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 تتعلق بقانون الصفقات العمومية اجلديد

    2015 سبتمرب 16 املؤرخ 247- 15 طبقا للمرسوم الرئايس

مطْٓ٘ مْجَ٘ لفاٜسٗ أعْاٌ الطقاب٘ املالٔ٘ ّ مػؤّلٕ 
املؤغػات ّ اإلزاضات العنْمٔ٘ ّ كصا إىل املتعاملني 

 ّاملتسخلني يف زتال الصفكات العنْمٔ٘ 

 

 من إعداد املراقب املالي لدى بلدية العبادلة بوالية بشار

 2019جويلية 

 

       

,           الصفك٘  العنْمٔ٘ يف مفَْو التشطٓع املعنْل بُ
ٍٕ عكْز مكتْب٘ تربو مبكابل مع متعاملني ّفكا للشطّط 

املتطنً  247-15امليصْص علَٔا يف املطغْو الطٜاغٕ 
 مً أجل تيظٔه الصفكات العنْمٔ٘ ّتفْٓطات املطفل العاو

.  اصتاظ أشغال، اقتياٛ لْاظو، تكسٓه خسمات، إصتاظ زضاغات
(. 247-15 مً 02املازٗ )

 

 

 

 247-15 مً املطغْو الطٜاغٕ 29طبكا ألحكاو املازٗ 
 16/09/2015املؤضر يف 

 

 

           ّتتنجل يف بياٛ أّ جتسٓس أّ صٔاى٘ أّ تطمٔه أّ 
إصالح أّ تسعٔه أّ ٍسو ميشأٗ، كنا ميكً أٌ تشنل اقتياٛ 

.  جتَٔعات مطتبط٘ بصات العنلٔ٘ 

 

       

         ّتتنجل يف عنلٔ٘ اقتياٛ أّ إجياض أّ بٔع باإلجياض 
لعتاز أّ مْاز مَنا كاٌ شكلَا، ّقس تشنل كصلك أشغال 

. تيصٔب ٍصِ اللْاظو

 

 

        ٍسفَا اصتاظ خسمات فكطٓ٘ ّتشنل مَنات املطاقب٘ 
التكئ٘ أّ ادتْٔتكئ٘ أّ اإلشطاف علٙ اصتاظ األشغال 

.    ّمػاعسٗ صاحب املشطّع

 

  

 

        تَسف الصفك٘ العنْمٔ٘ للدسمات إىل اصتاظ تكسٓه 
خسمات، ٍّٕ ختتلف عً صفك٘ األشغال أّ اللْاظو أّ 

 .     السضاغات

     

 

 

 247-15 مً املطغْو الطٜاغٕ 13       طبكا ألحكاو املازٗ 
 16/09/2015املؤضر يف 

                                                      

                                                                       

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 247-15 مً املطغْو الطٜاغٕ 42       طبكا ألحكاو املازٗ 

  طلب العطّض املفتْحl’appel d’offres ouvert 

 طلب العطّض املفتْح مع اشرتاط قسضات زىٔا 

 طلب العطّض احملسّز. l’appel d’offres restreint 

  ٘الـنــػابـــــــــــــــــــــــــــــــكle concours  

 مطويات

 تعــــطٓـــــــــــف الصفك٘ العنْمٔ٘-1

 مْضْع الصفك٘-2

إجراءات إعداد وإبرام 

الصفقات العمومية 

 

 

 :إىــجازأشـغـال -أ

 :اقتياءلـــوازو-ب

 :إجنازالدراسات-ج

 :تقــديهخــــدمات-د

 حسّز إبطاو الصفكات-3

 TRAVAUXاألشـغـــــــال

 FOURNITURESاللــــوازو

 ETUDES الدراســـــــــات

 SERVICES اخلــــــدمـــات

  أكــبر تمــاما من  

12.000.000.00

إثنى عشر ملٌون 

 دٌنار جزائري

 

  أكــبر تمــاما من  

6.000.000.00

ستة مالٌٌن دٌنار 

 جزائري

 

 كٔفٔ٘ إبطاو الصفكات-4

2 



: عً ططٓل إجطاٛ الرتاضٕ-ب  (41ملازٗ ا) 

     ٍّْ االغتجياٛ، ٍّْ إجطاٛ ختصٔص صفك٘ ملتعامل 
متعاقس ّاحس زٌّ الكٔاو بامليافػ٘، ٍّْ ىْعاٌ أّ ٓكٌْ 

:  علٙ شكلني ٍنا

 ( 49املازٗ ): الرتاضٕ البػٔط 

ّ ٓعتنس ٍصا اإلجطاٛ االغتجياٜٕ يف حاالت        
 : ميكً أٌ ىلدصَا يف اليكاط التالٔ٘

  عيسما ال ميكً تيفٔص ارتسمات إال علٙ ٓس متعامل
 ؛(لُ الصف٘ االحتكاضٓ٘)ّحٔس 

 يف حاالت االغتعجال امللح بْجْز خطط؛ 

  يف حال٘ متًْٓ مػتعجل شتصص لطناٌ حاجات
 الػكاٌ األغاغٔ٘؛

  ٘ٔعيسما ٓتعلل األمط مبشطّع شٖ أّلْٓ٘ ّشٖ أٍن
 . ّطئ٘ اغتعجالٕ

 ٗ(51املازٗ ): الرتاضٕ بعس االغتشاض 

:     ّتلجأ لُ املصلح٘ املتعاقسٗ يف اذتاالت اآلتٔ٘

  ٗعيسما ٓعلً عً عسو جسّٚ طلب العطّض للنط
 الجاىٔ٘؛

  يف حال٘ السضاغات ّ اللْاظو ّ ارتسمات ارتاص٘ اليت
حتسز خصْصٔتَا بطعف امليافػ٘ أّ الطابع 

 الػطٖ للدسمات؛ 

  يف حال٘ صفك٘ األشغال التابع٘ للنؤغػات
 الػٔازٓ٘ للسّل٘؛

  يف حال٘ الصفكات املنيْح٘ ّاليت كاىت ستل فػذ
 ّطبٔعتَا ال تتالٛو مع اجل طلب عطض جسٓس؛

  ٘ٔيف حال٘ العنلٔات امليجعٗ يف طاض إغرتاتٔج
 .التعاٌّ اذتكْمٕ أّ يف إطاض اتفاقٔات ثيأٜ٘

 

 

 

 

 

 مً املطغْو الطٜاغٕ 52  إىل39طبكا ألحكاو املْاز مً 
15-247 

: تربو الصفكات العنْمٔ٘ ّفكًا إلجطاًٛٓ إثيني ٍنا 

 إما

- أ  (40 املازٗ : )عً ططٓل إجطاٛ طلب العطّض 

ٍّْ الكاعسٗ العام٘، ٍّْ إجطاٛ ٓػتَسف اذتصْل        
علٙ عسٗ عطّض مً عسٗ متعَسًٓ متيافػني ّ الصٖ 

ٓكسو أحػً عطض 

 ( 43املازٗ : )طلب العطّض املفتْح 

      ٍّْ إجطاٛ ميكً مً خاللُ أٖ مرتشح مؤٍل أٌ 
. ٓكسو تعَسًا

 ( 44املازٗ ): طلب العطّض املفتْح مع اشرتاط قسضات زىٔا 

      ٍّْ إجطاٛ ٓػنح فُٔ لكل مرتشح مً الصًٓ 
تتْفط فَٔه بعض الشطّط السىٔا املؤٍل٘ اليت 

.   حتسزٍا املصلح٘ املتعاقسٗ مػبكًا

 ( 45املازٗ ): طلب العطّض احملسّز 

       ٍّْ إجطاٛ اغتشاضٗ اىتكأٜ٘ ٗ حتسز املصلح٘ 
املتعاقسٗ االىتكاٛ األّلٕ الختٔاض املرتشحني إلجطاٛ 

امليافػ٘ ّ تسعٍْه بعس اىتكاٛ أّلٕ عيسما ٓتعلل 
. األمط بعنلٔات معكسٗ

 ٘( 47املازٗ ): الــنػابــــــــكـــــــــــــــــــــــــــ 

ّتكٌْ إما مفتْح٘ أّ ستسّزٗ ، ّ ٍب إجطاٛ ٓطع 
ضجال الفً يف ميافػ٘ الختٔاض، تلجأ املصلح٘ 

املتعاقسٗ قصس اصتاظ عنلٔ٘ تشنل جْاىب تكئ٘ 
اقتصازٓ٘ أّ مجالٔ٘ فئ٘ خاص٘ يف زتال التعنري 

.  اهليسغ٘ املعناضٓ٘ أّ معادت٘ املعلْمات

 

           طلب العروض يكون أما وطنيا أو دوليا

 

 

 247-15 مً املطغْو الطٜاغٕ 21طبكا ألحكاو املازٗ 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكجط تفصٔل لكٔفٔ٘ إبطاو الصفكات -6 إجطاٛات الكٔاو االغتشاضٗ-5

انرقابت انمانيت نذى بهذيت انعبادنت بواليت بشار 
  drbinsp@gmail.com البرٌد اإللكترونً

 

  

 األشغالواللوازو(اتفاقية)باليسبةصفقة

تكون محم استشارة وجوبا مجموع مبانغ انطهباث 

انمتعهقت باألشغال و انهوازو خالل نفس انسنت انمانيت  

دج1.000.000.00أكربأوتساوي

دج12.000.000.00وأقلأوتساوي

 (أيحمصورةبنيمليونواتينعشرمليون)

 الدراساتواخلدمات(اتفاقية)باليسبةصفقة

تكون محم استشارة وجوبا مجموع مبانغ انطهباث 

انمتعهقت بانذراساث و انخذماث خالل نفس انسنت انمانيت  

دج500.000.00أكربأوتساوي

دج6.000.000.00وأقلأوتساوي

 (أيحمصورةبنيمخسنائةألفوستةماليني)

 

حيػب زتنْع الطلبات بالطجْع لكل مٔعاىٔ٘ علٙ 

 .حسٚ، أٖ التػٔري لْحسٍا ّ التجَٔع لْحسٍا

mailto:drbinsp@gmail.com
mailto:drbinsp@gmail.com

