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  147- 15رقم ي ــمن املرسوم الرئاس 177ادة ـــملا ألحكام الداخلي طبقاام ـهذا النظ ددحي   :11املـادة
وصالحيات  تشكيلة ، و تفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 1115سبتمرب  11املؤرخ يف              

 .املذكور أعاله من املرسوم الرئاسي  175وجب املادة املنشأة مب ، اإلستشفائيةالعمومية  ةالصفقات للمؤسسوكيفيات سري جلنة 

  األولالفصل 

 تشكيلة جلنة الصفقات العمومية وصالحياهتا

 

                                                 يـالرئاس جتتمع اللجنة وتتداول يف جلسة عامة لتأدية مهامها املخولة هلا مبوجب أحكام املرسوم  :11ادةـامل 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و     تفويضات  1115سبتمرب  11املؤرخ يف  147-15رقم                

 املرفق العام

 ."ةــالكتاب" دائمـــة تدعى يف صلب النـصة ــة كتابــرف اللجنـع حتت تصـتوض -             

 اه ـــن أدنـــها كما هو مبيــها ومهامــة وتشكيلتــر اللجنــسي كيفياتحتدد    -            

 1القسم 

 تشكيلة جلنة الصفقات العمومية وصالحياهتا

 
 

               رقم يـــمن املـرسوم الرئاس 175طبقا للمادة العمومية األستشفائية  ةالصفقات للمؤسستتشكل اللجنة  :13ادة ـامل 
 العمومية و تفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات 1115سبتمرب  11املؤرخ يف  147-15رقم 
 :من السادة                

 رئيسا                              ممثل عن السلطة الوصية                                   -          
 اعضو                                        عام او مدير املؤسسة او ممثله املدير ال -           

 اعضو                                 اجملموعة اإلقليمية  املعنية  ممثل منتخب عن جملس -           
 ناعضو                                       عن الوزير املكلف باملالية  11ممثلني إثنني   -           

                                                       )مصلحة امليزانية ومصلحة احملاسبة)             
  قتضاءاإلعند ( ، ريةبناء،أشغال عمومي)حسب موضوع  الصفقة  بالوالية  باخلدمةالتقنية املعنية ممثل املصلحة  -         

 111-11تنفذي رقم من املرسوم ال 14وفقا للمادة  …………..يعني أعضاء حلنة الصفقات العمومية   :14املـادة 
 املتضمن املوافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية  11/13/1111املؤرخ يف 

 تقوم اللجنة طبقا للصالحيات املخولة هلا بالدراسة واملداولة والفصل يف مجيع امللفات اليت     :51املـادة  
 دول أعمال اجتماعاهتا ، وهبذه الصفة تكلف اللجنـــة       تدخـل يف اختصاصها واملسجلة يف ج               
 :يف حدود اختصاصاهتا على اخلصوص مبا يأيت               
 التحقق من مطابقة التزام املصلحة املتعاقدة لعمل مربمج بصفة نظامية  -             
 وط املناقصات والرتاضي بعــد االستشارة    الدراسة واملداولة والفصل يف مجيع مشاريع دفاتر شر  -             



 .ومشاريع الصفقات واملالحق                

  11/10/1115املؤرخ يف  147-15املرسوم الرئاسي رقم من  11تدرس الطعون وفقا للمادة  -            
  .املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام                

 : كما ميكن أن يطلب من اللجنة إبداء رأيها يف               
 

 .كل تدبيـــر يرمي إىل حتسيــن تنظيمهـــا وضمــان حســن سيــــرها -               
 .كل مسألـــة تتعلـــق باالنضبـاط الداخلـــي يف اللجنــــة -               

        

 2م ـالقس

 وميةصالحيات رئيس جلنة الصفقات العم

 

 

 :يدير الرئيس اجتماعات اللجنة ويكلف على اخلصوص مبا يأيت  :11ادة ـامل  
 .ام الداخلي ــالسهر على تطبيق األحكام التنظيمية اليت ختضع هلا مداوالت اللجنة وعلى تطبيق هذا النظ -
 ونــستخلفالسهر على مشاركة أعضاء اللجنة شخصيا يف االجتماعات وأال ميثلهم عند االقتضاء إال امل -

 .املعينون لذلك قانونا     

  .ضمان حسن سري املناقشات وانضباط االجتماعات -

  .ةـــالسهر على متكني مجيع أعضاء اللجنة من التعبري وعلى توزيع الوقت بصفة عادلة يف تناول الكلم -

 .تعيني املقرر املكلف بتقدمي امللف للجنة -

 .حتديد جدول أعمال اللجنة  -

 .ايام بناءا على إخطار من املصلحة املتعاقدة  11يف غضون إستدعاء اللجنة  -
  .إمضاء استدعاءات أعضاء اللجنة -

  .وكل اآلراء والتقارير اليت صادقت عليها ،إمضاء كل املقررات الصادرة عن اللجنة -
  

 اين ـصل الثـالف
 

 صالحيات املقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية

 1القسم 

 قررصالحيات امل

 

 ملف لكل   عني خصيصااملقرر املتقدم التقارير التحليلية للملفات عند دراسة اللجنة للملف ،من قبل  :17ادة ـامل
  .يعني املقررون من بني أعضاء اللجنة -                

 .يدرج التقرير التحليلي املمضى وجوبا من طرف املقرر ضمن امللف  -                



 وأ والقرارات و   وجيب أن حيتوي التقرير التحليلي على حوصلة املقرر حول امللف ،وكذا كل املالحظات -                
 .التحفظات حول امللف املدروس 

 

التحفظات  جنة على رفعـمن رفع التحفظات ويستوجب موافقة الل ،باالتصال مع كتابة اللجنةيتأكد املقرر، : 11ادة ـامل 
 .   للتقدير املعلقة اليت ختضع 

              

 ه بالنسبة للملفات ـيتم استخالف ،امــأي 11يف حالة غياب املقرر أو حصول مانع له ملدة تفوق  :10ادة ـامل 
 اب املقررــوعمال على تفادي إرجاء دراسة ملف مسجل يف جدول األعمال يف حالة غي ،املعنية                

 ن أجال كافية ـمـنة بذلك ضـم رئيس اللجـفإنه جيب على املقرر أن يعل ،ع لهأو حصول مان                 
  .استخالفه يف الوقت املناسب لتمكينه من                  

 2لقسم ا

 صالحيات الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
 

 .توضع كتابة اللجنة حتت سلطة رئيس اللجنة  :11ادة ـامل
 
 

  100  وهذا وفقا للمادة  كتابة اللجنة القيام مبجموع األعمال املادية اليت تقتضيها مهمتها والسيما تتوىل :11ادة ـامل 

 املتضمن تنظيم الصفقات  11/10/1115املؤرخ يف  147-15رقم من املرسوم الرئاسي              
 :العمومية وتفويضات املرفق العام                

 ل ملفات مشاريع دفاتر شروط املناقصات والرتاضي بعد االستشارة ومشاريع الصفقات تسجي   -                
 .واملالحق وكل وثيقة تكميلية أودعت مقابل وصل استالم                      

  .التأكد من أن امللف املقدم كامل   -           

 .إعداد جدول األعمال   -           

  .عاءات أعضاء اللجنة وممثلي املصلحة املتعاقدةإعداد استد  -           

  .إرسال املذكرة التحليلية والتقرير التقدميي إىل أعضاء اللجنة  -           

 .إرسال امللفات إىل املقررين   -           

 .حترير مقررات التأشريات واملذكرات وحماضر اجللسات   -                

 .ع التحفظات باالتصال مع املقرر متابعة رف  -           

  .تنظيم إطالع أعضاء اللجنة على املعلومات والوثائق املوجودة لديها  -           

  .مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه  -           

 

  

 

 

 
 



 الفصل الثالث

 سري أعمال جلنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة

  1القسم 

 سري أعمال جلنة الصفقات العمومية
 

 جلنة الصفقات العمومية اجتماعات - 1
  .هاـــــــــــة مببادرة من رئيســــــــجتتمع اللجن :11املـادة 

 .ة ــــــــــت علنيـــة ليســــــــــجلسات اللجن –
للجنة أن تستعني بأي كفاءة مفيدة أو ضرورية إلبداء رأي مؤسس ويف هذا الصدد تستطيع أن تقرر ميكن  –

 .ص بإمكانه توضيح أشغاهلا بآرائه االستماع لكل شخ
 

 د ــويعلن الرئيس عدم عق،كلما كان ذلك ضروريا ،جتتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها : 31ادة ـامل 
 .اءــة من التوقيت احملدد يف االستدعـل النصاب القانوين بعد نصف ساعـاجللسة إذا مل يكتم                

 

 الـدول األعمـج - 2
  اريع ـتسجل يف جدول األعمال مشاريع دفاتر شروط املناقصات والرتاضي بعد االستشارة ومش :41ادة ـامل

 .الصفقات واملالحق                 
 

 رئيس اللجنة بصفة ل تربمج امللفات يف جدول األعمال حبسب ترتيب وصوهلا غري أنه ميكن: 51ادة ـامل
 .ستعجاياالطابع الالتكفل مبلفات ذات ب الربجمة للسماح بتغيري ترتياستثنائية                

يت عاجلتها اللجنة وكانت موضوع تأجيل الستكمال املعلومات يف أجل مثانية أيام ابتداء تدرس امللفات ال -              
 .من تاريخ إيداع امللف كامال 

 

 تسجل يف جدول األعمال أيضا كل املسائل اليت هلا عالقة بصالحيات اللجنة  :11ادة ـامل 
  .جنة طلب تسجيل مسألة ما يف جدول األعمالـو يف اللـكل عضلكن ـه ميـس فإنـلى الرئيـادة عـوزي -             

 

 املداوالت والنصاب القانوين -3
 . بية املطلقة ألعضائهاال تصح اجتماعات اللجنة إال حبضور األغل :71ادة ـمل ا

 ون ــجيمع رئيس اللجنة من جديد يف غض ،وإذا مل يكتمل النصاب بالنسبة جلدول أعمال معني -               
 وتصح املداوالت بعد استدعاء جديد ، حول نفس جدول األعمال  ،املوالية( 11)أيام  مثانية                  

 .رين ـاضـاء احلـدد األعضـهما يكن عـب ،ومبدون شرط النصا                  
 ماعدا ممثل املصلحة املتعاقدة واملصلحة   اللجنة اجتماعاهتا بصوت تداوي حيضر الرئيس وأعضاء :11املـادة  

 .املستفيدة  من اخلدمات بصوت إستشاري               



 يس ـالرئيس أثناء اجللسة ، ويعطي الرئ تكون التدخالت يف مناقشات اللجنة مبجرد طلب يوجه إىل:01املـادة  
    .الكلمة لكل متدخل وميكنه أيضا حتديد وقت تدخل كل عضو                  

الل مناقشات ــسية خـاألسبقية على املسألة الرئي ،تكون للتدخالت املتعلقة بالتذكري بالنظام الداخلي -                
 .اللجنة

 التداول  لجنة إذا اقتضى احلال ، بعد انتهاء املناقشات بصياغة االقرتاحات اليت يتم يقوم رئيس ال :11املـادة 
  ون  ــذين يرغبـوال يتم التداول يف أية قضية قبل أن يعطي الرئيس الكلمة لألعضاء ال ،بشأهنا                

  .هم ـاإلدالء بآرائ يف                
عن                  صويت ـالتري ـت ، وجيــملية التصويـعلى الرأي املتعلق بكل ملف بعد ع ةـتتم املصادق -                

                   رـدم وجود أية معارضة أو اعرتاض حول امللف املعين ، فإنه يذكـد عـوعن طريق رفع اليد 
 . ماعـيها باإلجـقة علـوافـامل يف حمضر اجللسة أن املداولة متت

يكون  ،تعتمد نتيجة عملية التصويت باألغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين ، ويف حالة تعادل األصوات -               
 .صوت الرئيس مرجحا 

ب أن اللجنة،وجي جيب تسجيل املداوالت حسب الرتتيب الزمين يف سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس  -               
 .فيه تفاصيل عمليات التصويت  توضع

جيب أن تكون كل مداولة موقعة من مجيع األعضاء احلاضرين يف اجللسة ويف غياب ذلك يذكر السبب   -             
 .الذي منعهم من اإلمضاء 

 .تعترب اآلراء مصادق عليها فور انتهاء اجللسة  -             

  .امساء والصفاتميضي كل احلاضرين يف جلسات اللجنة ورقة حضور يذكر فيها األ -             

 حمضر االجتماع - 4
 تتوج كل جلسة مبحضر يعترب هو األصل ويسجل يف سجل املداوالت الذي حيتوي من ضمن ما : 11ادة ـامل

                         جيب أن حيتويه القرارات املعللة ونتائج التصويت والتحفظات املعرب عنها وكل رأي طلب عضو               
 اللجنة تسجيلهيف               

 ذكر من بني ـة أو غري موقفة ويـوجيب أن يذكر يف احملضر ما إذا كانت التحفظات املعلنة موقف -              
 .فظات املوقفة تلك اليت خيضع رفعها ملوافقة اللجنةـالتح                
 .غائبني بعذر والغائبني بدون عذر كما جيب أن تذكر يف احملضر أامساء احلاضرين وال -              

 .ويف حالة عدم توفر النصاب يتم إعداد حمضر عدم اكتمال النصاب فورا  -              

 .ترسل نسخة من احملاضر إىل كل األعضاء واىل املقرر  -              
 دت ،وتقوم ـــإن وج ميضي رئيس اللجنة مستخرج حمضر االجتماع يذكر فيه حتفظات اللجنة -              

  .االجتماع انعقاد  خـمن تاريايام  ساعة ( 41)واربعون  مثانالكتابة بتبليغه إىل املصلحة املتعاقدة يف أجل أقصاه                

 
 



 مقـرر التـأشيـرة - 5
 د اللجنة مركز اختاذ القرار فيما خيص الرقابة اخلارجية القبلية على الصفقات يف حدو :  11املـادة 

 .ومتنح هبذه الصفة أو ترفض التأشرية ،اختصاصها               
 جيب أن يكون ذلك معلال ، ومهما يكن من أمر ،فإن كل خمالفة للتشريع ،يف حالة رفض التأشرية  :31املـادة  

 .أو التنظيم املعمول به تعاينه اللجنة تشكل سببا كافيا لرفض التأشرية                
 .ميكن أن تكون التأشرية مرفقة بتحفظات موقفة أو غري موقفة  -                

           كون غري موقفة عندما تتصل بشكل ـقة وتـصل مبوضوع الصفـتكون التحفظات موقفة عندما تت -                
  .الصفقة                   

  ال املعلومات ، ويف هذه احلالة يوقف سريان كل ملف ميكن أن يكون حمل تأجيل الستكم -                
 من يوم تقدمي استكمال املعلومات                             انونية للتأشرية وال تعود للسريان إال ابتداءـالق اآلجال                   
 .املطلوبة                    

  لحة املتعاقدة املعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات ويف مجيع احلاالت ،جيب تبليغ املص -                
  .على األكثر من انعقاد اجللسة (  11)  أيام مثانية يف هذه املادة وذلك يف حدود ة املبين                   

  ه ، أعال 31اللجنة يف اآلجال املنصوص  عليها يف الفقرة األخرية من املادة مل يصدر مقرر  إذا : 41املـادة 
 (  11)مثانية أيام ذي جيمع جلنة الصفقات يف غضون ـتقوم املصلحة املتعاقدة بإعالم الرئيس ال                  
 تاريخ إخطارها ، وتفصل هذه اللجنة يف األمر حال انعقاد اجللسة باألغلبية البسيطة  ابتداء من                  
  .لألعضاء احلاضرين                  

 

 السر املهين وواجب التحفظ - 6
 ة كانت باحلفاظ ـــة وكل شخص حيضر جلسات اللجنة بأي صفــاء اللجنـــزم أعضيل :51ادة ـامل

 .ينــامله على السر               
 لوماتـاء املعـوال ميكنهم بأي حال من األحوال إفش ،ة بواجب التحفظــيلزم أعضاء اللج:  11املـادة  

 .يطلعون عليها بصفتهم هذه اليت                  
 

 اطـضبـاالن – 7
 .اء اللجنة حضور كل جلسات اللجنةيتعني على أعض :71ادة ـامل
 ه األخرية وال ميكن أن ينوب عنهميتعني على أعضاء اللجنة املشاركة شخصيا يف اجتماعات هذ: 11املـادة  

 .إال مستخلفوهم               
  إىلاب غري مربر ـرئيس اللجنة ، ويبلغ بكل غي إىلأن تربر غيابات األعضاء برسالة توجه جيب :  01املـادة  

 .علم السلطة اليت عينت العضو                 
 .غيابات متتالية وغري مربرة 13عد بدال العضو الغائب بـلب استـس أن يطـن الرئيـميك: 31املـادة  
 

 



  2القسم 

 للجنة الصفقات العموميةسري أعمال الكتابة الدائمة 

 ارة ـــتودع لدى كتابة اللجنة مباشرة مشاريع دفاتر شروط املناقصات والرتاضي بعد االستش :13ادة ـامل
  .الصفقات واملالحق والطعون وكذا أي بريد يوجه إىل رئيس اللجنة ومشاريع                

 .تابة اللجنةاستالمها على مستوى كيتم إيداع امللفات و  :13ادة ـامل 
 دـاقـلحة املتعـوبعد فحص املكونات املادية للملف ، تسلم الكتابة إشعارا باالستالم إىل املص -              

 . مكتمل أو إىل صاحب الطعن ، حسب احلالة ، يشهد على أن امللف                   
سبتمرب  11املؤرخ يف  147-15رسوم الرئاسي من امل 171 ةاديف املتسري اآلجال املنصوص عليها  -             

ابتداء من تاريخ اإلشعار باالستالم املذكور يف الفقرة  ،املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام 1115
 .السابقة 

 ب أن ــوجي ،يف حالة ما إذا لوحظ أن امللف غري كامل ، حيرر إشعار بإعادته إىل املصلحة املتعاقدة :33املـادة 
 .الناقصة والوثائقدات ـة منه املستنـه املصلحة املتعاقدة وتسلم هلا نسخـر اإلشعار باإلعادة الذي توقعـــيذك                

 ان ـــمن اجللسة ،يعلم فيها مبك(  11) مثانية أيام  يرسل استدعاء إىل كل عضو يف اللجنة قبل : 43املـادة  
 .توقيت وجدول أعمال اللجنة وذلك بكل الوسائل وتاريخ و                
 ية اليت تسمح ـلية لكل صفقة أو ملحق حيتوي على املعلومات األساسـتلحق مذكرة حتلي -             

 .تكون مرفقة بتقرير تقدميي للملف تعدها املصلحة املتعاقدة  ،لألعضاء مبمارسة مهمتهم                 
 .ملصلحة املتعاقدة املذكرة التحليلية وفقا للنموذج املرفق وتعد ا -             

 روع الصفقة أو امللحق وكل التذكري باملضمون العام ملش ،جيب أن يتضمن التقرير التقدميي -             
 .من شأهنا أن تقدم توضيحات ألعضاء جلنة الصفقات معلومة                  

 كري باملضمون العام للمشروع وكلالتذ  ،تقرير التقدميي مللفات دفاتر الشروطجيب أن يتضمن ال -             
  لومة من شأهنا أن تقدم توضيحات ألعضاء جلنة الصفقات ، السيما ما تعلق بشروط التأهيل ـمع                

 .ييم العروضـونظام تق                

 ذلك رأي ـوى العرائض وكـمللفات الطعون والنزاعات مبحتوجيب أن يذكر التقرير التقدميي  -              
  .املصلحة املتعاقدة                 

 (  11) ام  ـــمثانية أييرسل امللف الكامل الواجب دراسته إىل املقرر الذي يعينه الرئيس قبل  : 53املـادة 
 .نةـاللج اجتماع انعقاداريخ ـاألقل من ت على                 

 م ــاملذكورة أعاله ، وتسل(  11) مثانية أيام  ض مدة ـميكن بالنسبة للملفات املستعجلة ختفي : 13دة املـا
 املذكورة أعالهض املدة ــبامللفات املربجمة للدراسة أثناء اجللسة ، ال ميكن ختفي ائق املتعلقةالوث                
 .إىل أقل من يومني                

 

 



 ع ـصل الرابـالف

 أحكام خمتلفة

 1 مــلقسا

  التعويضات
 

املتضمن تنظيم  1115سبتمرب  11املؤرخ يف  147-15من املرسوم الرئاسي  101 املادةام ــقا ألحكـطب: 73ملـادةا
ألعضاء جلان الصفقات بصوت تداوي واملقررين واملسؤولني ح تعويضات ـ،متنالصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام 

 .كتابات جلان الصفقاتاملكلفني ب

 2  مــــالقس

 لـالوسائ
 .ةـــــــال اللجنـري أعمـل تسيـري وسائـدة بتوفـة املتعاقـفل املصلحـكـتـت:  31املـادة  

 3القسم 

 جتديد اللجنة
 سنوات  13  من قبل إداراهتم وبأامسائهم هبذه الصفة ملدة ملفوهالصفقات ومستخ ةنيعني أعضاء جل: 30املـاد  

 .قابلة للتجديد ، باستثناء أولئك  املعينني حبكم صفتهم                
 دة ــهـقية من عـدة املتبـلف للمـني املستخـاء يعـد األعضـخالف أحـالة استـيف ح -            

  .و السابقـالعض                
 

 …………للمؤسسة ة ـوميات العمـالصفق ـي جلنـةام الداخلـذا النظــادق على هــصـت :41املـادة  
 


