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 Trésorerie communales en Algérie

ال��الحت�ار�املعلومة�و�ال�للرداءة 



 من عدة مجموعات تعليقاتالمع  الهم املناش� جمع

 األولالجزء 

 السؤال 
فس م بعملیة الفتح والتقییم في نفس الیوم، أي خالل نمھل یمكن للجنة فتح األظرفة وتقییم العروض، أن تقو

 .الجلسة بعد االنتھاء من عملیة الفتح تلیھا مباشرة عملیة التقییم

 األجوبة
 ناصر نغموش

التخوین و الشك في نزاھة ھذه اللجان, یجب النظر الى االمر من جانب عملي فقط ثم ابداء السالم علیكم.......بعیدا عن 
الراي المعلل حتى یستفید السائل من تدخالت االخوة المشاركین و من وراءه یستفید الجمیع ... بالرجوع السؤال حول 

حتى و  التنامنفصالى ھذه اللجنة على انھا لجنتان الجلسة و نفس الیوم , اوال: یجب النظر  امكانیة الفتح و التقییم في نفس
ان كنت تتكون من نفس االعضاء حیث ان لكل واحدة منھما مھام معینة تختلف باختالف المھمة, فاللجنة في جلسة الفتح 

انونا حددة قعدم الجدوى في الحاالت الم بإعالنتعد لجنة معاینة فقط و ال یصح لھا ابداء الراي او االقتراح اال قیما تعلق 
عكس مھماتھا في جلسة التقییم ھذا من الجانب الشكلي و بالتالي ال یصح ان یكون الفتح و التقییم في جلسة واحدة.... ثانیا: 

 أثیراتالمرور مباشرة من عملیة الفتح الى عملیة التقییم, فان االجراء یعد غیر سلیم و قد یؤثر  بإمكانیةحتى وان سلمنا 
بكل بساطة ال یمكن المرور مباشرة الى عملیة التقییم حتى و ان كانت كل العروض مكتملة  ألنناالمنافسة عملیة  علىسلبیا 

 الحسابات و اصدار بإعادةالتحقق من العروض المالیة للمتعھدین حیث انھا ملزمة  بإعادةالن المصلحة المتعاقدة مطالبة 
ده و ھذه عملیة واجبة و ال مناص منھا و تركھا یعتبر اخالال جداول المقارنة بین عروض المشاركین قبل التصحیح و بع

مما یجعل عملیة التقییم المباشر للفتح  إلنجازھامن طرف المصلحة المتعاقدة, وھي تتطلب وقتا  باإلجراءات
یم في نفس و التقید ذكره فانھ ال یصح سواء من الناحیة العملیة و ال من الناحیة االجرائیة الفتح ور مستحیال.....بناء على ما

الجلسة و البد من االنتھاء من عملیة الفتح و اصدار محضر الجلسة المبین لوقائع الفتح ثم ترك المجال للمصلحة المتعاقدة 
من التأكد من صحة حسابات العروض المالیة ة عند االنتھاء من ھذه العملیة یمكن بعدھا دعوة اللجنة لالجتماع لغرض 

من االخوة  الرجاء-...................................... مالحظة: واعلم وهللا اعلىو المالي..... ھذا التقییم بشقھ التقني 
بنعم أو بال فقط و انما من االفضل تعلیل االجابة حتى تعم الفائدة و نعرف لماذا یجوز أو ال  باإلجابةالمتدخلین عدم االكتفاء 

و الستفادة من تجارب االخوة المتدخلین....برك الجمیع  مفاھیمنافرصة من تصحیح یتیح لنا ال إلجابةیجوز ..كما ان تعلیل 
 .عن المتابعة االھتمام

 السؤال

 247/15انت كمختص فالصفقات او كموظف .......... ھل الحظت نقائص او ثغرات في القانون 

الجواب
 ناصر نغموش

 ھواال وقد تشوبفي معرفة االشیاء  ومھما ارتقىھما كان مستواه السالم علیكم........من طبیعة كل عمل یقوم بھ االنسان م
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الدارس للنصوص المتضمنة تنظیم الصفقات العموممیة  .... انكل اجتھاد بشر فالكمال ہلل وحده  وھذا حالنقائص 
 الواقع قد تصادفھ بعض المشاكل او یصادفھ بعض الغموض مما یجعلھ في ھذه النصوص على ارض والمحتك بتطبیق

ھذه  .بالتطبیقحیرة من امره سواء من حیث االلتزام بالنص الذي یقد تصعب الوقائع المیدانیة امكانیة االلتزلم الكلي 
ع التي تفوق الى مرتبة التشری وال نرتقيالصعوبة او العراقیل التي تراھا نحن ثغرات بصفتنا موظفین مطبقین للنصوص 

الن ھذه النصوص مرتبطة بالزمان و  تغرات،المشرع و لیست نقائص أو مستوانا بكثیر. قد تكون فسحات مقصودة من 
ھ في زمان ما قد یشوب والذي یصلحالمكان , فالذي یصلح في مكان ما قد ال یكون بالضرورة صالحا كلیا في مكان اخر. 

ي ھذا ف للمتدخلین فالنظر الى تلك الفسحات على انھا مناطق تكون فیھا حریة التصر ولھذا یجبقصور في زمان اخر.... 
ھذه الحریة التي یجب على ھؤالء المتدخلین ان یمارسوھا بمسؤولیة و امانة ... ذلك بھدف اعطاء ھؤالء فرصة  المجال.

المبادرة و ایجاد الحلول التي یرونھا مفیدة دون المساس بروح النصوص و االھداف التي انشئت من اجلھا ال سیما تلك 
ات التي تؤدي الى حریة الوصل الى الطلبات العمومیة و المساواة امام ھذه الطلبات ......... نعم المتعلقة بسالمة االجراء

قد یكون لنا نحن الموظفون العاملون في ھذا المجال ان نبدي أراءنا في امور نراھا فیھا قصور الطعن و االنتقاص في 
ن بلغ مستواھم .. و رحم هللا امر عرف قدر مستوى اھل االختصاص من المشرعین النھ مھما بلغنا من مستوى فل

 - نفسھ...........اما فیما یخص االقتراحات فانا اراى مثال على سبیل المثال ال الخصر انھ عمال بمبدء توازي االشكال
Parallélisme des formes -  عندما نعلن على منافسة على اساس ان المبلغ التقدیري للعملیة یبلغ حدود االبرام- 

غیر ان نتیجة المنافسة افرزت صفقة وفق االجراءات المكیفة لعدم بلوغ مبلغ العقد حدود  -قة وفق االجراءات الشكلیة صف
االبرام االمر الذي اعفى المصلحة المتعاقدة من وجوب العرض على لجنة الصفقات, فانا ارى من االفضل عرض نتیجة 

المختصة بحكم انھا درست دفتر الشروط و اعطتھ التأشیرة , و علیھ فمن ھذه المنافسة مھما كان مبلغھا على لجنة الفقاث 
االفضل تقدیم الصفقة لھذه اللجنة و ذلك عمال بمبدء المذكور و حفاظا على مراقبة سالمة 

االجراءات....................مجرد راي قد یكون خاطيء او قد یحوي على شيء من الصواب...... ھذا و هللا اعلى و 
ان صدور اي نص یكون بعد دراسة مقترحات ناتجة  -................................................................ مالخظة: اعلم

عن وراشات عمل مكونة من اطراف عدة و كل ما كان اي طرف مؤثرا اال و حاول قدر االمكان االستفادة من ھذه الفعالیة 
 ...........................غالبا ما براعي مصالح مختلف االطراف المعنیة بھذه النصوصو ھذا النفوذ و علیھ فان المشرع 

السؤال
 الحساب النھایئ للمشروع  D GDمساء الخیر متي یتم طلب

الجواب
 ناصر نغموش

وما ات المؤداة یعد اخر وثیقة تنجز ھدافھا تحدید الكمیة الفعلیة للخدم DGDوالنھائي السالم علیكم........ الكشف العام 
سترجاع ا وھدفھ تبریریرفق لمحضر االستالم النھائي  وھذا الكشفمن كلفة نھائیة للمبلغ الذي انجز بھ المشروع  یقالبھا

ینجزو على اساسھ  DGD كان 247-15المرسوم  وقبل صدورالكفالة البنكیة او استرداد اقتطاع الضمان حسب الحالة.... 
بعد ابرام ملحق  DGD وجوبا انجاز أصبحصدور الرسوم المذكور  ولكن بعدق الغلق تصدر المصلحة المتعاقدة ملح

 .... وبناء علىتغییر مصطلح ملحق الغلق بمصطلح ملحق ضبط الكمیات وقد تم 3المطة  138بالمادة  وذلك عمنالالغلق 
تراضي او من جانب ھو اخر وثیقة تنجز تخص صفقة منجزة نھائیا او مفسوخة سواء بال DGD ما ورد ذكره فان

 واعلم وهللا اعلى .... ھذاواحد

 السؤال

قسم التجھیز قام امین الخزینة باصدار مذكرة رفض والاللتزام  2016حوالة الدفع لسنة  :البلدیاتخزینة  
 2016مسجل بسنة 

ھ مع العلم ان قسم التجھیز لیس ب 2016والاللتزام ھو لسنة  2017ھل یمكن تسدید ھذه الحوالة في سنة 
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مرحلة تكمیلیة؟؟؟؟
 وشكرا

 ناصر نغموش
ن بل ان نفقات ھذا القسم یمك التكمیلیة،قسم التجھیز یخضع لنفس المباديء من حیث المرحلة  .... بدایةالسالم علیكم

 اي انھ الى یومنا ھذا یمكن لالمر بالصرف ان یقدم للمراقب المالي التزامات تتعلق 2017فیفري  20االلتزام بھا الى غایة 
على ان یكون اخر یوم ایداع الحواالت لدي امین  2017فیفري  20غایة  الى وھذا 2016بقسم التجھیز تخص سنة 

القول ان نفقات قسم التجھیز لیست  .... اذن 2017مارس  31ھذه النفقات تسدید في الغایة  .2017مارس  15الخزینة یوم 
اما فیما یخص  ..........C2و C1 لنصوص المعمول بھا ال سیمال وغیر مطابقلھا مرحلة تكمیلیة فھذا كالم غیر سلیم 

مارس  31اي بعد  2017نعم یمكن ذلك و لكن بعد ایقاف حسابات السنة المالیة لسنة  2017تسدید ھذه الحوالة في سنة 
زامات , حیث یقوم االمر بالصرف باعداد االلت 402002للحساب  11الى الخط  12بعد تحویل الرصید من الخط  2017

الترتبیة لبرامج قسم التجھیز و بعد تأشیرة ھذه االلتزامات من طرف المراقب المالي مما یجعلھا كانھا میزانیة مؤقتة تسوى 
و ھذا عمال بمبدء  2016في المیزانیة االضافیة.. یعني بعد مارس یمكن تسدید ھذه الحوالة بنفس االلتزام المؤشر في سنة 

قسم التجھیر لھا مرحلة تضافیة  نفقات-خالصة:  ..... pluriannualité des crédits d’équipement - تعدد السنوات
 ....واعلم وهللا اعلىشأنھا شأن نفقات قسم التسییر... ھذا 

 ناصر نغموش
 ااذ اواقك الراي في الشطر االخیر من الجواب حیث یمكن تسدید النفقات التجھیز الملتزم بھ ... Islam اخ علیكم.السالم 

اما فیما یخص الشطر االول من الجواب فیما یخص االستثناء من  مشكورا.كما اشارت الیھ  2017في سنة  2016في سنة 
ان میزانیات الجماعات المحلیة لیست معنیة باالستثناء انما ھي  الرأي.على مخالفتك  فعذرا للمیزانیة،للمدیریة العامة 

 15مما یعني ان السنة المالیة تساوي  Le système de l'exercice الجنبیةشھر ما یطلق علیھ باللغة ا 15تسییر لمدة 
االلتزام الى غایة  التجھیر: قسم- 2016/12/31االلتزام الى غایة  التسییر: قسم-كالتالي:  وتكون العملیة شھرا،
و اخر اجل للتسدید  2017/03/15على ان تودع الحواالت لدى امین الخزینة بالنسبة للقسمین الى غایة  .2017/02/20

بالنسبة لمیزانیة  W2 و W1 االخوة المھتمین بمیزانیات الجماعات المحلیة االطالع على .... (على2017/03/31ھو 
 Barca ....... مالخظة: اذا كان رفض امین الخزینة الذي اشار الیھ االخالبلدیة)بالنسبة لمیزانیة  C2 و C1 و الوالیة.

لیس لھا مرحلة اضافیة, فان ھذا الرفض یعد رفضا غیر مؤسسا و ال یستند الى اي احكام قانونیة بحجة ان نفقات التجھیز 
 ...و ھو مخالف البساط قواعد تسییر میزانیة الجماعة المحلیة

Islam Dine Benyahi 

اما استثناءا بتعلیمة من طرف المدیریة العامة للمیزانیة  31/12/2016ب تاریخقیف قسم التجھیز الي سنة مالیة یتم تو
لجمیع النفقات  2017كما یمكن تسدید النفقات بعنوان السنة المالیة  31/01/2016والمحاسبة یمكن تمدید االجال الى غایة 

 وھذا امر عاد 2016التي تم االلتزام بھا في 

 نغموش صرنا
اذ اواقك الراي في الشطر االخیر من الجواب حیث یمكن تسدید النفقات التجھیز الملتزم بھا  ... Islam السالم علیكم.. اخ

كما اشارت الیھ مشكورا.. اما فیما یخص الشطر االول من الجواب فیما یخص االستثناء  2017في سنة  2016في سنة 
على مخالفتك الرأي.. ان میزانیات الجماعات المحلیة لیست معنیة باالستثناء انما ھي  فعذرامن للمدیریة العامة للمیزانیة , 

 15مما یعني ان السنة المالیة تساوي  Le système de l'exercice شھر ما یطلق علیھ باللغة االجنبیة 15تسییر لمدة 
قسم التجھیر : االلتزام الى غایة  - 2016/12/31 قسم التسییر : االلتزام الى غایة -شھرا , و تكون العملیة كالتالي: 

و اخر اجل للتسدید  2017/03/15. على ان تودع الحواالت لدى امین الخزینة بالنسبة للقسمین الى غایة  2017/02/20
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بالنسبة لمیزانیة  W2 و W1 ....( على االخوة المھتمین بمیزانیات الجماعات المحلیة االطالع على2017/03/31ھو 
 Barca بالنسبة لمیزانیة البلدیة )....... مالخظة: اذا كان رفض امین الخزینة الذي اشار الیھ االخ C2 و C1 والیة . وال

بحجة ان نفقات التجھیز لیس لھا مرحلة اضافیة, فان ھذا الرفض یعد رفضا غیر مؤسسا و ال یستند الى اي احكام قانونیة 
 ...ة الجماعة المحلیةو ھو مخالف البساط قواعد تسییر میزانی

Moundji Boussalem 

واإللتزام یخص  2017سؤالك مبني على أساس فھمك الخاطئ .... عندما تتساءل: ھل یمكن تسدید ھذه الحوالة في سنة 
 یز لیس بھ مرحلة تكمیلیة؟؟؟؟مع العلم ان قسم التجھ 2016لسنة 

 ناصر نغموش
في میزانیة الجماعة المحلیة یینفذ ابداء من  وقسم التجھیز النھار.الشمس في كبد  ضح وضوحاو السؤال .Moundji االخ
 والمنطقي انشھرا ... فمن غیر المعقول  15مارس من السنة المقبلة مما یجعل عدد الشھور  31جانفي الى غایة  01

 ھذا تمییع اخر.قسم  ویبقى ااقسامھا من االجراءات المتحكمة في تسییرھا  أحد یة لھا ھذه الخصوصیة یستثنىمیزان
و ھو غیر مطابق للنصوص المسییرة لمیزانیات الجماعة المحلیة... معذرة على  محاسبي.للمیزانیة ال یخضع الي مبدء 

 بركت اخي ....طریقة اخرى ولیس ھناكنیات االصرار .. الن ھذه الطریقة الصحیحة لتسییر ھذه المیزا

 ناصر نغموش
فذلك امر اخر فھو  PCD اما البلدیة.السالم علیكم.... اخ معتصم ... نحن نتكلم عن برامج التجھیر الممولة من موارد 

ا باللغة یھالتي یطلق عل وھذه الحاساباتمرتبط بالحسابات المیزانیة المفتوحة لدى الخزینة الوالئیة من اجل التسویة 
دیسمبر  31 وتسوي فيوھي حسابات ذات قید وحید فقط اي انھا تلعب في الدائن  Comptes budgétaires االجنبیة

االستثناء یتثبت القاعدة...... ما باقي نفقات التجھیر  وكما یقالتعد حالة خاصة او استثناء للقاعدة  PCD نفقات وعلیھ فان
 .واعلم وهللا اعلىیة ھذا فخھي تخضع لحمیع اجراءات المیزان

 ناصر نغموش
السالم علیكم شكرا للزمالء على التفاعل مع ھذا الموضوع على حسب علمي فإن المراسلة الواردة كل سنة من المدیریة 

 أما میزانیة البلدیة غیر معنیة بھا بحیث یتم الصرف pcd العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة تخص برامج التنمیة
من جھة و من جھة أخرى فإنھ یمكن صرف نفقة متعلقة بالتجھیز في السنة الحالیة  مارس من كل سنة ھذا 31إلى غایة 

مھما كانت سنة اإللتزام كون اإلعتمادات المقیدة في ھذا القسم غیر معنیة باإللغاء بعكس نفقات التسییر و التي تخضع 
 في إعداد حساب التسییر وهللا أعلم الذي یدخل 41لقاعدة اإللغاء عن طریق الملحق 

سؤال
on conclure un avenant pour un marché de régularisation établi -Bonsoir, peut

?  sujetil un avis juridique sur ce -avec une décision d'urgence du Wali ? Y a t
Urgent 

الجواب

Letitia Lams 
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10 Janvier 

Bonsoir, peut-on conclure un avenant pour un marché de régularisation établi avec une 
décision d'urgence du Wali ? Y a t-il un avis juridique sur ce sujet?? Urgent 

OU EST LE PROBLEM Ch Soulimane 

Le marche de régularisation intervient pour gérer une urgence donc le montant  Letitia Lams
investi est à rembourser après service fait. Les besoins sont bien cernés et la régularisation 
intervient au plus tard dans les 6 mois. 

ue l'urgence est géré ! L'avenant en augmentation ne peut pas être introduit v Letitia Lams
Faut lancer la procédure conformément à la réglementation 

  Salamou alikoum.... Un avenant pour un marché de régularisation, peut êtreناصر نغموش
considéré comme un moyen de privilège pour un fournisseur bien déterminé. La passation de 
cet avenant caractérise tout ce qui est contraire aux principes d’égalité de traitement des 
candidats, de transparence des procédures et le libre accès a la commande publique. Si la 
réglementation permet de conclure ce type de marché par contrainte de faire des commandes 
de même nature auprès d'un seul partenaire, c'est à dire situation oblige sans qu'elle soit 
initiée d'avance. A cet effet, une fois les commandes ont atteint le seuil de passation, ce 
marché doit être clos et on doit lancer la concurrence de nouveau... 

Salam, c'est exactement mon avis sur le sujet mais en absence d'avis juridique  Letitia Lams
il m'est difficile de faire admettre cette logique en particulier si l'avenant est visé par la 
commission des marchés ! 

En précisant que les sommes sont très importantes aussi bien pour le marché  Letitia Lams
de régularisation que l'avenant 

 on arrive pas comprendre comment les gens .... ParfoisSalamou alikoum ,ناصر نغموش
agissent, cette procédure est contraire au principe même de passation de ce type de marché 
qui doit être un achèvement d'une opération exceptionnelle dont sa fin est déterminée par ce 
marché de régularisation. Mais comme cet avenant a été visé par la commission compétente, 
on est obligé d'accepter ce visa conformément aux disposition de l'article 196 du D.P 15-
247....mais cela ne vous empêchera pas de poser la question a la subdivision des marchés 
publics sise au ministère des finances- direction du budget- seul organe chargé interpréter les 
textes relatifs aux marches, et surement ils vont vous répondre inchallah... 

Merci beaucoup c'est déjà réconfortant de savoir que mon raisonnement est  Letitia Lams
juste mais sinon ! L'application du code des marchés publics est difficile sur le terrain face 
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aux mauvaises interprétations des uns et des autres et il est difficile de dicter le bon sens sans 
base juridique 

:األول السؤال

القیمة  لصرف االستشارةما ھي األوراق التي ینبغي أن تتوفر لدي مصلحة المالیة في حالة التراضي بعد  
فضلكم؟ الفاتورة مع النص القانوني من 

:الثاني السؤال

 أم ثالثة متعاملیندج عشرین أل دینار جزائري ھل یشترط استشارة  20000في حالة لم یبلغ قیمة النفقات 
علما أن مؤسستنا ھي مؤسسة  فضلكم؟واحد مع النص القانوني من  بمتعاملتكون ھناك استشارة بسیطة 

 وشكرا;  EPSTوتقني عمومیة ذات طابع علمي 

 الجواب
Amari Fouade 

والتقییم  لفتحومحاضر االتقریر التقدیمي وفق النموذج الوزاري ھي.ثائق المحاسبتیة التي ینبغي أن تكون مع االستشارة للو
 قانون الصفقات العمومیة الفائز. راجعمع المتعامل  واالتفاقیة المبرمة

ال یقتضي  20000مبلغ  فإن االستشارة. وعلیھمن القانون الصفقات العمومیة حددت مبلغ  13أما لسؤال الثاني فإن م
 3دج ...لیس ضروري استشارة  500000وجوبا إبرام أي استشارة بل عن طریق سند طلب مباشرة آي اقل من 

 وهللا اعلممتعاملین. ...

Ameur Toufik 

 السؤال األول ماھي المادة التي تتحدث عن الوثائق المحاسبتیة؟ شكرا على اإلجابة فیما یخص

Amari Fouade 

ألخیرة ابھ االقانون في أبو الصفقات. طالعمتأكد أنھا موجودة في قانون  وبالضبط لكنأتذكرھا  وهللا الموجودة اكید لكن 
 تجدھا اكید

Ameur Toufik 

 شكرا على اإلجابة

 ناصر نغموش

یھا االخ ان الوثائق التي اشار ال والوثائق المحاسبیة،ایة یجب ان نفرق بین الوثائق االجرائیة ...بد .... اخوانيالسالم علیكم
Amari Fouad  محاسبیة.... یقصد بالوثائق االجرائیة تلك المتعلقة باالختیار ابتداء من  ولیست وثائقھي وثائق اجرائیة

منح المشروع من طرف المصلحة المتعاقدة  نتھاء عندوا ومخاضر التقییممرورا محاضر الفتج  االعالن عن االستشارة
االجرءات تبرزھا المصلحة المتعاقدة في تقریرھا التقدیمي الذي ترفقھ لاللتزام عند وضع الملف لدى المراقب  وكل ھذه
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سدید . اما الوثائق المحاسبیة فھي تلك التي تقدم للمحاسب العمومي من اجل ت247-15من المرسوم  19 المادة-المالي 
مستحقات المتعامل المتعاقد و یتعلق االمر بالوثائق التي ترفق لحوالة الدفع و ھي: بطاقة االلتزام المؤشرة من طرف 

المراقب المالي + العقد أو سند الطلب + وضعیة االشغال مؤشرة من طرف المصالح التقنیة و ممضیة من طرف االمر 
ھذا بالنسبة لالشغال , انا بالنسبة للوازم فان الفاتورة  Service faitت بالصرف و محتومة بختم االداء الفعلي للخدما

الوثائق االجرئیة تخض االختیار و الوثائق المحاسبیة تخص التسدید....ھذا و هللا  -تعوض وضعیة االشغال.......خالصة: 
 اعلى و اعلم...

Ameur Toufik 

 شكرا على التوضیح

Ameur Toufik 

التوضیح الذي اشرت الیھ ارجو منك التاكد من المادة اما فیما یخص الوثائق  أجدلكن لم  19راجعت المادة  وشناصر نغم
 للمحاسب العمومي ارجو منك ان تقدم لي النص القانوني الذي والتي تقدمالمحاسبیة التي یطلبھا المحاسب لتسدید الفواتیر 

 یبین ذلك

 ناصر نغموش

نتص: " یجب على المصلحة ا لمتعاقدة إرفاق االلتزام  247-15من المرسوم  19المادة  Ameurالسالم علیكم......االخ 
تشار." ان عذا ت علیھ االسبالنفقة بتقریر تقدمي مفصل یبرر فیھ الستشارة وكیفیة اختیار ا امتعامل االقتصادي الذي رس

عن االستشارة  االعالن-1تبینھا الوثائق التالیة:  وھذه االجراءاتالتقریر التقدیمي یفصل جمیع مراحل اجراءات االختیار 
عن المنح.... اما بالنسبة للوثائق المحاسبیة فعلیك  االعالن- 4التقییم.  محضر-3الفتح.  محضر-2. واالرسالیات للمتعھدین

المتعلق بالمحاسبة العمومیة و الي تنص: " یجب على  1990اوت  15المؤرخ في  21-90من القانون  36ع للمادة بالرجو
 المحاسب العمومي قبل قبولھ ألیة نفقة أن یحقق مما یلي :

 مطابقة العملیة مع القوانین و األنظمة المعمول بھا . -
 صفة األمر بالصرف أو المفوض لھ -
 یة النفقات .شرعیة عملیات تصف -
 توفر االعتمادات . -
 أن الدیون لم تسقط أجالھا أو أنھا محل معارضة . -
 تأشیرات عملیة المراقبة التي نصت علیھا القوانین و األنظمة المعمول بھا . -
  برائي."إلالصحة القانونیة للمكسب ا -

رفق للحوالة ھي التي تبین صحة النفقة و امكانیة ھذه النقاط ال یمكن التحقق منھا اال بواسطة الوثائق المحاسبیة التي ت
دفعھا فالتواریخ و االختام و االمضاءات على وضعیة االشغال أو الفاتوؤة ھي الوحیدة التي تمكننا من معرفة ھذه النقاط 

 المصلة اعاله....علما ان ھناك دلیل من مدیریة المحاسبة تجد فیھ جمیع الوثائق المحاسبیة.....

Ameur Toufik 

 شكرا عال التوضیح بارك هللا فیك

 Farah Ameur Toufikھل اقتنعتي باإلجابة؟ 
  منھم الموظفون في مكاتب الصفقات واالخوات خاصةتوضیح لبعض االخوة 

االجراءات  أحدكل مصلحة متعاقدة في حالة اللجوء الى  واجباریا عل إلزامیامن الضروري  أصبح وتنبیھ انھاشارة 
تطلب  أصبحان مصالح الرقابة المالیة  13في المادة  المذكورةعن تلك  مبلغھاالصفقات العمومیة التي یقل  إلبرامالشكلیة 

لمراسلة واردة من وزارة المالیة بمعني اخر كل  وذلك تبعاارفاق ملف االلتزام ب الصفقة ب قرار االجراءات الشكلیة 
 مصالح الرقابة المالیة وایداعھ لديالشكلیة  باإلجراءاتلقرار الخاص مشروع ا بإعدادمصلحة ملزمة 

Ahmed Aber 
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 ماھو مضمون قرار االجراءات الشكلیة او المكیفة

Ahmed Aber 

 این ھي المراسلة

Tra Jan 

مقاسھا الخااص یعني تختلف النظرة مضموون قرار االجراءات الشكلیة ھو قرار داخلي تخیطھ المصلحة المتعاقدة على 
مصلحة الى اخري في االخیر االجراااء یسمي باجراء  واالطروحات والشروط من وتختلف االفكارمن مسیر الى اخر 

 وتتحمل مسؤولیااتھداخلي تعدجھ المصلحة النتعاااقدة 

Ahmed Aber 

 ھذاا القرار خاص باالجراءات المكیفة ولیست الشكلیة

Tra Jan 

 منھا؟مكانش 

Ahmed Aber 

 واش مكانش منھا

 محمود بوسعید

 المراسلة. ؟؟لم نطلع على ھاتھ 

Tra Jan 

 المراسلة خاصة ب مصالح الرقابة المالیة یعني متقدرووش تشوفوھا

Ahmed Aber 

 ماھو مضمون ھذا القرار وكیف یكون

Saed Saoud 

  یا اخي الكریم اال جراءات الشكلیھ منصوص علیھا بالمرسوم الرئاسي الخاص ب الصفقات
 ربما انت تتحدث عن اال جراءات المكیفة

 Voir plus... وھنا وجب التوضیح أن المرسوم ترك الحریة

Amrane Ahmed 

  بارك هللا فیكم
  ارید نموذج عن القرار الخاص باإلجراءات المكیفة

 و شكرا مسبقا

Admin du groupeKamar Cf 

 اكید ھذا االجراء باشرنا فیھ في بدایة السنة المالیة

Ahmed Aber 

 نموذج ممكن ترسلھ لب وھل لدیكم

Admin du groupeKamar Cf 
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 اي اجراءات و توضیحات ترید

Admin du groupeKamar Cf 

 بداء من المواد االولى فیما یخص االجراءات الشكلیة التي تقل مبالغھا حدود ابرتم الصفقات العمومیةا

Admin du groupeKamar Cf 

ة موصى علیھا و مكان االعالن عن االستشارة و طریقة یجب ذكر طریقة استشارة المتعاملین االقتصادیین استشارة كتابی
 التقییم

Admin du groupeKamar Cf 

 واذا اردت النموذج یوم االحد ارسل لك نموذج ااالجرتءات الشكلیة

Ahmed Aber 

 ممكن تبعثو لي عن طریق االیمایل

 ناصر نغموش

لتي تبرم وفق االجراءات الشكلیة ھي تلك اود ان اصحح امرا وھو ان الصفقات ا Tra Janاالخ  .... عذراالسالم علیكم
التي بلغت حدود االبرام اي تلك التي تعرض على لجنة الصفقات العمومیة ..اظن انك تقصد الصفقات التي تبرم وفق 

االبرام ..و ھذه لیست في حاجة لمراسلة تلزم االمر بالصرف أو المصلحة  االجراءات المكیفة اي تلك التي لم تبلغ حدود
من  19الزمھ بذلك....ماعلیك اخي اال الرجوع الى المادة  247-15قدة بارفاق االلتزام بالتقریر تقدیمي الن المرسوم المتعا

 المرسوم المذكور ھذا و هللا اعلى و اعلم

 ناصر نغموش

یتكلم  Tra Janاالخ  ولیس الشكلیة. الناالمر یتعلق بالصفقة باالجراءات المكیفة  . ولكنDouaaاالخت نعم ھو كذلك 
ن ا للنص. كمامطابق  وھذا غیرالوقت یقول انھا لم تبلغ حدود االبرام  وفي نفسعن الصفقة وفق االجراءات الشكلیة 

 اذن ھذه المراسلة لم تأتي بجدیدبالتقریر.زام من المرسوم تجبر المصلحة المتعاقدة بارفاق الاللت 19المادة 

Tra Jan 

 وفقك وردك ربشكرا لك استاذ عل اھتمامك 

 ناصر نغموش

 العفو اخي ال شكر على واجب

Douaa Nour  Tra Jan نعم االجرااء الشكلي ھو المحدد من قبل المشررع و االواجب اتبااعھ و اال ف االجرااء
 بااطل

Douaa Nour  Tra Jan نعم االجرااء الشكلي ھو المحدد من قبل المشررع و االواجب اتبااعھ و اال ف االجرااء
 بااطل

زیادة على ما تفضلت بھ مشكورة االخت دعاء فان الفرق بین االجراائین ان تلك المبرمة   Douaa Nourناصر نغموش
وفق االجرءات الشكلیة تعرض وجوبا على لجنة الصفقات اما المكیفة فال تعرض وجوبا و ھذه الخیرة ھي التي عوضت 

واضحة حیث تنص على انھ التعرض وجوبا ..علما ان الذي ال یعرض وجوبا  13مفھوم النص القدیم...و المادة االتفاقیة ب
 قد یعرض ضروررة أو ضرفا
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Douaa Nour  Tra Janالشكلية اكثر ان االجراء المكیف نوع من االجراء نبسسسسسسسطلك الفكر  
الشكلي منصوص علیھ حرفیا و یلزم باتباعھ اما االجراء المكیف ف المصلحة م من تبدعع في شكلھ و  األجراء فأما

 صیاغتھاشكالھ و 

Tra Jan 

ھذا  على وستتم االجابةمكیف او اجرااء شكلي  ونقصد اجرااءھل نقوول  وبینك ھوالالشكال المطروح بیني  بقياستاذ 
 االختالف الحقا

 ناصر نغموش

 مان شاء هللا اخي الكری
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Chaib Eddour Benaouda 

 السبب وراء عدم اعداد ھذه اإلجراءاتھذي كاینة من االول لكن ما 

Chaib Eddour Benaouda 

 لمن یحتاج نموذج من ھذه اإلجراءات نزودكم بھا ان شاءهللا

Ahmed Aber 

 ahmaber@gmail.conھذا االیمایل تاعي ابعثھھا لي : 

habelhamesabdelhak@gmail.com Habelhames Abdelhakوبارك هللا فیك 

Chaib Eddour Benaouda 

 ابعث االیمایل

Chaib Eddour Benaouda 

 جراءات نرجو من االخوة التمعن فیھا و ادراج التعدیالت الالزمةلمن وصلتھ اإل

Rachid Kezai 

 rachidkezai2@gmail.comسالم االخ مصعب ابعثنا نسخة على 

Tra Jan 

الى الخوة الكرام انا قلت احد االدراءات الشكلیة و لم اقل االجراءات الشكلیة الن االجرااءات المكیفة تعتبر احد االجراءات 
 الشكلیة

 ناصر نغموش

 كیف االخت نوریني رحمك هللا

Chaib Eddour Benaouda 

ھ المرسوم الرئاسي امااذ ھناك قاعدة اذا كانت المبالغ تفوق الحدود المنصوص علیھا فان اإلجراءات تتم وفق ما نص علی
كان العكس فیتحتم اللجوء الى اإلجراءات الداخلیة و التي تتوافق ضمنیا مع ورد في النص اي ال یجب ان تخالف النص و 

 یجب ان یحدد فیھا المراحل التي یتم من خاللھا الوصول الى الطلب العمومي

Ibrahim Mh 

 ال یتحتم بل اختیاري اما الشكلیة او الداخلیة المكیفة.

Chaib Eddour Benaouda 

عاقد قد اختارت إجراءاتھا الداخلیة المكیفة فیتحتم علیھا ان تقوم بھا وفق لحة المتصكانت الم إذاانا لم اقصد ھذا اخي وانما 
 ما نصت علیھ ا

Chaib Eddour Benaouda 

 والفرق واضح بین اإلجراءات الشكلیة واإلجراءات الداخلیة

 ناصر نغموش
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ء من النص تراه یساعد اان المصلحة المتعاقدة لھا حریة اخذ اي اجر kwاالخ  وكذلك تدخلككالم االخ سلیم االخ مصعب 
عرض  ذاإ ألنھ اإلجرائیینالفارق بین  وھذا ھوالمختصة في انجاز المشروع باستثناء وجوب العرض على لجنة الصفقات 

صفقة وفق االجراءات الشكلیة اي صفقة  أصبحمبلغھ عن حدود االبرام  قل وانالمشروع على لجنة الصفقات وحتى 
 یقتضي وجوبا والذي ال المبلغ.قل  إذاتنص على عدم الوجوب في العرض  13النص المادة  وھذا یوافقمكتملة االركان...

 أو ظرفا... ضرورةقد یقتضي 

 ناصر نغموش

ماھا كما س واالجراءات المكیفةالشكلیة تستعدي تطبیق النص دون تمییع  اإلجراءات وضوحا. أكثرحتى تكون االمور 
كھا المشرع للمصلحة المتعاقدة بان تأخذ من النص التأقلم تر والنسبة منبضع مواد النص  المشرع ھي ان تجعلھا تتأقلم مع

 كل مادة تراھا تفید في انجاز المشروع ....

Ibrahim Mh 

 2الفقرة 13جراءات (اجراءات االبرام)و لیس المرسوم ككل راجع المادة فلتنتبھ الى ان االمر یتعلق بتكییف اال

C quoi comme document plus de détail svp Schaz Fazou 

Malika Slimani 

 رجاءا توضیح أكثر ما معني مشروع القرار و شكرا .مازال ملحقتناش التعلیمة

 a3tina exmplaire Kama Viska 

Haroun Khen 
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Omer Omer 

 2016دیسمبر  8لھذا التاریخ  خاطئة؟وشروحاتھ  المكیفة؟بین االجراءات الشكلیة واالجراءات  ال یفرقصاحب التوضیح 
 )؟-: الشأنلم نتلق اي مراسلة من وزارة المالیة مرسلة للمراقب المالي بھذا 

Ibrahim Mh 

 2الفقرة 13ككل راجعو المادة  االبرام) ولیس المرسومالى ان االمر یتعلق بتكییف االجراءات (اجراءات  افلتنتبھو

Chaib Eddour Benaouda 

اساسا على المنافسة  والتي تعتمدوانما اإلجراءات التي من خاللھا الوصول الى الطلب العمومي لیس المرسوم ككل 
 .... الطلبات وحریة الوصول

Naha Emir 

 وشكرااالن  اإلجراءات.فھل یمكن ان نغیر ھذه بما اننا قمنا باإلجراءات الشكلیة لالستشارة مند االول..

Chaib Eddour Benaouda 

لقاعدة  طبیقابنفس الطریقة ت واعادة صیاغتھاتم اعداد ھذه اإلجراءات وفق قرار فیمكن ان تلغى  إذانعم یمكن ذلك فمثال 
 توازي االشكال

_____________________________________________________________________ 
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السؤال 

النھائیة الوضعیةاو تطبق على  situationھل یمكن تطبیق عقوبة التآخر على كل وضعیھ 

 االجوبة
situation derrièrea la  Zaidi Zaidi 

 ناصر نغموش

ة الوضعیة ھو الذي یحدد مد وتاریخ وقف جالاآلالسالم علیكم... یشرع في تطبیق عقوبة التأخیر بمجرد تجاوز المقاول 
اي وضعیة اخرى أو االخیرة. فبمجرد االخالل یشرع في  والثنیة أوان تكون الوضعیة االولى  وال یھم التأخیر.

ذكر منھا على ن سلبیاتعدة  وقد تشوبھاالخیرة یعد تصرفا غیر سلیم  وتقدیم الوضعیةالتطبیق...ان انتظار حتى االنتھاء 
 كانت عقوبة التأخیر تفوق مبلغ الوضعیة االخیرة فكیف تسترجع المبلغ؟؟؟؟؟ إذالمثال: سبیل ا

Mustapha Ahmed 

 لصفقةاأشغال فال عقوبة إال بنص المشرع لم یدكر وضعیات أشغال بل قال مدة اإلنجاز فلما نطبق عقوبة عن كل وضعیة 
 تتكلم عن آجال الصفقة ولیس آجال ضمن وضعیات أشغال االتفاقیةأو 

 ناصر نغموش

 لم افھم الطرح Mustaphaالسالم علیكم ...عذرا اخ 

Nani Rove 

 االولى الوضعیةماذا لو طبقت في 

Zaidi Zaidi 

 ةواالخیرادا كانت االولى 

Nani Rove 

 األخیرةاخي محمد لیست 

Zaidi Zaidi 

 في الوضعیة االخیرة وتطبق الغرامة اآلجالتكون بعد فوات  التأخیرغرامة  نال یمك إذا

 ناصر نغموش

.. اما .الوضعیةقم ان ر وال یھمویجب الشروع في االقتطاع بمجرد االخالل  وضعیات. تسدد بعدةالسالم اغلب المشاریع 
ان باي حال من االحوال ت ال یمكنالحالة  واالخیرة. وفي ھذه األولىبالنسبة لتسألك اخي نعم یجب اقتطاع العقوبة ان كانت 

 واالخیرة األولىیفوق مبلغ الغرامة مبلغ الوضعیة 

 ناصر نغموش

ال وتحلیل غیر سلیم یجب الشروع في االقتطاع مباشرة من الوضعیة التي تنجز خارج  الرأي. ھذاالعفو اخي على مخالفتك 
 االنتظار حتى الوضعیة االخیرة یجوز

Zaidi Zaidi 

 ینتھي على لي اساس واآلجال لمكیف یتم االقتطاع 

14 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011012748124&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/mustapha.ahmed22?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008416174103&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011012748124&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008416174103&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011012748124&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011012748124&fref=gc&dti=638018386292894


Zaidi Zaidi 

 على اي اساس

 ناصر نغموش

في  . بدء2015نوفمبر  30االمر بسیط سوف نعطي مثال: ھب ان مقاول تحصل على صفقة تنتھي اجلھا في  Zaidiاخي 
اي متأخرا بیومین.  2015دیسمبر  02الوضعیة رقم واحد این انجز اشغالھا في  وعند تقدیمالشروع في االنجاز ثم تأخیر 

متعاقدة بحساب عقوبة تأخیر یومین ز تقتطعھا من ھذه الوضعیة ...عندما تقدیم الوضعیة الثانیة تبین ھناك تقوم المصلحة ال
یوم من الوضعیة  28ان المقاول تأخیر شھرا كامال ابتداء من تبلیغ امر الخدمة ھنا تقوم المصلحة المتعاقدة باقتطاع مبلغ 

االنتھاء من الشروع مع وجوب اخترام الحد االقصى للعقوبة غایة  وھكذا الى تأخر= شھر  02الى  28الثانیة لتضیف 
 من مبلغ الصفقة+ المالحق ان وجدوا %10 والمتمثل في

Zaidi Zaidi 

 نھایة االجل یبدا في تقدیم الوضعیاتصح لكن الوضعیة یكون شھریا لماذا یبقى الى 

 ناصر نغموش

 عطیتك مثال فقط الشھر. انامجبر بتقدیمھا في اخر  شھریا. لیسصح الوضعیات تسدد 

Zaidi Zaidi 

 قانوني وھذا غیرینطلق في االشغال والمصلحة المتعاقدة تسامحت معھا  وھو لمانتھى  اآلجالھذا ما یدل ان 

Rami Lotfi 

مصالح الخزینة لو تجد تأخر بیوم واحد في تاریخ وقف أي وضعیة سوف ترفضھا وتعیدھا الى صاحب المشروع ان 
 كانت ال تحتوي على عقوبة تأخیر

Rami Lotfi 

 بالمائة10ا نسبة عقوبة التأخیر فال یوجد نص في المرسوم الرئاسي الجدید یحددھا بام

 ناصر نغموش

عني یا ی العقد.حدید ھذا البند في الھدف من حتمیة ت وھذا ھوببند من بنود العقد  أخلاي  ولكنھ تأخرانھ انطلق في االشغال 
 .. االنجاز.في  ولكنھ تأخرفي الشغال بعد تبلیغ االمر بالخدمة  وانما انطلقلینطلق  اآلجالاخي لم ینتظر انتھاء 

 ناصر نغموش

خزینة كالمك سلیم وقانوني الن المحاسب ال یقوم باالقتطاع الذي ھو من اختصاص صاحب بالنسبة لل Ramiاالخ 
انھ ف االقصى،بالنسبة للحد  .... اماالتعاقدیة اآلجالاي تقدیم وضعیة تحوي خارج  اآلجاللتجاوز  وانما یرفضالمشروع 

 بالنص التشریعي وال یحدتقنیة  بنصوصمحدد 

Ahmed Guerabli 

القانونیة والمقاولة لم تكمل االشغال وتحسب وفق عالقة معینة في قانون  اآلجالتكون عند انتھاء  التأخرالعقوبة على 
 من مبلغ العقد او الصفقة %10الصفقات وال یمكن في جمیع الحاالت ان تتجاوز 

Rami Lotfi 

 بالمائة 20في بعض الوالیات تطبق نسبة  رأیتنعم أخي انا 

Ahmed Guerabli 
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 حسب ما ینص علیھ قانون الصفقات %10ال 

Rami Lotfi 

 من فضلك أي مادة في القانون

La pénalité de retard s'applique conformément à l'article du marché par  Abdelhafid Marref
l'application de la formule, ni 10% ni 20%, et l'application est sur le montant de la situation 

qui est hors délai, bien sûr, un pourcentage est cité dans cet article qu'il faut pas dépasser 

retard prevu dans le marché. ..Ça depend du type de pénalité de  Meri Halil 

 ناصر نغموش

 و لیست لھا اي حجة في ھذا التصرف الغیر مبرر ةخطأ وقعت فیھ ھذه االدرا

السؤال 

كیف یتم ابرام الصفقة بالتراضي البسیط وما ھي مكونات الملف؟؟؟

االجوبة
Admin du groupeAdel Khaled 

 سؤال رائع ، لكن یبقى السؤال مطروح ھل تقصد التراضي بعد االستشارة ام التراضي البسیط ؟

Aya Kami 

 البسیط التراضي

ilyzy-Sofy C 

التراضي البسیط یكون في حالة االستعجال الملح (البد من مقرر الوزیر او الوالي المعني) او عندما تكون ھذه الخدمات او 
 ید (محتكر)التوریدات ال تتم اال عن طریق متعامل اقتصادي وح

Sofy C-ilyzy 

مكونات الملف حسب رایي المتواضع: الملف التقني للعارض ، الملف المالي یتضمن االسعار المقترحة، (في بعض 
یست ل ألنھا ألسعارهامل ، یكون بعد اقتراح المتعھد الحاالت یطلب محضر التفاوض على االسعار بین المصلحة والمتع

مقرر الوزیر او مقرر الوالي، مشروع المیزانیة یتضمن  للتأشیرةاسعار الزامیة لیقدم كتبریر امام لجنة الصفقات 
 االعتمادات المالیة المفوضة).

Silva Sisi 

 عدم جدوى مرتین باش تروح التراضي استشارة. تكونادا كان بعد 

 تم اختیار الصفقة بالتراضي البسیط الن المؤسسة المتعاقد معھا مؤسسة عمومیة تحتل وضعیة احتكاریة

Admin du groupeAdel Khaled 

16 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009036124157&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/abdelhafid.marref?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/meri.halil.1?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011173697814&fref=gc&dti=837065736423379
https://www.facebook.com/kamiaaya.mohamed?fref=gc&dti=837065736423379
https://www.facebook.com/soufy05?fref=gc&dti=837065736423379
https://www.facebook.com/soufy05?fref=gc&dti=837065736423379
https://www.facebook.com/abir.hidra.5?fref=gc&dti=837065736423379
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011173697814&fref=gc&dti=837065736423379


حاالت من  6وتوجد  49حالة االستعجال والى جانب تم ادراجھ في المادة  12التراضي البسیط تم التطرق الیھ في المادة 
ئیس تكون بمقرر من الوالي او ر 12بینھم حالة االستعجال(تشتبھان في التسمیة فقط) غیر انھ التي تم ذكرھا في المادة 

البلدیة ویتم تحیریر امر ببدا االشغال دون مفاوضات في مناقشة االسعار و بعدھا یتم ابرام صفقة تسویة بالنسبة للحاالت 
حاالت من بینھا وضعیة احتكاریة اي الیمكن ابرام صفقة اال عن طریق متعامل واحد.....بالنسبة للملف  5الباقیة وھي 

 ق الى ذلك....حبذا ولو تحدد الحالة في سؤالكحسب الحالة والیوجد نص تنظیمي یتطر

السؤال 

السالم علیكم إخوتي.ھل التقریر التقدیمي مطلوب في الصفقات أم أنھ في اإلتفاقیات؟

الجواب

Mansour Khaled 

بالنسبة للجنة الصفقات فعلیك أن ترفق دفتر الشروط والصفقة بالتقریر التقدیمي. أما بالنسبة للمراقب لمالي فترفق الصفقة 
 واالتفاقیة بتقریر تقدیمي.

Jojo Manina 

 نحن امین الخزینة یجبرنا بارفاق رسالة االستشارة و محاضر الفتح و التقییم و المنح المؤقت ھل یعد اجراء قانوني

 ناصر نغموش

مي واجب في كلتا الحالتین..بالنسبة للصفقة یرفق للملف لدى تقدیمھ للحنة الصفقات السالم علیكم...بدایة التقریر التقدی
 -247-15من المرسوم  19المادة  -المختصة , اما بالنسبة لالتفاقیة فیرفق للملف المقدم للمراقب المالي الجل االلتزام 

ي طلب محاضر الفتح و محاضر التقییم و فان امین الخزینة لیس لھ الحق ف Jojo Manima..اما بالنسبة لتساؤل االخ 
التقریر التقدیمي النھا و ثائق الختیار المتعامل المتعاقد و االختیار من اختصاص االمر بالصرف اي یندرج ضمن 

....و ان ھذه الوثائق االجرائیة ال ترفق للحوالة و ال تعد وثائق محاسبیة لتبریر النفقة و طلبھا L'opportunitéالمالءمة 
 طرف المحاسب العمومي یعتبر تجاوز صالحیات غیر مبرر.من 

 الھاشمي بدرالدین

 من حق امین الخزینة طلب اي شئ یراه ضروري یااخي ولیس تجاوز

 الھاشمي بدرالدین

 انھ مسؤول

 ناصر نغموش

ب طلب اي وثیقة و لكن في اطار اختصاصھ السالم علیكم. غذرا على مخالفتك الرأي اخي الھاشمي..نعم یحق للمحاس
المدرج ضمن مبدء المطابقة..اما ان یطلب الوثائق االجرائیة فھذا تجاوز صالحیة غیر مبرر و تداخل في الصالخیات مما 

یجعلھ یتنافي ومبدء الفصل الذي ھو مبدء اساسي من مباديء المحاسبة العمومیة ....اذن علیك بالرجوع الى جمیع 
متعالقة بالصفقات العمومیة حیث انھا تنص بالعبارة : تختص المصلحة المتعاقدة باختیار المتعاقد.... وھذه النصوص ال

حیث جعل  247-15من المرسوم  19العبارة یعاد ضیاعغتھا في جمیع نصوص الصفقات ...ضف الى ذلك احكام المادة 
تزام و ھو اول اختصاص في المالءمة اي اول اجراء التقریر التقدیمي یرفق لملف االلتزام ..ضع خط تحت عبارة االل
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لنشأة النفقة . لو كانت ھذه الوثائق االجرائیة تخص التسدید لقال المشرع ترفق الحوالة ...وعلیھ فالنبسة للصفقات فان لجنة 
لالجراءات  الصفقات ھي المخولة باالطالع على اجراءات االختیار...علما ان تأشیرتھا ملزمة للمحاسب..اما بالنسبة

 السالفة الذكر...ھذا و هللا اعلى و اعلم 19المكیفة فالمراقب المالي ھو المخول بذلك و الدلیل احكام المادة 

 الھاشمي بدرالدین

 قانون واحاالتفاقیة كما الصفقة  كما

 ناصر نغموش

السالم علیكم...لماذا ....ارسال كل ھذه الوثائق للمحاسب و ھو غیر معني بھا و ال یحق الدخول في اجراءات االختیار 
قدة حیث ان االختیار یندرج ضمن مبدء المالءمة ....المحاسب غیر معني النھا من الصالحیات الحصریة للمصلحة المتعا

 بھذه الوثائق و ان طلبھا فان طلبھ یعد تجاوز صالحیة غیر مبرر ...وفقت اخي نور

Mokhtar Benabed 

تعلیقكم وتحلیلكم أعاله رائع فیما یخص العمل بمبدأ مطابقة العملیة للتشریع والتنظیم المعمول بھما  ناصر خالسالم علیكم، أ
المعدل والمتمم  21-90من القانون  36منھ، والمادة  9المعدل والمتمم المادة  414-92بالنسبة للمراقب المالي المرسوم 

من  14لتي ھي من اختصاص "اآلمر بالصرف" كما توضحھ المادة فیما یخص المحاسب المكلف، صحیح مالئمة النفقة ا
م.م آنف الذكر، وأن اختصاص اختیار المتعامل الحائز ھو راجع لمسؤول المصلحة المتعاقدة (اآلمر  414-92المرسوم 

ب بالصرف)، واألھم من ذلك كلھ ھو كون التأشیرة إلزامیة على كل من اآلمر بالصرف والمراقب المالي والمحاس
العمومي المكلف، إال إذا ما خالف ذلك تشریع معین، معلوم أن التشریع ھو إما قانون عضوي أو قانون أو أمر أو مرسوم 

في اجتماع لجنة صفقات ورأیت أمر محدد في الملف  -افترض-تشریعي. أنا مثال كمحاسب عمومي كنت حاضرا 
للممارسات التجاریة  08-04و 02-04للمنافسة  03-03ة واستشففت بالرجوع إلى نص مادة تشریعیة من النصوص الكثیر

لمكافحة الفساد والوقایة منھ، القانون التجاري، القانون المدني.. وغیرھا من النصوص ، كأن أرتئي بنظرة  06-01
شخصیة دون موافقة كل أعضاء اللجنة أن سعر من األسعار ھو مخفض بشكل غیر عادي وغیر مقبول؟ حینذاك سأدون 

تي بسجل جلسة اللجنة، ولكن حین ورود الملف إلى المحاسب المكلف سیرفض الملف برفض لیس مؤسس على مالحظ
مرجعیة منظومة الصفقات التي تلزمھ التأشیرة الخاصة بلجنة الصفقات أن یدفع دون رفض، بل باإلستناد على نص 

ذا تجاوزات رآھا المحاسب أو أي عون للمالیة أو أي حكم تشریعي آخر. لمثل ھك 02-04تشریعي، كقانون المنافسة أو الـ 
آخر لدى الملف المقدم إلى لجنة الصفقات، ورأى التجاوز الذي یقیم مسؤولیتھ فیما بعد إذا أشر النفقة أو دفعھا، معنى ذلك 

وضح تأن التأشیرة الخاصة بلجنة الصفقات لیست حال یمنع على المحاسب المكلف أو المراقب المالي من طلب أي وثیقة 
لھ تأسیس رفضھ بسببھا (كان قد درسھا سابقا بملف لجنة الصفقات) استنادا على نصوص تشریعیة أخرى أقول ال 

 تنظیمیة.

 ناصر نغموش

 ا اوفر الجزاءالسالم علیكم ..انار هللا دربك یا دكتور وجزاك عن

Mokhtar Benabed 

 :) وفي أھلیكم أخي الفاضلوبارك هللا فیكم  ناصر نغموش

Mokhtar Benabed 

إن تعلق األمر بطلب وثائق ألسباب تتعلق بمخالفة أو عدم مطابقة حكما تشریعیا فإنھ یجب على اآلمر بالصرف تقدیم ھذه 
 تطبیق مبدأ المطابقة. (فیما یخص اإلجراءات الشكلیة).الوثائق إلى المكلف ب

Ch Soulimane 

 مسؤولة على التقریر المقدم والمصلحة المتعاقدة. 33یجب التقید بالمراسلة 
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 ناصر أم

 التقریر التقدیمي مطلوب في كل الحاالت

Abdelkader Boussedour 

صفقة مجزئة الى حصص ثم بعد التقییم تصبح الصفقة عبارة عن اتفاقیات ھل تمر  عندما یكون االعالن عن للمنح:بالنسبة 
 المنح المؤقت)(مباشرة بمراحل الصفقة على اللجنة الصفقات العالن المنح ام یعلن 

aneCh Soulim 

 مباشرة cfیعلن المنح في الجراءد ثم مرر االتفاقیات على 

Abdelkader Boussedour 

غم انھا اصبحت االتفاقیات بدایة اجراءات صفقة تكمل بنفس االجراءات ر 13لكن المراقب المالي رفض دلك بحجة المادة 
 دج ان كان سند قانوني افیدوني12000000اقل من 

Mokhtar Benabed 

 بالغ المشار لھا بالمادةإذا كان المبلغ المتعلق بالحائز لحصة ما عن طلب عروض (إجراءات شكلیة طبعا) یقع أقل من الم
لى ع یمنع على المصلحة المتعاقدة، بعد اإلعالن عن المنح المؤقت باإلجراءات الشكلیة (جریدتین .247-15بالمرسوم  13

)، الرجوع إلى اإلجراءات المكیفة (إتفاقیة)، غیر أنھ قبل اإلعالن عن المنح المؤقت یمكن المصلحة BOMOPاألقل والـ 
إلى اإلجراءات المكیفة باستثناء إن كان ثمة إجراء شكلي اختارتھ المصلحة المتعاقدة كھامش األفضلیة  المتعاقدة اللجوء

 مثال. كل التوفیق

السؤال 

اي  المتعاقدة المصلحةللطعون لكن لجنھ الطعن لم تطلب من  القانونیة المدةتقدم متعھد بطعن في 
ما  المتعاقدة المصلحةللرد على المتعھد وتحویلھ الى یوما  51ب  والمقدرةتوضیحات خالل فتره الطعون 

ي ف المنشاةالجدید ه  اللجنةھل یتقدم المتعھد مره ثانیھ بطعن الى القضاء او الى  الحالةالحل في ھذه  ھو
 المرسوم الجدید لجنھ النزاعات

 االجوبة
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Ferhat Ferhat 

 المشكل ان مده دراسھ الطعن اكتملت لدى اللجنھ القطاعیھ ما حكم الطعن الذي تقدم بھ الطاعن

Saad Boulekroun 

عن ومدة دراسة ھذا الطعن ومدة اعالم المتعھد الذي قدم طعن كلھا لھا اجالھا وفي حالة عدم دراستھ في مدة تقدیم الط
 اآلجال القانونیة تعتبر كل االجراءات الغیة ویتم اعادة االجراء من جدید وهللا اعلم

Ch Soulimane 

 ان اعلمت م المتعاقدة بالطعن كتابیا فعلیھا مراسلة اللجنة البداء رایھا و في خالف ذلك ال وجود للطعن اساسا و هللا اعلم

 ناصر نغموش

من المرسوم  -82المادة -......حیث ان الطعن یودع لدي لجنة الصفقات المختصة في االجال القانونیة المحددةالسالم علیكم
و علیھ فان اللجنة تطلب من المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع تقدیم التوضیحات الالزمة ردا على ادعاءات  15-247

رات المطلوبة تبرمج لجنة الصفقات جلسة لدراسة ھذا الطعن و حتى الطاعن و بعد ان تقوم المصلحة المتعاقدة بتقدیم التبری
ایام ابتداء من اول نشر للمنح المؤقت  10یكون الطعن مؤسسا شكال البد ان یكون في االجال القانونیة و المقدرة ب: 

لة ھي لجنة الصفقات للصفقة و البد ان یكون موجھا للھیئة المخولة قانونا بدراسة ھذا الطعن و الھیئة الوحیدة المخو
المختصة و اي ارسالھ لغیر ھذة اللجنة ال یؤخذ بعین االعتبار ..ان المصلحة المتعاقدة لیست الھیئة التي یرسل لھا 

یوما .فمن حق الطاعن االتصال بامانة لجنة الصفقات  15الطعن.....وحیث ان اللجنة لم تبرمج ھذا الطعن في اجال 
للدراسة و ما علیھ اعادة مراسلة اللجنة المختصة مذكرا ایھا بالمعلومات الخاصة بالطعن  لمعرفة اسباب عدم برمجة طعنھ

المقدم في االجال القانونیة....و حتى و ان قدم الطعن خارج االجال فان من واجب اللجنة برمجتھ و دراستھ وسوف یرفض 
سة ملف الحائز على الصفقة برفض منح شكال من طرف مقرر اللجنة وقد یقبل في مضمونھ مما یتیح للجنة عند درا

 التاشیرة بسبب االخطاء التي وقعت فیھا المصلحة المتعاقدة و التي بینھا الطاعن....ھذا و هللا اعلى و اعلم

 ناصر نغموش

الطعن المقدم لھا , تقوم لجنة الصفقات المختصة بطلب ملف الطاعن و كذلك ملف الحائز على  السالم علیكم....بناء على
الصفقة مؤقتا, ثم تبرمج جلسة لدراسة ھذا الطعن بنفس الطریقة التي یتم بھا برمجة و دراسة دفاتر الشروط أو الصفقات 

ال و ممضومنا . و ثناء الجلسة تبرر اسباب اعضاءھا بدراسة ھذا الطعن شك أو المالحق حیث یكلف رئیس اللجنة احد
اختاراتھا ثم تقارن تبریرات صاحب المشروع و ادعاءات الطاعن و تعرض على النص القانوني ثم بعد یجري التصویت 

 قرارھا اما بالتأسیس أو بعدمھ...و منخالل ھذا التصویت تحدد اللجنة المختصة موقفھا و تصدر 

Ferhat Ferhat 

جمیع التدخالت قانونیھ بدایھ من تقدیم الطلب قلت ماحكم الطعن في حالھ عدم دراستھ من طرف لجنھ الطعن وما االجراء 
 عونالذي یقوم بھ الطاعن وھل للمصلحھ المتعاقده ان تقوم بدراسھ مشاریع الصفقات بعد فتره الط

Saad Boulekroun 

یا اخي لقد سبق واجبتك اذا لم یدرس الطعن في آجالھ فاللجنة ال یمكنھا المصادقة على الصفقة اذن كل االجراءات تعتبر 
 الغیة

 ناصر نغموش

, فان لم یدرس في اجال -ایام 10 -...حیث ان الطعن وضع لدي اللجنة في االجال القانونیة  Saadالسالم علیكم.......اخي 
یوما...ان االلغاء  15ھ حتى خارج أجال یوما فھذا خطا اللجنة. وما علیھا تدارك الخطا و برمجة الطعن و دراست 15
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التلقائي لكل االجراءات قد یترتب عنھ الحاق ضرر اما بالحائز على الصفقة مؤقتا و اما بالطاعن.....فان كان الطعن غیر 
مؤسس فان الغاء االجراءات بسبب عدم دراسة الطعن من طرف اللجنة المختصة ینجر عنھ اجحافا في حق الحائز المؤقت 

اننا نلغي منحا صحیحا ...و اما اذا كان الطعن مؤسسا و الغینا كل االجراءات فان ھذا الغاء یترتب عنھ اجحافا في  بحیث
حق الطاعن أو اجحافا في حق واحد من المشاركین الن االصل في العملیة عندما یكون الطعن مؤسسا اننا نعید تقییم 

جراءات السابقة و لیس بالضرورة ان یفوز الطاعن بالصفقة و انما قد العروض تقنیا او مالیا من جدید دون المساس باال
یكون متعھد اخر من یفوز..اذن اعادة االجراءات لعدم دراسة الطعن بسبب تماطل لجنة الصفقات ال یعد حاال سلیما 

كان مؤسسا شكال و مضمونا  ......انما یتحتم على اللجنة دراسة ھذا الطاعن الوارد في االجال القانونیة...و في حالة اذا ما
 ..فان المصلحة مجبرة باعادة التقییم التقني أو المالي و منح الصفقة لمن یستحقھا دون اللجوء الى االلغاء...

Saad Boulekroun 

ایام وما دام الطعن لم یدرس في  10یوم وتبلیغھ في مدة  15واضح حیث على اللجنة دراسة الطعن في اجل  ولكن القانون
من المنح المؤقت بكل بساطة الطعن  11اجالھ ال دخل في كونھ مؤسس او غیر ذلك اعطیك مثال اذا قدم الطعن في الیوم 

 ال یقبل اذن كیف لطعن قدم في اجالھ ولم یدرس

 ناصر نغموش

یوما فھي مرتبطة  15ایام...اما المدة 10في حالتنا ھذه فان الطعن اودع في االجال القانونیة  Saadالسالم علیكم....اخي 
 خطأھا و ما علیھا اال تداركھ..... یوما فھذا 15بمھام اللجنة المختصة فان لم تبرمج الدراسة خالل 

Saad Boulekroun 

 حب یقول كي تكون الغلطة من طرف لجنة الفتح والتقییم او المصلحة المتعاقدة تعاد االجراءات ویتم رفض التاشیر على
 الصفقة واذا كان الخطأ من طرف اللجنة یتغاضى على الخطا

 ناصر نغموش

لیس بالضرورة اعادة االجراءات من جدیدة , قد تكون جمیع االجراءات سلیمة لكن تخطيء المصلحة المتعاقدة في منح 
لصفقة , في ھذه الحالة ترفض التأشیرة أو تؤجل ویطلب من المصلحة اعادة التقییم مرة اخرى حتى ینال صاحب الحق ا

طبقا للقانون ثم صدر خطاء اثناء التقییم فاننا سوف نضر بمتعھد استوفى شروط  حقھ...الننا اذا الغینا اجراءات سلیمة تمت
المصلحة المتعاقدة...االصل ان كل ھيءة تتحمل مسؤولیتھا كاملة حفاظا على الفوز بالمنافسة و نحن الغیناھا بسسب خطأ 

 مصالح االخرین...

Ferhat Ferhat 

قییم حسب راي في ھذه الحالھ المصلحھ المتعاقده ال تعلم شئ عن الطعن المقدم للجنھ الطعن كیف االلغاء واعاده الت
 بعدالتاشیره یمكن للطاعن ان یرفع طعنا لدى الجھات القضائیھ

السؤال 

أشھر لم یتم تقدیم كفالة حسن التنفیذ واستبدلت بإقتطاعات حسن التنفیذ عند كل  6كذلك في صفقة آجالھا 
 وضعیة أشغال.ما رأیكم في ذلك؟

 االجوبة
 ناصر نغموش
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السالم علیكم ...اجراء غیر سلیم و ال یجوز ذلك ..ان ھذا االجراء لھ تأثیر مباشر على المنافسة الى حد افسادھا...ھناك 
 ذه الشروط تغییر طبیعة الضمانات....مواد اساسیة في دفتر الشروط ال یمكن و الیجوز تعدیلھا ومن ھ

Karima Bela 

 اذا نص دفتر الشروط على ذلك فال اشكال كانت عندنا نفس الحالة و فاتت وضعیة االشغال بالقتطاع عادي

Génie Génie 

 تبع

Ahmed Aber 

 %100اجراء صحیح 

 ناصر أم

 من كل وضعیة أشغال %5یكون  وعللي األغلب الصفقة،الضمان حسب ما ورد في  اقتطاع

Kheddar Salah 

عنصر في  بأھم اختللتقد یا اخي عند استبدال كفالة المنصوص علیھا في دفتر الشروط ب اقتطاع شھري فانت 
كفالة حق ال ال تملكقصیت المقاوالت التي  وبالتالي راكبالمنافسة راك في االول فرضت كفالة  وھو االخاللاالجراءات 

 ب بمكان اعوان الخزینة رفص التسدید.

_________________________________________________________________________ 

السؤال 
لمتعھد في ا ومتى وكیف یسترجعھااالمین العام ....)  الصفقات.في مكتب (التنفیذ این تحفظ كفالة حسن 

 الصفقة العمومیة

 األجوبة

Zohir Benchala 

  تحفظ لدى امین الخزینة
 المحددة من قبل المصلحة المتعاقدة وھذا بمنحة رفع الید اآلجالع بعد انقضاء تسترج

 ناصر نغموش

و یتم  یعةضتسدید اول و  السالم علیكم......كفالة حسن التنفیذ تحفظ لدي المحاسب العمومي حیث انھا ترفق للحوالة عند
عند االستالم النھائي للمشروع , این تقوم ھذه المصلحة  -المصلحة المتعاقدة  -استرجاعھا من طرف االمر بالصرف 

و محضر االستالم النھائي بدون تحفظات و  - DCD -المتعاقدة بتقدیم الطلب االسترجاع مرفقا ب الكشف العام و النھائي 
الكفالة تحفظ لدى المحاسب  -للمتعامل المتعاقد .....خالصة:  بإعادتھا..ھذه االخیرة تقوم بدورھا نسخة من رفع الید ..

 المكلف الى غایة االستالم النھائي للمشروع....ھذا و هللا اعلى و اعلم

Wal Meeres 

 الدفع خاص بقسم التجھیز حواالتتب المكلف بتحریر مك

Hani Hadji 
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ببساطة لو تقرا الكفالة تجد الطرفین المعنیین من ھذا تستنتج أن النسخة األصلیة للكفالة تبقى لدى المصلحة المتعاقدة عكس 
ا طرحھ بعض االخوة بانھا تكون عند أمین الخزینة ( ممكن یقصدون نسخة) وفي المصلحة المتعاقدة عادة و نظرا م

تبقى عند المسؤول األعلى سلطة وفي حالة ما اذا كلف شخصا آخر من مصلحة المحاسبة والمالیة  فأنھاألھمیة الوثیقة 
 اعلم تبقى عند الموظف المكلف بالمصلحة سابقة الذكر. وهللا

 ناصر نغموش

السالم علیكم......اوافقك الراي اخي فیما تعلق بالطرفین المعاقدین, و ما ال وافقك الراي فیھ ھو ان الكفالة بصفتھا ضمان 
 Garant-ع الحاالت ھو المحاسب العمومي بصفتھ المحافظ على المال العام مالیا و المسؤول على الشق المالي في جمی

des deniers publics-  , و ھذه الصفة وحده تمنح لھ حق االحتفاظ بكل ما یضمن التسییر الحسن للعقود في شقھا المالي
تبطة مستحقات المتعامل مرعلما ان المشرع اشار ضمنیا في النصوص المتضمنة تنظیم الصفقات العمومیة الى ان تسدید 

 leبتأسیس ھذه الكفالة حیث حدد اخر اجل لتأسیس الكفالة قبل تسدید اول وضعیة . و كما یعلم الجمیع ان التسدید 
paiement  یندرج ضمن الصالحیة الحصریة للمحاسب و یدخل في اختصاصھ الخاص بالمشروعیةla regularite  و لو

التي ھي من  l'opportuniteمشروع الستعمل المشرع مثال عبارة تخص المالءمة كانت الكفالة یحتفظ بھا صاحب ال
أو على اقصى  la liquidationاو التصفیة  l'engagementصالحیات االمر بالصرف كأن یشیر مثال الى االلتزام 

سب العمومي و ال ....و علیھ فان الكفالة البد ان تودع لدى المحاle mandatementتقدیر قبل اصداراالمر بالصرف 
یجوز لھذا االخیر تسدید مستحقات المتعامل اال اذا ارفقھا االمر بالصرف للحوالة بصفتھا وثیقة محاسبیة تبریریة 

 على المتابعة و االھتمام. Hani Hadji للنفقة....ھذا و هللا اعلى و اعلم....بركت االخ

Cherche Savoir 

السالم علیكم اخي ناصر .. ممكن استفسار یتعلق بالكشف العام و النھائي , ھل بمجرد المصادقة و  ناصر نغموش
االمضاء على الكشف العام و النھائي دون تحفظ من طرف المصلحة المتعاقدة و مكتب الدراسات و طبعا المتعامل المتعاقد 

ة نعتبر الكشف العام و النھائي كوضعیة اشغال تعطي الحق لتسدید االشغال المنجزة و الغیر مسددة اي , ھل في ھذه الحال
مستحقات المتعامل المتعاقد ؟؟ او ھناك اجراءات اخرى یجب اتباعھا بعد المصادقة على الكشف العام و النھائي لتسدید 

 االشغال المنجزة و الغیر مسددة ؟؟

Nour El Houda 

في بلدیتنا تبقى عندي أي في مكتب الصفقات ....لم أكن أعلم أنھا وثیقة مھمة اى ھذه الدرجة الني ومع نھایة التقییم أقوم 
ساطة من دون المطالبة باي وثائق ...أطالب فقط بنسخة منھا مع بارجاعھا الى اصحابھا الغیر حاصلین على الصفقة بكل ب
 االمضاء علیھا ووضع الختم الخاص بصاحب الوثیقة ...

vous parlez de caution de soumission et non pas de caution de  Nour El Houda Naziha Aziri
bonne exécution parce que cette dernière ne doit être récupérer par le maître d'oeuvre qu 

'après pv de réception definitif + période de garantie de bonne execution 

 

Exacte Khaled Donovane 

Cherche Savoir 

السالم علیكم .. ممكن استفسار یتعلق بالكشف العام و النھائي , ھل بمجرد المصادقة و االمضاء على الكشف العام و 
 النھائي دون تحفظ من طرف المصلحة المتعاقدة و مكتب الدراسات و طبعا المتعامل المتعاقد , ھل في ھذه الحالة نعتبر

الكشف العام و النھائي كوضعیة اشغال تعطي الحق لتسدید االشغال المنجزة و الغیر مسددة اي مستحقات المتعامل المتعاقد 
؟؟ او ھناك اجراءات اخرى یجب اتباعھا بعد المصادقة على الكشف العام و النھائي لتسدید االشغال المنجزة و الغیر 

 مسددة ؟؟ شكرا

jusqu'à la réception définitiveDans le coffre du trésorier bien sur  Khaled Donovane 
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aprés  ptabilité de le maître d, ouvrage et tu peux la recuperer un anChez la com Petite Louve
l'achèvement des travaux 

Amir Bouihi 

 عند مصلحة المحاسبة

Rachid Tarech 

 صحیح ناصر واش قال عمي

ble a condition qu elle soit en sécurité elle est restituer dans le dossier compta Maria Maria
un mois après la réception définitive des travaux 

Cherche Savoir 

ستفسار یتعلق بالكشف العام و النھائي , ھل بمجرد المصادقة و االمضاء على الكشف .. ممكن ا ناصر السالم علیكم اخي
العام و النھائي دون تحفظ من طرف المصلحة المتعاقدة و مكتب الدراسات و طبعا المتعامل المتعاقد , ھل في ھذه الحالة 

 جزة و الغیر مسددة اي مستحقات المتعاملاشغال تعطي الحق لتسدید االشغال المن نعتبر الكشف العام و النھائي كوضعیة
المتعاقد ؟؟ او ھناك اجراءات اخرى یجب اتباعھا بعد المصادقة على الكشف العام و النھائي لتسدید االشغال المنجزة و 

 الغیر مسددة ؟؟

Hamadene Mohammed 

اما الثانیة فھي  DGDھناك حالتین... األولى انتھاء األشغال قبل انتھاء اآلجال ھنا ترفق الوضعیة العامة والنھائیة مع 
 عندما نكون خارج اآلجال فیجب علینا انتظار التأشیر على ملحق الغلق.

 Mohammed Hamadene Cherche Savoirشكرا اخي على تفاعلكم مع الموضوع 

 ناصر نغموش

للتسأل ....اما في یخص الكشف العام  على لتاخر في الرد لعدم انتباھي Cherche Savoir السالم علیكم..... بدایة معذرة
والنھائي فانھ في االصل ال یرتبط بالتسدید و انما ینجز لتحدید الكلفة النھائیة للمشروع سواء من الجانب الكمي او الجانب 

قابل للتغییر اثناء االنجاز  -Devis estimatif et quantitatif -االمبلغ , فاذا كانت البدایة بكشف كمي و تقدیري
. في حاالت االنجاز العادیة یكون اخر وثیقة نتجز و غالبا ما یرفق محضر  dgd,فالخاتمة تكون بالكشف العام و النھائي 

االستالم النھائي الجل استرجاع الضمانات المالیة بنوعیھا. اما في حاالت الفسخ فھو یتجز قبل تسدید الوضعیة االخیرة 
حقات المتعامل المتعاقد... و یجب ان نصحح امر ھو ان الوضعیة االخیرة ال ترفق لتحدید ما تبقى في ذمة االدارة من مست

و انما ترفق بكشف جزئي ال یختلف عن باقي الكشوف المرفقة للوضعیات السابقة .نعم , المنطقي ,ان  dgdعادة ب 
 dgdنجدھا في النتیجة المتحصل علیھا في الكشف الجزئي الخاص بالوضعیة االخیرة ھي نفس النتیجة التي 

ینجز قبل انجاز ملحق الغلق الذي على اساسھ تغلق الصفقة  dgdكان  247-15.......مالحظة: قبل صدور المرسوم 
 183اصبح الكشف العام و النھائي اخر و ثیقة تنجز حیث اشارت المادة  247-15نھائیا... و لكن بعد صدور المرسوم 

خارج االجال التعاقدیة و لكن  -ملحق الغلق بمھفوم النصوص السابقة -الكمیات على ان امكانیة انجاز ملحق ظبط  4الفقرة 
لیس و ثیقة تسدید و انما ھو وثیقة احصاء الجل تحدید الكلفة  dgdقبل انجاز الكشف العام و النھائي. مما نفھم منھ ان 

 النھائیة للمشروع بدقة......ھذا و هللا اعلى و اعلم

Cherche Savoir 

 شكرا اخي , جزاك هللا كل خیرا ناصر نغموش

Fouziafin Fawzia 
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 DGDالزم. تحفظ عند المحاسب العمومي و یرجعھا عند االستالم النھائي بمقرره رفع الید عن كفالھ الضمان مع 
 ومحضر االستالم النھائي

Fafa Anoucha 

تحفظ مع الملف في مكتب التجھیز ویتم استرجاعھا في نھائیة استالم المشروع واستكمال كل حقوق المقاول ویسلم بمقرر 
 رفع الید مع احضار بطاقة الھویة للمقاول واالمضاء عند استالمھا

Samir Samir 

 یا اخوتي راھي وخدة فالتعبیر واللغة .

Mohammed Abbas Abou Batoul 

 ناصر نغموش اشاطر كالم سي

Achour Basta 

 مكتب المحاسبة للبلدیة.

Albarbari Albarbari 

 تحفض عند امین خزینة البلدیات وتسترجع بعد االستالم النھائي بتقدیم محضر استالم نھائي مع مقرر رفع الید

 السؤال

حیث قسمنت  100من  25قطھ االقصاءیھ تفحصي على دفتر شروط باالجراءات المكیفھ الحظت ان الن إثر
للعینات والباقي للتكوین والصیانھ والضمان والخدمھ ما بعد البیع اضافھ الى  38للسعر  40النقاط كالتالي 

عرض ولما طرحت السؤال لماذا النقطھ االقصائیھ التي حددت بالربع كان  أحسنللعرض المالى  50ذلك 
ي مصالح المصلحة المتعاقده سؤالي ھنا ھل توجد آلیھ للحساب في ال یكون اى اقصاء وتمش  الجواب لكي

 عملیھ تحدید نقطھ االقصائیھ او توجد تعلیمھ في ذلك

 االجوبة
Zaidi Zaidi 

 ذكر عالمة االقصاء في دفتر الشروط و عادة ما تكون نصف العالمة المحددةاوال یجب 

 ناصر نغموش

لیھا ة المتحصل علسالم علیكم.....اخ فر حات ...حیث ان االختیار یكون للعرض االحسن مما یجعلھ یخضع الى جمع النقط
في التقییم التقني + النقطة المتحصل علیھا في التقییم المالي تقسم على انثان و یمنح العرض لصاحب اعلى نسبة مئویة... 

الى تحدید العرض االحسن....و علیھ فان العملیة برمتھا خاطئة في ھذا الدفتر..كان  وھذا ھو االجراء الذي یطبق للوصول
متعاقدة ان تقسم النقاط المائة بین التقییم التقني و التقییم المالي مما یجعل النقطة االقصائیة معقولة یجب على المصلحة ال

و االربعین المتبقیة للغرض االقل...اما اذا حددت مائة نقطة للعرض التقني فاقل نقطة للقصاء  60من  25كتحدید مثاال 
اقل من معیار واحد من المعیار  25تكون النقطة االقصائیة ....فمن غیر المعقول و المنطقي ان  50یجب ان تكون 

نقطة في ھذا المعیار ثم تحصل على صفر في  26فان تحصل العارض على  38المختارة ھل یعقل ان للعینات مثال حددنا 
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یبا نوعا غر باقي المعاییر یتأھل...كما ان السعر ھو الذي یحدد قیمة العرض المالي فوجوده في تقییم العرض التقني یعد
 ما.....من االفضل اعادة النظر في معاییر التنقیط ھذه ...و حعلھا اكثر عقالنیة ...ھذا و هللا اعلى و اعلم..

Ritadj Noir Ch 

خضع تحدید المعیار وكیفیة اختیار المتعھد للمصلحة المتعاقدة لكن بھذا بمعنى توجد الیة محددة في ھذا االطار التوجد وی
 المعیار الغریب والغیر منطقي الذي حددتھ الم الم یستغرب المر

Khaldi Ali 

اك خلط ببین التقییم التقني و المالي للعروض ، من المفروض ان یكون ھناك من خالل تحلیلي لمعیار التنقیط وجدت ھن
و توزع حسب كل معیار  100/100فصل بینھما ، اي یتم وضع معیار التنقیط للتقییم التقني كأن تمنح لھ مثال نقطة 

 30ة من طرف لجنة خاصة النوعیة و الجودة التي یتم التاكد منھا على اساس عینات او صور و حتى بالمعاینة المیدانی
و یمكن اضافة معیار  10نقطة ، معیار الخدمة ما بعد البیع و التكوین  20نقطة ، اجال التسلیم  30نقطة ، معیار الضمان 

نقاط و یجب ارفاق تعھد من المورد لضمان التسلیم في عین المكان على  10التكفل بالتسلیم و النقل من طرف المورد 
صلحة المتعاقدة و یرفق بدفتر الشروط و نفس الشيء بالنسبة لضمان النوعیة و الجودة و حتى شكل نموذج تضعھ الم

حتى تضمن  100/25بدال من  100/50الخدمة ما بعد البیع و التكوین ، من االحسن ان تحدد النقطة االقصائیة بأقل من 
بعدئذ یتم تقییم العرض المالي على أساس نقطة تحدد المصلحة المتعاقدة اقتناء عتاد او اثاث او تجھیزات من النوع الجید ، 

 و یتحصل اقل عرض على نقطة كاملة بینما تتحصل بقیة العروض على نقطة بتطبیق القاعدة التالیة : 50/50مثال ب 
 تقسیم مبلغ العرض المعني . 50 فيالعرض المعني= مبلغ اقل عرض مضروبا 

تجمع نقطة العرض التقني مع نقطة العرض المالي و من یتحصل على أعلى نقطة عند االنتھاء من التقییم التقني و المالي 
ھو المؤھل لالختیار و في ھذه الحالة یكون االختیار على اساس احسن عرض من حیث المزایا االقتصادیة و التقنیة و 

 دنا بھا لتعم الفائدة .لیس على اساس اقل ثمن ، و هللا اعلم و نرجو كل من لدیھ اضافات او توضیحات احسن ان یفی

Mohame Rekim 

 هللا یبارك لك نعم الحدیث لخصت ودققت واعطیت التنقیط حقھ

hame RekimMo 

 قصدي كالم علي خالدي

Ferhat Ferhat 

 یبدو ھذا التحلیل وحسب راي بعض المتتبعین في ظل القانون القدیم

سؤال 

  سالم علیكم
======== 

ذلك  نأمك ویفیدونا انالصفقات العمومیة ان یوافونا  يوخبرة فعندي طلب من الزمالء اللذین لھم تجربة 
جاریة.صدقة  ولتكن لھممراحل الصفقة من االحتیجات الى التسدید  وعملیة عنبملخصات مفیدة 

 االجوبة
Ahmed Benidir 

 Dernier Loupاجابتك غیر معني بھذا الطلب  وانت حسبلم اطلب ھذا لشخصي  انا

 ناصر نغموش
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لنصوص و ان السالم علیكم...للتمكن من االلمام بالموضوع الذي طرحتھ اخي احمد , فیجب على الفرد ان یبحث عن ا
یسأل الزمالء . فباالطالع و المناقشة یستطیع اي فرد ان یصل الى مبتغاه و بالعودة للموضوع و انظرا لما تكتسیھ 

الصفات العمومیة من اھمیة , حیث ترصد لھا المبالغ الضخمة وذلك من اجل انجاز المرافق العمومیة التي تساھم في 
الت . و حیث ان الصفقات عقود مكتوبة كما عرفھا القانون تبرم مع متعاملین قضاء احتیاجات المجتمع في كثیر من مجا

اقتصادیین لتلبیة الحاجات ...ھذه الحاجات ذات الصلة بالصالح العام مما جعل ھذه العقود تبرم في اطار معیین تراعى فیھ 
قود وجعل لھا حدودا یجب الوقوف عندھا المصلحة العامة مع الحفاظ على حقوق المتعاملین , ھذا االطار الذي قید ھذه الع

اي انھا لیست عقود مطلقة یضع فیھا المتعاقدون كل ما یریدون. كما ان المشرع وضع ضوابط محددة الجل الحفاظ على 
المال العام و حسن استعمالھ. و للوصول لھذه االھداف كلھا الزم المشرع المصلحة المتعاقدة بتحدید الحاجات حسب 

ا لدراسة معدة مسبقا تؤخذ فیھا جمیع الجوانب خاصة التقنیة منھا . فبعد اعداد التقریر االداري عن اھمیة االولویة طبق
المشروع و اعداد بطاقة تقنیة مفصلة و ارسالھا للجھات الوصیة قصد تسجیلھا و رصد التقدیرات المالیة للمشروع , فیتم 

الخاصة مرورا بالترقیم الذي من خاللھ نعرف مصادر التمویل و  تسجیل العملیة بدقة ابتداء من العنوان و المواصفات
ھذه العملیة التي یطلق علیھا رخصة -القطاع الذي ینتمي الیھ المشروع و انتھاء عند المبلغ التقدیري لھذه العملیة. 

دم الى لجنة متابعة ثم یق..بعد تسجیل العملیة تشرع المصلحة المتعاقدة باعداد دفتر الشروط الخاصب الدراسة و ال-البرنامج
الصفقات المختصة من اجل التأشیرة.ھذا الدفتر یسمح باختیار المصلحة التقنیة التي سوف تشرف على انجاز المشروع. و 
بعد االعالن عن المسابقة و فق دفتر الشروط المعد لھذا الغرض ,و اختیار مكتب الدراسات صاحب احسن عرض و الذي 

ادقة لجنة الصفقات ان بلغ ھذا العقد حدود االبرام , یقوم ھذا االخیر باعداد دراسة ھندسیة افرزتھ المنافسة بعد مص
للموضوع تشمل حمیع الجوانب التقنیة من مقاییس و رسومات ھندسیة ...الخ. و وفق ھذه الدراسة تنجز المصلحة المتعاقدة 

زیادة على المواصفات التقنیة , تضع فیھ بمساعدة مكتب الدراسة دفتر الشروط الخاص بانجاز المشروع و الذي 
المؤھالت المطلوبة في المتعھدین الذین یحق لھم المشاركة في المنافسة ثم بعد ذلك ترسلھ للجنة الصفقات المختصة من 

اجل الدراسة و اعطاء التأشیرة, ثم بعد ذلك تعلن عن المنافسة على اوسع نطاق حتى یتمكن كل متعامل تتوفر فیھ الشروط 
 لمطلوبة من المشاركة و ذلك عمال بمبدء المساواة و حریة الوصول الى الطلبات العمومیة ...............یتبع ان شاء هللا

Ahmed Benidir 

ع و اتمنى ان ال تبخل علینا بالمزید من التوضیحات و بارك هللا فیك اخي ناصر كنت انتضر تدخلك في ھذا الموضو
 الشروحات في ما یخص الصفقات و لك منا كل االحترام و التقدیر

 

 سؤال 
 فیھا.وماھي الحاالت التي ینجز  DGDبخصوص الكشف العام والنھائي 

 األجوبة 
Saddam Misimovic 

 بعد المصادقة على الكشف العام والمؤقت

.... Imara Oum Youcef 

Zakarya MaOu 

 لغرض الملحق

Mohammed Hamadene 

اجة ھائي مباشرة دون الحفي حالة انھاء االشغال في وقتھا وقبل ان تنتھي اآلجال القانونیة لالنجاز یقدم الكشف العام والن
. اما في حالة ما اذا كانت المؤسسة خارج اآلجال فتقدم ملحق الغلق DGDلملحق الغلق مع ارفاق وضعیة االشغال 
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 Situationكوثیقة مالیة مدعمة لكن ال یمكن للمؤسسة ان تتقدم بالوضعیة المالیة النھائیة  DGDللدراسة مع ارفاقھ ب 
DGD یر والمصادقة على ملحق الغلق وتسلیم امر بالخدمةاال بعد ان یتم التأش 

Dgd  Djilali Mekrazفي حالة انتھاء المشروع دون استھالك كامل مبلغ االتفاقیة 

 صبرینة میمي

  یقدم كشف الحساب العام والنھائي بطلب من المصلحة المتعاقدة في ندى حاالت :
اوال في حالة إنجاز بعض االشغال وبقي جزء منھا لم ینجز یمضى من المتعامل المتعاقد والمصلحة التقنیة والمصلحة 

  واش خدم المقاول واش خلص دراسات إذا كان موجود ویغلق المشروع ویستلم مؤقتا على حسابالمتعاقدةومكتب ال
ثانیا : في حالة إخالل المتعامل المتعاقد باحد التزاماتھ التعاقدیة كعدم اكمال المشروع في آجالھ التعاقدیة والسبب یعود 

 لمشروعبمسؤولیة المقاول وحده ھنا تطلبھ بغرض فسخ ما تبقى من اشغال ا

Mohammed Hamadene 

 یعني الحالتین بھدف فسخ الصفقة .

 صبرینة میمي

ثالثا في حالة ملحق غلق المشروع ھنا المشروع یكون خارج اآلجال واستلم مؤقتا یطلب إعداد كشف حساب عام ونھائي 
 ویمضى بعد االستالم المؤقت والغرض منھ غلق المشروع

 

d ApcapcSai 

 في كل صفات و اتفاقیات االشغال

 ناصر نغموش

 -السالم علیكم....... حیث ان مبلغ العقد سواء كان صفقة و فق االجراءات الشكلیة أو صفقة وفق االجراءات المكیفة 
یعد مبلغا تقدیریا اي یمكن ان ینجز جزئیا أو كلیا كما یمكن ان یتغییر بالزیادة أو  -فھوم النصوص القدیمة االتفاقیة بم

النقصان بواسطة المالحق على اختالف انواعھا. و ال یصبح مبلغ العقد نھائیا الى بعد االتنھاء من االشغال.. و تحدد ھذه 
ي و علیھ فان ھذا الكشف وثیقة ضروریة نتجز في جمیع الحاالت و لیس ھناك الكلفة النھائیة بواسطة الكشف العام و النھائ

حالة معینة ال ینجز فیھا. فھو ینجز سواء تم انجاز المشروع كلیا او تم ایقافھ اثناء االنجاز الي سبب كان و حتى في 
ب واحد تراصي و الفسح من جانحاالت الفسخ فھو ینجز وجوبا غیر انھ ھناك اختالف بسیط بین الكشف في حالة الفسخ بال

و ھذا الفرق یكمن انھ في حالة الفسخ االحادي الجانب فا ھذا الكشف ال یمضي من طرف المتعامل المتعاقد النھ في حالة 
خصام مع الدارة ویكفي امضاء المصلحة المتعاقدة و المصالح التقنیة فقط....خالصة : كلما كانت عندنا صفقة و جب 

نھائي في االخیر...علما ان ھذا الكشف یجب تقدیمھ رفقة محضر االستالم النھائي عند طلب استرجاع انجاز كشف عام و 
 الضمانات المالیة سواء كانت ھذه الضمانات كفالة او اقتطاعا.....ھذا و هللا اعلى و اعلم

Mohammed Hamadene 

 بارك هللا فیك اخي. نعم في كل الحاالت اما انا فحاولت ان اوضح متى یكون ومع من یرفق. شكرا

James Stankou 

 ناصر نغموش شكرا استاد

 ناصر نغموش

 ال شكر على و اجب... James Stankou العفو اخي
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DGD  Nour Nouriنھاءیا خاصة مع الخزینة  ھو غلق للعملیة وتظھر فیھ كل البنود وھو یخبر عن غلق العملیة
 العمومیة

Rabais Noureddine Farah 
Travaux en moins 
Travaux en plus 

 السؤال 

 
 

 االجوبة
 

Adem Adem 

اذا تمت العملیة عن طریق طلب عروض فان التفاوض مع المتعھد ممنوع سواء قبل المنح أو بعد المنح فالتخفیض یكون 
 ي للمؤسسةفي العرض األصل

Faycal Temoussi 

 من فضلك السند القانوني

 ناصر نغموش

النظر على جواز التفاوض مع الحائز على الصفقة من عدمھ سواء قبل أو بعد المنح المؤقت , في  .... بغضكمالسالم علی
ھذه الحالة حیث ان المبلغ المقترح یفوق المبلغ المرصود للعملیة فانھ ال یجوز ال یمكن التفاوض مع صاحب العرض االقل 

 ....راءات من جدیدو انما تعلن لحنة التقییم عدم الجدوى .. وتعاد االج

 

 السؤال 

 

29 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009701083245&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/noureddine.farah?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1650374521922299&set=gm.1249165725178154&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1650374521922299&set=gm.1249165725178154&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/adem1963?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008493014181&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1650374521922299&set=gm.1249165725178154&type=3&ifg=1


 
ما الذي قصده المشرع الجزائر بیجب أن تبین صفقة الطلبات كمیة /أو قیمة الحدود الدنیا والقصوى 

 یرجى االفادة وشكرا   و/أو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لالشغال و/أو ........؟؟؟

 األجوبة

 
 ناصر نغموش

السالم علیكم.......ان میزة صفقات الطلبات ان خدماتھا یومیة و ال تستطیع االنتظار لطبیعتھا كاالطعام أو نقل الطلبة مثال. 
ح مما اظطر المشروع الى اجاد الیات تسموحیث انھ الیمكن التحكم في الكیمییات التي نحتجھا لتسییر المرافق المكلفة , 

اداء ھذه الخدمات في وقتھا دون انتظار و من ھذه االلیات انھ عندما نعلن عن منافسة من ھذا النوع نحدد تقدیرات لما 
 نحتاجھ خالل السنة بواسطة احد ادنى للكمیات و حدد اقصى .مثال نقدر حسب عدد الطالبة الجامعیین لجامعة ما اننا نحتاج

كلم في السنة ...و حتى نتجنب الوقوع في االحتیاج فاننا  700كلم غرام من البطاطا كحد ادنى و قد نصل الى  500الى 
نضع الكمیاتین للمنافسة بحیث یشارك المتعھد بمبلغین في صفقة وحدة المبلغ االدنى الموازي للكمیة الدنیا و المبلغ 

لمبلغ االقصى المتحصل علیھ ...و اثناء التنفیذ نسدد الكمیات الفعلیة الى غایة االقصى الموازي للكمیة القصوى.ثم نلتزم با
انتھاء السنة على ان ال نتجاوز الحد االقصى....مما یتیح لنا تسییر شؤون الطلبة من حیث االطماع خالل السنة دون 

الیومیة التي ال تقبل  انقطاع...و كذلك باقي الخدمات.....ان صفقات الطلبات تتعلق بالخدمات المتكررة و
 االنتظار...........ھذا و هللا اعلى و اعلم

Hamza Mimio 

 یة ؟؟؟مشكور اخي على ھذا االیضاح....لكن ماذا لو تم اعداد صفقة طلبات بجدول االسعار الوحدوي فقط دون ذكر الكم

 ناصر نغموش

االصل في الصفقات عامة ھي الكمیة, فاذا كان السعر الوحدوي ھو اساس اختیار العرض االقل و ھو المحدد للمنافسة في 
كتقدیرات فاننا خلفنا النص القانوني من حیث تحدید الحاجات ھذا من  عرضھا المالي .... فالكمیات ان لم نحددھا مسبقا

جھة و من جھة اخرى كیف نستطیع الوصول الى مبلغ الصفقة االجمالى اذا لم نحدد الكمیة اي ان السعر مرتبط بالكمیة, 
الوقات تكون صفقات كما ان الصفقة ال تكون صفقة طلبات اال اذا احتوت على كمیاتین حد ادنى و حد اقصى و اغلب ا

الطلبات تتعلق خدمات االطعام و النقل و ما شبھ.....و ھنا الكمیة واجبة التحدید مسبقا...و اذا ھناك صفقات ذات طبیعة 
معینة كالدراسات مثال فان الیات السعر تحدد مسبقا أو تذاكر السفر في الخطوط الجویة مثال التي تخضع لمتغییرات و لھذا 

 یت السعر ....اما الصفقات بالكمیات البد من تحددیھا و ال یكفي السعر الوحدوي وحده.تطرق المشرع الل

Ranim Imran 

كان اقل عرض في الكمیة الدنیا و ممون اخر كان  لقد قمنا مرة باعداد دفتر شروط بھذه الطریقة فوجھتنا مشكلة ان ممون
 میة القصوى فبرأیك اخي كیف الحل؟اقل عرض في الك

Hamza Mimio 

 هللا یجازیك...اخي .......

 السؤال 
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عند دفع %5نفیذ ام یمكن استبدالھا بضمان اخر مثل اقتطاه في صفقة عمومیة ھل تشترط كفالة حسن الت
 مستحقات مقاول االشغال

 االجوبة
Espoir Espoir 

 حسب شروط موجودة في دفتر الشروط

 الدین صالح

 اذا اشترطة كفالة حسن التنفیذ في د ش و بعدھا المتصل على الصفقة لم یحظرھا ماذا نفعل

Amine Hamzi 

 ال تقبل الفوترة حتى یحضرھا الدین صالح

 الدین صالح

 صو نشرط علیھ یجیب الكفالةنخلوه یخدم و كي نجي نخل

Vivre LA Vie 

 retenue( %5) االجمالیة بكفالة اقتطاع ب  caution de bonne exécutionاعتقد أنھ یمكن تبدیل كفالة حسن التنفیذ(
de garantie  وذلك عن طریق ملحق یتم اعداده لھذا الغرض وتمریره امام لجنة الصفقات ) على كل وضعیة مقدمة

 والتي غالبا ال تعارض وال ترى مانعا غیر ان ذلك یخل بشروط المنافسة النزیھة.

Ilyes Elyes 

 االخ الكریم راك خاطىء

Vivre LA Vie 

 این الخطا من فضلك .
  فانا احكي عما وقع معي بالضبط ولیس روایة من اشخاص آخرین.

 احتراماتي.

ElyesIlyes  

 اذا كانت ھناك كفالة في دفتر الشروط فال تتغیر و لو بملحق

 Vivre LA Vie Zineb Hamziانت صحیح عمل على صفقة معDUC   مبلغ الصفقة كبیر والمؤسسة التي اشتغل
فبي طلب خطي من المدیر تم استبدال البند بملحق تم الموافقة علیھ من كل لجان الرقابة  caution فیھا ال تقدر على

 الكفالة الي االقتطاعات وتحصلنا على ملح ممضي ومصادق قلیھ یغیر البند من

Ilyes Elyes Vivre LA Vie 
 . ة ولیس قول الناس او الشارعاعطیتك حادثة حقیقیة حدیث

 Ilyes Elyes Zineb Hamziغیرت لي 

Ilyes Elyes 

 Zineb Hamzi ما فھمتكش
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  Vivre LA Vieحمزة زورڤي
 زاھةمحق في كالمھ، غیر أنھ جانب الصواب في قولھ تمس بالن

فھي ال تمس بالنزاھة أبدا، مثلھا مثل باقي البنود كل بند قابل للتعدیل عدا البنود الني تكون علیھا اثار مالیة، وإال فھذا حكم 
 بالعاطفة

Vivre LA Vie 

 دریسيإلحمزة زورقي ا
نزاھة فھي من بین العوائق التي تمنع العدید من مؤسسات االنجاز من المشاركة لعدم التیسر المالي بسبب فیما یخص ال

 حجز مبلغ الضمان لمدة طویلة .

Ilyes Elyes 

لة یمكن ترك االختیار كفالة او اقتطاع ضمان للمؤسسة ھذا االصح وھذا ال اذن یمكن في اعداد دفتر الشروط في بند الكفا
 قول الناس وال الشارع ویجب االلمام جیدا بالقانون

Omar Bourezg 

 كالم جمیل.

Vivre LA Vie 

 Ilyes Elyes لماذا التعصب یا اخي

Ilyes Elyes 

 وال تعصب وال شي قلت كالم شارع قتلك لیس كالم شارع مع كل االحترام والتقدیر

Ilyes Elyes 

 حسب دفتر الشروط واذا كانت ھناك كفالة فال یمكن تغییرھا بملحق

 صبرینة میمي

فتقطع من كل وضعیة إشغال مقدمة للتخلیص وإذا كان  %5یكون ذلك حسب ما أشترطتھ في دفتر الشروط إذا كان اقتطاع 
 كفالة فیشترط تقدیمھا قبل اول فاتورة مدفوعة

Samir Hadj 

 الكفالة اجباریة اذا كانت مدة االشغال اكثر من ثالثة اشھر

outaouAissam Ta 

 حسب دفتر الشروط ان دكر االثنین فیمكن ،وان لم یدكر فال

La caution de bonne exécution est a base de 5% du mantant HT du marché, les  Mourad Ba
lois dise de preferance on mais une caution c mille fois mieux 

Amine Hamzi 

لتغییر البند بملحق یجب ان تكون الصفقة بالتراضي اَي الیكون ھناك دفتر شروط في البدایة و لیس عبارة عن استشارة أو 
 كفالة في دفتر الشروط یجعل الكثیر من المتعاملین یتراجعون عن المشاركةطلب عروض ألن بند ال

Khilou Khalilou 

 لشروطحتى في التراضي ..یكون ھناك دفتر الشروط و العرض المقدم من المتعھد یكون على أساس دفتر ا
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 Khilou Khalilou Amine Hamziمر مباشرة الى مشروع الصفقة اما األسعار كیف ذلك ، في التراضي البسیط ن
 تكون بالتفاوض ال یتم مأل اَي دفتر شروط حسب علمي

Khilou Khalilou 

جھیزات البطاقة التقنیة أو قائمة االحتیاجات...(ت ھناك دفتر بصیغة التراضي البسیط ..تضع فیھ مواد قانونیة باإلضافة إلى
 أو منشاات)

Amine Hamzi 

 اذا عندك نسخة ارسلھا لي اخي ربي یحفظك

Khilou Khalilou 

 ..ال استطیع إرسالھا ..لكن دفتر الشروط مشابھ لدفتر الشروط بصیغة طلب عروض وطنيAmine Hamziاعتذر ..

Amine Hamzi 

 و ھل ھو واجب في كل حاالت التراضي ؟

Khilou Khalilou 

 محیّنة..ستجد كل تساؤالتك...یا اخي اطلع على قانون الصفقات العمومیة النسخة ال
 لإلجابة على سؤالك ..

  یجب معرفة المبلغ المفوض و كذا احتیاج المصلحة المنجزة....

Slimane Bourouis 

صلحة المتعاقدة تغییرھا متال من كفالة الى اقتطاعات تعرض على حسب ما ھو مدكور في دفتر الشروط و ادا ارادت الم
 لجنة الصفقات و في الغالب ترفض الن االدارة تناسبھا الكفالة خاصة في المشاریع الكبرى

Adem Adem 

 على حسب دفتر الشروط

Lakhdar Herizi 

 نعم یمكن ذلك

 

 

 

Lakhal Bou 
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 تبع دفتر الشروط

 ناصر نغموش

 لیة و كیفیة استرجاعھا , فھي تبین ذلكالسالم علیكم.....ان للمصلحة المتعاقدة حریة االختیار في تحدید الضمانات الما
مسبقا في دفتر الشروط سواء بطلب كفالة حسن تنفیذ أو اقتطاع حسن تنفیذ یقتطع من كل وضعیة اشغال مقدمة 

ھو عندما تختار المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط تقدیم كفالة حسن تنفیذ  للتسدید....غیر انھ یجب ان ننتبھ الى امر و
لبنك, فانھ ال یجوزفي اي حال من االحوال تحویل ھذه الكفالة الى اقتطاع حسن تنفیذ بواسطة ملحق اي انھ یؤسس لدى ا

في حالة اختیار ان یكون الضمان المالي كفالة فانھ ال یمكن تحویلھا الى اقتطاع حسن تنفیذ لتأثیر ھذااالجراء على صحة 
عن امكنیة تحویل الكفالة الى اقتطاع عن تسدید المستحقات ... ھذا المنافسة ومصدقیتھا.... وحیث ان االخ السائل یسأل 

 تصرف غیر سلیم و ال یجوز ذلك ......ھذا و هللا اعلى و اعلم

Lakhdar Herizi 

 كالم صحیح

. Mohamed Amin 

. Geotechnical Work 

tu as le choix Maria Maria 

 الصقر الجامح الجامح

  للمصلحة المتعاقدة كامل الحریة. في تحدید طابع الضمانات
  اشھر 3ویمكن لھا ان تتنازل عنھا اذا كانت اجال التنفیذ اقل من 

 اال ان الحفاظ على مصالح المتعاقد یجب ان یحتاط ویشترط كفالة او اقتطاع

Abderrezak Belaaz 

 تذكر في دفتر الشروط

Nessma Nm 

بدال من اقتطاع من  %5حسب ما تم ذكره في دفتر الشروط ... لكن من المستحسن في حالة صفقة تقدیم كفالة حسن التنفیذ 
 وضعیة االشغال المقدمة ....

 صبرینة میمي

 لماذا

Filali Nassim 

من المرسوم  3ال یمكن استبدال كفالة حسن التنفید باقتطاع الضمان عن طریق الملحق ان دلك یخل بالمنافسة طبقا للمادة 
اما بالنسبة للقانون الصفقات العمومیة یمكن استبدال عن طریق الملحق و لكن بشرط ان یتم استرجع  236/10الرئاسي 

 فید عند تقدیم أول طلب الدفع و یجب ان طلب الدفع یغطي مبلغ كفالة حسن التنفیدمبلغ كفالة حسن التن

247/15 Filali Nassim 

 سؤال 
 

 236_10من المرسوم الرئاسي رقم 105ممكن شرح المادة 
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 وبةاالج
 

 

 

 ریتاج امل الحیاة

 یشرحولك samاعطیھ لل 

fiha??Wche mfhamtiche  James Stankou 

Sarah Bel Arbi 

یمكنھا ان  الصفقات، ھلرفض من طرف لجنة قدم ملحق االقفال  المؤقت، تمقدمت مؤسسة االشغال محضر استالم 
 تطالب بمبلغ االققال؟؟

James Stankou 

ي ا ملف ملحق الغلق المقدم للجنة یجب أن یتضمن محضر االستالم المؤقت .... ماھو سبب رفض الجنة للملحق ؟ و عن
 مبلغ تتكلمین ؟

Ýăhîå Mâzôūźî 

 یجب أن یكون الملحق في اآلجال التعاقدیة
 مدة اإلنجاز غیر منتھیة

Feghoul Djezar 

 راح یاخي برك ماتعب في راسك 10/236قانون الصفقات جدید اما  15/247یاخي رانا في 

 ناصر نغموش
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اعاد نفس االجراء  247-15ان المبدء ھو نفسھ اي ان , ف Feghoulاخي  247-15السالم علیكم...... بالرغم من اننا في 
مع تغییر بعض المصطلحات فقط كتعویض ملحق الغلق بملحق ظبط الكمیات..كما ان سؤال االخ قد یخص صفقة مبرمة 

 مما یحتم اتمام االجراءات وفق النص القدیم... .. 236-10وفق النص 

Sarah Bel Arbi 

 250_02اى مرسوم رئاسي  2008الصفقة مبرمبة في 

 ناصر نغموش

ل اي نص سوف تطبقون علیھا االخت..... لم تسوى الى یومنا ھذا...السؤا 2008و هللا امر غریب ...صفقة مبرمة في 
اقر نفس المباديء التي اقرتھا النصوص التي جاءت من بعده... و لكن یبقى السؤال مطروح ما ھو العائق  250-02حتى 

 الذي حال دون انھاء االشغال الى یومنا ھذا.؟؟؟؟؟...

Sarah Bel Arbi 

 ال ھناك نزاع قانونى

Feghoul Djezar 

 10/236اخي انا عندي ملحق الضافة في مدة االنجاز و حالیا على مستوى لجنة الصفقات الن الصفقة بالقانون القدیم اي 
الملحق تم اعداده بنفس القانون و لم یتم التطرق اال ھذا االشكال من طرف المقرر لكن لحد الساعة لم تتم المصادقة علیھ 

 قضیة و قت فقط المقرر لم یضع ھذا االشكال اي القانون

 غموشناصر ن

... ھذا الملحق صحیح اذا اودعتھ لدى لجنة الصفقات قبل انقضاء التعاقدیة....اما اذا وضع لدى اللجنة  Feghoulاالخ 
 المطة االولى... 105خارج االجال فھو غیر مطابق للنص القانوني.. و اللجنة سوف ترفضھ عمال باحكام المادة 

James Stankou 

خارج االجال  لكنھ ملحق للغلق و ملخق الغلق یمكن دراستھ من طرف لجنة الصفقات حتى لو كان ناصر نغموش االخ
 التعاقدیة

 ناصر نغموش

, ملحق الغلق یبرم حارج االجال التعاقدیة و البد ان یعرض  %100كالمك صواب  Jamesالسالم علیكم..... بالطبع اخي 
فان ھذا  Feghoulاذا تحصل على تاشیرة ھذه اللجنة, و لكن حسب ما اشار الیھ االخ على لجنة الصفقات و ال یصح اال 

بالتالي ال یمكن ان یكون ملحق غلق الن ملحق الغلق ال یمكنھ تعدیل ھذه االجال  الملحق خاض بتغییر االجال التعاقدیة و
لھما او حذف اشغال باستثناء تعدیل االجال النقضاءھا.. اي ان ملحق الغلق یمكن ان یحوي اشغاال اضافیة أو تكملیة و ك

التي من المستحیل تعدیلھا... و علیھ وحتى یصح ملحق یحوي اجاال البد ان یبرم في االجال التعاقدیة للصفقة.....بركت 
 اخي

James Stankou 

ورایك صواب فیما یخص الملحق الخاص بتغییر مدة االنجاز و الذي یجب ان یكون ضمن االجال  ناصر استادبوركت 
 من المادة 2التعاقدیة فقط ................اال في حالة واحدة ..أنظر المطة 

ankouJames St 

... حالة إنقضاء االجال التعاقدیة وفي حالة الظروف االستثنائیة الخارجة عن ارادة الطرفین  2أنظر المطة  ناصر أستاد
والتي على المصلحة المتعاقدة تبریرھا في تقریر عند تقدیم الملحق للجنة الصفقات للتاشیر ... في ھذه الحالة یمكن أن 
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یتصمن تمدید في مدة االنجاز ولیس بالضرورة ان یكون ملحق غلق .... في انتظار  یكون ھذا الملحق ملحق عادي وقد
 رایكم.

 ناصر نغموش

الى اختالل التوازن االقتصادي و ھذه  ...المطة الثانیة: تتعلق بحالة االستثنائیة التي ادت Jamesالسالم علیكم.....االخ 
بسبب االنخفاظ الرھیب في اسعار  1988حالة في االطار وضع اقتصادي عام كذلك الذي وقعت فیھ الجزائر سنة 

االرتفاع الرھیب في اسعار السلع الشيء الذي ادى الى عدم وجود تمویل  المحروقات مما ادى الى تأخر االنجاز بسبب
حق استثانئة لمراجعة السعر.... كما ان التأخیر في االجل االصلي للصفقات مبرر باوامر االیقاف و كافي الجل اعداد مال

-15من المرسوم  147االستئناف حیث تعلق االجال اي ان ھناك قوة قاھرة و یمكننا ربط ھذه المطة الثانیة باحكام المادة 
ق عادي لتتمكن المقاولة من اتمام االشغال مع وجوب تبریر ...... و علیھ فانھ في ھذه الحالة ینجز ملح05الفقرة  247

التأخیر باوامر االیقاف و االستئناف + شھادة اداریة.....ھذا وضع استثنائي خاص... اما في الحاالت العادیة فانھ ال یمكن 
الصل...ھذا و هللا اعلى و ابرام ملحق تعدیل االجال و عرضھ على ھئیات الرقابة اال في حدود االجال التعاقدیة و ھذا ھو ا

 اعلم...

Sarah Bel Arbi 

 ،تم برام مالحق2008تم ابرام صفقة فى 
 الذى تم رفضھ لعدم رفض التحفظات تم قدمت الملحق في شكل ملحق اقفال 3قدمت المقاولة ملحق رقم 

 Voir plusالمقاولة وضعیة االشغال النھائیة و محضر استالم مؤقت ومبعد ذلك محضر استالم النھائى... قدمت

 ناصر نغموش

... یبقى االمر محیرا نوعا .....و یطرح كثیرا من االسئلة , منھا : ما ھي ھذه التحفظات Sarahالسالم علیكم.... االخت 
لمتسبب في عدم تسویتھا؟؟؟؟ و ھل رفعت التي بقیت لم ترفع مدة طویلة؟؟؟؟؟ و ما سبب عدم رفعھا في وقتھا؟؟؟؟ و من ا

سنوات بسبب  08ا یعقل ان تبقى اشغال صفقة معلقة ما یقارب  Sarahھذه التحفظات عند تقدیم االقفال؟؟؟؟ ... اخت 
 تحفظات؟؟؟؟ بركت اختي على المتابعة و االھتمام

Sarah Bel Arbi 

 ھل یوجد سند قانونى یقول بلى ھذه المقاولة متقدرش تتحصل على مبلغ ملحق االقفال

Yaourt Fruite 

 شكلیة او یكون كذلك في االجراءات المكیفة وشكرامن فضلك ھل الملحق یكون في حالة االجراءات ال

 

 

 سؤال 
 

لمراقب ا العقد. للعلمنقدمھ للحنة الصفقات للمصادقة على مشروع  ومئتین ھللم یتجاوز المشروع ملیار  إذا
 على صواب رأیكم. شكون الصفقات. واشالمالي رجعلي العقد قالي الزم تصادق علیھ من طرف لجنة 

 األجوبة 
 

Tadjine Abdelhak 
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 , 13الفقرة األولى من المادة 

Tadjine Abdelhak 

 ال تقتضي وجوبا إبرام صفقة ضمن اإلجراءات الشكلیة ، ھذا قرأ مورا الحیطھذي راھي واضحة 

 

 

 

Moh Bouhila 

 13النھا غیر مختصة في النظر في مشروع الصفقات التي تقل عن الحدود المنصوص علیھا في نص المادة  ال،

Boutaous Brahim 

 راقبالصفقة. المجراید كان تحت المبلغ الصفقة ھنا تحبس االجراءات ھو كان عندنا مارشي بصح بعد منح المؤقت في ال
 قالي راك غالط

Abdou Oura 

ھاش ال كان تجیني ما نقبل فاتت علیا حالة كیما ھذي بالقانون القدیم وتناقشت انا والمراقب المالي قالي انا عضو فاللجنة
 خطراش ما عادتش من اختصاص لجنة الصفقات

Youcef Deryou 

 یجب اكمال اجراءات الصفقة حتى وان كان مبلغ المنح اقل من مبلغ الصفقة

Kais Menani 

 المراقب المالي صحیح

Boutaous Brahim 

 كیف یعني

Moh Bouhila 

 راھو غالط ، القانون واضح ، ال اجتھاد في وجود نص

Kais Menani 

 حتى وجي قل من الصفقة البد من مواصلة اجراء الصفقة

Boutaous Brahim 
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 نصادق على العقد من طرف لجنة الصفقات وكذا دراسة الطعون

Kais Menani 

 ایوة

Boutaous Brahim 

 راك متاكد .انا عندي دلیل .ال عندك ما تبرر ایوة

Jasmin Jasmin 

یتم االعالن عن المنح المؤقت بنفس طریقة  12.000.000,00اقل من اذا كان مبلغ الصفقة بعد االجراء طلب عروض 
 االعالن عن الصفقة لكن لصفقة ال تعرض على اللجنة الوالئیة للصفقات و ھنالك راي قانوني في ھذا الحالة

Jasmin Jasmin 

 

 

 

Boutaous Brahim 

 عندي اخرى اكثر وضوخ

Jasmin Jasmin 

 نفس المعني

Boutaous Brahim 

 واه .من بعد نبعثھالك اخي

Jasmin Jasmin 

 2017شكرا لدى مؤرخة في شھر جانفي او فیفري 

Boudane Moourad 

 حتى تعم الفائدة Boutaous Brahim ممكن تحطھا في ھذه التعلیقات

Boutaous Brahim 
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Tadjine Abdelhak 

 عندو الصح روحك،ھا فھم 

 یوسف كحلي

 راه غالط كاین مراسلة وزارة المالیة

 بوبكر بن حمزة

 ارةقیمة الصفقة ملیار ومئننان ملبون و سنتیم اي ما اقل متھ ا ھو استش

Boumaza Fayçal 

 المراقب المالي راھو غالط

cedure de lancement soit formalisé ou adapteIl faut suivre la pro Nasrou Boumediene 

Abdou Oura 

 سقسیھ وش من نوع شارب

Smail Sadaoui 

 

 

 

Smail Sadaoui 
 

40 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1646131178753602&set=p.1646131178753602&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1646131178753602&set=p.1646131178753602&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/hako.real.142?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017227697741&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/benhamzaboubaker20?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/faycal.boumaza.1?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nasrou.boumediene?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/abdou.oura?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/smail4511?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1768276366520047&set=p.1768276366520047&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1768276366520047&set=p.1768276366520047&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/smail4511?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1646131178753602&set=p.1646131178753602&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1768276366520047&set=p.1768276366520047&type=3&ifg=1


 

 

 

Smail Sadaoui 

 

 

 

Bilo Bil 

الزم تفھما االخ ألنھ كان االجرءات لي بدیت بھا في دفتر الشروط إجراءات صفقة یعني مقرر االعتماد او وعد بمنحة 
ولما  12000000.00ولو جاء مبلغ العارض أقل من دج الزم نكمل في إجراءات الصفقة حتى  12000000.00یفوق 

 تلتزم مع العارض ال تسمیھا اتفاقیة تسمیھا صفقة وشكرا.

Abdeldjabar Berna 

 راسات ھناك حالتینعلى حسب نوع الدفترھل ھومتعلق باألشغال ام بالخدمات والد

Kais Menani 

اظن الخالصة ،في حالة االجراءات الشكلیة ،وتبین بعد المنح المؤقت أن المبلغ أقل من ملیار ومائتان ھنا نلجأ مباشرة 
تأشیرة من طرف لجنة وتصبح الصفقة اتفاقیة والطعون التدرس من قبل لجنة لإلجراءات المكیفة ،أي ال یتم منح ال

 الصفقات في ھذه الحالة بل من طرف لجنة یتم اختیارھا من طرف رئیس المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر .

 ويعبدالرزاق بجا

 لجنة الصفقات غیر مختصة في تاشیر الضفقات التي یقل مبلغھا عن ملیار ومئاتین ملیون والمراقب المالي غالط
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Abdou Oura 

 ي ما تأشرھاشراكم غالطین یا جماعة راھي ما عادتش من اختصاص لجنة الصفقات راھ

Azzaz Mohamed 

 ھذا المراقب ضرباتو الشمس و الزم یشرب دواه

r VertLakhda 

دج یتوجب ان تبرم  6000000.00یا جماعة على حسب الطلب. في حال طلب الخدمات او دراسات التي تفوق مبالغھا 
 واضحة 247_15من المرسوم  13صفقة و و تؤشر من طرف لجنة الصفقات المادة 

Fethi Medjoubi 

 القانون واضح االجباریة عند تجاوز الحدود

Dahbi Bouhadja 

ي حالة ھذا المشروع اقتناء. ف-دراسة-المشروع: انجازومن اجل الفھم ماھو نوع  أكثرحسب رأي لبدء السؤال یوضح 
  ملیار ومائتین دج ھن یكون المشروع استشارة 120000000إنجاز والمبلغ محدد ب 

كان وضیحا وحدد بان في حالة المبلغ تجاوز او یفوق ملیار ومائتین ولو بسنتم تصبح  247/15ن القانون الصفقات الا
 اعلم. العمومیة. وهللاللجنة البلدیة الصفقات  علىصفقة وتعرض 

Mourad Trad 

 ناصر نغموش

 ناصر نغموش

و التي وردا فیھا "عبارة "ال یقتضي وجوبا و الذي ال  247-15من المرسوم  13السالم علیكم....بالرجوع الى المادة 
حة یقتضي وجوبا قد یقتضي ظرفا أو یقتضي ضرورة, و ان ھذه الظروف أو الضرورة في االصل تحددھا المصل

المتعاقدة صاحبة المشروع, حتى و ان كان رفض المراقب المالي فیھ بعض من التجاوز لعدم بلوغ مبلغ الصفقة حدود 
االبرام و ان االجرءات المكیفة تفي بالغرض شرط ان یكون صاحب المشروع قد احترام جمیع االجرءات خاصة فیما 

االعالن عن المنافسة و ال یكتفي بالنظر الى نتیجة المنافسة كأنھا  تعلق باالعالن عن المنح الذي البد یكون بنفس اجراءات
استشارة یكفیھا االعالن عن النتائج بالتعلیق و على المستوى المحلي..........غیر انھ و حیث ان دفتر الشروط خضع 

ملة ي صفقة مكتلتاشیرة لحنة الصفقات على اساس ان العملیة یمكن ان تسفر على صفقة وفق االجراءات الشكلیة ا
كان من االحسن للمصلحة المتعاقدة عرض  - parallélisme des formes -االركان, و عمال بمبدء توازي االشكال 

مشروع صفقات على لجنة الصفقات التي منحت التأشیرة لدفتر الشروط, و لھذه االخیرة اي اللجنة لھا الحق بقبول دراسة 
ود االبرام أو الدفع بعدم االختصاص.....و في ھذه الحالة یكون رأي اللجنة ملزما الملف حتى و ان كان مبلغھ یقل عن حد

 للجمیع كما تكون المصلحة المتعاقدة محمیة قانونا لوجوب خضوعھا لقرارات لجنة الصفقات.....ھذا و هللا اعلى و اعلم

Jasmin Jasmin 

رأي صائب و مقنع لكن الراي التوضیحي لقسم الصفقات بوزارة المالیة جاء بغیر ذلك بحیث صحیح اكد علي مواصلة 
االجراء الشكلي المتبع و ھذا باالعالن عن المنح المؤقت حسب االعالن عن طلب عروض لكن دراسة الطعون و مشاریع 

 الصفقات من اجل الدراسةالصفقات ال تعرض علي لجنة 

 ناصر نغموش

و لھذا اشرت الى تجاوز المراقب المالي..دون علمي براي قسم الصفقت, غیر  n JasminJasmi أورفقك الراي االخت
انھ حسب رایي المتواضع اظن انھ من االفضل عرض المشروع على للجنة المختصة عمال بالمبدء المذكور دون شرط 
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ى االبرام.....بركت اختي عل الوجوب بل نظرا لطبیعة العملیة التي كانت في االصل منافسة قد تكون نتائجھا في جدود
 المتابعة و االھتمام........

Mourad Trad 

 اشاطرك الرأي ناصر نغموش دائمآ غي قلب الحدث سي

 السؤال 
 

  ماھو الفرق بین
1.Convocation et Invitation  
2.Lettre de rappel et lettre de transmission 

 األجوبة

 
Cief Guelma 

 اإلستدعاء یكون من األعلى رتبة الى األسفل.اما الدعوة فتكون لنفس المستوى

 ناصر نغموش

اجل امر شخصي و غالبا ما یكون امر  ھو امر بالحظور لمؤسسة ما من - convocation -السالم علیكم.....االستدعاء 
اداریا أو قضائیا و ھي تتسم بالطابع الرسمي....اما الدعوة فھي غالبا ما تكون في المناسبات و قد تكون من شحص طبیعي 

حفلة مثال...و قد تكون من ادارة الى اشخاص عادیین بصفتھم الشخصیة أو  الى اشخاص اخرین كحضور مناسبة معینة
 ثیلیة و ھي ال تكتسي طابعا رسمیا و انما ھي تقدیر و تشریف للشخص المدعو...ھذا و هللا اعلى و اعلم...بصفتھم التم

 ناصر نغموش

شحص معین معنویا كان او طبیعي من اجل امر ما یتعلق بتذكیر  - lettre de rappel -ارسال للتذكیر أو خطاب تذكیر 
تمت مراسلتھ من اجلھ من قبل و لم یرد و غالبا ما یترتب عن خطاب التذكیر تحذیر المعني حتى یسوي وضعیتھ و اال 

 lettre -سوف تتخذ في حقھ االجرءات القانونیة الالزمة...اي ان حطاب التذكیر یعد اعذارا للمعني ....اما خطات االحالة 
de transmission - ھو خطاب یرفق لملف مرسل غالبا ما یكون شرحا لذلك الملف ...ھذا و هللا اعلى و اعلم 

 

 السؤال 
 

 استفسار ...
تم اقتراح مشروع بناء لقسمین دراسیین في منطقة نائیة مبلغھ لم یتجاوز مبلغ صفقة بمعنى تم ابرامھ على 

امر الوالي شفھیا رئیس البلدیة و المقاول الحائز على المشروع شكل اتفاقیة ...تاخر تسجیل المشروع ..ف
بالبدء ..بدأ المقاول باالشغال بدون اي وثیقة و اكمل القسمین ...و بقي في انتظار تحصیل اتعابھ بعد تسجیل 

المشروع ..تم تسجیل المشروع فعال و لكن مقرر التسجیل جاء و قد استلم رئیس بلدیة اخر مھام البلدیة 
.فقام باعداد اتفاقیة تسویة مع تقریر مفصل ..على اساس انھ لم یكن ھو انذاك من ابرم العقد ... المراقب ..
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  أیكمرالمالي اشر على االتفاقیة بینما امین الخزینة رفضھا النھ ال یوجد شیئ اسمھ اتفاقیة تسویة . ماھو 
 وجد. وشكرا والحل ان

 

 األجوبة 
 

Kamel Deghfel 

 باتفاقیة التسویة (مدیریة التجھیز تسجل عملیات كھاتھ) ومن أتیتكلماذا لم تقومو بأعداد اتفاقیة فقط 

Ha Djer 

 رئیس البلدیة رفض ..قال لست انا من قام باالجراءات.و علیھ قام باجراء اتفاقیة تسویة

 Ha Djer BM Mouradالحل بید رئیس البلدیة یقوم باعداد عقد اشغال او اتفاقیة اشغال 

Tic Soo 

 اقیة تسویةال توجظ اتف

BM Mourad 

 ال توجد اتفاقیة تسویة ھناك صفقة تسویة

 ناصر نغموش

....حیث انھ تم الشروع في االنجاز دون اي وثیقة و ھذا امر في الحقیقة غیر قانوني و غیر منطقي و مخالف السالم علیكم.
البسط قواعد التسییر, كان على المصلحة المتعاقدة ان تتصرف ببغض الحمكة و الحنكة, حتى تتمكن من تسویة ھذا 

جود لھا في قواعد المحاسبة العمومیة , حیث ان مبلغ انجاز التصرف الالمسؤول , فبدال من انجاز اتفاقیة تسویة التي ال و
المشروع لم یبلغ حدود ابرام الصفقة, كان علي المصلحة المتعاقدة تسویة العملیة بواسطة سند طلب بسیط ترفقھ بتقریر 

غال فقة بوضعیة االشتقدیمي للمراقب المالي و بعد االلتزام بھذاالطلب , تقدم الحوالة المین الخزینة من اجل التیدید مر
االولى و االخیرة مختومة بختم الخدمة المؤداة و مؤشرة من طرف المصالح التقنیة اضافة الى السند و ان شاءت ارفاق 

 ھذه الوثائق بمحضر استالم نھائي و اال فتاشیرة المصالح التقنیة على الوضعیة تكفى......

Une solution mais mon cher ami dans ce cas on engage un devis estimatif et  Hafid Lounis
quantitatif pas un bon Dr commande car il s agit des travaux  

Ha Djer 

 شكرا اخ ناصر

 ناصر نغموش

 شكر على واجب العفو.اختي. ال

Kasseri Chihab 

 أكثران ھناك خلط یا صدیقي وضح  أضنو سقف السند ھذا خطا یاناصر ما ھ

 ناصر نغموش
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عند تدخلھم  وكل لالخوةالخلط... نصیحتي لك  .... واین ھوما ھو سندك على ان ھذا خطأ Chihabاخ  ....السالم علیكم
ھو فیما یخص سقف السند ف .... اماكنا على خطأ إذا ونصحح مفاھیمنابعضنا  ونتعلم منوا اراء ھم حتى تعم الفائدة ان یعلل

واللوازم ...وما المتعلقة باالجراءات المكیفة بالنسبة لالشغال  247-15من المرسوم  13حدود االبرام المحددة في المادة 
 مذكور التي تنص: " یجب أن تكون الطلبات ا لبرمة طبقامن المرسوم ال 20اال الرجوع للمادة  علیك

 لإلجراءات ا لمكیفة محل سندات طلب أو في حالة
والضرورة .... الضرورة  والعقود عندالضرورة عقود تحدد حقوق األطراف وواجباتھم." اي ان االصل ھو سند الطلب 

 20من صحة ما اقول علیك ایضا بالفقرة الثانیة من المادة  ثرأك وحتى تتأكد ....لھا االختیار المتعاقدة. ايالمصلحة  تحددھا
 التي تنص: وفیما یخص خدمات الدراسات فإنھ یتعین على

ھذا اال ستثناء بالنسبة لخدمات الدراسة بوجوب اعداد عقد مھما  ".ا لمصلحة ا لمتعاقدة إبرام عقد مھما یكن مبلغ الطلب
ي لھ مما یدل عاى ان رأی فقط.قي انواع الخدمات یمكن تسدیدھا بواسطة سند طلب كان المبلغ یفسر بما ال یداع للشك ان با

 تدخلك ومشكور علىاخي  واعلم.... بركت وهللا اعلىما یبرره في النص القانوني...ھذا 

 

 u alikoum.....tout a fait d'accord Mr Lounis . le devis estimatif est avant Salamoناصر نغموش
tout un bon représentant une commande conformément aux dispositions du décret 15-247 , le 

devis est le terme approprie vu la nature de de l'operation شكرا على المتابعة و االھتمام 

_________________________________________________________________________ 

 السؤال 
 

یوم من تاریخ االستالم  90خالل  DGDانھ یتم ایداع  على CCAGاالختصاص تم ذكر ضمن مواد  ألھل
  المؤقت

ف العام قبل الكش كما تم ذكر في عدة اراء توضیحیة لقسم الصفقات العمومیة ان ملحق الغلق النھائي یكون
  DGDوالنھائي 

 ھو وثیقة یتم ایداعھا ام یتم االلتزام بھا؟؟؟؟ DGDسؤالي ما مصیر 

 األجوبة

 

Rachid Tarech 

 سؤال مھم جدا

DGD  Moussa Bchبالنقصان ام بالزیادة 

Jasmin Jasmin 

  وال بالزیادةلم یذكر ال، بالنقصان  CCAGضمن 
 والنھائيطلح الكشف العام ذكر مص

Tarek Hellali 

 DGDال یكون الغلق اال ب تحضیر الكشف العام والنھائي 

 سبي هللاح

 

45 

https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/rachid.tarech?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/mousso.bch?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010994371661&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/tarek.hellali?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/zizou.alasmar?fref=gc&dti=638018386292894


 ھو عبارة عن وثیقة یتم ارفاقھا مع ملحق الغلق وتكون منفصلة عنھ

... Mohamed Amin 

Ahcene Boudekhana 

حسب معلوماتنا البسیطة سیدي ان الكشف العام النھائي یشتمل على كل الحسابات الالزمة وباالعتماد علیھ یمكننا اًعداد 
 بعد االلتزام علیھ تصفى العملیة مع المكلف بالالنجاز نھائیا، اقصدیمكننا من غلق العملیة  بدأتھملحق الغلق الذي 

DGD  Said Topographeھو وثیقة یتم االلتزام بھا في كل مشروع وھو وثیقة رسمیة وحساسة 

Mourad Trad 

 ناصر نغموش

Jasmin Jasmin 

  ارید اجابة من فضلك Mourad Trad اخي

 ناصر نغموش

................... بما ان Mourad Trad صیامكم و قیامكم...... مرحبا االخ السالم علیكم....رمضان كریم...تقبل هللا
اء غییر تقدیریتھا خالل مرحلة االنجاز سوالصفقة تعد تقدیریة , حیث انھا اما تنجز كلیا او تنجز جزئیا, كما یمكن ان تت

بالزیادة أو بالنقصان و ذلك بواسطة المالحق...و عند االنتھاء من االنجاز و استالم المشروع مؤقتا , یتم اصدار الكشف 
زث جالعام و النھائي و ھي الوثیقة التي من خاللھا تحدد الوضعیة الفعلیة للصفقة حیث تظبط المبالغ و الكمیات التي ان

بالفعل مما یمكننا من معرفة الكلفة النھائیة للمشروع بدقة.....و بناء على ما ورد ذكره فانھا اخر وتیقة تمضى بعد اتمام 
ان  -......خالصة: 247-15من المرسوم  04الفقرة  138المشروع ھي ھذا الكشف النھائي و ھذا عمال باحكام المادة 

اء و معاینة ھدفھا تحدید الوضعیة الفعلیة لما تم انجازه ,ھذا من جھة و من جھة الكشف العام و النھائي یعد وثیقة احص
اخرى فان اعداد الكشف العام و النھائي و امضاءه من االطراف المتعاقدة و المصالح التقنیة یكون اساسا السترجاع كفالة 

ة في الصفقة...............ھذا و هللا اعلى الضمان أو اقتطاع الضمان حسب الحالة و ذلك بعد انقضاء اجال الضمان المحدد
 و اعلم

Mourad Trad 

  وصحا فطوركم بارك هللا فیك ناصر نغموش بوركت استاذ
Jasmin Jasmin 

Jasmin Jasmin 

 Mourad Tradو االخ ناصر، نغموش یعني ھي وثیقة السترجاع كفالة الضمان او االقتطاع شكرا لك االخ

Mourad Trad 

 ناصر نغموش الشكر موصول الي االستاذ

 

 

 سؤال 
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مؤسسة استشفائیة یعدل في لجنة فتح األظرفة وتقییم العروض ویضع نفسھ رئیسا لھا، فھل اإلجراء مدیر 

 صحیح...

 

  األجوبة

 

Samir Brakhlia 

ممثل المصلحة المتعاقدة اي ان اللجنة تقوم بالعمل وتعرضھ علیھ .. حیث یمكن للمدیر  اللجنة لیس لھا رئیس ... والمدیر
 الحضور في الجلسات لكن كمالحظ وال یتدخل في عمل اللجنة وهللا اعلم

Abraham Abd El Djalil 

 و لكن ال یمكن أن یكون المدیر . للجنة یجب أن یكون عندھا رئیسبل ا

Mahdi Midou 

 ھو االمر بالصرف وھو الذي ینشأ اللجنة فكیف یكون رئیسا لھا وھو الذي بمثل المصلحة المتعاقدة

 ناصر نغموش

السالم علیكم.......حیث انھ ھو الذي یعیین اعضاءھا و ان ھذه اللجنة نتشط تحت سلطتھ, فلیس ھناك ما یمنع ان یكونا 
ي یكون عملھا بعیدا عن الضغوطات.....لكن اذا اراد ان رئیسا لھا, غیر انھ من االفضل ان یعطیھا بعض االستقاللیة حت

 یكون رئیسا لھا فلیس ھناك مانع قانوني.....

Mahdi Midou 

 یاأخي مشي الرشام حمیدة واللعاب حمیدة كیف یعین نفسھ رئیسا للجنة

 ناصر نغموش

السالم علیكم..... اخ مھدي القضیة لیست في الرشام ا حمیدة .. االمر یتعلق في المانع القانوني ..لیس ھناك مانع الن الذي 
نص یمنعھ من تعیین نفسھ رئیسا للجنة مع انھ من االفضل ان یعیین  یعیین ھو مسؤول المصلحة المتعاقدة و لیس ھناك

اكثر... و بالرغم من ذلك حتى و ان كان ھو رئس ھذه اللجنة فقد ال یكون تأثیره  غیره رئیسا لھا حتى تكون لھا حریة
ما في لجنة معاینة فقط اكبیرا بالرغم من انھ قد یحاول الضغط على االعضاء الن المھام واضحة ففي جلسة الفتح فاللجنة 

جلسة التقییم و ھذا ھو االھم فالعملیة تكون بالتشاور و االقتراع و حتى یمر الملف البد من الحصول على النصاب الذي 
 و علیھ فان االمر في االخیر بید االعضاء.... 1ھو النصف + 

Cha Moh 

 صحیح ألن المصلحة المتعاقدة لھا سلطة تعیین رئیس اللجنة، لكن من المستحسن تعیین غیره من ذوي الخبرة و الكفاءة

Med Adila 

  )91فھناك حالة تنافي في العضویة(المادة اذا كان عضوا في لجنة الصفقات المختصة 
وبخالف ذالك ال یوجد مانع قانوني،اال انھ ومن الجانب العملي من األحسن التنحي عن عضویة اللجنة وترك المھام 

للموظفین األكفاء في ھذا المجال، كما انھ المسؤول عن المصلحة المتعاقدة ویمكنھ مراقبة جمیع االجراءات من فتح و تقییم 
 وغیرھا.
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Abdou Chergui 

 اللجنة تنشأ بقرار و ال یمكن تعدیلھا وقت ما شئت

limaneCh Sou 

 نعم صحیح

Ahmed Kentour 

 نعم صحیح ھو من لدیھ سلطة تعیین اعضاء اللجنة و ھو یترأسھا

 

  سؤال

 
 ھل ھناك نص قانوني یمنع وجود اشغال اضافیة وتكملیة في ملحق الغلق للصفقة

  األجوبة

 

je pense c'est non Sandra Paoulina Architecte 

Choukri Osmani 

و فاتت على لجنة صفقات وزاریة و تضمنت كل األشغال التي تمنیت ان التكون .......... فكیف  %50مالحق فاقت ھناك 
تسال عن ما یمنع ذلك اذا كنت موظف بسیط في مكتب الصفقات فال دخل لك اطالقا ................ و اذا كنت رئیس 

. فكان علیك منع المقاول نھائیا من انجاز ھذه األشغال ......... مصلحة او مدیر والئي او عضو في لجنة الصفقات
............. لیس ان یكون ھمك األول ھو انھاء األشغال في اسرع وقت نظرا لضغط المسؤولین ..............و بعد استالم 

 األشغال یصبح المقاول ھو كبش الفداء ...............الرشوة لن ولم تلد من عدم ؟؟؟؟

Kama Viska 

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ cfھھھھھھھھھھھھھھھ دونكیشوط دي 

Kama Viska 

 مافھم السؤال یا بعیر تم تكل

Choukri Osmani 

 وھلل للبعیــــــــــــر قرون ؟؟؟؟

 ناصر نغموش

د المشرع ملحق الغلق اال لتسویة مثل ھذه االشغال , غیر ان ملحق الغلق یعد حالة استثنائیة لغلق السالم علیم ....ما أوج
الصفقة نھائیا, الن االصل اننا النشرع في مباشرة االشغال التكملیة و االضافیة اال بعد انجاز ملحق عادي في االحال 

بعد ذلك ابالغ المتعامل بالشروع في االنجاز بواسطة اوامر التعاقدیة للصفقة وبعد االلتزام بھ لدى المراقب المالي ثم 
الخدمة الخاصة بھذه االشغال. غیر انھ في بعض االحیان و بسسب الظروف تقوم المصلحة المتعاقدة بامر بدایة الشروع 

تى یكون وعلیھ حفي االشغال االضافیة و التكمیلیة ثم بعد ذلك تسویتھا بملحق غلق الذي ینجز خارج االجال التعاقدیة . 
تبلغ اوامر الخدمة لالشغال التكمیلیة  -1ھذا الملحق االستثائي مطابقا للنص المعمول بھ البد ان تتوفر فیھ الشروط التالیة: 
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انجاز تقریر  - 4استالم االشغال مؤقتا.  - 3الكشف العام و النھائي  DGDاعداد  - 2و االضافیة في االجال التعاقدیة. 
صاحب المشروع یبرر فیھ اسباب اللجوء الى ھذا االستثناء. اذا توفرت ھذه الشروط كان الملحق تقدیمي من طرف 

 صحیحا و لیس ھناك اي نص یمنع وجود ھذه االشغال في ھذا الملحق..ھذا و هللا اعلى و اعلم....

 جمال جمال

 نعم یمكن ان یحتوي ملحق الغلق على اشغال اضافیة وتكمیلیة ساوافیك بالنص

Kama Viska 

 ل دفع غرامة التاخیر اي تحایل ویسمح فقط با سحبلكن القانون یمنع تسویة االشغال الضاقیة و التكملیة النھ یجنب القاو
الشغال الغیر منجزة با النظر الي الطبیعة االستتنائیة لملحق الغلق الدي یعد خارج االجال التعاقدیة ھل من سند قانوني او 

 توضیح

 نغموش ناصر

لتي تنص: " اذا لم یكن من الممكن,  247-15من المرسوم  138من المادة  3السالم علیكم ....علیك بالرجوع الى المطة 
وبصفة استثنائیة, ابرام الملحق محل ظبط الكمیات النھائیة للصفقة, في االجال التعاقدیة, و یمكن ابرام ھذا الملحق حتى 

ومھما كان االمر, قبل امضاء الحساب العام و نھائي." یعني اننا امرنا بانجاز اشغال  لكن بعد االستالم المؤقت للصفقة, و
تكمیلیة أو اضافیة في االجال التعاقدیة أو ادخلنا اي تغییر على بنود الصفقة باستثناء االجال . اي اننا طلبنا بواسطة امر 

ف ما لم نستطیع انجاز ملحق في االجال التعاقدیة في ھذه خدمة من المقاولة الشروع في االشغال محل الملحق و لكن لظرو
الحالة االستثنائیة نلجأ الى ملحق الغلق...یعني ان الملحق ھو الذي یكون خارج االجال اما االشغال فقد امر بھا في االجال 

االجال تطبق غرامات و الدلیل یكون تاریخ تبلیغ امر ھذه االشغال فان انجزت في االجال تسدد كاملة وان انجزت خارج 
التأخیر و في جمیع االحوال ال یجوز االمر بھا خارج االجال..الن شرط صحة ھذه االشغال ھو اصدار اوامر الخدمة و 
تبلیغھا في االجال التعاقدیة ...... كل امر خارج االجال ال یؤخذ بعین االعتبار و یعتبر باطال مما یجعل كل ما ترتب عنھ 

 باطال

Kama Viska 

تتكلم عن الملحق العادي و وجوب عرضھ علي رقابة ل ص ع و الدي یحدد الكمیات المنجزة بدقة وال یقصد  138المادة 
 ب البلغ التبقي و غلق الصفقة نھائیاملحق الغلق الدي یمكن اعداده بعد الستالم النھائي للصفقة الن دوره ھو سح

 ناصر نغموش

تتكلم عن الحاالت التي یبرم فیھا الملحق خارج االجال و من بین ھذه الحاالت  3في الفقرة  138عذرا اخي لكن المادة 
یعد استثناء لغلق الصفقة نھائیا...و منشرط صحة ھذا الملحق وجوب العرض على لجنة الصفقات ملحق الغلق الذي 

 المختصة

Kama Viska 

الدي بعد امصائھ  DGDل امضاء حسب ماوردا في المطة االخیرة یعد ملحق عادي خارج االجال استتناء ولكن قب
 نستطیع اعداد ملحق الغلق حسب تقدیري

 ناصر نغموش

احب دون امضاءه من طرف ص dgdالسالم علیكم....عندما نعد الملحق نعد بالموازاة معھ الكشف العام و النھائي 
 dgdالمشروع و بعد المصادقة على الملحق تقوم المصلحة المتعاقدة باالمضاء على 

Kama Viska 

 ادا ممكن وتیقة
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Noureddine Farah 

 تستطیع المصلحة المتعاقدة اضافة اشغال تكمیلیة او اضافیة لكن ھناك قواعد تحكم ھذا الموضوع
 ان كنت ترید معرفتھا بالتفصیل فسانشرھا

Kama Viska 

 دا تفضلت مشكورا

Concernant les travaux complémentaires Noureddine Farah 
En peut l,exécuter dans le cadre du 20% 
Concernant les travaux supplémentaires= 
Les travaux engagés_les travaux réalisés  
Le montant du dgd = le montant engagé _le montant désengagé +le montant des travaux 
réalisé (initial,suplemetaire et complémentaire 

 

 سؤال 
 

 كیف یتم إغالق مشروع مع وجود اشغال لم تنجز ولم نعد بحاجة الیھا

  األجوبة

 

 عاطف بن المنور

 ملحق غلق

Ammar Gharbi Gharbi 

  ملحق غلق
  افیة وسحب االشغال الناقصة والملغاةادراج االشغال االض

 ادراج االشغال التكمیلیة ان وجدت

Mansouri Djamel 

 وھل یجب اعداد امر باالشغال الناقصة ام ال

Ammar Gharbi Gharbi 

  لالشغال الناقصة ODSلیس ھناك 
 لالشغال االضافیة odsیوجد 

Mansouri Djamel 

 شكراا

ant de mineration et de clôtureFaire aven Gitan Mohamed 

Mohamed Khattabi 
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 ة و غلقملحق موازن

 ناصر نغموش

السالم علیكم........بدایة ألود ان اوضح امرا ان ما یسري على الصفقة یسري على االتفاقیة بالنسبة للمالحق , مع التذكیر 
عوض بمصطلح صفقة وفق االجرءات المكیفة اي ان  247-15النص المرسوم  ان مصطلح االتفاقیة لم یعود لھ وجود في

, حیث ان االشغال في العقد تعد تقدیریة اي اننا نستطیع  Haydarسؤال االخ  كل العقود تسمى صفقة, اما فیما یخص
م االستغناء عنھ لعدم انجازھا كاملة أو جزئیا او نزید علیھا عند الضرورة, و حیث ان بعض االشغال انجزت و الباقي یت

الحاجة الیھ, یكفي انجاز كشف عام و نھائي نستخرج فیھ االشغال المنجزة فعال و نلتزم بالرضید المتبقي بالنقصان 
Fiche d’économie  تؤشر من طرف المراقب المالي....مما ینتج عنھ تقدیرات نھائیة متساویة مع االشغال المنجزة

 ى و اعلمفعال..........ھذا و هللا اعل

Ing Gc 

 بارك هللا فیك

 و فیك البركة اخي Haydar Gc ناصر نغموش

Mouni Naz Moon Archi 

Avenant de clôture Noussa Moussa 

Abdelkader Mahious 

یتم إعداد ملحق غلق بالنقصان بحیث یتم ف األشغال اإلضافیة لكن ھنالك إشكالیة تتمثل في الغلق ھناك من یتم إعداد 
 ملحق الغلق بعد الغستالم المؤقت وھنااك من یتم إعداده قبل اإلستالم المؤقت

 إ

avenant Abderrahmen Mosta 

 

 سؤال 
 

 
السالم علیكم ،عندما تلغى استشارة و المنح المؤقت بالقانون القدیم و تعاد بالقانون الجدید ھل تذكر مجریات 

 العملیةفي نموذج التقریر التقدیمي الجدید

  األجوبة

 
 ناصر نغموش

ھل ھذه االستشارة اعلن عنھا طبقا لدفتر شروط؟؟؟ و اذا كان كذلك, ھل تم اعادة ھذا الدفتر  Assiaالسالم علیكم....اخت 
 طبقا الحكام النص الجدید؟؟؟

Assia Biba 

 نعم تم اعادتھ وفقا الحكام النص الجدید
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Ch Soulimane 

 االلغاء یلغي كل االجراءات القدیمة اي ال تذكر

 ناصر نغموش

حیث ان االجراءات تمت بطریقة سلیمة , فمن االفضل االشارة الى ھذا الغاء في التقریر التقدیمي حتى تكون العملیة شفافة 
ة, وذلك احتراما لمبدء المساواة في المعاملة و ....مالحظة: یجب مراسلة المتعھدین الذین شاركوا في االستشارة الملغا

 حریة الوصول الى طلبات العمومیة......

Assia Biba 

 لقد قمنا بذلك شكرا األخ ناصر

 ناصر نغموش

 العفو اختي ال شكر على واجب...

Adem Adem 

 عن السبب یجب اإلشارة إلى ذلك حتما ألن المقرر سیالحظ بأن العملیة استھلكت وقتا طویال دون تبریر ویتساءل

Intendant Commerce 

 االستشارة تكمل وتعاد بالقانون القدیم الن كل ماتم بالقانون القدیم یكمل بھ.

 

 سؤال 
 

 رض عند عدم وجودھا؟ھل یمكن طلب استكمال شھادة التأھیل و التصنیف المھنیة من العا

  األجوبة

 
Adel Ben 

 ال

Dris Bou 

 لعبك ال والعب

Mak Busquets 

 على حساب دفتر الشروط

Mohamed Benelbar 

 توضح ذلك .... یستطیع وھناك مراسلة

Walid Merabti 

 ممكن المراسلة
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. Walid Ahras Facultatif 

Rahim Benchrif 

 المراسلة من فضلك اخي

Noussa Moussa 

 المھم ال تكون ضمن جدول تقییم العروض

Manar Bellounis 

 نعم

Abd El Hafid 

 ما اشار االخ موسىالمھم ال تكون ضمن الوثائق االساسیة والخاضعة للتقییم ك

Amina Jouis 

 على حسب دفتر الشروط وفي الغالب ال تستكمل النھا وثیقة تنقیطیة

Jilali Hanni 

 نعم وھي وثیقة اساسیة دون مراعات التنقیط

Ahmed Gouasmi 

 ال یمكن استكمالھا و یقصى المتعھد.

Dris Bou 

الوتاٮق القابلة لالستكمال ھي الوتاٮق التي یحتویھا التصریح بالترشح وانت اكید عند طلب العروض طلبت شھادة التاھیل 
الشھادة ام ال وھل والتصنیف المھني ودكرت الدرجة تاعھا.راھي وتیقة رسمیة كیفاه تقیم عرض ما عالبالكش ھل عندو 

 رسمیة -: المفتاح * یمكن استكمالھا المفتاح69و 67نفس الدرحة المطلوبة . بالك راھو جزار .انظر المادة 

Mohamed Benelbar 

 صة اذا كان ھو اقل عرض ماليایام ایجیبھا خا ۱۰عندو 

Maria Mia Mia 

 لكن ھناك لجان صفقات طلبت الغاء تنقیط شھادة التاھیل ھل من سند قانوني على ذلك

 الرومي أبو فرحات

 ال ھي احدى شروط الترشح

Dris Bou 

 وتیقة رسمیة ضروریة یقصى من لم یضعھا بالملف.

Ghermoul Salah 

 ال تستكمل إال إذا ذكرت على المذكرة التقنیة التبریریة بعد فتح العروض

Boutaous Brahim 
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 یقصى و كفى

Ammar Gharbi Gharbi 

  نعم یطلب الحاقھا لتكملة الملف
الن اي دفتر شروط توجد فیھ شھادة التأھیل لمغرفة درجة الصنیف او معرف كود رئیسي او ثانوي وفي القانون الجدید 

 اصبحت ال تنقط

 ناصر نغموش

السالم علیكم.....حیث انھا ال تندرج ضمن الوثائق التي تنقط, فلیس ھناك مانع من طلب استكمالھا, بل یجب على لجنة فتح 
یة التقییم ان تطلب بواسطة المصلحة المتعاقدة اسمكمال ھذه االظرفة و التقییم بعد عملیة الفتح و قبل الشروع في عمل

الشھادة و عدم طلب استكمالھا یعد عامال من عوامل افساد عملیة المنافسة كما ان اغفال طلب االستكمال یعتبر اخالال 
ترامھ و ھو ان باالجراءات مما یجعل ھذه العملیة معرضة للرفض......نعم یجب استكمالھا و لكن ھناك شرط البد من اح

ھذه الشھادة یجب ان تكون صالحة عند تاریخ الفتح اما اذا لم تكن كذلك فان العرض یرفض و یقصى صاحبھ...ھذا و ہلل 
 اعلى و اعلم..................

Ahmed Gouasmi 

خطى یا اخي شھادة التاھیل والتصنیف وثیقة مھمة جدا في العرض و ھي تنقط وعدم ادراجھا في الملف داللة على انت م
 عدم اھتمام المتعھد بالمنافسة و المشاركة و علیھ یعتبر كل من ال یدرجھا في الملف مقصى من المشاركة.

Maya Balda 

 ال یمكن استكمالھا كون التاھیل شرط اساسي وعدم ادراجھا یستدعي االقصاء

Ammar Gharbi Gharbi 

 اصبحت ال تنقط واستكمالھا ضروري في الملف

Filali Nassim 

 ال یمكن طلب غستكمالھا في حالة عدم غدارجھا في الرض او كانت منتھیة الصالحیة ال یمكن إستكمالھا

Yacine Benchaida 

 ما دام انھا ال تدخل في التنقیط فیمكن استكمال ...

Safaa Ahmed 

 ال یمكن طلب استكمالھا

Ammar Gharbi Gharbi 

 یجب استكمالھا وال تنقط النھا مھمة من حیث النشاط رئیسي او ثانوي

 حكیم اماني

 legibeliteال یمكن فھي أساس تأھل العرض 

Dahbi Bouhadja 

  یمكن طلب إستكمال وثیقة شھادة التأھیل المھنيال
ط اي صفقة او إستشارة وذلك طبقا للقانون الصفقات العمومیة نھا وثیقة أساسیة وھي ضمن الشروط إعداد دفتر الشروال
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247/15 .  
 یدرس الملف.الاي متعھد یقدم ملف ناقص وثیقة شھادة التأھیل یقص مباشرةً و 

Bellal Kar Nasser Bel 

 العرض یقصى مباشرة

Karim Boumeziane 

 یجب اإلشارة على ذلك في دفتر الشروط یقدمھا. كمایقصى العارض الذي ال  ولیست تنقیطیة. یعنيھي وثیقة إقصائیة 

Louloua Halima 

 ممكن المراسلة من فضلكم

peux voir l'avis juridique svp on Mounia Malek 

Normalement ydiroha f l éligibilité machi f notation hamal tagder  Meriem Touba Touba
domondiha 

non,la qualification, les references professionnelles ,le bilan fiscale ne se  Manel Chahine
notent pas selon le decret 15/247.cad se mettent comme condition d'elegibilté 

oui Amine Four 

Marchetout depond du mode de passation du  Zouaoua Samir 

 

 سؤال 
 

تم  2صة (سحبت كاملة) وتم إعداد ملحق رقم تم إعداد ملحق لإلتفاقیة سحبت بموجبھ بعد البنود كأشغال ناق
  االشغال اإلضافیة ام التكمیلیة ادراج نفس االشغال الناقصة ، في ھذه الحالة ھل یتم ادراجھا في

  األجوبة

 

Ahmed Kentour 

 عني نتوما كور و اعطي لعور تسحبو و تردو ال دراسة ال والوی

 مراد مجبر

 ماشي حنا ھما

Mawloud HD 

 شكون انتم و شكون ھم باش نقدر نجاوبك

Ahmed Kentour 

 راكم مالح ..... 01اذا لقیتو مقرر في لجنة الصفقات یقبل ترجعو اشغال نحیتوھا في ملحق رقم 
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 مراد مجبر

 قلنا اتفاقیة یعني غیر خاضعة للجنة الصفقات

Karim Khalfallah 

 ال یمكن ذلك

 ناصر نغموش

السالم علیكم..... االخ مراد..... بعیدا تحمیل مسؤولیة سوء تقدیر االمور الي كان , و بالرغم من حذفھا من االتفاقیة اال 
لعقد و بنفس السعر و الوحدوي .... نعم یمكن اعادتھا بواسطة ملحق انھا تعد اشغاال اضافیة و ذلك و لوجودھا اصال في ا

االعادة الن المراقب المالي یقینا سوف یطرح السؤال عند تقدیم الملحق لمصالحھ من اجل  مع تبریر اسباب الحذف و
ة مسؤولیة ھذا االلتزام .... لیس ھناك ما یمنع من ارجاع ھذه االشغال المحذوفة على ان تتحمل المصلحة المتعاقد

االجراء........ھذا و هللا اعلى و اعلم.........كما أغتنم الفرصة القترح على االخوة المتدخلین بعدم االكتفاء بقول یصح أو 
 ال یصح بل من االفضل تعلیل أرائھم حتى تعم الفائدة......

Karim Khalfallah 

 ھاذي اتفاقیة و ال یمكن التساھل في االلتزام بھا أو بمالحقھا. إال في الحاالت القاھرة جدا، و بتبریر مقنع و إال الرفض

Khaldi Ali 

ھناك اي مادة في قانون الصفقات تنص صراحة على منع او السماح باعادة ادراج مرة ثانیة الشفال  بالرغم انھ لیس
ناقصة او محذوفة في اطار صفقة او عقد ، انا اظن انھ یتعین تفادي الوقوع في مثل ھذه الحاالت التي یمكن تصنیفھا في 

ي لمتابعة الدقیقة في التنفیذ ، اما عن كیفیة اعادة ادراجھا فو سوء التسییر و ا خانة سوء التقدیر لتلبیة الطلبات العمومیة
االتفاقیة اظن انھا تدرج كاشغال تكمیلیة ما دام تم حذفھا بموجب ملحق مما یعني كانھا لم تكن اصال في االتفاقیة االولى و 

 هللا اعلم .

 مراد مجبر

 وانا اعتقد ذلك أیضا استاذ

 ناصر نغموش

ییر كما التس السالم علیكم....اذ اوافقك الراي على الحرص على تفادي مثل ھذه التصرفات التي قد تصنف في خانة سوء
..غیر اني اخالفك الرأي في تسمیة نوع ھذه االشغال المعادة بالرغم من االمریعتبر شكلیا الى khaldiاشرت مشكورا االخ 

حد بعید, غیر انھا اقرب الى االشغال االضافیة منھ الى االشغال التكملیة و ذلك لعدة اسباب نذكر منھا, االشغال التكملیة 
ه االشغال المحذوفة لیست كذلك لوجودھا في العقد االصلي. االشغال التكملیة تخضع للتقاوض من ھي اشغال جدیدة و ھذ

اجل تحدید االسعار و ھذه تمت اعادتھا بنفس االسعا ر و دون تفاوض. ثالثا االشغال التكمیلیة ھي اشغال غیر متوقعة 
الشغال التي كانت اصال في دفتر الشروط و انما وانما اقتضت الضرورة اللجوء الیھا اثناء تنفیذ المشروع عكس ھذه ا

حذفت لسبب ما ثم تبین حتمیة اعادتھا...ان كل اشغال كانت مدرج في دفتر الشروط و تم التنافس علیھا ثم حذفت من العقد 
االصلي و ان اقتضت الضرورة اعادتھا فانھا یعد اضافیة النھا ال تتمیز بخصائص االشغااللتكملیة التي من اھم 

 صائصھا انھا ال تخضع للمنافسة ..ھذا و هللا اعلى و اعلم..خ

Khaldi Ali 

اشاطرك الراي ، في الحقیقة ھذه األشغال ال یمكن تسمیتھا اضافیة سواء في اطار الصفقة كاشغال اضافیة او خارجھا 
شغال تكمیلیة و انما كانت مدرجة كما و نوعا في الكشف الكمي و التقدیري لالشغال ، المھم انھا تخضع البرام ملحق كا

 تسویة الستدراك الخطأ

James Stankou 
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 ناصر نغموش أوافقك الراي أستاد

Karim Khalfallah 

 تكرار مثل ھذه األخطاءدون اإلطالة یجب تقدیم تبریر مقنع و عدم 

Laredj Bouderbala 

جل االمرین بالصرف یقعون في ھذه االشكالیات وھذا مرده الى سوء تقدیر الحاجیات ومرد الى ذلك الى المصالح التقنیة 
الكبیرة لتحدید متطلبات العملیات وعند مباشرة العملیات في ارض الواقع نصطدم بامور كثیرة التي ال تعطي االھمیة 

 ونلجا الى الملحقات وتدخل المصالح المتعاقدة في دوامات...

elmochkl ana rani nchouf wach machaftouch ntoum est ce que les  rçaMounir Mounir Ba
prix restent les memes que de la convention ou bien il y'a une proposition de prix et c'est la 

ou il ya le probleme 

wach tgoul mourad Mounir Mounir Barça 

Karim Khalfallah 

السؤال واضح، لما كل ھذا، األسعار نفسھا تم سحب أشغال ثم أضیفت نفسھا، ھنا یقدم التبریر فقط (یعني تبقى أشغال 
 إضافیة).

 

 سؤال 

 

 
 ھل یجوز تغییر االطراف المتعاقدة عند ابرام الملحق مثال وفاة متعامل متعاقد

HA Sam 

 وفاة المتعامل المتعاقد و قبول الورثة اكمال تنفیذالعقد یتطلب ابرام ملحق

HA Sam 

 را على العقد یبرم ملحق سواء في الكمیات ،او مدة االنجاز ، االطراف المتعاقدة ، رقم الحساب البنكي ،،،كل تغییر یط

 ناصر نغموش

 Avenant de subrogationیطلق علیھ باللغة االجنبیة:  السالم علیكم.....نعم یبرم ملحق تغییر االطراف المتعاقدة أو ما
 , ھذا الملخق یعرض على لجنة الصفقات المحتصة قصد الدراسة و ال یصح اال اذا تحصل على تأشیرة ھذه اللجنة....

 

 السؤال 
االبعد  مالسالم علیكم : لدینا ملحق لعقد بعد تحضیر الوثائق قصد تقدیمھا لاللتزام ، قالونا الیمكن االلتزا

المیزانیة االضافیة ، ھل ھذا صحیح ام ال افیدونا بارك هللا فیكم مع العلم ان المشروع ممول من طرف 
 Haut du formulaireمیزانیة البلدیة

 االجوبة
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Ammar Brika 

 c1مارس ثم تاتي المیزانیة االضافیة وعلیك ب 31میزانیة السنویة تغلق ایھ نعم صح ألن ال

 الرقیم عبد الفتاح الفاتح

 31/03مازل 

 الرقیم عبد الفتاح الفاتح

 االجراءات المتبعة هللا یخلیك

Ammar Brika 

 بعد المیزانیةاالضافیة التزم لدى الرقابة المالیة بالملحق

-bjr écouté certes aucune dépense ne peut etre exécutée après le 31 Fonctionnaire Ahmed
mars de l'année suivante datte de cloture des paiements jusqu'à l'intervention du budget supp 

de l'année et ce pour les les dépenses d'équipement mais dans ce cas la commune se 
lusVoir p... trouve 

 اسطیل لعطر

 ھل من سند قانوني لما قلت اخي الفاضل؟

bjr la c1 ne prévoit pas cette possibilité de procédure comme il a été  Fonctionnaire Ahmed
prévue dans la w2 mais je vous ai dit toute à l'heure u'il a été décidé de faire la meme chose 

pour le budget des communes pour ne pas bloquer les opérations en question et merci de 
votre préoccupation 

James Stankou 

یمكن لك االلتزام مباشرة بعد المیزانیة االولیة حالة میزانیة البلدیة ....لماذا تنتظر المیزانیة االضافیة ھذا غیر منطقي إدا 
كانت أشغال الملحق مرتبطة بتأشیرة المراقب المالي من أجل إنجاز االشغال االضافیة او التكمیلیة و المیزانیة االضافیة 

ھر نوفمبر ..ھل من المعقول انتظار المیزانیة االضافیة من أجل مواصلة االشغال.. ال أضن یمكن ان تتاخر الى غایة ش
 ذلك و هللا أعلم

 ناصر نغموش

لسنوات و ھذا استثناء لمبدء السنویة وھو مبدء عام ینطبق السالم علیكم..... بدایة یجب معرفة ان نفقات التجھیر متعدددة ا
على نفقات التجھیر في میزانیة الدولة أو باالحرى في الحسابات الخاصة الن حساب المیزانیة بالنسبة لنفقات التجھیر تم 

ي میزانیة رامج المسجلة فعلى قسم التجھیز بالنسبة لمیزانیة الجماعات المحلیة و الوالیة , ان الب الغاءه نفس الشيء ینطبق
اذا احتجنھا في  0.60في سنتھا االولى ثم ننقلھا الى المادة  100الجماعة المحلیة متعددة السنوات وھي تسجل في المادة 

ملتزم بھا لدي المراقب المالي في  2016شھر بامر بدایة اشغال في جانفي  24السنوات المقبلة , مثال : صفقة مدة انجزھا 
فمن غیر المعقول عند انقضاء السنة  -علما ان ھذا االلتزام یبقى ساري المفعول الى غایة انتھاء العملیة  -نفس الشھر 

حتى نسدد  2017تتنظر الى غایة المصادقة على المیزانیة االضافیة في اواخر  2017مارس  31بتاریخ  2016المالیة 
ق المتعامل زیادة على تأثیره على المشروع في خد ذاتھ مما مستحقات المقاولة , ھذا امر غیر منطقي و فیھ اجحاف في ح

مارس  31یسببھ من تأخر في االنجاز... ان العملیة تؤدى دون انقطاع و ھي تكون كاالتي: عند وفق السنة المالیة في 
 Les engagement pour ordreیقوم االمر بالصرف باعداد االلتزامات التبرتبیة ما یطلق علیھ باللغة االجنبیة  2017

. ھذه االلتزمات الترتبیة یحوي جمیع المعلومات المتعلقة بالبرامج الساریة المفعول ثم یؤشر علیھا المراقب المالي مما 
یمكن االمر بالصرف بمواصلة تسدید نفقات التجھیز سواء كانت نفقات صفقات او نفقات محل مالحق یلتزم بمبالغھا 
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لتزامات الترتبیة التي تعد میزانیة موقتة یعمل بھا الى غایة المصادقة على المیزانیة انطالقا من االرصدة المبینة في ا
 pluriannualité des dépenses d'investissementاالضافیة. ھذا االجراء زیادة على مطابقتھ لمبدء تعدد السنویة 

ض انقطاع...و بناء على ما ورد ذكره فان رففھو یسمح بمواصلة تنفیذ نفقات قسم التجھیز لمیزانیة الجماعات المحلیة دون 
المراقب المالي اذا كان لھذا السب فقط فھو غیر مؤسس و یخالف ابساط قواعد و مباديء المحاسبة العمومیة كما ھو 

 بالنسبة للبلدیة... ھذا و هللا اعلى و اعلم.... C2و  C1بلنسبة للوالیة و  W2و  W1مخالف الحكام 

bjr nacer certes mais il y a une période creuse du 1 janvier jusqu'au  Fonctionnaire Ahmed
31 mars le c/f ne peut pas viser pour l'exercice concernée pour cette nature de dépense 

surtout pour les communes le c/f ne peut apposé son visa sur les fiches d'engagement sans 
avoir un document comptable(budget) donc à partir de cela et vu le vide juridique qui nous 

permettre la continuité de prendre en charge ces dépenses il faut attendre au delà du 31 mars 
pour entamer l'exercice budgétaire secondo l'engagement pour ordre s'effectue après le reste 

à réalisé à propos des communes et d'après votre explication sur quelle base le c/f prendre en 
charge l'engagement pour ordre en principe sur la base d'un document comptable prévu par 

la réglementation ce document n'existe pas pour les communes .alors de ce point il a été 
décidé de prendre en charge ces dépenses et ce à partie du mois d'avril après la cloture de 
l'exercice (31 mars) de continuer de viser sur la base des r-a-r dument visés par le tic et le 

papc sans attendre le b/s en principe pour le budget de wilaya les dépenses d'équipement se 
poursuivre jusqu'a le 20 février de l'année suivante 

  Salamou alikoum....frère Ahmed... entièrement d'accord sur le principe, mais laناصر نغموش
période creuse pour la prise en charge des nouveaux engagement des dépenses d’équipement 

est une période très réduite elle se situe entre le 20 février et le 31 mars, Contrairement aux 
engagements de fonctionnement qui ne peuvent s’étaler au delà du 31 novembre de l’année 
en cours conformément aux dispositions des instructions W1 et W2 ou bien C1 et C2 , cette 

mesure a été prolongée jusqu'au 31 décembre par la suite vu l'importance et le volume des 
ces dépenses. Donc il faut faire la difference entre engagement et payement car se sont les 

engagement qui se poursuivent jusqu'au 20 février mais le paiement se poursuivra jusqu'au 
31 mars , donc il n'y a pas réellement une rupture assez conséquente qui peut influer sur la 

régularisation des operations d'engagement et de paiement des ces dépenses.....  شكرا على
 المتابعة و االھتمام

James Stankou 

ھناك مراسلة جدید تنص على عدم أستعمال فوائض أو بواقي المشاریع قبل المیزانیة االضافیة و ھذا لتفادي التقیید 
المزدوج .... الكثیر قد أساء فھم ھذه المراسلة بحیث تم فھمھا على اساس منع االلتزام بكل الوثائق أو العملیات في قسم 

كان ملحق أو عملیة تحویل أو باقي إنجاز ... و ھذا خطأ حیث یمنع فقط االلتزام التجھیز قبل المیزانبة االضافیة سواءا 
 بالتحویل و االستغالل لبواقي االنجاز قبل المیزانیة االضافیة وهللا أعلم

 

 السؤال 
  عند التقییم المالي للعروض تبین ان اقل عرض قدم بتجاوز التقدیر اإلداري للمشروع فما العمل اذن ،

  ن عدم جدوى العملیة و عادة اإلجراءھل نعلن ع
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  ام نتقوم باإلعالن عن المنح المؤقت و بعده التخفیض
 افیدونا من فضلكم

 االجوبة
Abou Saber Archi 

ث تنص على : یعلن عدم جدوى طلب العروض عندما ال یتم حی 247-15من قانون الصفقات رقم  40اطلع على المادة 
استالم اي عرض او عندما ال یتم االعالن بعد تقییم العروض عن مطابقة اي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر 

تعلن عدم الجدوى بسبب : ال یمكن ضمان -و انت في ھذه الحالة  -الشروط او عندما ال یمكن ضمان تمویل الحاجات
 الحاجات و هللا اعلم . تمویل

 ناصر نغموش

الى انھ ال یجوز التفاوض في حالة تجاوز المبلغ المخصص للمشروع ,  Abederrezakالسالم علیكم......اود تنبیھ االخ 
 االجراءات و تشوبھ شبھ كبیرة....ان ھذا تصرف یمس بمبدء شفافیة 

Mido Algirien 

 40عدم جدوی لعدم ضمان تمویل الحاجیات حسب المادة 

m AnMa 

 ااستشارة ام صفقةء?

Abederrezak Mohamed Abederrezak 

 استشارة اخي مامو

derrezak Mohamed AbederrezakAbe 

من قانون الصفقات كافیة لتعدیل اقل عرض بعد موافقتھ و تحریر محضر تفاوض .....ھذا مافھمتھ  80انا ارى ان المادة 
  من ھذه المادة

 

 ناصر نغموش

 علیكم...اخ محمد یمكن التفاوض , شرط ان ال یكون العرض االقل یفوق المبلغ المرصد للمشروع.... السالم

Ahmed Gouasmi 

اقد علٮى تخفیض عرضھا ان قبل و ان رفض في ھدي الحالھ یمكن للمصلحھ المتعاقده ان تتفاوض. مع المتعامل المتع
 فانھا تعلن حالھ عدم الجدوى لعدم ضمان تموبل الحاجات

Abederrezak Mohamed Abederrezak 

  شكرا اخي على المعلومة

Mam An 

في حالة االستشارة صادفنا نفس مشكل لكننا قمنا بالمنح و بعد ذلك قمنا بتدعیم البرنامج الننا نستطیع تمویل المشروع و تم 
 تاشیر علیھا من قبل مراقب مالي
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 السؤال 
 

 وبركاتھ .ھل یحق لمن لم یشارك في زیارة موقع األشغال ولم یسجل اسمھ في السالم علیكم ورحمة هللا
محضر الزیارة. أن یشارك في طلب العروض لتلك الصفقة؟ ألن أحد المقاولین ھو من أخبرني بدالك، لكن 

 لم اتیقن من المعلومة.

 االجوبة
 

 عاطف بن المنور

 نطرحلك السؤال بصیغة اخرى ھل الزیارة واجبة؟

Zohir Benchala 

 اذا ادرجت الزیارة في الطلب تبقى واجبة

Ahmad Bouadain 

  نعم أدرجت الزیارة في الطلب.
 وھل سیقصى من لم یقم بالزیارة؟

 ف بن المنورعاط

 اذا كان شرط اقصائي اعتقد نعم و اال ال یمكن اقصائھ

 ناصر نغموش

القصاء و سوف تجد حاالت ا -التعلیمات للمتعھدین  -, یجب الرجوع لدفتر الشروط  Ahmedالسالم علیكم........اخ 
 الخاصة بھذا المشروع. و علیھ فان دفتر الشروط ھو الذي یحدد ھل یقصى من لم یزور الموقع ام ال؟؟؟؟؟

e constitue pas un motif Le fait qu’un candidat n’assiste pas à la visite de site n Kadir Sayah
de disqualification 

  salamou alikoum....Frère Kadir . il faut se référer aux instructions auxناصر نغموش
soumissionnaires.Il y a des fois ou le maître de l'ouvrage insiste sur l'obligation de la visite du 
chantier ou le PV de cette visite constituera un pièce justificative éliminatoire qu'on devrai 

joindre au dossier de l'offre technique. ...... 

Durant la période de préparation des offres et si les DPAO le prévoient, une  Kadir Sayah
visite sur site peut être programmée par L'entreprise à une date décidée et notifiée par écrit 
par L’entreprise.  
La durée de la visite sur site, le nombre maximum de représentants du soumissionnaire et les 
modalités d’organisation de la visite sont indiqués dans les DPAO. 

 
Pour les besoins de la visite sur site, le coût des billets d’avion et toute dépense associée au 
coût de voyage, vers le lieu de visite, ainsi que les dépenses pour l’obtention des visas, 
permis et/ou autorisations d’accès sur site du personnel du soumissionnaire sera à la seule 
charge et responsabilité du soumissionnaire sauf pour ce qui est expressément mentionné 
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dans les DPAO. 
 
Pour l’obtention des visas, permis et/ou autorisation d’entrée en Algérie, L’ENTREPRISE 
fournira tout document en sa possession et jugé nécessaire à l’obtention de ces derniers 
lorsque le soumissionnaire en fera une demande écrite comprenant tous les détails, fonction, 
responsabilité et toutes informations contenues dans les documents d’identité (passeports, 
cartes d’identité nationale, etc.) du personnel du soumissionnaire dans les délais requis. 
Néanmoins, la responsabilité de L’ENTREPRISE ne doit en aucun cas être engagée au cas 
où malgré les efforts de L’ENTREPRISE, les demandes de permis et autorisations pour ces 
personnes sont refusées par les autorités algériennes. 

 
Conformément aux dispositions générales du point 5.1.1 et des dispositions spécifiques du 
point 5.1.3, toute question orale posée par le soumissionnaire et réponse donnée, durant la 
visite sur site par L’entreprise, sera considérée sans effet et/ou sans conséquence sur l’offre 
sauf si cette question est suivie d’un écrit par le soumissionnaire et d’une réponse écrite de 
L’entreprise, adressée à l’ensemble des candidats. 

 
Le fait qu’un candidat n’assiste pas à la visite de site ne constitue pas un motif de 
disqualification.  

 

  je crois que ces instructions sont tirées d'un cahier de charge, ou ce départementناصر نغموش
a jugé que la non assistance a la visite de chantier ne constituera pas un motif de 

disqualification....mais rien ne l'oblige de juger autrement de faire le visite du chantier un 
critère d’élimination..... 

reste toujours aux exigences de cahiers des chrges Kadir Sayah 

on peut pas pénaliser un soumissionnaire sans q'il n y a pas d'une interdiction  Kadir Sayah
mentionnée dans le cahier des chrges 

 

Ahmad Bouadain 

 شكرا لإلخوة المتفاعلین مع السؤال . لم یتم تحدید زیارة الموقع كشرط أقصائي ،

 

on peut pas pénaliser un soumissionnaire sans q'il n y a pas d'une interdiction  Kadir Sayah
mentionnée dans le cahier des chrges 

 on ne peut pénaliser un ....Entièrement d'accord avec vous Mr Kadirناصر نغموش
soumissionnaire s'il y a pas une disposition bien clair dans le cahier de charges... 

Adem Adem 

 ال یشكل سببا لرفض العرض لمجرد عدم زیارة الموقع وحتى ولو أدرجت في دفتر الشروط
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 ناصر نغموش

..الشرط یقتضي وجوب التطبیق ..و كثیرا من المرات تقع مشاكل لعدم زیارة الموقع خاصة ي  Ademعذرا اخي 
و علیھ ان ادرجت المصلحة المتعاقدة شرط وجوب الزیارة تحت طائلة وجب على  Achevementعملیات االتمام..

زیارة ..الذي یعد من مكونات الملف و عدم وضعھ رفقة الملف یعرض صاحبھ المتعھد الزیارة و امضاء محضر ال
 لالقصاء...

 

 

 السؤال 
 

 .والصفقاتآخر مراسلة من قسم الصفقات العمومیة بخصوص تأشیر المصالح التقنیة على العقود 
 المصالح التقنیة ال تؤشر
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Sarita Sarsora 

 لیست واضحة

Oussama Sahraoui 

 من یؤشر اذن
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Said Aiter 

 لیست واضحة اعطینا الخالصة نتاعھا وشكرا لك

Kamel Sayad 

 بارك هللا فیك اخي على المعلومة...

Imen Imy Imy 

 غیر واضحة

Mia Mia Maria 

 النسخة غیر واضحة من فضلكم نسخة اوضح

Nani Rove 

 نرجو توضیح اكثر لم نفھم ماذا تقصد

 مصطفى أبو حیدرة

 لیست واضحة...ممكن توضیح اكثر

Abderrazek Li 

  غیر واضحة تماما

 عاطف بن المنور

 

 

 

Sousou Saba 

  راااااااااااااشك

 مصطفى أبو حیدرة

 الكینغ ألیكس ممكن طلب صداقة اخي من اجل تبادل المعلومات
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Abderrahmane Nettour 

   حقوق و طووثیقة تضببقى العقود التي ت ولیس على وضیعة االشعالالتي یطلبھا المحاسب العمومي تكون على  التأشیرة
واجبات الطرفین المتعاقدین. ربما امین الخزینة المعني بالمراسلة الموجھة للبلدیة لم یفھم مضمون مراسلة المدیریة العامة 

 المصالح التقنیة على االشغال المنجزة تأشیرةللمحاسبة التي تنص على 

 عاطف بن المنور

 المقاول یخلص واال ماعندنا وهللا طلبھا على العقد 

Youcef Boualem 

 اذا امكن نسخة اكثر وضوحا

Abderrahmane Nettour 

ة بالمدیریة العامة للمحاسب والتنفیذ المحاسبيالمبرر الذي یقدمھ المحاسب في ھذه الحالة ھي توضیح مدیریة التنظیم 
 ومي تعلیماتھاالمؤھلة الوحیدة التي یطبق المحاسب العم

 عاطف بن المنور

 ردا على بلدیة الصدوق تؤیید ما جاء ھنا ۲۰۰۸لسنة  ۱۱٦۰المراسلة رقم 

Abderrahmane Nettour 

 موجھة للمدیریة الجھویة للخزینة بقسنطینة 2016توجد مراسلة لسنة 

 عاطف بن المنور

 التضارب في التفسیرات من نفس المصلحة ؟؟؟ السؤال اللي یطرح نفسھ لماذا

 عاطف بن المنور

 ما محتوى المراسلة أخي؟

Abderrahmane Nettour 

المصالح التقنیة للدولة على االشغال المنجزة اي على الوضعیة او الفاتورة . تجد المراسلة عند اي امین  تأشیرةو جوب 
 خزینة بلدیة تابع للمدیریة الجھویة بقسنطینة

 عاطف بن المنور

لي ) االشكال الوالحوصلة والبطاقة التقنیةصمیم مھام المصالح التقنیة (الوضعیة  وھي فيھذي متفق علیھا وال نقاش 
 التخلیص یرفض واال فإنھوقعلنا ھو أن أمین الخزینة طالب بتأشیرة المصلحة التقنیة على العقد او االتفاقیة او الصفقة 

 محمود بوسعید

االتفاقیة او العقد من االمور التي تختص باجراءھا المصلحة المتعاقدة من عدمھا ولیست اجباریة علیھا ...یعني العالقة 
 للمصالح التقنیة بھا

 محمد الكرامة

 تقصد على الكشف الكمي والتقدیري، ھذا وجووووبا.

 

Mourad Amine 
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 ارجوا نسخة واضحة شكرا

Abderrahmane Nettour 

 امین الخزینة

errahmane NettourAbd 

و المراسلة التوضیحیة الصادرة عن المدیریة ، في  1982ربما لم یفھم امین الخزینة المنشور الوزاري المشترك لسنة 
حالة اصراره على موقفھ اعرضوا الوضعیة على ذات المدیریة و ارفاق نسخة من توضیح قسم الصفقات، او اللجوء الى 

 المصالح التقنیة تأشیرةالعقد ال یتطلب  تسخیره ما دامت العملیة صحیحة

 عاطف بن المنور

 مراسلة غیرھا ورافض اي ۲۰۰۷متحججا بمراسلة لسنة  pcdراه معطل كل مشاریع ال 

Mawloud HD 

 افدنا بالوثیقة وھي واضحة

 عاطف بن المنور

. Mohamed Assirem 

alilKhalil Kh 

 اكثر وضوحا

 ریان شو

 والمالحق ایضا ال تؤشر ؟؟؟

 عاطف بن المنور

 او صفقة جدیدة (معدلة) ینطبق علیھا نفس الحكمالملحق ھو عقد 

 ریان شو

 شكرا..
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 ناصر نغموش

متعامل و ال -بة المشروع حصا -ة المتعاقدة حاخواني ان الصفقة تعد عقدا بین طرفان متعاقدان ھما المصلالسالم علیكم.....
المتعاقد فقط , ان طلب امین الخزینة بان یؤشر العقد من طرف المصالح التقنیة یعتبر طلبا غریبا و لیس لھ اي سند قانوني 

 یعد و ال یصى من االشغال المدرجة ضمن الصفقات و االتفاقیات وكل ......انا من موظفي الخزینة حیث نقوم بتسدید ما ال
ھذه العقود ال یوجد فیھا اي امضاء باستثناء االطراف المتعاقدة السالفة الذكر و لم تؤشر اطالقا من طرف المالح التقنیة و 

لم یطلبوا و لو مرة  ISCو  IGFقد خضعنا لسنین عدیدة لمراقبة الھئیات المختصة و المتمثلة في مجلس المحاسبة و 
واحدة ھذه التأشیرة في العقود...... ان طلب المحاسب العمومي غریب و ال یستند الى اي منطق أو سند ان المصالح التقنیة 
معنیة بمتابعة صحة االشغال ومدى مطابقتھا مع المواصفات المطلوبة و ھذه المتابعة تبینھا التأشیرة التقنیة المدرجة ضمن 

 ..... DGDاالشغال و محاضر االستالم المؤقتة و النھائیة و كذلك  وضعیة

 عاطف بن المنور

ر و قنیة عل. العقد من شھر نوفمبیا ناصر اغلب أمناء الخزینة لوالیة الوادي رافضین التسدید بدون تأشیرة المصلحة الت
 نحن على ھذ الحال

 ناصر نغموش

 ذلك فانا اسأل ما سندھم القانوني؟؟؟؟ وبالرغم منالسالم علیكم...و هللا صدقني اخي ان ھذا الطلب غریب.... 

Zinou Zinou 

 نرجوا التوضیح.

Choukri Osmani 

من طرف القسم الفرعي للتجھیزات العمومیة او الري او  نفس الشي ھنا في بلدیة سطیف ............ كل العقود مؤشرة
 العمومیة.االشغال 

Oussama Sahraoui 

 ممكن صورة

Abderrahmane Nettour 

 اشتراط الخزائنسطیف قد اطلع على مراسلة المدیریة العامة للمحاسبة التي تطلب من امناء  دائرةان ریس  متأكدانا 
 ربما لم یفھموا مضمون المراسلة العقود. ولیس علىاال على الوضعیات موضوع اشغال  التأشیرة

OS Mbarek 

 ممكن صورة أكثر وضوح

Soltane Abdallah 

 أحسنبارك هللا فیك اخي لكن المراسلة غیر واضحة ھل ممكن تصویر 

Ahmed Messous 

 نحتاجوھا.خاصة البلدیة صاحبة التوضیح القانوني / رانا  فیكم،صوروھالنا ملیح بورك 

 عبدالقادر محمد سعیداوي

لألسف الشدید بعض المحاسبین العمومیین و المراقبین المالیین ابوا اال  فیھا. لكنھدا ھو المعقول احنا من زمان رانا نقولو 
ان یسایرو بعض اآلمرین بالصرف في تھربھم من تحمل المسؤولیة لوحدھم واالصرار على اشراك المصالح التقنیة 
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ر للتدكیر تعد المصلحة التقنیة مستشا( -و.على الصفقات والعقود والمالحق و محاضر التفاوض على االسعار  باالمضاء
تقني یقدم اقتراحات في مجال تخصصھ لآلمر بالصرف وھدا االخیر ھو المصلحة المتعاقدة صاحبة القرار االخیر رفقة 

  المتعامل المتعاقد)

 

je pas avoir la procédure de passation d'marché public Djoudjou Mez 

Salim Ben Belgacem Allal 

 جزاك هللا خیراً 
 لسكانیر یكون أفضلیاریت تستخدم ا

. Suzan Archi 

pas lisible Mahmoud Lalam 

Ammar Brika 

 غیر واضحة لو تتفضل باعادتھا جزاك هللا خیرا

Mawloud HD 

 ھذه ھي حجة أمناء الخزینة

 

 

 

 

 

 السؤال 
 

من قانون الصفقات العمومیة ...خاصة ب .... االجراءات المكیفة ....ماھو قصدھم  24ماھي قرائتكم للمادة 
 ى اخر ....????باالجراءات المكیفة ....ھل تحویل صفقة الى استشارة ....ام ھناك معن
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 األجوبة 

 
Bounouar Lakhdar 

 تابعم

 عبدالرزاق بجاوي

لیس تحویل الصفقة الى الى استشارة فالصفقة عقد واالستشارة اجراء ویقصد باالجراءات المكیفة تحویل اجراء طلب 
االعالن في الجرائد الوطنیة وال في النشرة الرسمیة كما ال تمر العروض الى استشارة اي تخفیف االجراءات فال یشترط 

الصفقة المبرمة وفقا لالجراءات المكیفةعلى لجنة الصفقات اال اذا تجاوز مبلغ الصفقة حد ابرام الصفقات وفقا لالجراءات 
 الشكلیة

Chaib Eddour Benaouda 

 بتمعن مع كل احتراماتي 2أقرأ اخي الفقرة 
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 عبدالرزاق بجاوي

ر ھنا یجب عرض الصفقة على لجنة مالیین دینا6الفقرة الثانیة تتعلق بتجاوز طلب الخدمات مبلغ سقف ابرام الصفقة اي 
الصفقات واذا كانت طعون یجب توجیھھا الى اللجنة لدراستھا قبل عرض الصفقة علیھا للتاشیرة یعني ھذه حالة استثنائیة 

 عن االجراءات المكیفة

b Eddour BenaoudaChai 

 ھذا بالضبط ما اردت االشارة الیھ

Nour El Houda 

 ملیار ال تمر عبر لجنة الصفقات العمومیة 2ھذا یعني ان صفقة بمبلغ 

Nour El Houda 

 طبعا فیما یخص االطعام المدرسي

Chaib Eddour Benaouda 

 الصفقاتالال یجب عرضھا على لجنة 

Chaib Eddour Benaouda 

ال یعني انو الخدمات المشار الیھا ال تخضع للرقابة الخارجیة و انما یعني ذلك الوصول الى الطلب العمومي وفق 
 ك المتعلقة بدراسة الطعون و الرقابة الخارجیة و االعالناإلجراءات الداخلیة باستثناء تل

 عبدالرزاق بجاوي

 نعم

ouaBenaouda Chen 

من تنظیم الصفقات العمومیة تدخل ضمن اإلجراءات الخاصة في القسم الثاني من من تنظیم الصفقات ویمكن  24المادة 
اللجوء إلیھا في الخدمات المذكورة حصرا ومن بینھا اإلطعام حیث تقوم المصلحة المتعاقدة بإعالن إستشارة بتإلضافة إلى 

إلعالن عنھا في الجرائد ألنھا إجراءات خاصة تتطلب السرعة في إتخاذ القرار توجیھ رسائل إستشارة للمتعاملین دون ا
ألن مسألة النقل أو اإلطعام تتطلب السرعة لیتم في النھایة عرض ھذه اإلستشارة على لجنة الصفقات لدراستھا بعد دراسة 

 الطعون

 عبدالرزاق بجاوي

 نعم ویتم عرض الصفقة ولیس االستشارة على اللجنة

Benaouda Chenoua 

 نعم الننا نعرف مسبقا بأنھا صفقة بالنظر إلى المبلغ

Benaouda Chenoua 

 شكرا على التصحیح

Chaib Eddour Benaouda 

 إضافة
الشكلیة المنصوص علیھا في المرسوم الرئاسي اما طلب عروض او تعد اإلجراءات المكیفة وفق احد اإلجراءات 

 التراضي اي ان اإلجراءات المكیفة ھي تبسیط واختصار للوقت .
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Mourad Mourou 

 ائیة.. تمر عن طریق استشارة ..اي دفتر الشروط ال یمر على لجنة الصفقاتیعني ان التغذیة الخاصة بالمدارس االبتد

...? Nour El Houda 

 عبدالرزاق بجاوي

 ھناك فرق بین االطعام والتغذیة

Yasmin Yasmin 

 مالفرق بینھما

Zoro Zoro Zoro 

اإلجراءات المكیفة ھي اجراءات إبرام الصفقات التي تعدھا كل مصلحة متعاقدة على حدى، إذا ما كان مبلخ الخدمات أقل 
من العتبة المالیة، شریطة أن توضع ھذه االجراءات على اسس حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساوات بین 

 المترشحین والشفافیة

Khaled Donovane 

االجراءات المكیفة ھي اجراءات خاصة تتبناھا المصلحة المتعاقدة وتصادق علیھا بالنسبة للطلبات التي ال تتعدى العتبات 
 وص علیھا في قانون الصفقات العمومیةالمحددة البرام الصفقات و التي تخضع لالجراءات الشكلیة المص

Khaled Donovane 

المذكورة ھي استثناء على القاعدة بمعني امكانیة اللجوء لالجراءات المكیفة مھما كان مبلغ الطلبات  24لذلك فان المادة 
 6لالطعام الفندقة و الخدمات القانونیة مع الزامیة إخضاعھا لرقابة لجنة الصفقات في حالة تجاوز مبلغ العتبة وھي بالنسبة 

 مالیین دج

Tarek Hellali 

 انضري العنوان

Belkacem Ouazani 

االطعام في ھذه الحالة كخدمة یتعلق بتقدیم وجبات جاھزة اما في حالة اقتاء المواد الغذائیة مثل حالة المطاعم المدرسیة 
 فھذه تعتبر صفقك اقتناء اللوزم

Espoir Espoir 

مالیین كل مقرر 8مدرس أخري بمبلغ  5مالیین دنیار جزائري وعندي مقرر ل 10مدرس بمبلغ  5ان عندي مقرر ل 
 حصص مواد غذائیة و خضر و فواكھ واللحوم وخبز ماھو إجراء الذي یجب فعلھ4مقسم على 

... La Belle Ville 

 الدین صالح
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Farhat Mohamed 

تي مكلھا فقرات و مراسیم ال یعرف تطبیقھا اال المراقب المالي الذي اصبح یھدد و یساوم لمعرفتھ القوانین و كیف و 
 یستطیع تطبیق المراسیم فاصبح المرسوم او المقرر یطبق حسب االھواء و االشخاص و كذلك المؤسسات

lchi Rana haslin maa cf surtout article 27 l'I ykoul dir ko Antonio Morinas Apcmedea
marché l'I andou tawdih yfidni 

 ناصر نغموش

السالم علیكم......نظرا لطبیعة ھذه الخدمات و التي تعد خدمات یومیة و متكررة و قد یغلب علیھا الطابع االستعجالي في 
حیان , مما جعل المشرع یستثنیھا من اخضاعھا لالجراءات الشكلیة مھما كانت المبالغ المقترحة للعملیة و كثیرا من اال

حتى و ان تجاوزت حدود االبرام. ھذه االجراءات الشكلیة التي تتطلب و قتا طویال من حیث انحاز دفاثر الشروط و 
الجرائد ...........الخ. ھذه التسھیالت التي تمكن  عرضھا على لجنة الصفقات المختصة ثم االعالن عن المنافسة في

المصلحة المتعاقدة من ربح الوقت و تقدیم ھذه الخدمات في اسرع وقت ممكن... لكن المشرع اشترط على المصلحة 
المتعاقدة في حالة منح ھذه الخدمات لنفس المتعامل و بلغ مجموع ھذه الخدمات حدود االبرام وجب على المصلحة 

قدة انجاز صفقة و عرضھا على اللجنة الخارجیة المختصة مع مراعات حتمیة دراسة طعون المتعھدین الذین تمت المتعا
 استشارتھم عند االقتضاء اي ان وجدت ھذه الطعون....ھذا و هللا اعلى و اعلم

Stankou James 

... و سؤال أخر ھل ھناك فرق بین اإلطعام و التغدیة المشرع ھنا تكلم عن اإلطعام و الكثیر فھمھا أنھ  ناصر بالضبط أخي
 االكل الجاھز restaurantیقصد اإلطعام الجاھز أي االعتماد على المطاعم الخاصة 

 ناصر نغموش

...نعم ان ما ذھب الیھ االخوة صحیح حیث المقصود ھنا باالطعام ھو االطعام  James Stankou السالم علیكم...اخي
ز الذي یعتبر خادمات عكس التغذیة این تقوم المصالحة المتعاقدة باقتناء اللوازم المختلفة من لحوم و خضر و الجاھ

فواكھ...الخ ثم تقوم بتحضیر الوجبات علي مستواھا ھذه االقتناءات تعد لوازم و ال تندرج ضمن الخدمات و علیھ فان 
انا الثاتي فیعتبر اقتناء لوازم مما  - Prestation de services - الفرق بین االطعام و التغذیة ھو ان االول یعد خدمات

و بناء على  -دج  12.000.00,00 -ة التغذیة  -دج  6.000.000,00 -یجعل حدود االبرام تختلف بین الحالتین فاالطعام 
ناء و علیھ فان ما ذھب فان المقصود باالطعام الخدمات المقدمة و لیس االقت 247-15من المرسوم  24ما ورد في المادة 

 الیھ االخوة في تفسیر المادة ھو االقرب للصواب... ھذا و هللا اعلى و اعلم

James Stankou 

 بارك هللا فیك و ھذا رایي كذلك .. شكرا جزیال على الشرح
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 James Stankou Hakim Chبارك هللا فیك حتى انت 

James Stankou 

 بارك فیك شریك تعلم و علم و ربي یجازي كل واحد إنشاءهللا

Dris Bou 

 اءات التي ال ترتقي البرام صفقة.وھي اجراءات شكلیة داخلیة البرام الطلبیات.االجراءات المكیفة: ھي االجر

 عبدالرزاق بجاوي

ملیون دج  12ملیون ة 1راك غالط یاسي دریس االجراءات المكیفة تخص ابرام الصفقات التي یكون مبلغھا محصور بین 
ملیون سنتیم فیما یخص الدراسات والخدمات اما الطلبیات فیكون مبلغھا 600ملیون سنتیم و 50في االشغال واللوازم وبین 

 تحت ھذه المستویات

 الدین صالح

ملیون لالشغال و اللوازم  1قل من ماھو محدد للصفقة نلجئ الى االجراءات المكیفة لماذا حددتھا ب اي مبلغ مشروع ا
 (ھل تقصد اسعمال سند الطلب)

 عبدالرزاق بجاوي

ملیون یتم ابرام صفقة وفقا لالجراءات  12قط اكثر من ملیون واقل او یساوي ملیون دینار نقوم بسند طلبیة ف 1اقل من 
 ملیون نقوم بابرام صفقة وفقا لالجراءات الشكلیة 12المكیفة اكثر من 

 الدین صالح

 ملیون في السنة 1وز لكن في سند الطلب الیمكن تجا

 عبدالرزاق بجاوي

 نعم اذا كانت التقدیرات خالل السنة تفوق ملیون نلجأ الى االجراءات المكیفة

 الدین صالح

 یعني ان اغلب المشاریع اقل من البلغ المحدد استشارة

Dris Bou 

برام الطلبیات اما من تحت ملیون فھي ملیون اجراءات داخلیة ال 12ملیون الى 1حسب فھامتي متال في االشغال من 
 طلبیات بدون احراءات

 عبدالرزاق بجاوي

 ملیون صفقة ولیس طلبیة 1فوق 

Dris Bou 

 13احنا عندنا طلبیةانظر المادة 

Kamel Ino Dz 

 دج 12.000في حاالت فقط و المذكورة ادناه و تطبیق االجراءات المكیفة حتى و لو فاق مبلغ  24استخدام المادة 

Abd El Hafid 
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 نعم نفس التعلیق الذي تقدم بھ االخ عبدالرزاق بجاوي

Chaib Eddour Benaouda 

على انھ یمكن للمصالح المتعاقدة اللجوء الى اإلجراءات المكیفة عندما  15/247من المرسوم الرئاسي  24لقد نصت المادة 
 یتعلق االمر بالخدمات المتعلقة بالنقل و الفندقة و االطعام و الخدمات القانونیة .

  دج یمكن اللجوء فیھا الى اإلجراءات المكیفة 6000000ي التي تفوق مبالغھا ھذا معناه ان الطلبات ذات الطابع الخدمات
النھا لوازم  24و بالتالي فإن الطلبات المتعلقة بتموین المطاعم المدرسیة ال تدخل ضمن ما تم النص علیھ في احكام المادة 

 و لیست خدمات
 ارجو ان االمور قد اتضحت

. Boufeldja Kamel Cft 

. Chaib Eddour Benaouda 

Yacine Kb 

ركین نسبة المشا -المیزانیة  -المنطقة  -االجراءات المكیفة ھي اجراءات داخلیة تكیفھا المصلحة المتعاقدة على طبیعتھا 
في االستشارات الخ وھي خاصة باالستشارات اي اقل من عتبة الصفقة وھذا من أجل وضع على سبیل الشرح لجنة 

في االصل االستشارة الیمكن الطعن فیھا النھا ال تمر على لجنة الن  صفقات موازیة تدرس دفاتر الشروط الطعون مثال
الصفقات العمومیة أصال ومن باب نزاھة العملیات التي تقع تحت عتبة الصفقات بات من الضروري ضبط اجراءات 

 مكیفة حسب طبیعة كل مصلحة متعاقدة وهللا أعلم

 

 

 السؤال 
 

 صفقة طلبات ھل القانون یلزم المصلحة المتعاقدة با التزام المبلغ االقصي ام لھا االختیارفي حالة 

 االجوبة 
Djemai Saadou 

 االلتزام یكون بالمبلغ االقصى

Kama Viska 

 المرجع

Benameur Zouba 

 247-15من المرسوم  34المادة 
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Yacine Bouklikha 

 ابحث كذلك عن سند قانوني یسمح بااللتزام بالحد االدنى

Benameur Zouba 

 في حالة عدم كفایة االعتمادات

 

 

 

a madmonne bi nasse al kanounnealhade al adddn Kama Viska 

 ناصر نغموش

ھو الحد التقدیري للحاجات التي قد تحتاج الیھا السالم علیكم.... ان االلتزام في صفقة الطلبات یكون الحدود القصوى, و 
المصلحة المتعاقدة لتسییر مرافیقھا. و من خصوصیات صفقة الطلبات انھا تحدد فیھا كیمیة قصوى و كیمیات دنیاو فان 

التزمنا بالحد االدنى خرجت ھذه الصفقة من خصوصیة الطلبات و تحولت الى صفقة عادیة فما فائدة من ابرام صفقة 
ات اذا التزمنا بالحد االدنى في ھذه الحالة یصبح االجراء دون اي جدوى...ھذا من الناحیة الشكلیة اما من الناحیة طلب

التطبیقیة فان التزام بالحد االدنى قد یترتب عنھ تسدید نفقة غیر ملتزم بھا اذا تجاوزنا سھوا الحد االدنى الملتزم بھ, حیث 
وز المبلغ الملتزم بھ, عكس االلتزام بالحد االقصى الذي یجعلنا في منأ من الوقوع في اي حطأ في المتابعة یجرنا الى تجا

المشكل المذكور.....و بناء على ما سبق دكره فان الصفقة ال تكون صفقة طلبات اال اذا تم االلتزام بالحد االقصى ...ھذا و 
 هللا اعلى و اعلم....

Haji Zah 

 ficheااللتزام یكون بالحد االقصى وفي نھایة السنة في حالة وجود أختالف و تعید االلتزام بالمبلغ الفارق ( 
économique( 
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ut engagé le maximum mais a la fin de l'exercice en peut faire des en pe Haji Zah
engagement économique 

Abderrazak Abderrazak 

وااللتزام القانوني امام المتعامل المتعاقد یكون بالحد االدنى االلتزام المحاسبي لدى المراقب المالي یكون بالحد االقصى 
 ویكون التزام المتعامل امام المصلحة المتعاقدة بالحد االقصى

 

 

 

 السؤال 
 

سؤالي یتمثل في ان مقاول قام بوضع مده االنجاز لمشروع ب شھر واحد وقام ب الوضعیھ االولى 
sitution n.01 لحل لھذه المشكلھولیست النھائیھ ارجوك ماھو ا 

 األجوبة 
Ali Gon 

 مدة االنجاز ماتھمكش حتى یجبلك النھائیة احسب مدة االنجاز 01وین راه المشكل مدام وضعیة رقم 

Nani Rove 

 لكن یأخي العزیز الوضعیھ تسدد كل شھر و مده االنجاز تقدر بشھر

BM Mourad 

 وھل انتھت االجال اي انقضى شھرھل انھى االشغال ام ال 

Boutaous Brahim 

 عادي اخي . مراھش شرط

Imara Oum Youcef 

 وضعیة الثانیة رایح یجیب توقیف االشغال واالستئناف اكیدفال

Bilo Bil 

 الحل راه في أمر بتوقیف األشغال بعد تسدید وضعیة األشغال رقم واحد

 ناصر نغموش

 ..اذا امكن معرفة تاریخ وقف الوضعیة ....و تاریخ انقضاء االجال؟؟؟ Naniالسالم علیكم...االخ 

Noussa Moussa 

 و ھني روحك في یوم من االیام یجیك مجلس المحاسبة و یحاسبك على الشاردة و الواردة طبق عقوبة التاخیر

Casseur de delais Nacef Rezki 
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 بن عامر أبو إنصاف

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.....ھناك حلین إما أن تتم رفض الوضعیة من طرف الھیئة المتعاقدة ویتم إعالمھ بإتمام 
ز االمشروع ثم یتم القیام بالوضعیة النھائیة خاصة وأن المشروع مدة إنجازه شھر. الحل الثاني یجب ان تكون نسبة اإلنج
لتقدیم وضعیة األشغال األولى مدرجة من طرف الھیئة المتعاقدة في دفتر الشروط. الخالصة األمر بید الھیئة المتعاقدة 

 خاصة في دفتر الشروط

 ناصر نغموش

خیر ..ال یمكن االجابة عن تساؤل االخ الكریم ..اال بعد معرفة تاریخ وقف الوضعیة و تاریخ السالم علیكم.....یاجماعة ال
 انقضاء االجال .....الن االمر یخضع لعدة احتماالت....

 بن عامر أبو إنصاف

 ناصر نغموش د في دفتر الشروط یا أخيیعني كل شیئ موجو

Ahmed Kentour 

 الثانیة تكون مع ملحق الغلق

 ناصر نغموش

 ما عالقة ملحق الغلق بالسؤال؟؟ Ahmedالخ ا

Ahmed Kentour 

یكون بعد ملحق  DGDال یمكن لھ وضع وضعیة اشغال اخرى مادام اجال االنجاز ھي شعر واحد فقط الحل یبقى في 
 الغلق

 ناصر نغموش

ارجو المعذرة على مخالفتك الرأي ..ان ملحق الغلق لیس اي عالقة بمدة االنجاز ...فھو ینجز  Ahmedالسالم عایكم أخي 
التعاقدیة , فان انجزت في االجال تسدد و ان انجزت  خارج االجال التعاقدیة اشتثنائیا لتسویة اشغال تم االمر بھا في االجال

خارجھا تغرم ...و ما ملحق الغلق اال وثیقة تسویة فقط...اي ملحق الغلق جاء استثنائیا لتسویة وضع قائم تسبب الطروف 
ال و مالحق الغلق لیست لھا تأثیر على االج DGD -لعدم امكانیة ابرام ملحق عادي في االجال التعاقدیة خالصة:

 التعاقدیة...

présente 2éme situation avec pénalité de retard Zaidi Zaidi 

 ناصر نغموش

السالم علیكم...یا اخواني نحن ال نملك المعطیات و بالتالي ال یمكن الحكم بان ھذه االشغال منجزة خارج االجال و تستدعي 
تطبیق عقوبة التأخیر على الوضعیة االخیرة ..الن ھناك عدة احتماالت , كنا ننتظر توضیحات اضافیة من االخ السائل 

ح لنا االمر.. وعلیھ یمكن لنا نضع بعض االحتماالت و التي على اساسھا یمكن الحكم على النتیجة ولكن لحد االن لم یوض
مشكورا.... االحتمال  Zaidiسواء بالتسدید الكامل و بوضعیة رقم اثنان أو تطبیق عقوبة التأخیر علیھا كما اشار االخ 

قضي في اخره, في ھذه الحالة ال یمكن تقدیم وضعیة ثانیة االول: امر بدء الخدمة مبلغ في اول یوم من الشھر و االجال تن
اال بعد تطبیق العقوبة... االحتمال الثاني : االمر مبلغ خالل ایام الشھر العاشر مثال أو النصف .....الخ.. لنفرض ان امر تم 

في شھر  01ضعیة رقم , فان قدم المقاولة الو2016افریل  09اي ان االجال تنقضي  2016مارس  10تبلیغھ للمقاول في 
افریل مھما كان الیوم , فال یمكن لھ تقدیم و ضعیة ثانیة اال بعد طبیق العقوبة اي نفس االجراء بالنسبة بالنسبة لالحتمال 

االول... اما االحتمال الثالث: ھذا االحتمال یمكن تسدید مستحقات المقاول بواسطة وضعیاتان دون تطبیق العقوبة و 
مارس 10مبلغ في  ODSا مطابقا للنص فیما یتعلق بالتسدید الشھري , لنأخذ مثال : مدة االنجاز شھر ..االجراء یعد سلیم

....لنفرض ان المقاولة قدمت في شھر مارس وضعیة رقم واحد الشغال 2016افریل  09...االجال تنقضي في  2016
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افریل قدمت  09افریل و في یوم  09قبل یوم ثم في شھر افریل و قبل انقضاء االجال اي  2016مارس  25منجزة بتاریخ 
و االخیرة في ھذه الحالة فمن حق المقاولة ان تتحصل على مستحقاتھا كاملة النھا احترمت االجال  02المقاولة رقم 

في مارس و الثانیة في افریل  01التعاقدیة و في نفس احترمت التسدید الشھري المنصوص علیھ, حیث انھا قدمت وضعیة 
خالل بمبدء التسدید الشھري و في نفس الوقت احترمت االجال كما سبق ذكره و بالتالي فانھا تتحصل على خقوقھا دون اال

 كاملة الحترامھا البنود التعاقدیة للعقد....ھذا و هللا اعلى و اعلم...

atah HarounF 

فعال كما تفضلت و قد وفیت و جمعت الحاالت الممكنة یمكن ان اضیف حالة امر وقف االشغال و  ناصر نغموش نعم االخ
ف بنفس الحالة التي ذكرت.و شكرا لتدخالتك الني اجدھا دائما تعتمد طرحا علمیا و منطقیا بعده بمدة یاتي امر استئنا

 فبارك هللا فیك و في علمك و عملك.و سالم.

 ناصر نغموش

ھا مجرد اراء اخي نصیب فیھا مرة و نخطيء فیھا مرات عدة...و بمسامھة الجمیع السالم علیكم.... فیك البركة اخي...ان
 نتعلم من بعضنا و نصحح مفاھیمنا...

Mohammed Hamadene 

جال وانتھت االشغال یقدم ملحق الغلق للد آلر.... في حلة ما انتھت اللمؤسسة الحق في ایداع وضعیة اشغال واحدة كل شھ
 راسة اذا كانت ھناك اشغال زائدة او ناقصة وبعدھا یتقدم بالوضعیة النھائیة

Tahraoui Architecte 

 مقاول الحق في وضع وضعیة االشغال كل نھایة الشھر و لیس كل شھرلل

Mohand Akli Guebli 

في اجال نیة نھاءیة وقانونیا من حق المقاولة تمریر وضعیتان مالیتان في نفس الشھر شرط ان تكون الوضعیة المالیة الثا
 تعاقدیة.

 ناصر نغموش

افیدنا بالسند القانوني الذي یعطي الحق للمقاولة في تمریر وضعیتان في نفس  Mohandالسالم علیكم....من فضلك اخ 
 الشھر؟؟؟

Mohand Akli Guebli 

قانون الصفقات العمومیة بند عقوبات التاخیر.شرط ان تكون الوضعیة المالیةالثانیة للمقاولة نھاءیة وفي اجال تعاقدیة.مع 
ف المتعاقدة .اعلمك انني بصفتي ریس مصلحة صدفت ارفاق محضر االستالم المؤقت لالشغال.ممضي من طرف االطرا

 ھذا االشكال وتمت تسویتھ

 ناصر نغموش

من  118المادة السالم علیكم...اسمح لي اخي..على محالفتك الرأي ..ھذا تحلیل غیر سلیم.... و غیر مطابق الحكام 
 - 236-10و الحقیقة ھذه المادة تم اعادة ادراجھا كما ھي حیث انھا جاءت بنفس الصیغة في المرسوم  247-15المرسوم 

Mohand Akli Guebli 

 لكن وعدا اوافك بالسند القانوني مع الشرح بنص المادة غدا في نفس التوقیت انشاء هللاشكرا یاخي علي اختالف في الراي 

Ch Soulimane 

 ملحق تمدید
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Bilo Bil 

 ملحق تمدید یستوجب أشغال إضافیة معتبرة

 عبد القادر بلعابدي

 كاین واحد المادة ماركمش طبقو فیھا ھیا عقوبة التأخیر ھھھھ

Adem Adem 

 نحن في انتظار المراسلة التي تكلم عنھا االخ

 ناصر نغموش

لطعن النص القانوني,الن مھمة نقد النصوص القانونیة لھا اھلھا من اصحاب االختصاص و السالم علیكم.......بعیدا عند ا
الكفاءة و لست اھال بان اضع نفسي في ھذه المنزلة فمستویا محدود جدا .. ورحم هللا امرئ عرف قدر نفسھ..... و في 

تین في نفس الشھر, قبل ان یكون ھذا , أود ان انبھ الى ان تقدیم وضعی Mohand انتظار السند الذي اشار الیھ االخ
), فانھ من الناحیة العملیة أو التطبیقیة تشوبھ مساوي كثیرة 118(المادة  247-15التصرف غیر مطابق الحكام المرسوم 

عندما تشي الصفقة الى امكانیة مراجعة االسعار,فكیف نطبق بنود مراجعة ان قدمنا  -نذكر منھا على سبیل المیثال: 
نفس الشھر ؟؟؟ و االمر االخطر من كل ھذا, ما فائدة ادراج بند الغرامات المالیة , اذا اتحنا للمقاولة تقدیم  وضعتین في

الوضعیة ما قبل االخیرة و الوضعیة االخیرة في نفس الشھر؟؟؟ اال یعد ھذا التصرف وسیلة مفضوحة و التي من خاللھا 
الذي یجعل المقاولة تقدم وضعیة ما قبل االخیرة فبل ایام قالئل و ھي یتمن المتعامل من االفالت من ھذه العقوبة؟؟؟ ما 

متأكدة من انجاز المشروع في االجال ؟؟؟ الیس من االفضل لھذه المقاولة الصبر ایام قلیلة ثم تقدیم وضعیة اخیرة یكون 
ھائیا شغال, فانھا تسوي مستحقاتھا ناثارھا ذا فائدة متعددة للمقاولة , فزیادة على تقدیم وضعیة مبلغ كبیر مقارنة بحجم اال

مما یتیح لھا التفرغ لمشاریع اخرى سواء بالبحث و المشاركة في منافسات جدیدة أو التفرغ ایضا التمام مشاریع ھي قید 
االنجاز حیث تحول امكانیاتھا المادیة لھذه المشاریع بعدما كانت مستعملة في المشروع المذكور.... و علیھ فانني ارى ان 

تقدیم وضعیتان في نفس الشھر یعد اجراء غیر سلیم... و اھیب باالخوة ان ینتبھوا و یتأكدوا من سالمة العملیة قبل الوقوع 
في المحظور .....ان السماح للمتعامل بتقدیم وضعیتان في نفس الشھر یمكن اعتباره طواطؤا من االدارة حتى یتمكن من 

 یة دون عقوبة... كما یفتح باب الفساد على مصراعیھ....ھذا و هللا اعلى و اعلم...الھروب من االفاء باللتزاماتھ التعاقد

 

 

 السؤال 
 

ماھو االجراء المتبع في حالة ما اذا قدم المتعھد الذي رست علیھ االستشارة مبلغ یفوق الغالف المالي. ھل 
 اجراء تخفیض المبلغ في حدود الغالف یعد صحیحا

 االجوبة
Anis Rahmani 

 التفاوض معھ قبل المنح..

Adel Khaled 

 یتم االعالن عن عدم الجدوى

Imi Hazina 
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 10/236وھل تعتبر حالة من حاالت عدم الجدوى علما انھا بنودھا طبقا للمرسوم الرئاسي 

Adel Khaled 

 ادا كان مبلغ العارض یفوق مبلغ الغالف المالي

Imi Hazina 

 اذا

Adel Khaled 

 ھي اجابة لسؤالك...یعني عدم جدوى

Khaldi Ali 

د ھاذا مبلغ العرض غیر مبالغ فیھ و قریب من التقییم االداري ھنا ال یعتبر حالة عدم جدوى و انما یمكن التفاوض مع المتع
الجراء تخفیض في حدود الغالف المالي المتوفر فان رفض المتعھد اجراء تخفیض یمكن للمصلحة المتعاقدة تدعیم 

 رخصة البرنامج و إذا لم تستطع تدعیمھ ھنا تعلن حالة عدم جدوى بسبب عدم توفر االعتماد الالزم

Adel Khaled 

 حبذا لو توضح لنا السند القانوني الذي بنیت علیھ االجراء

 

Ch Soulimane 

 اخد الزیادة في الحسبانعدم جدوى وفقا للمادة اربعون. كما ینبغي 

Imi Hazina 

 حاالت عدم الحدوي لم یذكر فیھا تجاوز الغالف المالي 10/236لكن في قانون الصفقات 

 ناصر نغموش

....اذا كان صاحب العرص االقل یفوق عرضھ الغالف المالي یجب على المصلحة المتعاقدة Imaneالسالم علیكم....اخت 
الغاء العملیة و اعادتھا من جدید ....و ال یجوز التفاوض في ھذه الحالة...كما ان الغاء ال یعد حالة من حاالت عدم 

 الجدوى....

Radia Slimani 

 ان كانت صفقة 40ال تلغى بل تعد حالة من حاالت عدم الجدوى المادة 

Abd El Hafid 

ال تعتبر حالة عدم جدوى وانما یجب التفاوض قبل المنح واال اعادة االجراء من جدید واالمر  10/236بالنسبة للقانون 
 .15/247مخالف تماما في المرسوم الرئاسي 

 نغموش ناصر

تجاوز الغالف المالي یستوجب االلغاء و اعادة االجراء من جدید و ال یعد ھذا  236-10السالم علیكم.....طبقا لمرسوم 
االلغاء حالة من حاالت الجدوى....كما ان التفاوض ممنوع في حاالت التجاوز ..انما التفاوض یكون بعد تقییم العروض 

 ة او المشروع مؤقتا...حیث ان المتعھد یكون قد فاز بالصفق

Meriem Meriem 
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 یمنع التفاوض في حاالت التجاوز ، و علیھ یتم الغاء االستشارة 15/247في ضل المرسوم الرئاسي 

 

 

 

 

 

 السؤال 
 

 ة االعفاء من غرامة التأخر..السالم علیكم. من لدیھ نموذج من شھاد

 األجوبة

 
Zaidi Zaidi 

 غیر قانوني

Mourad Mourou 

 كیف غیر قانوني

Fethi Hamdi Cherif 

 ماكاش اعفاء من غرامة التاخر

 ناصر عبد الرحمان الناصري

 قد تكون االدارة ھي السبب في التأخر .. و ھنا وجب تحریر شھادة اداریة لذلك

Ch Soulimane 

 ى من طرف اآلمر بالصرفتكون بموجب شھادة اداریة و تمض

 ناصر نغموش

,  247-15السالم علیكم.....عمال باحكام جمیع نصوص القانونیة المتعاقبة المتعلقة بالصفقات العمومیة الى غایة المرسوم 
متعاقدة اعفاء المتعامل المتعاقد من عقوبة التأخیر اذا كان التأخیر خارج عن ارادة ھذا فان من صالحیات المصلحة ال

, و حیث ان قرار االعفاء یعود للمصلحة المتعاقدة 247-15من المرسوم  174االخیر كما ھو منصوص علیھ في المادة 
لالعفاء ..... ھذه الشھادة االداریة تكون التي یجب علیھا اصدار اوامر االیقاف و االستئناف مرفوقة بشھادة االداریة 

باحتصار كاالتي: یشھد :ذكر االمر بالصرف صاحب المشروع ..بان المقاولة ............. ............المتحصلة على 
  الصفقة رقم ....المؤرخة في...... بمبلغ........................

صفقات تحت رقم........بتاریخ............... معفاة من عقوبة التاخیر للمدة بعنوان...................المؤشرة من طرف لجنة ال
من........الى.............. بسبب: ذكر اسباب التأخیر و ذلك طبقا الوامر االیقاف و االستئناف :. تفصیل ھذه االوامر بالرقم 

 و التاریخ........

Mourad Mourou 
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 mouradbouda1@gmail.comنعم ھذا مااقصده. مشكور اخي. ان تكرمت تبعثلي نموذج على الخاص 

Mourad Mourou 

 شكرا اخي

 

 

 سؤال ال
  السالم علیكم

الى برنامج  FCCLدینار من برنامج مسجل بالمیزانیة ك  0.01ھل یمكن تحویل باقي اعتماد مالي قدره 
 ممول ذاتیا التعلیمة اذا امكن شكرا للجمیع

 االجوبة 
 

 ناصر نغموش

مخصصة لعملیة معینة یقتح بھا اعتماد  FCCL..غالبا ما تكون االعانات الممنوحة من  Atmaneالسالم علیكم......اخ 
مالي لذات الغرض , في ھذه الحالة یمنع استعمالھا لغیر ما انشئت الجلھ و ال یجاوز تحویلھا كلیا أو جزئیا و ال تحویل ما 

تندرج ضمن االعتمادات ذات التخصیص الخاص ان صح التعبیر أو ما یطلق علیھ باللغة االجنبیة  تبقى منھا النھا
Crédits gréves d'affectation spéciale  اما بالنسبة للنصوص فعلیك بالرجوع الى التعلیمات المشتركة.C1 وC2 

ن ھذه االعانات المخصصة تعد استثناء الحد بالنسبة لمیزانیة الوالیة...علما ا W2و  W1بالنسبة لمیزانیة البلدیة و 
مباديء المیزانیة االربعة و یتعلق االمر بمبدء الشمولیة و كذلك یعد اسثثناء الحد مباديء المحاسبة العمومیة و یتعلق 

 ....ھذا و هللا اعلى و اعلم.........La non affectationاالمر بمبدء عدم التخصیص 

Non c 'est une subvention grevée d 'affectation spéciale Abdellah Rettouche 

Hamido Hadjamari 

ي تغلق كل األبواب یااخي ما علیك اال االطالع على المرسوم التشریعي المتعلق بإنشاء صندوق الضمان ما ھذه الردود الت
 دج 50.000والتضامن والذي یرخص باستعمال أرصدة العملیات الممولة من ھذا الصندوق على أساس 

116 du 24 mars 2o14 article 24-Décret exécutif 14 Hamido Hadjamari 

Abderahmane Bourefis 

 ال الن ھذه االعانة مخصصة ال یمكن ان تحول الي مشروع اخر

Na Djet 

 مھما كان مصدر تمویلھا 50.00یسمح بتحویل باقي العملیات التي ال یفوق مبلغھا 

Zaidi Zaidi 

 دج 50.00یسمح بالتحویل كل مبلع اقل من 

non Joko Sitifis 
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 السؤال 
 ھل ھناك نص قانوني یمنع وجود اشغال اضافیة وتكملیة في ملحق الغلق للصفقة

 االجوبة 
 

 
je pense c'est non Sandra Paoulina Architecte 

Choukri Osmani 

و فاتت على لجنة صفقات وزاریة و تضمنت كل األشغال التي تمنیت ان التكون .......... فكیف  %50فاقت ھناك مالحق 
تسال عن ما یمنع ذلك اذا كنت موظف بسیط في مكتب الصفقات فال دخل لك اطالقا ................ و اذا كنت رئیس 

 Voir plus... مصلحة او مدیر والئي او عضو في لجنة الصفقات

Kama Viska 

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ cf ھھھھھھھھھھھھھھھ دونكیشوط دي

Kama Viska 

 افھم السؤال یا بعیر تم تكلم

Choukri Osmani 

 بعیــــــــــــر قرون ؟؟؟؟وھلل لل

 ناصر نغموش

السالم علیم ....ما أوجد المشرع ملحق الغلق اال لتسویة مثل ھذه االشغال , غیر ان ملحق الغلق یعد حالة استثنائیة لغلق 
االصل اننا النشرع في مباشرة االشغال التكملیة و االضافیة اال بعد انجاز ملحق عادي في االحال الصفقة نھائیا, الن 

التعاقدیة للصفقة وبعد االلتزام بھ لدى المراقب المالي ثم بعد ذلك ابالغ المتعامل بالشروع في االنجاز بواسطة اوامر 
سب الظروف تقوم المصلحة المتعاقدة بامر بدایة الشروع الخدمة الخاصة بھذه االشغال. غیر انھ في بعض االحیان و بس

في االشغال االضافیة و التكمیلیة ثم بعد ذلك تسویتھا بملحق غلق الذي ینجز خارج االجال التعاقدیة . وعلیھ حتى یكون 
دمة لالشغال التكمیلیة تبلغ اوامر الخ -1ھذا الملحق االستثائي مطابقا للنص المعمول بھ البد ان تتوفر فیھ الشروط التالیة: 

انجاز تقریر  - 4استالم االشغال مؤقتا.  - 3الكشف العام و النھائي  DGDاعداد  - 2و االضافیة في االجال التعاقدیة. 
تقدیمي من طرف صاحب المشروع یبرر فیھ اسباب اللجوء الى ھذا االستثناء. اذا توفرت ھذه الشروط كان الملحق 

 منع وجود ھذه االشغال في ھذا الملحق..ھذا و هللا اعلى و اعلم....صحیحا و لیس ھناك اي نص ی

 جمال جمال

 نعم یمكن ان یحتوي ملحق الغلق على اشغال اضافیة وتكمیلیة ساوافیك بالنص

Kama Viska 

یجنب القاول دفع غرامة التاخیر اي تحایل ویسمح فقط با سحب  والتكملیة النھیة فضاإلكن القانون یمنع تسویة االشغال 
دي یعد خارج االجال التعاقدیة ھل من سند قانوني او الشغال الغیر منجزة با النظر الي الطبیعة االستتنائیة لملحق الغلق ال

 توضیح
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 ناصر نغموش

 كن،المملم یكن من  إذالتي تنص: "  247-15من المرسوم  138من المادة  3بالرجوع الى المطة  .... علیكالسالم علیكم 
ملحق حتى ھذا ال ویمكن ابرام التعاقدیة،في االجال  للصفقة،ابرام الملحق محل ظبط الكمیات النھائیة  استثنائیة،وبصفة 

." یعني اننا امرنا بانجاز اشغال ونھائيقبل امضاء الحساب العام  االمر،كان  ومھما ولكن للصفقة،بعد االستالم المؤقت 
واسطة امر اي اننا طلبنا ب االجال.اي تغییر على بنود الصفقة باستثناء  أدخلناتعاقدیة أو تكمیلیة أو اضافیة في االجال ال

خدمة من المقاولة الشروع في االشغال محل الملحق و لكن لظروف ما لم نستطیع انجاز ملحق في االجال التعاقدیة في ھذه 
ي یكون خارج االجال اما االشغال فقد امر بھا في االجال الحالة االستثنائیة نلجأ الى ملحق الغلق...یعني ان الملحق ھو الذ

و الدلیل یكون تاریخ تبلیغ امر ھذه االشغال فان انجزت في االجال تسدد كاملة وان انجزت خارج االجال تطبق غرامات 
الخدمة و التأخیر و في جمیع االحوال ال یجوز االمر بھا خارج االجال..الن شرط صحة ھذه االشغال ھو اصدار اوامر 

تبلیغھا في االجال التعاقدیة ...... كل امر خارج االجال ال یؤخذ بعین االعتبار و یعتبر باطال مما یجعل كل ما ترتب عنھ 
 باطال

Kama Viska 

ي و وجوب عرضھ علي رقابة ل ص ع و الدي یحدد الكمیات المنجزة بدقة وال یقصد تتكلم عن الملحق العاد 138المادة 
 ملحق الغلق الدي یمكن اعداده بعد الستالم النھائي للصفقة الن دوره ھو سحب البلغ التبقي و غلق الصفقة نھائیا

 ناصر نغموش

تتكلم عن الحاالت التي یبرم فیھا الملحق خارج االجال و من بین ھذه الحاالت  3في الفقرة  138عذرا اخي لكن المادة 
ملحق الغلق الذي یعد استثناء لغلق الصفقة نھائیا...و منشرط صحة ھذا الملحق وجوب العرض على لجنة الصفقات 

 المختصة

Kama Viska 

الدي بعد امصائھ  DGDحسب ماوردا في المطة االخیرة یعد ملحق عادي خارج االجال استتناء ولكن قبل امضاء 
 نستطیع اعداد ملحق الغلق حسب تقدیري

 ناصر نغموش

دون امضاءه من طرف صاحب  dgdالسالم علیكم....عندما نعد الملحق نعد بالموازاة معھ الكشف العام و النھائي 
 dgdالمشروع و بعد المصادقة على الملحق تقوم المصلحة المتعاقدة باالمضاء على 

Kama Viska 

 ادا ممكن وتیقة

Noureddine Farah 

 لموضوعتستطیع المصلحة المتعاقدة اضافة اشغال تكمیلیة او اضافیة لكن ھناك قواعد تحكم ھذا ا
 ان كنت ترید معرفتھا بالتفصیل فسانشرھا

Kama Viska 

 ادا تفضلت مشكور

Concernant les travaux complémentaires hNoureddine Fara 
En peut l, exécuter dans le cadre du 20% 
Concernant les travaux supplémentaires= 
Les travaux engagés_les travaux réalisés  
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Le montant du dgd = le montant engagé _le montant désengagé +le montant des travaux 
réalisé (initial,suplemetaire et complémentaire 

 

 

 السؤال 
ھل یمكن لرئیس مكتب الصفقات أن یكون ضمن لجنة فتح األظرفة  الرد:لدي سؤال أرجو منكم  سالم،

 أم ال مع نص قانوني وتقییم العروض

 االجوبة 
 

Salsabil Nour Aya 

 طبعا ممكن ما المانع؟

Kamal Kimo 

 كي ایكونش ھو؟؟؟ شكون لي یكون

 صر نغموشنا

 اوال من حیث موافقتھ مع كبیرة،یمكن ذلك بل ان تواجد موظف یعمل في مكتب الصفقات لھ فائدة  .... نعملسالم علیكم
من  ویقینا انالنص القانوني الن النص یحث المصلحة المتعاقدة على اختیار اعضاء اللجان الداخلیة من ذوي الكفاءات 

لم ثانیا اشتغلھ في مكتب الصفقات یجعلھ على ع الكفاءة،ة الیومیة فانھ من اصحاب یشتغل في ھذا المكتب فبحكم الممارس
مما یجعلھ مفیدا جدا في ھذه اللجان ویجعلھ ایضا سندا لالعضاء االخرین فیما  الیومیة،بجمیع االجرءات بحكم المتابعة 

 المشاریع.یخص ایضاح كل االمور المتعلقة بتلك 
 

Intendant Commerce 

من قانون الصفقات  160یمكنھ ان یكون ضمن اللجنة النھا تتكون من موظفین مؤھلین من داخل المؤسسة حسب المادة 
 الجدید.

 السؤال

 
ال قدم المقاول كفالة حسن التنفیذ بتاریخ واثناء تسدید وضعیة اشغ2016خالل فترة التمدید للسنة المالیة 

ھل یمكن قبولھا من طرف المحاسب العمومي علما ان الحوالة مؤرخة بتاریخ 03/01/2017
29/12/2016 

 األجوبة

 

a BenniaMourad Benni 
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 نعم

Rachid Tarech 

 كیف یمكن ذلك ھل من سند قانوني

 ناصر نغموش

....ال یمكن ذلك... و ھذا احتراما لمبدء السنویة.. البد ان تكون جمیع الوثائق مؤرخة في  Rachidخي السالم علیكم.....ا
 2016سنة 

Rachid Tarech 

 مبدا المیزانیة خاص بالتسییر او التجھیز

Rachid Tarech 

 والفترة التكمیلیة

No Mohamed Khaldi 

 ناصر نغموش

اي یجب ان تكون كل الوثائق  2016السالم علیكم اخي رشید .... الفترة التكمیلیة , استثناء تقدم فیھ العملیات الخاصة بسنة 
, و تصبح تلك في ھذه الحالة یسقط االستثناء و التمدید 2017مؤرخة في ھذه السنة, اما اذا قدمنا وثائق مؤرخة في سنة 

 مما یحتم علینا انتظار فتح السنة المالیة الجدیدة ...... 2017الكفالة تخص تسییر سنة 

Na Djet 

 م ھنا مبدا السنویةالقاعدة ان یكون تاریخ الكفالة قبل تاریخ التسدید ال یھ

 ناصر نغموش

 واخر اجلعذرا اختي على مخالفتك الراي...االصل ان الكفالة تؤسس عند امضاء العقد بعد حصولھ على التأشیرة 
لمتعاقد."  ا لمتتعامل ا  یتجاوز تاریخ تقدیم أول طلب دفع على الحساب منال "یجب تأسیس كفالة حسن التنفیذ في أجلھو:

عن  .... نھیك2017فانھ ال یجوز تجاوزه الى جانفي  2016ان الطلب مؤرخ في دیسمبر  .... وحیث5الفقرة  130المادة 
 .واعلم وهللا اعلىوجوب احترام مبدء السنویة ...ھذا 

Zohir Benchala 

 نغموش كما فسرھا االخ 2016كل الوثائق المرفقة تكون بعنوان 

Ahmed Kentour 

 2016شغال تكون مؤرخة بعد تاریخ كفالة ال یمكن تسدیدھا بعنوان ال یمكن قبولھا الن في ھذه وضعیة اال

Smail HD 

 ناصر نغموش اإلجابة الصحیحة ھي التي قالھا األخ

Youcef Homri 

 نعم ال یھم المفید الحوالة دفعت قبل نھایة السنة المالیة

 

 

87 

https://www.facebook.com/rachid.tarech?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/rachid.tarech?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/rachid.tarech?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/mohamed.khaldi.982?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008811798384&fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/zohir.benchala?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/Hmidouche.Dz?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/smail.pitiwi?fref=gc&dti=638018386292894
https://www.facebook.com/youcef.homri.54?fref=gc&dti=638018386292894


 السؤال
  السالم علیكم ورحمة هللا

قدم مشروع صفقة للدراسة على مستوى لجنة الصفقات و المقرر المكلف بالدراسة ھو المراقب المالي 
نة فتح االظرفة وتقییم العروض حصة فتح االظرفة قامت وبعد عرض تقریره وجھ مالحظة مفادھا بان لج

باقصاء عرضین بسبب عدم كتابة اسم المؤسسة و مرجع طلب العروض و إقصاء عرض اخر بسب تقدیم 
معتمدا في ذلك  15/247من المرسوم الرئاسي رقم 67عرضھ في ظرفین عوض ثالثة اظرفة طبقا للمادة 

لتي مفدھا :اال انھ اذا قدم المتعھد ظرف واحد ایة بوزارة المالیة على مراسلة رئیس قسم الصفقات العموم
او ظرفین ( تقني ومالي ) عوض ثالثة اظرفة (ملف الترشح والعرض التقني و العرض المال ) او قام 
بخلط الوثائق ، فان ذلك ال یعتبر سببا كافیا القصاءالعرض المعني . في ھذه الحالة ما العمل حیث طلب 

 فة التي لم تفتح ، مع العلم بانھ تم اسناد المنح المؤقت . ھل نطبق القانون ام نطبق الراي القانونيفتح االظر

 األجوبة

 

 

Halim Himou 

مواد قانون الصفقات ال تنص على اإلقصاء فالنص على ثالثة ملفات جاء لتنظیم و تسھیل العملیة  ھذا إقصاء تعسفي فحتى
 على لجنة الفتح و التقییم ال غیر

Khemi Zenzane 

 شحالقانون ینص على ثالث اظرفة تقني مالي تر

Omer Omer 

 في ھذه الحالة ماذا قررت لجنة الصفقات ؟ الرفض ام التاجیل ام الموافقة بعد رفع التحظفات ؟

Houria Shiffa 

 اللجنة قررت التاجیل

Omer Omer 

ت یعني دركا دیروا الغاء المنح المؤقت ومن اللجنة ھنا غلطت ؟ ماتقدرش دیر تاجیل ؟ النھ قم االعالن عن المنح المؤق
 بعد تعاود تدرسوا جمیع الملفات

Houria Shiffa 

 تاجیل للجلسة المقبلة

Fati Baylassan 

على المقرر الرجوع الى دفتر الشروط المؤشر من طرف اللجنة التي ھو احد اعضائھا واذا كان دفتر الشروط ینص على 
ظرفة مل لجنة فتح االان العروض التي ال تقدم وفق محتوى دفتر الشروط وبالطریقھ المحدده فیھ تقصى في ھذه الحالة ع

 وتقییم العروض الصحیح ومش من حقو یطلب اعادة التقییم خاصھ وان عملیة المنح قد تمت

Houria Shiffa 
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 15/247من المرسوم الرئاسي  67لمادة دفتر الشروط نص عل كیفیة تقدیم العروض طبقا ل

Nouna Yasmine 

 لجنة فتح االظرفة في جلسة الفتح ال تقوم باقصاء العروض لیس من مھامھا في تلك الجلسة

Est ce que cette réserve est suspensive ou non. Les autres membres de la CMP  Taha Oran
qu'est ce qu'ils ont dit. 

 

 

ria ShiffaHou 

 الجنة قررت التاجیل بعد النقاش مع المقرر

Normalement le projet de marché que vous avez soumis à la CMP sera rejeté. Taha Oran 

Est ce que c'est mentionné dans le CDC. Taha Oran 

Houria Shiffa 

 15/247مرسوم الرئاسي من ال 67دفتر الشروط ینص على كیفیة تقدیم العروض طبقا للمادة 

 

Sinon. Vous faites avis d'annullation de l'atribution suite au rejet de la CMP. et  Taha Oran
refaire la procédure d'évaluation au niveau de la COPEO. 

Houria Shiffa 

 ھل قرار المراقب المالي ملزم للجنة فتح االظرفة وتقییم العروض

 Houria Shiffa Omer Omerالمراقب المالي سجل تحفظات للمصلحة المتعاقدة  
 اتوعلیھا ان تقوم المصلحة المتعاقدة برفع التحظ

Omer Omer 

 واذا لم تقوم المصلحة المتعاقدة برفع التحفظات المسجلة اكید ماراحش یمضى على رفع التحفظات

tout dépend la réserve émise par le CF (ajournemeny, rejet, etc...) Taha Oran 

n des offres ne fait que À mon avis, si l'anonymat est respecté , la présentatio Hassani Kenza
faciliter la tache à la commission d'ouverture des plis et d'ev.des offres, de ce fait, ça ne doit 
pas être un motif valable de rejet, tant que ça n'influence pas sur la concurence. 

non, dans ce cas de figure, la transparence des procédures de passation d'une  Taha Oran
commande publique n'est pas respectée. le faite de ne pas ouvrir un tel pli ce n'est pas un 
motif valable pour écarter X ou Y. les cas d'exclusion sont claires (la présentation des offres 
ca n'a jamais été un motif d'exclusion directe du candidat). 

Houria Shiffa 
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وما العمل في ھذه الحالة ھل یجب اعادة فتح المظاریف المقصاة واعادة عملیة التقییم من جدید او الغائھا واعادة 
اإلجراءات من جدید مع العلم بان الصفقة محل الدراسة موضوعھا حساس جدا الیمكن باي حال من االحوال الغائھا 

 واعادة اإلجراءات من جدید

c'est vrai qu'il y a des pressions mais la reglementation doit etre respectée. sinon  Taha Oran
vous allez vous retrouver dans situations critiques. 

Houria Shiffa 

وخاصة  12/04/2016المؤرخة في  425ارجو منك اخي الفاضل االطالع على مراسلة قسم الصفقات العمومیة رقم 
 وإعطاء رأیكم بھا اذا امكن 3و  2النقاط : 

Faycal Temoussi 

 ؤال المطروح :ھل ھناك طعن في المنح الؤقتالس

Houria Shiffa 

 ال یوجد طعن في المنح المؤقت

Faycal Temoussi 

ال یعتبر سببا كافیا لالقصاء ومادام الیوجد طعن وتمت االجراءات یجب مواصلتھا انا مرت علیھا نفس المشكلة وال اقصي 
 في ھذه الحاالت

Houria Shiffa 

 المراقب المالي یصر على اعادة تقییم العروض المقصاة في حصة فتح االظرفة

Faycal Temoussi 

الصفقات التي تعتبر مركز اتخاذ القرار وتفرض التاشیرة علیھ طبقا الیمكنھ ذلك مادام تم التاشیر علیھا من طرف لجنة 
 196. 195للمادة 

Sarita Sarsora 

 فعال خلط الوثائق ال یعتبر سببا لالقصاء

Abd El Hafid 

نعم المراقب المالي على حق على اعتبار ان مراسلة قسم الصفقات رسمیة یجب االستعانة بھا وھناك تعلیمة لوزیر المالیة 
 توصي بذلك

Zakaria Youssef 

الیعتبر سبب االقصاء خلط الوثائق او خلط في االظرفة لجنة التقییم اخطأت في ذلك وحسبما اعتقد ھناك وثیقة صادرة عن 
ة ورئیس قسم الصفقات العمومیة تجیز عدم اقصاء اذا كان ھناك خلط في االظرفة او الوثائءق الرجاء التأكد من االخ

 الزومالء ان كانت في حوزتھم المراسلة

Fares Seraf 

 المراقب أو المقرر معھ حق یجب فتح الظرفان.
 ألن تلك األخطاء المذكورة لیست من أسباب اإلقصاء وهللا أعلم

Faycal Temoussi 
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 195.196یاجماعة الخیر راھو معندوش حق اقراو المادة 

projet de marché. il peut rejeter le Taha Oran 

Anissa Belka 

انا نظن و أغلب الظن أنھ عندو الحق، ألن ممكن یكون أقل عرض و حائز الصفقة من بین ھذه العروض المقصاة، و علیھ 
حیح بعد اعادة التقییم و كان الحائز على الصفقة متعھد أخر إلغاء المنح المؤقت و إعالن منح جدید األحسن ان كان ھذا ص
 ألنھ مر وقت لتصحیحھ

Mourad HD 

الشروط ....و بما أنھ ال یمكن أن یكون ھناك تناقض بین الرأي القانوني  القانون یقول إقصاء العروض الغیر مطابقة لدفتر
لوزارة المالیة و المرسوم ...یجب أن نحاول أن نفھم معنى المطابقة ....الن المعنى ھنا یتعدى المفھوم اللغوي ...طرحت 

قة منھ مرسومنا فوجدت أن المطابإستجابة ....و بحثت في التشریع الفرنسي الذي نقل  الموضوع للنقاش سابقا و لم أجد
تكون بالنسبة لخصائص دفتر الشروط...ووجدت أن مصطلح المطابقة قد الغي في المرسوم الجدید الفرنسي و عوض 

بثالثة مصطلحات جدیدة ...خالصة القول أن العرض ال یعتبر غیر مطابقا إذا كان ال یؤثر على تقییم العروض ....مثال 
ر على تقییم العروض النھ یمس بمبدأ المنافسة اما خلط الوثائق فال یؤثر على التقییم ....و وجود عرض غیر مبھم یؤث

 بالرغم من كل ما سبق مازال حاس بلي مارانیش فاھم ملیح ....

Houria Shiffa 

بالنسبة لي ھناك تداخل حتى في الراي القانوني تارة یقول بان خلط الوثائق او حتى تقدیمھا في ظرف او  الشيءنفس 
وفي نفس المراسلة یقول بان عدم ملئ التصریح بالترشح او التصریح باالكتتاب او رسالة  لة اقصاءاظرفین ال یعتبر ح

عرض المعني ، والحالة التي لدینا المعني لم یضع الظرف الخاص التعھد او عدم ادراجھا في العرض یؤدي الى رفض 
ض التقني و المالي الن وحسب نغس المراسلة یجب فتح ملفات ربالترشح وعلى ھذا االساس اللجنة لم تفتح الظرف الع

 الترشیحات اوال قبل ملف العرض التقني والمالي

Mourad HD 
ھو یقول عدم ملئھا تماما أو عدم إمضائھا أو عدم إدراجھا یؤدي الى االقصاء اما عدم ملئھا جزئیا فال یعتبر سببا لإلقصاء 

 .(مجھود مناما فیما یخص التصریح بالنزاھة فعدم إدراجھ ال یعتبر سببا لإلقصاء... و لمحاولة فھم طریقة تفكیره
و الوثیقة الغیر كاملة لغویا ھي ما لم یكتمل  استكمالھاأن یقول أن ھذه الوثائق یمكن  المفروض أن ال نبذلھ ) ارى انھ یرید

جزء من اجزائھا .....یعني إن قدمت فارغة فھي ال تدخل في الوثائق الغیر كاملة و إن لم تمضى فھي في حكم الوثیقة 
التصاریح  تقییم العروض بینما وثیقة ال تؤثر على نجاح ألنھااالمر بالنسبة للتصریح بالنزاھة  فاختلالغیر قانونیة ...و 

 ... .... وهللا أعلماالخرى اساسیة في تقییم الترشیحات مثل التصریح بالترشح 

Houria Shiffa 

 قاعدة آمرة ال یجب مخالفة ماجاء فیھا 67المادة 

Chaib Eddour Benaouda 

 بارك هللا فیك و هللا غیر افھمتك ملیح كنت محتاج مثل ھذا التدخل. Mourad HD اتضحت الرؤیة اخي

 مراد مجبر
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Houria Shiffa 

لى "یتم تقییم العروض من طرف لجنة فتح األظرفة وتقییم العروض تنص ع 15/247من المرسوم الرئاسي  72المادة 
 . وبھذه الصفة تقوم لجنة فتح األظرفة و تقییم العروض بالمھام اآلتیة :71المنصوص علیھا في المادة 

إقصاء الترشیحات و العروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا ألحكام ھذا المرسوم، و /أو لموضوع 
 الخدمات،والمالیة وال تفتح أظرفة العروض التقنیة  أولي،وفي حالة اإلجراءات التي ال تحتوي على مرحلة انتقاء  صفقة.ال

 ،المقصاتالمتعلقة بالترشیحات  االقتضاء،عند 

Rabie Ch 

 وتقییم العروض المقصاتاالظرفة  یتم اعادة فتح

Houria Shiffa 

 على أي أساس؟

Rabie Ch 

رأي لجنة الصفقات المختصة و بسبب الخطأ الذي وقعت فیھ لجنة فتح و تقییم العروض و قد عالجت نفس  على اساس
 القضیة

Houria Shiffa 

الصفقات العمومیة التي قدم فیھا توضیح قانوني ولیس تفسیرا بمقتضى المكلف بالدراسة طلب ذلك طبقا للمراسلة رئیس 
 مرسوم او منشور او تعلیمة ، فھل التوضیح القانوني الذي قدم لھیئة ما ملزم ویجب العمل بھ لفائدة ھیئة اخرى؟

Rabie Ch 

 بالطبع ھو تفسیر لنص قانوني و المراقبون المالیون یأخذون بھاتھ االراء

Houria Shiffa 

 ھل ھو تفسیر او رأي

Houria Shiffa 

 في المراسلة الموضوع طلب توضیح قانوني

Rabie Ch 

 وثیقة قانوتیة تستدل بھا
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Houria Shiffa 

 ھي مراسلة ردا على طلب توضیح قانوني

Mokhtar Benabed 

روض مھما یكن من أمر یعد إجراءا مخالفا لتنظیم الصفقات إن فتح األظرفة في یوم یخالف آخر یوم من مدة تحضیر الع
العمومیة، وبكون لجنة فتح األظرفة أقصت متعھدین من الوصول للطلب العمومي بشكل ال یؤكد كون ترشیحاتھم (الملف 

للمنافسة على  اإلداري الالزم واإلجباري، وعند اإلقتضاء، القدرات المھنیة و/ أو المالیة و/ أو التقنیة الالزمة للدخول
إذ ال یقصد بترشیحاتھم ملف الترشح فقط) والعروض غیر مطابقة (من ناحیة التقییم وقابلیة الدخول للمنافسة، ال  -األقل 

یكون ھذا تحت مسؤولیة المصلحة المتعاقدة) یجعل من الواجب إلغاء المنح المؤقت وإعادة -من ناحیة محتوى العرض 
 یحتسب ذلك حالة عدم جدوى. . بحیث ال0العملیة من النقطة 

 كل التوفیق.

Mourad HD 

 ما معنى عدم المطابقة لمحتوي دفتر الشوط أو لموضوع الصفقة

Houria Shiffa 

 بعنى أن تكون العروض مطابقة للمواد المنصوص علیھا في دفتر الشروط

Mourad HD 

 یعطیك الصحة دكتور.... ....

Houria Shiffa 

 االلتزام بمحتوى دفتر الشروط یؤدي الى قبول العرض

Mourad HD 

 األمور بھذه البساطھ لما تحیرنالو كانت 

 ناصر نغموش

تقول  Houria Shiffa السالم علیكم.... قبل مناقشة الموضوع , اود ان انبھ الى امر شد انتباھي السؤال و ھو ان االخت
عرضین , اذا كان االمر كذلك فان العملیة برمتھا غیر مطابقة  بإقصاءان لجنة الفتح و التقییم في حصة فتح االظرفة قامت 

لة و تفصیال , الن لجنة الفتح و التقییم في حصة فتح االظرفة ھي لجنة معاینة للنص المعمول بھا و یجب رفض الملف جم
فقط و ال یحق لھا االقصاء و انما االقصاء یكون في حصة أو جلسة التقییم و علیھ نرجو من االخت السائلة توضیح ھذه 

 النقطة ان امكن.........

Houria Shiffa 

 العروض،الن االظرفة الداخلیة ال تحتوي على اسم المؤسسة ومرجع طلب  67العروض طبقا للمادة  بإقصاءاللجنة قامت 
 الترشح.وظرف آخر بسبب عدم وجود الظرف الخاص بملف 

 ناصر نغموش

صالحیات غیر مبرر... مھمة اللجنة  ..... تصرف اللجنة غیر سلیم و تجاوز Houria Shiffa السالم علیكم .... االخت
ھي االشارة الى ھذه الوقائع في محضر الجلسة فقط اما مطا بقة العروض مع االجرءات المنصوص علیھا في النص 

التي  67القانوني فھي من أختصاص اللجنة في جلسة التقییم بما في ذلك التأكد من صحة احترام الشكل الذي حددتھ المادة 
لیس من مھام لجنة الفتح و التقییم في جلسة الفتح دراسة العروض ال یحق لھا  -كورة.......خالصة: اشرتي الیھا مش
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......... ........................... بالرغم من انھا تتكون من 247-15من المرسوم  71االقصاء انما مھمتھا محددة في المادة 
ى انھا لجنتین منفصلتین عن بعضھما البعض و مھمتھا عند الفتح نفس االغضاء على انھ یجب النظر الى ھذه اللجنة عل

تختلف عن مھمتھا عند التقییم, فاذا كان موضوع الجلسة فتخ االظرفة فان اللجنة ملزمة بتسجیل الوقائع دون الخوض في 
اء صلحة المتعاقدة الغالتفاصیل و اي تجاوز لھذه المھمة یفسد العملیة و یجعلھا غیر مطابق لالجراءات مما یحتم على الم

 ھذه العملیة و اعادة طرحھا للمنافسة من جدید,........... بركت اختي على المتابعة و االھتمام...

Mourad HD 

 72و  71ھامھا بین الفتح و التقیم یجب ان تتقید بھا طبقا للمادتین اللجنة تقوم بعملھا طبقا للموسوم ككل و لكن م

BO ND 

 طبق القانون الن القاانون فوق الجمیع

Saad Belabbes 

انا في راي ال یوجد تناقض ، ال یمكن اقصاء عرض ما اال اذا تم االخالل بمبدء المنافسة كما ان اراء ق ص ع اكتسبت 
 213القوة القانونیة من المرسوم نفسھ في مادتھ 

Ramdane Malim 

 یا اخي األساس ھو دفتر الشروط
اذا وضعت ھذه الشروط كشروط اقصائیة في دفتر الشروط كیف المراقب المالي أن یدون ھذه المالحظات واذا لم تدون لھ 

 الحق في ذلك

BO ND 

 القانون واطي كل ذي حق حقھ طبق

 الصقر الجامح الجامح

الراي القانوني مستمد من القانون والقانون لم یقضي باقصاء ھذا النوع من العروض وعلیھ یتم فتح االظرفة ودراستھا من 
 ح المؤقت االولجدید ویلغى المن

 سؤال 
 

سؤال مھم تعددت االجابات علیھ یخص غرامة التاخیر الخاصة باالشغال ماھو مصیرھا وماھي التسویة 
 المحاسبیة لھا لدى امین الخزینة البلدي

 االجوبة 
Samir Hadj 

 وضح اكثر

Mohamed Khaldi 

وجوب ارجاع مبلغ العقوبة الى المصدر اي ترسل الحوالة الى امین الخزینة بالصافي للدفع مع توضیح العقوبة خلف 
 ن قبل اآلمر بالصرفوضعیة االشغال و ممضي علیھا م

Rafik Benmazouz 
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غرامة التاخیر عند تطبیقھا على المقاول ویكون المشروع ممول من المیزانیة البلدیة یمكن اعادة تسجیلھا في برنامج اخر 
 المخطط البلدي لتنمیة فال یمكن استغاللھا اما اذا كان المشروع ضمن

Mohamed Khaldi 

 APاي یبقى مبلغ العقوبة في 

Samir Hadj 

 االخ محمد الحوالة تكون بالمبلغ الصافي فعقویة التأخیر تدرج في قسم االیراد ناتج استثنائي آخر

 

Mohamed Khaldi 

 ھل یعقل ھذا 799ي ھذه العقوبة تدرج ف pcdمثال في حالة 

Samir Hadj 

 الال بیسیدي ترجع االعتمادات لمدیریة ب م م

Samir Hadj 

 فقط التموین الذاتي 799نفس الحالة بالنسبة العانة الوالیة 

Samir Hadj 

اعادة مبلغ العقوبة للمصدر اذا كان والئي یرجع في حالة الخصم ترفق الحوالة بمقرر خصم فیھ یدرج انھ على الخزینة 
 799للوالیة واذا كان ذاتي یرجع للبلدیة بموجب المادة 

Mohamed Khaldi 

التابعة للمدیریة العامة للمحاسبة و جب ارجاع مبلغ في جمیع الحاالت و فق تقاریر مجلس المحاسبة و فرق التفتیش 
 العقوبة الى مصدرھا

حیث ال یمكن بالنسبة لبرنامج ذاتي كما تفضلت علما انھ في قسم التجھیز ان تجعل مبلغ العقوبة كإیراد في قسم التسییر 
799  

 اتمنى اني قربت الفكرة بصورة واضحة

Billy Ouazene 

سمعت انھا تحول الى الخزینة العمومیة في رأیي ھذا سبب كافي للمصلحة المتعاقدة ان ال تطالب بھا و تقوم بالتمدید 
 االجال

 ناصر نغموش

السالم علیكم..... عقوبة التأخیر لیست ایرادا مھما كان نوع العملیة سواء كانت ممولة من اعتمادات المیزانیة او من 
من طرف االمر بالصرف, حیث انھ یقوم باقتطاعھا  Retenue a la source, انھا تقتطع من المصدر PCDاعتمادات 

اف االحمر مع وضع عبارة تصحیح باالحمر مصادق علیھ ثم ینجز حوالة الدفع من الوضعیة و ذلك باستعمال القلم الج
 بالمبلغ الصافي اي ان مبلغ العقوبة یبقى تلقائیا في البرنامج......

Samir Hadj 

 الة كیف یتم سحب عقوبة التأخیر من مصالح المراقب المالي فیجب ان تكون النفقات متساویةوفي ھاذه الح

 ناصر نغموش
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د و اقب المالي یلتزم بالمبلغ االجمالي للعقالسالم علیكم... ال عالقة للمراقب المالي بعملیة اقتطاع عقوبة التأخیر, ان المر
ھذا المبلغ االجمالي الملتزم بھ یعد تقدیریا اي اننا یمكن ان نسدده كلھ او نزید علیھ او ننقصھ بواسطة المالحق أو ننجز 

ج و لكن د 13.000.000.00الصفقة باقل من ذلك وھذا ما ینطبق على عقوبة التأخیر , ھب اخي اننا التزمنا بصفقة بمبلغ 
دج في ھذه الحالة بعد انجاز  1.000.000.00دج اي ان الفارق  12.000.000.00عند االنجازانجزنا ھذه الصفقة بمبلغ: 

DGD  حیث نستخرج الكلفة الفعلیة لالنجاز مما یمكننا من انجاز بطاقة التزام او ما یطلق علیھا باللغة االجنبیةfiche 
d'economie یة مؤشرة من طرف امین الخزینة حیث یقوم المراقب المالي بتأشیرة ھذه البطاقة نقدمھا رفقة وضعیة مال

االمر الذي یعطینا الكلفة النھائیة للمشروع حیث یتساوى االلتزام و التسدید الفعلى وتكون وضعیة االعتمادات متطابقة عند 
 -االمر بالصرف و المراقب المالي و المحاسب العمومي -جمیع االطراف 

Samir Hadj 

تم تقدیم وضعیة من طرف المقاولة  1.000.000.00شكرا االخ الكریم ولكن في حالة مااذا تم االلتزام مثال باتفاقیة بمبلغ:
فھنا البقاقي بالنسبة للمراقب المالي  950.000.00أخیر نفترض تم التسدید:بنفس المبلغ ولكن تم خصم مبلغ عقوبة الت

 50.000.00والبنسبة المین الخزینة  0.00

 ناصر نغموش

نستخرج فیھ  dgdدج . و بعد انجاز  950.000.0د بمبلغ ... االمر بالصرف یقدم حوالة تسدی Samirنفس المبدء اخ 
مما یجعل االلتزام متساوي مع التسدید و لھذا نقول ان  fiche d'economieالمبلغ المسدد وفعلیا مما یمككنا من انجاز 

...بركت المشروع . العقوبة لیست ایرادا انما یبقى في المشروع تلقائیا و ھذا االجراء ھو االجراء السلیم و الذي یبقیھا في
 اخي على المتابعة و االھتمام

Samir Hadj 

 بوركت االخ وشكرا على المناقشة

Mohamed Khaldi 

  فھو عین الصواب ناصر نغموش كما تفضل االخ
 مشكور اخي على مرورك اللطیف

 احمد ابوحمید

یجب ان تتماشى الوضعیة الفیزیاءیة لالشغال مع الوضعیة المالیة ولھذا حینما تكون ھناك غرامة تاخییر ال یحدث ھذا 
ل الذاتي للمشروع وفي حالة تمویل الشرط اعطونا االجتھاد القانوني واالصح لحل ھذا اللبس القاءم لدي في حال التموی

 الدولة

 ناصر نغموش

السالم علیكم....اخ احمد.....یعلم الجمیع ان االعتمادات المخصصة ھذه العملیات تعد اعتمادات ذات تخصیص خاص 
Crédits grevés d'affectation spéciales  اي ال یجوز استعمالھا اال للغرض الذي انشأت الجلھ سواء كانت ھذه

و ان استرجاع الغرامة الناتجة من نفقات ھذه البرامج یعد اخالال  PCDاالعتمادات تمویل ذاتي أو تمویل خارجي كبرامج 
من  900نا حتما سوف ندرج ھذه االیرادات في الفصل بالمبدء حیث اننا اذا ارفقنا الحوالة بسند تحصیل بمبلغ الغرامة فان

مما یمكننا من توزیع ھذه االیرادات في میزانیة السنة القادمة  - Service financier -المیزانیة بعنوان المصالح المالیة 
ل لم انھا اشغالتستعمل اغیر الغرض الذي انشأت الجلھ و ھذا ال یجوز.... وعلیھ فان الغرامة تقتطع من المصدر لتبقى ك

تنجز اصال.... ھذا من جھة خصوصیة ھذه االعتمادات و من جھة اخرى فان التعلیمة التي تحدد كیفیات انجاز وضعیات 
االشغال و كیفیات تصحیحھا و االطراف التي یحق لھا التصحیح تبین ان غرامة التأخیر تقوم بھا المصلخة المتعاقدة و ذلك 

تعمال القلم االحمر الجاف مع وضع الختم و كتابة عبارة تصحیح باالحمر مصادق علیھ بطرحھا من حوصلة الوضعیة باس
رقم ھذه التعلیمة و تاریخھا ال یخظرني االن فالرجاء من االخوة من لھ معطیات ھذه التعلیمة ان یذكرنا بھا ان امكن و  -.

 .............-لھ كل الشكر و التقدیر.....
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Mohamed Khaldi 

 69ھل عندك معلومات مفیدة ف/ي المادة  ناصر اخ

 احمد ابوحمید

ه االیضاحات ولكن غرامة التاخیر تقع على الشخص اذا یستطع ان یدفعھا عن طریق صك بنكي مشكور جدا لھذ ناصر اخ
 مثال و یخلص مبلغ الحوالة كاملة اذا ایراد الصك البنكي تستطیع ان تتصرف فیھ البلدیة

 شناصر نغمو

السالم علیكم... اخ احمد... ھذا اجراء غیر سلیم.....المصلحة المتعاقدة مطالبة باقتطاع مبلغ العقوبة من وضعیة االشغال و 
تسدید الصافي بحوالة اي ان االقتطاع یكون من المصدر حتى یبقى مبلغ الغرامة تلقائیا في البرنامج ... الن الغرامة 

 لالجال ال تعد ایرادا.....بركت اخي احمد المترتبة عن عدم احترام المقاول

 احمد ابوحمید

 استاذي الكریم ھذا الباقي في البرنامج ھل یحق للبلدیة التصف فیھ وتحویلھ الى التسییر مثال

 ناصر نغموش

ال یجوز اخي... الن االعتمادات المفتوحة في برامج التجھیز تعد اعتمادات مخصصة ال یجوز استعمالھا اال للغرض الذي 
 Credits grevés d'affectation specialesانشئت من اجلھ .. 

Mohamed Khaldi 

 یمكن تدعیم عملیات اخرى من نفس المصدر بمداولة

Bassmat Amel 

 التاخیر تكون في الحوالة تقتطع من المبلغ االجماليعقوبة 
 مع ارفاق الملف بقرار عقوبة تاخیر

 احمد ابوحمید

 قى تمشي داءما كباقي لالنجاز ام ماذاھل یستطیع رءیس البلدیة بموجب مدوالة ان یحول ھذه االموال ام تب

Mohamed Khaldi 

لتدعیم عملیة اخرى بمداولة مصادق علیھا من  PCD +FCCLنعم یستطیع تحویل البوافي من المشاریع التي یملكھا دون 
 الوصایة

 ابراھیم بیھ

 الیسطیع

 ناصر نغموش

استعمال  ةبإعادطبیعة و قد تكون في البرنامج نفسھ السالم علیكم.... نعم یمكن تحویل ھذه االعتمادات لعملیات من نفس ال
 Mohamedو استعمالك اخي  -fiche d'economie-االعتمادات المتبقیة تلقائیا في البرامج و المعادة ببطاقة التزام 

یة تدرج محلعلى ان عقوبة التأخیر لیست ایرادا.... الن االیرادات في میزانیة الجماعات ال لعبارة تحویل ھو الدلیل القاطع
 ألجل 105في قسم التسییر ... علما ان قسم التجھیر لیس فیھ ایرادات ما عدا االعانات االستثنائیة التي تدرج في المادة 

 ....انجاز عملیات معینة

Mohamed Khaldi 
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 ي اخي على سؤاليلم تجبن

Mohamed Khaldi 

 69ف/ي الباب 

 ناصر نغموش

 أمكنالسؤال لعلي افیدك ان  وما كان اتنبھ.عذرا اخي لم 

Mohamed Khaldi 

 بارك هللا فیك عال تجاوبك
ة مدعمین بمقرر صرف منحة تسییر مدرجة في الماد 69قدمت مصالح البلدیة فواتیر لسنوات سابقة لتسویتھا في الباب 

 السالفة الذكر

Mohamed Khaldi 

 مع مداولة مصادق علیھا

Mohamed Khaldi 

 دیونمع قائمة بال

Mohamed Khaldi 

 بحیث ال توجد ھذه النفقة في المیزانیة استثنائھ ألعباءھذه المادة مخصصة c1ووفق 

 ناصر نغموش

وھذه  نائیة.استثعلیھا اعباء  ولھذا أطلقتدرج فیھا فواتیر سنوات السابقة التي لم یتم االلتزام بھا لسبب ما  699ان المادة 
كونھما یسویان اعباء السنوات السابقة و الفرق بینھما ان االول تخص نفقات لم یلتزم بھا  826االعباء تشترك مع المادة 

ى المراقب المالي بعنوان اعباء استثنائیة و الثانیة تخص النفقات الملتزم بھا و التي لم تسدد في سنتھا بعنوان اعباء لد
 état des restesوات السابقة و في كلتا الحالتین البد من وجود كشف مفصل لھذه النفقات یسمى في میزانیة الوالیة سنال

 في میزانیة البلدیة..... l'annexeست ادري كیف یطلق على ھذا لتوحة , ویكون مجموعھ ھو مبلغ االعتمادات المف

Mohamed Khaldi 

 ولم اجد اي مراسلة تتحدث عن الدیون DGBصراحة یا اخي جمعة قدر كافي من مراسالت 

Mohamed Khaldi 

 واتصلت حتى بالغرفة االقلیمیة لمجلس المحاسبة

Mohamed Khaldi 

 فقط استثنائیةفقط بانھا اعباء  C1بھم اعتمادا على حیث كان جوابھم م

Mohamed Khaldi 

 التي كانت صراحة مخصصة لتسویة الدیون W1عكس 

 ناصر نغموش

الخاصة بمیزانیة الوالیة و اغلب الظن انك سوف تجد ھذا  w2تجدھا في  699تعریف االعباء المدرجة في المادة 
 الخاصة بمیزانیة البلدیة c2التعریف في 
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Mohamed Khaldi 

 شكرا اخي على سعة صبرك شكرا

 ناصر نغموش

العفو اخي ..ال شكر على واجب... ھي مجرد اراء نصیب فیھا مرة و نخطيء فیھا مرات كثیرة... و انا استفید كثیرا من 
 تكم و اتمنى ان اكون مفیدا بعض الشيءتدخال

Mohamed Khaldi 

 صراحة اخي جمیع تدخالتك في المستوى المطلوب وصحیحة اتمنى منك المواصلة لنستفد من بعضنا

 ناصر نغموش

 ان شاء هللا

 احمد ابوحمید

 االفادة التي قدمھا لنا الزمالءاالخرى وعلى  والمواضیعالشكر كل الشكر لكل المشاركین في ھذا الموضوع 

 

 

 

 

 سؤال 

 
السالم علیكم. أحد المتعھدین لم یقدم شھادة التأھیل بملفھ و قدم مراسلة تتضمن دعوة موجھة لھ من طرف 

مدیریة التجھیزات العمومیة بالوالیة تدعوه الى تسدید مبلغ مالي و التقرب لسحب شھادة التأھیل و 
ھیل و النشاط الرئیسي بھذه الدعوة. سؤالي: ھل نستطیع قبول ملف المتعھد التصنیف وتم تحدید درجة التأ

 ونطلب منھ اتمام الملف بشھادة التأھیل ام یتم إقصاؤه؟

 االجوبة 
Ferhat Ferhat 

 انت في دفتر الشروط اقصائیھ ام الال یمكن ذلك وھل ك

Kamel Deghfel 

 یقصى ألن الوصل مكتوب علیھ ال یمثل شھادة التأھیل

 ناصر نغموش

و لكن یجب التأكد  247-15السالم علیكم...البد.من دعوة المعني ال ستكمال عرضھ بشھادة التأھیل عمال باحكام المرسوم 
من صالحیة ھذه الشھادة التي یجب ان تكون صالحة لدى الفتح اي ان كان تاریخ صالحیتھا بعد تاریج جلسة فتح 

لسة التقییم تعتبر غیر صالحة ال تؤخذ بعین االعتبار و یرفض عرضھ لعدم امتالكھ العروض اوكد جلسة الفتح و لیس ج
 صفة المقاول في تلك الفترة مما ال یمنحھ الحق في المشاركة في المنافسة ...ھذا و هللا اعلى و اعلم..
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Ismail Abdelkader 

 أیا قبل تاریخ فتح االظرفة 10ھاذھالشھادة ممضیة من طرف االمین العام للوالیة 

l'éligibilité des candidats ou  A mon avis si l'attestation de qualification rentre dans Soum Ait
si la qualification est noté vs ne pouvez pas lui demander un complément . En général les 
entreprise qui ramène se genre de papier ne complète jamais leur offres ils attendent 
l'attribution et ils peuvent vs retarder berk 

Ismail Abdelkader 

المتعھد لم یقدم وصل و لكن قدم مراسلة من مدیریة ت ع للوالیة تطلب منھ تسدید مبلغ مالي و  Kamel Deghfel االخ
بمعنى أن شھادة التأھیل موجودة و ممضیة و یبقى على المقاول تسدید ھذه المراسلة تتضمن درجة التأھبل و التخصص 

 المبلغ و سحبھا

Et pourquoi ne l'a pas encore fait ou le reçu à coïncider avec la date de dépôt et il  Soum Ait
n'avait pas le temps!!!! 

peut être il n a pas de l'argent . Ismail Abdelkader 

Zohir Benchala 

 ال یقصى یجب مراسلة المعني لتقدیم المؤھل المطلوب

 

 

 السؤال 
Salam, après une résiliation à l'amiable, est ce que l'entreprise peut récupérer les 
cautions de bonnes exécution. Si possible réponse avec une instruction en appui. 
Merci 

 االجوبة
  wa alikoum salem.....Comme li s'agit d'une résiliation a l'amiable, l'entreprise ouvreناصر نغموش

droit a la recuperation de la caution de bonne excution a condition que le délai de garantie soit 
respecté, la durée de garantie prend effet a partir de la signature de l'acte de résiliation par les 
parties contractantes , cet acte sera considéré comme procès verbal de reception provisoire et 
a l’expiration du délai garantie, on établi le procès verbal de reception definitive sans reserves 

et on restituera la caution a l'entreprise..... 

tion sur ce sujetMerci pour votre réponse, vous avez une instruc Touta Toutaz 

  il y a un écrit émanant de subdivision des marches ( année 1990) si ma mémoireناصر نغموش
est bonne ...... 

 En cas de résiliation, -meme le paragraphe 2 de l'article 152 du décret 15 ": 247ناصر نغموش
d’un commun accord, d’un marché en cours d’exécution, le document de résiliation signé 
des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux 
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exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en oeuvre, d’une manière générale, de 
l’ensemble des clauses du marché." Dans cet alinéa ,on parle de la mise en oeuvre de 
l’ensemble des clauses des marché. ....... 

 

 

 سؤال 

 
من  173ماذا یقصد بتسجیل اعانات التجھیز الممنوحة من الدولة لصالح البلدیة بتخصیص خاص(المادة 

 قانون البلدیة)

 جواب
 ناصر نغموش

 'crédits grevés dانات التي یطلق علیھا تخصیص خاص أو ما یسمى باللغة االجنبیة السالم علیكم.....ان االع
affectation spéciale  یعني ان اھذه االعانات ال تصرف اال للغرض الذي انشأت الجلھ .مثال : اعانة مالیة الجل اقتناء

ادة المطابقة و ال یجوز تحویل اعتماداتھا أو تبوب في میزانیة في الباب و الم حافلة لنقل الالمیذ , تؤخذ ھذه االعانة و
صرفھا في غیر ما خصصت الیھ..كما یعتبر ھذا التخصیص استثناء لمبدء الشمولیة الذي ھو واحد من مباديء المیزانیة 

 االربعة..كما یعد كذلك استثناء الحد مباديء المحاسبة العمومیة اي مبدء عدم تخصیص ایراد معین لنفقة معینة....

 

 

 سؤال
 

ھل یمكن المین الخزینة رفض صفقة رفضا نھائیا لعدم وجود بند كفالة الضمان مع العلم ان الصفقة عبارة 
عن صفقة طلبات القتناء ادویة و البند كفالة الصمان لم یذكر سھوا فقط باالضافة الى ان الصفقة تمت 

  كذا مصالح المراقبة المالیةالتاشیر علیھا من طرف لجنة الصفقات العمومیة و 
 بالظافة الى مل ھذا فان امین الخزینة یعد عضوا دائما في لجنة الصفقات العمومیة

 االجوبة
 

Abdou Chergui 

 بند الكفالة وفرات ھذي واعرة بدلو الورقة و زیدو

Hafa Soro 

 ودفتر الشروط المؤشر من طرف اللجنة

 Hafa Soro KAmel Bouchibaneاستند على بند قانوني ویجب اعادة االستشارة 
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Jojo Manina 

 یست استشارةمناقصة و ل

Hafa Soro 

 الصفقة العمومیة عقد بین الطرفین والعقد شریعة المتعاقدین .اما فیما یخص بنود الصفقة یكون ملحق

Saad Boulekroun 

 مادام اشرت علیھا لجنة الصفقات ولم یتم التنبیھ الضافة ھذه المادة ال یمكنھ رفضھا

 الھاشمي بدرالدین

لمشكل عادي ملحق تصحیح ونتھي االمر ھده ادویة یااخي ولیس لعب اقسمباہلل لو انا غیر انمشیھا ومن بعد وراھا ا
 انصحح

Ahmed Aber 

ي الضافة بند الضمان . الحل ھو اعداد ملحق للصفقة اوال ماھي مدة تنفیذ الصفقة اذا كانت اقل من ثالثة اشھر ال داع
 وبس

Benameur Zouba 

شروط و لال یمكن اضافتھا بملحق النو كفالة الضمان بسبھا كاین متعاملین لم یدخلو المنافسة ھذا اذا تم ذكرھا في دفتر ا
 بالتالي اضافتھا بملحق اخالل صریح باھم مبدا من من مبادي ابرام الصفقات العمومیة

Mohammedi Kamel 

 ھراش 03ابرام ملحق یضاف فیھ بند الكفالة إذا كانت مدة التعاقد اكثر من 

Abderrazek Li 

 بند كفالة الضمان لیس ضمن البیانات االساسیة للصفقات

Mustapha Ahmed 

 بیانات األساسیة للملحقمخطأ من ال

 الھاشمي بدرالدین

 المھم یااخوان راه عضو فیاللجنة وزید ھدا راه دواء انتاع مرضي افھمتو

Yassef Zizo 

الرجاء الرجوع الى دفتر شروط المناقصة ان كان بند الكفالة موجود فال بد من اضافتة غلى الصفقة ویكون ذلك بعد 
 عرضھ مرة اخرى على اللجنة

Jojo Manina 

 لم یتم ذكره في دفتر الشروط من األول وھذا حدث سھوا و لم ینبھ علیھ خالل اللجتماعات

Nad Jat 

 اعداد ملحق

 محمد عبد هللا
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 الحل في ید امین خزینة اوال ھو عضو في اللجنة و ثانیا ھو سوف یصرفھا

Filali Nassim 

 متعلقة بالضمانات عن طریق ملحق و یعرض على اللجنة الصفقات العمومیةیجب إعادة إدرج المادة ال

 ناصر نغموش

اجل التنفیذ یفوق  اشھر ال تعفى من الضمانات. اي اذا كان 03السالم علیكم.......االصل ان كل صفقة یتجاوز اجل تنفیذھا 
غیر انھ  247-15من المرسوم  -03المطة  130المادة  -المدة المذكورة فالمتعامل التعاقد مجبر بتأسیس كفالة حسن التنفیذ 

اذا اشرت لجنة الصفقات على ھذه الصفقة دون بند الضمانات امین الخزینة ملزم بقبول ھذه الصفقة و ال یمكنھ رفضھا 
من المرسوم السالف الذكر ....اما بالنسبة لموضوع عضویة امین الخزینة فان مھمتھ في اللجنة  196عمال باحكام المادة 

لیس لھا عالقة و ال تأثیر على عملھ كمحاسب عمومي حیث انھ یملك صوت كباقي االعضاء و قد یصوب عكس االعضاء 
عاقدة ھي المتضررة من عدم ادراج بند و لكن ترى المجموعة رأیا اخرا فیقبل رأي االغلبیة ....ان المصلحة المت

الضمانات في الصفقة و لو یحدث اي خلل فھي التي سوف تسأل عن ھذا التفصیر كان اولى بھا عندما تنبھ امین الخزینة 
للخطأ ان تراسل لجنة الصفقات و تعلمھا بالخلل مما یتیح لھا تسویة االمر بملحق كما اشار االخوة مشكورین ..اذن ان 

ن الخزینة حتى و ان كان فیھ بعض من التجاوز فھو یصب في صالح المصلحة المتعاقدة حیث یعد ھذا الرفض رفض امی
 فرصة لتسویة المشكل...ھذا و هللا اعلى و اعلم

Ferhat Ferhat 

 م ذكر الضمان الن الصفقھ تعتبر غیر مھمھ واذا شاءت ان تستدرك ذلك بملحق في االجالبامكان المصلحھ المتعاقده عد

Bouha Kdz 

 و من االخوة التاكدهللا اعلم توجد مراسلة من رئیس قسم ص ع انھ الیمكن ادراج بند كفالھ الضمان عن طریق ملحق ارج

 ناصر نغموش

السالم علیكم....نعم توجد ھناك مراسلة تمنع تحویل طبیعة الضمانات ولیس انشاء الضمان ..اي سمنع تحویل الكفالة الى 
الشریفة...انا انشاء ضمانات عن طریق ملحق فالنص صریح حیث یصنف انواع اقتطاع ضمان حفاظا على المنافسة 

الملحق التي تخضع لدراسة و تأشیرة اللجنة المختصة و تلك التي ال تخضع و من بین المالحق التي تخضع للدراسة 
 .انات بواسطة ملحق ..مالحق تغییر الضمانات التقنیة و المالیة و ھذا اقرر من المشرع بجواز ادخال تغییرات على الضم

 أحفاد الشھداء عین األشیاخ

 ممكن ھذه المراسلة؟ ألنھ عندي حالة مثل ھذه. ناصر األخ

 ناصر نغموش

 السالم علیكم....سوف احاول الحصول علیھا....انا متقاعد ساتصل بزمالئي السابقسن و ارسلھا لك ..باذن هللا...

 أحفاد الشھداء عین األشیاخ

 مساعدتك شكرا أخي مسبقا على

 ناصر نغموش

السالم علیكم...اخي حفید الشھداء....الیك رقم المراسلة التي تمنع االعفاء من تقدیم كفالة حسن التنفیذ بواسطة ملحق ...رقم 
قسم الصفقات العمومیة...و حین الحصول على النسخة ان امكن سوف  الصدرة من 2013/10/27مؤرخة في  596

 انشرھا باذن هللا..

 أحفاد الشھداء عین األشیاخ
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 شكرا أخي على المجھود.في میزان الحسنات

Benzina Bil Noureddine 

 ال یحق لھ اذا تم التاشیر علیھا

Karim Abdellah 

 اعداد ملحق الدراج مادة تتعلق ب......

 ناصر نغموش

السالم علیكم.....یمكن تغییر الضمانات التقنیة و المالیة بملحق یعرض على لجنة الصفقات المختصة, و ذلك عمال باحكام 
اعاله, الى فحص ھیئات الرقابة  136مادة التي تنص: " ال یخضع الملحق بمھموم ال 247-15من المرسوم  139المادة 

الخارجیة القبلیة, اذا كان موضوعھ ال یعدل تسمیة االطراف النتعاقدة و الضمانات التقنیة و المالیة و اجال 
 التنفیذ........الخ" یعني ان الذي یغییر یخضع للتأشیرة و بالتالي اباح النص تغییر الضمانات بملحق

Omar Mammeri 

 ال یمكن رفض الصفقة، و إنما یجب إعداد ملحق یتضمن محتواه إشافة بند كفالة الضمان

Ahmed Gouasmi 

ا ان الصفقة صفقة طلبات، فاذا كانت اجال تنفیذھا اقل من ثالثة اشھر فیمكن اعفاء المتعامل المتعاقد من كفالة الضمان بم
 و شكرا

Zineddine Benabdelkader 

 صحیح وخالصالحل في ملحق ت

Slimane Bourouis 

یجب اعادة الصفحة و ادراج البند فیھا و تقدیمھا مع الورقة القدیمة و طلب العادة تاشیرھا تقدم الى لجنة الصفقات 
 /الصفحة/ و تعاد الى امین الخزینةالعمومیة و حین قبولھا تؤشر من جدید 

Slimane Bourouis 

لجنة الصفقات العمومیة ھي من یقرر و بما ان امین الخزینة عضو فیھا یعطي رایھ مع باقي االعضاء و بالتالي یمكن 
 دون الرجوع الى اعداد ملحققبول اضافة ھدا 

Mokhtar Benabed 

تأشیرة لجنة الصفقات ھي إجمالیة وإلزامیة على المصلحة المتعاقدة وعلى المراقب المالي وعلى المحاسب العمومي وال 
إال إذا كان ثمة مخالفة لنص تشریعي (قانون عضوي، قاونن، أمر، مرسوم تشریعي). مخالفة  یمكنھ رفض اإلمتثال لھا

(نص تنظیمي ولیس تشریعي) یمنع على المحاسب رفض الدفع، وإن رفض  247-15أحد أحكام المرسوم الرئاسي 
 فرفضھ غیر مؤسس وبالتالي یمكن لآلمر بالصرف تسخیره بكل أریحیة. بالتوفیق.

Jojo Manina 

 modèleممكن المساعدة كیف یتم التسخیرة ال یوجد لدي 

Mokhtar Benabed 

 المتعلق بتسخیر اآلمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین. بالتوفیق 314-91المرسوم التنفیذي 

Jojo Manina 
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ینة مزال مصرا شكرا جزیال على المشاركة لكن ارید حاال سریعا الن المؤسسة قامت بقطع تموین األدویة و امین الخز
 على عدم الدفع

 الھاشمي بدرالدین

 ملحق تصحیح فقط وال یستدعي اي اشكال

Wassila Bonoise 

 لیس من حقھ ھو بإمكانھ فقط توجیھ مراسلة لرئیس لجنة الصفقات یبلغھ بمالحظاتھ

 

Mourad HD 

ذه االخیرة ھي التي تكون الزامیة اذا تجاوزت مدة التنفیذ ثالثة یجب التفریق بین كفالة الضمان و كفالة حسن التنفیذ ....ھ
اشھر و لیس في كل الحاالت حسب القانون الجدید اما كفالة الضمان تكون عندما تكون مدة ضمان في العقد و المصلحة 

ة ضمان بعد الى كفال المتعاقدة ھي التي لھا الصالحیة في طلبھا حسب طبیعة الطلبیة .....حیث تتحول كفالة حسن التنفیذ
 االستالم المؤقت

Jojo Manina 

 الصفقة عبارة عن اقتناء ادویة لمدة سنة

Mourad HD 

 االدویة لھا تاریخ صالحیة یجب ان یكون بعیدا ان امكن ....و لیس ضمان ....

Jojo Manina 

 ھل مثل ھذه الصفقات الطلبات تستدعیالضمان

 مراد مجبر

یمكن تسخیر المحاسب تحت مسؤولیة اآلمر بالصرف ، كما أن تأشیرة لجنة الصفقات تفرض على المراقب المالي 
مي الصفقات ھو نص تنظیوالمحاسب وال یمكن اصدار رفض نھائي اال عند مخالفة نص تشریعي ولیس تنظیمي ، وقانون 

 اصدروا تسخیرة وال تترددوا

Jojo Manina 

 شكرا لیس لدي نمزذج تسخیرة ممكن نموذج

 مراد مجبر

 التالیة لیس ھناك نموذج محدد ،لكن یمكن االعتماد على الوثیقة
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 مراد مجبر

 

 

 

Jojo Manina 

 مشكووووور

Mourad HD 

 ثلواللوازم ماالشغال  .... عموما. صفقاتالتي تحتاج ضمان معروفة  .... الطلبیاتالمسیر یفكر مثل اي مستھلك عادي 
موت  وتسبب فيكان فاسدا  إذاب ضمان في االدویة فھو غیر منطقي حسب رأیي الن الدواء طل .... اماالمعدات ...الخ 

 في ھذه الحالة منحى اخر یتعدى الضمان .... وتأخذ االموریوجد اي ضمان یعوض الضرر  .... فالشخص مثال 

 السؤال 
 

قدم احسن عرض قمنا السالم علیكم اخواني. لدي سؤال بعد أن رست الصفقة على أحد المتنافسین الدي 
بإعادة الحساب لجدول االتمان المجزأ وجدنا أن مجموع األثمان یتجاوز المعبر عنھا في عقد االلتزام ( 

l'acte d'engagementl  ھذه) للكن لم یصل بعد للتنافس صاحب تاني احسن عرض .ما المعمول في 
 ا؟الحالة و أي االثمنة سیتم اعتمادھا ھل الصحیحة أو المعبر عنھ

 األجوبة 
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 ناصر نغموش

علیكم مراجعة الحسابات اعتماد على السعر الوحدوي الحروف في العرض المالي الذي  Ahmedالسالم علیكم....االخ 
االساس واي نتیجة تسفر عنھا ھذه المراجعة تؤخذ بعین االعتبار و شارك بھ ھذا المتعھد ... و یصحح العرض على ھذا 

علیھ فان بقي ھو العرض االقل تمنح لھ الصفقة بھذا المبلغ المصحح اما  تعد ھي العرض الرسمي الذي شارك المعني , و
ملیة قبل الشروع في عسابات المشاركین مراجعة حاذا لم یبقى كذلك یقصى .....كان یجب على المصلحة المتعاقدة القیام 

العرض بالخطأ و لم یكتشف اال عند تقدیمھ لاللتزام لدي المراقب المالي , في ھذه  قیمالتقییم التقني و المالي...اما وقد 
الحالة المصلحة المتعاقدة مجبرة اعادة التقییم و منح المشروع للذي یالیھ شرط ان تكون مدة صالحیة العروض لم 

 .....تنتھي

Noussa Moussa 

 ارجع لجدول االسعار الوحدویة

Ahmad Bouadain 

 ي عقد االلتزام.الجدول كذالك غیر صحیح. ھو مطابق لما ف

 ناصر نغموش

السالم علیكم.....اذا لم تنقصي مدة صالحیة العروض ..اعیدوا التقییم و امنحوا المشروع للذي یستحقھ....لكن السؤال 
 قدة بمراجعة الجسابات في عروض المتعھدین المالیة؟؟؟؟؟المطروح لماذا لم تقم المصلحة المتعا

 

 السؤال

  لسالم علیكم ..سؤال
) و لم یتم اعطاء االمر بالخدمة pcdو ممولة من إعانات الدولة ( 236/10صفقة تم ابرامھا وفق القانون 

نجاز .. ھل ھناك للمقاول اال بعد تجاوز مدة صالحیة الصفقة المقدرة بثالثة أشھر... و قام المقاول باال
مخرج لھذه الحالة ؟ مع العلم ان البلدیة تتخوف من لجوء المقاول الى القضاء و الحصول على مستحقاتھ و 

 التي سیتم اقتطاعھا من میزانیة البلدیة ..افیدونا بآرائكم

 األجوبة 
 

 

 
 ناصر نغموش

السالم علیكم....لمناقشة ھذا الموضوع البد من معرفة مایلي: ھل تم االلتزام بصفقة لدى المراقب المالي؟؟؟ ھل تم تبلیغ 
اشھر من تأشیرة لجنة الصفقات؟؟؟ مع االقرار بان السلبیة و االستھتار بالنصوص  03المقاول بامر الخدمة بعد مرور 

یضع دائما الجمیع في ورطة...ما تبریر المصلحة المتعاقدة في عدم القیام بواجبھا خالل المدة المحددة  القانونیة ھو الذي
 قاتونا؟؟؟

Siham Aibeche 
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الثة اشھر .. و االشغال انجزت و لم یبق سوى تسدید النستحقات نعم تم االلتزام و اعطي امر بالخدمة للمقاول بعد مرور ث
 ..و التبریر ھو السھو ..حتى ال نقول ان االمر متعمد

 ناصر نغموش

یمكنكما اللجوء الیھما, الحل االول: تقومون بتسویة داخلیة اذا  ..ھناك حالن لھذا المشكلة Sihamالسالم علیكم....اختي 
اشھر حیث تقومون بالغاء االمر االول و تعتبرونھ كأنھ لم یكن اصال و  03كان االلتزام بھذه الصفقة تم قبل انقضاء مدة 

 Voir plus... تعیدون امر بدء االشغال جدید

 طالم محمد

لتزام واالمر بالخدمة قبل تاشیرة لجنة یا اخي انا وهللا وجیبلي ھذه الحالة كیما راك تقول ما نخلصھا كیف یكون اال
 الصفقات

 محمد االمین لخریف

 رایك صواب في اإلقتراح الثاني ، بارك هللا فیك ناصر نغموش

Omer Omer 

المراقب المالي . في ھذه الحالة تقدم للجنة من خالل فھمي للسؤال ؟ لم یتم اعطاء امر ببدء الخدمة یعني لم تؤشر لدى 
الصفقات لتجدید التاشیرة ثم تقدم للمراقب المالي ومن بعد اعطاء امر ببدء االشغال رغم ان االشغال تمت وھذا من اجل باه 

ا ھیخلص المقاول ....لو یتم تسریع االجراءات یكون فیھا حل ؟؟؟؟ ممكن لجنة الصفقات تصعبھا شوي وتقولكم مطابقت
 بالمرسوم رئاسي الجدید ..... ممكن ترفضھا ......

Siham Aibeche 

 تم اعطاء امر بالخدمة بعد مرور ثالثة اشھر على التاشیرة..و تم االلتزام و انجزت االشغال

Omer Omer 

 اه ھنا االمر یختلف ؟ االمر بالصرف یبدل امر ببدء الخدمة ؟ ادا كانت تاشیرة المراقب المالي قبل ثالثة اشھر

Omer Omer 

 ادا كان االمر بالصرف تبدل وال راح ؟ تعاد تاشیرة الصفقة من جدید وتسحب من المراقب المالي ھدا ھو الحل

Siham Aibeche 

 مشكور جدا اخي

les délais de marché ou bien de convention n'a pas expiré parce que l'ODS  Mourad Archi
demarage des travaux n'est pas encor notifie a l'entreprise 

Siham Aibeche 

 تم اعطاء امر بالخدمة بعد مرور ثالثة اشھر على التاشیرة..و تم االلتزام و انجزت االشغال..لم یبق سوى التسدید

Mourad Archi 

 اذا ما ھو االشكال؟؟؟؟

 Zemoura Mourad Siham Aibeche االشكال اننا نصبح امام ضرورة عرضھا على لجنة الصفقات لتجدید
 لتأشیرةا

oui faite le un ODS arret des travaux,motif:renovation de visa Mourad Archi 
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 Zemoura Mourad m AibecheSiha شكرااا على التفاعل ..انا موظفة بالخزینة ..و اردت ان اعرف الحلول في
.. لست ادري كیف تسیر  2014متأخر جدا الن الصفقة تعود لسنة مثل ھذه الحاالت ..و لكن اظن ان امر توقبف االشغال 

 مثل ھذه االمور في البلدیة

 طالم محمد

ات العمومیة وفق القانون یتم التحرر من االلتزام لدى المراقب المالي ویتم عرض الصفقة من جدید على لجنة الصفق
العادة منح التاشیرة وتقدم للمراقب المالي من اجل االلتزام واعادة منح االمر بالخدمة من جدید و بعد مدة یتم  10/236

 تسدید مستحقات المقاولة

Siham Aibeche 

 ارك هللا فیكم جمیعاب

 طالم محمد

 وكیف یتم منح االمر بالخدمة قبل االلتزام ممنوع

 طالم محمد

 یجیب الخیرربي 

Fatah Haroun 

 آمین

 طالم محمد

 یر المالیة ما یفوتھاشانا موظف بالخزینة لكان جیني حالة مثل ھذه ندیر رفض وز

 طالم محمد

 سبحان هللا قدمت الحالة من اجل التسدید دون التزام این كانت البلدیة في سباة

 طالم محمد

 خلي البیر بغطاه المخبي اكثر

il faut etablir un avenant pour régler la situation Fiadilla Flawer 

  essalamou 3alikoum...chère sœur Fadila flawer...veuillez SVP nous éclaircir surناصر نغموش
l'utilité de l’établissement de l'avenant quand a le régularisation de cette situation...je 
n'arrives pas affaire le lien . Merci d’avance... 

Nnaabbiill Nabil 

 المشكل كبیر ھنا الن اجنة الصفقات لم تجدد

Nnaabbiill Nabil 

التاشیرة اذا حتى المحاسب الذي سدد المبلغ یتحمل المسؤولییة ھنا والحل ھو اصدار امر بالتوقف واستئنافھ شرط عدم 
 الخروج عن مدة ثالث اشھر

 ناصر نغموش
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محمد ..البد ان نناقش االمر بروة وبعد نظر , أوال ان االلتزام و االمر بالخدمة لم یكونا قلل تاشیرة لجنة  .... اخكمالسالم علی
و بعد ھذا  -اشھر  03 -الصفقات , حیث ان الصفقة تم االلتزام بھا و لكن لم یبلغ االمر بالخدمة في االجال القانونیة المحددة 

في االنجاز ثم بعد ذلك تبین ان المدة المذكورة تم تجاوزھا سھوا..مما یحتم على المصلحة  التبلیغ المتأخر شرع المقاول
. و 236-10من المرسوم  165المتعاقدة اعادة الملف للجنة الصفقة المختصة الجل دراسة جدیدة و ذلك عمال باحكام المادة 

دراسة اسباب التأخیر في التبلیغ و ھذا ال یعد الغاء ھذه المادة اشارت الى تقدیم الملف من جدید للجنة قصد الدراسة اي 
للتأشیرة االولى انما تجدید صالحیتھا بتأشیرة ثانیة ..و لما كانت التاشیرة الثانیة للتجدید فان التأشیرة االولى یعاد ساریان 

أشیرة ...ان الغاء الكلي للتمفعولھا فیصبح كل ما ترتب عنھا صحیحا ,االمر الذي یجعل ذلك االمر بالخدمة ھو كذلك صحیحا..
االولى یعد طعنا في مصداقیة اللجنة ھذا من الناحیة االجرائیة ..اما الناحیة العملیة فان الغاء كل الخطوات التي اتخذت بعد 
التأشیرة االولى من التزام و تبلیغ المر الخدمة و الشروع في االنجاز قد یتسبب في كثیر من االضرار نذكر على سبیل 

ال: تأجیل اجال التنفیذ الى غایة االلتزام بالصفقة مرة ثانیة ثم تبلیغ امر بالخدمة جدید ثم اعادة تواریخ االنجاز غیر المث
زیادة مدة االنجاز بصفة مبطنة یستفید منھا المقاول مما یؤخر  -مطابقة لتواریخ االنجاز الفعلیة مما قد یترتب عنھ مایلي: 

اشغال انجزت في مدة معینة و فعلیة ثم  -وع في تجاوز المدة و االفالت من عقوبة التأخیر ...االنتھاء من االنجاز دون الوق
تعاد بتاریخ غیر صحیح مما قد یترتب علیھ استفادة المقاول من مراجعة االسعار بدون وجھ حق فرضا ان في مدة االنجاز 

ع االجراءات تترتب عنھ اضرار كثیرة..اما التسویة عن الفعلي المؤشرات لم تتغیر....الخ....خالصة : ان الغاء الكلي لجمی
طریق دراسة ثانیة و تأشیرة تصحیحیة ان صح التعبیر یترتب عنھا اعادة االمور الى نصابھا و السیر في انجاز المشروع 

 على و اعلمهللا ابطریقة صحیحة وفق الواقع المیداني الذي ینتج عنھ محاسن كثیرة اقلھا استالم المشروع في وقتھ.....ھذا و 

 طالم محمد

ئیة للصفقات الوال وكذا اللجنةیا اخي انا معك في كل ما قلتھ ولكن كانت لي نفس الحالة وتم مراسلة المدیریة الجھویة للخزینة 
وضعیة وبالخدمة  والتزام وامربحیث تم اعادة كل االجراءات على سبیل التسویة من تاشیرة العمومیة وكان لھم نغس الرأي 

 االشغال

 ناصر نغموش

وع لتصح االولى صالحة مما یجعل اتمام المشرالسالم علیكم...ھذا التصرف كنتم في غننا عنھ ..كان یكفي یحیین التأشیرة 
 سھال مطابقا للواقع المیداني...شكرا على المتابعة و االھتمام ...

 طالم محمد

 العغو اخي رأیي صواب یحتمل الخطأ ورأیكم خطأ یحتمل الصواب

 ناصر نغموش

یقینا اخي....انھا مجرد اراء نصیب فیھا مرة و نخطيء فیھا مرات كثیرة...انما القصد من المناقشة االستفادة و االفادة ان 
 امكن..و هللا من وراء القصد و ھو یھدي السبیل

Cherche Savoir 

  السالم عبیكم ,,
بخصوص لجنة التسویة الودیة للنزاعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات العمومیة ,, ھل توجد لجان جھویة لتقدیم طعن من 

 یریة التعمیر او یجب تقدیم الطعن على مستوى اللجان الوطنیة , القطاعیة ,,, شكراطرف متعامل متعاقد ضد مد

 طالم محمد

 شكرا اخي

السؤال 
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حیث قسمنت  100من  25دفتر شروط باالجراءات المكیفھ الحظت ان النقطھ االقصاءیھ اثر تفحصي على 
للعینات والباقي للتكوین والصیانھ والضمان والخدمھ ما بعد البیع اضافھ الى  38للسعر  40النقاط كالتالي 

 ربع كانللعرض المالى احسن عرض ولما طرحت السؤال لماذا النقطھ االقصائیھ التي حددت بال 50ذلك 
الجواب لكي ال یكون اى اقصاء وتمشي مصالح المصلحة المتعاقده سؤالي ھنا ھل توجد آلیھ للحساب في 

 عملیھ تحدید نقطھ االقصائیھ او توجد تعلیمھ في ذلك

 االجوبة 
Tadjine Abdelhak 

 ال یوجد المھم أن یكون مقیاس التنقید یضمن تنفیذ المشروع

 ناصر نغموش

ھا مع النقطة المتحصل علیالسالم علیكم.....اخ فر حات ...حیث ان االختیار یكون للعرض االحسن مما یجعلھ یخضع الى ج
في التقییم التقني + النقطة المتحصل علیھا في التقییم المالي تقسم على انثان و یمنح العرض لصاحب اعلى نسبة مئویة... 
وھذا ھو االجراء الذي یطبق للوصول الى تحدید العرض االحسن....و علیھ فان العملیة برمتھا خاطئة في ھذا الدفتر..كان 

مصلحة المتعاقدة ان تقسم النقاط المائة بین التقییم التقني و التقییم المالي مما یجعل النقطة االقصائیة معقولة یجب على ال
و االربعین المتبقیة للغرض االقل...اما اذا حددت مائة نقطة للعرض التقني فاقل نقطة للقصاء یجب  60من  25كتحدید مثاال 

اقل من معیار واحد من المعیار المختارة ھل  25نطقي ان تكون النقطة االقصائیة ....فمن غیر المعقول و الم 50ان تكون 
نقطة في ھذا المعیار ثم تحصل على صفر في باقي المعاییر  26فان تحصل العارض على  38یعقل ان للعینات مثال حددنا 

ل تقني یعد غریبا نوعا ما.....من االفضیتأھل...كما ان السعر ھو الذي یحدد قیمة العرض المالي فوجوده في تقییم العرض ال
 اعادة النظر في معاییر التنقیط ھذه ...و حعلھا اكثر عقالنیة ...ھذا و هللا اعلى و اعلم...

Archil Iscob 

 لنقطة االقصائیة من فضلك؟ھل ھناك مادة تحدد ا

Hassan Djeddou 

 ) 3 ٪ 2كیفیة حساب النقطة االقصائیة ھي ( مجموع النقاط * 

Ferhat Ferhat 

 واذا اردنا ذلك فكل عنصر تنقیط ناخذ نصفھ 60اي تكون  2/3حسب علمي والمعمول بھ فھي 

 ابو مالك

م .....مثال ناخذ اقل نقطة في معیار السعر و اقل نقطة في العینات حساب النقطة االقصائیة یكون بجمع الحد االدنى لكل تقیی
 و اقل نقظة في خدمة ما بعد البیع.........

Ferhat Ferhat 

 ما ھي اقل نقطھ في نظرك في المثال المعروض اعاله

 ابو مالك

 ال استطیع تحدیده اال اذا وضعت تفصیل عملیة التنقیط

Ferhat Ferhat 

 نقطھ40اخذ اقل نقطھ في معیار السعر اعطینا والمحددبكیف ذلك بل انت قلت ن
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Ayhem Kh 

 تحدید النقطة االقصائیة من صالحیات المصلحة المتعاقدة وھي حرة في ذلك وال یوجد ما یقید ذلك

Lina Firdawse 

نقطة یخرج 50سیدي الفاضل حسب مافھمت االختیلر كان على اساس احسن عرض لكن اعطاء نقطة للعرض المالي ب 
 عن ھذا معیار االختیار

Fatah Haroun 

 .ممككن توضیح.50و العرض المالي  40لم افھم التنقیط.بین السعر 

Bassim Ski 

 دلك یتم اختیار األقل عرض من بین العروض المأھلة تقنیا الیوجد كاسبر ھدا االختیار . و األصل ھو التأھیل التقني و بعد

Bassim Ski 

 Nekta iksaiya tken fi 3arad tkni fakat عدرا .مایبرر ھدا االختیار . المؤھلة و لیس المأھلة

السؤال 

si possible de faire un négociation des prix (rabais) sur l'offre initial dans le cas 
d'un avis d'appel d'offres ?????????? urgence SVP 

األجوبة 
Nabil Bouabdallah 

 80التفاوض یكون بعد المنح المؤقت حسب ما تنص علیھ المادة 

Nabil Bouabdallah 

 ویكون المحضر

Ahmed Aber 

 یمكن لكن بعد المنح المؤقت وبمحضر تفاوض

  après le jugement salamou alikoum.....effectivement la négociation est permiseناصر نغموش
des offres techniques et financière , a condition que l'offre retenue ne soit pas supérieur au 
montant prévisionnel du projet...... 

irdawseLina F 

 من فضلك السند القانوني
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 disant -peu être que je me suis mal exprimé, je voulait dire que si l'offre du moinsناصر نغموش
est supérieur a l’estimation administrative, dans ce cas la négociation est strictement interdite 
et le service con tractant est tenu d'annuler la procédure et de la lancer un nouvelle fois... 

ablir un pv de negotiation des prix apres l.attribution provisoir mais en cas Et Abd El Hafid
de depassement de l.estimation proceder a l.annulation de de la procedure et relancer une 
2eme fois toute en gardant le meme cahier des charges. 

Lina Firdawse 

 ارجو ان تفیدونا بالمادة التي تنص على ذلك

Seyf Hella 

 تفاوض إیاك و دیر التفاوض قبل .التفاوض بعد المنح المؤقت ومرفوق بمحضر ال

Le rabai c'est avec le consentement de l'entreprise Viva Opgi 

Il n'y a aucune loi qui oblige l'entreprise de consentir un rabai pgiViva O 

Jusqu'à preuve du contraire Viva Opgi 

247 ,le -conformément aux dispositions de l'article 80,alinea03,du décret 15 Salimo Salimo
service contractant peut,après attribution provisoire du marché et avec l'accord de l'attributaire 
,procéder a la mise au point du marché et l'optimisation de son offre ,cette opération ne doit 
en aucun cas remettre en cause les conditions de concurrence , a cet égard ,dans le cadre d'un 
appel d’offres ,le service contractant ne peut pas négocier les conditions d’exécution du 
marché dans la mesure ou le marché est déjà attribué,toutefois le service contractant peut 
demander au partenaire contractant et après son accord ,d'optimiser son offre par apport aux 

exigences optimales du cahier des charges et des prix pratiqués........ 

Moussa Bouchareb 

 شكرا جزیال

 

 السؤال 
S.V.P est -ce- que je peut avoir un modèle d'avenant de substitution de caution de bonne 
exécution et de garantie en retenue de bonne exécution et de garantie? Merci mes frères!! 

 األجوبة 
  Salamou alikoum...Frère Amedoune...j'attires votre attention qu'il n'est permis deناصر نغموش

transformer une caution de garantie initialement prévue au cahier de charge. On doit savoir 
qu'il y a des clauses qu'on ne peut modifier par avenant vue leur influence sur le Principe de 
concurrence, ainsi si dans le contrat on a prévu une caution de garantie, le cocontractant est 
tenu obligatoirement de presenter cette caution. 

c vrai Kamacho Khdm 
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Il faux faire attention en ne peu transformers la caution en  Mahmod Saida Mahmod Saida
retenue la division des marches publics a donne un avis 

  juridiquealamou alikoum...Meme sans aucun avis S ،prudentil faut être très  ،carناصر نغموش
il y a des clauses condition si le terme le permet، qu'on ne peut dans cas modifier، ni par 

avenant ni par ni par autre moyen.Merci pour votre intervention 

laa yadjouz Menouar Ing GC 

il ya un avis juridique sur ca Menouar Ing GC 

 

 السؤال 
 

 بالتفذیة في المطاعم المدرسیة ھل ھي خدمات ان توریدات السالم علیكم اود طرح سؤال خاص

 األجوبة 
Farid Alin 

 تموین بالمواد الغذائیة من عدة حصص
 خبز

  خضر و فواكھ
  امةمواد غذائیة ع

 حلیب و ومشتقاتھ
 لحوم

Karim Ghacha 

 وھل التحصیص اجباري

Farid Alin 

 عدم توفر سجل تجاري بجمیع المواد المذكورةنعم ل

 أبو محمد تقي الدین
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Younes Hakkoum 

 االطعام خدمة و المطعم المدرسي ھو من یقدمھا اما التموین بالمواد الغذاٮیة فھو توریدات

 ریان شو

 توریدات

 ناصر نغموش

شرح سلیم ...و حتى و ان لم یكن ھناك نص صریح فاننا عندما تقتني االشیاء من  Younesالسالم علیكم....بركت االخ 
ده تسمى توریدات و عندما نقوم بتحضیر ھذه الوجبات و تقدمھا فھذه تعد خدمة, و علیھ اجل تحضیر و جبات غذائیة فان ھ

 فان ما تقوم المطاعم المدرسیة یعتبر خدمات...ھذا و هللا العى و اعلم...

 مخلوف بوطي

 سیجد الحل 247/15وریدات والذي یبحث عن االجابة علیھ بمراجعة قانون الصفقات العمومیة لیست بحدمات وال ت

Iline Rahaf 

 247/15في اي مادة من قانون 

Younes Hakkoum 

 درتي علیھ ھذا ؟

Iline Rahaf 

 كحل ؟247/15یااخي وضع قانون الصفقات 

Hicham Selmani 

 لوازم

 

 

 السؤال 
السالم علیكم ،ھل یوجد في صفقات الدراسات استالم مؤقت ونھائي وضمان وكیف سیكون ھذا الضما ن؟ 

 ارجو افادتي باالجابة

 االجوبة 
Abdennour Ami 

 نعم ھناك ضمان یكون بالتضامن بین مكتب الدراسات و المقاولة

Lina Firdawse 

 كیف یكون ذلك في بند
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dans le cahier des charges ..ou soit l'institution fait appel a des experts ou soit ses  Jonas Nac
experts existent a son niveau ..eux seuls peuvent approuver ces études ou lever des réserves 
puis etablir le pv definitif puis la main levée sur la garantie 

 ناصر نغموش

نعم البد من وجود ضمانات و استالم مؤقث و استالم نھائي في صفقات الدراسات و ان دفتر  Linaالسالم علیكم......اخت 
الشروط ھو الذي تحدد فیھ كیفیات تطبیق ھذه االمور و بالرجوع الى قانون الفقات فانھ ما یجري على صفقات االشغال و 

الدراسات و علیھ فانھ حسب اھمیة المشروع تحدد المصلحة المتعاقدة ھذه الضمانات  فقاتالخدمات و اللوازم یسري على ص
و كیفیة استرجاعھا...علما ان ھذه الصفقات تعد صفقات مستقلة عن صفقات االنجاز ...و ال عالقة للمقاول بعقد مكتب 

 مشروع وفق المواصفات التقنیة المطلوبة...الدراسات اال تلك العالقة المرتبطة بمھمام المتابعة و الحرص على انجاز ال

Lina Firdawse 

 مذا یاتي في بند االستالم المؤقت وبند االستالم النھائي

Lina Firdawse 

 كم تكون مدة الضمان ھي مدة االشغال + سنة ضمان االشغال

bouceauccag 1964 va vous aider  Ch Soulimane 

Ccag  Lina Firdawseبنوده بنود اشغال ولیس خدمات 

Soulimane Ch 

 سنین او اكثر 5مدة الضمان بالنسبة للخدمات تتغیر وفقا لنوعیة التورید اختي ممكن 

Ch Soulimane 

طات كاملة .. الجزء الثابت اما الجزء المتغیر و یعني بھ بالنسبة للدراسات یوجد بند استالم ملف الدراسة اي المخط
 المتابعة فیتبع االشغال اي استالم مؤقت ثمة بعد عام استالم نھلئي

Lina Firdawse 

ھا وخاصة في االیام القلیلة الماضیة صادفنا مشكل في الدراسات تم االستالم النھاي فیھا نعم سیدي لكن كیف یمكن ظبط
متذ سنوات واثناء االعالن عن دفتر الشرزط الخاص بھا وجدنا اخطاء فادحة فمن یتحمل العواقب والتكالیف وكیف 

 سیكون التصحیح

Ch Soulimane 

 الیست مؤشرة من الرقابة التقنیة و من استلم الدراسة یحاسب ان كان في المیدان

Lina Firdawse 

 كن لم بتحمل احد اي منعم ولالسف ول
 سؤولیة

Ch Soulimane 

 و ھل تم تسدید الجزء الثابت

Lina Firdawse 

 لقد تم االستالم النھاءي ورفع الید عن كفالة الضمان منذ اكثر من سنة
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Ch Soulimane 

و عدم تحمل المسؤولیات و المحسوبیة و ...............اذن انا  ھھھھھھھھھھھھھھ ارایت المشكل یحتاج الى تحقیق لالھمال
 و انت نتحدث عن ال شیئ

Lina Firdawse 

 ال تتكرر االخطاء اضن سیدي اننا نتكلم عن واقع یجب تغییره وضبطھ في المستقبل لكي

Lina Firdawse 

 شكرا

Ch Soulimane 

  في عوننا و عونكم .....الرجل المناسب في ..................كان هللا

Ch Soulimane 

 ى بركة هللالحل المتوفر لكم ھو ادراج مادة في اتفاقیة المتابعة مفاده تحیین المخططات وانطلقو عل

Lina Firdawse 

 لقد قام احد ممثلي القسیمة في تصحیح االخطاء فھل ھذاقانوني

Ch Soulimane 

 نعم

Ch Soulimane 

 في المتابعة ایضا slepویمكن االعتماد على مصالح 

Ch Soulimane 

 ھل انت مھندسة

Lina Firdawse 

 یعفینا من المشاكلومع ذلك فضبط عقود الدراسات والمتابعات بمواد واضحةومحملة للمسؤولیات 

Fatah Haroun 

 . 45المادة  1988الضمان یجب ان یطلب الن القانون ینص على ذلك في قانون االستشارة الفنیة لسنة 

Fatah Haroun 

تحفظات ال سیما  واستالمھا، بدونكان العقد عقد دراسة فقط، التسلیم یكون حین االنتھاء من كل المخططات  إذااوال 
كل .......والكھربائیة ...مخططات التسلیح بعد تاشیرھا من مصالح المراقبة التقنیة، كل ما یتعلق بحساب االحمال الحراریة 

ح االول یكون في مرحلیتین ان ص ومتابعة االستالم. اما ان كان عقد دراسة ودفتر الشروطشیئ. باالضافة لحساب الكمیات 
یكون االستالم المؤقت مع المقاول  واستالم المشروعالقول مرحلة تسلیم الدراسة كاملة كما ذكرت ثم بعد انتھاء االشغال 

 تمثل، فيیي الن مكتب الدراسات وظیفتھ ال تنتھي حى بعد رفع الكفالة للمقاول الن دوره یكون االستالم النھائ وبعد عام
 .وشكرا. نفس، القانونمن  10تذكیر صاحب المشروع برفع الید لصالح المقاول .... المادة 

Lina Firdawse 

 شكرا جزیال على المعلومات
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Fatah Haroun 

 ال شكر على واجب.

 

 السؤال 
  صباح النور

ة لعدم الوضوح لدینا مشرع وقدمت احدى المقاوالت المقصیة طعن فیھ ،لعدم احتساب البطاقة الرمادی
،وعندما اقرت لجنة الصفقات احضار االصلیة برسالة موصى علیھا ،لم تقدم ھذه المقاولة الوثائق االصلیة 

  للجنة ،الي سبب كان
السؤال ھل یحق لھذه المقاولة سحب دفتر الشروط عند اعادة االجراءات ،كونھا ھي التي عطلت المشروع 

 ،ام ال ،مع السند القانوني ان امكن

 االجوبة 

 
 ناصر نغموش

 سؤال ان سمحت, لماذا تم اللجوء الى اعادة االجراء؟؟؟ Amir Bouihiالسالم علیكم...االخ 

Amir Bouihi 

 الن لجنة التقییم اقترحت عدم جدوى العملیة

Amir Bouihi 

 والطعن كان في عدم جدوى العملیة

James Stankou 

 ??? لیس لھ الحق في طعن في عدم جدوى العملیة

Adem Adem 

لجدوى وحتى إلغاء اإلجراءات لھ للمتعھد حق الطعن في عدم ا 15/247من المرسوم الرئاسي  5فقرة  82طبقا للمادة 
 الحق في الطعن فیھا

Adem Adem Oui mrc James Stankou 

Oum Anas 

طبعا یمكنھ السحب للمرة الثانیة.لكن لمادة لم تطلب لجنة الصفقات من لجنة تقییم العروض إعادة التقییمفي ما یخص 
 الوثیقة محل الطعن؟

Amimokade Ben 

 كان انو اتواصلو التقییم بدون اعاظة االعالن بماانو الغیا المتعھد المختار
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 ناصر نغموش

 - االول:األمر - المتعھد،ھذه الحالة یترتب عنھا امران بعد الطعن المقدم من طرف ھذا  .... انمالسالم علیك
یكون طعنھ مؤسسا ممت یترتب عنھ الغاء االعالن عن عدم الجدوى و اعادة التقییم مرة ثانیة مما یمكن المصلحة المتعاقدة 

الجدوى لعدم حصول اي متعھد على النقطة المؤھلة تقنیا بما یعلن عن عدم  -االمر الثاني:  -من منح ھذا المشروع ..... 
فیھم الطاعن..........یجب على المصلحة المتعاقدة في كال االمرین ان تمنع ھذا الطاعن من المشاركة في المنافسة بعد اعادة 

 75زمة بطبیق احكام المادة االجراء و ذلك الن ھذا الطاعن تسبب في التعطیل الذي اشار الیھ االخ السائل مشكورا و ھى مل
....و علیھ فان كانت الوثائق االصلیة صحیحة و لم یقدمھا المتعھد فان المصلحة تقصیھ طبقا للمطة  247-15من المرسوم 

االولى من المادة المذكورة الخاصة برفض استكمال العرض الن استكمال الوثیقة یمكن المصلحة المتعاقدة بمتابعة االجراء 
وء الى االعالن عن عدم الجدوى مما یضع الطاعن في خانة المخل بالتزاماتھ التعاقدیة لتھربھ من انجاز المشروع و عدم اللج

ما ھو الھدف من اللجوء الى الطعن في نتائج المنافسة ؟؟؟؟؟؟؟ ...... اما ان عجز  -... و علٮنا نطرح علیھ السؤال التالي: 
باعتبار  75مصلحة المتعاقدة مجبرة بتطبیق محتوى المطة السابعة من المادة الطاعن ان یقدم ما یثبت صحة طعنھ فان ال

عدم تقدیم الوثیقة المطلوبة للتأكد یعدد سببا في تعطیل المشروع و المصلحة  -المتعھد قد قام بتصریح كاذب.........خالصة : 
اءه من المشاركة لالسباب السالفة الذكر ......ھذا المتعاقدة علیھا ان تضع ھذا الطاعن في خانة المتالعبین الذین یحق لھا اقص

 و هللا اعلى و اعلم.

Amir Bouihi 

 شكرا اخي ناصر نغموش على التوضیح

Oum Anas 

ایام المنصوص في  ۱۰لكن طلب االستكمال كان من قبل لجنة الصفقات و لم یكن من قبل لجنة تقییم العروض في اجال 
 المادة المذكورة اعاله

Oum Anas 

 كان من المفروض طلب نسخة جدیدة واضحة من البطاقة الرمادیة و لیس األصلیة طبعا....

Oum Anas 

 و هللا اعلم...ألننا ال نعرف كل حیثیات اإلجراءات المتخدة

Bachir Valenciano 

29 décembre 2016 

 ??? préqualificationالسالم علیكم اخواني ... ھل ممكن شرح ماھي 

 طاھر مناع

 جاھز للتأھل

 ناصر نغموش

قبل الشروع في دراستھ من  الشكل،یعني التاھیل االولي.. اي دراسة الملف من حیث  pré qualification ....السالم علیكم
فتر ض الغیر مطابقة لدلنعطي مثال: عند المشاركة في منافسة أفان لجنة تقییم العروض تقوم بافصاء العروالمحتوى.
. ة .... الخوالبشری واالمكانیات المادیةالدراسة تعد تأھیال اولیا قبل دراسة العروض تقنیا من حیث النتقیط  .... ھذهالشروط

 pré selection ou pré qualificationاي ان تلك الدراسة الشكلیة ھي ما یطلق علیھا 

Bachir Valenciano 
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 ھل یعني غي المرات القادمة یتم تقییم االسعار فقط ؟ ... وھل ھناك ترتیب في المتأھلین ألني تأھلت ؟

 ناصر نغموش

ن سوف تجد كیفیة تأھیل المشاركی -التعلیمات للمتعھدین  -علیك بالرجوع الى دفتر الشروط, Bachirسالم علیكم.....اخ ال
روع یمنح المش -في المنافسة, كما انك سوف تجد جمیع المراحل التي تمر بھا العملیة, وعلیھ فان كانت العملیة كاالتي: 

ع من تأھل تقنیا , یقییم عرضھ المالي و ال تھم النقطة التي تحصل علیھا المھم , فان جمی لصاحب اقل عرض, في ھذه الحالة
انھ تحصل على نقطة لم تكن اقصائیة , و بالتالي تتساوي حمیع العروض المتأھلة, و تقییم العروض المالیة ثم یمنح المشروع 

 لصاحب اقل عرض...

Bachir Valenciano 

 شكرا أخي ناصر ... هللا یحفظك ویجازیك

 ناصر نغموش

 امین اجمعین....الشكر على واجب

Bachir Valenciano 

 شكرا جزیال اخوتي الكرام

 

 السؤال 
 ؟20/01/2017ھل صحیح ان البلدیات غیر معنیة باجال التمدید لدى المراقب المالي الى غایة 

 االجوبة 
Boumediene Boumediene 

 ھذا غیر صحیح ، البلدیة معنیة كباقي االدارات

. Sab Nedjah 

 ناصر نغموش

السالم علیكم....الجماعات المحلیة , الوالیة و البلدیة لیست معنیة بالتمدید , النھا التحتاج لذلك صال و ان طبیعة میزانیاتھا 
 31الى غایة  ة التي تنقضيتمكنھا من اكمال عملیاتھا المحاسبیة تبعا لخصوصیة ھذه المیزانیة المتمثلة في الفترة االضافی

 مارس من السنة القادمة ....

Tedj Yahi 

ین الخزینة اي عملیة امھناك فرق بین االلتزام و بین عملیة التصفیة والدفع و التحصیل الفترة التي تتبكلم عنھا ھي متعلقة ی
اذن ھي تحتاج للتمدید  10-11من قانون البلدیة  187التصفیة و الدفع و التحصیل و لیس المراقب المالي راجع نص المادة 

 كباقي االدارات

Mam An 

 البلدیة غیر معنیة

 ناصر نغموش
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انا اعرف الفرق بین االلتزام و باقي مراحل تنفیذ النفقة أ و اعرف كذلك مراحل التحصیل ....و  Tedjالسالم علیكم....االخ 
ضع قائم تختص بھ میزانیات الجماعة المحلیة و ھي اعلدة تذكیر من قانون البلدیة لم تأتي جدید فھي تشرح و 187المادة 

بالنسبة لمیزانیة البلدیة و التي حددت التزامات  C2و  C1بالنسبة للمیرانیة الوالیة و  W2و  W1 باحكام التعلیمات المشتركة
فیفري من السنة  20ز الى غایة دیسمبر و حدد التزامات قسم التجھی 31نوفمبر ثم عدل الى غایة  31قسم التسییر الى غایة 

شھرا ..... كما ان البرقیات التي كانت ترد في السنین الماضیة عنجما تمدد مدة االلتزام و مدة ایداع  14المفبلة اي لمدة 
دات االحواالت لدى مصالح وزارة المالیة كانت دائما تستثني المیزانیات التي لھا مدة اضافیة.....و ھذا اجراء سلیم الن االعتم

عند نھایة السنة اي انھا ال تنقل الى السنة  en exercice closفي میزانیة الدولة المدرجة في حسابات المیزانیة التي تسقط 
 debitالمقبلة و الحسابات التي تسوي فیھا ھذه العملیات ھي لیست حسابات مزدوجة االستعمال بل تستعمل في المدین فقط 

الجماعة المحلیة التي حتى ان لم تسدد في وقتھا فالمشرع اباح اعادة ادراحھا من جدید على .عكس االعتمادات في میرانیة 
ان لم یتم االلتزام بھا و ان تم االلتزام بھا ولم تسدد  699ان یكون تسدیدھا على المیزانیة االضافیة للسنة المقبلةف ي المادة 

لدولة فقط بسبب ما سبق ذكره ..المیزانیات التي تخضع لمبدء ... ان التمدید یخص میزانیة ا826فانھا تدرج في المادة 
Systeme de l'exercice  :فانھا غیر معنیة بھا التمدید.............ھذا و هللا اعلى و  03+  12شھر (  15, و المقدر ب (

 اعلم....

 صالح میلي

 البلدیة معنیة بالتمدید ،المراسلة لم تُقصیھا.

 ناصر نغموش

 السالم علیكم ..االخ صالح ممكن نشر البرقیة ان كانت بجوزتك...و شكرا مسبقا

 صالح میلي

 وعلیكم السالم ورحمة هللا وبركاتھ

 

 

 

 ناصر نغموش

السالم علیكم....اخ صالح ..البرقیة واضحة لم تدرج فیھا میزانیات الجماعة المحلیة و انھا استعملت عبارة نفقات التسییر 
الصفة فاننا ننقصد بذلك میزانیة الدولة . دون غیرھا من  منفصلة عن نفقات التجھیز و من المعلوم انھ عندما تذكرھا بھذه

 المیزانیات. شكرا اخي على المجھود ونشرك للبرقیة.

Bounoua Soufiane 

 معنیة بالتمدید

 

121 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012018184088&fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012018184088&fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=228221237588481&set=p.228221237588481&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=228221237588481&set=p.228221237588481&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/soufiane.hicham.1?fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=228221237588481&set=p.228221237588481&type=3&ifg=1


Azzeddine Fou 

 \20/01ھناك تمدید الى غایة 

 

 ناصر نغموش

ة بالتمدید, اود ان اطرح علیك سؤالین و ارجو ...حیث انك تقول بانھا معنی Bounoua Soufianeالسالم علیكم......االخ 
ان تتفضل بالرد عنھما ان اردت, السؤال االول: ما فائدة التمدید اجال االلتزام بالنسبة لنفقات التجھیز في میزانیة الجماعة 

بة لھذه المیزانیة اباح , فان القانون بالنس 2017جانفي  20المحلیة , اذا كانت ھذه البرقیة قد اباحت تمدید االلتزام ال غایة 
, ایھما افضل ھل تطبق البرقیة ام تستفید من خصائص ھذه المیزالسة و تستفید من  2017فیفري  20االلتزام على غایة 

یقوم  2016دیسمبر  31شھر اضافي؟؟؟؟؟؟......اما بالنسبة لنفقات التسییر على مستوى امین الخزینة , حیث انھ في یوم 
المدة االضافیة ...اقول الكتل و لیس  402002/12الى الحساب  402002/11من الحساب  Les massesبنقل الكتل 

الرصید اي كتلة الدائن و كتلة المدین , و الجمیع یعلم ان النقل یكون تلقائیا دون عملیة محاسبیة....السؤال الثاني, اذا نحن 
؟؟؟؟ فالعملیة ال تصح محاسبیا و ال تصح 11ى الخط عل 2016فكیف نستطیع تسدید نفقات  12قمنا بنقل الكتل الى الخط 

و من نحیة الشكل , فاننا عندما ننجز حواالت  11شكال , فمن حیث االجراء المحاسبي ان نقل الكتل یمنعنا من استعمال الخط 
, في جانفي  100الرقم فاننا نتبع الترقیم المتسلسل لھذه الحواالت فمثال في نھایة دیسمبر انتھینا عند  12التسدید على الخط 

,  2017/12/31....اذا اخذنا بالتمدید فسوف نسدد الجواالت الواردة الى غایة  101ابتداء من  12ننجز الحوالة على الخط 
؟؟؟؟ ارجو النظر في ھذه التسؤاالت و 11فباي ترقیم تكون ھذه الحوالة المنجزة وفق البرقیة و التي سوف تسدد على الخط 

 ضاح كیفیة التعالم مع ھذا الوضع ان امكن...بركت اخي ....الرد علیھا و ا

Ghemid Nadir 

 نعم وھذا ما اخبرني بھ المراقب المالي لبلدیتنا ھذا الیوم

Bounoua Soufiane 

اما بالنسبة لقسم التسییر فبعد  20/02/2017الى غایة  اآلجالعلى ماذا تستند لتمدد  ناصر نغموش السالم علیكم اخي
فقات اما االلتزامات و تسدید علما انني لست محاسب انما مھمتي اعداد الص 37دیون و تدخل الملحق  حتصب 31/03/2017

 المستحقات من مھام مصلحة اخرى

 ناصر نغموش

بما یطلق علیھ اي  شھرا، 15تنفذ على امتداد  فأنھا المحلیة،الجماعات  لمیزانیات.. بالنسبة  Soufiane .... اخالسالم علیكم
Le système de l'exercice  .لھ خصوصیاتھ وعلیھ فان ھناك تعلیمات وزاریة مشتركة ھي اساس تطبیق  وھذا النظام

. ھذه التعلیمات حددت  W2و W1و بالنسبة للوالیة تسمى  C2و  C1تسمى ھذه التعلیمات  للبلدیة المیزانیات. بالنسبةھذه 
اجل لاللتزام بنفقات التجھیز.. كما انھ في اخر السنة في  كأخر 02/20یات ..و حددت تاریخ تواریخ انجاز نفقات ھذه المیزان

دون عملیة محاسبیة ...ومع احترام ترقیم الحواالت  12ال الخط  11نقوم بنقل الكتل الدائنة و الكتل المدینة من الخط  21/31
مارس من السنة الموالیة ..و  15ى ساري المفعول الى غایة حیث یتبع الترقیم الذي انتھینا عنده في اخر ھذه السنة و یبق

رصید  11و نحولھ الى الخط  12مارس....ثم نقوم بعملیة محاسبیة نستخرج الرصید من الخط  31نسدد النفقات الى غایة 
 ...Solde de gestionالمتبقي و ھو رصید السنة 

 

 

 السؤال 
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  عاجل
غي أن تتوفر لدي مصلحة المالیة في حالة التراضي بعد اإلستشارة السؤال األول: ما ھي األوراق التي ینب

 لصرف القیمة الفاتورة مع النص القانوني من فضلكم؟
دج عشرین أل دینار جزائري ھل یشترط استشارة  20000السؤال الثاني: في حالة لم یبلغ قیمة النفقات 

النص القانوني من فضلكم ؟ علما أن ثالث متعاملین أم تكون ھناك استشارة بسیطة بمتعمل واحد مع 
 ; و شكرا EPSTمؤسستنا ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي و تقني 

 االجوبة 

 
Amari Fouade 

ع االستشارة ھي..التقریر التقدیمي وفق النموذج الوزاري و محاضر الفتح و للوثائق المحاسبتیة التي ینبغي أن تكون م
 التقییم و االتفاقیة المبرمة مع المتعامل الفائز .راجع قانون الصفقات العمومیة

ال یقتضي  20000من القانون الصفقات العمومیة حددت مبلغ االستشارة .و علیھ فإن مبلغ  13أما لسؤال الثاني فإن م
 مت 3دج ...لیس ضروري استشارة  500000إبرام أي استشارة بل عن طریق سند طلب مباشرة آي اقل من وجوبا 

Ameur Toufik 

 اسبتیة؟شكرا على اإلجابة فیما یخص السؤال األول ماھي المادة التي تتحدث عن الوثائق المح

Amari Fouade 

موجودة اكید لكن و هللا ال أتذكرھا و بالضبط لكن متأكد أنھا موجودة في قانون الصفقات ..طالع القانون في أبوابھ األخیرة 
 تجدھا اكید

Ameur Toufik 

 شكرا على اإلجابة

 ناصر نغموش

االخ  لمحاسبیة, ان الوثائق التي اشار الیھاالسالم علیكم.....اخواني ...بدایة یجب ان نفرق بین الوثائق االجرائیة و الوثائق ا
Amari Fouad  ھي وثائق اجرائیة و لیست وثائق محاسبیة.... یقصد بالوثائق االجرائیة تلك المتعلقة باالختیار ابتداء من

و  ةمرورا محاضر الفتج و مخاضر التقییم و انتھاء عند منح المشروع من طرف المصلحة المتعاقد االعالن عن االستشارة
كل ھذه االجرءات تبرزھا المصلحة المتعاقدة في تقریرھا التقدیمي الذي ترفقھ لاللتزام عند وضع الملف لدى المراقب المالي 

. اما الوثائق المحاسبیة فھي تلك التي تقدم للمحاسب العمومي من اجل تسدید مستحقات 247-15من المرسوم  19المادة  -
ر بالوثائق التي ترفق لحوالة الدفع و ھي: بطاقة االلتزام المؤشرة من طرف المراقب المالي المتعامل المتعاقد و یتعلق االم

+ العقد أو سند الطلب + وضعیة االشغال مؤشرة من طرف المصالح التقنیة و ممضیة من طرف االمر بالصرف و محتومة 
لنسبة للوازم فان الفاتورة تعوض وضعیة ھذا بالنسبة لالشغال , انا با Service faitبختم االداء الفعلي للخدمات 

 الوثائق االجرئیة تخض االختیار و الوثائق المحاسبیة تخص التسدید....ھذا و هللا اعلى و اعلم... -االشغال.......خالصة: 

 ناصر نغموش

نتص: " یجب على المصلحة ا لمتعاقدة إرفاق االلتزام  247-15من المرسوم  19المادة  Ameurلیكم......االخ السالم ع
بالنفقة بتقریر تقدمي مفصل یبرر فیھ الستشارة وكیفیة اختیار ا امتعامل االقتصادي الذي رست علیھ االستشار." ان عذا 

االعالن عن االستشارة  -1ر و ھذه االجراءات تبینھا الوثائق التالیة: التقریر التقدیمي یفصل جمیع مراحل اجراءات االختیا
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االعالن عن المنح.... اما بالنسبة للوثائق المحاسبیة  - 4محضر التقییم.  -3محضر الفتح.  -2و االرسالیات للمتعھدین. 
ة العمومیة و الي تنص: " المتعلق بالمحاسب 1990اوت  15المؤرخ في  21-90من القانون  36فعلیك بالرجوع للمادة 

 یجب على المحاسب العمومي قبل قبولھ ألیة نفقة أن یحقق مما یلي :
 مطابقة العملیة مع القوانین و األنظمة المعمول بھا . -
 صفة األمر بالصرف أو المفوض لھ -
 شرعیة عملیات تصفیة النفقات . -
 توفر االعتمادات . -
 محل معارضة . أن الدیون لم تسقط أجالھا أو أنھا -
 تأشیرات عملیة المراقبة التي نصت علیھا القوانین و األنظمة المعمول بھا . -
  برائي."إلالصحة القانونیة للمكسب ا -

ھذه النقاط ال یمكن التحقق منھا اال بواسطة الوثائق المحاسبیة التي ترفق للحوالة ھي التي تبین صحة النفقة و امكانیة 
ختام و االمضاءات على وضعیة االشغال أو الفاتوؤة ھي الوحیدة التي تمكننا من معرفة ھذه النقاط دفعھا فالتواریخ و اال

 المصلة اعاله....علما ان ھناك دلیل من مدیریة المحاسبة تجد فیھ جمیع الوثائق المحاسبیة.....

meur ToufikA 

 شكرا عال التوضیح بارك هللا فیك

 Farah Farah Ameur Toufikھل اقتنعتي باإلجابة؟ 

 

 السؤال 
Quand l'offre est excessive on déclare l'infruoctisite de l'offre ou on propose de 
négocier un rabais avec le soumissionaire retenu ? 
c'est urgent 

 األجوبة 
  Salamou alikoum...Si cette offre jugée excessive dépasse l'evaluationناصر نغموش

administrative, il interdit de négocier . Le service contractant est contraint d'annuler l'operation 
et relancer de nouveau.......la négociation n'est permise qu’après avoir juger les offres et 
determiner l'attributaire du projet a condition que son offre ne soit supérieur a l'estimation 

administrative... 

déclaré l'in fructuosité" Zaidi Zaidi 

Atef Bellal 

یم العروض ان تقیفي حال ما ان كان العرض المالي للمتعھد مبالغ فیھ بالنسبة المرجع االسعار تقترح لجنة فتح االضرفة و 
 من قانون الصفقات العمومیة 72ترفض ھذا العرض حسب المادة 

Kohi Abdelhalim 

ل لمالي یبدو منخفضابشكماذا یقصد مبالغ فیھ بالنسبة لمرجع أسعار وماذا یقصد ان كان سعر واحد أو أكثرمن العرض ا
غیر عادي بالنسبة لمرجع األسعار...في األولى تقترح اللجنة اقصائھ وفي الثانیة تطلب منھ عن طریق المصلحة المتعاقدة 
تقدیم تبریر وعلى اثره تقبل المصلحة التبریر أو ترفضھ ...ثانیا كم تنتظر المصلحة المتعاقدة العارض تقدیم التبریر وكیف 

 منھ التبریر ؟؟؟ یثبت طلبھا
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Atef Bellal 

 مبالغ فیھ اي سعر مرتفع في ھذه الحالة یرفض عرضھ

Atef Bellal 

لنسبة لسعر واحد او اكثر مرتفع اي ان مكانة سعر بند او اكثر من عرضھ منخفض فتطلب اللجنة عن طریق المصلحة اما با
المتعاقدة اي المدیر المؤسسة كاتبیھا من المتعھد تقدیم تبریر سبب انخفاض السعرھذا البند او اكثر على ما یكلف انجازه 

 التبرییر الغیر مقنع تقترح الجنة رفض عرضھوذلك في اجل محدد و في حالة عدم التبرییر او 

 

 السؤال 
 2017مارس  31أحتاج مبرر قانوني یوجب على أمین خزینة البلدیة مخالصة فواتیر من قسم التجھیز بعد 

أفریل إلى غایة إعداد المیزانیة اإلضافیة ) وملتزم بھا لدى المراقب المالي في دیسمبر  01( اي الفترة من 
2016 ------------- 

 االجوبة 

 
 ناصر نغموش

....التي توضح كیفیة تسدید نفقات التجھیز المتعلقة بالبرامج القدیمة C2و  C1السالم علیكم..... علیك بالرجوع الى احكام 
مارس ... یقوم  31دون انقطاع الن نفقات التجھیز متعددة السنویة , بعد غلق السنة المالیة في  0.60المادة المدرجة في 

و یؤشر من طرف المراقب المالي حیث یبین فیھ  Engagement pour ordreاالمر بالصرف باعداد االلتزام الترتیبي 
ن مؤقتة مرفقة للمیزانیة االولیة و یقوم بتسدید نفقات تلك البرامج دو البرامج التي یحتاجھا و یعد ھذا االلتزام بمثابة میزانیة

انتظار المصادقة على المیزانیة االضافیة على ان تسوى العملیة نھائیا ضمن ھذه المیزانیة .. ھذا اجراء من خصوصیات 
ملم بھذه االمور البسیطة....  میزانیة الجماعات المحلیة و ھو من بدیھیات التسییر فامر عجیب ان یكون امین خزینة غیر

... ھل یعقل اننا  2018تنتھي في جوان  2016شھر .. امر بدایة الخدمة في جوان  24صفقة مدة انجازھا  - Mلنعطي مثال
الى غایة ا اعداد و المصادقة على المیزانیة االضافیة في أكتوبر أو نوفمبر  2017افریل  01ال نسدد مستحقات المقاول من 

؟؟؟؟ ان ھذا التصرف مخالف البسط قواعد التسییر....اال یعد ھذا تعطیل 2018و كذلك االمر بالنسبة الى سنة  2017من 
لمصالح الناس؟؟؟ و بالتالي تعطیل المشروع في حد ذاتھ بل قد یتعداه االمر الى التاثیر المباشر على سالمة 

الصفقات العمومیة من حیث اجال التسدید و التالي غالبا المشروع؟؟؟......ألیس تصرف امین الخزینة منافي الحكام نصوص 
 Intérêtsما تحدد بشھر لعد وضع وضعیة االشغال لدي االمر بالصرف ؟؟؟؟ اال یحق للمقاولة المطالبة بفوائد التأخیر 

moratoires الال فقة و اخومن یتحمل تسویتھا اذا طلبت بھا المقاولة؟؟؟؟ اال یعد تصرف امین الخزینة مخالفا لمواد الص
بھا و ھو الذي صادق علیھا بصفتھا عضوا في لجنة الصفقات العمومیة؟؟؟ اال یؤدي تصرف امین الخزینة الى اھدار المال 
العام اذا طالب المقاول بحقھ في فوائد التأخیر التى حفظھا لھ القانون و العقد الممضى مع المصلحة المتعاقدة؟؟؟؟ فنطرح 

 ید امین الخزینة و نطلب منھ ان یعطینا السند القانوني الذي اسسس علیھ رفضھ الغریب ھذا...كل ھذه االسئلة على الس

Abderrazak Hafdi 

 ^^^^ مارس ال أقبل أي فاتورة 31الغریب أن بعض أمناء الخزینة یقول من بعد 

 ناصر نغموش

انا موظف في مصالح الخزینة و قمنا بسویة نفقات التجھیز دون انقطاع لعشرات السنین و  Abderrazak Hafdiیا اخ 
مجلس  -خضعنا مرات كثیرة ال تعد وال تحصى لمراقبة مصالح التفتیش كان االمر مطابقا للقانون مبررا بالوثائق الالزمة و 
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التي نقوم دوریا باعدادھا  Les synthèse....الخ و لم یجدوا اننا قمنا باجراءات مخالفة للقانون بل ان ISCو  IGFالمحاسبة 
سم اخذین بعین االعتبار برامج ق كنا تفصل النفقات حسب طبیعتھا -مدیریة المحاسبة  -و ارسالھا لمصالح وزارة المالیة 
بحیث تظھر نفقات البرامج القدیمة جالیة وقبل اعداد المیزانیة  0.60و المادة  100التجھیز كل على حدى المادة 

االضافیة.....اعود و اقول امر غریب و محزن ان یكون المسؤول االول على تطبیق احكام المحاسبة العمومیة ال یعرف ھذه 
 سیطة......االجراءات الب

 

 

Abderrazak Hafdi 

هللا یبارك وجزاك هللا خیرا ولكن لماذا ال یوجد إجراء شكلي قانوني ومحاسبي یوضح كیفیة تسدید ھكذا نفقات ویلزم أمناء 
ل أن أمین الخزینة رفض رفضا قاطعا مخالصة فواتیر من قسم التجھیز في ھذا الشھر ، وعلیھ الخزینة بالتقید بھ واالشكا

 ابحث عن سند لمواجھتھ

 ناصر نغموش

ھل قمتم باعداد االلتزام الترتیبي و ارسلتومھ الى المراقب المالي ؟؟؟ فان قمتم بذلك قدم  Abderrazak Hafdi اخ عبد
 تیك الرد المنتظر باذنالحواالت المین الخزینة فان رفض التسدید .. قم بمراسلة المدیریة العامة للمحاسبة و سوف یا

 هللا......

Hachemi Ahmad 

ھدا ھو االشكال االن یااخي قبل كانت عادي ةتحضر مداولة االعتماد المسبق وتمشي االمور اما االن الالال حسب 
 ة لالسف وھدا تعطیل اكثر مما ھو علیھ ربي یستر بركالمراسل

 

 

 

 ناصر نغموش

ھذه المراسلة تخص بواقي السنوات السابقة الغیر مستعملة اي انھ ال یجوز استعملھا في  Hachemiالسالم علیكم..... االخ 
فتح برامج جدیدة قبل المصادقة على المیزانیة االضافیة اما البرامج القدیمة فھي غیر معنیة باالجراء و البد من اتمام عملیة 

المر بالصرف اال اعداد الاللتزامات الترتبیة و بمجرد تأشیرة ھذه االلتزامات الترتبیة یبدء في التسدید دون انقطاع ما على ا
..... یجب  C2و  C1الشروع في تسویة نفقات ھذه البرامج دون انتظار المصادقة على المیزانیة االضافیة.عمال باحكام 

مة و انما تخص البواقي الغیر مستعملة.... نفس المبدء الذي قراءة ھذه المراسلة قراءة سلیمة.... فھي ال تخص البرامج القدی
في قسم التجھیز حیث یجب انتظار اعداد المیزانیة االضافیة ختى یتسنى نسدید نفقات ھذه  699ینطبق على المادة 

كن مدرجة في المادة.......علما ان االجراء لیس لھ عالقة بفتح االعتماد المسبق فھذا االخیر یخص اعتمادات جدیدة لم ت
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المیزانیة االولیة للسنة و عندما تاتي ھذه االعتمادات قبل اعداد المیزانیة االولیة یفتح لھا اعتماد مسبق یسوى في المیزانیة 
االضافیة انفس السنة ... نفس المبدء یطبق على االعتمادات التي تاتي بعد المصادقة االضافیة مع تغییر في المصطلح بحیث 

مؤشر من طرف الوصایة و ذلك لتأثیره على الحوصلة العامة  Autorisation spécialeبترخیص خاص تسمى العملیة 
ذه التعلیمة ھ -للمیزانیة عكس االعتماد المسبق الذي یؤشر محلیا فقط النھ یسوى في المیزانیة االضافیة الحقا... خالصة: 

سبقا ال ستعمالھ في تسدید نفقات جدیدة اما النفقات الملتزم بھا م متنع استعمال البواقي اي الرصید المتبقي من البرامج القدیمة
 في غیر معنیة باجراءات ھذا االرسال ....ھذا و هللا اعلى و اعلم...

 زكریا محمد االمین

 لھ الحق في االستفادة من عالوة خطر العدوى ام ال EPHھل مدیر 

Hachemi Ahmad 

 الالالالال

 زكریا محمد االمین

 اخي الكریم ھل مت تعلیمة و ا توضیح قانوني على ذلك من فضلك و شكرا

 زكریا محمد االمین

 انا بامس الحاجة الى ذلك و شكرا

Hachemi Ahmad 

 من بعد انصورھا بربي ونبعتھا لحبیبي امرك

 االمینزكریا محمد 

 شكرا اخي ربي ینورك و یحفظك و شكرا

Hachemi Ahmad 

جوز مرحل الیوالكن اخي ناصر راه اقولك بواقي االنجاز السنة السالفة الدكر تمعن ملیح فیھا وهللا اعلم ھنا راه یقصد ال
 استعمالھ حتان المصادقة علي المزانیة اما الي راھا جدیدة تعملھا مداولة وتمشي وهللا اعلم

 كمال الجدید

 لخزینة طلب منھا التزام جدید فما العملثم قمنا بالتسدید ھذا الشھر لكن امین ا 2016لدینا مشروع التزم بھ سنة 

Hamza Panorama 

نجاز ختى المین الخزینة ان یطلب المصادقة على جدول بواقي االالزام بالنفقة مرتین.في نفقات التجھیز یمكن الیمكن اال 
 ملحقدید و في نفقات التسییر عن طریق الیقوم بالتس

Karim Ghacha 

29 novembre 2016 

 السالم علیكم اود طرح سؤال خاص بالتفذیة في المطاعم المدرسیة ھل ھي خدمات ان توریدات

Farid Alin 
 تموین بالمواد الغذائیة من عدة حصص

 خبز
  خضر و فواكھ
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  مواد غذائیة عامة
 حلیب و ومشتقاتھ

 لحوم

Karim Ghacha 

 وھل التحصیص اجباري

Farid Alin 

 نعم لعدم توفر سجل تجاري بجمیع المواد المذكورة

 أبو محمد تقي الدین

 

 

 

Younes Hakkoum 

 مواد الغذاٮیة فھو توریداتاالطعام خدمة و المطعم المدرسي ھو من یقدمھا اما التموین بال

 ریان شو

 توریدات

 ناصر نغموش

ح سلیم ...و حتى و ان لم یكن ھناك نص صریح فاننا عندما تقتني االشیاء من شر Younesالسالم علیكم....بركت االخ 
اجل تحضیر و جبات غذائیة فان ھده تسمى توریدات و عندما نقوم بتحضیر ھذه الوجبات و تقدمھا فھذه تعد خدمة, و علیھ 

 فان ما تقوم المطاعم المدرسیة یعتبر خدمات...ھذا و هللا العى و اعلم...

 مخلوف بوطي

 سیجد الحل 247/15لیست بحدمات وال توریدات والذي یبحث عن االجابة علیھ بمراجعة قانون الصفقات العمومیة 

Iline Rahaf 

 247/15في اي مادة من قانون 

Younes Hakkoum 

 درتي علیھ ھذا ؟
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fIline Raha 

 كحل ؟247/15یااخي وضع قانون الصفقات 

Hicham Selmani 

 لوازم

 

 

 

 

 السؤال 
السالم علیكم ،ھل یوجد في صفقات الدراسات استالم مؤقت ونھائي وضمان وكیف سیكون ھذا الضما ن؟ 

 فادتي باالجابةارجو ا

 االجوبة 

 
Abdennour Ami 

 نعم ھناك ضمان یكون بالتضامن بین مكتب الدراسات و المقاولة

Lina Firdawse 

 كیف یكون ذلك في بند

ses dans le cahier des charges ..ou soit l'institution fait appel a des experts ou soit  Jonas Nac
experts existent a son niveau ..eux seuls peuvent approuver ces études ou lever des réserves 
puis etablir le pv definitif puis la main levée sur la garantie 

 ناصر نغموش

نعم البد من وجود ضمانات و استالم مؤقث و استالم نھائي في صفقات الدراسات و ان دفتر  Linaالسالم علیكم......اخت 
الشروط ھو الذي تحدد فیھ كیفیات تطبیق ھذه االمور و بالرجوع الى قانون الفقات فانھ ما یجري على صفقات االشغال و 

سات و علیھ فانھ حسب اھمیة المشروع تحدد المصلحة المتعاقدة ھذه الضمانات الدرا الخدمات و اللوازم یسري على صفقات
و كیفیة استرجاعھا...علما ان ھذه الصفقات تعد صفقات مستقلة عن صفقات االنجاز ...و ال عالقة للمقاول بعقد مكتب 

 المواصفات التقنیة المطلوبة...الدراسات اال تلك العالقة المرتبطة بمھمام المتابعة و الحرص على انجاز المشروع وفق 

Lina Firdawse 

 مذا یاتي في بند االستالم المؤقت وبند االستالم النھائي

Lina Firdawse 

 كم تكون مدة الضمان ھي مدة االشغال + سنة ضمان االشغال

ccag 1964 va vous aider bouceau Ch Soulimane 
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Ccag  Lina Firdawseبنوده بنود اشغال ولیس خدمات 

Ch Soulimane 

 سنین او اكثر 5مدة الضمان بالنسبة للخدمات تتغیر وفقا لنوعیة التورید اختي ممكن 

Ch Soulimane 

.. الجزء الثابت اما الجزء المتغیر و یعني بھ بالنسبة للدراسات یوجد بند استالم ملف الدراسة اي المخططات كاملة 
 المتابعة فیتبع االشغال اي استالم مؤقت ثمة بعد عام استالم نھلئي

Lina Firdawse 

ي االیام القلیلة الماضیة صادفنا مشكل في الدراسات تم االستالم النھاي فیھا نعم سیدي لكن كیف یمكن ظبطھا وخاصة ف
متذ سنوات واثناء االعالن عن دفتر الشرزط الخاص بھا وجدنا اخطاء فادحة فمن یتحمل العواقب والتكالیف وكیف 

 سیكون التصحیح

Ch Soulimane 

 الیست مؤشرة من الرقابة التقنیة و من استلم الدراسة یحاسب ان كان في المیدان

Lina Firdawse 

 ل احد اي منعم ولالسف ولكن لم بتحم
 سؤولیة

Ch Soulimane 

 و ھل تم تسدید الجزء الثابت

Lina Firdawse 

 لقد تم االستالم النھاءي ورفع الید عن كفالة الضمان منذ اكثر من سنة

Ch Soulimane 

ل المسؤولیات و المحسوبیة و ...............اذن انا ھھھھھھھھھھھھھھ ارایت المشكل یحتاج الى تحقیق لالھمال و عدم تحم
 و انت نتحدث عن ال شیئ

Lina Firdawse 

 االخطاءاضن سیدي اننا نتكلم عن واقع یجب تغییره وضبطھ في المستقبل لكي ال تتكرر 

. Ch Soulimane 

Lina Firdawse 

 شكرا

Ch Soulimane 

 كان هللا في عوننا و عونكم .....الرجل المناسب في ..................

. Ch Soulimane 

Ch Soulimane 
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 الحل المتوفر لكم ھو ادراج مادة في اتفاقیة المتابعة مفاده تحیین المخططات وانطلقو على بركة هللا

Lina Firdawse 

 لقد قام احد ممثلي القسیمة في تصحیح االخطاء فھل ھذاقانوني

neCh Soulima 

 نعم

Ch Soulimane 

 في المتابعة ایضا slepویمكن االعتماد على مصالح 

Ch Soulimane 

 ھل انت مھندسة

Lina Firdawse 

 ومع ذلك فضبط عقود الدراسات والمتابعات بمواد واضحةومحملة للمسؤولیات یعفینا من المشاكل

Fatah Haroun 

 . 45المادة  1988الضمان یجب ان یطلب الن القانون ینص على ذلك في قانون االستشارة الفنیة لسنة 

arounFatah H 

بدون تحفظات ال سیما  اوال اذا كان العقد عقد دراسة فقط، التسلیم یكون حین االنتھاء من كل المخططات و استالمھا،
مخططات التسلیح بعد تاشیرھا من مصالح المراقبة التقنیة، كل ما یتعلق بحساب االحمال الحراریة و الكھربائیة ..........كل 

. اما ان كان عقد دراسة و متابعة االستالم االول یكون في مرحلیتین ان صح ودفتر الشروط شیئ. باالضافة لحساب الكمیات
القول مرحلة تسلیم الدراسة كاملة كما ذكرت ثم بعد انتھاء االشغال و استالم المشروع یكون االستالم المؤقت مع المقاول و 

تذكیر  تمثل، فيینتھي حى بعد رفع الكفالة للمقاول الن دوره بعد عام یكون االستالم النھائي الن مكتب الدراسات وظیفتھ ال ت
 .وشكرا القانون. ، نفسمن  10صاحب المشروع برفع الید لصالح المقاول .... المادة 

Lina Firdawse 

 ال على المعلوماتشكرا جزی

Fatah Haroun 

 ال شكر على واجب.

 

 السؤال 
 عاجل

بالنسبة للملحق الذي یتضمن تعدیل الرسم على القیمة المضافة، ھل یجب اخضاعھ لتأشیرة لجنة الصفقات 
 مبلغ الصفقة؟؟؟؟؟بما أنھ یتضمن تعدیل 

 االجوبة 

 
 

131 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009219727767&fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008441707559&fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008441707559&fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008441707559&fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009219727767&fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/fatah.haroun?fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/fatah.haroun?fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009219727767&fref=gc&dti=916939961727166
https://www.facebook.com/fatah.haroun?fref=gc&dti=916939961727166


Mahfoud Mahfoud 

 

 

 

Mohamed Nouari 

 الیخضع ویوجد راي قانوني من قسم الصفقات العمومیھ

oyla Danoun AbdessalamK 

 الرأي من فضلك أخي محمد

Mohamed Nouari 

 ي ولن تصفح ھدا المنتدى تحصل عليھو حالین غیر موجود عند

Koyla Danoun Abdessalam 

 الفقرة الثانیة و الثالثة 138المادة 

Med Adila 

  یعرض على اللجنة .اذا كان موضوع الملحق یتعلق بالرسم على القیمة المضافة فقط ال

 ناصر نغموش

فانھ ال یعرض على اللجنة المختصة بعدم بلوغھ النسبة المحددة قانونا و  %02السالم علیكم.....حیث ان اثره المالي یقدر 
 .....247-15مرسوم من ال 136المبینة في المادة 

Filali Nassim 

 ملحق ال یتم اخضاعھ اللجنة الصفقة العمومیة

 

 السؤال 
قات جنة البلدیة للصفھناك صفقة صدق على دفتر شرطھا في اطار القانون القدیم وقد اشرت من طرف الل -

اال نھا لم تاشر من طرف المراقب المالي بسبب عدم المصادقة على المیزانیة البلدیة  12/05/2016بتاریخ 
اشھر قد انقضى ولھذا عرضت  3وبعد المصادقة على المیزانیة كان وقت التاشیرة الصفقة المقدر ب

اءات تاشیر الصفقة للمرة الثانیة وتمت االجر الصفقة بغرض تاشیرھا للمرة الثانیة على لجنة الصفقات تم
االداریة لكن المتعامل المتعاقد رفض التوقیع على االمر بانطالق االشغال بحجة ان ھناك وقت كبیر بین 
تاریخ المشاركة في المناقصة وتاریخ امضاء االمر بانطالق االشغال بحجة ان االسعار تغیرت والصفقة 

ین االسعار ولھذا فھو یطالب بفسخ الصفقة خاصة ان القانون یحمیھ تنص انھ الیجوز مراجعة وتحی
یوما .السؤال بعد فسخ الصفقة ھل یتم اعادة االجراء وفق القانون القدیم او الجدید مع العلم  90النقضاء مدة 
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 ان دفتر الشروط صدق علیھ وفق القانون القدیم وھل یمكن االتصال بالعارض الذي احتل المرتبة الثانیة
 لمنحھ الصفقة

 من لدیھ االسئلة المتعلقة باالمتحان المھني رتبة مھندس رئیسي في السكن والعمران-
 وشكرا

 االجوبة 

 
 الرقیم عبد الفتاح الفاتح

مكرر من القانون القدیم تنص : اثناء مدة صالحیة العروض، وحتى  125الثانیة حسب المادة  العارض الذي اتل المرتبة
 العارض الثاني الیجوز

 الرقیم عبد الفتاح الفاتح

منھ  13بالنظر للمادة  15/247م یجب أن تأخذ في الحسبان السقف الموجود في القانون الجدید اذا تم الفسخ بالقانون القدی
 وتتبع االجراءات بالقانون الجدید .والسالم

Dahmen Teberbi 

 ضفقة وتواضل التقییم للمرحلة الثانیة وتمنح الضفقة للمتعھد الثاني ..تعلن حالة الغاء المنح المؤقت لل

Sara Sadi 

 ولاعادة تحیین دفتر الشروط بالقانون الجدید و اضافة بند منح الصفقة للمتعھد الثاني اذ رفض المتعھد اال

 ناصر نغموش

السالم علیكم.....حیث ان المدة طالت فوق اللزوم مما تسبب في اخالل توازن الصفقة من الناحیة االقتصادیة, و ما تحدید 
اشھر اال شرطا للحفاظ على ھذا التوازن, و علیھ فانھ من حق المتعھد  03المشرع لمدة صالحیة العروض و غالبا ما تكون 

الذي منحت لھ الصفقة ان یطلب الفسخ بالتراضي, و ان تبریراتھ مقبولة . كما ان اعادة التقییم العروض و منحھ الصفقة 
ء المتعاقدة مجبرة بالغا للمتعھد الثاني غیر ممكن النقضاء مدة صالحیة العروض . و بناء على ما سبق ذكره فالمصلحة

المعدلة فان دفتر الشروط  236-10من المرسوم  132جمیع االجراءات و اعادتھا من جدید...كما انھ طبقا الحكام المادة 
و عرضھ  247-15الذي ال یطبق في مدة اقصاھا سنة یعد الغیا فانھ من االحسن اعادة انجاز ھذا الدفتر وفق احكام المرسوم 

قات المختصة....خالصة : ان منح الصفقة للمتعھد الثاني یعتبر اجراء غیر سلیم . و الحل الوحید ھو االلغاء على لجنة الصف
 ثم االعادة مرة ثانیة ..ھذا و هللا اعلى و اعلم...

 طالم محمد

 x 100 100راك صح 

Ch Soulimane 

للمقاول الحق في الرفض و لكم حریة االختیار بین اعادة االجراء بالقدیم او البدا بالجدید مع وجوب تحدیث االسعار اي 
 التقییم االداري في الحالتین

Momo Momo 

 بارك هللا فیك نغموش #ناصر
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 ناصر نغموش

 و فیك البركة اخي

Omer Omer 

 إجابةیك سؤال : متى تم التاشیر على دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات ؟ ومن بعد نعطی

Raaoul Imadelddine 

16 décembre 2016 

سالم ممكن معلومة ف/ي تسدید وضعیات االشغال وعند ما یكون المقاول في تاخر وتفرض علیھ غرامة ااتاخر من این 
ارات نبدا حسابھا ھل من تاریخ امضاء وضعیة االشغال او محضر االستالم المؤقت الن ھناك تالعب وغموض في االد

 وعدم المساوات بین المقاولین

 ناصر نغموش

على ا..عقوبة التأخیر تحسب من تاریخ االنجاز الفعلي لالشغال و ھذا التاریخ یوجد في  Elhouariالسالم علیكم......االخ 
الوضعیة في االطار الموجود تحت عبارة وضعیة اشغال رقم:.... و في وسط االطار تجد عبارة وضعیة موقوفة في: 

 .../.../....... ھذا التاریخ ھو التاریخ الذي من خاللھ یحدد مدة العقوبة........

 

 

Raaoul Imadelddine 

الشكر الجزیل ولكن في االدارة التي اعمل بھا تجسب حسب الشخص فاذا اردنا المقاول ان یعفى نحسب من وضعیة االشغال 
 اما اذا العكس نحسب من االستالم تحایل وتواطؤ مع المقاولة حسب مجاملة المقاول والعون المكلف بالمحاسبة

 ناصر نغموش

ھناك امور اخي غیر معقولة ال تستند الى اي منطق. كیف نعاقب مقاول احترم التزاماتھ التعاقدیة ولم تقم المصلحة المتعاقدة 
عدم اخذ االمور بجدیة ھو الذي یدخلنا في ھذه المتھات باالستالم في الوقت المناسب؟؟؟؟.. االمور بسیطة و لكن التھاون و 

مراعاة لضمیر او واجب... كان یجب على المصلحة المتعاقدة اذا لم تقم بالستالم المؤقث في الوقت  فتضیع حقوق الناس دون
االجال  الذي یمثل التاریخ الفعلي لالنجاز فان كان في ATTACHEMENTالمناسب ان تعتمد تاریخ اخر بیان تناقضي 

تنص:  CCAGمن  36التعاقدیة اعتمدتھ كتاریخ استالم و ان لم یكن طبقت العقوبة على ایام التأخیر الحقیقیة........ و المادة 
اذا ورد في عقد الصفقة نصوص تتضمن عقوبات على التاخیر, فیجري تطبیقھا دون انذار سابق بعد التاكد من انقضاء 

تالم .....الخ." بمعنى ان تاریخ اشغال اخر وضعیة الموافق للبیانات ھو تاریخ االستالم حیث االجال التغاقدیة و تاریخ االس
ان مصالح صاحب المشروع و مكتب الدراسات قاموا بامضاء ھذه البیانات التناقضیة على انھا انجزت فعال و مطابقة 

تنھي المقاولة االشغال في وقتھا و ثم نعاقبھا الننا لم للمواصفات و بالتالي ھذا االمضاء یعد استالم مؤقتا لالشغال .. اما ان 
 تقم باالستالم وقتھ, فھذا امر ال یقبلھ عقل و ال منطق......

Non mon frere Yacine Chlef 

Le ccag défini clairement la pénalité par la simple confrontation de date  Yacine Chlef
d'expiration du délai contractuel et la date de réception des travaux calculer par la suite en 
jours suivant une formule 

Raaoul Imadelddine 

 سوف اعید قراءة دفتر التعلیمات االداریة العامة
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Hocine Abaz 

 ccagمن  36لمادة ارجع ل

  Salamou alikoum ....Si mon frère . L'article 36 du CCAG est clair, la date d'effetناصر نغموش
de la pénalité est déterminée a partir du dernier jour de l'expiration des délais contractuels par 
rapport a la date réelle des travaux et de la reception provisoire, parce que le service est tenu 
de prendre en consideration la date du dernier attachement contradictoire, cette date est la date 
réelle de l’achèvement des travaux qu'on devrait prendre normalement aussi comme date de 
reception provisoire du fait que le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre ce sont déplaces 
sur cite et ont vérifie la réalisation que ces travaux ont été réellement xécutes....frère youcef , 
je vous poses la question suivante....si un entrepreneur achève les travaux de son marché dans 
les délais contractuels, mais le service contractant n'a pu réceptionné ces ravaux a temps et que 
les délais contractuels sont épuisés, est ce que on pénalise l'entreprise alors qu'elle a respectée 
ces engagement,,???...quelle date sera prise en compte celle des travaux réalisés a temps ou 

bien celle de la reception en retard suite a la défaillance du maître de l'ouvrage ???? 

Ch Soulimane 

 ناصر نغموش نعم ابتداءا من نفاذ مدة االنجاز مثلما قال اخي

Salah Salah 

ر المصلحي (امر بدایة االشغال) وتاریخ ایقاف الوضعیة الموجود في اعلى وضعیة االشغال. واالجال سالم.من خالل االم
 التعاقدیة.المحددة اصال في الصفقة.

Fatah Haroun 

 یخ طلب االستالم اذا تاخرت المصلحة في االستالم.من تاریخ االستالم اخي و احیانا من تار

Fatah Haroun 

 ناصر. لكن یراعى كذلك التاخیر من المصلحة كما قال االخ

Majdi Rami 

تحسب عقوبة التاخیر ابتداءا من اخر یوم لمدة النجاز او التسلیم المنصوص علیھا في الصفقة الى غایة تاریخ محضر 
 االستالم المؤقت

Voir la formule pénalités de retard r RokbaBad 

السؤال 
السالم علیكم ،اعید طرح سؤالي وارجوا اجابتي علیھ في اقرب االجال ،في اجراء طلب عروض أقدم احد 

العارضین على االشارة في عرضھ االصلي الى امكانیة اجراء تخفیض بنسبة معینة رغم ان دفتنر الشروط 
راحة وال ضمنیا الى التخفیضات وبھذا التخفیض اذاحسب یصبح اقل عرض عند لم یشر الى ذلك ال ص

التقییم ،ماذا نفعل في ھذه الحالة وماھي المادة من قانون الصفقات الجدید التي تتحدث عن التخفیضات 
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ومتى یحسب التخفیض اثناء التقییم أو بعد التقییم
 األجوبة 

 ناصر نغموش

, التخفیض یكون بعد تققیم العروض اي بعد ظھور النتائج و معرفة الحائز على الصفقة  Linaالسالم علیكم.....االخت 
 التصال باي عارض و الي سبب كان سوء كانمؤقتا, اما في االمدة الممتدة بین الفتح و تقییم العروض ال یجوز و ال یصح ا

مراسلة العارضین الستكمال عروضھم بالوثائق الناقصة التي اباح القانون استكمالھا,  من اجل التخفیض و الجل امر ماعدى
بھ ش ان االتصال بالعارضین في المدة السالفة الذكر یعد مساسا بمبدء المنافسة و انتقاصا من شفافیة االجرءات و قد تسوبھ

تصل الى حد الطعن في سالمة االجراءات. اما عند ظھور النتائج فیمكن طلب التفاوض مع المتعھد الفائز سواء ذكر 
التخفیض في دفتر الشروط ام لم یذكر , تستطیع المصلحة المتعاقدة من تلقاء نفسھا طلب التفاوض أو باقتراح من لجنة فتح 

من المتعھد نفسھ. لكن في حالتكم ھذه فان المتعھد اقترح تخفیضا و لم یحسبھ في  و تقییم العروض بعد التقییم أو باقتراح
عرضھ المالي حسب ما فھمت, فان لم یتم احتساب تخفیض بصفة مدققة و مبینة و محسوبة في العرض و لم یكن ھذا المتعھد 

صاحب العرض االقل أو االحسن من حیث ھو فاز مؤقتا بالصفقة فان عرضھ ھذا ال یؤخذ بعین االعتبار و ال یمكن اعتباره 
. لكن یمكن للمصلحة المتعاقدة طلب التفاوض مع الفائز في 247-15المزایا االقتصادیة كما ا تم تسمیتھ في النص القانوني 

المنافسة لیساوي عرضھ مع عرض ھذا الذي اقترح التخفیض و لكنھ لم یطبقھ حسابیا في عرضھ المالي ...ھذا و هللا اعلى 
 اعلمو 

Bra Him Brahim 

 التخفیض بعد التقییم واختیار اقل عرض مالي

eLina Firdaws 

 شكرا سیدي الفاضل لكن ھل من مادة في قانون الصفقات تحدثت عن التخفیضات المقترحة في العرض االصلي

Adem Adem 

 نعم یوجد

il faut savoir une chose et elle est essentielle: c'est le cahier des charges qui  Kamel Malek
détermine ces choses la. si vous n'avez pas signalé cela dans le cahier des charges vous ne 
pouvez pas le prendre en considération dans ni pendant l’évaluation ni après stop et fin. 

Khachkh Bil 

 كمال محق فیما قال اذا كان دفتر الشروط ال ینص على التخفیض فال یمكن ذلك في كل االحوال دون فلسفة

Lina Firdawse 

 نحن النتفلسف بل نحاول ان نفھم القانون الجدید مع مطابقتھ مع یواجھنافي الواقع

 ناصر نغموش

لما قالت نحن ال نتفلسف..... انناا  Lina...كما اوافق االخت Khachkhالسالم علیكم......اسمح لي على مخالفتك الرأي اخ 
نتناقش و نبدي اراء قد نصیب فیھا مرة و نخطيء فیھا مرات عدیدة و لكن بواسطة ھذه النقاشات تتجلى االمور و تتضح و 

فاالصح و االنفع للنقاش ھو ان كل صاحب فكرة أو راي مھما كان مخالفا لالخرین البد  بعض. و علیھنتعلم من بعضنا ال
علیھ ان یعلل رأیھ و یسانده االراء القانونیة ان امكن. اما فیما یخص موضوعنا , فما المانع من طلب التخفیض من متعھد 

الیھ في دفتر الشروط, و اعلم اخي ان التخفیض ال یتعلق حاز على المشروع مؤقتا حتى و ان لم یكن ھذا التخفیض مشار 
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بالعرض المالي فقط قد یتعداه الى االجال مثال ....ان اتخاذ اي اجراء یصب في خدمة الصالح العام یمكن التفاوض من اجلھ 
النتیجة  یفة و حیث انشرط ام ال یمس ھذا التفاوض بسالمة االجراءات و شفافیة العملیة ذلك حفاظا على مبدء المنافسة الشر

ظھرت فان كل ھذه المالديء نعد قد احترمت و ھذا ھو الھدف االسمى لنص القانوني الخاص بالصفقات...ولو كان التفاوض 
مسموحا بھ اال بعد ذكره في دفتر الشروط الشار الیھ صراحة المشرع في النص القانوني , و انما المشرع حدد وقت الشروع 

التخفیض ایبعد ظھور نتیجة المنافسة دون شرط ذكر ھذا التفاوض مسبقا في دفتر الشروط...ھذا و هللا في التفاوض من اجل 
 اعلى و اعلم....

 بریش ناصر

 71مادة

_________________________________________________________________________ 

  سؤال

في یوم الفتح كان االعضاء غائبون اال عضو واحد وكان عدد العروض كثیرة ھل یمكن االستعانة بموظف 
 غیر عضو لمساعدة العضو في الفتح ؟

 األجوبة 
il faut au moins un tiers pour la séance d'ouverture des plis si non vous allez la  Tileli Maria

reporté et dirigé un rapport 

Sofianov Amirov Gacem 

 ال یحدد عدد األعضاء عند الفتح ........ بل بالعكس عضو واحد بإمكانھ القیام بالفتح قانون الصفقات

Mourad HD 

 

 

 

merci pour l innfo Tileli Maria 

Mourad HD 

 مكن و اال یعتبر خطأ في االجراءت....ال ی

Wadie Adel 

 ممنوع اال بحضور نصف األعضاء

acemSofianov Amirov G 
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 قانون الصفقات ال یحدد عدد األعضاء عند الفتح ........ بل بالعكس عضو واحد بإمكانھ القیام بالفتح

Wadie Adel 

 هللا اعلم

Sofianov Amirov Gacem 

 ......... 162هللا اعلم لكن قانون الصفقات واضح في مادتھ 

Wadie Adel 

 قانون الصفقات الجدید تقصد

Sofianov Amirov Gacem 

ال یمكن مساعدتھ و إال یعتبر خطأ إجراءي ........ كما یستطیع الشروع في الفتح لوحده و إذا لم یكمل یستطیع تمدید فترة 
ة وحة و الباقیة و تسلیمھا للمصلحة المتعاقدالفتح بقبول من المصلحة المتعاقدة و تحریر محضر على عدد األظرفة المفت

............ 

Alilo Didou 

القانون واضح في ھذا الشان.ان جلسة فتح االظرفھ یمكن ان تتم بواسطھ شخص واحد و ال یمكن االستعانھ بشخص غیر 
 ني بمقرر فتح و تقییم العروض و یمكن تعویض الغائبین بمستخلفیھم .مع

 امل عمار عریوة

 یصح إجتماع لجنة الفتح بحضور واحد عضو مع الرئیس والیمكن اإلستعانة بموظف

Sofianov Amirov Gacem 

عضو واحد فقط ......... و اللجنة لیس لھا رئیس ....... یعین رئیس للقیام بالتنظیم فقط و لكن حضوره او غیابھ من 
 حضور او غیاب اي عضو .........

Achour Bouktab 

 فى جلسة فتح االظرفة یمكن لعضو واحد فتح االظرفة

Mido Algirien 

 ي حظورهالیمكن ھاذا اطالقا إال إذا كانت مساعدة بدون أن یمض

Alilo Didou 

 یاناس یوجد تشریع في ھذا الموضوع القوا نظره علیھ تجدوا الحل البسیط

No you can't..... just one member can do it...or cancelling a session ng DayShini 

Mourad Benoudina 

 ادي كل المشاكل القانونیة یجب اعدادال یمكن تاجیل عملیة الفتح وفتح االظرفة تصح مھما كان عدد االعضاء ولكنك لتف
 مقرر االجراءات الداخلیة المكیفة وتشیر فیھا الى عدد النصاب في الفتح والتقییم

Koyla Danoun Abdessalam 

 ما ھو مقرر اإلجراءات الداخلیة
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 ناصر نغموش

, فان  حظور النصاببالسالم علیكم......... عكس اجتماع لجنة فتح و تقییم العروض في جلسة التقییم الذي ال یصح اال 
حاظرین, و حیث ان حظور عضو واحد یفي بالغرض و حیث اجتماعھا جلسة فتح االظرفة یصح مھما كان عدد االعضاء ال

المتعھدون, فما المانع من االستعانة بموظفین من نفس المؤسسة صاحبة  ان الجلسة مفتوحة للجمیع و یمكن ان یحظرھا
في دفتر  ةو الساعة المحدد وفي الیومالمشروع.... ا لیس من االفضل الشروع في فتح االظرفة في التوقیت المحدد قانونا اي 

الشروط ام االخالل بتاریح الفتح مما یجعل كل االجرءات غیر سلیمة الشيء الي یترتب عنھ الغاء جمیع االجرءات و اعدة 
العملیة من جدید....... ان الجلسة , جلسة عالنیة و االستعانة بالزمالء ال یؤثر على شيء في عملیة الفتح....... ولیس ھناك 

 واعلم.... وهللا اعلى .... ھذاماتع قانوني 

Shining Day 

 والقانون واضحلتمٮریر العملیة  رااك غالط النو ف حصة الفتح الیھم العدد فقط واحد یكفي

Étoile Breiant 

 ال یمكن ذلك اعضاء اللجنة فقط من یقومون بالفتح ولو حضر عضو واحد فھو من یتولى عملیة الفتح

Raaoul Imadelddine 

 یمضي المحضر وایضا كما یقال حنا في حنا بال حسیستطیع ولكن ال

Mouissi Lakhdar 

 ال یستطیع

Taher Ben Ali 

 یمكن

Zakaria Youssef 

اخواني ال یمكن تاجیل عملیة فتح االظرفة مھما كان عددھا لالنھا تمس بمصداقیة االدارة وشفافیة االجراءات وتفادیا لكل 
تكلیف االعضاء من اجل الحضور كما انھ لیس ھناك اي مشكل باالستعانة التاویالت لكن المصلحة المتعاقدة تسھر على 

 باحد الموظفین من اجل مساعدة العضو الحاضر شریطة ان الیدون اسمھ وال یوقع على المحضر

 

 

 السؤال 
ھل یمكن للجنة فتح األظرفة وتقییم العروض، أن تقوم بعملیة الفتح والتقییم في نفس الیوم، أي خالل نفس 

 لسة بعد االنتھاء من عملیة الفتح تلیھا مباشرة عملیة التقییم.الج

 االجوبة 

 
Mohamed Mostefa Chaa 

 ممكن
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Freed Azzouz 

 ھھھ اللعاب احمیده والرشام حمیده ھھھھ وفي نفس الوقت یاخي حالھ

 مصطفى مصطفى

 یمكن ما دامت اللجنة لھا كال المھمتین

Abou Ouais 

  اذا كانت العروض مكتملة یمكن
  ایام 10النھ المادة نقول تلمح الى وجود مدة اقصاھا 

 ولكن نحتاج الى نص یوضح اذا كان ذالك مكن

Faep Djouanif 

 ایام من الفتح 10ال یمكن اال بعد 

 محمد أبو معاذ

 اي تاریخ غلق باب إیداع االظرفة التقیید بالمدة المذكورة ھي مھلة اإلعالن عن طلبات العروض و تاریخ الفتح

 محمد أبو معاذ

 اذا كان ھناك الوقت الكافي و عدد طلبات العروض قلیلة ،یمكن الفتح و التقییم بما أنھ نفس اللجنة لھا مھمة الفتح و التقییم

Salim Sadok 

 وھذا ھو األصل والقانون

Sara Sadi 

 الناقصة ایام الستكمال الوثائق10ال بعد انقضاء 

 طیري ابراھیم

 كل شيء جائز یاحبیبي انك في الجزائر والشيء یمنعك

Omar Ladmi 

 جعل القانون االخیر یجمع اللجنتین في لجنة واحده ....... لجنة الفتح والتقییمیمكن وھذا ما 

Ali Yahia 

 الیمك ذلك النھ اللعاب حمیدة ممكن میتفامش مع الرشام حمیدة

Zakarya Smahi 

یمكنھا ذالك اذا تم النص علیھا في نظامھا الداخلي وبشرط ان تكون الملفات مكتملة " ال توجد وثائق ناقصة تستدعي طلب 
 االستكمال "

 ناصر نغموش

السالم علیكم.......بعیدا عن التخوین و الشك في نزاھة ھذه اللجان, یجب النظر الى االمر من جانب عملي فقط ثم ابداء 
الراي المعلل حتى یستفید السائل من تدخالت االخوة المشاركین و من وراءه یستفید الجمیع ... بالرجوع السؤال حول امكانیة 

الجلسة و نفس الیوم , اوال: یجب النظر الى ھذه اللجنة على انھا لجنتان منفصالتان حتى و ان كنت  تح و التقییم في نفسالف
تتكون من نفس االعضاء حیث ان لكل واحدة منھما مھام معینة تختلف باختالف المھمة, فاللجنة في جلسة الفتح تعد لجنة 
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و االقتراح اال قیما تعلق باعالن عدم الجدوى في الحاالت المحددة قانونا عكس مھماتھا معاینة فقط و ال یصح لھا ابداء الراي ا
في جلسة التقییم ھذا من الجانب الشكلي و بالتالي ال یصح ان یكون الفتح و التقییم في جلسة واحدة.... ثانیا: حتى وان سلمنا 

یة ان االجراء یعد غیر سلیم و قد یؤثر تاثیرا سلبیا عنلى عملبامكانیة المرور مباشرة من عملیة الفتح الى عملیة التقییم, ف
المنافسة الننا بكل بساطة ال یمكن المرور مباشرة الى عملیة التقییم حتى و ان كانت كل العروض مكتملة الن المصلحة 

 و اصدار جداول المقارنةالمتعاقدة مطالبة باعادة التحقق من العروض المالیة للمتعھدین حیث انھا ملزمة باعادة الحسابات 
بین عروض المشاركین قبل التصحیح و بعده و ھذه عملیة واجبة و ال مناص منھا و تركھا یعتبر اخالال باالجراءات من 
طرف المصلحة المتعاقدة, وھي تتطلب وقتا النجازھا مما یجعل عملیة التقییم المباشر للفتح مستحیال.....بناء على مارود 

سواء من الناحیة العملیة و ال من الناحیة االجرائیة الفتح و التقییم في نفس الجلسة و البد من االنتھاء من  ذكره فانھ ال یصح
عملیة الفتح و اصدار محضر الجلسة المبین لوقائع الفتح ثم ترك المجال للمصلحة المتعاقدة من التأكد من صحة حسابات 

یمكن بعدھا دعوة اللجنة لالجتماع لغرض التقییم بشقھ التقني و المالي..... العروض المالیة ة عند االنتھاء من ھذه العملیة 
الرجاء من االخوة المتدخلین عدم االكتفاء باالجابة بنعم أو  -ھذا و هللا اعلى و اعلم...................................... مالحظة: 

نعرف لماذا یجوز أو ال یجوز ..كما ان تعلیل الجابة یتیح لنا بال فقط و انما من االفضل تعلیل االجابة حتى تعم الفائدة و 
 الفرصة من تصحیح مفاھمنا و الستفادة من تجارب االخوة المتدخلین....برك الجمیع عن المتابعة االھتمام.

Mohammed Amiri 

 ا أخي، أجبت ووفیتشكر

Nana Kader 

 یمكن في الحاالت االستثنائیة واالستعجالیة

lKa Me 

 نعم تستطیع في حالة الملفات كاملة

Amimokade Ben 

ایام  ۱۰یااخواني ان لم یوجد لكم دلیل كیف تصرحون بمعلمات تخطؤن بھا المشاركین في الصفحة من قال لكم انھ المدة 
 والتقییمبین یوم الفتح 

 

 السؤال 
لدي سؤال مھم : عندما نقوم بانجاز الكشف الكمي والتقدیري القتناء اثاث : السالم علیكم مسائكم مبارك 

 مكتبي واجھزة االعالم االلي نذكر بانھ االختیار یكون من طرف المصلحة المتعاقدة .
 لكن ھذه المرة رفض أمین الخزینة ذلك كون ال یوجد نص قانوني لذلك ؟

  ھل رفضھ مؤسس وھل ھناك نص او تعلیمة تثبت ذلك ؟
 لكم مني الف تقدیر

 االجوبة 

 
Mohamed Khaldi 

 سؤال غیر مفھوم وضح !
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 ناصر نغموش

السالم علیكم....اذا كان الرفض بسبب االختیار فقط , فان ھذا الرفض غیر مؤسس و ال یستند الى اي نص قانونیو الن 
بالرجوع الى و ما علیكم اال  L'opportunitéاالختیار ھو اختصاص المصلحة المتعاقدة و یدخل ضمن مبدء المالءمة 

من المرسوم المذكور التي تنص على ان المصلحة المتعاقدة ملزمة بارفاق  19و كذلك المادة  76المادة  247-15المرسوم 
االلتزام بتقریر بقدیمي یبین ھذا االختیار اي انھا تبرر االختیار لدى المراقب المالي.... و بالنظر الى ھذه المادة فان المشرع 

ام مما یعني اول مراحل تنفیذ النفقة و الجمیع یعلم ان االلتزام یندرج ضمن مبدء المالءمة... و لو كان اشار الي االلتز
للمحاسب العمومي دخل في االختیار الستعمل المشرع عبارة ارفاق الحوالة بتقریر و بالتالي فان طلب امین الخزینة یعتبر 

 تیار من االختصاص الحصري للمصلحة المتعاقدة....غریبا و ال یحق لھ الطعن في االختیار الن ھذا االخ

Zohir Amraoui 

 72حسب مافھمت من السؤال المصلحة المتعاقدة عندھا الحق في اختیار طریقة المنح حسب المادة 

Amir Bouihi 

بعد ماتتم كامل االجراءات االداریة ویتم منح االتفاقیة ،في تحدید نوعیة االجھزة واالثاث المصلحة المتعاقدة ھي التي تحدد 
 ما اذاكان ھذا االثاث المكتي نوعیة جیدة ام ال وكذلك بالنسبة لالجھزة

 طاھر مناع

آمین الخزینة انتاعكم حاب ھو الذي یستلم مكان المصلحة المتعاقدة وھو الذي یقوم باختیار السلع المقتناة ألنھ یعرف وانتم 
 ال.

 امل عمار عریوة

 المصلحة المتعاقدة ھي صاحبة القرار

Zohir Amraoui 

 المصلحة المتعاقدة صاحبة القرار

Hocine Abaz 

ھناك فرق بین المشروعیة والمالئمة فمجال تدخل المحاسب العمومي یندرج في اطار المشروعیة ویترك مجال المالئمة 
 للسلطة التقدیریة لالمر با لصرف

Ayoub Naili 

 طریقة المنح تذكر في دفتر الشروط وثمة توجد كل التفاصیل

 

 السؤال 
 .%5: و %9و  %19تطبیق نسبة الضریبة المخفضة أو المرفوعة إلى 

، كما TVAإذا على الدولة مراجعة المشاریع التي لم تنطلق، أو اإلبقاء علیھا من حیث إحتساب الضریبة  -
 یلي:

 مما یؤدي إلى إعادة تقییم بعض المشاریع، خاصة التي حیزة بالغطاء المالي الكلي. -
 مع إستثناء المشاریع التي ھي قید التنفیذ، ما عدا في حال إعداد مالحق ألشغال إضافیة. -
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ھو الفیصل في  31/12/2016من جھة أخرى إعتبار التاریخ في فواتیر التمویل والخدمات، وتاریخ  -
 لحساب.ا

 الزیادة تعني رفع تكلفة المشروع، ربما تضخم غیر مبرر. -

 االجوبة 

 
Böy Ov Espërance 

 شروع جاري األنجازأظن ال تصحح الضریبة، تبقى القدیمة ساریة إلى غایة اإلنتھاء من الم

 ناصر نغموش

السالم علیكم.......اخواني ان االرسم على القیمة المضافة یعد ضریبة غیر مباشرة تحصل لفائدة الغیر و ھي مرتبطة بتاریخ 
البد ان تكون  2017تاریخ بدء تنفیذ المشروع و علیھ فان كل خدمة تؤدى خالل السنة المالیة االداء الفعلي للخدمات ولیس ب

 وفق الرسوم الجدیدة و ان المصالح المتعاقدة مجبرة بتسویة ھذه التغییرات بواسطة المالحق...

Salma Setif 

 2017وتنفیذ سوف یكون في سنة  2016كیف تحتسب الضریبة في حالة التزام بالصفقة في سنة 

Böy Ov Espërance 

 أموال إضافیة في المشروع وضخ réévaluationلكن المشكل ھنا ھو مشكل إعادة تقییم المشاریع 

 ناصر نغموش

تدرج التغییرات بملحق یلتزم بھ لدى المراقب المالي مما یؤدي لتعدیل مبلغ الصفقة مما یعني التزام  Salmaاخت 
 2017اقتضت الضرورة ذاك یعاد التقییم... النھ من غیر المغقول انجاز فواتیر في سنة  نعم اذا Boyاضافي......اما االخ 

بقیمة رسوم تم الغاءھا بقانون المالیة و المبدء القانوني واضح ..ال یجوز تحصیل اي رسم او ضریبة غیر محددة في قانون 
 المالیة...ھذا و هللا اعلى و اعلم

Böy Ov Espërance 

 بیان فارغ المحتوى، فیھ ان بدایة تطبیق النسبة الجدیدة من بدایة السنة 2017جانفي  03یوم  DGIأصدرت 

b BenaariesTaaye 
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 ناصر نغموش

 على المجھود.... Taayebالسالم علیكم......شكرا الخ 

Comme j'ai déjà annoncé, voici la note circulaire de la DGI  Taayeb Benaaries
complémentaire sur les modalités d'application des nouveaux taux de la TVA (parue de 
depuis quelques minutes 12/01/2017). 

 
plusVoir ...12012017.pdf-http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/Note16 

 

 السؤال 
لیة مالفاتورة قبل ع علىالنص القانوني الذي یجبر االمر بالصرف بضرورة المصادقة  علیكم: ماھوالسالم 

 التخلیص.
 الفاتورة، وشكرا علىوماھي العبارة الواجب ذكرھا 

 االجوبة 

 
 ناصر نغموش

..اذا كان االمر كذلك , فان المشرع وضع ختما  Service faitالسالم علیكم...... اخي اظن انك تتكلم على الخدمة المؤداة 
یكون نصھ كما یلي: ان االمر بالصرف , یشھد بان التوریدات و الخدمات محل ھذا الكشف قد انجزت بالفعل و بصفة 

.... وعلیھ فان االمر بالصرف مجبر على االشھاد على ھذا الخدمة المؤداة . وھو الواحید المخول قانونا بالشھاد و مدققة.
اكل امضاء من طرف اي موظف اخر تحت سلطتھ یعد امضاء داخلیا انما تأشیرة ھذا المر بالصرف ھي التي تؤخذ بعین 

لدى ھدا المحاسب... و ما علیك اال االطالع على المرسوم التنفیذي  االعتبار لدى المحاسب العمومي النھ الوحید المعتمد
 الخاص بمسؤولیة االمرین بالصرف و عذرا لم یحضرني رقم ھذا المرسوم في الوقت الحالي...

nabdelkaderZineddine Be 

 بھدا الخصوص وھناك تعلیمةأنت تبحث عن عبارة خدمة منجزة كما أشار األخ 

 شاوي الشاویة

 شكرا علي التوضیح, ممكن نسخة عن التعلیمة او النص القانوني

Zineddine Benabdelkader 

 Service faitي الخدمة المنجزة أو  -ف 
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Zineddine Benabdelkader 

 

 

 

Zineddine Benabdelkader 

 

 

 

eddine svp la lettre complete...pourquoi amputee et merci bcp pour -si zine Ahmed Benabou
vos efforts 

-en votre honneur-p zino merci bc Ahmed Benabou 
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 Ahmed Benabou Zineddine Benabdelkaderالمراسلة راھي كاملة أخي أحمد 

 

 شاوي الشاویة

 بارك هللا فیك وفي اوالدك وفي عملك ان شاہلل

Zineddine Benabdelkader 

 وفیك بارك هللا

Mohamed Abou Dhayaâ 

 15/247المرسوم  والصفقات حسباحتاج لبحث حول مراحل تنفیذ اإلتفاقیات 

 

 السؤال 
 14اذا یقصد استشارة متعاملین اقتصادین مؤھلین كتابیا في المادة م

یجب أن تكون الحاجات ا لمذكورة أعاله محل إشھار مالئم واستشارة متعامل ین اقتصادین  14 الماّدة:
 االقتصادیة.مؤھلین كتابیا النتقاء أحسن عرض من حیث المزایا 

  االجوبة

 
 ناصر نغموش

تطرح للمنافسة على المستوى المحلي اي  االستشارة،حیث ان الخدمات محل  Abdelkaderالسالم علیكم........اخ 
الجراءات شفافة و بااللصاق في االداریة العمومیة و االماكن العامة , و حتى تكون المنافسة على اوسع نطاق مما یجعل ا

الوصول الى الطلبات العمومیة, فان المصلحة المتعاقدة مجبرة زیادة على  في متناول جمیع المتعھدین عمال بمبدء حریة
االلصاق في االمكان و االدراء المذكورة اعاله, فانھا مجبرة كذلك باالتصال كتابیا بالمتعملین الذین تتوفر فیھم الشروط التي 

على اوسع نطاق ممكن اعماال  وایصال المعلومةشاركة في المنافسة. ھذه االجراءات ینتج عنھا االعالن تمكنھم من الم
اخرى العمل قدر االمكان على تفادى عدم الجدوى مما یترتب عنھ االسراع  ومن جھةللمباديء المشار الیھا سلفا من جھة 

لمعلومة كلما كانت ھناك فرصة للمشاركة مما یجنبنا االعالن في انجاز الخدمات المطلوبة اي انھ كلما اتسعت دائرة نشر ا
 واعلم وهللا اعلىعن عدم جدوى المنافسة...ھذا 

Abdelkader Boussedour 

 مؤسسة على مستوى الوطن 200او  100ل المؤسسات مثال یعني تكون المراسلة لك ناصر نغموش شكرا اخي

Ahmed Aber 

 تعني اجراء اعالن + االتصال بالمتعھدین كتاببا

Tadjine Abdelhak 

 تراسل المتعاملین الذین قدموا خدمة سابقا، و تقوم بالنشر الواسع لضمان شفافیة االجراءات وحریة الوصول للطلبات

Nabil Bouabdallah 
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 شكرا ناصر یق یا اخيجمیل ھو تعل

 ناصر نغموش

 العفو اخي ال شكر على واجب

Soufyane Slina 

 لمصلحة المتعاقدة على مراسلة المتعاملین االقتصادیین عن طریق رسائل استشارةیعني تُلزم ا

Amari Fouade 

تقدیر  اشھار مالئم أي انلیس اجباریا النشر یمكن االكتفاء برسائل استشارة موجھة للمتعھدین فقط...ألن النص یقول محل 
 المالئمة من عدمھ متروك للسلطة التقدیریة لالدارة

Tadjine Abdelhak 

 یوجد ارسالیة تنص ھلى اجبتریة النشر في االدارات العمومیة

Amari Fouade 

في االستشارة؟؟؟یجب النشر؟؟رجاءا ممكن تنشرلنا او ترسل لنا نسخة من االرسالیة و انت مشكور مسبقا...رجاءا؟؟؟ 
 Tadjine Abdelhak خویا

Tadjine Abdelhak 

 ال امتلك نسخة حالیا ولكن أؤكد لك

Amari Fouade 

 حتى لو كانت الخدمات المقدمة ذات الطابع العادي المتكرر؟؟؟؟و التي ال تتطلب أي مواصفات تقنیة؟؟؟؟

Nadir Chorfi 

 BOMOPالنشر الزامي في صحیفة وطنیة و في ال

Amari Fouade 

 ھاذي في حالة الصفقة ..نحن نتكلم عن االستشارة صدیقي؟؟؟؟

Boussedour Abdelkader 

 شكرا لكم

Seyf Hella 

ماذا یعني بمؤھلین ھل یقصد بھ یملك شھادة التاھیل المطلوبة في دفتر الشروط او بقصد بھ یجب أن یكون مؤھال تقنیا 
 وشكرا

Ahmed Aber 

 شھادة التأھیل والتصنیف المھنیین عمویھ.الري) یعنيیعني بھ مؤھل حسب دفتر الشروط (بناء اشغال 

Seyf Hella 

 المراقب المالي قالك الزم إكون مؤھل تقنیا ھھھھھھھتخیل 

Ahmed Aber 
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 هللا یھدیھ هللا یھدیھ. هللا یھدیھ .كیف یمكن ذلك.

Ahmed Aber 

التاھیل یقصد بھ التاھیل المطلوب في دفتر الشروط .فال یعقل مثال انت تطلب في دفتر الشروط البناء ویجییك واحد عندو 
 الري

Gth Kheira 

رة اسحب دفتر الشروط متعامل واحد فقط وھو الوحید ایضا الذي اودع عرضھ رغم انھ االستشارة كانت احنا اعملنا استشا
 محل اشھار مالئم ھل نعلن عدم جدوى ان نواصل التقییم

 ناصر نغموش

اھمیة االعالن و المراسلالت ترجع الى تقدیر المصلحة المتعاقدة, فھي یكفیھا مراسلة متعھدین محلیة  السالم علیكم ......
دون وجوب مراسلة مؤسسات على مستوى الوطن...ھذا كافي و لكن ان ارادت مراسلة بعض ھذه المؤسسات لیس ھناك 

 ماتع و هللا اعلم

Azzeddine Fou 

 توجیھ دعوة للمشاركة في االستشارة

 

 

 

 

 

 السؤال 
 

ھل تطبق  2017جانفي  30تمدبد آجال الدفع إلى غایة  2017جانفي  20تمدید آجال اإللتزام إلى غایة 
 التعلیمة على البلدیات ام ال ؟

 

 األجوبة 
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Med Adila 

لدفع یستمر تسدید حواالت ا ھو كذلك بالنسبة لاللتزام بالنفقات وتسدید الحواالت التي تخص میزانیة الدولة في حین
مارس التسدید من طرف المحاسب  31مارس االمر بالدفع لالمر بالصرف و 15الخاصة بمیزانیة البلدیة الى غایة(

 العمومي)

Abdelkader Saida 

 نعم

Abdelkader Saida 

 مارس31لكن الدفع على مستوى الخزینة یخضع لتنظیم خاص وھو الى غایو 

 رشید بوقاف
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 ستالم الملفات یعني البلدیة مش معنیة بھذه التعلیمةالمراقب المالي رفض ا

 ناصر نغموش

 12بلدیة ) , لھا خصوصیلتھا المتمثلة في السنة الجاریة  -السالم علیكم....حیث ان میزانیات الجماعات المحلیة ( والیة 
. فان میزانیة البلدیة غیر Le systeme de l'exerciceاشھر, ما یطلق علیھ باللغة االجنبیة  03شھرا + المدة االضافیة 

 معنیة بھذا التمدید......

Soraya HS 

 ي فیما یخص التكفالت وااللتزامات مع المراقب الماليجانف 20معنیة أخي الى غایة 

 ناصر نغموش

ر دیسمب 31....فیما یخص االلتزامات, فبالنسبة لقسم التسییر یكون االلتزام الى غایة  Sorayaالسالم علیكم......االخت 
.. اما االمر بالصرف  2017فیفري  20. اما بالنسبة اللتزامات قسم التجھیر فھي ساریة المفعول الى غایة  2016

Mandatement  ان امكن اختي الفاضلة تعریف ماذا تقصدین بالتكفالت.. وشكرا 2017مارس  15الى غایة .........
 مسبقا...

Abdelkader Saida 

 من این لك ھدا

Abdelkader Saida 

 السنوات السابقة لمادا كانت معنیة

 ناصر نغموش

.بدایة ان میزانیة الجماعات المحلیة لم تكن معنیة في السنوات السابقة و لن تكون معنیة , النھ  Kaderالسالم علیكم.....االخ 
من این لي  لتني مشكورا,ببساطة من الناحیة العملیة التطبیقیة غیر ممكن التمدید, و ھذا بسبب میزة ھذه المیزانیات, و قد سأ

بالنسبة للوالیة , ھذه  W2و  W1بالنسبة لمیزانیة البلدیة و  C2و  C1ھذا؟؟؟ اقول لك علیك بالرجوع الى التعیلمات 
التعلیمات ھي التي وضعت االطار الذي یحدد كیفیة انجاز و تنفیذ ھذه المیزانیات.... لنأخذ میزانیة البلدیة كمثال: ان میزانیة 

 402002بالنسبة لالثنى عشر اشھر االولى , ثم نكمل المدة االضافیة في الحساب  11الخط  402002تنفذ في الحساب  البلدیة
فالعملیة  2016شھرا.... لنأخذ مثال السنة المالیة  15اشھر ...مما یعطینا تنفیذ المیزانیة خالل  03ھذه المدة تساوي  12الخط 

 masses créditrices etنقوم بنقل الكتل الدائنة و الكتل المدینة  2016دیسمبر  31محاسبیا تكون اجباریا كاالتي: في 
les masses débitrices  من نفس الحساب حتى نتمكن من اتمام تسدید  12الى الخط  402002للحساب  11من الخط

عد انقضاء ھذا الشھر فاننا ال .....و علیھ فاذا مددنا التسدید على شھر دیسمبر ب2017مارس  31الى غایة  2016نفقات سنة 
.. ھذا من جھة اخرى فان الحواالت التي ینجزھا االمر بالصرف 12الخاص السنة المالیة تم نقلھ للخط  11نستطیع االن الخط 

. ....و بعیدا عن ھذه 2017مارس  15الى غایة  2016جانفي  01البد ان تكون متتابعة في ترقیمھا دون انقطاع من 
نیة المحاسبیة, فان القانون اعطى الحق و اتاح لالمر بالصرف في ھذه المیزانیة بان یلتزم بنفقات التجھیز االجرءات التق

, انا اسألك ایھما افضل للبلدیة ان تطبق النصوص الخاصة بالمیزانیة أو تطبق  2017فیفري 20الى غایة  2016لسنة 
ھا اعاله, فان كان االلتزام لدى المراقب المالي في میزانیة الدولة محتوى البرقیة ؟؟؟ یقینا سوف تطبق التعلیمات المشار الی

اي تستفید  2017فیفري  20, فالنصوص المتعلقة بالبلدیة اباحت ذلك الى غایة  2017جانفي  20مسموح استثنائیا الى غایة 
للمیزانیات ذات المدة االضافیة , ال  البلدیة من شھر كامل...فایھم افضل للبلدیة؟؟؟؟؟ ...................خالصة: ان التمدید

 Kaderیصح و ال یمكن تنفیذه عملیا لطبیعة االجراءات المحاسبیة المتحكمة في ھذه المیزانیات......بركت اخي 
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Zico Classic 

octobre, 18:07 26 · Modérateur 

 السؤال 
 Pénalités de retard 

Le montant des pénalités est déduit sur les décomptes du cocontractant dans les 
mesures où ce montant est inferieur aux sommes dues .Le cas échéant , il est 

t appliquées sans mise en prélevé sur lr réglement pour solde les pénalités son
demeure préalable sur la simple confrontation de la date d'expiration des délais 
contractuels d'exécution éventuellement assortie de de prolongation et la date de 
l'attachement. 

 

 

  

 األجوبة 
 

donc a ton avis la date de l'attachement c'est la date de  Admin du groupeAhmed Benidir
réception provisoire 

Modérateur du groupeZico Classic 

 سنرى سي احمد ردود االصدقاء و نحكم ھھھھھھھ

et la date de l'attachement est la même que celle de la  n du groupeAdmiAhmed Benidir
situation 

Admin du groupeAhmed Benidir 

 اوكي ننتضر ردود الفعل
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 عبد المنعم بن ھبور

 ما قولكم أستاذ ؟ ناصر نغموش

 

Modérateur du groupeZico Classic 

 Abderrahmane Nettour نرید ایضا مشاركة االخ الفاضل

Admin du groupeAhmed Benidir 

 الزم نحسم االمر راه یتكرر بزاف

itatif des travaux réalisés un attachement est le quant Modérateur du groupeZico Classic
selon les clauses contractuelles et conformement aux quantités figurant sur le contrat etablit 
chaque fin du mois. 

Voir plus... la situation c'est l'attachement auquel on applique les prix unitaires du contrat 

 2 du 19/05/ 1986 Voir instruction n Modérateur du groupeZico Classic 
art 39 CCAG 

 ·  

Abderrahmane Nettour 

اوز بتج ي مرتبطةوھقبل كل شيء یجب التوضیح انھ ال یمكن تطبیق العقوبات على التاخیر ما لم تنص علیھا بنود االتفاقیة، 
اما عملیة ربط االشغال فھي استالم جزءي ترتبط  واستإناف،كان ھناك تمدید او اوامر توقیف  إذااال  لالنجاز،المدة التعاقدیة 

یتم  البد ان ومع ذلك واالستإناف.بمدى تقدم وثیرة االشغال ضمن اجال التنفیذ یمكن ان تدخل ضمن اعداد اوامر التوقف 
 نافإوامر االستالمدة التعاقدیة بحساب فترة االنجاز بین تاریخ سریان امر التوقف االستالم المؤقت دون تجاوز 

 عبد المنعم بن ھبور

ألیس محضر األشغل  المؤقت،إن تماطلت اإلدارة في اإلستالم  Abderrahmane Nettour ما ھو ذنب المقاولة أستاذ
 علیھ؟المستلمة قرینة على أن اإلنجاز تم في أجلھ المتفق 

Abderrahmane Nettour 

المطلوب من المقاول ان یطلب كتابیا من المصلحة المتعاقدة استالم االشغال حیث یبدا التمدید من تاریخ استالم الطلب 
 م بن ھبور؟المنعم عبد المنع على محضر استالم االشغال...واضح ابني عبد وتاریخ استالمھذكر الطلب  وعلى االدارة

  .تم أستاذبورك Abderrahmane Nettour عبد المنعم بن ھبور

 Abderrahmane Nettour مرورك یسرنا استاد

Abderrahmane Nettour 

نحن في الخدمة ان شاء هللا فقد تدخلت النك طلبت مني ذلك ، و اال فاني اتابع الردود و Zico Classic شكرا جزیال ابني
 تدخل اال اذا رایت انحرافا او اجتھادا خاطءا..بالتوفیق لك و للجمیعال ا

 

 Abderrahmane Nettour بارك هللا فیك استاذنا

 و ما ھي خالصة ما قیل ؟ Zico Classic االخ
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Hadi Rahou 

24 octobre, 16:03 · Modérateur 

 سؤال ال
یشتكي بعض امناء الخزائن على عدم تاشیر المراقب المالي على فواتیر الھاتف الخاصة بخزائن البلدیات 

في  31/12/2013بتاریخ  04مقر البلدیة متعلال انھ لم یرد دكر الھاتف في التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 
ال یوجد ادارة عمومیة بدون ھاتف كل ما في االعباء الملحقة ماء .غاز وكھرباء .مع ان االمر بدیھي النھ 

 االمر ان كلمة الھاتف لم تدكر سھوا فقط
 اود معرفة رائي اخوتنا الدین یعملون في الرقابة المالیة

 االجوبة 
Messiliti Nabila 

 یجب تسجیل رقم ھاتف الخزینة في اسم البلدیة ھكذا تحل المشكل

Admin du groupeAhmed Benidir 

 ھذا ھو الحل

Modérateur du groupeHadi Rahou 

على سبیل الحصر دون نسیان  04ھدا حل ولیس ھو الحل الن الحل یقتضي اعادة صیاغة االعباء الملحقة في التعلیمة رقم 
 دكر كلمة ھاتف

 Hadi Rahou Admin du groupeenidirAhmed B علیك بھذا الحل قبل اعادة صیاغة االعباء الملحقة في
 التعلیمة

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 وھو كدلك سي احمد

Modérateur du groupeHadi Rahou 

ونلغاز لم تسدد مستحقاتھا فقامت الس لدیةالبلدیة. البولكن خایف یصرنا كیما صرنا ھدا الصیف اعباء الكھرباء كانت على 
 بقطع الكھرباء ولكن اخطارت عداد الخزینة من كل العدادات وبقینا شھر بدون كھرباء

Messiliti Nabila 

یجب التعامل بحیلة و الذكاء لتسیر ھذه  b1التعلیمة فانتظر عندما نتقاضى نحن أمناء الخزائن اذا انتظرت إعادة صیاغة 
 الخزائن وإال ستقفل

Modérateur du groupeHadi Rahou 
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في انتظار  dgbالھروب الى حلول اخرى مادام ان االمر قد یعالج بتعلیمة من ھدا حل لجاء الیھ بعض االخوة ولكن لمادا 
 04اعادة صیاغة التعلیمة 

 عبد الرحمن درارجھ

 ه كذلكعلى الجھات المختصة استدراك الخطأ اذا اعتبرنا

 خالد فرحات

المراقب المالي رفض حتى التأشیر على رسوم الحساب البریدي الجاري ومصاریف تفریغ الصندوق ضاربا التعلیمة رقم 
 نھ أصر على الرفضعرض الحائط. ورغم تدخل المدیر الجھوي للخزینة إال أ 04

Bachir Azur 

  لكن مصاریف الھاتف على عاتق المدیریة الجھویة للخزینة حسب التعلیمة المعدلة حتى لو كان المقر ملك البلدیة

Bachir Azur  Modérateur du groupeHadi Rahou 04اعد النظر في التعلیمة المشتركة رقم 

Brahim Bouhamida 

 frais de gestionخاطر نحو 

 ناصر نغموش

كان النص  فان -السالم علیكم.....اذا ال یوجد نص قانوني یجیز للبلدیة تسدید ھذا النوع من النفقات على عاتق میزانیتھا ,
انیة الجماعات المحلیة وھو ان ھذه االخیرة ال یجوز لھا ان تتكفل , ھناك مبدء ثابت لمیز-موجودا فال اجتھاد مع النص

تابعة لھا و ال تمنح اعانات لھیئات لھا مصادرھا المالیة الخاصة و ال تتكفل بنفقات ھیئات مستقلة  بمصاریف الممتكات الغیر
 ......عتھا , و بالتالي فان المصاریف المشار الیھا تسدد من طرف المدیریة الجھویة للخزینة

 المعتصم المعتصم

 واضحة 4یأخي التعلیمة رقم 

peModérateur du grouHadi Rahou 

 04یوجد تعلیمة مشتركة تشرح ھدا االمر وقد نشرتھا في ھده المجموعة قبل قلیل رقم  ناصر نغموش ال اخي

 ناصر نغموش

 شكرا اخي على تصحیح المعلومة ..بركت

Abderrahmane Nettour 

السالم علیكم ابناءي ، مند مدة و انا اتابع مشاركاتكم ،فالحظت ان العدید من المتدخلین یتسرعون في الرد ، و ھم بذلك قد 
مرجع....فبصفتي مكونا مستشارا ال اتدخل اال اذا كنت على یوقعون زمالءھم في الخطا ، و لذلك یستحسن االشارة الى ال

 یقین بالخبرة او بعد مراجعة النص القانوني او التوضیح..رجاءا التریث و التاكد

Admin du groupeAhmed Benidir 

الكریم عبد الرحمان نتور على النصیحة نرجوا ان تأخذ بعین االعتبار من طرف زمالئنا اعضاء  بارك هللا فیك استلذنا
 المجموعة

Nasser Herahri 

 بورك فیك یا استاذ
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 السؤال 
Oum Nourou 

11 septembre 

ھل یوجد  في كل الحاالت %10للمناقشة: دوما تنص العقود الخاصة باالشغال على غرامة تاخیر ال تتعدى 
 ھاتھ الغرامة خاصة بالتاخیر بوضعھ. مالحظةقانون یظبط ھذه النسبة؟ ان كنت االجابة بنعم ھال تفضلتم 

 في تنفیذ االشغال في وقتھا.

 األجوبة 
A ma connaissance aucune loi n existe pr le choix du pourcentage appliqué.ça  Khado Yahya

reste au choix de l ordonnateur 

 محمد أحمد مودي مودا

 ؟

Voir le code des marchés publics 15/247 Sony Sam 

 ھدوء عقل

 ccagال یوجدفي.

Le. Ccag Kalafat Abdennour 

Admin du groupeBenidir Ahmed 

 لم یوجد اثر لھذه النسبة

Oum Nourou 

 وینك یا شیخ احمد لم اتوقع ھكذا اجابة منك معاك یجب ان نجد لھا اثر .

 ناصر نغموش

 ..CCAGالمطة : ب من  33علیك بالرجوع الى المادة  Ahmed Benidir السالم علیكم ..اخي

Amel Est Amel Est 

من قانون الصفقات  147االحكام التعاقدیة للصفقة تحدد نسبة العقوبة المالیة وكیفیة فرضھا او االعفاء منھا طبقا للمادة 
 ،وھذه النسبة لم تذكر في قانون الصفقات 15/247

Assil Rouh 
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 ھناك اجتھاد

 

 

 

 ناصر نغموش

.حیث في ھذه المادة حددت CCAGمن  المطة: ب 33السالم علیكم......لقد تم تحدید ھذه النسبة استنادا للمادة الى المادة 
ن بالتراضي ي ان یكویعن وطلب الفسخنسب التغییرات على االشغال أو السعر التي یحق فیھا للمقاول طلب فسخ الصفقة 

.... اذن و حتي  %10لم یتجاوز مبلغ باقي االنجاز  إذاالمقاول ملزم باكمال االنجاز  عكس الفسخ من جانب واحد. ان الذي،
ال یستغل تجاوز ھذه النسبة من طرف المتعامل المتعاقد باللجوء الى احكام المادة المذكور و طلب الفسخ یالتراضي في حال 

تطبیقا لالستثناء من امكنانیة  %10ثر من العشرة في المائة ... و علیھ فان المشرع حدد نسبتھا القصوى ب: طبقنا نسبة اك
, و وضع المقاول في دائرة التغریم عن االخالل بالتزاماتھ التعاقدیة بالنسبة  33طلب الفسخ المحدد في المطة : ب للمادة 

ى الفسح االحادي الجانب و ما یترتب عنھ من مسؤولیة علي المقاولة أو لالجال في جمیع الحاالت سواء لجاءث المصلحة ال
ة یمكن القول ان اصل ھذه النسب -الذھاب مباشرة الى الزام المقاول بتسدید مبلغ العقوبة....ھذا و هللا اعلى و اعلم....خالصة: 

 .....CCAGمن  33مستوحى من المادة 

Amel Est Amel Est 

 من قانون الصفقات ذكرت ان النسبة تحددھا دفاتر الشروط 147الى المادة  نغموش، فبالرجوعناصر  انت محق سید

Hamid Tresor 

25 octobre, 19:50 

 سؤال

قول ان امین الخزینة یطلب اي وثیقة ضروریة بما فیھا من فضلكم احتاج الى مراسلة قسم الصفقات التي ت
 التقدیمي؟التقریر 

 االجوبة
 ناصر نغموش

...نعم یحق المین الخزینة طلب اي وثیقة یراھا ضروریة لتبریر النفقة .. لكن Hamid Tresor االخ ........السالم علیكم
ثیقة واما التقریر التقدیمي فھو  محاسبیة،اي وثیقة تدخل ضمن اختصاصھ المتمثلة في المشروعیة اي بمعنى اي وثیقة 

في اي حال من االحوال طلبھا من طرف المحاسب العمومي الن االختیار من صالحیات  وال یجوزاجراءات تتعلق باالختیار 
ھذا التقریر من طرف امین الخزینة یعد تجاوز صالحیة غیر  وان طلبالمین الخزینة فیھ  وال دخلاالمر بالصرف 

اشارت  247-15من المرسوم  19نجد ان المادة  اوال: العمومیة.صفقات مبرر...... بالرجوع للنصوص المتضمنة تنظیم ال
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ا ھذا االخیر ھو المخول قانون المالي،في حالة االستشارة الى ان االلتزام یرفق بالتقریر التقدیمي عند اداعھ ادى المراقب 
ولو . l’opportunitéبدء الالءمة م ویندرج ضمنباالطالع على االجراءات علما ان االلتزام ھو توا مراحل تنفیذ النفقة 

خص العقود التي اما فیما ی التسدید.التقریر التقدیمي یرسل المین الخزینة الستعمل المشرع عبارة یرفق التقریر لحوالة  كان
بلغت حدود االبرام و تم عرضھا على لجنة الصفقات المختصة , فان اللجنة وحدھا ھي المخولة باالطالع على سالمة 

 76ثانیا: ان المادة  - 247-15من المرسوم  196المادة  -ات و ان رأیھا ملزم لجمیع المتدخلین في تنفیذ الصفقة االجراء
لحة ( تختص) المص-توضح االمر بصفة ال تداع مجاال للشك في تحدید الصالحیات حیث استعمل المشرع عبارة دقیقة: 

كام الفصل الخامس من النص علما ان الفصل الخامس ال یشیر من قریب المتعاقدة باختیار المتعامل المتعاقد , مع مراعاة اح
و ال من بعید للمحاسب العمومي...................... ان التقریر التقدیمي ھو وثیقة اجرائیة تخص االختیار و ال یحق المین 

 الخزینة طلبھا.....ھذا و هللا اعلى و اعلم

Hachemi Ahmad 

من قانون الصفقات لم تدكر المراقب المالي او المحاسب بل قالت  19اخي ناصر ھناك مراسلة في ھدا الشان وھناك المادة 
 التقریر التقدیمي

Hachemi Ahmad 

 

 

 

cha BobKat 

 السالم علیكم یا الھاشمي ھناك مراسلة بعد تاریخ الرسالة التي تدكرھا تمنع طلب الوثائق المدكورة سابقا

 ناصر نغموش

مراسلة تمنع ذلك یجب علینا نحن المحاسبون ان نكون على تكن ھناك  وان لم . حتىKatcha Bobالسالم علیكم...االخ 
ان كثرة طلب التبریرات قد یؤدي الى نتیجة عكسیة  .نطلبھا، ...............................اطالع على االوثائق التي یجب ان 

یات المصلحة صالح وتندرج ضمنلماذا انا اطلب وثیقة تخص االجراءات  نفعھ،على المحاسب اكبرمن  ویكون ضرره
ھب ان ھذا التقریر التقدیمي فیھ خالال اجرائیا یمس المنافسة و نتج عنھ منح مشروع لغیر مستحقھ  .المتعاقدة، .............

فھل یعد  لنفقة،او تم ارفاق ھذا التقریر للحوالة على اساس انھ وثیقة تبریریة للنفقة و لم ینتبھ المحاسب للخلل و قام بتسدید 
ان نلتزم بالوثائق  وحسن التصرفصیا و مالیا عن التسدید الخطأ ام ال؟؟؟؟؟....................... من الحكمة مسؤوال شخ

 لسنا طرفاوالى اختصاصات غیرنا حتى ال نتورط في مشاكلل لسنا من متسببیھا  وال نتجاوزالمحاسبیة التي حددھا القانون 
 وء...كل س وحفظكم منن التزم حدود اختصاصھ .... برك هللا فیكم جمیعا م والكیس الفطنطرفا ؟؟؟  أصبحفیھا... فلماذا 

 ناصر نغموش
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 یجب على ا لمصلحة االمتعاقدة إرفاق 19" لماّدة: ا- :19المادة  Hachemi Ahmad .... االخالسالم علیكم
 االلتزام بالنفقة بتقریر تقد یمي مفصل یبرر فیھ

 االستشارة وكیفیة اختیار ا لمتعامل االقتصادي الذي
یرسل ملف االلتزام ؟؟؟؟  والى اینال المطروح من االمكلف بااللتزام على النفقة ؟؟؟؟؟ " .... السؤاالستشارة.رست علیھ 

بمعنى من الذي یطلع على االجراءات قبل الشروع في تنفیذ الخدمات؟؟؟؟ .... اما مراسالت قسم الصفقات و دون 
و ....یب باالجاب و مرة تجیب بالنفياالنتقاص من مجھود القائمین علیھا فھي في كثیر من االحیان و لنفس تساؤل مرة تج

من  36حتى ھذه المراسلة تحتوي على تناقض كبیر بین المطة االولى و الثانیة , ففي المطة االولى یستدل باحكام المادة 
و ھذا استدالل لیس في محلھ و فیھ اعتداء صارخ غلى مبدء الفصل بین صالحیات االمر بالصرف و  21-90القانون 

 وھذا طرحالى مصالح المدیریة العامة للمحاسبة  36فھو ترجع تفسیر المادة  الثانیة،ومي . اما في المطة المحاسب العم
یف ك نفسھ،السؤال الذي یطرح  ....سلیم الن ھذه المادة تتعلق بالمحاسب الذي ھو تحت سلطة المدیریة العامة للمحاسبة 

الوقت یقر في المطة الثانیة بعدم اختصاصھ في  نفس وفيفي المطة االولى  36یستدل محرر المراسلة بالمادة 
النفقات  مكتب-تفسیرھا؟؟؟؟ الیس ھذا تناقض صریح؟؟؟؟............... اعود و اكد جازما و انا من موظفي الخزینة 

ل داخ, ان الوثائق االجرائیة ال تطلب من طرف المحاسب و ان ھو طلبھا فان ھذا الطلب یعتبر غیر مبرر و ت -العمومیة 
و لم  - ISCو  IGFالمحاسبة ,  مجلس-صالحیات یمس بمبدء الفصل,. لقد خضعنا مرات كثیرة لمختلف مصالح الرقابة 

یطلب منا و ال مرة تقدیم التقاریر التقدیمیة بصفتھا و ثائق تبریریة للنفقة.....كما اطرح السؤال التالي: لماذا جعل المشرع 
اقدة , باستعمال عبارة صریحة غیر قابلة للتأویل؟؟؟؟...بركت اخي على المتابعة و االختیار من اختصاص المصلحة المتع

 االھتمام

 أبو بسمة

 یمكن أن یطلب وال یجب علیھ دلك.

 ناصر نغموش

...و انا اتصفح صفحة مجموعة الحساب  Hamid Tresor - Katcha Bob -Hachemi Ahmad السالم علیكم
یزانیة االضافیة وجدت مراسلة تناقض تماما المراسلة التي وضعتھا انت مشكورا ... حیث اشار السید االداري و الم

بوزرد الى ان المحاسب العمومي لیس مؤھال لیطلب وثائق المنافسة و قد حررت ھذه المراسلة باللغة االجنبیة .....لالسف 
الذي  Ahmed Madridلصفحة التي ذكرتھا مع الشكر لالخ لم استطیع نقلھا الى ھذه الصفحة و لالطالع علیھا انظروا ا

 نشرھا....

Kalafat Abdennour 

 اظن ھذا ما یبحث عنھ الزمیل
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Hadi Rahou 

19 octobre, 16:08 · Modérateur 

 السؤال 
 قضیة لالستفسار

ن خزینة بلدي حوالة تخص نفقة تخص اتفاقیة اشغال اال انھ حین عملیة التاشیر اكتشف ان محضر تلقى امی
 االستالم المؤقت یحتوي على تحفظات كان قد اعلم بھا المقاول و طلب منھ تسویتھا.

 السؤال ھل یحق المین الخزینة بان یسدد ھده الحوالة

 االجوبة 

 
Modérateur du groupeHadi Rahou 

 ارجو التفاعل مع القضیة

Abdelmalik Nouioua 

 لخصوصماكانش تعلیمھ أو قانون في ھذا ا

Mahammedi Kouider 

 اذا كان بدون مبلغ الضمان فال یسدد حتى یرفع التحفضات

 ھبور عبد المنعم بن

.. التحفظات المذكورة في محضر اإلستالم المؤقت ترھن اإلستالم النھائي فقط ، و بالتالي الحوالة التي  ناصر نغموش
ى أساس أشغال منجزة حقیقة ، و في اعتقادي ال اشكال في ھذه امسألة أخي رحو و هللا أعلم تتضمن النفقة المعنیة أعدت عل

 في المسألة ناصر .. و ننتظر مساھمة األستاذ

yekhaless; mais les réserves yekhosso le le payement du travaux lazem  Kader Sheraton
caution c-à-d IL faut eleveé les reserves bech yekhelos le montant taa garantieé 

Hamza Sadi 

 متابع

Isseghli Ahmed 
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ال یحق ألمین الخزینة التسدید الن وفي ھذه الحالة تعتبر الخدمة غیر مؤداةةكلیا وبالتالي تتعارض مع أداء الخدمة 
 90/21من القانون  36الموضوع خلف الفاتورة الوضعیة االشغال مایخالف أحكام المادة 

se référer au contrat voir les clauses de garanties et e n cas de malfacons il  Arezki Belkacem
y a des pénalités financières à appliquer donc ne pas admettre le mondat 

 ناصر نغموش

 السالم علیكم..... للمسھامة في مناقشة الموضوع و ابداء الراي ان امكن, البد اوال معرفة نوعیة ھذه التحفظات,

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 التحفظات ال تكاد تخرج عن اما اعمال ناقصة او لم تنجز بالطریقة المطلوبة

 ناصر نغموش

تعد اشغال غیر منجزة و بالتالي ال یمكن تسدیدھا االبعد االداء الفعلي لالنجاز  السالم علیكم......اما االعمال الناقصة , فانھا
ال یبرر تسویة الوضعیة االخیرة.  PV de réception partielleو المحضر المرفق للحوالة یعتبر محضر استالم جزئي 

 الكھرباء و الغاز مثال أو قنوات جلباما اذا كانت التخفظات تخص امورا شكلیة كعدم اجراء بعض التجارب كتلك المتعاقة ب
المیاه أو تشغیل معدات التسخین المركزي.....الخ , في ھذه الحالة یمكن المین الخزینة تسدید الوضعیة االخیرة مبررة بھذا 
المحضر تحت مسؤولیة االمر بالصرف صاحب المشروع الن ھذه التحفظات تعتبر تحفظات تقنیة ال عالقة لھا باالداء 

ي و ھي من اختصاص المصالح التقنیة ... و یكون تدخل امین الخزینة في ھذه الحالة عندما یحین استرجاع الضمانات الفعل
 المالیة الن استرجاعھا مرھون بمحضر االستالم النھائي الذي یجب ان ینجز دون تحفظات ...ھذا و هللا اعلى و اعلم

 عبد المنعم بن ھبور

 جزیتم خیرا أستاذ ناصر .

Ridhasmaali Ridhasmaali Ridhasmaali 

 حفظات النھ لیس طرفا في العقد ویمكن لھ تسدید النفقةامین الخزینة یطبق ما جاء في العقد من شروط وال دخل لھ في الت

Filali Nassim 

تحفظ االستالم بالسالم علیكم یمكن المین الخزینة تسدید النفقة برغم من ان محضر استالم المؤقت یحتوي على عبارة 
 یجب في حالة االستالم النھائي ان یكون االستالم بدون التحفظ في حالة استرجع كفالة الضمان

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 وادا كان المقاول معفي من كفالة الضمان

Filali Nassim 

 في ھده الحالة اللجواء العدلة و اقصاء و عدم السماح للھده المقاولة من مشاركة في اي مناقصة

Moundji Boussalem 

ان عن أداء الوحید وھما المسؤالن والدائرة ...التحفظات المدرجة في محضر االستالم المؤقت تخص المصالح التقنیة للبلدیة 
غیر  ةالجزئي بالرغم من التحفظات المذكورة. أمین الخزین وكشف الحسابالخدمة .... فكیف لھما أن یؤشرا على الوضعیة 

 مسؤول على الجوانب التقنیة. وبذلك غیرمؤھل بتاتا 

Moundji Boussalem 
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لى كشف عالتحفظات إدا ما سجلت قبل االستالم المؤقت فال یمكن للمصالح التقنیة معیة مكتب الدراسات المتابع التأشیر 
دیة أما في حالة وجود تحفظات بع المالیة،التأشیر یؤكد بأن ھناك خدمة مؤدات قابلة للتسویة  والوضعیة ألنحساب األشغال 

عدم التجاوب یمكن  وفي حالة(خالل السنة األولى من تاریخ االستالم المؤقت) فھنا یطلب من المتعامل المتعاقد رفعھا 
 للمصلحة المتعاقدة حجز الضمان

Abderrahmane Nettour 

 mounjiجوابك صحیح 

Mohamed Zermane e réponse mon amiRevoir votr Abderrahmane Nettour 

Vous avez completement raison si.abderahmane Mohamed Zermane 

 

 

Ahmed Benidir 

19 février · Admin 

 السؤال 
  1/12ھل من توضیح اكثر بالنسبة لقاعدة 

======================= 
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األجوبة 

 ناصر نغموش

یتعلق بالنفقات التسییر االجباریة كاالجور و العباء  فیماھي قاعدة عامة لجمیع المیزانیات  1/12السالم علیكم....... القاعدة 
المتعلق بقوانین  1984ة جویلی 10المؤرخ في  17-84المؤقت یعمل بھ وفقا الحكام القانون  1/12ومبدء  المحتلفة.الملحقة 
 1/12یمكن صرف ھذه النفقات االجباریة في حدود  المالیة،في انتظار المصادقة على میزانیة السنة  ).69 (المادةالمالیة 

االول من الستة مما یسمح لنا یالتسدید على المكشوف ما یساوي ربع  أشھر ولمدة الثالثةمن اعتمادات السنة الماضیة 
یة التفقات االحباریة بعد المصادقة على میزان وتسوي ھذهب المعنیة التي سجلت في میزانیة السنة السابقة اعتمادات االبوا

 السنة الجاریة......

ñeḈl ḗāmḴ 

من قانون الضرائب المباشرة  199التي تعدل المادة  2009من قانون المالیة  16لى المادة السالم علیكم أرجوا االطالع ع
 ففیھا االجابة انشاء هللا

 جلیل أبو سیرین الجزائري

 وھذا یعتبر استثناء لمبدأ سنویة المیزانیة.

Nasser Herahri 

Modérateur du groupeZico Classic 

 07-06الصفحة  74الجریدة الرسمیة  2009من قانون المالیة لسنة  16المادة 

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 78الجریدة رقم  2009المالیة لسنة قانون 

Moundji Boussalem 

أشھر للدفع على  03تضع  17-84من القانون العضوي  69ھناك فرق بین میزانیة الدولة و میزانیة البلدیة یا زمالء المادة 
من قانون البلدیة لم تحدد مدة التسدید و جعلتھا مفتوحة  185یما یخص میزانیة الدولة , بینما المادة ف 1/12أساس 

 إلى غایة المصادقة على المیزانیة 1/12...التسدید باعتماد إیردات السنة المنصرمة بمبدأ
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Moundji Boussalem 

من قانون البلدیة , فعندما تكون العبارة  185لكن كنت أضن بأنكم سوف تلحظون األمر الغریب في المطة الثانیة من المادة 
 1/12صریحة: ال یجوز االلتزام بالنفقة و صرفھا ...اال في حدود .

Moundji Boussalem 

كیف لم یتبادر الى ادھانكم السؤوال : عن أي التزام ینص و ھل یؤشر لدى الرقابة القبلیة و في حالة االیجاب على مادا 
 یؤشر المراقب المالي.........

Moundji Boussalem 

فھي تؤكد على أنھا تؤشر  1/12و التي تشرح مبدأ 2006بخصوص المراسلة الصادرة عن المدیریة العامة للمیزانیة سنة
للتجھیز و االعانات لكن باستثناء األجور لكون األجور مرتبطة بجداول المصفوفات و التي  3/12و  1/12النفقات التسییر 

 رد توفر المیزانیةتعتبر الزامیة بمج

Moundji Boussalem 

 و على ھذا األساس نجد دوما تمدید آلجال استحقاق المصفوفات

Hadi Rahou 

24 octobre, 16:03 · Modérateur 

یشتكي بعض امناء الخزائن على عدم تاشیر المراقب المالي على فواتیر الھاتف الخاصة بخزائن البلدیات 
في  31/12/2013بتاریخ  04مقر البلدیة متعلال انھ لم یرد دكر الھاتف في التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

.غاز وكھرباء .مع ان االمر بدیھي النھ ال یوجد ادارة عمومیة بدون ھاتف كل ما في االعباء الملحقة ماء 
 االمر ان كلمة الھاتف لم تدكر سھوا فقط

 اود معرفة رائي اخوتنا الدین یعملون في الرقابة المالیة

Messiliti Nabila 

 یجب تسجیل رقم ھاتف الخزینة في اسم البلدیة ھكذا تحل المشكل

Admin du groupeAhmed Benidir 

 ھذا ھو الحل

Modérateur du groupeHadi Rahou 

على سبیل الحصر دون نسیان  04ھدا حل ولیس ھو الحل الن الحل یقتضي اعادة صیاغة االعباء الملحقة في التعلیمة رقم 
 دكر كلمة ھاتف

 Hadi Rahou Admin du groupeAhmed Benidir علیك بھذا الحل قبل اعادة صیاغة االعباء الملحقة في
 التعلیمة

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 وھو كدلك سي احمد
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Modérateur du groupeHadi Rahou 

كھرباء كانت على البلدیة .البلدیة لم تسدد مستحقاتھا فقامت السونلغاز ولكن خایف یصرنا كیما صرنا ھدا الصیف اعباء ال
 بقطع الكھرباء ولكن اخطارت عداد الخزینة من كل العدادات وبقینا شھر بدون كھرباء

bilaMessiliti Na 

یجب التعامل بحیلة و الذكاء لتسیر ھذه  b1اذا انتظرت إعادة صیاغة التعلیمة فانتظر عندما نتقاضى نحن أمناء الخزائن 
 الخزائن وإال ستقفل

Modérateur du groupeHadi Rahou 

في انتظار  dgbء الیھ بعض االخوة ولكن لمادا الھروب الى حلول اخرى مادام ان االمر قد یعالج بتعلیمة من ھدا حل لجا
 04اعادة صیاغة التعلیمة 

 عبد الرحمن درارجھ

 تصة استدراك الخطأ اذا اعتبرناه كذلكعلى الجھات المخ

 خالد فرحات

المراقب المالي رفض حتى التأشیر على رسوم الحساب البریدي الجاري ومصاریف تفریغ الصندوق ضاربا التعلیمة رقم 
 ل المدیر الجھوي للخزینة إال أنھ أصر على الرفضعرض الحائط. ورغم تدخ 04

Bachir Azur 

 لكن مصاریف الھاتف على عاتق المدیریة الجھویة للخزینة حسب التعلیمة المعدلة حتى لو كان المقر ملك البلدیة

Bachir Azur  Modérateur du groupeHadi Rahou 04اعد النظر في التعلیمة المشتركة رقم 

Brahim Bouhamida 

 frais de gestionخاطر نحو 

 ناصر نغموش

كان النص  فان -السالم علیكم.....اذا ال یوجد نص قانوني یجیز للبلدیة تسدید ھذا النوع من النفقات على عاتق میزانیتھا ,
, ھناك مبدء ثابت لمیزانیة الجماعات المحلیة وھو ان ھذه االخیرة ال یجوز لھا ان تتكفل -ع النصموجودا فال اجتھاد م

تابعة لھا و ال تمنح اعانات لھیئات لھا مصادرھا المالیة الخاصة و ال تتكفل بنفقات ھیئات  بمصاریف الممتكات الغیر
 طرف المدیریة الجھویة للخزینة......مستقلة عتھا , و بالتالي فان المصاریف المشار الیھا تسدد من 

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 04یوجد تعلیمة مشتركة تشرح ھدا االمر وقد نشرتھا في ھده المجموعة قبل قلیل رقم  ناصر نغموش ال اخي

 ناصر نغموش

 شكرا اخي على تصحیح المعلومة ..بركت

Abderrahmane Nettour 

مدة و انا اتابع مشاركاتكم ،فالحظت ان العدید من المتدخلین یتسرعون في الرد ، و ھم بذلك قد السالم علیكم ابناءي ، مند 
یوقعون زمالءھم في الخطا ، و لذلك یستحسن االشارة الى المرجع....فبصفتي مكونا مستشارا ال اتدخل اال اذا كنت على 

 لتریث و التاكدیقین بالخبرة او بعد مراجعة النص القانوني او التوضیح..رجاءا ا
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Admin du groupeAhmed Benidir 

بارك هللا فیك استلذنا الكریم عبد الرحمان نتور على النصیحة نرجوا ان تأخذ بعین االعتبار من طرف زمالئنا اعضاء 
 المجموعة

Nasser Herahri 

 أستاذبورك فیك یا 

سؤال 
 ابراھیم بیھ

31 mars 

 ما ھومجال تدخل المحاسب العمومي في الصفقات العمومیة

 االجوبة
Modérateur du groupeHadi Rahou 

القاعدة العامة التي یرتكز علیھا عمل و وظیفة المحاسب العمومي ھي البحث والتحقق في ان كل نفقة صرفت كانت 
عن النظر ھل  خاضعة لمجموع القوانیین المعمول بھا .ومن تم فالمحاسب العمومي مسؤول في مجال الصفقات العمومیة

 احترم ماجاء في عقد الصفقة وھل ان كل االجراءات كانت طبقا لدفتر الشروط المتفق علیھ

Amel Nour 

و من حقھ وضع التحفضات و الموافقة او زیادة على ما قال الزمیل یعتبر المحاسب العمومي من أعضاء لجنة الصفقات 
 الرفض باعتبار لجنة الصفقات مراقبھ قبلیھ .... فلھ دور كبیر

 المعتصم المعتصم

 نیة للصفقةآلالرقابة القبلیة وا
 جنة الصغقاتولى ممثلة في لألا

 والثانیة في دوره لدفع النفقات

 ناصر نغموش

السالم علیكم.......ان مجال تدخل المحاسب العمومي في الصفقات العمومیة یتمثل الشق أو الجانب المالي للصفقة عمال 
التي حددت مھام المحاسب فیما یخص مرافبة النفقات عموما , مع وجوب التأكد من  21-90من القانون  36مادة باحكام ال

و علیھ و حتى نفرق بین مجال المحاسب المتمثل في  247-15من المرسوم  95بعض البیانات االخرى المحددة في المادة 
, فان المحاسب العمومي لیس معنیا  L’opportunitéومجال االمر بالصرف المالءمة  La regulariteالمشروعیة 

باالجرءات الن االجراءات من اعداد لدفتر الشروط مرورا باالعالن عن المنافسة و انتھاء عند االختیار ھذا المجال 
من  76یندرج ضمن مبدء االمالءمة الذي ھو من صالحیات الحصریة لالمر بالصرف و ذلك عمال باحكام المادة 

.... اما عضویة المحاسب في لجنة الصفقات العمومیة فھو ینشط ضمن ھذه اللجنة لیس بصفقھ محاسبا 247-15المرسوم 
عمومیا و انما بصفتھ موظفا ممثال لوزارة المالیة في ھذه اللجنة و ھنا یمكنھ التأكد من صحة االجراءات و مدى مطابقتھا 

لجنة الصفقات شانھ شان لي عضو في ھذه اللجنة....و قد  مع دفتر الشروط و لكن لیس كمحاسب و انما ضمن صالحیات
یرفض اجراء بصفتھ عضوا في اللجنة و لكن اللجنة تقبل االجراء لخضوع المناقشة للتصویت و قد تصوت االغالبیة 

 بالقبول فیؤخذ برأي االغالبیة و بعد حصول الصفقة على تأشیرة ھذه اللجنة یصبح المحاسب ملزما بقبل الصفقة الن
-15من المرسوم  196التأشیرة تفرض على المتدخلین في تنفیذ الصفقة بنا فیھم المحاسب العمومي عمال باحكام المادة 

165 

https://www.facebook.com/AKNMCIA?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/nasser.herahri?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/brahim.bia?fref=gs&hc_ref=ARRqZ5oXRf_3_6LeSDWh722xJ1E2yTFMJXjMVQPoLUxaxID1NnPraRvsYp0tAqlDjs0&dti=166494033693181&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/166494033693181/permalink/440677276274854/
https://www.facebook.com/hadi.rahou?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/nana.nour.1272?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007979687693&fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/nacer.naghmouche?fref=gc&dti=166494033693181


....خالصة : ان مجال المحاسب محدد في الشق المالي و ال یجوز لھ الطعن في االجرءات ....ھذا و هللا اعلى و 247
 اعلم.....

 جلیل أبو سیرین الجزائري

إضافة إلى أن مجال المحاسب العمومي یتمثل في المشروعیة واألمر بالصرف في المالئمة.... إال أنھ یمكن للمحاسب 
 العمومي فحص المالئمة من جانبھا الشكلي ولیس من جانبھا الموضوعي.

sa responsabilité est très grande conformément a loi relative a la  elhamid Dougani-Abd
comptabilite (90 -21) justiciable devant la cour des comptes toute dépense non conforme il 

l'a paiera de ces propres deniers avec un traitement de misère le CF classé a la B1 aucune 
responsabilité jamais inquiété 

Merci Sami Kaka 

 السؤال 

Ahmed Madrid 

6 août 

وتاریخ الوضعیة بتاریخ  2017-01-16صباح الخیر ھناك اشكال تاریخ االستلم المؤقت للمشروع بتاریخ 
 ھل ھدا صحیح ام البد ان یكون تتاریخ الوضعیة قبل تاریخ االستاالم المؤقت 26-02-2017

 االجوبة

Ispecteur Tic 

 صحیح ...یا أخي تاریخ الوضعیة یكون بعد تاریخ اإلستالم

Ahmed Madrid 

 تلالم المؤقت للمشروعیعني تاریخ الوضعیة اجي بعد االس

Ispecteur Tic 

 نعم تاریخ وضعیة األشغال یأتي بعدتاریخ اإلستالم المؤقت للمشروع

Ahmed Madrid 

 كان من النفروض اتجي الوضعیة اقصد التاریخ في نفس تاریخ االستالم المؤقت

 ناصر نغموش

لكل تاریخ دوره..................... أوال: تاریخ وفق  تواریخ و 03السالم علیكم.....االصل ان وضعیة االشغال فیھا 
الوضعیة . تانیا : تاریخ انجاز الوضعیة . ثالتا: تاریخ وضع الوضعیة لدي مكتب الدراسات......و حبث ان االمر یتعلق 

ریخ الذي یمثل االنجاز ھذا التا - sit arrêtée au -باالستالم المؤقث, فان التاریخ الذي یھمنا ھنا وھو تاریخ وفق االشغال 
الفعلي لالشغال و ھو الذي من خاللھ نتأكد من ان اال شغال انجزت في االجال التعاقدیة أم ال؟؟؟؟ و علیھ فانھ من غیر 

المعقول ان نستلم االشغال ثم نوقف الوضعیة فھذا غیر منطقي الننا ال نستطیع استالم االشغال اال بعد انجازھا و بالتالي 
یكون تاریخ االستالم سابق لتاریخ وقف الوضعیة... الصحیح ان یكون تاریخ االستالم في نفس یوم وفق فال یصح ان 
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 2017/01/16و االستالم مؤرخ في:  2017/02/26االشغال و بعده ... اما في حالتنا ھذه حیث ان الوضعیة موقوفة في : 
 انجازھا.....ھذا و هللا اعلى و اعلم ..ھذا تناقض و اجراء غیر سلیم ...ھل یعقل ان نستلم اشغال قبل

Ahmed Madrid 

 شكرا اخي وھدا ھو المنطق الكن ھل ھناك سند الي ھدا الن البعض یقول تاریخ االستالم المؤقت ھو االصح

 ناصر نغموش

في ھذه الحالة....االمر و اضح وضوح الشمس في كبد  نحن ال نحتاج الى سند Ahmed Madrid عذرا .اخي
 ھذا التاریح یكون في -یكون االستالم في نفس یوم انجاز االشغال أو بعده  -السماء.....ننجز االشغال ومن بعد نستلمھا 

ي الفعلاعلى حوصلة الوضعیة في الخانة المشار الیھا ب: وضعیة موقوفة في: تاریخ ھذه الخانة یشیر لیوم االنجاز 
ثم نجد  2017لالشغال ثم بعد ذلك نصدر الوضعیة و یكون تاریخھا في اسفل الحوصلة یمینا مثال الجزائر في : ...../..../

...ھذا التسلسل في التاریخ البد ان یكون غیر  2017في اسفل الوضعیة , استلمت من طرف مكتب الدراسات في:..../...../
تكون التواریخ كلھا في نفس الیوم .. اما ان یكون تاریخ الوقف سابقا لباقي التواریخ  -متناقض وفق االحتماالت التالیة: 

الننا بكل بساطة ننجز االشغال ثم نستلمھا ثم نصدر الوضعیة ثم في االخیر نضعھا لدى مكتب الدراسات .....ھذا التسلسل 
مثل.........برك الجمیع على المتابعة و یجب یحترم ..الننا ال نستطیع وضع العربة قبل الحصان كما یقال في ال

 االھتمام......

Ahmed Madrid 

 شكرا اخي ناصر

 ناصر نغموش

ال شكر على واجب....كل الشكر و التقدیر للقائمین على ھذه الصفحات التي اتحات لنا  Ahmed Madrid العفو اخي
 ر و االستفادة من تجاربكم القیمة و كذلك محاولة االفادة قلیال ان امكن....و هللا من وراء القصد ھو یھدي السبیلالتحاو

Ahmed Madrid 

 نعم االخالق ربي اثبتنا وثبتك یارب ناصر نغموش

Oucif Tahar 

 فیة و الكافیة.بارك هللا فیك اخي ناصر على االجابة الوا

Nasser Herahri 

وضعیة األشغال تحتوي على تاریخین األول الموجود في أعلى الوضعیة یشیر إلى تاریخ توقیف األشغال و ھو الذي یؤخذ 
المؤقت لألشغال أما الثاني فنجده في الجھة السفلى و ھو یتعلق بتاریخ تحریر  بعین اإلعتبار مقارنة بتاریخ اإلستالم

 الفاتورة و یمكن إن یكون بعد تاریخ اإلستالم المؤقت

Hamouda Boubaker 

20 avril 

de l Slt est ce que en peut payer les dépenses du reste à réaliser après la clôture 
'exercice 2016 où bien attendre le B S de 2017 Est ce que il ya une instruction 
dans ce sense et merci d 'avance 

derZineddine Benabdelka 
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Na Djet 

 التسدید تفادیا للمشاكل ا في غیاب النصوص القانونيحسب راي ولیس حسب القانون نقوم ب

Böy Ov Espërance 

 

 

 

C1 Admin du groupeAhmed Benidir 

 

 

 

xe 37 section de fonctionnementLà c'est pour l'anne Admin du groupeAhmed Benidir 

Na Djet 

 یمنع ذلك -DGC-قوم بالتسدید و ال یوجد اي قانون واضح وصریح صادر من الوصایا نحن في خزینتنا ن
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W2 Admin du groupeAhmed Benidir 

 

 

 

 

Hachemi Ahmad 

 ممكن تبعتھالي من فضلك سي احمد وربي اجازیك

 le budget de la collectivité locale, il y a le reste a  .... DansSalamou alikoumناصر نغموش
réaliser sur la section de fonctionnement et celui de la section d’équipement. Chaque section 
a sa spécificité, pour la section de fonctionnement dont les engagement sont annuels et leurs 
dépenses doivent être imputées soit a l'article 826 ou bien 699 selon le cas, Ces dépenses 
retracées aux annexes et représentent le reste a réaliser doivent obligatoirement attendre 
l'approbation du BS pour être régularisées.....Contrairement la section de fonctionnement, les 
engagement des dépenses d’équipement sont pluriannuels, alors juste après l’arrêt des 
écritures au 31 mars et le transfert du solde de la ligne 2 a ligne 1 du compte 402 , 
l'ordonnateur établi l'engagement pour ordre des programmes en cours qui represent le 0.60. 
De que ces engagement sont visés par le contrôleur financier, l'ordonnateur entame le 
règlement des dépenses y afférentes .......................... Conclusion: - pour les dépenses de 
fonctionnement, on doit attendre l'approbation du B S . Pour ceux de la section 
d’équipement, on les régularise juste après l’arrêt des écritures et sans attendre l'approbation 

de B S...ھذا و هللا اعلى و اعلم 

pour l’équipement c'est confirmer mais pour le  Admin du groupeAhmed Benidir
fonctionnement la C1 ET w2 stipule que le comptable peut payer les restes à réaliser juste 
après la clôture de l'exercice sans attendre l’approbation du BS 

Amar Gham 

 یجب أن یرسم في المیزانیة االضافیة كي یدخل ضمن االعتمادات 37باقي االنجاز الوارد في الملحق 

 ناصر نغموش
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ف/ي التكفل ببقاي االلتزام من البرنامج المسجل في  2017/04/19بتاریخ  406السالم علیكم ... أظن ان ھذه مراسلة رقم 
في صفحة مجموعة المختصون في  Haroun Khen قسم التجھیز واالستثمار من میزانیة البلدیة التي وضعھا االخ

 .واعلم وهللا اعلى....  وتؤید رأیيالصفقات العمومیة تفي بالغرض 

ناصر 
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1487258907991625&set=gm.136767003نغموش

6661055&type=3 

 

 

Ahmed Madrid 

13 février 

 الحساب النھایئ للمشروع D GDمساء الخیر متي یتم طلب 

Islam Dine Benyahi 

 منجزة وكذا االشغال الناقصة المقدرة في الصفقةیتم طلب دي جي دي من اجل تبیان االشغال الفعلیة ال

Ahmed Madrid 

 ھناك من یطلب في كل االحوال لالسانا ارید متي یطلب بسند القانوني الن 

Islam Dine Benyahi 

 ملحق الغلق عبارة عن حالة استثناء یتم اللجوء الیھ قصد غلق عملیة ما وتسویتھا خارج االجال التعاقدیة

Islam Dine Benyahi 

 ویتطلب اعداد وثیقة ملحق الغلق اعداد كشف عام ونھاءي

Islam Dine Benyahi 

 ملحق الغلق یخص الصفقات فقط

Islam Dine Benyahi 

 اما في اطار االجال التعاقدیة یكفي في حالة المالحق اعداد كشف عام ونھاءي

Ahmed Madrid 

 D G Dنھایئ لالشغال ادا متي یطلب االحساب ال

Islam Dine Benyahi 

 وهللا اعال واعلم

dAhmed Madri 

 متي یطلب الكشف العام والنھائي ادا

Salim Salim 

 بعد محضر االستالم المؤقت للمشروع بدون تحفض
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Paiement de retenue de garantie Samra Samara 

il est joint a un avant de clôture Admin du groupeAhmed Benidir 

Midou Usma 

 ھل تاریخ وضعیة األشغال یكون بعد ملحق الغلق أو قبل

 ناصر نغموش

ز ھدافھا تحدید الكمیة الفعلیة للخدمات المؤداة و ما یعد اخر وثیقة تنج DGDالسالم علیكم........ الكشف العام و النھائي 
یقالبھا من كلفة نھائیة للمبلغ الذي انجز بھ المشروع و ھذا الكشف یرفق لمحضر االستالم النھائي و ھدفھ تبریر استرجاع 

زو على ینج DGDكان  247-15الكفالة البنكیة او استرداد اقتطاع الضمان حسب الحالة.... و قبل صدور المرسوم 
بعد ابرام  DGDاساسھ تصدر المصلحة المتعاقدة ملحق الغلق و لكن بعد صدور الرسوم المذكور اصبح وجوبا انجاز 

و قد تم تغییر مصطلح ملحق الغلق بمصطلح ملحق ضبط الكمیات....و  3المطة  138ملحق الغلق و ذلك عمنال بالمادة 
ز تخص صفقة منجزة نھائیا او مفسوخة سواء بالتراضي او من ھو اخر وثیقة تنج DGDبناء على ما ورد ذكره فان 

 جانب واحد.....ھذا و هللا اعلى و اعلم

é non réalisé par le le d g d c'est une situation qui retrace les quantit Bellal Hafid
cocontractant qui dépose une situation définitif avec un pv de reception provisoire 

dre le p v de reception Le d g d et une derniere situation fin des travaux et join Anis Haiini
provisoir aprer une anne effectueuras le remboursement de la retenue de garantie avec une 

main lever et le pv de reception difinitif 

Assil Rouh 

 المنجزهیطلب عند تقدیم محضر الاستلام الموقت في حین لم یكن قد اكمل الاشغال ویكون بقیمھ الاشغال غیر 

Hachemi Ahmad 

  ھنا یعتبر ملحق غلق

Hachemi Ahmad 

 ارید ان انكمن تعلیمة او سند قانوني في ھدا الموضوع ان امكن

Assil Rouh 

یجب امضاء المصلحھ التقنیھ د ج د والمتعامل المتعاقده في حین المتعاقده طرف المصلحھ من ملحق الغلق یكون ممضي 
 المعنیھ

Assil Rouh 

 ایضا

Hachemi Ahmad 

 انا ارید ان اعرف متي یطلب وھل ھناك نص علیب دالك

 ف/ي التكفل ببقاي االلتزام من البرنامج المسجل في قسم التجھیز واالستثمار من 2017/04/19بتاریخ  406مراسلة رقم 
 میزانیة البلدیة

Amar Gham 
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 للتسدید BSتخص المراقب المالي عند االلتزام أما المحاسب یلزمھ 

 ناصر نغموش

 غریب.اجراء نوعا ما  والمحاسب ینتظر،ھذا االجراء الذي یجعل المراقب المالي یلتزم  Amarالسالم علیكم...االخ 
 ....القانوني وتعلیلھ بالسندنرجوا منك تبریر ھذا الرأي 

Amar Gham 

 ھل أنت موظف في الخزینة

 ناصر نغموش

 اخي ...انا من موظفي الخزینة .... نعملسالم علیكم

 

 

Ahmed Madrid 

vrier13 fé 

 الحساب النھایئ للمشروع D GDمساء الخیر متي یتم طلب 

Islam Dine Benyahi 

 المقدرة في الصفقة یتم طلب دي جي دي من اجل تبیان االشغال الفعلیة المنجزة وكذا االشغال الناقصة

Ahmed Madrid 

 انا ارید متي یطلب بسند القانوني الن ھناك من یطلب في كل االحوال لالسف

Islam Dine Benyahi 

 ملحق الغلق عبارة عن حالة استثناء یتم اللجوء الیھ قصد غلق عملیة ما وتسویتھا خارج االجال التعاقدیة

Islam Dine Benyahi 

 لب اعداد وثیقة ملحق الغلق اعداد كشف عام ونھاءيویتط

Islam Dine Benyahi 

  ملحق الغلق یخص الصفقات فقط

 

Islam Dine Benyahi 

 اما في اطار االجال التعاقدیة یكفي في حالة المالحق اعداد كشف عام ونھاءي

Ahmed Madrid 

 D G Dمتي یطلب االحساب النھایئ لالشغال ادا 

Islam Dine Benyahi 

 وهللا اعال واعلم
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Ahmed Madrid 

 والنھائي ادا متي یطلب الكشف العام

Salim Salim 

 بعد محضر االستالم المؤقت للمشروع بدون تحفض

Paiement de retenue de garantie ra SamaraSam 

il est joint a un avant de clôture Admin du groupeAhmed Benidir 

  

Midou Usma 

 ھل تاریخ وضعیة األشغال یكون بعد ملحق الغلق أو قبل

 ناصر نغموش

الفعلیة للخدمات المؤداة و ما  یعد اخر وثیقة تنجز ھدافھا تحدید الكمیة DGDالسالم علیكم........ الكشف العام و النھائي 
یقالبھا من كلفة نھائیة للمبلغ الذي انجز بھ المشروع و ھذا الكشف یرفق لمحضر االستالم النھائي و ھدفھ تبریر استرجاع 

ینجزو على  DGDكان  247-15الكفالة البنكیة او استرداد اقتطاع الضمان حسب الحالة.... و قبل صدور المرسوم 
بعد ابرام  DGDصلحة المتعاقدة ملحق الغلق و لكن بعد صدور الرسوم المذكور اصبح وجوبا انجاز اساسھ تصدر الم

و قد تم تغییر مصطلح ملحق الغلق بمصطلح ملحق ضبط الكمیات....و  3المطة  138ملحق الغلق و ذلك عمنال بالمادة 
یا او مفسوخة سواء بالتراضي او من ھو اخر وثیقة تنجز تخص صفقة منجزة نھائ DGDبناء على ما ورد ذكره فان 

 جانب واحد.....ھذا و هللا اعلى و اعلم

le d g d c'est une situation qui retrace les quantité non réalisé par le  Bellal Hafid
cocontractant qui dépose une situation définitif avec un pv de reception provisoire 

on Le d g d et une derniere situation fin des travaux et joindre le p v de recepti Anis Haiini
provisoir aprer une anne effectueuras le remboursement de la retenue de garantie avec une 

main lever et le pv de reception difinitif 

Assil Rouh 

 المنجزهتقدیم محضر الاستلام الموقت في حین لم یكن قد اكمل الاشغال ویكون بقیمھ الاشغال غیر یطلب عند 

Hachemi Ahmad 

 ھنا یعتبر ملحق غلق

Hachemi Ahmad 

 ارید ان انكمن تعلیمة او سند قانوني في ھدا الموضوع ان امكن

Assil Rouh 

یجب امضاء المصلحھ التقنیھ د ج د والمتعامل المتعاقده في حین المتعاقده طرف المصلحھ من غلق یكون ممضي ملحق ال
 المعنیھ

Assil Rouh 

 ایضا
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Hachemi Ahmad 

 انا ارید ان اعرف متي یطلب وھل ھناك نص علیب دالك

 

 

m-Mahmoud B 

18 juillet 

 السالم علیكم لدیا أستفسار
 799أو اعانات دولة ... ھل توضع في الفصل غرامة التأخیر على المشاریع سواء كانت تمویل ذاتي 

قیم التجھیز وھل من تعلیمة فیما یخص ھذا  100إیرادات استثنائیة في قسم التسییر ام في الحساب 
 الموضوع

HB Houcin 

 799نحن فالخزینة نضعھا في الفصل 

Ahmed Madrid 

 این 799واش من باب ادجا 

Nasser Herahri 

 لفة للمیزانیة )(نواتج مخت 007 201غرامة التأخر تحول لحساب أمین خزینة الوالیة لقیدھا في الحساب 

Abdelkader Ben Yattou 

اذا كان مشروع تمویل ذاتي..ترجع الى میزانیة البلدیة لتستعملھا في حاجات اخرى..اما ا كانت اعانات الدولة ترجع الى 
 ...خزینة الوالیة..والیمكن استعمالھا بتاتامصدر االعانة...

Abdelmalik Nouioua 

 غرامھ التأخر في المشاریع تبقى في المشروع أما اإلعانة فیعاد

m-Mahmoud B 

 أرى أن ھناك اختالف نرید تفاعل اكثر في الموضوع

Nechadi Abdelkader 

 ایرادات استثنائیة 799توضع في 

 آالء الرحمان

 799توضع في الحساب 

Abdelkader Ben Yattou 

التسییر ونحن نتحدث عن قسم التجھیر...فاذا كان مشروع تمویل ....ھذه المادة خاصة بقسم 799ال....توضع....في المادة 
ذاتي..ترجع الى میزانیة البلدیة لتستعملھا في حاجات اخرى..اما ا كانت اعانات الدولة ترجع الى مصدر 

 االعانة......خزینة الوالیة..والیمكن استعمالھا بتاتا...
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Abdelmalik Nouioua 

 خطأ
  كانت في السابق ھكذا

إال انھ تم تدارك ذلك واصبحت غرامھ التأخر للمشروع تبقى في المشروع أما فیما یخص اإلعانة فھي تخصیص خاص 
 المقام وبالتالي الیمكن التصرف في غرامھ التأخر وهللا أعلم ممكن فیھا تعلیمھ في ھذا

Ahmed Madrid 

 ھدا الجواب الصحیح تبقي في المشروع

m-Mahmoud B 

راء غیر سلیم, ھي لیست ایرادا و انما یجب النظر الیھا كانھا اعتمادات لم تصرف ..فھل من المعقول اعتبار ھذا اج
االعتمادات المتبقیة ایرادا؟؟؟ ان االلتزام بالنفقة یعد تقدیریا حیث یمكن صرفھا كلیا أو جزئیا..و بناء على ھذا المبدء فان 

یث ان االمر بالصرف یقوم باقتطاع مبلغ التأخیر من الوضعیة و ذلك عقوبة التأخیر تعتبر اعتمادات لم تصرف بح
باستعمال القلم االحمر مع كتابة عبارة تصحیح باالحمر مصادق علیھ ثم ینجز الحوالة بالمبلغ الصافي فقط ....مالحظة: ان 

 crédits grevés d'affectationاالعتمادات المفتوحة في برامج التجھیز تعداعتمادات ذات تخصیص خاص 
spéciale  900من الباب  799اي ال یمكن استعمالھا اال للغرض الذي انشئت من اجلھ و علیھ فان وضعھا في المادة 

المصالح المالیة یعد اعتداء على البدء و اجراء مخالف لقواعد تسییر المیزانیة ....ھذا التصرف یعتبر اخالال بالمبدء حیث 
 نھ استعمالھا في غیر موضعھا في السنة المقبلة و ھذا تحایل على مبدء التخصیص .ینتج ع 799ان وضعھا في المادة 

 في مجموعة األخرى ناصر نغموش ھذا الشرح من طرف االخ.

 سفیان سوف

 معالجتھا بسند تحصیل من األخطاء المحاسبیة . و لكن تعالج بھذه الطریقة كعملیة تسویة أو إلبراء الذمة

Salem nahnou nada3oha fi art 105,menkebal kona newado3ha f 799. Safia Siryna 

 عبد الحمید روابح

 غرامة التأخیر تبقى في البرنامج

Mohamed Khaldi 

حیث ان غرامة التأخیر وجب  DGCبالنسبة لھذا الموضوع تم االتصال بالعدید من الزمالء و حتى على مستوى عالي في 
 فھذا خرق واضح للقانون 799حساب ارجاعھا الى مصدرھا و ال یجوز استغاللھا من طرف البلدیة في ال

 سفیان سوف

 بسند تحصیل و انجز حساب التسییر لھذه السنة . كیف یتم ارجاعھا لمیزانیة الدولة ؟ 799و فرضا اذا قیدت في 

Mohamed Khaldi 

  ال یمكن استرجاعھا في ھذه الحالة
 201 007بالكونتر بارتي و ارسالھا الى الحساب  03/31یمكن قبل اعداد الحساب و قبل انتھاء السنة المالیة في 

 سفیان سوف

 مشكور األخ

Mohamed Khaldi 

 العفو
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Ahmed Madrid 

 تبقي في نفس المشروع یااخي وھدا ھو الحل الصحیح

Hamza Rezzoug 

النھا ھي المتضررة یبقى مجرد اقتناع  799ید منھا البلدیة في المادة ھدا حسب رایك و انا اقول من االرجح ان تستف
 شخصي

Ahmed Madrid 

 ادا كان عندك سند قانوني ممكن نستفیدو منھ یااخي

Ahmed Madrid 

 والباب

Hamza Rezzoug 

 ادا كان السند موجود حلت المشكاة

Admin du groupeAhmed Benidir 

 وین درتوھا صحیحا ما دام مكانش سند قانوني

 ناصر نغموش

بالحاح ان عقوبة التأخیر لیست ایرادا انما تقتطع من االصل بحیث تقوم المصلحة المتعاقدة  السالم علیكم....اعود و اكد و
باقتطاعھا من الوضعیة ثم تقوم باصدار الحوالة بالمبلغ المتبقي , مما یجعل مبلغ ھذه العقوبة یبقى تلقائیا في البرنامج, ان 

 Créditsمطابق لمبدء عدم استعمال االعتمادات المخصصة یعد اجراء خاطئا و غیر  799المادة  900اسنادھا في الباب 
grevés d'affectation spéciale  في غیر موضعھا و اخالل باالنظباط المیزاناتيdiscipline 

budgétaire مالحظة: یجب النظر الى مبلغ عقوبة التأخیر كأنھا اشغال لم تنجز مما یبقي المبلغ في المشروع یجوز...
نفقات من نفس الطبیعة اي في نفس الباب و نفس المادة و نفس البرنامج ھذا من جھة من جھة اجراءات  استعمالھ لتسدید

حیث ان مجموع  double emploiاصدار سند طلب بمبلغ العقوبة ھو اجراء غثر سلیم یترتب عنھ انشاء ایراد مرتین 
سمین االقتطاع من قسم التسییر الى قسم التجھیر اعتمادات قسم التجھیز قد بررت مسبقا بسندات االیراد المقسمة الى ق

ممثال في البرامج السابقة و الموجودة اصال في قسم التجھیر التي یمكن  0.60برامج جدیدة و  100ممثال في المادة 
لك المجولة تاستعمالھا لتسدید نفقات من نفس الطبیعة.... ھذا بالنسبة البرامج الممولة ذاتیا من میزانیة الجماعة المحلیة أو 

علما ان ھذه  PCDأو تلك المحولة من خزینة الوالیة و الخاصة ب:  105النجاز مرنامج معیین المادة  FCCLمن 
االخیرة حتى و ان اعیدت للخزینة و الوالئیة على افتراض انھا ایراد محصل و ھي لیست كذلك, فال یكمن وضعھا في 

تحول من الخزینة  pcdتحت عنوان حسابات المیزانیة الن عملیات  ھذا الحساب المدرج في المدونة 201007الحساب 
الحسابات الخاصة , فمن غیر الجائز ان نضع ایراد متبقي من عملیة حساب خاص مما یتمیز بھ من  302الوالئیة من 

م قبل الجزم بان المتعلق بجساب المیزانیة...لھذا یجب مراعاة كل ھذه المفاھی 201خصوصیات و العالقة لھ بالمیزانیة في 
نبلغ عقوبة التأخیر یعتبر ایراد تستعملھ الجماعة المحلیة كما تشاء....الیجوز ذلك.. نعم یمكن ان تستعملھ ھذه الجماعة 

 المحلیة و لكن في نفس البرنامج الذي انشاء سلفا وذلك باعتباره اعتمادا لم یستھلك .......ھذا و هللا اعلى و اعلم

Ahmed Madrid 
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 نبیل األندلسي

....إجابة مقنعة جدا و تفكیرك علمي بحت و نأكد بأن التخصص تاعك في الثانوي كان علمي و لست أدبیا  ناصر نغموش
 بتات.. أیس كذلك ؟

Mohamed Adam 

  لنغیر السؤال ؛
  .799لیست غرامة تأخیر و انما مبلغ ضمان كراء حجزتھ البلدیة و قیده المحاسب في 

 أرادت البلدیة استعمال ھدا المبلغ بقسم التجھیز .
 . عن طریق مداولة طبعا ؟ 100ھل تضیفھ الى مبلغ االقتطاع و من ثم إلى قسم التجھیز 

m-Mahmoud B 

 431006یدخل في الحساب cautionال اخي مبلغةالضمان 

m-Mahmoud B 

 الى صاحبھ یحول الى خزینة الدولةسنة اذا لم یرد  15ویبقى مدة 

Mohamed Adam 

 تم الفسخ على عاتق المستأجر ، لذلك البلدیة حجزت مبلغ الضمان و ارادت استعمالھ .

m-Mahmoud B 

  ممكن استعمالھ وهللا اعلم

Mohamed Adam 

 جید ، باي طریقة ؟

Brahimyahyaissa Ahmed 

لما تبقا في المشروع كانھا باقي انجاز و بامكان البلدیة االستفادة منھا في اي وقات اما ادا كانت اعانة فانھا تعاد الى الجیھ 
 المانحة

 الفجر الجمیل
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كل مبلغ عقوبة التأخیر في إنجاز أي إلتزام یضھر فقط في حوالة الدفع في حیز اإلقتطاعات أي یحتسب في النفقات فقط 
مع  قالصافي للدفع و الباقي إذا كان تمویل خارجي یرجع إلى مصدره أما التمویل الذاتي یعتبر فاءض یستغل ،لكن ترف

 الحوالة شھادة إداریة توضح موضوع عقوبة التأخیر أي مدة التأخیر وكیفیة تم حسابھا مع ذكر المراجع.

Hachemi Ahmad 

 تبقي في الشروع انتاعھا

 

Barca Chempion 

30 Janvier 

 خزینة البلدیات:
 2016قسم التجھیز قام امین الخزینة باصدار مذكرة رفض والاللتزام مسجل بسنة  2016حوالة الدفع لسنة 

مع العلم ان قسم التجھیز لیس بھ مرحلة  2016والاللتزام ھو لسنة  2017ھل یمكن تسدید ھذه الحوالة في سنة 
 تكمیلیة؟؟؟؟

 وشكرا

Messiliti Nabila 

 pcdقسم التجھیز فیھ فترة تكمیلیة ماعدا 

 بكار عبد هللا بكاكرة

وماقبل ھذا التاریخ سواء كانت في قسم  31/12/2016یمكن ألمین الخزینة الدفع وتصفیة النفقات التي ھي موقوفة في 
 2016من میزانیة السنة المالیة  31/03/2017التسییر أو التجھیز الممولة من میزانیة البلدیة غلى غایة 

 ناصر نغموش

السالم علیكم.....بدایة قسم التجھیز یخضع لنفس المباديء من حیث المرحلة التكمیلیة, بل ان نفقات ھذا القسم یمكن االلتزام 
یقدم للمراقب المالي التزامات تتعلق بقسم  اي انھ الى یومنا ھذا یمكن لالمر بالصرف ان 2017فیفري  20بھا الى غایة 

على ان یكون اخر یوم ایداع الحواالت لدي امین الخزینة  2017فیفري  20الى غایة  و ھذا 2016التجھیز تخص سنة 
....اذن القول ان نفقات قسم التجھیز لیست لھا  2017مارس  31. ھذه النفقات تسدید في الغایة  2017مارس  15یوم 

.......... اما فیما یخص تسدید C2و  C1یلیة فھذا كالم غیر سلیم و غیر مطابق للنصوص المعمول بھا ال سیما مرحلة تكم
 2017مارس  31اي بعد  2017نعم یمكن ذلك و لكن بعد ایقاف حسابات السنة المالیة لسنة  2017ھذه الحوالة في سنة 

, حیث یقوم االمر بالصرف باعداد االلتزامات الترتبیة  402002للحساب  11الى الخط  12بعد تحویل الرصید من الخط 
لبرامج قسم التجھیز و بعد تأشیرة ھذه االلتزامات من طرف المراقب المالي مما یجعلھا كانھا میزانیة مؤقتة تسوى في 

ا عمال بمبدء و ھذ 2016المیزانیة االضافیة.. یعني بعد مارس یمكن تسدید ھذه الحوالة بنفس االلتزام المؤشر في سنة 
نفقات قسم التجھیر لھا مرحلة تضافیة  -..... خالصة: pluriannualité des crédits d’équipement -تعدد السنوات 

 شأنھا شأن نفقات قسم التسییر... ھذا و هللا اعلى و اعلم.....

Islam Dine Benyahi 

اما استثناءا بتعلیمة من طرف المدیریة العامة للمیزانیة  31/12/2016یتم توقیف قسم التجھیز الي سنة مالیة بتاریخ
لجمیع النفقات  2017كما یمكن تسدید النفقات بعنوان السنة المالیة  31/01/2016والمحاسبة یمكن تمدید االجال الى غایة 

 وھذا امر عادي 2016زام بھا في التي تم االلت

 ناصر نغموش
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... اذ اواقك الراي في الشطر االخیر من الجواب حیث یمكن تسدید النفقات التجھیز الملتزم بھا  Islamالسالم علیكم.. اخ 
كما اشارت الیھ مشكورا.. اما فیما یخص الشطر االول من الجواب فیما یخص االستثناء  2017ة في سن 2016في سنة 

على مخالفتك الرأي.. ان میزانیات الجماعات المحلیة لیست معنیة باالستثناء انما ھي  من للمدیریة العامة للمیزانیة , فعذرا
 15مما یعني ان السنة المالیة تساوي  Le système de l'exerciceشھر ما یطلق علیھ باللغة االجنبیة  15تسییر لمدة 

قسم التجھیر : االلتزام الى غایة  - 2016/12/31قسم التسییر : االلتزام الى غایة  -شھرا , و تكون العملیة كالتالي: 
جل للتسدید و اخر ا 2017/03/15. على ان تودع الحواالت لدى امین الخزینة بالنسبة للقسمین الى غایة  2017/02/20

بالنسبة لمیزانیة  W2و  W1....( على االخوة المھتمین بمیزانیات الجماعات المحلیة االطالع على 2017/03/31ھو 
 Barcaبالنسبة لمیزانیة البلدیة )....... مالخظة: اذا كان رفض امین الخزینة الذي اشار الیھ االخ  C2و  C1الوالیة . و 

مرحلة اضافیة, فان ھذا الرفض یعد رفضا غیر مؤسسا و ال یستند الى اي احكام قانونیة  بحجة ان نفقات التجھیز لیس لھا
 و ھو مخالف البساط قواعد تسییر میزانیة الجماعة المحلیة...

 المعتصم المعتصم

 فالبلدیات عكس ماتقولھ یأخي PCDعلیمة الواردة من المدیریة العامة للمحاسبة تمس نفقات الت

Tic Soo 

 مع العلم اني واحد من الخزینة 0فعال لكن ھناك امناء خزائن ربي یجیب تحاول تفھمو یبقى 

Hachemi Ahmad 

 2017-3-31ماھو نوعالرفض اوال مزال ھناك فترة تكمیلیة الي غایة 

Moundji Boussalem 

و مودعة لدى  29/12/2016محررة بتاریخ  2016حسب ما فھمت لقد قمتم بإصدار حوالة الدفع لسنة قسم التجھیز لسنة 
 , في حالة ما كان فھمي صائب .... أكید أمین الخزینة على صواب .....29/01/2017الخزینة بتاریخ الیوم 

Moundji Boussalem 

واإللتزام یخص  2017سؤالك مبني على أساس فھمك الخاطئ .... عندما تتساءل: ھل یمكن تسدید ھذه الحوالة في سنة 
 مع العلم ان قسم التجھیز لیس بھ مرحلة تكمیلیة؟؟؟؟ 2016لسنة 

Hachemi Ahmad 

 2017-3-31نعم فیھ مرحلة تكمیلیة اخي الي غایة 

 ناصر نغموش

ضوح الشمس في كبد النھار .. و قسم التجھیز في میزانیة الجماعة المحلیة یینفذ ابداء ..السؤال و اضح و Moundjiاالخ 
شھرا ... فمن غیر المعقول و المنطقي ان  15مارس من السنة المقبلة مما یجعل عدد الشھور  31جانفي الى غایة  01من 

تسییرھا و یبقى ا قسم اخر .. ھذا تمییع احد اقسامھا من االجراءات المتحكمة في  میزانیة لھا ھذه الخصوصیة یستثنى
للمیزانیة ال یخضع الي مبدء محاسبي .. و ھو غیر مطابق للنصوص المسییرة لمیزانیات الجماعة المحلیة... معذرة على 

 االصرار .. الن ھذه الطریقة الصحیحة لتسییر ھذه المیزانیات و لیس ھناك طریقة اخرى..... بركت اخي..

 رابح رابح

 2016و بالتزام سنة  2017في سنة  2016یمكن تسدید حوالة لقسم التجھیز لسنة 

Trésor Kadri 

 PCDماعدي  2017مارس 31العمومي باقي الي غایة  قسم التجھیز
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 المعتصم المعتصم

 ھما في واد وانت في واد

 ناصر نغموش

فذلك امر اخر فھو  PCDالسالم علیكم.... اخ معتصم ... نحن نتكلم عن برامج التجھیر الممولة من موارد البلدیة .. اما 
مرتبط بالحسابات المیزانیة المفتوحة لدى الخزینة الوالئیة من اجل التسویة و ھذه الحاسابات التي یطلق علیھا باللغة 

دیسمبر و  31وھي حسابات ذات قید وحید فقط اي انھا تلعب في الدائن و تسوي في  Comptes budgétairesاالجنبیة 
تعد حالة خاصة او استثناء للقاعدة و كما یقال االستثناء یتثبت القاعدة...... ما باقي نفقات التجھیر  PCDعلیھ فان نفقات 

 و اعلم..فخھي تخضع لحمیع اجراءات المیزانیة ھذا و هللا اعلى 

Trésor Kadri 

 قسم التجھیز العمومي لھ فترة تكمیلیة ماعدا مخطط البلدي للتنمیة

 
Moundji Boussalem 

....احتراماتي ...أكید حسب ردودك انت تابع للمیزانیة و لذلك لم تستوعب تدخلي, عندما قمت بالرد  ناصر نغموش األخ
قصدت السائل و لم أقصدك بتاتا و ذكرتھ بأن سؤالھ مبني على أساس فھمھ الخاطئ لمبادى تنفیذ النفقة العمومیة(المیزانیة) 

 2016بینما االلتزام كان سنة  2017ة, حین یسأل ھل یمكن تسدید نفقة في قسم التجھیز العمومي سنة للجماعات المحلی
 .........تم یؤكد على أن قسم التجھیز غیر معني بالفترة التكمیلیة للتسدید...........

 ناصر نغموش

ظننت ان ردك كان تعقیبا على تدخلي. وحتى و ان كان كذلك فما ھي اال اراء  Moundjiالسالم علیكم... معذرة االخ 
نصیب فیھا مرة و نخطيء فیھا مرات كثیرة ... ان الھدف من النقاش ھو تبادل الخبرات و التعلم من بعضنا البعض ... 

 و انما من موظفي الخزینة.... شكرا اخي المتابعة و االھتمام.. علما انني لست من موظفي المیزانیة

Moundji Boussalem 

مین الخزینة قسم التجھیز قام ا 2016و السؤال من أساسھ مبھم إن صح تسمیتھ بسؤال ............."حوالة الدفع لسنة 
 " ألنھ لم یوضح ما ھي المالحظات المسجلة بمذكرة الرفض ...2016باصدار مذكرة رفض والاللتزام مسجل بسنة 

 طالم محمد

على حسب علمي فإن المراسلة الواردة كل سنة من المدیریة السالم علیكم شكرا للزمالء على التفاعل مع ھذا الموضوع 
أما میزانیة البلدیة غیر معنیة بھا بحیث یتم الصرف  pcdالعامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة تخص برامج التنمیة 

ي السنة الحالیة من جھة و من جھة أخرى فإنھ یمكن صرف نفقة متعلقة بالتجھیز ف مارس من كل سنة ھذا 31إلى غایة 
مھما كانت سنة اإللتزام كون اإلعتمادات المقیدة في ھذا القسم غیر معنیة باإللغاء بعكس نفقات التسییر و التي تخضع 

 الذي یدخل في إعداد حساب التسییر وهللا أعلم 41لقاعدة اإللغاء عن طریق الملحق 

 31/12/216فقط في   pcdأحمد زیتوني

 أحمد زیتوني

 ال تحتاج الى سؤال
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m-Mahmoud B 

11 février 

 سالم
المتبقي في الحساب المذكور أعاله ھل یدخل كرصید الرصید  31/03عند  402002/012عندي سؤال یتعلق الحساب 

balance entré 2015/ 6او تجرى عملیة مغلقة حسب التعلیمیة  402002/011في الحساب Crédit 402002/11 
débit 402002/012  

 مع العلم غیر مقتنع بھذه العملیة االخیرة

avec un opération ferme Fatima Takwa 

Admin du groupeAhmed Benidir 

 

 

 

pour les  Fatima Takwa un peu plus de precisions Admin du groupeAhmed Benidir
collegues 

débit c/ 402002012 ( solde) crédit c/ 402002011 sur le mois mars Fatima Takwa 

le solde degage par la ligne 012 ne sera pas porte sur le  Modérateur du groupeHadi Rahou
credit de la balance ligne 011 mais sur la colonne crédit du mois de la dite ligne.Il faut faire 

difference entre transport et transfert 

paiement et ordre de  Oui sur la gestion suivant mais avec un ordre de Fatima Takwa
versement 

Admin du groupeAhmed Benidir 

 m-Mahmoud B و لماذا انت غیر مقتنع

m-Mahmoud B 

  اخي احمد لماذا ال نتعامل مع الحساب مثل بقیة الحسابات
Solde crédit au 31/03 de compte 402002/012 transporter au balance entré de compte 

402002/011 

m-Mahmoud B 

 ممكن تجاوبني اخي من فظلك

pour les autres comptes les balances  m-Mahmoud B Admin du groupeAhmed Benidir
d'entrées au 02/01/2017 sont les balances de sorties de ces mêmes comptes au 31/12/2016 

mais ici c'est un cas particulier l'opération est au 31/03 
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comme son nom l'indique balance  m-Mahmoud B Admin du groupeAhmed Benidir
d'entrée pour la nouvelle année 

m-Mahmoud B 

ناخذ الرصید بدون  402002/012الى الحساب 402002/011لماذا ال نقوم بعملیة مغلقة من الحساب 31/12لكن في 
 عملیة مغلقة مع العلم أن الحسابین مختلفین

m-Mahmoud B 

ناخذ الرصید بدون  402002/012الى الحساب 402002/011لماذا ال نقوم بعملیة مغلقة من الحساب 31/12لكن في 
 عملیة مغلقة مع العلم أن الحسابین مختلفین

est se qu' on fait passer l'opération sur h4  Fatima Takwa Admin du groupeAhmed Benidir
et h8 par exemple 

Admin du groupeAhmed Benidir 

 

 

 

Modérateur du groupeHadi Rahou 

نشكر االخوة االفاضل على اثارة مثل ھده االسئلة و القضایا العملیة النھا حقیقة واضع سطر تحت كلمة حقیقة تساعد باقي 
بعض او الزمالء وخاصة الدین لم یتمكنوا من الفھم الصحیح لمثل ھده العملیات و قد یكون دلك راجع اساسا لخجل ال

 Voir plus... شعورھم باالحراج عندما یسؤلون مثل ھده

Fatima Takwa 

انا حدیثة التواصل معكم لكن افرحني ھذا المنبر واتمنى ان یكون صرحا للعلم والمعرفة واتمنى من اخواني واخواتي الذین 
 یعملون في الخزینة البلدیة واالستشفائیة أن یرقوا الي مصاف محاسبین بكل ما تؤتي الكلمة من معنى .

Razki Rihane 

فقط وارجوا منك التوظیح 11فیھ نفقات وایرادات اي اننا نقوم بنقل ھذه االرصدة او المبالغ الى السطر 12یا زمیلي السطر 
 من فظلك

 ناصر نغموش

المتعالق بمیزانیة  402السالم علیكم.....لكل حساب ذو قید مزدوج یستعمل في الدین و المدین رصید و حیث ان حساب 
ات المسددة ن اجل النفقالوالیة أو میزانیة البلدیة یستعمل في الدائن الجل االیرادات المحصلة نھائیا و یستعمل في المدین م

. و حیث  Solde de gestionناتج في اخر الستة المالیة , ھذا الناتج ھو الرصید المتبقي  مما یترتب عنھ وجوبا استخراج
و ما  Le systeme de l'exerciceشھرا أو ما یطلق علیھ  15ان السنة المالیة في میزانیات الجماعات المحلیة تساوي 

الحالیة الن ھناك  01من السنة الفارطة حتى ال نخلط بین عملیات الخط  01اال امتداد للخط  402من الحساب  02الخط 
 transport desدیسمبر نقوم بنقل الكتل الدائنة و المدینة  31عملیات سنتین متتاالین تجریان بالتوازي...و علیھ فاننا في 

masses  31نا من اكمال عملیات السنة المالیة الفارطة الى غایة دون عملیة حسابیة مما یمك 02الى الخط  01من الخط 
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مارس من السنة الموالیة. وحیث ان الرصید المتبفي من عملیات السنة المالیة الفارطة یؤخذ و یحول لفائدة السنة الموالیة , 
 Exercice 02لخط ا 402المدین  E.courant 01الخط  402فان عملیة التحویل ھذه تكون وفق االجراء التالي: الدائن 

clos  حیث تتساوى االیرادات و النفقات .... و یحول الفائض الى الخط  02ھذه العملیة المحاسبیة یترتب عنھا غلق الخط
باعتباره رصید السنوات المالیة السابقة المتحصل علیھ من الفارق بین االیردات المحصلة و التفقات المنفذة..... ولقد  01

مشكورا و ھي وجوب التفریق بین النقل و التحویل.. ھذا و هللا اعلى  Hadi Rahouاشار الیھا االخ شد انتباھي مالحظة 
 و اعلم....برك الحمیع على المجھوات المبذولة

Admin du groupeAhmed Benidir 

و بالتالي قد نكن غلقنا السنة المالیة السابقة و تم تحویل الرصید  011الى سطر  012تحویل رصید سطر بھذه العملیة یتم 
 في شھر مارس debit 402002/012 credit 402002/011الى السنة المالیة الحالیة بعملیة صارمة : 

Admin du groupeAhmed Benidir 

 h8و یقید على  h4و تكن العملیة على 

 

Admin du groupeAhmed Benidir 

 )011مالیة الحالیة () الى السنة ال012مالحضة في ما یخص حساب التسییر نضیف الفائض السنة المالیة السابقة (

 

 

 

Admin du groupeAhmed Benidir 

 ordre de paiementمثال عن 
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Admin du groupeAhmed Benidir 

 داریةو مثال لمن یستعمل الشھادة اال

 

 

 

Admin du groupeAhmed Benidir 

 اقتراحات ولیس مجردالتنسیق مع مصالح الخزینة الوالیة عمل بھ السنة الماضیة ب وھذا ما

 

 السؤال 
 مستوى خرینة البلدیة محاسبیا؟ علىلغرامة التأخیر للمشاریع این تقید  علیكم. بالنسبةالسالم 

 االجوبة
Programme pcd 201007 et transfert tw Mourad Eddouh 

Said Belkacem 

 شكرا .ھل من سند قانوني إن أمكن؟

Admin du groupeAhmed Benidir 
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و لكن لیس على مستوى خزینة البلدیة و انما تحول الى أمین  201007غرامة التاخیر برامج التجھیز تقید في الحساب 
 خزینة الوالیة مقر المدیریة الجھویة للخزینة

Said Belkacem 

 في ھذا االطار ھل ھناك نص او مراسلة

Admin du groupeAhmed Benidir 

ھذا تحول ھذه المبالغ الى خزینة الوالیة على مستوى خزینة البلدیة ل 201007نحن غیر مخول لنا ان نستعمل الحساب 
 مثلھا مثل التقادم الرباعي و المدني

Mourad Eddouh 

 2001من القانون  17ابحث عن المادة 

Said Belkacem 

 على ما تنص

Mourad Eddouh 

 90/21من  47/48تنص على الجمعیات الریاضیة و امكانیة التسخیرة حسب المادة 

Modérateur du groupeHadi Rahou 

من  ویوجد من یطلب سند تحصیل المشروع.تقیید غرامة التاخر في المشاریع كل واحد وكیف یقیدھا فھناك من یتركھا في 
 نیة الدولةلحساب میزا 201007وھناك من یقیدھا في  799االمر بالصرف لتقییدھا في 

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 TTCاو  H.Tتطبق من  االشغال. ھلولكن السؤال المطروح في حالة تطبیقھا من وضعیة 

799 Tic Soo 

Said Belkacem 

 ھل ھناك سند قانون ام اجتھاد؟ مسعود. لكنشكرا االخ 

Tic Soo 

 799ال غرامة التاخیر تعتبر عقوبة الناجمة عن التاخیر وبالتالي المتضر ھي المصلحة المتعاقدة ترجع الى حساب 
 فالمیزانیة

 ناصر نغموش

.. ان غرامة التأخیر ال تعد ارادا انما یقتطعھا االمر بالصرف من المصدر اي انھ یقوم یاقتطعھا السالم علیكم.... اخواني .
تحصیح الوضعیة حیث یستعمل القلم الجاف االحمر فیطرح مبلغ الغرامة من الوضعیة  وذلك بواسطةمن وضعیة االشغال 

رتبیة فقط تلقئا في المشروع... اي ان العملیة ت لغالغرامةویبقى مبثم ینجز الحوالة بالمبلغ الصافي لیسدد للمتعامل المتعاقد 
......... من الخطأ الجسیم تقدیم وضعیة للتدید بالمبلغ الكامل ثم اصدار سند تحصیل بقیمة الغرامة یحصل  ولیست محاسبیة

 سلیم.ھذا اجراء غیر  201007في المیزانیة أو یحول الى الجساب  ویدرج كایرادمن طرف المحاسب 

 أحفاد الشھداء عین األشیاخ

 cpتقتطع عقوبة التأخیرقبل طلب  ؟ وھلcpأال یطرح إشكال قرض الدفع  pcdبالنسبة لل  ناصر األخ
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Tic Soo 

 007 201النھا اموال خاصة لكن میزانیة البلدیة ال یكمن تسدید غرامة التاخیر في حساب  pcdطبعا مشاریع 

 ناصر نغموش

كاراد  وال تظھر a la sourceتقتطع من المصدر  المیزانیة. انمالیست ارادا مھما كانت  تأكد ان غرامة التأخیر Ticیا اخ 
الن الحوالة تنجز مباشرة بالنبلغ بعد طرح مبلغ العقوبة من طرف االمر بالصرف حیث یستعمل القلم الجاف االحمر ... 

بقى تلقائیا في ی ومبلغ العقوبةیبیة فقط مما یجعل العملیة ترتعلیھ.حوصلة الوضعیة تصحیح باالحمر مصادق  ویكتب عل
 المشروع

Trésor Kadri 

 في أي حساب وال تقیدغرامة التأخیر تفتطع مباشرة من طرف األمر بالصرف 

Tic Soo 

انا لدي طریقة عمل فیما یخص غرامة التاخیر اوال الوضعیة. تكون بالمبلغ الكامل ثم الغرامة توضح على الحوالة مرفوقة 
یتم تحویل  ائنبسند تحصیل وقرار تطبیق العقةبة حسب النموذج وتقید في جانب المدین بالمبلغ الكامل اما في جانب الد

 799المبلغ الى المستفید بالمبلغ ناقص العقوبة والعقوبة تقید في حساب البلدیة المادة 

 ناصر نغموش

نونا باقتطاع العقوبة ھو االمر بالصرف صاحب ان المخول قا سلیم.اجراء غیر  الرأي. ھذاعذرا على مخالفتك  Ticاخ 
المشروع و ھو مطالب باقتطاع ھذه العقوبة من المصدر بالطریقة التي ذكرتھا سالفا ... ان تقدیم الوضعیة كاملة مرقفة 

 بسند تحصیل یعد اجراء منافیا للمبدء المتحكم في اعتمادات قسم التجھیز خیث ان ھذه االعتمادات تعتبر اعتماد ذات
اي تستعمل اال للغرض الذي انشأت من اجلھ .فاذا  Credits grevées d'affectation specialesتخصیص خاص 

المیزانیة ھذا اخالل بالمبدء و تحایل علیھ حیث انھا تصبح ایراد في فسم التسییر یستعمل في السنة  799تحولتھا الى المادة 
التجھیر ال ینتج ایرادات انما یمول من قسم التجھیر بالعملیات الترتبیة التي المالیة القادمة في غیر موضعھ.....علكا ان قسم 

 تعرفھا ........ھذا و هللا اعلةى و اعلم

Tic Soo 

 هللا اعلم ھدا اجتھادي فقط ومعظم زمالئي یخدمو ھكدا

énalité de retard dun , comment verser la p Treasury Municipal Mais Karima Bouabdellah
projet communal au 201 007, a mon avis si c'est un projet d'État (PCD) ou de wilaya à la 

rigueur on peut verser au 201 mais si c'est un projet communal il faut les révisées à la 
commune 799 

C'est pas juste de priver la commune de sa propre recette Karima Bouabdellah 

communaux il y a aucun  pour se qui est des projets Admin du groupeAhmed Benidir
problème du moments que c'est de l'autofinancement et la pénalité revient a la commune 

s de projetmes commentaires visent les autres type Admin du groupeAhmed Benidir 

  Sœur Karima , se sont des crédits grevées d'affectation speciales, dont on ne peutناصر نغموش
utiliser que pour les projets pour lesquels on les a alloués. A cet effet toutes operation se 
rapportant a ces crédits ne peut etre affectée ailleurs et comme la penalités de retard est un 
resultat acquis suite a une defaillance du cocontractant pour le non respect de ses 
engagement contractuelles, donc il est strictement interdit de procéder a recouvrer les 
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montants y afferent par voie de titres de perceptions, ainsi la procédure se realise par une 
retenue a la source effectuée par l'ordonnateur, cette operation donne la possibilité aux 
ordonnateur de conserver leurs programme inscrits ce qui leur permet de desangager les 
montants non utilisés et de les réutilises pour couvrir des depenses de meme nature. Tout 
cela en respect du principe sus - cité 

on doit traiter les deux cas du moment qu ils y a beaucoup  Admin du groupeAhmed Benidir
de collègues qui optent pour la retenue sur mdt de la PR a leurs niveau et la question posée 
c'est ou imputer ces montant là une fois la retenue opérée et on a répondue tout juste a la 
question poser 

Les retenues de garantie c'est au 431 006 Karima Bouabdellah 

on parle pas de retenues de garanties ici Admin du groupeAhmed Benidir 

e J'ai eu un cas similaire, une commune à résilier un contrat pour un Karima Bouabdellah
entreprise à cause du retards dans la réalisation, dans le cadre PCD, quand l'entreprise à 
déposer sa situation pour paiement, on à appliquer la pénalité de retard sur la somme du 
mandat de paiement, et cette pénalité de retard à été dépouillée au compte de la commune 
799 
Du moment que la somme est acquise par la commune, 

faite se qui vous semble juste jusqu’au passage des  Admin du groupeAhmed Benidir
vérificateurs, poser votre problème ou expliquer votre façon de procéder et ils sont la pour 
vous aider et vous orienter. 

née au le me rappelle il y a 03 ans et dans une parole don Modérateur du groupeHadi Rahou
DRT suite a un stage de formation. il a dit a propos de la penalite de retard sur les projets 

quelle doit être laissee dans le projet comme l a dit monsieur ناصر نغموش 

la pénalité de retard a pour but principal d'inciter le cocontractant a respecter les  Salah Bey
délais contractuels et son montant ne doit être imputé a aucun compte il demeure inclus dans 
l'opération initiale; il est acquis a la commune uniquement pour les opérations autofinancées 
pour les p c d en cas de clôture le montant de la p r sera inscrit dans l'écart qui est dégagé du 
coût réel de l’opération sauf désengagement et utilisation dumment justifieé. 

Maouche Ammar 

 799مشاریع التمویل االذاتي ...المادة :
 .... تبقى في المشروع و تحول بمداولة الى مشاریع اخرى إذا ارادوFCCLمشاریع 
 201 007ترجع الى مدیریة البرمجة  PCDمشاریع 

Mustapha Momou 

غرامة التاخیر ھي اقتطاع من وضعیة االشغال ،بحیث یقوم االمر بالصرف بارفاق الحوالة بشھادة اداریة تثبت كیفیة 
وضعھا  ماختساب الغرامة و یتم خصمھا مت الوضعیة باستعمال القلم االحمر ،و بابتالي ھي مبالغ تبقى في العملیة و ال یت

 في اي حساب

 

187 

https://www.facebook.com/AKNMCIA?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/karima.bouabdellah.5?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/AKNMCIA?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/karima.bouabdellah.5?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/AKNMCIA?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/hadi.rahou?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/bessila.abdelhamid?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/maouche.ammar?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/mustapha.momou?fref=gc&dti=166494033693181


La retenue a propos des penalites de retard ' en doit deduire le montant des PR  Moha Med
sur la situation qui a ete etabli par l'entrepreneur et le meme montant restera sur le credit de 
ce projet 

Said Belkacem 

ند اشكر اإلخوة األفاضل على االجتھاد وإثراء الموضوع بالنقاش الھادف .لكن یبقى السؤال مطروح من الجانب الس
 القانوني ؟

Said Haouassi 

شيء جمیل ان یدلي كل الزمالء باراءھم بكیفیة حضاریة وفي احترام اراء الغیر خاصة في الحاالت التي تفتقد الى 
 ع الحاالت المطروحة صاٮبة ،وشكرا للجمیعنصوص اومراجع صریحة ،وفي انظار ذلك نعتبر جمی

Mohamed Brahim 

 صحیح حیث تبقي عقوبة التأخیر في المصدر أي في المشروع ناصر نغموش جواب األخ

Admin du groupeAhmed Benidir 

 ما ھي الطریقة للقیام بذالك

Mohamed Brahim 

عقوبة التأخیر تقطع مباشرة من طرف األمر بالصرف من خالل تخفیض مبلغ العقوبة من مبلغ الوضعیة وتحریر الحوالة 
 بالصافي

Admin du groupeidirAhmed Ben 

 بماذا علیھ ان یقوم االمر بالصرف قبل تخفیض المبلغ من الوضعیة و تحریر الحوالة بالصافي

Mohamed Brahim 

 certificat pour paiementھناك خانات مخصصة لھذا النوع من االقتطاعات في 

Admin du groupeAhmed Benidir 

 اوكي

Mohamed Brahim 

 C de Paiementلة بالمبلغ الصافي الموجود في حیث تحرر الحوا

Salim Salim 

حسب رائ الشخصي تحرر مقررة مع الحوالة بمبلغ الغرامة تثبت تطبیق الغرامة وحسابھا لكي یتسني المین الخزینة من 
ة صحیح ام ال واذا لم تطبق الغرامة اوامر التوقیف واالستاناف وشھادة اداریة تثبت عدم تطبیق الغرامة حساب الغرام

 واالمر بالصرف ھو المخول للتطبیق والعفو
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https://www.facebook.com/mohamed.brahim.735944?fref=gc&dti=166494033693181
https://www.facebook.com/gritli.gritli.7?fref=gc&dti=166494033693181
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https://www.facebook.com/groups/166494033693181/permalink/399742237035025/


 السؤال

دأوامر بتوقیف وإستئناف االشغال ھل ھي خاضعة لتأشیرة المصلحة التقنیة ام ال مع السالم علیكم.ف/ي ا
 السند القانوني إن أمكن وشكرا؟

 االجوبة
Khaled See 

 ال یوجد سند قانوني و هللا اعلم

Khaled See 

 صحا السعید راني غالط حسبتھا امر بانطالق االشغال

 ناصر نغموش

..ھل المقصود بالمصلحة التقنیة , تلك المصلحة التابعة لصاحب المشروع و التي تنشط تحت  Saidالسالم علیكم.... أخ 
 سلطتھ, ام تقصد بالمصلحة التقنیة مكتب الدراسات المكلف بدراسة و متابعة المشروع؟؟؟ الن ھناك رایان في المسألة.....

Said Belkacem 

 وعلیكم السالم .حیاك هللا یا سي خالد
 المصلحة التقنیة المؤھلة .مصلحة الري.البناء والتعمیر.االشغال العمومیة التابعة للدولة

Ibrahim Moualfi 

ھي خاضعة لتأشیرة المصلحة التقنیة وكذا مكتب الدراسات إن تم التعاقد معھ وال یمكن للمقاول بدایة األشغال اال بعد 
 إمضاء المصلحة التقنیة

Said Belkacem 

 شكرا.لكن ھناك سند قانوني؟

 ناصر نغموش

..اذا كان ھناك مكتب دراسات مكلف بالمتابعة , فان ھذا االخیر ھو المخول بالتأشیرة على  Saidالسالم علیكم.....اخ 
المتعاقدة و المقاول, وان المصلحة التقنیة لیست مجبرة بالتأشیرة أوامر الخدمة مھما كان نوعھا النھ الوسیط بین المصلحة 

على ھذه الوثائق الن دورھا رقابي تقني و لیست وسیطة بین االطراف المتعاقدة..اما اذا كانت المصلحة التقنیة سواء 
جاز دون لة بمتابعة االنالتابعة للمصلحة المتعاقدة أو تلك التي تتدخل في حدود اختصاصھا وفق نوعیة المشروع ھي المخو

وجود مكتب دراسات مستقل فان ھذه المصالح التقنیة ملزمة بالتأشیرة ...اما السند القانوني الذي یحدد العالقة بین المصالح 
 ....ان لم تخونني الذاكرة ..ھذا و هللا اعلى و اعلمCCAGمن  12التقنیة و المقاولة ھو المادة 

Trésor Kadri 

 الیوجد سندقانوني ولكن یمكن ان تبرر ذلك بشھادة اداریة للتأخر

e visa des sce techniques n est pas exige car la en matiere d ods l Arezki Belkacem
responsabilite incombe au maitre de l ouvrage 

Said Belkacem 

 شكرا
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https://www.facebook.com/khaled.see.1?fref=gc&dti=166494033693181
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il faut annexé ces ods avec une certificat administrative justifiant la déspences  Bellal Hafid
des pénalité du retard 

a remarque il est importantantemerci pour l lkacemArezki Be 

 حنین حنین حنین

30 mars 

  شكرا جزیال
 عذرا لنسبة للبعضفي بعض االحیان یكون ما نطرحھ لیس لھ معنى با و نعتذر منكم على مثل ھذا الفضاء

 ناصر نغموش

السالم علیكم.....كل الشكر و التقدیر للقائمین على ھذه الصفحة و جزاھم هللا عن الجمیع على المجھودات التي یقومون 
كان بسیطا أو حتى خاطئا, الن بواسطة ھذه التساؤالت التي قد یراھا البعض بسیطة بھا..... كل ما یطرح لھ معنى مھما 

یفتح النقاش و قدیؤدي الفھم الخاطئي الى تصحیح المسار و على االنسان ال یستصغر اي محھود وان یكون التواضع و 
 التواصل بتجرد واحترام ھو اساس ھذه المدخالت التي یقینا ستفید الجمیع ......

 

Mourad Mekki 

 ؤالس

من ھو الممسؤول عن تطبیق غرامة التاخیر للمشاریع ھل ھي المصلحة التقنیة ام المحاسب العمومي ام 
 االمر بالصرف

 االجوبة
 

Sedik Bouden 

 ي بلدیتنا االمر بالصرف أي رئیس المجلس الشعبي البلدي ونادرا ما یقوم بذلكف

je vous assure aucun p/ apc a appliqué cette procédure Bellal Hafid 

hna fi apc ta3na appliquinaha Mourad Mekki 

été appliqué parce que il a un désaccord entre le chouf a mon frére mourad il a  Bellal Hafid
contractant et le cocotractant 

Ali Gon 

 عموما المصلحة المتعاقدة ھي المسوولة

 ناصر نغموش

السالم علیكم......اخواني الجواب بسیط , من بیده امكانیة االعفاء ھو الذي یحق لھ تطبیق غرامة التأخیر اي االمر 
 بالصرف ھو المخول قانونا و الوحید الذي یمكنھ تطبیق ھذه العقوبة, ........

L'ordonnateur. Bouchama Kamel 
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Mekki Berguiga 

 ؤال س

 2016من میزانیة  2017و المحررة في سنة  2016ھل یمكن ألمین الخزینة تسدید فواتیر الكھرباء لسنة 
  ھذه ؟ فقد بلغني ان ھناك تعلیمة بھذا الخصوصفي الفترة التكمیلیة 

 افیدون بھا جازاكم هللا كل خیر

 االجوبة
 

les credits 2016 ne supporte pas les factures 2017 Slim Slim 

 ناصر نغموش

السالم علیكم... حیث ان ھذه النفقة مؤخذة على عاتق فسم التسییر و نظرا ان میزانیة الجماعة المحلیة تتمتع بالفترة 
... اما 2016و ملتزم بھا لدى المراقب المالي في  2016التكمیلیة فانھ یمكن تسدید ھذه الفاتورة شرط ان تكون منجزة في 

 ......ھذا و هللا اعلى و اعلم699في المادة  2017فال یمكن ذلك ....... و انما تسدد على عاتق میزانیة  2017ان تنجز في 

du groupe AdminAhmed Benidir 

 Mekki Berguiga یجوز اخي

 

 

 

 ناصر نغموش

تؤخذ على عاتق میزانیة  2016السالم علیكم..... اخي ھذه التعلیمة تخص اعباء السنة السابقة اي ان نشأتھا مثال في 
یخص فاتورة  Mekki...ھذا جائز... اما االمر الذي طرحھ االخ ..2017اي ان االلتزام بھا یكون من اعتمادات  2017

خالل الفترة التكملیة و ھذا اجراء ال یجوز و مخالف لمبدء  2016یراد تسددیھا على عاتق میزانیة  2017مؤرخة في 
 .....2016ال یمكن باي حال من االحوال تسدیدھا على اعتمادات  2017سنویة االعتمادات الن النفقة التي تنشأ في 

Tic Soo 
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 2017/ 31/03اما الدفع الى غایة  2016حسب سنویة المیزانیة االلتزام وتحریر الفاتورة یكون خالل 

Oui il ya une note en se sens Melka Mourad 

Nouar Ayoub 

اعباء السنوات المالیة  من كل سنة وھطھ التعلیمة ترخس لتسدید 31/12ال یجوز تسدید اال الفواتیر المررة قبل تاریخ 
 نض على سنویة المیزانیة 84/17السابقة ولیس القادمة ومھما تعددت المراسالت فال یمكن ان تخالف القوانین والقانون 

Zine Elaabidine 

 كل أشرت من طرف المراقب ولكن امین الخزینة رفض ذلكیا أخي انا في نفس المش

Samra Samara 

 

 

 

 

Abdelmalik Nouioua 

 ؤال س
 السالم علیكم ....

ولكن تم ادراج ھذه النفقھ  2016إذا تم رفض حوالھ بحجھ التقیید المحاسبي الخاطئ في السنھ المالیھ 
 لسابق .لنفس التقیید ا 826بالخطأ وقیام البلدیھ بادراجھا في الماده  37وظھورھا في الملحق 

 تسقط الرفض . 826ھل یمكن للمحاسب اعاده رفضھا مجددا أم أن الماده 

 االجوبة
Nechadi Abdelkader 

) مع االشارة الى ان المحاسب اخطا 826تقییدا صحیحا(في اعتقادي ان المحاسب ھذه المرة یمكن لھ دفعھا النھا مقیدة 
 الن تقیید النفقة خاطىء 37باالمضاء على ملحق 

C quoi l annexe 37 Nada Elrouh 

Fatima Takwa 
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 Restes à réaliserباقي لإلنجاز 

Abdelmalik Nouioua 

 41والملحق  37ملحق باقي اإلنجاز للنفقات  النفقھ المرفوضة من طرف أمین الخزینھ بعد غلق السنھ المالیھ تظھر في
 ِِِ.......... 

Mercu Nada Elrouh 

 سينبیل األندل

تم اقتطاعھ من بابھا القدیم المقید خطأ  826سؤال وجیھ ، من المفروض یتم رفضھا ألن رصیدھا الجدید المحّمل في المادة 
إذا تم رصد الباقي لالنجاز في المادة القدیمة الخاطئة لتسدیدھذه النفقة.... إشكال یستحق  41و بالتالي یمكنك رفض الملحق 

 المناقشة

Salim Salim 

وااللتزام وكذالك الرفض المعلل من طرف امین الخزینة كانھ  37و 41تتم التسویة بمداولة وتذكر كل الحیثیات من ملحق 
ھذا رائ الشخصي ونتمني  2017االداري او الحساب  2017سھوا وتنفق بالمادة الصحیحة وتسوي بالمیزانیة االضافیة 

 من لھ اجابة الكافیة والمعللة بنص قنوني یفیدنا جمیعا یوم لك ویوم علیك وشكرا

 بكار عبد هللا بكاكرة

لمحاسب على الدفع ولكن تبقى دین على البلدیة وتسدد عن طریق دفع التجبر ا 826یمكن رفضھا بنفس السبب والمادة
 دعوة فضاءیة في المحكمة االداریة بعد تسلیم الداءن شھادة االعتراف بالدین

BM Mourad 

باقي لالنجاز واي نفقة ال تظھر في  37الن ملحق  37جب ان تظھر في الملحق خطا ی 37كیف ظھرت في الملحق 
 ال تسدد 37الملحق 

et l'annexe 37 déja raha viseé par le trésorier Kader Sheraton 

Abdelmalik Nouioua 

وھذا لغرض إجبار  37من المفروض أن أمین الخزینھ عند رفضھ نفقھ بحجھ التقیید الخاطئ یمنع ظھورھا في الملحق 
 البلدبھ على اعاده إجراء أنھا من جدید....وهللا أعلم

Abdelmalik Nouioua 

 ھل ھناك سند قانوني ?

  yjawbk Riyad Kgbعبد الحفیظ زكریاء

 ناصر نغموش

ة تم االلتزام بھا و لم تسدد في سنتھا المالیة, حیث ان الفصل و الفصل ھي مادة تسویھ نفق 826السالم علیكم......ان المادة 
الفرعي لم یتغییرا و بالتالي فالخطأ في االسناد لم یتغییر مما یجعل سبب الرفض مازال قائما...اللھم اال اذا كان الخطأ في 

.....و  826یمكن قبول التسویة في المادة یخص المادة فقط دون الفصل و الفصل الفرعي في ھذه الحالة  التقیید أو االسناد
علیة یجب تحدید ممكن الخظا بدقة...علما ان ھذه الفرضیة مستبعدة....و بالتالي فالقید الخاطيء لم یصحح و المحاسب 

 مطالب برفضھا مرة اخري ان قدمت للتسدید بھذا الشكل...ھذا و هللا اعلى و اعلم

 الفجر الجمیل
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 إذا كان سبب رفض الدفع القید الخاطئ فسیبقى الرفض قاءما ألن اإللتزام بالنفقة في القید المزانیتي لم یتغیر.

 

 

 

 

 

Ahmed Benidir 

 

 مراقبة الحوالة ( تعلیق االخ ناصر نغموش )

 

 

 

Modérateur du groupeZico Classic 

 من االعضاء البارزین و متمكن ناصر نغموش االخ

Admin du groupeAhmed Benidir 

 اكید نرجوا ان ال ینقطع عن تعلیقاتھ القیمة لمنشوراتنا

Nechadi Abdelkader 

 فقط تصحیح خطا امالئِي.... 21_90ق
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Mohamed Ali 

 ناصر أخمشكور 

 

 

Hadi Rahou 

 ؤال س
في االتفاقیة المقاولة من كفالة  أعفياال ان االمر بالصرف  أشھر 03اجال اشغال مشروع تجاوزت 

 الضمان
 ھل یعفى او نطبق اقتطاع مبلغ الضمان

  األجوبة
Abdou Oura 

على حساب علمي ھذه خصوصیة ومسؤولیة االمر بالصرف ھو لي یعفیھ وھو لي یقولو جیبھا المھم تكون مادة مذكورة 
 وهللا اعلماء في االتفاقیة تنص على تقدیم كفالة الضمان او االعف

Böy Ov Espërance 

 أشھر3إجباري كفالة الضمان، ألن للقانون اعطاه حریة التصرف في حدود اقل من 

m-Mahmoud B 

 ال یعفى cahier de chargeاظن اذا كان في 

Said Haouassi 

 ال یمكن اعفاءه اذا تجاوزت مدة ثالثة اشھر في حالة االشغال

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 االتفاقیة ال تطلب اجباریا دفتر شروط

Böy Ov Espërance 

 اإلتفاقیة تخالف القانون إذا كانت أشغال

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 Böy Ov Espërance لم افھم المعنى

Böy Ov Espërance 

 ما نوع المشروع؟

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 اشغال

Modérateur du groupeHadi Rahou 
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 اشغال تھیئة

Said Haouassi 

 ھر. اش3نص على تقدیم الضمان اذا تجاوز اجل التنفیذ  15/247المرسوم 

Modérateur du groupeHadi Rahou 

ویقولك بما ان االمر بالصرف اعفاه فال یجوز لك اقتطاع مبلغ الضمان و لو تجاوزت  vérificateurالمشكل عندما یجیك 
 اشھر 03االشغال مدة 

Fahmi Harzeli 

اذا كانت االجال التعاقدیة اكثر من ثالثة أشھر ال یمكن إعفاء المقاولة من الكفالة في حالة صفقات االشغال اال في حالة 
 .130التراضي البسیط او متعامل عمومي. المادة

Said Haouassi 

 یا اخي االمر بالصرف ال یمكنھ ان یشرع او ان یخرق مواد ونصوص تضبط المجال

Fahmi Harzeli 

ن أن یتعارض أي بند من بنود دفتر الشروط مع نص قانوني أو تنظیمي صریح اي ال یمكن أن یبطل العمل بالعقد ال یمك
 قانون الصفقات.

Kalafat Abdennour 

 سن التنفیذ محددة قانونا و االمر بالصرف ال یمكن لھ خرق القاعدة القانونیةحاالت االعفاء من كفالة ح

Böy Ov Espërance 

 ، مش اآلمر بالصرف فوق القانون،130قولوا إقرا المادة  vérificateurكي یجیك 

Modérateur du groupeHadi Rahou 

و ارجاعھا الى االمر بالصرف  04محق في امر تنظیمي وھو انھ یجب رفض الحوالة بالملحق  vérificateurقد یكون 
 قصد اعادة ادراج بند كفالة الضمان في االتفاقیة

Böy Ov Espërance 

 إما إیداع الكفالة، او اإلقتطاع من الوضعیات المالیة، ال یمكن التساھل او اإلعفاء منھا 131مع قراءة المادة 

Kalafat Abdennour 

اال في حال المؤسسات ذات  أشھر 3واضحة ،،،،،، كفالة حسن التنفیذ اجباریة عند تجاوز االجال  132 131 130المواد 
 الیھا صراحة في دفتر الشروط ویجب االشارةقانونا  واستثناءات محددةالوضعیة االحتكاریة 

Amel Nour 

المحاسب العمومي لیس لھ الحق في اي اقتطاعات مھما كان نوعھا مثل كفالھ حسن التنفیذ أو غرامات التأخیر او 
 والمحاسب العموميیقدم سند التحصیل  منوھو اقتطاعات من الرواتب اال بأمر من األمر بالصرف النھ المسؤول عنھا 

ویفرض  annexe 4الحالھ یقوم المحاسب العمومي برفض تسدید الحوالھ  وفي ھذهمن خاللھ وظیفتھ یقوم بالتحصیل ...
اخرى یعفى منھا تقدیم ھذه الكفالھ  وھناك حالھأشھر حسب القانون....  3إدراج بند كفالھ حسن التنفیذ النھ تجاوز  علیھ

سونالغاز باعتبارھا تستلم مشاریع  وطنیھ مثلكان المتعامل االقتصادي مؤسسھ عمومیھ  إذاأشھر  3 لو تجاوزوحتى 
 بواسطة التراضي الحتكارھا لبعض األعمال....
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Zaidi Zaidi 

 اعاقتط

Brahimyahyaissa Ahmed 

 ھناك تعلیة تحدد االشیاء التي تعفى منھا كفالة حسن التنفبد

 ناصر نغموش

نوع الضمانات المالیة التي حددھا  ما-یجب طرح السؤال التالي:  الموضوع،...... قبل مناقشة .... اخوانيالسالم علیكم
ھل ھي كفالة حسن انجاز أم اقتطاع حسن انجاز ؟؟؟؟ ام المصلحة المتعاقدة لم تحدد ضمانات مالیة في دفتر  الشروط،دفتر 

فان ھذا الدفتر یعد غیر مطابق  الشروط،مصلحة المتعاقدة لم تحدد ضمانات مالیة في دفتر فان كانت ال ؟؟؟؟.الشروط
, حیث ان المشرع اعطى الحریة لصاحب المشروع العفاء المتعھد من الضمانات المالیة شرط عدم  247-15للمرسوم 

جاوزت ھذه المدة فلیس من حق االمر اجال التنفیذ ت وحیث ان). 03الفقرة  130اشھر ( المادة  03تجاوز اجال االنجاز 
فیما یخص نوع الضمانات المالیة المحددة في  .... امابالصرف اعفاء الحائز على االتفاقیة من تاسیس الضمانات المالیة

فاقیة باي حال من االحوال تحویلھا في االت وال یجوزدفتر الشروط فان كانت كفالة حسن تنفیذ فالبد من تأسیس ھذه الكفالة 
اشھر  03لى اقتطاع ....... اما فیما یخص دور المحاسب العمومي فان قدم لھ ھذا العقد الذي تجاوزت مدة االنجاز فیھ ا

فیجب علیھ عدم تسویة النفقة و رفض الحوالة و ارجاعھا لالمر بالصرف لعدم احترام احكام المادة  الضمانات،معفا من 
المر بصفقة مؤشرة من طرف لجنة الصفقات و فان المحاسب ملزم بسویة النفقة الن السالفة الذكر........اللھم اال اذا تعلق ا

 ال-خالصة: .) .....196الثانیة من المادة  (الفقرةھذه التأشیرة تفرض علیھ و على المراقب المالي و المصلحة المتعاقدة 
حددھا القانون في الفقرة الرابعة من المادة اللھم اال في الحاالت التي  اشھر. 03یجوز االعفاء اذا تجاوزت مدة االنجاز 

 ....واعلم وهللا اعلىھذا  ....من المرسوم المذكور 130

Böy Ov Espërance 

ھا، بل المخالفة للقانون ان تجبر المحاسب الخضوع لشكرا على التوضیح المستفیض، لكن ال یمكن لتاشیرة لجنة الصفقات 
 علیھ الرفض النھائي والرجوع إلى ملحق وعرضھ على لجنة الصفقات لتصحیح الخطأ. بقوة القانون

 ناصر نغموش
من واجب  نعم القانون،طبیق التاشیرة من طرف االطراف المكلفة بتنفیذ العقد محفوظة بقوة اجباریة ت Boy اسمح لي اخي

غیر  حة،صحیتبین ان مالحظة المحاسب  إذااللجنة تستجیب  واالصل ان القانوني،المحاسب العمومي تنبیھ اللجنة للخلل 
" :196حیث نصت المادة  اللجنة،اجل اعالم فقط بالنسبة للمحاسب من  عبارة،ان المشرع حدد المسؤولیات حیث استعمل 

المختصة كتابیا...." ضع خطا تحت فقط  اللجنةفقط ان یعلما  والمحاسب المكلف،فانھ یجب على المراقب المالي  ..........،
 ", اي ان مسؤولیتھما تخلى بمجرد االعالم الكتابي... ثم استطرد المشرع في توضیح المسؤولیة باستعمال عبارة......

یمكن لھذه االخیرة اي اللحنة ... لنضع كذلك خط تحت عبارة یمكن اي ان قبول مالحظات المحاسب تخضع لتقدیر اللجنة 
صولة مف وعلیھ فالقضیةالن یمكن یفھم منھا حریة اتخاذ القرار حیث انھ یمكن االخذ برایھ كما یمكن تجاوز ھذا الرأي .... 

 ....واعلم وهللا اعلىاللجنة ھي المسؤولة نتائج ھذه التأشیرة.... ھذا قانونا اي انھ في كلتا الحالتین فان 

Bachir Azur 

 %5الضمان من قانون الصفقات التي تنص على إعفاء المتعاھد من تقدیم  130یمكن على األمر بالصرف بتطبیق المادة 
 أشھر و تكون مدونة في االتفاقیة 3اذا كانت مدة اإلنجاز لم تتعدى 

Böy Ov Espërance 

مكانیة بإستطاعتھا ولھا القدرة واإل كلمة فقط تعني الحصر في امین الخزینة والرقابة المالیة، وكلمة یمكن تعني بإمكانھا اي
وفي ھذه الحالة التي نعالجھا أشغال وضمانھا، وھو امر خطیر، خاصة مع موضوع غش الطریق السیار  -لسحب التاشیرة

 و زلزال بومرداس و...
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 ناصر نغموش

عبارة فقط جاءت بعد الفاصلة فھي تعني بما ال یداع  والدلیل انفقط في حالتنا ھذه تعني حدود المسؤولیة  اخي،عذرا 
اخذنا بمبدء الحصر الذي تتكلم عنھ فان المصلحة المتعاقدة لیس معنیة  فاذا-فقط  االعالم یكفیھما-مجاال للشك االكتفاء 

باعالم اللجنة ...... ھب ان المصلحة المتعاقدة بعد التاشیرة تفطنت الى خلل ما فھل تستطیع اخطار اللجنة ام ال؟؟؟؟ فاذا 
مكنھا اعالم اللجنة حیث ان فھم حصریة عبارة اخذنا بمفھوم الحصر كما اشرت فاننا نستنتج ان المصلحة المتعاقدة ال ی

 حریة وانما تعنيغیر معقول... اما االمكانیة فھي ال تعني االستطاعة فقط  وھذا امرفقط تستثنیھا من اعالم اللجنة 
اللجنة مجبرة باخذ رأي المحاسب  ولو كانتالنھا ھي التي اعطت التاشیرة  ویمكنھا السحب تستطیعنعم ھي  التصرف.

اال الرجوع الى المواد الثابتة في الرسوم فانھ دائما  وما علیكعمل المشرع عبارة یجب حتى ال یكون ھناك اي لبس الست
التي وضعنھا انت  196یجب التي استھل بھا المشرع المادة  .... والدلیل عبارةنجد المشرع یستعمل عبارة یجب

 ....واالھتماممشكورا...بركت اخي على المتابعة 

Böy Ov Espërance 

 الكل متفق على انھ ال حریة تصرف بمخالفة القانون،

Modérateur du groupeHadi Rahou 

 اجتھاد مع وجود نص قانوني ال

 ناصر نغموش

.... ومن اكبر المشاكل التي تقع فیھا االطراف المدخلة في التسییر اھي مشاكل تداخل الصالحیات و  Hadiھو كذلك االخ 
خرین...... القانون واضح و اذا اعطى صالحیة لھئیة ما و حد حدودا فالبد على الطرف االخر االعتداء على صالحیات اال

من تسییر مصالح الى فوضى تكون ابسط نتائجھا السلبیة ضیاع الحقوق و تعطیل  الوقوف عندھا و اال انقلب االمر
 الى المجھودات المبذولة...................المصالح.......وفقكم هللا جمیعا الى ما یحبھ و یرضاه و جزاكم اوفر الجزاء 

 

Karima Bouabdellah 

Quand un ordonnateur réquisitionne un trésorier, ce dernier dégage ça 
responsabilité. 
Est ce que dans ce cas l'ordonnateur est un comptable de fait ??? 
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 réquisition n'a aucune relation avec le comptable de fait,  .... LaSalamou alikouناصر نغموش
quand l'ordonnateur réquisitionne le comptable conformément aux dispositions de la 90-21 

(ART 48 ) ,ce dernier procède aux paiement de cette dépense sous la responsabilité de 
l'ordonnateur. La fonction du paiement meme dans le cas de la réquisition est toujours 

exercée par le comptable...Le comptable de fait c'est la personne qui exerce une fonction de 
comptable sans avoir cette qualité de comptable comme les régisseur de recettes ou un 

régisseur de dépenses. Ce régisseur manipule des fonds et effectue des dépenses sans qu'il 
soit comptable... 

t sous le contrôle du comptablemais les régisseurs agissen Admin du groupeAhmed Benidir 

n'est pas un comptable de fait, par ce qu'il est  Mais le régisseur Karima Bouabdellah
expressément autorisé par l'autorité habilité 

épense un mandat de Dans le cas que j'ai cité, l'ordonnateur admis en d Karima Bouabdellah
paiement sans accord de trésorier, ce qui fait de lui un comptable de fait, enfin à mon avis 

Nabil Nabiil 

رف حیث یكون عرضة للمساءلة من طرف مجلس المحاسبة ام صفة المحاسب الفعلى ھنا تحل المسوؤلیة االمر باالص
 حیث یحدث تداخل فى تحصیل االیرادات اوالسحب غیر شرعى ومنھا یتحملون نفس المسؤولیات ویمكن العقوبة

ble de fait dans la ce n est pas le bon exemple de compta érateur du groupeModHadi Rahou
requisition 

u'est qu'un comptable de fait ?tout d'abord q Admin du groupeAhmed Benidir 

  Effectivement ،mon frère Ahmed il agit sous la responsabilité du comptable sansناصر نغموش
avoir la qualité du comptable. Les comptables sont nommés par le ministre des finances, 
mais un régisseur est agrée par un comptable pour exercer une tache bien déterminée... 

une  J'ai donner l'exemple de l'ordonnateur et réquisition pour avoir Karima Bouabdellah
vision claire et très precise Pas comptable de fait au sens large 

Procédé qui permet à l'Administration de contraindre  Modérateur du groupeHadi Rahou
des particuliers à lui céder un bien mobilier, immobilier (en jouissance) ou encore des 
prestations. (Les réquisitions donnent lieu à indemnités et ceux qui s'y opposent encourent 
des sanctions pénales.) 

dans le cas du comptable publique c est Lorsque le  Modérateur du groupeHadi Rahou
comptable public à suspendu le paiement d'une dépense publique (rejet du dossier de 
mandatement aprés visa), l'ordonnateur peut requérir par écrit et sous sa responsabilité le 
comptable de payer. Le comptable défère à la réquisition et rend compte au Ministre de 
l'économie et des finances 
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Sebti Methazem 

 رف یبقى امر بالصرف و المحاسب العمومي یبقى كذلكالقانون یمنع ذلك الن االمر بالص

Un comptable de fait et une personne qui manie des derniers publics  Karima Bouabdellah
et valeurs, sans avoir la qualité de comptable public au sens de l'article 33 de la loi 90-21 et 
sans avoir été autorisé expressément par l'autorité habilité à cet effet 

 critères:comptable de fait à 02  Donc un Karima Bouabdellah 
1) le fait de s'ingérer ou se mêler dans le recouvrement de recettes effectuées ou destinés à un
organisme public qui est déjà doté d'un comptable public. 
2) le fait de recevoir ou de manier des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement à la caisse
d'un organisme public doté d'un comptable public 

la requistion est un moyen juridique donne a  Modérateur du groupeHadi Rahou
lordonnateur et sous sa propre responsabilité de requérir le comptable publique pour le 
paiement d une dépense . l ordonnateur est loin d etre un comptable de fait dans ce cas . C est 
comme le passe a outre avec le controleur financier. 

s celui qui a compris le principe qu'il nous donne de Admin du groupeAhmed Benidir
exemples de comptable de fait 

Voilà des exemples concrets Karima Bouabdellah 

ne me dite pas que le régisseur est comptable de fait du  Admin du groupeAhmed Benidir
moment qu'il agit sous le contrôle du comptable 

  Le régisseur est comptable de fait, car il n'a pas la qualité de  frère.Si monناصر نغموش
comptable et il exerce certaines taches de comptable, a cet effet je pose les questions 
suivantes: - est ce que le régisseur est justiciable envers la cour des comptes??? - est ce qu'il 
présente un compte de gestion en fin d'exercice???..En répondant a ces questions on saura si 
le régisseur est un comptable de fait ou non.... 

 exemple:J'ai un  Karima Bouabdellah 
Une commune à fait ses constatation en matière des loyers (location des immeubles) établit 
des titres de recettes, à essayer le recouvrement à l'amiable mais ça n'a rien donner, elle à 
attaquer les locataires en justice. 
La justice à aviser les locataires à payer leurs sommes dues au huissier de justice, ce dernier 
recouvre les recettes pour la commune et il verse les recettes recouvrées au trésorier 
communal. 
Donc ce huissier de justice est un comptable de fait 
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est se que cet huissier de juste n'est pas autoriser a faire  Admin du groupeAhmed Benidir
cela 

21 notamment l'article 36 toutes les -Conformement aux dispositions de la loi 90Moha Med
depenses qui ne sont pas conforme a ce dernier feront un rejet definitif et suite a l'article 48 
l'0rdonnateur etabli une requisition pour le paiement de la depense en question sous ca 
responsabilite mais le comptable c'est lui toujours qui procedera a la depense en question 
avec un rapport adresser au ministre des finances pour degager sa responsabilite 

dans quel cas l’ordonnateur est considérer comme  Admin du groupeAhmed Benidir
comptable de fait 

 ناصر نغموش

كل شخص یتولى تحصیل اإلیرادات أو یقوم بالمصاریف أو بصفة عامة یداول  comptable de faitیعد شبة محاسب 
دون أن یرخص لھ صراحة من  21-90من القانون 33أن تكون لھ صفة محاسب وفق احكام المادة  واألموال دونالقیم 

 ...21-90من القانون  51ف الذي جاءت بھ المادة قبل السلطة المؤھلة ... ھذا ھو التعری

Mouhassib fi3li c'est:Comptable de fait en arabe  Karima Bouabdellah 

  mais la traduction réglementaire du juste.mouhassib fi3li est une traductionناصر نغموش
terme comptable de fait est شبھ محاسب ...voir j.0 en arabe et sa traduction en longue 

étrangère.... Voir J.O 35 du 15 aout 1990 .................................بركتي اختي على المتابعة و االعتمام 

 

 

 

Un rapport doit être établi par ce comptable au ministère des finances  Mustapha Mesbah
sur ce passer outre 

 

 

Ahmed Benidir 

 

 الحسابات بین أمناء خزائن البلدیات وخزائن الوالیات اختالف
=================================== 
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إن صالحیة استعمال الحسابات تختلف من محاسب إلى أخر فمثال توجد حسابات توظف فقط عند العون المحاسب 
رى توظف فقط لدى أمین الخزینة المركزي للخزینة حسابات اخرى توظف فقط عند أمین الخزینة المركزیة و حسابات أخ

الرئیسیة و حسابات أخرى فقط عند أمین خزینة الوالیة وحسابات أخرى عند أمناء خزائن البلدیات وفیھ حسابات مشتركة 
وحسابات مشتركة بین  520001والحساب الجاري البریدي  100001بین المحاسبین الرئیسین كحساب الصندوق 

وھذا االختالف طبیعي و ینسجم مع اختصاص  110005لصكوك البنكیة وصكوك الخزینة المحاسبین الثانویین كحساب ا
 كل محاسب

كما توجد حسابات رغم اختالف ارقامھا إال أنھا تسیر بنفس الطریقة كالحسابات(على سبیل المثال ال 
  100002،100003،100001الحصر)

 402001011،420002011،402004011الحسابات 
  520004،520005،520006،520010الحسابات 
 520003،520001،520002الحسابات
  520003،520001،520002الحسابات

إن الفھم الجید لھذه الحسابات یتطلب البحث في مختلف التعلیمات وكذا وضع مخطط لكیفیة استعمال ھذه الحسابات من 
 طرف مختلف المحاسبین

 

Belkacem Benramdane 

 بارك هللا فبك اخ احمد

Belkacem Benramdane 

 بارك هللا فبك اخ احمد

Modérateur du groupeZico Classic 

 فھي تفي للغرض 2012یكفي مراجعة مدونة حسابات الخزینة لسنة 

oukhalfaMohamed B 

 ممتاز شكرا

Madrid Ahmed 

 ربي اجازیك اخي احمد

ek TarekTar 

) ,التى تتضمن nomclature comptes de trésor (NCTیجب مراجعة الحسابات الموجودة في مدونة الخزینة ، 
الحساب ،اسطره،المحاسب المختص بھ، وكیف یبرر.في إیراد ام نفقة،او رصید. و التعلیمیة أو المرجع القانوني الذي 

ء في خزائن البلدیات،و الوالیات ال توجد لدیھ أدنى فكرة عن ھذه یحكم وینظم اي حساب، مالحظة ان الكثیر من الزمال
 المدونة وكیفیة عملھا
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Abir Khadidja 

 بارك هللا فیكم أستاذ

Chahd Ab 

  ألف ألف شكر
 بوركتم و جعل ذلك في میزان حسناتكم

seulement kayn haja lazm nekalmo  Ahmed baraka ALLAH fik ya si Boualem Abdrahmane
alih ns les trésoriers ....LA B 1... 

 

 

Ahmed Benidir 

  من طرف أ. بلكاسم بن رمضان
================= 

 الحساب: ومقررات باقيقرارات 

 باقي الحساب: أشكال-1
============== 

 باقي الحساب القضائي: -1-1
================ 

حكمھ  في یأخذ باقي الحساب الشكل القضائي لما یصدر مقرر نھائي من مجلس المحاسبة یجبر المحاسب العمومي أو منھم
 بتسدید مبلغ مالي من أموالھ الخاصة نتیجتا لقیام مسؤولیتھ الشخصیة والمالیة.

 باقي الحساب اإلداري: 1-2
=============== 

یأخذ باقي الحساب الشكل اإلداري لما یصدر قرار وزیر المالیة یجبر المحاسب العمومي أو منھم في حكمھ بتسدید مبلغ 
 جتا لقیام مسؤولیتھ الشخصیة والمالیة.مالي من أموالھ الخاصة نتی

قرارات باقي الحسـاب ھي قرارات تنـفیذیـة دون اللجوء إلى القضاء إلغمارھا بالصیغة التنفیـذیة وھي منـشـأة للفوائد 
 ). 312-91من المـرسـوم  07ابتداء مـن تاریخ التبـلیغ ولیس من الحدث المنشئ كما ھـو الحـال فـي فـرنـسا (المـادة 

 شروط باقي الحساب: -2
============= 
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لكي یصــدر قرار أو مقرر باقي الحساب البد قیام مسؤولیة المحاسب العـــــمومي سواء كانت ھذه المسؤولیة عن 
العملیات الموكلة إلیھ أو المسؤولیة التضامنیة مع األشخاص الموضوعین تحت سلطتھ أو المسؤولیة عن العملـیات التي قام 

فـھ والـتـي تكـفـل بھا بعـد إجـراء الفحـص والتـدقـیـق لكـن دون أن یتحـفـظ عـلـیھا أثـنـاء سریـان مھـلـة التحـفـظ بـھا أسال
. 

ال یمكن أن تقحم المسؤولیة الشخـصیة و المالیة للمـــحاسب العمومي إال بقـرار مـن  21-90من القانون  46حسب المادة 
 مجلس المحاسبة.وزیـر المالیة أو مقـرر من طرف 

الشـروط الواجـب توفرھا حتى تقوم مسؤولیة  07/09/1991المؤرخ في  312-91تحدد المادة من المرسوم التنفیذي رقم 
المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة وبالتالي یصبح محل صدور قرار إداري (باقي حساب إداري)من طرف وزیر 

 ن طرف مجلس المـحاسـبـة.تتـمـثـل ھـذه الشروط فـیـما یـلي:المالیة أو مقرر قضائي (باقي حساب قضائي) م

 العجز في حساب الصندوق. -

 تسدید نفقة خطا. -

 إیراد لم یحصل أو لم تتخذ اإلجراءات الضروریـة لتحصیـلـھ(الـتھـاون في التحصیل). -

 ة عینیة.ضیاع سندات أو قیم أو وسائل أو أدوات في حالة ما إذا كان المحاسـب یمسك محاسب -

فحـددت شـروط قیام المسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسب العـمـومـي  20-95من األمر رقم  2فقرة  83أما المادة 
 حـسـب األتـي:

 تـسـجـیـل نقـص فـي المـحـاسـبـة. -

 صـرف نـفـقـة غـیـر قـانـونـیـة أو غـیـر مـبـررة. -

 إیـراد غـیـر مـحـصـل. -

شـروط قـیـام المـسـؤولـیـة الشخصیة والمالیة للمحاسب  21-90من القـانـون  45و 43، 42أیضا حـددت المـواد 
 العـمـومـي حـسـب األتـي:

 ثـبـوت نـقـص فـي األمـوال والـقـیـم. -

-90ـون فـیـمـا یـخـص دفـع النـفــقات(مـن القـان 36فیـما یخـص تـحصـیـل اإلیـرادات والـمــادة  35مـخـالـفـة المــادة  -
21.( 

 ضـیـاع وثـائـق اإلثـبـات أو وثـائـق المـحـاسـبـة. -

إذا تـوفـر شـرط مـن ھـذه الشــروط أصبـح المحـاسـب العـمـومي مسـؤول شـخـصـیا ومـالـیـا عن الخطأ أو الفعل 
 مـن أموالـھ الخـاصة المنـسوب إلي و بالـتالي یصـبح محل صدور قرار إداري أو مقرر قضائي یدیـنـھ بدفـع مبـلغ مالي

 .312-91مـن المـرسـوم التـنـفـیذي رقـم  03وذلك طبـقا للمـادة 

 الطعن في قرارات ومقررات باقي الحساب: -3
========================= 

 الطعن في قرارات باقي الحساب:-1-3
===================== 

یة یكون أمام مجلس الدولة وذلك في أجل شھر من الطعن في قرارات باقي الحساب الصادرة من طرف وزیر المال
التبلیغ.ھذا الطعن ال یوقف التنفیذ إال إذا تعلق األمر بعجز في الصندوق ناتج عن حاالت القوة القاھرة حیث یوقف التنفیذ 

 إلى غایة الفصل في ھذه الحالة.
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 الطعن في مقررات باقي الحساب: -2-3
====================== 

 :المراجعة-أ

تكون مقررات مجلس المحاسبة محل مراجعة في حالة وقوع خطأ، اإلغفال أو التزویر، االستعمال المزدوج وعندا ظھور 
عناصر جدیدة.یودع الطلب من المتقاضي، السلطة السلمیة أو الوصیة التي كان یخضع لھا وقت إنجاز العملیات محل 

لوقائع والوسائل التي استند إلیھا صاحب الطلب مرفقا بالوثائق القرار أو الناظر العام ویشترط في قبولھ على عرض ا
 الثبوتیة.

یوجھ طلب المراجعة إلى رئیس مجلس المحاسبة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاریخ التبلیغ ،یمكن تجاوز ھذا األجل إذا 
 صدر القرار على أساس وثائق اتضح أنھا خاطئة.

ــــرار محل الطعن الذي صدر عن أي منــــــــــھما.المراجعة لیس لھا أثر تدرس الغرفة أو الفرع طلب مراجعة القــ
 موقفإال إذا تبین أن الدفوع المستند إلیھا في المراجعة تبرر ذلك.

 اإلستئناف:-ب

اف الستئـــــنتكون قرارات مجــلس المحــــاسبة قـــــابلة لالستــــــــئناف في آجل شــــھر من تاریخ التبلـــــــــــــــیغ، ا
 یكون

 بطلب من المتقاضي، السلطة السلمیة أو الوصیة أو الناظر العام.

تودع عریضة االستئناف لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة وتكون مرفقة بعــــرض مفصل للوقائع و الدفـوع المستند 
 إلیھا.لالستئناف أثر موقف لتنفیذ القرار محل الطعن.

 اف بتشكیلة كل الغرف مجتمعة عدا الغرفة التي أصدرت القرار محل الطعن.یدرس مجلس المحاسبة االستئن

 الطعن بالنقض: -ج

الطعن بالنقض في القــــــرارات الصادرة عن تشـــــــكیلة كل الغرفة المجتمعة یكون أمام مـــجلس الدولة ویكون بطلب 
زیر المــــــــالیة، الســـــلطة السلـــــمیة أو الوصـــیة أو من المتــــقاضي یمثلھ محـــــامي معتمد لدى مجـــــلس الدولة،و

 الناظر العام.

 تنفیذ قرارات باقي الحساب: -4
================ 

 قرارات باقي الحساب الصادرة ضد المحاسبین العمومیین: -1-4
=================================== 

 تبلیغ قرارات باقي الحساب:-1
================= 

تبلغ قرارات ومقررات باقي الحساب من طرف المدیریة العامة للمحاسبة إلى المحاسبین المختصین من أجل تنفیذھا طي 
 جدول إرسال من نسختین.

 التكفل بقرارات باقي الحساب:-2
================= 

على  ثم التكفل بھا وذلك بوضع ختم التكفللدى استقبالھم لھذه القرارات یقوم أمناء خزائن الوالیات بفحصھا ومراقبــــــتھا 
نسخة من جدول اإلرسال حیــث بعد ذلك یتم إرسال ھذه النسخة إلى المدیریة العامة للمحاسبة مدعمة بالشھادة اإلداریة 

 الخاصة بالتكفل.
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ــین بصورة واضحة كل بعد ذلك یتم تســـــجیل قرارات أو مقررات باقـــــي الحــــــساب في ســــــجل خـــــاص یبـــــ
 البیانات والعناصر الضروریة لمتابعتھا و تنفیذیھا.

 التقید المحاسبي لقرارات باقي الحساب: -3
======================= 

 التكفل بقرارات باقي الحساب یتم محاسبیا وذلك حسب العملیة التالیة:

 ون)(م آخر431009003(ق و م) و431009002(أخ و)،431009001مدیــــن:

 ،......201007،402001011،402001101،402003،403001001،510001،431006،431012دائــــــن:

 متابعة وتحصیل قرارات باقي الحساب: -4
======================= 

بعد التكفل بھذه القرارات یقوم المحاسب المختص بإرسال نسخة من ھذه القرارات إلى المدین بواسطة رسالة موصى 
 مع اإلشعار باالستالم یعلمھ من خاللھا بالقرار الصادر ضده ویطلب منھ تسدید المبلغ المحدد فیھ.علیھا 

 لتحصیل ھذه القرارات یقوم المحاسب العمومي باإلجرائیین التالیین:

 اذا كان المدین یقیم في تراب الوالیة:-أ

ن فھنا یقوم السـید أمین الخزینة بإصدار حجز ما الحـالة األولـى:إذا توفرت المعلومات الخاصة برقم حـــــساب المدی
للمــدین لدى الغـــیر یكون الھدف منھ تجمید رقم حساب المدین وتحصیل مبلغ القرارات المتكفل بھا.في ھـذه الحــــــالة 

بھ إلى قابـض أیضـــــــا یمكن ألمــــین الحزینة القیام بإصدار حجز ما للمدین لدى الغیر و إرسال القرار المتكـفل 
 الضرائب المخـتـلفة أو أمین خـزینة البلـدیة المخـــــــتص(كما ھو مبین في الحالة الثانیة) في نفس الوقت.

الحـالة الثـانیة : إذا لم توفــــــرت المعـلومات الخاصـــــــــة برقم حـــساب المدین فھـــنا یقــــوم السید أمـین الخزینة 
ما للمــــــدین لدى الغـــــــــــــیر مدعم بالقـــــرار المتكـــــــفل بھ مدعم إلى قابـض الضرائب بإرسال بحـــــــجز 

المختـلفة أو أمین خـــزینة البلـــدیة المختص تبعا لحافظة إرسال من نسخـــــــتین، حیث یعــــــید قابض الضرائب 
ل قــــــرارات باقي الحساب إلى أمین خـــــــزیـنة الوالیــــــــة نسـخة من المختلفة أو أمین خـــزینة البلدیة بعد التكــــــف

 حافظة إرسال تحمل إشارة استالم وتكفل.

 إذا كان المدین یقیم خارج تراب الوالیة: -ب

ل ھذا القرار إذا كان المدین یقیــــم خارج تراب الوالیة حیث یكـــــــــون أمین خزینة والیة أخـــــرى ھو المعني بتحصی
یقـــــوم المحاسب المخــتص بإرسال حجز م للمدین لدى الغیر مدعم بنســــــخة من قرار باقي الحساب إلى 

المحـــــــــــاسب المتواجدة في حیزه المكاني إقامة المدین طي جدول إرسال من نسختین للتكفل بھذا القرار مع إعادة 
 النسخة المتكفل بھا.

 مفوض بكل الطرق القانونیة لتحصیل ھذا القرار.یقوم المحاسب ال

 یتم تقید المبالغ المحصلة حسب العملیة التالیة:

 (م آخرون)431009003(ق و م) و431009002(أخ و)،431009001دائــــن:

 500005001، 520005، 520004، 403002001، 110003، 100001مدیـــن:

العمومیة: على األموال باقي الحساب الصادرة ضد الحائزون  قرارات-2-4
========================================= 

یرھم وغیتعلق األمر بالقرارات الصادرة ضد الحائزون على األموال العمومیة بصفة غیر شرعیة كالمقاولین والممونین 
 استفادوا من تسبیقات أو مبالغ مالیة من دون وجھ حق. الذین
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ــي الحساب الصــــــادرة ضد الحائـــــــزون على األمــــــــــوال العـــمومیة بصفة عیر یتم التكفل بقــــرارات باقــــ
 شرعیة حسب نفس الشروط واإلجراءات الخاصة بالقرارات الصادرة ضد المحاسبین العمومیین.

 یتم تقیید العملیات المحاسبیة الخاصة بھذه القرارات حسب مایلي:

 السنة الرابعة من التحصیل بعد-3القرارات  تحصیل-2بالقرارات  التكفل-1

 500030المالیة مدیــن:  مدیـن: الحسابات 431030مدیـــن: 

 201007دائــــن:  431030دائــــن:  500030دائــــن: 

 الصادرة من طرف مجلس المحاسبة: الغرامات-3-4-
============================= 

 .20-95من األمر  61مجلس المحاسبة بناءا على المادة  یتعلق األمر بالغرامات الصادرة من طرف

 یتم التكفل بھذه الغرامات حسب نفس الشروط واإلجراءات الخاصة بالقرارات الصادرة ضد المحاسبین العمومیین.

 یتم تقیید العملیات المحاسبیة الخاصة بھذه الغرامات حسب مایلي:

 سنة الرابعة من التحصیلال بعد-3القرارات  تحصیل-2بالقرارات  التكفل-1

 500030المالیة مدیــن:  مدیـن: الحسابات 431031مدیـــن: 

 201007دائــــن:  431031دائــــن:  500030دائــــن: 

سنوات من التحصیل وتخص الحاالت التي ال یكون فیھا طعن أو أن الطعن كان غیر  04العملیة الثالثة تكون بعــــد مرور 
 مجدي.

ســـــــنوات یقـــــــوم المحاسب بإلغاء التكـــفل وإعادة المبالغ  04ــــغاء ھذه القرارات قــــــبل مرور مدة في حالة إلــ
 المحصلة إلى أصحابھا وذلك حسب العملیات التالیة:

 المبلغ إلى صاحبھ إعادة-3في ح/فائض التسدید  التقید-2التكفل  إلغاء-1

 431001001مدین: 431031ح/الدائن  - 431031ح/ المدین -

 520001أو403002دائــــن:  001431001ح/الدائن  - 500030ح/ الدائن -

Hachemi Ahmad 

 شكرا

Mohammed Larbi 

 مشكور االخ احمد

Khadi Bel 

 شكرا

Abdelmalik Nouioua 

االصح أن یتم مراجعھ قانون المحاسبة العمومیھ لتحدید مسؤولیھ كل طرف من األمر بالصرف والمراقب المالي 
 والمحاسب لكن ......

Boualem Abdrahmane 
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 كالم من عسل

Aicha Abderahmane 

 شكراً 

Abdelghani Louaileche 

 قاسم على ھذه المعلومات القیمة،لك كل الشكر و التقدیر استاذ بل

Abdelghani Louaileche 

 على النشر Ahmed benidir ولك الف شكر االخ

Khadi Bel 

 افادك هللا وقدرك على الخیر ان شاء هللا Ahmed Benidir افدنا یا

 

__________________________________________________________________________ 

 

Benidir Ahmed 

 سندات التحصیل :
  تحویل سندات التحصیل :

عن طریق أرقام  12یس المجلس الشعبي البلدي بتسجیل وتقیید سند التحصیل في الملحق رقم یقوم رئ 12أ: ملحق 
 متسلسلة مع تبیین المدین والمادة في المیزانیة ، وكدا مبلغ السند سواء الملغ الحالي أو المجمع كل مادة على حدا .

 07لدي مرفقة بسندات التحصیل ملحق نسخ الى أمین الخزینة الب 03نسخ ترسل مننھا  04یعد في  12ھدا الملحق 
یقوم أمین الخزینة بالتدقیق والتحقیق من أجل أخدھا على العاتق مع ایقافھا سواءا عددیا أو بالحروف ،وعلیھ أن یحتفظ 
بنسخة واحدة ویقوم بارسال النسخة الثانیة الى رئیس المجلس الشعبي البلدي والنسخة الثالثة الى مكتب البلدیا ت على 

 –ى خزینة الوالیة (غیر موجود حالیا مستو
  سندات التحصیل الخاصة بعدة سنوات :

الوثائق القاعدیة الخاصة بالسند (عقود االیجار ، أو العقود العادیة ) یجب أن ترفق بالسند خاصة بالسنوات السابقة تكون 
  أصلیة مع نسخ مطابقة لھا ترفق بالسنوات الخاصة بھا

  لسند :ایرادات محصلة قبل ا –ب 
ھناك بعض المنتوجات یتم تحصیلھا من دون سند أي قبل اصدار السند مثال كالھبات والتحویالت ... من أجل أخدھم على 

 12نسخ وتحویلھ الي رئیس المجلس الشعبي البلدي من أجل أخدھا في الملحق 03في  13العاتق یجب ارفاقھم بالملحق 
  المقبل

خزینة البلدي ھو المسؤول عن تحصیل مختلف الضرائب والرسوم ، غیر  ت: أمیناإلیراداعن طریق وكیل  التحصیل-ج
یعین وكیل اإلیرادات من رئیس –أن بعض الشروط تحتم علیھ تفویض ھدا االجراء الى وكیل اإلیرادات تحت مسؤولیتھ 

یق مداولة .... ھناك أنظمة المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة أمین خزینة البلدیة وتحدد االعمال التي یقوم بھا عن طؤ
 توضح ھدا االجراء

 منقول
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 المعتصم المعتصم

 ماھي المداخیل الغیر مسموح بتحصیلھا من طرف الوكیل المحاسبي

Abdelmalek Lansari 

 شكرا

 رابح حمزة

 ھل ترفق المیزانیة االولیة بسندات التحصیل؟

Abdessatar Hamata 

 مشكور اخي
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Mokhtar Benabed 

 التفرقة بین المصطلحات صفقة عمومیة بكامل االجراءات الشكلیة وصفقة عمومیة عادیة بالمرسوم الجدید
........................................................................ 

كنت أشرت إلى ھذا سابقا بمجموعة أو منتدى بأن المنظم الجزائري في تأطیره للصفقات العمومیة وبعد صعوبة فھم 
الشكلیة،  االمصالح المتعاقدة آللیة تنفیذ النفقات أقل أو یساوي مبالغ العتبات اإلجباریة للصفقات العمومیة بكامل اجراءاتھ

بأنھ في المرسوم الجدید سیجعلھا تنفذ في شكل صفقة مصغرة أو شبیھة بالصفقة وھو ھذا ما یحصل فعال بھذا المرسوم 
، إن المنظم لم یخطئ أبدا في نصھ، فھي صفقة والتي تفوق العتبة المالیة ھي أیضا صفقة، ولكن مدار 247-15الجدید 

عبارة عن عقد فالصفقة واالتفاقیة كالھما عقد بمفھوم القانون المدني) ھو أن الفصل بینھما ھو أن الصفقة (التي ھي 
الصفقة أعلى من العتبة اإلجباریة ھي حتما یجب ان تخضع لكل االجراءات الشكلیة االجباریة للصفقة وھي أن یحضر 

افسات طلب عروض وتتقدم المن لتمنح التأشیرة علیھ وتعلن بعدھا المصلحة عن الخارجیةدفتر شروط ویقدم للجنة الرقابة 
كذلك وترسوا المنافسة على احدھم وتترك مدة الطعن ویعلن عن  تقییموتفتح االظرفة من طرف اللجنة المختصة ویتم 

المنح المؤقت ویقدم مشروع الصفقة للجنة الصفقات تؤشر ثم المراقب المالي یؤشر ثم یمكن ابرام العقد/ الصفقة، وعلیھ 
ـ "الصفقة التي خضعت كلیة لإلجراءات الشكلیة"، ولكن بالنسبة للمبالغ التقدیریة (مصطلح التقدیریة نسمي ھذه الصفقة ب

القدیم فتحدید الحاجات یتم مبدئیا حین تحضیر المیزانیة وھتھ االخیرة  236-10أكثر دقة من مصطلح المبالغ بالمرسوم 
ملیون حسب الحالة، فھذا لم یكن خطأ من المنظم أن  6و 12ن بطابعھا تقدیریة) التي تقل أو تساوي ھن العتبتین الجدیدتی

أسماھا صفقة عمومیة ثم أشار إلى أنھا طلبات فیما بعد وأشار أیضا أنھا قد تكون بموجب عقد أو عند الضرورة فقط، فعقد 
مصغرة  أو صفقةالصفقة أقل من العتبة لیس إجباري التأسیس إال في حالة الدراسات، وحتى نفھم ماھیة تسمیتھا صفقة 

فالمنظم (ولیس المشرع) یقصد أن ھذه الصفقة لیس إجباري تمریرھا على اإلجراءات الشكلیة التي تشھدھا الصفقة فوق 
العتبة المالیة االلزامیة، ونص على أن اجراءات الرقابة الداخلیة أو إجراءات التمریر تبقى من اختصاص ومسؤولیة 

إجراء شكلي مسبقا كدفتر شروط او حقوق أو واجبات أیا كانت مسبقا فعلیھا إجباریا المصلحة المتعاقدة وان اختارت أي 
باب ة عمومیة بكل االجراءات الشكلیة للفقحین التمریر أو اإلبرام التقید بھا، وتأتي اآلن مسألة ال تقتضي وجوبا إبرام ص
یمكن التخلي عنھا في النص (انظر نص  االول، ال تقتضي وجوبا علینا أن نفھم ان مصطلح وجوبا ھو جملة اعتراضیة

الفرنسیة) لنعي جیدا بذلك أن ال یقتضي وجوبا یعني أنھ یمكنك أن ال تبرم صفقة عمومیة بكل االجراءات الشكلیة 
االجباریة الواردة بالباب االول تحت العتبة االلزامیة أو یساویھا، ولكن ھذا ال یمنع من القیام بصفقة بكل االجراءات 

االجباریة تحت أ یساوي العتبة، یعني أن مجال الفصل لم یصبح كما كان صفقة أو استشارة بل أصبح یتعلق بـ  الشكلیة
:تخضع لإلجراء/ اإلجراءات الشكلیة اإلجباریة الواردة بالباب االول من المرسوم الجدید أو ال تخضع (فوق او تحت 

 اإلجابة. ھاتھضح معالم العتبة االلزامیة)، وأي شخص یمكن یسأل قسم الصفقات لتت
 الدكتور مختار بن عابد

 موفقون ان شاء هللا جماعة

 السؤال
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 األجوبة
Mokhtar Benabed 

 السالم علیكم ورحمة هللا
ما تم التنافس بشأنھ بشأن متداول یجب إخضاع كل سنوات التعاقد إلى  5/100/ باعتبار التنافس قام بأن یكون 1ج
)Principe d'intangibilité des conditions de la concurrence وإن تم إعفاء المتعاقد معھ من الكفالة بعد .(

 السنة األولى یكون ذلك مخالفا ألحكام تنظیم الصفقات العمومیة.
ات نمط عادي وطابع تكراري، وسواء / تكون صفقة الطلبات في الحالة التي تكون فیھا الخدمات (بمفھومھا الواسع) ذ2ج

ما إن كانت صفقة أشغال فآخر أجل لتقدیم كفالة حسن التنفیذ ھو تاریخ تقدیم المقاول لوضعیة األشغال األولى نفسھ، وإن 
كانت لوازم فتتعلق بوجوب تقدیمھا بتاریخ آخره تلقي سند الطلب وقبل تقدیم الفاتورة (مصحوبة بالسلعة) وھكذا. وكقاعدة 

 مة تكون قبل مطالبة المتعاقد معھ باستحقاقھ من طرف المصلحة المتعاقدة.عا
/ یمكن إذا ما لم تنص الصفقة على مدة ضمان على األرجح، بالنسبة لصفقة الطلبات، للمصلحة المتعاقدة أن ترفع الید 3ج 

ة بشكل وى خالل فترة تقل عن السنعن كفالة حسن التنفیذ للمتعامل المتعاقد الذي بلغ للمصلحة المتعاقدة الكمیات القص
ملحوظ، ویكون ذلك بشكل تكراري على عدد سنوات صفقة الطلبات نفسھا، بشرط أن یكون ممكنا للمصلحة المتعاقدة أن 

تتأكد من صحة وجودة الخدمات المتفق علیھا فور تأدیتھا (الخدمات، الدراسات، اللوازم على األرجح) وعدم إمكانیة 
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 بعد، ویكون ذلك منصوصا بشروط المنافسة وبالتالي و/ أو بعقد الصفقة. تعرضھا للضرر فیما
 كل التوفیق

 د. مختار بن عابد (دكتوراه تسییر المال العام)

Intendant Commerce 

 التنفیذ للمرة الثانیة اذا جددت الصفقة حسنملزم بتقدیم كفالة بالنسبة للسؤال االول فھو غیر 

Intendant Commerce 

 تقدم كفالة حسن التنفیذ قبل حوالة الدفع

 

Ferhat Ferhat 

 السؤال

من قسم الصفقات بھا بعض التناقضات  الصادرةسؤال للمجموعة حسب ما تتبعتھ من خالل المراسالت 
 بھا او....... ونستأنسسؤال ھل نعتد بھا كمرجع رسمي والغموض ال

 األجوبة
Aissa Belabas 

 النصوص المتعلقة بالصفقات وتأویلھي الجھة المخولة قانونا في تفسیر  ألنھایمكن اعتبارھا مرجعا رسمیا 

 ناصر نغموش

الراي تماما و اكد لك انھ خالل مسیرة الطویلة في مصالح  توافقكالسالم علیكم ...سؤال وجیھ االخ الشیخ فرحات ...نعم 
فس اي لن بالسلبو مرة اخرى یكون  باإلیجابفمرة یكون الجواب  التساؤلفس نة متناقضة تماما لالخزینة رأیت اجوب

نفس المراجع القانونیة نجد جوابا یتناقض مع وجوبا اخرا فمثال طرح مصلحة  المشكل في نفس الزمان و بنفس الحجج اي
حة متعاقدة في مكان اخر یأتي الجواب عكس لصم تطرحھ...نفس االشكال باإلجابمتعاقدة في مكان اشكاال یأتي الجواب 

القائمین على ھذا  مجھودفي ارض الواقع....ودون انقاص من  للتطبیقاالول تماما....بل ھناك بعض االجوبة غیر قابلة 
 ةاالمور بجدیة حیث انھم دائما یردون على التساؤالت و االنشغاالت لكن البد من اصال رسال بأخذالقسم الذین نشھد لھم 

 الى ھذه الھیئة بانھ في بعض االحیان یتسبب ردھا في تعقید االمور لما یحتویھ من ردود غامضة أو غیر دقیقة....

Kamel Géotechnique 

 معروف أنھ أول من یخرق القانون ھو من سنھ

Aissa Belabas 

فرحات ال اعتقد ان االمر یصل الى حد التناقض الصارخ وقد یكون االختالف شكلي حسب السؤال  وأخيیا اخي ناصر 
دین القانون وال فيلھم السلطة التقدیریة على غرار الفقھاء وحسب المعطیات الواردة فیھ ثم ان السید بوزرد ومعاونیھ 

س صفقة اخرى من نف على التأشیرةوالقضاة وحتى لجان الصفقات فھناك لجان تؤشر على صفقة وھناك لجان ترفض 
 الطبیعة

 ناصر نغموش

القراءات  وبعیدا علىمتأكد مما اقول  ولكن انادون انتقاص من قدر القائمین على ھذا القسم  Aissa .... اخالسالم علیكم
نطبق غلى یالمختلفة للنصوص أو تقدیر االمور. قد ترفض لجنة صفقات قبول ملف و تتقبل لجنة اخرى تأشیرتھ فھذا ال 
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 أعطیكسان صفقات مختلفة یتفاوت اعضاءھا في فھم و تفسیر النصوص ..جقسم الصفقات الذي ھو ھیئة وحیدة ولیس ل
مثال حي عایشتھ بنفسي ...مصلحة متعاقدة سألت قسم الصفقات عن جواز ابرام مالحق غلق لالتفاقیات و كان الجواب 

حة ل طرح من مصلبالنفي و تم تعلیل ذلك ان مالحق الغلق أو االختتام ال تبرم اال في حاالت الصفقات ....نفس السؤا
ابرام مالحق غلق لالتفاقیة وعلل القسم رده بان ما یسري على الصفقة یسري على  بإمكانیةمتعاقدة اخرى وكان الجواب 

من قدر أو مجھود ھذا القسم شيء و انما ھي مالحظات نتمنى ان تؤخذ بعین  ال ینقصاالتفاقیة...و االمثلة كثیرة...لكن ھذا 
 االعتبار ...

Aissa Belabas 

 یین المختلفین حتى تعم الفائدة وشكرا صورھم وانشرھم على الصفحة بارك هللا فیكدھل ممكن موافاة المجموعة بالر

Mokhtar Benabed 

 ننتظر تقدیمكم أمثلة عما ترونھ تناقضات. كل التوفیق

Khaldi Ali 

المخولة في الرد االستفسارات القانونیة المتعلقة  الوحیدة لكن ما دام ان ھذه الھیئة ھي معھا،ندري كیف نتعامل  وهللا ال
 تتحمل المسؤولیة وھي التيبقانون الصفقات نطبقھا 

Mokhtar Benabed 

أنھم یقدمون مجرد آراء قانونیة ال تعلیمات أو مذكرات لھا  حتى أمام المحكمة العلیا سیجد مسؤول المصلحة المتعاقدة
الصیغة التنفیذیة الجبریة أو الرافعة للمسؤولیة، في فرنسا التي اقتبست من نصوصھا العدید من أحكام منظومتنا للصفقات 

یغتھا التنفیذیة عكس بوزارة المالیة واالقتصاد تصدر قرارات، وطبعا األخیرة لھا ص DAJثمة مدیریة الشؤون القانونیة 
الرأي القانوني، وموقفي أنني مؤید لقسم الصفقات لذكاءه ھذا، ذلك أن العدید من مسیري المالح العمومیة ال یفقھون شیئا 

 /°في الصفقات ویحبذون من قسم الصفقات تقدیم رأي یتعلق بمسؤول المصلحة العمومیة. كل التوفیق 

El Hanoune Frido 

 كیف تلغي تعلیمة قانونا كامال انا اتقید بالقانون وال التزم بالتعلیمات

Ferhat Ferhat 

ح ال واما ان كانت ایجابیھ تسر الصفقةكان في حالھ الغاء  إذااسالت قسم الصفقات بمر تستأنسان بعض لجان الصفقات 
لیست مرجعي رسمي ممكن ان تصیب وممكن ال وھذا ما ذا عیشتھ واعشھ حالیا مع رفع  ألنھاالتقید بھذه المرجع  یمكنني

 التحفظات

Khaldi Ali 

 صدقت اخي شبخ فرحات ھذا ما وقع لي انا شخصیا

 

 

 الشھداء عین األشیاخأحفاد 

 السؤال
 ؟االتفاقیاتالتقریر التقدیمي مطلوب في الصفقات أم أنھ في  إخوتي. ھلالسالم علیكم 

 االجوبة
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Mansour Khaled 

للجنة الصفقات فعلیك أن ترفق دفتر الشروط والصفقة بالتقریر التقدیمي. أما بالنسبة للمراقب لمالي فترفق الصفقة بالنسبة 
 واالتفاقیة بتقریر تقدیمي.

Jojo Manina 

 ھل یعد اجراء قانوني والتقییم والمنح المؤقت ومحاضر الفتحرسالة االستشارة  رفاقبإنحن امین الخزینة یجبرنا 

Ch Soulimane 

 ال

Jojo Manina 

 ھل ھناك سند قانوني

 ناصر نغموش

لصفقات ا للصفقة یرفق للملف لدى تقدیمھ للحنة الحالتین. بالنسبةالسالم علیكم...بدایة التقریر التقدیمي واجب في كلتا 
 -247-15من المرسوم  19المادة  -االلتزام  ألجلالمختصة , اما بالنسبة لالتفاقیة فیرفق للملف المقدم للمراقب المالي 

فان امین الخزینة لیس لھ الحق في طلب محاضر الفتح و محاضر التقییم و  Jojo Manima..اما بالنسبة لتساؤل االخ 
تیار المتعامل المتعاقد و االختیار من اختصاص االمر بالصرف اي یندرج ضمن الخ وثائقو  ألنھاالتقریر التقدیمي 

....و ان ھذه الوثائق االجرائیة ال ترفق للحوالة و ال تعد وثائق محاسبیة لتبریر النفقة و طلبھا L'opportunitéالمالءمة 
 من طرف المحاسب العمومي یعتبر تجاوز صالحیات غیر مبرر.

 الھاشمي بدرالدین

 اخي ولیس تجاوز یراه ضروري یا شيءمن حق امین الخزینة طلب اي 

 الھاشمي بدرالدین

 انھ مسؤول

 ناصر نغموش

یحق للمحاسب طلب اي وثیقة و لكن في اطار اختصاصھ  الھاشمي. نعمعلى مخالفتك الرأي اخي  غدراالسالم علیكم. 
 الصالحیاتان یطلب الوثائق االجرائیة فھذا تجاوز صالحیة غیر مبرر و تداخل في المطابقة..اما  مبدئالمدرج ضمن 

المحاسبة العمومیة ....اذن علیك بالرجوع الى جمیع  مبادئاساسي من  مبدئالفصل الذي ھو  ومبدئ یتنافىمما یجعلھ 
. وھذه قدة باختیار المتعاقد...بالصفقات العمومیة حیث انھا تنص بالعبارة : تختص المصلحة المتعا المتعلقةالنصوص 

حیث جعل  247-15من المرسوم  19في جمیع نصوص الصفقات ...ضف الى ذلك احكام المادة  یاغتھاصالعبارة یعاد 
اختصاص في المالءمة اي اول اجراء لنشأة  وھو اولخط تحت عبارة االلتزام  االلتزام. ضعالتقریر التقدیمي یرفق لملف 

ان لجنة للصفقات ف فالنسبةالوثائق االجرائیة تخص التسدید لقال المشرع ترفق الحوالة ...وعلیھ لو كانت ھذه  النفقة.
 لإلجراءاتبالنسبة  . اماللمحاسبالصفقات ھي المخولة باالطالع على اجراءات االختیار...علما ان تأشیرتھا ملزمة 

 السالفة الذكر...ھذا و هللا اعلى و اعلم 19المكیفة فالمراقب المالي ھو المخول بذلك و الدلیل احكام المادة 

 الھاشمي بدرالدین

 كما االتفاقیة كما الصفقة قانون واحد

Adel Khaled 

 ال تنسى البطاقة التحلیلیة
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 ناصر نغموش

دخول في اجراءات االختیار السالم علیكم...لماذا ....ارسال كل ھذه الوثائق للمحاسب و ھو غیر معني بھا و ال یحق ال
من الصالحیات الحصریة للمصلحة المتعاقدة حیث ان االختیار یندرج ضمن مبدء المالءمة ....المحاسب غیر معني  ألنھا

 بھذه الوثائق و ان طلبھا فان طلبھ یعد تجاوز صالحیة غیر مبرر ...وفقت اخي نور

Mokhtar Benabed 

السالم علیكم، أخ ناصر تعلیقكم وتحلیلكم أعاله رائع فیما یخص العمل بمبدأ مطابقة العملیة للتشریع والتنظیم المعمول بھما 
المعدل والمتمم  21-90من القانون  36منھ، والمادة  9المعدل والمتمم المادة  414-92بالنسبة للمراقب المالي المرسوم 

من  14فیما یخص المحاسب المكلف، صحیح مالئمة النفقة التي ھي من اختصاص "اآلمر بالصرف" كما توضحھ المادة 
م.م آنف الذكر، وأن اختصاص اختیار المتعامل الحائز ھو راجع لمسؤول المصلحة المتعاقدة (اآلمر  414-92المرسوم 

ون التأشیرة إلزامیة على كل من اآلمر بالصرف والمراقب المالي والمحاسب بالصرف)، واألھم من ذلك كلھ ھو ك
العمومي المكلف، إال إذا ما خالف ذلك تشریع معین، معلوم أن التشریع ھو إما قانون عضوي أو قانون أو أمر أو مرسوم 

دد في الملف اجتماع لجنة صفقات ورأیت أمر مح في-افترض-تشریعي. أنا مثال كمحاسب عمومي كنت حاضرا 
للممارسات التجاریة  08-04و 02-04للمنافسة  03-03واستشففت بالرجوع إلى نص مادة تشریعیة من النصوص الكثیرة 

ة كأن أرتئي بنظرة شخصی النصوص،وغیرھا من  المدني.لمكافحة الفساد والوقایة منھ، القانون التجاري، القانون  06-01
من األسعار ھو مخفض بشكل غیر عادي وغیر مقبول؟ حینذاك سأدون مالحظتي دون موافقة كل أعضاء اللجنة أن سعر 

بسجل جلسة اللجنة، ولكن حین ورود الملف إلى المحاسب المكلف سیرفض الملف برفض لیس مؤسس على مرجعیة 
یعي، رعلى نص تش باالستنادمنظومة الصفقات التي تلزمھ التأشیرة الخاصة بلجنة الصفقات أن یدفع دون رفض، بل 

أو أي حكم تشریعي آخر. لمثل ھكذا تجاوزات رآھا المحاسب أو أي عون للمالیة آخر لدى  02-04كقانون المنافسة أو الـ 
الملف المقدم إلى لجنة الصفقات، ورأى التجاوز الذي یقیم مسؤولیتھ فیما بعد إذا أشر النفقة أو دفعھا، معنى ذلك أن 

حال یمنع على المحاسب المكلف أو المراقب المالي من طلب أي وثیقة توضح لھ  التأشیرة الخاصة بلجنة الصفقات لیست
 تأسیس رفضھ بسببھا (كان قد درسھا سابقا بملف لجنة الصفقات) استنادا على نصوص تشریعیة أخرى أقول ال تنظیمیة.

 ناصر نغموش

 هللا دربك یا دكتور وجزاك عنا اوفر الجزاء علیكم. انارالسالم 

Mokhtar Benabed 

 :) وبارك هللا فیكم وفي أھلیكم أخي الفاضل ناصر نغموش

Mokhtar Benabed 

ه شریعیا فإنھ یجب على اآلمر بالصرف تقدیم ھذإن تعلق األمر بطلب وثائق ألسباب تتعلق بمخالفة أو عدم مطابقة حكما ت
 الوثائق إلى المكلف بتطبیق مبدأ المطابقة. (فیما یخص اإلجراءات الشكلیة).

Ch Soulimane 

 مسؤولة على التقریر المقدم صلحة المتعاقدةوالم. 33یجب التقید بالمراسلة 

 أم ناصر

 التقریر التقدیمي مطلوب في كل الحاالت

Abdelkader Boussedour 

عندما یكون االعالن عن صفقة مجزئة الى حصص ثم بعد التقییم تصبح الصفقة عبارة عن اتفاقیات ھل تمر  للمنح:بالنسبة 
 المنح ام یعلن مباشرة(المنح المؤقت) إلعالنبمراحل الصفقة على اللجنة الصفقات 

Ch Soulimane 
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 مباشرة cfثم مرر االتفاقیات على  الجرائدیعلن المنح في 

Abdelkader Boussedour 

بدایة اجراءات صفقة تكمل بنفس االجراءات رغم انھا اصبحت االتفاقیات  13فض دلك بحجة المادة لكن المراقب المالي ر
 فیدونيدج ان كان سند قانوني 12000000اقل من 

Mokhtar Benabed 

لحائز لحصة ما عن طلب عروض (إجراءات شكلیة طبعا) یقع أقل من المبالغ المشار لھا بالمادة إذا كان المبلغ المتعلق با
..، یمنع على المصلحة المتعاقدة، بعد اإلعالن عن المنح المؤقت باإلجراءات الشكلیة (جریدتین 247-15بالمرسوم  13

ر أنھ قبل اإلعالن عن المنح المؤقت یمكن )، الرجوع إلى اإلجراءات المكیفة (إتفاقیة)، غیBOMOPعلى األقل والـ 
المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى اإلجراءات المكیفة باستثناء إن كان ثمة إجراء شكلي اختارتھ المصلحة المتعاقدة كھامش 

 األفضلیة مثال. كل التوفیق

Ghalim Ryad Benyahia 

 اول مرة مھما كان مبلغ الحصة بدأتعلى المصلحة المتعاقدة استكمال االجراءات الشكلیة كما 

Böy Ov Espërance 

 247-15القانون  من 87و 19مطلوب بحسب المادتین 

Mohamed Khaldi 

 واجب في كلتا الحالتین

Nabil Attout 

 2في 

Tic Soo 

 ملزم للحالتین

__________________________________________________________________________ 

 سؤال 
  لسالم علیكم ورحمة هللا

  عندي استفسار
 أحد/' للمنتوج الوطني اي ان ھنالك عارضین في التجھیز . 25ھل من الممكن تفصیل قانون االفضلیة 

  المتعاملین لدیھ شھادة المنتوج الجزائري على كل االشیاء المطلوبة

 فقط والبعض االخر منتوج مستورداما المتعامل الثاني لدیھ بعض االشیاء 
  المطلوب كیف یتم تطبیق ھذه المادة

 ارجوا ان یكون الرد بنص قانوني شكرا

  المتعاملین لدیھ شھادة المنتوج الجزائري لعنصر واحد فقط أحد منتوجات فقط ثالثالصفقة تحتوي على 
 اما الثاني المنتجات الثالثة لدیھ شھادتھم
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 األجوبة

 
Ahmed Kentour 

 لماذا تم منعي من النشر في المجموعة ؟؟

Ahmed Kentour 

 المجموعة للنشر من االعضاء رعلى مسیر المجموعة تعدیل االعدادات و فتح 

Mokhtar Benabed 

یتم تطبیق ھامش األفضلیة في حال تواجد عارضین لھم منتجات جزائریة و/ أو أجنبیة ویتم اإلشارة لھ في دفتر الشروط، 
تساب نسبة إضافیة من الناحیة المالیة للمنتجات األجنبیة في التقییم المالي. أنا مورد أجنبي متال مبلغ ویتم ذلك من خالل اح

ملیار، في التقییم المالي یضاف إلى  10ملیار سنتیم وأنت مورد بمنتجات جزائریة بالكامل مبلغ عرضك  9عرضي 
ملیون سنتیم، ویتعلق ھذا بالجانب  250ملیار و 11فیصبح المبلغ التنافسي الخاص بالمورد األجنبي  25/100عرضي 

نفسھا  25/100المالي فقط، وباعتبار فیھ نسبة معینة من المنتجات أجنبیة، یضاف إلى المبلغ في التقییم المالي نسبة من 
 تتطابق مع نسبة المنتجات األجنبیة للعارض. وثمة قرار وزاري یتعلق بالعملیة. بالتوفیق.

MiiDy Ben 

 قرار ھامش االفضلیة

 
__________________________________________________________________________ 

 

 السؤال 
 السالم علیكم

ئیس ر إنياالظرفة اللجنة ال تقوم بامضاء الوثائق الموجودة فعلى من تقع المسؤولیة مع العلم  حعند فت
 .في ھذه اللجنة ولست عضواب الصفقات مكت

 األجوبة 
Abdelhak Sidi Moussa 

 یكفي أن تستبدل امضاءات األعضاء بختم "ظرف مفتوح بتاریخ .........."

Zradni Mohammed 

 یجب علیك تنبیھ رئیس اللجنة ..و من االفضل ختم "لجنة الفتح و التقییم " و مؤرخ

Mohamed Berg 

 ولة ولیس علیك اي شيءلجنة الفتح ھي المسؤ

Étoile Brïllanțe 

 استبدال االمضاء بختم خاص باللحنة
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Sarita Sarra 

 ھل الختم یكون في جمیع الوثائق؟؟؟؟

Hamza Dz 

 توقع بالحروف االولى اعضاء اللجنة

Hicham Adem 

عمل ناقص یجب على أعضاء اللجنة إمضاء جمیع الوثائق، عندنا كل عضو لھ ختم یحمل اسمھ یجب ان یضعھ بكل وثیقة 
 من أجل اثبات أنھ اطلع علیھا.

aidi ZaidiZ 

 توقع بالحروف االولى

Ahmed Menasria 

 یجب ؤضع جتم حاص فرق الوثاءق المقدمة

arMed Ferf 

 خویا انا مھندس بنفس المكتب...وما عطاولیش رتبة رئیس مكتب...ھل من حقي ھذه الرتبة ام ال؟

Ahmed Menasria 

 واس عندك اقدمیة

Ahmed Menasria 

 الشروط تتطلب خمسة على ما یبدو

Aichouche Khaldoune 

  ط للمقاولةیوضخ ختم خاص بلجنة فتح االظرفة في كل الوثائق المرفقة و حتى دفتر الشرو
 ال یقع علیكم شئ. الن اللجنة ھي المسؤولة

Benabed Mokhtar 

م یمسؤولیة مسؤول المصلحة المتعاقدة الذي یجب علیھ إعداد نص (مقرر) یوضح كیفیة ممارسة اإلجراءات الخاصة بالتقی
الداخلي بین الفتح والتقییم. ناھیك عن مسؤولیة أعضاء اللجنة بالطبع. إذ یعد اإلجراء محل التساؤل مخالفا ألحكام المرسوم 

المتعلق بتنظیم الصفقات ساري المفعول. إذ یستوجب على أعضاء اللجنة أو یفعلوا التوقیع بالحروف األولى عن طریق 
 دامغة... كل التوفیقاإلمضاء والختم، أو أي وسیلة أخرى 

Mourad Trad 

Mokhtar -Drدائمآ مع الحدث أستاذ بوركت اجابة كافیة وافیة (مقررة النظام الداخلي للجنة فتح وتقیم العروض)
Benabed 

 Mourad Trad Mokhtar Benabedبوركت أخي الفاضل 

Maya Nour 

 یا اخي انا في لجنة الفتح مي ماكان حت ختم و ال التوقیع . نوقو غیر في سجل الفتح و التقییم

Naha Emir 
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 شكرا اكم جمیعا یعني البد من تبلیغ االمر بالصرف لیتخذ اجراءاتھ

 سیلة وصال

 اھو االجراء الذي یتخذه االمر بالصرف.م

Amina Jouis 

 من قانون الصفقات 72انظر المادة 

 

 السؤال 
من عملیة تقییم العروض ورسو العملیة على المتعامل الذي االنتھاء  االفاضل: بعدالسالم علیكم ایھا االخوة 

ى باالضافة ال واجرة العمالةقدم اقل عرض تبین ان ھذا العرض منخفض جدا بالمقارنة باسعار مواد البناء 
ھامش الربح مما یؤثر على نوعیة االنجاز بالمبلغ المقترح من طرف ھذا المتعھد. السؤال المطروح ھو 

مع ھذا العرض؟ او باالصح ھل القانون الجدید للصفقات العمومیة فیھ ما یشیر الى ھذه  كیف یتم التعامل
 الحالة؟

 األجوبة 

 
 الھاشمي بدرالدین

 في صالحو والكن تبعو بشدة لالسف الشدید اخي اعطیھ المشروع الن القانون

 حاج قویدر اسماعیل

 بصحتو المشروع لكن شروط المتعلقة بالجودة وغیرھا یجب علیكم متابعتھا

Tariq Badis 

 "mieux disant et pas moins disantالال القانون ایقول أفضل عرض و لیس أدنى عرض "

mieux disant sur cahier des charge...seulement moins Jusqu'a maintnent j'ai pas vue  Abd Kh
disant 

je parle du code des marchés publics et non pas des cahiers des charges, il y a  Tariq Badis
une année lumière entre les deux. 

Le cahier des charge est établi sellon le code des marché Abd Kh هللاھبة. 
On ne peut, pas rédiger un cahier des charge en dehors du code drsmarché! 

Une année lumière hhhhg Abd Kh 

 عزیز عریبي

أما المشاریع العادیة فتتطلب أقل عرض مالي .. وال تنس المرسوم صدر في ظل  شاریع.المأفضل عرض في بعض أنواع 
 التقشف.

ouveau Y'a même pas une journée que j'ai particippé a une soumission avec le n Abd Kh
coďe 
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dessus, doivent faire lobjet -besoins visés ciM Art. 14. Les  Abdelouahab Kh Tariq Badis
dune publicité adéquate et la consultation, par écrit, dopérateurs économiques qualifiés, pour 
le choix de loffre économiquement la plus avantageuse. 

Hors sujet Abd Kh 

 حاج قویدر اسماعیل

ط متعاقدین اي ان دفتر الشرومن قانون الصفقات العمومیة تؤكد المبدا العام المتمثل في العقد شریعة ال78وهللا ان المادة 
 تنص على طریقین اما و اما 78یجب ان یحتوي على المعیار المعتمد الن المادة 

 حاج قویدر اسماعیل

 تتكلم على الضمانات (الكفالة) 125م 

Ad El 

المھم نسیت واش من المادة بصح كاین مادة تتكلم عنعرض یكون منخفض غیر عادي یشترط على العارض بتقدیم 
 توضیحات مقنعة

Noussa Moussa 

 من قانون الصفقات العمومیة 78ارجع للمادة 

 عزیز عریبي

 . 78ال رأت أن المبلغ منخفض بشكل الفت . م یمكن للجنة ف أ ت ع أن تطلب تبریرات كتابیة من المتعھد في ح

 حاج قویدر اسماعیل

 لیس مجبرا على التبریر

 عزیز عریبي

 ھل قرأت المادة .

 حاج قویدر اسماعیل

 والتي تنص على تقدیم توضیح كتابي للمتعھدین قبل المنح 80انت تقصد م 

 عزیز عریبي

 نعم . نسیت فقط رقم المادة . عفوا .

 حاج قویدر اسماعیل

تشترط موافقة حائز الصفقة على تحسین عرضھ لكن ھنا لیس من مصلحة االدارة مراجعة  80المنح و م  حدیثنا بعد
 السعر....

Abdelhak Ahmedbey 

 ثم الفصل ،قد یكون ھذا تبییض لألموالومن  détail des prixیجب ان تطلبو تبریر ھذه األسعار 

Mourad Nor 

 یجب ان یقدم النتعامل المتعاقد التزام بانجاز ھاذا المشروع وفق المبلغ الذي وضعھ
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Maria Maria 

 یقدم لكم مذكرة تبریریة

 عبد الحمید بن عبدهللا

التقید بالتعلیمات التقنیة وبنود جدول االسعار الوحدویة من اجل في ھذه الحالة یجیب مراسلة المتعامل المتعاقد من اجل 
 تقدیم توضیحات وسبب خفضھ لالسعار ویلتزم كتابیا بان ینجز المشروع وفي حالة العكس یتم االسناد للذي یلیھ

abedBen Mokhtar 

 التفصیل الجدید الذي یحتویھ العرض المالي بالمنظومة الجد

 
__________________________________________________________________________ 

 السؤال 
 المشرع؟لجنة واحدة من طرف  والتقییم فيماھي فائدة ادماج لجنة الفتح 

 األجوبة 
m 3la ls accuséstt simplement chaf liya lol ndal ndaréb m3aho Amel's Newlife 

Ahmed Benidir 

 "وتقییم العروضمن القانون الجدید تقول" لجنة فتح االضرفة  160المادة  Athmani Messaoudیا أخي 

Ahmed Benidir 

 علموهللا اما فھمت كل المواد تدل على ادماجھما  وعلى حسبمرتبط باالولى  وعمل الثانیةكیف اخي تنعقد في وقت واحد 

s procedure mi fi l7a9i9a ga3din i3a9do fihai7abou isahlou fi le Seyf Hella 

Ah bon les deux commissions en meme temperatures, hadha djedid  Hamid Amr Chentir
taa 2016  

Nino Baka 

 ربما بحجة ربح الوقت لكن لكن باش كل واحد ایعس الثاني ...

 عبد القادر مرزین

تنسیق بینھما بسبب منع ازدواجیة العضویة، أما اآلن فلجنة واحدة تكون  وھناك عدمفي السابق كانت كل لجنة تقوم بمھمة 
 أدرى بالملف من البدایة الى النھایة

Mounir Bacha 

 ظرف ویقتل اللجنة تكمل. 25روض في نفس الیوم..تخیلوا استقبال واش من الوقت یربح ? كارثة اذا كانت الفتح وتقییم الع

 بسمة أمل

 ھناك مدة استكمال الوثائق قبل التقییم

Mokhtar Benabed 
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ذلك أن التنافي یجب أن یكون في المھام واإلختصاصات ولیس في ما یغایر، مثال نقول مبدأ الفصل بین مھام اآلمر 
بالصرف والمحاسب العمومي ولیس الفصل بین اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي ألن الفائدة من الفصل ھي فصل 

مثال، وعلیھ یمكن للجنة فتح األظرفة وتقییم العروض أن تكون في لجنة موحدة تنشء بموجب المھام ال فصل المقر 
نصوص جدیدة، وتمارس نشاطھا تھتم أولھا بفتح األظرفة وتسمى كذلك (محضر جلسة فتح األظرفة) وفیما بعد تقوم 

 بجلسة أو أكثر عند اإلقتضاء لتقییم العروض.
 بالتوفیق

Abo Med Chettih 

الفائدة من ادماج اللجنتین انھ وقع كثیر من اختالف في الرؤا بین اعظاء اللجنتین من حیث الوثائق لتمرر للجنة الصفقات 
 لتفصل في الموضوع لھذا نخسر الكثیر من الوقت

Abo Med Chettih 

 ایام بعد الفتح الستكمال الوثائق الناقصة 10اما صدیقنا منیر باشا فان ھناك 

Mounir Bacha 

اللتي أعمل فیھا تقریباً كل یوم ھناكـ فتح للعروض تخیل معي كل یوم ...یعني الواحد راح یسمح في في اإلدارة 
 خدمتو...یبقى غیر مع فتح و تقییم العروض

Abo Med Chettih 

 عیة ربي یعاونك خویاواللھي راني مجرب ھذي الوض

Abo Med Chettih 

 حاولوا تنضموا االمور قبل االعالن عن المشریع لكي ال تتداخل االمور

Ahmed Benidir 

 ھا تضامن الرجال یعطیكم الصحة

 السؤال 
  لسالم علیكم ورحمة هللا

  عندي استفسار
الوطني اي ان ھنالك عارضین في التجھیز احد ./' للمنتوج 25ھل من الممكن تفصیل قانون االفضلیة 

  المتعاملین لدیھ شھادة المنتوج الجزائري على كل االشیاء المطلوبة
 اما المتعامل الثاني لدیھ بعض االشیاء فقط والبعض االخر منتوج مستورد

  المطلوب كیف یتم تطبیق ھذه المادة
 ارجوا ان یكون الرد بنص قانوني شكرا

  ى ثالت منتوجات فقطالصفقة تحتوي عل
  احد المتعاملین لدیھ شھادة المنتوج الجزائري لعنصر واحد فقط

 اما الثاني المنتجات الثالثة لدیھ شھادتھم

 االجویة 
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Ahmed Kentour 

 ي من النشر في المجموعة ؟؟لماذا تم منع

Ana Bellà Jiji  Ahmed Kentourسبحان هللا تم منعى كل االعضاء من النشر في المجموعة رجعت سجن كبیر 

Ana Bellà Jiji  Ahmed Kentourدارو عساس في المجموعة غلقھا و راح 

Ahmed Kentour 

 على مسیر المجموعة تعدیل االعدادات و فتح المجموعة للنشر من االعضاء ر

Mokhtar Benabed 

یتم تطبیق ھامش األفضلیة في حال تواجد عارضین لھم منتجات جزائریة و/ أو أجنبیة ویتم اإلشارة لھ في دفتر الشروط، 
لمالیة للمنتجات األجنبیة في التقییم المالي. أنا مورد أجنبي متال مبلغ ویتم ذلك من خالل احتساب نسبة إضافیة من الناحیة ا

ملیار، في التقییم المالي یضاف إلى  10ملیار سنتیم وأنت مورد بمنتجات جزائریة بالكامل مبلغ عرضك  9عرضي 
لق ھذا بالجانب ملیون سنتیم، ویتع 250ملیار و 11فیصبح المبلغ التنافسي الخاص بالمورد األجنبي  25/100عرضي 

نفسھا  25/100المالي فقط، وباعتبار فیھ نسبة معینة من المنتجات أجنبیة، یضاف إلى المبلغ في التقییم المالي نسبة من 
 تتطابق مع نسبة المنتجات األجنبیة للعارض. وثمة قرار وزاري یتعلق بالعملیة. بالتوفیق.

MiiDy Ben 

 قرار ھامش االفضلیة

 

 السؤال 
 

 السالم علیكم
 یعتبر سبب كافي لالقصاء؟ التقني،برأي االخوة، ھل وضع وثائق ملف الترشح في ظرف العرض 

 

 األجوبة 
Brahma Mourad 

 الیقصى

Adel Khaled 

 شكرا

Mimi Bella 

 البقصى

Adel Khaled 

 شكرا

2/2 Adel Khaled 
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Non Zaidi Zaidi 

merci Adel Khaled 

4/4 Adel Khaled 

Adel Khaled 

 شكرا

Imad Hamdi 

 العفو اخ

Sofianov Amirov Gacem 

 ئیس مصلحة الصفقات في وزارة المالیة یغطيبالنسبة لي نعم ؟؟؟ ألن یوجد عدم احترام تعلیمات دفتر الشروط ؟ سیادة ر
مشارك في مناقصة ؟؟ لجنة  400على األخطاء الفادحة و التناقضات في قانون الصفقات الجدید بفتاوي ؟ لنفرض یوجد 

فتح و تقییم العروض تتحول لورشة تنظیم عروض المشاركین ؟؟؟ عندما نفتي نقول اشیاء منطقیة ؟ أعضاء اللجان لیسو 
 على ھفوات قانون الصفقات و ال على جھل المشاركین في الصفقات ............. شكرا مسؤولین

i Adel Khaledھذا رایك مشكور علیھ 

Adel Khaled 

 اخي لكن قلیل من المرونة النھ نحن نعمل بالقانون الحال و بعض االمور لم نفھمھا بعد

Sofianov Amirov Gacem 

ي القطار یسیر ......... و القانون في سنتھ االولى ( تقریبا سنة ) مازلنا نعتمد على فتاوي لیس لھا أي صبغة قانونیة أخ
........... لم یصدر الى الیوم اي مرسوم تنفیذي و ال تعدیل ؟ أنا أتحدث ھكذا ألنني واجھت ھذا المشكل ھذا األسبوع 

بیتھم ( مخلطین األظرفة ) ؟؟؟ ھل مسؤولیتك تنظیم وثائق المشاركین الذین ال ملف لمشاركین أغل 260للفصل في تقریبا 
 یحسنون تكوین ملف كما یجب ؟؟؟

Mohamed Zitouni 

 م الى المستوى المطلوبھذا ربما راجع لعدم وصول بعض المقاولین و ترقیتھھ

Bouriche Aek 

حسب رایي المتواضع و القابل للخطا ال یتم فتح العرض الخاص بالمترشح و ذلك لوجود ظرفان فقط و ھذا دلیل على 
 االقصاء و هللا اعلم

Douaa Nour  Sofianov Amirov Gacem فتاوي رئیس مصلحة الصفقات في وزارة المالیة لیس لھا أي صیغة
 قانونیة بل ھي ایضا اجتھاد یمكن األخذ بھ كما یمكن تركھ ؟؟

Douaa Nour  Sofianov Amirov Gacem لیست لھا أي صیغة قانونیة أختي ھي تبقى مجرد إجتھادات ؟ و قمت
بأربع تكوینات في قانون الصفقات الجدید و بالتحدید في ھذه النقطة كل الخبراء خالفوه في ھذه النقطة و قالو بواجب 

 ........... رشحاقصاء المت

Yasmin Chergui 

في رایي ھذا االقصاء غیر مؤسس و حتى المتعاھدین لم یتعودو على تكوین ھذه الملفاة فالطریقة جدیدة بالنسبة لھم لذا 
 الزم شویة تساھالت مبدییا
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Bouriche Aek 

 لیس من مسؤولیتك و انا اصر على اقصاء المترشح الذي یخلط في االظرفة

 شمي بدرالدینالھا

 عالش تصر یااخي

Fath Allh Aichouni 

 نستعرف بیك

Fath Allh Aichouni 

 ق القانونطب

Yasmin Chergui 

 حصلت كثیرا عندنا لكن ابدا ال یقصى

Bouriche Aek 

 العملیة الن النص واضح ثالثة اظرفةانا مكانك ال اكمل 

 المن والسلوى حمامة السالم

 انا اقصي النھ مخالف لما ھو موجود في دفتر الشروط

Adel Khaled 

 ھذا بیت القصید اصبحنا نتخذ اجراءات بحجة مخالف لدفتر الشروط

 بھاءالدین اشرف

 ال

 شالنة الھواري

 عادي

 بھاءالدین اشرف

ط الثالث إظرفة في ما ھناك مراسلة من قسم الصفقات العمومیة لوزارة المالیة ... تنفى باقات أي عرض حتى لو تم خل
 بینھا أو حتى جعلھا بظروف وحید

Haddad Walid 

اخي دفتر الشروط یقصي كل من ال یضع ثالث اظرفة ...لذلك فھذا العرض ملغى وال تلزمنا مراسالت قسم الصفقات في 
 المالیة الن القانون واضحوزارة 

 المن والسلوى حمامة السالم

 ھذا تجاوز واضح لما ورد في دفتر الشروط انا شخصیا اتبع دفتر الششروط لي یقول ثالث اظرفھ

Brahma Mourad 

 مع ھادو المتعاملین تبع القانون صح تخرجھا الف مرة عدم جدوي ومایدیھا حتى واحد
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Imad Hamdi 

لمراسالت مكتب الصفقات فھي ملزمة وتعتبر التفسیر الوحید للقانون لحین صدور مراسیم تنظیمیة لفك اللبس لكثیر بانسبة 
من االشكاالت الواردة في قانون الصفقات و قد تم االخذ بھا في قضیة تخص لجنة فتح الظرفة وتقییم العروض والقاضي 

 اخذھا بعین االعتبار

Sofianov Amirov Gacem 

أخي ھي تفسیرات و لیست ملزمة ؟ القانون ھو الوحید الملزم .......... و نھار تقابل وكیل الجمھوریة ادیلو تفسیرات 
 رئیس مصلحة الصفقات ؟؟؟؟

Douaa Nour  Sofianov Amirov Gacem أختي القانون ال یسیر كما ترینھ ؟ و إن كان من یفقھ في القانون معنا
في ھذه الصفحة أرجو التدخل و إفادتنا ؟ القاضي یعترف بالقانون و لیس بإجتھادات ؟ العارض خالف شروط المناقصة 

قطة للسطر ؟ و على العموم كل من لھ الخبرة و عمل في مختلف اللجان یعلم جیدا بأن فتوى رئیس مصلحة یجب إقصاءه ن
 الصفقات نظریة و ال یمكن تطبیقھا ؟

Douaa Nour  Sofianov Amirov Gacemو تم الطعن حتى في مصادقة للجنة الصفقات فیما  مررت بتحقیق
یخص دفتر الشروط ؟ و أنا أعي ما أقول أختي ......... القانون ثم القانون ؟ ال تفسیرات و ال مراسالت و ال حتى أوامر 

 حسب مسؤولیتھ ؟؟ كتابیة من مختلف الھیئات ؟ ما لم ینطق بھ القانون ال یأخذ بھ و كل یحاسب

Adel Khaled 

 شخصیا القصیھ وادا اقتضى االمر استند على مراسلة

Brahma Mourad 

 فرتبھم وحد ماشا

Adel Khaled 

 ال ارتبھم بل ادون دلك في محضر الفتح

aledAdel Kh 

 لو تم التطرق الى ھدة الحالة في دفتلر الشروط الى االقصاء في ھذه الحالة یكون شأن اخر

Bouriche Aek 

الترشیحات و العروض الغیر مطابقة  فان " لجنة فتح االظرفة و تقییم العروض تقوم باقصاء 2الفقرة  72حسب المادة 
لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا الحكام ھذا المرسوم "، و من بین ھذه الشروط ھو أنھ یجب وضع ثالث أظرفة في 

 ظرف واحد، و هللا أعلم

Non Schaz Fazou 

Chaib Eddour Benaouda 

 ال

Hicham Adem 

 اسلة السید بوزرد..ال یعد سببا كافیا لالقصاء حسب مر

Samar Alger 

 برأي ال یقصى
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 أم ناصر

 ضال یعتبر سبب لرفض العر

offre elliminée a mon avis Hacene Gacem 

Hacene Gacem 

فھل العملیة صحیحة الن المشكل في العرض  67: اذا كان العرض التقني ال یوافق المادة السؤال ینبغي ان یطرح كما یلي 
 التقني المخالف للقانون ولیس ملف المقاولة اقالا المادة تفھمني ما اقدرتش انفھم املیح باالك

Mohamed Zitouni 

 اسباب االقصاء الرئیسیة واردة في قانون الصفقات وعلیك باالطالع على القانون

Mokhtar Benabed 

ھ وضع الوثائق الخاصة بترشیحھ المقبول بالملف جلسة فتح األظرفة یكون العارضین حاضرین فیھا، وقد یؤكد أحدھم أن
(حریة الوصول: الكل بعلم أن المتعھد یتقدم والكل سیشھد أن عرضھ صحیح  5التقني، وال یعد مخالفا ألحد مبادئ المادة 

م اللترشیح بالملف التقني أم ال/ شفافیة اإلجراء: یحصل ذلك أمام الجمیع/ المساواة: قد یتعرض أي متنافس لذلك أم
المصلحة المتعاقدة بجلسة الفتح). رأي قسم الصفقات ھو إجابة عن طلب رأي قانوني ولیس نص تطبیقي للمرسوم وبالتالي 

 الجواب یتعلق بتساؤل بعینھ، لیس بالضرورة الحكم أنھم على خطأ. كل التوفیق

Bouriche Aek 

 تسھیلوذلك لانھ یمكن اكمال عملیة فتح االظرفة بالرغم من وجود ظرفین فقط  وقد تبینلقد اعدت االستفسار عن االمر 
 وهللا اعلماالمور 

Sofianov Amirov Gacem 

ألن عملیا ال یمكن تنظیم أظرفة المتعھدین  لجنة)الى شارك في  (عمرو وال یقصىكل من یقول العرض یقبل نظن 
عند المتعھدین حتى أقوم بعملھم  ولست موظف وتقییم العروضأعتبر عضو في لجنة فتح  وصراحة أنا........... 

  للسطر............. نقطة 

 

Adel 
6558&set=p.83547981988https://www.facebook.com/photo.php?fbid=83547981988 Khaled

6558&type=3 
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Adel Khaled 

 و الحدیث قیاس

Nassamet Nafahat 

 ال یكون سبب اقصى

Noureddine Farah 

 یقصىال 

Hathi illi 3andi Noureddine Farah 

Nibras Elhouda 

صاء النھ وقع خلط فقط من المفروظ یكون كل من العروض الثالثة في اظرفة منفصلة و ان حدث مثل ھذا لیس سبب لالق
 ھذا السبب فانھ لیس سبب كافي لالقصاء

Sofianov Amirov Gacem 

 خلطین ؟؟؟؟ كیفاش دیري ؟؟؟؟مشارك م 400و كي یكون عندك 

Mokhtar Benabed 
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إذا حدث ھذا باإلجراءات المحدودة (المسابقة المحدودة وطلب العروض المحدود) إیداع األظرفة یكون على مراحل وقد 
صاء المرشح، أجولبة قسم الصفقات لیست تعلیمات وھي آراء مرتبطة كل بتساؤلھ الخاص. في یسبب ذلك سببا كافیا إلق

 انتظار إحداث سلطة الضبط التي سیكون من اختصاصھا ھذا الحقا.

 nabedMokhtar Be Sofianov Amirov Gacem معناه مازلتم تصرون على تنظیم ( خالوطة ) مقاوالت او
مشاركین لیس بمقدورھم تكوین ملف من ثالث أظرفة ؟ ال أدري إن كان ھذا كلھ حب العمل أم ماذا ؟؟؟؟ المشرع یصدر 

ح و نة فتقانون متناقض و ناقص ؟ المشارك في المناقصات ال یعیر اھتمام و یكون ملف كیفما جاء ؟ و على أعضلء لج
تقییم العروض الذین یقومون بذلك مجانا علیھم حل المشكل ؟؟؟؟ ربي یقدركم ؟ أنا عن نفسي ال أجد ثالث أظرفة العرض 

 ......... مقصى نقطة للسطر

 Mokhtar Benabed Sofianov Amirov Gacem مع كل إحترامي لك ال یھمني مستواك و ال الشھادات التي
كوین قمت بھ عند من یسمون تحملھا ألن لألسف من وضع ھذا القانون ھم دكاترة و مختصین ؟ و النتیجة ھنا ؟ ال یوجد ت

 ...Voir plusبالدكاترة و المختصین إال و وجدت تناقض و نقد حتى ال أقول شئ آخر للقانون و عن ت

 Mokhtar Benabed Sofianov Amirov Gacem لألسف ھذا ھو المستوى ؟؟؟؟ ربي یھدیك یا دكتور ؟؟؟ و هللا
 لك هللا یا جزائر ؟؟ وحالتھا ؟؟؟اش نقولك ؟؟؟ من غیر التحصر على الجزائر ما لقیت و

 Mokhtar Benabed Sofianov Amirov Gacem صراحة أخي دخلت لھذه الصفحة ألجد أشخاص أستفید منھم و
و قد  2016ربما أفیدھم ؟ و لیس أشخاص یتباھون بمستواھم و بشھاداتھم ؟ أو یھددون أناس آخرون ؟ ألننا ببساطة في 

 ...Voir plusعییتني ) إذن أرجو أن ال ترد عل ولى ذلك العھد ؟ صراحة أخي لم تفدني بشئ بالعكس (

 Mokhtar Benabed Sofianov Amirov Gacem بعد قراءة ردك األول أیقنت أنك أكادیمي و لیس لك عالقة
بسبب  و ما یعانیھ اإلداريبالجانب التطبیقي ؟ أنت تتحدث نظریا ؟ لألسف أنتم بعیدون كل البعد عن الجانب التطبیقي 

 ...Voir plusاألطروحات و الحلول النظریة التي تقدمونھا ؟ بل و في بعض األحیان توجھون اإلدا

 Mokhtar Benabed Sofianov Amirov Gacem على ما قدمتھ في الرد األخیر ؟ فرق سابقا... أفصل ما كتبت
 دكتور بالشھادة و الدكتور بالعلم و األفكار ............. شكرا أخيكبیر بین ال

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Mokhtar Benabed 

بعد أن تم التمییز مؤخرا من طرف مصالح وزارة المالیة بین أن قیام المنافسة في إطار المنظومة الجدیدة للصفقات 
) مؤھلین تقنیا على األقل (كما كان معمول بالمنظومة القدیمة) من 02افس متعھدین (العمومیة ال تتوقف على ضرورة تن

من المنظومة الجدیدة، وبالتالي فقدوم عرض  5جھة، والتبیین من جھة اخرى أن یتم ذلك بتفعیل المبادئ الثالث للمادة 
، بل نواصل التقییم، وھذا ما ھو معمول بھ لمتنافس وحید على األقل ال یعني عدم قیام المنافسة وال یعني حالة عدم جدوى

 بالمعاییر الدولیة (انجلترا، فرنسا، الو،م،أ الجارتین تونس المغرب...)، وعلیھ، نورد ھذا التصحیح
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CCC:  Mokhtar Benabedتعني محتوى دفتر الشروط و 
OM: تعني موضوع الصفقة 

OM Bourahla MA-MاوMM 

Objet de Marché Mokhtar Benabed 

Nasro Madrid 

 شكرا استاد على القبول

Dadi Hamo 

لة المتعاملین كتابیا، أم اإلعالن الواسع أم كیف ، أنا أستاذنا الكریم، إذا كان باإلمكان توضیح طریقة اإلعالن، ھل تتم مراس
 في االنتظار

Mokhtar Benabed 

 .247-15من المنزومة الجدیدة  65یكون عبر محتوى المادة 
 .52لخاص بالتراضي بعد اإلستشارة المادة ویكون اختیاریا بنفس اطریقة في حالة توسعة مستوى التنافس ا

 بالتوفیق

Dadi Hamo 

 ربي یبارك فیك
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Dadi Hamo 

 إذا صادف أي إشكال آخر ، أتمنى أال أكون ضیفا ثقیال

Fifi Fifi 

 شكرا أستاذ على التوضیح

Dadi Hamo 

 حل: یجب أن تكون الحاجات المذكورة أعاله م 14اأستاذنا الكریم عند قراءتنا للمادة 
إشھار مالئم واستشارة متعاملین اقتصادیین مؤھلین، كتابیا،النتقاء أحسن عرض من حیث المزایا االقتصادیة السؤال: 

كیف تتم مراسلة المتعاملین ، وھل ھناك نموذج للبطاقیة حسب القرار الوزاري المشترك بعبارة بسیطة كیف اعلن عن 
 استشارة

Mokhtar Benabed 

اإلستشارة ھو طریق الوصول إلى عقد / صفقة وفق اإلجراءات المكیفة وتتم حسب اإلجراءات الداخلیة المشار لھا  -
 من المرسوم الرئاسي الجدید 14والمادة  13بالمادة 

المالئم عن اإلستشارة ویكون حسب نمط  یتم باإلشھار avis d e consultationاإلعالن عن اإلستشارة/  -
 قصد التلبیة. الحاجات

 bereau deصیغة اإلعالن تتم حسب الحالة باتباع اإللصاق/ اإلشھار لدى اإلدارات على المستوى المحلي ( -
transmissionد ص) وباستشارة المتنافسین المسجلین بقائمة المصلحة المتعاقدة سابق التعامل معھم بخصوص الحاجات ق

الطلب العمومي والمتنافسین المحتملین وباإلعان لدى موقع المؤسسة اإللكتروني وحتى باإلشھار لدى جریدة محلیة أو 
وطنیة عند اإلقتضاء. كلھا طرق مناسبة لإلشھار المالئم ویتم اتباع واحد منھا أو أكثر حسب الحالة وحسب نمط الحاجات 

 "ب الحصول علیھم باتباع طریقة اإلشھار "المالئمةقید التلبیة وحسب عدد المتنافسین المرغو

" ترسل بكل طریقة دامغة (وثائقیة) lettre de consultationتكون كتابیة ویتم ذلك عبر "رسالة استشارة/  اإلستشارة-
 إلى المتنافسین السابقین المسجلین بالبطاقیة والمتنافسین الجدد المحتملین كذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روض المحدود (اإلستشارة اإلنتقائیة)نمذجة طلب الع 
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نمذجة إجراءات إبرام المسابقة (كنوع من طلبات العروض
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