصاد س�� لضمان مخصص مست�جل تمو�ن حالة ��  ج 

 من للمماطلة مناورات نتیجة تكن ولم واملتعاقدة املص�حة من متوقعة تكن لم �ست�جال �حاالت املسببة

 .طرفها

 .وطنیة أهمیة وذي أولو�ة ذي بمشروع �مر یتعلق عندما  د

 قائمة وتحدد ألعمومية ا�خدمة بمهمة حصر�ا حقا عمومیة مؤسسة تنظی�ي أو �شری�� نص یمنح عندما  ه

 .املع�ي والوز�ر باملالیة امل�لف الوز�ر ب�ن مش��ك رارق بموجب املؤسسات

 من املسبقة املوافقة راء�ج هذا یخضع بحیث لإلنتاج العمومیة الوطنیة �داة ب��قیة �مر یتعلق عندما  و

 .الوزراء مجلس

  :�ستشارة �عد �ا��ي ال�.2.2.2

 �� راء�ج هذا إلتباع مجدیة غ�� للمنافسة الدعوة أن یت�ح عندما املتعاقدة للمص�حة یمكن بحیث 

 23التالیة  ا�حاالت

 .الثانية  حيث ادا تم استالم عرض واحد فقط للمرة لب العروض ط ا�جدوى حالة عدم  أ  

 حالة صفقات الدراسات و اللوازم و ا�خدمات ا�خاصة ال�ي ال �ستلزم طبيع��ا ال�جوء ا�� طلب  ب 

 .العروض 

 حالة صفقات �شغال التا�عة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية �� الدولة   ج  

محل ف�خ ، و �انت طبيع��ا  ال تتالءم مع اجال طلب عروض �� حالة الصفقات املمنوحة ال�ي �انت   د 

 .جديدة

 الثنائیة �تفاقات إطار �� أو أ�ح�ومي ون  التعا تیجیة اس��ا إطار �� املنجزة لعملیاتا حالة ��   ه 

 ذلك ع�� هذه التمو�ل اتفاقات تنص عندما هبات أو مشاریع إ�� الدیون  وتحو�ل �متیاز�ة بالتمو�الت املتعلقة

 املقرض البلد أو فقط املع�ي البلد مؤسسات �� �ستشارة حصر املتعاقدة للمص�حة یمكن ا�حالة هذه و��

 .�خرى  ا�حاالت �� لألموال

 

 

 كيفيات ابرام الصفقات العمومية    ) I -1 ( ش�ل رقم

                                                           
 .32، ص  2005دمحم صغیر بعلي ، العقود االداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  - 22
 .مرجع سابق ،فقات العمومية للدكتور خالف فاتحمحاضرات �� قانون الص - 23
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التنظيم ا�جديد للصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق "، يوم الدرا��ي "اجراءات ابرام الصفقات العمومية "شو��  حوحو  : املصدر 

 17-19ع��  13/03/2018: تار�خ التصفح     http://fdsp.univ-biskra.dzاملوقع �لك��و�ي  17/12/2015، جامعة �سكرة يوم "العام 

 

 الصفقات العمومية  إبراممراحل   الثا�ي املطلب 

 العروض إيداعدف�� الشروط و تحض��   �ول الفرع 

  :تحض�� دف�� الشروط  .1

 :  بالنقاط التالية املشروع  إعدادمر تحض�� و ي 

 .تبعا �حاجات �جتماعية و �قتصادية  املشروعانتقاء   أ

تنفيذ املشروع من الناحية الفنية ، مالئمة  إم�انيةدراسة ا�جدوى الفنية للمشروع ، و ال�ي يتم دراسة    ب

 .الالزمة للتنفيذ �م�اناتاملوقع  توفر املواد و 

 .�� ت�اليف املشروع  تتمثلدراسة ا�جدوى �قتصادية و   ج

 كيفيات ابرام الصفقات العمومية

 ال��ا��ي طلب العروض

طلب 

 العروض

املفتوح مع  ا�حدود املسابقة

 قدرات دنيا
ال��ا��ي �عد 

 �ستشارة

ال��ا��ي 

 البسيط

حاالت 

اجراء 

ال��ا��ي 

 

حاالت اجراء 

ال��ا��ي �عد 

 �ستشارة



 الفصل االول                            االطار العام لمفاھیم الصفقات العمومیة و طرق ابرامھا
 

17 
 

التصميم املبدئي للمشروع و يتم تحديد و ظائف العناصر ا�ختلفة  و دراسة املواد ال�ي سيتم استخدامها و   د

 .ما يلزم من �عديالت  إدخال�لفة التقدير�ة و الت إعداد

 .�افة التفاصيل املعمار�ة  إعدادالتصميم التفصي�� للمشروع و يتم   ه

املواصفات  إعدادالتصميم ال��ائي �عد �عديل التصميم التفصي�� و مراجعتھ لضمان دقة التنفيذ و  إعداد  و 

 و ا�جدول الزم�ي املق��ح لتنفيذ املشروع و الت�لفة التقدير�ة و شروط الدعوة للعطاء الفنية العامة و ا�خاصة 

 . 24و الشروط العامة و ا�خاصة لعقد التنفيذ 

 : دف�� الشروط إعدادتحر�ر و .2

دفاتر الشروط �� عناصر م�ونة للصفقات العمومية حيث توضع الشروط ال�ي ت��م و تنفذ وفقها   

 .25الصفقات و �� �شمل باألساس ع�� ما ي�� 

و اللوازم و الدراسات و ا�خدمات املوافق  �شغالاملطبقة ع�� �ل صفقات :  العامة �دار�ةدفاتر البنود  .1.2

 .عل��ا بموجب قرار وزاري مش��ك 

املتعلقة بنوع واحد    ال�ي تحدد ال��تيبات التقنية املطبقة ع�� �امل الصفقات: دفاتر التعليمات املش��كة    .2.2

 .و اللوازم و الدراسات و ا�خدمات  �شغالمن 

 . ال�ي تحدد الشروط ا�خاصة ب�ل صفقة: دفاتر التعليمات ا�خاصة  .3.2

  لإلعالن  طرح �عمال.3

 :عالن عن الصفقة � .1.3

دف�� الشروط   من  إعدادالذي تتخذه املص�حة املتعاقدة �عد �ن��اء مباشرة من   �ول  �جراءو هو    

عالنية الصفقات العمومية يقت��ي و جو�ا  مبدأتكريس   أنطرف �جنة الصفقات العمومية ا�ختصة ، دالك 

بالتا�� �سمح للمص�حة املتعاقدة اختيار  واك�� عدد ممكن من املتعامل�ن �قتصادي�ن  إعالماشهار�ا من اجل 

 . 26عرض أفضليقدم  الذياملتعامل 

 :   �عالنطبيعة .2.3

 : �ش��ط �شهار �� ا�حاالت التالية  

                                                           
 .مرجع سابقفيصل �سيغة ،  - 24

  http://fdsp.univ-biskra.dz: ،املوقع �لك��و�ي  247-15، الرقابة ع�� الصفقات العمومية �� ضوء القانون ا�جديد  مداخلة الدكتور خضري حمزة - 25

 .16.41ع��  2018-03-06يوم التصفح 
 .مرجع سابق -محاضرات �� قانون الصفقات العمومية للدكتور خالف فاتح  - 26
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 املناقصة املفتوحة أ 

 املناقصة ا�حدودةب 

 �و���نتقاء  إ��الدعوة ج 

 املسابقة د 

 املزايدةه  

 :محتوي �عالن .3.3

يجب أن ت�ون �سمية املص�حة املتعاقدة ، عنوا��ا و رقم �عر�فها ا�جبائي و كيفية املناقصة،  شروط  

تو�� املشرع حيث   التأهيل أو �نتقاء �و�� ، موضوع العملية او الصفقة  تار�خ أخر اجل و م�ان إيداع العروض 

 : م�� ب�ن �عالن الوط�ي و �عالن ا�ح��  ا�جزائري بيان الوسائل ال�ي يتحقق من خاللها مبدأ العالنية و

��  النشرة الرسمية لصفقات املتعامل   إجبار�اطلب العروض   إعالنيتم �شر : الوط�ي  �عالن أ 

و ي�ون وجو�ا �� جر�دت�ن يوميت�ن موزعت�ن ع�� املستوى الوط�ي و ت�ون  الواحدة م��ا ع��  BOMOPالعمومي 

�عملية النشر ��  �شهارحيث تتكفل املؤسسة الوطنية للنشر و  جنبية� لغة الب �خرى باللغة العر�ية و  �قل

 .27ال�حف الوطنية 

لوازم و  آو إشغالتضمنت صفقات  آدا مح�� إشهارمحل   ي�ون طلب العروض:  ا�ح��  �عالن ب 

 إلصاقھا�ح��  و  �شهارو يتم ) 100.000.000.00(خدمات �ساوي مبلغها  مائة مليون دينار جزائري  آودراسات 

 .و الفالحة للواليةبمقر الوالية و البلديات التا�عة لها و غرفة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و ا�حرف ،

 تماشيا مع التطورات التكنولوجية ال�ي �شهدها عاملنا و تكريسا ملبدأ العالنية : �لك��و�ي  �عالن ج 

 .28من العروض بحيث تم �عز�ز البوابة �لك��ونية للصفقات العمومية الذي �سمح با�حصول ع�� اك�� 

�عد طرح �عمال لإلعالن  ، تأ�ي مرحلة تحض�� و تقديم العروض من املتعامل�ن  :  تحض�� و إيداع العروض .4

 : 29مع جميع الوثائق املقررة قانونيا �� �جال ا�حددة  و سوف نتناول �� ما ي�� دالك

 : العروض مشتمالت . 1.4

وض �� متناول لقد شدد املشرع ا�جزائري ع�� ضرورة  وضع املص�حة املتعاقدة  مللف طلب العر    

 :املتعامل�ن �قتصادي�ن  و من اهم الوثائق و املعلومات 

                                                           
 . 50، العدد   15/247املرسوم الرئا��ي ،  65ادة املالفقرة �و�� من  - 27
، جامعة http://www.univ-medea.dzاملداخلة الثالثة و الثالثون ، ع�� موقع " املعامالت �لك��ونية �� مجال الصفقات العمومية "خ��ة مقطف ، - 28

 . 19.34ع��  2018-03-06بومرداس ، يوم التصفح 
 .46مرجع سابق ، ص -لدكتور خالف فاتح محاضرات �� قانون الصفقات العمومية ل - 29
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 .دف�� شروط طلب العروض �عد �حبھ من املص�حة املتعاقدة   ا 

بما �� دالك املوصفات التقنية و املقاييس ال�ي يجب ان تتوفر �� الوصف الدقيق للموضوع ا�خدمات    ب

 املنتجات او ا�خدمات

 .الطا�ع �قتصادي و الضمانات املالية عند �قتضاءالشروط ذات  ج

 .املعلومات او الوثائق التكميلية املطلو�ة من املتعهدين   د

 .اللغة الواجب استعمالها �� تقديم التعهدات  ه

 . أجانب�شركة  �مركيفيات التسديد و عملة العرض، ادا �علق   و

 .تار�خ و اخر ساعة إليداع العروض    ي

 .ار�خ و ساعة فتح �ظرفة ت-  ك

 العنوان الدقيق إليداع التعهدات   ل

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات  247-15من املرسوم الرئا��ي  67ومن هنا تبعا لنص املادة 

 . 30"يجب ان �شتمل العروض ع�� ملف ال���ح و عرض تق�ي و عرض ما�� " املرفق العام ع�� ما ي�� 

 : يت�ون ملف ال���ح من الوثائق التالية :ال���ح للمنافسة ملف .  1.1.4

غ�� مق��ي او ممنوع من املشاركة �� الصفقات العمومية و ليس �� حالة  بأنھحيث �شهد  بال��شيحتصر�ح  -

 .�سو�ة قضائية و استو�� واجباتھ ا�جبائية و م�جل �� ال�جل التجاري و حاصل ع�� رقم التعر�ف ا�جبائي

 �شمل ع�� :   التق�يالعرض  أ

 .تصر�ح �كتتاب  -

 .من مبلغ العرض ،  فيما يخص صفقات �شغال و اللوازم  % 1كفالة �عهد تفوق -

�ل الوثائق ال�ي تخص تأهيل املتعهد  مثل شهادة التأهيل و ال��تيب لصفقات �شغال و �عتمادات لصفقات -

 .الدراسات 

املص�حة املتعاقدة �القانون �سا��ي للمؤسسة املتعهدة و ال�جل التجاري و جميع الوثائق ال�ي �ش��طها  -

 .ا�حصائل املالية و املراجع املصرفية 

                                                           
 .48-46مرجع سابق ، ص -محاضرات �� قانون الصفقات العمومية للدكتور خالف فاتح  - 30
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 .الشهادات ا�جبائية و شهادات هيئات الضمان �جتما�� -

 .مستخرج من �حيفة السوابق العدلية للمتعهد  -

 يتضمن ما ي�� :العرض املا��  ب 

 .دجها رسالة �عهد يحدد نمو  -

 .جدول �سعار بالوحدة -

 .تفصيل ك�ي و تقديري -

ان الهدف من �ل دالك ان تتأكد املص�حة  املتعاقدة من �هلية القانونية �� العاقد من ناحية و املفاضلة ب�ن 

 .بناء ع�� اسس و معاي�� موضوعية من ناحية اخري  املتنافس�ناملتعاهدين 

  و املنح ال��ائي للصفقة مرحلة فتح �ظرفة  الفرع الثا�ي 

املتعهدين املتعلقة بملف ال���ح و العروض التقنية و املالية  أطرفة�عد ان��اء �جال لإليداع العروض  ، يتم فتح 

 .�� حضور ا�حا��ا 

 :مرحلة فتح �ظرفة .1

ح �ظرفة من طرف ا�جهة �دار�ة ال�ي تحددها املص�حة املتعاقدة �� اطار الرقابة �دار�ة يتم فت 

و ال�ي �س�ى �جنة فتح �ظرفة   و ضمانا ملبدأ الشفافية فقد اسند هدا  31 الداخلية ع�� الصفقات العمومية 

 :التنظيم مهمة فحص العطاءات و تحليلها ا�� �جنت�ن 

 : �جنة فتح �ظرفة.1.1

حيث يتو�� مسؤول املص�حة املتعاقدة بموجب مقرر من تحديد اعضاء ال�جنة من ب�ن املوظف�ن  

و يتم اختيارهم بالنظر ا�� املؤهالت ال�ي يحوزون عل��ا �� ضل اح��ام   يرأسهااملؤهل�ن التا�عي�ن للمص�حة ال�ي 

�جنة فتح �ظرفة ت�ون عالنية �� مرحلة النصوص التشريعية و التنظيمية السار�ة حيث اكد املشرع ان جلسات 

ظرفة و تقوم بتثبيت �حة العروض �� �جل خاص و �عد قائمة املتعهدين حسب ترتيب تار�خ وصول فتح � 

�ظرفة ملفات عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ املق��حات و التخفيضات ا�حتملة و يحرر ا�حضر اثناء 

 .�عضاء ا�حاضر�ن و يوقعھ جميع  ا�عقاد ا�جلسة 

 

 : العروض�جنة تقييم . 2.1

                                                           
 .مرجع سابق،  مداخلة الدكتور خضري حمزة  - 31
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يتو�� مسؤول املص�حة املتعاقدة �عي�ن اعضائھ من غ�� اعضاء �جنة فتح �ظرفة و هدا للتنا��  

العضو�ة ل�جنت�ن معا و يتم اختيارهم من ا�خاص مؤهل�ن من ذوي الكفاءة و ا�خ��ة و تتو�� هده ال�جنة دراسة 

ادا �علق  32  حيث تقوم بانتقاء اما العرض �قل ثمنا  العروض و �سعار �ختيار�ة و تحليل العروض و بدائل 

قائما اساسا ع�� �ان �ختيار  آدااملزايا �قتصادية ،  �مر با�خدمات العادية و من احسن عرض من ناحية 

يتم تنقيط املر�ح�ن �عد دمج العروض املالية و التقنية و املتحصل ع�� اع�� نقطة  ثم التق�ي ل�خدمات  با�جان

 .هو الذي يحصل ع�� الصفقة 

 جدول يتضمن استالم طلب العروض  )I -2(ش�ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

التنظيم ا�جديد للصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق "، يوم الدرا��ي "اجراءات ابرام الصفقات العمومية "حوحو شو�� : املصدر 
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 :  للصفقةاملنح املؤقت  .2

                                                           
 .، مرجع سابق  2010-10-07��   236-10املرسوم الرئا��ي  - 32

 طلب العروض

 عدم مطابقة اي عرض-

 عدم التأهيل التق�ي لألي عرض-

استالم و تأهيل عرض او عدى 

 عروض

 عدم استالم اي عرض

 تقييم العرض او العروض املالية

 

تقييم العرض املقبول  

 مبالغ فيھ

 

 

املنح املؤقت ألحسن عرض 

حيث املزايا �قتصادية اقل 

 

 

 

 اعالن عدم ا�جدوى 

 

 

 عدم ا�جدوى �سبب عدم التمو�ل ال�ا��
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اتخاذ القرار ال��ائي املتعلق من املعلوم ان �جنة فتح �ظرفة و �جنة تقييم العروض ال تتمتع بصالحية  

وحدها  اتخاذ القرار �رساء املؤقت للصفقة ع�� احد املتعهدين �عود للمص�حة املتعاقدة  إنماو  بالصفقة

 . 33املقبول�ن من طرف ال�جنة 

 :  املؤقت للصفقةالالعالن عن املنح .1.2

يدرج إعالن املنح املؤقت للصفقة �� ا�جرائد ال�ي �شر ف��ا "ع�� ان   247-15من املرسوم  65تنص املادة  

إعالن طلب العروض ، عندما ي�ون دالك ممكنا ، مع تحديد السعر و آجال �نجاز ، و �ل العناصر ال�ي سمحت 

عالن عن املنح املؤقت للصفقة يتم �� ال�حف ال�ي �شر ف��ا و يفهم أن � " يار حائز الصفقة العمومية ختبا

من �طالع ع�� نتائج  تقييم يتضمن جميع البيانات ال�ي تمكن املتعامل�ن   أن�عالن عن طلب العروض شرط 

 العروض املالية و التقنية ل�حائز ع�� الصفقة مؤقتا و من هنا يظهر حالت�ن 

دي�ن املنافس�ن برفع الطعن مما يمكن املص�حة املتعاقدة من اتخاذ  قرار املنح دم تقدم املتعامل�ن �قتصاعأ  

 .ال��ائي 

و آدا تب�ن أن معاي�� دف�� الشروط تقدم واحد من املتعامل�ن أو أك�� بالطعن لدى �جنة الصفقات ا�ختصة   ب

تزامن اليوم العاشر مع عطلة أسبوعية   آدا أيام من تار�خ أول �شر لإلعالن و  10لم يتم اح��امها خالل اجل 

يوم من تار�خ �عالن املنح املؤقت  30يمدد التار�خ ا�حدد لرفع الطعن  إ�� يوم العمل املوا�� ، �عد انقضاء 

ا�ختصة من اجل دراسة الطعون املرفوعة أمامها، و بناء ع�� �جراءات الطعن للصفقة تجتمع �جنة الصفقات 

ن املتعامل �قتصادي و اتخاذ  قرار إلغاء املنح املؤقت للصفقة و إصدار إعالن منح املؤقت يتم إما قبول الطع

للصفقة للمتعهد الذي �ستحقها أو رفض الطعن و بالتا�� يمكن �عالن  املنح ال��ائي للصفقة املتعامل 

 .صادي الذي منحت لھ الصفقة مؤقتا �قت

 ها املنح ال��ائي للصفقة و إبرام عقد .2.2

ال�ي �شر ف��ا �عالن عن طلب العروض و إعالن املنح املؤقت و بالتا�� ال��ائي للصفقة �� ا�جرائد  �عالنيتم 

 .يمكن للمص�حة املتعاقدة من إبرام عقد الصفقة العمومية للمتعامل �قتصادي 

 

 

 

 

 للصفقة و ا�حاالت املعتمدة و ال��ائي  قت ؤ يب�ن املنح امل ) I -3( جدول 
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 : ا�جهة ا�ختصة �� إبرام الصفقة .3

ع�� املص�حة املتعاقدة عند إبرام الصفقة بقيود حددها املشرع من بي��ا ركن �ختصاص حيث اعت��ت  

 :34الصفقات العمومية و املتمثلة ��  بإبرام�حة و ��ائية الصفقات تتوقف ع�� موافقة السلطات ا�ختصة  أن

 .مسؤول الهيئة العمومية -

 الوز�ر-

 الوا��-

                                                           
 .، مرجع سابق 247-15المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي  - 34

عالن املنح املؤقت او عدم ا�جدوى ا  

 عدم وجود طعن

 تبليغ حائز الصفقة 
 دراسة الطعن من طرف �جنة الصفقات 

 وجود طعن

 طعن مرفوض

 اعالن املنح املؤقت

املؤقتالغاء املنح   

 طعن مقبول 
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 .رئيس ا�جلس الشع�ي البلدي -

 .املدير العام أو مدير املؤسسة العمومية -

 :ش�ل عقد الصفقة . 4

و تتمثل �� العقد �داري الذي يثبت الذي يثبت العقد امل��م بن املص�حة املتعاقدة و املتعامل   

و �� هدا الصدد أورد . �قتصادي ، كما تتعلق بدفاتر الشروط  ال�ي ت��م و تنفد وفقها الصفقات العمومية 

 :35املشرع ا�جزائري طائفت�ن من البيانات للصفقة هما 

 :  وهر�ة للصفقة العموميةالبيانات ا�ج .1.4

 .املتعاقدة ألطرافباالتعر�ف الدقيق   أ 

 .هو�ة ��خاص املؤهل�ن قانونا لإلمضاء الصفقة و صف��م   ب

 .املبلغ املفصل و املوزع بالعملة حسب ا�حالة  ج

 شروط التسديد  د

 اجل تنفيذ الصفقة  ه

 بنك محل الوفاء  و

 شروط ف�خ العقد  ي

 الصفقة و م�ا��اتار�خ توقيع   ك

 :البيانات التكميلية للصفقة العمومية .2.4

 .كيفية إبرام الصفقة  أ

 القانون املطبق و شرط �سو�ة ا�خالفات   ب

 .شروط العمل ال�ي تضمن اح��ام �شريع العمل  ج

 .بنود السر�ة و الكتمان   د
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 خالصة الفصل 

 لوضع املشرع دفع الذي �مر الدولة، اقتصاد تنمیة �� كب��ة أهمیة تكت��ي العمومیة الصفقات إن

 �� املشرع اج��د مرة �ل و�� ، 2015 عام ح�ى 1967 من بدایة العمومیة الصفقات لتنظیم قوان�ن منظومة

 الصفقات ءاتراإلج را ونظ ألسابق القانون  �� املوجودة و�خطاء تار الثغ لتفادي الكیفیات و لتعر�فات>ا ضبط

و اجراءات  كیفیات ف��ا بما �سيطة �انت مهما نقطة �ل وتوضیح �شرح املشرع تحرى  فقد املعقدة العمومیة

 جدوى  عدم حالة �� �استثناء ��ي ا� ال� وكیفیة املناقصة كیفیة �� حصرها وال�ي العمومیة الصفقات ابرام 

 لل��ا��ي بال�جوء املتعاقدة للمص�حة سمح بحیث القانون، بموجب حصر�ا محددة أخرى  وحاالت املناقصة

 طر�قة اختیار �� ا�حق املتعاقدة وللمص�حة ا�حالة حسب �ستشارة �عد ترا��ي  أو  �سیطا �ان سواء بنوعیھ

 .املناسبة �برام 

 استشارة أو محدودة أو مفتوحة مناقصة ت�ون  قد وال�ي �برام  �� �صلیة القاعدة ف�ي املناقصة عن أما

 .مسابقة أو انتقائیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثا�ي

تنفيذ الصفقات العمومية مع 

 10/236الرئا��ي  رسوم املمقارنة 

15/247و   
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 مقدمة  الفصل الثا�ي 

 يحظى قانون الصفقات العمومية بأهمية بالغة �ونھ يتعلق بكيفية �سي�� �موال العمومية للدولة   

�ستعمال �مثل لها من اجل تحقيق املشاريع التنمو�ة لدالك نجد ا��ا ب�ن �ل ف��ة و اخري يتم لضمان  

 .ما يتناسب مع املتطلبات ا�جديدة وفق  اصدار قانون لتنظيم الصفقات العمومية او �عديلھ

 236-10كما يتحتم ع�� جميع �طراف ال�ي تدخل �� انجاز او تنفيذ الصفقات العمومية وفق املرسوم  

الهيئات ملعرفة اهم التنظيمات و  2015م�� سبت 10املؤرخ ��  247-15و كذا املرسوم  2010-10-07املؤرخ �� 

العمومية و تحديد ا�حاجيات و اهم الالح�ام التعاقدية  �� كال املرسوم�ن امل�لفة بتطبيق قانون الصفقات 

وإبراز اهم التعديالت و �ضافات للمواد �� كال املرسوم�ن و ما مدي فعالية هده التغ��ات �� �سهيل 

منح الفرص للمتعامل�ن �قتصادي�ن و دالك لتحقيق �هداف  مع اجراءات ابرام الصفقات العمومية 

 رجوة ضمن ا�حيط العام الذي يتم�� بتقلبات اقتصادية غ�� متوقعة و �� هدا الفصل سوف نتناول امل

من املرسوم الرئا��ي �� ظل كال  ها نظامكيفية تنفيذ  الصفقات العمومية و مختلف �ش�االت املطروحة و  

 .  15/247و املرسوم الرئا��ي  10/236
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 الصفقات العمومية  و مختلف �ش�االت املطروحةتنفيذ :املبحث �ول 

 تمهيد 

من اجل تنفيذ اي صفقة عمومية يجب مراعاة عدة اش�االت ممكن حدو��ا �� عمر الصفقة و عليھ  

 .من اجل الس�� ا�حسن للصفقة و ضمان سلط��ااجراءات  تتخذ املص�حة املتعاقدة عدة 

 : املتعاقدةمختلف سلطات �دارة :املطلب �ول 

تفرضها ع�� املتعاملي�ن �قتصادي�ن اثناء ابرام الصفقة العمومية و للمص�حة املتعاقدة عدة سلطات  

 .العامة  قع دون اي خلل او ضرر يمس املص�حةذالك لضمان تجسيد الصفقة ع�� ارض الوا

 سلطة �شراف و املراقبة و التعديل   : �ول الفرع 

 :املراقبةسلطة �شراف و .1 

ال ي��تب ع�� إبرام الصفقة ترك املتعاقد ينفذها بأي طر�قة أو وسيلة �انت، وإنما تتمتع �دارة �سلطة 

وقبل تنفيذها و�عده وذلك  1املراقبة و�شراف ع�� الصفقة ب�ل أنواعها و�� �ل مراحلها قبل دخولها ح�� التنفيذ 

تنفيذ العادي للعقد هو املطابق لشروطھ وأح�امھ وهو يق��ي أن ، وال)  119إ��  116من ( حسبما جاء �� املواد 

نفسھ بالتنفيذ، فال��اماتھ �خصية ال يجوز أن يحل  غ��ه ف��ا وأن يتعاقد �شأ��ا من الباطن إال  يقوم املتعاقد

املتعاقد اخت�� من دارة  باعتبار أن � ج �� مواجهة ابموافقة �دارة و�شروط وإال فإن التنازل يقع باطال وال يحت

 .طرف �دارة بناء ع�� معاي�� وشروط محددة

ولكن يجب التمي�� ب�ن التنازل الك�� عن العقد أو أ�جزئي و��ن �تفاقات ال�ي قد ي��مها املتعاقد بقصد 

ية أو شراء �سهيل مهمتھ �� تنفيذ ال��اماتھ التعاقدية سواء فيما يتعلق بحصولھ ع�� املوارد املالية أو املعونة الفن

 .�صناف املطلوب تور�دها فهذا النوع الثا�ي من التعاقد جائز  كقاعدة عامة

ولضمان التنفيذ السليم للصفقة فان املشرع اع��ف لإلدارة �سلطة رقابة ذلك التنفيذ لكن ما مدى هذه 

دارة �� التحقق من السلطة ؟، يالحظ أن لهذه الرقابة مدلول�ن، ضيق وواسع ففي املع�ى الضيق يقصد بھ حق � 

تنفيذ املتعاقد معها الل��اماتھ وفقا للشروط املنصوص عل��ا �� ألعقد فلها مثال إيفاد مهندسا لز�ارة مواقع العمل 

س��ة وفقا للمواعيد ا�حددة ولفحص املواد املستعملة لالطمئنان إ�� جودة نوعها، وقد �عرف سلطة من والتأكد 

اسعا لتشمل باإلضافة لذلك حق �دارة �� التدخل �� أوضاع تنفيذ العقد و�غ�� �دارة �� الرقابة �عر�فا و 

ومن ذلك مثال أن تتدخل �دارة وتطلب استعمال  ألعقد�عضها، وذلك �� ا�حاالت غ�� املنصوص عل��ا صراحة �� 

،  117ا�جزائري طبقا للمادة وهو ما أخذ بھ املشرع ) املتعهد ( طر�قة �� التنفيذ غ�� تلك ال�ي ي�جأ إل��ا املتعاقد 

أي رقابة ( ال�ي تنص ع�� أن �دارة تمارس ع�� الصفقات مختلف أنواع الرقابة املنصوص عل��ا  �� هذا املرسوم 

كيفما �ان نوعها وذلك ��دف تحقيق الفعالية ولغرض املص�حة العامة وهنا ) داخلية،خارجية ورقابة وصاية 
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ال�ي  ألعملأوامر " عاقد خاصة �� عقود �شغال العامة وذلك من خالل إصدار تصبح الرقابة بمثابة توجيھ للمت

تلزم املتعهد مع احتفاظھ بحق الطعن ف��ا باعتبارها قرارات إدار�ة منفصلة سواء بدعوى �لغاء والتعو�ض م�ى 

إ�� النص عل��ا ��  و�الحظ أن �دارة �ستخدم سلط��ا هذه دون ا�حاجة 2.اعتقد بتعسف �دارة و تجاوز سلط��ا

العقد أو القوان�ن واللوائح ألن أساس حقها �� ذلك مستمد من فكرة املرفق العام الذي هو موضوع العقد وإن 

 .استخدمت لغ�� هذا الغرض وأن ال ي��تب عل��ا �عديل موضوع العقد �انت هذه السلطة غ�� مطلقة إن

 سلطة التعديل .2

 وال. من القانون املد�ي ال�ي تنص ع�� أن العقد شريعة املتعاقدين 106خالفا للقاعدة العامة �� املادة  

فان لإلدارة املتعاقدة ا�حق �� أن �عدل العقد �داري  ألقانون يمكن �عديلھ إال باتفاق الطرف�ن أو ألسباب يقررها 

 106إ��  102بقا للمواد ط) امل�حق(  L’avenantوذلك من خالل آلية . بإراد��ا املنفردة سواء بالنقص أو الز�ادة 

منھ فانھ ال يخضع للرقابة ا�خارجية ل�جان  103وهو وثيقة تا�عة للصفقة �صلية وطبقا للمادة . املعدل واملتمم

 ألتعاقدأي ال �غ�� �سمية �طراف أو الضمانات التقنية واملالية واجل ) 103املادة ( إذا �ان ال �غ�� بنية الصفقة 

من الصفقة �صلية بالنسبة لصفقات ال�ي )  % 20( يتجاوز �سبة معينة من مبلغ الصفقة أو إذا �ان مبلغة ال 

وسلطة  للصفقاتللصفقات ا�خاضعة الختصاص ال�جنة الوطنية  % 10�� من اختصاص املص�حة املتعاقدة و

ه السلطة تجد التعديل لإلدارة ثابتة ولو لم يرد نص عل��ا سواء �� العقد أو القانون والسبب �� ذلك أن هذ

  3.أسسها �� فكرة املرفق العام وضرورة التطورات ال�ي �ستلزمها مقتضيات املص�حة العامة

إال إن هذه السلطة ال يجب أن تتجاوز �عديل موضوع الصفقة جوهر�ا  وتحديد ذلك أمر م��وك للقا��ي 

و���تب ع�� �عديل عقد الصفقة حق املتعامل املتعاقد �� التعو�ض عن �ل��امات  ألن�اع�داري �� حالة 

�ضافية ا�جديدة ال�ي نتجت عنھ ولھ كذلك طلب الف�خ إذا �ان التعو�ض املعروض ال يكفي إلصالح الضرر 

�� التعو�ض إال بقدر النا��ئ عن التعديل، أما التعديل أالتفا�� ب�ن الطرف�ن للعقد فال ي��تب عليھ مثل هذا ا�حق 

 .ما أثمره اتفاقهم املش��ك

 : صور الرقابة و التعديل و مداها  .3

��ايتھ ،فإلدارة  ىح� العقديخضع مقاول �شغال العامة لرقابة �دارة و توج��ها منذ أول �حظة لتنفيذ    

 للموقعال من تار�خ �سلم املقاول �� ال�ي تأمر بالبدء �� تنفيذ �عمال وتبدأ املدة ا�حددة لتنفيذ عقود �عم

و�تو�� رجال �دارة الفنيون تحديد خطوات س�� العمل، ومواعيد التسليم وفقا للمتفق عليھ وما �ستحدثھ 

ولإلدارة أن تأمر ��دم ما تم من أعمال ع�� خالف املقرر وإعادتھ من جديد ع��  ألتنفيذ�دارة من �عديالت أثناء 

و لكن إذا تجاوز  مؤقتايعة ا�حال ووفقا ملقتضيات الصا�ح العام أن تأمر بوقف العمل حساب املقاول و لها بطب
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و �� جميع �حوال . الوقف ا�حدود املعقولة فان للمقاول حق طلب ف�خ العقد مع ا�حصول ع�� التعو�ضات

 .4� املواعيد ا�حددة يل��م املقاول بإ��اء �عمال موضوع التعاقد ، بحيث ت�ون صا�حة تماما للتسليم املؤقت �

عقود التور�د  عقود التور�د العادية ن و�� نوعا إلدارةتقوم ع�� أسس �سليم منقوالت  ألتور�د�� عقود 

 الصناعية 

 :عقود التور�د العادية . 1 .3

، أما )Réception(رقابة �دارة تتج�� �ش�ل وا�ح فيما يتعلق بفحص البضائع تمهيدا لتسلمها ��ائيا   

و�� حالة الس�وت فاألصل  ألشروط�شراف والتعديل فان �صل أن يرجع بخصوصها إ�� شروط العقد ودفاتر 

 .أن ت��ك ا�حر�ة للمورد للتور�د ع�� مسؤوليتھ

  :عقود التور�د الصناعية  .2.3

ف�ي مختلفة ألن �دارة ال تتفق ع�� مجرد التور�د و لكن ع�� نوع الصناعة أيضا خاصة إذا �انت أشياء   

ولكن ي�ون لها متا�عة املتعاقد أثناء تنفيذ العقد كما  ألتسليمذات أهمية  فهنا ال تقتصر رقابة �دارة ع�� مجرد 

 .5وهذا ا�جال تنظمھ معظم دفاتر الشروط ألعامة�� الرقابة �� عقود �شغال 

 .سلطة توقيع ا�جزاءات  : الفرع الثا�ي

من مسلم بھ أن الصفقات العمومية باعتبارها عقودا إدار�ة شأ��ا �� ذلك شأن العقود املدنية تخضع  

ملتعاقد مع بل أن أتباع هذا املبدأ من جانب ا ألنية�أصل عام أن ي�ون تنفيذها بطر�قة تتفق مع يوجبھ حسن 

ولذلك ف�ل إخالل ��ا ال �ش�ل فقط إخالل بال��ام عقدي وإنما  لعامةا�دارة أو��، فال��اماتھ تتصل باملرافق 

ينطوي ع�� مساس بموضوع العقد أي باملرفق العام لذلك أجاز القانون لإلدارة أن توقع جزاءات ع�� املتعاقد 

 وأخطرها الف�خ ا�جزائي  وسائل الضغط ا�ختلفة و  ا�جزاءات املالية:   املقصر وال�ي تأخذ عدة صور م��ا خاصة

 ا�جزاءات املالية .1

: من أجل إلزام املتعاقد معها ع�� تنفيذ العقد ، يمكن لإلدارة أن توقع عليھ جزاءات مالية تتمثل خاصة �� 

 .و مصادرة الضمان فرض الغرامات 

 :   لغرامةا.  1.1

من املسلم بھ أن لإلدارة توقيع غرامات مالية ع�� املتعاقد معها، إذا ما اخل بال��اماتھ، السيما فيما   

فرض ..... يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ �ل��امات املتعاقد عل��ا �� �جال"  حيثيتعلق بالتأخ�� �� التنفيذ  

 .6"�� التشريع املعمول بھعقو�ات مالية دون �خالل بتطبيق العقو�ات املنصوص عل��ا 
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تحدد �ح�ام التعاقدية للصفقة �سبة العقو�ات و كيفيات فرضها أو �عفاء م��ا طبقا لدفاتر   

منھ إ�� وجوب �شارة �� صلب  50كما نصت املادة " الشروط أدناه باعتبارها عناصر م�ونة للصفقات العمومية 

" النص ع�� حاالت �عفاء م��ا  أو تطبيق��ا�سب العقو�ات املالية و كيفيات حسا��ا، و شروط " الصفقة إ�� 

الغرامة الناجمة عن �خالل بال��امات ، الغرامة التاخ��ية : وهكذا فان الغرامة تأخذ �� الواقع صورت�ن 

 .7التعاقدية

 :الغرامة التاخ��ية  1.1.1

تقتطع الغرامات املالية التعاقدية املطبق ع�� " املعدل واملتمم ع��  10/236من مرسوم  62تنص املادة    

املتعامل�ن املتعاقدين بموجب بنود الصفقة من املدفوعات ال�ي تتم حسب الشروط و الكيفيان املنصوص عل��ا 

  .�� الصفقة

�عود قرار �عفاء من دفع الغرامات املالية �سبب التأخ�� إ�� مسؤولية املص�حة املتعاقدة يطبق هذا   

حيث أنھ يمكن لإلدارة أو املص�حة املتعاقدة أن ت�جأ إ��   املتعامل�عفاء عندما ي�ون التأخ�� قد �سبب فيھ 

نجاز أو تنفيذ الصفقة �� اجلها وموعدها ا�حدد توقيع غرامات تأخ��ية ع�� املتعاقد معها جزاءا ع�� تأخره �� إ

 .دارة املرافق العامة واستمرار���ا �� تلبية �حتياجات العامة ل�جمهور إل �حسن اضمان ل

 : الغرامة الناجمة عن �خالل بال��امات التعاقدية .2.1.1

د الصفقة من حيث عدم و�� توقع ع�� املتعامل املتعاقد �� حالة التنفيذ غ�� املطابق ألح�ام و�نو   

�ل��ام بتنفيذ بنودها طبقا للمواصفات املتفق عل��ا �اإلخالل ببعض ا�جوانب الفنية والكمية �� �شغال العامة 

 8.املتعلقة �شق طر�قا أو بناء سد

واملسلم بھ أن �دارة تملك توقيع الغرامة بقرار م��ا ودون ا�حاجة إلثبات الضرر بمجرد ا�خالفة ال�ي   

تقررت الغرامة ملواجه��ا كما أ��ا تطبق بمقت��ي قرار إداري دون ا�حاجة ل�جوء إ�� القضاء باعتبارها غرامة 

جوز لإلدارة تطبيقها ع�� املتعاقد، أما إذا �ان اتفاقية تحدد مقدما �� الصفقة، و�� حالة عدم النص عل��ا فال ي

التأخ�� مما يجوز أن �شبھ حالة عدم التنفيذ ألح�ام �ل��ام فلإلدارة أن ت�جأ إ�� الف�خ ومصادرة الضمان، كما 

كما يجوز ،أ��ا �ستحق التعو�ض عن التأخ�� بمجرد انقضاء الف��ة ا�حددة �� العقد ودون ا�حاجة إ�� التنبيھ 

ارة إعفاء املتعاقدين من الغرامة التاخ��ية طاملا عدم التنفيذ للصفقة �� امليعاد ا�حدد لم ي�حق ضررا لإلد

، مع وجوب ذكر هذه ا�حاالت �� دف�� 9باملص�حة العامة ولم يكن التأخ�� قد �سبب فيھ املتعامل املتعاقد

 .الشروط مع تحر�ر شهادة إدار�ة
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 ) : ن كفالة الضما( مصادرة الضمان . 2.1

يتع�ن ع�� املتعامل املتعاقد تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة ز�ادة ع�� كفالة رّد التسبيقات   

بقائمة وزار�ة مش��كة ب�ن 10املنصوص عل��ا باستثناء �عض أنواع الصفقات الدراسات وا�خدمات ا�حددة 

 :والكفالة عامة تخضع للقواعد �ساسية التالية أملع�يالوز�ر امل�لف باملالية والوز�ر 

 أشهر 3يمكن للمص�حة إعفاء املتعامل م��ا إذا لم يتعد اجل تنفيذ الصفقة  أ 

 .يجب تأسيسها �� اجل ال يتعدى تار�خ تقديم أول طلب دفع ع�� ا�حساب من املتعامل املتعاقد  ب 

 تتم هذه الكفالة بنفس الشروط �� حالة وجود م�حق  ج

 .تحرر هذه الكفالة حسب صيغ املعتمدة من املص�حة املتعاقدة بالبنك الذي تنت�ي إليھ   د

 .%10و %5يحدد مبلغ الكفالة ما ب�ن   ه

فهذه الكفالة �ش�ل التام�ن أو الضمان الصفقة بصورة خالية من �خطاء ال�ي قد تصدر من املتعاقد معها ح�ن 

ذا �خ�� عند مواجهة املسؤوليات ال�ي قد يتعرض لها من جراء إخاللھ ة هئمكما أ��ا تضمن مال  ألتنفيذيباشر 

بتنفيذ أح�ام العقد  ولذلك �ان لإلدارة حق مصادرتھ واقتضائھ مباشرة دون ال�جوء إ�� القضاء �� حالة عدم 

إداري  وإنما ألنھ  ركن يف��ض �� عقد أصالودون ا�حاجة إلثبات الضرر الن هذا الركن غ�� مش��ط ( التنفيذ 

فال يجوز مثال للمتعاقد أن يثبت أن الضرر الذي �حق �دارة يقل عن مبلغ  ألعكسكفرض غ�� قابل ال ثبات 

كما أن مصادرة الكفالة ال تمنع �دارة من رفع دعوى التعو�ض إذا �ان مبلغ الكفالة غ�� �اف �ج�� 11) الضمان 

 .الضرر الالحق ��ا من جراء إخالل املتعاقد بالتنفيذ

 :ا�ختلفة  وسائل الضغط .2

تتمتع �دارة املتعاقدة بمجموعة من وسائل الضغط ع�� املتعامل املتعاقد معها �غية دفعھ لتنفيذ  

وتتمثل �� ا�جزاءات  أ�جمهور ال��اماتھ التعاقدية استجابة ملقتضيات املص�حة العامة وتلبية الحتياجات 

 :والوسائل التالية

وإسناده إ�� مقاول أخر ليواصل التنفيذ طبقا  منھو�حب العمل  ألعامةتوقيف املقاول �� صفقات �شغال  أ 

 . وذلك ع�� حساب املقاول �ول  أملفعول للتشريع الساري 

سواء من  ألعقدنظرا إلخاللھ �شروط : Le marché par Défautالشراء ع�� حساب املورد �� صفقات التور�د   ب

صفات التور�دات أو التأخر عن �سليمها، ولإلدارة منحھ مهلة إضافية للتور�د مع توقيع غرامة حيث املوا

 . تأخ��ية
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والعادة أن ينص ع�� ) عقود �متياز(وضع املرفق أو املشروع تحت ا�حراسة �� عقود ال��ام املرافق العامة  ج

وقيع تلك العقو�ات ح�ى ولو لم ينص عل��ا �� هذه الوسائل �� العقد ذاتھ، ولكن املسلم بھ إن �دارة تملك ت

و املسلم بھ أن �جوء �دارة إ�� وسائل الضغط السابقة ال ي�ون إال �خطا جسيم يقع فيھ املتعاقد، و . العقد

 .�دارة �ستعمل سلط��ا تحت رقابة القضاء الذي لھ سلطة مراقبة جوانب املشروعية و املالئمة معا

 :الف�خ ا�جزائي .3

بال��اماتھ التعاقدية �� اجل  ��وإذا  لم ينفذ املتعاقد ال��اماتھ توجھ لھ املص�حة املتعاقدة اعذار لي     

وإن لم يتدارك املتعاقد تقص��ه �� �جل الذي حدده �عذار املنصوص عليھ أعاله يمكن املص�حة  محدد

ر املص�حة املتعاقدة بف�خ الصفقة عند ال يمكن �ع��اض ع�� قرا واحداملتعاقدة أن تف�خ الصفقة من جانب 

تطبيقها البنود التعاقدية �� الضمان واملالحقات الرامية إ�� إصالح الضرر الذي �حقها �سبب سوء تصرف 

املتعاقد معها، و يحدد الوز�ر امل�لف باملالية بقرار البيانات الواجب أدراجها �� �عذار وكذلك أجال �شره �� 

ويس��دف هذا �جراء إ��اء الرابطة التعاقدية ع�� اف��اض أن املتعاقد قد ارتكب خطأ  12فانو�يش�ل إعالن 

جسيما ووجدت �دارة أن ال فائدة تر�� من تقو�م املتعاقد باعتبار إن لإلدارة حقا أصيال �� ف�خ العقود 

 :ماح بتوقيع عقو�ة الف�خ �دار�ة إذا أخل املتعاقد بال��اماتھ التعاقدية  وهنا يتطلب  الشروط التالية للس

ا�خطأ جسيم �إهمال املتعاقد لألعمال أو وقف التور�د ، أو التنازل عن العقد أو التعاقد �شأنھ من الباطن  أ 

دون إذن سابق من �دارة  أو ال�جوء للغش ، أو �سليمھ بضائع رديئة أو امتناع املتعاقد عن تنفيذ �وامر ال�ي 

 .تصدرها �دارة إليھ

والف�خ هنا يوقع  من املرسوم  112الوارد �� املادة  كما �ش��ط �عذار قبل توقيع جزاء الف�خ وهو الشرط  ب

بقرار من جانب �دارة دون حاجة ال�جوء إ�� القضاء ورقابة القا��ي هنا واسعة �شمل مشروعية العقو�ة 

و�ض فقط إذا وقعت �دارة عقو�ة غ�� لكن  استقر هنا ع�� �كتفاء با�حكم بالتع أملتعاقدومالئم��ا �خطأ 

 .ولكنھ �عوض عنھ ��ائييسليمة ع�� املقاول �� مجا�� وسائل الضغط والف�خ، فاألجراء هو 

 �ش�االت املطروحة �� مرحلة التنفيذ  :  الثا�ياملطلب 

اثناء تنفيذ الصفقة العمومية و ع�� هدا �ساس تم  املتعامل �قتصاديعن  هناك عدة اش�االت ترد  

ايجاد ا�حلول من اجل حلها و ذالك لضمان  تنفيذ الصفقة و حماية املص�حة املتعاقدة من جهة و املتعامل 

 .�قتصادي من جهة اخرى 
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  .�ش�االت ال�ي ترد عن املتعامل املتعاقد:الفرع �ول 

 :تنازل املتعاقد عن الصفقة .1

يقصد بالتنازل عن العقد حلول �خص ثان محل املتعاقـد مـع �دارة �ـ� تنفيـذ العقـد �شـ�ل ك�ـ� و هـذا     

و بالتــا�� البــد مــن موافقــة �دارة عليــھ، ففــي حالــة  امــةالع التنفيــذ ال�خ�ــ�ي �ــ� عقــود �شــغال يتعــارض مــع مبــدأ

�ـأن لـم يكـن و يتحمـل املتعامـل املتعاقـد معهـا حـدوث تنـازل عـن العقـد بـدون موافقـة �دارة �عت�ـ� بالنسـبة لـإلدارة 

التنـــازل عـــن العقـــد هـــو �ـــ� �صـــل غ�ـــ� مبـــاح مـــا لـــم يـــنص ع�ـــ�  و مســـؤولية تنازلـــھ عـــن العقـــد دون موافقـــة �دارة

اســتنادا إ�ــ� مخالفــة التنــازل  موافقــة �دارة صــر�حة ��ــذا الشــأنجــوازه، و عنــد الــنص ع�ــ� إباحتــھ يجــب أن ت�ــون 

 . عن العقد بصورة وا�حة و جسيمة ملبدأ التنفيذ ال�خ��ي ملوضوع الصفقة العمومية

 :  إفالس املتعاقد أو إعساره .2

 حيـــث �دارة إذا أفلـــس املتعاقـــد أو أعســـر، فـــإن ذلـــك لـــم يكـــن ليـــؤدي إ�ـــ� ف�ـــخ العقـــد بقـــوة القـــانون،       

ھ أو إعســاره و بــ�ن أن تف�ــخ تعاقــد معهــا �ــ� تنفيــذ الصــفقة ع�ــ� الــرغم مــن إفالســتقــوم با�خيــار بــ�ن أن �ســتمر امل

أما بالنسبة ملوقف املشرع ا�جزائري فيما يخص إفالس املتعاقد أو إعساره فيمكننا القول بأن املشرع لـم  و  العقد

 ألعامـةو بالتا�� عادة ما ت�جأ �دارة إ�� دف�� الشروط �دار�ـة  ألعموميةيتعرض لهذه املسالة �� قانون الصفقات 

و تبحـــث هـــل توجـــد مثـــل هـــذه ا�حالـــة أم ال و هـــل تـــؤدي إ�ـــ� إحـــداث إشـــ�ال �ـــ� التنفيـــذ، علمـــا بأنـــھ لـــو  أ�خاصـــةأو 

� �ـل إدارة �عرض املقاول لإلفالس قبل إبرام العقد ال يجوز لإلدارة العامة أن ت��م صـفقة معـھ، ألنـھ توجـد قائمـة �ـ

و ذلــــك ح�ــــى تتجنــــب �دارة التعامــــل معهــــم، و ل�ــــي ال �عــــرض املصــــ�حة العامــــة   13عموميــــة للمتعــــامل�ن املفلســــ�ن

ل�خطر، و بالتا�� يمكن اعتبار حالة إفالس و إعسار املتعامل املتعاقد إش�اال من إش�االت مرحلـة تنفيـذ الصـفقة 

هر�ـــا و جــــب ا�حافظــــة ع�ـــ� اتزانــــھ إ�ــــ� غايـــة �ن��ــــاء مــــن هــــذه العموميـــة، ألن ا�جانــــب املــــا�� للصـــفقة �عــــد ركنــــا جو 

 .املرحلة

 : موت املتعامل املتعاقد .3

و إ�ــ� دف�ـــ� الشــروط ل��تيـــب   ألعقــدعــادة إ�ـــ� شــروط  ترجـــع �دارة  أإلدارة�ــ� حالــة مـــوت املتعاقــد مــع        

حق �دارة �� ف�خ العقـد، و �ل�ـ�ام يفان لم يرد ف��ا ��يء ��ذا ا�خصوص فإن  ألواقعة�ثار ال�ي تتولد عن هذه 

 .للورثة باستمرار �� تنفيذ ال��امات املتعاقد املتو�� إذا لم تر �دارة ف�خ العقد

وفــاة مــن دف�ــ� الشــروط �دار�ــة العامــة ع�ــ� انــھ �ــ� حالــة  37تــنص املــادة  لعامــةاففــي مجــال عقــود �شــغال             

إال إذا قبلـــت ا�جهـــة �دار�ـــة املتعاقـــدة العـــرض  �عـــو�ضاملقـــاول فـــان العقـــد �عت�ـــ� مفســـوخا بقـــوة القـــانون و دون 

 .املقدم من ورثة املقاول باالستمرار �� تنفيذ �شغال العامة

و عــدم و �ــ� جميــع ا�حــاالت �عطــى الســلطة التقدير�ــة لــإلدارة لتقر�ــر قبــول حلــول الورثــة محــل مــور��م أ        

أثنـاء  أملتـو��ففي حالة عدم قبول �دارة حلـول الورثـة محـل مـور��م  لعامةاقبولها ذلك وفقا ملا تقتضيھ املص�حة 

                                                           
. املعدل و املتمم 10/236من املرسوم  52نص املادة  - 13  
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خاصة  لعامةاو هذا ما قد يؤثر ع�� املص�حة  ألصفقةمرحلة التنفيذ فذلك �عد عائقا أمام الس�� الطبي�� ملسار 

 14.زمان و امل�انإذا �علق �مر بصفقة تور�د ضرور�ة من حيث ال

 �ش�االت ال�ي ترد من املص�حة املتعاقدة و جزاء مخالف��ا لالل��ام��ا: الفرع الثا�ي 

 الل��اما��امخالفة املص�حة املتعاقدة . 1

�صــل هــو أن أيــة مخالفــة الل��امــات عقديــة ت��تــب مســؤولية �دارة عنــد �ــل إخــالل بال��اما��ــا التعاقديــة املشـــرع 

املعــدل و  10/236مــن املرســوم الرئا�ــ�ي  115ا�جزائــري إ�ــ� تجنيبــھ لكــال طر�ــ� العقــد و ذلــك مــن خــالل نــص املــادة 

تنفيــذ الصــفقة و ذلــك مــن خــالل الســماح لهــذا  املــتمم حيــث أكــد صــراحة ع�ــ� ا�حــل الــودي ل�ــل إشــ�ال يطــرأ عنــد

 :   ا�حل الودي بأن

 يجد التوازن املا�� للت�اليف امل��تبة ع�� الصفقة، أ 

 التوصل إ�� أسرع انجاز ملوضوع الصفقة، ب

 .15ا�حصول ع�� �سو�ة ��ائية أسرع و بأقل ت�لفة  ج 

يبــدو وا�ــحا مــن الــنص الســابق الــذكر أن املشــرع تب�ــى ا�حســم الــودي لن�اعــات الصــفقات العموميــة �ــ� مرحلــة       

 .16التنفيذ ح�ى ال تتعطل املشاريع العمومية

هــذا مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى يجــب ع�ــ� املصــ�حة املتعاقــدة تنفيــذ الشــروط �صــلية املتفــق عل��ــا و بطر�قــة       

بيـد العـون مـد �� عدم القيام بأعمال من شا��ا إعاقة املتعاقد معها ع�� تنفيذ ال��اماتھ بـل عل��ـا سلمية و الس�� إ

 .�� تنفيذها

 :مثال  ألتنفيذو فيما ي�� أمثلھ ع�� �عض ا�خالفات ال�ي تقوم ��ا املص�حة املتعاقدة و ال�ي بموج��ا �عيق س��       

 .الضرور�ة �حسن التنفيذ، �ا�خططات مثالعدم تمك�ن املتعامل من املستندات   أ

 .عدم حمايتھ من أي تصرف قد �عيقھ عند أداء ال��اماتھ بمنحھ ما �ستطيع من �سهيالت  ب

الصفقة عن  لم يرد �� عدم اح��ام �جال املقررة �� الصفقة أو تلك ال�ي يقررها التشريع املعمول بھ، فإن   ج

 .لتنفيذ العقد � تطبيق نظر�ة املدة املعقولةتحديد مدة معينة،  فيمكن ال�جوء إ�

عـــدم الوفــــاء بال��اما��ــــا املاليــــة، الســــيما دفــــع الــــثمن حســــب الشــــ�ل املتفــــق عليــــھ مــــع �خــــذ �عــــ�ن �عتبــــار تطــــور د 

املعــدل و  10/236مــن املرســوم الرئا�ــ�ي  91إ�ــ�  73الظــروف �قتصــادية طبــق النظــام الــذي تــنص عليــھ املــواد مــن 

 .ال�ي عا�جت �ل النقاط املتعلقة بدفع ثمن الصفقة املتمم

                                                           
 ، مرجع سابقمداخلة للدكتور اوراغ عبد الوهاب  - 14
 املعدل و أملتمم مرجع سابق 10/236من املرسوم الرئا��ي  115املادة  - 15
 مرجع سابقعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ،  - 16
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 :جزاء مخالفة املص�حة املتعاقدة الل��اما��ا   .2

إن مــا هــو مقــرر بالنســبة لصــفقات العموميــة ال�ــي ي�ــون ف��ــا ، الدولــة آو الواليــة أو البلديــة و�ــا�� �طــراف   

ملــــتمم،أين ال يحـــق للمتعاقــــد معهـــا التمســــك املعـــدل وا 10/236 مــــن املرســـوم الرئا�ــــ�ي 2املـــذ�ور�ن �ـــ� نــــص املـــادة 

بقاعــدة الــدفع �عــدم التنفيــذ املقــررة �ــ� القواعــد العامــة للقــانون املــد�ي  لــذا فلــيس لــھ �متنــاع عــن التنفيــذ بحجــة 

  أن املص�حة املتعاقدة قد قصرت من جان��ا �� تنفيذ ال��اما��ـا مـا لـم ي��تـب عـن هـذا التقصـ�� اسـتحالة �ـ� التنفيـذ

 :فانھ يحق للقا��ي �داري أن يمارس مجموعة من السلطات �� مواجه��ا نوجزها فيما ي��

 .إصدار أمر للقيام بال��ام �عاقدي مع�ن تحت طائلة �عرضها للغرامات ال��ديدية      أ      

ع�� أساس  ا�حكم عل��ا بدفع التعو�ضات ال�ي يراها مناسبة �ج�� الضرر الذي �حق املتعاقد  معها  ب      

 .من القانون املد�ي 187غا��  176القواعد العامة املقررة �� املواد من 

ا�حكم بف�خ الصفقة بناء ع�� طلب املتعاقد مع املص�حة املتعاقدة مع وجوب مراعاة �عذار املسبق و�ل   ج      

 .شرط �عاقدي آخر إن وجد و�ل ألعموميةمن القانون املد�ي وقانون الصفقات  119الشروط املقررة �� املادة 

 .استحقاق املتعاقد �عو�ضا �امال �غطي ما �حقھ من خسارة وما فاتھ من كسب، يقدر يوم النطق با�حكم  د      

استحقاق املتعاقد الفوائد التاخ��ية ع�� أساس خطا املص�حة املتعاقدة �� الوفاء بال��اما��ا التعاقدية  ه       

 .  ود معلوم املقدار يوم املطالبة بھال�ي محلها مبلغا من النق

املتضمن تنظيم  15/247و  10/236م�خص حول �غض التغي��ات ب�ن املرسوم الرئا��ي  :املبحث الثا�ي

 .الصفقات العمومية 

سوف نتطرق لها و  15/247هناك �عض التغ��ات ال�ي احد��ا املشرع ا�جزائري �� ضل املرسوم الرئا��ي 

.من خالل هدا املبحث 

  

ا�حد �د�ى للصفقات العمومية  و كيفية ابرام الصفقة  �� ضل كال املرسوم�ن  الفرق ب�ن  :املطلب �ول 

  . 15/247و  10/236

ما تم �غي��ه هو ا�حد �د�ى للصفقات العمومية و تم معا�جة �ل صنف ع�� حدى و هدا  ما نبينھ  ل او  

 .حيث تم الرفع من املبالغ املالية 
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 .و كيفية ابرام الصفقات العمومية ا�حد �د�ى للصفقات العمومية :   ول � الفرع 

 ا�حد �د�ى للصفقات العمومية   .1

�ل . 15/247من م ر  13الرفع   من املبلغ التقديري للصفقات العمومية خالفا لبا�� املراسيم حيث ان املادة أ  

دج أو يقل عنھ لألشغال  12000 00.000املص�حة املتعاقدة صفقة عمومية �ساوي ف��ا املبلغ التقديري �حاجات 

 .17دج للدراسات او ا�خدمات ال تقت��ي وجو�ا ابرام صفقة عمومية 6000.000.00أو اللوازم و 

من م ر  21برام العقود بحيث انھ �� املادة كما تــم الرفع من املبلغ �د�ى ال�جوء ا�� �ستشارة و�� ش�لية إال   ب

دج حسب طبيع��ا أشغال  5 000.000.00ت�ون محل �ستشارة وجو�ا الطلبات ال�ي مجموع مبالغها  ال  15/247

دج فيما يخص �شغال أو اللوازم 1.000.000.00أو لوازم أو دراسات أو خدمات خالل نفس السنة املالية عن 

  .ل م��انية ع�� حدةدج فيما يخص الدراسات او ا�خدمات وتحسب هذه الطلبات بالرجوع ل� 500.000وعن 

ج  2000.00دج لألشغال و اللوازم وعن  500.000الذي حددت بـ  10/236من م ر  6وهذا خالفا للمادة 

 . للدراسات وا�خدمات

  . العمومية الصفقات إلبرام املالية العتبة تطور  ) II -1(رقم  ا�جدول 

 املادة  العتبة املالية املرسوم

 دج  8.000.000 يفوق  العملية مبلغ 10/236

 اللوازم و لألشغال لنسبة

 دج  4.000.000 يفوق  العملية مبلغ

 الدراسات و ل�خدمات لنسبة

 06مادة 

 دج 12.000.000 يفوق  العملية مبلغ  15/247

 اللوازم و لألشغال لنسبة

 دج 6.000.000 يفوق  العملية مبلغ

 الدراسات و ل�خدمات لنسبة

 13املادة 

 من اعداد الطالبة  

 كيفية ابرام الصفقات العمومية  .2

من  . طلب العروض الذي �ش�ل القاعدة العامة أو وفق اجراء ال��ا��ي: ت��م الصفقات العمومية وفقا إلجراء   أ

خالل  هذا التقديم �ستنتج ان املشروع �� ضل هذا املرسوم غ�� �عض املصط�حات من بي��ا طلب العروض وهو 

  .نفسھ املناقصة

اذا تم استالم عرض "حاالت  4و��  10/236م ر  44من حاالت عدم جدوى املناقصة �� ضل املادة كما غ��  ب

 . وحديد أو لم �ستلم اي عرض أو التأهل التق�ي لعرض واحد او لم يتأهل اي عرض

                                                           
للصفقات العمومية املوقع  15/247حول قانون  مداخلة، ام�ن خز�نة ، �سكرة ، و�ني��ي لعيا��ي،  15/247و  10/236م�خص حول التغ��ات ب�ن  - 17

biskra.dz/.../404-fdsp.univ ،   20.30،  2018-02-20يوم . 
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 �علن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لم يتم �ستالم أي  15/247من م ر  2الفقرة  40بينما املادة   ج

عرض او عندما ال يتم �عالن �عد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض املوضوع الصفقة و �حتوى دف�� 

 . الشروط أو عندما  ال يمكن ضمان تمو�ل ا�حاجات

  247/15 .من املرسوم    42كما قام املشرع بتغي�� �عض التسميات �� مجال طرق ابرام الصفقة املادة    د

 -.يقابلها طلب العروض املفتوح املناقصة املفتوحة  - 

 . املناقصة ا�حدودة يقابلها طلب العروض املفتوح مع اش��اط قدرات الدنيا -

 .�ستشارة �نتقائية يقابلها طلب العروض ا�حدود -

 .اما فيما يخص املسابقة وال��ا��ي فلم تتغ�� التسمية لكن هناك �عض التغي��ات �� �جراءات 

   املاليةالضمانات .3

وهذا فيما يخص الصفقات العمومية لألشغال و اللوازم ال�ي " كفالة التعهد " لقد اضاف هذا املرسوم 

من مبلغ %  1من هذا املرسوم و�سبة هذه الكفالة تفوق  184تتجاوز مبالغها ا�حدود املنصوص عل��ا �� املادة 

.العرض

  

اعفاء �عض الصفقات الدراسات و ا�خدمات من كفالة كما أتاح هذا املرسوم للمص�حة املتعاقدة من  

حسن التنفيذ دون اصدار قرار وزاري مش��ك ب�ن وزارة املالية و الوزارة املعنية با�خدمة ، ونفس ال��يء بالنسبة 

لل��ا��ي البسيط فيمكن اعفاء املتعامل املتعاقد من كفالة حسن التنفيذ ونفس ال��يء بالنسبة للصفقات 

.15/247من م ر  130ؤسسات العمومية املادة امل��مة مع امل

  

يمكن استبدال كفالة حسن التنفيذ عندما ت�ون مطلو�ة   15/247من م ر  133كما اضافت املادة 

.18باقتطاع عن حسن تنفيذ إجما�� �ساوي مبلغ الكفالة

  

ع�� ا�عد تقدير وفيما يخص اس��داد التسبيقات فيبدأ بخصم من املبالغ ال�ي �ستحقها صاحب الصفقة  

 80من مبلغ الصفقة �ص�� و�نت�ي �س��داد عند بلوغ �سبة % 35عندما يبلغ مجموع املبالغ املدفوعة �سبة 

.10/236من م ر  83وهذا خالفا للمادة . من مبلغ الصفقة%

  

 :الرقابة ع�� الصفقات العمومية  الفرع الثا�ي 

عن سابقھ، بحيث جاء �عدة قيود إلبرام املالحق او عرض لقد جاء هذا املرسوم اك�� تفصيال للمالحق  

أن ز�ادة او نقصانا من مبلغ الصفقة �ص��  %10املالحق ع�� هيئة الرقابة القبلية ا�خارجية و ا�حددة بنسبة 

.أشهر 3ال تتجاوز مدة املالحق 
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   و املناولة املالحق.1 

م ايمكن للمص�حة املتعاقدة ابر "  7الفقرة  136يخص املادة كما جاء هذا املرسوم ببعض املرونة فيما          

 خدمات أو اقتناء لوازم للتكفل بنفقات الضرور�ة ألداءم�حق لصفقة تم تنفيذ موضوعها 

 . "ا�خ...لضمان مواصلة املرفق العام الذي ا���ىء من قبل ولكن مهما يكن من امر قبل �ستالم ال��ائي للصفقة 

يمكن للمتعامل املتعاقد للمص�حة املتعاقدة منح تنفيذ جزء من "  15/247من م ر  140نصت املادة  

مهما يكن من امر ال يمكن  الصفقة ملناول بواسطة عقد مناولة حسب الشروط املنصوص عل��ا �� هذا املرسوم

.من املبلغ �جما�� للصفقة% 40أن تتجاوز املناولة 

  

  و �سو�ة الن�اعات  الف�خ.2

هذا املرسوم ان املتعامل املتعاقد الذي تو�ع بإجراء ف�خ الصفقة بالت�اليف �ضافية ال�ي تنجم اضاف 

م ر  154لقد استحدثت �جنة الن�اعات وديا بموجب املادة ،.عن الصفقة ا�جديدة خالفا للمراسيم السابقة

تنشأ لدى �ل وز�ر "  154ادة حيث نصت امل  وا�خاصة بالطعون  236/ 10من  114وهذا خالفا للمادة  15/247

ومسؤول هيئة عمومية ول�ل وا�� �جنة للتسو�ة الودية للن�اعات الناجمة عن التنفيذ الصفقات العمومية امل��مة 

عات وأجاد ا�حلول لهذه �خ��ة امهمة هذه ال�جنة التسو�ة الودية للن� " مع املتعامل�ن �قتصادي�ن ا�جزائر��ن 

.19 15/247من م ر  155لها املادة تحدد مهام هذه ال�جنة و�شكي

  

 رقابة الصفقات العمومية .3

 :ظرفة وتقييم العروضالرقابة الداخلية و�جنة فتح �  .1.3

 �جن�ي  �جنة لفتح �ظرفة و�جنة تقييم العروض التقنية واملالية أ�شأتخالفا للمراسيم السابقة و ال�ي  

 ال�جنت�ن السابقت�ن و�س�ى �جنة فتح �ظرفة وتقييم العروضجاء هذا املرسوم ب�جنة واحدة تدمج ف��ا مهام 

و�مكن للمص�حة املتعاقدة وتحت مسؤولي��ا ان تن��ىء �جنة تقنية ت�لف بإعداد تقر�ر تحليل العروض �حاجات 

 . ظرفة وتقييم العروض�جنة فتح � 

  

 : الرقابة ا�خارجية.2.3

رجية ونذكر ع�� سبيل املثال ال�جنة الوالئية للصفقات لقــد تــم �غييــر �شكيلة �جان الرقابة ا�خا 

العمومية تتش�ل من

  

 .الوا�� أو ممثلھ رئيسا  -

 .ممثل املص�حة املتعاقدة  -
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 ممثلي�ن عن ا�جلس الوالئي  3 -

 . عن الوز�ر امل�لف باملالية مص�حة امل��انية ومص�حة ا�حاسبة 2ممثلي�ن  - 

 ) ري  عموميھاشغال  بناء( مدير املص�حة التقنية املعنية با�خدمة حسب موضوع الصفقة  -

 .مدير التجارة -

 247-15و املرسوم الرئا��ي   236-10املطلب الثا�ي اهم اوجھ �ختالف ب�ن املرسوم الرئا��ي  

العمومية و املرسوم املتضمن الصفقات  236-10املرسوم الرئا��ي  ب�ن �ختالف أوجھ أهم إ�� نتطرق  سوف

 مومية و تفو�ضات املرفق العام من خالل ا�جدول التا��عاملتضمن الصفقات ال 247-15الرئا��ي 

 و �ختالف بي��ما 247-15و  236-10اهم مواد كال من مرسوم ) II-2(جدول رقم 

 املالحظات  247-15املرسوم الرئا��ي  236-10املرسوم الرئا��ي 

 من حيث عنوان النص

 مضمون املرسوم

 تنظيم الصفقات العمومية 

 

تنظيم الصفقات العمومية و تفو�ضات املرفق 

 العام 

يقصد بھ نقل : �عر�ف تفو�ض املرفق العام 

اختصاص سلطة و مسؤولية الدولة او اي 

�خص عام للقطاع ا�خاص إلدارة و استغالل  

مرفق عام لف��ة محددة و لتحقيق مص�حة 

ود تفو�ض املرفق عامة ، و عليھ تصنف عق

العام من العقود �دار�ة لوجود �خص عام و 

هو مانح التفو�ض لتنفيذ مرفق عام و هو 

موضوع التفو�ض لتحقيق فائدة عامة 

 .ل�جمهور 

 

تم اضافة عبارة 

 تفو�ضات املرفق العام 

 �حيحة الصفقات ال ت�ون  : 04 املادة املواد مضمون  حيث من

 ا�ختصة طةالسل موافقة �عد إال و ��ائية

 – الوا��– الوز�ر– عمومية هيئة مسؤول

- العام املدير– البلدي الشع�ي رئيس ا�جلس 

 .العمومية املؤسسة مدير أو

ا�� املسؤول  الصالحيات تفو�ض إم�انية مع

 امل�لف

 غ�� و جديدة املادة

 مدرجة

 الرئا��ي املرسوم ضمن

236-10 

تم اضافة رئيس ا�جلس  إبرام قبل ا�خدمات تنفيذ : 12 املادة ا�خاصة �جراءات حيث من
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 العمومية الصفقات ت��م : 07 املادة

 و�� ا�خدمات تنفيذ �� الشروع قبل

 أو استثمارا ��دد خطر وجود حالة

 �من أو املتعاقدة للمص�حة مل�ا

 الهيئة ملسؤول يمكن العمومي

 الوا�� أو الوز�ر أو املستقلة الوطنية

أن يرخص بموجب مقرر معلل  املع�ي

 باملشروع �� بداية تنفيذ ا�خدمة

 من امل�ح �ست�جال حاالت �� الصفقة

 – الوز�ر– عمومية هيئة مسؤول– طرف

 ا�جلس الشع�ي البلدي رئيس– الوا�� -

 مع معلل بمقرر  ال��خيص ي�ون  أن و�جب

 وا�� الوز�ر ا�حاسبة مجلس إ�� ��خة إرسال

 .امل�لف باملالية 

تنفيذ الشع�ي البلدي �� 

ا�خدمة قبل ابرام 

حالة -الصفقة 

 �ست�جال

 املكيفة �جراءات حيث من

 أو عقد �ل : 01 الفقرة: 06 املادة

 8.000.000.00 مبلغھ �ساوي  طلب

 �شغال �خدمات عنھ يقل أو دج

 دج 4.000.000.00 و واللوازم

 ال ا�خدمات أو الدراسة �خدمات

وجو�ا  ابرام الصفقة  ��  يقت��ي

 .املرسوم هذا مفهوم 

 �ساوي  عمومية صفقة �ل : 13 املادة

 املص�حة �حاجات التقديري  املبلغ ف��ا

 عنھ يقل أو دج 12.000.000.00 املتعاقدة

 و�شغال اللوازم ألشغال

 ا�خدمات أو للدراسة دج 6.000.000.00 و

وجو�ا  ابرام صفقة عمومية  وفق  يقت��ي ال

 عل��ا املنصوص الش�لية جراءات� 

رفع ا�حد �د�ى تم 

 .لإلبرام الصفقة 

 ت�ون  أن يجب : 02 الفقرة 06 :املادة

 03ب�ن   استشارة محل الطلبات

 النتقاء �قل ع�� مؤهل�ن متعهدين

 ا�جودة حيث من عرض أحسن

 .والسعر

 أن يجب : 02 والفقرة 01 الفقرة: 14 املادة

 مالئم إشهار محل ا�حاجات ت�ون 

 مؤهل�ن اقتصادي�ن متعامل�ن واستشارة

 حيث من عرض أحسن النتقاء كتابيا

 إجراء املتعاقدة   املص�حة وتنظم . �قتصادية

 طبيعة حسب �ستشارة

 �ع�ن �خذ مع تلبي��ا الواجب ا�حاجات

 الذين �قتصادي�ن املتعامل�ن عدد �عتبار

  أح�ام مراعاة مع لها �ستجابة  بإم�ا��م

 .املرسوم هذا من 05 :املادة

 03 حدد القديم املرسوم

 محل متعامل�ن

 أما �ستشارة

 يحدد لم ا�جديد املرسوم

 عدد

 العدد أن أي املتعامل�ن

 .مجهول 

 

 حالة �علن : 07 الفقرة 06 :املادة

 نفس حسب �ستشارة ا�جدوى  عدم

 من 44 املادة �� املذ�ورة الشروط

 :املرسوم

 عدم أو وحيد عرض استالم عند*

 .عرض أي استالم

 وحيد لعرض التق�ي �و�� التأهيل*

 عدم عن �علن : 03 الفقرة: 14 املادة

 الشروط حسب �ستشارة جدوى 

 املادة من 07 الفقرة �� عل��ا املنصوص

 املرسوم، هذا من 52

 ، عرض أي استالم عدم*

 يمكن ال املستلمة العروض تقييم �عد*

 عرض أي اختيار

عند  247-15املرسوم �� 

استالم عرض وحيد و 

ي�ون مؤهل تقنيا من 

هده ا�حالة �جراء 

�حيح و ال �علن حالة 

عكس املرسوم -ا�جدوى 

10-236 
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 عرض أي يتأهل لم أو

 إذا : 14 والفقرة 13 الفقرة 06 :املادة

 من املتعاقدة املص�حة تتمكن لم

 هذه من 13 للفقرة طبقا صفقة إبرام

 الرقابة هيئة ع�� و عرضها املادة

 ا�خارجية

 املعنية املالية السنة خالل املسبقة

  اللوازم اقتناء لعمليات لنسبة

 العادي النمط ذات وا�خدمات

 قرار بموجب قائم��ا تحدد واملتكرر 

 الوطنية الهيئة مسؤول ب�ن مش��ك

 .امل�لف باملالية والوز�ر املستقلة

 املتعاقدة املص�حة تتمكن لم إذا: 18 املادة

 من 2 للفقرة طبقا عمومية صفقة إبرام من

 الرقابة هيئة ع�� وعرضها املادة هذه

 املعنية املالية السنة خالل املسبقة ا�خارجية

  سنو�ة م��انية �� املقيدة للعمليات بالنسبة

 خالل استثنائية بصفة �سو�ة صفقة ت��م

�عتمادات املتعلقة  هذه وتقيد املوالية السنة

  املعمول  والتنظيم ��ا طبقا للتشريع

 .��ما 

 تم  247-15املرسوم  �� -

 عمليات قائمة حذف

 وا�خدمات اقتناء اللوازم

 وكذلك

 قرار عن التخ�� تم

 مش��ك

 الهيئة مسؤول ب�ن

 الوطنية

 و الوز�ر  املستقلة

  .اليةبامل امل�لف

 محل ت�ون  ال :  15 الفقرة 06 :املادة

  حالة �� وجو با و السيما استشارة

 ال�ي ا�خدمات طلبات �ست�جال

 دج 500.000.00 عن مبالغها تقل

 واللوازم �شغال يخص فيما

 يخص فيما دج 200.000.00 و

 وا�خدمات الدراسات

 الطلبات استشارة محل ت�ون  ال : 21 املادة

 عن مبالغها مجموع يقل ال�ي

 واللوازم لألشغال دج 1.000.000.0

 وا�خدمات للدراسات دج 500.000.00 و

  ل�ل الطلبات  بالرجوع هذه وتحسب 

 .حدى ع�� م��انية

 حالة حذف تم

�ست�جال �� املرسوم 

 ا�حد رفع مع  15-247

 .الطلبات ملبلغ �ق��ى

 ا�حاجات تحديد حيث من

 املتعاقدة للمص�حة يمكن : 18 املادة

 إجراء إ�� ت�جأ أن استثنائية بصفة

 تقت��ي عندما "وإنجاز ن�ج دراسة"

 ضرورة تق�ي طا�ع ذات أسباب

ا�خاصة  �� الدراسات املقاولة إشراك

 باملشروع 

دراسة  مرحلة تدرج ال ا�حالة هذه و��

 ا�جدوى ضمن دراسة الن�ج

 أن املتعاقدة للمص�حة يمكن : 35 املادة

 واستغالل وإنجاز دراسة" صفقة إ�� ت�جأ

 دف�� ينص أن يجب بحيث " صيانة أو

  تأهيلع��  التق�ي التقييم إطار �� الشروط

 .الدراسات بمرحلة يتعلق أو��

 الوز�ر امل�لف من بقرار تو�ح املادة هذه*

 .ا�حاجة عند باملالية

 247-15  املرسوم ��

 بقرار املادة هذه توضيح

 .امل�لف الوز�ر من

 �برام إجراءات حيث من

 �� �ستشارة �عد ال��ا��ي : 44 املادة

 :ا�حاالت

 يتم لم أو واحد عرض استالم*

 عرض، أي استالم

 عدم عن �علن : 02 الفقرة 40 املادة

 : العروض طلب إجراء جدوى 

 عرض، أي استالم يتم ال عندما*

 العروض تقييم �عد �عالن يتم ال عندما*

 الصفقة ملوضوع عرض أي مطابقة عن

  247-15الرئا��ي  املرسوم

 عندما جدوى  عدم حالة

 تمو�ل ضمان يمكن ال

 مبالغ أن أي ا�حاجات

 املبلغ تفوق  العروض
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 واحد لعرض التق�ي �و�� التأهيل*

 .عرض أي يتأهل لم أو

 املبلغ تفوق  العرض مبالغ:مالحظة

 ال��نامج رخصة مبلغ أو ا�خصص

 جدوى  عدم حالة �عت��

 الشروط، دف�� و�حتوى 

 .ا�حاجات تمو�ل ضمان يمكن ال عندما*

رخصة  مبلغ أو ا�خصص

 .ال��نامج

 

 املناقصة ت�ون  أن يمكن : 28 املادة

 :ي�� كما دولية/وطنية

 مفتوحة، وطنية مناقصة*

 محدودة، وطنية مناقصة*

 �نتقائية، �ستشارة*

 املزايدة،*

 .املسابقة*

 دوليا/وطنيا العروض طلب : 42 املادة

 :ي�� كما ي�ون 

 املفتوح، العروض طلب*

 اش��اط مع املفتوح العروض طلب *

 دنيا، قدرات

 ا�حدود، العروض طلب*

 .املسابقة*

 .املزايدة عن التخ�� تم -

 انتقائية استشارة -

 أصبحت

 محدود، عرض طلب

 محدودة مناقصة -

 أصبحت

 مع مفتوح عرض طلب

 دنيا، قدرات اش��اط

 �ستشارة : 32 واملادة 31 املادة

 املر�حون  ي�ون  إجراء �� �نتقائية

 مع فيھ عرض بتقديم لهم املرخص

 للقيام خصيصا مدعوون العلم ا��م 

 يتم �عدها. أو�� انتقاء �عد ذلك

 عرض دون  أو�� تق�ي عرض تقديم

 .ما��

 إجراء هو ا�حدود العرض طلب : 45 املادة

 . انتقائية �ستشارة

 

 �عد ال��ا��ي إجراءات حيث من

 �ستشارة

�عد  ال��ا��ي : 01 الفقرة 44 املادة

 :ا�حاالت �� �ستشارة

 يتم لم أو واحد عرض استالم*

 عرض، أي استالم

 واحد لعرض التق�ي �و�� التأهيل*

 .عرض أي يتأهل لم أو

 �عد ال��ا��ي ي�ون  : 01 الفقرة 51 املادة

 طلب جدوى  عدم �علن عندما �ستشارة

 الثانية للمرة العروض

  247-15 املرسوم

 �عد ي�ون  �ستشارة �عد

 للمرة ا�جدوى  عدم

 .الثانية

 أن يجب : 05 الفقرة 44 املادة

ز�ادة ع��  املتعاقدة املص�حة �ستش��

 ع�� مؤهل�ن اقتصادي�ن متعامل�ن 03

 الذين املتعهدين جميع �قل

 .للمناقصة استجابوا

 املتعاقدة املص�حة �ستش�� : 52 املادة

 العروض طلب �� شاركت ال�ي املؤسسات

 مع الشروط دف�� و�نفس استشارة برسالة

 وال العروض تحض�� مدة تقليص إم�انية

 الصفقات �جنة لدراسة الشروط دف�� يخضع

  247-15 املرسوم

 مدة تقليص ام�انية*

 العروض تحض��

 حالة �� �عالن اجبار�ة*

 لم مؤسسات استشارة
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 املتعاقدة املص�حة قررت وإذا.العمومية

 طلب �� �شارك لم مؤسسات استشارة

 �عالن �شر عل��ا فيجب العروض

 .�ستشارة عن

 العروض طلب �� �شارك

من حيث تأهيل املر�ح�ن و 

 املتعهدين 

�ل متعهد يتقدم بمفرده : 39املادة 

 إالاو �� تجمع ال يجوز لھ استظهار 

 مؤهالتھ ا�خاصة و مراجعھ املهنية

 بمفرده يتقدم مر�ح أو متعهد �ل : 57 املادة

 يتعهد أن لھ يجوز  تجمع �� أو

 الشروط حسب أخرى  مؤسسات بقدرات

 �� �خذ و��ون  .املادة هذه �� املذ�ورة

 مشروطا أخرى  مؤسسات لقدرات ا�حسبان

 أو املناولة �� تتمثل بي��ا قانونية عالقة بوجود

 فرع-أسا��ي  قانون  إطار �� أو املش��ك التعاقد

 .الشر�ات مجمع نفس �� أم شركة أو

 

 أن املتعاقدة للمص�حة يمكن : 68 املادة 

 عروضهم تدعيم املتعهدين من تطلب

 عندما تصاميم أو نماذج أو �عينات

 .ذلك بي��ا فيما العروض مقارنة �ستد��

ع�� كيفيات  الشروط دف�� ينص أن و�جب

 تقديمها و ارجاعها عند �قتضاء

 تكن لم املادة هذه

موجودة ضمن املرسوم 

 236-10الرئا��ي 

 

 الذي للمتعهد يمكن : 114 املادة

 بھ قامت الذي �ختيار ع�� يحتج

 مناقصة إطار �� املتعاقدة املص�حة

 يرفع أن �ستشارة �عد ال��ا��ي أو

 ا�ختصة الصفقات �جنة أمام طعنا

 ز�ادة ع�� حقوق العقد املنصوص : 82 املادة

 للمتعهد يمكن.بھ املعمول  التشريع �� عل��ا

 أو للصفقة املؤقت املنح ع�� يحتج الذي

 ��.�جراء إلغاء أو جدوى  عدم إعالن أو إلغائھ

 �عد ال��ا��ي إجراء أو العروض طلب إطار

 الصفقات �جنة لدى طعنا يرفع أن.�ستشارة

 العمومية

  247-15املرسوم 

 املنح �� الطعن مجال

 .و�لغاء

 مبلغ يتجاوز  عندما : 08 الفقرة 136 املادة امل�حق حيث من

 % 15�سبة  املالحق من العديد أو امل�حق

 حالة �� للصفقة �ص�� املبلغ من

 % 20و�سبة  والدراسات اللوازم صفقات

 ع�� يجب �شغال صفقات حالة ��

ل�جنة الصفقات  ت��ر أن املتعاقدة املص�حة

لم يتم املساس بالشروط  بأنھا�ختصة 

�صلية للمنافسة و ان �عالن لإلجراء جديد 

 تكن لم املادة هذه

 موجودة

ضمن املرسوم الرئا��ي 

10-236 
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 .ال �سمح بانجاز املشروع 

 إ�� امل�حق يخضع ال : 106 املادة

 إذا القبلية ا�خارجية الرقابة هيئات

 �سمية �عدل ال موضوعھ �ان

 �طراف املتعاقدة  و الضمانات 

 و�ان التعاقد وأجل  واملالية التقنية

 املبلغ أو مبلغھ

 يتجاوز  ال املالحق �ختلف �جما��

 % 20ز�ادة او نقصان �سبة  

 الصفقة  بالنسبة  مبلغ من

 �جنة اختصاص من لصفقات

  .املتعاقدة للمص�حة  �عةتا صفقات

 الصفقة بالنسبة  مبلغ من  %  10

 ال�جان اختصاص من لصفقات

 القطاعية وال�جان الوطنية

 للصفقات

 هيئات إ�� امل�حق يخضع ال : 139 املادة

 موضوعھ �ان إذا القبلية ا�خارجية الرقابة

املتعاقدة و  �طراف �سمية �عدل ال

  التعاقد وأجل واملالية التقنية الضمانات 

 �ختلف املالحق  �جما�� املبلغ أو مبلغھ و�ان

 ز�ادة او نقصان بنسبة  يتجاوز  ال

 .للصفقة �ص�� املبلغ من %10

املرسوم الرئا��ي تم 

 بتحديد �سبة امل�حق 

ة املائة بالنسب %  10

 �جميع ال�جان 

 الثانوي  التعامل �شمل : 107 املادة

 إطار �� الصفقة موضوع من جزءا

الثانوي  املتعامل ير�ط �عاقدي ال��ام

  التا�ع املتعاقد مباشرة  باملتعامل

 .املتعاقدة للمص�حة

 أمر من يكن مهما : 01 الفقرة 140 املادة

 % 40�سبة   املناولة تتجاوز  أن يمكن ال

 .للصفقة �جما�� املبلغ من

املرسوم الرئا��ي تم 

تحديد �سبة املناولة ب 

 ع�� �ك��  %  40

 الف�خ حيث من

 املتعاقد يتدارك لم إذا : 112 املادة

 حدده الذي �جل �� تقص��ه

 املتعاقدة املص�حة فإن �عذار

 من العمومية الصفقة ف�خ يمك��ا

 .واحد جانب

 تقص��ه املتعاقد يتدارك لم إذا : 149 املادة

 فإن �عذار حدده الذي �جل ��

 الصفقة ف�خ يمك��ا املتعاقدة املص�حة

 كذلك و�مك��ا واحد جانب من العمومية

 .للصفقة جزئي بف�خ القيام

ام�انية  247-15املرسوم 

 .الف�خ ا�جزئي للصفقة 

 للن�اعات الودية التسو�ة حيث من

 ال�ي الن�اعات �سوى  : 115 املادة

 وديا ب�ن  الصفقة تنفيذ ع�� تطرأ 

 �� الفصل يتم أو املعنية �طراف

 ال�جنة أو الوطنية ال�جنة أمام الن�اع

 . ا�ختصة للصفقات القطاعية

 الودية التسو�ة �جنة إ�شاء : 154 املادة

 نزاعات بدراسة تختص الوالية �� للن�اعات

الوالية و البلديات و املؤسسات العمومية 

 تتمثل �� 

 -رئيسا– الوا�� عن ممثل*

 املتعاقدة، املص�حة عن ممثل*

  247-15املرسوم الرئا��ي 

 ا�شاء �جنة 

تختص بالتسو�ة  والئية 

 الودية 

 للن�اعات
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 املعنية للوالية التقنية املدير�ة عن ممثل*

 الن�اع، بموضوع

 امل�لف العمومي ا�حاسب عن ممثل*

 و�شكيل اختصاص تحديد : 171 املادة ا�خارجية الرقابة حيث من

 بدراسة تقوم للصفقات جهو�ة �جنة

 والصفقات الشروط دفاتر مشاريع

 ا�خاصة باملصا�ح ا�خارجية  واملالحق

حدود مستو�ات  �� املركز�ة لإلدارات ا�جهو�ة

 .139و �� املادة  4ا��  1من املطة  184املادة 

 247-15  املرسوم

 �جنة و�شكيل اختصاص

 للصفقات جهو�ة

 الصفقات �جنة تتش�ل : 135 املادة

 :من الوالئية

 -رئيسا– ممثلھ أو الوا�� *

 ممثل�ن عن ا�جلس الوالئي، 3*

 الوز�ر عن (2 ) اثن�ن ممثل�ن *

 .الية،بامل امل�لف

 ومص�حة امل��انية مص�حة(

 )ا�حاسبة

مدير�ة التخطيط و ��يئة �قليم * 

 .بالوالية 

 .ري بالواليةالمدير�ة *

 .�شغال العمومية بالوالية  مدير�ة*

مدير السكن و التجه��ات * 

 .العمومية بالوالية 

مدير املص�حة التقنية املعنية * 

 .با�خدمة للوالية

 �شكيل حددت املادة هذه : 173 املادة

 :للصفقات الوالئية ال�جنة

 -رئيسا– ممثلھ أو الوا��*

 املتعاقدة، املص�حة ممثل*

 ئي،ممثل�ن عن ا�جلس الوال 3*

 .ية،باملال امل�لف الوز�ر عن (2 ) اثن�ن ممثل�ن*

 )ا�حاسبة ومص�حة امل��انية مص�حة(

مدير املص�حة التقنية املعنية  با�خدمة  *

اشغال -بناء(بالوالية حسب موضوع الصفقة 

 .عند �قتضاء) ري -عمومية 

 .مدير التجارة بالوالية * 

 

 

، مس��ي ا�جماعات ا�حلية ، والية بومرداس، املوقع  15/247مداخلة حول قانون الصفقات العمومية  -

https://issuu.com/abdelkrimleneguer/  15.15،  2018-03-09يوم 
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 خاتمة الفصل 

 

حاولنا من خالل هدا الفصل ا�� ذكر ا�جوانب املستحدثة و ال�ي جاء ��ا قانون الصفقات العمومية ا�جديد و 

الذي يدخل ضمن الس�� من قبل السلطات العمومية إلحداث التغ��ات الالزمة للمنظومة التشريعية �� ميدان 

ذي يتم�� بتقلبات اقتصادية غ��  الصفقات �ش�ل �ستجيب لتحقيق �هداف املرجوة ضمن ا�حيط العام ال

متوقعة احيانا حيث  ان هده �ضافات ال�ي جاء ��ا هدا املرسوم و �عض املواد ال�ي تم �عديلها �انت فعالة مع 

استدراك النقائص املراسيم السابقة  ال�ي �انت �عيق اجراءات و ص��ورة الصفقات العمومية كما قام 

مع اضافة  .دد املتعامل�ن و رفع ا�حد �د�ي لقيمة الصفقة العمومية و رفع من ع باستحداث �عض ال�جان 

و كذالك مختلف �ش�االت املطروحة ترخيص لرئيس ا�جلس الشع�ي البلدي �� حالة تنفيذ صفقة است�جالية 

و مختلف السلطات املسؤولة  ع�� تنفيذ الصفقة و توسيع نطاق ف�خ الصفقة  �� تنفيذ الصفقات العمومية 

من   15/247و كذالك املرسوم الرئا��ي  10/236عمومية و اهم اوجھ �ختالف ما ب�ن مواد املرسوم  الرئا��ي ال

 .حيث التسمية و اضافة املرفق العام و طرق و اجراءات �برام  للصفقة العمومة 

 



 

 

 

 الفصل الثالث

دراسة  حالة  صفقة عمومية         

 ببلدية ا�حمدية
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 مقدمة الفصل 

من خالل دراستنا للصفقات العمومية نالحظ أن هذه �خ��ة تتمتع بأهمية كب��ة �� �سي�� �موال العمومية 

للدولة و �ستعمال �مثل لها ، وعموما فإنھ يجب ع�� قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحوالت 

ا�خطط إ�� اقتصاد السوق و من  أهمها إصالح املنظومة السياسية و ال بأس بھ �� التحول من �قتصاد 

سوف نتطرق �� هدا    .القانونية و هذا ما �س�� إليھ ا�جزائر دوما من أجل تطو�ر قانون الصفقات العمومية

و ذالك عن طر�ق تقديم بطاقة فنية للبلدية و اهم  التعر�ف ببلدية ا�حمدية التا�عة لوالية معسكر  الفصل ا�� 

دراسة تطبيقية ملشروع �شغال ��  اطق التا�عة لها و الهي�ل التنظي�ي لها يو�ح اهم املصا�ح التا�عة لها مع املن

و ال�ي و هو ��يئة الساحة العمومية التا�عة للبلدية   15/247ممول من طرف الوالية �� قانون  PCDايطار برنامج 

 التغ��ات �� ظل  هدا املرسوم   برام الصفقة العمومية و الطرق و �جراءات املتبعة �� ا من خاللها ن��ز اهم

 .من بداية اعداد الصفقة ال غاية تنفيذ املشروع 10/236و اهم التعديالت  للمرسوم  15/247
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ع�� ارض الواقع و ابراز اهم التعديالت ال�ي قام ��ا املشرع ا�جزائري �� ابرام  التنمو�ة ال��امج لتجسيد 

 ا�خططات البلدية الصفقات العمومية  ارتأينا ا�� دراسة تطبيقية لصفقة عمومية لبلدية ا�حمدية �� ايطار 

 للتنمية ممولة من طرف م��انية الوالية و ذالك ل��يئة الساحة العمومية للبلدية 
 

 .و تحض�� للمشروع  بطاقة فنية عن بلدية ا�حمدية  :  بحث �ول امل

 سوف �عرف بلدية ا�حمدية و مساح��ا ا�جغرافية و اهم املناطق التا�عة لها  من خالل هدا املبحث 

 ها الهي�ل التنظي�ي ملصا�حو 
 

 : لها  و التنظيم �داري   �عر�ف بلدية ا�حمدية: املطلب �ول  
 

 .و اهم املناطق التا�عة لها  �عر�ف بلدية ا�حمدية : الفرع �ول   

 �عر�ف بلدية ا�حمدية.1

�� مدينة جزائر�ة تقع �� والية معسكر، �عداد س�ا��ا أك�� من مائة ألف �سمة منطقة فالحيھ غنية  

 ه��هتقع ا�حمدية �� سهل ملتقى تجاري �� املنطقة . �ـسهل اله��ة معروفة بزراعة ا�حمضيات وخصوصا ال��تقال

و يصب �� دلتا املقطع الشه�� ب معركة  أشقرانالذي ينبع من جبال ب�ي  ه��ه تمتد شرقا ع�� ضفاف وادي 

 . م��ا عن سطح البحر 60، يبلغ علو بلدية ا�حمدية  عبد القادر ضد الفر�سي�ن م���  خاضها 13ل�يا املقطع

 
   

 : اهم املناطق التا�عة لها . 2

  :�التا�� موزعة �� و املبع��ة و م��ا ا�جمعة  ا�حضر�ة م��ا مناطقو  ��  تحتوي ع�� عدة   

 .مركز �حمديةا  1

 .دوار البخايتية  2

 .02و رقم  01دوار سيدي عبد القادر رقم   3

 .دوار الشاذ�� 4

 .دوار بن شن�ن 5

 .دوار ال�حاور�ة 6

 .دوار جبور  7

 .دوار بو�رناص 8

 .دوار اوالد مالك 9

 .دوار سد فرقرق  10

 

 

 

http://w.mdar.co/cat-130060.html
http://w.mdar.co/cat-130060.html
http://w.mdar.co/cat-130060.html
http://w.mdar.co/cat-129994.html
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 .  التنظيم �داري لبلدية ا�حمدية و هي�لها : الفرع الثا�ي    

 التنظيم �داري لبلدية ا�حمدية .1 

و ال�ي  املتضمن تحديد املناصب العليا لبلدية ا�حمدية  26/06/2005املؤرخ ��  82قرار رقم بموجب  

 : �األ�ي املصا�ح التا�عة لها  �سمة  حيث تحدد  100.000ا��  50.001�عداد س�ا��ا ما ب�ن ي��اوح 

 

 مصا�ح 03�مانة ألعامة تضم .1

 مص�حة امان ا�جلس الشع�ي البلدي. 1.1

 مص�حة الوثائق و العالقات العامة.2.1

 .مص�حة �حصائيات.3.1

 مدير�ة  التنظيم و التنشيط و الشؤون �جتماعية و الثقافية   و تضم مص�حت�ن. 2

 مص�حة التنظيم و الشؤون العامة و تضم ار�ع م�اتب  .1.2

 ة و تضم مكتب�نص�حة الشؤون �جتماعية و الثقافيم.2.2

 و تضم مص�حت�ن: مدير�ة �دارة و الشؤون �قتصادية . 3

 و تضم مكتب�ن:مص�حة �دارة و املالية  .1.3

 و تضم مكتبا واحدا: الشؤون �قتصادية  ةمص�ح. 2.3

 و تضم مص�حت�ن: مدير�ة التعم�� و �حتياطات العقار�ة و الشب�ات . 4

 تضم مكتب�ن مص�حة التعم�� و العمران و.1.4

 مكتب�ن مص�حة الشب�ات  و تضم.2.4

 و تضم ثالثة مصا�ح: مدير�ة التجه�� و �ستثمار.5

 مص�حة الوسائل و الصيانة و تضم مكتب�ن .1.5

 مص�حة التجه�� و تضم مكتب�ن .2.5

 .مص�حة �ستثمار و تضم مكتبا واحدا.3.5

 

 الهي�ل التنظي�ي لبلدية ا�حمدية . 2

و الواردة من مدير�ة التنظيم و الشؤون   2005-06-08املؤرخة ��  85رقم  تبعا للمداومة 

 العامة لوالية معسكر  فت�ن الش�ل التنظي�ي ملصا�ح بلدية ا�حمدية و اعم امل�اتب التا�عة لها 
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  لبلدية ا�حمديةالهي�ل التنظي�ي )III - 01(الش�ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية 

 

 

 

 

 

 

 البلدية

التنظيم و مدير�ة  �مانة العامة

التنشيط و 

الشؤون 

�جتماعية و 

 الثقافية   

 مدير�ة 

التجه�� و 
 �ستثمار

 مدير�ة 

التعم�� و 

�حتياطات  

العقار�ة و 

 الشب�ات

 

�دارة مدير�ة 

و الشؤون 
 �قتصادية

مص�حة امانة  -

ا�جلس الشع�ي 

 .البلدي

مص�حة -

الوثائق و 

العالقات 

 .العامة

مص�حة -
 �حصائيات

مص�حة -

الوسائل و 

 الصيانة

مص�حة -

 التجه��

مصل�� -
 �صتثمار

مص�حة -

التعم�� و 

 العمران

مص�حة -
 الشب�ات

مص�حة �دارة -

 و املالية

مص�حة -

الشؤون 
 �قتصادية

مص�حة -

التنظيم و 

 الشؤون العامة

مص�حة -

الشؤون 

و �جتماعية 
 الثقافية
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   PCDللتنمية البلدي ا�خطط إطار �� شرعمل املطلب الثا�ي  تحض�� 
 

 .  PCDللتنمية البلدي ا�خطط إطار �� شرعمل تحض��  :�ول  الفرع  

 احتياجات لتلبية الوا�� من تصدر الدولة التجه�� م��انية طرف من ممولة للتنمية البلدية برامج إن 

 ��يئة ساحة الشهداء  �عنوان مشروع من  2017ا�حمدية �� سنة  بلدية استفادت قد طار�  هذا �� و البلديات ،

  .دج  36.600.000.00  قدره ما�� �غالف
 

  les plans communaux de développement (PCD)�خططات البلدية للتنميةا. 1

وهو برنامج عمومي للتجه�� يخضع لرخصة برامج شاملة حسب الوالية يبلغها الوز�ر امل�لف بامل��انية  

�عد استشارة الوز�ر امل�لف با�جماعات ا�حلية، وترتكز هذه ا�خططات ع�� املتطلبات ذات �ولو�ة �� التنمية 

شبكة الطرق البلدية وفك  ،الص����و�د باملاء الشروب، إنجاز شبكة التطه�� والصرف ال(ا�حلية م��ا 

التقنية ا�ختصة ، مع أفضلية للبلديات الضعيفة أو  الوالية، و�عد هذه ال��امج من طرف املصا�ح )ا�خ..العزلة

 .ا�حرومة �� املناطق الواجب ترقي��ا،تجدر �شارة للصنف را�ع يتعلق با�خطط التكمي�� لالستثمارات العمومية
 

 القطاعات  املعنية بتحض�� البطاقة التقنية ملشروع الصفقة. 2
 

ختصة من اجل اعداد �باستدعاء املصا�ح التقنية ا من اجل اي مشروع لل��مجة تقوم مصا�ح البلدية 

بطاقة تقنية تبعا للمشروع محل الدراسة و عليھ �عد املصا�ح التقنية بطاقة تقنية  يتم ف��ا ادراج �ل قائمة 

�عمال املراد القيام ��ا و الكمية مع سعرها الوحدوي و يتم املصادق عل��ا من طرف رئيس فرع التعم�� لدائرة 

دية مع مصادقة رئيس ا�جلس الشع�ي البلدي و يتم �ع��ا للدائرة من اجل ا�حصول ع�� التمو�ل الالزم ، ا�حم

امل�جلة  ح�ى يتس�ى لها البدء  �� �جراءات  للتنمية البلدية ال��امج قائمة الدائرة طر�ق عن البلدية �ستلم

 .القانونية لالختيار املتعامل املتعاقد
 

 القطاعات  املعنية بتحض�� البطاقة التقنية )III - 20( الش�ل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدي

 بطاقة تقنية
 قطاع املوارد املائية

 قطاع �شغال العمومية

 قطاع البناء و التعم��

 قطاع التجه��ات
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 15/247و �� ظل املرسوم  10/236املرسوم  �� ظل اعداد دف�� الشروط الفرع الثا�ي  
 

�عد استالم �عالم باملوافقة ع�� تمو�ل املشروع   مع ذكر اسم املشروع و الغالف املا�� لھ و دالك بادن  

�عالم مصادق عيھ من طرف رئيس الدائرة يتم اعداد دف�� الشروط  من طرف �م�ن العام للبلدية و رئيس 

تحديد اسم املشروع و  نوع املناقصة املعلن ع��ا مع اش��اط قدرات دنيا حسب ا�حالة  مص�حة الصفقات و يتم 

 املدروسة و ذكر جميع املؤهالت املطلو�ة مثال 

 .التصنيف و التأهيل امل�ي الصنف الثا�ي فما فوق �شاط رئي��ي البناء و �شاط ثانوي اشغال عمومية -

 .مليون دينار 30ق معدل القدرات املالية ال�ي �ساوي او تفو  -

 الشهادة حسب التا��+ الوسائل البشر�ة التقنية م��رة بقائمة من الصندوق الوط�ي للتأمينات �جتماعية  -

 ا�خ من الشروط ) ... ل العمومية مهندس او ماست�� �� البناء او الهندسة املدنية او الهندسة املعمار�ة او �شغا(  

تق�ي و العرض املا��  و يتم فيھ تحديد مدة �عالن و يوم الفتح و التقييم و كذالك  ملف ال��شيح و العرض ال

 .الساعة  و تحديد مدة صالحية العروض 

حسب الدراسة التطبيقية  �عرض ع�� �جنة الصفقات و من هناك يتم املصادق مع رفع جميع التحفظات فمثال -

يتم املصادقة ع�� محضر ال�جنة و . دس املعماري ال الري ، عدم حذف املهنغعدم اظافة اشللصفقة العمومية 

 . تقر�رها

 

 . 10/236 ضل املرسوم�� اعداد دف�� الشروط   )III - 30(الش�ل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدي

 

 

 

 

 التقنيةالبطاقة 

مناقصة مفتوحة مع اش��اط قدرات 

 دنيا

اعداد دف��     

 الشروط

 �عالم        
Notification  

 مزايدة

 مناقصة محدودة

 �ستشارة انتقائية

 مسابقة
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  15/247�� ضل املرسوم  اعداد دف�� الشروط  )III - 40(الش�ل رقم  

وهناك يكمن الفرق حيث هناك التغي�� �� التسميات و هدا مو�ح �� الش�ل املوا�� حيث تم استبدال  

 اعالن عن طلب العروض " دراسة التطبيقية ملشروعنا  فانھ �عالن  الاملناقصة بالطلب العروض و �� حالة 

 "املفتوحة مع اش��اط قدرات دنيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية

 

 

 . و تنفيذ الصفقة  طلب العروض عن�عالن دراسة دف�� الشروط و  املبحث الثا�ي 

 

و هناك لم �غ�� املشرع  ض�� لدف�� الشروط تأ�ي مرحلة دراستھ من طرف �جنة الصفقات ح�عد الت 

 . 15/247و املرسوم  10/236ا�جزائري �� اعضاء ال�جنة �� كال من املرسوم الرئا��ي 
 

 العروض دراسة دف�� الشروط و �عالن عن طلب: املطلب �ول  
 

 دراسة دف�� الشروط :الفرع �ول   
 

 قراءة دف�� الشروط من طرف �جنة الصفقات .1

و  يتم دراسة دف�� الشروط من طرف �جنة الصفقات و ال�ي يرأسها رئيس ا�جلس الشع�ي البلدي   

عضو�ن من ا�جلس �ع��ما بموجب مقررة  و �م�ن العام الذي ت�ون مهمتھ �اتب ا�جلسة  ز ام�ن ا�خز�نة مع 

املراقب املا�� و مسؤول  املص�حة التقنية ا�ختصة �� موضوع الصفقة  و�عد الدراسة و املشاورة يتم �عي�ن مقرر 

 .رفع التحفظات املتعلقة  بدف�� الشروط يقوم ب

 

 

 

اعداد دف��      البطاقة التقنية

 الشروط

 �عالم        
Notification  

 املسابقة

 طلب العروض املفتوحة

 روض املفتوحةطلب الع

 مع اش��اط قدرات دنيا

 

 طلب العروض  ا�حدود
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  قراءة  دف�� الشروط و املصادقة عليھ )III - 50(ل رقم  الش�

 

 

 

 

 

 

 املصادقة عليھ                                               

 

 

 

 

 

 

 

 .من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية

 

  

 �عالن عن طلب العروض. 2

الوطنية  الو�الة طر�ق عن ال�حافة �� إعالن بنشر البلدية تقوم ألشروط دف�� ع�� املصادقة �عد 

و   ألفر�سية و العر�ية باللغت�ن (BOMOP).العمومي  املتعامل لصفقات الرسمية النشرة و (ANEP)لإلعالنات  

 يتضمن و هو التسمية استبدال املناقصة بطلب العروض  15/247و  10/236يكمن الفرق �� ظل املرسوم 

 :ماي�� �عالن

 ا�جبائي، �عر�فها رقم و البلدية اسم- 

 املشروع، اسم - 

 للبلدية، العمومية الصفقات مكتب من الشروط دف�� ل�حب دفعھ الواجب املا�� املبلغ  -

 ملف ال��شيح -

 التق�ي، العرض -

 املا��، العرض -

 التأهيل، شروط  -

 �ظرفة، فتح و العروض إليداع أجل آخر وقت و ،تار�خ العروض إيداع أجل  -

 .العروض صالحية مدة  -

 �جنة الصفقات دف�� الشروط

 رئيس ا�جلس الشع�ي البلدي-

 عضو��ن 2-

 �م�ن العام-

 ام�ن ا�خز�نة-

 املراقب املا��-
 مسؤول املص�حة التقنية-

�عي�ن  مقرر 
Rapporteur  

 رفع التحفظات
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  دراسة تطبيقيةحالة  �عالن  حسب  )III - 60(الش�ل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية

 

 

  .استالم العروض . 3
 

 علنية جلسة �� -جدوى  عدم حالة تكن لم إذا،  �ظرفة فتح يتم ألعروض إيداع أجل انقضاء �عد 

ف�ي  15/247حسب املرسوم  تقييم العروض و �ش�� بالذكر و  �ظرفة فتح �جنة طرف من املتعهدين بحضور  و

 العروض محضر واحد فيھ الفتح و التقييم معا  حيث تدون  تحر�ر يتم و �جنة موحدة من حيث �عضاء ،

   .املالحظات كذا و املا�� عروضهم  ألتقنية و  عروضهم ، محتو�ات اهدين  أسماء املتع تدو�ن مع أملالية و التقنية

 بتقييم املتعلق محضر تحر�ر يتم ا�ي للتقييم و �عد الدراسة ال�املة ،و دالك �� �جل�ن واحد للفتح و الث

 ا�حصل النقاط كذا و اهدين  للمتع  التقنية ا�خصائص جميع يدون  حيث ا�خاصة ملشروع التقنية العروض

 .إقصاؤهم تم الذين و تقنيا املؤهل�ن سماءو ا عل��ا

 

  . تحليل و تقييم العروض  :  الفرع الثا�ي

 

 تحليل و تقييم العروض . 1

دين �� محضر فتح �ظرفة و هتم تدو�ن �ل املعلومات عن املتعااظرفة و  03و �� دراستنا تم استالم  

و ذالك من اجل �مانة ) ج(ملتعاهد او  ) ب(املتعاهد ، ) ا(املتعاهد و املتعهدين هما  31/07/2017�انت �� جلسة 

�عالن عن 

مناقصة 

مفتوحة  مع 

اش��اط قدرات 
 دنيا

 اسم البلدية و رقم �عر�فها

ال�حف 

 الوطنية

ANEP 

 

 اسم املشروع

 ملف ال��شيح

 اجل ايداع العروض 

 العرض املا��

 العرض التق�ي
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�جنة التقييم ع�� الساعة  ت �عقدالك ع�� الساعة الثانية زو� تم �ان ذاو العلمية و السر�ة املعمول ��ا  

�حسن عرض تق�ي و ألنھ قدم  حيث تم اختياره )ا (املتعاقد  الرا�عة و �عد التقييم ات�ح ان  منحت الصفقة  

 ذكرمع لصفقة  يتم فيھ �عالن عن املنح املؤقت ل .�عالن  عن املنح املؤقت للصفقة  اقل ثمنا ماليا تم 

كال اللغت�ن  و يتم تحديد مدة الطعن ابتداء من تار�خ ب املعلومات الهامة عن صاحب املشروع بصفة مؤقتة 

 .النشر

 

 15/247�� ظل املرسوم  استالم العروض و فتح و تقييمها ) III - 70(الش�ل رقم  

 

 

 

 

 

 

 �ختيار                

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية

 
 

ظرف تق�ي و ظرف +رف ملف املر�ح ظ:  15/247مرسوم حسب  بالنسبة للظرف يحوي ثالثة اظرفة : مالحظة 

و يتم �نتقال  ا�� العروض �خري  �ظرفة اوال ادا  لم �ستو�� الشروط ال تفتح  امل�� �حيفتح ملف  ما�� 

 ) ا(تم اختيار املتعاقد فتح العرض التق�ي  و املا�� معا   و تم استو�� الشروط  املتبقية اما �� حالة دراستنا هده 

 .و كذالك اقل ثمنا لعرضھ املا��  احسن عرض  و ذالك الستيفاء عرضھ التق�ينقطة  100/92�حصولھ ع�� 

 

 

 

 

 

 

 

 �عالن

 )ا( ملف ال���ح
 املا��+ملف التق�ي

 )ب( ملف ال���ح
 املا��+التق�ي ملف

 )ج( ملف ال���ح
 املا��+ملف التق�ي

�جنة الفتح 

 و التقييم 

 )ا(املتعاقد 
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  236-10استالم العروض و فتح و تقييمها �� ضل املرسوم ) III - 80(الش�ل رقم  

 

 

 

 

 

 

 �ختيار                

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية

 

مختلف�ن  حيث تفتح �جنة الفتح توجد �جنت�ن ، �جنة للفتح و �جنة للتقييم  و اعضاءهم  10/236تبعا للمرسوم 

�ظرفة و هنا نجد طرف�ن فقط ظرف العرض املا�� و ظرف العرض التق�ي حيث يتم فتح �ظرفة معا و من تم 

 .تحول �ظرفة ا�� �جنة التقييم  لتحديد املتعاقد املتحصل ع�� الصفقة 

 

 املتعاهد املتحصل ع�� الصفقة مؤقتا )  III-10(رقم  ا�جدول 

 

املؤسسة  نوع املشروع الرقم

 ا�ختارة

مبلغ مع �ل  العنوان

 الرسم

معاي��  مدة �نجاز

 �ختيار

��يئة  الساحة  01

 العمومية

ملف �امل  اشهر 07 37.830.100.00 ا�حمدية )ا(املتعاقد  

 مقبول 

 

 من اعداد الطالبة

 

 ) ��يئة الساحة العمومية(تنفيذ الصفقة محل الدراسة . 2
 

ايام و لم يتم اي طعن سوف يتم �عالن  10�عد انقضاء مدة �عالن املؤقت و حددت �� هده ا�حالة ب  

عن املنح ال��ائي للصاحب الصفقة و من يتم اعدا ملف خاص  يتم فيھ رفع جميع التحفظات من طرف رئيس 

 ا�جلسة للصفقات العمومية و منح قرارا منح التأش��ة و اعداد  ما ي�� 

 �عالن

 )ا(عرض املتعاقد 
 .املا��+ملف التق�ي

�جنة 

 الفتح 

املتعاقد 

 )ا(

�جنة 

 التقييم 

 )ا(عرض املتعاقد 
 .املا��+ملف التق�ي

 )ا(عرض املتعاقد 
 .املا��+ملف التق�ي
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 :مذكرة تحليلية يدون ف��ا ما ي�� . 1.2

 املص�حة  املتعاقدة  -

 املتعامل املتعاقد -

 كيفية ابرام الصفقة -

 موضوع الصفقة -

 اجال التنفيذ -

 القيد �� امل��انية -

 املبلغ �جما�� للصفقة   -

 للملف العناصر امل�ونة -

 اجراءات �برام و معاي�� �ختيار -

 تار�خ و رقم التأش��ة و ال�جنة ال�ي صادقت  ع�� دف�� الشروط : معلومات حول �عالن عن املنافسة  -

 ��خة من التقييم �و�� -

 املؤسسات ال�ي �حبت دف�� الشروط -

 نذكر �ظرفة املرفوضة من  طرف �جنة الفتح : فتح �ظرفة  -

 قابلية التأهيل -

 شروط مع بنود  دف�� ال: املطابقة  -

 تقييم العرض الفائز -

 املنح املؤقت للصفقة -

 الطعون  -

 التفاوض مع املتعاهد او املتعاهدين ا�ختار�ن -

 �ح�ام �لزامية الواردة �� مشروع الصفقة -

 شروط التسديد -

 شروط ف�خ الصفقة -

 بنود مراجعة �سعار -

 كيفيات الدفع و الضمانات و التحو�الت  -

 

 : ر�ر تقدي�ي و يدون فيھ ما ي��اعداد تق .2.2

 موضوع �ستشارة -

 عرض شامل  -

 طبيعة الطلب -

 موضوع الطلب -

 اجال التنفيذ -
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 املبلغ �جما�� للطلب بالرسوم و بدون رسوم -

 املبلغ �جما�� ب�ل الرسوم با�حروف  -

يحدد ف��ا كيفية ابرام الصفقة ، املدة ا�حددة ، العروض املستلمة و املتعاهد : �جراءات املكيفة  -

 .الفائز و املبلغ �جما�� لعرضھ املا��  

تار�خ �عالن ، التقدير �داري الضمانات املالية ،القدرات البشر�ة ، : معلومات  حول اجراء �ستشارة  -

 القدرات املالية  

 .التعر�ف باملتعامل�ن �قتصادي�ن ال�ي تمت استشار��م  -

 .تقييم العرض -

 

 )  (MARCHEاعداد املشروع  .3.2

 

�حة املتعاقدة و يتم امضاءه من  طرف املتعاقدين  و صو تدون فيھ جميع املعلومات ا�خاصة باملتعاقد و امل

 :يتضمن ما ي�� 

 .�ل��ام  ببداية �شغال  و الشروع ��  تصر�ح شر�� يثبت ب�حة املعلومات للمتعاقد  -

  lettre de soumission  �كتتاب  رسالة  -

 بال��شيح تصر�ح - 

 تصر�ح بالت�جيل  -

 تصر�ح بالن�اهة    -

 جزء للشروط التقنية   -

 البنود  جزء للشروط �دار�ة و تدون فيھ جميع   -

 .جدول لألسعار الوحدو�ة -

 لكمية و التقدير�ة جدول عروض �سعار ا -
 

 : تقر�ر �جنة الصفقات  .4.2

  يتم  رفع جميع التحفظات و يصادق عليھ ام�ن ا�خز�نة ما ب�ن البلديات 
 

 : 2017-09-11و التار�خ  10:09و الساعة  17محضر اجتماع �جنة البلدية للصفقات العمومية رقم .5.2

 .جميع �عظاء او �غلبية بموجبھ محضر اجتماع   ل�جنة الصفقات مم��ي من طرف   

 
 

 :قرار منح التأش��ة  .6.2

و الش�ل املوا�� يو�ح جميع ا�خطوات من اجل منح  بموجبھ تمنح تأش��ة للبدء �� انطالق �شغال  

 . لبداية �شغال  التأش��ة
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 و بداية �شغال  املنح ال��ائي للصفقة )  III-90(رقم  الش�ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية

 

 .ع�� تنفيذ املشروع بداية �شغال و  مختلف صور الرقابة : املطلب الثا�ي  

 

 و صور الرقابة ع�� تنفيذ املشروعالت�جيل للصفقة و بداية �شغال الفرع �ول    

 

 :الت�جيل ع�� مستوى الدائرة  .1

يتم ايداع ملف املقاول ، ا�حاضر السابقة الذكر و بدورها تودع ا�� مدير�ة ال��مجة و متا�عة امل��انية  

ھ يتم ��جيل املشروع بمقررة الت�جيل تتضمن رقم خاص يرئيس الدائرة ، و علللوالية مع ��خة من مراسلة 

  (LTPO)بالعملية ، عنوان العملية ، مصار�ف �نجاز ، مصار�ف الدراسة ان وجدت ، مصار�ف ا�خابر مثل 

 الهيئة ا�ختصة �� مراقبة البنايات   (CTC)ملراقبة مشاريع �شغال العمومية ، او  

   (ENGAGEMENT)و يودع بدوره  ع�� مستوى املراقب املا�� و يقوم بإعداد بطاقة �لزام 

 

  .ستحقات املبداية �شغال  و دفع  .2

 

اشهر و �انت بداية �شغال بتار�خ  7تم تحديد مدة �شغال �� مشروع  محل الدراسة  ب  

و عليھ ع�� املتعاقد ايداع وضعية �شغال  ع�� مستوى البلدية من اجل   حسب تأش��ة التنفيذ 02/10/2017

و ت�ون  دفع املستحقات لكن شرط ان �شغال متواصلة ة ان مصا�ح التقنية تود�ع تقار�ر عن تقدم �شغال 

ا بحذاف��ها و نقو م بدراسة ا�حالة العادية لألشغال و ��  تنفيذه�عد شهر��ن و اك�� �� جميع ا�حاالت ال قبل 

 . و الش�ل املوا�� يو�ح  ذالك  دون �خالء بأي شرط من شروط الصفقة 

 

 

 املنح ال��ائي  
 للصفقة   

املذكرة -

 التحليلية

 تقر�ر تقدي�ي-

 املشروع-

 تقر�ر �جنة-

محضر اجتماع -

 ال�جنة

 

 منح التأش��ة املراقب املا��  
ODS 
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 دفع املستحقات و  بداية �شغال )  III-10(رقم  الش�ل 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية

 

 صور الرقابة.3

�عد ا�حصول ع�� تأش��ة التنفيذ تبدأ  صور الرقابة  ع�� انطالق �شغال  و استمرار���ا حسب �جال  

و املتمثلة �� �جنة الصفقات و  ا�حددة �� دف�� الشروط  سواء �انت رقابة داخلية  و املتمثلة �� مصا�ح البلدية  

قنية و تكمن مهامها �� مراقبة نوعية �شغال او رقابة خارجية من طرف املصا�ح الت�جنة الفتح و التقييم 

 . ونوعية �عمال املقدمة  املقدمة و مدى استمراي��ا
 

  صور الرقابة  مختلف  )  III-11(رقم  الش�ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية

 

 

 املصا�ح التقنية  �شغالبداية 

طلب التمو�ل      

للدفع      
 املستحقات

مدير�ة ال��مجة 

و متا�عة 

امل��انية من 

 الوالية 

 الرقابة

 سلطة التعديل الرقابة الداخلية

 %   10و هو  15/247امل�حق �� 

   املص�حة التقنية 

 
الرقابة 

 ا�خارجية
 ام�ن ا�خز�نة    

 %   20و هو 10/236امل�حق �� 
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 .غلقھ تنفيذ املشروع و مختلف ا�خالفات ��  :الفرع الثا�ي 

 

 سلطة توقيع ا�جزاءات  .1

�� حالة عدم ال��ام املتعاقد ببنود العقد  من ناحية الوقت للتنفيذ �شغال او الصفقة  يمكن للمص�حة  

من قيمة   %  05مصادرة الضمان و هو مقدر ب  ح�ىاملتعاقدة فرض جزاءات مالية مثل غرامة تاخ��ية او 

 .�� العدالة   و �� حالة ما اذا �ان الضرر اك�� من قيمة الضمان ممكن ال�جوء االصفقة 

حسب املقابلة مع �م�ن العام لبلدية ا�حمدية حيث املوضوع محل دراستنا لم تكن هناك جزاءات لكن  

سبق و حصل �� تنفيذ �عض املشاريع حسب تصر�حاتھ مما اضطرت �دارة ا�� �عث عدة اعذارات و كذالك 

املقاول�ن التجؤو ا�� ا�حاكم من اجل حل  فرض عدة غرامات و �عض املشاريع تم ف�خ ال��ائي للعقد  و �عض

 .الن�اعات فجل قضايا البلدية متمحورة حول الصفقات العمومية 

 

 ا�جزاءات مختلف  توقيع )  III-21(رقم  الش�ل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق الداخلية للبلدية

 ا�جزاءات 

 ا�جزاءات  املالية
 الغرامة 

�خالل بال��امات 
 % 20 التعاقدية

الغرامة  
 % 10التاخ��ية 

 الضغط

مصادرة الضمان ما ب�ن 
 % 10ا��  % 05

 الف�خ ا�جزائي 

 1�عذار 

 2�عذار 

 

وضع املشروع تحت 
 ا�حراسة 

 الشراء ع�� حساب املورد
 عقود التور�د

 توقيف املقاول 
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 : املتعاقد و املص�حة املتعاقدة مخالفات  .2

 

عند ابرام اية صفقة عمومية ف�ل �حتماالت واردة من ناحية املتعامل املتعاقد او املص�حة املتعاقدة و  

 .ذالك ما يب�ن �� الش�ل ادناه و ا�حاالت الواردة بصفة عامة و �لها مدرجة ضمن دف�� الشروط 

 

 

 مختلف ا�خالفات  املرتكبة)  III-31(رقم  الش�ل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الداخلية للبلديةمن اعداد الطالبة اعتمادا ع�� الوثائق 

 

 ان��اء املشروع .3

و �ن��اء من الالشغال يتم موافاة مصا�ح الدائرة من طرف و عند انقضاء سنة من  ��اية املشروع  

املتبقى  ومصا�ح البلدية ببطاقة الغلق و ال�ي تحتوى  عنوان العملية ، املبلغ  ا�خصص للعملية ، املبلغ املس��لك 

نة العمومية  ما ب�ن البلديات و كذا  رئيس ا�جلس الشع�ي البلدي  و ت�ون مرفقة بم�حق يوقع عل��ا ام�ن ا�خز�

و الذي يبعث بدوره ا��    DGD "DECOMPTE GENERELE ET DIFINITIF"الغلق  ال��ائي ة الذي �عرف باسم 

م موافاة مصا�ح الدائرة من هناك يت ومدير ال��مجة و متا�عة امل��انية ليتم غلق العملية من طرف هتھ الالخ��ة 

بمقرر الغلق و �� بمثابة شهادة وفاة للعملية  و من هنا يمكن للمص�حة املتعاقدة و �� البلدية من اصدار 

 .شهادة رفع الرهن عن مبلغ الضمان ليسلم للمتعاقد و هنا يتم الغلق ال��ائي للمشروع 

 مخالفة املتعاقد

 

مخالفة املص�حة 

 املتعاقدة

 

 مخلفات 

 

 وفاة  املتعاقد

 

 افالس املتعاقد

 

 تنازل املتعاقد

 

 مخالف��ا الل��اما��ا

 

 غرامة مالية

 �عو�ض �امل
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 خالصة الفصل

 

 ألح�ام تخضع البلدية نفقات جميع أن الحظنا ،ا�حمدية    بلدية ع�� التطبيقية دراستنا خالل من 

حيث بتطبيق هده    العمومية الطلبات نجاعة يضمن مما أملكيفة �جراءات أو العمومية الصفقات تنظيم

املبادئ �ساعد املتعامل�ن �قتصادي�ن �� املشاركة  و التحقيق املساواة فيما ب��م و تحقيق الشفافية و 

 .املصداقية 

 

بإبراز جميع ا�خطوات املتبعة ��   15/247التطبيقية �انت حول صفقة م��مة �� ظل املرسوم  فالدراسة 

محل الدراسة و اهم اوجھ �ختالف فيما  10/236و  15/247ذالك  و محاولة توضيح الفرق ماب�ن املرسوم�ن 

ئري س�� ب�ل الطرق للسد �عض الثغرات  �برام و من خالل ذالك  نالحظ ان املشرع ا�جزابي��م �� �عض املراحل 

�عوان املتدخل�ن  �� ابرام الصفقات   لدى العمومية الصفقات مجال �� الت�و�ن نقص إال انھ املالحظ ان 

 .العمومية  حال دون ذالك �� �عض ا�حاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ا�خاتمة العامة
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من خالل دراستنا ات�ح لنا مدى اهمية الصفقات العمومية �وسيلة �� عملية اشباع �دارة  ل�حاجيات  

العامة ، كما ات�ح لنا مدى العناية و ا�حماية القانونية ال�ي حاول املشرع احاطة الصفقات العمومية ��ا ، و 

، فقد �خصنا من خالل    التنمية ا�حلية�� ) الصفقات العمومية (مساهمة ا�جماعات   �ساءلنا عن مدى 

قد احاطها فعال باالهتمام ، فقد حدد طرق ابرام الصفقات  الدراسة ان التنظيم القانو�ي للصفقات العمومية 

 الكفءرها �� �سلو��ن السابق�ن  توخيا منھ لالختيار املص�حة املتعاقدة للمتعامل املتعاقد صالعمومية ، و ح

من خالل  و ذالك لتحقيق التنمية ا�حلية بالت�اليف و احسن الفنيات و �سالي بأقل الذي يؤدى ا�خدمة

 .الشفافية و املصداقية 

بإبراز اهم املراحل و الطرق    15/247كما حاولنا  من خالل تنفيذ صفقة عمومية �� ظل املرسوم  

ان ليست القوان�ن ال�ي تنقص و انما لتحقيق ذالك  من خالل الدراسة امليدانية بالبلدية و من خاللها ات�ح 

بمنح  صالحيات تمكنھ من �ختيار  قام ��ا املشرع ا�جزائري  الطر�قة املتبعة منذ خلق املشروع ا�� غاية غلقھ  و 

ا�� غاية تجسيد املشروع ع�� ارض الواقع   خاصة تو�ح ذالك من خالل حاالت �ست�جال  و كذالك املواكبة 

ال سيما و ان الدولة تخصص مبالغ معت��ة و �خمة لتجسيد ذالك ع�� ارض الواقع و  ��   مع التطور التكنولو 

 .لن يأ�ي ذالك إال بنشر ثقافة حسن التطبيق  لإلجراءات و طرق ابرام الصفقات العمومية  

 .اما �� خاتمة هدا البحث سنحاول استعراض اهم النتائج املتوصل ال��ا و تقديم جملة من التوصيات  

 نتائج الدراسة 

 �جابة ع�� �ش�اليات الفرعية 

 ؟ و ماهية �جراءات املتبعة �� ذالك؟كيفية ابرام الصفقات العمومية -

و ذكرناها مرحلة بمرحلة  من خالل الفصل �ول قمنا بدراسة مختلف الطرق لإلبرام  الصفقات العمومية 

 .واقعمن خلق املشروع ا�� غاية تجسيده ع�� ارض ال ابتداء

 ؟�� تحقيق التنمية ا�حلية من خالل الصفقات العمومية  15/247فعالية املرسوم  -

�� طرق ابرام الصفقات العمومية  15/247من خالل الفصل الثا�ي تم ابراز اهم التعديالت ال�ي جاء ��ا املرسوم 

 .و مدى فعالي��ا �� تحقيق التنمية ا�حلية و املصداقية و الشفافية 
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 التحقق من �حة  الفرضيات 

ان مختلف القوان�ن ا�خاصة بالصفقات العمومية و �عديال��ا با�جزائر و الهادفة ا�� تحقيق املصداقية و -

الشفافية  لم تحقق الهدف املرجو م��ا و ذالك راجع ا�� طر�قة تطبيقها و تجسيدها ع�� ارض الواقع اي كفاءة 

 .املنفذين   

ان املشرع ا�جزائري ب�ل �عديل يجسد ع�� ارض الواقع هدفھ �ول و �خ�� هو  نؤكد �حة الفرضية  حيث

كفاءة  ية �� من خالل سد الفراغات و املواكبة مع التطور التكنولو��  و لكن �ش�التحقيق التنمية ا�حلية  

 .املنفذين 

املرجو منھ املتعلق  الصالحيات املوسعة ال�ي منحت لرئيس ا�جلس الشع�ي البلدي قد حققت الهدف -

بالصفقات العمومية من خالل تحقيق الشفافية و املصداقية و املساواة ما ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن ا�� ا��ا 

غ�� �افية �ون اغل��ا ال تحقق غاية التنمية �قتصادية للبلدية و ذالك لعدم اشراك خ��اء اقتصادي�ن قبل 

 .اختيار املشاريع    

 

و نؤكد �حة الفرضية  حيث ان املسئول �ول ع�� تطبيق القوان�ن �� البلدية هو رئيس ا�جلس الشع�ي البلدي 

حيث �عد تتبع جميع خطوات �برام و �جراءات  التنمو�ة   الصالحيات ال�ي منحت اليھ كفيلة بتنفيذ املشاريع 

منحت  خصوصا  �� حالة املشاريع املست�جلة املراحل   �� �ل ات�ح لنا لن ي�ون ذالك ا�� بموافقة رئيس البلدية 

لكن غ�� �افية من اجل تحقيق التنمية �قتصادية حيث  لھ الصالحيات لتنفيذ املشروع قبل اجراءات �برام 

   .يجب اشراك دوي �ختصاص و هم ا�خ��اء �قتصادي�ن قبل اختيار املشاريع 

 التوصيات 

 .ختص �� الصفقات العمومية ت�و�ن املورد البشري ا� -1

ضرورة  �عالن عن املناقصة بتعدى الطرق التقليدية و خاصة ان مجتمعنا ليس لھ ثقافة القراءة و ال�جوء  -2

 .ا�� الوسائل ا�حديثة �اإلعالن �لك��و�ي و خاصة و جميع الفئات تتوفر عليھ 

 .تفاديا ا�� اية اخطاء �عاقب عل��ا القانون  ضرورة ت�و�ن املنتخب �� الصفقات العمومية -3
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 .تجسيد املشاريع ع�� ارض الواقع باملواصفات املتفق عل��ا 
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 امل�خص

ان الصفقات العمومية مرتبطة ارتباطا وثيقا با�خز�نة العمومية العامة و املال العام حيث ت�لف اعتمادات 

�عد تراجع سعر النفط    مالية �خمة و �� من ابرز �دوات ال�ي لفتت انتباه املسؤول�ن خاصة �� �ونة �خ��ة 

لتصب �� املص�حت�ن املتعامل املتعاقد  باملرونةو نظرا ألهمي��ا فقد اخد املشرع ا�جزائري بإضافة �عديالت �سمح 

من جهة و املص�حة املتعاقدة من جهة اخري فضال عن ضبطها بقوان�ن تضعها �� ح�� يضمن سالمة �سي�� هده 

 الشفافيةمتضمنة �� طيا��ا مبدأ شروع  ع�� ارض الواقع و تنفيذ امل املشاريع منذ اعدادها ا�� غاية الرقابة عل��ا 

لها    � هدا البحث ان الصفقات العمومية�و قد توصلنا  ما ب�ن املتعامل�ن �قتصادي�ن  املصداقية و املساواةو 

 دور كب�� �� التنمية �قتصادية 

  الصفقات العمومية ،التنمية �قتصادية: �لمات املفتاحية

Résumé 

Les marchés publics sont étroitement liées à la trésorerie publique 
et aux fonds publics, qui coûtent de grosses sommes d'argent et elle 
est parmi les outils les plus importants qui a attiré l'inttention des 
responsables surtout dans la dernière période Après la baisse des 
prix du pétrole et c'est à cause de son importance que Le législateur 

algérien a adopté des amendements qui lui permettent une certaine 
flexibilité dans l'intérêt de Entrepreneur, d'une part et des retraités 
d'autre part Ainsi que le contrôle des lois le mettent dans un espace 
qui assure la bonne gestion de ces projets Depuis sa préparation 
jusqu'à sa supervision et La mise en œuvre du projet sur le terrain à 

partir des principes de transparence, de crédibilité et d'égalité entres 
Les concessionnaires économiques et à partir cette recherche, on a 
conclu que les marchés publics jouent un rôle majeur dans le 
développement économique  .  
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