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يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

140 XـــادتـــJطـــبـــقـــا ألحـــكـــام ا qــــادّة األولى : ة األولى : يــــوافقJــــاداJا
و156 من اJـرســوم الــرئـاسي رقم 10 - 236 اJـؤرّخ في 28
شــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 واJــذكــور
أعالهq عــلى الـنـظـام الـداخـلي الـنــمـوذجي لـلـجـان الـوطـنـيـة
لـلصفقات وجلـان صفقات اJصـلحة اJتـعاقدةq اJرفق نصه

بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 16 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام الداخلي النموذجيالنظام الداخلي النموذجي
للجنة الصفقات العموميةللجنة الصفقات العمومية

الفهــرس :الفهــرس :
الـفـصل األول : الـفـصل األول : تـشـكـيـلـة جلـنـة الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة

وصالحياتها
الــقــسم الــقــسم 1 : :  تــشــكــيــلـــة  جلــنــة الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة

وصالحياتها
الــــقـــــسم الــــقـــــسم 2 : : صالحـــــيــــات رئـــــيس جلـــــنــــة الـــــصــــفـــــقــــات

العمومية
الفـصل الثاني : الفـصل الثاني : صالحـيات اJقـرر والكـتابة الـدائمة

للجنة الصفقات العمومية
القسم القسم 1 : : صالحيات اJقرر

الـــقـــسم الـــقـــسم 2 : : صـالحـــيـــات الــــكـــتـــابـــة الــــدائـــمـــة لــــلـــجـــنـــة
الصفقات العمومية 

الـــفـــصـل الـــثـــالث : الـــفـــصـل الـــثـــالث : ســـيــــر أعـــمـــال جلــــنـــة الـــصــــفـــقـــات
العمومية وكتابتها الدائمة

القسم القسم 1 : : سير أعمال جلنة الصفقات العمومية
الـــقــسم الـــقــسم 2 :  : ســيــر أعـــمــال الــكـــتــابــة الـــدائــمــة لـــلــجــنــة

الصفقات العمومية
الفصل الرابع : الفصل الرابع : أحكام مختلفة

القسم القسم 1 : : التعويضات
القسم القسم 2 : : الوسائل

القسم القسم 3 :  : جتديد اللجان

اJلحـــقاJلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- اJــــنـــــشــــآت الــــقـــــاعــــديــــة
االقتصادية واإلدارية

- احتيـاطي لنفـقات غير
متوقعة

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

1.181.000

960.000

2.141.0002.907.000

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

القــطاعــاتالقــطاعــات

- دعم اخلـدمـات اJـنـتـجة -
التربية والتكوين

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

1.181.000

960.000

2.141.0002.907.000

1.947.000

960.000

1.947.000

960.000

مـــــرســــوم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي تــــنــــفــــيــــذي رقم رقم 11 -  - 118  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 11  ربــــيع ربــــيع
q2011 ــــوافق 16 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
يـتـضـمن اJـوافـقـة يـتـضـمن اJـوافـقـة عـلـى الـنـظـام الـداخـلي الـنـمـوذجيعـلـى الـنـظـام الـداخـلي الـنـمـوذجي

للجنة الصفقات العموميةللجنة الصفقات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 -3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
اJــؤرّخ في 28 شـــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واJــتــضـمـن تـنــظــيم الـصــفــقــات الـعــمــومـيــة q اJــعـدل

qواد 140 و145 و156 منهJال سيّما ا qتممJوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يعX أعضـاء اللجان اJنشأة �وجب اJواد 149 و150
و 151 من اJـرســوم الــرئـاسي رقم 10 -236 اJـؤرخ في 28
شــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 واJــذكــور

أعالهq بقرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJاداJادّة ة 5 : :  تقوم اللجـنة طبقا للـصالحيات اخملولة لها
�ــــــــوجـب أحــــــــكــــــــام اJـــــــواد 130 و132 و143 و144  و145 مـن
اJرسوم الرئاسي رقم 10 -236 اJؤرخ في 28 شوال عــام
qــــذكــــــور أعالهJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــــة 2010 واJ1431 ا

بــالــدراســة واJــداولــة والــفــصــل في جــمــيع اJــلــفــات الــتي
تــــدخل فـي اخــــتـــصــــاصــــهــــا واJـــســــجــــلــــة في جــــدول أعــــمـــال
اجتمـاعاتـهاq ضـمن اآلجال اJنـصوص عـليـها في اJواد 114
و132 و141 و155 من اJـــــــرســــــوم الـــــــرئــــــاسـي رقم 10 -236
اJــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة

2010 واJذكور أعاله.

وبــــــهـــــــذه الــــــصــــــفــــــةq تــــــكــــــلـف الــــــلــــــجـــــــنــــــةq في حــــــدود
اختصاصاتهاq على اخلصوص �ا يأتي : 

- التحقق من مطابـقة التزام الـمصلـحة الـمتعاقدة
qلعمل مبرمج بصفة نظامية

 - الــدراسـة واJــداولـة والــفـصل في جــمـيع مــشـاريع
qــنـاقــصــات والــتـراضـي بـعــد االســتــشـارةJدفــاتــر شــروط ا

 qالحقJومشاريع الصفقات وا
- إبــــــداء الــــــرأي في الــــــطــــــعــــــون اJــــــقــــــدمـــــة مـن قــــــبل
اJـتعهـدين الذين يـطعـنون في اختـيار اJـصلحـة اJتـعاقدة

بشأن مناقصة أو تراض بعد االستشارة.
وبــالــنــســبــة لــلـــصــفــقــات الــتــابــعــة حلــدود اخــتــصــاص
اJــؤسـســات الــعــمــومـيــة أو مــراكــز الــبـحـث والـتــنــمــيـة أو
الـــمــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة اخلــاضــعــة ألحــكــام
اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10 -236 اJـؤرخ في 28 شـوال عام
1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر 2010 واJــــــذكـــــور أعـالهq تـــــقـــــدم

الــطــعـــون لــدى جلــنــة الــصـــفــقــات الــبــلـــديــة أو الــوالئــيــة أو
الــــوزاريــــة أو الــــوطــــنــــيــــةq وفق حــــدود اخــــتــــصــــاص جلــــنـــة

الصفقات الـمعنية والطبيعة اجلغرافية للمؤسسة.
كما �كن أن يطلب من اللجنة إبداء رأيها في :

- كل تـدبــيـر يــرمي إلى حتـســX تـنـظــيـمـهــا وضـمـان
qحسن سيرها

- كل مسألة تتعلق باالنضباط الداخلي في اللجنة.
وزيادة عـلى ذلكq تكلف الـلجان الـوطنيـة للصـفقات

بـما يأتي : 
XـــــتـــــعــــامـــــلــــJـــــرفــــوعـــــة من اJدراســــة الـــــطـــــعــــون ا - 
اJـتعـاقدين قـبل أي دعوى قـضائـية بـشأن الـنزاعـات التي
تـطـرأ عـنـد تـنـفـيـذ أحـكـام اJـادة 24  من اJـرسـوم الـرئـاسي
رقم 10 -236 اJـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431 اJـــــوافق 7

أكتوبر سنة 2010 واJذكور أعاله.

اJــــــــاداJــــــــادّة األولى : ة األولى : يـــــــحـــــــدد هــــــــذا الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــداخـــــــلي
الـــــنــــمــــوذجـيq طــــبــــــقــــا ألحـــــكــــام اJــــواد 140 و145 و156 من
اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10 -236 اJـؤرخ في 28 شـوال عام
1431 اJــوافق 7 أكــتـــوبــر ســـنــة 2010 واJـــتــضـــمن تــنـــظــيم

الـصفقات العمـوميةq تشكـيلة وصالحيات وكـيفيات سير
جلـــان صـــفــقـــات اJـــصـــالح اJـــتـــعــاقـــدة والـــلـــجــان الـــوطـــنـــيــة
128 XــادتــJــنــشــأة عــلى الــتـــوالي �ــوجب اJا qلــلــصــفــقـــات
و142 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 10 -236 اJــؤرخ في 28
شــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 واJــذكــور

أعاله والتي تدعى في صلب النص " اللجنة".

الفصلالفصل األول األول
تشكيلة  جلنة الصفقات العمومية وصالحياتهاتشكيلة  جلنة الصفقات العمومية وصالحياتها

اJـاداJـادّة ة 2 : : جتــتـمع الــلـجـنــة وتـتــداول في جـلـســة عـامـة
لــــتـــأديـــة مــــهـــامـــهــــا اخملـــولــــة لـــهـــا �ــــوجب أحـــكــــام اJـــرســـوم
الــــرئـــــاسي رقم 10 -236 اJـــــؤرخ في 28 شـــــوال عــــام 1431

اJوافق 7 أكتوبر سنة 2010  واJذكور أعاله. 
توضـع حتت تصـرف الـلـجنـة كـتابـة دائـمـة تدعى في

صلب النص "الكتابة".
حتدد كيفيات سيـر اللجنة وتشكيلـتها ومهامها كما

هو مبX أدناه.
القسم القسم 1

تشكيلة جلنة الصفقات العمومية وصالحياتهاتشكيلة جلنة الصفقات العمومية وصالحياتها

اJاداJادّة ة 3 : :  تتشكل جلـنة  الصفقاتq حسب احلالةq من
األعـضـاء اJــذكـورين في اJـواد 133 و134 و135 و137 و138
و149 و150 و151 من اJـــــــرســــــوم الـــــــرئــــــاسـي رقم 10- 236
اJــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة

2010 واJذكور أعاله.

حتـــدد تـــشــكـــيـــلــة جلـــنــة صـــفـــقــات الـــهـــيــئـــة الـــوطــنـــيــة
الـمـستـقلـةq طبـقا ألحـكام اJادة 128 من اJرسـوم الرئاسي
رقم 10- 236 اJـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431 اJـــــوافق 7

أكتوبر سنة 2010 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 4 : :  يعX أعضـاء اللجان اJـنشأة �وجب اJواد
133 و135 و 137 مـن اJــــــــرســـــــوم الــــــــرئـــــــاسـي رقم 10 -236

اJــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عـــــــام 1431 اJــــــــوافق 7 أكــــــــتــــــــوبـــــــر
سنة 2010 واJذكور أعالهq �قرر من رئيس اللجنة.

134 XــادتـJـنــشــأة �ـوجب اJأعـضــاء الــلـجــان ا Xيـعــ
و138 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 10 -236 اJــؤرخ في 28
شــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 واJــذكــور
أعـالهq �ـقــرر من ســلـطــة وصــايـة اJــؤســسـة الــعــمـومــيـة أو

اJؤسسة العمومية االقتصادية.
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يعX اJقررون من بX أعضاء اللجنة.
Xيــعــ qفــيــمــا يــخص الــلـــجــان الــوطــنــيــة لــلــصــفــقــات
اJـــقــــررون من بــــX مــــوظــــفي وزارة اJــــالـــيــــة. كــــمـــا �ــــكن
الـرئيسq عـنـد االقتـضـاءq تعـيـX خبـيـر لتـقد¢ تـقـرير عن

ملف. 
يـدرج التـقريـر التـحـليـلي اJمـضي وجوبـا من طرف

اJقرر ضمن اJلف.
ويجب أن يـحتـوي الـتقـرير الـتحـلـيلي عـلى حوصـلة
اJــقـرر حـول اJـلفq وكـذا كـل اJالحـظـات والـقـرارات و/أو

التحفظات حول اJلف اJدروس. 

qباالتـصـال مع كتـابة الـلجـنة qقـررJادّة ة 9 : : يـتأكـد اJاداJا
من رفع التحفظات. 

ويــسـتـوجب مــوافـقــة الـلـجــنـة عـلـى رفع الـتـحــفـظـات
اJعلقة التي تخضع للتقدير.

اJـاداJـادّة ة 10 : :  في حــالـة غـيـاب اJــقـرر  أو حـصـول مـانع
له Jـدة تـفـوق ثـمـانـية (8 ) أيـامq يـتم اسـتـخالفه بـالـنـسـبـة

للملفات اJعنية. 
وعــمال عــلى تـــفــادي إرجــاء دراســة مــلـف مــســجل في
qـقـرر أو حصـول مانع لهJجـدول األعمال في حـالة غـياب ا
qـــقــرر أن يــعـــلم رئــيس الـــلــجـــنــة بــذلكJفـــإنه يــجـب عــلى ا
ضــمن آجــال كـافــيــةq لـتــمـكــيــنه من اســتـخالفـه في الـوقت

اJناسب.
القسم القسم 2 

صالحيات الكتابة صالحيات الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العموميةالدائمة للجنة الصفقات العمومية

اJـاداJـادّة ة 11 : : تـوضع كـتـابـة الـلـجـنـة حتت سـلـطـة رئيس
اللجنة. 

بـــالــنـــســبـــة لــلـــجــان الـــوطـــنــيـــة لــلـــصــفـــقـــاتq تــتـــكــفل
بتسيير كتاباتها اJصالح اخملتصة لوزارة اJالية.

اJـاداJـادّة ة 12 : :  تــتــولى كــتـابــة الــلـجــنــة الـقــيــام �ـجــمـوع
األعـمال اJاديـة التي تـقتضـيهـا مهمـتهـا وفقا ألحـكام اJادة
169 من اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 -236 اJــــؤرخ في 28

شــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 واJــذكــور
أعالهq وال سيما تلك اJذكورة  أدناه :

- تسجيل ملـفات مشاريع دفاتر شروط اJناقصات
والتـراضي بعـد االستشـارة ومشـاريع الصـفقات واJالحق
والـــطـــعـــون وكل وثـــيــقـــة تـــكـــمـــيــلـــيـــة أودعت مـــقـــابل وصل

qاستالم
qقدم كاملJلف اJالتأكد من أن ا -

qإعداد جدول األعمال -

XـــــتـــــعـــــامـــــلــــJـــــرفـــــوعـــــة مـن اJدراســـــة الــــطـــــعـــــون ا -
اJــتــعــاقــدين  قــبل أي دعــوى قــضــائــيــةq بــشـــأن الــنــزاعـات
الـتي تطـرأ عنـد تـنفـيذ الـصـفقـات العـمومـيـةq وذلك مهـما

تكن مبالغها.
 - اJـساهـمة في إعـداد تنـظيم الـصفـقات الـعمـومية.
وتصدر بهذه الصفةq من أجل ذلك توصيات واقتراحات.

اJــــاداJــــادّة ة 6 : : يــــجب عــــلـى أعــــضــــاء الــــلــــجــــان الــــوطــــنــــيـــة
للصفقات التفرغ  كليا ألداء مهامهم في اللجنة.

القسم القسم 2 
صالحيات رئيس جلنة الصفقات العموميةصالحيات رئيس جلنة الصفقات العمومية

اJاداJادّة ة 7 : :  يـدير الرئيـس اجتماعـات اللجـنةq ويكلف
على اخلصوص �ا يأتي :

- الــسـهــر عــلى تــطــبـيـق األحـكــام الــتــنـظــيــمــيــة الـتي
 qتخضع لها مداوالت اللجنة وعلى تطبيق هذا النظام الداخلي
- السـهر عـلى مـشاركـة أعضـاء اللـجـنة شـخصـيا في
االجـــــتـــــمـــــاعـــــات وأن ال يــــــمـــــثـــــلـــــهـمq عـــــنـــــد االقـــــتـــــضــــاءq إال

qعينون لذلك قانوناJستخلفون اJا
- ضـــــمـــــان حــــسـن ســـــيـــــر اJــــنـــــاقـــــشـــــات وانـــــضـــــبــــاط

qاالجتماعات
- الـــســهــر عـــلى تــمـــكــX جــمـــيع أعــضـــاء الــلـــجــنــة من
qالتعبير وعلى توزيع الوقت بصفة عادلة في تناول الكلمة

qلف للجنةJكلف بتقد¢ اJقرر اJا Xتعي -
- اسـتـدعاء الـلـجنـة لالنـعـقاد في غـضـون ثمـانـية (8)
أيـامq بــنـاء عـلى إخـطـار من اJـصـلــحـة اJـتـعـاقـدةq في حـالـة

qعدم صدور مقرر التأشيرة في اآلجال القانونية
 qحتديد جدول أعمال اللجنة -

q إمضاء استدعاءات أعضاء اللجنة -
- إمــضــاء كـل اJــقــررات الـــصــادرة عن الــلـــجــنــة وكل

اآلراء والتقارير التي صادقت عليها.
 فـي حــالـــة غـــيــاب رئـــيس جلـــنــة وطـــنـــيــة أو حـــصــول
مانع لـهq يتـولى نائـب رئيـسهـا رئـاسة الـلـجنـةq وفي هذه

احلالة يتمتع  بكامل صالحيات الرئيس.

الفصلالفصل الثاني الثاني
صالحيات اJقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقاتصالحيات اJقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات

العمومية العمومية 
القسم القسم 1

صالحيات اJقررصالحيات اJقرر
اJـاداJـادّة ة 8 : : تـقـدم الــتـقـاريـر الـتـحـلـيـلــيـة لـلـمـلـفـات عـنـد
دراسة اللجنة للملفq من قبل مقررq يعX خصيصا لكل

ملف.
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اJاداJادّة ة 16 : : تبرمج اJـلفات في جدول األعـمال بحسب
تــرتـيـب وصـولــهـا. غــيـر أنّهq �ــكن رئــيس الـلــجـنــة بـصــفـة
اسـتـثـنائـيـةq  تـغيـيـر تـرتيب الـبـرمـجة لـلـسـماح بـالـتـكفل

�لفات ذات طابع استعجالي.

تــــدرس اJـــلــــفـــات الــــتي عــــاجلـــتــــهـــا الــــلــــجـــنــــة وكـــانت
موضـوع تـأجـيل السـتكـمـال الــمـعـلومـاتq في أجل ثـمـانـية

(8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع اJلف كامال.
تـعطـى األولويـة  لـدراسـة الـطـعـون وفي أجل أقـصاه
خـمـسـة عـشر (15) يـوما مـن تاريـخ رد اJصـلـحـة اJـتـعـاقدة
عــلى اسـتــفــسـار رئــيس الــلــجـنــة. ويــتـعــX عــلى اJـصــلــحـة
اJـتعـاقدة الـرد على رئـيس الـلجـنة في أجل أقـصاه عـشرة

(10) أيام من تاريخ تبليغه.

اJــــاداJــــادّة ة 17 : : تــــســــجـل في جــــدول األعــــمـــــالq أيــــضــــا كل
اJسائل التي لها عالقة بصالحيات اللجنة. 

وزيــــادة عـــــلى الــــرئـــــيسq فـــــإنه �ــــكـن كل عـــــضــــو في
اللجنة طلب تسجيل مسألة ما في جدول األعمال.

3 /اJداوالت والنصاب القانوني /اJداوالت والنصاب القانوني 

اJـاداJـادّة ة 18 : : ال تــصح اجــتـمــاعـات الــلـجــنـة إال بــحـضـور
األغلبية اJطلقة ألعضائها. 

وإذا لم يــكــتــمل الــنــصــاب  بــالــنــســبــة جلــدول أعــمـال
مـــعـــqX يـــجــمـع الــرئـــيس الـــلـــجــنـــة من جـــديـــد في غـــضــون
qحــول نــفس جــدول األعــمـال qـوالــيــةJالــثــمــانــيـة (8) أيــام ا
وتـــــصح اJـــــداوالت بــــعـــــد اســـــتــــدعـــــاء جـــــديــــد بـــــدون شــــرط

النصابq ومهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اJــــاداJــــادّة ة 19 : :  يــــحــــضــــر الــــرئــــيـس وأعــــضــــاء الــــلــــجــــنــــة
اجتماعاتها بصوت تداولي. 

وفي احلالة اخلاصة بالـلجان الوطنيـةq يحضر §ثلو
اJصلحة اJتعاقدة االجتماعات  بصوت استشاري. 

وفي احلــالـــة اخلــاصــة بــالــلـــجــان الــوطــنــيـــة q يــجــتــمع
نــــائـب الـــرئــــيس ويــــشــــارك في الــــتـــصــــويت ضــــمن نــــفس

الشروط اJطبقة على العضو الدائم.

اJـاداJـادّة ة 20 : : تــكـون الــتـدخـالت في مـنــاقــشـات الــلـجــنـة
�ــجــرد طـلب يــوجه إلى الــرئــيس أثـنــاء اجلــلـســة. ويــعـطي
الـرئـيس الــكـلـمــة لـكل مــتـدخل و�ـكــنه أيـضــا حتـديـد وقت

تدخل كل عضو.
تـــكـــون لــلـــتــدخـالت اJــتـــعـــلــقـــة بــالـــتـــذكــيـــر بـــالــنـــظــام
الداخلي األسبقيـة على اJسألة الرئيسية خالل مناقشات

اللجنة. 

- إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة و§ثلي اJصلحة
qXتعاقدة واخلبراء احملتملJا

- إرسال اJـذكرة التـحليـلية والتـقريرالـتقد�ي إلى
qأعضاء اللجنة

qقررينJلفات إلى اJإرسال ا -
- حتريـر مقـررات التأشـيرات واJـذكرات ومـحاضر

qاجللسات
qقررJمتابعة رفع التحفظات باالتصال مع ا -

qإعداد التقارير الفصلية عن النشاط -
- تـــنــظـــيم إطالع أعـــضــاء الـــلـــجــنـــة عــلى اJـــعــلـــومــات

qوجودة لديهاJوالوثائق ا
- مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
سير أعمال جلنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة سير أعمال جلنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة 

القسم القسم 1 
سير أعمال جلنة الصفقات العموميةسير أعمال جلنة الصفقات العمومية
1/ اجتماعات جلنة الصفقات العمومية/ اجتماعات جلنة الصفقات العمومية

اJاداJادّة ة 13 : :  جتتمع اللجنة �بادرة من رئيسها. 

جلسات اللجنة ليست علنية.

في حالـة غـيـاب رئيـس اللـجـنـة الوطـنـيـة للـصـفـقات
أو حـــصــول مــانع لـهq جتــتــمـع الــلــجـــنــة �ــبـــادرة من نــائب

رئيسها.

�ـكن الــلـجـنــة أن تـسـتــعـX بــأي كـفـاءة مــفـيـدة و/ أو
ضروريـة إلبداء رأي مـؤسس. وفي هـذا الصـددq تـستـطيع
أن تـقرر االسـتمـاع لكل شـخص بإمـكانه تـوضيح أشـغالـها

بآرائه.

اJـاداJـادّة ة 14 : :  جتــتـمع الــلـجــنــة بـنــاء عـلـى اسـتــدعـاء من
رئيسها كلما كان ذلك ضروريا. 

ويـعلن الـرئـيس عـدم عـقــد اجللـســــة إذا لــم يكـتمـــل
الـنـصـاب القـانـوني بعـــد نـصــف الـساعـــــة من الـتـوقيت

احملــــدد في االستدعاء.

2/ جدول األعمالجدول األعمال

اJاداJادّة ة 15 : : تـسجل في جـدول األعمـال مـشاريع دفـاتر
شروط اJـناقصـات والتـراضي بعد االسـتشـارة ومشاريع

الصفقات واJالحق والطعون.
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�ـضي رئـيس الـلـجـنـة مـسـتـخـرج مـحـضـر االجـتـماع
يـذكــر فـيه حتـفــظـات الــلـجـنــةq إن وجـدتq وتــقـوم الـكــتـابـة
بــتـبــلـيــغه إلى اJـصــلــحـة اJــتـعــاقـدة في أجل أقــصـاه ثــمـان

وأربعون (48) ساعة من تاريخ انعقاد االجتماع.
5 //مقرر التأشيرة مقرر التأشيرة 

اJاداJادّة ة 23 : : اللـجـنـة مركز اتـخـاذ القــرار فيـما يخص
الــرقـــابــة اخلــارجـــيــة الـــقــبــلـــيــة عــلـى الــصــفـــقــات في حــدود

اختصاصها. وتمنح بهذه الصفة أو ترفض التأشيرة.

اJاداJادّة ة 24 : : في حـالة رفض الـتأشـيـرة يجب أن يـكون
ذلك معلالq ومهمـا يكن من أمرq فإن كل مخالفة للتشريع
و/أو الـتـنـظــيم اJـعـمـول بـه تـعـايـنه الــلـجـنـة تـشــكل سـبـبـا

كافيا لرفض التأشيرة.
�ـكن أن تـكون الـتأشـيـرة مرفـقـة بتـحفـظـات موقـفة

أو غير موقفة. 
تــكـون الــتـحــفـظــات مـوقــفــة عـنــدمـا تــتـصل �ــوضـوع
الصفقة وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة.
كل مـــلف �ـــكن أن يـــكــون مـــحل تـــأجـــيل الســـتــكـــمــال
اJــــعــــلـــــومــــاتq وفـي هــــذه احلــــالـــــة يــــوقف ســـــريــــان اآلجــــال
الـقـانــونـيـة لــلـتـأشــيـرة  وال تـعــود لـلـسـريــان إال ابـتـداء من

يوم تقد¢ استكمال اJعلومات اJطلوبة.
و في جـــــمــــيـع احلــــاالتq  يـــــجب تـــــبــــلـــــيغ اJـــــصــــلـــــحــــة
اJــتـعـاقــدة اJـعـنــيـة والـســلـطـة الــوصـيـة عــلـيـهــا بـالـقـرارات
اJــبــيــنــة في هـــذه اJــادة وذلك في حــدود ثــمــانــيــة (8) أيـام

على األكثر من انعقاد اجللسة.
اJــاداJــادّة ة 25 : : إذا لم يـــصــدر مـــقــرر الـــلــجــنـــة في اآلجــال
qـادة 24 أعالهJـنـصــوص عـلـيـهـا في الــفـقـرة األخـيـرة من اJا
تـقوم اJصلحـة اJتعاقـدة بإعالم الرئيس الـذي يجمع جلنة
الـصـفـقـات في غـضـون ثـمـانـية (8) أيـام ابـتـداء من تـاريخ
إخــطــارهـــا. وتــفــصل هــذه الـــلــجــنــة فـي األمــر حــال انــعــقــاد

اجللسة باألغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين.

6 / السر اJهني وواجب التحفظ / السر اJهني وواجب التحفظ 

اJـاداJـادّة ة 26 : : يـلزم أعـضـاء الـلـجنـة وكل شـخص يـحـضر
جــلــســات الــلــجــنـةq بــأي صــفــة كــانتq بــاحلــفــاظ عــلى الــسـر

اJهني. 

اJـاداJـادّة ة 27 : : يـلــزم أعـضــاء الــلـجــنــة بـواجـب الــتـحـفظ.
وال �ـكـنــهم بـأي حـال من األحــوال إفـشـاء اJـعــلـومـات الـتي

يطلعون عليها بصفتهم هذه.
7 / االنضباط/ االنضباط

28 : : يــتــعــX عــلى أعــضــاء الــلــجـنــة حــضــور كل اJـاداJـادّة ة 
جلسات اللجنة.

qإذا اقـتـضى احلـال qـادّة ة 21 : : يـقـــوم رئـيس الـلـجـنـةJـاداJا
بـعــد انـتـهـاء اJــنـاقـشـاتq بـصــيـاغـة االقـتــراحـات الـتي يـتم
الـتـداول بـشأنـهـا. وال يـتم الـتداول فـي أية قـضـيـة قبل أن
يعطي الرئيس الكلمة لألعضاء الذين يرغبون في اإلدالء

بآرائهم. 
تــتم اJـــصــادقــة عــلـى الــرأي اJــتــعـــلق بــكل مـــلف بــعــد
عــمــلــيــة الــتــصــويت. ويــجــري الــتـــصــويت عن طــريق رفع

اليد.
وعـــنــد عـــدم وجـــود أيـــة مـــعــارضـــة أو اعـــتـــراض حــول
اJلف اJـعـنيq فـإنه يذكـر في مـحضـر اجلـلسـة  أن اJـداولة

تمت اJوافقة عليها باإلجماع.
تعتمد نتيجـة عملية التصويت باألغلبية البسيطة
لألعـــضــاء احلــاضـــرين. وفي حــالـــة تــعــادل األصـــوات يــكــون

صوت الرئيس مرجحا .
يــجب تــسـجــيل اJــداوالت حــسب الـتــرتــيب الــزمـني
في سـجل مـرقم ومؤشـر عـليه من رئـيس الـلجـنـة. ويجب

أن توضح فيه تفاصيل عمليات التصويت. 
ويــــجـب أن تـــكــــون كل مــــداولــــة مــــوقـــعــــة مـن جـــمــــيع
األعـــضــاء احلــاضــرين فـي اجلــلــســة وفي غـــيــاب ذلكq يــذكــر

السبب الذي منعهم من اإلمضاء.
تعتبر اآلراء مصادقا عليها فور انتهاء اجللسة. 

�ـــضـي كل احلـــاضــريـن في جـــلـــســات الـــلـــجـــنـــة ورقــة
حضور يذكر فيها األسماء والصفات.

4 /محضر االجتماع /محضر االجتماع 

اJــاداJــادّة ة 22 : : تــتـــوج كل جـــلـــســة �ـــحـــضــر  يـــعـــتــبـــر هــو
األصلq ويــســجل في ســجل لــلــمــداوالت الــذي يــحـتــوي من
ضــمن مــا يــجـب أن يــحــتــويهq الــقـــرارات اJــعــلــلــة ونــتــائج
التـصويت والتـحفظـات اJعبـر عنها وكـل رأي طلب عضو

في اللجنة تسجيله. 
ويـــــــــجـب أن يـــــــــذكـــــــــر فـي احملـــــــــضـــــــــر مـــــــــا إذا  كــــــــــانت
Xـعلـنة مـوقفـة أو غـير مـوقفـة ويذكـر من بJالـتحـفـظات ا
الــتــحــفــظــات اJــوقــفــة تــلـك الــتي يــخــضع رفــعــهــا Jــوافــقــة

اللجنة. 
كــمــا يــجب أن تــذكـــر في احملــضــر أســمــاء احلــاضــرين

والغائبX بعذر والغائبX بدون عذر.
وفي حــالــة عـدم تــوفــر الــنــصـاب يــتم إعــداد مــحــضـر

عدم اكتمال النصاب فورا.
تـــرسـل نـــســـخـــة من احملـــاضـــر إلى كل األعـــضـــاء وإلى

اJقرر.
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يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــتـــقـــد�ي الـــتــذكـــيــر
بـاJضـمون العـام Jشـروع الصـفقـة أو اJلـحق وكل معـلومة

من شأنها أن تقدم توضيحات ألعضاء جلنة الصفقات.
 يـجب أن يـتضـمن الـتـقريـر الـتقـد�ي Jـلفـات دفـاتر
الــشـــروط الـــتـــذكـــيـــر بـــاJــضـــمـــون الـــعـــام لـــلـــمــشـــروع وكل
مــعــلــومــة من شــأنــهــا أن تــقــدم تــوضــيــحــات ألعــضــاء جلــنـة
الــصـفــقــاتq ال ســيّــمـا مــا تــعــلق بــشـروط الــتــأهــيل ونــظـام

تقييم العروض.
و يجب أن يذكـر التـقريـر التقـد�ي Jلـفات الـطعون
والــنـــزاعـــات �ــحـــتـــوى الــعـــرائض وكـــذلك رأي اJـــصــلـــحــة

اJتعاقدة.
اJاداJادّة ة 36 : : يرسل اJـلف الكامـل الواجب دراسته إلى
اJــقــرر الـذي يــعــيـنه الــرئــيس قــبل ثـمــانــيـة (8) أيــام عــلى

األقل من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.
qــســتــعــجــلـةJ37 : :  �ــكـن بـالــنــســبــة لــلــمــلـفــات ا اJـاداJـادّة ة 
تــخـــفــيض مـــدة ثــمـــانــيــة (8) أيــام اJـــذكــورة أعالهq وتـــســلم
الــوثــائق اJــتــعــلــقــة بـــاJــلــفــات اJــبــرمــجــة لــلــدراســة أثــنــاء
اجلـلسـة. ال �كن تخـفيض اJـدة اJذكورة أعاله إلى أقل من

.Xيوم
الفصل الرابع الفصل الرابع 
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

ا لقسملقسم 1
التعويضاتالتعويضات

اJــــاداJــــادّة ة 38 : : طــــبـــــقــــا ألحـــــكــــام اJــــادة 161 مـن اJــــرســـوم
الــــرئـــــاسي رقم 10 -236 اJـــــؤرخ في 28 شـــــوال عــــام 1431
اJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010 واJـــــذكــــور أعالهq تـــــمــــنح
XـســؤولـJــقـرريـن واJتــعــويـضــات إلى أعــضـاء الــلــجـنــة وا

اJكلفX بالكتابات.
القسمالقسم 2 
الوسائلالوسائل

اJــاداJــادّة ة 39 : :  تـــتــكـــفل اJـــصـــلــحـــة اJـــتــعـــاقـــدة بــتـــوفـــيــر
وسائل تسيير أعمال اللجنة. 

وتـتـولى اJصـالح اخملـتـصة لـوزارة اJـاليـةq بـالنـسـبة
للجان الوطنيةq توفير الوسائل اJتعلقة بسير أعمالها.

القسم القسم 3 
جتديد اللجان جتديد اللجان 

40 : : يــــــــعــــــــX أعــــــــضــــــــاء جلــــــــان الــــــــصــــــــفــــــــقـــــــات اJــــــــاداJــــــــادّة ة 
ومـستـخلـفوهم من قـبل إداراتهم وبـأسمـائهم بـهذه الـصفة
لـمدة ثالث (3) سنـوات قابلـة للتـجديدq بـاستثـناء أولئك

اJعينX بحكم صفتهم.

اJاداJادّة ة 29 :  :  يتعــX عـلــى أعضــاء اللجـنــة اJشاركــة
شـخــصـيـا فـــي اجــتـمــاعـات هــــذه األخــيـــرةq وال �ـكــن أن

ينــوب عنهـــم إال مستخلفوهم.
اJـاداJـادّة ة 30 : : يـجب أن تـبرر غـيـابـات األعـضـاء بـرسـالة
توجـه إلى رئـيس الـلجـنـةq ويـبـلغ بـكل  غـيـاب غـيـر مـبرر

إلى علم السلطة التي عينت العضو.
اJــــاداJــــادّة ة 31 :  :  �ـــــكـن الــــرئـــــيـس أن يــــطـــــلب اســـــتـــــبــــدال
الـعــضــو الـغــائب بــعــد ثالثـة (3) غـيــابــات مـتــتــالـيــة وغــيـر

مبررة.

القسمالقسم 2
سير أعمال الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العموميةسير أعمال الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
اJــــاداJــــادّة ة 32 : : تـــودع  لــــدى كـــتــــابــــة الــــلـــجــــنـــة مــــبـــاشـــرة
مـــشـــاريع دفــــاتــــر شـــروط اJـــنـــاقـــصــــات والـــتـــراضي بـــعـــد
االستـشارة ومـشاريع الـصفـقات واJالحق والـطعـون وكذا

أي بريد يوجه إلى رئيس اللجنـة. 
اJــــاداJــــادّة ة 33 : : يــــتـم إيـــداع  اJــــلــــفـــــات واســــتالمــــهــــا عــــلى

مستـوى كتابـة اللجنة.
وبعـد فحص اJكـونات اJادية للمـلفq تسلم الكتابـة
إشـعـارا بـاالسـتالم إلى اJـصـلحـة اJـتـعـاقـدة أو إلى صاحب

الطعنq حسب احلالةq يشهد على أن اJلف كامل.
تـسـري اآلجال اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJواد 132 و141
و155 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 10 -236 اJــؤرخ في 28
شــوال عــام 1431 اJــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 واJــذكــور
أعالهq ابــتــداء مـن تــاريخ اإلشــعــار بــاالســتالم اJــذكــور في

الفقرة السابقة.
اJــــاداJــــادّة ة 34 : : فـي حــــالــــة مــــا إذا لــــوحظ أن اJــــلف غــــيــــر
كــامـلq يــحـــرر إشــعــار بـــإعــادتـه إلى اJــصـــلــحـــة اJــتـــعــاقــدة
ويـجـب أن يـذكـر اإلشــعـار بـاإلعــادة الـذي تـوقــعه اJـصــلـحـة
اJـتــعـاقـدة وتـســلم لـهـا نـســخـة مـنهq اJـســتـنـدات والـوثـائق

الناقصة.
اJاداJادّة ة 35 : : يـرسل استـدعاء إلى كل عضـو في اللـجنة
قبل ثـمانية (8) أيام من اجللسـةq يعلم فيـها �كان وتاريخ
وتــوقـيت وجــدول أعـمـال الــلـجـنــة وذلك بـكل الــوسـائل �ـا

فيها البريد العادي و/أو البريـد اإللكتروني.
تـلـحق مذكـرة حتلـيـليـة لـكل صفـقة أو مـلـحق يحـتوي
على اJعـلومـات األساسـية التي تـسمح لألعـضاء �ـمارسة
مـهــمـتـهمq تـكــون مـرفـقـة بــتـقـريـر تــقـد�ي لـلـمــلفq تـعـدهـا

اJصلحة اJتعاقدة.
وتـعـد اJـصـلـحـة اJـتـعـاقـدة اJـذكـرة الـتـحـلـيـلـيـةq وفـقا

للنموذج اJرفق. 
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1 - مـشـروع صـفـقـة يـحـتـوي عـلى كل الـشـروط الـتي
تـــســمـح بــإجنــاز اخلـــدمــات اJـــزمع الــقـــيــام بــهـــا. ويــجب أن
يـــكــون مـــرفــقـــا بـــكــشـف وصــفي وتـــقـــديــري وكـــميq وعـــنــد
االقـتـضـاءq جــدول األسـعـار بـالـوحـدة. كــمـا يـجب أن يـكـون
مــرفـــقــا بــــكل الــوثـــائق الــتـــبــريـــريــة والـــوثــائق الـــتــقـــنــيــة
ورسـالـة الـعـرض في حـالـة اإلعالن عن اJـنـافـسـة وتـصريح

باالكتتاب وتصريح بالنزاهة.

2 - الـعــروض الـتـقـنـيـة واJـالـيـة اJـعـدة طـبـقـا ألحـكـام
دفتر الشروط.

3 - دفــــتـــر الـــشـــروط مــــؤشـــر عـــلــــيه مـــرفــــقـــا �ـــقـــرر
التأشيرة للجنة الصفقات اخملتصة.

4 - اإلعالنـات اإلشـهـاريـة لإلعالن عن اJـنـافـسـة وعن
اJنح اJؤقت للصفقة.

5 - فـي حـــالـــة وجـــود طـــعـــونq إرفـــاق نـــســـخـــة مـــنـــهــا
ونسـخة من رد اJصـلحـة اJتعـاقدة وكذلك نـسخة من رأي
جلنة الـصفـقات اخملتـصة الـتي فحصت الـطعـون. في حالة

وجود طعون قضائية إرفاق نسخة من  قرار العدالة.

6 -  مــقــررات تــعــيـX أعــضــاء جلــنــتي فــتح األظــرفـة
وتقييم العروض.

7 -  مــــحـــاضــــر اجــــتـــمــــاعـــات جلــــنــــتي فــــتح األظــــرفـــة
وتقييم العروض.

8 - تــفــويـض الــســلــطــة  بــاإلمــضــاءq عــنــدمــا ال يــكــون
اJوقع على الصفقة هو اJسؤول اJكلف قانونا.

9 - بـطـاقـة فرديـة لـلـعـمـلـيـةq وعـنـد االقـتـضـاءq مـقرر
التمويل اJناسب.

10- الـوثـائق  الـتــبـريـريـة لـلــحـصـة اJـمــكن حتـويـلـهـا

بالنسبة للمتعهدين األجانب.

11- اJذكرة التحليلية هذه.

12- تقـرير تـقـد�ي للـملف يـذكر بـالـنتـائج اJتـوخاة

من مـشروع الـصفـقةq وكل مـعلـومة إضـافيـة من شأنـها أن
تقدم توضيحات ألعضاء جلنة الصفقات.

13- بـــطــاقـــة تـــقـــنـــيــة مـــفـــصـــلـــة لــتـــقـــد¢ الـــعــارض أو

العارضX اخملتارين.

II / إجراءات اإلبرام ومعايير االختيار. / إجراءات اإلبرام ومعايير االختيار.

1- كيفية اإلبرام.- كيفية اإلبرام.

تبرير الصيغة التي اختيرت إلبرام الصفقة.

في حـالـة اسـتـخالف أحـد األعـضاءq يـعـX اJـسـتـخلف
للمدة اJتبقية من عهدة العضو السابق.

يـــــعــــX أعـــــضــــاء الـــــلــــجـــــان الــــوطــــنـــــيــــة لـــــلــــصـــــفــــقــــات
ومـستـخلـفوهم من قـبل إداراتهم وبـأسمـائهم بـهذه الـصفة
Jدة ثالث (3) سـنوات قابلـة للتجـديدq باستثـناء الرئيس
ونـــائب الـــرئــيس. وجتـــدد الــلــجـــان الــوطـــنــيــة لـــلــصـــفــقــات
بـنـسـبـة الثـلث (1/3) كل ثالث (3) سـنـواتq ويـحـدد الـعدد

األقصى للعهد بثالث ويتم التجديد عن طريق القرعة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 41 : : تـــــصـــــادق عـــــلى هـــــذا الـــــنـــــظـــــام الـــــداخـــــلي
جلنة......................................................................

حرر بـ........................ في ..............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

�وذج مذكرة حتليلية�وذج مذكرة حتليلية
(مشروع صفقة)(مشروع صفقة)

- اJصلحة اJتعاقدة :
- اJـتـعـامل اJتـعـاقد: فـي حالـة مـتعـامل أجـنـبي أذكر

جنسيته واسمه التجاري.
- كيفية إبرام الصفقة :

- موضوع الصفقة:
- آجال التنفيذ:

- القيد في اJيزانية (التجهيز أو التسيير) : 
- اJبلغ بالدينار اجلزائري :

- اJــبـلغ بــالـعــمــلـة الــصـعــبـة : إبــراز اJـبــلغ بـالــعـمــلـة
الــصــعـبــة ومــا يــعــادله بــالــديــنــار اجلــزائــريq نــســبــة ســعـر

الصرف اJطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
- اJـبـلغ اإلجـمـالي للـصـفـقـة : إبـراز مـبـلغ الـضرائب

والرسوم واJبلغ خارج الضرائب والرسوم.

I/ الـــعـــنـــاصـــر اJـــكـــونــة لـــلـــمـــلـف اخلـــاضـع لـــتـــأشـــيــرةالـــعـــنـــاصـــر اJـــكـــونــة لـــلـــمـــلـف اخلـــاضـع لـــتـــأشـــيــرة
اللـجنة.اللـجنة.

تعداد الوثائق اJكونة للملف :
يـخـضع تــقـد¢ أي مـشـروع صــفـقـة لـلــدراسـة من قـبل
جلــنــة الـصــفــقـات  إلى تــقــد¢ مـلف يــحــتـوي عــلى الــوثـائق

اJذكورة أدناه :


