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تقدمي:
إلى مجموعة من  العمومية  الطلبيات  تنفيذ  الوصاية مجبرة أن ُتخضع عملية  إّن املؤسسات حتت 
اإلجراءات والتدابير الداخلية واملكيفة إذا كانت هذه الطلبات ال تتجاوز حدود قصوى حددها 
املشرع بدقة في أحكام املرسوم الرئاسي رقم  15–247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015، 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، والغرض من ذلك هو إضفاء النجاعة 

الالزمة على تنفيذ الطلب العمومي وضمان حسن استعمال املال العام،

ومبا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يضم شبكة واسعة ومتنوعة من املؤسسات والهياكل 
تنفذ برامج وعمليات سنوية، تستخدم في تنفيذها وجتسيدها أموال عمومية، وجب على املصالح 
املتعاقدة اعتماد إجراءات داخلية مكّيفة ُتستخدم في صرف هذه االعتمادات املالية في إطار احترام 
املبادئ األساسية للصفقات العمومية وهي شفافية اإلجراءات وحرية الوصول للطلبيات العمومية 

واملساواة في معاملة املترشحني،

وعليه جاء هذا الدليل النموذجي في إطار مقاربة توحيد اإلجراءات الداخلية في هذا املجال على 
مستوى املصالح املتعاقدة حتت وصاية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبغرض جعله أداة بني 
أيدي اآلمرين بالصرف توفر لهم الوسيلة القانونية الواجب االستناد عليها في تسيير األموال العمومية 

وتضفي النجاعة على الطلب العمومي.

  





منوذج مقررة االجراءات الداخلية املكيفة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

املصلحة املتعاقدة: )اسم املؤسسة املعنية(

اإلجراءات املكّيفة اخلاصة بتنفيذ طلبات )املصلحة املتعاقدة(
)املواد من 13 إلى 21 من املرسوم الرئاسي رقم  15–247 املؤرخ في   16 سبتمبر 

2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام(

املادة االولى :
  تطبق أحكام هذه اإلجراءات املكيفة على مجمل طلبات املصلحة املتعاقدة و ذلك دون مخالفة 
األحكام العامة احملددة في املرسوم الرئاسي  رقم   15–247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، وذلك في احلدود املنصوص عليها في 

املادتني 04 و 05 من هذه اإلجراءات، املذكورتان  أدناه،

املادة 02 : 
الهدف من إعداد هذه اإلجراءات الداخلية هو االستعمال احلسن للمال العام وضمان جناعة الطلبات 

العمومية،

املادة 03 :
 حتدد هذه اإلجراءات املكيفة الشروط املطبقة من أجل إبرام طلبات سواء كانت طلبيات لوازم، 
أو أشغال، أو خدمات، أو دراسات وهذا باحترام املبادئ األساسية للصفقات العمومية واملتمثلة 

في : 

1- حرية الوصول للطلبات العمومية،
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2- املساواة في معاملة املرشحني،
3- شفافية اإلجراءات،

املادة 04: 
 2015 16 سبتمبر  في  املؤرخ   247–15 الرئاسي   املرسوم  من   21 املادة  طبقا ألحكام 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام فإن كل الطلبيات التي ال يتعدى مجموع 
مبالغها مليون دينار  )1.000.000 دج(   بالنسبة  لطلبات  األشغال  واللوازم  و  خمسمائة  
ألف  دينار )500.000  دج(  بالنسبة لطلبات اخلدمات والدراسات، ال تخضع ألحكام هذه 
اإلجراءات املكيفة، وحتتسب هذه املبالغ بكل الرسوم خالل نفس السنة املالية بالرجوع لكل ميزانية 

على حدة، آخذين بعني االعتبار جتانس الطلبات.

املادة 05:  
 2015 16 سبتمبر  في  املؤرخ   247–15 الرئاسي   املرسوم  من   13 املادة  طبقا ألحكام 
إلى  املكيفة  اإلجراءات  هذه  تهدف  العام،  املرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  تنظيم  املتضمن 
توضيح كيفية إبرام الطلبات العمومية التي يزيد مبلغها عن املبالغ املذكورة في املادة 03 أعاله والتي 
ال يتعدى مجموع مبالغها اثني عشر مليون دينار )12.000.000دج( بالنسبة لطلبات األشغال 

واللوازم وستة ماليني دينار )6.000.000دج( بالنسبة لطلبات الدراسات واخلدمات.

املادة 06 :   
ميكن للمصلحة املتعاقدة إبرام أربعة )04( أنواع من االتفاقيات وهي اتفاقيات طلبات اخلدمات أو 

اللوازم واتفاقيات األشغال واتفاقيات الدراسات.

وتستند اتفاقيات الطلبات في تأطيرها إلى أحكام املادة 34 من املرسوم الرئاسي  15–247 
املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، مع 

حتديد الكميات الدنيا والقصوى من اخلدمات أو اللوازم ،
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املادة 07: 
يجب أن تكون احلاجات أو الطلبات املعنية بتطبيق هذه اإلجراءات الداخلية محل إشهار مالئم 
)اإلعالن على مستوى غرفة التجارة والصناعة املختصة إقليميا واملوقع االلكتروني الرسمي للمصلحة 
املتعاقدة(، كما ينبغي، زيادة على ذلك، استشارة متعاملني اقتصاديني مؤهلني بطريقة كتابية، النتقاء 

أحسن عرض من حيث املزايا االقتصادية،

املادة 08:
 تفتح نافذة على مستوى املوقع االلكتروني الرسمي للمصلحة املتعاقدة تخصص إلعالن االستشارات 
التي مت إطالقها في إطار تنفيذ ميزانية املصلحة املتعاقدة والتي تخضع فيها تلبية احلاجات لإلجراءات 

املكيفة،

املادة 09:
 بنفس الطريقة التي يتم من خاللها إعالن االستشارة يتم إعالن املنح املؤقت، والذي يجب أن يتضمن 

مكان وفترة إيداع الطعون واالطالع على نتائج دراستها،

املادة 10:
 حتدد حاجيات املصلحة املتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا، قبل الشروع في االستشارة ويجب أن 

يحدد مبلغها استنادا إلى تقدير مالي إداري صادق وعقالني ممضي من طرف مدير املؤسسة.

املادة 11: 
فتح األظرفة  تتكون من موظفني مؤهلني، تسمى جلنة  املتعاقدة  املصلحة  تنشأ جلنة على مستوى 
وتقييم العروض، وتفتح ثالثة سجالت )03( مرقمة، مختومة و مؤشرة على مستوى املصلحة 
املتعاقدة يخصص األول لتسجيل عروض املتعهدين أثناء سحبها وأثناء إيداعها، ويخصص الثاني 

لتسجيل محاضر فتح األظرفة، فيما يخصص الثالث حملاضر تقييم العروض،
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املادة 12 :
 متارس اللجنة املذكورة في املادة 11 أعاله نشاطاتها طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم  15–
املرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  تنظيم  واملتضمن   2015 16 سبتمبر  في  املؤرخ   247
العام، خاصة املواد 46، 52، 71، 72 و 161 منه، وتصح اجتماعاتها املخصصة لفتح 
األظرفة مهما يكن عدد أعضائها احلاضرون، غير أنه ال تصح اجتماعاتها املخصصة لتقييم العروض 

إال بحضور أغلبية أعضائها على األقل.

املادة 13: 
تنشأ على مستوى املصلحة املتعاقدة جلنة خاصة بدراسة الطعون، على أن تعلن مكان إيداع الطعون 
وفترة إيداعها في إعالن املنح املؤقت، ويجب أن يكون أعضاء جلنة الطعون غير أعضاء في جلنة 

فتح األظرفة وتقييم العروض.

املادة 14 : 
الصفقات  وجلنة  املالي  املراقب  فيها  مبا  اخلارجية  الرقابة  هيئات  الى  املكّيفة  اإلجراءات  هذه  تبلغ 

املختصة وذلك تطبيقا ألحكام املادة 24 من قانون الصفقات العمومية.

املادة 15:
 يجب على املصلحة املتعاقدة مواصلة إبرام الطلبات بنفس هذه اإلجراءات التي مت اختيارها.

املادة 16:
 تنظم املصلحة املتعاقدة إجراء االستشارات حسب طبيعة احلاجات الواجب تلبيتها مع األخذ بعني 

االعتبار عدد املتعاملني االقتصاديني الذين بإمكانهم االستجابة لها.
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املادة 17:
الفقرة 7 من املادة 52 من  يعلن عدم جدوى االستشارة حسب الشروط املنصوص عليها في   
املرسوم الرئاسي رقم  15–247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015   واملتضمن  تنظيم الصفقات 
العمومية وتفويضات املرفق العام، أي في حالة عدم استالم أي عرض أو في حالة عدم إمكانية 

اختيار أي عرض بعد تقييم العروض املستلمة،

املادة 18: 
حالة  في  أو  محل سندات طلب  املكيفة  االجراءات  لهذه  طبقا  املبرمة  الطلبات  تكون  أن  يجب 

الضرورة، عقود حتدد حقوق األطراف وواجباتهم، حيث الضرورة حتددها املصلحة املتعاقدة،

املادة 19:
 ميكن للمصلحة املتعاقدة اللجوء إلى اإلجراءات املكيفة عندما يتعلق الطلب باخلدمات في مجاالت 
النقل والفندقة واإلطعام واخلدمات القانونية، وذلك مهما كانت مبالغها، حيث إذا جتاوزت املبالغ 
املذكورة في املادة 05 من هذه اإلجراءات، يجب أن تقدم الصفقة لرقابة جلنة الصفقات القطاعية، 
التي تدرس قبل ذلك الطعون التي يقدمها لها املتعاملون االقتصاديون الذين متت استشارتهم، وذلك 

عند االقتضاء.

املادة 20:
 يجب اعالن مختلف االستشارات املنظمة في إطار االجراءات املكيفة في األماكن العمومية.

املادة 21:
 تدخل هذه املقررة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من طرف املصلحة املتعاقدة.

بـ:....................في :.....................
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العروض اخلاصة بتنفيذ ميزانية اـلمصلحة املتعاقدة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

املصلحة املتعاقدة:  )اسم املؤسسة املعنية(

مقررة رقم                    مؤرخة في 
حتدد تشكيلة جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض اخلاصة

 بتنفيذ ميزانية  املصلحة املتعاقدة

إن مدير )املصلحة املتعاقدة(:

، املتضمن تنظيم  مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  15–247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015- 
الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، السيما املواد 160 و 161؛

- مبقتضى املرسوم التنفيذي املتضمن انشاء املؤسسة املعنية؛

بتنفيذ ميزانية املصلحة املتعاقدة، السيما املادة  - بناءا على مقررة اإلجراءات املكيفة اخلاصة 
11 منه؛

يقــــــــــــــــــــــــــــرر

املادة األولى: تطبيقا ألحكام املادتني 160 و162 من املرسوم الرئاسي، مت إعداد هذه املقررة من 
أجل حتديد تركيبة جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض اخلاصة بتنفيذ ميزانية املصلحة املتعاقدة. 
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املادة 02: حتدد تشكيلة جلنة  فتح األظرفة وتقييم العروض من:

.................................................... -

.................................................... -

.................................................... -

.................................................... -

املادة 03: متارس اللّجنة نشاطاتها طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم  15–247 املؤرخ في 
16 سبتمبر 2015 واملتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، خاصة املواد 
يكن  مهما  لفتح األظرفة  منه و تصح اجتماعاتها املخصصة   161 72 و   ،71  ،52  ،46
عدد أعضائها احلاضرين، غير أن اجتماعاتها املخصصة لتقييم العروض ال تصح إال بحضور أغلبية 

أعضائها على األقل.

املادة 04: ميكن للجنة، إذا استلزم األمر ذلك، االستعانة بأي موظف من شأنه تقدمي اضافات 
واملساهمة في أشغالها، وهذا بحسب طبيعة موضوع االستشارة.

املادة 05: يكلف ..................................... بتنفيذ هذا املقرر. 



منوذج مقررة تشكيل جلنة الطعون اخلاصة
 بتنفيذ ميزانية اـلمصلحة املتعاقدة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

املصلحة املتعاقدة :  )اسم املؤسسة املعنية(

مقررة رقم                        مؤرخة في  
حتدد تشكيلة جلنة دراسة الطعون اخلاصة بتنفيذ 

ميزانية املصلحة املتعاقدة

إن مدير املصلحة املتعاقدة،

، املتضمن تنظيم  مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  15–247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015- 
الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام؛ 

- مبقتضى املرسوم التنفيذي املتضمن انشاء املؤسسة املعنية؛

املادة  املتعاقدة، السيما  املصلحة  ميزانية  بتنفيذ  اخلاصة  املكيفة  اإلجراءات  مقررة  - بناء على 
13 منه؛

يقـــــــــــــــــــــــرر

املادة االولى : مت إعداد هذه املقررة من أجل حتديد تركيبة جلنة دراسة الطعون اخلاصة بتنفيذ ميزانية 
املصلحة املتعاقدة. 
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املادة 02: حتدد تشكيلة جلنة دراسة الطعون من:

................................................... -

................................................... -

................................................... -

في  شاركوا  الذين  املتعاملني  طرف  من  إليها  الواردة  الطعون  بدراسة  اللجنة  تقوم   :03 املادة 
االستشارات املعلن عليها في اطار االجراءات املكيفة اخلاصة بتنفيذ ميزانية املصلحة املتعاقدة.

املادة 04 :  يكلف .................................................
..................بتنفيذ هذا املقرر.



النظام الداخلي النموذجي للجنة فتح األظرفة وتقييم 
العروض اخلاصة بالطلبات اخلاضعة لإلجراءات 

املكيفة للمصلحة املتعاقدة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      املصلحة املتعاقدة                                                                                      

                          

النظام الداخلي للجنة
فتح األظرفة وتقييم العروض

اخلاصة بالطلبات اخلاضعة لإلجراءات املكيفة للمصلحة املتعاقدة

املادة االولى: جتتمع جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض بناء على استدعاء من رئيسها . جلسات 
اللجنة في حصة تقييم العروض ليست علنية ،و يلتزم أعضائها بواجب التحفظ و احلفاض على 

السر املهني. 

املادة 02: ال تصح اجتماعات اللجنة إال بحضور األغلبية املطلقة لثلثي أعضائها   ) 2 /3  من 
االعضاء(؛ و إذا لم يكتمل النصاب بالنسبة جلدول أعمال معني، جتتمع اللجنة من جديد في غضون 
اليومني )02( املواليني، حول نفس جدول األعمال، و يصح االجتماع بعد االستدعاء اجلديد بدون 

شرط النصاب و مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين على أن يزيد على اإلثنني )02(.

الساعة من  بعد نصف  القانوني  النصاب  يكتمل  لم  إذا  اجللسة  يتم إعالن عدم عقد   :03 املادة 
للمصلحة  يسلم  في حينه،  محضر عجز  يحرر  ذلك  إثر  على  و  االستدعاء  في  احملدد  التوقيت 

املتعاقدة.
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املادة 04: استثناءا، تصح اجتماعات اللجنة، في حصة فتح األظرفة، مهما يكن عدد أعضائها 
احلاضرين، و ال يسمح بتأجيل عملية فتح األظرفة املعلن عنها إال في حدود ما يسمح به القانون .  

املادة 05 : تبرمج اجتماعات اللجنة حسب تاريخ فتح األظرفة و تاريخ تقييم العروض.

املادة 06: تسجل جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض أشغالها املتعلقة بفتح األظرفة وتقييم العروض 
في سجلني خاصني منفصلني، ترقمهما املصلحة املتعاقدة  و يؤشر عليهما باحلروف األولى.

املادة 07 : يتم فتح األظرفة املتعلقة مبلف الترشح و العروض التقنية و املالية في جلسة علنية، 
خالل نفس اجللسة، في تاريخ و ساعة فتح األظرفة احملددة في اعالن االستشارة. 

املادة 08: يتعني على املصلحة املتعاقدة، وضع في مكان مؤمن، األظرفة املتعلقة بالعروض  إلى 
غاية استكمال االجراءات.

املادة 09: تقوم املصلحة املتعاقدة دعوة كل املرشحني أو املتعهدين حلضور جلسة فتح األظرفة، 
حسب احلالة، في إعالن االستشارة أو عن طريق رسالة موجهة للمرشحني أو املتعهدين املعنيني.

املادة 10: تقوم جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض، باملهام التالية:

*في حصة فتح األظرفة:
	 تثبت صحة تسجيل العروض؛

أو  ترشحهم  ملفات  أظرفة  وصول  تاريخ  ترتيب  حسب  املتعهدين  أو  املرشحني  قائمة  	 تعد 
عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ املقترحات و التخفيضات احملتملة؛

	 تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض في جدول،
	 حترر احملضر أثناء انعقاد اجللسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة احلاضرين، والذي يجب أن 

يتضمن التحفظات احملتملة املقدمة من قبل أعضاء اللجنة؛
	 تدعو املرشحني أو املتعهدين، عند االقتضاء، كتابيا عن طريق املصلحة املتعاقدة، إلى استكمال 
عروضهم التقنية، حتت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة، أو غير الكاملة املطلوبة، 
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ابتداء من تاريخ فتح  أيام  التبريرية، في أجل أقصاه، عشرة )10(  التقنية  باستثناء املذكرة 
األظرفة. ومهما يكن من أمر، تستثنى من طلب االستكمال كل الوثائق الصادرة عن املتعهد 

واملتعلقة بتقييم العروض؛
اإلجراء  جدوى  عدم  إعالن  احملضر،  في  االقتضاء،  عند  املتعاقدة،  املصلحة  على  	 تقترح 

حسب الشروط املنصوص عليها في اإلجراءات املكيفة. 

*في حصة تقييم العروض:
أظرفة  تفتح  وال  املعد   الشروط  دفتر  حملتوى  املطابقة  غير  العروض  أو  الترشيحات  	 إقصاء 

العروض التقنية واملالية، عند االقتضاء، املتعلقة بالترشيحات املقصاة:

	 تعمل على حتليل العروض الباقية في مرحلتني، على أساس املعايير واملنهجية املنصوص عليها 
في دفتر الشروط، إذ تقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي 
لم تتحصل على العالمة الدنيا الالزمة املنصوص عليها في دفتر الشروط؛ وتقوم في مرحلة 
ثانية بدراسة العروض املالية للمتعهدين الذين مت تأهيلهم تقنيا. تقوم طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء 

أحسن عرض من حيث املزايا االقتصادية، املتمثل في العرض:

 -األقل ثمنا من بني العروض املالية للمرشحني املختارين؛

- تقترح على املصلحة املتعاقدة، رفض العرض املقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات املتعهد املعني 
تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في اختالل املنافسة في القطاع 

املعني، بأي طريقة كانت. و يجب أن يبني هذا احلكم في دفتر الشروط؛

- إذا كان العرض املالي اإلجمالي للمتعامل االقتصادي املختار مؤقتا، أو كان سعر واحد أو 
أكثر من عرضه املالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة ملرجع أسعار، تطلب منه عن 
طريق املصلحة املتعاقدة، كتابيا، التبريرات و التوضيحات التي تراها مالئمة. وبعد التحقق 
من التبريرات املقدمة، تقترح على املصلحة املتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب 

املتعهد غير مبرر من الناحية االقتصادية، وتقوم برفضه مبقرر معلل.
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	 إذا أقرت أن العرض املالي للمتعامل االقتصادي املختار مؤقتا، مبالغ فيه، تقترح على املصلحة 
املتعاقدة أن ترفض هذا العرض. وتقوم برفضه مبقرر معلل؛ 

املادة 11: تتكفل املصلحة املتعاقدة بتوفير وسائل تسيير أعمال اللجنة.

املادة 12: يعني أعضاء اللجنة من طرف السيد مدير املصلحة املتعاقدة مبوجب مقرر، ويتم التعديل 
أو التغيير بنفس اإلجراء.

املادة 13: يتكفل أحد أعضاء اللجنة بتحرير محضر اجللسة في السجل اخلاص بذلك.

املادة 14: عندما تتعارض املصالح اخلاصة لعضو من أعضاء اللجنة مع املصلحة العامة بخصوص 
عرض متعهد ما، ويكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته ملهامه بشكل عاد، فإنه يتعني عليه أن 

يخبر سلطته السلمية بذلك و يتنحى عن هذه املهمة.

املادة 15: تتم املصادقة على النظام الداخلي للجنة في اجتماع يترأسه رئيس اللجنة بعد املناقشة 
ويرسل الى السيد مدير املصلحة املتعاقدة من أجل اإلمضاء.

 املادة 16: يحتفظ أعضاء اللجنة بنسخة من هذا النظام بعد االمضاء من طرف مدير املصلحة 
املتعاقدة. 


