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 ة+ المراجع األوليالبرنامج الخاص بمقياس الصفقات العمومية 
 : اآلتية محاوربرنامج الاليغطي 

 )الوحدة األولى والثانية( اإلطار النظري للصفقات العمومية  (1

 (امسةالوحدة الثالثة والرابعة والخالعمومية )إعداد الصفقات تنفيذ الصفقات العمومية  (2

 الرقابة على الصفقات العمومية  (3

 تفويض المرفق العام  (4

 

 الوحدة األولى: ماهية الصفقات العمومية 

 تعريف الصفقة العمومية .1

  التعريف التشريعي 

  التعريف القضائي 

   التعريف الفقهي 

 المعايير المحددة للصفقة العمومية   .2

  المعيار الموضوعي 

  المعيار العضوي 

 المالي  المعيار 

 الشكلي  المعيار 

 البند غير المألوف  معيار 

 تمييز الصفقة العمومية عن أشكال العقود األخرى  .3

  خصوصية الصفقة العمومية / العقد اإلداري 

  تمييز الصفقة العمومية عن العقود التجارية 

 عقود العمل  عن العمومية الصفقة تمييز 

 الوحدة الثانية : المبادئ التي تحكم نجاعة الصفقة العمومية 

 )المنافسة(مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية  .1

  اإلشهار واإلعالن 

 االستثناءات الواردة على المبدأ 

 مبدأ المساواة بين العارضين  .2

  أفضلية المنتوج الوطني 

  تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 مبدأ الشفافية  .3

  أهمية البوابة االلكترونية للصفقات العمومية 

 الوحدة الثالثة : أنواع الصفقات العمومية وطرق إبرامها 

 أنواع الصفقات العموميةأوال:  

 حسب الموضوع  (1

 )اإلنجاز )األشغال 

  )اللوازم )اقتناء 

 )الخدمات )تقديم 

  الدراسات 

 حسب الشكل  (2
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  صفقات األقساط 

  صفقات التحصيص 

  عقد البرنامج 

  صفقة الطلبات 

  الصفقات اإلجمالية 

 طرق إبرام الصفقات العمومية ثانيا : 

 طلب العروض الشكل األساسي إلبرام الصفقات العمومية )القاعدة(   (1

  طلب العروض المفتوح 

  طلب العروض  مع اشتراط قدرات دنيا 

  طلب العروض المحدود 

  المسابقة 

 التراضي )إستثنائي(  (2

  التراضي البسيط 

  التراضي بعد االستشارة 

 الوحدة الرابعة : إجراءات إبرام الصفقات العمومية 

 مرحلة اإلعداد أوال :

 تقدير الحاجات  (1

 إعداد دفاتر الشروط  (2

  دفتر البنود اإلدارية العامة 

  دفتر التعليمات التقنية المشتركة 

  دفتر التعليمات الخاصة 

 الدعوة للمنافسة ثانيا: 

 إعالن طلب العروض وتحديد اآلجال  (1

 العرض المالي( –العرض التقني  –تحديد محتوى العروض )ملف الترشح  (2

 شروط التأهيل في المتعاملين االقتصاديين وحاالت االقصاء  (3

 فتح األظرفة ثالثا: 

 تقييم العروض رابعا: 

 مرحلة االرساء/المنح المؤقت للصفقة :  اخامس

 مرحلة ابرام العقد: سادسا

 19يد يروس كوففتشار العمومية في إطار التدابير الوقاية ومكافحة  ان الصفقاتالقواعد الخاصة بإبرام 

ل سلطات المصلحة المتعاقدة وحقوق المتعام)تنفيذ الصفقة العمومية :  الخامسةالوحدة 

 (االقتصادي 

 المتعاقدة المصلحة سلطات أوال :

 في اإلشراف والرقابة  المتعاقدة المصلحة سلطات (1

 في تعديل الصفقة العمومية  المتعاقدة المصلحة سلطات (2

 على المتعامل المتعاقد  في توقيع العقوبات المتعاقدة المصلحة سلطات (3

 )العقوبات المالية ) الغرامة المالية ، مصادرة مبلغ الضمان 

  )تدابير قسرية تجاه المتعامل المتعاقد )وسائل الضغط 

 في فسخ الصفقة العمومية المتعاقدة المصلحة سلطات (4

 )المصلحة العامة(في إنهاء الصفقة العمومية  المتعاقدة المصلحة سلطات (5

 هحقوقو  المتعامل االقتصادي المتعاقدالتزامات ثانيا : 

 المتعاقد االقتصادي المتعامل التزامات (1
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 العمومية الصفقة بتنفيذ االلتزام 

 الصفقة في المحددة بالمدة االلتزام 

 عليها المتفق المواصفات حسب الصفقة تنفيذ 

 )التزامات في حالة المتعامل الثانوي )المناولة 

 ثانيا : حقوق المتعامل االقتصادي المتعاقد 

 المقابل المالي الحق في  (1

  طرق تحديد السعر 

  أنواع السعر 

  التسوية على رصيد  –الدفع على الحساب  –كيفيات الدفع : التسبيقات

 تسوية حساب الرصيد النهائي( –الحساب المؤقت 

 –الظروف الطارئة  –)نظرية فعل األمير إعادة التوازن المالي للصفقة الحق في  (2

 الصعوبات المادية غير المتوقعة(

  الحق في التعويض  (3

 : الرقابة على عملية إبرام الصفقات العمومية  السادسةالوحدة 

 القبليةالرقابة أوال: 

 أنواعها (1

  لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض(الرقابة الداخلية( 

  لمصلحةالقبلية للصفقات العمومية )لجان الصفقات العمومية لالرقابة الخارجية 

 أشكال حسب االختصاص ( 5المتعاقدة؛ 

  اللجنة الجهوية للصفقات 

 لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية، والهيكل غير الممركز 

 (172للمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري )المادة 

  اللجنة الوالئية للصفقات العمومية  

 العمومية للصفقات البلدية اللجنة   

 غير والهيكل المحلية، الخاصة بالمؤسسات العمومية الصفقات لجنة 

اإلداري غير المشمول  الطابع ذات العمومية للمؤسسة الممركز

 . 172بالمادة 

  المراقب المالي 

  المحاسب العمومي 

صفقات مشاريع ال –)دراسة مشاريع دفاتر الشروط ونتائجها  القبلية مضمون الرقابة  (2

 يلتأج -)منح التأشيرة ؛شاملة او بتحفظات  معالجة الطعون( -مشاريع المالحق –

 التأشيرة( منح رفض -المعلومات  الستكمال الملف مشروع

 الرقابة البعدية ثانيا : 

 رقابة الوصاية (1

 رقابة مجلس المحاسبة  (2

 رقابة المفتشية العامة للمالية  (3

 الوحدة السابعة : تفويضات المرفق العام 

 تعريف عقود تفويضات المرفق العام أوال: 

 أشكال تفويضات المرفق العام ثانيا: 

 عقد االمتياز  .1

 عقد التأجير  .2

 عقد الوكالة المحفزة  .3

 عقد التسيير  .4

../مقالات%20موزعة%20على%20الطلبة%20للدراسة%20والتلخيص/دور%20هيئات%20الرقابة%20الخارجية%20في%20ضمان%20سلامة%20إجراءات%20إبرام%20الصفقات%20العمومية%20-%20اللجنة%20الولائية%20للصفقات%20العمومية%20نموذجا%20-.pdf
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 متفرقات  الوحدة الثامنة :

 مكافحة الفساد في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية  -

 منازعات الصفقات العموميةتسوية  -

 صندوق ضمان الصفقات العمومية وأشكال تدخله  -

 رقمنة الصفقات العمومية  -

ت للصفقات العمومية كمسار لتلبية الحاجا  ةاالستراتيجيالمقاربة  -

 العامة عبر اإلنفاق العمومي 

ع لتجسيد المشاري  PPPبدائل : الشراكة بين القطاع العام والخاص  -

 العمومية 

 مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات العمومية -

 المعارف السابقة : 

انية لتنفيذ نفقات التجهيز ) خاصة ميز اإلطار التنظيمي والمزانياتي -

 التجهيز + مراحل تنفيذ النفقات العمومية(

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )المختارة (المراجع األولية 

  المرجع األساسي:

ة المتضمن تنظيم الصفقات العمومي 16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  -

 ( 50وتفويضات المرفق العام )الجريدة الرسمية رقم 
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  الكتب:

  ئر،  ، الجزا، تنظيم الصفقات العمومية مع النصوص التطبيقية والنصوص المكملةحسين مبروك

 .2017منشورات دحلب، 

  ،لنشر دار جسور لالجزائر ، عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، الطبعة الخامسة

 . 2017والتوزيع، 

  ية، لعموماالنوي خرشي ، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات

 دار الهدى، الجزائر.

 1ر لجزائمومي والقطاع الخاص ، جامعة افعاليات الملتقى الوطني حول الشراكة بين القطاع الع ،

وزيع، )تحت إشراف د. غوتي سعاد، الجزائر، لباد للنشر والت 2018ماي  3و 2كلية الحقوق ، 

 . 2019، 1الطبعة 

 Djalil Mounia, La réglementation des Marchés Publics selon le décret 

présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015. 

  المطبوعات : ) متاحة لالطالع والتحميل(

 رقم  د.خالف فاتح ، محاضرات في قانون الصفقات العمومية طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي

لعلوم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كلية الحقوق وا 15-247

 .2015/2016جيجل،  –السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي 

 بوضياف ، العقود االدارية/الصفقات العمومية. عمار د. اضرات األستاذمح 

 ماستر ىاالول العمومية ،ا لسنة الصفقات قانون مقياس في بيداغوجية د. مالتي عمر، مطبوعة 

 . 2016/2017بومرداس،  بوقرة امحمد الحقوق جامعة كلية معمق، عام قانون

  الصفقات العمومية كعقد ذو طابع خاص من العقود ،  محاضرات من إعداد د. خالدي المهدي

 ، (1السنة األولى ماستر )م ،  قسم القانون العام، لية الحقوق و العلوم السياسية،  كاإلدارية

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
 https://www.univ-chlef.dz/fdsp/wp-content/uploads/2020/03/Cours-M1-Etat.pdf 

    .حمد لمينامعة مكلية الحقوق ج    ،  مقيـــاس الصفقــــات العموميــــــة   نايل صونية، أ 

 . 2دباغين سطيف 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/course/view.php?id=317 

 لالطالع (دراسات وتقارير) 

 OCDE-MINISTERE DES FINANCES, GUIDE DES MARCHES PUBLICS, 2021. 
 OCDE, REVUE DU SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS EN 

ALGÉRIE,2019. 

 Banque mondiale, Rapport Analytique sur la Passation des Marchés en Algérie  , 
juin 2003. 

 يمتنظ المتضمن 15/247 الرئاسي المرسوم شرح حول  السمعية البصريةعض المواد التدريبية ب

  العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات

 

 الرابط االلكتروني الموضوع 

 المتضمن 15/247 للمرسوم شاملة نظرة األول الجزء
 العمومية الصفقات تنظيم

 https://youtu.be/sp4kRBJeoXU 

  charges des Cahier      https://youtu.be/GzeTMn2n8To    الشروط دفاتر الثاني الجزء

https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/view.php?id=181
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/view.php?id=181
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/view.php?id=181
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/index.php?categoryid=32
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/index.php?categoryid=32
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/index.php?categoryid=33
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/index.php?categoryid=33
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/index.php?categoryid=168
https://www.youtube.com/watch?v=sp4kRBJeoXU
https://www.youtube.com/watch?v=GzeTMn2n8To
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                      المكيفة الداخلية اإلجراءات الثالث الجزء
 Adaptée Procédures 

 o-https://youtu.be/Vu6Ra1StC 

  دقالمتعا المتعامل واختيار اإلبرام كيفيات الرابع الجزء
 Procédure de passation et   choix du 
partenaire cocontractant   

 https://youtu.be/S3x7VtLWykY 

  العمومية الصفقات على الرقابة الخامس الجزء
 publics marchés des Contrôle  

https://youtu.be/FVkVAmadQnk 

  Algerian Trainingالموقع :  

 
  الية و-نادي المحامين  2018فعاليات يـوم دراسـي مصور حول: الصفقات العمومية   فيفري

 سطيف 

https://youtu.be/XRdLluMrI_g  

  مواقع الكترونية ذات عالقة بالصفقات العمومية

  موقع النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 

Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public – BOMOP 

/http://www.anep.com.dz/bomop   

  النصوص التنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية     متابعة جديدmaktaba.net-www.CF 

      إعالنات الصفقات العموميةwww.algerimarches.com 

 ASJPنية  البوابة االلكتروأنظر كذلك قائمة المقاالت العلمية المتاحة على موقع َمالحظة :   

 األعمال الموجهة للطلبة ( /اصة بالصفقات العمومية الخ)العناوين 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu6Ra1StC-o
https://youtu.be/S3x7VtLWykY
https://www.youtube.com/watch?v=FVkVAmadQnk
https://youtu.be/XRdLluMrI_g
http://www.anep.com.dz/bomop/
http://www.cf-maktaba.net/
http://www.algerimarches.com/

