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 ناصر �غموش                    م�خص إجراءات الصفقات العمومية ودور املحاسب العمومي   

باسم هللا الرحمن الرحيم 

ـامل 1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ةـ

ش��ك الذي يتعلق بدور نقدم هذا العمل امل دير و�اق��اح وتوجيھ منھيإأحمد بن  ألاخمبادرة من ب

 اخ��نا موضوع النفقات املرتبطة بالصفقات العمومية، حيث�� تنفيذ النفقات املحاسب العمومي 

ترصد إلنجاز من أموال �خمة  تتطلبملا و  النفقاتالعمومية نضرا لألهمية ال�ي تكتس��ا هذه 

�� تنفيذ الصفقات  العمومية مما يجعل دور املحاسب العمومي دورا محور�ا وتجه�� املرافق

لك ت القانونية، السيماوفق العالقة ال�ي حدد��ا النصوص  آلاخر�نجانب املتدخل�ن  إ��العمومية 

 بمبادئ املحاسبة العمومية.املتعلقة 

قات جانب ال�جان ا�خارجية للصف إ�� العمومية،من ب�ن املتدخل�ن املباشر�ن �� تنفيذ الصفقات 

ة �� تنفيذ الصفقات العمومي ألابرز لها الدور  أساسي�نعنصر�ن  نجدوالرقابة املالية، العمومية 

 بالصرف واملحاسب العمومي. آلامر وهما 

إطار  �� يندرج الذي أ�حصري بالصرف واختصاصھ  آلامر �انت إجراءات الاختيار من صالحيات  فإذا

الذي �عد مسؤوال الشق املا��  وتدخلھ ��دور املحاسب العمومي  )، فانL’opportunitéاملالءمة (

 ألحد وذلك تطبيقا )La régularitéاملشروعية ( إطار الدور الذي يدخل ��  ، هذاومالياعنھ �خصيا 

 La séparation entre ordonnateurs etالفصل ( مبدأوهو أهم مبادئ املحاسبة العمومية أال 

comptables.( 

وازي ، �عد عالقة �س�� بالتإليھملشار الفصل ا إطار بالصرف باملحاسب العمومي ��  آلامر عالقة  إن

عالقة ت�امل ومراقبة  آلامر حقيقة  ولك��ا ��تضاد  عالقةكأ��ا و ظاهرها ) Dualitéوالازدواجية (

 املحافظة ع�� املال العام أوال وأخ��ا. إ��) و�� ��دف Contrôle mutuelمتبادلة (

 .إلانفاقحسن الاختيار وحسن  إ��أن الرقابة ب�افة أنواعها �� صمام ألامان الذي يؤدي 

الطلبات العمومية واملنافسة الشر�فة،  إ��إن �انت إلاجراءات السليمة ينتج ع��ا حر�ة الوصول ف

 الشفافة والن���ة، فان حسن استعمال املال العام هو ثمرة هذه السالمة.

يذ �� تنفعملية ترتكز ع�� ا�جانب التطبيقي  طةخع ضو نحاول  ذكره، سوفبناء ع�� ما تقدم 

أعضاء ك ولك��ا تخصناال �عنينا كمحاسب�ن  وان �انتباإلجراءات ح�ى  العمومية، بدايةالصفقات 

 العمومية.�� ال�جان ا�خارجية للصفقات 
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ثم  )التقييمو  (الفتحيجب علينا كذلك الاطالع ع�� مهام ال�جان الداخلية �� مأمن  ت�ون وح�ى 

فقات �� الشق املا�� للص والذي يتمثلع�� كمحاسب�ن نحاول التوسع قليال �� توضيح دورنا الف

 العمومية.

 ناصر �غموش               
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 وإبرام الصفقات إعدادجراءات، إ 2

 الصفقات �عر�ف- 2.1

 ديمتقلوازم،  اقتناء، أشغالنجاز إ ألجلكتو�ة القانون، �� عقود ملصفقات العمومية كما عرفها ا

فق شروط و  اقتصادي�نمتعامل�ن مع ت��م بمقابل  ،املتعاقدةلفائدة املص�حة  ،الدراساتو ا�خدمات 

 املتضمنة تنظيم الصفقات العمومية.بالنصوص محددة 

 )247-15من املرسوم  21الصفقات (املادة  أنواع- 2.2

 نجاز ألاشغال (إLa réalisation de travaux( 

 اللوازم ( اقتناءL’acquisition de fournitures( 

  الدراسات (إنجازLa réalisation d’études( 

 ) تقديم ا�خدماتPrestation de services( 

 )247-15من املرسوم  13 املادة(حدودا إلبرام - 2.3

 (Travaux) ألاشغال

 دج12.000.000.00

 (Fournitures)اللوازم 

 (Etudes)الدراسات 

 دح 6.000.000.00

 (Services)ا�خدمات 
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42) املادة(إلابرام  ةكيفي– 2.4

 لب العروض املفتوح ط(L’appel d’offres ouvert) 

  طلب العروض مفتوح مع الاش��اط القدرات دنيا 

(L’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales) 

  طلب العروض املحدود)L’appel d’offres restreint( 

  املسابقة)Le concours( 

27) املادة( تتحديد ا�حاجا- 2.5

ر�ر إ�� تق �� ذلكمستندة  ،ومداها بدقةبيع��ا ط و�عدها حسبحدد املص�حة حاجا��ا مسبقا ت

 نم وح�ى نتمكنمما يتطلب دراسة متأنية �شمل جوانب تقنية مفصلة  ،وعقال�يإداري صادق 

 �عد:ملتعاقدة بلوغ هذا الهدف فإن املص�حة ا

  يذكر ف��ا ا�جانب الهند��ي املعماري كما تحدد ف��ا املبالغ التقدير�ة مفصلة بطاقة تقنية

محتوى هذه البطاقة.  إلنجاز املشاريع

ع�� أساس البطاقة التقنية تطلب املص�حة املتعاقدة ��جيل عملية إلانجاز حسب طبيعة 

) أو �ان برنامج متعلق PSD(نامج غ�� ممركز ) أو بر PSC(املشروع فان �ان ضمن برنامج ممركز 

 رخص ال��امج) فيتم ��جيل العمليات �عنوان PCDباملخططات البلدية للتنمية (

(Autorisation de programme)  هذه   التجه��) (قسماملحلية  تا�جامعاأو �� برامج امل��انيات

 .pluriannuels)(متعددة السنوات  �عت�� برامجبمختلف أنواعها  �امج�ال

 ) 26املادةالشروط (إعداد دفاتر - 2.6

للمواصفات  ةطابقما�خدمات املقدمة  أن ت�ون  من أجل ودراسة املشروععد تحديد ا�حاجات �

 ��إتقوم املص�حة املتعاقدة بواسطة مكتب الدراسات بإعداد دفاتر الشروط ال�ي ��دف  املطلو�ة،

 :طالشرو  دفاتر  �شملو ، موميةالعالصفقات  وتنفذ وفقهاتوضيح الشروط ال�ي ت��م 

 دفاتر البنود إلادار�ة العامةC.C.A.G)  ( 

  دفاتر التعليمات التقنية املش��كة(C.P.C) 

  ا�خاصة  املواصفاتدفاتر)S.C.P( 
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 من:ة فستت�ون دفاتر الشروط املطروحة للمنا

 :إ��و�نقسم العرض التق�ي - 2.6.1

 لتصر�ح باالكتتاب ا)La déclaration à souscrire( 

 عليمات للمتعاهدين (التInstructions aux soumissionnaires( 

 C.C.A.G 

 C.P.C 

 C.P.S 

 :إ��و�نقسم العرض املا�� - 2.6.2

  سالة العرض ر(La lettre de soumission) 

  جدول ألاسعار الوحدو�ة(Le bordereaux des prix unitaires) 

  والتقديري الكشف الك�ي (Le devis estimatif et quantitatif) 

�شقيھ التق�ي واملا��، فسوف نركز ع�� التعليمات رغم من أهمية �ل أجزاء دف�� الشروط بال

ا�خاصة بالنسبة للعرض التق�ي وجدول ألاسعار الوحدو�ة والكشف  املواصفاتللمتعهدين ودف�� 

 الك�ي والتقديري بالنسبة للعرض املا��.

ملف ال���ح ويشمل  2.6.3

 لتصر�ح بال���حا (La déclaration de candidature) 

  التصر�ح بالن�اهة(La déclaration de probité) 

بالرغم من أهمية �ل أجزاء دف�� الشروط �شقيھ التق�ي واملا��، فسوف نركز ع�� التعليمات 

للمتعهدين ودف�� املواصفات ا�خاصة بالنسبة للعرض التق�ي وجدول ألاسعار الوحدو�ة والكشف 

 ملا��.الك�ي والتقديري بالنسبة للعرض ا
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 للمتعهدين:التعليمات - 2.6.4

تلك  أي املنافسة �� املشاركة يمك��ا ن خالل التعليمات املفصلة �� دف�� الشروط تتب�ن الفئة ال�يم

 ي��:ا م      ع��للمتعهدين تحوي    هذه التعليمات نجدعليھ و ، املطلو�ةال�ي تتوفر ف��ا الشروط 

 عنوان املشروع 

 امللف املطلوب 

 هيل املطلو��ن وقدرات املتعهدينالتصنيف والتأ 

  مدة تحض�� العروض 

  مدة صالحية العروض 

  م�ان �حب دف�� الشروط 

  وتقسيم العروضكيفية فتح 

  مرحلة التقييم املا��  إ��شروط التأهيل واملرور من مرحلة التقييم التق�ي

 الت�حيح  ةكيفي 

  ��إلاقصاءمعاي  

  ......املنح املؤقت للمشروع

 .ا�خ.....الطعون 

 املواصفات ا�خاصة: دف�� - 2.6.5

 إنھفالانجاز وعليھ وباألداء ن خالل هذا الدف�� نتعرف ع�� املواصفات ا�خاصة با�خدمات املعنية م

 ي��:يحوي باختصار ما 

 عنوان املشروع بدقة 

 م�ان إلانجاز 

 ألاطراف املتعاقدة 

  املواصفات التقنية للمشروع 

 الضمانات املالية والتقنية 

 املبلغ-ا�حساب  رقم-واللقب الاسم-(ها املتعهد أل ة باملعلومات ال�ي يما�خانات ا�خاص 

 ا�خ)..........ق��حامل

  النصوص القانونية أساس انجاز دف�� الشروط
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 ألاسعار الوحدو�ة جدول - 2.6.6

املا��  يحسب العرضالنسبة للعرض املا�� �عد جدول ألاسعار الوحدو�ة الوثيقة ال�ي ع�� أساسها ب

سواء من حيث التسمية أو من حيث  ازها مفصلة تفصيل دقيقاد الواجب انجاملوافهو يحدد 

 .وألارقامخانات السعر الوحدوي باألحرف املتعهد ��  هيمال والذي  الكميات

 والتقديري الكشف الكمي - 2.6.7

عار وألاس املواد والكميات خ��ادة ع�� جدول ألاسعار فان الكشف الك�ي والتقديري الذي �ستنز 

ك ل�ل مادة ثم يجمع مبالغ تل�عمليات تحديد السعر إلاجما��  يقوم املتعهد سطتھق��حة. بواامل

 والرسوم ثم) H.Tاملجموع بدون رسوم ( ن�يب حيث املا��،ھ ضام لعر عاملبلغ الع�� تحصل ياملواد ل

 )  (T.T.Cالرسوم�ل باملبلغ 

 ةفسعن املنا إلاعالن- 2.7

تقوم  ،).... ا�خاستشارة –املسابقة  –العروض  (طلباملحددة �� دف�� الشروط  إلابرامفق كيفية و 

 ��إترا�� �ل الظروف ال�ي تمكن الوصول  أنو�جب املص�حة املتعاقدة باإلعالن عن املناقصة 

من املرسوم  05الطلبات العمومية املدرجة �� املادة  واملساواة أمامالشفافية  بمبدأاملعلومة عمال 

15-247. 

 :التالية املعلوماتو�حوي افسة مفصال يجب أن ي�ون إلاعالن عن املن

  وم�ان الانجازعنوان املشروع.

 التصنيف و  سة. (التأهيلاملنافالواجب توفرها �� املقاولة ال�ي يمك��ا املشاركة ��  الشروط

 ).والاختصاص

 .مدة تحض�� العروض ومدة صالحيا��ا 

  العروض. وساعة فتحتار�خ 

  .امللف املطلوب للمشاركة 

   ا�خ. وإيداع العروضم�ان �حب دف�� الشروط...... 

ر 
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 الصفقة إلجراءاتوا�خارجية  الداخلية الرقابة- 2.8

ح�� ت�ون قبل دخولها  العمومية،ن رقابة الصفقات بأ 15/247من املرسوم  156رد �� املادة و 

 التنفيذ.التنفيذ، قبل تنفيذها و�عد 

سواء �انت داخلية (�جنة  ملراقبة إلاجراءات أي عمل ال�جان إ��سوف نتطرق  و�� هذه النقطة

 ورقابة الوصاية. العمومية)الصفقات  (�جنةأو خارجية  والتقييم)الفتح 

 :الرقابة الداخلية- 2.8.1

ام املادة املتعاقدة عمال بأح� ةتنش��ا املص�حال�ي  وتقييم العروضقوم ��ذه الرقابة �جنة الفتح ت

 املتعاقدة.للمص�حة موظف�ن مؤهل�ن تا�ع�ن  منتتش�ل و  )247-15من املرسوم  160(

املص�حة املتعاقدة الذي ع�� ع��  وتق�ي �عرضھ إداري ال�جنة �� القيام �عمل  هذهتتمثل مهمة 

 ).162(املادة  خ....ا�ا�جدوى ع�� عدم  إلاعالنتقوم املص�حة املتعاقدة بمنح الصفقة أو  أساسھ

ية ؤولي��ا إ�شاء �جنة تقنوتحت مسهذه الرقابة الداخلية  إطار كما يمكن للمص�حة املتعاقدة �� 

 .بإعداد تقر�ر تحليل العروض �حاجات �جنة فتح وتقييم العروض لفت�

 �� جلسة الفتح وتقييم العروضمهام �جنة الفتح - 2.8.1.1

من  71مهامها طبقا للمادة  وتقييم العروضعد جلسة الفتح جلسة عالنية تمارس ف��ا �جنة فتح �

 :ب تقوم أ��احيث  247-15املرسوم 

 العروض  ��جيل �حة تثبيت

  ت�ون م��ا �ل عرض تإعداد قائمة الوثائق ال�ي

  الطلب استكم وثائق الاظرفة املفتوحة ال�ي ال ت�ون محلع��  ألاو��التوقيع باألحرف 

  ر�ن اضا�ح ألاعضاء�عد محضر اجتماع املوقع من طرف جميع 

  ملدة �� ا ناقصةالتدعو امل���ح�ن عند الاقتضاء كتابيا الستكمال عروضهم بالوثائق

 ).الفتحأيام ابتداء من تار�خ  10( ااملحددة قانوني

 40 املادة أح�ام تق��ح ع�� املص�حة املتعاقدة إعالن عدم ا�جدوى وفق 

  أ�حا��ا. إ��ترجع عن طر�ق املص�حة املتعاقدة الاظرفة الغ�� مفتوحة 

لذي حددان �� دف�� الشروط واإن �جنة الفتح وتقييم العروض تجتمع وجو�ا �� الساعة والتار�خ امل

 العروض.آخر يوم من أجل تحض��  والذي يصادفأول إعالن عن املنافسة �سري ابتداء من 
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 �� ت. �ل ما ي��تب عنھ �ع�عدها �عد اجتماعا غ�� قانو�ي أو قبل ساعة الفتح املحددة  و�ل اجتماع

 .إلاجراءات و�مس �سالمةباطال 

 ألاحداثو�سرد الوقائع  أ��الفتح �� �جنة معاينة حيث جلسة ا والتقييم ��الفتح �جنة  إن

عملية  �سهيل ألجل�� محضر الاجتماع الذي ي�ون منطلقا تنطلق منھ هذه ال�جنة  بدقة و��جلها

لسة ج والتقييم ��ت�ون ف��ا �جنة الفتح هناك حالة وحيدة  أنغ��  التقييم.التقييم �� جلسة 

من  40بحاالت عدم ا�جدوى املذ�ورة �� املادة  ألامر لق و�تعا�حالة  هاق��اح وهذالفتح �جنة 

 .247-15املرسوم 

ة الوثائق املرفق وتح��ى جميعإيداعها وتار�خ ��جل رقمها  العروض، ح، تفتتجتمعال�جنة  إن

��جل  ��األغ املق��حة �� العروض املالية للمشارك�ن أي اكما ��جل املب و��جلها بدقةللعروض 

 ض من وثائق ومعلومات (�اآلجال واملبالغ املق��حة .......ا�خ)يتعلق بالعرو �ل ما 

ا�حاضر�ن  ألاعضاءعند الان��اء من العملية تنجز محضر الاجتماع و�م��ي من طرف �ل 

 �جنة الفتح وتقييم العروض �� جلسة التقييم هامم- 2.8.1.2

تختلف عن مهامها  247-15من املرسوم  72ن مهام ال�جنة �� جلسة التقييم واملحددة �� املادة إ

و وحيد عض بحضور  �� جلسة الفتح. بأن �انت �� جلسة الفتح �عد �جنة معاينة فقط وت�ح ولو 

 ،تقييم �عد �جنة اتخاذ القرار أي لها صالحية الاق��احوإن اجتماعها ي�ون عالنيا، فإ��ا �� جلسة ال

 .الاقتضاء عندإلاقصاء والتأهيل 

 إقصاء: �جنة-أ 

 ق��ي �ل عرض غ�� مطابق ملحتوى دف�� الشروط أو ملوضوع الصفقة ي 

  لتقييم مرحلة ا إ��يق��ى �ل عرض لم يتحصل ع�� النقطة التأهيلية ال�ي تمكنھ من املرور

 املا��.
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 هيل:تأ �جنة-ب 

 درس العروض املتأهلة واملطابقة لدف�� الشروط وفق املن�جية املحددة �� هذا الدف�� وفق ت

......ا�خ)  سابقةم، أنواعھطبيعة املنافسة (طلب عروض بمختلف 

 .تدرس �� املرحلة ثانية العروض املالية للمتأهل�ن تقنيا 

  تقوم بانتقاء أحسن عرض من حيث املزايا الاقتصادية

 اق��اح: ة�جن-ج 

 ق��ح ع�� املص�حة املتعاقدة، قبول العرض إذا رأت أنھ مطابق للمواصفات املطلو�ة وانھ ت

 .إلادارة�� صا�ح 

  تق��ح رفض ع�� املص�حة املتعاقدة رفض العرض املقبول إذا ثبت أن املتعهد لھ ممارسات

هذا ا�حكم ة (باملنافس إلاخاللقد تتسبب ��  أو  وضعية هيمنة ع�� السوق  ���عسفا �ش�ل 

 ي�ون مبينا �� دف�� الشروط)  أنيجب 

  تق��ح ع�� املص�حة املتعاقدة رفض العرض املختار مؤقتا إذا �ان سعره منخفضا �ش�ل

غ�� طبي�� وذلك �عد ما تقوم بواسطة املص�حة املتعاقدة بطلب التوضيحات والت��يرات 

 من املتعهد وال�ي تراها غ�� مقنعة.

 ألاسعارمراجع  إ��استنادا ملتعاقدة رفض العرض املبالغ فيھ تق��ح ع�� املص�حة ا 

 الرقابة ا�خارجية- 2.8.2

 تمثل هذه الرقابة ��:ت

  رقابة �جان الصفقات املختصة 

  رقابة الوصاية 

  247-15من املرسوم  19رقابة املراقب املا�� لالستشارات (املادة (
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 رقابة �جان الصفقات املختصة 2.8.2.1

املحاسب�ن �عدون أعضاء دائم�ن �� �جان الصفقات العمومية، سوف نركز ع�� عمل  أنحيث و 

هذه ال�جان من ا�جانب التطبيقي للدور الذي يلعبھ هذا املحاسب بصفتھ ممثل ملصا�ح وزارة 

نح م أو بدراسة دف�� الشروط، طعن  ألامر �علق املالية، خاصة عندما ي�لف بدراسة امللف سواء 

 .كمقرر  ھاملشروع وذلك ألهمية املسؤولية امللقاة ع�� عاتق

املنافسة �سالمة  ذلك الرتباطھ، إلاجرائي�ح الشق  إذا إالالصفقات العمومية ال ت�ح  أن

 أقر��ا�ي الالعام  املال وا�حفاظ ع��الطلبات العمومية  أمام ةاملساوا ونزاه��ا وان مبادئ اوشفافي��

 .إلاجراءاتمن خالل اح��ام سالمة  إال ال تتحقق  العمومية،النصوص املتعلقة بالصفقات 

عمل ال�جان الداخلية  والاطالع ع�� إلاجراءاتمراقبة لقد خول املشرع ل�جنة الصفقات العمومية 

 وتقييم العروض.السيما عمل �جنة الفتح 

 املختصة.بقرار ال�جنة ا�خارجية  مرتبطة والتقييمنتائج عمل �جنة الفتح  نإ

نا سوف نقوم بدراسة حاالت مختلفة حسب و الحيات �جنة الصفقات املختصة قانصمن انطالقا 

 مقررا.لوزارة املالية  لمثالعضو امل ي�ون ف��ا املحاسب العمومي أينطبيعة العملية 

ــدراس-2.8.2.1.1 ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ةـ

ثالث حاالت،  حصراسوف نختار و 

  شروطدف��  دراسة-أ 

  صفقة  منح دراسة-ب

  طعن دراسة-ج 

 دف�� شروط عدراسة مشرو -أ 

فيھ  �فإ��ا �عد لهذا الغرض مشروع دف�� شروط تر�إنجاز مشروع ندما تقرر املص�حة املتعاقدة ع

ت�ون من يتقدم ملف  وعليھ فإ��اتوف��ها (التقنية واملالية)  الواجب وإلام�انيات املشروعطبيعة 

عن  إلاعالن��خ من  التمو�ل،مصا�ح  ،إلاداري ما��، التقدير عرض  ال���ح،ملف  التق�ي،العرض 

�حة صي�ون هذا امللف مرفق بتقر�ر تقدي�ي معد من طرف امل كما وألاجنبيةاملنافسة باللغة العر�ية 

 .ةعملية املنافس و�فصل مراحلهذا الدف��  إعداد إ��ال�جوء  أسباباملتعاقدة يو�ح 

 بناء ع�� هذا امللف يقوم املقرر بدراسة مشروع دف�� الشروط باستعمال الطر�قة التالية:
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 بمشروع دف�� الشروط السيما ممول العرض التق�ي من  مقارنة محتوى التقر�ر التقدي�ي

 العامة ......ا�خ  إلادار�ة ودف�� الشروطين �عليمات للمتعهد

  ��مقارنة الوثائق املفصلة للمشاركة �� املنافسة ب�ن التعليمات املحددة �� مشروع دف

 عن املنافسة  إلاعالنو��خ الشروط 

  توى ي�ون املح أن (يجب ألاجنبيةباللغة الوطنية مع املحتوى باللغة إلاعالن محتوى مقارنة

 .مطابقا)

  املنافسة وإلاعالن عن والتقر�ر التقدي�ي التمو�لومصادر موضوع املشروع مقارنة.  

 دفاتر  إعدادكيفية  تضمنةالقانونية امل ألاح�اممن مطابقة دف�� الشروط مع  تأكدال

 املحتوى. أوالشروط سواء من حيث الش�ل 

 �.ألاخ���  الرأي وإبداءتقر�ره  بإعداد�عد دراسة �ل هذه الوثائق يقوم املقرر 

 تقر�ر 

11 



 م�خص إجراءات الصفقات العمومية ودور املحاسب العمومي                       ناصر �غموش

12 

ي�ون التقر�ر  مفصال باختصار وفق النموذج التا�� :

ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية 

وزارة املالية  

 .......املدير�ة ا�جهو�ة 

خز�نة الوالية............ 

تقر �ر خاص بدراسة مشروع دف�� الشروط 

جلسة.... /....../.…20 

1 -موضوع دف�� الشروط 

2 -عنو ان العملية 

3 -ألاطراف املتعاقدة 

4 -مكونات دف�� الشروط 

 ملف ال���ح 

 العرض التق�ي 

 العرض املا�� 

5 -إلاجراءات 

 كيفية إلابرام 

 مدة تحض�� العروض 

 مدة صالحية العروض 

 التنقيط التق�ي (تفصيل التنقيط التق�ي) 

 التأهيل......(النقطة املؤهلة الواجب ا�حصول عل��ا) 

 معاي�� إلاقصاء (تفصيل أسباب إلاقصاء) 

 منح املشروع 

...............................................................................6 – رأي املقر ر 

   اسم ولقب املقرر  

    إلامضاء 
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 مشروع صفقة دراسة-ب 

عالن املص�حة املتعاقدة باإل املختصة تقوم  عد حصول دف�� الشروط ع�� تأش��ة �جنة الصفقات�

ألاقل باللغة الوطنية وألاجنبية  جر�دت�ن ع��و  BOMOP ��عن املنافسة، ينشر هذا إلاعالن 

ابتداء من  إنجازه،املزمع �ل املعلومات الضرور�ة ا�خاصة باملشروع  ع�� نهذا إلاعال و�حتوي 

�خ تار  وان��اء عنددف�� الشروط  وم�ان �حبامللف املطلوب  باملؤهالت،عنوان املشروع مرورا 

 املحددة.روض املطابق ملدة تحض�� الع وساعة الفتح

العروض يتقدم املتعاهدون بإيداع عروضهم لدى �جنة فتح  عاملحددان إليداوالتار�خ �� اليوم 

عد عرض حال �جلسة  محضر  وإعدادثم فتحها  العروض،ال�ي تتكفل بت�جيل هذه  العروض،

ختلف عروض بم (طلبعملية الفتح ثم تجرى عملية التقييم حسب طبيعة املنافسة  مجر�اتل�ل 

 ا�خ). مسابقة ...... وأ نواعھأ

اية غ إ��لهذا الغرض محضر تقييم العروض مفصل تب�ن فيھ �ل مراحل التقييم  ال�جنة�عد و 

 عرض.اق��اح منح الصفقة ألحسن 

 مؤقتا صفقةلل نحموذلك بتقوم املص�حة املتعاقدة بنشر نتائج املنافسة  ال�جنة،�عد قبول اق��اح 

 عد ان��اءو�انونا قمدة الطعون املحددة  تنتظر ثم  باملنافسة،بالفوز ل�حائز الذي تراه صاحب ا�حق 

تطلب املص�حة املتعاقدة من �جنة الصفقات املختصة دراسة امللف ا�حائز ع�� الصفقة هذه املدة 

 ��ائي.ليصبح املنح  التأش��ةمؤقتا من اجل ا�حصول ع�� 

ف أحد و��ل ةا�جلس ا�عقادل�جنة تار�خ الصفقات، ي��مج رئيس ا�جنة  أمانة�عد إيداع امللف لدى 

 . الرأيإبداء و أعضاء ال�جنة بدراسة امللف 

 ي��:مما  و�ت�ون امللف امقرر  بصفتھ امل�لف بالدراسةالعضو  إ��يرسل امللف 

  تقر�ر تقدي�ي 

  البطاقة التحليلية 

  دف�� الشروط املؤشر من طرف �جنة الصفقات 

  محاضر الفتح والتقييم 

  ح والعرض املا��)�ع�� الصفقة (العرض التق�ي، ملف الالعرض ا�حائز�� 

  (قصاصات ا�جرائد) ��خ إلاعالن عن املنافسة 

13 
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انطالقا من هذا امللف يقوم املقرر عرض عمل املص�حة املتعاقدة ع�� النص القانو�ي لتبيان مدى 

 وحسن الاختيار.اح��ام سالمة إلاجراءات 

 وح.مفتمن طلب عروض  ناتجية دراسة ملف املنح سوف نحاول وضع طر�قة عملية مبسطة لكيف

 �ك�� خاصةوال�مراحل املنافسة  والاطالع ع���ي أول ما يقوم بھ املقرر هو قراءة التقر�ر التقدي�ي بتأ

الاظرفة، تار�خ تقييم العروض وتار�خ إلاعالن عن املنح تار�خ فتح  ا�جرائد،��  إعالنول أع�� تار�خ 

 املؤقت.

خ فمن املستحب تدو�ن املقرر هذه التوار� التوار�خ،��ذه وثيقا  ارتباطاءات مرتبطة ن سالمة إلاجراإ

 .اإل��ا الحق�� ورقة و�ضعها جانبا للرجوع 

ب يرتب املقرر الوثائق الت��ير�ة وفق ال��تي املشروع،�عد الاطالع ع�� التقر�ر التقدي�ي لصاحب 

 ي��:ال��تيب كما  غالبا ما ي�ون  تقر�ره،صاحب املشروع �� الذي وضعھ 

  دف�� الشروط املؤشر من طرف �جنة الصفقات

  خ إلاعالن عن املنافسة��)BOMOP وجرائد( 

  إلاعالن عن املنح املؤقت 

  فتح الاظرفة محضر 

  تقييم العروض  محضر 

  ا�خ التحليلية.البطاقة.......... 

  ملف ال���ح 

ث يراجع إلاعالنات �� ا�جرائد من حي موصالحي��ا ثدف�� الشروط  تأش��ةمن يبدأ املقرر بالتحقق 

ا ليتأكد قالتوار�خ ال�ي دو��ا ساب إ��قرر امل وهنا �عودإلاعالن  �شر  تار�خ أول  والتأكد مناملحتوى 

من تار�خ أول إعالن عن املنافسة املدة  هذه بتحس ،اح��امهامدة تحض�� العروض قد تم  أنمن 

 إلاعالن طعون �عدلل املخصصةأيام  10مدة  اح��ام الاظرفة ثم يتأكد من وساعة فتحتار�خ  إ��

وجود طعون ال يمكن تقديم الصفقة ل�جنة الصفقات  �� حالة .أول �شر للمنح املؤقت عن

 ).247-15من املرسوم  82 (املادة�عد مرور شهر  إال املختصة 

�عدد  اءابتد فتح الاظرفة محضر يتحقق املقرر من محتوى  ،حتوقيت الفتسالمة  �عد التأكد من

 تفصيل ول جد يراجعكما املا��)  (العرضشار�وا ��ا  وأسماءهم واملبالغ ال�ياملشارك�ن �� املنافسة 

14 
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يطلع كذلك ع�� املالحظات ال�ي دون��ا ال�جنة عند عملية  .التق�يالوثائق ا�خاصة بتنقيط العرض 

 .الفتح

ة لتقييم مقارنة بتار�خ جلسمحتوى تقييم العروض، بداية بتار�خ جلسة االتحقق من  إ��ثم يمر 

أيام ال�ي  10اقتضت ا�حاجة طلب املتعهدين الستكمال عروضهم ( انتظار مدة  إذا، خاصة الفتح 

التحقق من عملية التقييم مرحلة بمرحلة وفق ما حدده دف�� الشروط  إ��ثم يمر حددها القانون ) 

ل ع�� تتحص و تلك ال�ي لموط دف�� الشر ملحتوى  طابقةالعروض الغ�� م إقصاءة من �ح ليتأكد

قنيا و ت تأهلتمن عدد العروض ال�ي  يتأكدمرحلة التقييم املا�� ، ثم  النقطة املؤهلة للمرور إ��

يركز ع�� عرض ا�حائز ع�� الصفقة مؤقتا ، فيقوم بمقارنة النقاط املتحصل عل��ا مع ملفھ 

 .هذا العارض بالتأهل التق�ي  ةأحقيمن  للتأكدمع ما يطلبھ دف�� الشروط ال�خ��ي و مطابق��ا 

لعرض ن اأب وذلك ليتأكداملا��  التأهيلالتحقق من  إ��يمر املقرر  التق�ي، التأهيل�عد مراجعة 

من حيث املزايا الاقتصادية وفق  ألاحسنهو العرض لھ الصفقة مؤقتا  والذي منحتاملختار ماليا 

 الشروط.ما حدده دف�� 

 تقر�ر 

15 

مالحظة: يجب التأكد من ان العروض املالية للعارض�ن اللذين تأهلوا تقنيا، قد تم مراجعة 

حسابا��ا وذلك وفق جدول مفصل يحوي  مبلغ العرض قبل الت�حيح يقابلھ املبلغ �عد الت�حيح. 
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 :إلابرامكيفية  

املؤرخ  247-15....من املرسوم ...........املادة. ألح�ام......طبقا .........رقم................عروض.برمت هذه الصفقة �عد طلب أ

 إجراءات طلب العروض       

......باللغة ألاجنبية .. و�� جر�دة 2017.... /.... /�� جر�دة ..........باللغة الوطنية بتار�خ املنافسة:تار�خ إلاعالن عن 

16 

ي�ون التقر�ر مفصال باختصار كما ي�� :

ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية 

وزارة املالية  

 ....املدير�ة ا�جهو�ة 

خز�نة الوالية........ 

تقر�ر خاص بدراسة مشروع صفقة 

جلسة: ......./......./2017 

1-موضوع مشروع الصفقة 

 انجاز ..........حصة........ا�خ 

2-ألاطراف املتعاقدة: 

 ..................................      السيد: ..................................من جهة ومقاولة

 ال�ائنة بــ. ................................من جهة أخرى 

3-تقديم مشروع الصفقة 

-

 ..................................................�� 2015/09/16 املتضمن تنظيم 

وطبقا لدف� � الشروط املصادق عليھ من طرف �جنة الصفقات بتار�خ.... /...../2017 

-

*

بتار�خ.... /.... /2017 وحدد أجل تحض�� العروض بــ.........يوما ابتداء من أول  صدور. 

فتح الاظرفة التقنية واملالية: * 

 : ��.... /....../2017 وع�� الساعة تم ��جيل (ذكر عدد العروض املشاركة) واملفصلة كما ي��

آلاجال ��ح املبلغ املقاسم ولقب املتعهد الرقم 

24 شهر   35.450.000.00 املقاولة...............................................   1

 .............  .....................  ...........................................................  2

 .............  .....................  ..........................................................  3

 .............  .....................  ..........................................................  4
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تقييم العروض التقنية واملالية: *

      ��.... /.... /2017: أسفرت عملية التقييم التق�ي ع�� النتائج التالية: 

  العروض املقصاة 

أسباب الاقصاء الاسم واللقب الرقم 

 ........................................................  ....................................................  1

 ........................................................  .....................................................  2

 العروض املتأهلة 

املبلغ املق��ح قبل 

الت�حيح 

 شهر 24نفس املبلغ 35.450.000,00 /50 35................................ 1 

 ..............  Z  Y  50/ ..  ................................  2

 .............  A  A  50/ ..  ................................  3

أسند املشروع مؤقتا ملقاولة...................................لتوفرها ع�� الشروط املادية والتقنية املطلو�ة وأسعارها املقبولة 

و�� صا�ح إلادارة كما ورد �� التقر�ر التقديمي لصاحب املشروع. و هذا بمبلغ 35.450.000.00دج �عد الت�حيح وملدة 

انجاز مقدرة ب :  24 شهرا. 

مصادر التمو�ل.................................................................... 

 ............................................................................الطعون  

املنح املؤقت: �� جر�دة..................بتار�خ وجر�دة...............بتار�خ 

4-املالحظات: 

 (suspensif) التحفظات الاقصائية

 -

 (non suspensif) التحفظات الغ�� الاقصائية

 -

 .........................................................................................................5-رأي املقرر:  

  اسم ولقب املقرر  

     إلامضاء 

النقطة  الاسم واللقب  آلاجال الرقم  املبلغ �عد الت�حيح 
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 82عطى املشرع ا�حق ل�ل مشارك �� املنافسة، بان يطعن �� نتائجها وذلك وفق ما أقرتھ املادة أ

ن أن ي�ون الطعن �� املنح املؤقت للصفقة أو إلغائھ، عدم ا�جدوى أو و�مك 247-15سوم ر من امل

 إلغاء إلاجراء.

 لنأخذ ع�� سبيل املثال طعنا �� منح مؤقت لصفقة.

أيام ابتداء من أول  10( بد أن يودع �� آلاجال املحددة قانوناوح�ى ي�ون الطعن مؤسسا شكال ال 

العمومية املخولة قانونا بدراسة هذا الطعن،  لدى ال�جنة ا�خارجية للصفقات )إعالن عن املنح

إذا أراد أي متعهد شارك �� املنافسة الطعن �� نتائجها يجب مراسلة ال�جنة املختصة وذلك بإيداع 

 طعنھ إل��ا �� آلاجال املحددة املذ�ورة سالفا معلال أسباب الطعن بدقة.   

حة املتعاقدة ألجل طلب ملف إجراءات �عد �سلمها الطعن، تقوم ال�جنة املختصة بمراسلة املص� 

م مراسل��ا بن�خة من تظل املنافسة مرفقا �عرض ا�حائز ع�� الصفقة وعرض الطاعن، كما ترفق

تحدد جلسة  ثمالطاعن املص�حة املتعاقدة إعداد تقر�ر مفصل ردا ع�� ادعاءات لتمكن  الطاعن

أيام املخصصة ألجال الطعن  10ضاء يوما ابتداء من انق 15لدراسة هذا الطعن �� أجل ال يتجاوز 

 و�عد ا�جلسة تصدر قرارها وتبلغھ للمص�حة املتعاقدة ولصاحب الطعن.

�عد تحديد تار�خ جلسة دراسة الطعن، ي�لف رئيس �جنة الصفقات أحد ألاعضاء بدراسة هذا 

الطعن وتقوم كتابة �جنة الصفقات بإرسال امللف للعضو املختار، الذي يدرس الطعن وفق 

 عاءات الطاعن دون الدخول �� تفاصيل أخرى.  اد

 تقر�ر 

18 

مالحظة: التحفظات الاقصائية ي��تب ع��ا الرفض أما التحفظات الغ�� الاقصائية في��تب ع��ا إما 

القبول بتحفظ و إما التأجيل وذلك حسب نوعية وتأث�� هذه التحفظات الغ�� الاقصائية   

ج -دراسة طعن: 
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ي�ون التقر�ر مفصال باختصار كماي��     :
ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية 

وزارة املالية  

املدير�ة ا�جهو�ة ل�خز�نة 

خز�نة والية أم البوا�� 

تقر�ر خاص بدراسة طعن 

جلسة: ....../....../.......20 

1-املوضوع: طعن �� املنح املؤقت للصفقة 

املتعلقة بإنجاز .................بمبلغ.................... 

و�مدة انجاز مقدرة بـــــــــ.................................... 

 ..............................................................2-صاحب املشروع: 

 ................................................................3-صاحب الطعن: 

4-الدراسة من حيث الش�ل: 

  مؤسس شكال لورده إ�� ال�جنة املختصة بالدراسة �� آلاجال القانونية وذلك وفق إلارسال: 

رقم..........بتار�خ...................وامل�جل تحت رقم........... 

5-الدراسة من حيث املضمون: 

ارجع صاحب الطعن �جوئھ إ�� الطعن �� املنح املؤقت للصفقة املشار إل��ا �� املوضوع إ�� ألاسباب التالية: 

(ذكر  ألاسباب وامل��رات)  -

برر صاحب املشروع �� تقر�ره رقم..........املؤرخ ��................... اختياره للمقاولة املذكورة ومنحها الصفقة مؤقتا لألسباب 

التالية: 

ذكر ألاسباب وامل��رات) ( -

 :ورد ع�� ادعاءات صاحب الطعن بما ي��

   -

�عد دراسة امللف الطعن والاطالع ع�� ادعاءات الطاعن ورد صاحب املشروع، تب�ن أن ادعاءات الطاعن غ�� مؤسسة وال 

�ستوجب إلغاء املنح املؤقت وعليھ فإن الطعن مؤسس الش�ل وغ�� مؤسس مضمونا. 

6-رأي املقرر : الطعن غ�� مؤسس 

   اسم ولقب املقرر  

          إلامضاء 



 م�خص إجراءات الصفقات العمومية ودور املحاسب العمومي                       ناصر �غموش

 رقابة الوصاية 2.8.2.2

إدار�ة هدفها التحقق من تصرفات املصا�ح التا�عة لها أثناء أداء مهامها مما  رقابة رقابةهذه ال عد�

ألاهداف  عومقارن��ا محصل عل��ا تالنتائج امل والاطالع ع��ن ي��تب ع��ا ا�حرص ع�� اح��ام القوان�

 . املسطرة

 )247-15من املرسوم  19رقابة املراقب املا�� لالستشارات (املادة  2.8.2.3

 املثال:متعددة نذكر م��ا ع�� سبيل  أ�عادذات  و�� رقابةنجد كذلك رقابة املراقب املا��  

  ح يضطلع ��مة الن�العتبار املراقب املا��  ،واجبا��امواكبة املص�حة املتعاقدة �� أداء

 والتوجيھ للمص�حة املتعاقدة.

  مراقبة شرعية النفقات 

  املحاسبة إلادار�ة)comptabilité administrative ( حيث أن املراقب املا�� �سهر ع�� اح��ام

 وز ااملفتوحة حرسا ع�� عدم تج اتالاعتمادمتا�عة  سواء من حيث مل��انيا�ياالاختصاص 

��  نفقة حسب طبيع��ا وفق تبو���ا �لإدراج و  إلاسناد وكذلك مراجعةتقديرات �� امل��انية 

 امل��انية.

�عد حصولها ع�� هذه  إال ألجل هذا �انت تأش��ة املراقب املا�� إجراء إجباري ال ت�ح النفقة 

 التأش��ة.

20 

مالحظة: ح�ى ي�ون الطعن مقبوال ال بد إن ي�ون مؤسسا شكال ومضمونا. ح�ى وإن �ان الطعن غ�� 

مؤسس شكال، لورده مثال خارج آلاجال املحددة قانونا، مما �ستد�� رفض هذا الطعن، يجب ع�� 

املقرر دراستھ من حيث املضمون، ليتأكد من �حة وسالمة إلجراءات، مما يتيح ل�جنة الصفقات 

اتخاذ إلاجراءات ال�ي تراها مناسبة فيما يتعلق بنتائج هذه املنافسة، �غض النضر عن رفضها 

للطعن املقدم.  

للتذك��: العضو املقرر يدرس الطعن وقوفا عند ادعاءات صاحب الطعن فقط. 
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ب �� املص�حة املتعاقدة طلع واملا�� يحتمإن الال��ام بمفهومھ الواسع �شمل الال��ام القانو�ي 

املا��، و�� حالة الصفقات العمومية فان املص�حة املتعاقدة تقوم با�خطوات التأش��ة من املراقب 

 التالية:

  كما هو معروف تحوي هذه البطاقة  الال��ام،تضع ملف لدى املراقب املا�� مرفق ببطاقة

 نجد وحة لهذا العرض حيثاملفت اتالاعتمادوكذلك جميع املعلومات ا�خاصة باملشروع 

ذا ه املتبقي،الصفقة ثم خانة الرصيد  وخانة مبلغأيضا خانة خاصة باالعتماد املفتوح 

بلغ املل��م امل ھ�� البطاقة املوالية ثم يطرح منا�خانة ألاو��  إ��الذي يحول  املتبقيالرصيد 

مادات لالعتدار�ة إلا  بھ املحاسبةيقصد  املتبقي وهذا ماع�� الرصيد  جديد لنتحصلا�بھ 

 املحدد.ع�� عدم تجاوز السقف  حفاظا

املراقب املا�� عند مراجعة ملف الصفقة وفق إلاجراءات الش�لية تختلف عن صالحيتھ صالحية إن 

للصفقة وفق إلاجراءات املكيفة فان  املكيفة بالنسبةعند مراجعة ملف الصفقة وفق إلاجراءات 

أي  247-15من املرسوم  19حة إلاجراءات عمال بأح�ام املادة املراقب املا�� مخول باالطالع ع�� �

 .برامإلا انھ يقوم بنفس الدور الذي تقوم بھ �جنة الصفقات بالنسبة للصفقات ال�ي بلغت حدود 

 خر�نآلا كغ��ه من املتدخل�ن فاملراقب املا�� ملزم  الش�لية،أما بالنسبة للصفقات وفق إلاجراءات 

ال�ي �عت�� ملزمة لھ وذلك عمال تأش��ة �جنة الصفقات  بتطبيق- واملحاسباملشروع  صاحب-

 .247-15من املرسوم  196بأح�ام املادة 

يقتصر ع�� إعالم �جنة  التشريعية،عدم تطابق الصفقة لألح�ام �� حالة معاينة  دوره إن

 كتابيا.الصفقات 

منح �� امل��انية ي سنادإلا من  وكذلك التأكدمطابقتھ مع القوان�ن  والتأكد من�عد دراسة امللف 

قوم �عيد امللف للمص�حة املتعاقدة ال�ي ت الال��ام،التأش��ة ال�ي يضعها ع�� بطاقة املراقب املا�� 

�� تنفيذ ا�خدمات محل فيھ املتعامل املتعاقد بالشروع  تدعو    ODSخدمة�ابداية  أمر  بإعداد

 الصفقة.

العمومي الذي �شرع �� �سديد مستحقات �عد الشروع �� تنفيذ ا�خدمات يأ�ي دور املحاسب 

 املتعامل حسب ألاداء الفع�� ل�خدمات املنجزة.
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 دور املحاسب العمومي �� تنفيذ الصفقات العمومية 3

جانب صاحب املشروع �� تنفيذ الصفقات العمومية،  إ��عد املحاسب العمومي عنصرا أساسيا �

ونية السيما قوان�ن املحاسبة العمومية ا عالقة وثيقة حدد��ا النصوص القانمتر�طه أ��احيث 

علق باملحاسبة إلاطار القانو�ي الذي يحكم هذه تامل 1990 أوت 15املؤرخ ��  21-90ويعد القانون 

العامة ال�ي تطبق ع�� امل��انية والعمليات املالية ملؤسسات الدولة  ألاح�امالعالقة من جهة يحدد 

بالصرف واملحاسب�ن العمومي�ن  آلامر�نمات بمختلف أنواعها ومن جهة أخرى يحدد ال��ا

 ومسؤوليا��م �� تنفيذ وتحقيق إلايرادات ونظام محاسب��ا.

 �عر�ف املحاسب العمومي 3.1

هو ال�خص املع�ن لقيام باملهام  21-90من القانون  33ملحاسب العمومي كما عرفتھ املادة ا

 التالية:

  تحصيل إلايرادات ودفع النفقات 

 والسندات أو القيم أو ألاشياء أو املواد امل�لف ��ا وحفظها  ضمان حراسة ألاموال

 .تداول ألاموال والسندات والقيم واملمتل�ات والعائدات واملواد 

  حركة حسابات املوجودات 

 أنناحيث و  .لطتھسيتم �عي�ن املحاسب�ن العمومي�ن من طرف الوز�ر امل�لف باملالية و�خضعون ل

�� تنفيذ النفقات املرتبطة �� تنفيذ ا�خدمات ا�خاصة بالصفقات  نت�لم عن دور املحاسب العمومي

تحدد إلاطار القانو�ي العام الذي من خاللها يقوم  21-90من القانون  36ان املادة فالعمومية، 

 املحاسب العمومي بقبول النفقة فهو يتحقق مما ي��:

  مطابقة العمليات مع القوان�ن وألانظمة املعمول ��ا 

  بالصرف أو املفوض لھ  آلامرصفة 

  شرعية عمليات تصفية النفقات 

  توفر الاعتمادات 

 محل معارضة  أ��االديون لم �سقط آجالها أو  أن 

  الطا�ع الابرائي للدفع 

  تأش��ة عمليات املراقة ال�ي نصت عل��ا القوان�ن وألانظمة املعمول ��ا
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 ال�حة القانونية للطا�ع الابرائي 

سوف نحاول ال��ك�� ع�� ا�جانب التطبيقي ع�� أرض الواقع  21-90ن قانون م 36انطالقا من املادة 

تالم غاية اس إ���سديد  أول لهذه املادة وذلك توضيح كيفية مراجعة النفقات العمومية ابتداء من 

املشروع أي �سديد الوضعية ال��ائية مع محاوالت ذكر ا�حاالت ا�خاصة ال�ي قد تصادف املحاسب 

 ..ا�خ.إلانجاز أو التأخ�� .... ءھ كحاالت الف�خ بنوعيھ أو حاالت العقو�ات املرتبطة �سوثناء أداء عملأ

 أشغال.سوف نأخذ ع�� سبيل املثال �سديد نفقات متعلقة بصفقة انجاز 

�عد حصول الصفقة ع�� تأش��ة �جنة الصفقات املختصة يودع ألامر بالصرف امللف لدى املراقب 

� يقوم يأشر ها املراقب املا� و�عد أنمن طرف هذا ألاخ��  األجل تأش�����ام املا�� مرفقا ببطاقة الال�

يصدر أمر بدء ا�خدمة ثم  )247-15من املرسوم  204 (املادة��ائية  حبإمضا��ا لتصبألامر بالصرف 

)ordre de service (ليغ أمر تب �عد تار�خ املشروع،املتعاقد ح�ى ينطلق �� إنجاز  و�بلغھ للمتعامل

أمر بدء ا�خدمة إال استالمھ املتعامل املتعاقد ا�خدمة بداية احتساب أجال التنفيذ وال ي�ح  بدء

ي�ون  أن كذبك يجبرض غللووضع ا�ختم و تار�خ الاستالم �� ا�خانة املخصصة  باإلمضاءو ذلك 

 من 12و ذلك عمال بأح�ام املادة يحتوي ختم مكتب الدراسات امل�لف باملتا�عة  ODS ألامرهذا 

CCAG   �� 1964نوفم��  21املؤرخ . 

شطرا من ألاشغال  و�لما أنجز نجاز �شرع املتعامل املتعاقد �� الا  ،ا�خدمةمر بدأ أ�عد استالمھ 

الوضعية مرقمة ابتداء من  هذهت�ون و  شهر�ة )situation de travauxيقدم وضعية أشغال (

 غاية الوضعية ألاخ��ة. إ��الوضعية ألاو�� 

) تثبت إلانجاز الفع�� Attachements contradictoiresوفق بيانات تناقضية ( ز تنجالوضعية  هذه

 املنجزة.جزاء أل 

إذا نصت الصفقات ع�� ذلك  (Avances)غ�� أنھ يمكن للمتعامل املتعاقد ا�حصول ع�� �سبيقات 

 :نوعانالتسبيقات و 

 ) ��سبيق جزا�Avances forfaitaire( 

  سبيق ع�� التمو�ن�(Avances sur approvisionnement) 
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 ألاشغالوضعية  3.2

 من: ألاشغالت�ون وضعية ت

 �ي لألشغال (جزئالكشف اDécompte provisoire( 

 ) حوصلة الوضعيةRécap (

 شغاللأل الكشف ا�جزئي  3.2.1

 خانات:عدة  إ��ل ينقسم و جدول مفصه

  ألاو��: أرقام املواد ا�خانة 

  1( ألاشغالا�خانة الثانية: �عي�ن( 

 ) 2ا�خانة الثالثة: الكميات املقدرة �� الصفقة( 

  3املنجزة سابقا ( ألاشغالا�خانة الرا�عة: كمية( 

 4ه) (داملنجزة �� الشهر (تمثل املبلغ ا�جزئي الواجب �سدي ألاشغال ةا�خانة ا�خامسة: كمي( 

 ) 4(+) 3ا�خانة السادسة: مجموع الكميات املنجزة( 

 ) 5ا�خانة السا�عة: ألاسعار الوحدو�ة( 

 ) 4ا�خانة الثامنة: املبلغ الشهري املفصل ل�ل مادةX5( 

 ) 3ا�خانة التاسعة: مجموع املبلغ املفصلX5( 

 ) خانة: املجموع الشهري بدون رسومHT( 

  خانة: الرسوم للمبلغ الشهريTVA  

 نة: املجموع الشهري ب�ل الرسوم (خاTTC( 

  خانة املجموع العام  و�� ألاخ�� خانة: املجموع العام بدون رسوم، فخانة مجموع الرسوم

 .)Récapاملسدد (

 بالصرف صاحب املشروع، املصا�ح التقنية واملقاولة آلامر الكشف من طرف  يم��يو�� ألاخ�� 
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 حوصلة الوضعية 3.2.2

 فيما ي��: شمل بيانات الصفقة املتمثلة�

  املتعاقد ولقب املتعاملاسم. 

  إمضا��اوتار�خ رقم الصفقة. 

 .عنوان الصفقة 

 .مبلغ الصفقة باألرقام 

 .الرمز ا�جبائي 

 .رقم ال�جل التجاري 

 .رقم حساب املقاولة 

 رقم الوضعية الواجب �سديده 

 كما نجد �� جدول حوصلة الوضعية:

  :��ا�خانة ألاو 

  آجال إلانجاز)صة ملتا�عة خا (خانةتار�خ إيقاف الوضعية 

  :ا�خانة الثانية 

  املنجزة  ألاشغالمبلغ)Travaux cumulés( 

  مجموع التسبيقات املس��جعةAvances)( 

 ) أخرىAutres( 

 1رقم  تمثل: املجموعا�خانة الثانية 

  :ا�خانة الثالثة

 )A déduireللتخفيض (

  املنجزة سابقا ألاشغالمبلغ 

  مجموع التسبيقات 

  أخرى 

 �للوضعية ب�ل الرسوم مبلغ الصا��  خانة الرا�عة:ا

 (إن نصت عليھ الصفقة) مبلغ اقتطاع الضمان. 

 .املبلغ الصا�� للوضعية الواجب دفعھ للمقاولة 

 (املبلغ الصا�� الواجب دفعھ) إيقاف الوضعية با�حروف. 
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 �� أسفل الوضعية نجد: 

  هذا ألاخ�وإمضاء تار�خ إلايداع لدى مكتب الدراسات�. 

 ار�خ إلايداع لدى صاحب املشروع وإمضائھ.ت 

  وإمضاء املقاولة.الوضعية  إصدار تار�خ 

 ثالثة أقسام إ��املعلومات التالية و�� مقسمة  )Versoالوضعية تحوي ع�� الظهر (كما أن حوصلة 

  ألاول خاص بصاحب املشروع:القسم 

  رقم العملية أو ال��نامج 

  وتار�خ املصادقة رقم الصفقة 

 فقة مبلغ الص 

  املبلغ الصا�� املطلوب من املقاولة

 ا�خصم: 

  ��وجدت أنعقو�ة التأخ 

  أخرى 

 املبلغ الصا�� الواجب دفعھ 

  املشروع  وإمضاء صاحبختم 

 القسم الثا�ي خاص باملحاسب العمومي: 

 مبلغ املسدد للمقاولة 

 كيفية التسديد ورقم ا�حساب 

  ختم وإمضاء املحاسب 

 :القسم الثالث ا�خاص بالرفض 

 بالتفصيل من طرف املحاسب الرفضديد أسباب تح 

  وإلامضاءا�ختم 
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 إيداع أول حوالة ع�� مستوى ا�خز�نة - 3.3

 يقوم هذا املشروع،بالصرف صاحب وضعية ألاو�� لدى آلامر اليودع املتعامل املتعاقد  أنعد �

الالزمة من أجل البدء �� �سديد الت��ير�ة  )و�رفقها بالوثائقmandatألاخ�� بإصدار حوالة دفع (

املتعاقد من مستحقات أول �سديد فان  ل�ستفيد املتعام ، وح�ىداملتعاقمستحقات املتعامل 

 ا�حوالة ترفق بالوثائق الت��ير�ة التالية:

 قة ��ختان من الصف 

  بطاقة الال��ام بالصفقة 

  مقرر تأش��ة �جنة الصفقات املختصة 

  ألاشغالأمر بدء  

 (إن نصت عل��ا الصفقة) كفالة حسن التنفيذ 

  (حوصلة + كشف جزئي) 01وضعية أشغال رقم 

 ) بطاقة التسديدfiche paiement( 

  الاشعار بالدفع 

 الةحو املراجعة والتحقق من ا� - 3.4

الة لدى مصا�ح ا�خز�نة أين يتم ��جيلها �� �جل مخصص للغرض، ا�حو بالصرف  آلامر ودع ي

ي�ون ال��قيم متسلسال دون انقطاع حسب  أنت�ون ا�حوالة مرقمة ومؤرخة و�جب  أنو�جب 

شهر بالنسبة مل��انية التجه��  12غاية غلق السنة املالية ( إ��ابتداء من أول السنة نوعية امل��انية 

 ).املحلية تا�جماعامل��انية شهر بالنسبة  15و

بالرغم من  ا�حوالة،هذه  والتحقق من�عد ��جيل ا�حوالة �شرع املحاسب العمومي �� مراجعة 

ضمن صالحيات املحاسب ندرج ت �اأ�أخر غ��  إ��من عون  واملراجعة تختلفطر�قة التحقق 

هذا  ��ون الذكر و السالفة  21-90من القانون  36املستمدة من املشروعية املحددة �� املادة 

 الش�ل واملضمون. التحقيق واملراجعة ل�حوالة ��
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 من حيث الش�ل: - 3.4.1

 ا�حوالة تت�ون من أر�عة ��خ ل�ل ��خة لون مع�ن: نإ

 لو��ا أبيض  ألاصلية

  اصفر��خة لو��ا 

  خة لو��ا ازرق�� 

  خة لو��ا وردي�� 

 لون والن�خة بالسب لدى املحا وألازرق تودعمرفقة باللون�ن ألاصفر  ألاصليةالن�خة البيضاء 

 بالصرف. آلامرالوردي تبقى لدى 

لها دورها وسوف �عود لإلبراز دور هذه ألالوان  وإنماعلما بان هذه ألالوان لم يضعها املشرع عبثا 

 الحقا.

 املضمون:من حيث  - 3.4.2

تودع  نأا�حوالة البد  أنحيث  وتار�خ إيداعهاداية يتأكد املحاسب من ال��قيم املتسلسل ل�حوالة ب

ن غاية العشر� إ��ابتداء من أول الشهر  إلايداعة ي�ون  لدى املحاسب �� الشهر الذي أصدرت فيھ

 ما د�سم�� وغالبا 25حيث يمتد و��ون إلايداع ألاخ�� �� باستثناء شهر د�سم��  الشهر،من نفس 

 السنة تحدده املدير�ة العامة للمحاسبة، هذا التمديدي�ون هناك تمديد استثنائي �� آخر 

فإ��ا  م��انية ا�جماعات املحلية أماص م��انية الدولة بقسم��ا التسي�� و التجه�� ، خالاستثنائي ي

 système deشهر (  15�سي�� يمتد ع�� مدى  ملبدأأل��ا تخضع  الاستثنائيغ�� معنية بالتمديد 

l’exercice  (. 

مارس من  15غاية  إ�� جانفي 01حيث ي�ون إيداع حوالات هذه ا�جماعات املحلية ابتداء من 

 املوالية.السنة 

 والتار�خ، �شرع املحاسب �� عملية التحقيق والاطالع ع�� املعلومات التالية:�عد التأكد من ال��قيم 

  وهو�تھ القانونيةبالصرف  آلامر صفة )qualité de l’ordonnateur(. 

 امل��انية ( وإلاسناد إلادراج ��l’imputation budgétaire(. 

 ئ �� مراجعة الوثائق الت��ير�ة:ثم يبد 

 (��تأش��ة �جنة الصفقات وتأش��ة املراقب املا) التأكد من التأش��ات القانونية 
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 ) ��مراجعة بيانات الصفقة و�ركز ع�� الشق املاaspect financier( 

  يراجع أمر بدء ا�خدمات)ODS ي�ون  ال  أنوتار�خ إلانجاز الذي يجب  إلامضاءات) من حيث

جل أالتبليغ الذي هو أساس بداية احتساب  وكذلك تار�خار�خ تأش��ة املراقب املا�� سابقا لت

 تنفيذ الصفقة.

  املتعامل ولقباسم  –املشروع  (عنوانيتأكد من املعلومات املبينة �� بطاقة الال��ام املؤشرة 

 ........ا�خ)الصفقة.مبلغ  –املتعاقد 

 الك�ي والقدير ي للصفقة للتأكد من  يراجع الكشف ا�جزائي ألاشغال مقارنة بالكشف

املصا�ح التقنية  –(صاحب املشروع املعنية  وأختام وإمضاءات ألاطراف�حة ا�حسابات 

 .واملقاولة)

  وتار�خ وقف الوضعية مرورا باملبلغ  –(ابتداء ببيانات الصفقة يراجع حوصلة الوضعية

وصاحب مكتب الدراسات  لدى وإلايداعإلاصدار وتوار�خ  وألاختام إلامضاءاتوان��اء عند 

 ).املشروع

�عد التأكد من �حة املبالغ ومقارنة بيانات الصفقة مع الوضعية وا�حوالة للتأكد من �حة 

 بارة:عبوقفها واضعا العون املحقق يقوم ا�حوالة، بالدفع مع  إلاشعار ومقارنة  املكسب الابرائي

لصق و�ال�خ��ي  و�ضع ختمھالوقف ثم يم��ي  و�ضع تار�خ.قابلة للتسديد بمبلغ: ..................

بارة عن ثم يفتح ملف عللوثائق الت��ير�ة للنفقة �� الن�خة البيضاء ل�حوالة  ألاصلية الن�خ

 حيث انھ يدون املعلومات التالية: ألاشغالحافظة من خاللها �ستطيع متا�عة تنفيذ 

  رقم العملية أو ال��نامج 

 مبلغها و  ا، عنوا��رقم الصفقة 

  البن�ي  ھوتوطين حسا��ارقم و املقاولة وعنوان سم ا 

  إلانجاز، تار�خ بدء ا�خدامات ومدة الضمانمدة 

  متا�عة املشروع مفيدةيراها  و�ل معلوماتوجدت  إنالتسبيقات �� 
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 أهمية ألالوان بالنسبة ل�حوالة - 3.5

غ�� انھ  انألو خزائن البلديات وفق نموذج معي�ن ليس فيھ  إ��ا�حوالات تقدم  أنالرغم من ب

 أهمي��ا هذه ألالوان ،ألوانبالصرف حوالات بن�خ ذات  آلامر بالنسبة �خزائن الواليات يقدم 

 .رفضها أومرتبطة بقبول النفقة 

 �� حالة القبول  - 3.5.1

الوثائق الت��ير�ة �� الن�خة البيضاء  لصقتالعمومي، ذا تم قبول النفقة من طرف املحاسب إ

 وتحفظ.ع�� ا�حوالة  "خالص"و�ضع ختم 

 ثم ترتب ا�حوالات الصفراء ع�� مستوى قسم التسو�ة مختومة �عبارة " خالص ".

لألمر بالصرف مختومة �عبارة " خالص " لت�ون هذه الن�خ الزرقاء أساس الزرقاء  و�عاد الن�خة

 situations mensuelles de( مل��انيا�يا إلاسنادإعداد الوضعيات الشهر�ة للتسديدات حسب 

dépenses) 

الوضعية الشهر�ة للنفقات، يلصق  إعداد. فان هذا ألاخ�� �عد بالصرف آلامر ع�� مستوى  أما

 .ذات اللون الوردي املحتفظ ��ا بالن�خة الن�خة الزرقاء

 �� حالة الرفض: - 3.5.2

تفظ و�ح "مرفوض" والزرقاء مختومة بختماملحاسب دفع النفقة �عيد الن�خة البيضاء  ضذا رفإ

) مختومة �عبارة " bureau de la vérification(مستوى مكتب التحقيقات  الصفراء ع�� بالن�خة

 مرفوض ".

ات ذ بالن�خةوالزرقاء بالصرف، يقوم هذا ألاخ�� بلصق الن�خة البيضاء  آلامر أما ع�� مستوى 

 اللون الوردي.
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 ال��ائية: لما قب إ��من الثانية  ألاشغال�سديد وضعيات  - 3.6

 ما قبل ألاخ��ة، فان ا�حوالة ترفق بــــــــــ: إ�� 02رقم من يما يخص �سديد الوضعيات ف

  ألاشغال��ختان من وضعية  

  بالنسبة للنفقات املسددة ع�� عاتق املخطط البلدي للتنمية ��ختان من بطاقة التسديد

)PCD(  والغ�� املمركزة.ال��امج املمركزة  أو 

  سبة شهادة إدار�ة بالن ستئناف +والا �ل وثيقة ت��ير�ة �� حالة التغي��ات كأوامر إلايقاف

 التأخ��.لإلعفاء من عقو�ة 

 ........ ا�خ.املالحق بمختلف أنواعها 

 ال��ائية: أو �سديد الوضعية ألاخ��ة  - 3.7

ترفق كذلك بن�خت�ن من محضر الاستالم املؤقت  الذكر،�ادة ع�� الوثائق الت��ير�ة السالفة ز 

)PVRP.( 

 اس��جاع الضمانات املالية: - 3.8

 الضمان لةكفا- 3.8.1

كفالة  إ��ذا نصت الصفقة ع�� تأسيس كفالة حسن التنفيذ ال�ي تحول �عد الاستالم املؤقت إ

صاحب املشروع يصدر  فان العقد وعليھضمان و�س��جع �عد ان��اء مدة الضمان املحددة �� 

) الذي من خاللھ DGDالعام و��ائي (الكشف  ز محضر الاستالم ال��ائي بدون تحفظات كما ينج

 للمشروع.تعرف ع�� ال�لفة ال��ائية ن

 إ��ثم يقدمها ) main levéeرفع اليد ( إ��وال��ائي  وكشف العاميرفق محضر الاستالم ال��ائي 

 املتعامل املتعاقد. إ��املحاسب العمومي من أجل الاس��جاع الكفالة البنكية ال�ي �سلمها 

 الضمان اقتطاع- 3.8.2

�عد  املسددة. ألاشغالقتطع من وضعيات ال�ي تفيذ ذا نصت الصفقة ع�� اقتطاعات حسن التنإ

الضمان  تاقتطاعا إ��الاستالم املؤقت تحول هذه الاقتطاعات من اقتطاعات حسن التنفيذ 

 الضمان املحددة �� العقد.انقضاء املدة  و�س��جع �عد
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 �إ� يقدمها املتعامل املتعاقدالاقتطاعات عن طر�ق وضعية اس��جاع الضمان  و�س��جع هذه

 بالصرف صاحب آلامر من طرف  إمضا��ا�عد املص�حة املتعاقدة مؤشرة من طرف مكتب الدراسات 

 مرفقة بالوثائق التالية:املشروع �عد هذا ألاخ�� حوالة دفع يودعها لدى املحاسب العمومي 

 ) من وضعية اس��جاع الضمان.02��ختان ( 

  تالم ال��ائي بدون تحفظات.س��ختان من محضر الا 

 لعام و��ائي (الكشف اDGD.( 

  بالدفع. إلاشعار 

�عد التحقيق ومراجعة ا�حوالة والتأكد من �ح��ا يقوم املحاسب بتحو�ل مبلغ الاقتطاع لفائدة 

 ا�حوالة ألاخ��ة ال�ي ع�� أساسها �غلق الصفقة ��ائيا.   هذه �عت�� و حساب املتعامل املتعاقد 

 ا�خاصة التا�حا 3.9

االت خاصة، تتعلق بالصفقة نفسها دون غ��ها من ح إ��خضع الصفقة �� �عض ألاحيان ت

ا�خاصة محددة سالفا كرهن ا�حيازي مثال أو مراجعة ألاسعار هذه ا�حاالت  وقد ت�ون الصفقات 

 .خأو عقو�ة التأخ��، املناولة .... ا�

 متوقعة، تقت��ي معا�ج��ا حسب طبيع��ا وفق ما حددتھ النصوص القانونية.غ��  أو قد ت�ون 

 خبيل املثال، املالحق والف�خ.... ا�نذكر ع�� س

 ا�حاالت ا�خاصة املحددة �� العقد 3.9.1

 )247-15من املرسوم  145 املادة(-nantissement-الرهن ا�حيازي  3.9.1.1

 ).CGMPالصفقات العمومية ( ضمانو رهن الصفقة لدى مؤسسة مصرفية أو صندوق ه

فقة الص أن إ��نا خاصا �شر بيا أو مفصل مت�ون من عقد الرهن ملفا  عدالراهنة � ؤسساتاملهذه 

ل�حساب تحو�ل املبالغ املسددة  وهذا لضماناملحاسب العمومي  إ��هذا امللف يرسل  مرهونة،

ة �غي�� التوط�ن البن�ي أو رقم ا�حساب للصفقة املرهونة بواسط وال يجوز املب�ن �� الصفقة املرهونة 

 .الراهنة �عد تقديم ما يثبت رفع ا�حيازة من طرف املؤسسات إال م�حق 
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 مراجعة وتحي�ن ألاسعار 3.9.2

 ألاسعار مراجعة-أ

) formule de révisionذا �ان السعر قابل للمراجعة وفق بنود دف�� الشروط حيث تحدد صيغ��ا (إ

 وال يجوز م��مة �سعر ثابت ال يمكن  و�ل صفقة 247-15من املرسوم  105 إ�� 101حسب املواد 

استثنائية مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام �� حالة  إال صيغ املراجعة عل��ا بواسطة م�حق  إدخال

 عار وارتفعت أسانخفضت أسعار النفط  أين للبالد كتلك ا�حالة ال�ي وقعت سنوات الثمانينات

تمكن ت وذلك ح�ىبواسطة مالحق �عديل ألاسعار  إ��ل�جوء السلطات  طر ضأاملواد �ش�ل كب�� مما 

 ملشاريع.املقاوالت املنجزة من إتمام انجاز ا

 ألاسعار تحي�ن-ب

يخص الف��ة ال�ي  ا�خدمات�ن ي�ون قبل الانطالق �� إنجاز حيفان الت ألاسعار،عة كس مراجع

)و��ون ODSأمر الشروع �� ا�خدمات (ت��اوح ب�ن تار�خ آخر أجل صالحية العروض وتار�خ تبليغ 

 نتوان �ا ألاسعار ح�ىوفق اتفاق مش��ك كما يمكن للمقاولة الاستفادة من تحي�ن  التحي�ن

 لة للمراجعة (املادة).الصفقة غ�� قاب

 )147(املادة  )Pénalités de retardعقو�ة التأخ�� ( 3.9.2.1

 ح�امألا آلاجال التعاقدية عنصرا أساسيا �� انجاز الصفقة أعطاها املشرع ح��ا مهما ضمن ا �انت مل

ل و�التعاقدية الواجب اح��امها  تالال��اما وجعلها منالقانونية املنظمة للصفقات العمومية 

حسابية  (formule)وفق معادلةا ي��تب عنھ فرض عقو�ات مالية مبينة �� دف�� الشروط �� إخالل

خ�� التأ أياماليومي للعقو�ة يضرب �� عدد  املبلغهذا  للعقو�ة،من خاللها يحدد مبلغ اليومي 

��  أق��ىكحد  %10اقتطاع �سبة  ةعااللعقو�ة الواجب اقتطاعھ. مع مر  إلاجما��لتحديد املبلغ 

من مبلغ  %10من �سبة  أك�� اقتطاع  ز ال يجو  أيالنسبة  هللعقو�ة هذ إلاجما��اوز املبلغ حالة تج

.وجدت إنالصفقة + املالحق 
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 الاشغال:مثال ملعادلة كث��ا ما نجدها �� صفقات إنجاز 

= P املبلغ إلاجما�� للعقو�ة 

M مبلغ الصفقة + املالحق ان وجدت= 

N ��عدد أيام التأخ= 

Dيامباأل ذ =أجال التنفي 

 وذلك بتحملللمص�حة املتعاقدة إعفاء املتعامل املتعاقد من عقو�ة التأخ�� غ�� انھ يمكن 

وامر إلايقاف إصدار أ مما يحتم عل��اهذا ألاخ�� ليس سببا �� التأخر �� إلانجاز  أن مسؤولي��ا بت��ير

 املقاولة.مرفقة �شهادة إدار�ة �عفى بواسط��ا  ألاشغالواستئناف 

 )144 إ�� 140املواد () la sous-traitanceاولة (املن 3.9.2.2

من مبلغ  % 40بنسبة مقدر  منح جزء من تنفيذ الصفقة ملناول بواسطة عقد مناولة �� إم�انيةو 

 العادية،ت�ون محل مناولة صفقات اللوازم  أنال يمكن  علما انھ .أق��ى حدك الصفقة

 ص�حة املتعاقدة عن ا�جزء ا�خاص باملناولة.أمام املاملسؤول الوحيد هو �عت�� املتعامل املتعاقد 

طروحة مباختصار املناولة ت�ون �عقد ب�ن املتعامل املتعاقد واملناول وفق شروط وا�حة ومحددة 

وت�ون املص�حة املتعاقدة ع�� علم بقرارات املناول حفاظا للمنافسة من طرف املتعامل املتعاقد 

 جميع البيانات ا�خاصة باملناول.يحوي  ع�� سالمة املشروع كما ي�ون العقد امل��م

 ا�حاالت ا�خاصة الغ�� املتوقعة 3.9.3

 املالحق 3.9.3.1

لب الظروف تتط امليدا�ي، هذهفرزها الواقع يظروف غ�� متوقعة د يطرأ أثناء تنفيذ الصفقات ق

ة الاقتصادي ها�شروط إلاخاللأو  بمواضعها دون املساس ألاصليةإدخال مستجدات ع�� الصفقة 

 ثيقةامل�حق و �ش�ل هذا  التغي��ات، حيثألاداة ال�ي من خاللها ندخل تلك  امل�حق ويعدألاساسية 

 ). 136(املادةللصفقة  تا�عة�عاقدية 

M

P      =   -----------------X N

7XD

تار�خ الاستالم  إ��نقضاء آلاجال من اN التأخ�� تحسب عدد أيام
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 املالحق: أنواع-أ

ند تقليلها أو �عديل ب أو بز�ادة ا�خدمات  ألامر سواء �علق  امل�حق ي��م �� جميع ا�حاالت أنالرغم ب

 عدة بنود �عاقدية �� الصفقة. أو 

ت باستثناء ا�حاال الهيئات الرقابة ا�خارجية �� آلاجال التعاقدية  ويعرض ع��ي��م  انھ لصوألا 

مالحق واجبة  ،صنفان إ��نصنف املالحق  أن�ستطيع  .247-15من املرسوم  138املبينة �� املادة 

ى وأخر  إذا تحصلت ع�� تأش��ة هذه ال�جنة إال �ح تالعرض ع�� �جنة الصفقات املختصة وال 

 ة ال �ستوجب العرض ع�� ال�جنة ا�خارجية املختصة.داخلي

 ال�ي �عرض ع�� �جنة الصفقات املالحق-ب

 ) م�حق �عديل ألاطراف املتعاقدةAvenant de subrogation.( 

 واملالية.التقنية  تم�حق �عديل الضمانا 

 .م�حق �عديل آلاجال التعاقدية 

  مبلغ الصفقة من %10النقصان �سبة  و أاملا�� بالز�ادة  أثره أو ھبلغمم�حق تجاوز. 

  بمعزل عن ألاثر املا��. , تحسب 10%�سب��ا م�حق يحتوي أشغال تكميلية تجاوزت 

 .(م�حق الغلق �� مفهوم النصوص القديمة) م�حق ضبط الكميات 

 ال�ي ال �عرض ع�� �جنة الصفقات املالحق-ج

  ��ن مبلغ الصفقة.م %10لم يتجاوز �سبة  أو م�حق عديم ألاثر املا 

  م�حق �غ�� أي بند من بنود الصفقة غ�� تلك املتعلقة باآلجال أو ألاطراف املتعاقدة

 والضمانات املالية والتقنية.
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مالحظة: املالحق ال�ي يمكن إبرامها استثناء خارج آلاجال وفق أل ح�ام املادة 138 من املرسوم 15-

 :247

 م�حق عديم ألاثر املا�� يتعلق بتعديل بند �عاقدي أو أك�� غ�� البنود املتعلقة باآلجال. 
 م�حق ي��م ألسباب استثنائية وغ�� متوقعة وخارجة عن إرادة الطرف�ن ي��تب ع��ا إخالل 

التوازن الاقتصادي. 

 م�حق ضبط الكميات. 
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 )Décompte général et définitifالكشف العام وال��ائي ( 3.9.4

ال�لفة  تحديدوهدفھ ثيقة احصاء ينجز �� جميع ا�حاالت : هو و DGDوال��ائي العام  لكشفا

هذه ال�لفة ال�ي �انت �� بداية الامر تقدير�ة حيث ان الصفقة يمكن ان تنجز  للمشروع،ال��ائية 

مبلغها سواء بالز�ادة او النقصان بواسطة املالحق...اذن عند  يتغ�� �ليا او جزئيا كما يمكن ان 

تنجز املص�حة املتعاقدة هذا الكشف الذي �عرفنا بال�لفة  ،�عد استالمھو الان��اء من انجاز املشروع 

ينجز �� جميع ا�حاالت  DGDفان  ذكره،انجز ت ��ا الصفقة. كما سبق  وال��ائية ال�يا�حقيقة 

كما يقدمھ صاحب املشروع للمحاسب العمومي عند  ف�خ.سواء �ان الانجاز عاديا او �سبب 

 واء �انت هذه الضمانات كفالة او اقتطاعا......اس��جاع الضمانات املالية س

 )152-149() املواد la résiliationالف�خ ( 3.9.5

بال��اماتھ التعاقدية أو �سبب ذا �عذر إتمام إنجاز مشروع سواء �سبب إخالل املتعامل املتعاقد إ

 ن ف�خ الصفقة و��و  إ��ت�جأ املص�حة املتعاقدة  املتعاقدة،ظروف خارجة عن إرادة ألاطراف 

 الف�خ من جانب واحد (ع�� عاتق املقاولة) أو بال��ا��ي.

 )Résiliation unilatéraleالف�خ من جانب واحد (-أ

هذا  عذار إباملص�حة املتعاقدة  التعاقدية، تقوم ھاملتعامل املتعاقد لم ينفذ ال��امات أنندما يتب�ن ع

 جلآلا تعامل املتعاقد تقص��ه �� يتدارك امل إذا لم محدد.اجل ��ذه الال��امات ��  وفاءللألاخ�� 

 هذاوتصدر ل�ستطيع املص�حة املتعاقدة ف�خ الصفقة من جانب واحد  الاعذار،املحدد بواسطة 

 مقرر ف�خ تفصل �� مواده ما ي��:الغرض 

  أسباب امل�خ 

  لغ البا�� املنجزة واملب ألاشغالالوضعية املالية للصفقة (املبلغ التقديري املل��م بھ، مبلغ

 .)نجازلإل 

 أو اقتطاع) والذي يصبح من حق املص�حة املتعاقدة. كفالة( تمبلغ الضامنا 

  152تا�عات الضرر الناتج عن هذا الف�خ (املادة إم�انية تحميل املتعاقد.( 
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 )Résiliation l’amiable: (بال��ا��ي الف�خ-ب

�� ع حفاظاذا ندما ت�ون ظروف خارجة عن نطاق الطرف�ن، يمكن ف�خ الصفقة بال��ا��ي، وهع

�� حالة خصام مما  املتعاقدان الطرفان ي�ون  أين واحداملص�حة العامة. عكس الف�خ من جانب 

 إمضاءات إ��أي وثيقة تتعلق ��ذا الف�خ دون ا�حاجة  إصدار يمكن املص�حة املتعاقدة من 

 ي تب�ن:�الف�خ باتفاق مش��ك يحتم ع�� ألاطراف توقيع وثيقة الف�خ ال إناملتعاقد، املتعامل 

  ا.مبلغ التقديرات املل��م�� 

  املنجزة. ألاشغالمبلغ 

  تنفيذها.البا��  ألاشغالمبلغ 

 .املبالغ املسددة للمقاولة 

 .مستحقات املقاولة الواجب �سديدها 

 .الضمانات الواجب اس��جاعها ا�� املقاولة 

إن الف�خ باتفاق مش��ك ي��تب عليھ تطبيق جميع بنود الصفقة، مثال �� حالة أي �غي�� �� الصفقة 

ة م�حق ضبط الكميات ال��ائي إبرام إ��راف املتعاقدة ألاطت�جأ  اي��م م�حقا لهذا الغرض وغالبا م

 و�� ا�حالة الوحيدة ال�ي ي��م ف��ا هذا امل�حق �� آلاجال التعاقدية.

 )155-154 (املواد�سو�ة املنازعات  3.9.6

��  حلول الودية إ��حث املشرع للعمل ع�� إيجاد سبل توصل  املشروع،فاظا ع�� سالمة تنفيذ ح

عل��ا �جنة التسو�ة الودية  أطلقبإ�شاء �جنة  247-15املرسوم  ردانف نزاع وقدحالة وجود 

 للعدالة. إ��حالة �عذر اتفاق الطرفان قبل ال�جوء  �� إل��اللن�اعات يمكن ال�جوء 
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مالحظة: يمكن أن �عوض مقرر الف�خ بال��ا��ي، محضر الاستالم املؤقت ع�� أساس تار�خ إمضائھ 

يبدئ حساب مدة الضمان وعند انقضاء هذه املادة، ينجز  محضر الاستالم ال��ائي بدون تحفظ 

و�س��جع الضمانات للمقاولة. 
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 املختصرات 3.10

 �عر�ف مختصر ألنواع الصفقات 3.10.1

 )Marché de travaux( ألاشغالصفقات  3.10.1.1

 تالية:الانجاز ا�خدمات  إ�� ألاشغال�دف هذه صفقات �

 البناء 

 ةالصيان 

  إعادة التأهيل

 ......إلاصالح وال��ميم 

 الهدم  

 التوطيد 

 اقتناء املعدات املرتبطة باألشغال 

 )Marché de fournitureاقتناء اللوازم ( 3.10.1.2

تقديم ا�خدمات التالية  إ���دف هذا النوع من الصفقات �

  اقتناء اللوازم واملعدات
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مالحظة: إذا �انت صفقة ألاشغال تحتوي ع�� خدمات (prestation de service) تدخل ضمن 

املوضوع الصفقة ألاسا��ي -ألاشغال-فبالرغم من وجود هذه ا�خدمات، فالصفقة �عت�� صفقة 

أشغال. 

مالحظة: إذا نصت صفقات اقتناء اللوازم ع�� تقديم خدمات (prestation de service) مرتبطة 

��ذا الاقتناء �الوضع وال��كيب أو  خدمات ما �عد البيع و�ان مبلغ الاقتناء يفوق مبلغ ا�خدمات 

فان هذه الصفقة �عت�� صفقة اقتناء لوازم  
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 )Marché d’étudeانجاز الدراسات ( 3.10.1.3

 وتتمثل:�دف هذا النوع من الصفقات من انجاز خدمات فكر�ة �

  ا�جيو تقنيةو مهمة املراقبة التقنية. 

 شروع.ع�� إلانجاز ومساعدة صاحب امل إلاشراف 

 تقديم ا�خدمات 3.10.1.4

عن ا�خدمات املقدمة �� إطار صفقة �دف هذا النوع من الصفقات ا�� تقديم خدمات تختلف �

 الدراسات.صفقة  أو أو صفقة اللوازم  أشغال

 )Marché à commandeصفقة الطلبات ( 3.10.1.5

 :إ���دف هذا النوع من الصفقات �

  دراسات ذات النمط العادي والطا�ع أو انجاز تقديم خدمات  أو إنجاز أشغال أو اقتناء لوازم

�� ع إنجازها ن دنيا و��و وكميات تحوي كميات قصوى  بأ��ااملتكرر. و�س�� هذه الصفقة 

 خمس سنوات.يتجاوز  ال أن مدى سنة قابلة للتجديد �شرط 

 )Marché de régularisationصفقة �سو�ة ( 3.10.1.6

 نوع�ن إ��نصنف صفقة التسو�ة  أنمكن ي

 .)12ح (املادة حالة الاست�جال امل�-أ

مي العمو  ألامنمما قد ي��تب ��ديد  والغ�� متوقع� حالة ا�خطر الداهم الذي ��دد املرفق العام �

بموجب قرار معلل الشروع �� بداية تنفيذ ا�خدمات �ستطيع املص�حة املتعاقدة ب��خيص 

املقرر  ى من وترسل ��خةالصفقة  إبرامالضرور�ة ملواجهة الظروف الناتجة عن ا�خطر قبل 

عندما ال �سمح الاست�جال  247-15من مرسوم  12الفقرة الثانية من املادة للهيئات املذ�ورة �� 

 ا�خدمات، يثبت اتفاق الطرفان بواسطة تبادل الرسائلصفقة قبل الشروع �� تقديم  بإعدادامل�ح 

هذه  و �عرض من التوقيع ع�� املقرر  ءابتدا،ثم ت��م صفقة ع�� أساس التسو�ة خالل ستة أشهر 

من  13املحددة �� املادة  إلابرام دحدو  مبلغهابلغت  إذا�جنة الصفقات املختصة الصفقة ع�� 

 . 247-15املرسوم 
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 الواحدة:ا�خدمات املقدمة من نفس املتعامل خالل السنة املالية  حالة-ب

 ص�حةواضطرت امل، 247-15من املرسوم  05ون املساس بمبدأ املنافسة كما بينتھ املادة د

لوغ ب املالية، فمجرداملتعاقدة من التعامل مع نفس املتعامل بطلبات متكررة خالل نفس السنة 

ت��م حينئذ صفقة تدرج  247-15من مرسوم  13�� املادة  إل��ااملشار  إلابرامهذه الطلبات حدود 

حة املتعاقدة �ع�� املص وإذا �عذر املختصة �جنة الصفقات  و�عرض ع��ف��ا الطلبات املنفذة سابقا 

 ية.  املوال السنة لاستثنائيا خال�سو�ة هذه الصفقة خالل السنة املالية، ت��م صفقة  إبرام
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 ا�خاتمة 4

 

 ال  العمومية والذيهذا العمل البسيط املستمد من تجر�ة عملية �� ميدان مراقبة الصفقات  إن

و الفهم للنصوص أ سوء�عض ألاخطاء سواء �سبب  ھ�� طيات حمليوقد من نقائص  نايقييخلو 

تحتوي ع�� �عض املمارسات العملية ال�ي قد تفيد  أننتم�ى  أننااملمارسة ا�خاطئة للمهمة غ�� 

 م��م.خالل أداء واج��م امل�ي خاصة املبتدئ�ن  إلاخوة

 أنتجر�ة و ننا كفاءة و �يب باإلخوة اللذين يفوق�ت�ون هذه املبادرة انطالقا و�داية،  أنكما نتم�ى 

 ا.من اجله أنجز ح�ى �عم الفائدة و�ؤدي هذا العمل ألاهداف ال�ي  وإلاثراء�ساهموا �� الت�حيح 

 .السماح واملعذرة إلاخوةنرجو من  أخطأناالدعاء وان  إلاخوةمن  فن�جو أصبنا �عض ال��يء  إن

 وهللا من وراء القصد وهو ��دي السبيل. 
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 تطور املنظومة القانونية للصفقات العمومية  5

 

 النصوص املتضمنة تنظيم الصفقات العمومية  5.1

 

  1962-12-31املؤرخ ��  157-62رقم القانون  

  �� املتضمن املصادقة ع�� دف�� الشروط إلادار�ة العامة  1964-11- 21القرار املؤرخ

)CCAG( 

   ومية املتضمن قانون الصفقات العم 67-90الامر 

  املتعامل العمومي  الصفقاتاملتضمن  1982-4- 10املؤرخ ��  145-182املرسوم رقم 

  املتضمن تنظيم ................................ 1991-11-09املؤرخ ��  431-91املرسوم رقم.... 

  املتضمن ......................... 2002-07-24املؤرخ ��  250-02املرسوم الرئا��ي............... 

  املتضمن ........................................ 2015-09-16املؤرخ ��  236-10املرسوم الرئا��ي 

  املتضمن ...................... 2015-09-16املؤرخ ��  247-15املرسوم الرئا��ي.................. 

 

 مصادر قانون الصفقات العمومية  5.2

 

  549و 4املتضمن القانون املد�ي السيما املواد  1975-09-26املؤرخ ��  58-75الامر رقم 

  املتعلق باملنافسة  2003-07-19املؤرخ ��  03-03الامر رقم 

  التجار�ة.املحدد للقواعد املطبقة ع�� املمارسات  2004-06-23املؤرخ ��  02-04القانون 
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 ترجمة للعبارات التقنية املستعملة �� امللف  6

 

 العر�ية الفر�سية

Acquisition de fournitures اللوازم اقتناء 

Actualisation des prix  تحي�ن ألاسعار 

Appel d’offres ouvert طلب العروض املفتوح 

Appel d’offres ouvert avec exigence de 

capacités minimales 

طلب العروض مفتوح مع الاش��اط القدرات 

 دنيا

Appel d’offres restreint روض املحدودطلب الع 

Aspect financier ��الشق املا 

Attachements contradictoires بيانات تناقضية 

Autorisation de programme رخص ال��امج 

Avances forfaitaire ��سبيق جزا� 

Avances sur approvisionnement سبيق ع�� التمو�ن� 

Avenant امل�حق 

Avenant de subrogation يل ألاطراف املتعاقدةم�حق �عد 

Avis de de virement الاشعار بالدفع 

BOMOP  النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي 

Bordereau des prix unitaires جدول ألاسعار الوحدو�ة 

Bureau de la vérification مكتب التحقيقات 

Caisse de garantie des marchés publics العمومية صندوق ضمان الصفقات 
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Cas d’urgence impérieuse  حالة الاست�جال امل�ح 

Caution bancaire الكفالة البنكية 

CCAG  دفاتر البنود إلادار�ة العامة 

CGMP  صندوق ضمان الصفقات العمومية 

Comptabilité administrative املحاسبة إلادار�ة 

Concours املسابقة 

Contrôle mutuel ادلةمراقبة متب 

Déclaration à souscrire التصر�ح باالكتتاب 

Déclaration de candidature التصر�ح بال���ح 

Déclaration de probité التصر�ح بالن�اهة 

Décompte provisoire �ي لألشغالجزئالكشف ا 

Devis estimatif et quantitatif  الكشف الك�ي والتقديري 

DGD : décompte général et définitif الكشف العام و��ائي 

Dualité الازدواجية 

Fiche d’engagement  بطاقة الال��ام 

Fiche paiement بطاقة التسديد 

Formule  معادلة 

Formule de révision   صيغة مراجعة 

H.T (Hors taxes)  املجموع بدون رسوم 

Instructions aux soumissionnaires دينالتعليمات للمتعاه 

l’imputation budgétaire إلادراج وإلاسناد �� امل��انية 

Lettre de soumission رسالة العرض 
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Main levée رفع اليد 

Mandat de paiement  حوالة دفع 

Marché الصفقة 

Marché d’études صفقة دراسات 

Marché de fournitures  صفقة لوازم 

Marché de régularisation � سو�ةصفقة 

Marché de Travaux  أشغالصفقة 

Marché à commande   صفقة الطلبات 

Mention de rejet " عبارة " مرفوض� 

Nantissement  الرهن ا�حيازي 

ODS (Ordre de service)   بداية ا�خدمة أمر  

Opportunité الءمةم 

PCD plans communaux de 

développement 

 مخططات البلدية للتنمية

Pénalités de retard ��عقو�ة التأخ 

Prestation de services تقديم ا�خدمات 

Principe de La séparation  مبدأ الفصل 

Programmes pluriannuels برامج متعددة السنوات 

PSC : programme sectoriel concentré برنامج اقطا�� ممركز 

PSD : programme sectoriel déconcentré  نامج اقطا�� غ�� ممركزبر 

PV de réception définitif  محضر الاستالم ال��ائي 

PV de réception provisoire   محضر الاستالم املؤقت 
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Qualité de l’ordonnateur صفة آلامر بالصرف 

Réalisation d’études  الدراساتإنجاز 

Réalisation de travaux إنجاز ألاشغال 

Récapitulation de la situation حوصلة الوضعية 

Régularité مشروعية 

Résiliation الف�خ 

Résiliation l’amiable الف�خ بال��ا��ي 

Résiliation unilatérale الف�خ من جانب واحد 

Retenue de garantie اقتطاع الضمان 

Révision des prix مراجعة ألاسعار 

S.C.P دفاتر املواصفات ا�خاصة 

Service fait ا�خدمة املؤدية 

Services ا�خدمات 

Situation de travaux وضعية أشغال 

Situations mensuelles de dépenses الوضعيات الشهر�ة للتسديدات 

Sous-traitance  املناولة 

Système de gestion   شهرا  12التسي�� �ساوي  

Système de l’exercice  شهرا  15التسي�� �ساوي 

T.T.C (Toutes taxes comprises)  املبلغ ب�ل الرسوم 

Travaux cumulés (امل��اكمة) الاشغال املنجزة 
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